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پیشگفتار نارش بر چاپ دوم

انتشارات حزب تود ٔه ایران بینهایت خرسند است که چاپ دوم و
الکترونیکی کتاب تحقیقی با ارزش «حماس ٔه داد ـ بحثی در محتوای
سیاسی شاهنام ٔه فردوسی» نوشت ٔه رفیق شهید فرجالله میزانی (ف .م.
جوانشیر) را در اختیار خوانندگان قرار میدهد.
زندهیاد جوانشیر ،مؤلف کتاب ،شخصیت راستین فردوسی را چنین
شناساند که «اندیشمند بزرگی است که معاصرینش به حق او را «حکیم»
نامیدند… و آن چنان دشمن خودکامگی است که… در برابر شاهان
سر فرود نیاورد؛ ...آزاداندیشی است که روحانینمایان سیهدل ،مدافع
رژیمهای خودکامه و خرافهپرست ،جسد او را در گورستان نپذیرفتند…
مردی است که سی و پنج سال از عمرش را برای گردآوری و تدوین
شاهنامه صرف کرد تا پیامی از تاریخ ُپر درد و رنج و تجرب ٔه تلخ نسلهای
پیشین را به هممیهنانش برساند ».خواست مؤلف این است که «باید این
پیام را شنید .باید شاهنامه را بازیافت» ،و پیشبینی میکرد که «تردیدی
نیست که مردم ایران هنگامی که بندهای اسارت سیاسی و اجتماعی را از
دست و پای خود بگسلند و گرد پیری ،خستگی و عقبماندگی قرون را
از سر و روی خویش بزدایند ،از سکوی آینده به گذشته خواهند نگریست،
تاریخ خود را از نو و از موضع درست علمی و طبقاتی بررسی خواهند
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کرد و در آن هنگام کار بزرگ بازیافت شاهنامه نیز به انجام خواهد رسید.
بزرگمردانی چون فردوسی و آثار درخشانی چون شاهنامه تولد نوینی
خواهند یافت».
پیشبینی داهیان ٔه رفیق زندهیاد جوانشیر زودتر از آن به حقیقت پیوست
که انتظار میرفت .بهویژه از زمان انتشار «حماس ٔه داد» ،پژوهندگان و
روشنفکران مردمی دیگری با نشر آثاری از این دست امید درخشان او
را برآورده کردند و اینک سالهاست که «بازیافت» شاهنام ٔه فردوسی و
«تولد نوین» این اثر فرهنگی ـ اجتماعی بزرگ برای مردم وطن ما و دیگر
ملتهای فارسیزبان ،همچون درفش کاو ٔه آهنگر ـ راهنمای پیکار در
برابر استبداد حاکمان زمانه ـ در اهتزاز است ،اگرچه هنوز تالش برای
خالی کردن شاهنامه از محتوای «دادخواهی» آن همچنان ادامه دارد.
اینک چاپ دوم این کتاب ارزشمند را با تغییراتی جزئی در شیو ٔه امالی
واژههای ترکیبی ـ و در درج ٔه اول به منظور جدانویسی و آسانخوانی ـ در
اختیار عالقهمندان قرار میدهیم .در این چاپ کوشش شده است که
سبک و شیو ٔه نگارش ٬نقطهگذاری به همان گونه که نویسنده آن را به
نگارش درآورده است حفظ شود .در چند مورد اندک ،آنجا که احتمال
دشواری در خواندن بود ،نقطهگذاری نیز ویرایش شده است.
انتشارات حزب تود ٔه ایران
۱۳۸۸

یادآوری مؤلف

در آخرین سالهای سلطنت شوم محمدرضا شاه تبلیغات وسیع و
تهوعآور درباری میکوشید تا نظام خودکام ٔه «شاهنشاهی» دستنشاند ٔه
اجانب را آیتی از تج ّلی روح و اندیش ٔه ایرانی جلوه دهد .در این تبلیغات
جای بزرگی به تحریف شاهنام ٔه فردوسی داده میشد و مبلغین درباری
چپ و راست بدان استناد میکردند .اوج این موج سرسامآو ِر تبلیغاتی
مراسم زشتی بود که به نام «جشنهای دوهزار و پانصدمین سال
شاهنشاهی» برگزار شد .این نوشته همان وقت به قصد پاسخگویی
به جنجال درباریان و بازیافت شاهنامه تدارک شد ،ولی متأسفانه کار
روزمره و وظایف عاجلتر امکان نداد به موقع تکمیل شده ،به چاپ
سپرده شود.
امروز که انقالب شکوهمند مردم ایران بساط سلطنت شوم پهلوی
و هرگونه سلطنتی را برانداخته و مردم ایران با قیام تاریخی خود نظام
جمهوری برقرار کرده و قلم ُبطالن بر هرگونه تبلیغات شاهپرستانه
کشیدهاند ،مطالب این نوشته ـ از نظر مقابله با تبلیغات درباری ـ کهنه
شده است .ولی یک نظر به نوشتهها و گفتههای برخی از برجستهترین
روشنفکران ایران در یک سال ٔه پس از انقالب نشان میدهد که اصل
مطالب این کتاب متأسفانه هنوز مسئل ٔه روز است .هنوز بسیارند
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کسانی که شاهنامه را واقع ًا هم اثری در خدمت شاهان میدانند و به
علت مخالفت با نظام «شاهنشاهی» نسبت به این اثر بزرگ فرهنگی نیز
کمتوجهی میکنند.
بنابراین شناختن و شناساندن شاهنامه در دوران پس از انقالب ،از
نظر دیگر ،یعنی از نظر آشنا کردن مردم با فرهنگ غنی گذشت ٔه ایران
کسب اهمیت میکند.
اگر فرصتی بود شاید میتوانستم در این نوشته دستی ببرم و آن را
بیشتر با نیاز زمان منطبق کنم .اما چنین فرصتی نیست .به عالوه به دو
دلیل وارد کردن تغییر را ضرور ندیدم .یکی این که بهتر است نوشته
همان روحی را که در زمان نبرد مردم ما با رژیم سلطنتی داشت ،حفظ
کند .دیگر اینکه مسائل مشخص مربوط به زمان پهلوی بیشتر در فصل
*1
اول منعکس شده و بقی ٔه بخشها کلیتر است.

 .*1این «یادآوری» در چاپ اول کتاب (انتشارات حزب تود ٔه ایران ،تهران )۱۳۵۹ ،درج
شده است .ویراستار

فصل اول:
حتریف شاهنامه

نوشتن پیرامون شاهنامه دشوار است و امروز خاموش ماندن گناه.
قوادان و دلقکان» مدافع خودکامگی و خدم ٔه پست دربار
«جماعت ّ
پهلوی ،شاهنامه ،این درخشانترین گوهر فرهنگ غنی مردم ما را
تبهکارانه به بازی گرفتهاند و با مسخ سیمای این اثر ماندگار قرون و
اعصار میکوشند تا واقعیت چرکین نظام خودفروخت ٔه پهلوی را از قول
«ابرمرد توس» به حساب «جلوههایی از خرد و اندیشه و روح ایرانی»
بگذارند.
روشنفکرنمایان فرومای ٔه خادم دربار پهلوی دست در دست مأموران
استعمار و امپریالیسم پنجاه سال است که به گونهای سازمانیافته فردوسی
را میکوبند و اثر جاودان ٔه او شاهنامه را با بیشرمی وصف ناپذیری به
ابتذال میکشانند تا شاید از این راه اعمال و اندیشههای زهرآلود خود
را که با هیچ معیار و مقیاس و قانونی قابل توجیه نیست ،با استناد به
فردوسی توجیه کنند.
