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 چکیده 

مطالعده  نیدز ماندده درشداهنامه و حماسه های به جا و تحقیق دراساطیر و سیر بازکاوی و وهش درتاریخ کهن ایران باستان وپژ

پژوهشدگری  برای هدر حکومتی ایران باستان را ستیز خاندان های سلطنتی و ش ولبخش های برجسته تواریخ ،تنش ،تضاد ،چا

گذاشدتن عواطدف  بده کندار منجدر گاه  ر کهگخاندانهای حکومت در فرمانروایی را قدرت و سر جنگ بر ستیز و روشن می کند و

کده  ندژاد را تیدره و چالش دیگدر برجسدتگان هدر نیز شوی شده و زن و، فرزند و مادر، فرزند و عدم ملاحظه رابطه پدر انی وانس

 روشدن و، ندابودی کشدانده اسدت هلدا  وبه ورطه  گروهی را فرد یا نهایتا به نابودی یکی ازطرفین مدعی فرمانروایی گردیده و

 .محقق می سازد

نشدیب  و زفدرا تواریخ خویشاوندکشی را به گونه های مختلدف در پژوهش فراروی تحقیقی ست که نگارنده حماسه ها اساطیر و

بده مدتن هدای  استناد  با پهلوی پی گرفته و روزگار قاجار و یک تا هر  خاندان های و  فرمانروایان  دورروزگار گذشته  زندگی و

اعجاب آور ایدن پدیدده شدوم  ماجراهای عبرت انگیز و چون سرگذشت و و شده چند نظم مربوط به موضوع یاد و دو نثر ازکهن 

 .تفسیر بیان نموده است شرح و وگجسته را با

 نوردیدده و در خویشداوندی را احساسدات انسدانی و مرزهای عاطفه و دستیابی به قدرت گاه  یا فرمانروایان جهت حفظ ومحققا 

انگیدز  پژوهش فراروی به نحوی دل داده اند  سلطنت خویش قرار سلطه و قدرت طلبی و پی سپر خودخواهی و نادیده گرفته  و

همده  در  اغدرا  مجاملده و  بددون  مطالعه می گذارد نمایش و  مستند به شوم را   پدیده این  از  گوناگونی  فرازهای  جذاب و

کده گداه حتدی  فاجعه آمیز را تاریخی ردپای این پدیده شوم و نیمه اساطیری و، دوران اساطیری خاندان های سلطنتی ایران از

مدی  شدیدا مدی سدراید و آشدفته و انه راپژوهش نگارنده عندلیبی ست که این افسد می توان مشاهده نمود صورت تراژدی دارد

 .خواند

 

 .پدرکشی، فرزندکشیهمسرکشی، برادرکشی، خواهرکشی، واژه های کلیدی: 
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 مقدمه

 بدوده و  پهنده جهدان آن زمدان مطدرح عرصده و ایدران کهدن در، نشیب روزگار از زمان باستان فراز و در

 نیمه اسداطیر تداریخی همده هالده ای از دوران اساطیر تا بوم از قدرتمندان این مرز و پهلوانان و، فرمانروایان

انحصدار  سدتیز و چالش وید  می کشیده اند   به اصطلاح  ه وهمراه فرمانروایی خود داشت سلطه را قدرت و

 از وسدیله بده هدر قدرت را بده هرگونده و مدعی سلطنت یا می داشت که رقیب و ا واطلبی فرمانروایان آنها ر

 و  ایدن حدذف فیزیکدی بیگانده .بروندد پدیش  جهدان خداکی  از فیزیکی او حذف  تا برانند و  بیرون  میدان

حتی یک شهراز منظر روانشدناختی  حتی حاکم یک محدوده و امیر و پهلوان و شاه و  خویشاوند نمی شناسد

 .نمی تاخت بر را  خود  همطراز همسان و

 خصلت انحصار طلبدی  می یابیم که این خوی و ببریم در  پیش دوران اساطیر تا تاریخ ایران کهن را اگرما

وجدود داشدته همه خاندان های مدعی قدرت مطلق  اجتماعی در جنگ انفرادی و ستیز و چالش و و تنش و

مدی یدابیم کده حتدی درروزگدار  مطالعده کندیم در مدنظر قرار دهیم واین منظر  از است اگرتنها شاهنامه را

تحلیل قدرت  تجزیه و بررسی و هنجارشناسی رخدادها  ساختار و شکل شناسی وقایع و منظر اساطیری آن از

 چند گانگی قدرت را برتافته است. شاهان چند گونگی و

    و آنگونه که درنقش های تخت جمشید  اندشاهان بوده ، یران تحت سیطره شاهما باستان شاهان ودرایران 

امیرشان باج گزار شاه بدزرگ بدوده  ب ایران همه طوایف با شاه وجنو از شمال تا غرب و نیم از شر  تامی بی

می آید که قدرت مطلقده  دیگر شاهان هخامنشی بر داریوش و از سنگ نبشته های بجا مانده از کورش و .اند

خواهدان  نمدی تافتندد و سلطه بر قدرت و  روند وجه در جدا خواهی را به هیچ  خودرایی و، روزگار سرپیچی

  بودند. سلطه  سرزمین های زیر اطاعت طوایف و

  مناسدبات شدگردها و ، مکدان ،زمدان کردار، پندار،  ،گفتار حوزه  جنگ در ستیز و هر روزگار چالش و در

 ورجدز خدوانی  حتی نامه نگداری و قهرمانان و و کردار ها  مناسبات و بر  منطق حاکم اجزای قدرت مطلقه و

حتدی تدوده  وزیدران و مریدان و ،به همدستی پهلوانان  برتر  گزینش شاهزاده پرورش شاهزادگان و تربیت و

سدتیز  نقدش و حدذف فیزیکدی فدرد یدا افدراد مقابدل در اموری ست که قدرت طلبی و همه از این ها مردم 

 عی قدرت که بگذریم آشدنایان وبیگانگان مد پایان ماجرا طبیعتا رقم خورده است از مستمرطرفین قدرت در

 بدر خط دهنده ای را مزاحم و فرمان شاه هر و ان یک خانواده برای تصاحب توانمندی مطلق تحت امرمنسوب

 در .نمی دادندقبیله خود را  قوم و بهره بری از مجال اظهار وجود وکسب قدرت و اجازه و به او  می داشتند و

بزرگان قدرت عمدل مدی  همطراز با نیز همسو و وزیران  پهلوانان موبدان و ،امیران شاهان و از بعد  این حوزه

های گوناگون دیگری با زمینه  که راهبلکشی بود ان خویشاوندمید ،نه تنها عرصه جنگ کردند به همین جهت



 

2 
 

دیگر منسوبان  فرزند تا برادر و خواهر و، مادر پدر و خویشاوند مزاحم از آشنا و های رفتاری مناسب حذف هر

  .نمی نمود  امتناع کشتن هیچ خویشاوندی ابا و از می دانست و  سلطنت را مجاز 

  این پدیده با ما  مقطع هر در سلسله و هر در و  دوره هر شاهنامه در دره تواریخ به ویژ به همین جهت در

 طدرحبدا  خویشاوندان را پایان نامه همه اشکال حذف فیزیکی منسوبان واین  شوم مواجه هستیم. نگارنده در

اسدت متاسدفانه  توضدی  داده اندواع روشدها شدرح و بدا راصورت پذیرفتن حذف فیزیکی طرف مقابل  سیر و

ایدن پدژوهش  در  اسدت نگارندده شمار و تصور ن بیش از حدای است که نمونه های آ خویشاوندکشی پدیده

عهدد  یا به تعبیر دیگر کشتن خویشداوندان قددرت  مددار از روزگدار باسدتان و برجسته وحذف های فیزیکی 

 گوناگون آن رابده شدرح بداز برجسته ونمونه های  پی گرفته است و روزگار پهلوی عهد قاجار در اساطیری تا

  .تحلیل نموده است تجزیه و گفته و
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 مساله بیان  -1-1

فارسی اسدت   ادبیات خویشاوندکشی در پژوهش در ی ونگرش این پایان نامه سند کاو وهش وموضوع پژ

مسدتند  مطلدب و بدار پدر شاهنامه که یکی ازمنابع ذخار پر جمله در از  نثر و نظم و متون کهن فارسی از در

یا افراد گروه مقابل مددعی برداشتن فرد  نتیجتا ازمیان  نتافتن ها و ادبیات فارسی به انواع تنش ها تضادها بر

تصداحب فرمدانروایی ر   که تازی و مدعی خاندان های سلطنتی و می خوریم اغلب این ستیز ها دربر  قدرت

بهره یابی  سر تصاحب همین انحصار طلبی در لشکرکشی ها اغلب بر قومی و جنگ های قبیله ای و داده است

 مندوچهر و، کاوه فریدون و ضحا  و ،طهمورث، پادشاهی کیومرث مثلا جنگ هایی که در .فرمانروایی ست از

پد  از  افراسدیاب و و جنگ های کیخسرو  نیز پادشاهی کاووس وکیخسرو و نگ درج طهماسب تازو نوذر و

 به ظهور پیوسته است همه پ  گشتاسب ر  داده وس سر تصاحب قدرت در پادشاهی لهراسب و بر آن ستیز 

کشتن اطرافیان خاندان سلطنت کده   به  ب پادشاهی که اغلب این درگیری هااست از تصاحنموداری  و نماد

یکدیگر داشته اند ر  داده  با اتفاقا خویشاوندی نزدیک یا کمی دور طرف مقابل مدعی پادشاهی بوده اند و از

گروهی مانند جنگ هدای هفدت  سرآمدان میدان داری درجنگ های تن به تن و حتی جنگ پهلوانان و است

ایدن قددرت  سهراب که نموداری بسدیار شدفاف از رزم رستم و، اسفندیار رزم رستم و، خوان رستم واسفندیار

 یک رزم تن به تن که تقریبا یک تراژدی صرف و در نفرین شده  خویشاوندکشی این پدیده شوم و در است و

  روی غرور ناجوانمردانه از بشناسد  را نکه اون خویش بی آجوا قدرتمند و د دلاور وتمام عیار است رستم فرزن

 را از او شکستن پیمان پهلوی فرزند برومند خویش را می شدکافد و بردن فریب و به کار  وکشیدن خنجر   با

 اسفندیار نیز جنگ رستم و پشیمانی نیست در نتیجه این فرزند کشی چیزی جز افسوس و میدارد و میان بر

 تورانیدان و جندگ هدای مسدتمر بدا که برای به سدلطنت رسدیدن پددر اوست دلاور فرزند گشتاسب وتبار  از

سدلطنت گشتاسدب  قدرتمنددی وبرای  میان برداشتن همه مدعیان راه را از با سرانجام   اکدانیان می کند و

 ، برجسته ترین، ری فرزند کشیمیان برداشتن فرزند است آ پی از می کند اما گشتاسب در  خویش هموار پدر

 و  نکرده یک از خاندان های سلطنتی ایران کهن را رها  ست که هیچ  شومی گترین پدیده بزر  نمودارترین و

 فدراز و شداهنامه بده طدور مسدتمر در یک به گونه ای ر  نموده است بیان خویشاوندکشی نه تنها در هر در

بده  قبایدل بدزرگ و نخستین پ  از ظهور اسدلام نیدز طوایدف و  تواریخ می نماید که در ر   نشیب داستانها

کشدتن  ل های جدانگزار وشمال شرقی ایران رها نکرده است قت شمال و غرب و شر  و فرمانروایی رسیده در

کشدتن خدال یدا  ،شوی )شوهر( کشدتن ،نیا کشی ، برادر کشی،فرزند کشی ،خویشاوندان به صورت پدرکشی

 نیدز دسدتور بده اعددام دختدران و سوگلی حرمسرا یعندی شدهبانو و زنان و ،زن ،مادنیز نابود کردن دا دایی و

 فجیع تر می کند در و چه گسترده تر گستره این خونریزی ها  هر دامنه و «هوو»سرانجام کشتن  همسران و

درباریان بدوده  نژاد شاهان و بیشتر ازتبار و وکه اتفاقا منسوب به دربار  دانایان دبیران و شاهنامه حتی کشتن
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یدک ازایدن  انگیدزه هدر علدت و نگارنده از آن غافل نبوده اسدت و، اند نیز از فجایعی ست که در این پژوهش

مدی  ،را باز می گویددعواطف انسانی  احساسات و مخالف با ناهنجار و ناخواسته و  رخدادهای شوم خواسته و

لابه لدای متدون  در این حادثه ها می شویم را ازیک  هر  علت وقوع زمینه های رفتاری و می پژوهد و و دکاو

میان مسداله  پژوهش می کشد در به رشته تحقیق و کهن که محور اغلب آنان شاهنامه فردوسی باز جسته و

 .داشته اسدت نظر دور نیز از این ماجراها را یک از هررخدادهای فرعی  حوادث جانبی و، این پژوهش نگارنده

ساختار قریب طدرف  قالب و فیزیکی دست یازیدن به خون نزدیکان در به عنوان نمونه پیش زمینه رفتاری و

کشتن نزدیکان با فرستادن آنان به جنگ دشدمنی  مهیا نمودن قتل و او بسیجیدن و مقابل با جلب اعتماد از

پدژوهش  ه قرن پیش درتحقیق وس همین دو ادبیات فارسی تا تاریخ ایران و شکست ناپذیر که این پدیده در

چنانکه گفته شد   نگارنده.می شود  یادگار سلسله های شاهی فرمانروایی به خوبی مشاهده متون بجا مانده و

رجسته که پیش زمینه خویشاوندکشی ب  ذکر وقایع شناخت نقاط عطف خویشاوندکشی از تعیین و بیان و در

به زنددان  و  خویشاوند پای پهلوانان  نهادن شاهان بر مجموعه بند این حوزه و غافل نمی باشد در بوده است

 شددن و گرفتدار نیدز زندانی کردن فرزند به فرمان پدر و و  نجات دهنده خود  زندانی کردن انداختن آنان تا

گروگان گیدری از  حتی خویشاوندان شاه بوده اند تا وزیران که ازمنسوبان و گذاشتن اپ زیر محبوس گشتن و

 پنجاه سال پیش اتفا  افتاده ر  داده اسدت و یکصد و  حدود یعنی تااواخر عهد قاجاریه  خاندان مقابل که تا

متون ادبی به کار بردن انواع شکنجه ازجملده بریددن  نظر به تواریخ و برگشت به متون کهن و و توجه  نیز با

کدردن  گرفتدار خویشداوند اسدیر وکتدف یدا دیگدر اعضدای  گذاردن طنداب از بستن به دم اسب و پا دست و

چاه انداختن  چاله و در فجیع بوده است تا شکنجه های کشنده و نوع خود از پوست گاو که در در خویشاوند

فرو افکندن پهلوانان خویشاوند به دریا به کاربردن جادو برای ازمیان برداشتنن خویشاوند به کمند کشیدن  و

همه  آری همه و، عاطفه انسانی دراز ح  و دور و رفتارهای خشن و وجنایت  دهها جرم و ساختن و گرفتار و

نگارنده پایان نامه با استناد بده همدین  ور فارسی برجای مانده ومنث آثار منظوم و ها به صورتی در این پدیده

 ست.ل وقوع حادثه بوده اعلت یا علبه دنبال  بیان نموده و خویشاوندکشی هارا با شرح وتفسیر متون هریک از

شدیوایی  تداثیر و نثر که خدود بدر نظم و فرازهای برجسته متون از ذکر برخی از بیان مساله استناد و در

  پژوهش می افزاید ونیز مورد توجه نگارنده پایان نامه بوده است. تحقیق و

 واصدیل  جامع نکات مهم و بردارنده و خود در خویشاوندکشیبیان همه ماجراهای  نتیجه گیری پایانی از

بده  تداریخی و پژوهشگرانه سدیر ارائه نتیجه گیری همه جانبه و در نامه نگارنده پایان برجسته ماجراهاست و

ظهور رسیدن این پدیده شوم راکه چون اهریمن به صورت های هراس آور گونداگون ر  نمدوده اسدت بیدان 

مستمر وپژوهش وتحقیق مستند درسیر  را خویشاوندکشیمنثور ماجراهای  منظوم و واکاوی اسناد و نموده و

 نداشته است. خویش ازنظر دور
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 اهمیت وضرورت تحقیق  -1-2

د کداوی وبدازنگری اپژوهشی نسبتا جامع باتکیه برسدتنگاشتن این پایان نامه این بوده ت از مقصد هدف و

 علدت یدا ذکدر ارزیابی بسامدهای ماجراهای کشتار خویشاوندان و واکاوی با دستیابی بسامدهای چشم گیر و

 .نگارش کشد یک تحقیقی نسبتا جامع درباره ظهور این پدیده شوم را به رشته تحریر و علل هر

می توان مشاهده  داستانی ایران ردپای شوم پدیده خویشاوندکشی را چه درمیان متون ادبی تاریخی و گر

 منثور فارسی تلاشی محققانه با مانده منظوم و جاه تکیه برمتون ب نمود اما ارائه یک مجموعه پژوهش شده با

ضدرورت  کده اهمیدت و  سدتبازجست قضا پای خویشاوندکشدی تامل درمتون ادبی برای کندوکاو و درنگ و

ضدرورت  مساله ای سدت کده نگارندده پایدان نامده از ماجرای اهریمنی قضیه و ظهور این پدیده و تحقیق در

 آن غافل نبوده است. تحقیق در پژوهش و

ما گدردآوری به موضوع پایان نامه جسته وگریخته آمده است اتاریخی ذکر وقایع مربوط  ومتون ادبی  در

موضوعی است که تنها با تکیه  اغلب ماجراهای خویشاوندکشی مساله و ی شده ازکاومجموعه ای مستند سند

  .پژوهش داد به آن صورت تحقیق و  به جای مانده می توان  اسناد رب

جویدای  مطالعه کننده و همه جانبه درموضوع پایان نامه امری ست که برای هرپژوهش  نیاز به تحقیق و

اهمیت آن هنگامی روشن می شدود کده خوانندده پایدان  این قضیه مستمر تاریخی ضروری ست و تحقیق در

  .یک مجموعه مشاهده کند نامه ذکر همه قضایای خویشاوندکشی به صورت یک تحقیق همه جانبه در

منثدور ادب  حتی خواندن آثار متعدد منظدوم و مراجعه تور  و از مطالعه کننده ای راپژوهش فراروی هر

 ،می سازد پژوهندده همده مسدائلی را کده جسدته مساله پایان نامه بی نیاز قضیه و فارسی برای آگاه شدن از

ود ایدن خد گریخته درمتون ادب فارسی بویژه شاهنامه بوده است دراین تحقیق یک جدا گدرد آورده اسدت و

علاقه مند به آگاهی از رخدادهای تاریخی روشن کرده  برای هرصاحب نظر و ضرورت این تحقیق را اهمیت و

 محقق می سازد. و

 

 اهداف تحقیق  -1-3

مسدائل مربدوط بده  بازجسدت مسداله یدا سدندکاوی و منثدور و تحقیق درمتدون کهدن منظدوم و و سیر

تحقیقدی  ایدن خدود بازجسدت و پژوهشگر ونگارنده اسدت ومقصد  ادبیات فارسی هدف و خویشاوندکشی در

 شده می طلبد. درباره موضوع یاد همه جانبه را فراگیر و
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یک مجموعه نیامده نگارنده باید متون ادبی بویژه شاهنامه  چون اسناد وقایع موضوع پایان نامه یک جا در

 پدیدده  و پیدایش وقدوع چندین مداجراعلل  ریشه ها و موضوع مورد نظر مطالعه کند و را به قصد پژوهش در

 .غافل نباشد خویشاوندکشیگونه های مختلف ظهور  و نمودارها  نمادها و از ضمناً غیر انسانی را بازجوید و

 مسدائل گونداگون ظهدور و تحقیدق در موضوع نگاشته شده است ذکدر و یک  مدار وهش برگرچه این پژ

 رقدم زدن و همه اموری که در اگاهی همه جانبه از دریافت و رخداد پدیده مزبور مساله ای ست قابل توجه و

کدام بده  هر سهیم بوده اند و فرماندهی دخیل و سلسله های پادشاهی و در خویشاوندکشیبه وقوع پیوستن 

مسداله ای ضدروری  ری مهدم واین تحقیق ام برای پژوهشگر نیز پیشبرد ماجرا تاثیر داشته اند و گونه ای در

سی به منثور فار این مطالعه آثار منظوم و اف نگارش این پایان نامه محسوب می شود افزون براهد جزء بوده و

ایدن نکتده هدر مطالعده کنندده ای  نگارندده وبده  تسلط برموضوع مزبور خودنهایتا  دریافت و قصد تحقیق و

گونده هدای مختلدف ادب فارسدی  در  مانده لابه لای آثار به جا ب ونشی فراز و که در موزد می آ  محققانه را

 .یافت می توان باز غیرانسانی را ه ومردانانهور این عمل ناجوظ

 ف کلی هد -الف 

فریدب  ستیز و واکنشی قدرت مداران در احساسی و،زمینه های رفتاری  علل و بررسی عوامل و تحلیل و

 .حکومت خود حوزه پهناور به دست گرفتن قدرت فرمانروایان مطلق در برای انحصار طلبی و

سدت کده نیازمندد ادبیات فارسدی از امدوری  در خویشاوندکشیسند کاوی مسائل مربوط به  جست جو و

 آثاری ست مربوط به این رویداد تاریخی کده حتدی بخشدی ازوقدایع وهمه جانبه  مطالعه مستمر با حوصله و

 .می گردد رخدادهای آن به دوران حماسی واساطیری بر

فرازهای مربوط به خویشاوندکشی درادبیات فارسی خود تسلط باز خوانی  ش ها وبرداشت از بخ پژوهش و

نگدارش ایدن  اهداف کلدی نگارندده در این خود از نثر را می طلبد و فهم درست متون ادب فارسی ازنظم و و

 .پایان نامه است

 اهداف اختصاصی  –ب 

عنوان  دقت در توجه و می توان از نامه رااهدا ف اختصاصی این پایان دقیق تر، بهتر و هدف با تعبیری یا

ادبیات فارسی سدت  در خویشاوندکشیاصلی این پژوهش  اختصاصی و موضوع  .پایان نامه دریافت  موضوع و

مدی گیدرد  بدر در ماجرای خویشاوندکشی را مسائل به وجود آورنده  همه جانبه ای از که خود طیف وسیع و

تحلیل می شود که یداری دهندده هددف  تاریخی دیگری نیز تجزیه وبنابراین درکنار هدف اختصاصی مسائل 

نظدر نگارندده  نگارش تمام پایان نامه مد برجسته در صورت   اختصاصی پژوهش است اما هدف اختصاصی به

 .است
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 تعاریف عملیاتی متغیرها  -1-4

 خویشاوندکشی 

ستم  پر روزگار امری ست که روندحماسه است کشتن دشمنان  کارهای تراژیک هر کشتار یکی از قتل و

 خوشدلی قاتلدان و موارد باعث غرور و بسیاری از در عادی جلوه می دهد و طبیعی و فراز آن را نشیب و پر و

 چدرا کشدته مدی شدوند بدر چگونه و و   اندکی   حسب اینکه ثیر قتل قهرمانان برحمله کنندگان می شود تا

 .گوناگون است حماسی متنوع وداستانهای  حتی شنوندگان و خوانندگان و

 شداهزاده و، شداه ،نیز کشتن ولی نعمت نیا ودایی و ،نوه، هوو ،شوی، برادر ،دفرزن پدر، ،کشتن خویشاوند

  باعدث اهریمندان   یدا  تنها کشتن اهریمن صفتان همه موجب آزرده شدن خاطر خواننده می شود و شهبانو،

 .خرمی خاطر خواننده می گردد شادی و

میدان جنگ اتفا  می افتد یا به مدد زهدر صدورت مدی گیدرد یدا بده گونده هدایی  خویشاوندکشی یا در

 .ناجوانمردانه که مصادیق ترور محسوب می شوند

 محتدوای قتدل مناسدبات قاتدل و وخصدلت ،کیفیدت ، کشتن به خودی خود ارزش داستانی ندارد انگیزه

ی می دهد ازعوامل دیگر است که این کردار حالت داستانبسیاری  سال آنان و حتی سن و جنسیت و، مقتول

 .اوج می یابد بی است قتل عمق وبس یا کشته رابطه خویشاوندی نسبی و وقتی آنان میان کشنده و

میدان ایدرج  یاری گر و و اسفندیار رابطه یار میان رستم و فرزندی و و اگرمیان رستم وسهراب رابطه پدر

 .خواننده نداشت تانها جذاب نبود واین داس وجود نمی داشت هیچ یک ازتور رابطه برادری  وسلم و

 

 روش تحقیق   -1-5

پ  از بررسی های اولیه مساله ی تحقیق، سوابق و ادبیات تحقیق و هم چنین مطالعه اندواع روش هدای 

ندوع روش توصیفی و تحلیلی انتخاب گردید از میدان گدروه عمدده ی روش تحقیدق ، تحقیق در علوم انسانی

توصیفی تحلیل محتوا مناسب این پژوهش شناخته شد در توضی  و تشدری  روش توصدیفی بایدد گفدت کده 

درتحقیق توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن و چیستی و ماهیت کلیت موضدوع و بعضدا اجدزاء و جواندب  

مناسبت  دیگر بکالب چگونه است و به تعبیر ر با مطهشگر درپی این است که پدیده متغیموضوع است و پژو

موضوعی و جستاری دارد به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و بده توصدیف مدنظم و 

می پردازد ویژگی ها و صدفات آن مطالعده و در صدورت نیداز ارتبداط بدین      نظام دار وضعیت فعلی موضوع

 (. 74: 8631متغیرها را بررسی می کند )حافظ نیا، 
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صیفی محقق دخالتی در وضعیت، موقعیت و نقش های متغییر ندارد و تنهدا آنچده را کده تحقیقات تو در

موجود است مطالعه کرده و به تشری  آن می پردازد این تحقیقات گربه کشف قوانین و ارائه ی نظریه منتهی 

توصدیفی  می شود و به این دلیل که به مطالعه ی مورد خاص می پردازد دریافته اند که از طریدق تحقیقدات

ها کدارکرد را بده مدوارد  شناخت کلی حاصل نمی گردد بلکه چنین امکانی  تنها وجود دارد زمانی که ویژگی

روش اسدتقرایی امکدان دسدتیابی و شدناخت  بدر  مشابه تعمیم داد و یک قضیه ی کلی ارائه نمود البتده بندا

قتی ویژگی صفتی مشدتر  و یدک قضایای کلی از طریق تحقیقات میسر می باشد و این بدان معناست که و

می توان براساس آن و با توجه به چند و چون مسائل ، نواخت در پدیده های گوناگون تکرار و مشاهده گردید

درتحقیق فراروی اغلب مسائلی که مربوط به خویشاوندکشی درادبیات فارسی بوده با روشی که چند و چدون 

 .ستنا د پژوهنده به متون مربوط به موضوع استآن ذکرشد مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد وا

مفداهیم را بده صدورت  تحقیق توصیفی تحلیلی این روش به منظور توصیف کمی و کیفی و عینی محتوا،

منظم و مبسوط مورد تحلیل قرار می دهد قلمرو این نوع تحقیقات را مدتن هدای مکتدوب ،روایدات شدفاهی 

ها مقالده هدا و مطبوعدات،  تشکیل می دهد متن هایی نظیر کتابوتصویری درباره پدیده یا موضوعی خاص 

هدف این  تجزیه و تحلیل و توصیف مطالب براساس داده ها ی گرد آوری شده، عک ، تعلیم و، سخنرانی ها

 .روش تحقیق است

بدین منظور عناصر و مطالب و مسائل و رخدادهای گردآوری شده بر اساس شدرایط و مراحدل پیشدروی 

رخدادها و وقایع و نیز  ها و منثور داستان فرازهای منظوم و، ه بندی می شود این عناصر بخش هاتحقیق طبق

 .همه مسائلی ست که حول محور موضوع در تحقیق و پژوهش فراروی مورد نظراست

 مراحل زیر انجام گرفته است:به پژوهش مزبور و در این روش تحلیل محتوا با توجه  در

 تعریف مساله  شناخت و (الف

 تدوین فرضیه ی احتمالی  ب(

 نمونه گیری گردآوری اطلاعات  (ج

 (821 ،نتیجه گیری )دوروزه ،تورس ،روشهای علوم انسانی تحلیل و تجزیه و (ه

 

 ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات  نوع مطالعه روش -1-6

بررسی مدتن و محتدوای مطالدب روشهای مطالعه کتابخانه ای و  به طور کلی درتحقیقات توصیفی نوعا از

استفاده می شود در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است این روش و جستار عموما در تمامی 

بخشی از فرایندد از ایدن روش بهدره گرفتده مدی شدود  تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد گاهی در
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بخانه ای ست و از ابتدا تا انتها برداده های کتابخانه ای و تحقیق پیش رو از حیث و از دیدگاه روش ماهیتا کتا

 .دیگر آثار منظوم و منثور فارسی تا قرن اخیر نگارش یافته است بویژه شاهنامه فردوسی و

 .گردآوری اطلاعات ازطریق دسترسی به کتابخانه های عمومی و کتابخانه ی دانشگاه صورت گرفته است

 

 اده دراین روش اسناد عمده مورد استف -1-6-1

کتب حماسی و نیز آثاری که درباره اساطیر گوناگون در آنها سخن رفته اسدت و نیدز تدواریخ هدر دوره و 

سلسله از قرون نخستین اسلامی تا حدود یک قرن پیش مورد استفاده بوده است و در راس همده آثداری کده 

نیمده اسداطیری و تداریخی ، وره اساطیریآنها بهره برده است شاهنامه فردوسی است که به سه د پژوهنده از

یک از مقاطع شاهنامه موضوع مورد پژوهش وجود دارد شاهنامه در راس همه آثار  تقسیم می شود که در هر

بیشترین بهره را در شرح و تفسیر و تجزیه و تحلیل موضوع بهره  شاهنامه، پژوهش و نگارنده از مورد توجه و 

 .برده است

 ابزار گردآوری  مطالب   -

 فیش برداری و سند کاوی  -

 محدودیات و موانع  -

محدودیت و مانع واقعی موجود نبود اما به دست آوردن همه آثار و اسناد  مورد نیاز و مدورد اسدتفاده در 

  .آثار خریداری شد این تحقیق به راحتی صورت نگرفت برخی را پژوهنده امانت گرفت و برخی از

 .قدرتمند اسیرحرص و آز و انحصارطلبی ستانسان 

 از منظر روان کاوی و روان شناختی هم در مکاتب روان شناخت شر  که با دیدگاهی اخلاقی و حکمی و

می داند ودی برتر و دارای روح خدایی عرفانی توام است و انسان را از بالا یعنی از آسمان می نگرد و او را موج

و ( روانکاوان یونان  قدیمی یعنی مکاتب مشاء و اشرا  و حکمت زنون )زنونیسدمو هم از منظر روانشناسان و 

و دیددگاه مکاتدب یی و لذت خواهی ست و هدم از منظدر مکتب اپیکوریا اپیقور یونانی که مبتنی بر لذت جو

اروپا تا روزگدار معاصدر کده دههدا  مکتدب  انسان شناس غرب از روزگار پیش از رنسان  تاانقلاب صنعتی در

انسان را باز کاویده و با جستار و تجزیه و تحلیل روان مدارانه آدم را موجودی می دانند که آماج انواع تمایلات  

نان کشتی طوفان زده ای بر روی  دریا  راه  به جایی نمی برد و طریق  نجات را  نمی شناسد رار گرفته و چوق

 .و راه رهایی را نمی یابد
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نشناختی به انسان از منظدر شدناخت ای مذهبی و هر کدام از مکاتب رواروشن است که هریک از نخبه ه

و توانایی ها و ضعف ها و احساسات و عواطف او می نگرندد بده عندوان مثدال در برابدر ، جسمی، روحی ،روانی

 عنصر قدرت طلبی و حذف رقیب هر کدام از مکاتب یاد شده نظر راهبردی و رای و اندیشه ای دارند 

باستان بر اثر تسلط معان و سختگیرهای مغان برای آنان که در برابر شاه زاده یا شاه که بده مکاتب ایران 

باور آنها قداست داشت قدمی افراشت و ادعای حکومت داشت مجازات شکستن استخوان پا و میل کشیدن به 

 (.72: 8631 ،چشمان او را در نظر می گرفتند )فروغی

نمی  نابود نمودن آنهارا جایز را  به حماشات فرا می خواند وکشتن و مدعیان (EpiQureدر یونان اپیکور )

 (.882: 8631 دانست )فروغی،

نهضت نیهلیسم مبتنی برکشتار عمل می کرد اما طدرف مقابدل بیدر حمانده  ها چند نظریه داشتند: غربی

 سانی می گردید.رقیبا را  به گیوتین می سپرد چنانکه لوئی چهاردهم قربانی همین رفتار خشن و غیر ان

فرمانروایان قرون وسطی نیز بر اثر نفوذ پاپ و کلیسا برای آرامش مملکدت نیدز از اقسدام شدکنجه بدرای 

کشتن خویشاوندان از جمله انداختن در قف  جانوران درنده  و یا مارهای زهراگین و داغ کردن و سوختن و 

ی در می آوردند دیگر نوشاندان شوکران مثل گذراندن میل از شکم قف  سینه رقیب مجرم و مزاحم را از  پا

از جملده  ایدن هداایدران باسدتان  نوشاندن  این زهر به سقراط با آنکه هراکلیوس با سقراط خویشاوند بود در

مجازات های معمول آن زمان بود درایران باستان بستن به دم اسب مانند بستن بهرام دوم را به دم مادیدان و 

به گریه وا داشت در همین اواخر دردوران قاجاریده قهدوه ای بدود کده آن قهدوه ی به تاخت بردن همگان را 

 خویشاوند مدعی و به پندارخودشان آزاردهنده ای داشتند اجبداراً قجری می گفتند و هرگاه رقیب و مزاحم و

در چند  به او قهوه  قجری می نوشانیدند این قهوه که تنها یک استکان قهوه زهرآلود بود شخص مورد نظر را

  .دقیقه به دیار نیستی می کشانید

باری خویشاوندکشی امری معمول و مرسوم آن روزگاران بوده و برخی از خویشاوندان ازترس نابودی گداه  

خانه و کاشانه و شهر و دیارخویش را تر  می گفتند و به نقاط دور دست می رفتند تا زندگی شان در خطر 

در تمام سلسله های ایران از باستان تا عهد پهلوی را تاریخ و متون  خویشاوندکشینیفتد نمادها و نمونه های 

نظم و نثر زبان فارسی ضبط کرده است و نگارنده دراین پایان نامه بااسدتناد بده همده مدوارد برجسدته شدرح 

ر مدرتبط بدا ها را با تکیه و استناد و ارائه بخشی از متن منظوم یا منثو خویشاوندکشیماجرای هریک از این 

مطلب در طی بخش های گوناگون این پژوهش ارائه داده است لازم به ذکر است که نگارنده از متدون معتبدر 

که سرآمدشان  شاهنامه و تواریخ متقن همچون تاریخ بیهقی حبیب السیر خواند سیر و تجارب السف و سایر 

 .آثار استفاده نموده است
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 قتل های ناخوش و اهریمنی  -1-7

 کشتن خویشاوندان  -1-7-1

 پدرکشی  (الف

( بدعت و هنجار شوم پدرکشی را درحماسه های ایران درعهد اساطیری در حماسه ضحا  و فریدون و 8

کاوه می توان جست ضحا  یا آژی دها  این بدعت شوم را بنیان می گذارد ضحا  ماردوش به تحریدک و 

  د ومرداس همدستی اهریمن در میانه راه کا   پدر خویش مرداس پرستگاه وی چاهی تهیه و آماده می کن

چون بامداد برای نیایش و به آهنگ پرستش به سوی نیایشگاه می شتابد ناخواسته و بی خبر درآن سدرنگون 

 فردوسدی، می شود و می میرد این پدرکشی به انگیزه رسیدن به فرمانروایی و پادشاهی صدورت مدی گیدرد )

8631 :886- 61 .) 

کتاف دل می بازد و شیفته او می شود شب هنگام پدر و ( مالکه دختر طایر غسایی چون به شاپور ذوالا 2

را مست می کند و شاپور را به دژ راه می دهد وی با این کار خود سبب مدی شدود تدا شداه  نشین او یاران دژ

را تسخیر کند و پدر وی طایر را در مقابل چشمان او گردن بزند این پدرکشی انگیزه ای عاشدقانه  ساسانی دژ

 دارد.

 یر چدددو برگشدددت بخدددت یکایدددک زطدددا

 زایددددددددوان کدددددددداخش پرداختنددددددددد   
 

 بدده تددیغش بددزد  شدداه بددر بسددت رخددت 

 بددده دخمددده درون جدددای وی سددداختند
 

خویش گستهم و بندوی به آهنگ یاری خواستن از قیصر برای رسدیدن (خال )دایی ( خسرو پرویز با دو6

بهرام چوبین درغیبت و نبود آندان به پادشاهی ایران بسوی روم می شتابد گستهم و بندوی از بیم آنکه مبادا 

هرترد پدر کور  وی را به شاهی بردارد و از سوی وی به قصر نامه بنویسد و پرویز را به عنوان سربازی فدراری 

فرد به اقامتگاه وی می آیند و او را   می کشند پرویدز بدا آنکده از قصدد  او مطالبه کند به آهنگ کشتن هر از

کارشان باز نمی دارد و بدین گونه عملا در قتل پدر شریک شدده و همدسدتی   خالان خویش آگاه است از این

 .و همداستانی می کند انگیزه این قتل نیز رسیدن به قدرت است

 پسرکشی و نکات مشترک میان انگیزه های پسر کشی  (ب

تدر و از میان انبوه انگیزه های پسرکشی که در بخش های گوناگون شاهنامه آمده اسدت دو مدورد مهدم 

 .موثرتر  بوده است

 قدرت خواهی پادشاهان  (الف

 پهلوانان  انحصارطلبی  (ب
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محر  و اهریمنی سلسله جنبان موثر در ظهور و انجام یافتن وقایع تلخی درشاهننامه  این دو عام شوم و

 .آنها پسرکشی می باشد است که یکی از

به شدرح وتفصدیل و سلطنت و فرمان راندن و حکومت آنها در اثر بزرگش آورده ، پادشاهانی که فردوسی

ازآنها یادنموده است دو دسدته اندد دادگراندی بیدداردل و دیگدر سدنگ دلدانی بیددادگر و سدتمکار برخدی از 

فرمانروایان شاهنامه چون فریدون منوچهر و کیخسرو  خوشنام آنرو خوانندد از خوانددن ماجراهدای آثدار بده 

ساط خاطر و وجد و شادی می رسد و به خود می بالد که درایران باستان چنین فرمانروایانی بدر مدردم آن انب

بدد ندام ( روزگار دیرین حکم می رانده اند برخی دیگدراز ایدن شداهان چدون ضدحا  و کداووس )کیکداووس

روی هدم رفتده واهریمنی اند البته کاووس همه روزگار سلطنتش اهریمنی و منفدور نیسدت امدا در جمدع و 

 .پادشاهی ستمگر و کارهایش درخور و سزاوار یک فرمانروا نیست

 یگددددیگر بددددتر اسدددت همددده کدددارت از
 

 تدددو را پادشددداهی نددده انددددر خدددور اسدددت   
 

 (661:  8631، فردوسی)                         

شوم و سیه روزگدار  راو اهریمنی باخود دارند و همین آنها  انگیزه و عاملی که همه شاهان ستمگر نکته و

 نموده است.

