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؟«تاریخپهلوانانسیستان» یا «نامهبهمن»

 

 *سیّده زهرا میرنژاد 

 **فرح ابوطالبی عبداله آبادی  

چکیده

بهمن نامه از آثار حماسی برجسته ادب فارسی دانسته شده است. حماسه سرشار از قهرمانی، پهلوانی،      

توان  نامه خالی از این عناصر حماسی است و نمی معتقدند بهمنای  عدّههاست.  افتخارات و پیروزی ها، مردانگی

داند منتها معتقد  های ارزشمند فارسی می را جزو حماسه نامه اهلل صفا بهمن . ذبیحای حماسی دانست آن را منظومه

نامه  تر است؛ در بهمن قضاوت صفا درستپردازد تا بهمن. گویی  است این کتاب بیشتر به پهلوانان سیستان می

های شایانی در آن وجود دارد که در حماسی بودن این اثر شکّی به جا  آوری جنگنبرد واعمال پهلوانی و 

مشکل این منظومه حماسی بودن یا حماسی نبودن آن نیست بلکه مسئله قهرمان بودن یا قهرمان  گذارد. نمی

نی شخصیت اوّل کتاب ضدّقهرمان بودن مقاله با بررسی عناصر قهرما این نبودن شخصیت اصلی حماسه است. 

ی پهلوانان سیستان است که  نامه حماسه که بهمن رساند. واین بهمن و قهرمان بودن خاندان زال را به اثبات  می

 گذاری شده است. اشتباه نام

 الز نامه، بهمن، سیستان، خاندان قهرمان، ضدّ قهرمان، بهمنکلیدی:واژههای
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 وبیانمسئلهمقدمه

م یا اوایل قرن ششم جدر اواخر قرن پن« ایرانشاه بن ابی الخیر»را  سنگ ادب فارسیگران ی نامه منظومه بهمن

مثمّن محذوف یا مقصور سروده است. این منظومه که در بیان احوال و  به بحر متقارببیت  34001هجری در 

های زبان فارسی دانسته  ترین حماسه ی بهترین و مهم در زمرهپسر اسفندیار کیانی آورده شده  ،سرگذشت بهمن

حماسه در ادبیات نوعی از شعر » (.03: 3131و شالیان،  292: 3130صفا،  ، 3: 3131است )خالقی مطلق، شده 

ها  این اثر نیز همچون سایر حماسه )عمید، ذیل حماسه(.« و دالوریهای آناناست در وصف دلیران و جنگاوران 

ن ای معیّ هعدّآن در خالل  گذشت و قهرمانی، استوار شده است. ، و سرشار از ها، دالورانه اد سرگذشتبر بنی

گیرند واین  مورد تحسین و ستایش قرار می، آورند ها را بوجود می ها و سرمشق نمونه ،شوند شاخص و ممتاز می

 (.31: 3131 ظهور در دنیایی است که در آن مدام جنگ و پیکار در کار است )شالیان،

نامه حماسی نبوده بلکه ضدّحماسه  برآنند که بهمن« حمید جعفری قریه علی» و« تقی وحیدیان کامیار» آقایان

قهرمان نبودن قهرمان مسئله بلکه ، نامه نیست حماسه بودن یا حماسه نبودن بهمن ی این مقاله است. مسئله

نبردهای بزرگ در جهت حفظ نام و ننگ وجود دارد، ولی در این اثر رفتار پهلوانی و که  طوری داستان است. به

قهرمان داستان یا بهتر بگوییم کسی که داستان به وی منسوب شود  ممتاز و نمونه می اثر شخصی که در این

باره می  ایناهلل صفا در  ذبیح گیرد. است که مورد تحسین وستایش قرار می ینبوده بلکه این حریف واست، 

اگر چه منسوب و موسوم است بنام بهمن پسر اسفندیار و داستانهایی را در باب وی حاوی این کتاب »گوید: 

 (. 291: 3130)صفا، « الحقیقه باید آنرا داستان سلسلۀ پهلوانان سیستان شمرد است امّا فی



قهرمان

سب است و در ی گشتا بهمن نام دارد. بهمن پسر اسفندیار کیانی و نوه ،نامه بهمن حماسی ی قهرمان منظومه 

 کند معرفی می« سخت کریم و نیکو سیرت». ابن بلخی وی را سا تعریف شده استپارتاریخ ایران خداپرست و 