دربرابر این خیانت به فرهنگ ایران و تالش برای فریب افکار عمومی
نمیتوان سکوت کرد .نمیتوان و نباید اجازه داد که مشتی دلقک
درباری از شاهنامه اثری ضد شاهنامه بسازند .شاهنامه آن نیست که
دربار پهلوی عنوان میکند .فردوسی آن مرد جنگجوی ،شاهپرست و
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نژادپرستی نیست که مبلغین دربار پهلوی و قزاقان رضاخانی به مردم
ناآگاه معرفی میکنند .فردوسی اندیشمند بزرگی است که معاصرینش به
حق او را «حکیم» نامیدند؛ او آن چنان دشمن خودکامگی است که یک
عمر در خارج از دربارها زیست و در برابر شاهان سر فرود نیاورد؛ او
آزاداندیشی است که روحانینمایان سیهدل ،مدافع رژیمهای خودکامه و
خرافهپرست ،جسد او را در گورستان نپذیرفتند .فردوسی مردی است
که سی و پنج سال از عمرش را برای گردآوری و تدوین شاهنامه صرف
کرد تا پیامی از تاریخ ُپر درد و رنج و تجرب ٔه تلخ نسلهای پیشین را به
هممیهنانش برساند .باید این پیام را شنید .باید شاهنامه را بازیافت.
تردیدی نیست که مردم ایران هنگامی که بندهای اسارت سیاسی
و اجتماعی را از دست و پای خود بگسلند و گرد پیری ،خستگی و
عقبماندگی قرون را از سر و روی خویش بزدایند ،از سکوی آینده به
گذشته خواهند نگریست ،تاریخ خود را از نو و از موضع درست علمی
و طبقاتی بررسی خواهند کرد و در آن هنگام کار بزرگ بازیافت شاهنامه
نیز به انجام خواهد رسید .بزرگمردانی چون فردوسی و آثار درخشانی
چون شاهنامه تولد نوینی خواهند یافت.
ما را در این نوشته ادعای انجام این کار بزرگ نیست .ما فقط
میخواهیم توجه خواننده را به ضرورت بازیابی و بازشناسی شاهنامه
جلب کنیم و در نبرد ایدئولوژیک کنونی اسلحهای را که دشمنان مردم
از تحریف شاهنامه برای خود ساختهاند ،از دست آنان بیرون کشیم .اگر
این کار ُخرد ما در عین حال یکی از تکانهها و آغازهای کوچک برای
انجام کار بزرگ آینده باشد ،نگارنده چیزی بیش از اجر خود به دست
آورده است.

 .۱آغاز تحریف شاهنامه

تحریف شاهنامه و بدل کردن آن به حربهای در نبرد ایدئولوژیک ،به
شکل کنونی آن ،از زمان روی کار آمدن سلسل ٔه پهلوی آغاز شد و بیش
از پنجاه سال است که ادامه دارد .برای بررسی موضوع باید نظر کوتاهی
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به اوضاع کشور در آغاز سلطنت پهلوی و نیازهای تبلیغاتی این سلسله
بیندازیم.
کودتای سوم اسفند نقط ٔه پایانی بود بر روند انقالب مشروطه و
جنبشهای ضد امپریالیستی و خلقی ،که به دنبال آن و تحت تأثیر انقالب
بزرگ اکتبر در کشور ما گسترش یافت .در آن زمان کشور ما بیش از
بیست سال بود که در جوشش و تالش مداوم انقالبی به سر میبرد.
امپریالیسم انگلیس که واحدهای نظامی آن از  ۱۹۱۴تا  ۱۹٢۱کشور ما
را اشغال کرده بودند ،برای سرکوب جنبش انقالبی ایران ،کودتای سوم
اسفند را سازمان داد و رضاخان را به حکومت رسانید.
پیروزی کودتای سوم اسفند از نظر فنی و نظامی به آسانی انجام
گرفت .کافی بود فرماند ٔه قشون اشغالگر انگلیس انگشت کوچکش را
تکان دهد تا پایتخت تضعیف شده و دربار بیاعتبار و پوسید ٔه قاجار
تسلیم شود ،که شد .اما آنچه در پیروزی کودتا دشواری ایجاد میکرد
وجود روحیات انقالبی ضد امپریالیستی و دموکراتیک در میان مردم
بود .حکومت کودتا میبایست بر افکار مردم مسلط شود و خود را
مدافع خواستهای انقالبی مردم معرفی کند .از اینجا بود که حکومت
کودتا خود را در آغاز ضد اشراف و هوادار توده و ضد اجنبی و حتی ضد
سلطنت و هوادار جمهوری نشان داد .رضاخان خود را قهرمان م ّلی جا
میزد که از میان توده برخاسته ،مرکزیت دولتی را مستقر کرده و شیوخ
وابسته به استعمار انگلیس ـ نظیر خزعل ـ را برانداخته است.
این گونه تبلیغات ،تا زمانی که رضاخان جای خود را محکم کند،
سودمند بود .اما ،در درازمدت نمیشد آن را ادامه داد؛ نمیشد متحد
اشراف و فئودالها و دشمن مردم بود و مردم را با تبلیغات دولتی علیه
اشراف برانگیخت .نمیشد متحد انگلیس و در واقع نوکر انگلیس بود
و مدام علیه آن تبلیغ کرد .الزم بود در این شیو ٔه تبلیغاتی تغییری داده و
آماجهای دیگری را جانشین آماجهای نخستین کنند.
در این موقع فاشیسم از راه رسید و جای خالی را در نظام ایدئولوژیک
و تبلیغاتی رضاخانی پر کرد و تغییر جهت تبلیغاتی را ممکن ساخت.
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پیدایش و تحکیم فاشیسم در اروپا درست همزمان با پیدایش و
تحکیم حکومت رضاخانی در ایران است .در سالهای ۱۹۲۱ - ۱۹۱۹
که امپریالیسم انگلیس دنبال راه حلی برای مسئل ٔه ایران میگشت،
سردمداران انحصارات امپریالیستی در آلمان و ایتالیا و دیگر کشورهای
اروپایی نیز در کار آن بودند که جنبش انقالبی درون کشور خود را خفه
کرده ،اروپا را علیه نخستین کشور سوسیالیستی جهان ـ اتحاد شوروی
ـ تحریک و تجهیز کنند .قرارداد خائنان ٔه  ۱۹۱۹ایران و انگلیس همزمان
است با تشکیل احزاب فاشیستی در آلمان و ایتالیا؛ کودتای سوم اسفند
و اعتالی رضاخان ( )۱۹۲۵ - ۱۹۲۱همزمان است با کودتا و اعتالی
موسولینی در ایتالیا ()۱۹۲۶ - ۱۹۲۲؛ سال اعالم سلطنت رضاخان
همزمان است با انتشار «نبرد من» هیتلر.
این همزمانیها تصادفی نیست .وظیف ٔه عمدهای که در برابر حکومت
رضاخانی و فاشیسم اروپا قرار میگرفت ،با وجود تفاوت جدی شرایط،
شباهت فراوان داشت .هم فاشیسم اروپا و هم حکومت رضاخانی
همچون عکسالعمل ارتجاع و امپریالیسم در برابر پیروزیهای جنبش
انقالبی جهان و انقالب دورانساز اکتبر پدید آمدند تا جنبشهای
انقالبی را سرکوب کرده ،قشرهای بینابینی را فریفته ،علیه کمونیسم و
اتحاد شوروی تجهیز کنند.