میل به خود محوری و خودستایی و استبداد مطلق است که یک امر مشتر  رفتداری و اخلداقی درهمده 

پهلوانان که در به قدرت رساندن شاهان سهم موثری داشته اند به نماینددگی ، پادشاهان آنان است افزودن بر

پهلوانان گاه نماینده مردم می شوند ، مر آگاه اند درکنار شاهانازمردم خواهان قدرت اند و شاهان نیز به این ا

 .و کارهای شگرف انجام می دهند

نشانها و خطوط آن در فدرازی از  ، و نابود کردن خویشاوند یا خویشاوندان و شناخت رگه ها انگیزه کشتار

آمدده و پدرکشدی در  شاهنامه افزون بر فرزند کشی که نمودار برجسته آن در داستان غدم رسدتم و سدهراب

آمده اسدت برادرکشدی را نیدز  (684-113 :8631 ، )فردوسیداستان ضحا  و پدرش مرداس در جلد اول 

سلم و تور سه پسدر فریددون کده  داستان ایرج و .برمجموعه ساختار این پدیده ناجوانمردانه و شوم باید افزود

فرزندکشی یا فرزندکشی به واسطه است سدلم و  تدور بده نهایتا به کشتن ایرج پایان می پذیرد خود به نوعی 

آباد ایران را که به ایرج سپرده بود   ایرج حسادت  می ورزند و برای اعتراض کار پدرشان فریدون که سرزمین

منوچهر دنیا می آید که مدامور گدرفتن انتقدام نیدای ، توطئه قتل ایرج را پرورده و او را می کشند  نسل ایرج

 سلم و تور می شود  رج ازخود یعنی ای

 خلاصه این برادرکشی ذیلا ارائه می شود 

نع خونخدواهی فریدون نمی خواهد به عنوان پدر خود رودروی  فرزندان  قرار گیرد شاید که مهر پدری ما

 .د به این موضوع اشاره می کندسلم و تور هم می شو
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 زخددددوب آمدددددی بادوفرزنددددد خددددویش

 کندددون زان درختدددی کددده دشدددمن بکندددد

 بیایددددد کنددددون چددددون هژبددددر ژیددددان
 

 کجدددا جندددگ را کردمدددی دسدددت پدددیش 

 برومنددددددد شدددددداخی برآمددددددد بلنددددددد

 بدددده کددددین پدددددرتنگ بسددددته میددددان
 

 (882-83:  8631 ، فردوسی)                  

واقع اگر فریدون تصمیم به ازمیان برداشتن پسران خود می گیرد از آن روست که درجای حق نشسته  در

فرمانروای دادگر شایسته و بهین است و همین موضدوع اسدت کده ایدن داسدتان را بدا و کاراو از دیدگاه یک 

داستانهای دیگر شاهنامه متفاوت می سازد مثلا گشتاسب و کاووس می خواهند از شر پسدران خلداص شدوند 

آنها از وجود پسر دل آزرده و هرروز از زندگی شان دچار تنش و چالش است در واقع فرزندان گشتاسب طبعا 

فاجعه می آفریند گشتاسبب ازجهت اینکه اسفنندیار لحظه ای او را تنها نمی گدذارد تدا بدا آسدایش برتخدت 

شاهی تکیه زند و پیوسته از او می خواهد که به قول و پیمانش عمل کرده و شاهنشاهی را به او واگذار کند و 

و نفره با هم اند به ر  او می کشد و میان جمع و گاه وقتی درکا  د پیوسته پیمان و عهد کیکاووس را گاه در

یاد آور می شود که پدرش کاووس سالخورده شده و بهتر است فرمانروایی و شاهی را به فرزند دلداور و  ضمناً

شمشیر زنش یعنی اسفندیار وا گذارد گشتاسب هم از این موضوع با خبر است و بده شایسدتگی و توانمنددی 

 .اسفندیار باور دارد اما مگر می شود که دست از قدرت و فرمانروایی برداشت

جانب دیگر کاووس نیز بدان سبب که سیاوش آرامدش زنددگی اش را بده هدم زده و مداجرای سدودابه   از

سبب قداست و پاکی سیاوش رسوایی سودابه و حقارت کاووس شده هر روز ذهن و وجود کیکداووس را  مدی 

 .آزارد و پی راه چاره ای ست تا از شر سیاوش برهد و خلاص شود

کداووس و سدیاوش   –سه رخداد سلم و تور وا یرج و پدرشدان فریددون  چنانکه ملاحظه می کنیم دراین

گشتاسب و اسفندیار انگیزه ها متفاوت و ساختار دوستان و چند و چون ماجرا متفاوت اسدت.فریدون در پدی 

 .انتقام است

گشتاسب در پی ادامه سلطنت است و هرگز راضی نمی شود که تخت شاهی را به فرزندش واگدذار کندد 

ر برای او خفت آمیز و تحقیر آور و آرامش برانداز است کیکاووس نیز با نیرنگ و قریدب هدا و رسدوایی این ام

 هایی که سودابه در پی دلباختگی به سیاوش برای خود و کیکاووس و خاندان شاهی به بدارآورد از زنددگی و

  و تنهدا حضدور اوسلطنت چندان دل خوشی ندارد و وجود سیاوش که نماد قداست و پداکی و قددرت اسدت 

باعث تحقیر کیکاووس و سودابه می گردد یعنی اگر سیاوش سخن نگوید چوگان نبازد و در میدان سدواران از 

 .کاووس درون او را می آزاردکینتازد باز هم وجود  همه پیشتر

با این جمع بندی به این نتیجه می رسیم که هیچ یک ازپدران نمی خواهندد مسدتقیم رودروی پسدر یدا 

ان خود قرار بگیرند به همین دلیل  راوی  ماموریت کشتن فرزند یا فرزندان را به یداریگری  مدی سدپارد پسر
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یاریگری که تنها در داستان سیاوش چهره ای منفور دارد  منوچهر می خواهد از قاتلان پدربزرگ خود انتقدام 

دو داستان دیگدر پسدران  بدی بگیرد بنابراین پسرانی که کشته می شوند مستحق کشته شدن هستند اما در 

گناه  کشته  می شوند  به همین دلیل پدر و یاریگر گناهکار شناخته می شوند بااین تفاوت که یاریگر داستان 

گشتاسب چون پایش ناخواسته به ماجرا باز می شود و پسر یعنی اسفندیار راهی جز رویدارویی بدرایش نمدی 

نکته جالب درپایان هر دو داستان این است که هر سه پدر  .یابدگذارد چهره ای گاملا متفاوت با گرسیوز می 

 .در مرگ فرزند یا فرزندان سوگوار و غمزده می شوند

درمیان پدرانی که از آنها نام بردیم تنها گشتاسب است که با اسفندیار سازوکار همسان و مشدترکی دارد 

اختلداف میدان قهرماندان دو  .ایجاد می کندیعنی آرزوی تاج و تخت و همین سازوکار مشترکین آنها اختلاف 

درداسدتان  داستان دیگر نیز هست در داستان منوچهر اختلاف به سبب کشدتن ایدرج بده وجدود  مدی آیدد و

سیاوش به این دلیل که پسر از جن  پدر نیست و از آنجا که  قرار نیست پدر خود دست به کار کشتن فرزند 

طدرف مدی دانسدتند کده   دو در داستان منوچهر زیرا در اینجا هدر شود این  اختلاف ها  علنی نمی شود جز

 .داستان  چه پایان و چه سرانجامی دارد

 در واقع داستان منوچهر جمله هایی بر افزوده به طرح این داستانها ی مربوط به برادر کشی است 

 پدر و فرزندان اختلاف پیدا می کنند   -8

 ی را برای انتقام گرفتن از فرزندان مامور میکند پدر کس  -2

 فرزندان کشته می شوند   -6

دیگرنیدز هسدت و بدا یگددیگر طدرح دو داسدتان  عمدل کدرد و همین طرح و ساختار متجان  ساختار و

همکردی دارند با این تفاوت که این داستانها مثل داستان فریدون و پسران در ادامه جملات طدرح  همسانی و

 .ند و تجان  هم فعلی و هم ساختاری آنها در ظهور عمل کردهای متجان  استقبل نیست

چنانکه می بینیم نباید به عنوان یک پیش فرض به چیزی زودگذر کده ازخشدم وغضدب  خویشاوندکشی

حمله کننده سرچشمه می گیرد تعبیر و تفسیر شود بلکه خویشاوندکشی حذف فیزیکی طبیعدی و ندادلخواه 

است بجز معدودی ازشخصیتهای اهریمنی صرف حتی در شاهنامه هم اگر روند روزگار و فرمانروایی طبیعدی 

رود هیچ امیر و پادشاهی از نیستی و نابودی فرزند یا فرزندان خویش خوشحال نمی شود و مسرور نمی پیش 

 .گردد

 برجسته ترین پسرکشی نمودارترین و (ج

تراژدی هولنا  برجسته و بی سدابقه ای اسدت و آن ، داستان کشته شدن سهراب به دست رستم پدرش

آن را  ماخدذی بده دسدت آورده اسدت غیدر از ماخدذ عمدده    چنان که فردوسی استاد بزرگ حماسه ظداهراً

فردوسی که شاهنامه ابومنصوری باشد و اکنون آن را در هیچ کتاب فارسی و عربی مقدم برعهد فردوسی نمی 
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یابیم و نمی دانیم آن را از کجا گرفته است اساس داستان فصدلی اسدت کده نظیدر آن را سدایر اقدوام وصدل 

ع قدیم این قبیل حوادث بعضا ر  می داد وپیش  می آمده است مردی ممکن است دیگرنیز دارند و در جوام

از وطن خود سفرکرده به سرزمین دیگری برود مقصود از این سفرممکن است تجارت یا خدمتی جنگی باشد 

مشدکل بدوده ، به هرحال در سرزمین تازه رسیده زن و فرزندی نداشته چرا که بردن خانواده در سفرهای دور

لذا ازدواج مجدد می کرده و از این ازدواج مجدد فرزندی به دنیا می آمده است و سدپ  از آن  شدهر و  است

ناحیه کوچ  می کرده و به وطن خود برگشته است بهرحال چنین فرزندی که دور از پدر  بزرگ شده باشد و 

ند یا اینکه اگر فرزند در وطن به نوجوانی برسد و در جست و جوی پدر برآید و به قصد یافتن او سفر اختیار ک

مانده است و پدرسفرگزیده بوده است سرانجام پدر به سرزمین اصلی بازمی گردد در هرصورت ملاقداتی بدین 

این دو تن یعنی پدر و فرزند پدرکم کرده و نشناخته ر  دهد و بی آنکه یکدیگر را بشناسند با یکدیگر نزاع و 

دیگری کند اگر پیش از کشته شدن یکی از آنها کسدی یدا حادثده ای  نبرد کنند و یا یکی آهنگ نابود کردن

شادی بدل می شود اما اگر کار  جنگ و ستیز آنها به آشتی و باعث شناساندن آن دو به یکدیگر شود خشم و

بده هویدت  پسدریکدیگر نشدناخته و از کار بگذرد و یکی زخمی کاری و مهلک بردارد پایان ملاقات این پددرو

 .است غم انگیز و اسف آور نبرده تراژدی وپی  یکدیگر

آنچه در تراژدی رستم و سهراب برجسته است و جنبه راهبردی دارد و جلب نظر می کند این اسدت کده 

تبار و خاندانی بزرگ که شرح دلاوری هدا و  می کند آنجا زنی از پهلوانی ازکشور خویش به جای دیگری سفر

یده  بود او را می بیند و شیفته و عاشق او می شود و شبانگاه  نزد او جنگ آوری ها و پهلوانی های مرد را شن

رفته و یا با آگاهی خانواده اش که پهلوان را میهمان خود کرده اند به آرامگاه و محل اسدتراحت پهلدوان مدی 

رود و طبق آداب و رسوم روزگار خودشان به همسری یکدیگر درمدی آیندد و نتیجده ایدن ازدواج و همسدری 

ندی آن هم پسر می شود پهلوان که نمی توانسته است بیش از قدرت کمی در وطن همسرش بماند نشانه فرز

شیئی قیمتی و یا مهره ای ازجن  سنگهای قیمتی و یا احیانا نشانه ای که نام پهلدوان بدرآن  و یادگاری مثلاً

نشان را همدراه و در بدازو حک شده بود به همسرش می سپارد تا وقتی فرزندش اگردختر نبودو پسر بود آن 

 .داشته باشد

معلوم است که پسر همیشه با نگاه کردن به آن نشانه یادگار و مهره طالب و جویای پدر می شده و تنهدا 

خاطره ای و توصیف و نشانه ای به اوبدهد مادر او بوده است پسر ، کسی که می توانسته است از پدرش نشانی

آنجا که فرزند پهلوانی بوده و از او نژاد برده بوده  و به اصدطلاح امدروز  پ  از قد بر کشیدن و بزرگ شدن از

قوی تر بوده است  چنانکده  در رسدتم  ، برومندتر، شدیدتراشته است از همسالان خود بسیار  رژن پهلوانی د

پنجه ای گرفت و با شمشیر ، التواریخ در احوال لطفعلی خان زند آمده است که به هشت سالگی با مردان قوی
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دومنی ازروی اسب زده تاب داده را به یک ضرب می گسست که اعجاب همگان را برمی انگیخت که گفته اند 

 (.872: 8633، نموداری از پدر است( )رستم التواریخ پسرالولدو سرو ابیه )

سدن و پسدرش عجیدب این برتر بودن و مافو  بودن سهراب نمونه های متعدد دارد در قصه بدرالددین ح

  His  dayچنین آمده     burtonگفته شده است فصاریومه به شهر و شهر سنه که در ترجمه انگلیسی برتن

was  a month  and  his  month  was  a  year      قد بر کشیدن و  بالیدن او در یک روز همچون یک مداه

 .و در یک ماه همچون یک سال بوده است

ت فردوسی سهراب جویای پدر می شود  فردوسی از همان آغاز این جویایی و طلدب  به هرحال طبق روای

  .فال بد  می زند و به خواننده القا می کند و می فهماند که پایان این جستن ناخوشایند و شوم است

 اگددددددر تندددددددبادی برآیددددددد زگددددددن 
   

 بدددده خددددا  افکنددددد نارسددددیده تددددرن  
 

 (462:  8631، فردوسی)                    

منظور گن  باید همان شهر کنگ باشد و مقصود ازترن  نارسیده به طریق استعاره نمادین سدهراب اسدت کده 

 .به خا  هلاکت افکند و نابود کرد را نارسیده یعنی درحالی که هنوز نوجوانی بود تندبادی )دست تقدیر( او

ازدیار خدویش سیسدتانی راهدی سدمنگان       همانگونه که درساختار فرزند کشی بدان اشاره شد پهلوان )رستم( 

می شود و در نزدیکی سمنگان هنگامی که خفته بود رخش گم مدی شدود و رسدتم پد  از بیدداری آهندگ 

سمنگان می کند و شاه سمنگان از او استقبال کرده و دخترش تهمینه را به خواست خدودش و بدا افتخدار و 

ورد و شبانگاه تهمینه را به خوابگاه رستم می فرستد بداری بالیدن به وجود قهرمان به همسری رستم درمی آ

به عرصه هستی می گذارد و پ  ازسپری شدن چندسال قهرمانی  تهمینه از رستم باردارمی شود و سهراب پا

 بزرگ می شود:

 چوسددده سددداله شدددد سدددازمیدان گرفدددت

 چددوده سدداله شددد زاندده زمددین کدد  نبددود
  

 بدددده پددددنجم دل شددددیرمردان گرفددددت 

 وی نبددددرد آزمددددود کدددده یارسددددت بددددا
 

 (812: 8631، فردوسی)                    

باری سهراب با لشکری عازم ایران می شود  و به هنگام رفتن مادرش تهمینه مهره ای را که از جهان 

پهلوان رستم به یادگار گرفته بود بر بازوی  سهراب بست و سهراب با هیمنه و شکوه با لشکر خدویش بسدوی 

سهراب حوادث و فراز و نشیب های زیادی ر  می دهد کده نگارندده قصدد  داستان رستم و از ایران روانه شد

شرح و توضی  آنها را ندارد و تنها به بخشی ازدوستان که رسدتم ناخوداگداه و بددون خویشدتن داری جدوان 

می کندیم و از  برومند وپهلوان خویش را آن هم ناجوانمردانه و با مکر و فریب پهلو  می زند و می کشد اشاره

شاهنامه که بهترین و برجسته ترین ماخذ برای شرح ماجراست بهره می جوییم چرا که گفتده اندد عنددلیب 

 .آشفته تر خواند در این افسانه را
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 پرسدددددیدکان سدددددبز پدددددرده سدددددرای 

 یکددددی تخددددت پرمایدددده اندددددر میددددان

 زهدددرک  کددده برپدددای پیشدددش برسدددت

 یکددددی پدددداره پیشددددش بدددده بالددددای او

 همدددددددی براوهرزمدددددددان برخروشدددددددد

 نددده مدددرد اسدددت ازایدددران بددده بالدددای او

 بپرسدددددید ندددددامش زفدددددر  هجیدددددر

 غمددددی گشددددت سددددهراب رادل بدددددان

 نشدددددددان داده بدددددددود ازپددددددددرمادرش

 همددددی نددددام جسددددت اززبددددان هجیددددر

 نبشددددته بدددده سددددربر دگرگوندددده بددددود
  

 یکددی لشددکری گشددتن پشددش بدده پددای 

 زده پددددددددیش اواخددددددددر کاویددددددددان

 بدده یددک رش سددرش برتراسددت نشسددته

 اوکمنددددددددی فروهشدددددددته تاپدددددددای  

 تددددوگفتی کدددده درزیددددن بجوشدددددهمی 

 نبیدددددنم همدددددی اسدددددب همتدددددای او 

 بدددددو گفددددت نددددامش ندددددانم زویددددر

 کدددده جددددایی زرسددددتم نیامددددد نشددددان

 همدددددددی دیدودیدددددددده نبددددددددباورش

 مگددددر کددددان سددددخن هددددا شددددوددلپذیر

 زفرمدددان نددده کاهدددد نددده هرگدددز فدددزود
 

 (6186:  8631، فردوسی)                    

مخصوصا پن  شش بیت آخر  را می خواند دلدش فدرو  ، شاهنامه ازبراستی هرخواننده ای وقتی این فراز 

  می تپد و از ته دل آرزو می کند که کاش هجیر پهلوان یعنی رستم را آن هدم بدا آن همده نشدان و نشدانه و

برجستگی و جهان پهلوانی شناخته بود و به سهراب معرفی کرده بود ای کاش چنین شده بود و این تدراژدی 

 اده بود اما آدمی اسیرتقدیر و سرنوشت است فردوسی هم اذعان دارد :و فاجعه ر  ند

 نبشددددته بدددده سددددر بردگرگوندددده بددددود
  

 زفرمدددان نددده کاهدددد نددده خواهدددد فدددزود 
 

خوب حال اگر هجیر رستم را شناخته بود و به سهراب معرفی کرده بود که این فرزندد کشدی ر    نمدی 

جذابیت داستان درهمین فرزندد نشدناختن رسدتم  همه برجستگی و .داد و دیگر تراژدی رستم معنی نداشت

  .است که این رخداد شوم را رقم می زند

 می گوید : "زندگی من  "مستوفی الممالک درکتاب 

هر وقت مرشد عبداس مرتداض در شداهنامه  (تهران در)در قهوه خانه سرگذر قلی نزدیک چهارراه گلوبند 

ب را جوانمردانده سدهرارسید مخصوصا بخش پایانی داستان کده  رسدتم  ناخوانی به رزم رستم و سهراب می 

آنکه سهراب او را از باز جست پدرش رستم مدی ترسداند رسدتم عدالم  بدر  می درد و می کشد و پ  ازپهلو 

 سرش خراب می شود و جهان پیش چشمش تیره می گردد:

 

 

 کسدددی هدددم بدددرد ندددزد رسدددتم نشدددان  ازایدددددن نامدددددداران گدددددردن کشدددددان 
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 کدده سددهراب کشددته سددت وافکنددده خددوار

 چوبشنیدرسدددتم سددددرش خیدددره گشددددت

 بپرسدددید ازآن پددد  کددده آمدبددده هدددوش

 کددده اکندددون چددده داری زرسدددتن نشدددان 
 

 توراخواسددددت کددددردن همددددی خواسددددتار

 جهددان پددیش چشددم اندددر ش تیددره گشددت

 بدددددددددوگفت بانالدددددددده بدددددددداخروش

 کددده گدددم بادندددامش زگدددردن کشدددان  
 

هدم وقتدی  گارخود را بر بازوی سهراب می بیند و نوشددارو زره سهراب را که رستم باز می کند مهره یاد

 .می رسد که سهراب از جهان رخت بربسته است

ا نبوه مردم هجوم می آوردند  مرشد عباس مرتاض آنقدر ازدحام جمعیت و "سهراب کشی"باری مجل  

روز دو برابر بود و که مجبور می شدند تخت های اضافی در قهوه خانه بچینند و نر   چای قهوه خانه در آن 

 .(263: 8633، خاطرات مستوفی الممالک)از هرک  که وارد  قهوه خانه می شد ورودی  می گرفتند 

همیشه تراژدی های خویشاوندکشی بویژه فرزندکشی هاله ای از غم و اندوه و مسائل جنبدی دارد چندان 

  .هم و پریشان می شوندکه با شنیدن خبرکشته شدن سهراب همه پهلوانان ایران غم زده و در 

 خبرکشته شدن سهراب به مادرش تهمینه می رسد:

 بددده مدددادر خبرشدددد کددده سدددهراب گدددرد

 نبردچندددددددگ وبدریدددددددد پیدددددددراهنش
   

 بددده تیدددس پدرخسدددته گشدددت و بمدددرد 

 درافشدددان شدددد آن اول سدددیمین تدددنش
 

  جسدته بدر  سدهراب آنچندان  غدم سدهراب در فردوسی مویه کردن و ناله و فغان سردادن تهمینه مدادر

 می فرستد واین فرزندکشی بر رستم نفرین   غم انگیز و اندوه آور به نظم آورده که هر خواننده ای از، مفصل

 .جهان پهلوان را در دل به باد ناسزا و نکوهش می گیرد

سراسر شاهنامه همانند  فرزند کشی آن هم کشته شدن سهراب که در، درمیان گونه های خویشاوندکشی

مدی گیدرد  سدرانجام  فرا  غم  ارد آنچنان مهیبب و تکان دهنده است که بیننده را هاله ای ازو   هماوری ند

 .تهمینه مادر سهراب در غم سهراب آنقدر می سوزد و می نالد که سالی بیش نمی زید و جان می سپارد

 درخاندددده هددددارا سددددیه کددددرد پددددا 

 بپوشددددددید پدددددد  جامدددددده نیلگددددددون

 شددددب وروز مددددی نوحدددده کردوگریسددددت

 درغددددددم اوبمددددددرد سددددددرانجام هددددددم
 

 زکدددددا  زمیددددددان بدددددرآورد خدددددا  

 همددان نیلگددون غرقدده گشددته بدده خددون

 پددد  ازمدددرگ سدددهراب سدددالی بزیسدددت

 روانددددش بشددددد سددددوی سددددهراب گددددرد
 

 (822:  8631 ، فردوسی)    

فرازهای راهبردی داستان رستم و سهراب که منجر به وقوع هولنا  ترین پدیده شوم بده دسدت جهدان 

وقار و آرامدش و رامدش و در نهایدت ، هیمنه و شکوه، موقعیت، شخصیت سقوطپهلوان یعنی رستم می شود 

خویشتن داری و گرایش به راستی را دست کم در مقطعی در ذهن و زبان هر شنونده و خواننده ای آفریده و 
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می شود خواننده ای از سهراب کشان یا سهراب کشی شاهنامه به سادگی و راحتی بگذرد   بیدارمی کند مگر

خواهندده همده  .اسدت الگو و حتی کهن الگوی یدک قهرمدان جدوان تمدام عیدار سهراب نماد، .و هرگز هرگز

آداب و رسوم پهلوانی را در سهراب به برجستگی و شفافیت هر چه تمام  ترگتازی و، چا لاکی ها، توانمندی ها

نی جا خوش کرده است مغان تر می بیند و در دل با او نیایش می کند سهراب در نهانخانه دل هرآریایی و ایرا

از دیرباز و از روزگار حماسه ها در مرگ دو تن سوگنامه ها پرداخته اند سیاوش و سهراب قهوه خانه گذر قلی 

را به نمایش  خویشاوندکشیهولنا  ترین و فجیع ترین نوع ، ژرفنا  ترین، در عصر سهراب کشی که برترین

اهل قهوه خانه که از بهارستان و توپخانه و سبزه میدان و بدازار  می گذاشت پر از ضجه و گریه و ناله بود همه

و گلوبند  و امام زاده سید نصرالدین آمده بودند عین مجل  روضه می گریستند و نقال نیز خود تحت تاثیر 

شعر بی همتای فردوسی در حالی که زلفهایش پریشان و عر  بر جبین داشت از شعر دیگر شاعران که در بی 

دنیا  و مرگ و نابودی می خواند و مجل  را گرم تر و سوز واقعده را دو چنددان مدی کدرد   در پایدان وفایی 

یک قرانی و دو قرانی نقره می شد و کمترکسی بدود کده بده اصدطلاح دشدت و  پراز   کشکول عباس مرتاض

را گرم و بده  دیگران سکه قرض می گرفتند و دم مرشد فتحی به مرشد ندهد حتی کسانی را می دیدم که از

 .(263: 8633، خاطرات مستوفی الممالک) او ناز شست می گفتند

بالنددگی و رشدد و احساسدات  ، دانش فردی و قومی، درحماسه ها رگه هایی ازهوشیاری خویشاوندکشی 

فسارگسیختگی روح سدرکش و عواطف منفی و نابجای انسانی و اپرخاشگری علیه احساسات  و قومی و فردی

شدمال   ساختارهای گوناگون در میان طوایف و قبایل گونداگون آریدایی در شدمال  و قهرمانان را دربرخی از 

جیحدون و سدرزمین تدوران و  ماورای سیحون و، سغد و سوریا و گنگ دژ، سیاوش گرد تا شر  ایران قدیم از

دریای طبرستان یدا   آریاهای مقیم دامنه های سلسله جبال هندوکش تا سندیا یا هند و از این سو تا سواحل

واران هر فلات مرکزی ایران  تا غربی ترین سرزمین های تحت استمرار زیست قوم آریا تا قفقاز خزر و امتداد و

ری در همه این سرزمین آ، یا دجله تا سواحل دریای پارس Tigraبین النهرین و رود تیگر  سلطه آریاها یعنی

د حماسه های مبتنی برتنش ها و چالش ها و ستیز تدوتم قاره ای  بزرگ محسوب می شد و می شوکه خود 

های قومیت در لباس بر نتافتن و تاب نیاوردن زیست و زندگی زیست وران و زندگان  طرف مقابل که مدعی 

حضور و ظهور توانمندی ها دانش ها و شایستگی های خود بودند سرانجام با حذف فیزیکی فردی یا جمعدی 

 .حالت و منفورترین وضعیت ر  می نمودبه صورت نفرین شده ترین 

ندواحی  میان اقوام آسیای مرکزی تا شدر  دور و ، داستان رستم و سهراب با خویشاوندکشی برجسته آن

یدا در فدت  دژ  ساختاری جداگانه و نام پدر و فرزندی غریب یا آشنا در میدان نبدرد و  گفته شده هر کدام با

طرف مقابل و گاه در انبوه تیراندازی ها و تیرباران ها ر  می نموده است و این انسان است که به هنگدام دور 
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شدن از آرامش و خصلت های شایسته به تدری  و یا ناگهان همه مرزهای خویشاوندی و قومی را در نوردیده 

 .رفتار خودخواهی وخویشاوندکشی استستاخیز گمی گیرد در سخنی کوتاه انسان تا رو نادیده 

 نوع کشتن و حذف فیزیکی است  عاقلانه مانع هر رفتار خردورزی وگزینش سخن و خردمندی و

با ژرف نگریستن و دقت و فحص و کاوش در رفتار انسان های قدرت مدار و فرمانروا و تامدل و درندگ در 

ی و سنجش خشونت ها ،گزینش بدترین راههدا بدرای فراز و نشیب زندگی اینگونه فرمان فرمایان و نیز ارزیاب

حفظ پرستز و ابهت و شکوهمندی به گرنیشی خردگرایانه و جویای خویشتن داری می  حفظ و ادامه قدرت و

رسیم که شاهان و پهلوانان با گزینش یاد شده زندگی خود را از افت تجاوز به حقوط دیگران که تدن بده تدن 

، نتیجده نیکندالی و نفوذ با آنان ادعدای برابدری داشدتند حفدظ نمدوده و در آنان می سودند و درحوزه قدرت

 بهروزی و دادگری را برای خود و خانواده خویش برگزیده و طرف یا طرف های همطراز در قدرت مداری را از 

حفاظدت مدی  برترین و شکوهمندترین مقامات که همه شیفته آنند حفدظ وایین ترین مراتب تا والا ترین و پ

پنجه خویش بده ، کردند و برای چند صباح در عرصه یکه تازی مطرح و ناخن نشان و مشارالیه با لبنان بودن

خون هیچک  نمی آلودند که رنگ خون تا رستاخیز پا  نمی شود و لعن و نفرین ابدی دامن کشنده را می 

  .گیرد

وقوع و رخدداد هرگونده برخدورد آری چنانکه درآغاز این فراز یعنی خردمداری عنوان شد این روش مانع 

 ها اشاره می شود: بدان فیزیکی منفور وکجسته می شود و این خود راهبردها و راهکارهایی دارد که ذیلاً

    .یاری خواستن ازنیروی لایزال اهورایی (الف

قوم پناه بردن و یاری خواستن به تنها قدرت ماورا و فو  طبیعت درآیین های آسمانی که باورمندان  هر 

پدرآسمانی و درآیین های ثنویت و دوگانده یدا ، اسد، یوهاما، قدرت، برترین، از این قدرت مطلق به اهورا خدا

چندگانه پرستی در نام و نشان بت یا بتها که گاه درهیات رب النوع نیدز ظهدور و مظهدر مدی یافتده و مدورد 

یعو  نسدر و....  ، یغوث، سی چون سومناتمانویان بوده و یا صورت تندی مزدکیان و، مجوس، پرستش بودائیان

  .می یافته است

به هرحال انسان مدعی پرستش می توانسته است با پناه بردن به تنها قددرت مدورد پرسدتش خدود از او 

درجستار و گزینش بهین راه و روش مدد جوید در آیین های آسمانی بویژه  آیین  یهود و مسیحیت و آیدین 

راس هرم  اترین آیین یعنی اسلام نیز با یاری جستن ازالله همه و از جمله آنان که درابراهیمی و برترین و وال

دامن خود و خاندان خود را از تجداوز و تطداول ، قدرت می توانستند با تضرع و التجا والتماس از ایزد  بیچون

ن کردارمحسوب می فجیع تری پا  نگه دارند و دست به خون کسی نیالایند که اگر خویشاوند باشد بدترین و

  .شود و میشده است 
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شت ازاهورا مزدا می خواهد که او را به عدالت و دادگری سو  تاوستا آن هم در فرازهای گوناگون زرد در

 .دهد و او نیز مردم را به خردورزی و احترام به حقو  دیگران دعوت کند

من از تو می خواهم کده یداوران مدراد ای اهورا ای ذات مقدس   همه امشاسپندان به تو پناه می آورند و 

حفظ کنی چرا که ایدن میندوی کجسدته و نفدرین (روشنایی آتش مقدس از فرمانبرداری انگره مینو )اهریمن

 یشدتها،)  شده ما را از دست یابی به بهروزی و پرستش تو و دست یازی به خرد و خدرد ورزی دور مدی کندد

8636 :31-38.) 

 زیران مدبر وحکیم ندیمان وو، گزینش مشاوران (ب

 اگردانشدددددی مدددددرده راندددددد سدددددخن
   

 تدددو بشدددنو کددده داندددش نگدددردد کهدددن 
 

 (46: 8643، فردوسی)    

 و عنصرالمعالی گوید:

 (.46: 8643، )قابوس نامه :«و همگان دانند که سخن شنیدن بیخ دولت است و سرمایه شوکت و عظمت»

 و خواجه نظام الملک درسیاست نامه گوید :

 (.887: 8641، )سیاست نامه «هیچ بخت مساعدتر و هیچ یار مشفق تر از وزیر ناص   نیست و پادشاه را»

 و نیز : 

 بدددده دیگرسددددخن هرکدددده دانددددا بددددود
  

 زبدددددانش بددددده گفدددددتن تواندددددا بدددددود 
 

 ( 863: 8631، فردوسی)    

برای گریز از درگیری های خشونت آمیز و گفتن سخن های رنجش آور و برافدروختن تندور خدواهی کده 

در  .همه منجر به حمله و جنگ و ستیز و برادرکشی و خویشاوند برافکنی می گدردد بایدد خدرد پیشده کدرد

انبیای بنی اسرائیل برای  .تورات عهد عتیق و جدید نیز از خویشاوندکشی های دور و نزدیک سخن رفته است

هر قوم و پیران پیراسته و موعظه می کردند و در کنیسه روزهای شنبه  قدسیان   (مردم هرشنبه )یوم السبت

، بنی اسرائیل را که عشیره ها و قبایل گوناگون بودند و همیشه با یکدیگر بر سر تجدارت، وارسته پرهیزگار و 

موعظه می کردند با ، فرماندهی و سرپرستی معبد و گزینش سرور و بزرگ قبیله ،تنش و ادعا و ستیز داشتند

از شیوع کشتار فردی و یا دسته ، ر پیش ازمیلاد مسی  سخن می گویداین حال تاریخ بنی اسرائیل که ازروزگا

قرآن از کشتن پیامبران  که  برخی از  .جمعی درقبایل و عشیره های دوازده گانه بنی اسرائیل خبر می دهند

    :(3687: 8631  ،آنها با سران طوایف بنی اسرائیل خویشاوند بوده اند خبرمی دهد )وقتلهم الانبیاء بغیرالحق

 

 

 کاهن بزرگ معاصر آمده است :، در تورات عهد عتیق ،تصحی   موسی زرگری
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ساحل به شغل تعمیر زور  های ماهی گیران مشغول بودند و  و برادران یا خام و کوهام شش بودند گه بر

می کردند و درعمارت معبدد دقیقده فروگدذار  (کاهام مقدس را خود تدهین )روغن زدن "چوب معبد بزرگ 

به این شش برادر واگذارشده بود کده همده شدش بدرادر از یوحندای  "تب "نبودند هدایت و سرپرستی قوم 

 .پزشک یعنی برادر بزرگشان حمایت می کردند

یکی ازعادت نابهنجار و زشت بنی اسرائیل برخورد فیزیکی وجنگ بدا قدوم وعشدیره دیگدر بدود آنقدرکده 

مین سدوریا رواج پیامبرکشی وخویشاوندکشی در میان اقوام ساحل نیل و صحرای سینا و جبل عامدل و سدرز

کشتند که اغلب  ولی را گونه ای که طبق روایات و احادیث اسلامی تنها در یک روز هفتاد پیامبر و داشت به  

معبد نیز قوم را درکشدتار هدای    ازخویشاوندان آنها بودند و زشت ترین و فجیع ترین نکته این است که کاهن

 .(71-73: 8643، )زرگری می نمودرهبری بی رحمانه 

بنابراین گزینش همدم و مشاور حکیم از نکات تعیین کننده ای بوده است که سلطان و امیر و حاکم را از 

 .آلودن دست به خون خویشان باز می داشته است

داشته اند که بهترین و داناترین آنان دو تدن اندد یکدی هریک از شاهان ساسانی یک یا چند مشاورحکیم 

تربیتدی و سیاسدی گشتاسدب بدوده اسدت و در بسدیاری از مدوارد از جملده او را  جاماسب که مشاور اخلاقی،

راهنمایی کرده است جاماسب وزیر منجم و ستاره شناس بدوده و هنگدامی کده اسدفندیار بده دنیدا مدی آیدد 

گشتاسب بده سدلطنت و فرمدانروایی  .اسفندیار را معلوم کند (اره بخت )طالعگشتاسب از او می خواهد تا ست

خود که گستره و پهنه وسیعی داشته و از شمال خوارزم تا شمال شدرقی سلسدله جبدال هنددوکش و هنددو 

می تازیده و به هیچ  وجه حاضدر نبدوده اسدت کده اسدفندیار جدوان و         افغانستان را در بر می گرفته و 

به جای او بر تخت شاهی تکیه زند گر چه پیشتراز این با اسفندیار عهد بسته بدود کده اگدردر جندگ  قهرمان

بده  هایی که  فراروی گشتاسب است پیروز شود گشتاسب پدرش که سالخورده شده بود تاج و تخت شاهی را

 .وا  می گذارد  او

نابودشددن اسدفندیار درجندگ ماجرای به سپردن اسفندیار ازهمین جا شروع می شدود و نطفده فاجعده 

گشتاسب مجبوراست که اسفندیاررا که همده شایسدتگی هدای شداهی و  .بارستم از همین جا ریشه می گیرد

فرمانروایی را یکجا در خود جمع می بیند به قول معروف به دنبال نخود سیاه بفرستد به همین جهت طرح و 

زندی حکدیم دربداره سرنوشدت اسدفندیار  رایماسب نقشه دیگری برای او طراحی می کند قبلا گشتاسب با جا

کرده بود و از جاماسب حکیم خواسته بود که از روی زی  سرنوشت محتوم و قطعی اسدفندیار را بداز بیندد و 

طالع اسفندیار را باز می بیند و آه حسرت می کشد و به فکر فرو می رود و ، جاماسب ازروی زی  .تعیین کند

خن می گشاید و فرمانروای ایران را از آینده شوم و تلخی که درانتظدار فرزندد هنگامی که گشتاسب لب به س

برومند گشتاسب یعنی اسفندیار است آگاه می سازد گشتاسب با سوالات پدی درپدی ازجاماسدب حکدیم مدی 
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طدالع  و  زید    وقایعی را که بر سر راه او کمین کرده است از روی ستارگان و  اسفندیارپور و خواهدکه عمر

عمر کوتاه  فرزند برومند گشتاسب و اینکه سرانجام درسیستان به دسدت  بینی برای او بازگوید و گشتاسب از

  .رستم جهان پهلوان کشته خواهد شد سخن می گوید

سرنوشدت  نمودار اسدت و تدا حدد زیدادی در نکته دیگری که در این فرزند به دام بعد سپردن برجسته و

می نماید و جلوه می کند رویین تن بودن این پهلوان برومندد اسدت مدادر  حتمی و کشته شدن اسفندیار ر 

مدی شدوید  "آپداد  "اسفندیار هنگامی که اسفندیار را به دنیا می آورد او را درچشمه آتوس و یا بده روایتدی 

 سه بدار اسدفندیار کده ندوزادی مادراسفندیار در سپیده دم سه بار فرزندش را در چشمه فرو می برد و در هر

بی مرگی  می بندد بدین گونه اسفندیار با غسدل و  آب چشمه زندگانی و  بیش نبوده چشمان خود را در زیر

 .می شود  بی مرگی دست می یابد و رویین تن  آتوس به یا "آپاد "شست وشو در چشمه 

رچده در همه جنگ هایی که فراروی اسفندیار بوده این پهلوان با آسودگی خاطر و با شدهامت و جدرات ه

یکه و تنها بر دشمن می تاخته و او را از پای در می آورده است اسدفندیار همچدون رسدتم  تمام تر و بیشتر 

 گر را می بایستی ازپدای دریا پدیده شوم و اهریمنی و ویران هفت خوان در پیش داشته در هر خوان یک مانع

  .می آورده و نابود می کرده است

و شاهزاده والاتبار و فرزند برومند گشتاسب که ولیعهدد او نیدز بدوده بدا به همین گونه قهرمان بزرگ بلخ 

دشمن و  بر  نموده و  دیگری فت  شهامت و قدرتی همانند رستم جهان پهلوان هر هفت خوان را یکی پ  از

 .پیروز می شود حریف جادوگر و ویرانگر خویش فات  و

شاه ایران از پسر قهرمان خویش اسدفندیار مدی پایان گرفتن جنگهای ارجاسب تورانی وگشتاسب  پ  از

از بند رویدین  دژ  برهاندد   خواهد تا به کین ارجاسبب تورانی کمر ببندد و خواهران خویش همای و به آفرید

دارای تدن و هیکدل برومندد( و بده  patishaotanاوستا  در)اسفندیار با دوازده هزار سرباز به همراهی پشوتن 

تلفظ  مدی  "worg "نترسی بوده و در اوستا گرگ   دگرگ که نماد حمله بر  آسا و مانن)رهتمونی گرگسار 

 .راهی مدی رسدد بلخ پایتخت گشتاسب به راه می افتد و به سوی توران پیش می تازد تا به دو از (شده است

ه اما طدی اسفندیار باگرگسار که به چند و چون راه ها آگاه بوده مشورت می کند و سرانجام راهی را که کوتا

از آنهدا  "خوان"هفت تنگنا که پیشتر از این به  کردنش دشوار بوده است برمی گزیند و پ  از گذر کردن از

موانع را که دو گرگ سپ  دو شیر و اژدها  بوده است با پیکار و جنگیدن  نابود می کند و از سدر ، تعبیر شد

شاهین مرغ یاسین مدرغ  (saena – motvاوستا  سیمرغ )در و راه  خود بر می دارد سپ  با کشتن زن جادو 

خوان برف می گذرد و  از  اسفندیار به یاری اهورا مزدا .به خوان برف می رسد (که به سیمرغ بدل شده است

شده  دریای هولنا  یاد" (daetyo-soازاین خوان با نام  در اوستا)به واپسین خوان که دریاست      می رسد 

خود را به رویین دژ می رود و در فرصتی مناسب ارجاسب و همدستانش را از پای در گذر از دریا  است پ  از



 

25 
 

هفتخوان پیشمدار رویین تنی و  "می رهاند و با آنها راهی ایران می شود      می آورد و خواهرانش را از بند 

و همه پیروزی هدای نابودی اسفندیار : در هفت خوان اسفندیار از اهورا مزدا و ازامشاسپندان یاری می جوید 

 ،شاهنامه این بخش از کردار رفتار و خوی و منش اسفندیار را روان کاوانه .خود را مرهون توفیق آنان می داند

وقار است و در برابر دروغ دیگران و یا خطاهایی که  اسفندیار بسیارصبور و  با .شیوا توصیف کرده است بلیس و

مایه روشدنایی  (این فراتر وقتی گرگسار مرگ سپاهیان وی را )اسفندیاراز آنان سر می زند نرم گفتار است از 

بلا و گزند نمی خواهم با او چندان  مهربانانه سخن  چشم های خود می خواند و آشکارا می گوید :تو را جز در

 می گوید که دچار شگفتی می شود: 

 بددددددوگفت کدددددای ریمدددددن گرگسدددددار 

 چراکددددردی ایددددن بدددددتن ازآب خددددا  

 سددددخ کدددده مددددرگ سددددپاه چنددددین داد پا

 سدددددپهبد بخندیدددددد وبگشددددداد چشدددددم  
 

 گرفتددددددددار بردسددددددددت اسددددددددفندیار 

 سددددپه راهمدددده کددددرده بددددودی هلددددا 

 مراروشدددنایی سدددت چدددون هدددور ومددده

 فروماندددددزان تددددر  ونفددددزود خشددددم
 

در مقایسه هفت خوان رستم و اسفندیار برای خواننده معلوم می شود که این خوان ها برای هر دو پهلوان 

با همسانی هدا  و ناهمسدانی هدایی (اما همین قهرمانان هفتخوان سپر)طی کننده هفتخوانمایه امتحان است 

که دارند ناخوداگاه دست تقدیر آنها را با از میان برداشتن خوانها بسوی سرنوشتی غم انگیدز و جانکداه پدیش 

 .می برد

است چشدمهایش  اسفندیار که به دست مادرش و یا به روایت شاهنامه به دست زردتشت رویین تن شده

فربه  پذیر است و این  راز را سیمرغ که از یاوران خاندان زال ورستم است می داند و سیمرغ درکشته شددن 

خواننده مدی داندد کده یکدی هفتخدوان اسدفندیار  ضمناًاسفندیار به دست رستم دخالت و سهم موثری دارد 

یکی نیست اما هر دو نمدادی ، راهنما شداین سیمرغ با سیمرغی که رستم را بسوی درخت گز ، سیمرغ است

الگو هستند سیمرغ راهنمای رسدتم نمدودار سدیمرغ برتراسدت و در اوسدتا در  "آرکی تایپ یاکهن  "از یک 

 شده است :   یشتها از این دو سیمرغ با دو نام متفاوت یاد

Saena- morv  " راهنما  و  "سیمرغsaena  -    morok    بده هرحدال هدر دو سیمرغ مزاحم و فریبکدار

سیمرغ در پیش راندن اسفندیار رویین تن بسوی کشته شدن نابودی سهم دارند سیمرغ فریبکدار بده جهدت 

ت ند براسدفندیار کده اهدورایی سدت و دسدمرتبط نیست نمی توا "جادوتنی "ناتوانمندی و بدین جهت که با

ند اما سیمرغ راهنما که خدود مظهدر و بر او غلبه ک کستی یا کمربند حفاظت برکمراو بسته است فائق آید و 

ست و ساختار و کرداری جادویی دارد رستم را در نابود نمودن اسفندیار یداری مدی دهدد و "جادوتنی "نماد 

 .این قهرمان را به اسفندیار گوشزد می کند"پاشنه آشیل "نقطه ضعف و یا به اصطلاح 
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   apat در اوسدتا)"آپداد"ر چشدمه حیدات یدادرروایات شفاهی که از فرو بردن اسفندیار توسط مدادرش د

سخن رفته است اسفندیار همچون سایرکودکان کده در زیدر  ("چشمه بی برگی وزندگی بخش "   apat-apیا

بسدته و بددین سدان تدن روی  فرو "آپاد"آب چشم های خود را از ترس می بندند چشمهایش را در چشمه 

 .ی را تجربه نکرده استرگاما چشمانش ضربه پذیر است و بی م رویین شده

 : "نابودی ست  عوامل کشته شدن و خواهی از و غرور"

اسفندیاردرجنگ با رستم ،تنها به این می اندیشد که بند برپای جهان پهلوان نهد و او را به دربار پددرش 

رستم گشتاسب ببرد اما هم اسفندیار و هم گشتاسب به خوبی می دانند که رستم تن به این کار نمی دهد و 

شده و غرور و تقدیر بده همدسدتی فریدب و مکدر و یدک دنددگی پددرش   هم می داند اسفندیار دچار جادو

نابودی می کشند و این خود یکی از عوامل فرزند کشی یعندی در حقیقدت  گشتاسب زندگی او را به تباهی و

بر داده  بود که ماسب حکیم خرا پدرش گشتاسب برای او تهیه دیده بود و سالها پیش از این جا بلا   این دام

می رود و در آنجا به دست رستم کشته می شود کشته شدن اسفندیار در واقع به دست رستم او به سیستان 

صورت نگرفته است بلکه این گشتاسپ پدراوست که برای برداشتن مزاحم و سد راه چند روز  و چندد صدباح 

 .فرزند خود را به جنگ جهان پهلدوان مدی فرسدتد، دیبیشتر حکومت کردن و فرمان راندن باکمال ناجوانمر

البته گشتاسب از رویین تن بودن اسفندیار آگاه است و دربسیاری از نبردهای تن به تن پیروزی بدون شرط و 

مقابل دیده بود و می دانست که اگر  بین فرزنددش و رسدتم اسفندیار را بر پهلوان و رزمنده حتمی فرزندش 

یه پشتیبانی و گرمی دل گشتاسب در جنگ ه نخست اسفندیار است اما آنچه ماد برنددرگیری و جنگ ر  ده

به دست رستم خبرداده   رستم  با اسفندیار است این است که جاماسب حکیم از نابود شدن و کشته شدن او

در  زیرکی و تسلطی که ازآن حکیم پرمایه در ستاره شناسدی مخصوصدا و او پیش بینی جاماسب را با دانایی،

شناخت فراز و نشیب های برجسته زندگی هرشخص و پایان زندگی اش سراغ دارد حتمی می داندد و یقدین 

مدافع آیین بهی که با شمشیرش کشور پدرش را بده دیدن بهدی فدرا  دارد که اسفندیار کمربسته زردتشت و

روزگار خویش طالع  که در خواند و در این کار موفق شد سرانجام برطبق پیش بینی فرزانه روزگار و فرید دهر

به سیستان جدایی کده ، دبیران و شاهزادگان را از روی ستاره طالع بخت، پهلوانان، شاهان، برجستگان امیران

مجروح ، می دهد و هرچند رستم درجنگ تن به تن بااسفندیار تقدیر جان اسفندیار را نشانه رفته است ،کوچ

ته و تیرهای جانگزای اسفندیار او را فراری داده و با پناه بردن به و تنش آماج تیس  بی امان اسفندیار قرارگرف

بده عمدل  تنها یاور خاندان زال یعنی سیمرغ طرح نابودی شاهزاده بلخی و فرزند برومندد شاهنشداه ایدران را

 .درآورده و او را از صفحه روزگار محو می کند
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 تقدیر عامل بزرگ فرزندکشی -1-8

خود سرانجام می شود و گجسته و نفرین شدده نی انجام عهد و پیمان شک ورزیدن ازسرباز زدن و امتناع 

 در اوسدتاافروز این پیمان شکنی دیگران هدم بسدوزند و ندابود شدوند  را رقم می زند و ممکن است از آتش و

 .یعندی آفریدده خدرد یدا آفریدده مقددس "سدپنت دات "و در لغت و زبان پهلوی   spantu  dataسپنتوداته 

روم ازدواج  نمود و از وی دارای فرزند پسدری شدد  روم به سر می برد باکتایون دختر قیصر پسرگشتاسب در

 .اسفندیارش نام نهادند

 اسفندیار به دست و خشور  )بزرگ و(با استناد به یشت چهاردهم )بخشی ازاوستا و براساس برخی روایات

ایرانی زردشت پیامبر رویین تن گشت و تنها چشمهایش آسیب پذیر بود و این بدان جهت بود که به  (مقدس

هنگام دود کردن خشکیده گیاه مقدس هوم اسفندیار چشمان خود را بسته بود و علاوه  بدر ایدن بده روایتدی 

م را به چشدمان و زردتشت دست برگونه های اسفندیار کشید در حالی که می بایست دود گیاه خشکیده  هو

حتی گوشهای اسفندیار بدهد و بگذارد که اسفندیار چندبار دود گیاه مقدس راکه زردتشت بخشی از نیدایش 

آفدرین آیدین  رون وی نیز رویین تدن گدردد و هدم را بر آن خوانده با بازدم به سینه فرو برد تا هم د"اهورا "

 .سراسر وجود او را فرا گیرد "نردیستا یا زردتشتی"

سفندیار چنانکه گفتیم به رویین دژ می رود و پ  از کشتن ارجاسب متجاوز و یاران او خواهران خویش ا

را از بند می رهاند و گشتاسب در برابر این خدمت عهد بسته بود که سلطنت را به او وا گدذارد امدا ایدن بداز 

ان سرباز می زند و تخت و تاج هم از به جای آوردن پیم ()پیش ازآن گشتاسب دو بار پیمان شکنی کرده بود

وی چنانکه گفتیم از جاماسدب سدتاره شدناس یداری خواسدت تدا بداندد هدوش  .را  بایسته  خویش می داند

اسفندیار به دست کیست )مرگ اسفندیار به دست چه کسی اتفا  می افتد(  و جاماسب با شمار اختدران در 

به دست پورزال یا پوردستان یعنی رستم زابلی  saenu-morvمی یابد که هوش اسفندیار با همدستی سیمرغ 

همه دست  می برد با آنکه کتایون مادر اسفندیار بارها نیکی ها و  می گویند تقدیر درشطرن  زندگی از، ست

خدمات رستم را به اسفندیار گوشزد می کند و او را از گسیل داشتن همراهان  به هیرمند و سیستان و نبدرد 

ستم به شاهان ایران از جمله گشتاسب تاج و تخت بخشید چرا که اگدر او نمدی جنگیدد با تاج بخش ایران )ر

رقبای گشتاسب براو پیروز  می شدند(  بر حذر می دارد و اندرز می دهد با این حال اسفندیار بدا فرزنددان و 

 .لشکریان خود روانه زابل      می شود

بدر چشدمان  (اسفندیار را می آزارد و نابود می کند است چرا که ()آزاررساندن (باری تیرگز )گر از گزیدن

سرای برتر می شتابد امدا بده هنگدام مدرگ بهمدن فرزندد   gerutmanمی رود و او به گروتمان  اسفندیار فرو

خویش را برای آموزش دیدن و تربیت به رستم می سپارد که این خود گویا و نشانه بده جدای آوردن پیمدان 
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هاست باری خیره سری اسفندیار و آزمندی گشتاسب رقدم نیسدتی بدر صدفحه ازسوی رستم در همه زمینه 

 هستی قهرمان والای  ایران اسفندیار می کشد.

