بريان ويسه ،أحد أبطال الشاهنامة  ،ابن ويسه ،ومن أهل خنت ،قائد جيش أفراسياب ،أو بتعبري
آخر حاكم خنت (← إسالمي ندوشن ،ص  .)151ذُكر امسُه أيضًا فريان بن ويسغان (الطربيّ ،مج  ،1ص
 ،)852وبريان بن ويسكان (الثعاليب ،ص .)111
من بني األبطال الطورانيّني ،بريان هو الوحيد ،املوازي من حيث صفاتُه األخالقيّة للشخصيّات
اإليرانيّة البارزة ،ألنّ مساعيه كانت منصبّ ًة باستمرار على إقامة التفاهم والتراحم بني اإليرانيّني والطورانيّني من
أجل السالم .كان يف معظم حروب إيران وطوران ،يشارك مشاركةً فاعلة ،ممثِّلًا سياسيًّا وعسكريًّا
ألفراسياب.
يف النصوص اإليرانيّة القدمية ،بريان وآغريرث أخو أفراسياب ،مها العظيمان الطورانيّان الوحيدان
اللذان مل يُنتقدا .ورد يف األفستا أنّ طوس البهلوان طلبَ من آناهيت أنْ تنصره على أبناء فئسكه 1األبطال يف
املعبَر الطويل خشثروسوكه ،2وأن يقتلَ عددًا كبريًا من الطورانيّني (آبان يشت [فصل آبان] ،الفِقرتان 55
و .)55أبناء فئسكه هوالء ،الذين وردَ ذكرُهم يف اليشت [الفصل] اخلامس ،أبطالٌ من نسل ويسه بطل
الشاهنامة ،الذي ورد احلديثُ عن ابنه بريان قائدًا يف جيش أفْراسياب يف املراجع الفارسيّة األخرى (صفا ،ص
.)981
كان بريان الداعمَ األكرب لـ سياوش وابنه .حني جلأ سياوش إىل طوران ،شجّع بريان أفراسيابَ على
تقدمي امللجأ له ،ومعاملته باحترام ،وقامَ هو باستقباله حبفاوةٍ بالغة ،وزوّجه ابنته جريره ،إحدى أشجع نساء
الشاهنامة ،وكان فرود مثرةَ هذا الزواج (الفردوسيّ ،مج  ،5ص  .)112 ،15-11 ،15-11بعد وقت
وجيز ،لتعزيز مكانة سياوش خطب له فرنغيس ابنة افراسياب (م.ن ،مج  ،5ص  .)108-15حني مسع بريان
مصري سياوش املأساويّ ،سارع ذاهلًا إىل بَالط أفراسياب ،وخلّص فرنغيس زوجة سياوش من أيدي احلرس
وقد كانت حاملًا ،فأخذها إىل خنت .بعد والدة كيخسرو ،قام بأمرٍ من أفراسياب ،الذي كان خائفًا من أن
خيلفَه حفيده هذا ،بوضع الطفل يف عهدة الرعاة ،وحني صار يف العاشرة من عمره استعاده ،وتولّى تربيته (م.ن
مج ،5ص .)195-159
حني اعُتقِلَ بيجن أيضًا توسّط بريان ،ومنع أفراسياب من قتله .رُمي بيجن يف بئر ،وجنا منها مبساعدة
رستم .قام بريان وجنوده مبالحقتهما ،وبعد حماوالتٍ متتالية للصلح ،اضطّر أن يدخلَ يف احلرب .دخل بريان
يف حماربة غودرز أيضًا ويف أثناء املعركة وقع عن فرسه وكسر يدَه اليمىن ،وفرّ إىل اجلبل .اقترح عليه غودرز
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أن يطلبَ األمان ،فيحمله إىل كيخسرو ،فرفضبريان  ،وهاجم غودرز باخلنجر ،لكنّ هذا األخري قتله ،وشر َ
ب
دمه (م.ن ،مج  ،5ص  .)805-808حني مسع كيخسرو خربَ موت بريان ،حزن عليه حزنًا شديدًا ،وأمر أن
يُضمّخوا جسدُه باملسك والكافور ،ويكفِّنوه بالديباج الطاهر ،ويدفنوه يف قرب فخم (م.ن ،مج  ،5ص -889
.)881
ب املثل يف التاريخ ،فقد وردَ يف نصوص املراحل املتأخّرة أنّ كرمي
أصبحت سياسةُ بريان وفَراستُه مضر َ
خان الزنديّ لقّب اآلغا حممّد خان "بريان ويسه" (رستم احلكماء ،ص .)591
املصادر واملراجع :حممّد علي إسالمي ندوشن ،زندگى ومرگ هبلوانان در شاهنامه [حياة األبطال
وموهتم يف الشاهنامة] ،طهران 1552ش[1191م]؛ األفستا ،الشرح والتحليل جلليل دستخواه ،طهران
1515ش [1115م]؛ عبد امللك بن حممّد الثعاليبّ ،تاريخ غرر السِّيَر املعروف بكتاب غرر أخبار ملوك
الفرس وسِيَرهم ،ط .زوتنربغ ،باريس 1100م1511/هـ ،ط .أوفست طهران 1195م1528/هـ؛
حممّد هاشم رستم احلكماء ،رستم التواريخ ،ط .حممّد مشريي ،طهران 1551ش [1112م]؛ ذبيح اهلل
صفا ،محاسه سراىي در ايران [الشعر امللحمي يف إيران]؛ طهران 1595ش [1125م]؛ حممّد بن جرير
الطربيّ ،تاريخ الطربيّ :تاريخ األمم وامللوك ،بريوت 1515هـ1118/م؛ أبو القاسم الفردوسيّ ،شاهنامة
الفردوسيّ ،نصّ حمقّق ،موسكو 1510-1528/1111-1195هـ.
/منصور رستغار الفسائيّ/
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