به معنی « وهو»ب از دو جزء مرکّ« وهومن»پهلوی و در « وهومنا»در اوستا  بهمن(. لغت 12: 3111بلخی،  )ابن
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اندیش و  ، نیکمنش در فارسی به معنی به بهمنبه معنی منش است. پس « من» ی خوب و نیک، و منه از ریشه

 (. بهمن)دهخدا: ذیل  است نهاد نیک

امّا شخصیّتی که از  طبع باشد. آید باید نیکوخصال و خوش ی تاریخی بهمن برمی گونه که از نام و شهره آن

ازآفرینی عنوان بهترین منبع ببه »ها  حماسه شخصیّتی نیک نیست.آید  نامه به نمایش درمی وی در بهمن

نامه با تاریخ مغایرت دارد مگر با  (. امّا بهمن31: 3130سیپک، وند )ش محسوب می« شخصیّتهای ماقبل تاریخ

ایرانیان به دست خود نابود  چون شاهی به بهمن اسفندیاران رسید، ایرانشهر ویران شد،»چه در بندهشن آمده:  آن

 .(304: 3131فرنبغ دادگی، « )شدند

ی نیروهای اهورایی  حماسه در حقیقت  مقابله»بد است، برخورد رودرروی خیر و شر.  حماسه جنگ نیک و

دو قطب خوب و بد جای  (. در ایران باستان همه چیز در14: 3139)جعفری، « های اهریمنی است با قدرت

ق را نیز شود و لزوماً اخال می ثنویت به همه موارد کشیده ،ر دنیای دوگانۀ دین ایران باستاند»گیرد.  می

ها را  و انسان گیرند ات فضایل و رذایل رو درروی هم قرار می. در اخالقیّ(230: 3133)آموزگار، « گیرد میدربر

دهند. از جمله رذایل و فضایلی که در کتب پهلوی در برابر هم ذکر  ی فضیل و رذیل جای می در دو دسته

پیری است)آموزگار،  داری و ناسپاسی و جوانی و اساند راستی و دروغ، دوستی و دشمنی، داد و بیداد، سپ شده

در آثار ادبی همواره شخصیّت اصلی مرکز توجه خواننده و در کانون تمرکز داستان قرار داده (. 230: 3133

: 3133شود)میرصادقی،  جسمی مشخّص می ی اخالقی و ات برجستهشود. قهرمان با صفات و خصوصیّ  می

قهرمان داستان، بهمن و ضدّ قهرمان، خاندان رستم را براساس  ه اگرنام (. در اثر حماسی بهمن233

خاندان  های های بهمن و فضیلت رذیلتیابیم  های اخالقی بیان شده مورد بررسی قرار دهیم، آنچه می بندی دسته

ن در ادب چرا که قهرمادهد؛  تغییر می و را به عنوان قهرمان و ضدّ قهرمانرستم است. و این مسئله جایگاه این د

شریفی: « )فات سخت نیکو و تحسین برانگیزالعاده با ص رقتوانا، مثبت و دارای نیروهای خا»شخصیّتی است 

شخصیّتی است کامالً منفی که معموالً هیچ »قهرمان خواهد بود که ضدّ  ،ی مقابل قهرمان ذیل قهرمان(و نقطه

« یابد شخصیّت اصلی یا قهرمان حضور می و گاه در تقابل با … مشخّصۀ ارزشمند و قابل ستایشی ندارد

 )شریفی: ذیل ضدّقهرمان(. 
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دوستیودشمنی

گیری بزرگترین محرک  اصوالًحس انتقام»خواهی بهمن از خاندان رستم است.  نامه کین محور اصلی بهمن

و با  گیری بهمن در بخش دوم کتاب (. انتقام201 :3130)صفا، « ها و اعمال جنگجویانست تمام جنگاساسی 

عذرخواهی به  ای از درِ مهالع از خواست بهمن، ناشود. زال پس از اطّ لشکرکشی وی به جانب سیستان آغاز می

خواهد تا از جنگ و خونریزی منصرف  می فرستد و از وی نزد بهمن میرنج  همراه گنجی شایان جهت پای

که فرامرز پسر رستم سپاهی  در حالیورزد.  چنان به جنگ اصرار می . بهمن که سری پر ز کین دارد، همشود

باز  ،شایسته برای مقابله با بهمن گرد آورده و سیستان نیرو و توان الزم جهت رویارویی با لشکر بلخ را داراست

 دارد:  داند که اظهار می زال حاضر به جنگ با شاه ایران نیست و این کار را چنان مذموم می