در یک عبارت فرزندکشی با واسطه گشتاسب به دست کسی ر  می دهد که خود در یدک تدراژدی  بدی 

تعبیر اوستا نمادهای گجسدته و  خبر از تقدیر روزگار فرزند خود سهراب را نیز به کام مرگ فرستاده بود و به

 (.44: 8636، نفرین شده چون دانه های زنجیر به یکدیگر می پیوندند )رستگار

 برادرکشی الف(

فرمانروایان برکرسی )تور سرانجام با کوفتن کرسی فرمانروایی ، بنا به روایت شاهنامه و نیز تاریخ سیستان

 draktم ساخته شدده بدود و بده روغدن مقددس دراکدت یا چهار پایه ای که پایه های آن از چوب مقدس هو

 -Eeryoبر برادرخویش ایرج ) (شده بود می نشستند تا سلطنت برایشان خجسته باشد (تدهین )روغن مالیدن

waiaانگیزه این قتل افزون طلبی وآزمندی ست  .( ایران تبار می زند و به خا  می افکند و می کشد 

نامیده شده نام دیوی ست که  hachoو در جای دیگر)درفرگردنهم یشتها(  azo, hazoاوستا  که در "آز "

نیز مانندد دیدو  "آزرده"سیری پذیر نیست و هرگز بدان بگرود و آزمند شود این دیو آز در او رخنه می کند و

 .آزسیری ناپذیر می گردد

دن ایرج مدی کوشدید بده فرزنددوم فریدون که با سلم همدست بود و برای ازپای درآورtaor در اوستاتور)

درتقسیم قلمرو  پادشاهی بین آنان تبعیض قائل شده و جانب  (srataonaدر اوستابهانه اینکه پدرش فریدون )

دست می یازد و ندام خدود را در صدحیفه پیمدان شدکنان و  "برادرکشی "ایرج و سلم را گرفته به کارننگین 

ثبدت و ضدبط مدی کندد گویدا  ، آنان نفدرین شدده بر (دوم یشت هاکشندگان که در نیایش زردشت )فرگرد 

 .(منجمی فریدون را از اینکه پ  از او فرزندانش به جان هم می افتند آگاهی داده بود

اغریرث برادر افراسیاب نیز در سرزمین توران آنگونه که درشاهنامه آمده است به دست افراسدیاب کشدته 

می شود افراسیاب پ  ازکشتن نوذر شاه آهنگ کشتن اسرای ایرانی می کند که هزار و دویست تدن  بودندد 

اما زال اسیران ایرانی را آزاد می اما  با پا درمیانی اغریرث از سر خون آنان می گذرد و آنها را به بند می کشد 

( بدین جهت بر برادرش اغریرث خشدم مدی frasinghaکند و از بند می رهاند و افراسیاب )خشن و بی رحم 

 (.172: 8631، فردوسی) گیرد و با شمشیر او را به دو نیم می کند

 شغاد  ب(

هدراب کدابلی )کده ازرسدتم دل فریبکار( با تدار  دیدن توطئه چاه با همدسدتی م shagwada در اوستا)

زواره و رستم برادران نداتنی خدویش را بده وضدع  (خوشی نداشته و درجنگ با او لشکریانش نابود شده بودند

 .(رخش درآن چاه  جان  می سپارد اسفناکی به چاه پر از تیس و خنجر می اندازند و رستم با
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دارد و  با تیرهایی که شغاد همدراه  بدا رخش در چاهسار فرو غلتید زخمهای مهلک بر می  رستم چون با

کمان  زه کرده  در کنار او به جا نهاده بود در واپسین دم زندگانی او را )شغادرا( مدی کشدد و بددین ترتیدب 

  (.2132: 8631 ،فردوسیزنجیر شوم برادرکشی حلقه هایش یکی پ  از دیگری به هم می پیوندد )

 واریخ در شاهنامه آمده است چنین است :دیگر از مظاهر برادرکشی آنگونه که در ت

گناهکاران پ  از فراغت از کشتن خسروپرویز به زندان می ریزند و پانزده بدرادر شدیرویه را مدی کشدند 

 وی تنهدا زندان، .شیرویه از این کار بازشان  نمی دارد و با سکوت معنادار و خوش با آنان همدستی می کندد

ناهکاران می رهاند و کسی را نیز از جهت قتل برادران باز خواست نمی کودکان و برادران خویش را ازچنگ گ

  (. 2144-17: 8631 ،فردوسی)کند 

 نیاکشی  (پ

افراسیاب را به دست خویش گردن می زند انگیدزه ایدن قتدل کدین ، کیخسرو سرانجام نیای مادری خود

همین نیاکشی سدت کده در شداه خواهی ست و کیخسرو  نیا را به کین پدر خویش سیاوش می کشد ظاهرا 

احساس گناه را بر می انگیزد و کناره گیری رمزآمیز و  رازآلود  وی از پادشاهی ایران زمین  (کیانی )کیخسرو

را باعث می شود کین خواهی انگیزه بسیاری از قتل ها و کشتارهای شاهنامه است دیو کین که در اوستا بده 

( نفدرین شدده تدرین پدیدده و آفریدده  و hacho)( ازآن نام برده شده است پ  ازدیدو آز daevo   datu (نام

 .محر  در برادرکشی و خویشاوندکشی ست

  (شوی )شوهرکشی (ر

منظدر و دیددگاه  مساله شوی کشی ازجهات گوناگون با سایر خویشاوندکشی ها متفاوت است چرا کده از

  آن نمود و جلوه دیگری دارد چرا که دیدگاه شدوی بده زن وروان شناختی و کردارشناسی جستار و پژوهش 

هویت  مندانه واکنشی علیه قومیت،ورقبیله ای و عشیره ای با، زن به شوی می تواند دیدگاهی عاطفی  متقابلا

 نیدز ( تعبیر می شدود وmotho) ( روح قبیله که ازآن به آثو یا متوToeTheme)توتم  وشخصیت فردی قوم و

 .مرزی و نیز سیاسی مذهبی باشد، ازدواجی از روی اجبار و یا رعایت جهات سیاسی

همسر نیز خود امری درخور توجه است شوی کشی درادب فارسی نسبت به  مصلحت در گزینش شوی و

در  .تدواریخ مدی بیندیم سایر خویشاوندکشی ها کمتراست و نمودار آن را تا اواخدر دوره  قاجدار درا یدران در

 .امه از یک شوی کشی برجسته سخن به میان آمده استشاهن
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سلطنت کیکاووس که زنان  متعدد داشته چنین آمده است چون گردوی گردیه را به  در شاهنامه در ذکر

شرط کشتن گستهم شوی خویش به ازدواج با پرویز امیدوار می کند وی مساله خواستگاری شاه را از خود به 

ن  یار وفادار خویش در میان می گذارد و چون آنان را به ایدن کارخرسدند مدی شرط هلاکت کردن شوی با پ

  .بیند به یاری آنان گستهم را خفه می کند و سرانجام به شبستان شاهی راه می یابد

 پرخددددداش کدددددرد بدددددراو بربشدددددورید و
  

 همددی جددانش ازتددن بدده شددورش سددپرد 
   

 (6372: 8631 ،فردوسی)   
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 پیشینه تحقیق  -2-1

ناشایست  شایست ها و پیروزی ها شکست و ،ها جنگ، وقایع، نشیب ها حوادث فراز و، مورد رخدادها در

منثور ادبیدات فارسدی سدخن  درآثار منظوم و اسطوره ها ازجمله درباره خویشاوندکشی  و حماسه ها و ها در

رخدداد  مقوله وقدایع و از ی خودارسنامه خویشاوندکشی درادبیات فمورد بحث این پایان  موضوع رفته است 

آثار غنایی که به صورت مثنوی به نظم آمده  برخی از نیز در تواریخ و شاهنامه و در ست که بویژه آن راهایی 

 و مجندون  لیلی و نیز هفت پیکر و شیرین نظامی و و یک داستان عاشقان را باز می گویند مانند خسرو و اند

 داراب نامه مولانا محمد بیغمی جسدته گریختده و همچنین داستانهای منثور همچون داراب نامه طرسوسی و

گداه آن را بده اجمدال یدا تفصدیل ازهمده  آن به یک خویشاوندکشی پرداخته و داستان بخشی ازگاه درخلال 

 .سخن بیشتری دارد مورد موضوع این پژوهش داستان و در برجسته تراست و

 یکی ازآنها درمقاله ارائه کرده اند که تنها  سه ، مورد خویشاوندکشی دو در نویسندگان نیز پژوهشگران و

حددود  در نویسنده آن حسینعلی قبادی ست مقالده از جهدت کمدی متوسدط و و است  صرف اجیر موضوع 

 خویشاوندکشدی و آن بده انگیدزه هدای خویشداوند آزاری و از ینیست کده بخشد پانزده شانزده صفحه بیشتر

بده  ضمناًارائه کرده است  به دست داده و شوم را این رخداد ناشایست و به ارائه نمونه هایی از  آن زقسمتی ا

به   حدوث این عمل اهریمنی را با استناد وقوع و  انواع برخی از ساختارهای خویشاوند آزاری نیز اشاره شده و

 بهدره گیدری موضدوعی و نظدر و پژوهنده این پایان نامده افدزون بدرتوضی  داده است کتب دیگر  شاهنامه و

 بده گونده ای مبسدوط بدا شدرح و این مورد موضوع خویشاوندکشی را سه مقاله ارائه شده در، راهبردی از دو

استناد به  تامل و درنگ و این کار ناشایست با حوصله و حول محور تحلیل مسائل جنبی و تجزیه و توضی  و

قبیله ای آن  اجتماعی و،فردی ، فیزیکی، عوامل روانی ها پرداخته و نابود کردن آن خویشاوندان و انواع آزردن

 .خلال متون بازجسته است از بازگو کرده و

 تحقیدق قدرار نگرفتده و با توجه به مطالب فو  گرچه خویشاوندکشی برای نخسدتین بدار مدورد توجده و

صدفحه  دو نیز گاه یک یا انحراف نمود که چند مقاله و اذعان وباید  پژوهشی دارد اما پیشینه ای جستاری و

به نیمه مسائل ایدن پدیدده شدوم درسلسدله هدای  روی جبران نموده و یک اثر درباره موضوع پژوهش فرا در

  .مدعیان قدرت پرداخته است سلطنتی و

وجوددارد که بسیار جالب  خویشاوندکشیمقاله ای تحت عنوان نخ ابریشم نوشته عباسعلی فرازمند درباره 

آورده است علت نامگذاری آن تحدت عندوان ندخ  آن نویسنده نمونه هایی از این عمل غیرانسانی را در است و

  .چیز است یکی کشتن خویشاوند با نخ ابریشم است ابریشم دو

به اصطلاح ریسمان ناز  آن شدبانه قاتدل کده  تاب داده و با توضی  اینکه نخ ابریشم بسیار مقاوم است و

ندخ تداب  بی سروصدا اما ناگهان حمله می نمدود و مامور فرمانروا بود به مقتول به آرامی و گماشته و معمولاً 
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یک گدره  با می پیچید وکه به روغن مخصوص زهرآلودی آغشته بود ازپشت دورگردن مقتول  داده ابریشم را

مقتول می بست وگاه قدرت دسدت  بر دست راه تنف  را و نخ ابریشم با فشار تنگ کردن پیچیدن و کوتاه و

نابود مدی  را او می برید و رگهای درشت گردن مقتول را بود که ریسمان ناز  ابریشم نای و قاتل آنقدر زیاد

  .کرد

لعده فدائیان اسماعیلیه به امدر حسدن صدباح فرمدانروای اسدماعیلیه درق ازاین روش برخی ازگماشتگان و

  .الموت استفاده می کردند

 سدر بر شر  دور مدیترانه تا کشورهایی که از شده این است اغلب شهرها و علت دوم نامگذاری مقاله یاد

  .حریفان بهره جسته اند این روش برای کشتن حریف یا راه جاده ابریشم بوده اند از

نجابدت  "مقالده ای سدت تحدت عندوان  "نوشته هاشمی ندژاد "گام های تاریخ برپهنه زمین  "درکتاب  

شرح وتوصیف کندد کده  هایی را خویشاوندکشی ازهمین نویسنده که درآن مولف کوشیده است تا "وجنایت 

بی رحمی کامل بوده ودربرابر آن مقتول ونماد ونمودار  حرص و، حسد، قساوت، سفاکی، کشنده مظهر جنایت

  .محبت بوده است و مهر بخشش و نجابت و وجاهت و

توسط شاه طهماسب  بی گناه او فرزند مظلوم و دو بین رفتن امام قلی خان و از خویشاوندکشینمونه این 

شاه طهماسب درمیان شاهان صفوی درشهوت رانی وقساوت وکشتن رقیبان بی مانند بوده وامام  .صفوی ست

شداه طهماسدب آنقددر  قلی خان ودوفرزندش راکه سالها خدمتکار ویاور اوبودند به جهت سدوء ظدن سدربرید

به همراه جان کندن بسدیار  نمود که درآخر عمر به مرض مقاربتی جان سپرد ومرگ او  درشهوت رانی افراط

دارای مرگ وجان کندن سخت ذکر می کنند یکدی حجداح بدن یوسدف  نفر را سخت بوده است ومورخان دو

نفدرین  را که سدعید او ودچارشد چراصحابه امام علی بن ابیطالب به نفرین ا ثقفی ست که پ  ازکشتن سید

 ازکشتن من دیگر موفق به کشتن ک  دیگری  نشوی وهمدین طدور هدم شدد دوهفتده پد  از کرد که بعد

روشدن مدی کردندد فایدده ای نمدی  ضی شد که دائم می لرزید وهرچه آتش اطدراف اوکشتن سعید دچارمر

دم آخرمدی  پوستش سوخت اما بازهم تدا داد که قرار بخشید به همین جهت آنقدر مجمرهای آتش اطراف او

معلوم نبود که علدت بده خدود  لوله می شد و هم پیچیده و به هنگام مردن دایم در  لرزید شاه طهماسب هم

 .مرد نشست و بدن او ها عر  زیادی بر ساعت از اینکه بعد پیچیدنش چه بود تا
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 فرضیه های تحقیق  -2-2

 غرب تقریبا مشدابه و مقالات نویسندگان شر  و درتحقیقات وعناوین پژوهش درموضوع خویشاوندکشی 

 .نزدیک به هم است

شر  متفاوت است خویشاوندکشی های غرب بیشتر برمبنای  غرب با علل وانگیزه های خویشاوندکشی در

 گروگان گیری از فراز تپه های سنگی و دژهای بنا شده بر، مصب رودخانه ها، تصرف سرزمین های کشاورزی

  .قابل استطرف م

، نژادی های شر  وخاورمیانه وسرزمین های عرب نشین بیشتر براساس تعصبات قومی و خویشاوندکشی

 به دست گرفتن قدرت است کده راه رسدیدن بده ثدروت را و (سکه های طلا ونقره وظروف زرین)نقود تصرف 

  .آماده می کند برایشان هموار و

برمدی گیدرد بیشدتر  در تاریخ کندونی را های مبتنی برسوء ظن ازدوران اسطوره تا خویشاوندکشیبرخی 

وابسته کشی ها براساس ترس ازهیبت وشکوه وتسلط طرف مقابل بوده است برای وابسدته کشدی ذکدر شدده 

  .داد به عنوان نمونه مورد بررسی قرار امیر کبیر را و قائم مقام   واخیر می توان قتل

بیشدترین حمایدت از  و خویشاوندکشدیی سلطنتی ایدران سلسدله صدفاریان کمتدرین درمیان سلسله ها

  .می گیرد بر در خویشاوند را

  .کیفیت هریک ازآنهاست شاهنامه است و خویشاوندکشیبزرگترین اثری که حاوی نمونه های زیادی از

نصیحت  آمیز وفرازی حکمت ، ها خویشاوندکشییک از حکیم ابوالقاسم فردوسی پ  ازشرح وتوصیف هر

                                                                                                                            ا مددی آورد کدده درنددوع خددود بددی  نظیددربددی اعتبدداری دنیدد پددی آن بددرای راهنمددایی خواننددده و خواهاندده در

 .است

تقلید کدرده اندد یکدی الفدرج بعدالشدده  تبعیت و  ازشاهنامه اوندکشیخویش آثاری که درعبرت گیری از

  .ودیگری سیاست نامه خواجه نظام الملک است

شدرح  یدا ذکری بده میدان آورده و خویشاوندکشیابراهیم باستانی پاریزی نیز هرکجا درمقالاتش از محمد

  .کر داده ونصیحت نموده استبه فاجعه آمیز بودن این کار تذ مفصلی دارد حتما درپایان خواننده را

فرجام بسیار ناگواری دارد ونابود کننده وکشنده خویشداوند ، ها برای آغاز کننده آن خویشاوندکشیاغلب 

   .سرانجام به گونه ای نتیجه عمل بد خود را می بیند
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 فصل سوم:

 یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

 )بخش اول(
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 نیا کشی -3-1

 دژگشودن ها از همه جنگ ها و فره ایزدی برخوردار است در از کیخسرو که وجهه ای پیامبرگونه دارد و

خوانده می شوند یداری مدی « haowa-sha» نام اوستا با گروه امشا شپندان یاری گرکه در سوی اهورا مزدا و

(   «kway»  در اوسدتا) آن ترکیبی سدت ازکدی ساختار بخش  تشکیل شده و  دو واژه کیخسرو از .شده است

دارای طبدع و « hao- srava» در اوسدتانیک نهاد که  دیگری خسرو به معنای نیک سرشت و به معنای شاه و

 اسدت و مهربان تدر و همه نیرومندتر دادگرتر میان پادشاهان پیشدادی از در وجودی اهورایی است کیخسرو

گوش اسب سیاهش  میان دو در («xvarena» ر اوستادآنگونه که شاهنامه روایت می کند همیشه فره ایزدی )

گشودنش عاجز مدی شدوند بدی آنکده  که همه حتی فریبرز از بزرگ اردبیل را دژ جلوه داشته است و تجلی و

 .یاری گری داشته باشد می گشاید

کشاکشی سیاسی وقتدی بده نهانخانده ذهدنش  اهورایی اش در همه اوصاف شایسته و با همین کیخسرو 

می یابد که افراسیاب نیای مادری اش  می دهد در قرار خواست  باز  مورد پرسش و خود را  کند و می رجوع

از صدحنه روزگدار  حدذف او بدین جهت به کشدتن و بوده است و موثر کیخسرو دخیل و قتل سیاوش پدر در

 به دیار نیستی را افراسیاب نیای مادری خود، پیامبرگونه  تنش کیخسرو کشاکش و پ  از مصمم می شود و

 .را به دست خویش گردن می زند می فرستد یعنی او

راهبدردی اهریمندی قدرار مدی دهدد  نیدز در اهورایی را  کیخسرو و این کار خطایی، نابخشودنی ست  اما

ابهام  به جهت همین نیاکشی است که کیخسرو به نحو راز آلو و تاحدی که کیخسرو احساس گناه می کند و

 بسدیاری از  انتقام انگیزه کینه جویی و پادشاهی ایران زمین کناره گیری می کند کین خواهی و برانگیزی از

 (.3/2636: 8631، فردوسیو قتلهای شاهنامه است ) کشتارها

 (کشتن خال )داییالف( 

 شداهان شدکوهمند و از نامیده می شدود و  «Hao- srawa- aparwic » در اوستاپرویز )خسروپرویز( که 

کده  داییهای خدویش را («bantooy» وبندوی )درپهلوی«wistahm»فره ایزدی ست سرانجام گستهم  دارای 

پرویدز یدا  جلو از مدعیان سلطنت را جمعی داشتند و نقش  فردی و به سلطنت رساندن وی بسیار موثر و در

پرویز همدوار شدد  سیاسی کردند به گونه ای که راه سلطنت برای  مطرود یا کشتند و و حذف فیزیکی کردند

 آدمی همیشده   دریس که تحسین می کرد اما تعریف و این دو بارعام از  روزهای جشن ها و خسرو همیشه در

 اراده و عدزم و در سدویی دیگدران نیدز از خیزاست و همیشه دچار لفت و حالت روانی نیست و یک وضع و بر

  .می گذارند تاثیر ذهنیت او دریافت و نیش و
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 خدویش بدا (حال )دایدی  دو فریب هر شاهنامه روایت می کند خسرو ناجوانمردانه به نیرنگ وآنگونه که 

 بهانده گسدتاخی وی در بده  پرویز نخسدت بنددوی را  برجسته شان به هلاکت می رساند خدمات درخشان و

 کده از را («waitih» پهلوی در« gardih» سپ  گردیه ماجرای پوشیدن جامه اهدایی قیصر نابود می کند و

امیدران ایدران  بدرای شداهان و  تعیین کننده ای ماموریت های مهم و بوده و سپهسالاران بزرگ او سرداران و

بکشد ، است بوده  عازم دربار  سپید  دژ شبانگاه هنگامی که از می دارد که گستهم را زمین انجام داده بود وا

 سپید محبدوس نمدوده و دژ نگویند در آن باز این وبه  نیز برای آنکه ماجرای قتل گستهم را را همراهان او و

 .(342: 8646، )طبری پایشان می نهد بند بر

 ب( کشتن داماد

سرانجام به تحریک گرسدیوز، فرمدان  (: دارای هیبت وشکوه جنگ ستیز «frasigha» در اوستاافراسیاب )

 .را صادر می کند قتل سیاوش داماد خود

 چوگرسددددددیوزش مجلدددددد  آراسددددددتی                                         

 بدددددده افراسددددددیاب وبدددددده یدددددداران او

 ابدددددا خدددددویش وبیگانددددده وهمسدددددرش

 بدددددده گفتددددددار گرسددددددیوز نابکددددددار

 سددددددرانجام گددددددویر بدددددده کارآوریددددددد

 گدددددددروی زره انددددددددراین کددددددداربود
 

 همدددده کددددام وخودکددددامگی خواسددددتی 

 همدددددی گفدددددت ازسرکشدددددی هدددددای او

 همددددداره بگفتدددددی هدددددم ازکشدددددتنش

 ودیگدددددر زخدددددوی بددددددش شدددددهریار

 همدددده کشددددت دامدددداد خددددود بدرویددددد

 سدددددددیاووش را کشدددددددتن آزاربدددددددود
 

 ( 1/2678: 8631، فردوسی)    

ی خنجدرکش هدگرو درباریانی چون گرسیوز نابکار و داشتن اطرافیان و آری سرانجام افراسیاب بدخوی با

 می بندد و دستهایش را او زره می سپارد وبه گروی  به توران دل بسته را دیار آواره و و شهر نابکار سیاوش از

 .می کند جدا  تن از شهنامه آمده است سر بدان گونه که در

مراسم  همیشه در سوگنامه ای برای سیاوش ساخته بودند و، کشته شدن سیاوش مغان روزگارانی پ  از

بدود مدی گریسدتند سرنوشت شومی که سیاوش دچار آن شدده  مردم بیدار دل ایران بر می خواندند و آن را

 شداهنامه هدایی کده پد  از جمله تاریخ طبدری و تواریخ کهن از برخی از در این سوگنامه را گوشه هایی از

 (43:  8667 ،)کیخسرو می بینیم "مس کیخسرو –سیاوش نامه "جمله در از و شده اند      فردوسی سروده

 یعنی سرنوشت نوشته شدده کدارخود را نبشته به قول فردوسی استاد حماسه به سر هر سرانجام تقدیر و

 نوشدت و که مدی بایدد ر  دهدد قلم تقدیر آنچه را "جف القلم بما هو کائن  "حدیث است که  در می کند و

 دامداد ایدران بده تدوران پنداه بدرده و می شود حتما سیاوش از تمام  اجرا مرکبش خشک شد یعنی دیگر کار

قرار می گیرد اینان  گروی زره  سلحشوری محسود گرسیوز و ی وافراسیاب فرمانروای توران به جهت توانمند
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سرانجام افراسدیاب  بدگویی می کنند تا او نزد افراسیاب از در هم می کنند و فرار توطئه می چینند و برای او

 واقعه هولنا  یعنی دامادکشی وادار و وارد می کنند دنباله کشته شدن سیاوش را از شوم و این رخداد در را

 می کنیم: هنامه گزارششا

 ابیات کشتن سیاوش

 سددددیاوش بدانسددددت کددددان کاراوسددددت

 چوگفتارگرسدددددددددددیوز افراسدددددددددددیاب

 همددددده باسدددددیاوش گرفتندددددد جندددددگ

 سددیاوش چنددین گفددت کدداین رای نیسددت

 مراچدددددر  گدددددردان اگربدددددی گنددددداه

 بددده مدددردی کندددون زور واهندددگ نیسدددت

 همددی گشددت برخددا  ونیددزه بدده دسددت

 نهادنددددددددد برگددددددددردنش پالهنددددددددگ

 چهدددددره ارغدددددواندوان خدددددون بدددددرآن 

 چنددددین گفددددت سددددالار تددددوران سددددپاه

 کنیددددش بددده خنجدددر سدددراز تدددن جددددا

 بریزیددددد خددددونش بددددرآن گددددرم  خددددا 

 همددددی بددددود گرسددددیوز بددددد نشددددان

 کدددده خددددون سددددیاوش بریددددزد بدددده درد

 بفرمددددددود پدددددد  تددددددا سددددددیاووش را

 کددده ایدددن را بجدددایی بریددددش کددده کددد 

 سدددددرش را ببریدددددد  یکسدددددر زتدددددن

 یکددددی تشددددت بنهدددداد زریددددن بددددرش

 تشددت خددون بدده جددایی کدده فرمددوده بددر

 یکدددی بددداد بدددا تیدددره گدددردی سدددپاه 
 

 براشددددددددفتن شدددددددده زبازاراوسددددددددت 

 شددددددنید وبرامددددددد بلنددددددد آفتدددددداب

 ندیدندددددد جدددددای فسدددددون ودرندددددگ

 همدددان جندددگ رامایددده وپدددای نیسدددت

 بددده دسدددت بددددان کدددرد خواهدددد تبددداه

 کددده باکردگدددار جهدددان جندددگ نیسدددت

 گدددددددروی زره دسدددددددت اوراببسدددددددت

 دو دسددت از پدد  پشددت بسددته چوسددنگ

 جدددددوانچندددددان روزنادیدددددده چشدددددم 

 کددده ایددددر کشدددیدش بددده یکسدددو زراه

 بددده شدددخی کددده هرگدددز نرویدددد گیدددا

 همانیدددددد دیدددددرو مرواریدددددد بدددددا 

 زبیهدددددودگی یدددددار مدددددردم کشدددددان

 کزوداشددددددت درد  دل اندددددددر نبددددددرد

 مددددرآن شدددداه بددددی کددددین خدددداموش را

 نباشدددددددد ورا یدددددددارو فریددددددداد رس

 تدددنش کدددر کسدددان  را بپوشدددد کفدددن

 جددددا کدددرد زان سدددرو سدددیمین سدددرش

 گددددددروی زره بردوکددددددردش نگددددددون

 امدددددد بپوشدددددید خورسدددددیدو مددددداهبر
 

 (6638-12: 8631 ،فردوسی)           
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 برادرکشی -3-2

 کشته شدن رستم به دست شغاد 

را  برادرکشدی شدغاد  سدپ  مداجرای بیداوریم و  به عنوان مقدمده شاهنامه را بهتراست نخست ابیاتی از

 توضی  دهیم:

 اگرمددددددرگ کدددددد  رانیددددددو بدددددداردی

 دم مدددددرگ چدددددون آتدددددش هولندددددا 

 جدددای رفدددتن نددده جدددای درندددگدرایدددن 

 چندددان دان کددده داداسدددت وبیدادنیسدددت
 

 زپیدددددر وجدددددوان خدددددا  بسدددددپاردی 

 ندددددددددارد زبرندددددددداومرتوت بددددددددا 

 براسدددددب فناگرکشدددددد مدددددرگ تندددددگ

 چودادآمددددددت باندددددگ وفریادچیسدددددت
 

 (8631: 3-6348)شاهنامه     

 چنددددین گفددددت رودابدددده روزی بدددده زال

 هماناکددددده تاهسدددددت گیتدددددی فدددددروز
 

 کددددده ازداغ وسدددددوگ تهمدددددتن مندددددال 

 ازایددن تیددره تددر کدد  ندیددده اسددت روز
 

 

 (7/6312: 8631 ،فردوسی)     

 برادرکشدی در .اسطوره زاده شدده اسدت زهدان تاریخ و ست که از بی همت رستم جهان پهلوانی یگانه و

ما برجسته ترین برادرکشی کشته شدن رستم به دست بدرادرش شدغاد  چه موارد گوناگون داردا شاهنامه گر

 شداهنامه و نابودی رستم در کشته شدن و فاجعه گونه های دیگری از دی وتراژ این روایت و کنار در است و

 .است  شده اسطوره ذکر کتب حماسه و تواریخ و

دراز دارد   وفاداری پایدار است عمدری  در و دوستی استوار دوراندیش است در هنرمند و رستم ،زیر  و

حتی مدرگ  –رستم  و وجود رستم خلاصه کرده  در که گویی به دراژهای آرزوهای ملتی می ماند که خود را

 .چیستی است حکمت و از مردم دوست دار فردوسی پر او  برای ملت و

سرنوشت این دو چون شیر  پهلوان بسته است و  آرزوهای ایرانیان به جان این بدین ترتیب رشته حیات و

کشته شدن وی بده  نابودی و نقطه نا امیدی ها باشد و طبیعی ست که مرگ او شکر درهم آمیخته است و و

 .است بار غم  مردم دوست دار او شکل برای ملت و صورت و هر

مربدوط اسدت امدا انسدان  به پهلوانی نامور  چه شاهنامه هست که گر خویشاوندکشی هایی در مرگ ها و

 سدام   گرچده سدام ، در  نمی کند مانند سگ نیای رسدتم نمی یابد و ر د را وقوع آنها ستیز و آنها و رخداد

رسدتم ندواده اش ،زندده  طبیعی ست زیرا زال فرزندش و نستوه است اما مرگش به ظاهر پهلوانی شکوهمند و

 می نویسد: نامه ای به پدر در بنابراین تنها افراسیاب دشمن ایران ،گزارشگر آن می شود و.اند
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 دگرسدددددددام رفددددددددت ازدرشددددددددهریار

 سددددددتودن همددددددی سدددددداز دش زال زر

 مددددرابیم ازاوبددددد بدددده ایددددران زمددددین
 

 همانددددددا نیایددددددد بدددددددین کددددددار زار 

 ندددددداردهمی جندددددگ راپدددددای وبدددددر

 چدددو او.شدددد بددده ایدددران بجدددوییم کدددین
  

 ( 7/8641: 8631 ،فردوسی)   

مفهوم این امر آن اسدت مرگ زال پدر رستم درشاهنامه نشانی نیست زیرا هنوز رستم زنده است  حتی از

 به قول فرخی: زال حافظ آن بودند ادامه می دهد و که سام و رستم نظمی را که وجود

 گرچراغدددددددی زماگرفدددددددت جهدددددددان
                                              

 بازشدددددمعی بددددده پدددددیش مابنهددددداد 
 

 (7/8641: 8631 ،فردوسی)   

 گدرم هیجانهدا و درگرمدا نبدرد و مرگی کده در نمی سازد اما فراهم نتیجه موجبات نگرانی جامعه را در و

مبدین  ندوعی دیگراسدت و پهلوان کشته مدی شدود از می گیرد و ن گریبان پهلوان محبوب ملی راالتهابات آ

  پیکدره جانشدین شددن تزلدزل بدیم بدر دست رفتن امیدها و از ضربه ای مهلک و فاحش و شکستی آشکار و

 .آید جامعه به حساب می  ناتوان

 دارد  متفاوت وجود کلی سه روایت عمده و مرگ رستم به طور مورد در

 کشنده رستم دانسته اند  بهره گرفته اند شغاد را شاهنامه ابومنصوری  کسانی که از فردوسی و -8

 دانسته اند اسفندیار بلعمی کشنده رستم را بهمن پسر طبری و -2

 گذشته است  در مرگ طبیعی خان نوشته اند که رستم به  برخی ازمور -6

 آفرید که ایدن حددس و و حدس زد  فو   سه روایت هم می توان افزودن بر رخداد دیگر را یک روایت و

ر شکل یافتده یبالا می باید به صورت تغی این اندیشه است که همه روایات موجود در ناشی از، آفرینش روایت

ارزشهای  و  علایق آرزوها و و  یزه حفظ آرمانهاکه سبب شده است پردازندگان اساطیر به انگ  واقعه ای باشند

روایدات  نکدارکرده باشدند و ا اصلی را واقعه کشتار آن ، اعتبارات ملی جامعه خویش اعتقادات کهن و قومی و

چون رستم بده  واقعیت مرگ مردی نامدار بوده است به جای آن پردازند زیرا اگر دیگری که مطبوع طبع آنها

 .صدورت یدک روایدت داشدته باشدد می پسندیدند نمی توانسدت بدیش از یدک  بود که ایرانیان آن را  نحوی

 بیش ازیدک صدورت یدا ناموران شاهنامه نیز از بسیاری دیگر کاووس و و نوذر زال و همانطور که مرگ سام و

ارائده  و سپ  بده نتیجده گیدری بشناسیم و یک روایت ندارد بهتراست نخست روایت مختلف مرگ رستم را

 بپردازیم : چهارمین نظر

 متدون دیگدر کده  شگاد یدا شدغای در یا  (شاهنامه )در مرگ رستم آن است که شغاد نخستین روایت در

تن  چند موجب مرگ وی ،رخش و توطئه ای ناجوانمردانه به چاه می افکند و در را ناتنی رستم است او برادر

 یارانش می شود  برادران و از
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یعندی بدرادر نداتنی اش همدان  کشته شدن رستم به دست نزدیک ترین خویشداوند روایت ازمسلما این 

کشته شدن رستم  دومین روایت در  شاهنامه ابومنصوری آمده بود مخصوصا در، منابع اصلی شاهنامه در.است

سیسدتان بهمن به خونخواهی پدرش اسفندیار به  تاریخ بلعمی آمده است که به موجب آن  درتاریخ طبری و

 .بکشت پسرش فرامرز را برادرش زواره و پدرش دستان و رستم و رفت و

         کشنده ی رستم شغاد را به وسیله شغاد پذیرفته بود و فردوسی کشته شدن رستم را اما علی رغم اینکه 

کشدتن  در  نبهم قصر تا شاهنامه مورد استفاده قرارداده است و نیز به نحوی در این روایت را می دانست اما

 و  می فرستد نزد رستم  به عنوان پیام رسان  بهمن را آن وقتی است که اسفندیار رستم اشاره نموده است و

نشان می  رهنمون جایگاه رستم را .نشان دهند رستم را به او شکارگاه  همراه می کند تا او با زال رهنمونی را

   .آنجا رستم را می بیند از به نزد رستم رسد به کوهی بالا می رود و  آنکه بهمن پ  از و  می گردد بر دهد و

 بدا  رسدتم را کدار میان گرفته اند بهمن قصد مدی کندد تدا در را برادرانش او یاران و بزم نشسته و که در

مقابله باوی کوتداه سدازد  در را خویش اسفندیار زحمت پدر بسازد و  پرتاب کردن سنگی بزرگ به سمت وی

با پاشنه پا منحرف کرد بهمن ازدیدن این صحنه پریشان  سنگ را، دیدن آن رستم با غلتید و سنگ فرو تخته

 .پنجه نرم کند دست و چه حریفی مقابله کرده و فهمید که پدرش اسفندیار باید با شد وازکوه پایین آمد اما

 و یددددل اسددددفندیار                                     ا تبرسددددم کدددده بددددا
                                         

 نتابددددددددد بپیچددددددددد سددددددددرازکارزار 
 

 (436: 8631 فردوسی،)                      

 موفق بهمن در جای دادن این قصد نا روایت با آفرینندگان این داستان و به نظرمی رسد که بردازندگان و

ناموفق  بهمن را  میان ببرند و از وسیله شغاد را کشته شدن رستم به با تضاد موجود کشتن رستم خواسته اند

خاندان آنهدا موافدق  بهمن و و اعتقادات زرتشتی اسفندیار مسلما این گروه کسانی هستند که با جلوه دهند و

 پوسدت  گوشت و خون و از رستم و خاندان خود ترجی  می داده اند که کشنده رستم ناجوانمردی از نبوده و

 باشد وی 

هم بهمن نه به خاطر خود بلکه به خاطر دیگری  می یابیم که هم شغاد و ه ساختار روایت ها درتوجه ب با

مدی تدوان  پددرخویش اسدفندیار و بهمن بخاطر زن خود و بخاطر پدر  به کشتن رستم قصد می کنند شغاد

  بزرگدان و از بعضدی زواره و وابسته کشی رخش و  این خاندان و ماجرا نقشی عهده دارد. در و  درد گفت پدر

 به همراه رستم جان می بازند. یند و او برادران رستم با

کده  جدواب داد مشهوراست : رستم به اسفندیار روایت شعابی نیز خویشاوندان کشتن در خاندان و این از

 ملامت می کند برادر رستم :رستم را پروردم تربیت میکنم اما آنچنانکه سیاوش را پسرت را اطاعت می کنم و

 ...که
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مدی  کشدته ای و را او قبول تربیت بهمن خطا کردی این بچه همان شیری سدت کده تدو در تو ای برادر

  .نابود شود به دست او ترسم که خاندان ما

 .نابود می خواهند مضمحل و خاندان رستم را اسفندیار بهمن برادر برادررستم است با شغاد

ندابود  بددیمن و نفدرین شدده و یش بینی کرده بودند که اوشغای پ یا آغاز تولد شغاد ستاره شناسان از و

 .بود ناتنی خویش رستم خواهد ی برادرکننده 

 چددواین خددوب چهددره بدده مددرد مددی رسددد

 کندددددد تخمددددده سدددددام نیدددددرم تبددددداه

 همدددده سیسددددتان زوشددددود پرخددددروش

 شدددددددددددودتلخ ازاو روزبرهرکسدددددددددددی
 

 بدددده گدددداه دلیددددری و گددددردی رسددددد 

 شکسددددت اندددددرآرد بدددددین دسددددتگاه

 برآیددددد بدددده جددددوشهمدددده شددددهرایران 

 ازآن پدددد  بدددده گیتددددی نمانددددد بسددددی
  

 (8168-3 : 8631 ، فردوسی)                 

 زبهمدددددددن برآشدددددددفت اسددددددددفندیار                                          

 بدددددددددوگفت کزمددددددددردم سددددددددرفراز                                                

 وگددددر کودکددددان را بدددده کدددداری بددددزرگ

 راکجدددددا دیدددددده ای تدددددوگردن کشدددددان

 کددده رسدددتم همدددی پیدددل جنگدددی کندددی
 

 ورابرسددددددر انجمددددددن کددددددرد خددددددوار 

 تریبددددد کدددده بددددازن نشددددیند بدددده راز

 فرشدددددتی نباشدددددد دلیدددددرو سدددددترگ

 کددددددده آواز روبددددددداه نشدددددددنیده ای

 دل ندددددددامور انجمدددددددن بشددددددددکنی
 

 (          8668-4: 8631، فردوسی)             

جنبده مدذهبی  نه از نیز پرداخته کسانی ست که مرگ رستم را  روایت کشته شدن رستم به دست شغاد

زیرا به دلیل  مشایهت هدایی کده  دارد را و این داستان نیز صفتهای خاص خود اجتماعی نگریسته اند ملی و

به این نتیجه رسید کده پردازنددگان   دارد می توان روش های این روایت باروایت بهمن وجود میان انگیزه  و

خویشاوندکشی  پیروزی شغاد و غلبه و بهمن بدان اشاره شد داستان رستم و همان شیوه ای که در اساطیر با

خود درخت است یعنی شدغاد نابودکنندده  به اصطلاح مثل کرم از فامیلی دارد و قومی و جنبه خانوادگی و او

ناگهانی شغاد است کده این داستان ظهور  مهمترین اشکال در.غریب  رستم برادر ناتنی اوست نه یک بیگانه و

کنیدززاده اسدت  نیدز  شدغاد  .همه چیز را مدی سدوزاند عرصه میدان حوادث ر  می نماید و مانند صاعقه در

 نژادی آنچنانی ندارد شوم زادی ست که مطرود خاندان اسدت و نسب و رود نواز است و مادرش آوازه خوان و

 میدان فرزنددان و در شداه کابدل رسدیده اسدت و به دامادی درآنجا شده ای ست به کابل و درحقیقت تبعید

جمالی ننمدوده  و  شادی اش شریکند جلوه غم و در رستم هستند و شاهنامه همیشه با بستگان رستم که در

گونه هدای ندامش چده  نیامده است و جا هیچ  در ماجرای کشته شدن رستم قبلاً پایان  نامش جز در است و

شدگفت اسدت  عجیب و شاهنامه نیامده است و معروف ایرانی و مشهور ومیان نام های  چه شغای در شغاد و
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آسدان  به روایت شاهنامه بسیار سداده و می نماید و       ماجرای خویشاوندکشی درصحنه ر   که یکباره در

د به چاه می افکن را او  شکارگاه در شاه کابل می کشاند و رستم را به دنبال خود به انتقام کشی فریبکارانه از

 .می کشد و

  زال ایدن   از زبان فردوسی نیز برادرکشی بسیار نادل نشین است و و حقیقت این است که این خویشاوند

 می کند : چنین بازگو باوری را نا

 همدددی ریخدددت زال از بدددر یدددال خدددا 

 همددددی گفددددت زار ای گددددو پیددددل تددددن

 شددددغاد آن بنفددددرین شددددوریده بخددددت

 کدددده دانددددد بددددا شددددیر، روبدددداه شددددوم

 ایدددن چندددین روزگدددارکددده دارد بددده یددداد 

 کدده چددون رسددتمی پددیش بینددی بدده خددا 
 

 همدددی کدددرد روی وبدددر خدددویش چدددا  

 نخدددواهم کددده پوشدددد تدددنم جدددز کفدددن

 بکندددد ازبدددن ایدددن خسدددروانی درخدددت

 همدددی کدددین سدددگالد بدددرآن مرزوبدددومم

 کددددده داندددددد شدددددنیدن ز آموزگدددددار

 بدددده گفتددددار روبدددداه گددددردد هلددددا 
 

 (6642 -4 :8631، فردوسی)                     

نخسدت  .نمونه دارد الگو و درشاهنامه چند جمله راههای خویشاوندکشی ست و چاه از سقوط درداستان 

 اورا سرمی پوشدد و ضحا  چاهی می کند وآن را مسیر پدر ضحا  که اهریمن در داستان آژی دها  یا در

 .آن ضحا  سازد از پادشاهی را چاه می افکند تا در

را نفی کنیم مرگ طبیعی مناسب یک جهان پهلوان نیست داستان کشته شدن رستم به دست شغاد  اگر

 در بیگانگدان حقدارت آمیدز اسدت و رویارویی بدا در میدان نبرد طرفی کشته شدن یک جهان پهلوان در از و

 را به پادشاهی سرشناس چون بهمن که ایرانی هم است نسدبت داده اندد کده انگیدزه او نتیجه کشته شدن او

یدن توضدی  کده ا بدا خویشاوندکشی ست امدا یک مورد برجسته از می باشد که خود    پدر کشنده  انتقام از

 می آویزد. رستم در فرزند برای انتقام خون پدر با

 حیله ساز و مزور  ("شگای"شغاد )پهلوی  گونه دیگرخویشاوندکشی انگیزه های خانوادگی را موثرگرفته و

 .عامل کشته شدن رستم وانمود کرده اند را

سهراب علیه نام ایرانی اش  سهراب کشته شده بود و نبرد با باید آن باشد که رستم در واقع امر حقیقت و

مصدمم کده بده حمایدت  سدهراب جدوان بدود و .تر  می خوانند را اغلب او شاهنامه نیز در یک تورانی بود و

آورده بدود شدهرتی سرزمینی بیگانه یعنی تدوران بده ایدران هجدوم  بارمان از سردارانش هومان و افراسیاب و

مستقیما به سراغ رسدتم آمدد  کرد و خستی شگفت ایجاد و  از میان بردن تمام موانع میان راه نداشت ولی با

افتخار را به خا  افکند  پیرسالخورده روزگاران پر سهراب گسیل داشته بودند او که ایرانیان وی را به مقابله با
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نیروی سدهراب را  کاووس توان و نزد می خوانیم که رستم درسهراب  داستان رستم و درشاهنامه در .کشت و

 .شد به نحوی بازمی گوید که گویی سهراب پیروز خواهد

 زسدددددهراب رسدددددتم زبدددددان برگشددددداد

 کددده کددد  درجهدددان کدددود  نارسدددید

 بددددده بالدددددا سدددددتاره بسددددداید همدددددی

 دوبدددددازو وراندددددش چدددددوران هیدددددون

 همدددی خواسدددتم کدددش زریدددن بدددرکنم

 گرازبدددداد جنبددددان شددددود کددددوه خددددار
 

 زبالددددا وبددددرزش همددددی کددددرد یدددداد 

 بددددددین شدددددیرمردی وگدددددردی ندیدددددد

 تدددددنش رازمدددددین برگرایدددددد همدددددی

 هماندددددا کددددده دارد بسدددددتری فدددددزون

 چودیگرکسددددانش بدددده خددددا  افکددددنم

 بجنبیدددددد بدددددرزین بدددددرآن نامددددددار
  

 ( 8124 -63: 8631، فردوسی)                

 :آنچنان که رستم می نالد سهراب رستم را به ستوه می آورد و

 گفددت رسددتم کدده هرگددز نهنددگبدده دل 

 مراخوارشدددددددددددد رزم دیوسدددددددددددپید

 زدسددددت یکددددی نددددا سددددپرده جهددددان

 بددددده سدددددیری رسدددددانیدم ازروزگدددددار
 

 ندیدددم کدده آیددد بدددین سددان بدده جنددگ 

 زمدددددردی شدددددد امدددددروز دل ناامیدددددد

 ندددده گددددردی ندددده نددددام آوری ازجهددددان

 دو لشددددددکر نظدددددداره بددددددر ایددددددن
 

 (8172-4: 8631، فردوسی)  