اندیشهپردازان حکومت رضاخانی فرصت پیدایش فاشیسم و موج
عظیم تبلیغاتی آن را ،که در سرتاسر جهان برخاسته بود ،از دست ندادند.
آنها از همان آغاز شباهت میان رضاخان و موسولینی را دریافته و او را
«موسولینی اسالم» نامیدند و کوشیدند تا از ایدئولوژی فاشیستی برای
تدوین ایدئولوژی حکومت رضاخانی بهره گیرند .اتفاق ًا هم ٔه ارکان
اصلی اندیشههای فاشیستی به قامت حکومت رضاخانی راست میآمد،
از جمله :تبلیغ ضرورت «دست قوی» و حکومت پیشوایی «ابرمرد»،
نژادپرستی ،شوونیسم ،میلیتاریسم ،دشمنی افسارگسیخته با کمونیسم و
غیره .منتها هم ٔه اینها را میبایست موافق شرایط ایران دستکاری کرد.
به ویژه شوونیسم و نژادپرستی در ایران زیر سلط ٔه امپریالیسم
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جدی بود .رضاخان نمیتوانست ُمنادی شوونیسم
انگلیس نیازمند تغییر ّ
عظمتطلبان ٔه ایرانی به معنای واقعی آن باشد .او نوکر امپریالیسم بود و
به یک نوع ویژه از شوونیسم نیاز داشت که توجه مردم را از امپریالیسم
انگلیس منحرف کرده و به سوی ملل همسایه و به ویژه ملل اتحاد
شوروی سوق دهد .نوکر انگلیس باشد اما ادعای آقایی بر عرب و ترک
کند .ما این شوونیسم رضاخانی را شوونیسم نوکر مآب نامیدهایم .نوعی
عظمتطلبی وکیل باشیها و ژاندارمها است که از باالتر زور میشنوند
و به زیر دست فخر میفروشند .همین شوونیسم است که در زمان
محمدرضا شاه با بالغت کمنظیری در اصطالح «ژاندارم منطقه» خالصه
شده است :نوکر آمریکا باش و ادعای آقایی بر کشورهای همسایه کن!
یکی از خصوصیات تبلیغات فاشیستی رجعت به عقب و بازخوانی
تحریفآمیز تاریخ است .تئوریسینهای فاشیسم میکوشند تا آنچه را
که با زندگی زنده قابل توجیه نیست با احضار ارواح توجیه کنند .آنان
«تئوری» نژادی خود را بر تحریف خودسران ٔه تاریخ بنا میکنند و برتری
نژاد آریایی و به ویژه شاخ ٔه ژرمن آن را با تعبیر ویژهای که از تاریخ تمدن
بشری به دست میدهند ،توجیه میکنند.
کوچک َابدالهای هیتلر و گوبِلز در ایران نیز همین شیوه را پیش
گرفتند .به تاریخ ایران باستان روی آوردند ،مردگان را فرا خواندند تا
زندگان را دفن کنند .به آئین زرتشت و َا ِوستا متوسل شدند تا بر افکار نوی
که در قلبها و مغزها راه مییافت ،چیره شوند .مشتی روشنفکرنمای
ُخرده بورژوا و عدهای از خدم ٔه سفارت انگلیس و شرکت نفت انگلیس به
سوی تحریف تاریخ ایران ُهردود کشیدند .مبارزات مردم ایران از مزدک
تا مشروطه و جنگل یکسره به دور افکنده شد ،روی خودکامگیها و
خیانتها وستمگریهای شاهان پرده افتاد .تاریخ هزار و چهارصد سال ٔه
پس از اسالم ایران فراموش شد و به ویژه جنایات صد سال ٔه استعمار از
یادها رفت و سر پهلوی به دم ساسانی پیوند خورد.
در همین رابطه بود که پای شاهنام ٔه فردوسی به میان آمد .خدم ٔه
تبلیغات فاشیستی و گردانندگان «پرورش افکار» رضاشاهی این اثر
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بزرگ را مائد ٔه آسمانی یافتند .این اثر طی قرنها در قلوب مردم ایران راه
یافته و اعتبار عظیمی کسب کرده بود .میشد از این اعتبار سوءاستفاده
کرد .اسم کتاب هم «شاهنامه» است و در آن کلمات شاه و رزم و جنگ
و ُگرز و نژاد و ایران و غیره صدها بار تکرار شده و توجه اصلی معطوف
به تُرکستان و عربستان است و نه استعمار .بنابراین به شیو ٔه روسپیوار
فاشیستی میتوان ادعا کرد که فردوسی همان حرفهایی را میگفته که
امروز فاشیسم میگوید و رضاخان میخواهد.
از اینجا بود که دربار پهلوی و روشنفکران خودفروخت ٔه فاشیسمزده،
قبل از جنگ دوم جهانی ،تحریف شاهنامه را به وسعت آغاز کردند
و تقیزادهها درست در زمانی که قرارداد خائنان ٔه  ۱۹٣٣را با شرکت
نفت انگلیس امضا کرده و به نام پیروزی مردم ایران چراغانی میکردند،
جشن و چراغانی دیگری هم به حساب هزار ٔه فردوسی به راه انداختند
و به نام فردوسی و به سود دربار پهلوی مطالبی عنوان کردند که حتی
سایهای از آن در شاهنامه موجود نیست .میرپنجهای قزاق و امرای فاسد
ارتش رضاشاهی ـ که آن روزها در عین حال «آکادمیسینهای» کشور
شاهنشاهی هم شناخته میشدند ـ از فردوسی چنان «سپهبد» جنگطلبی
ساختند که با امثال «ژنرال فن آریانا» تفاوتی نداشت.
در زمان محمدرضا شاه تبهکاری ضد شاهنامه وسعت بیشتری گرفت.
چندین مؤسس ٔه مجهز درباری ـ دولتی پرهزینه با خیلی از خودفروختگان
«اندیشمند» مأمور شدند که این تبهکاری را به طور سیستماتیک اعمال
کنند .صدها جلد کتاب و رساله و مقاله و انواع نوشتهها به قصد تحریف
شاهنامه چاپ و منتشر شد و هم ٔه وسایل تبلیغاتی و آموزشی ،از
کتابهای درسی گرفته تا رادیو و تلویزیون و روزنامههای مزدور ،در
خدمت این تبهکاری درآمد .تنها یک مؤسس ٔه دولتی به نام «انجمن آثار
م ّلی» بیش از صد جلد کتاب چاپ کرد که به طور عمده آثاری است
مبتذل و در جهت تحریف شاهنامه .در یکی از انتشارات همین انجمن
زرین از جمله این
تحت عنوان «یادنام ٔه فردوسی» با کاغذ اعال و چاپ ّ
اشعار آمده است(:)۱

همانهاش فیرحت :لوا لصف 17

چو کودک لب از شیر مادر بشست
محمدرضا شاه گوید نخـست
اگر همـدم شـه بـود فرهی
فــر شاهنشاهی
فرح زاید از
ّ
شهـنـشـاه بانـوی فـرخ نژاد
که شاهنشهش تاج بر سرنهاد
به سرتاسر گیتی از غرب و شرق
ـرش بـه کردار برق!!
درخشید َف َّ
نشریات وزارت فرهنگ و هنر در ابتذال از این هم فراتر میرود.