 از آن به که با شاه جنگ آورم                آورم             سر خویش در زیر سنگ

(240 /1229) 

و بزرگان ی پهلوانان  داشت همه مایه که مورد احترام و گرامی خاندانی بزرگ و گران-بهمن با خاندان رستم 

های شاه باز از جنگ با وی  ها و اهانت ی بدخویی سر جنگ و دشمنی دارد، امّا این خاندان با همه -ایرانی است

حتّی پس از آغازیدن جنگ باز هم  .گذارد جا که راهی جز جنگ برای آنان باقی نمی ورزند تا آن متناع میا

فرامرز نزد  پس از شکست سیستان و اسارت زال،دهند.  را بر جنگ با شاه ترجیح می  خاندان زال صلح و آشتی

از  -از بهمن است که فرامرز جنگاورتر با آن -دشود. منتها پیش از آغاز نبر تن می به بهمن رفته و خواستار نبرد تن

برای  حال که کینه خود را از سیستان و زال گرفته دست از دشمنی بردارد و صلح پیشه کند وخواهد  میشاه 

این ود. با شاه بخواهد؛ در خدمت شاه دربیاید و یا از ایران زمین خارج ش اگراین مهم فرامرز حاضر است که 

/  121) دهد افروزی خود ادامه می آتش چنان به دشمنی و هم و پذیرد نمی صلح وی راوجود بهمن درخواست 

1019- 1031.)  

خواهی بهمن و  از زبان چندی از پهلوانان و بزرگان ایرانی و غیر ایرانی کین ، سراینده منظومه،ایرانشاه

پهلوان سیستانی است که نه  از آن جمله شاهوی دهد. دشمنی وی با زال و خاندانش را مورد نکوهش قرار می

داند،  کند بلکه سرچشمه و مسبّب این دشمنی را خودِ بهمن می خواهیش مذمّت می تنها بهمن را به علّت کین
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رود، چون هیبت و تنومندی  بهمن به عنوان پیغامبر از جانب اسفندیار به نخچیرگاه رستم می آن هنگام که زیرا

د؛ پس شاهوی افت اندازد که البتّه کارگر نمی و سنگی بزرگ بر سر رستم می آید بیند به کشتن شتاب می وی را می

  دهد که: کند و ادامه می بهمن معرفی می ها را، آغازگر دشمنی

 خواه تو کردی ز آغاز شاها گناه                       کنون هم تو بازآمدی کینه

(393/  1333- 1322) 

دهد جاماسب فرزانه است. وی بعد از  بهمن را مورد مذمّت قرار میهای  افروزی از دیگر کسانی که جنگ

 دهد که: شکست بهمن در رزم دوم وی را مورد خطاب قرار می

 بدین کین جهان بر سرآری همی                         به جز تخم زشتی نکاری همی

تر است نک خونیبدان سر  چنان دا            بجز خون چه داری تو دیگر به دست           

(211 /1334- 1332 ) 

جاماسب فرزانه دوستدار زال و خاندان وی است. در پایان رزم چهارم که سیستان شکست خورده و فرامرز 

 در گیرو دار با سپاه گشن بهمن است؛با یاران اندک 

 نگه کرد جاماسب اندر شمار                         زدیده ببارید خون بر کنار

اش  ند که وزیر فرزانهدا میخوب بهمن نیز خورد.  وی دریغ   و بزرگان دودمانمدن زمان فرامرز یل و بر سرآ

 ه این دوستی دوجانبه است البتّ (.1102 -1119/ 111مرز است و غم وی را به دل دارد )دیریست که مهربان فرا

برد. چون زال از  ته و نزد زال میی جاماسب را در رزم سوّم به اسارت گرف بانوگشسب، فرّخ، نواده ؛که چنان

 شود؛  هویّت فرّخ آگاه می

 همه ساله او دوستدار منست             ار منست                      بدو گفت جاماسب ی

 (. 0420 -0431/ 203فرستد) و ساز سوی فرزانه بازمی و وی را امان داده و با اسبی



 

 

لوانان ناشایست است که پشوتن، سپهبد بلخ در آغاز جنگ و کشمکش با خاندان زال چنان از دید په

و سایر  خواهد و عذر خود طلبی از وی پوزش می محاصره سیستان نزد زال رفته به سبب لشکرکشی و جنگ

 اند و ازدرِ گذشتن از جنگ و سپاه به مرز سیستان نبردن سخن گفته شاهکه چند با  را مبنی براین پهلوانان ایرانی