 سهراب یل در و سهراب یک طرفه به سود سهراب جریان دارد رستم وهمه جای داستان نبرد  در اصولاً و

ولی قدرت جوانی اش باخته است همیشه  دارد همت جوانان را شکوه پهلوانان و برابر پیری که هنوز هیمنه و

 .می شود تصویر پیروزمند

 

 عامل مهم درخویشاوندکشی و تقدیر هدایت گر -3-3

اساطیر تقدیر به صورت  رسیده بود در زمان مرگش فرا بسته و تقدیرکه سهراب را دست  این کوشش نیز

برخی  در متون پهلوی تقدیر به گونه ای بسیارتوانمند ود ردستاو او شده است در دیو تصویر یک امشاسپند یا

 طوفان حادثه آن چنان گرفتار می کند که توان دفاع و در نظر را مقدر یعنی شخص مورد "دیو اهورا و"بین 

 .می گیرد او به کل از مله راح

سرنوشت سازی شده اسدت  گردونه تقدیر آنچه نبشته و در می شود وب  مضطر بدین سان سراسیمه و و

  .می آید فرود او بر

 .ارائه داده اند وانمود کرده و به صورت پدرکشی نیز متون این فرزند کشی را برخی در
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فردوسی بدین گونه است که فرزند کشی صورت می گیرد عوض کرده اند روایت  کشنده را جای کشته و

می کشد امدا نقدص ایدن کدار آمددن بخشدی اسدت  به جای آ نکه سهراب رستم را بکشد ،رستم سهراب را و

  توانای  بازوان وقتی ست که رستم به سادگی با آن  کاملا پیروزمند نشان می دهد و درداستان که سهراب را

روشدن کشدته شددن  می کند که به صدورتی طبیعدی و سهراب قصد کشتن او به زمین می خورد و سهراب 

 رسدتم و نشان می دهد که منطقا نبدرد ر می کند واحیانا انجام یافته تصو اب عملی وبه دست سهر رستم را

 گمندام توانسدته بدود  پهلدوانی جدوان و سهراب درحقیقت به همین جا خاتمه یافته ورستم کشته شده بود و

 آورد امدا دوسدت داران سدرافرازی و در نامور را که به دوران گذشته تعلق داشت به زاندو و  آزموده پیری کار

بده صدورت  سهراب را فات  ساختند داستان رستم و را سربلندی ایران بودند ضمن انکار کشته شدن رستم او

 .کنونی ابداع کردند

نیدروی  اسدطوره مدی کوشدد تدا سدت وی بی تجربگی خاص، کودکی سهراب حاکی از ارائه شده از تصویر

به همین سبب داستانی بدرای  دهد و رستم قرار خرد تحت الشعاع عقل و قدرت پیروزمند سهراب را جوانی و

فریدب دادن سدهراب درآخدرین لحظده  بدا  شکست رستم ساخته شده است که رسدتم بر سرپوش گذاشتن 

 .کشد می کشتی بعدی سهراب را در می برد و جان به در ازدست او

 

 فریب یاریگر تقدیر  -3-4

مدی کاهدد ولدی ظداهرا  عظمت رسدتم را تقدس و فریب کاری رستم دراین نبرد بسیاری از حیله گری و

یک پیروزی مسلم دست بردارد عامل فریب  ذهن است که پهلوانی بیگانه بدین راحتی از از دور ناقص و بسیار

 بدروز  نیز دیو فریب عامل برجسته ای در تراژدهای دیگر درسهراب یاریگر تقدیر است که  نبرد رستم و نه در

همدانطور کده  تا سهراب برقرار می کنند  میان رستم و روایات دیگر در فرزندی را فاجعه است رابطه پدری و

  دسدتان در همدین امدر مقتول برقرار شدود و قاتل و  همخونی میان، نزدیک گفته شد رابطه خانوادگی بسیار

خاندان خویش است  مردی از از مورد توجه قرارمی گیرد که اگر پهلوانی ایرانی شکست می خورد نیز   شغاد

میدان نبرد بندابراین بدرای کسدانی کده حتدی داسدتان  در ضعف او نتیجه فریب است نه  در بیگانگان و نه از

وانست باشد کده از سهراب می توانستند به خاطر آورند این توجیه بسیارخوبی می ت شکست خوردن رستم را

فرزند  زابطه پدری و برای ایجاد داستان نیز در عین همین کوشش را .را پسری پدر پدری پسرراکشته است یا

داسدتان اسدکندر بده  شداهنامه در این تلداش در مورد دیگر بهمن به کاربسته بودند و خواندگی بین رستم و

نامه  جعل نسب ازاسکندر با ()داریوش سوم چشم می خورد که ایرانیان برای سرپوش گذاشتن برشکست دارا

 .را برادر دارا می سازند ای اسکندر
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 خواسدتن رسدتم از  نیسدت اسدطوره نوشددارو هم عامدل بازدارندده تقددیر  فرزندکشی حتی نوشدارو در

 رسدتم این ماجرا نه تنها پ  از بیشترسازد زیرا موجود درداستان را ندادن آن نیز می تواند تضاد کیکاووس و

به این علت ملامت نمی کند که این امر هم می تواند بازتاب رویدایی ایرانیدان بدرای زنددگی  هرگز کاووس را

طرح  به چاره رستم باشد معلوم است که ضعف عمده این حدس نهایی و دسترسی نیافتن آنها رستم و مجدد

اشکبوس  داستان رستم و دارد مثلا درچندگانه ای  چند گونه و شاهنامه نمود و در قدر ضا وق  روایت در اخیر

 قدراست که به رستم آفرین می گوید: قضا و سرانجام این تقدیر و کشانی یا کوشانی نیز

 چوزدتیربرسدددددددددددینه اشدددددددددددکبوس

 قضدددددددا گفدددددددت گیروقددددددددرگفت ده 
 

 سددددپهر آن زمددددان دسددددت اودادبددددوس 

 فلدددک گفدددت احسدددن ملدددک گفدددت زه
 

 (2613-1 :8631 ،فردوسی)  

بده دسدت پددرش کشدته شدود قضدا  فرزندد سهراب که باید تراژدی به وجود بیاید و تراژدی رستم و در

 رستم را می خواهد چادر هجیر می پرسد و ایران از چادرهای سران لشکر آنجا که سهراب از دگرگونه است و

 فردوسی می گوید:  بشناسد هجیر پاسخ درست نمی دهد و

 نشدددددددان داده بدددددددود ازپددددددددرمادرش

 هجیددددرهمددددی نددددام جسددددت ازدهددددان 

 نبشددددته بدددده سددددربر ،دگرگوندددده بددددود

 قضدددداچون زگددددردون فروهشددددت پددددر 
 

 همدددددی دیدودیدددددده نبدددددد بددددداورش 

 مگرکددددان سددددخن هددددا شددددود دلپددددذیر

 زفرمددددان نکاهددددد ندددده هرگددددز فددددزود

 همددددده زیرکدددددان کورگردندددددد وکدددددر
 

 

 (368-3:  8631، فردوسی)  

 می دهد: اینگونه نمود نیز تقدیر را جای دیگر در و

 جهاندددددددددددددداردانا وپروردگدددددددددددددار

 چنددددین اسددددت رسددددم قضدددداو قدددددر
 

 چنددددددددین آفریددددددددد اخترروزگددددددددار 

 زبخشدددش نیدددابی بددده کوشدددش گدددذر
 

 (348-6: 8631، فردوسی)  

احیانا شفاهی ست اما این نکتده  منابع کتبی و ن دررستم همچنان که گفته شد عدم ثبت آکشته شدن 

 خواست و و طول زمان اراده  در فراموش می کرد و اسطوره آرمانهای ملت ها را نشان می شود که اگر خاطر

همده  اسطوره نبود تاریخ بود بدا جلوه می داد دیگر واقع فرزند کشی به اعتبار رویارویی با در آرزوهای آنها را

 .شادی هایش تلخی ها و
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 کشتن زنان خانواده وخویشاوند -3-5

 کشتن شهبانو 

 نکوهیدن رفتار ناشایست کیکاووس با پ  از می رود و شنیدن خبرکشته شدن سیاوش به دربار رستم پ  از

 نیمش می کند : با خنجر به دو بزودی می شورد و سیاوش خشمگینانه به کا  سودابه می شتابد و

 بددده کدددا  انددددر آمدددد همدددی پیلدددتن

 چوسدددددددودابه رادیدددددددد بددددددداخنجرش
 

 همدددددی جسدددددت اوانددددددر آن انجمدددددن 

 گرفددددت وبدددده دونددددیم کددددردی بددددرش
 

 (8342-7: 8631 ،فردوسی)                   

تواریخ فدای خودخواهی ،کین جدویی  اساطیر و شهبانوی دیگرنیز درشاهنامه و بلکه چند سودابه  نه تنها

است که درتوران ه جمله خواهربزرگ فریبرز هما چهر ح  برتری طلبی خویشاوندان ودرباریان شده اند از و

 .نزدیک خا  ارد به دستور افراسیاب کشته می شود

 ارد خفتددده آن خدددوب چمدددربددده خدددا  

                                          

 جهددددان رابدددددی فددددرو آیددددین ومهددددر 

 

 (468-3: 8631 ،فردوسی )                     

 

 دختر کشی )فرمان کشتن دختر( -3-6

 چدون «Afrasiap»دارای هیبت وشکوه رزمندگی درپهلوی افراسیاب   («frasingha» افراسیاب )اوستایی

دارای اسدب  "«suawakhsha» اوستایی"به جهت کشتن سیاوش  (می شنود که فرنگی  )دختر کوچک وی

 ش نیز تلفظ می شود وفارسی به صورت سیاو جنگجویان مهتر بوده است در سیاه که نماد شاهزادگان برتر و

 فرمان می دهد امانفرین می کند به زدن وکشتن فرنگی    وی را تلفظ می شود   «syawakhsh» پهلوی در

 از (شکم داشته )کیخسرو که در کودکی را اجرای حکم از سوی روز بانان پیران موفق می شود وی و بیش از

 کشته شدن سیاوش چنین باز می گوید : پ  از مرگ حتمی نجات دهد فردوسی ماجرای فو  را

 چوازسددددددروبن دورگشددددددت آفتدددددداب

 چدده خددوابی کدده چندددین زمددان برگذشددت
 

 اندددددر آمددددد بدددده خددددوابسرشددددهریار  

 نجنبیدددددد وبیددددددار هرگدددددز نگشدددددت
 

گدوش  میدان دو صورت او و نور دور هاله ای از سیاوش است که دارای فره ایزدی بوده و آفتاب منظور از

درمصراع بعد فردوسدی ازکشدته شددن  براسته سیاوش است و  قد سروبن منظور از می درخشید و  اسب او 

بیت پ  از آن از  در رفت و سیاوش داماد افراسیاب به خواب ابدی فروسیاوش به خواب تعبیر می کند گویی 
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به  غیر ممکن شده و سیاوش دور و امید زیستن از دیگر روزگاری گذشته و آن زمانی و کشته شدن وی که از

 :جهان ابدی رفته است

 چوازشدددداه شددددد کدددداه ومیدددددان تهددددی                                         

 وبتابم همدددددی                                         چدددددپ وراسدددددت هرسددددد

 یکددددی بدکنددددد نیددددک پددددیش آیدددددش

 یکددددی جزبدددده نیکددددی جهددددان نسددددپرد                                

 مددددددار ایدددددچ تیماربدددددااو بددددده هدددددم                                    
                                         

 سدددهی مددده خورشدددید بدددادا مددده سدددرو 

 سدددددروپای گیتدددددی نیدددددابم همدددددی

 جهدددان بندددده وبخدددت خدددویش آیددددش

 همدددددی از نژندددددددی فددددددرو پژمددددددرد

 بدددده گیتددددی مکددددن جددددان ودل را دژم
 

 (668-6:  8631، فردوسی)  

خیرگی پ  ازکشدته  حیرانی و تیرگی و ماجرای دامادکشی جهان خاکی را تر  می گوید و سیاوش در

این دامادکشی افراسیاب گدویی  فردوسی هم از ای که خود بگونه می برد فرو خود در شدن سیاوش جهان را

است چرا  گله مند روزگار از جریان این خویشاوندکشی شاعر در .در حیرتی ابدی غر  شده می بیند گیتی را

 آنکه سراسر عمدر خدویش را در دیگری با راحتی ست و خوشی و آنکه بدکردار است در می گوید یکی با که 

 ایدن وارونگدی و شدگفتا از .نمدی چیندد افسدردگی بهدره و ثمدری بدر ه جز نژندی ونیکی کردن سپری کرد

 را مهر نیکی و و داد   سیاوش مظهر زیبایی و جهانا عجب باژگونه کاری    جهان سهمگینی کار سراسیمگی و

 می کنی  نابود

 زخدددددان سدددددیاوش برآمدددددد خدددددروش                                        

 گسسدددددددته کمنددددددددزسدددددددرماهرویان 

 همدددده بندددددگان مددددوی کردنددددد بدددداز

 بریدددددد ومیدددددان رابددددده گیسوببسدددددت

 بدددددددده آواز برجددددددددان افراسددددددددیاب

 خروشدددش بددده گدددوش سدددپهبد رسدددید

 بدددده گرسددددیوز بدنشددددان شدددداه گفددددت

 زپددددرده بدددده درگدددده بریدددددش کشددددان

 بدددددددان تابگیرنددددددد مددددددوی سددددددرش
 

 جهددددانی زگرسددددیوز آمددددد بدددده جددددوش 

 خراشدددددددیده روی وبماندددددددده نژندددددددد

 فددددددرنگی  مشددددددکین کمنددددددد دراز

 بدددده فنددددد  گددددل ارغددددوان رابخسددددت

 همددددی کردنفددددرین ومددددی ریخددددت آب

 چدددددوآن نالددددده زار ونفدددددرین شدددددنید

 کددده او را بددده کدددوی آوریدددد از نهفدددت

 برروزبانددددددددان مددددددددردم کشددددددددان

 بدرندبربرهمدددددددددددده چددددددددددددادرش
 

 (76: 8631، فردوسی)   

بده  بد گرسدیوز  گردار همه کشور توران از می آید و کا  وی خروش بر خان و کشته شدن سیاوش از با

زلفهدا ، شاهزاده خانم های کا  افراسیاب توران ندژاد بده نشدان سدوگ ماهرویان و خروش می آیند  جوش و

 می خراشند  ناخن  ر  زیبایشان را با پریشان می کنند و
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 همچدو زلفهای چدون کمنددش را"این دامادکشی  افراسیاب به نشان سوگ سیاوش و دختر "فرنگی "

خویش  نبودن سیاوش زلف همچون کمند با می بندد او به کمر ،بریده و کمربند مقدس زرتشتیان "گستی"

تدوران را گدروی  گرامدی در این دامادکشی ست آری سیاوش فرا خوانده و سوگوار برای چه می خواهد  او را

 فدرنگی  بدا صددای بلندد برافراسدیاب نفدرین مدی فرسدتد و گروی باد   بر نفرین  کرد  تن جدا از سر  زره

 فرنگی  به کوی و فرمان می دهد تا مهر بد و نفرین فرنگی  به گرسیوز کینه جو شنیدن ناله و با افراسیاب

چدون بردگدان  زلفهایش را دژخیمان مردم کش برید تا حرمسرا به نزد جلادان و از میدان بیاورند فرنگی  را

 نکوهیدده و ایدن کدار   بافرنگی از حرمت دختری افراسیاب را جامه برتن وی چا  دهند و وکنیزان ببرند و

 .وحشیانه بگیرند

 زننددددش همدددی چدددوب تددداتخم کدددین

 نخدددددواهم زبدددددیخ سدددددیاوش درخدددددت

 همدددددددده نامددددددددداران آن انجمددددددددن

 کددددده ازشددددداه ودسدددددتور وزلشدددددکری
 

 بریددددزد بددددراین بددددوم تددددوران زمددددین 

 ندده شددا  وندده بددرگ وندده تدداج وندده تخددت

 گرفتنددددد نفددددرین بددددراوتن بدددده تددددن

 ازایددددددن گوندددددده نشددددددیندک  داوری
 

فرنگی  دخترخدود بده  تخم کینه ای که افراسیاب از چوب بزنند بگونه ای که بدنش تیره گردد و با را او

آسدمانی  افراسیاب درنهایت تیرگی دل وجود سیاوش پدا  و.بوم توران زمین افشانده شود دل دارد برخا  و

صدافسدوس بددین  است دریغدا و شکم دارد بیزار فرزند سیاوش هم که فرنگی  در می گوید از برنمی تابد و

 دیددن چندین رفتدار شدنیدن و نمی تابد با بر نیز داماد یعنی نوه اش را دامادکشی فرزند بدنهادی که پ  از

که هیچ چنین  دمی دارن اظهار بزرگان برافراسیاب نفرین می فرستند و افراسیاب همه درباریان و ناشایستی از

 نفدرین بدراین بدد به چشم ندیده اسدت صدد شان نگرفته ون ه وسراغ ندار وزیر شاه و از رفتار وحشیانه ای را

 :نهادی

 بیامدددددددددددپرازخون دور  پیلسددددددددددم

 نبردیدددددددک سدددددددها  وفرشدددددددیدورد

 کددددده دوز  بددددده ازبدددددوم افراسدددددیاب

 بتدددددازیم ونزدیدددددک پیدددددران شدددددویم

 سراسدددددب گرانمایددددده کردندددددد زیدددددن

 بدددده پیددددران رسددددید هرسدددده سددددوار

 براوشددددددددددددمردند یکسرسددددددددددددخن
 

 روان پدددددددرزداغ ورخدددددددان پدددددددرزنم 

 هدددددا همددددده یدددددادکردسراسرسدددددخن 

 نیایددددد بدددددین کشددددور آرام وخددددواب

 بددددده تیمدددددار ودرد اسدددددیران شدددددویم

 همدددددی برنوشدددددتند گفتدددددی زهدددددین

 رخدددددددان پرزخدددددددون همچوابربهدددددددار

 کددده بخدددت ازبددددی هدددا چددده افکنددددبن
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فرشدید  سها  و نبرد افراسیاب است درحالی که اشک خونین نی ریز و که ازسپهسالاران دربار "پیلسم"

این رفتار اهریمنی افراسیاب بهتر  توران با می دارد که دوز  از اظهار می گوید و را باز ماجرا می رود و   ورد

 :می روند پیران بزرگ دربار  بسوی و می دارد  بر  خود با است سپ  آن دو را

 یکدددی زاریدددی خاسدددت کانددددر جهدددان 

 سددددیاووش رادسددددت بسددددته چوسددددنگ

 بدددده دسددددتش کشددددیدند پددددرآب روی

 تددددن پیددددل وارش بددددرآن گددددرم خددددا 

 ی تشددددت بنهددددا دپیشددددش گددددروییکدددد

 بریدددددددد آن سرشددددددداهوارش زتدددددددن
 

 نبیندددددد کسدددددی ازکهدددددان ومهدددددان 

 فکندندددددددد درگدددددددردنش پالهندددددددگ

 پیددددداده دوان دربددددده پدددددیش گدددددروی

 فکندندددددد وازکددددد  نکردندددددد بدددددا 

 بپیچیدددددد چدددددون گوسدددددفندانش روی

 فکندددددددش چوسروسددددددهی بددددددرچمن
 

خوشی ازجهدان  گویی زندگی و می گیرد  فرا فغان  ناله و شنیدن این خبرهای ناگوار پایتخت توران را با

به شرح مختصر بازمی گویند که سیاوش  افراسیاب را "دامادکشی"ماجرای ، توران زمین رخت بربسته است و

 برخا  گرم و سیاوش را  قد پیراسته .پیاده گروی زره اهریمنی به جلو می راند را او دستها محکم بستند و را

 سیاوش را گروی سر.کشندگانش ازکسی با  نداشتند یاور بود و و وطن دور بی یار فکندند سیاوش از تیره ا

 .چونان سروی برخا  انداخت سیاوش را تن همچون سرو تن جدا کرد و از درتشت گذاشت و پیماند و

 همددددده شدددددهرپرزاری ونالددددده گشدددددت

 چدددو پیدددران بددده گفتدددار بنهددداد گدددوش

 همدددددی جامددددده رابربدددددرش کردچدددددا 

 بدوپیلسدددددددم گفدددددددت بشدددددددتاب زود

 خواهندکشدددددددتفدددددددرنگی  رانیدددددددز 
 

 بدده چشددم اندددرون اب چددون ژالدده گشددت 

 زتخددددت اندددددرافتاد وزو رفددددت هددددوش

 همددی کنددد مددوی وهمددی ریخددت چددا  

 کددده دردی بددددین درد وسدددختی فدددزود

 مکدددن هیچگونددده بدددراین کدددار پشدددت
 

 ناله خروش و داماد کشتن افراسیاب پراز شنیدن خبرکشته شدن سیاوش و توران با ایران و (شهر )کشور

 مدی نگارندد و  "سوگنامه"سوگ سیاوش  مغان در سوگ این دامادکشی اشک می ریزند و درمی شود مردم 

         .هوش می رود از تراژدی جامه برتن چا  داده و این فاجعه و شنیدن خبر با  افراسیاب بزرگ دربار "پیران"

وقدوع ایدن رخدداد  به هرگونه که ممکن است از (وقوع حادثه شوم دیگر )دختر کشی افراسیاب "پیلسم"

نموده است  افراسدیاب  هان ای پیران برخیز که افراسیاب آهنگ کشتن فرنگی  دخترش را .جلوگیری کنیم

 :بردارد  میان  از نیز نابود کند و را نفرین فرنگی  می خواهد او به جهت پرخاش و
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 جهددددانی بدددددو کددددرده دیددددده پددددرآب

 دردوبیمکددده ایدددن هدددول کددداری سدددت بدددا

 زننددددددددد وشودپادشدددددددداهی تبدددددددداه

 زآخددددددور بیدددددداورد پدددددد  پهلددددددوان

 خدددددود وگدددددرد رویدددددین وفرشدددددید ورد

 بددده دوروزودوشدددب بددده درگددده رسدددید
 

 زکدددددددردار بددددددددگوهر افراسدددددددیاب

 کددددده اکندددددون فدددددرنگی  رابدددددردونیم

 مراورانخواندددددد کسدددددی نیدددددز شددددداه

 ده اسدددددپ سدددددوار آزمدددددوده جدددددوان

 بددددددددرآورد زان راه ناگدددددددداه گددددددددرد 

 درنددددددامور پرجفددددددا پیشدددددده دیددددددد
 

 (7/322: 8631 ،فردوسی)   

جلداوان گیسدوان  به روایت شاهنامه به دستور افراسیاب فرنگی  را به بارگاه وی می آورندد دژخیمدان و

کردار بد افراسدیاب  شنیدن این ماجرا و می کنند مردم جهان با آهنگ کشتن او دست پیچیده و فرنگی  بر

مایده  آن را سهمگین مدی دانندد و کاری هولنا  و اشکباراست درباریان کشتن فرنگی  رابه گهر چشمشان 

به دستور پیران ده اسب راهدوار آمداده مدی کنندد سدپ   .تباهی فرمانروایی افراسیاب تلقی می کنند ننگ و

 دو پد  از پیش می گیرند و راه در تن دیگر براسبان سوار شده و که چند فرشیدورد  رویین و گرد پیران با

 .به درگاه افراسیاب می رسند  شبانه روز

 فدددددرنگی  رادیدددددد چدددددون بیهشدددددان

 بددده چنگدددال هریدددک یکدددی تیدددس تیدددز

 همانگددددداه پیدددددران بیامدددددد چوبددددداد

 چوچشددددم گرامددددی بدددده پیددددران رسددددید
 

 گرفتدددددددده وراروزبانددددددددان کشددددددددان 

 زدرگددددددداه برخاسدددددددته رسدددددددتخیز

 کسدددی کدددش خردبدددود گشدددتند شددداد 

 شددددددازخون دیدددددده رخدددددش ناپدیدددددد
 

 آری دژخیمدان فدرنگی  راگرفتدار نمدوده و، منظره هولناکی مواجه مدی شدوند همراهان وی با پیران و

گدویی .دست دارند آهنگ اجرای فرمدان افراسدیاب کینده تدوز دارندد درحالی که هرکدام شمشیری برنده در

  :گشاید لب به سخن می برابر او در شده است پیران بی درنگ به بارگاه افراسیاب می آید و رستاخیز به پا

 سددداختی مدددن چددده بدددد بددددو گفدددت بدددا

 زاسدددپ انددددرافتاده پیدددران بددده خدددا 

 بفرمودتددددددددددددداروز باندددددددددددددان در

 بیامدددددددددمان پدددددددیش افراسدددددددیاب

 بدددددددوگفت شدددددداها انوشدددددده بدددددددی

 چددددده آمدزبددددددبرتوای نیدددددک خدددددوی

 چرابردلدددددت چیدددددره شدددددد رای دیدددددو

 چدددددرا خیدددددره بدددددرآتش اندددددداختی 

 همدددده جامدددده پهلددددوی کددددرده چددددا 

 زمددددددددانی زفرمددددددددان بتابندسددددددددر

 دیددددددده پددددددرآبدل ازدردخسددددددته دو

 روان رابددددددده دیدارتوشددددددده بددددددددی

 کدددددده آوردت ایددددددن روزبدددددددآرزوی 

 ببردازرخددددت شددددرم کیهددددان خدددددیو 
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 بکشدددددتی سدددددیاووش رابدددددی گنددددداه 

 بددده ایدددران رسدددد زیدددن بددددی آگهدددی

 بسدددددددداتاجداران ایددددددددران زمددددددددین

 آرمیدددددده زدسدددددت بددددددی جهدددددان

 فریبنددددددده دیددددددوی زدوز  بجسددددددت

 پشدددددیمان شدددددوی زیدددددن بددددده روزدراز

 کندددون زوگذشدددتی بددده فرزندددد خدددویش 

 بخویدددددد هماندددددا فدددددرنگی  بخدددددت 

 بدددددده فرزنددددددد بدددددداکودکی درنهددددددان

 کددددده تازندددددده ای برتدددددونفرین بدددددود
 

 بددده خدددا  انددددر اندددداختی ندددام وچددداه

 کدددددده شدخشددددددک پالیزسروسددددددهی

 کدددددددددده بالشددددددددددکرآیندپردردوکین

 شدددددددددده اشدددددددددکاراره ایدددددددددزدی

 بیامدددددد دل شددددداه ترکدددددان بخسدددددت

 بپیچددددی زمددددانی بدددده گددددرم وگددددداز

 رسدددیدی بددده بیچددداره پیوندددد خدددویش

 اورنددگ شدداهی ندده تدداج وندده تخددتندده 

 درفشددددی مکددددن خویشددددتن درجهددددان

 پددددد  اززنددددددگی دوز  آیدددددین بدددددود
  

 (6/774: 8631، فردوسی)   

جامده  اسب برخا  مدی افتدد و برابر افراسیاب از در می دارد او هولنا  باز این کار از پیران افراسیاب را

 پیدران بدا .اجرای فرمدان دسدت نگده دارندد می خواهد که دژخیمان از چا  می دهد و گرانبهای خویش را

 .اجرای فرمانش بیم می دهد از را شگفت زده او احترام سخن می گوید و ملایمت و افراسیاب با

فرمدانروای  ازکیهان خددیو یعندی از وجودت چیره شد و اندیشه اهریمنی برذهن و هان ای افراسیاب چرا

 و جداه خدود این دامادکشی ندام و با بی گناه بکشتی و پهلوان را جهان هستی شرم نداری   سیاووش پا  و

یدران  آرامش توران وا به خا  مذلت افکندی چرا دادی سیاوش شهزاده عزیز را فنا شاهزاده سیاوش را به باد

 ایدن کدار هان بدان کده از .اسیر تیرگی وکینه توزی کرده است اهریمنی دل تورا زدی گویی دیوی و برهم را

 ، بده پیونددت اکندون دیگدر چدرا .به سرخواهی برد اندوه  غم و در روزگاری دراز شوی و می بزودی پشیمان 

کده  بچده او آهنگ نابودی فدرنگی  کندی   باکشدتن فدرنگی  و نمی کنی وای اگر  به دخترت رحم   یعنی

 .پی دارد در دوز  ابدی را نام مساز   این نفرین و درجهان بد را درشکم است خود

تدوران بده ایدران  فاجعه شوم دامادکشدی افراسدیاب از چون خبرکشته شدن سیاوش و هان ای افراسیاب

  :لشکر آهنگ توران نموده به نبردت می آیند با سپهسالاران ایران خاموش نمی نشینند و برسد بزرگان و

 

 

 

 

 سدددددوی ایدددددوان مدددددن فرسدددددتد ورا  اگرشدددداه روشددددن کنددددد جددددان مددددن



 

53 
 

 گرایدددون کدده اندیشدده زیددن کددود  اسددت

 بمددددددددددددان تاجداگرددازکالبددددددددددددد
 

 همانددا کدده ایددن دردورندد  انددد  اسددت

 بددددده پدددددیش تدددددوآرم بددددددو سدددددازبد
   

 (7/724: 8631 ،فردوسی)   

حامله  فرزندی ست که فرنگی  به او پراست از اندیشه و اگر و به من بسپارند فرمان دهی فرنگی  را اگر

بده ندزدت  را او، زاده شدن پ  از صبرکن تا، رنجی فرنگی  درشکم دارد در فرزند سیاوش در از اگر است و

 .کنند وی رفتار هرگونه اراده نمودی با می آورم تا

 بددددوگفت زیدددن سدددان کددده گفتدددی بسددداز

 سدددددددپهدارپیران بددددددددان شادشدددددددد

 بیامدبدددددددده درگدددددددداه واوراببددددددددرد

 بدددددی آزار بدددددردش بسدددددوی خدددددتن

 چوآمدبدددده ایددددوان بدددده گلشددددهر گفددددت

 تددددددوبرپیش ایددددددن نددددددامور زینهددددددار

 بددددراین نیددددز بگذشددددت یددددک چندددددروز 
 

 مراکدددددردی ازخدددددون اوبدددددی نیددددداز 

 ازاندیشدددددددددددده ودرد آزادشددددددددددددد

 بسدددددددی نیزبرروزباندددددددان شدددددددمرد

 خروشدددددان همددددده درگددددده وانجمدددددن

 کددده ایدددن خدددوب ر  رابیایدددد نهضدددت

 ببددددددداش وبددددددددارش پرسدددددددتار وار

 گدددددران شددددددفرنگی  گیتدددددی فدددددروز
 

 (7/778: 8631 ،فردوسی)  

به اجرای درخواستش فرمدان مدی  چه گفته و بدان پیران را  می آید و پیران به خود هشدار افراسیاب از

 .نجات می دهد  چنگ دژخیمان از پیران فرنگی  را.بدو می سپارد فرنگی  را دهد و

 از پیران به ایوان شای می رود و.به سوی ختن گسیل می دارد بدون آنکه کوچکترین آسیبی ببیند را او و

فدرنگی  کده بده فرزندد  ی شدود وحفاظت کند روزگارسپری م و پاس دارد گلشهرمی خواهد که فرنگی  را

  .زادن وی نزدیک می شود سیاوش آبستن بوده به روزگار

پیدران درخدواب  .جلدوه مدی کندد و روزگار ظهدور چهره دیگری از رنگ و کتاب روزگار ور  می خورد و

 -kway» در اوسدتامدی دهدد آری کیخسدرو ) بده زاده شددن فرزنددش نویدد را می بیند کده او   سیاوش را

haosrava») (شاه نیک سرشت) پدیش چشدم همده  تداریخ در برگ زرینی از به جهان هستی می گذارد و پا

به پیدران  کنارش می بیند و در را عزیز او فرزند به سراغ فرنگی  می رود و خردمندان جلوه می کند گلشهر

شاهزاده است وشایسته تاج آری سیاوش  ببین که جهانی تماشاست   فرزند سیاوش را و مژده می دهد که بیا

 سخن مدی گویدد و (سیاوش )کیخسرو فرزند  شکوه و فر زیبایی و از پیران به نزد افراسیاب می آید و.تخت و

 خدمتکارانت افزوده شد کیخسدرو از فرمانبری به بندگان و بنده ای و ای مهتر    می گوید  لابه و خواهش  با

شدمعی  کیخسرو  دریس مدار. او از حفاظت را دست حمایت و کن و کیخسرو حمایت برده  بزرگارا  از نژاد تو

خدوی  خلدق و جهدان آفدرین ذهنیدت و دارد  تدو به دستان حمایت گدر حادثه ها نیاز وزش باد ست که در
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کدرده   از مهر مدی ورزد و  آفراسیاب به کیخسرو دگرگون می کند شگفتا   کیخسرو با  رفتار در افراسیاب را

 .گذشته افسوس می خورد بر پشیمان است و دامادکشی خود ش سیاوش یعنی ازنسبت به پدر خود

می  بر برای او  دایه ای ضمناًپرورنده  را شیرگوسفند او به اهل کوهسار می سپارد که با کیخسرو را  باری

ده سدالگی چوندان پددرش  در و  می افدرازد بر قد  کیخسرو پرورده می شود گزیند روزگار سپری می شود و

 .پهلوانی نامدار می شود

 چددوده سدداله شددد گشددت گددردی سددتر 
     

 بددده زخدددم گدددراز امدددد وخدددرس وگدددرگ 
 

 (3/618: 8631، فردوسی )  

شایسدتگی  افدزون بدر شدکوهش افدزون مدی شدود و و فدر کیخسرو به مشیت واراده اهورایی روزبده روز

(شکوه ایزدی قداست وآسمانی بودن اسدت «Xvarena» در اوستافره ) ایزدی می شود  فره  فرمانروایی دارای

 اسدت از شاهی به گونه پیامبری می شود ماجراهای زندگی کیخسرو پر کنار هم در هم شاه است و  کیخسرو

 .عنایت جهان آفرین به او تاییدات اهورایی و

 

 (فرمان قتل همسر )همسرکشی -3-7

پهلدوی  روان مقددس در دارای روح و  («Ata- wwaena» ییدر اوسدتادختدر ) آنکده راز پد  از اردشیر

«Artawan» مطمئن می کند مرگ مرغان خانگی دراثر لپست آلوده به زهر اردشیر را فاش می شود و 

مدی کندد  صادرا طرح داشته است فرمان کشتن وی ر برنامه و برای کشتن او که همسرش )دختراردوان(

فو    فردوسی ماجرای .می زند وازاجرای فرمان سربازدلش بردختر اردوان که حامله است می سوزد  اما موبد

 را چنین گزارش می کند:

 بدانکدددده کدددده شدددداه اردوان رابکشددددت

 بددددددان فروآورنددددددد شددددداه اردشددددددیر

 کددددددده بنوشدددددددت بیددددددددادی اردوان

 چددون اوکشددته شددد دختددرش رابخواسددت

 دوفرزنداوشدددددددددددبه هندوسددددددددددتان

 دوایدددددر بدددده زندددددان شدددداه اندددددرون

     بدددده هندوسددددتان بددددود مهتددددر پسددددر                                                                                                     

 فرسدددتاده یدددی جسدددت بدددارای وهدددوش

 چوازپادشددددداهی ندیدددددد ایدددددچ بهدددددر

 زخددددون وی آورد گیتددددی بدددده مشددددت 

 شدددددددده شدددددددادمان مردبرنددددددداوپیر

 زدادوی آبادترشددددددددددددددددددددددددجهان

 بدددددان تابگویدکدددده گددددنجش کجاسددددت

 بدددده هرنیددددک وبدگشددددته همداسددددتان

 ب ودل پرزخددددددوندودیددددددده پددددددرازآ

 کدددده بهمددددن بدددددی نددددام آن نددددامور

 جددددوانی کدددده دارد بدددده گفتددددار گددددوش

 بدددددوداد ناگدددده یکددددی پدددداره زهددددر
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 بدددددددوگفت روپددددددیش خواهربگددددددوی

 بدددددددرادردوداری بددددددده هندوسدددددددتان

 دودربندددددد زنددددددان شددددداه اردشدددددیر

 زماکسسدددددته بددددددین گونددددده مهدددددرتوا

 چوخدددواهی کددده بدددانوی ایدددران شدددوی

 هدددل هدددل چندددین زهدددر هنددددی بگیدددر
                                                

 کددده ازدشدددمن ایدددن مهربدددانی مجدددوی

 بدددده رندددد  وبلددددا گشددددته همداسددددتان

 پدرکشددددته وزنددددده خسددددته بدددده تیددددر

 پسدددددندد چندددددین کردگدددددار سدددددپهر 

 بددددده گیتدددددی پسدددددنددلیران شدددددوی

 بدددددددده کارآریددددددددک پاربراردشددددددددیر
 

 (7/778: 8631، فردوسی)  

که  شکوهی شگفت یافت چرا فرو بکشت فرمانروای ایران شد و را اور اردوان دست یافت و بر چون اردشیر

شدد اردشدیر  دادگدری اردشدیر ایدران آبداد نیسدتی فرسدتاده بدود بدا خودش به دیدار با بیدادگری اردوان را

 نیدز در اردوان  فرزند دیگدر آمیزی داشتند دوداور ورن   روزگار در پسردختراردوان به هندوستان گریختند و

پیکی بدرای خدواهرش کده  هندوستان بود بزرگ اردوان که بهمن نام داشت در پسر زندان شاه اردشیر بودند

 یدا مقداری زهر هلال به پیک داد تاپنهانی به خواهرش بدهد که باآن غذا و و همسر اردشیر شده بود فرستاد

زهر هلاهل که گیداهش  با  زهر بویژه نیستی کند کشتن با راهی دیار را او ند ومسموم ک نوشیدنی اردشیر را

 .می سازد آدم را دامنه برخی ازکوههای هندوستان می رویید مرسوم بود چراکه اندکی اززیر هلاهل کار در

 فرسددددتاده آمددددد بدددده هنگددددام شددددام

 وراجددددددان ودل بربددددددرادر بسددددددوخت

 زانددددددوه بسدددددتند گرانمایددددده زهدددددر
 

 گرامددددی بددددداد ان پیددددامبدددده دخددددت  

 بکددددددردارآتش رخددددددش برفروخددددددت

 بدددددان برکدددده بددددردارد ازکددددام بهددددر
 

 (2164: 8631، فردوسی)                                                                              

داد  بددوزهر پنهانی بگونه ای که کسی نفهمد  پیام اساید و بهمن رسید و پیک شب هنگام به نزد خواهر

 یدا نوشدیدنی و شدربت  که باریختن هلاهدل در مصمم شد بهمن تحت تاثیر پیام برادرش قرارگرفت و خواهر

 .بسازد را او  غذای اردشیر کار

 .موافق نبود اراده او عزم و درحالی که تقدیر با

 چوبگرفدددت شددداه اردشدددیر آن بددده دسدددت 

 شدددددآن پادشدددداه بچدددده لددددرزان زبددددیم

 شدددددددبدگمانجهاندددددددار زان لددددددرزه 

 بفرمددددددود تاخددددددانگی مددددددرغ چددددددار

 چدددددو آن مدددددرغ بربسدددددت بگذاشدددددتند

 پسددددت زدسددددتش بیفتدددداد وبشکسددددت 

 هماندددددرزمان شددددددلش بدددده دونددددیم

 پراندیشددددددده ازگدددددددردش آسدددددددمان

 پرسددددددددددددتنده ارد برشددددددددددددهریار

 گمددددانی همددددی خیددددره پنددددد اشددددتند 
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 هدددددم آنگددددداه مدددددرغ آن بخدددددوردوبمرد

 بفرمددددددددود تاموبددددددددد وکدخدددددددددای

 چدددده بددددادافره اسددددت ایددددن بددددرآورده را 

 چنددددین دادپاسددددخ کدددده مهترپرسددددت

 سددددددرش برکندددددده هددددددر ببایدبریددددددد

 بفرمددددددددددددود کزدختددددددددددددر اردوان
                              

 گمدددددان بدددددردن ازراه نیکدددددی ببدددددرد

 بیامددددددددد برخسددددددددرو پددددددددا  رای

 چدددده سددددازیم درمددددان خددددودکرده را

 چویدددددازد بددددده جدددددان جهانداردسدددددت

 کسددددی پنددددد گویددددد نبایددددد شددددنید

 چندددان کدددن کددده هرگدددز نبیندددد روان
 

 (4/628: 8631، فردوسی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

نوشدیدنی بده  نوشیدنی طلب می کندد همسدرش جدای زهرالدود از می گردد و بر تشنه  شکار از اردشیر

 انددامش مدی افتدد و اردشیر لدرزه بدر  زن می شکند و قضای روزگار جام می افتد و می دهد از     دستش 

به خا  مانده جام می  بقیه و بر مرغ خانگی را چند بدگمان می شود به دستور او او لرزه همسر به  اردشیر از

موبد خدویش ندوع مجدازات  میرند اردشیر ازمی  خوردن پیست به خا  ریخته مسموم شده و برند مرغان با

 را می خواهد که او او سخن موبد از اردشیر بنابر همسرش را می خواهد که موبد به کشتن او رای می دهد و

 .کند نابود

 بددده موبدددد چندددین گفدددت کدددای پرخدددرد

 اگرکشدددددددت خدددددددواهی مرانددددددداگزیر

 اگددددرمن سددددزایم بدددده خددددون ریخددددتن

 چدددددواین گدددددردد ازپدددددا  مادرجددددددا

 موبدددددد تیدددددز وبدددددرزره بددددداز شدددددد 

 بددددددددددددوگفت زونیزمشنوسدددددددددددخن
                                 

 مراوتوراروزهمبگددددددددددددددددددددددددددذرد 

 یکدددددددی کدددددددودکی دارم ازاردشدددددددیر

 زداربلنداندددددددددددددددددددددددددددرآویختن

 بکدددددن هدددددرچ فرمدددددان دهدپادشدددددا

 بگفدددددددت آنچددددددده بشنیدبااردشدددددددیر

 کمندددددددددددددداروبادافره اوبکدددددددددددددن
 

بکش به کدودکی کده  می خواهی مرا گرا می گذرد اما تو برمن و اردشیر به موبد می گوید روزگار همسر

اردشیر  از کن موبد نابود به فرمان اردشیر سپ  مرا به دنیا بیاید او تا اردشیر دارم رحم کن بگذار  درشکم از

 .گوش به سخنان همسدرم مدده کن و اجرا فرمان می دهد که امر مرا اردشیر به او مصلحت جویی می کند و

رفدع  ید پد  بدرایوزگاری به مجازات این کارگرفتار آمی ترسد که ر بیند ونمی  سزاوار موبد چنین کاری را

 مهر مدی کندد و حقه ای می گذارد و در می برد و آن وی است شرم خویش را از فرزند تهمت واینکه نگویند

کشدته اسدت روزگدارمی گدذرد پد   چنین وانمود می کند که همسر اردشیر را می سپارد و به گنجور شاه 

همه پنهانش می دارند اردشیر  هفت سال از تا می گذارند شاپور را نام او وردمی آ  ن پسری به دنیادختراردوا

رفته ام وافسوس که جانشدینی نددارم موبدد  پنجاه سالگی فراتر مرز سال به موبدمی گوید من از چند پ  از
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شداه پد   بیاورندد و ه رابچد دهیدد به شاه عرضده مدی دارد کده دسدتور رازگشایی ست و    می بیند زمان 

 خوشحال می شود: داشتن فرزند از ازدریافتن ماجرا

 بیددددددداورد آن حلقددددددده گنجدددددددور او

 بددددوگفت شددداه انددددراین حلقددده چیسدددت

 بددددوگفت کددددانخون گدددرم مددددن اسددددت

 سددددددددددددپردی مرادختددددددددددددراردوان

 نکشدددددتم کددددده فرزندددددد بدددددددرنهان

 بجسددددددتم زفرمانددددددت آزرم خددددددویش

 بدددددددان تانگویددددددد کسددددددی بدددددددمرا

 شدددداپورتوکنددددون هفددددت سدددداله سددددت 

 بدوماندددددد شددددداه جهدددددان درشدددددگفت
                                         

 سدددددددپردآنکه بسدددددددتد ز دسدددددددتوراو 

 مگرمدددان نبایدددد بددده اندیشددده زیسدددت

 بریدددده زبدددن پدددا  شدددرم مدددن اسدددت 

 کددددده تابدددددازخواهی تدددددن بدددددی روان

 بترسدددددددددددیدم ازکردگارجهدددددددددددان

 بریددددم هدددم انددددرزمان شدددرم خدددویش

 بدددده دریددددای تهمددددت نشددددوید مددددرا

 خودبدددددداد دسددددددتورتو کدددددده دایددددددم

 ازآن کددددود  اندیشدددده هددددا برگرفددددت
 

 (4/622: 8631 ،فردوسی)  

 شاپور به بازی کردن چوگان آماده داردتدا با را موبد می خواهد که صد پسرهمسن وسال شاپور از اردشیر

مدی آمداده  پسدران را بازشناسد وبیاید موبد میدان چوگان و به راهنمایی مهروخویشاوندی فرزندخویش را او

اردشدیر  جلو تنها شاپور سواره گوی از شاه اردشیر ناتوان می شوند و جلو بردن گوی از همه پسران از کند و

  .عزیز پدر می شود می رباید و

حوادثی که به روزگار غزنویان بویژه  نشیب ها و و ثبت فراز با میان متون ادبی گذشته تاریخ بیهقی نیز در

بده  زیرکشی سپهسالارکشدی و.... را خویشاوندکشی و داده بود ،گونه هایی ازر   سلطان مسعود رقم خورده و

ندابود کدردن بسدتگان  و نثر گیدرای خدویش هریدک ازرخددادهای کشدتار قلم توانا و با می گذارد و نمایش 

ثبت می کند  پختگی هرچه تمام تر می نگارد و به زیبایی و کشوری را وابستگان لشکری و یا وخویشاوندان و