این وزارت جلیله تا کنون قریب ده جلد کتاب با چاپ نفیس بر «بنیاد
شاهنامه» منتشر کرده و در آنها هرچه دل تنگ شاه خواسته ،به فردوسی
نسبت داده است .یک کتاب قطور برای اثبات این ادعای مسخر ٔه شاه
منتشر شده است که گویا او با امام زمان پیوند نهانی دارد .بر باالی جلد
کتاب با خط طال این جمل ٔه شاه قید شده است« :در آن حین به من الهام
شد که با خاتم ائم ٔه اطهار و حضرت امام قائم روبرو هستم ».تدوین
کنندگان کتاب خواستهاند چنین وانمود کنند که ارتباط شاهان با ارواح
اصو ً
ال یک پدید ٔه ایرانی است و گویا فردوسی به آن گواهی داده است(.)۲
در کتاب دیگری که بسیار پرهزینه و قطور است ،وزارت جلیل ٔه فرهنگ
«ولیعهدی» را بر «بنیاد شاهنامه» بررسی میکند( ،)۳تا چنین بفهماند که
گویا ایرانیها همواره در برابر «ولیهعد» ـ هرکس که باشد ـ رخ به خاک
میمالیدهاند .کتاب پرهزین ٔه دیگری به «فر» شاهنشهی اختصاص یافته()۴
ّ
و به شاه ـ پیشوا ـ مقام خدایی و ماوراء طبیعی میدهد.
این تبلیغات مبتذل درباری طی پنجاه سال تأثیری در جهت
«شاهپرست» و «نژادپرست» کردن مردم ایران نداشته و نتوانسته است
«نظام شاهنشاهی» را به روان جامع ٔه ایران تحمیل کند ،ولی انکار نکنیم
که به اعتبار فردوسی لطمه زده ،تا جایی که حتی در جرگ ٔه روشنفکران
ایران طبیعی تلقی میشود که اگر نه همه ،الاقل بخشی از نسبتهایی که
دربار پهلوی به فردوسی میدهد ،منطبق با واقعیت است .اینجاست که
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شاهرخ مسکوب حق دارد که بغض در گلو فریاد میزند:
«در تاریخ ُسفلهپرور ما بیدادی که بر فردوسی رفته است مانند
قوادان و دلقکان ...با هوسهای ناچیز و
ندارد و در این جماعت ّ
آرزوهای تباه کسی را پروای کار او نیست)۵(».
قوادان »...به ظاهر خشن بنماید و شاید
شاید اصطالح «جماعت ّ
یأس مسکوب گزنده باشد ،ولی در این مورد خاص و در شرایط ایران
شاهنشاهی قابل درک است.

 .٢چگونگی تحریف شاهنامه

حتی سایهای از آنچه که
شاید این پرسش منطقی مطرح شود که اگر ٰ
مقامات درباری به فردوسی نسبت میدهند در شاهنامه موجود نیست،
پس مبلغین رژیم با چه دستاویزی این همه جنجال بر سر شاهنامه به راه
انداختهاند؟ و از چه راهی این «دروغ بزرگ» را پخش میکنند؟ در پاسخ
باید به دو شیو ٔه اصلی اشاره کنیم:
الف .تحریف آشکار و مستقیم شاهنامه.
ب .شیو ٔه محیط سازی ،طرح ادعاهای به کلی بیاساس و
جلوگیری از معرفی درست شاهنامه.
دربار ٔه هر یک از دو شیو ٔه فوق توضیحی میدهیم و نمونههایی
میآوریم:
الف .تحریف آشکار و مستقیم شاهنامه
شاهنامه اثری است بزرگ و بغرنج .اثری است که در آن صدها
«پرسناژ» وارد صحنه میشوند و هریک مناسب شرایط و حال خویش
ُ
زبان به سخن میگشایند .خود فردوسی نیز به عنوان گزارشگر حوادث
و پردازند ٔه داستانها در هر مقامی لحن مناسب وضع میگزیند .روشن
است که نظریات پرسناژهای گوناگون باهم متفاوت و چه بسا متضاد
است .چنین امری آنقدر طبیعی و ابتدایی است که اگر وظیف ٔه ویژ ٔه
نوشت ٔه حاضر پاسخگویی به فرومایگی بیهمتای تحریف کنندگان
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شاهنامه نمیبود ،حتی تذکر آن ضرورتی نداشت .در هر اثر هنری
پرسناژها گوناگونند و عقاید مختلف و متناقضی را بیان میکنند .مهم
این است که خواننده از میان پرسناژها سخنگوی نویسنده را بشناسد
و ببیند که کدامیک از گفتههای متفاوت یا متناقض ،بیانگر نظر واقعی
نویسنده است .وگرنه از روی هر اثر هنری میتوان انواع عقاید را
اثبات کرد و بدترین و منحرفترین نظریات را به بهترین و مترقیترین
نویسندگان نسبت داد .گفتیم که این مطلب آنقدر ابتدایی است که
حتی یادآوری آن ضرورتی ندارد .ولی چه میشود کرد اگر گردانندگان
ّ
منحط درباری ایران درست همین ابتداییترین اصل را در حق
تبلیغات
فردوسی مراعات نمیکنند و از زبان پرسناژهای منفی شاهنامه ،از
طریق جدا کردن ابیات از متن و گسستن رابطه و پیوند اندیش ٔه معین با
محیط پیرامون ،چنان عقایدی را به فردوسی نسبت میدهند که در واقع
جنایت در حق این مرد بزرگ و جنایت علیه مردم ایران است .قطعاتی
که از شاهنامه در مدارس تدریس میکنند و ابیاتی که از شاهنامه در
وزارتخانهها و مطبوعات و رادیو ...میآورند ،به طور عمده ابیات
جداگان ٔه خارج از متن و نظریات پرسناژهای منفی ـ خالف نظر
فردوسی ـ است که معمو ً
ال از اینجا و آنجای شاهنامه جدا میکنند و
موافق شیو ٔه نوین «مونتاژ» کرده و چیزی به نام شاهنامه به خورد مردم
میدهند که ضد شاهنامه است .تازه به همین اندازه نیز قانع نیستند.
هرچند گاه بیتی و مصرعی به وزن شاهنامه و در تأیید جهانبینی منحط
خویش میافزایند و به فردوسی میبندند.
ملکالشعرای بهار از نخستین رجال با صالحیت ادبی است که به این
تبهکاری توجه و به آن اعتراض کرد .او نوشت:
«این اواخر بازهم تصرفاتی در اشعار فردوسی شده و میشود .از
قضا در نسخ ٔه شماره سوم و چهارم مجل ٔه آینده در صفح ٔه ۱۸٢
شش بیت از شاهنامه دیدم که هرکدام را از یک جای شاهنامه
برداشتهاند و تصحیفی در آنها شده یک مصراع زیادی به آن افزوده
و یک مصراع کاستهاند و در جراید و مدارس آنها را میخوانند و
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یاد میدهند:
یا مرگ یا وطن
هـنـر نـزد ایرانیـان است و بـس
ندارنـد شـیـر ژیـان را بـه کـس
همـه یکـدالنـنـد یــزدان شـنــاس
بـه گـیتی ندارنـد در دل هـراس
چـو ایـران نـبـاشـد تـن مـن مبـاد
بر این بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر کشت خواهی همی روزگـار
چـه نیکـوتر از مـرگ در کارزار
او ً
ال این اشعار هریک از یک جای شاهنامه است ،ثانی ًا بعضی از
آنها قطعه است ،ثالث ًا برخی را مسخ کردهاند و رابع ًا شعر آخر جزء
قطعهای از اشعار دقیقی است که به نام فردوسی نقل شده و در
ردیف اشعار باال نبوده است)۶(».