 (.1334 -1311 /243کند ) ، اعالم میاند ایشان مجبور به اطاعت از شهریار خویشنپذیرفته و  وی

چنان پایدار است. تنها شاه ایران است که  ی بین پهلوانان سیستان و سایر پهلوانان ایرانی هم دوستی وعالقه

شمن به ی برای سپاهیان خودش نیز دای است که حتّ افروزی بهمن به گونه . جنگسر جنگ و عداوت دارد

 مرد را؛ که سپهبد سیه چنان آید. شمار می

 فرامرز گفت این مرا روشنست                     که بهمن شما را یکی دشمن است

(211 /0131) 

داریوناسپاسیسپاس

(. 1221/ 240) که پروردگارش را هیچ سودی نکرد خواند اش بچّه گرگی می زال، بهمن را به سبب ناسپاسی

 (. 0139 -0133/ 213) داند که از سگ شیر خورده است میا دیو زادی فرامرز وی ر

هایی را که خاندان زال جهت حفظ  ها و رنج ی تالش یده نیست. وی نه تنها همهپوش یکس ناسپاسی بهمن بر 

 سپارد که زحمات ایشان در پروراندن شاه جوان را اند به باد فراموشی می شهریارانش متحمل شده زمین و ایران

چند رستم و  رنهد و آنچه در اندیشه وی جای دارد فقط و فقط گرفتن انتقام خون پدر است، ه نیز وقعی نمی

زمانی است که شاهوی به  ،شود که این مسئله عنوان می اوّلین جایی گناهند. ه تقریباً بیخاندانش در این قضی

ف کند و چون سرسختی بهمن را بر رود تا وی را از جنگ منصر همراه گنجی از جانب زال نزد بهمن می

 بیند؛ می ی پهلوانان ویران کردن سیستان و دخمه نابودی خاندان زال و

 د ار آتشی ویکی نرمتر شو خ                    بدو گفت شاها مکن سرکشی 

 آن خفتگان                   به نام بلند از جهان رفتگان به زشتی چه دیدی از



 

 

 روختن                             چنان دخمۀ نامور سوختن که باید ترا آتش اف

 همی تا به گیتی نشان بودشان                      تن از رنج و سختی نیاسودشان 

 کمر بسته هنگام سختی و رزم                          گشاده دلو دست هنگام بزم 

 سزد گر بداری ز رستم سپاس  این شهریاری از ایشان شناس                    تو

(393 /1341- 1333) 

نهاده و تکریم های رستم و خاندان وی را به خاطر دارند و ایشان را ارج  بزرگان و پهلوانان بلخ همگان نیکی

شود. و چون بهمن  پارس پرهیزگار، پهلوان لشکر بهمن، حاضر به رزم با بانوگشسب، دختر رستم، نمیکنند.  می

 خواند: می له با بانو فراوی را به مقاب

                             ؟فرینس آکه خواند مرا زین سپ                        بدو گفت شاها پسندی تو این

(. 0334 -0344/ 212) که با دختر رستم نبرد آورم. رستمی که از مهان و پهلوان و پروردگار من بوده است

ن قرار گرفته آیند، مورد تکریم واحترام سپاهیا اسارت سپاه بهمن درمی که دختران رستم به چنین زمانی هم

  -1303/ 041کند ) خواهی می ز ایشان عذرشان ا سپهبد سیه مرد به سبب اسیر کردنو

1301.) 

یک از نامداران سپاه بلخ  آید هیچ شود و در حلقه سپاه بهمن گرفتار می که چون فرامرز شکسته می تر آن و جالب

دانند. هر کدام از یالن یا خود  زشت نامی می ی این کار را مایه شوند و نمیراضی پسر رستم ن دستان به بست

 اند؛ فرامرز نیکی دیده  از پدران  شان اند یا پدران مورد نیکویی فرامرز قرار گرفته

 سک مرد نیکی و نیکی شنانُخ                               نه مردم بود کو ندارد سپاس   

(113 / 1131- 1342) 



 

 

شاهان و شاهزادگان ایرانی هم به تمام »داری و جوانمردی از خصایص بالفصل پهلوانان ایرانی است.  سپاس

داری نبرده است.  (. اما بهمن بویی از سپاس200: 3130)صفا، « معنی صاحب خصائل و صفات پهلوانان ایرانند

 :آورد بیداد بهمن نه تنها زال را فریاد در میبیداد نیست. کند جز ناسپاسی و  آنچه وی با خاندان رستم می