پ  ازآنکه امیرمسعود ازجاندب (عم خویش امیریوسف )برادر سلطان محمود ازجمله رفتار امیرمسعود است با

منددیش   قلعده در بدرادرش را فروگرفدت و اصفهانی به نیشاپور وهرات بازآمد وکارهایکرویه شدد امیرمحمدد

 و لدخ بده هدرات آمددب بزرگ سلطان محمود از پسرد درگذشت سلطان محمود امیرمحم زندانی نمود پ  از

 برادرکوچکترکه لیاقت و سلطان مسعود آن آمد پ  از به نزد او امیریوسف نیز جلوس کرد و برتخت سلطنت

درباریدان امیرمحمدد  دسیسه اطرافیدان و سپهسالاری لشکرداشت با داری و شایستگی بیشتری درامور کشور

قلعه زندای کردند نامه بده  در فرگرفته و را او علیه امیرمحمد به اصطلاح کودتا رد سرهنگان امیرمحمد ناهان

ایران مرکدزی بسدوی هدرات  نوشتند که برای تصاحب فرمانروایی هرچه زودتر ازجانب اصفهان و امیر مسعود

 .آید
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 یاری خویشاوندان درحکومت  واسطه شدن و -3-8

 ود یکدی ازبرتخدت نشسدتن امیدر مسدع غزندوی و جریان سقوط امیرمحمد پسربزرگ سلطان محمود در

بده  دوسدت مدی داشدت و حره ختلی ست کده بسدیار امیرمسدعود را مداخله کنندگان عمه او ماجراجویان و

 دو هدر درحالت طبیعدی بایدد است و وجهی نداشت حره ختلی خواهرسلطان محمودت هیچ اعتنا و امیرمحمد

جاندب امیرمسدعود کده بده  پنهانی پیکی به می شود دوست بدارد اما او که خودش عمه آنها برادرش را پسر

ترغیب می کند که  تشویق و پسر برادر را صفهان بود گسیل می دارد وا  هنگام درگذشت سلطان محمود در

نوشدته  نامده کده بده خدط خدود در ضدمناًچه زودتر به جانب هرات که پایتخت بوده است حرکت کندد  هر

و همه به اصطلاح منتظر  نموده اند او کودتاسرهنگانش دستگیر کرده وعلیه  یادآورمی شود که امیر محمد را

به سوی هرات بده راه مدی  می شود و آگاه  مرگ پدر از او می رسد و آمدن شما هستند نامه به امیر مسعود 

سال امیر محمدد  پ  ازچند قلعه مندیش زندانی می کنند و در افتد باری به دستور امیرمسعود امیرمحمد را

 .می کند را نابود باوی او برادر   واقع رفتار در می میرد و قلعه زندانی بودن در غصه دستگیر شدن و غم و از

 

 کشتن عمو -3-9

جمله خویشاوندی هایی که درمتون ازجمله درتاریخ بیهقدی ثبدت شدده اسدت دسدتگیری امیریوسدف  از

 بیهقی دراین موردچنین می نویسد: .برادرسلطان محمود توسط امیرمسعود است

به نیم تر  بنشاندند چندانکه صدفه وشدراع بزدندد  فت وبه خرگاه فرودآمد وامیریوسف راوامیردرخیمه ر

 دیوان خود از(من )بیهقی.بنهادند خوانا آوردند و پ  آنجارفت وخیمه های دیگربزدند وغلامانش فرودآمدند و

بود ازمکروهی خود فروشده بود سخت ازحدگذشته که شمتی یافته  در دست به چیزی و نگاه می کردم نکرد

 بگفدت ودیدر که پیش آمد چون خوان ها برداشتند واعیان درگاه پراکندن گرفتند امیرخالی کرد وعبدوس را

 عبدوس مدی آمدد و و دیری سخن گفتند خالی کردند و نزدیک امیر یوسف رفت و بداشت پ  بیرون آمد و

به نماز پیشین رسید سه  ون روزآخرش آن بود که چ می شمردند و را خیانات او سخن می رفت و می شد و

 سیصد پیداده گزیدده و سه نقیب هندو و هندو درسلاح تمام و پانصد سوار مقدم ازهندوان آنجا بایستانیدند با

 بدود و کمدر موزه و کلاه و هنوز با پای خامت و دیدم که بر امیر یوسف را بداشتند و استری بازین بیاوردند و

گفت که ایدن کدود  بده خددای  عبدوس را بینداخت و کرد و باز کمر وبگریست  آغوش گرفت و در را پسر

 فرزندد عزیدز تدر از را پروردم و این تو بهر کافر نعمت  از باش ای شاد "گفت  طغرل را ور به تو بعد سپردم و

نشسدت  وبراسدتر "به تو آنچده سدزاوار آندی  من چنین ساختی به عشوه یی که خریدی   برسد بر داشتم تا
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( که 726عشرین واربعمامه ) سال دیگر سنه ثلاث و آن ندیدمش و پ  از سگاوند بردندش و "عت وسوی قل

 .راه نامه رسید که وی به قلعت دروته گذشته شد )مرد( گشتیم از باز بلخ  از

دستور امیر مسعود پسر بدرادرش بدوده  اطلاع و دستگیری با چنانکه ازگفتار بیهقی برمی آید فروگرفتن و

 فروختده دخیدل در خدود فریبکدار و افرادی اهریمن صدفت و یا فرد معمولاً است اما اکثر خویشاوندکشی ها 

برکت ر   سقوط شخص مورد نظر خیر و یا برای خودشان نیز پ  از نابودی مرگ کشته شدن و ماجرا یند و

قضدیه امیدر یوسدف پد  از  نگر خودشان می شود چنانکه درکرداری شان دام نفرین بد شوی و نمی دهد و

چیزی  یا شاید که سکته کرده باشد و رن  بوده و درد و قلعه سگاوند که حتما دراثر غصه و درگذشت وی در

همدین  داشدت امدا پایگداهی بلندد دم کوچکی نبود برادر سلطان محمود بود وازاین قبیل چون امیر یوسف آ

را خالی می کند اما به گفته بیهقدی روزگدار بدرای  زیر پای او می دهد و را تو کافرنعمت اوطغرل به اصطلاح 

نمودم پ  از گذشدتن  آمد که باز  آن (مکافات آن مهتر )امیریوسف او جز یک قرار نمی ماند: و طغرل هم بر

ت شد هم نزدیدک نواختی ازسلطان مسعود اما محقو خداوند )امیریوسف( چون درجه گونه یی یافت و ()فوت

عاقبت  ناکامی و گذشته شد به جوانی روزگارش در روی پیچیده وادبار  مردمان و بیشتر از نزدیک  هم وی و

توفیدق اصدل   و دارا عصمت خویش نگداه  در همه مسلمانان را او ذکره مار کفران نعمت همین است ایزد عز

 ،ند رسدیده ایدد بمنده وسدعه رحمتده )بیهقدیبندگان وی که منعمان باش نعمت های وی و به شکر تا  دهاد

 همه را ناراحت است و رفتار طغرل خودش هم منزجر و بیهقی از  چنانکه مشاهده می کنیم (2/716: 8631

  .چه برای مخلو  پند می دهد که کفران نعمت نکنند چه برای خالق و

می ریختندد یکدی از  دیگر را براندازی یک طرح  گاه درباریان نیز درمورد یک دیگر دسیسه می کردند و

اهریمنی روزگار غزنویان بوسهل زوزنی است که در نابودی چند  سرشت و بد حبیث و شخصیت های نافذ اما

 اگر بوسهل نبود حسنک هرگز برنمی افتاد و دست داشت و –زیرسلطان محمود حسنک وزیر  جمله و نفر از

چینی های این آدم اهریمن خوی است که حسدنک  دسیسه واقع تحریکات و نمی کشت در را امیرمسعود او

ارتش قصدیده  حالی که همین بوسهل زوزنی روزگاری حسنک وزیر را به روزگار صد می برد در به پای دار را

 .جلسه مصادره امورش می گوید مدحیه گفته است چنانکه حسنک در

دسیسه  در نیز و (2/862: 8631 ،مدح گفته است )بیهقی این خواج که چنین می گوید ،روزگاری مرا و

 وی درباب اکنون تاش نیز گوید: چینی 

 بگوی ایدن راز بدر گفت سلطان را پوشیده مرا داد که دروغ گفته است و مالشی باید بوالفت  حاتمی را اما

 هم اکنون معما نامه یی نویسد با گفته آمد تا مسعدی راو  چه شد بوسهل زوزنی پیدا نباید کرد تا عبدوس و

بود باطل بوده است که صلاح امروز  این نوشته شده  نچه پیش ازیکی به اسکدار که آ آن خویش و قاصدی از

پیغام رسانیدم پ  خواجده  چه کنند من رفتم و بگویم که آن نامه آنجا رسد چه رود و فردا این نیست تا جز
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میدان  ت  حداتمی دروغ گفتده واین باب صلاح است بباید گفت کده بدوالف چه در گفت هر روی به من کرد و

از این گونه تلبی  ساخته  چنین تفریبی کرده است و (این سگ )بوسهل زوزنی است و عبدوس بد بوسهل و

   (.2/861: 8617، )بیهقی

دوبه هم زنی بوده اسدت میدان بدوالفت  "ریشه یک به اصطلاح  اصل و سپ  روشن می شود که ماجرا از

، کننده دیگران بودندد تنهدا پدن  نابود رجال نافذ اما خطرنا  و از خوی و بوسهل که هردو اهریمن حاتمی و

زنددان هدای مخدوف  در آویخته شدند یدا دسیسه های بوسهل کشته شده اند یابه دار درباریان با شش تن از

  .دست دادند از قلعه ها جانشان را

 

 کشتن هوو -3-11

 تاریدک و  «ahava» اوسدتایی شدده اسدت هدوو در آن یداد اساطیر از نام دیوی بوده است که در "هوو"

کتاب منداظره  نیز کارنامه اردشیر بابکان و در می شود و تلفظ  «havo» پهلوی در معنی می دهد و  فریبکار

اوستا چندین نقدره  فریب است در رفته است دراساطیر نام دیوی ست که تاریکی و به کار بار چند زنی نخل و

  .دانند مظهر شومی می آن را نفرین می کنند و «ohava» فقرات بر آن است که امشاسپندان در

 "انگره مینو"چیره شدن  خشکسالی آفت و از مزدا  زردشت نیز پیامبر ایرانی به اهورا نیایش های اشو در

  .نیایش می کند به درگاه اهورا  «ohava» برای پیروزی شایستگان بر نیز شایستگان سخن می گوید و بر

زئدوس  بدر همدست می شدوند و  «nao» دیوی اسطوره ای به نام نائو با  دراساطیر یونان باستان نیزهوو 

  .می برند   یورش 

 هدم زندان   آن برای زندان  بویژه  هراس انگیز است  محر  و "هوو"روان شناسی  منظر روان کاوی و از

به پاکننده فتنه  هم زننده آرامش و بر "هوو"یکدیگر دارن  هم چشمی بیشتری باو چشم  درباری که رقابت و

  .است

 

 کشته شدن مریم به دست شیرین -3-11

 اصدل ندام ایدن معشدوقه خسدروپرویز مریدو آثدار دیگدر در و "یری"تاریخ طبری  محبوبیت مریم که در

«meryo»  خسدروپرویز سدرانجام شدیرین )همده دیگدر  ندزد مریدو ضبط شده است آری محبوبیت مریم یدا

قیصر  مسموم کردن مریم ،دختر پ  از او بسازد کار رقیب خویش را زهر با آن می دارد تا بر را (خسروپرویز

شبستان زرین به دست می آورد اما قضیه به همین سادگی ر   حرمسرا و را در مقام او سوی پرویز جای و از

 از دارندد شدیرین نیدز حساسیت نسبت به یکدیگر بویژه نسبت به هوو  نداده است زنان درنهانخانه ذهن خود
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 نیست روایت غرراخبارملو  الفرس ثعالبی دربداره همسدران خسدروپرویز خلاصده و جدا این ماجرا مستثنا و

به شیوه داستان سدرایی سدت خلاصده ایدن هدوو  این مورد مفصل متقن و روایت شاهنامه در آشفته است اما

 :می خوانیم شاهنامه باز از کشی را

 سددددالپادشدددداهیش شدددددپن   بددددر چددددو
 

 بددددده گیتدددددی نبدددددودش سراسدددددرهمال 
 

 (7/328: 8631 ،فردوسی)  

پادشاهی خسرو  گذشت پن  سال از می گوید با پادشاهی خسروپرویز پی می گیرد و از فردوسی ماجرا را

 سپ  می گوید: جهان همانندی درفرمانروایان نداشت و پرویز در

 چومداه (ششم سال زان دخدت قیصدر )مدریم

 گذشددته سدده پدداسچوشددب کددود  آمددد 

 ازاخترشناسدددددددان بپرسدددددددید شددددددداه

 بدیددددی کددده فرجدددام ایدددن کارچیسدددت

 چندددددین دادپاسدددددخ سدددددتاره شدددددمر

 ازایدددن کدددود  آشدددوب گیدددرد زمدددین
 

 یکددددی پددددورش آمددددد هماننددددد شدددداه 

 بیامدددددددد برخسدددددددرو اخترشدددددددناس

 کدددده هددددرک  کدددده دارنددددد اخترنگدددداه

 ز زیدددد  اختددددر ایددددن جهاندارچیسددددت

 کدددده برچددددر  گددددردان نیددددابی گددددذر

 براوآفدددددددریننخواندددددددد سدددددددپاهت 
 

فرزندی  یعنی مریم  قیصر (سال ششم پادشاهی خسروپرویز دخت )دختر آری به روایت استاد حماسه در

 .ل نیک نمی گیرندارا به ف به دنیا می آورد که اخترشناسان آینده او

دلداری می دهد  شاه را سرانجام موبد بزرگ می آید و شنیدن این پیش بینی غمگین می شود و با خسرو

 می کاهد: فرو غم او از و

 اخترشدددددناس زگفتدددددار ایدددددن مدددددرد

 گفددت یددزدان بدد  اسددت آن پدد  بدددو از

 گرایدددددون کدددده ناچددددار گددددردان سددددپهر

 زهدددددد بددددده تیمدددددار کدددددی بدددددازگردد

 شدددداد مانیددددت هرگددددز مبدددداد از جددددز

 بشددددنید خسددددرو سددددخن چددددو زموبددددد

 دبیدددددر پسدددددندیده راخواندددددد پدددددیش
 

 زگددددردون گدددددردان شددددددم ناسدددددپاس 

 دانددددش هددددرک  اسددددت کجددددابرتر از

 دگرگدددددون نمایدددددد بجویندددددده چهدددددر

 دانشدددی کدددی سدددزد چندددین گفتددده از

 زگفتددددار ایشددددان مکددددن هددددیچ بدددداد

 افکنددددد بددددن کدددداری تددددو بخندیددددد و

 زاندددددازه بددددیش او سددددخن گفددددت بددددا
 

 (6/218: 8631 ،فردوسی)  

نمدی تدوان   (تیمار )غم واندوه تیره باشد با کود  آشفته و تقدیر آسمانی این  موبد به شاه می گوید اگر

  سدخنان شدنیدن  با خسرو  ادعا می کند و برای شادمانی او و گرفت سپ  بجان خسرو رخداد تقدیر راجلو 
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کده  دبیرش نامه ای برای قیصر به عنوان مژدگانی می نویسد چرا اندوه می رهد و غم و از می خندد و   موبد

 .قیصر همسر خسرو بوده است دختر

هدایای گرانبهایی برای خسدرو مدی فرسدتد  گوید قیصر نیز مریم سخن می مریو یا پسر زادن  نامه از در

ظداهر مدی شدود امدا چشدمانش  اوراه  راه شیرین سر خسرو پرویز یک روز به قصد شکار حرکت می کند در

 .چهره اش غمگین است اشکبار و

 زمددددریم همددددی بددددود شددددیرین بدددده درد

 بددددده فرجدددددام شدددددیرین ورازهدددددرداد

 چوسددددالی برآمددددد کدددده مددددریم بمددددرد                                       
 

 همیشددددده زرشدددددکش دورخسددددداره زرد 

 شددددددآن ندددددامور دخدددددت قیصدددددرنژاد

 شبسدددتان زریدددن بددده شدددیرین سدددپرد
 

 فرزند مریم چونان سر "شیرویه  "به دست هوویش یعنی شیرین  کشته شدن او درگذشت مریم و پ  از

 .خسرو می شود چراغ چشم و می کشد و وی قد

 

 کشتن شاهان وخداوندان -3-12

 (ضحا  است وی )ضدحا  ر  می دهد ،آژی دها  یا نخستین کسی که بدعت کشتن شاه به دست او

یی در اوسدتا)جمشدید  .سدخن رفتده اسدت"این شداه کشدی  می کشد درمتن اوستایی از نخست جمشید را

“yimo- xshaeta”) مقدام را همشهریاراسدت وهدم موبدد بده اصدطلاح هدردودوقلوی خورشید است  و همزاد 

فرمدانروایی  شر  دریای خدزر آریاها به سوی فلات ایران از راهنمایی ایرانیان و خودداراست جمشید پ  ازبر

برنمی تابد وادعای خدایی می کند وبدین گونه مغلوب ضدحا   اش شکوهمند می شود اما دریغا که قدرت را

کش درعهد اسطوره است : ضحا  پد  ازکشدتن جمشدید درکندار دریاچده  ضحا  نخستین شاه .می شود

است خود نیدز  "دریاچه ارومیه"  صاحبنظران همان  که برطبق روایت مورخان و «chichast» "چی چست"

 .مغلوب فریدون می شود

 .به بند می کشد را کوه دماوند او در فریدون به فرمان سروش ازکشتن وی چشم می پوشد و

 

 (دومین شاه کشی)کشته شدن نوذر به دست افراسیاب  -3-13

پرویز به نیرنگ خوشنواز خاقان چین که انگیزه همده آنهدا روابدط  کشته شدن نوذر به دست افراسیاب و

 در اوسدتا)جملده کشدته شددن ندوذر  کشته شده است همه شاه کشدی هدا از دشمنانه حاکم میان کشنده و

«Naothra» )"رقابدت آمیدز  روابط تنگاتندگ و به دست خودی انجام می گیرد در وبیدادگرانه  "شاه نوبخت
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 از کشدتن و طبعدا کمدر ندابودی و نمی تابد و بر مقابل را شگریان این خودی است که قدرت فرد درباریان و

 می بندد. میان برداشتن او

 و خسدروپرویز، ضدحا  ،مالکده خسرو پرویدز(فرد )اورنردشاه طایر غسانی هر، نوذر مرداس شاه افزون بر

 یمد  صفحه روزگار محو کدام به گونه ای از هر خودخواهی می شوند و آماج و شیرویه طعمه برتری طلبی و

  .می کنند به دیگری واگذار فرماندهی را مسند قدرت و گردند و

 جمله نابود کننددگان شداه یکدی وزیدر مقامات برتر کشته می شوند از شاهان به دست یکی از یک از هر

ثعابی )غرور اخبارملو    جمله شاهنامه تاریخ آثار ادبی از آن اوست در مقام از قدرت و شاه  که پ  ازاست 

 نمونه های غم انگیزی از آثار دیگر و  تاریخ طبری تجارب السف هندوشاه  بن سنجروالفرج بعدالشده (الفرس

 می بریم: نام   اوزر  درباریان ارائه شده است نخست از شاه توسط خویشاوندان یا  کشته

لشکریان اسکندر خدودداری مدی کنندد  جنگ با یا داریوش سوم آمده اند از  دارا یاری سپاه خوربه چون

 هم تبانی می کنند و شیار با ماهیار و جانو وزیر او ادستور ب راه گریز به گریز می نهد در دایوش سوم روی در

 می آورد: پای در از را او بوده به شاه حمله می کند وقدرت بیشتری برخوردار  که از سرانجام جانوشیار

 زینهداری شددند(گرانمایگان )دارا ولشکریانش

 چوداراچنددددددان دیددددددد برگاشددددددت روی

 دودسدددددتور بدددددودش گرامدددددی دومدددددرد

 یکددددددی موبدددددددی نددددددام اوماهیددددددار

 چودیدددد نددددکان کددداربی سدددود گشدددت

 یکددددی بادگرگفددددت کدددداین شددددوربخت

 ببایددددددددزدن دشدددددددنه ای بربدددددددرش

 ماکشدددددددوریسکندرسدددددددپارد بددددددده 

 همدددددددی رفدددددددت بااودودسدددددددتور او 

 مهدددین برچدددپ وماهیدددارش بددده راسدددت

 یکدددددی دشدددددته بگرفدددددت جانوشدددددیار

 نزدیددددددددک اسددددددددکندر آمدددددددددوزیر

 بکشدددددددتیم دشدددددددمنت راناگهدددددددان                                                
 

 زاوج بزرگدددددی بددددده خدددددواری شددددددند 

 گریدددزان همدددی رفدددت باهدددای وهدددوی

 کدددده بااوبدندددددی بدددده دشددددت نبددددرد

 دگرمددددددددرد رانددددددددام جانوشددددددددیار

 بلندددددددددددداخترونام داراگذشدددددددددددت

 ازودورشدافسددددددددددروتاج وتخددددددددددت

 وگرتیدددددس هنددددددی یکدددددی برسدددددرش

 بددددین پادشددداه هدددی شدددویم افسدددرس

 کددددده دسدددددتور بودندددددد وگنجدددددور او

 چوشدددددب تیدددددره شدازهوابادخاسدددددت

 بددددددددزد بربروسددددددددینه شددددددددهریار

 کددددده ای شددددداه پرویدددددزودانش پدددددذیر

 سدددددرآمد براوتددددداج وتخدددددت مهدددددان
 

 (621-3/68: 8631 ،فردوسی)  
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مدی  سخن می گویند اسکندر جویدای دارا او با کشتن دارا از نزد اسکندری می روند و جانوشیار و ماهیار

روشنک  می کند و بوده است که وصایایی به اسکندر زنده  هنوز می آورند دارا به بالین دارا را شود موبدان او

  .می گزیند بر همسری خود به روشنک را اسکندر می سپارد و به او دخترش را

 

 کشته شدن شاه بردست بارسالار -3-14

  سدرانجام  ندام دارد به روایتدی گدراز و راز  ید ومی آ مخالفت در در وی از سرداران اردشیر که با یکی از

فرصدتی مناسدب  در سالارشداه بار   پیروز خسرو می افتد و مخالف اردشیر شیروی موثر سردار تهدیدات گراز

بده  باژگونه بود و رفتار را اراز  و  بدین گونه آمده است  تاریخ طبری ماجرا تنهایی خفه می کند در در راشاه 

که خسرو  مد پیروزمسالمت درآ در از نشیند و شاه مخالف درآمد اردشیر شیروی سخن وی  چندین نشانه بر

ری گسیل داشت شاه به پهلو آرمیدده  بدود به بیرون ایوان به کا شمعدار را مد وبه شب بارسالار بود به ایران آ

 (.2/832: 8646 ،کرد )تاریخ طبری (خبه )خفه را او پیچید و پیروز برگردنش فرا

 

 سرداران   یا کشته شدن شاه بردست سردار -3-15

 راه ایدزدی برگشدته و ( به زیبایی خورشدید از«Xvar- adhin» در اوستاخورآیین ) آنکه فرآیین یا پ  از

 خشدمگین مدی شدوند و او کشته می شوند سدپاه بدر دست او گناهان بسیاری بر بی می کند و  ستم پیشه 

حالی کده  در را موافقت جنگیان او با "قهرمان بزرگ کشور"( «sharan-waraz» متن پهلوی شهران گراز )در

  می گیرد و ان جنگ درپی کشته شدن فرآیین میان سپاهی می آورد در پای در تیری از اسب سوار است با بر

 تداریخ طبدری ایدن بخدش از شاه کشته شده سردار کشنده بده جدان یکددیگر مدی افتندد در به طرفداری از

  .وریمآن را می آ ن گزارش شده که بخشی ازفرمانروایی فرایی

  .برد راحت به سر اندر سالیان دراز پسر اندیشید که چون با چون فرآیین به تخت بنشست بر

بده  سالارش  راس اسب ختلی که آخور صد و بدین کدخدایی مژدگانی داد را او"خرم داد " مهترش پسر

وی  مراد فریاد آورد و گن  جستن او آیین فریدون و رسم و را پدر شاهی فرستاد و سالیان پرورده بود به آخور

عدای ه پسر مهتر ادنیامد کاین روشن خوش  واگذارد فرآیین را ملک بدو آن بود که فرایین بزودی و و این از

  .ره ایزدی برگشت از و خود بیازرد گذشت وی فرآیین مهتران سپهسالاران از در بود پیش از  کدخدایی کرده

 فددددرآیین همددددان ندددداجوانمرد گشددددت

 همدددددددی زربرچشدددددددم بردوختدددددددی

 همدددددی ریخدددددت خدددددون سدددددربیگناه

 ابدددی دادولدددی بخشدددش وخدددورد گشدددت 

 جهدددددددان رابددددددده دینددددددداربفروختی

 ازآن پدددد  برآشددددفت بددددروی سددددپاه
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 بدددده دشددددنام لددددب هددددا بیاراسددددتند
                                                  

 جهدددددانی همددددده مدددددرگ اوخواسدددددتند
  

 (3/121: 8631 ،فردوسی)  

جنگی  شهران گراز همدست شد و با و استخر )اصطخر( سپاهی گران گسیل داشت  ازگر رمزد شهران او

 :آورد اندر اسب به زیر تیری از با سرانجام شهران فرآیین رادرگرفت  یاران پدر و سخت بین او

 بددددده شورشدددددگری تیربدددددازه ببسدددددت

 نبرتیدددددددددر ناگددددددددداه برپشدددددددددت او

 همددددده تیدددددر تاپسدددددردرخون گذشدددددت

 افتددددداد سرسدددددرنگون زاسدددددب انددددددر

 پیچیددددددد وبددددددرزد یکددددددی بادسددددددرد

                                      

 چوشددددددغرقه پیکدددددانش بگشاددسدددددت 

 ازمشددددددددت اوبیفتدددددددداد تازاندددددددده 

 نددددداف بیدددددرون گذشدددددت سدددددرآهن از

 روان گشدددت زان زخدددم اوجدددوی خدددون

 بدددده زاری بددددرآن خددددا  دل پددددرزدرد

 

 .طبری گزارش می کنند لشکریان به جان هم می افتند چناکه شاهنامه و و

گسدیل  (شدهران)او  لشکریان خویش بده شدورش بدر همی تاختند و به پیش اندر "گرزین " و "خوراد"

 (2/638: 8642 )طبری، برفتند میدان برخی جان خویش گرفتند و سپاه به خستگی از دو کردند شام هر

 

 کشته شدن شاه بردست کارگزار خویش  -3-16

آسیا به هلاکت  در دست خسرو آسیابان واپسین شاه ساسانی را فرجام بر ماهوی سوی کارگزار یزد گرد در

 می رساند:

 بپرسدددید مددداهوی زیددددن چددداره جددددوی

 ورا ترسدددددددکارچندددددددین دادپاسدددددددخ 

 درآسیاراگشددددددددادم بدددددددده خشددددددددم

                   هدددرآن کددد  کددده اواخریدددزدان ندیدددد                                                                                                   
                                      

 کدده برسددم کدده راخواسددتی راسددت گددوی 

 م همددددی خواسددددتارکدددده مددددن بددددارکرد

 چنددان دان کدده خورشددید دیدددم بدده چشددم

 ازایدددددددن آسدددددددیابان ببایدشدددددددنید 
 

 :چنین گزارش می کند پسرکشته شدن یزدگرد را

 چرامدددددداهوی دل رابددددددرآورد گددددددرد 

 بددددددوگفت بشدددددتاب زمدددددین انجمدددددن

 یکدددددی موبددددددی بدددددود رادوی ندددددام

 بددده مددداهوی گفدددت ای بدانددددیش مدددرد

 نخسدددددددددددتین ازاوبرتوآیدگزندددددددددددد 

 بدانسدددددددت کونیسدددددددت جزیزگدددددددرد 

 اکن سدددرش رازتدددنهدددم اکندددون جدددد

 بدددده جددددان وخددددرد برنهددددادی لگددددام

 چرادیدددددو چشدددددم تدددددوراتیره کدددددرد

 بدددده فرزنددددد مددددانی یکددددی کشددددتمند
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                                                                کددده بدددارش کبسدددت ایدددد وبدددرگ خدددون                                                                                                     
                                

 بددددزودی سدددددرخویش یعنددددی نگدددددون
 

 (6/628: 8688 فردوسی،)  

ماهوی وارد آسیا شد .نیست او کسی جز آسیاست به راستی یزگرد است و ری دریافت آنکه در ماهوی سر

نددامش جددوانمردی مددی بددارد )چددون رادوی یعنددی  نددام رادوی کدده از وارد شدددن ،موبدددی بدده امددا پددیش از

نخسدت شدومی  ،یبکش را یزگرد به ماهوی گفت اگر داشت و باز این کار از ماهوی سوری را ("رادوجوانمرد"

 .مزن دست به این کار زنهار .سپ  به دیگران می رسد و به تو این کردار

 برشددددداه شدددددددل پرازشدددددرم وپدددددا 

 زدبرتهیگددددداه شددددداهیکدددددی دشدددددنه 

 بددددده خدددددا  اندرآمدددددد سروافسدددددرش                                                                                 
                                        

 کرخددددانش پددددرآب ودهددددانش چوخددددا  

 رهاشدددددد بددددده زخدددددم اندرازشددددداه آه 

 همددان نددان کشددکین بدده پددیش اندددرش
  

 (62261: 8631 ،فردوسی)  

 خورده بود وارد سایر اشیاء گرانقیمت یزگرد را زرین و و کمربند زیور و سرشت که فریب زر اما ماهوی بد

ناله  گرد زخمیز این  اثر بر دشنه ای به تهیگاه )پهلو(یزگرد زد  با شت گردونه آسیا کهین گرفت و شد و آسیا

  .جان سپرد دستش یابد پیشش بود در (که شکنی کشکین )آغشته   حالی که نان در شدو اش بلند

 می آوریم: ماهوی نیز یزگرد و پایان کار در روایت طبری را

  .برفت آسیابان پ  پشت اندر

  آسیابان اندرفراسوی گردونه همی بود ناگاه .پیش داشت کبستی اندر یزگرد برکنار گردونه آسیا براسوده و

 گدردایین  زادو  شددند فدر  برون بجست سپاهیان مداهوی انددر وپهلوی راست یزگرد بزد  بر خنجر برآمد و

گفتندد  دشنام گرفتندد و نفرین و باد آسیا بر و گشتند  بر  بدان گونه دیدند را بودند چون یزدگرد پیش اندر

 .گرفتار ای باشد که به باد افراه این کار زود

لبداس سدوگ بده  مسدیحیان بدا و کشته شدن یزدگرد به فراسوی بلخ رفت تاریخ گزارش می دهد که جز

ناقوس زدند شوی کشته شدن یزگرد دامن گیر فردوسی هم شده است چراکه درگدزارش  نشستند و عزای او

 .کشته شدن شاه یزدگرد می گوید

 مرادخدددددددل وخدددددددرج اربرابربددددددددی

 تگددددرگ آمددددد امسددددال برسددددان مددددرگ

 درهددددددددزم وگندددددددددم وگوسددددددددفند
 

 زماندددددددده مراچددددددددون برادربدددددددددی 

 مرامدددددددرگ بهتربددددددددی ازتگدددددددرگ

 ببسددددت ایددددن بددددرآورده چددددر  بلنددددد
 

 (67: 8631فردوسی، )                                        

 همدددددان فدددددال گویدددددان لهراسدددددب را  بخوانددددد آن زمددددان شدددداه جاماسددددب را
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 برفتنددددددد بددددددازی  هددددددا برکنددددددار
                                  

 بپرسدددددددید شددددددداه ازگواسدددددددفندیار
 

 آنان سوال می کند: بخت اسفندیار از از فرامی خواند و پدرش لهراسب راستاره شناسان  شاه جاماسب و

 کدددددددده اورابددددددددود زندددددددددگانی دراز

 بددددده سدددددربرنهد تددددداج شاهنشددددداهی
                                         

 نشدددددیند بددددده شدددددادی وآرام ونددددداز 

 بدددددر و پدددددای دارد بهدددددی و مهدددددی
 

 (422: 8631، فردوسی)                                                                           

 بهروزی است  روزگار آینده اش به خوشی و که آیا اسفندیار به شاهی می رسد و

 : می گوی تاریخ طبری باز از دنباله داستان را

سدتاره  برکشدید و بزرگشدان زید   بودند   قلعه منجمان کهن به کدخدا  تن از چند جاماسب بدان روز با

رندگ رخسداره اش تیدره شدد  به حیرت اندر رفت چنانکده دم ندزدی و اسفندیار به زی  اندر محاسبه نمود و

اندریافت کده بیخدودی وی باسدت تیرگدی طدالع  بود   (جاماسب که خود دیری با گرد گهن )بزرگ منجمان

به ستاره کیوان نزدیک دیدند  دو ستاره بخت اسفندیار را هر درسخن شد و (وی )باگردکهن اب .اسفندیار است

 (.8/764: 8616 ،نهایت نحویست )طبری اتفا  سوم ماه خرداد به در از بود و (روز شنبد )شنبه، ن روزآ و

اسدفندیار  جمله جاماسب به شوربختی آیندده از متن تاریخ طبری مشاهده می شود منجمان و چنانکه از

 .فرجدای شدوم درانتظدارش اسدت دریافدت کده اسدفندیار سدرانجام و ایشان پرسید و پی بردند وگشتاسب از

  :ی دهدم رزکشته شدن اسفندیار به دست ستم خبجاماسب ا

 راهددددددددوش درزالسددددددددتان بددددددددود                                        
                                        

 تهددددم پوردسددددتان بددددود بدددده دسددددت 
 

می  رستم سرباز ازگ باسیاه می فرستد هر اسفندیارر  به قول معروف به دنبال نخود را گشتاسب اسفندیار

  :به جنگ رستم می فرستی نابود شوم عمدا مرا اسفند یار می گوید که تود نمی پذیر  شتاسبگزند 

 سددددپهبد )اسددددفندیار(بروهاپرازتاب کددددرد

 تورانیسدددت دسدددتان ورسدددتم بددده کدددار                                                   
                                        

 گفدت زیدن بدازگرد(به شاه جهان )گشتاسب 

 همدددددی راه جدددددویی بددددده اسدددددفندیار
 

فرزند کشی ایدن  این حدس اسفندیار درست است و آمدن و بر پی نابودی او راه جستن به ک  یعنی در

دفعه به دست خودگشتاسب ر  نمی دهد بلکه گشتاسب واسطه بسیارموثری اسدت بدرای سدقوط اسدفندیار 

 رسدتم کده در پیداپی بدا چند درگیری  پ  از نزدیگان به سیستان می رود و چندتن از سرانجام اسفندیار با

 یمرغ کمک می گیدرد سدیمرغ دراست رستم ازس جهت رویین تن پیروزه همه آنها فرزند برومند گشتاسب ب

ایدن فرزندد کشدی کده خواسدت  که به رستم کمک می دهد تا این فرزند کشی وجهه ای اهریمنی دارد چرا

 .گشتاسب است ر  دهد
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 همدددددی راندددددد تددددداپیش دریارسدددددید

 چوآمددددددد نزدیددددددک دریددددددا فددددددراز
 

 زسدددددددیمرغ روی هدددددددواتیره دیدددددددد 

 فددددرود آمددددد ان مددددرغ گددددردن فددددراز
 

 :(گفترستم به بدوگفت )سیمرغ 

 شدددددداخی گددددددزین راسددددددت تددددددر

 بدددددان گددددز بددددود هددددوش اسددددفندیار                              
          

 سددددرش برتددددرین تددددنش کاسددددت تددددر 

 تدددددواین چدددددوب راخوارمایددددده مددددددار
 

 آمدده   فدرود آن  بر درختی که سیمرغ  گزاز به گزینش یک چوب  آن رفت رستم را سیمرغ چنانکه ذکر

به گفته سدیمرغ یقدین  و می کند درخت گز جدا از چوب را  فرمانبرداری کردهرستم  فرمان می دهد و بود 

  .گرفت همین چوب صورت خواهد با (که مرگ اسفندیار )فرزندکشی باواسطه دارد

خوی  با رستم دراین فرزند کشی به راستی بی گناه است عک  داستان فرزند کشی خودش که سهراب را

 .سقوط می کند می کشد و بد

 توگرایددددون کددده رسدددتم تدددوییبددددان  
 

 مراخیددددددره کشددددددتی توبربدددددددخویی 
 

پ  از نصیحت بسیار وقتی مدی بیندد اسدفندیار دسدت  اسفندیار رستم مجبور می شود و جنگ با در اما

  :آخرین و واپسین لحظات زندگی نشانه رفت در را تیر کلاه خود او با بردار نیست و

 تهمدددددددتن گزانددددددددرکمان رانددددددددزود

 اسددددددددددددفندیارنبردتیربرچشددددددددددددم 

 خددددددددم آورد بالددددددددای سروسددددددددهی

 نگددددون شددددد سرشدددداه یددددزدان پرسددددت

 گرفتدددده بددددش ویددددال اسددددب سددددیاه
 

 بدددرآن سدددان کددده سدددیمرغ فرمدددوده بدددود 

 جهدددان تیدددره شدددد پدددیش آن نامددددار

 ازاودور شدددددددد داندددددددش وفرهدددددددی

 بیضددددداد چددددداچی کمدددددانش زدسدددددت

 زخدددددون اول شدددددد خدددددا  آوردگددددداه
 

یداران  و بدرادر گشتاسدب بده کشدتن مدی رسدد و اصرار به دست رستم بادسیسه و بدین گونه اسفندیار 

  .به گشتاسب می رسد خبر کشته شدن او زاری می کنند و مویه و او  اسفندیار بر

به پشوتن مدی گویدد  می یابد و در را چیستی رسیدن به این فرجام بد چنی و رابطه و خود اسفندیار نیز

  :این چوب گز بود چه بود در هر

 نکشددت (تمبدده مددردی مراپوردسددتان )رسدد

 بددددین چدددوب شدددد روزگدددارم بددده سدددر
 

 نگدده کددن بدددین گزکدده دارم بدده مشددت 

 زسدددددیمرغ و وزرسدددددتم چددددداره گدددددر
 

سدرآغاز داسدتان  واسطه نقش عمده دارد وخوانندده از این فرزندکشی با بنابراین می بینیم که سیمرغ در

می یابدد اسدفندیار  در راشومی این تراژدی فرزند کشی  کاروان فرو می خواهد نحوست و آنگاه که اشتر جلو

 :نسبت می دهد سیمرغ رابطه دارد به زال که با همه فسون ونیرنگ این تراژدی فرزندکشی غیرمستقیم را



 

69 
 

 فسدددددون هدددددا ونیرنگهدددددا زال سددددداخت
 

 کددده اروندددد وبنددددد جهدددان اوشددددناخت 
 

کده توسدبب  واپسین لحظات اسفندیار به پشوتن می گوید که وقتی پیش پدرم گشتاسب رفتدی بگدو در

 .شدی کشته شدن من 

 چدددددورفتی بددددده ایدددددران پددددددررابگوی 

 بددددده پدددددیش سدددددران پنددددددها دادی ام
 

 کددده چدددون کدددام یدددابی بهانددده مجدددوی 

 فرسدتادی ام(نهانی به کشتن )کشدته شددن
 

  .گشتاسب ادامه می دهد از برتخت نشستن بهین پر فردوسی تا بقیه داستان را

 می یابد که کشته شدن اسفندیار شاهزاده بسدیار برجسدته و اسفندیار در خواندن رزم رستم و خواننده با

 .جنبه تراژیک آن می افزاید افزون است آسودگی این کشتن به نیرنگ بر و سر  همه فرزندکشی ها بر

 

 (ناخواسته کشته شدن فروید برادر کیخسرو به دست سپاه ایران )برادرکشی، -3-17

بده   این است که علی رغم سفارش کیخسرو طوس که با سپاهتفسیر بطور فشرده  توضی  و ماجرا قبل از

سدپاه  آنجا میان فرود برادر کیخسدرو و راه کلات می گذرد در عزم خواستن کین سیاوش عازم توران است از

  کشته شدن فرود که چهره ای پا  سرانجام فرود بردست رهام کشته می شود در می گیرد و ایران جنگ در

هیچ  .است تایید آسمانی برخوردار تقدس و اساطیری از پیشدادی و میان شاهان  در و مقدس دارد اهورایی و

 بیدژن و رهام و نوذر و این طوس و کاملا بی خبراست و ماجرا از که او نیست چرا آلودگی دامن گیر او گناه و

رقم مدی  خواسته ای را چنین برادرکشی نا  خاش بی جاه پر شتاب و نادانی و که با ایرانی سایر سپهسالاران 

 .زنند

بسدوی  راههای دیگدر صورت می گیرد که سپاه ایران بجای آنکه از، اینجا ر  می دهد ماجرای تراژدی از

همراهان  با برادر کیخسرو  اتفا  فرود فرزند سیاوش و راه کلات می گذرد از از رهسپار شوند توران ،کسیل و

  سیاوش فرود نمی یابند که فرمانده دژ بویژه فرماندهان در ن وکلات می زیستند سپاه ایرا دژ خاندانش در و

فرود کشدته مدی  درگیری با سران سپاه ایران در تن از بیگانه نگاه می کنند چند چشم تورانی و به او است و

 ایدن فکرندد کده  هنوز در فرود درگیر می شوند و اسب سرانجام رهام ویژه با نیز زر ریفر شوند ازجمله تنخوار

 فرود یک تورانی ست: 

 تدددن تدددر  بددددخواه بدددی جدددان کدددنم
                                       

 زخددددوش دل سددددنگ مرجددددان کددددنم 
 

 (2/623: 8631 ،فردوسی)  

 سرانجام رهام بافرود درگیرمی شود:
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 چورهدددددام گدددددرد اندرآمدبددددده شدددددت

 نبدددددرد رسدددددرکف مرددلیدددددر )فدددددرود( 

 چوازویجداگشدددددددددت بدددددددددازوی ودوش
                                 

 خرشددان یکددی تیددس هندددی بدده هشددت 

 فدددددرود آمدددددد ازدش دسدددددتش  زیدددددر

 همدددی تاخدددت اسدددب وهمدددی زد خدددروش
 

فدرود تدن زخدم  پی می کند و را بیژن اسب او دژ کنار در در خود می رود و به دژ  فرود به هرگونه بوده

بدین گونده  خواهران بستگان جان می سپارد و درد  حضور ما سرانجام در می کشد و خورده به سختی به دژ

بدی   کمدال به خونخواهی سپاه به سوی توران گسیل کرده بود در (برادرش )برادرفرود  سپاهی که کیخسرو

پا مدی  زیر نقص کرده و مقصود خود را می کشند یعنی صددرصد هدف و راکیخسرو  برادر  نااگاهی خبری و

 طبری چنین گزارش می کند: کشی ناخواسته را بدین گونه یک برادر گذارند و

 انددر خواسدت اندداخت از به دژ یاره سیاه خود را نبودش با چون فرود به تیس ایرانیان زخمی شد چاره  و

 آیین در مهر بارگی به دژ اندرتاخت و فرود با (زخمی کاری زد )درشامنامه رهام زخم زده است را قضا بیژن او

 "مهرآیین"بیهوش بیارمید  پشت در دژ بود بر رفته  او خون بسیار از توان سرآمده و تاب و دژ ببست فرود را

                بشدد او پ  ازانددگی هدوش از رسانیدند و تن فرودکشان همی به تختگاه دژ به پیش اندرخواند و دژبانان را

 .(2/662: 8616، )طبری

 

 یکدیگر انعکاس شاهزاده کشی درتقابل با -3-81

ذکرکرد بهمن چون به پادشاهی می رسد  یورش بهمن برادراسفندیار را جمله می توان ماجرای حمله و از

 پسدر سدرانجام فرامدرز می پردازد و به تاراج آن دیار می کشد و به کین خواهی ازاسفندیار به زابلستان لشکر

 "داراب نامده"شود گزارش تاریخ آویخته می  به دار به فرمان او می آید و رستم به اسارت سپاهیان بهمن در

 چنین است: این رخداد از منشور

 به کداری محدال فرسدتادی و زدند که پسر را جهان بشد موبدان به گشتاسب طعن اندر چون اسفندیار از

کدین  بده سکسدتان روی و دل به اسفندیار بسوخت یکروز بهمن راگفت مگر نبود گشتاسب را تو خورر داین 

سپاهی گدران بددان  طلایه و بهمن با.نکشت بخواهی که رستم به تن خویش فرزندم را ن اوخاندا زال و پدر از

آمدد بده پدیش  گرفتدار را او کمند انداخت قضدا سپاه بهمن بر از هوراد افتد و ... فرامرز ازمیمنه جدا.مرز شد

 .ریخت ابپ هرمند برکنار را بود او موبدی که همراه او به امر بهمنش بردند بهمن به کین جویی پدر
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 برادرکشی شیرویه -3-81

مدی کشدد یداران شدیرویه پدانزده  را او مدی شدورد و او بر پدر خویش عصبانی ورزیده و چون شیرویه بر

آندان  سکوت خدویش بدا فجیع با شوم و این کردار عوض بازداشتن آنان از می کشند شیرویه  برادرشیرویه را

 کسی را و چنگ آنان می رهاند از کودکان برادران خویش را تنها زنان وهمداستانی می کند وی  همدستی و

 جهت کشتن برادران بازخواست نمی کند. نیز از

 

 بددددددده دژدربیددددددداورد خدددددددودمهتران

 چوفرزنددددددددددددگان رافراخواندندددددددددددد                                     

 تدددددن بدددددی سدددددرمهتران پیششدددددان

 زبالدددددددددددای دژ سربسدددددددددددرجمله را
 

 وگندددددددداورانبزرگدددددددان دیدددددددوان  

 بدددده تیددددس سددددتم جملدددده بسددددپاردند

 نیدددددداورد شددددددیرویه خودپیششددددددان

 بددددددده زیراندراندددددددداخت گندددددددداورا 

 (811: 8676، )خسرو نامه                     
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 فصل چهارم:

 و تجزیه و تحلیل آن یافته های تحقیق

 )بخش دوم(
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 نیاکشی -4-1

که نیای مادری اش بود به دست خویش  را بسیاررن  می برد سرانجام او رفتاراو افراسیاب و کیخسرو که از

خویش سدیاوش مدی کشدد ظداهرا  به کین پدر را نیا کیخسرو  گردن زد انگیزه این قتل کین خواهی ست و

وی  رمزآمیز و  باعث کناره گیری رازآلود برمی انگیزد و شاه کیانی احساس گناه را همین نیاکشی ست که در

ح  گدرفتن انتقدام  عوامل کشتن خویشاوندان کین خواهی و انگیزه ها و پادشاهی ایران می شود یکی از از

بسوی فدراهم آوردن  کشنده یاکشندگان را همه خویشاوندکشی به گونه ای ر  نشان می دهد و است که در

  .یک تراژدی سو  می دهد ساختاری شوم از

 

 وابسته کشی گزیده ای ازگونه های دیگرخویشاوند یا -4-2

بده دسدت  اشخاص معروف را ماجرای کشته شدن شخص یا چکیده ای از بخش نخست گزیده یا این  در

  نکدات گوشده هدا و و زوایدا  بدا و مشروح تدر ن راسپ  منظوم آ آشنا ذکرمی کنیم و وابسته و خویشاوند یا

داراب ، تداریخ بیهقدی، شاهنامه تاریخ طبری تجارب اسلف رستم التواریخ ازتکان دهنده  احیانا  و برجسته تر

پدیش مدی  نخسدت گزینده ای را .نمدود خواهیم  ذکر آثار دیگر سیاست نامه  تاریخ بلعمی و، نامه طرسوسی

 نظدم و حماسه رقم زد کلدک تحقیدق و و حکیم بزرگ راستا داستان سرای طوس و را ماجرا  داریم که اصل

 موده است :ن حماسه 

 یا شر زاده پر" «SAOPA-ZAd» باستان  ایران در سرداران ایران یکی سوفزاری است که نام قدیمی او از

 (.822: 8616 ،کان آمده است )آموزگارکارنامه اردشیر باب در است و «SOOFZAD» پهلوی در و"پرشور

خوشنواز نبدرد  با  کین جویی پیروز آنکه به کین خواهی و زمان قباد ساسانی پ  از بزرگ در این سردار

می کند به فرمان قباد  ناگزیر جمله قباد گرداندن اسیران ایرانی از زبا و پ  دادن غنایم  به باز را می کند واو

 .می کشند را دیری نمی پاید که به فرمان شاه او برپای همراه شاپور رازی به دربار می آید و بند

مردم به کا  شاهی هجدوم مدی  به خشم می آورد و ست قباد ایرانیان راهسوفزای برد کشتار ناجوانمردان

میدان جنگ می  می کشند دربار را همکرداران او راهنما یان و یاران و بسیار از می کنند و اسیر آورند وشاه را

 نگیرند امدابه کا   هجوم آنان را جلو مردم گلاویز شوند و سپهسالاران می خواهند با برخی ازدرباریان و  شود

کدی " "کدی همدا"زادفرح  همچون  شوری  پر و نامی   نیرومند پهلوان حضور سرکردگان  کثرت جمعیت و

سدرکردگان  به مردم شورشی و کا  را  عقب نشینی کنند و قباد  طرفدار  باعث می شود که درباریان "آذین

 پندد را گزینند جاماسب ازپدیش بدرادربه شاهی برمی  را قباد سرکردگان جاماسب برادر آنان بسپارند مردم و
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 و گدوش شدنوا قبداد  خاندانش متذکر شده بدود امدا و او  به مستمر سوفزای را خدمات فراوان و و  بود  داده

  .نداشت نصیحت پذیر

 سلطنت خلع می کنندد و به دلیل بیگناه کشتن پهلوانی از شاهی را، مردم  موردی ست که و این تنها جا

 آهنگدر و داستان کداوه  فرمانروایی می نشانند البته در  تخت بر برادرش را اینجا  دیگری درک   به جای او

بازاریدان علیده  دخالدت مدی کنندد و نان است نیزآ مردم که کاوه یکی از ضحا  نیز نبرد با فریدون و ظهور

 ن جاماسب ماجراتخت نشاند بر و جریان کشتن قباد در شورش می کنند اما ضحا  به طرفداری کاوه آهنگر

مدی  آن بده ظهدور نیروی مقاومت برجسته مدردم در توان و قیام مردمی ست و یک ماجرای صرف مردمی و

  .رسد

واقدع شداهنامه کتداب  می یابندد در ظهور رخدادها  ماجراها و شاهنامه به گونه های مختلف در مردم در

حددیث شداهان درشداهنامه  دقیق حرف وبسامدهای نسبتا  رو  طبق براما سرگذشت شاهان نیست  شاهان و

 حکیمدان و بزرگان و پهلوانان و بیشترسخن فردوسی درباره  ایرانیان بسیارکم است و هنیت ما عک  تفکر و

کشتن بده نداحق هدم ندوع ،بسدیار  از مقاطع مختلف ،خواننده  را فردوسی در .دلاوری آنان است جنگاوری و

قریب  دسیسه و با یا شاهنامه کشته می شود و هرجا خویشاوندی در این می دهد افزون بر     زنهار پرهیز و

 ابیاتی شورانگیز خواننده را به خا  سیاه می نشاند ،فردوس خاموش نیست بلکه با یکی ازدرباریان دیگری را

     .تمام عبرت می دهد آن سخن رانده است به کمال وماجرایی که  از

                                  

  "انگره مینو" کشته شدن شاهزاده بردست اهریمن یا -4-3

اوستا  شده است در آن باشخصیتی اهورایی یاد متون اوستایی از سیامک یک شاهزاده والا تباراست که در

 که یکدی ازامشاسدپندان اسدت یادشدده اسدت کده مقددس و شده سائو تایید «saomaza» واژه سیامک با از

دوره  دردندا  تدرین قتلهدای تداریخ اسداطیری و همپای کیخسرو است از و تقدسهمسان در آسمانی ست و

 "سود"زئد یا   «zaod» سیامک است به دست دلیری به نام اب «saomaza» پیشدادی یکی هین کشته شدن

 اهدریمن یدا می شدود کده بدا مامور پدر ساینده روان سیامک به فرمان اهورا مزدا یا رساننده و به معنای آزار

 کده یکدی از  «saod» دیدوی این نبرد سیامک غافل گیر مدی شدود و آن نام برده شد بجنگد در ه ازدیوی ک

روایدت شداهنامه  مدی کشدد در را او می زندد و تاریکی آفرین است خنجر برپهلوی او اهریمنان شب افزای و

کشدته شدده  قتل قائل دشدمن مقتدول یدا این نبرد و در اگر سیامک به دست پسراهریمن کشته می شود و

هم بخداطر اینکده  حماسی ست و است هم به دلیل اینکه این قتل نخستین قتل تاریخ اساطیری و ()سیامک

همین قتل است که  گوهری سخت تراژیک برخورداراست بویژه که با و واقعه ازجوهر، قاتل اهریمن زاده است
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سدرحلقه کشدتارهای  زنجیدر و رسد ن جنبش دریاب در حماسه ایرانی بسته می شود و نآ زهد نطفه کین در

 نشان می دهد. را وابستگان این قتل ناجوانمردانه برجستگی فجیع خود خانوادگی و

 ده است:کیومرث معرفی کر فرزند سیامک را داراب نامه، تاریخ طبری و شاهنامه و در

 پسدددددددددددربدمراورایکی خدددددددددددوبروی

 سددددیامک بدددددش نددددام وفرخنددددده بددددود
                                      

 هنرمنددددد وهمچددددون پدددددرنام جددددوی 

 کیدددددددومرث رادل بدوزندددددددده بدددددددود
 

 بزرگ حکیم طوس ذکرنموده است  استاد را فرخندگی او چنانکه می بینیم جنبه اهورایی و

 برآمدددددد بدددددراین کاریدددددک روزگدددددار

 بدددده گیتددددی نبددددودش کسددددی دشددددمنا

 بدددده رشددددک اندددددر آهددددرمن بدسددددگال
                                      

 فروزندددددددده شدددددددددولت شدددددددهریار 

 مگدددددر بددددددکنش ریمدددددن آهرمندددددا

 همدددددددی رای زدتاببالیددددددددد یددددددددال
 

 رند  و در حسدرت و شدک و وجود سیامک اهدورایی در مشاهده می شود اهریمن از بیت اخیر چنانکه در

 .جوانی برومند می شود می افرازد و بر قد کشد ومی  اینکه سیامک یال بر زحمت بوده است تا

 یکدددی بچددده بدددودش چدددوگرگ سدددترگ

 جهدددان شدددد بدددرآن دیدددو بچددده سدددیاه
 

 دلاورشددددددددده باسددددددددپاه بددددددددزرگ 

 زبخددددددت سددددددیامک وزآن جایگدددددداه
 

  .سیامک اهورایی حسد می برد بچه بر دیو .اهریمنان اند رشک بدان و مورد خوبان همیشه محسود و

 سدددددپه کدددددرد ونزدیدددددک اوراجسدددددت

 همددددی گفددددت باهرکسددددی رای خددددویش

 کیدددومرث زیدددن خدددود کدددی آگددداه بدددود

 یکایدددددک بیامدددددد خجسدددددته سدددددروش

 بگفدددددتش ورازیدددددن سدددددخن دربددددده در                                                                                                  
 

 همددی تخددت ودیهددیم کددی شدداه جسددت 

 جهددددان کردیکسددددر پددددرآوای خددددویش

 کدددده تخددددت مهمددددی راجزاوشدددداه بددددود

 پددددددری پلنگیندددددده پددددددوش بسددددددان

 کددده دشدددمن چددده بسدددازد همدددی باپددددر
 

کیدومرث  کیومرث بگیرند روایت طبدری را مدی خدوانیم، پی این بودند که پادشاهی از در اهریمنان بدخو

 و سروش مهر  بازوی راست وی بر خواند گویند  خویش فرا به فرمانبرداری از نخستین خدیو بود که مردم را

 کدوه نشدین بودندد و پنجاه سال پادشاهی کرد مردم درزمدان او سال بزیست و هفتادنشان زده بود کیومرث 

بود بدان زمان هنوز  راه پدر دراشکافهای کوه همی زیستند وگوسپند همی پرورددند سیامک فرزند وی نیز بر

 .(813: 8616 ،)طبری نبرد کارمی بستند در پلنگینه را زره نبود چرمینه و
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 سددیامک رسددیدسددخن چددون بدده گددوش 

 دل شدددداه بچدددده برآمددددد بدددده جددددوش

 بپوشددددید تددددن رابدددده چددددرم پلنددددگ
 

 زکددددددردار بدددددددخواه دیددددددو پلیددددددد 

 سدددپاه انجمدددن کدددرد وبگشدددا دگدددوش

 کددده جوشدددن نبدددود ونددده آیدددین جندددگ
 

 (8/61: 8631 فردوسی،)  

ری یا اهریمن آماده نمود سیامک لشک بچه انگره  مینو برای رزم با را خود و ای برتن کردسیامک پلنگینه 

 .اهریمنان بتاخت بدین گونه بر آورد و گرد

 پدددذیره شددددش دیدددو راجندددگ جدددوی                                          

 سددددددیامک بیامددددددد برهندددددده تنددددددا                                                 

 نبددددرد چنددددگ واروندددده دیددددو سددددیاه

 نکنددددد آن تددددن شدددداهزاده بدددده خددددا 

                                                                                                                            سددددیامک بدددده سددددت خددددروزان دیددددو   
 

 سددددپه راچددددوروی اندرآمددددد بدددده روی 

 برآویخدددددددددددددت بابورآهرمندددددددددددددا

 دوتددددددا اندددددددر آورد بالددددددای شدددددداه

 بددده چنگدددال کدددردش کمرگددداه چدددا 

 تبددده گشدددت ومانددددانجمن بدددی خددددیو
 

 ( 2/61: 8631 فردوسی،)  

امدا  آداب پهلوانی می دانسدت  چه پهلوان بود و تن به تن شد سیامک گر سیامک گلاویز و اهریمن با پور

محلده  اثر بر  سیامک و حمله برد او بچه اهریمن بر گشت و بر  او همچون سهراب بخت برگشته بود بخت از

 سیامک تاخت خزروان  درید دیوی که بر بر را کمرگاه او بچه اهریمن نیاورد برخا  افتاد و  بچه اهریمن تاب

 .نام داشت

 چوآگدددده شددددد ازمددددرگ فرزنددددد شدددداه

 فرودآمدددددد ازتخدددددت ویلددددده کندددددان

 دورخسدددددداره پرخددددددون ودل سددددددوگوار

 خروشدددددی برآمدددددد بددددده لشدددددکربه زار

 همددده جامددده هدددا کدددرده پیدددروز رندددگ
 

 زتیمدددددار گیتدددددی براوشدددددد سدددددیاه 

 زنددددددان برسددددددروموی ور  راکنددددددان

 چوابربهدددددددداردودیددددددددده پددددددددرازنم 

 کشدددددددیدند صدددددددف بردرشدددددددهریار

 دوچشدددددم ابرخدددددونین ور  بادرندددددگ
 

 (8/62: 8631 ،فردوسی)  

 بده سدوگ مدی نشدیند لشدکریان از مدی آورد و خروش بر آه و، شنیدن کشته شدن فرزندش کیومرث با

شداهزاه   لباس سوگ می پوشند این تنها جایی ست که  براستی ناراحت می شود مرگ سیامک شنیدن خبر

 .که کیومرث شاه نبوده است چرا و به فرمان پدر عمد و قصد و  کشی به

 ددومدددددرغ ونخجیدددددر گشدددددته گدددددروه

 برفتنددددددددددددد باسددددددددددددوگواری ودرد

 برفتنددددد ویلدددده کنددددان سددددوی کددددوه 

 زدرگدددداه کددددی شدددداه برخاسددددت گددددرد
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 نشسدددددتند سدددددالی چندددددین سدددددوگوار

 آوریدددددددش خجسددددددته سددددددروش درود

 کشددش بدده فرمددان مددن بددر سددپه سدداز و
 

 داور کردگددددددددار ازپیددددددددام آمددددددددد 

 هدددوش آر بددداز کدددزین بدددیش مخدددروش و

 آن انجمدددددن از یکدددددی گدددددرد بدددددرآور
 

 (8/62: 8631 ،فردوسی)                                                                                                                       

عدزای  سدوگ و ر آمیخته بودند بددین جهدت د شکاری درحیوانات  مرغان و جانوران و مردم آن زمان با

 یندد ومدی آ درگاه کیومرث شاه گدرد  به سوگ می نشینند همه مردم به مرغان نیز سیامک حتی جانوران و

  .به سوگواری خود ادامه می دهند زاری می کنند و مدت زیادی ناله و

 

 ناجوانمردانه کشته شدن پهلوان خودی وخویش بردست دشمن -4-4

 بده او متدون اوسدتایی از اسدت کده در «Tzhav»  "تدژاو"دسدت  نمونه این خویشاوندکشی قتل بهرام بر

«TaTaod» ستیز کشته شده دشمنی و آنکه میان کشنده و این داستان با شده است در یاد روتیز و رفتار تیز 

عین حال  جسته است در بر و شکارتقرب به شاه آ سپهسالاری و آیین پهلوانی و جهات نیرومندی و تنش از و

 در واقع تدورانی سدت زمدانی نیاکدان او در که تژاو تکان دهنده است چرا دهنده و آزار قتلی دردنا  و، قتل

بدرادرش   همدراه  تژاوبده پددر خویشاوند بوده اند امدا فرمانروایان ایران مرتبط و شاهان و با بوده اند و ایران 

جملده  شاهنامه هدا از در می شوند تژاو به روایتی پناهنده  توران می روند وبه سرزمین  یا  تاتارود  "تارو "

ستانه مرگ می برد که بی اسب آ تا حالی بهرام را تورانی در تژاو تورانی معرفی شده است   شاهنامه فردوسی

برخورد می   لشگریان تژاو گروهی از این با میان دشمنان گرفتارآمده است بهرام پیش از تنها جنگ افزار و و

کمین مدی  تن ازسپهسالاران پشت درختان بیشه برای او اینکه چند ازدم تیس می گذراند تا عده ای را کند و

ایدن  از خدود قطدع مدی کندد و را شمشدیر دسدت او به روایت شاهنامه با به کمند می اندازند و را او کنند و

 علدت ایدن شدرمناکی و مدی رود کندد و مدی زخم خورده رها بهرام را ناجوانمردی خویش شرمش می آید و

 بهدرام بده امیدد و به بهرام داده بودند و جانب او از سپهسالاران تژاو هامانی بوده است ک خجلت زدگی زنهار و

 آندان از چند بهرام با لشگریان مسل  تژاوروبه رومی شود هر امان به میدان می آید و و پشتیبانی همین زنهار

یدارانش حملده ورمدی شدوند  و باکین تدوزی بده او نمی پذیرند و آیند لشگریان تژاومی  صل  در آشتی و در

درجریان نبردبین بهرام ویاران وسپهسالارانش جدایی می افتد بهرام دراین سوی رود ازسپهسالارانش دورمدی 

این تداختن دل افتد ولشگریان تژاووقتی اوراتنها وبی یاور می بینند براوحمله ورشده وبراومی تازندد تژاونیدزاز

ناپسند نبوده وخودنیزبه کمک آنان می آید اما پ  اززخم برداشتن بهرام ،شرم زده میدان نبرد راتدر  مدی 

 .گوید وخودسرانجام بافرجای تلخ جان می سپارد
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نف  منصور ازابومسلم آزاری بودوچندنوبت باسفا  گفت اورامی باید کشت سفا  نمی پسندید وچدون  در

ید ابومسلم به جنگ عبدالله رفدت بده شدام چنانکده گفتدیم وچدون ابومسدلم ظفریافدت خلافت به منصوررس

وغنیمت گرفت منصوریکی ازمعتمدان خویش بفرستادتاغنایم واموال رااعتبار کنند ابومسلم برنجید گفت مدن 

عزم خلافت ابومسلم  منصوررادشنام دادومنهیان به منصورنوشتند و دردماء مسلمانان امینم ودراموال خائنم  و

آنکه مباداابومسدلم دل مشدغولی  کردوخواست که به خراسان برود وپیش منصورنیاید منصوراندیشنا  شد از

چه خواستی آسان توانستی  هر عاقل وزیر  بود و شجاع، مظطرب دارد زیراکه مردی داهی، مملکت را دهد و

 استمالت و ابومسلم نامه نوشت مشتمل بربه  حیله گریخت و و پناه مکر در متحیرشد و او کار در منصور .کرد

منقداد امیرالمدومنینم امدا مدی  ابومسلم جواب نوشت که مطیع و .بطلبید را او مواعید جمیل و تطییب دل و

چنانچه برعادت  اگر خواهم که به خراسان روم واگرامیرالمومنین اصلاح نف  خودمی کند من همان بنده ام و

ت من نیزغم کارخود خورم وتدبیری که متضمن سدلامت باشدد بیندیشدم مالوف دربند آرزوهای خویشتن اس

منصورازاین جدا خائف ترشد وکینه زیاده شد ونامه ای به ابومسلم نوشت مضمونش آن که تودرنظر مابه ایدن 

صنعت که می گویی نیستی بلکه ازهمه عزیزتری وآن زحمت که تودراعلاء ماکشنده ای ازشرح مستغنی است 

استظهاری تمام روی به این جانب نهی که جز نیکویی نخواهد بود پ  بفرمود تابزرگان بنی هاشم باید که به 

برآمدن ترغیب می کردند ومنصور نامده بده دسدت عاقدل تدرین یدارخویش  ابومسلم را همه نامه هانوشتند و

بدازش  اگدر چه ازترغیب وتحدریض تدوانی بده جدای آری هر اوسخن نرم بگویی و گفت که باید با بفرستاد و

ترامجدال هدیچ حیلدت نماندد  می خواهد مراجعدت نکندد و فرمانی دارد و نا اگرسرخلاف و گردانی که هیچ و

پدیش مدن  وی و این حال بر پیغمبر بری باشم که اگر بر از پشت عباس نباشم و بااوبگوکه منصورمی گوید از

رسول به  .آنچه گفتم نکنم ن باشم که اگرچنا چنین و را فرار آید و من هیچ آفریده به جنگ تو نیایی که جز

مالدک  استعطاف عاید باشد به جای آورد ابومسدلم بدا استمالت و چه از هر نامه هابرسانید و ابومسلم رسید و

 چندگ او گفت رای راست آن است که اصلا بازنگردی که در این معنی مشاورت کرد او بود در او هیثم که یار

وی چون به ری رسی مقام  به این صورت که عزم کرده ای بر اگر بکشد و را سته تونکند والب توابقا بر افتی و

 رسدول را پسندید و ابومسلم این رای را .که خواهی توانی رفت جا هر ساز اگرحالتی حادث شود به خراسان و

ایدن آل همیشده  نگردم رسول گفت ای ابومسلم تدو گرد که من به خراسان می روم والبسته که باز گفت باز

بده فدرت  متددف موسدوم مگدردان و محمد بودی به خدای سدوگند مدی دهدم کده خویشدتن بده عصدیان و

من چنیناب کجارده ای که  با نخواهی  دید ابومسلم گفت تو  خوبی و خیر جز  شد که  امیرالمومنین متوجه

 گفتی هدر ت کردی وبه بنی هاشم دعو همه خلق را و را اکنون می گویی رسول گفت سبحان الله العظیم ما

تخلف می نمدایی   دعوت ایشان قبول کردیم تو همه مطیع شدیم و چون ما که مخالف ایشان باشد بکشید و

وجهدی نیسدت رسدول چدون  مراجعدت را این حالتی عجب است ابومسلم گفت سخن همان است که گفتم و
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رپیش افکند  ابومسلم زمانی سردبرسانید  پیغام منصور دانست که البته مراجعت نخواهد کرد خلوتی ساخت و

گفت  سپرد و معتمدان خود به یکی از را عذر بخواهم پ  لشگر گفت بیایم و و آورد بر تاملی کرد آنگاه سر و

باشد آن   کرده به تمام نگین مهر اگر من باشد و کرده آن مهر آرند به نیمه نگین مهر پیش شما نامه من اگر

همه خلق  شد بفرمود تا خبر آمدن او را بود چون منصور نهاد که منصور آنجااین  روی به در نامه من نباشد و

دسدتش ببوسدید  آوردند چون به منصور رسید خدمت کرد و به شهر را به تعظیمی تمام او استقبال کردند و

 ز بیداآن رو فردا به هم رسیم ابومسلم بازگشدت و امروز بیاسای تا را اکرام کرد آنگاه گفت بازگرد و او منصور

که چون  داد ایشان قرار با سلاحهای مخفی درمرافق مقام خود بداشت و با دیگر چند ک  را سود منصور روز

چدون ابومسدلم بده  فرسدتاد بکشید آنگاه ک  بده طلدب او ابومسلم را بیرون آیید و من دست برهم زنم شما

دسدت  ابومسدلم شمشدیری درر عبدالله یدافتی کجاسدت   لشک گفت آن شمشیر که در مجل  رفت منصور

 به توبیخ و کرد و سخن آغاز او با مصلی نهاد و زیر در بستد و دست او داشت گفت این است منصورشمشیر از

 وجهی مدی گفدت در یک را هر می خواست و ابومسلم عذر می شمرد و یک یک گناه او تقریع مشغول شد و

کشدیده ام  نگویند بازحمتی که جهت دولدت شدمامثل من این چنین سخن ها  امیرالمومنین با گفت یا خرآ

 بدودی همدین توانسدتی کدرد و سیاه  کنیز کردی اگر گفت آنچه تو و دشنام داد را او خشم شد و در منصور

هدیچ کد  نترسدم  خددای از از که من جدز یافتی ابومسلم گفت این سخن بگذار یافتی به دولت ما آنچه تو

 فریاد می کرد که یا و ابومسلم نهادند وا شمشیر در بیرون جستند وآن جماعت  هم زد و بر دست ها  منصور

 نیست پ  فرمود تدا تو از دشمن تر گفت هیچ ک  مرا دشمنان خود بگذار  منصور بهر از امیرالمومنین مرا

گوشه خانه بنهادندد عیسدی بدن موسدی بدن  در بساطی پیچیدند و آن که کشته بودند در از بعد را شخص او

مخفی درحالی   راه عیسی قبول کرده بود که از معاونت خواسته و او از دیده بود و ابومسلم را و محمد درآمد

می گذارند سپاهیان گیوه  به رزمندگان ایران وا را دژ دست داشتند می گریزند و در که دهنه اسب خویش را

 .ر می کنندتسخی را دژ می آورند و به اسارت در کودکان نورانی را زنان و زیادی از شمار

 بدده دژدرهددرآن کدد  کدده بدرخسددته شددد

 بدددددددده دژدررسددددددددیدند ایرانیددددددددان

 چوتوراسدددددپ زان دژگریدددددزان شددددددی
 

 تنددددی چنددددد ازآنددددان زدژرسددددته شددددد 

 گرفتندددددددد دژراکهدددددددان ومهددددددددان

 همددددده اهدددددل دژزاروگریدددددان شددددددی
 

 (881: 8633 )خسرو نامه،                                                                                                                                                                        

ایدن  .کشتن آنان اسدت سهیم شدن در به ناچار یا و روی چاره  خانواده درواقع از به بلا سپردن خاندان و

 .گرفت تاریخی شاهنامه می توان سراغ  همه دوران اساطیری و در را رخداد

خیمه زد بدین  سپاهان  در سپاه یزگرد به خدمت کرد و دار سپاهان رسید دژ سپاه خویش به در یزگرد با

 آهنگ گریدز چون یزگرد سپاهان داردپیاده آهنگ  سیصد قاص با سعدد رسید که  اربیل وجی خبر هنگام از
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 در را لشکریان یزگرد کده او کرمان حرکت کرد شبانگاه جمعی از سپاهان به قصد از (شنبد )شنبه داشت روز

 را خویش گرفتند نقیب سپاه یزگرد چدون روز بالدا آمدد لشدکر سر بریدند و او هلا  می دیدند دل از  ورطه

  (.6/834: 8612 )طبری،آنان نیافت  قرب نیمی از .گرفت شمار

 لشکریان یزدگرد چون تدوان مقاومدت و سپرده عوض شده است و گزارش بالا جای به سید سپارنده و در

خدویش شدد بده گونده ای کده  دیار و راهی شهر به زحمت نیفکند و را ندیدند خود یزگرد لشکر پایداری در

فقدط  شدند و مار و ر بلخ تا مین عده کم هم دره بودند و او یزگرد وقتی به بلخ رسید تنها حدود چهل تن با

بلخ بده دسدت  آسیایی در روز که یزگرد در بایزگرد ماندند و "کی فرح" و "کی آذین"یعنی  وفادار سردار دو

  بده نکردندد امدا   رهدا نامبرده هیچگداه یزگدرد را نبود البته دو سردار او شد یک تن با  ماهوی سوری کشته

 کشدت را او و  طمدع بدرد جواهرات او دید به سلاح و  تنها دشمن چون یزگرد را بودند ورفته  شغلی به شهر

  (.6/644: 8631)فردوسی، 

 

 کرد شاه کش یا شاه کشی -4-5

کشته شدن شاه سرانجام عبرت انگیز سلطان جلال خوارزمشاه است که ازپیش سپاهیان مغول  نمونه دیگر

 زبدان صداحب نفثده المصددور بشدنویم و از را چگدونگی مداجراحدود دشت مغان پیش می رود بهتراست  تا

 .بخوانیم

خدون  خرجی و خاصه و از فراهم آورده عمر داشتند و دست ازپای باز، نه پای گریز نه دست ستیزمانده و

  .نقود مختوم علی العموم بگذاشت کرد عقود منظوم و گرجی رها  دل مسلمانان و

  .عفاریت رست نظر رهاکرد به دیوان سیاه روی و نشین راوبتان خرگاه  پری چهرگان ماه پیکر

)نفثده  "اهدوال رسدتاخیز ،عیدان دیدده شدد احدوال محشدر و .جهان جهان مباش جان گیر و گو جان و"

 (.73-3: 8613، المصدور

  شدن حرمسرای سلطان نابود  شهاب الدین محمد زیدری احب نفثه المصدور اشاره به  ،بالا سطر چند در

سدند چندد  مواضدع دیگدر چدون افدزون برکندار هم در سند و  کنار رود جلال الدین خوارزمشاه دارد هم در

یا اسیر   نابود  بانوان حرمسرا یک برخی از هر در مغولان روی داد و درگیری دیگر بین سلطان جلال الدین و

کنار سدند  است که در سه های زرکی شدند اشاره دیگر نگارنده نفثه المصدور به ازدست دادن نقدینه جات و

  .بیرون آوردند انها را سپ  غواصان منول به امرچنگیز بعضی از رود ریختند و به دستور سلطان در

 دبیرسلطان جلال الدین پسر به عاقبت کاروی چنین اشاره می کند:

 جهانبدانی کده ازمیدان سلطنت بانی اساس  سوار روی ملت و با ناجوانمردی سور و افسوس که نامردی و

  .دادند بر آب می شد به باد دل خاکساران آتشی، زهره در نهیب او
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 هرگددز درنددگ اوبدده زمینددی دوشددب نبددود
                                   

 شددددد فرارکددددرد جهددددان بیقددددرار او تددددا 
 

 (881: 8633 )خسرو نامه،                                                                                                                                                                        

بدود کده خشکسدال فتنده آفتاب بود که جهان تاریک راروشن کرد پ  به غروب محجوب شد نه ،سحاب 

برافروخت پ  بسوخت گل بستان شاهی بود  نوردید شمع مجل  بود سیراب گردانید پ  بساط در زمین را

امیدد پد   بیدار بازخندید پ  پژمرید بخت خفته اهل اسلام بود بیدارگشت پ  بخفدت چدر  آشدفته بدود

 در چینیان انتقام کشدید و رو بود اززنده گردانید پ  به افلا  رفت کیخس برآشفت مسی  بود جهان مرده را

بدانی اسدلام ، نی نی .بمرد  و کارشعله ای برآورد آخر می گویم نوردیده سلطنت بود چراغ وار مغا  رفت چه

  (.74: 8613، شاهنامه)بدا غریبا وعاد غریبا 

 اوسوز دل سخن می گوید گدویی هریدک ازجملدات  از می گرید و دست دادن سلطان زار بیرسلطان دراز

می آورد آنگونه که معلوم است دبیر سلطان از کشنده سلطان  سوگ سلطان بر سینه در آهی ست ممتد که از

کشته شدن سلطان به دست یک کرد سدخن  تعلیقات نفثه المصدور از آشکارا سخن به میان نمی آورد اما در

قیمتی سلطان را به فروش   زرهمی بیند که  بازار شخصی را منسوبان سلطان در آشنایان و رفته است یکی از

 بدر و ساخت ویرا  آن  اسب و بر قضیه می شوند معلوم می گردد که همان کرد گذاشته است وقتی پی گیر

، )نفثده المصددور دمی کش  را خواب بوده او شبانگاه که سلطان در نقود سلطان طمع کرده و شمشیر و زره و

8613 :276.) 

 

 خویشاوندگذاری()به کشتن دادن عمو  فدانمودن و -4-6

 امیرمحمدد بدرادرش را مدی گدردد و به هرات بر مرگ پدر اصفهان باشنیدن خبر وقتی سلطان مسعود از

 زنددانی مدی نمایندد نوبدت بده تسدویه حسداب بدا قلعده ای  در کودتا دستگیر می کنند و با ورود او پیش از

سلطان محمود که عموی امیرمسعود می شده  یوسف برادرآن میان امیر طرفداران امیر محمد می رسد که از

مدی   لدو  او مسائل پشت پدرده  می کند همه رازها و او به   وی کارگزار خیانتهایی که طغرل ،غلام و است با

مدی  کشتن وی دسدتور دستگیری و و به گوش سلطان مسعود می رسد سلطان هم برای مجازات عمو رود و

بده  خوش رفتداری و او به هرات می آید نخست با همه جابی خبر وقتی امیریوسف ازبه هرات بیاید  دهد که 

بهتراسدت مداجرای  .شدروع مدی شدود یدک نیمدروز بدازجویی او می کنند اما پ  از    ش طلاح خوش واص

 قلم شیوایی بیهقی بشنویم   از فداشدن عمو را عموکشی و

 طغرل که وی را نهان حاجبش را ستقیم گشت درم یکرویه شد و را به هرات کار چون سلطان مسعود و"

 هدر باشد و (جاسوس)بروی مشرف  تعبیه ها کردند تا فرازندان داشتی بفریفتند به فرمان سلطان و عزیزتر از
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 این تر  ابله این چربک بخورد و ثمرات این خدمت بیاید به پایگاهی بزرگ که یابد و نماید تا چه رود می باز

 می فرستاد چنانکه عبدوس پنهدان آن را کارکرد و قصدار بر قاصدان از نعمت شوم باشد وندانست که کفران 

 وی مشدرف اندد بده هدر معشوقش بر جگرو چه دانست که دل و (امیریوسف)یوسف  به سلطان می رسانید و

 دل سدلطان آن زیادت ها می کردندد تدا هر می نبشتند و سخنان فرا  تر شرب می ژکید و بیشتردر وقتی و

  .می گشت گران تر

 باخانیدان   به ترکستان افکندد و نمود که گفت می سازد یوسف که خویشتن را بدان جایگاه طغرل باز تا و

بودندد کده نیدک  نهان نامه ها می فرمود سوی اعیان کده موکلدان او سلطان در مکاتبت کردن گرفته است و

بخدوانیم  را قصد غزندی کدردیم او  بلخ از ما  چونسوی غزنین آید  نگاه داشت یوسف تا کرد در احتیاط باید

 (. 2/711: 8631، بیهقی)آورد  بسته پیش ما بباید بست و اگرخواهد که به جانب دیگررود نباید گذاشت و

 بدود و خوبی ها کرده  حق او چنانکه معلوم شد طغرل کافرنعمت که امیریوسف عموی سلطان مسعود در

شب دامادی وی چه خرج ها کرده بود عاقبدت بده  در زن داده بود و را او همسرانتخاب کرده و حتی برای او

اعتدراض هدای  همده سدخنان و درآمدد و آب  نعمدت جاسدوس از طغرل کافر مکر و غدر بی وفایی و جهت 

گدری  هدم خدودش بدرای بدازار یک مقددار یادداشت می کرد و  غیر آن مجال  خصوصی و در امیریوسف را

نیز بیهقی چنین گزارش  یوسف را امیر عاقبت کار .به امیر مسعود گزارش می داد ود وآن می افز چیزهایی بر

 .می دهد

 به نیم ترگ بنشاندند چنددان کده صدفه و یوسف را امیر فرود آمد و به خرگاه  رفت و خیمه در در امیر و

 بنهادند من از آوردند وخوان ها  آمدند و غلامانش فرود بزدند و خیمه های دیگر رفت و شراع بزدند پ  آنجا

شده بود سخت ازحد گذشته که شمتی یافتده  فرو خود در نگاه می کردم نکرد دست به چیزی و دیوان خود

عبدوس  مکروهی که پیش آمد چون خوان ها برداشتند واعیان درگاه پراکندن گرفتند امیر خالی کرد و بود از

 دیدری سدخن گفتندد و یوسدف رفدت وخدالی کردندد ونزدیک امیر بداشت پ  بیرون آمد و دیر بخواند و را

که چون بده نمداز  بود  آخرش آن  می شمردند و را خیانات او سخن می رفت و می شد و عبدوس می آمد و

سیصدد  سه نقیدب هنددو و سلاح تمام و در هندوان آنجا بایستادند با پانصد هند و پیشین رسید سه مقدم از

مدوزه  کلاه و با هنوز پای خاست و دیدم که بر امیریوسف را بداشتند و بیاوردند واستری بازین  پیاده گزیده و

 گفت که این کود  را عبدوس را بینداخت و کرد و باز کمر بگریست و آغوش گرفت و در پسررا و بود کمر و

  .نعمت گفت شادباش ای کافر طغرل را بعد آن به تو، و به خدای عزوجل سپردم و

ی که خریدی برسد بده امن چنین ساختی به عشوه  بر داشتم تا عزیزتر فرزند از پروردم و را این تو بهر از

 سدال دیگدر و ندیددش  نیدز آن  پ  از بردندش و سوی قلعت سگاوند نشست و آنی وبراستر آنچه سزاوار تو
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ت درونده گذشدته نامه رسید که وی به قلع راه  گشتیم از باز  بلخ که از (726سنه ثلاث وعشرین وارئعمائه )

 (.2/712: 8631، )بیهقی شد

قلعده  بیچداره امیریوسدف در سدپرد و بلا به دام  آری طغرل کافرنعمت نمک پرورنده خویش امیریوسف را

قلعه تنها قرص نانی  که به زندانیان  شگوه زندانی شد نان کشکین غذایش شد چرا آن زندگی با درونه پ  از

پسدر بدرادرش  ایدن   واقدع در و  مدرد و غصه سدکته کدرد یک سال از پ  از به کشک می دادند و  آغشته

ببخشدد   اثبدات خطدا پ  از که امیریوسف می توانست عمویش را کشته است چرا را امیریوسف است که او

یوسف هم تمام عمرنسبت به بدرادرش سدلطان محمدود  امیر یک دفعه بخشید و را چنانکه سلطان محمود او

 .وفادار ماند

 نمک پرورنده خدویش را فرجام کسانی ست که ولی نعمت و سرانجام و قضیه سرگذشت و دیگر اما طرف

       جدوانمردی کدرد حدق او به بلا می سپارند این طغرل کافرنعمت که واقعا امیریوسف در به کشتن می دهند و

 قدانون خددایی کده  کند عاقبت این طغرل عبرت انگیزاست چرا رسوا دهد و او نمی بایست مخدوم خویش را

چندین  رومی گرداندد بیهقدی سدرانجام طغدرل را او ست که هرک  به ولی نعمت خود بی وفایی کند دنیا از

  .گزارش می کند

امیریوسف خدمتکاران وی پراکنده شددند پد  ازگذشدتن خداونددش چدون  (پ  ازگذشته شدن )مردن

هدم نزدیدک  نزدیک وی )امیرمسدعود( ونواختی ازسلطان مسعود اما محقوت شد هم  درجه گونه ای یافت و

عاقبدت کفدران نعمدت  ناکدامی و به جوانی روزگدارش در گذشته شد وی پیچید و ادبار در مردمان و بیشتراز

  به شکرنعمت های وی توفیق دهاد تا عصمت خویش نگاه دارد و در همه مسلمانان را و را همین است ایزد ما

 .(2/716: 8631 ،بیهقی)د یمنه وسعه رحمته بندگان وی که منعمان باشند رسیده آی و

امیدران داسدتان حسدین  فرزند یا وابستگان و به کشتن دادن خویشاوندان و نمونه دیگرخیانت اطرافیان و

 زنددگانی او ولیعهدشاه عباس است که درکتاب شداه عبداس و و پرهیز و فرزند زیبا قلی خان معروف به بهادر

قول عالم آرای عباسی اسدکندربیگ منشدی  از را پرهیز و شاهزاده زیبا  این فلسفی کشتن جان گداز نصرالله

 (نمودند که بهادر)حسدین قلدی خدان رای جهان آرای خاقان چنین وا بر شاه عباس چنین گزارش می کند و

وقع علی اخیه  نموده که ازما حرات باز خلوت به مخدرات و در و رفتن به هرات دارد سپاهان و قصد خروج از

بده عدرض همدایونی رسدانیدند  چندان کردندد و اصحاب فتن حناسان نمام صد قضیه را  نگران است این دل

صدادر  را قتدل او جما  قلدی دسدتور فتدک و استکشاف حق به میر غضب با و حضرت خاقان بی تفتیش امر

 استرسوار ی که برحمام قاپوی سلندری درحال به هنگام مراجعت از را فرمودند مومی الیه طبق امر همایونی او

 درگدل ولدای معبدر زین بده زیرکشدیده وفتدک نمدود و از را جانبین او مکالمه از بدون مشافهه و بود یافت و

  .بینداخت
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 هنرسخن گفدتن او قامت و و می بینیم که شاهزاده نیرومند وشایسته ای که همه اهل اصفهان مفتون قد

می آیدد جالدب اینجاسدت کده  در پا از و خدابی خبربه دست جلا از نمامان فریبکار دخالت همازان و بودند با

یک  کا  در وقتی کاشف به عمل می آید معلوم می شود که شاهزاده بی گناه بوده است شاه عباس ده روز در

برومندش  فرزند کارگذشته و از افسوس که کار دایم می گرید اما زندانی می کند و را اطا  نسبتا تاریک خود

چمدا  قلدی  بدا راحدت نمدی گدذارد و را ماه عقدده فرزندکشدی او داد شاه عباس پ  از یکی دودست  از را

 او شاه عباس بیداورد و خود به کا  نزد با سرش را و  بکشد فرزندش را می کند که برود و میرغضب دربار امر

عباس می آیدد دست داشته به حضورشاه  خون چکان در حالی که سرفرزندش را در می کند و اطاعت بناچار

شدما  امدر  بده فرزندم را وصف نیست من  الی داری  میزغضب می گوید قابل می گوید الان چه ح شاه به او

 داشتم تمام   کشتم شاه عباس می گوید من هم آن روز همین حالت را

شوند خداوند سرنوشت ی گناه مبی   کشتار افرادی آری کسانی که بدون تعقل وارد ماجراهای خطرنا  و

  (.648: 8611 ،بچشند )زندگانی شاه عباس جنایت را طوری رقم می زند که خودشان زهر خیانت و آنان را

دیگران بوده اند  خویشاوندکشی وی سبقت از همه در سلطنت به خاندان بیش از میان خاندان شاهی و در

قلدم شدیوایی خدود  با سلسله صفوی ست اتفاقا احب آرای عباسی اسکندر بیک منشی ،این سلسله ها یکی از

رقم زد کلک تحقیق نموده است ازجمله کشته شدن امام قلی خان عموی شاه  را همه این خویشاوندکشی ها

سدنگدل تدر اسدت امدام قلدی خدان  و بین شاهان صفوی ازهمه سفا  تدر طهماسب است شاه طهماسب در

نقشده قتدل شداه  قلدی خدان ازجمله یک دفعه همدین امدام  به فرزند برادر خویش کرده از خدمات بسیاری

فوری به عرض همایونی می رسانید شاه طهماسدب  و  خبرشده یارانش با طهماسب توسط علی مردان خان و

کند پیک امدام قلدی  پیدا آنجا حضور برای جشن سده در بوده است تا"جی "چهل ستون عازم حرکت به  از

کشدف  مدامور شداه عبداس عدده ای را دارد  نامه عرضه مدی و زمین قدمت می بوسد می رسد و راه  خان از

 سدوار مسدل   صدد علیمردان خان با "جی"راه  فرسنگی اصفهان در دو می یابد که در در حقیقت می کند و

سپ  به مجدازات مدی رسداند  محبوس و اسیر و حمله به شاهند به فرمان شاه طهماسب علیمردان را  آماده

درجده سدرهنگی مدی دهدد سده  به او اظهار رضایت می کند وار یشاه طهماسب ازعمویش امام قلی خان بس

به   به حکومت شیراز می فرستد دسیسه گران یش امام قلی خان راوشاه طهماسب عم چهارسال می گذرد و

طهماسدب  گگوش شداه  در  درباریان یعنی هدایت قاپوچی که سمت حاجب بزرگ داشته سرکردگی یکی از

به بندر کمبدرون  که شما سپاهی را شیراز یاغی شده و ه عموی شما درمی خوانند ک و می دمند شب  و روز

باطل نگه داشته اسدت صدلاح  درار  عاطل و خوانده و گسیل داشته اید بدون علت به شیراز فرا ()بندرعباس

ماجرای کشته شدن امام قلی خان  خوانید عالم آرا فرا  به اصفهان فرزندش را دو آن است که امام قلی خان و

  .شیوای خویش گزارش می کند قلم سمار و چنین با فرزندش را دو و
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قنبه جویان دفعه بعدا خمری به عرض اقدس شاهنشاه می رسانند که بنده  همازان و به کرات خناسان و و

درگاه امام قلی خان که به کرات مورد تفقد همایونی به رفع درجه وهبده صدلات متوالیده بدوده علدم طغیدان 

بوده اندد بدی  (بندرعباس)که عازم گمبرن  لشکر ظفرمند شاهی را گماشته تا عده ای را شته ووعصیان برافرا

را بدی  درارگ حکومتی اسکان داده است اگر خاطر ظفرمند همایونی خطای او اطلاع به کجراهه برده و اذن و

طغیدان امدام  عصیان وخط  ربقه طاعت بازکشند و نواب درگاه نیز سراز رند بیم آن است که دیگرجواب نگذا

 ،اسر امام قلی فرمودند )عالم آرای عباسدی به حضور و صفحه خاطر رقم زنند حضرت خاقان امر قلی خانی بر

8618 :613.)  