بهار به خصلت سیاسی این نوع دستبرد به شاهنامه اشاره نمیکند و
بیش از این به تفصیل نمیپردازد .ما در زیر به توضیح بیشتری میپردازیم
تا معلوم شود که این ابیات از کجا آمده و جمعآوری آنها در یک چنین
قطعهای تا چه حدی مغایر نظر فردوسی است و چه هدف سیاسی زشتی
را دنبال میکند.
 .۱دو بیت نخست« :هنر نزد ایرانیان است ...همه یکدالنند»...
مربوط به یکی از ماجراهای بهرام گور است .بهرام گور به هنگام
شاهی مخفیانه و ناشناس به هند میرود .خود را ُگردی از سپاه بهرام
معرفی میکند .در هند گرگ و اژدها میکشد و با دختر شاه هند نرد
عشق میبازد و غیره .خاقان چین از وجود چنین گردی خبردار میشود
و او را نزد خود میخواند و وعد ٔه خلعت و خواسته میدهد .بهرام این
دعوت را گستاخی تلقی میکند و میرنجد و در پاسخ به خاقان چین
میگوید که بهرام بزرگترین پادشاه جهان است و من خادم او هستم.
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هرچه دارم از اوست .اگر هنری دارم از ایرانیان است .نمیتوانم خود
را در خدمت دیگران بگذارم .نیازی به خواسته ندارم .بهرام همه چیز
به من میدهد.
به متن شاهنامه توجه کنید:
فغفور چین در نامه به ُگرد ناشناس ایرانی (بهرام) پس از ذکر
شاهکارهای او و وعد ٔه پول و غیره تأکید میکند که:
تـرا آمـدن پیش مـن ننـگ نیسـت
چو با شاه ایران مرا جنگ نیست()۷
بهرام ـ ُگرد ناشناس ـ در پاسخ به خشم میآید و مینویسد:
جز آن بد که گفتی سراسر سخن
کهـن
بــزرگـی نـو را نـخـواهـم َ
شهنشاه بهــرام گورســت و بـس
چـنــو در زمـانـه نـدانـیــم کــس
دگـر آنک گفتـی که مـن کـردهام
بـه هنـدوسـتـان رنـجهـا بـردهام
هـمان اختـــر شــاه بهـرام بــود
فر و اورنگ و با نام بـود
که با ّ
هنر نیز ز ایرانیان است و بس
دارنـد گرگ ژیـان را به کــس
همه یـکـدالننـد و یــزدان شنــاس
به نیکی ندارنـد ز اخـتـر سـپاس
ز بـهرام دارم بـه بخشـش سـپاس
نیایش کنم روز و شب در سه پاس()۸
از مضمون مطلب کام ً
ال روشن است که نسخ ٔه «هنر نزد ایرانیان
است و بس!» تحریف است .نسخ ٔه درست این است «هنر نیز ز ایرانیان
است و بس» .بهرام به فغفور چین میگوید آنچه کردهام زیر سای ٔه شاه
بهرام بوده و «همان اختر شاه بهرام بود» و اگر هنری هم دارم آن را
مدیون ایرانیانم ـ ز ایرانیان و بس .بنابراین برخالف آنچه تو ـ فغفور
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چین ـ میگویی ،آمدن پیش تو ننگ است ،نمک به حرامی است.
با دقت نظری که فردوسی در پرداختن پرسناژها دارد ،از پاسخ
بهرام به فغفور چین نیز برای ترسیم روح خودکامگی و خودبینی او
بهره گرفته است .در این جمالت بهرام به در میگوید که دیوار بشنود.
او در اینجا گرد ناشناسی است و آن پاسخی را به فغفور چین میدهد
که انتظار دارد هر سپاهی او به مخالفین بدهد .او نمک پروردگی را به
سپاهیانش متذکر میشود و روش بندگی را به خدمتکارانش میآموزد
که هرچه دارید از شاه بهرام دارید ،به دیگری خدمت نکنید .منتها
ِ
خواست بهرام را با عالق ٔه خود به ایرانیان میآمیزد و روی
فردوسی
پیوند ایرانیان و یکدل بودنشان تأکید میکند و گردان را به وفاداری
نسبت به قوم خویش فرا میخواند.
اضافه کنیم که اندیش ٔه برتری ایرانیان نسبت به سایر خلقها و این ادعا
که گویا «هنر نزد ایرانیان است و بس» در هیچ جای شاهنامه وجود ندارد.
ما موضوع «نژادپرستی» و برتری نژادی را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
 .٢بیت بینهایت معروف «چو ایران نباشد تن من مباد »...اص ً
ال از
فردوسی و شاهنامه نیست و در هیچ نسخهای از شاهنامه چنین بیتی دیده
نشده است.
شادروان بهار ضمن تأکید این مطلب یادآوری میکند که در شاهنامه
بیتی که مصرع اول آن شبیه این بیت باشد مربوط به داستان رستم و
سهراب است .در مکالم ٔه سهراب با هجیر از قول هجیر گوید:
چو گـودرز و هفتاد پـور گـزین
همـه نامـداران ایــران زمــیــن
نبـاشـد بـه ایـران تـن مـن مـبـاد
چنـیـن دارم از مـوبـد پـاک یـاد
شادروان ملکالشعرای بهار پس از ذکر این مطلب با تعجب و نگرانی
میپرسد:
«راستی مصرع «بدین بوم و بر زنده یک تن مباد» از کجا پیدا شده؟
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چه کسی این مصرع را بر این قطعه افزوده؟ عجیب است که این
شعر طوری در تهران شایع شده که در قائم ٔه مجسم ٔه فردوسی هم
نقاری گردیده و بر هر زبانی روان است)۹(».
مجتبی مینوی هم تصریح میکند که این بیت از شاهنامه نیست .او
که در زمان رضاخان یکی از مبلغین برتری نژادی ضد عربی بود و به
تحریف شاهنامه کمک کرد ،امروز خوشبختانه اینجا و آنجا به گوشهای
از حقیقت اعتراف میکند و دربار ٔه این بیت میگوید:
«این بیت از فردوسی نیست .در تمام شاهنامه چنین بیتی نیست.
یک وقتی یک کسی نمیدانم که دلش خواسته است چنین بیتی
بسازد و به فردوسی نسبت دهد .به من میگویند این بیت از
گرشاسبنام ٔه اسدی است .نمیدانم .آنجا آن را ندیدم...
اشعار بی پدر و مادر را پهلوی هم قرار دادهاند و اسم آن را
شاهنامه گذاشتهاند .بنده وقتی میگویم این شعر مال فردوسی
نیست میگویند آقا تو وطنپرست نیستی ...آقا این وضع زندگی
نیست ...افرادی میخواهند احساسات وطنپرستی مردم را
بدین وسیله تحریک کنند و باال بیاورند هرچه دلشان خواست
در آن میگنجانند و هرچه در آن گنجانیده شده قبول میکنند و
میگویند این شاهنام ٔه ملت ایران است)10(».
به نظر معتبر و قاطع بهار و مینوی باید یک نکته را افزود و آن اینکه
مضمون وحشتناک این بیت با روح و جان فردوسی تناقض دارد و چنین
بیتی اصو ًال نمیتواند از شاهنامه باشد .کسی که با شاهنامه نخستین
آشنایی را پیدا کند در برابر صلحخواهی و انساندوستی فردوسی به طور
کلی و ایراندوستی او به ویژه سر تعظیم فرود میآورد .این مرد بزرگ
حماسهسرا که میدانهای رزم را با چنان استادی ترسیم کرده ،از مرگ
نابحق حتی یک انسان همواره نگران است و از قتل و ویرانی نفرت دارد و
در هر فرصتی قدرتمندان جهان را به آبادانی و پرهیز از خونریزی دعوت
میکند .او در سرتاسر شاهنامه این افسوس را به گونههای مختلف تکرار
میکند که «دریغ است ایران که ویران شود» .چگونه ممکن است چنین
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کسی زبانش بگردد که دربار ٔه زنده نماندن یک تن در این مرز و بوم شعر
بگوید؟ این بیت تراوشی است از قلب سیاه ناکسانی که به آسانی آب
خوردن آدم میکشند ،از شکنج ٔه حیوانی جوانان ایران لذت میبرند،
نسبت به مردم این کشور آنچنان کینهای به دل دارند که راستی را ،شعار
آنان و سیاست آنان نابودی هم ٔه ایران است و بنا به تصریح محمدرضا
پهلوی «وسایل آن هم فراهم شده است».