 بسی رنج دیدم من از روزگار                ازآن پس که پروردمت بر کنار                  

 سزای من این بود و پاداش این                                  زهی سنگدل شاه با داد و دین      

(240/  1220- 1221 )                                                                                                 

به خواب  -فریدون، کیخسرو و سیاوش -نام ایرانی جا که سه شاه نیک آزارد تاآن که شاهان گذشته را نیز می 

              (.  3331 -3310/ 022) کنند بهمن آمده و وی را به سبب ستمش بر خاندان رستم نکوهش می

دادوبیداد

های  نامه و سایر حماسه همنی فردوسی که سرمشق و الگوی ب در حماسه ارزشمند ملّی ایران، شاهنامه

(. در 200: 3130شاهان ایرانی منصف و دادگر و جوانمردند )صفا،  ارسی است؛ شاه فرمانروای مطلق است وف

گیری بهمن با  انتقام ولی چندان منصف و دادگر نیست. ،ستانروای مطلق ابهمن نامه نیز شاه ایران فرم

ی  امّا انتقامش را از همه داند. زیادی همراه است. بهمن زال را در مرگ پدر خویش مقصّر می بیدادگری

گناه  شود. مردم بی ی زیادی از پهلوانان ایرانی می ّه باعث مرگ عد توزی بیهوده بهمن گیرد. کینه می سیستانیان

شود. هر چند که آمدن  برند. سیستان آباد به تلی از خاک بدل می سرمی در جنگ و قحطی به اه سالستان سی

ی پهلوانان بازداشت و سیستان دوباره بازسازی  شاهان گذشته به خواب شاه جوان وی را از ویران کردن دخمه

شود اگر  تر هم می گیری بهمن زشت کاهد. این انتقام ی بیدادگر بهمن نمی ولی این مسایل از زشتی چهره ؛شد

  را در مقابل آن قرار داده و به مقایسه بگذاریم.  فرامرز ازکوهیارگیری  انتقام

ک هفته شود. فرامرز پس از ی سام، پسر فرامرز، در رزم چهارم توسط کوهیار، پهلوان بلخ، کشته می

برای گرفتن انتقام خون سام سوگواری بر مرگ فرزند، در هشتمین شب پس از مرگ پسرش از خداوندگار 



 

 

از تن وی  وی زده و سر. کوهیار را یافته ناغافل خنجر بر رود استمداد طلبیده و به تنهایی به لشکرگاه بهمن می

 دهد. رآورده سوگواری را خاتمه مید از تن بهی سیاه  گردد. زان پس جامه جدا کرده و به لشکرگاه خود بازمی

اش در رزم دوم، اسیران  توان دید. فرامرز پس از پیروزی داد و انصاف فرامرز را در رفتارش با اسیران نیز می

  کند. شان می یکایک را اسب و ساز بخشیده و گسیلو دارو و خورش  را امان داده، خستگان ومجروحان را

که اوضاع وارونه شده و رسد  می  زمانیدارد. امّا  در حقّ خاندان رستم روا میی شمار های بی ستمبهمن 

همگان انتظار تباه  و این هنگامی است که  ؛خیزد پسر فرامرز، به گرفتن انتقام پدرش از بهمن برمی آذر، برزین

 یور اسب است:سررسیدن سلطنت و جورش را دارند. این دعای شب و روز بسیاری از جمله ب و بهشدن بهمن 

 گویم ای داور داد و پاک همی                          شب و روز در پیش یزدان پاک         

 مگردان ز کینه مر او را منش                         دهی داد برزین ازآان بدکنش               

 بر جهان بیش فرمان اویتبه کن به دست وی این جان اوی                                مده 

(131 /3339- 3393 ) 

ها  ی این رزم که در همه با وجود این -گیرد آذر و لشکر بهمن درمی چندین رزمی که بین سپاه برزین پس از

ی جنگ  لح و خاتمهآید و طلب ص چون جاماسب نزد وی می -آذر و سپاهیان وی است پیروزی ازآن برزین

نمایش داد و انصاف زال،  گیرد. ی خود خجل شده و راه آشتی در پیش میافروز آذر از جنگ کند.برزین می

دارد؛ ایشان را به قهرمانانی  می  خواهی روا ها و بیدادی که بهمن به نام کین آذر در مقابل ستم فرامرز و برزین