 

 فراخوانی امام قلی خان به دربار -4-7

 هدم سربازان شداه را بوده و قضایابی خبر  همه می رسد امام قلی خان از پیک شاه طهماسب که به شیراز

به سوی بندر گمبردن یعنی بنددرعباس  (لوازم وآنچه لشکربدان نیازمند است)آماده کردن سیورسات پ  از 

 می گویند حتما توطئده ای در فرزندانش مشورت می کند فرزندانش به او می دارد امام قلی خان با   گسیل 

رسدیده بدوده  آنجا که اجلش فرا ازنمی خواند امام قلی خان  فرا به حضور را بی علت ما  گرنه شاه کاراست و

 راه به کرات فرزندانش بده او در آنان به سوی اصفهان حرکت می کند و با نمی کند و باور سخن فرزندانش را

 می دواندد تدا را پای خودمان به مقتل می رویم اما به قول معروف اجل آنها با داریم  زد می کنند که ماوگش

 شاه طهماسب می رسدند شداه طهماسدب هدم رفتدار هل ستون به حضورچ در اینکه به پایتخت می رسند و

 در آنهدا اسدتقبال مدی کندد و آنها انجام می دهد بدین گونه که از ابا امیریوسف عمویش ر سلطان مسعود با

 پددر جددا از سه روز بعد جایگداه فرزنددان را منزل می دهد دو (منزل بزرگی جنب قاپوی دیوانی )عالی قاپو

قول منشی شاه طهماسب صاحب دیوان مردان بیگ گوش کنیم که صداحب  از را بهتراست بقیه ماجرامیکند 

  .مستقیما چنین گزارش می کند قول او لطف الله هنردر، تاریخ اصفهان

 دو بخل فخدیم و نصرت همراهان دو جاهان مجدت و نواب بارگاه فلک جایگاه به قاپوی دیوانی رفته عالی

همایونی میرتاش بیگ  به منزل دروازه دولت نزول می دهند صبحگاهان به امر لی خان راخلف مستقیم امام ق

 (.613: 8637 ،تاریخ اصفهان)تنشان بیرون می کند  لباس بقا از

آورده شدامگاه سدراغ امدام قلدی  کشتن فرزندان امام قلی خان که منشی شاه گزارش ادیبانه آن را پ  از

فراشان حکومتی به سرای   فرضیه نماز شام بوده است که نواب دیوانی و لخان می روند امام قلی خان مشغو

  .به سرنوشت فرزندانش دچار می سازند را به محض اتمام نماز او می ریزند و او

 حتمی ست از به عبارتی تقدیری و یا خاندان های سلطنتی یک امر طبیعی و این خویشاوندکشی گویا در

فرزند   میل کشیدن خواجه کردن و، بگذریم هیچ چیز مثل کشتن  که زادن ودایی ها  عمو و اسر عمو قتل و
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فرزنددانش  جدامع امیرمبارزالددین مظفرمیبددی را همین کرمان بانی مسدجد یا فرزندان به امرشاه نیست در

دن سلسله افشاریه کورش قلعه ارگ زندانی می کنند در در چشمانش می کشند و میل در می گیرند و ناگهان

 چندین  را است میرزامهدی خان استرآبادی ماجرای رضا قلی میدرزا نوادر رضا قلی میرزا به امر نادرشاه نیز از

  .دره نادره آورده است در

 به صوب دشت مغان ،تیری که قضا ابهت همایونی ادیوان دره  حشمت و و  لشکر سراسر یاس هنگام عبور

حضرت خاقان جم جاه ازمعرکه تقددیر  اسب همایونی نشست وقرپوس زین  فرمانش به  قدر حکمش نداده و

 تدا  تاختند  راز  بیشه   به  قراولان  جرح برون جستند بی قلتی ضرب و قدرت لایزالی سالم و  بی تدبیر به

  بده پنجده قددرت  شدد بده سدر خاسدر خائب و نرم کرد و  آیین قضا سرپنجه با   که دیو صفت بی سیرت را

به قربان کردن  مانع شد فی الفور بی لمحه ای فوت وقت امر تکاثف اشجار آنان را مجازات رسانند که تراکم و

 (.886: 8638 ،دره نادره) شد

کدرد  کور را او شد و مظنون   این حادثه چگونه به رضاقلی میرزا فرزند در و معلوم نیست که نادرشاه چرا

خوانند رای  آن ترسیده که صفحه رقیمه خاطر شاهنشاه جم جاه بر گاه راپای فلک   که بندگان درگاه آنجا از

  .شد  فرزند منیف مظنون همایونی به بخل شریف و

 (.812: 8638 ،دره نادره) امر به تکحیل اوگردید ان الظن لایغنی من الحق شیئا و و

وجده  بده هدیچ  حکومدت را این قددرت و خاندان های سلطنتی و دربار و روانی در این آشفتگی روحی و

 برادرکشی شده است نمونه دیگری از و جمله فرزند از باعث خویشاوندکشی و دست بدهند و حاضر نبودند از

مامون درالفرج بعد الشده نوشته قاضی تنوخی می یابیم: علدی بدن عیسدی بدن  امین و ستیز در برادرکشی را

 جانب گرگان حرکت کدرد  آنگاه به  د به صوب دامغان وخراسان رانده ش چون از لشکر امین بود و ماهان امیر

وقع خلاصه بده  ما  آنچه روی داده گسیل می شد تا کبوتر نامه برسوی او لشکر بغداد پیک نوبتی و وراولان و

عصات  بغات و طوس سرگرم جمع نمودن طغامات و در آن سو مامون  ضمیر منیر جانشین خلیفه برسانند از

سی  فراز تپه ای که آن را منزلی مرتفع بر نزدیکی طوس در طاهر ذوالیمیین بااوبودازقضا در بود و علیه امین 

علیدق  نبود علوفده و قحط غلات و چیز چندانی نبود لشکریان دچار او خزینه با از جان خواندندی فرود آمد و

 بگذشت  رد بیرون   چندروزپرده برآ چه از ساختند به امید فردا تا به نانی کشکین در نیز خود اسبان شدند و

تصدرت  بدود و گرفتده  بر که زی   خوش می داشت چرا دل اونگه و انواع  به  مامون قلت یافت طاهر  وعده 

 خصدب نعمدت و ندزد امدین را ما شوریدند که او چند کرت سپاهیان بر میان این ود درب  آن دیده مامون در

جو  و  بره کاه نزد مامون به قرص نان اسبان به یک تو در چنین کردیم که خود چرا  راحت بود روزگار امن و

 .درمانده باشد
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  فدراز زنند مامون بده  خواستند آتش در بگرفتند و کا  او و گر مامون شوریدند و بر (شنبه)شنبدی   روز

 نداشت و ناسزا یارای اصغای آنهمه شتم و  که فراز به زیر اندازد  از چند مره قصه کرد که خود را کا  رفت و

زی  نشانه های حتمدی غلبده  لتماس می کرد که خداوند لمحه ای درنگ کند که من در راا او دفعه طاهر هر

فدرا  طداهر را مامون بسیارسخت شدد و قضا روزی که دیگر کار هبوط زحل دیده ام از عروج مشتری و در تو

شد  نزدیک  الامیر فرو  باشد سواردامن کرد که اصل  ا...  دور گردی در نزدیک چاشت از دشنام خواست شد

بشدارت  سر و انداخت   لشکریان فرا بره  تو سرعلی بن عیسی بن ماهان از و هلهله کنان بشارت نصرت داد و

نگفدتم  عرض کدرد و به مامون مژده داد پراکنده شدند طاهر داد که لشکر امین شکسته شد به کشتن علی و

بدود  شدیمانی بدرقده راهمدان  قیامدت اسدف وپ می تا گوش نمی کرد غلبه شما حکم داره   اگر که زی  بر

مامون یوما بعد یوم بالا  کار به سپاهیان مژده نصرت داد و کا  به زیر آمد و از آغوش گرفت و در مامون طاهر

 (.271: 8611 ،الفرج بعدالشده)گرفت 

 باغی در می آورند درحالی که دربرایش  را یراو می کشد و خویش امین را لشکرکشی برادر باری مامون با

شرب گفدت : هدیچ  الکل و فراغت از توراب طوس بود خوان درخواست پ  ازخوردن و در یا شادیا  شاپور و

 .درویشان را صدقه داد شدم و امین پیروز نبود که من بر  این خوان از خوانی گواراتر

چنین اسدت رسدم سدرای ، ه است آریفت  نمود را ببینید برای برادرکشی اش صدقه می دهد گویی هند

  .سپن 

رمددح  د امین می افتداد چندد بیدت شدعر یاد  مامون به هرگاه  نکه آ آوردگاه گن  جالب تر با گهی زهر

 .اوین عرب مضبوط استچنانکه در د، می سرود پیروزی بختی خود کشندگان و

 

 کشتن فرزند ناتنی -4-8

 امدر فرزندان است که پدرش شخص دیگری بوده است امیری ازانواع خویشاوندکشی کشتن  ز یکی دیگرا

ایدن قراراسدت کده چدون سدلطان جلدال الددین  از مداجرا .وزرای بدزرگ  وزیری از یا شاهان و یاشاهی از او

 مغلدوب مغولدان شدد و سدند، رود کندار مغولان درآخرین نبدردش در خوارزمشاه پ  ازجنگ های متوالی با

باقی مانده لشکر دیرین به  یاران و سند دوباره با سپهسالاران و رود ازگذشتن ازمجبور شد ازسند بگذرد پ  

 ندوع شدبیخون و تمام درگیری های سلطان جلال الدین خوارزمشاه بدا مغولدان از این به بعد از هم پیوست و

لان صف مغو برابر در انبوهی نداشت که بتواند لشکر که سلطان جلال الدین دیگر جنگ های چریکی بود چرا

بده  نیشابور را رقم می خورد که چون سلطان محمد خوارزمشاه  این جا از نیز آرایی کند اصل ماجرای مزبور

 ورزیدند  پسرش علاء الدین اصرار دیگر چند فرزند جلال الدین و مغولان تر  گفت هر لشکر قصد فرار از جلو

مدرد  تنهایی د  کرد و سال غربت و دو سرانجام پ  از آشبکون پناه برد و مغولان بایستد و برابر در پدر  که
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 علاء الدین بدا یکدیگر کدورت یافتند و فرار پدر از علاء الدین پ  از فرزند سلطان محمد جلال الدین و اما دو

مغولان می جنگید  سلطان جلال الدین هم با شد و راهی کرمان  لشکرخود  با برادرش جلال الدین قهرکرد و

سپاهیانش راهی کرمان شد  حلقه محاصره آنها می گریخت سلطان علاء الدین با حمله و حال ازهم درعین  و

که ازسلطان محمدد طلدا  گرفتده بدود بده همسدری  علاء الدین را پیش برا  حاجب آمد برا  حاجب مادر و

ایدن کدارش  د وپذیرایی کدر او از دیدن سلطان علاءالدین ظاهرا روی خوش نشان داد و با برا    برگزیده بود

 تمجید مستوره خاتون مادرسلطان علاء الدین قرارگرفت مستوره خاتون فرزندش علاء الدین را مورد ستایش و

 فرزندش سلطان علاءالدین گرم شود امدا روابط بین برا  حاجب و باعث شد تا قرارداد و توجه  مورد نوازش و

سنگ سرراه می  یک مزاحم و برا  حاجب را  واقع در خیرخواهی می کرد و به دوستی و برا  حاجب تظاهر

علاءالدین  چه اگر کرمان تهدیدی ست برای او لشکرش در طرفی می اندیشید که بودن علاءالدین با دانست از

طرفددار  لشکر بدرا  حاجدب را خاتون همدست می شدند می توانستند بخشی از  مادرش مستوره مخفیانه با

آن صورت مجبور بده  در برا  حاجب سخت می شد و به لشکر علاء الدین کاربرپیوستن آنان  با خود سازند و

خلع مدی  بود   حکومت جنوب شر  ایران که مرکزش کرمان سلطنت و واقع از در تر  کرمان می گردید و

گردید بدین جهت برا  برای شکار به کوههای اطدراف کرمدان رفتده بدود وعلداء الددین راباسپهسدالرانش بده 

پشدت  از گذاشته بدود کده علداء الددین را کماندارانش قرار تن از چند عوت کرد برا  درشکارگاه باشکارگاه د

تدن از  طوری طراحی کرد که چند ظاهرا صحنه را دهند و درختهای دامنه کوهسار هدف قرار و تخته سنگها

هددف تیرهدای  رامدین وقتدی کمانددارانش علداء الددین ه بده علاء الدین کرده اند و و جان او شمنان قصدد

 تر  کنندد در که صحنه را داد به اطرافیانش دستور شد و صحنه دور جانگزای خویش قراردادند به تاخت از

عمش ، ش بنام شهاب الدینه اجمله پسرعم همراانش از تن از چند این ماجرا سلطان علاء الدین کشته شد و

 .سرانجام کشته شد نیز زخمی و

جایگزین شدن قدرت  کودتا و خوف از این ماجرا یزه های گوناگون داشته وتنی انگ کشتن خویشاوندان نا

  .رقم زده است کسب قدرت چنین اتفاقی را به فرزند و نیز پیوستن مادر و دیگر

 فرمدانروایی و آنجا که کرمان مرکز جنوب شر  ایران از سلسله های گوناگون حاکم بر تاریخ کرمان در در

جمله کشته شدن برادرسدلطان  ثبت نموده اند از خان ضبط و خویشاوندکشی ها راقدرت بوده است این نوع 

قلعه اردشیر که اکندون خرابده )ارگ اردشیر  در سلطان منصور برادر  من هفده  قهرمان گرز منصورمشهوربه 

 ساروج درست شده است که مرکزحکومت او پی های آن ازسنگ و فراز کوه  خودنمایی می کند و های آن بر

 از مظندون مدی شدود او بده او "تاج الدین دیبا "یا  و "تاج النساء "بوده حکم می رانده است همسراین امیر 

زنان درباری مرتبط است پ   کدام یک از ببیند همسرش با می گزیند تا بر میان محافظان همسرش یکی را
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می آید بهتراست  قتل شوهر برداشتن ارتباط محرز می گردد خاتون درصدد  آنکه مساله برایش مکشوف و از

 کرمان بخوانیم: در  غز شیرین محمد بن ابراهیم صاحب تاریخ ،سلجوقیان و و قلم شیوا از را بقیه ماجرا

گردیدد  محرز دلباختگی امیربه مستوره خاتون ملقب به زینت دیباج مکشوف و خاتون شیفتگی و چون بر

شب هنگام بده  تا مرخاتون به چهل کنیز هاون داده شدرقبه مشتعل گردید به ا هیزم شک و حسادت از تنور

که به حاکم نشین مشدغول زدن نقدب بودندد  نقابان را مشک صدای کوفتن حفاران و قصد ساییدن زعفران و

 به دستور اوده کنیز  به هنگام خدواب ناگهدان بدر بدین بسنده نداشت و مختفی کنند آتش حسد خاتون را

اثر ایدن عارضده طداری غدش براومسدتولی شدد  به تنگی بفشردند سلطان بر را بیختین او هجوم بردند و امیر

 (خفده)خبه  را او بینباشتند و را کرکین دهان او گلوله ای پشمین و با مغتنم شمردند و کنیز  ها فرصت را

 (.832: 8636، غز )سلجوقیان و کردند

حسام "فرزند   به خا  سپردند و ند وبرد به چل تنان که مقبره اشراف بود به امرخاتون جنازه شوهرش را

 .به فرمانروایی برگزیدند به جای او معروف به دره را "الدین کبیر

 

 (عادل شاه) "عادل خان افغان"کشتن نادرتوسط  -4-9

 بدا قرارگرفته بود مخصوصدا درجندگ ندادر اقبال نادر تایید و مورد بارها عادل شاه پسردایی نادرشاه بود و

دشدت  در دلیدری گرفدت و نشدان شدجاعت و نادر رشادت ها نشان داد چنانکه از خود از عادل خان، عثمانی

تاجگدذاری  یکدی ازکسدانی بدود کده پد  از نزدیکان نادرشداه بدود و مقربان و مغان هنگام تاجگذاری نادراز

وص جدام هدای مخصد گلاب ناب در طلا و تاجگذاری اطرافیان و که پ  از این بود نادرتقدیم داشتند رسم بر

آرامش بخشیدن بده غدرب ایدران بده سدوی  گستره ایران زمین و تسلط بر پ  از تقدیم شاه می کردند نادر

یکسدره کندد آخدرین اردوی نادرشداه درمیمده نزدیدک  برادرش را محمود افغان و کار اصفهان حرکت کرد تا

مورچده خدورت عدازم اهدواز  راه  آوردند که محمود از جز نقیبان لشکر راولان ومیمه پیش ق در  اصفهان بود

سرو سامان دادوبه مورچه خدورت  را خود لشکر چه تمام تر سرعت هر با فرصت را غنیمت شمرد و است نادر

سختی ر  داد که سدپاه محمدود  افغان جنگ بسیار محمود و نزدیکی مورچه خورت بین سپاه نادر تاخت در

معرکه جان بده  سپهسالاران خودب سخی از ازتن  چند محمود با شد و تارومار افغان شگست سختی خورد و

که نادر دیگر شداه سدلطان  سرآمده است چرا فهمید که دوران حکومت او به سوی هرات بازگشت و برد و در

مشهدی یعنی  آری پسر پوستین دوز.بترسد او از درمسالمت درآید و او حسین صفوی ست عنصرنیست که با

  .پی می گیریم باله داستان خویشاوندکشی عادل شاه رادن محمود افغان پیروز شد اما بر نادر

هدا  مورداستقبال بزرگان اصفهان قرارگرفدت اصدفهانی شگست محمود افغان به اصفهان آمد و پ  از نادر

کرده است بسیارخوشحال بودند  تارومار لشکرش را مملکت ایران بیرون رانده و از افغان را محمود ازاینکه نادر
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منظره جندگ  دستورداد و چهل ستون توقف کرد اصفهان در در چند روز نصرت بستند نادر طا  برای نادر و

چهلستون نقاشی  دیوارشرقی تالار بر محمدشاه گورکانی پادشاه هندوستان بود با جنگ او که یادآور کرنال را

 دیدوار ندانه براین نقاشی هنرم شد که هنوز محمدکاظم یزدی نقاش باشی صفویان عهده دار را کنند این کار

 چدون خبدر کرمان حرکدت کدرد و و اصفهان بسوی یزد از کا  چهلستون خودنمایی می کند باری نادر تالار

ادویه جدات  تا را یحتاج سپاه نادر رسید همه ما "دریا قلی بیگ"نزدیک شدن نادربه کرمان به حاکم کرمان  

دهی بالای باغین به ندام سدعدی یدا سدعدین بده  دربه قولی  یا باغین و در و آماده کرد  شاهی را آشپزخانه 

 نحیدف و انددام و آن زمدان لداغر در دیده بود امدا دریاقلی بیگ را سه سال پیش تر دو، نادررسید نادر حضور

سپید شدده بدود درحدالی  سر  و و قلی بیگ تنومند این شرفیابی دریا در رخسارش به زردی متمایل بود اما

سفرهای پیداپی  رخسارش به زردی می زد  رن  می برد و یبوست مزاج بسیار یر وبواس و مرض شقا   از نادر

کاملدا  به اصدطلاح اعصدابش را آزرده ساخته و را پشت اسب ،اسافل اعضای او بودن روزها بلکه  ماه ها بر و او

مدی  صدادر اطرافیان را حکم اعدام خویشاوندان و بی علت بهانه می گرفت و   کرده بود به همین جهت خرد

شدرفیابی  و این سفر خویشان نادربود در از و اهل افشار به روایتی از مشهدی و قلی بیگ که اصالتا دریا .کرد

قلدی  پیش کش دریدا محبت و آنهمه احسان و دید با قلی بیگ را دریا وقتی نادر،  شد بلایی عجیب دچار به 

بسیار بدخلق شده بود  نادرآشفته خو و، مزاجیبوست  شقا  و سختی بواسیر و بیگ به جهت صعوبت مرض و

  .بخوانیم مهدی خان استرآبادی بشنویم و زبان میرزا از بهتراست بقیه داستان را

موکب همایونی به صوب دارالعباد یدزد حرکدت  عدم اقامت دراصفهان مصمم گردید و و رای عالی به سفر

به حضراشارت می نمود رای همایونی  ایونی راذات هم (پزشک مخصوص نادر)نف  الدین علاء  چند نمود هر

ادویه مستصعب می نمود  انواع ملاحم و فخیم شاه  با قضای آسمانی مداوای مزاج نفی  و از و بود طالب سفر

یدزد  به صدوب دارالعبداد اترا   به صوب خورسگان که نخستین منزل و مطاع دانسته و همایونی را لقبای امر

موکدب  حاکم یزد رضی الدین اسد معروف به این موید تاسده مندزل بده پیشدبازلشکرحرکت نمودند  است با

 .شد حصر قربانی بی حد و و همایونی آمد

به سادات  دینار شد که پن  هزار صادر تلطیف یافت بدین جهت امر دارالعباد اندکی سکون و مزاج شاه در

 (.762: 8644 ،صدقه کنند )تاریخ یزد مساکین یزد هبه و و

 وضدع خشدکی مدزاج و به جهت حال و باغین می رساند اما به سعدین و را یزد طی سه هفته خود زا نادر

موجب بدخلقی بیشتر نادرمی شود به گونده  این امر و  وخامت می گذارد به   رو خون ریزی اسافل اعضای او

تنهدا میرزامهددی خدان به خوبی نمی داند  را برابر نادر در نقیبان لشکرجرات حضور نزدیکان و ای که ندما و

ملتزم رکاب بودند گرچه میرزامهدی خان  طبیب نادر همیشه درحضور و دبیرمخصوص با استرآبادی منشی و

 .این دبیربه احوال مزاج نادریه خوبی آگاه بود گرفت اما قرار سرزنش نادر مورد عتاب و دفعه  شدیدا  هم چند
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کده نتیجده لشکرکشدی  نحیف خود مزاج مریض و شی ازبخ در چه تمام و کوفتگی هر باخستگی و باری نادر

کوهساران راه پیمدوده  بیابانها و نشیب  و فراز در پشت زین اسب بر هفته ها نادر چه بسا بود و های مداوم او

حداکم کرمدان کده  بخدت بدد از توجهی نکرده بود بده بداغین رسدید و به توصیه های مکرر طبیبش وقع و و

 امدان نمدی ماندد دریدا در غضب نادر هم ازخشم و می آورد باز هم برای نادر بهشت رانعمت های  و اگرغذاها

 جمله باستانی پاریزی همه خشم و رسید مورخان از عنایت شاهانه به حضور نادر قلی بیگ به امید عاطفت و

ین مور  ب  به گفته ا سال آخر سلطنت وی معلول مریض بودن وی می داند و سه چهار در را بدرفتاری نادر

 خوش حوصله ای را شقا  که هر آدم خوش بینه و بواسیر خونی و  درد پیوست مزاج و با معلوم است که نادر

دریای قلی بیگ کده بده  از اطرافیان و وضعی با چنین حال و دوامی دارد در در به ناله و به بستر می اندازد و

افزود  نیز این ح  حسادت را باید بر داشته باشد وآمده بود چه رفتارخشونت آمیزی می توانست  استقبال او

سرحال  حالا چا  و مردنی دیده بود و و زرد لاغر و سه سال پیش نحیف و دو دریای قلی بیگ را که نادر، چرا

 می پرسد و را سلامت او قلی بیگ علت بهبود و دریا از لبریز می شود و نادر می بیند اینجاست که کاسه صبر

قلدی بیدگ  آنکه دریا با چندان می شود و توضیحات دو  اثر آن طبعا بر ی دهد که خشم نادرتوضیحاتی م او

بسدیار   وخدیم و و  به ظهور رسانیده بود میرزامهدی خان عاقبت سوء  را کمال خدمت خود نهایت بندگی و

 .چنین رقم زده است را خطرنا  او فجیع و

   سراسب دریا قلی بیدگ  با تازیانه بر غضب می رود و دریای قلی بیگ به "تمحم  " ذات اقدس همایون از

منحوس دریای قلدی بیدگ  بخت کیوان صفت و قضای سوء و از می کند و پیش خود دور از را او می کوبد و

دیدوار  حضدور ندادر، فوت وقدت در فراشان بدون  می گردد  بیچاره صادر آن   کردن منتر  فرمان همایون به

 .می کنندآن را منتر  سورا  کرده و کدخدای باغین راخانه خواجه رضی الدین 

ادی به کوههدا و و بزرگان کرمان ازخشم نادر به یکی ازسرداران خویش می سپارد و نادرحکومت کرمان را

کلات نادری رهسپار می  طرف خراسان و  راه راوربه پ  از توقفی کوتاه از های اطراف کرمان می گریزند نادر

 رفتار بسیار نابهنجدار و ترکمن بودند از تر  و و که بعضا افغانی بلوچ  نادر کردگان لشکر سر گردد بزرگان و

فاصدله مدی  اردوی ندادر تمدارض از با یا و می آیند  بر  فرار درصدد یا نتیجتاً بیمنا  و او هول انگیز نادر از

احمددخان افغدانی کده ازخویشدان منزلی کلات  و می گیرند درد قرار خشم نادر تبیه و گیرند که اغلب مورد

نابودی  مصمم به قتل و عادل خان که بعدها عادل شاه نامیده شد همدست می شوند و بود با نادر نزدیک پدر

 بده  یداران خدود تدن از چندد پیکی نامزد می کنندد و فاصله می گیرند و اردوی نادر می شوند این دو از نادر

 .می خوانند فرا اردو صله باقریبا به یک فرسخی فا وت اردو بیرون از

ایدن  گوشزد می کندد کده بدا دل شب تیره صحبت مختصر می کند و عادل شاه برای همدستان خود در

می شویم سدپ  مدی  خانواده مان نابود و غضب نادر خود این خشم و عن قریب با خطریم و وضع همه مادر
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نیسدت  کشتن او به حمله و شود هیچ ک  قادروارد کلات  حرکت کند و در فردانا و  امشب بگذرد گوید اگر

یکسره  ساخته و را او درخواب کار نادرحمله کرده و به چادر غنیمت بشماریم و امشب فرصت را بنابراین باید

 هم قسم می شوند که نگذارند کسی از می کنند و تایید جمع شدگان صحبت عادل شاه را کنیم همدستان و

 شش سدرباز برعهده می گیرند و نفره این مامریت خطرنا  را عادل شاه دو و ببرد احمدخان افغانی ماجرا بو

 سکه های ضرب ضرابخانه خود کشیک می دادند با بزرگ نادر چادر پرده و که اطراف سرا نگهبان آن شب را

 در و چادر در آن شب ستاره زن ارمنی نادر به ئهرکدام پانصد اشرفی نقدا تسلیم می کنند در می خرند و نادر

 بدا را ندادر خرگداه  و بندهای ابریشمی چدادر عادل شاه کفش نمدین می پوشند و بود احمدخان و کنار نادر

تهدید نموده  به سراغ نادر می روند ستاره زن مسیحی نادر را شده و به دست وارد چادر می برند وخنجر کارد

 اما پیش از  می برد زین خود ت به تبردس خواب می پرد و از این لحظه نادر به سکوت می کنند در مجبور و

 فرو مدی رود و گلوی نادر در پدری نادر عادل شاه خویشاوند تیز احمدخان و حمله ای خنجر هرگونه دفاع و

   ندادر فراز چدادر عادل شاه بر احمدخان افغانی و را شده نادر تن جدا از سر را می سازد چنددقیقه بعد او کار

صدبحگاهی سرآغشدته بده  کمال تعجب می بینند که بداد با لشکریان نادر سربازان وصبحگاهان  می آویزند و

پیشانی  صبحگاهی بر باد  موهای آغشته به خون سرنادر با خرگاه اوتاب داده و خیمه و برفراز خون نادرشاه را

 :چهره اش تاب می خورد آری و

 شددددبانگه بدددده سرقصددددد تدددداراج داشددددت
                      

 تددن سددرنه سددرتاج داشددت سددحرگه ندده 
 

  :چنین بیان می کند را کشته شدن نادر میرزا مهدی خان این فراز از

 عطوفت بر نیکی و عادل خان المستمی به عادل شاه مجتمعا چشم احسان و احمدخان افغانی ابدالی و

دنیوی فریضده که به حطام  سربازان مدافع سراپرده را زهرآگین کشیک چی و خنجر دلی پرکین و با بسته و

 غدم  غبار و وی را فتوح  روح پر پهلوی ستاره بیگم معشوقه ذات همایونی گذاشته و بر زده پا کنار شده بودند

شوات بی  چونان قلادات و منتشر و لشکری انبوه کجراد شاه می افشاند و لشکرگاه  چشم سربازان و فر  و بر

 (.762: 8612 ،دره نادر)شبان می شوند 

 پسدر اینجدا معلوم می شود که این خویشداوند )در نادره   دره اخبار متون تاریخی از چنانکه ازهم  باز

مانندد احمددخان افغدانی  قدرتمند خویش می شود یدک نفدر نابودی خویشاوند است که باعث مرگ و (دایی

جدزء  می رسدد و که به قدرت نادر  قدرت پرتو  قبیله بوده است وقتی در ابدالی که تنها رئی  یک طایفه یا

 در یا ولی نعمت خویش برخورد کند و حوصله با و صبر می آید به جای آنکه با در نادر  سپهسالاران خاصان و

بده  دسدتش را کندد امدا دستی فرار سرزمین دور تر  گوید یعنی به هرات یا صورت احساس خطر میدان را

 از کشته شدنش انجام داد ابدالی به نادر بعدخدمتی که احمدخان  خون ولی نعمتش نادرشاه آلوده نکند تنها

بدود احمددخان   کدرده بدخواهان بسیاری پیدا دشمنان و، اثر بدرفتاری های آخر سلطنت بر این بود که نادر
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 را نهداشوند به همین جهت آ پایمال دشمنان نادر یا و وابستگانش اسیر  و ترسید که ستاره همسر ارمنی نادر

چنین  ماجرا را سلحشور رهسپارکلات نمود میرزامهدی خان این مقطع و فظان قوی ومحا صب  علی الطلوع با

  :بیان می کند

دریافدت کده حدرم ندادری  بدود و بدخواهان سلطان اگداه  تعسف برخی از تجلد و چون احمدخان از و

 و محصدور کجدا وه هدای   بدر گرفت آنهدا احیانا قتل واسر برخی قرار خواهد بی حرمتی و دستخوش ظلم و

چشم زخم زمانه  از تعاطف علی الطلوع راهی کلات نمود تا قبیله خود با هواخواه  محفوظ به سربازان مطیع و

 :طوفان حوادث محفوظ بمانند و

 وعلدددی الرجدددال فدددی نوائدددب الددددهرحتم
 

 بددددددددددددان یحفظواسددددددددددددترالمحارم 
 

 (736: 8612 ،دره نادره)                                                                           

 

 برادرکشی فرزندان چنگیز -4-11

تدولی فرزندد  نمودندد اسبان پاکوتاه خود ()پای مال "پی  سپر"را   پ  ازآنکه سپاه چنگیز مملکت ایران

به چنگیز  غرب دریای خزر خود را از بود ازشمال دریای خزر بگذرد و حمله به ایران قرار بزرگ چنگیز که در

بود  شد درحالی که چنگیز پشت دروازه های بخارا فرزند دیگر چنگیز مامورگرفتن نیشابور   "قابقای "برساند 

سفارش  جمع کرده بود و را "قابقای"و  "تولی"فرزندان خویش ازجمله  "قاب چای "دشت  در گرچه چنگیز

یکجدا  به فرزندان داد تدا تفرقه دوری کنند مثل معروف چنگیز که چند تیر را از باشند و ه بود که متحدکرد

شگستن یک تیر برایشان آسان بود مربوط به همین گرد هم آمدن  نتوانستند اما آنها هم بشکنند و با همه را

 به راه افتاد پدیش از وی نیشابورسپ  بس گرفت و را فرزندان بیش از سقوط بخاراست چنگیز بخارا چنگیز با

قاب  " .خرابه های نیشابور جوکاشته بود بر تصرف کرده بود و را نیشابور "قاب قای  "ورود چنگیز به نیشابور 

شدده بدود  نقاری پیدا بیش کدورت و تولی کم و بین او و ازنیشابور به سوی دشت مغان حرکت کرد و "قای 

 که فرزند بزرگ  بود چرا آمده  تولی گران  این کار بر قاب قای داده بود و به را که چنگیز اسب سیاه خود چرا

برطبق آداب مغولدان ،آتدش بسدیاری  دشت مغان به یک دیگر پیوستند و قاب قای در بود به هرحال تولی و

 سه روز برای فت  و ذل آتش گذشتند و می گساری با مشعل های فروزان از پ  از همچون سده افروختند و

تکلیدف و وظیفده  روزی شان جشن گرفتند سپ  نامه چنگیز توسط پیکی سریع السدیر بده آنهدا رسدید وپی

قداب  بدود و قونیه شدده  حرکت به طرف  اساس فرمان چنگیز تولی مامور نامه معین شده بود بر هرکدام در

 اطراف آن بگذراند و تبریز و در بود که زمستان را قای برای تهیه علوفه زمستانی برای سپاه بزرگ چنگیز قرار

شده بود یکی آنکه چنگیدز بده تدولی  علت شعله ور دل قاب قای به دو باشد آتش حسادت در درخدمت پدر
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تقسدیم  (آسدیاواروپا، ترکیه به ترکیه)اوپا  پیروزی ترکیه آسیا و صورت فت  و در بود و ماموریت نظامی داده 

بدین  چنگیدز در از بعدد تولی ابهتی می یافت و "افارقین وقونیهمی" "ارزنه الروم "بر  دست یافتن می شود و

افزون  دریای مدیترانه پخش شده بودند مقام دوم را می یافت و هند تا دشت قاب چای و مغولان که از  سپاه

 دوسدتان و چندد تدن از فرمان های تولی می شد بدین جهت قاب قای با این قاب قای مجبوربه اطاعت از بر

کده  نحدو حرکت تولی به طرف آسیای صغیر به هدر این شد که پیش از بر قرار خود همدست شد ونزدیکان 

 و  انداختن تدولی راه بر  کدام برای هر نابودش کنند به همین جهت مشورت کردند و بسازند و را او شده کار

هدم قبیلده بودندد  بدود و "تومدان  "قبیلده  همسر تدولی کده از کردند سرانجام قاب قای با طریقی پیشنهاد

ترنجبین  "صبحانه یک فنجان  بود که در مسموم کردند بزرگان مغول رسمشان این  تولی را همدست شد و

همده جدا  تولی بیخبر از ریخت  و زهر ظرف چینی ترنجبین او می نوشیدند.  یک روز صب  همسر تولی در"

 مدرود بدا بدرای آنکده او  رد قاب قدایعصرهمان روزم سرجرعه چنانکه رسمشان بود نوشید و در ترنجبین را

بایدد بده علدت  چنگیز چنانکه شاید و همدستی یاران همسر تولی همان شب وفات تولی درخواب خفه کرد و

 .مرگ تولی دست نیافت

 

 خویشاوندکشی درسلسله سلطنتی  -4-11

، کدریم خدانسلسله زندیده ر  داده اسدت  فجیع ترین خویشاوندکشی به صورت پی درپی در بارزترین و

بخوانندد بلکده مدی گفدت مدن  پادشاه  را چنانکه می دانیم دوست نداشت او متواضع بود و جوانمرد ،بردبار و

بارز کریم خان ایدن  خطاهای  اشتباهات و وکیل الرعایا می خوانند یکی از را وکیل مردمم به همین جهت او

جانشینی  مساله ولایت عهدی و بر کریم خان خود جانشین و ولیعهدی تعیین نکرد اگر  برای پ  از  بود که

 .بود انداخته  جا خود را جهت سیاسی به اصطلاح این امر جانشینی پ  از از خودش تاکید کرده بود و پ  از

مملکدت ایدران  نمی رسید و ر  داد به ظهور جانشینی او سر کریم خان بر خاندان زند به مصائبی که پ  از

، فدوت کدریم خدان نتیجتا درگیری شدید بین آنها نبود پ  از خاندان زند و پراکندگی سران شاهد تشتت و

به دنبدال سرنوشدت  رها کرده و جمله آقامحمد خان پایتخت حکومت یعنی شیراز را گروگان های سیاسی از

 بود او خطرنا  تر همه موذی تر، سیاسی ترو آقامحمدخان قاجار از، میان این گروگان ها خودشان رفتند در

کودکی هرگاه به عمارت سلطنتی کریم خان راه می یافدت  نوشته اند در  .تمام وجود دشمن خاندان زندبودبا

می برید سرانجام کریم خان به  قلم تراش قالی های عمارت کلاه فرنگی را می طلبیدند با  به حضور را او یا و

بدام  قرارگذاشته بود هرگاه کریم خان  مردم بر "گلشاد خاتون  "عمه اش  بیماری افتاد آقامحمدخان با بستر

خبرشدود همدین  برادرش ازمرگ شاه با فرزند دود کند تا آشپزخانه عمارت کلاه فرنگی  کمی هیمه روشن و

بدام کداه گلدی مطدبخ آتدش روشدن کدرد  بر "گلشادخاتون  "طور هم شد کریم خان اواخر شب جان داد و 
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اسدب  آماده خبردادن عمده اش بدود بدر آماده کرده بود و مال ایران رابرادرزاده اش که قبلا وسایل سفر به ش

بسوی ایل قاجار تر  گفت آقامحمدخان فرزند محمدحسن خان قاجار بدود  شیرازرا رهوار خویش سوارشد و

خاندان زند ازجمله آقامحمدخان  عادل شاه گروهی از زندیه کشته شد و سپاهیان نادر و که پدرش درجنگ با

 در مردی انداخت این کود  بعدها بزرگ شدد و از ن روزگار شش سال بیشتر نداشت خواجه کرد وکه درآ را

آموخت ودرعین حال چون برخاسدته  قدیم را سال علوم حوزوی و چند به مدرسه علمیه رفت و تهران قدیم 

جدزو لاینفدک داشتن مهارتهدای رزمدی  اسب سواری و تیراندازی مهارت داشت و بود درسواری و ازایل قاجار

برادرانش همدست شد  سرباز با برای جمع کردن نیرو و خصلتهای آنان بود آقامحمدخان به ایل قاجار رفت و

جانشدیناان ، فوت کدریم خدان آن سو پ  از از نفوذش اضافه می شد اما قدرت و محمدخان روزبه روز بر آقا

اری دیگر ازبزرگان زندیه به جدان هدم شم و (پدرلطفعلی خان)جعفرقلی خان ، یاورعلی، وی حسن علی خان

ندی ریدز، ، لار، شیراز سال بر یکی دو شش سال هرکدام ازچندماه تا، طی روزگاری کوتاه حدود پن  افتادند و

کشتار  درگیری و، خون ریزی کاری جز جزایر حکومت کردند و برخی از شهرهای جنوبی ایران و استهبانات و

همدراه ایدن  قوی بود اما نیرومند و لطفعلی خان بود که مردی بسیار پدرنداشتند آخرین آنان جعفرقلی خان 

سه درگیری که بدا ، دو در دلاوری نداشت و شجاعت و نظامی و قدرت اندام قوی چندان استعداد توانمندی و

بی   اثر سرانجام بر شد و نظامی آشکار فنون جنگی و از کم بهره بودن او منازعان سلطنت داشت کم هوشی و

 ندوش سدرانجام یدک شدب دشدمنان و مشغول بودن دائم به عدیش و میدان نبرد و بودن در ترسو فایتی وک

به سراغ جعفرقلی  بودند درحالی که وی سرمست خفته بود بازندان همدست شدند و مخالفانش که محبوس 

بودند نتوانسدتند خاندان زند  همین کشندگان جعفرقلی خان هم که از خواب کشتند اما در را او خان آمده و

 سه هزار دو تقریبی ازخاندان زند بیش از برطبق آمار  ستیز ر  داد بینشان جنگ و بیایند و کدیگر کنار بای

زمدان  تدا خویشاوندکشدیایدن  شددند و نابود سپهسالار طی شش هفت سال درگیری کشته و تا سرباز نفر از

این حدد  آن روزگار خویشاوندکشی تا سلطنتی ایران تاهیچ یک ازخاندانهای  زندیه به این حد نرسیده بود در

بدی علدت آبدروی  خویشاوندکشی های بی مورد و ر  نداده بود جانشینان کریم خان بادرگیری های بی جا و

خدون ریدزی ایدن  بدی کفدایتی، کشدتار و، مورخین روزگار زندیه همه از بی ثباتی دادند  باد بر کریم خان را

و بروجرد  بودند اظهار شگفتی می کنند جانشینان کریم خان  وایف لر بین خرم آبادط خاندان که برخاسته از

داندش اداره کشدوری پهنداور  سیاسدت واقتصداد و مدردم داری و رسوم مملکدت داری و آداب و فرهنگ و از

معلول همین  های فردی وجمعی مکرر برخاسته و خویشاوندکشیاین  بی بهره بودند و عاری و، همچون ایران

لطفعلدی خدان زندد ، نهایتا بی فرهنگی آنان بود تنها درمیان جانشینان کریم خان بی دانشی و بی تدبیری و

 داشتن  بهدره کدافی  از دانش کافی برای اداره مملکت و روانی و آرامش روحی و اعتدال و، ذکاوت ازهوش و

چهره  داشتن اندامی قوی و شخصی منحصر به فرد بود، اطلاعات نظامی وفنون جنگی بویژه جنگهای چریکی
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، میددان جندگ ازلطفعلدی خدان مهربدان وسلحشدوری بدی مانندد در درعین حال رئوف و ای زیبا وخندان و

 نیدز منازعان او اعجاب انگیز ساخته بود به گونه ای که افزون برخاندان زند دشمنان و شخصیتی افسانه ای و

 پی گیدری او برتری های لطفعلی خان مردانگی و و شگفتی می شدند افزون برهمه ویژگی ها دچاراعجابب و

متاسدفانه  بده همدین  بزرگدی کدرده بدود امدا قضیه قدرت وآبادانی خواهی وی رایکه تازمیدان مردانگی و در

اینهمه برتری ازخویشاوندکشی برکندارنبود گدویی خویشاوندکشدی لازمده قددرت طلبدی  لطفعلی خان هم با

معلدوم  تنازع وکشمکش قدرت ها بناچار درگیری فیزیگی پیش می آورد و .فرمانروایی بوده است وسلطنت و

نابودی پیش  و کشتار نهایتاً همه و سروصدا همه و، دعوا، کشتار درگیری چیزی جز خون ریزی، است که در

روسدیه  شدق وغدرب عدالم درچدین وژاپدن و نمی آورد این مخصوص سلاطین وسلسله های ایران نیسدت در

برسرتصاحب قدرت همیشه وجود  بزرگ دعوا تر  ودراروپا وآمریکا ودهها کشور کوچک و وکشورهای عرب و

تاسدف انگیدز  برجسته، چشم گیر و درسلسله زندیه بسیار خویشاوندکشیداشته است درایران چنانکه گفتیم 

همده  فرانسه براساس آماری که تاریخ نشان می دهدد از نیز متذکر شدیم خویشاوندکشی در است علت آن را

 .کشورهای غربی بیشتراست

 امت نابود کردن وابستگان وخویشان ازنکاتی ست که نباید ازنظدر دورشه درکشورهای عربی نیز فجاعت و

   .داشت

لطافت روح وآرامش روان بدوده اسدت چندد قتدل پرورندده  به هرحال لطفعلی خان که مظهر شخصیت و

بده همدسدتی  زندان پدرش بود و در که قبلاً "بیگحسام علی "زندگی اش رالکه دارنموده است یکی کشتن 

لطفعلدی خدان باحسدام علدی بیدگ  شده بود مادر چند نفر که همه خویشاوندان جعفرقلی بودند اززندان آزاد

درحیات جعفرقلی خدان شدوهرش کاملدا  تیول باهم منازعه داشتند و برسر چراگاه و خویشاوند پدری بود اما

ام علی بیگ تیره شده بود وقتی لطفعلی خان به قدرت رسید حسام بیگ رابه حس لطفعلی خان و رابطه ها در

بده قتدل  "علی خان لاری و حسن طیغم  "نفردیگربه نام های  دو با را سپ  او زمان مادربه زندان انداخت و

 ماه که کرمان سقوط کدرد و قضیه سفرکرمان توسط آقامحمد خان سرانجام خان زند پ  از چهار در .رساند

تدرس اینکده مبدادا  به دست سپاهیان آقامحمدخان قاجارافتاد به بم گریخت اماحسنعلی خدان  سیسدتانی از

 او بدا که ازطدرف پددر آقامحمدخان به برادرش که درکرمان به سرمی برد صدمه ای برساند لطفعلی ذخان را

ار فرستاد خان قاجار هدم خویشاوند بود درارگ بم اسیر کرد وتحت الحفظ به کرمان به نزد آقامحمدخان قاج

درامدام  راکشت و سال حب  کشیدن او پ  ازیکی دو خود به تهران برد و پیاده با لطفعلی خان راکورکرد و

حکدام زندد توسدط  طایفه زند بیش از پانزده تن از سران وسپهسالاران و زاده زید دفن نمود روی هم رفته از

بده روز  روز بیست سال پیش غرب انقلاب صنعتی کدرده و وقتی که نابود شده اند درست در یکدیگر کشته و

نظم بخشیدن به کشور  حکومتی ایران به جای آبادکردن مملکت و پیشرفت می کرد خاندان های سلطنتی و
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سدلطنت زندیده کشته شدن لطفعلی خان زند بساط  کردن بودند باری با نابود خویشاوند به فکر برادرکشی و

ظهور  بروز و دیگران در و زند خاندان قاجاررسید که دست کم ازخاندان صفوی و ت بهنوب درهم پیچیده شد و

    .کشتار خویشاوندان نداشت قساوت و

 

 خویشاوندکشی درسلسله قاجار -4-12

یدک مشخصده  یدک وجده ممتداز و، قساوت هدایش همه بدی ها وخباثت ها ونیرنگ ها و آقامحمدخان با

 مسدعود غزندوی و، سلطان محمود، راسماعیل سامانی ،یعقوب لیث صفهامی در برجسته داشت که نمونه آن را

رانددن  ثغور مملکدت و حفظ حدود و آن نگاهداشت و نادرشاه نیز می توان سراغ گرفت و لطفعلی خان زند و

بوده  روسها کرده پیروز حتمی بردشمن بود آقامحمدخان درتمام جنگ هایی که با پیروزی قطعی و دشمن و

جنان شکست سختی به لشدکریان وی  قلعه شوشی بیرون راند و از امپراتری  روسیه را "کاترین "است وی 

کده ازروسدیه عدازم جبهده بودندد بده  بخشدی از سدپاه او شر  دریاچه آرال عقدب نشسدت و وارد کرد که تا

نمی دید  آینه زمان برای آنها در شدن  مار و تار که نتیجه ای جزشکست و دستورکاترین حرکت نکردند چرا

خدودش  از آقا محمدخان داشتند مغلوب بودند آقامحمدخان هیچ قدرتی بغیر ها با هرسه جنگی که روس در

 او می هراسید ندد و زا جزایر خلی  فارس به جدا نمی تافت حتی شیو  عربب و ایران پهناور آن روز بر در را