 .٣بیت چهارم سرود« :همه سر به سر تن به کشتن دهیم »...در
شاهنامه از زبان لشکریان توران خطاب به افراسیاب است به قصد
تشویق او برای هجوم به ایران!! افراسیاب از رستم شکست میخورد و
دچار وحشت میشود .در کار هزیمت است .سپاهیان توران به شاه خود
دلداری میدهند .او را به جنگ با رستم و هجوم به ایران تشویق میکنند
و میگویند قدرت ایران در رستم است .او را که بکشیم نه شاه میماند و
نه گنج .آنها در ضمن وضع دشوار خودشان را هم توضیح میدهند که
نمیتوانند کشور خود (توران) را به دشمن (ایران) بدهند.
به متن شاهنامه توجه کنید( :افراسیاب دربار ٔه رستم میگوید)
به دل گفت پیکار او کـار کیسـت
سپاهست بسیار و سـاالر کـیسـت
گـر آنسـت رسـتـم که مـن دیـدهام
بســی از نبــردش بـپیــچـیــدهام
چنین گفت لشکر بـه افـراسـیـاب
که چندین سر از جنگ رستم متاب
سلیحست بسـیار و مـردان جنـگ
دل از کار رستم چه داری به تنگ
سرش را ز زین اندر آور به خاک
از آن پس خود از شاه ایران چه باک!
نه کیخســرو آبـاد مانــد نـه گنــج
نـداریـم ایــن رزم کـردن بـه رنـج
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همه سر به سر تن به کشتن دهیـم
از آن ب ْه که کشور به دشمن دهیم()11
 .۴بیت پنجم« :اگر کشت خواهی همی »...از فردوسی نیست ،از
دقیقی است.
مالحظه میکنید تنظیمکنندگان قطع ٔه «یا مرگ یا وطن» ابتداییترین
اصل استفاد ٔه شرافتمندانه از یک اثر ادبی را مراعات نکردهاند .آنها سه
بیت از جاهای مختلف شاهنامه و جدا از متن گرفته و پس از دستکاری
در خالف منظور روشن فردوسی به کار بردهاند .دو بیت دیگر که مال
فردوسی نیست به دروغ به او نسبت دادهاند.
قطع ٔه «یا مرگ یا وطن» از ساختههای ستاد ارتش رضاشاهی است.
این قطعه بعدها تکمیل شد ،برای آن موسیقی هم جور کردند و «سرود
میهنی» شد که در مدارس و سربازخانهها به کودکان و سربازان یاد
میدهند و اغلب از رادیو و تلویزیون پخش میکنند .عالوه بر ابیات باال
در این «سرود میهنی» ابیات زیر نیز به نام فردوسی آمده است:
ُپر از مهر شاه است ما را روان
بـدیـن کـار داریم شـاها توان
شها ِمـهر تو کیش و آئیـن ماست
پرسـتـیـدن نـام تـو دیـن ماست
دریغ است ایران که ویـران شود
ُکنـام پلـنـگـان و شـیـران شــود
کـه جـاویــد بــادا ســر تـاجـدار
خجسـته بـر او گــردش روزگـار
ببینیم این چهار بیت از کجا آمده و چگونه مونتاژ شده است:
ُ .۱پر از ِمهر شـاه است ما را روان
بـدیـن کـار داریـم شـاهــا تــوان
این بیت در شاهنامه از زبان منذر تازی خطاب به یزدگرد بِ ِزهگر آمده
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است .درباریان یزدگرد او را گناهکار (بزهگر) ،خودکامه و خون آشام
میدانند .میترسند که اگر پسرش بهرام (بعدها ُملقّب به بهرام گور)
زیر دست پدر پرورش یابد خودکامهای بدتر از خود او بار آید .به فکر
میافتند که پسر را از پدر جدا کنند و به دست ُم َر ّبیان بسپارند .بدین منظور
محضری از فرستادگان کشورها ،موبدان و غیره و غیره گرد میآورند.
در این محضر منذر تازی والی یمن نیز شرکت دارد و میکوشد یزدگرد
را قانع کند که اگر بهرام را به او بسپارند ،بهتر است .هدف او این است
که از طریق پرورش ولیعهد بعدها در دربار ایران نفوذ کند (واقع ًا هم
به هدف خود میرسد و پس از مرگ یزدگرد به ایران لشکر میکشد و
بهرام را به شاهی میرساند و خود همه کاره میشود که آغازی بر هجوم
اعراب به ایران است).
باری در متن چنین حادثهای ،زمانی که زبان تم ّلق و خودستایی
چاکرمنشانه دراز است ،منذر تازی به قصد خودستایی و جلب نظر شاه،
فن سواری متذکر میشود و هم
هم شایستگی خود و اطرافیانش را در ّ
ادعا میکند که قلبی پر از ِمهر شاه دارد .او میگوید:
پـر از مهـر شـاه است ما را روان
به زیـر انـدرون تـازی اسـبان دوان
در هم ٔه نسخههای معتبری از شاهنامه که در دست است این بیت تقریب ًا
به همین صورت درج شده است .مأموران ستاد ارتش که «سرود میهن»
میساختهاند ،در بند درستی و نادرستی مصرع دوم و انتخاب نسخ ٔه
درست نبودهاند .برای آنها مهم این بود که از هر جای شاهنامه و از زبان
هر کس که باشد ،بیتی پیدا کنند مبنی بر اینکه روان ما پر از ِمهر شاه است.
این بیت را از قول منذر پیدا کرده و مصرع دوم آن را آنطور آوردهاند.
 .٢بیت «شها مهر تو دین و آیین ماست» ،از شاهنامه نیست.
 .٣دریغ است ایـران که ویران شود
ُکنام پـلنـگان و شـیـران شـود
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این بیت در شاهنامه از قول مردم ایران علی ه کیکاووس آمده است.
کاووس علیرغم توصی ٔه بزرگان و پهلوانان از سر خودخواهی و
برتریجویی به هاماوران لشکر میکشد و در این جنگ بیدادگرانه اسیر
میشود .از این سو تورانیان هجوم میآورند ،سپاه ایران پراکنده و زن و مرد
و کودک ایرانی اسیر میشوند .عدهای از ایرانیان به رستم پناه میبرند و پس
از شکایت از کاووس و سیاست بی ِ
خ َردان ٔه او که کشور را به باد فنا داده،
یاری میجویند و دل میسوزانند که «دریغ است ایران که ویران شود».