 کند.  دوست بدل می انسان

 راستیودروغ

 که: گوید و این شه کردن و داد برقرار کردن میگذاری و بر تخت نشستن خود از نیکی پی بهمن هنگام تاج

 کسی را که نامی است نامی کنیم            گرانمایگان را گرامی کنیم

(24 /11) 



 

 

ی عکس این  شود نقطه چه انجام می و همچنین تباهی و کژی را از دل خواهد سترد. امّا در ضمن داستان آن

هایی که در پروراندن شاه  زمانی که رستم در قبال رنج چه در همان جشن بر تخت نشستن سخنان است؛ چنان

ی دیرینی که بهمن به سبب کشته شدن پدرش از رستم به دل داشت تازه  کند، کینه جوان برده، طلب گنج می

شرم و آزرم رستم روی چخیدن ندارد. این مسئله گذشته از ناسپاسی و بیداد بهمن  شود، ولی در آن زمان از می

کند؛ چرا که وی دقیقاً پس از ایراد سخنانی در راستی پیشه کردن  اراستی وی را به ذهن متبادر میدروغگویی و ن

 مایگی ری و گراندا خواهی است، آن هم از خاندان رستم با  آن نام ی کین مایگان در اندیشه داشت گران و گرامی

 شود.  نیرنگ متوسّل می بسیار به حیله و ها و نبردهای خود نیز (. بهمن در جنگ34 -01)ابیات 

 آوریجنگ

عامالن مرگ پدر و نبرد با غاصبان تاج و تخت، نبرد با های بهمن است.  ها و رزم نامه سراسر درگیری بهمن

)منهاج  استاسفندیار  بن غرب عالم در تصرف بهمن که در طبقات ناصری شرق و با آنخواهان.  نبرد با کین

  درگیری بهایرانیند و  شی ملّی نیستند بلکه اکثراً حریفان مبارزهوی مبارزات  یک از امّا هیچ ،(301: 3111سراج، 

 .خواهی است کین علّت

غیر ایرانی  یدشمن در بخش اوّلتنها  و پردازد نامه سه بخش آن به نبرد وی با ایرانیان می از چهار بخش بهمن

جهت به شود  در بخش اوّل کتاب بیان می کهلؤلؤ با بهمن  . نبردگیرد در مقابل بهمن قرار میبه نام لؤلؤ 

دی بهمن و همراهی کتایون، خر ست که با استفاده از بیی الؤلؤ غالمی هندو .گرفتن تاج وتخت است بازپس

شود. شاه ایران با سپاهی از مصر برای پس گرفتن سرزمین  ، تاج و تخت ایران را غاصب میهمسر بهمن

شتابد. بهمن برای رسیدن به پیروزی از  حقیقت سپاه ایران است می سلطنت خود به جنگ لؤلؤ و سپاهش که در

به زر آنان را با خود همراه ساخته و  یعنی تطمیع پهلوانان ایرانی استفاده کرده به وسیله سیم و ،همان ترفند لؤلؤ

 رسد. پیروزی می

ژاد یالن و گندآوران بهمن پسر اسفندیار و از نآوری بهمن است.  توسّل به فریب و نیرنگ از اصول جنگ

. پهلوان ایرانی از -شود نامه دیده می خالف آنچه در بهمن-را رفتاری پهلوانانه در خور است  ایرانی است. وی

به حیله و نیرنگ روی  ردهایش برای رسیدن به پیروزی دروغ و نیرنگ بیم دارد. ولی بهمن در بسیاری از نب



 

 

پیروزی هدف اصلی است. ولی راه رسیدن به آن گوناگون است. در  ها برای پهلوان در بیشتر حماسه»آورد.  می

افزار. ولی چون نیروی انسانی و هنر او همیشه برای  درجۀ نخست از راه نیروی تن و مهارت در بکار بردن رزم

 پیروزی کافی نیست، پهلوان باید از امکانات دیگری نیز بهره گیرد. یکی از این امکانات شناخت بهتر فوت و

غالمی هندو لشکرشاه ایران و سپاه رویارویی  . در(13: 3131خالقی مطلق، ) «نّ کار، یعنی تدبیر یا چاره استف

 گری. دانش لشکرداری موجب پیروزی شاه باشد نه حیله و چارهرود  انتظار می

ابر فرامرز چهار بار در برو از خاندان زال برخاسته  گرفتن انتقام خون پدربه   بهمنمنظومه، در بخش دوم 

یورش سپاهیان رزم اوّل با  .پردازد که در سه نبرد اوّل پیروزی از آن فرامرز است آرایی کرده و به نبرد می لشکر