همدان  جددار یز شخصیت ایدن خواجده تدامی کردند نکته منفی و وجهه خباثت ام   اطاعت را فرمان های او

خدادم  رعیدت و ود کر همه رانو جداربه مردم هم رحم نمی کرد و بود گرچه این خواجه تا خویشاوندکشی او

تذکرداده بود که اگر می خواهی پادشاهی  (فتحعلی شاه)بارها به فتحعلی میرزا  لشکرش می دانست و خود و

نیازمند نگه داری بطوری که ده خانه نیازمند یک دیگ برای پختن شوربا  باشند  گرسنه و کنی باید رعیت را

 (.863: 8633، تاریخ کرمان)

 لشدگرمعطل و مالیات نمی دهد و فرمان نمی برد و رعیت شکمش سیرباشد اطاعت نمی کند و وگرنه اگر

 بیدرون رفتده و لشکرضعیف گردید سررشته حکومدت ازدسدت شداه وقتی چنین شد و تهی دست می ماند و

حتی سربازان بده خدرج  رعیت و برخورد با در سقوط می کند به همین جهت کمال قساوت وسخت گیری را

 .می داد

 

 خویشاوندکشی آقامحمدخان قاجار  -4-13

بوده است  او ویژگی هایی داشته که مخصوص خود جدار خویشاوندکشی و البته نابود کردن این خواجه تا

رضاخان مقایسه کرد این خواجه فرمانروا حتی به بدرادران خدودش نیدز رحدم  با را ن اواین جهت می توا از و

محبت نسبت بده  علاقه و برادری و دوستی و ابراز بودند و او امر همیشه مطیع او نمی کرد گرچه سه برادر او
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 سدرافکنده بدودمیان برادران بده خدواجگی  چیز رن  می برد یکی آنکه در دو خان خواجه از می کردند اما او

یدک چشدم بده همدزدن  در جلداد به جلداد سدپرد و محمدخان شش را چراکه عادل شاه به دیگر برادران آقا

جای بیرون کشیدن بیضه ها به راه افتاد خواجه محمد بی هوش  خون زیادی از بیرون کشید و را خصیتین او

 بدا آمدده اسدت امدا او سدر زرگی بری بیبه هوش آمدن دقیقا نمی دانست که چه بلا پ  از نقش زمین شد و

چهره اش  دست داده است قیافه اش کم کم عوض شد و از را مردی خود گذشت زمان فهمید که رجولیت و

رن  می بدرد سدالها  این امر زنانه شد چنانکه خودش از صدایش تغییر کرد و خواجگانه شد شکمش بالا آمد و

میان ایل قاجار برای خود نیرو جمدع  در شمال آمد و درگذشت کریم خان به محمدخان پ  از آقا گذشت و

 .سرباز به او پیوستند چیزی حدود پن  هزار آوری کرد و

 سدپ  بدا فدراری داد و حداکم آنجدا را تصرف کدرد و نخست استراباد را خواجه برای پیشبرد اهداف خود

 به نیست کرد آقدا برادرش سر حومه را با حاکم استراد و "آقابیگ "توسط پیش قراولان سپاه خود  تعقیب او

بدود وی بدرای گسدترش بخشدیدن بده  بود این نخستین خویشاوندکشی او بیگ ازخویشان نزدیک مادر وی 

 تهران درآن روزگار آبادی کوچکی بود کده یدک راه کالسدکه رو آن رابده ری و .فتوحات خود عازم تهران شد

مدت کوتاهی به تصرف  در محاصره و فرمانروا تهران رابارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی پیوند می داد خواجه 

 بدر تسدلط او ورود آقامحمددخان و اهل شمال بودند از تا تر  و درآورد بزرگان تهران که بیشتر تاجرپیشه و

بدرای آنکده بدرای  دریافتده بدود و دل خوشی نداشتند آقامحمد خان این نکتده را تهران اصلا راضی نبودند و

دیگ روغن  معترضان بودند در بازاریان را که سردسته مخالفان و سه تن از چشم بگیرد دوآنها زهر همیشه از

روغدن را مدی خواهدد  بار و و حیله گرعجیبی بود نخست وانمود کرد که این تاجران خوار او .جوشان انداخت

بجوشانند سپ  به  دیگ بزرگ روغن آماده کرده و فوری دو داد دهد آنگاه دستور دلجویی قرار مورد تفقد و

بددون  برشمرد و احضارخطاهای آنها را پ  از حاضرکنند و معترض را و خطاکار تاجر دو  داد فراشان دستور

ایدن  درسدینه هدا حدب  کدرد یکدی از را نف  هدا روغن انداخت و دیگی جوشان از در یک را فوت وقت هر

ی این خواجده درتهدران درس حدوزه مدی که سالها پیش وقت دوستان نزدیک آقامحمدخان بود چرا تاجران از

 حدق نمدک و او .بود  خریداری کرده را سایرمایحتاج خود روغن و او از آمده و خواند بارها به دکان این تاجر

چندد تداریخ دوره  افسانه مدی پنداشدت مداجرای زیدر کده برداشدتی از خویشاوندی را رفت وآمد و دوستی و

 "محمد خدان بدرادر بدزرگ خدود   به خوبی نشان می دهد آقا را قساوت قلب او قاجاراست خویشاوندکشی و

دوبداره بدرای  بود حاکم تهران قرارداد و حتی فدایی او و دوست دار مطیع و، که سلحشور را "محمد آقابیگ 

 چون آوازه قدرت او به استراباد بازگشت و  گسترش دادن آن نسق بخشیدن به حوزه فرمانروایی خود و نظم و

کشاورزان شدمال  مستوفیانش مالیات هنگفتی از، این باسخت گیری علاوه بر قاجار پیچیده بود و همه ایل در

به  چندان کند دقیقا معلوم نیست که او چرا دو را رعیت بیچاره گرفته بودند توانسته بود نیروی نظامی خود و
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کده حددود  وی خود راعم همین سفر بدگمان می شد چنانکه دراوندان خود به اند  چیزی مظنون و خویش

  به، شعب ایل قاجار یکی از "قابحوی "کوتاهی درجمع مالیات ازایل  بی اعتنایی و جهته هفتادسال داشت ب

بارش چوبهای تر فراشان جان به درنخواهد برد عموی  فلک بست به طوری که همه می پنداشتنند عمویش از

چه فرمانروای قسی القلبی طدرف  عد همه دریافتند که با به بستر بیماری افتاد ازآن به ب  سه ماه دو،  بیچاره

 .می کردند  اجرا را فرمان های او  معامله هستند به همین جهت بی چون وچرا

همراه  همیشه ملتزم رکاب و "قراجلو تقی بیگ"و  "محمدحسین خان"محمدخان به نام  برادردیگرآقا دو

آنها کم کم دریافتند کده ، تحت بازجویی قرارمی داد آنها رابهانه های مختلف  خواجه با خان خواجه بودند اما

ندابود  فریب او دام خشم و ممکن است روزی در نها نظر خوشی ندارد ومطلق العنا نشان به آ و فرمانروا  برادر

شدوند متاسدفانه  دور حوزه حکومت برادر شوند بدین جهت به دنبال بهانه ای می گشتند تا با خانواده شان از

 خاندان انشدلور کده کدور بدود و جنگ با شاهر  سوم تنها بازمانده ایل و در  خان خواجه و دیر شده بود  کار

ترس  طلب نمود شاهر  از جویا شد و را جواهرات نادر او از برخراسان فرمان می راند شاهر  راشکست داد و

می دانست که آنچه شاهر  تقدیم  جدار تقدیم آقا محمد کرد اما خواجه تا جواهرات نادری را بخش مهمی از

جدواهر چده  از نشد عجبا فرمانروایی کور شاهر  بگیرد حریف شاهر  کور از نموده همه جواهرات نادری را او

جددار  باری بده دسدتور خواجده تدا .تصاحب جواهرحریص است درنگه داشت و آدمی چقدر سودی می برد و

بالا آوردند که مثلا می شد یک من خا   انند تنوری گردم آن را بستند و شاهر  کور سر عمامه ای محکم بر

 ندور را جملده کدوه  بقیده جدواهرات از درون عمامه پیچیده ریخت سپ  به شاهر  گفت اگر یا خاکستر در

ریختن آن  سرب داغ و با یا بریزند و درون دستار می دهم خاکستر داغ همراه با آتش در تقدیم نکنی دستور

جدواهرات ندادری دیگدر  نمود کده از انکار شاهر  ابتدا مقاومت کرد و .پذیرایی می کنم تو درون عمامه از در

میدان  در سدراو و داغ همراه با خدرده هدای آتدش بدر وقتی یک بیلچه خاکستر ما نیست،ا خزانه او چیزی در

شدت هدای ایدن دسدتور داد سرانگ کسی شوخی ندارد علاوه بر با جدار ریختند دریافت که خواجه تا او دستار

 می ریزندد اینجدا او دستار آتش سرب داغ در و بفهمد که بعداز خاکستر سرب مذاب بگذارند تا در شاهر  را

آنجایی کده شداهر   از بروند و به فراشان خود دستورداد تا لب به سخن گشود و بود که شاهر  تسلیم شد و

 .کنند جدار خواجه تاتقدیم  بیاورند و جواهرات مخفی شده را سایر نور و می گوید کوه

 فرزندش خواجه تا قول داد که نزد  مادر ماندند و برادران آقامحمدخان به سفارش مادرشان دراستراباد اما

 .محروس نگه دارد محفوط و خانواده آنها را مال و جان و آنها شفاعت کند و بود از  بزرگ آنها که برادر  جدار

 که بدویی از چرا  گرفته بود را آقامحمدخان تصمیم خود  اد ماندند امااستراب برادران نیز به گفته مادرشان در

محبت  تسلیم و، اظهار القیاد به ظاهر قبول و حرفهای مادرش را نبود و او  وجود احساس برادری در محبت و
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نسبت به  را دشمنی بی سبب او کینه و نهانخانه ذهن او، در آنها و تظاهر بود برادر رفتارش توام با با نمود اما

 .دیدند حتبی خانواده خود می خود و

دنبال راهدی بدرای ندابودی  نشد و کینه توزی خود حسادت و، جدارحریف خودخواهی سرانجام خواجه تا

پدرش محمدحسن خدان  دوستان دیرین از بزرگان قبیله و که از "قوچارزی "این راز با  برادران می گشت او

صورت فداش شددن  که در فاش نخواهد ساخت چرا را هرگز راز او دانست که اومی  میان نهاد و بود در قاجار

 تازه خواجه در خواهد گرفت و نابودی قرار معرض فنا و خانواده اش در قوچارزی و جان ،، چرا بی چون و، راز

 ابدین جهت بزرگ قبیله راز ر .بسیار شکنجه می داد کشتن شخص خطاکار را مواردی پیش از چنین مواقع و

کدرد کده برادرکشدی   گوشدزد به او داشت و اقدام به چنین کاری برحذر از فاش نساخت اما خواجه محمد را

بی  و منفور میان قبیله نیز در بدبین می کند و نسبت به تو داغدار و این مادرت را بر  عاقبتی شوم دارد علاوه

 کدم بیندی، خدود کینه جدویی، معجونی ازبه مرض روانی هیستری که  جدار اعتماد خواهی شد اما خواجه تا

گوش به نصیحت هیچ ک  نمدی داد ایدن بدود کده  بود و مبتلا کشتار بود، شکنجه و تشفی یافتن با انتقام و

این خان مزبور به  ناشنیده گرفت علاوه بر کرد و آن گوش در از و این گوش شنید  از های قوچارزی را سخن

         سدر  سلطنت برگستره ایران زمین را در میان قبیله نخواهد ماند او در استراباد و را در می اندیشید که او  این

تر  کرد  صحنه فاجعه را به قتل رساند و روزگاری برادران را، روزی بنابراین می اندیشید که اگر  می پروراند

       وجدودش  نت ازخشدو کده کینده تدوزی و قدرتمندی همچون آقامحمدخان را  کسی نیست که گریبان دیگر

 .مواخذه کند می بارید بگیرد و

وقتدی  بده جدای تطمیدع ،تهدیدد بده قتدل نمدود  را او خدود کمدک گرفدت و میرشدکار آقامحمدخان از

خواست  او کمال بی رحمی از با خواجه درخواست نمود خواجه کینه توز  از میرشکارچگونگی قتل برادران را

نامیده  "قارچ قاغ"نواحی   آن قوچ کوهی که در  هنگام شکار یک نوعیک فرصت مناسب به  در را دو که هر

همدراه بده دره  را قاچ داغ آن دو "کوه از اطاعت و را او دستور کوه به پایین پرت کند میرشکار نیز می شد از

 .سقوط داد

 

 برادرکشی دیگر آقامحمد خان  -4-14

 طرف او از "حسن بیگ خان"برادرببزرگ  .بزرگش بود جدار ،کشتن برادر فاجعه آمیز ترین کار خواجه تا

اما چنانکه گفته  .بود اطاعت نموده  بزرگان لشگر اظهار انقیاد و حضور درباریان و بارها در و حاکم تهران بود 

بده  .تنها با کشتن برادرش تشفی می یافت ، مبتلا به مرض هیستری او و کینه جو ذات جنیث و شد درون و

 آقدا محمدد خدان . کمدین گذاشدت می شد در به سرای اوکه چند نفر رادردالانی که منتهی همین سبب بود 

کرد  بنا ، بتواند اداره کند سلطنتی را نساخت اما عمارت بزرگی که مجموعه کارهای دیوانی و برای خود کا  
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 .را ندابود کنندد اومحمددخان  رسیدن به حضدور آقدا دالان و بزرگ از برادر این بود که به هنگام گذر قرار بر

 کوتاه ترین فرصدت او در ریختند و برادر او سر ماموران شاه خواجه بی تامل بر.همین ماجرا به وقوع پیوست 

 قاحت گفت: کمال و سرزنش کردند با این کار از را وقتی خویشاوندان آقا محمد خان او .نابود کردند را

   ."بهتر است و برادر خوشایند ترراستش برادرم بود دوستش داشتم اما سلطنت بی "

 

 خویشاوندکشی جمعی  -4-15

ندابود کدردن انبدوهی ازخویشداوندان ، سپردن آنان به فنا دو خویشاوند و کشتن یک یا از فجیع تر بدتر و

نمونده ایدن  .ایدن قبیدل اسدت از شدرب و توطئده شدببیخون ،مسدموم نمدودن آب چشدمه و با یا درجنگ و

لرهای مخالف علیمردان  کردها و جنگ بین لشگریان کریم خان و دوران زندیه در در خویشاوندکشی انبوه را

 مهربدان و فلک الافلا  حکم می رانده است می بینیم البته کریم واقعا پادشاهی عطدوف و قلعه  خان که در

پادشداه  ب شاه یالق وکیل الرعایا بخوانند و را حتی معروف است که دوست داشته است او مردم دوست بود و

قسدی  علیمردان خان عک  کریم خان زندد حداکمی سدنگدل و .اما جنگ به هرحال جنگ است.ندهند به او

امثدال  میخ کردن گوش به درخدت و یا مجازاتهایی همچون بریدن گوش و، به کوچکترین خطا القلب بوده و

 .اجرا می کرده است برای خطاکار  آن 

فرامی گیرد به گونه ای که  نواحی اطراف آن را عجیبی فارس وقمری  قحطی ، هجری 8862زمستان  در

رفدع گرسدنگی  بده  جدوع و مدردم بدرای سدد سخت می شدود و به دست آوردن یک من گندم کاری بسیار

  .روی می آوردند پوست پخته حیوانات و، درختان برگ پوست و، چیزهایی همچون علف

اسدبهای  چارپایدان و باد که نه جوی برای تهیه علفم آخر لرهای غرب بروجرد و این هنگام عده ای از در

 فراهم آورند بده در  بچه می توانستند گندم برای سیرکردن شکم زن و و نه یک پیمانه جو داشته اند و خود

زندگی  و صعوبت کار قحطی و از می آیند و قرار دارد  خرم آباد کنار شهر قلعه فلک الافلا  که هم اکنون در

می دهد  بانها به آنها اخطار  برج کرده  سر می دهند و هشدار را برج بانها آنها ها و قلعه بان  ،می کنند شکوه

 شاکیان برای اعتدراض بدا نفر از دو سه   این هنگام صدا راه نیندازند در سرو شوند و دور  قلعه دروازه  که از

این کدار مندع  از آنها را یاد دژداران بافرشلیک می کنند که سرکرده  تفنگ های سرپور خود چند متر به هوا

 در نفدر را پای چند شلیک می کنند که دست و سه دفعه به سوی آنها برج دو چند برای ارتاب از می کند و

 خویشداوندان علیمدردان خدان از تدن از میان معترضین اطراف قلعه چند آن هوای سرد زخمی می کنند در

جملده عمده نداتنی  از پددربزرگ نداتنی علیمدردان و مانده از ای به جانوه ه پسرعم و فرزند جمله پسر عم و

به عنوان وساطت بده همدراه خدود آورده  لرها این خویشاوندان علیمردان خان را .داشته اند علیمردان حضور

بدی رحمانده ای انجدام  شگفت و بسیار می بیند کار بودند علیمردان وقتی اعتراض خشونت آمیز معترضان را
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همده  بدرج هدا، نگهباندان اعلدام کنندد کده  از  می دهد که دستور و پناه می برد  مکر به حیله و ومی دهد 

متون  رستم التواریخ که از از قلعه بیایند اکنون بقیه داستان را خویشاوندان خان بزرگ یعنی علیمردان به در

  .بردارد پی می گیریم در زندیه را روزگار افشاریه و تاریخی حاوی دقایع دوران اواخر صفویه و

  و رصدغی و نزدیدک  دور و بخدت جمله اقربدای خدان از دارای مجدت و به فرمان خان بزرگ والا وامجد و

 فرمدان و سینه منتظر شده دست بر قلعه حاضر  استمالت به درگاه ضعیف به امید استعطاف و قوی و کبیر و

همده قربدای  کدرده و باز دژ را مان خان امجد درفر سکوت می ایستند به  قدم سکون و عنایت خان امجد بر

خدان امجدد بدی  .به حضورخان می آورند آنها را می بندند و را دژ فور در بر به اندرون هدایت کرده و خان را

آمددن  از مواخدذه پدی درپدی آنهدا را بدا و کلام مشحون به وهن قرار داده  مورد سرزنش و را قوت وقت آنها

علیمردان  میرشکار آن شکارچی و که پیش از "خان بیک قراجلو"اقربای خان به نام  پشیمان می کند یکی از

بده  زمین می خوابانند و سر سرای بر در را بوده لب به اعتراض می گشاید به دستور علیمردان فراشان فورا او

روی  بدب بدرفراشان قسدی القل نفراز چهار مغلو  قرارمی دهند و صورت بیچاره باش بر فرمان خان امجد دو

روی بالش های متصل به صورت مغلدو  مدی  خان اعظم بر پاهای شخص مومی الیه می نشینند و دستها و

 فراشان همچنان دسدت و به فرمان خان  پای می زند به جایی نمی رسد و دست و چند نشیند خان بیگ هر

مشاهده نمی شدود  او در حیات دیگرآثار  حرکت می افتد و از آنکه مغلو  گرفتار نکرده تا رها پای بیچاره را

خفه شده بوده است سایر اقربدا  بالش ها قیام می کنند درحالی که خان بیگ چهره اش کبود و خان امجد از

به  التماس درآمده و و درعجز خویشان نزدیک علیمردان بوده است از میرشکار که از دیدن چنین معامله با با

قالدب   تدرس گویدا از جای خشک شده و نهیب خان امجد بر د که بانزدیک می شون قصد پا بوس خان به او

 یدک از زمین یخ بسته بدود هدر زمستان که سنگ بر آن هوای سرد فرمان خان فراشان در  تهی می کنند به

 چدوب جدان مدی سدپارند فراشدان از اثر زخدم  چوب می زنند که سه تن ازضعفاری قوم بر صد معترضان را

ملتمسان مرعوب التمداس  مزاحم خان امجد نشوند بیچارگان مغلو  و دیگر بازماندگان التزام می گیرند که 

 را دلی مرعوب کشان کشان خود با پای مجروح و دست و پای فراشان افتاده با دست و اندام بر بر کنان لرزه 

: 8633 ،رستم التواریخ)به زیر می کشانند  را فراز قلعه خود گریزان از خیزان و افتان و قلعه رسانده  و به در

237.) 

 نزدیدک خدود  و حکام ناحیه لرستان با خویشداوندان دور رفتار علیمردان خان یکی از این بود گوشه ای از

بوده اند  دیگدر   خدمتگزار خان نوکر و درودگر و کشاورز و اصطبل بان و، خادم که همه شان روزگاری نوکر،

چنین خویشاوندکشی می دانند که نبایدد لدب بده  با مردم که غریب محسوب می شده اند جای خود دارند و

همده  متاسدفانه در منفدور بدوده کده  سنت هدای  دیرباز از دسته جمعی از خویشاوندکشیاعتراض بگشایند 

 فرهداد   جملده قددرت از صداحبان  زخاندانهای حکومتی بعضا نمونه های آن را می توان دید حتدی برخدی ا
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برای  دوستی می کرده و به ائمه اطهار ابراز محبت وخیلی هم  میرزای قاجار که عموی ناصرالدین شاه است و

عدین حدال همدین فرهداد میدرزا آغداز  مخارج داشدته اسدت در بارگاه امام هفتم کلی خرج و صحن وگنبد و

 جزایر خلی  فارس یک زهر ب ایران وشهره های جنو ارس واستان ف جنوب شر  ایران یعنی بر حکومتش بر

 مورخدان مدردم از برخدی از نظدر   جنوب ایران گرفته است به گونه ای که به زمردم فارس و چشم حسابی ا

جاندب وی  از ناصرالدین شداه و  زمان در دو ظل السلطان حاکم اصفهان که هر از فرهاد میرزا حاکم فارس و

خدود ناصدرالدین شداه امدا تنهدا گوشده ای  حسداب مدی بدرده اندد از بیشدتر مدی ترسدیده وحاکم بوده اند 

، خاطرات خود به آنها اشاره کرده است ظل السلطان را که اعتماد السلطنه در میرزا و فرهاد خویشاوندکشیاز

  .می آوریم ذیلاً

سرپرسدت  مسئول و که  راخواجه علی  نسق دارم و امروز صب  حالم خوب بود به کارهای اندرونی نظم و

 در ناهدار   قدرار بدود ضدمناًبهتر اداره کندد  کارهای اندرونی را خواجه های اندرونی ست کمی تنبیه کردم تا

 ، رشدت تبریدز  مداکو، که از بخوانم اخبار متفاوتی را روزنامه های رسیده را باشم و  شم  العمار خدمت شاه

ظهیر  کشته شدن نصیر و آن  شد و اعث نگرانی من بود مطالعه کردم  یک خبر ب  فارس رسیده و بندر انزلی

 به جی داشته است ندوه هدا سفری که ظل السلطان  نوه های صارم الدوله به فرمان ظل السلطان بود گویا در

رمانده بوده بوده اند  رس او تیر که در را  شکارهای ظل السلطان و بی احترامی کرده   صارم الدوله  شده یاد

 آنجا کده تمسخر تلقی کرده است از به نوعی ریشخنند و و کرده  تلقی  تعمدا  را کار  این  ظل السلطان اند 

فرمان داده  میرشکار خود  به   می شوریده اند اندونی علیه او می توانسته نوه های مزبور را به جلاد بسپارد ون

طفدره مدی رود  ایران  دهد میرشکار نخست از بیشه هدف قرار سهوا به جای قوچ های  تل پشته و که آنها را

 از زخمی می کند امدا و هدف قرارداده  را دو هر اجبارا   لذا، غضب ظل السلطان مواجه می شود و بااصرار اما

نوجوان مظلوم می شدود  حد باعث مرگ این دو خونریزی زیاده از آنجا که تقدیر حکمی جاری ولاتیغیراست 

 از بدگفتده و درمنبدر بده او بزرگ اصفهان به این کار ظل السلطان اعتراض کدرده و شفتی مجتهد سید، گویا

 (.8113: 8636، السلطنه عذاب الهی بیم داده است )روزنامه خاطرات اعتماد

 ابددا از و به فلک بستن خطاکداران یدد طولدایی داشدته  است که در میرزا ماجرای دیگر مربوط به فرهاد

 .ترسی نداشته است و کنیزان ابا ان وکشتن خدمتکار

 صدب  در اسدتراحت عمدوی شداه اسدت بایدد تدا بیرونی که محل خواب و تالار شب یک کنیز در گویا هر

 به چیزی داشت  دم  دسدت بدوده و نیاز یا احیانا شاهزاده آب خواست و باشد که اگر کناربسترشاهزاده بیدار

کوزه طلب مدی کندد  کنیز  جام آبی از از تشنه بوده و می شود و خواب بیدار شاهزاده از قضا باشد از بیدار

خدواب بیددارنمی کندد  از را به جهت خسدتگی مفدرط او  صدای شاهزاده هم و  خواب ربوده بوده کنیز  را

 کنار که همیشه محض احتیاط در را غضب دشنه کوچک دم  دستی خود با شاهزاده مستولی شد و خشم بر
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در دم   سینه کنیز  لاری می نشیند و قضای آمده دشنه بر کنیز  پرتاب می کند از سوی می دارد به  نگه 

سرپرست زنان حرمسرا می رسد  خبربه انی  الدوله خاله ناتنی شاهزاده و سرد می شود. جا بر جان سپرده و

که  اره ای راکنیز  بیچ کار عقوبت دارد و به شاهزاده می فهماند که این  شیون کنان به بالین کنیز  آمد و

اما کینه انی    نمی آورد نیمه شب به روی مبار  خود شاهزاده در .چنین مجازات کرد نباید   خواب ربوده

 مندزل  اتا  بالای زیدرزمین در در به لار ببرند و را  بعد دستور می دهد که او روز به دل می گیرد و الدوله را

 تابسدتان آن هدم در آنجا که هوای لدار در ریس ندارند ازوی د از غذا شخصی شاهزاده محبوس کنند اما آب و

غدش مدی   هوای گرم اتا  اثر بر انی  الدوله بیمار قلبی بوده  گاه متعفن است و شرجی و، مرداد بسیارگرم

نمی روند اما پد   او  به سراغ  لذا  بر فرش می افتد فراشان می پندارند که انی  الدوله خوابش برده کند و

کمال تاسف می بینند اندی  سدکته  با می کنند و باز اتا  را در سه ساعت  مشکو  می شوند و یکی  دو از

 (. 2346: 8636 ،جان داده است )روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه کرده و

کتاب نگاشته  فرهادمیرزا چند است  ناتنی خود خاله  صاحب تالیفات با  یک شاهزاده تحصیل و این رفتار

کده باعدث  او کتاب دیگدر، به جای آوردن ح  است به مکه و تشرف او از که خاطرات او " سفرح "جمله  از

 زادالمعداد مجلسدی و" و "مفتداح"اسدت کده تلخیصدی از  "زیارت مصباح ادعیه و"اعجاب همگان می شود 

 است  "مصباح شیخ طبرسی

 

  



 

115 
 

 

 

 

 
 

 

 

 فصل پنجم:

 نتیجه گیری
  



 

116 
 

 کشی روش ها، ابزار و انواع خویشاوند  -5-1

 نیرندگ هدا و هدا و راه ابزار و ها و خویشاوندکشی تنها به کشتن باشمشیر یا خنجرنبوده است. بلکه روش

راه ندابودکردت  در زمینه چینی های فراوانی وجودداشته است که فرد جنایتکار وخویشاوندکش را حیله ها و

ابزار شکنجه  های شکنجه و این روش به خویشاوندها کمک می داده ویاری می نموده است. ذیلاً خویشاوند یا

 هرکدام توضی  داده می شود. انواع آن اشاره شده و خویشاوندکشی و یا

شاهنامه نیدز بده اندواع جدادو  بعدالطبیعی ست که در جادو از چاره گری های ما جادو: نیرنگ و نیرنگ و

به صورت دیو درآمدن  سمان وآ ریختن سنگ از یا بارش برف سیاه و همچون باریدن برف درفصل تابستان یا

 ا وانواع دیگرآن اشاره شده است.ه انسان

نیرنگ یعنی تاکتیک ها یاروش هایی که شخص یااشخاص ازآنها برای غلببه بردشمن بهره می جسته اندد 

ذیلا ببه یکی دوسه نمونه ازاین روش هاونیرنگ ها اشاره می شود ضمنا باید دانست که بهره بدردن ازنیرندگ 

فریب بدرای  نیرنگ و حتی درشرع اسلام نیز بهره بردن از درجنگ بادشمن یک موضوع طبیعی ست ووفریب 

 این روش ها:  اینک نمونه هایی از غلبه برسپاه کفر ، مجاز دانسته شده است و

الف( رستم پ  ازگرفتارشدن بیژن درچاه گرگساران ، درهیات ولباس بازرگانان درمی آید وبه خدتن مدی 

که کاروانی از کالا باخودداشته است آنجابه نزد پیران می رود وبالباس بازرگانان موفق مدی شدود  رود درحالی

 مقدمات نجات وبیژن راازچاه فراهم می سازد واوراازچنگ نگهبانان ودژبانان افراسیاب می رهاند .

بدرادر برادرگشتاسب همچون سفری ناشناس ازسوی لهراسب بده دربدار روم مدی رود وچدون  "وزیر"ب( 

رادرکنارقیصر می بیند اورابرده ای فراری معرفی می کند وببااین معرفی قیصر روم راگمراه مدی کندد وبددین 

 وسیله می تواند برادرخودرا شبانه ازچنگ قیصرروم برهاند .

 میهمانی آمیخته به توطئه

ا پذیرایی می کند اما ه آن شاهان ماوران، کاووس ویاران اورابه میهمانی می خواند ویک هفته به خوبی از

 این سپاه کمکی کاووس و می فرستند می اندیشد که می تواند با برای او "بربر"وقتی سپاه کمکی ازسرزمین 

همراهدانش مددتی بده  نتیجه کداووس و در چنین می کند و را به اسارت درآورد و سپهسالاران او همراهان و

 می آیند. اسارت شاه ها ماوران در

 بیهوش کردن 

آنکه سه روز ازآشنایی بیژن ومنیژه می گذرد منیژه برای آنکه بیژن اوراتدر  نکندد درشدراب وی،  از پ 

کا  افراسیاب بده  پنهانی به کا  می آورد بیژن در به طور یهوش می کند وب را او داروی بیهوشی می ریزد و
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 کدا  مدی بدرد و ایراندی در تمام مواطت های منیژه سرانجام افراسیاب پی به وجود پهلدوان هوش می آید با

 .چاه زندانی کنند در دستگیر کرده و را فرمان می دهد او

 تهمت زدن  فتنه انگیزی و

مدی  عدم تمکین وی رویاروی وی در رهیز وپ با سیاوش را آشکار می کند و سودابه چون عشق خویش بر

مدتهم  می آید سیاوش را چون کاووس به کا  آید جامه خوش می درد وچهره وصورت با ناخن می خراشد و

  .داشته است را می کند که قصد تجاوز به او

 راهنمای دروغ 

اسفندیار پ  ازعبور ازبارش ،برف ،چون گرگسار به دروغ می گوید پد  ازایدن بیابدانی خشدک وبدی آب 

 آب از را مشک هدا گذارند و فرو بارها را می دهد تا وعلف به طول سی فرسنگ درپیش است به سپاه دستور

ببابت نیرنگساری  از آسمان به گوش می رسد گرگسار را صدای کلنگ از می رسد و پرکنند اما چون شب فرا

 تنهدا پرنددگان و دروغگویی سرزنش می کند گرگسار می گوید آبی که دراین ناحیه است زهرآگین است و و

اسفندیار درمی یابدد کده  رسند وسپردن راه به دریا می  اندکی از آن بنوشند اما پ  از جانوران می توانند از

اسفندیار قصد فریفتن اوراداشته است. زمینه چینی برای قتل دیگری بافرستادن اوبه جنگ دشمنی شگسدت 

ناپذیر جاماسب که گشتاسب خبرمی دهد که مرگ اسفندیار به دست رستم است ودرسیستان ر  مدی دهدد 

طولدانی  دراز و عمدر م به زابلسدتان نخواهدد رفدت وواگذار گشتاسب باخومی اندیشد که اگر پادشاهی رابه او

دسدت  رسدتم را می خواهدد تدا او از خواهدداشت بنابراین تصمیم می گیرد که اورابه جنگ رستم بفرستد و

واقدع محدال  مامور کاری می کند که در حقیقت گشتاسب فرزندش اسفندیار را در یاورد وب بسته به دربار او

  .ه کشتن می دهدب را این اسفندیار با است و

 بند

ندابود کدردن مخالفدان  احیانداً اواخر دوره قاجار برای شدکنجه و دیرباز تا شیوه های شکنجه که از یکی از

 و شدر  دور سراسدر اروپدا و تنها به ایران اختصاص نداشته بلکه به شهادت متون تداریخی در داشته و وجود

 .استداشته  روسیه وسرزمین های عربب نشین و ... وجود

انواع واقسام آن بوده است بند یکی از دردنا  ترین شکنجه ها وابزارهای اعتراف واقرار ووسدیله ای  بند و

برای کاهش مستمر قوای بدنی وکاهش مقاومت حریف یاحریفان بوده است صاحبب تجارب السف ، هندوشاه 

اصدفهان  ناحیده ری تدابن سنجر ازعادات مذموم ونکوهیده حجداج بدن یوسدف ثقفدی کده حداکم عدراقین )

مرو است وی درزندان های بددون سدقف درگرمدای  زل و وکشورعرا ( بوده است به بندکشید رو مخالفان از

(. 162: 1381 تابستان وسرمای زمستان زندانیان رادربندهای سنگین نگه می داشته اسدت )تجدارب السدف،
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          وقدوی تدرین پهلدوان خویشداوند  ردنا  ترین بندهای شداهان بنددهایی سدت کده شداهان برپدای برتدریند

  :شاهنامه می آوریم از چندنمونه ازاین بندگذاری ها را می نهاده اند ذیلاً

گشتاسب پ  ازآنکه اسفندیاردژ رویین رامی گشاید وخواهران خویش را می رهاند به آهنگ به کشتن ( 1

پای تهمتن نهد داستان شکوهمند رسدتم دادن فرزند پا  ودلیر خویش وی رابه سیستان می فرستد تابند بر

واسفندیار داستان این بندوترفند است علاوه براین گشتاسب به علت سرپیچی اسفندیار فرزندش دررویین دژ 

 .دست وپای اورابازنجیرهای گران به دیوارغار دژ سپید می بندد

 به زندان انداختن خویشاوندان به فرمان پادشاهان 

کشته شدن فرود که دراثر سرپیچی وی ازفرمان شداه مبندی برگدذاروعبورکردن کیخسرو طوس راپ  از 

ازراه دیگری جزراه کلات پیش می آید سزاوارکشته شدن می بیند امابه احترام ریش سفید وسالخوردگی اش 

نژاد فریدون است ازسرخون اومی گذرد امادستور مدی دهدد بندد برپدای و زنجیربردسدت  ونیز چون طوس از

ش ببندند وبدین گونه اورابه زندان می اندازد زنجیرهای گردن طوس راآنقدر می آزارده کده خدون وکتف های

تازه ازجای دانه ها جاری شده وکمرپهلوان پ  ازملتها دچارگوژی وخمیدگی شده بوده اسدت اسدارت اسدت 

  .وریمدرشاهنامه نمونه های فراوانی ندارد ذیلا بزرگترین وموثرترین نوع گروکان گیری رامی آ

وقتی افراسیاب پ  ازشگست سپهرم به سیاوش پیشنهاد آشتی  می دهد به صواب دید رستم پیشدنهاد وی 

را مشروط برآنکه صدتن ازخویشاوندان خودرابه عنوان گروگان به نزد ایرانیان بفرستد ، می پدذیرد افراسدیاب 

د ناچدارگردن هدای افراسدیاب چنین می کنند اماچون کاووس ببه آشتی سیاوش وافراسیاب رضایت نمی ده

  .رابه نزد وی بر می گردانند

 شکنجه خویشاوندکشی 

 شکنجه انواع واقسامی داشته است که ذیلا به انواع برجسته ومهم آن اشاره می شود.

 بریدن دست وپای خویشاوند ( 1

ی پرویز درمتی حکم زندانی کردن خال خویش بند وی راصادر می کند پ  دسدتورمی دهدد دسدت وپدا

  .اوراببرند بندوی براثراین شکنجه سرانجام به تلخی ورن  زیاد جان می سپارد

 بستن خویشاوندان به دم اسب ( 2

 به فرمان پوران دخت : خسرو پرویز قاتل اردشیر شیروی رابه دم اسبی نوزین )تازه رام شده( می بندندد و

 .جان می دهد پرویز تخته سنگها خسرو دراثر برخورد با می تازانند تا آن را
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 کندن پوست خویشاوندان ( 3

پ  ازشگست مانی درمناظره وبحث باموبدان زردشتی به فرمان شاپور ذوالاکتاف پوست وی را می کنندد 

وپرازکاه می کنند وبردروازه به دار می آویزند : مانی که ازخویشاوندان نزدیک شاپوربوده اماصاحب دین تدازه 

 .است که دراثر این رفتار به سختی جان می سپاردوآیین جدید شده بود معلوم 

 دوخددتن خددام گدداوبرتن خویشدداوند گناهکددار
          

 خدددام چدددرم تدددازه پوسدددت کندددده گددداو  
 

 

انسدان یدا جدانوری رادرآن بگدذارد  اگدر چوکیده می گدردد و هفته خشک می شود و یکی دو که پ  از

گذشت یکی دوهفتده پوسدت بده تدن  بردن باشد پ  ازفقط سرخویشاوند گناهکار  و وسرخام تازه رابدو زند

  .گناهکار خویشاوند آنچنان فشاری وارد می آورد که فریادش به آسمان بلند می شود

کتدف  خدام گداو بدر می آورند و گرسیوز را "چیچست"م پ  از ناپدید شدن افراسیاب در به پیشنهاد هو

وعاطفه افراسدیاب بده شدنیدن ضدجه برادرخدویش هیش می دوزند گرسیوز از این شکنجه به فریاد می آید 

این میان هوم به دیددن وی  وی سخن می گوید در سردرد با از تحریک می شود وخودرابه وی می نمایاند و

  :توفیق

 شددتابان دسددتگیرش مددی کنددد مددی یابددد و
 

 گددددودال عمیددددق فنددددد  و کاشددددتن در 
  

 

مدی  دورباغی بزرگ گدودال هدای زیدادی حفدرپ  ازشگست مزد  درمناظره باموبدان به فرمان کسری 

کنند ویکصد هزارتن مزدکی راچونان درختان درگودال ها می کارند مزدکیان که برخی خویشاوندان نزدیدک 

کسری بوده اند دراین شکنجه دردنا  جان می سپارند کسری برای گرفتن زهرچشم ازمزد  اورابه تماشای 

  .آن باغ هولنا  می آورد

درباریان قدرتمند  نگهداری آن موضوعی مهم است که شاه یا هریک از حفظ و تصاحب و قدرت سلطنت و

رابرای حفاظت رابرای حفاظت ونگهداری مقام وقدرت خویش بهترین کارزشت وامی داشته است نمونه هدای 

خویشاوند شکنجه دادن که استمرار آن به کشته شدن شخص مورد نظر می انجامدد  خویشاوند آزاری و دیگر

دسدت قددرت  در خویشداوندا اسدیر شدده را در امیدران را مواردی ست که اسارت وشیفتگی شاهان و همه از

   .فرمانروایان مطلق می رساند
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 نتیجه گیری  -5-2

مسائل تداریخی،  کنون بسیاری از پژوهش درمساله خویشاوندکشی متون ادب فارسی از دیرباز تا کاوش و

روشدن مدی کندد  ابدط عداطفی بزرگدان دربدار سلسدله هدای  سدلطنتی رارو سیاسی، اقتصادی، اجتمداعی و

اساس مساله عاطفی ویا تنش های سلطنتی صورت نگرفته اسدت بلکده حفدظ قددرت  بر خویشاوندکشی تنها

 منصدب و حفدظ مقدام و سایر خویشاوندان و رابطه با چه در شخصی و منظر فردی و نظامی چه از سیاسی و

قدرت صدورت مدی گرفتده  مانور کشاکش تنش ها و فرزندان شان در آینده آنان ونیز تامین  قدرت نظامی و

 است.

فرمانروایی ایران بزرگ  تاریخی سلسله های شاهنشاهی و به اعصار خویشاوندکشی منحصر رخداد فاجعه و

 ودارد شاهنامه فردوسی سندی گویا  وجود روزگاران تاریخی اسطوره ای محض نیز دوره ها و نیست بلکه در

 .این موضوع است پژوهش نگارش در توضی  و برجسته برای اثبات و شفاف و

سلسله هدای فرمدانروایی  ادبی نشان می دهد که این رخداد متاسفانه تنها در متون تاریخی و پژوهش در

ایدن  ی نابخشودنی واز این خطا مطالعه تاریخ سایر ملل، ثابت می کند که آنان نیز ایران نیست بلکه تعمق و

 پهنه گستره زمین به روایت متون اسدلامی و روزگار پیدایش انسان بر و حتی از مبرا نبوده اند کنار و گناه بر

هابیل نیز این فاجعده  درگیری بین فرزندان آدم قابیل و انجیل( در روایات کتب عهدین )تورات و و اخبار نیز

  استرا نشان داده  هولنا  خود منفعل کننده و زشت و چهره کریه و

جنبی فراوانی دارد که نگارنده این پایان  این موضوع نتای  اصلی و تحقیق در حال بررسی، کاوش و به هر

 .تحقیق اشاره می شود بهره های پژوهشی حاصله از ورده ها وآبه اهم این فر نامه ذیلاً

حفدظ  حدرف و کرسدی نشداندن تدلی  لازمه بر قریب و درگیری، تنازع وکشمکش به کاربردن نیرنگ و( 1

این  پای این صفات نکوهیده و گونه خویشاوندکشی رد هر ست بدین جهت درسیاسی ثبات نظامی و قدرت و

 .روش های دیوانه گونه به چشم می خورد

 اقتصادی حمله کنندده بیشدتر باشدد دلخدراش بدودن و نیروی نظامی، سیاسی و هرقدر، عظمت، قدرت و( 2

 .نیز بیشتر استفاجعه آمیز بودن خویشاوندکشی 

مورخان درباری به جهت ترس از قدرت شاهان در افشدای راز شداهان، وزراء سپهسدالاران، شداهزادگان و ( 3

 خطا جلوه داده وحتی گداه از نگارش وقایع تاریخی آنها را بیگناه و مصون از خانم های درباری که همیشه در

 مصدلحت اندیشدی و امری تدوام بدا ها را کشی آنخویشاوند مهربان جلوه داده اند و ها شخصیتی رئوف و آن

امنیت کشور تلقی نمدوده اندد چنانکده مورخدان دوره  راه آبادی و سر برداشتن مزاحم از حفظ منافع مردم و

 افرادی مزاحم معرفی نمدوده اندد حتدی از شخصیت را امیرکبیر ژاپن دو کشتن قائم مقام فراهانی و قاجار در

روشن بوده اسدت  و دلاوری اش برای مردم آن روزگار همچون خورشید ظاهر لطفعلی خان زند که شجاعت و
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دسدت دشدمن بدوده  آشوبگر وفتنه انگیز معرفی نموده است چون قلدم در خون ریز و شخصی سفا  و را او

 است. 

دل نشدینی  خویشاوندکشی سخن رانده اند شاهنامه، فصاحت بلاغت برجستگی ها و میان متونی که از در

همده  توصیف کرده که اولاً حماسه به گونه ای این خویشاوندکشی ها راشرح و دارد استاد خود راهای خاص 

ایدن ماجراهدا صدحنه  یدک از بلاغت خاص خود برای هدر فردوسی با یک نوع نیست. ثانیاً از ها یکدست و آن

 ارائه داده است. توصیفات خاص خود را آرایی و

قاجاریده بیشدترین شدمار  هدای قددرت، ساسدانیان، صدفویه ومیان سلسله های شاهنشاهی وخانددان  در

درمیدان تمدام  همده برجسدته تدر و قاجاریه از سنگدلی، صفویه و درقساوت و داشته اند و خویشاوندکشی را

فاجعه انگیدزی  سفا  ترین فرمان رواست که گوی قساوت و فرمانروایان آقا محمدخان قاجار سنگدل ترین و

 .همگان ربوده است از را

بخش آخدر پایدان  که در ؛نیرنگ هایی داشته است خویشاوندکشی، راه ها، ابزارها، روش ها، تاکتیک ها، و

 .اشاره شده است ها نامه به آن

ماجراها  یک از مدهای سوئی داشته است که ذیل هراپی نتای  و طبعاً و براندازی وابستگان وخویشان، قهراً

 به آنها اشاره شده است. بعضاً

 ایران، دامنگیر فرمانروایان اغلب سرزمین هدا و احساس انسانی، افزون بر عاطفه و از سفانه این کار دورمتأ

  .ها اشاره شده است آن کشورها شده که به برخی از
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Abstract 

 

And werfor power and rule in the House that the government may lead to the exclusion of 

human emotions and lack of consideration of the relationship between father and wife mother 

and child, woman and labeling, as well as other challenges that leads to the destruction of the 

tribe and race notables of the Both sides claimed to rule and individual or group has brought 

to the verge of destruction is clear and researcher. Until the time of the Qajar and Pahlavi 

rulers and dynasties followed each and with reference to ancient prose and verse two of the 

mentioned subject Pnddv passed since the incident Angsz and Wonderful example of this 

phenomenon and damned with commentaries saying. Surely the rulers to maintain or achieve 

power when the borders of affection and human feelings and relationshis swept ignored and 

will seek his shield and his reign of power and domination and have put the heart of the facing 

the fascinationg Faraz a Mjamlh and exaggeration in all the royal families of the semi-

mythological era of mythological and historical traces of this phenomenon and catastrophic 

that sometimes can be seen as a tragedy Andalibi my research that this fabulous puzzle and 

Randy writes and reads. 
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