سـپاه اندر ایـران پراکـنـده شـد
زن و مرد و کودک همه بنده شد
دو بهـره سـوی زاولسـتان شدند
به خواهـش َب ِر پو ِر دستان شـدند
که مـا را ز َبـدها تـو باشـی پنـاه
چو گم شد سر تاج کاووس شاه
دریغ است ایران که ویران شود
کنـام پلنـگان و شـیران شـود()۱۲
 .۴کـه جاویـد بـادا ســر تـاجـدار
خجسـته بـر او گـردش روزگـار
این بیت در شاهنامه از مقدم ٔه بخش پادشاهی اشکانیان است .زمانی
که فردوسی به دالیلی مجبور میشود اثرش را به سلطان محمود اهدا
کند ،یکی از زیباترین خطابیههای خود را میسراید و در این خطابیه
شاهنامهاش را «ستمنام ٔه عزل شاهان و درد دل بیگناهان» مینامد .به
محمود هشدار میدهد که این جهان پایدار نیست .آنکه از داد بپیچد،
مکافات خواهد دید ،نامهاش سیاه خواهد شد.
فردوسی مقام خود را بسی از مقام شاهان باالتر میبرد ،بسان
ُگردی در میدان نبرد ،خود را میستاید و شاهنامهاش را به رخ
میکشد .سخن را برتر از گوهر دانسته و در برابر بزرگی ظاهری
شاهان که گذراست ،عظمت جاودان ٔه شاهنامهاش را میگذارد که از
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باد و باران نیابد گزند .فردوسی به محمود میفهماند که از جمشید تا
زمان خود او بسیاری شاهان آمدند و رفتند .تو هم خواهی رفت .به
غره مشو.
قدرت ظاهری ّ
به ابیات شاهنامه توجه کنید:
نگه کن که این نامه تـا جـاودان
ـخـردان
درفشــی ُب َ
ـود بر ســر بِ َ
بمـانـد بسی روزگـاران چـنیـن
که خوانند هرکس بر او آفـریـن
چنیـن گفـت نوشـین روان قـباد
که چون شاه را دل بپیـچـد ز داد
کنـد چـرخ منـشـور او را سـیـاه
ستــاره نخوانـد ِورا نـیــز شــاه
سـتـمنـام ٔه عــزل شـاهـان بــود
چـو درد دل بـیگـنــاهـان بـــود
بـمـانـاد تـا جــاودان ایـن گـهـر
هنــرمـنـد و بـا دانـش و دادگــر
نبـاشــد جـهـان بـر کسـی پایـدار
همـه نـام نیــکــو بــود یــادگـار
کجا شد فریدون و ضحاک و جم
مهـان عـرب خســروان عـجـم
کـجـا آن بــزرگـان سـاسـانیـان
زبـهـرامیــان تـا بـه سـامانـیــان
سـخن مانـد انـدر جـهان یادگار
سـخـن بهتـر از گوهــر شـاهوار
سـتایش نبـرد آنک بـی داد بـود
به گنج و به تخت مهی شاد بود
گسسته شود در جهان کام اوی
نخواند به گیتی کسـی نام اوی()۱٣
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چنان که میبینیم این قطعه یکی از درخشانترین نمونههای عظمت
روحی فردوسی است .او درست زمانی که شاهنامهاش را به شاهی هدیه
میکند ،شاهان جابر را اینچنین به تازیانه میبندد و یادآوری میکند که
آنچه در شاهنامهاش آمده ،اگرچه به یزدگرد ختم شده ،اما مضمون آن
تا سامانیان نیز ادامه مییابد ،یعنی شامل زمان محمود نیز میشود .این
ابیات شبیه مفاخرات ُگردان سرفرازی چون رستم و اسفندیار است .و
در متن این هشدار تند نکوهشآمیز و مقابله و مفاخره درقبال محمود
است که فردوسی فقط برای اینکه طرف خطاب را نشان دهد ،میگوید:
کـه جـاوید بادا ســر تـاجــدار
خجسـته بر او گـردش روزگـار
چنان که مالحظه میکنید ابیات «سرود میهن» یا از شاهنامه نیستند
یا در شاهنامه معنا و مفهومی جز آن دارند که تنظیم کنندگان اینگونه
سرودها و قطعهها میخواهند به شنونده تلقین کنند.
قطع ٔه «یا مرگ یا وطن» و «سرود میهن» با وجود کوتاهی ،مضمون
کامل و تمام شدهای دارند .در اینجا سه اندیش ٔه اصلی فاشیسم:
نژادپرستی ،جنگطلبی و تسلیم در برابر پیشوا دقیق ًا منعکس شده است.
درحالی که در سرتاسر شاهنامه این اندیشهها وجود ندارد .تا جایی که
حتی از زبان پرسناژهای منفی شاهنامه و ابیات گسیخت ٔه دستچین شده
از جاهای مختلف هم نمیتوان قطعهای ساخت که چنین مضمونی را
برساند .از اینجاست که خدم ٔه دربار مجبور شدهاند پنج بیت از ده بیت
تجسم اندیشههای فاشیستی و تبهکارانه است از خود بسازند و به
را که ّ
فردوسی ببندند.
مثال دیگر برای نشان دادن تحریف خشن شاهنامه نسبت دادن مصرع
«چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» به فردوسی است که هیچکس نمیداند
از کجای شاهنامه گرفته شده و بیت کامل آن چیست .در واقع این مصرع
از شاهنامه نیست و بیت کامل هم ندارد.
حتی در «شاهنامههای» دستچین شدهای که از جانب وزارت
فرهنگ درباری و دولت به منظور اثبات ضرورت اطاعت کورکورانه
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از شاه منتشر شده ،جرأت نکردهاند چنین مصرعی را بگنجانند .این
مصرع سفیهانه و کوس ٔه ریش پهن است .زیرا اگر کسی یزدانپرست
نباشد در این مصرع چیزی خطاب به او نیست و او فرمان شاه را همان
قدر نخواهد پذیرفت که وجود یزدان را نپذیرفته است .و اما کسی که
یزدانپرست باشد رساندن مقام شاه را به خدایی کفر میداند و برای
یزدان تالی نمیشناسد .به این دلیل آشکار «چه فرمان یزدان چه فرمان
شاه» شعاری است ابلهانه و آن را بیسوادان درباری که عقلشان به کشف
بهتری قد نمیداده ،به نام فردوسی بستهاند.
از نظر مضمون این مصرع توهین به فردوسی و توهین نسبت به هر
انسان شریفی است که به چیزی جز خاکساری در برابر قلتشن دیوانان
دوران معتقد باشد .هرگز چنین خاکساری از «جلوههای روح» ایرانیان
باستان نبوده و فردوسی که بهترین ُس َنن ایران باستان را با روح پیکارجوی
مردم زمان خویش درآمیخته و خود از هیچ شاهی اطاعت نکرده ،هرگز
نمیتوانسته چنین مصرعی بر زبان آورد.
نص َا ِوستا و با سرتاسر آموزش
اطاعت کورکورانه از شاهان با ّ
زرتشت مغایر است .اوستا از سوی مردم زبان به دعا میگشاید که:
«ای سپندارمذ!
ِ
مباد که شهریاران بد بر ما پادشاهی کنند.
ای سپندارمذ! چنان کن که برای مردم خانه و زندگی بهتر و برای
چهارپایان چمن و چراگاه فراهم آید)۱۴(».
اوستا فرمانبرداری از شاهان ستمکاره را گناه میشمارد و کسانی
را که به فرمان شاهان بد گردن نهند ،به عذاب دوزخ تهدید میکند و
میگوید:
«آن کسان که به فرمان شاهان بد گردن نهند ،بدمنش و بدگفتار و
بدکردارند .روانهای آن پیروان دروغ با خورشهای پلید پذیره
شوند ،آنان آشکارا به دوزخ درآیند)۱۵(».
در دین اسالم و به ویژه در میان شیعیان نیز هرگز اطاعت از شاهان و
حکام جابر توصیه نشده است.