یابد. در رزم دوم بهمن با نیرنگ و  شکست ایشان نیز پایان می شود و با بهمن به دروازه سیستان آغاز می

استه چندی از گردان سیستان را به توطئه علیه فرامرز ترغیب ی مال و خو با وعده. شود کاری وارد جنگ می دغل

کار برده و مردانگی  های خود حیله و نیرنگ به نامه نه تنها در رزم ی بهمن قهرمان حماسهکند.  و با خود همراه می

ترفند و شود. هر چند  ها کمتر به پیروزی نایل می کاری ها و دغل گذارد که با وجود این نامردمی را زیر پا می

ی فردوسی به ویژه رستم نیز دیده  اند و این مسئله از جانب پهلوانان ایرانی شاهنامه آوری فریب جزو فنون جنگ

یازند که چاره دیگری  برای نجات ایران و شاه و یا حفظ نام و  ا آنان در صورتی به این کار دست میشود امّ می

و  شاه ایران زمین ،برپا کننده جنگ است ،خودکه  از آن گذشتهن بهم (.202: 3130ننگ نداشته باشند )صفا،

نشان از  ،ی بهمن از حیله و فریب برای رسیدن به پیروزی بزرگ است. استفاده یدارای قدرت فراوان و لشکر

و بدتر  ند.ک زشت و مذموم میی قهرمان را  و این چهره لشکرداری وی داردو دانش آوری  جنگنداشتن قدرت 

 .وجود در رزم دوم نیز پیروزی ازآن خاندان زال استبا این که  آن

بهمن برای نبرد سوم شش سال به فراهم  آورد. گری روی می خاندان زال است که به چارهدر نبرد سوم این 

گیری از ادوات جنگی  آورد. سیستانیان با بهره ی فراهم میآوردن لشکر مشغول شده و لشکری پانصدهزار نفر

دهند. تا اینکه در نبرد چهارم  شکست می تاکتیک رزمی مناسب در نبرد سوّم نیز بلخیان را جدید و به کار بردن

 دهد.  خاندان زال را شکست میبخت با بهمن یار شده و 

هایی نیز همراه  شود که با درگیری بخش سوّم کتاب تعقیب دختران رستم توسّط بهمن وسپاهیانش بیان می

کند. سفر به  ی پهلوانان و ویران کردن آن می ران رستم، بهمن قصد دخمهپس از به اسارت درآمدن دخت است.



 

 

شود. وی  ها رد می ر مخاطره است ولی بهمن با این مخاطرات روبرو نشده و تنها از کنار آنسوی دخمه سفری پ

شود از جمله سگساران،  ها روبرو می آوری که در مسیر با آن الخلقه و رعب موجودات عجیب ی همه

نان آها و جادوان را با بخشیدن مال و زر خشنود کرده و بدون هیچ درگیری به سالمت از کنار  گوش نگلیمی

 گذرد. می

شود. در نبردهای  پرداخته میاز بهمن  ، پسر فرامرز، آذر گیری برزین بخش چهارم و پایانی کتاب به انتقامدر 

با پسر فرامرز حتّی از دیوان و جادوان نیز  شاه بهمن برای مقابله .همیشه شکست ازآنِ بهمن است این بخش

گیرد. این در حالی است که در خوی پهلوانی درآمیختن با دیوان و جادوان سخت مذموم بوده و در  کمک می

برای استمداد ی که بهمن  ا در نامه(. 243: 3119یاحقّی، ) «کنندگان و شیاطین هستند گمراه دین زردشت دیوان،

چنین مورد خطاب  زوش را  نمایان است. بهمن دیوشیطان کامالً  برابری این دیو با فرستد زوش می  به سوی دیو

 :کند داده و مدح می

 تو دادی به نمرود پاکیزه بند                 براهام را تا درآتش فکند 

 زلیخا ز تو یافت چندان هوس         که آهنگ پیغمبر او کرد و بس 

(102 /9110- 9111) 

سر اسفندیار کیانی حامی دین زردشت است. خود نیز پادشاه ایران است؛ سرزمینی که کامل  بهمن، پ

شود. این چنین شخصی با چنین  محور بوده و شاه آن جانشین و نماینده خدا بر روی زمین دانسته می دین

که دیوان  تر آن باین جز نشان استیصال بهمن است؟ جالجایگاهی چرا باید از دیوان و جادوان استمداد طلبد؟ 

کند. در  آذر شکست خورده و به ساری فرار می توانند او را از شکست مصون دارند. بهمن از برزین هم نمی

: 3130ی ایرانی فرار سپاهیان و یا شکست در برابر دشمن ننگی عظیم است و از مرگ دشوارتر )صفا،   حماسه

201.) 

این ارجحیّت در است.  فرامرز و اطرافیان ویان کامالً به نفع روال داست ؛که نشان داده شد جا چنان تا بدین

جزئیات هم وجود دارد. به عنوان مثال در طول داستان دو بار فرامرز و بهمن تک به تک در مقابل هم قرار 



 

 

بهمن به همراه همسر خود، دختر اسلم در حال بازگشت از ی رزم چهارم زمانی که  بار اوّل میانه گیرند؛ می

اه است، فرامرز به ناگاه بر راه آنان ظاهر شده و قصد گرفتار کردن بهمن را دارد که اینجا جادوی دختر شکارگ

زند  دهد. دیگربار در پایان رزم چهارم در نبردی تن به تن فرامرز بهمن را بر زمین می اسلم، شاه را نجات می

یرانی به یاری شاه خود شتافته و با که گرز صد و شصت منش را بر سر وی بکوبد گردان ا ولی پیش از آن

یابد و خود توان شکست فرامرز  شوند، پس بهمن در هر دو  مقابله با کمک دیگران نجات می فرامرز درگیر می

 را ندارد. 

بندد. بهمن به کام  سرنوشت بهمن نیز جالب توجّه است. وی به کام اژدهایی فرو رفته و رخت از جهان می

ای از وی به جا بماند. این در حالی است که پهلوانان  فرزند و جانشینی و یا نشان و دخمهکه  آن رود بی مرگ می

 کنند. فظ میها را ح نام آن آذر جای و نچون برزی ای اجدادی دارند و فرزندانشان هم سیستان همگی دخمه



 

 

گیرینتیجه

گر ها و نبردهاست. ا ، درگیری و گریز ی جنگ  های حماسی دربردارنده ی منظومه چون همه نامه هم بهمن 

نبردها بیهوده و در پی  س رفتار وی مورد تحلیل قرار دهیم؛اقهرمان داستان را بهمن بدانیم و منظومه را براس

شود. خوی  ها اخالق ، فرهنگ و کرامت انسانی فراموش می . در ضمن جنگاند نابخردی قهرمان برپا شده

اسی، احترام و تکریم بزرگان، دوستی و ارجمند داشتن ایرانیان در آن شن پهلوانی از جمله راستی، دادگری، حق

چه لشکری و  –ها  در جنگو فرار شکست افروزی همراه است و  گیری با ظلم و ستم جنگ انتقامجایی ندارد. 

 امری عادّی است حتّی اگر لشکر حریف در تعداد بسیار کمتر باشد. چندان ننگ نبوده و  -تن به چه تن

نامه را ارزیابی کنیم؛ جنگ با ایرانی و شاه ایران  گر با توجّه به خاندان زال و پهلوانان سیستان بهمنحال ا

ی صدر نشان داده و سعی  طلبی شاه ایران سعه پرستی است. در مقابل جنگ سخت مذموم بوده دور از میهن

لوان ایرانی هرگز با ایرانیان جنگ کند با پیشکش کردن اموال و عزیزان خود راه صلح وآشتی راباز کند. په می

جا سیستان موطن خاندان  در این–و صیانت از وطن حفظ نام و ننگ  ی مسئلهو  ودکه مجبور ش کند مگر آن نمی

مطرح باشد. پهلوان ایرانی همیشه انسانیّت را ارج  -زال است که سعی دارند از آسیب بهمن در امانش دارند

آوری  انش جنگکند و با قدرت و د ها مردانگی پیشه می در جنگ جوید. ی مینهاده و از ستم و بیدادگری دور

اسیران کند. با  ها جانب انصاف را رعایت می گیری در انتقام اکثراً پیروز میدان نبرد است.خویش اگر نه همواره، 

در پهلوانان   همه شود که آنچه از عناصر قهرمانی دانسته می خالصه آندوستانه دارد.  مجروحان رفتاری انسان و

 سیستان جمع است.

نامه به ضدّقهرمان خود بهمن منسوب گشته است.  ی حماسی بهمن ماند که منظومه ای نمی بنابراین جای شبهه

 شوند.   و قهرمانان اصلی آن، پهلوانان سیستان در ضمن داستان مشخّص و شناخته می
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