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این فکر که گویا شاه به نوعی نمایند ٔه خدا در زمین است ،ساخت ٔه ذهن
ُمالیانی است که خود را به طور کامل در خدمت فئودالها گذاشتند .منتها
تا پیش از حکومت پهلوی خود مالیان درباری نیز جرأت نمیکردند که
فرمان شاه را فرمان یزدان بنامند .تا اواخر قاجاریه مالیان درباری توانسته
بودند تا اینجا پیش روند که گفت ٔه سلطان را همطراز گفت ٔه پیغمبر بدانند:
«گفت ٔه پیغمبر و سلطان یکی است»()۱۶
و اضافه میکردند که:
«شک نیست که سلطان عادل را اطاعت فرض است»()۱۷
اما برابر دانستن گفت ٔه شاه ـ آن هم شاه عادل ـ فقط با گفت ٔه پیغمبر برای
دربار پهلوی بسیار کم بود و لذا به کارمندان ستاد ارتش دستور دادند که
فرمان شاه ـ ولو شاه جابر ـ را برابر فرمان یزدان اعالم کنند و آنان دیواری
کوتاهتر از دیوار شاهنامه نیافتند.
ب .شیو ٔه محیط سازی
چنین بود نخستین شیو ٔه دربار پهلوی برای سوءاستفاده از نام شاهنامه
به قصد توجیه نظریات فاشیستی و نئوفاشیستی.
به کار گرفتن این گونه تحریفها و دروغ بستنها به فردوسی ،با
وجود اهمیتی که دارد ،هنوز مهمترین شیو ٔه سوءاستفاده از شاهنامه
نص شاهنامه
نیست .زیرا به هر صورت دامن ٔه آن بسیار محدود است .اگر ّ
پایه قرار گیرد ،تعداد ابیاتی که حتی با این روشهای ناشرافتمندانه بتوان
از آن جدا کرد و دستاویز قرارداد ،نادر است و بستن به نام فردوسی نیز
نمیتواند از حد معینی فراتر رود.
مهمترین شیو ٔه سوءاستفاده از شاهنامه ایجاد محیط ویژهای پیرامون
آن است .طی سالها جهل و بیخبری مردم ایران از فرهنگ غنی خویش،
مقامات حاکم توانستهاند حرفهای معینی را توی دهنها بیندازند و
آنقدر تکرار کنند که جزو بدیهیات به حساب آیند.
این شیو ٔه زشت به ویژه در مورد شاهنام ٔه فردوسی وسیع ًا به کار
گرفته میشود .شاهنامه اثری است که معنای عمیق آن در قالب داستانی
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و تاریخ شاهان بیان شده و اگر کسی نخواهد از صورت به معنا رود،
چه بسا گمراه گردد .خود فردوسی در آغاز شاهنامه به این نکته توجه
خردان باید از «رمز و معنای» داستان بهره
داشته و تأکید کرده است که بِ َ
گیرند .روشن است که «رمز و معنا» را به سادگی نمیتوان دریافت .این
ویژگی شاهنامه میدان را برای دشمنان آن باز گذاشته است تا به جای ره
بردن از صورت به معنا و شکافتن رمز و معنای داستانها ،در پنهان کردن
معنای شاهنامه بکوشند و از ظواهر امر و صورت برخی از داستانها
برای ایجاد محیط ضد شاهنامه بهره گیرند و پهلوانان سرفراز شاهنامه
را شاهپرست ،مطیع ،هوادار خودکامگی ،تجاوزکار ،خرافهپرست،
برتریجوی و خونریز معرفی نمایند.
کار محیط سازی ،گاه بسیار مبتذل است .مث ً
ال روزنامههای درباری
هر روز عنوانهای درشتی نظیر «شاه و شاهنامه»« ،پهلوی در شاهنامه»،
«تا سای ٔه شاه بر سر ایرانیان میبود ،ایران نیز از هجوم آشوبها و
ناگواریها برکنار میبود »...و صدها نظیر آن را منتشر کرده و صفحاتی
را از ابیات گسیخت ٔه شاهنامه پر میکنند تا شاید مردم ساده را که فرصت
مطالع ٔه کامل شاهنامه و حتی فرصت مطالع ٔه آن ابیات گسیخته و درک
معنای آن را ندارند و چه بسا رمز و معنای این اثر بغرنج هنری را به آسانی
درک نکنند ،تحت تأثیر بگیرند .حساب این روزنامهنویسان این است که
کمتر کسی در این باره خواهد اندیشید که کلم ٔه «پهلوی» در شاهنامه به
خانواد ٔه رضاخان که پس از کودتای سوم اسفند روشنفکران بادمجان
دورقابچین نام فامیل پهلوی را برای او برگزیدند ،ربطی ندارد .حساب
غلطی هم نیست .وقتی سنگ را بسته و سگ را گشاده باشند ،وقتی
تجلیل واقعی از فردوسی و تحلیل درست نظریات وی در دسترس توده
نبوده و همه جا از کتابهای درسی گرفته تا صفحات روزنامهها از این
ابتذال پر شود ،وقتی در قائم ٔه مجسم ٔه فردوسی هم بیت بی پدر و مادر
اس اساس اندیش ٔه فردوسی نقاری کنند،
«چو ایران نباشد »...را به عنوان ّ
سرانجام عدهای به دام میافتند و خواه ناخواه محیط معینی پیرامون
شاهنامه ساخته میشود .چنان که هم اکنون ساخته شده است.
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اما محیط سازی پیرامون شاهنامه ،علیه شاهنامه تنها به این مرز
محدود نیست« .اندیشمندان» بورژوایی نیز که خود با نظام خودکامگی
و اندیشههای فاشیستی بیگانه نیستند یا به هر دلیل سود خود را در سود
حاکم وقت میبینند ،با «آثار علمی» و فعالیتهای «هنری» خویش آب به
آسیاب دشمنان شاهنامه میریزند و محیط ضد شاهنامه را با نوشتههای
خود رنگآمیزی میکنند.
مث ً
ال مراسم تاجگذاری شاه و فرح پیش میآید که توهین آشکار به
جامع ٔه ایران و تمدن خلقهای ایران است .مردم علیه آن بر میخیزند.
اما در همین زمان کتاب مستطاب «تاجنامه» گرد آورد ٔه آقای خانلری
که خود را از ستونهای ادب فارسی میداند ،منتشر میشود .این کتاب
با هزین ٔه دولت و چاپ بسیار گرانقیمت ،از روی نسخ ٔه خانواد ٔه علم
و با تشریفات ویژه چاپ شده و در آن سخنرانیهای شاهان به هنگام
تاجگذاری از جاهای مختلف شاهنامه جدا شده و به هم چسبانده شده
است .تازه در این کار نیز صداقت علمی به کار نرفته و هر جا که بیتی
خالف میل «رهبر خردمند» تصور شده ،با شیو ٔه «خودسانسوری» کنار
گذاشته شده است .در پایان کتاب نیز ابیات گسیختهای از سایر جاهای
شاهنامه که کمترین ارتباطی با سخنرانیهای شاهان در تاجگذاری
هم ندارد ،به چاپ رسیده و در آنها دشمنان شاه به کیفر سخت تهدید
شدهاند.
البته آقای خانلری میداند که این کار تبهکاری علیه فردوسی و به طور
کلی ،علیه تمدن و فرهنگ مردم ایران است .او میداند و نمیتواند نداند
که در سرتاسر شاهنامه هرگز از مراسمی نظیر مراسمی که محمدرضا
شاه به راه انداخت تجلیل نشده و سخنرانیهای شاهان در شاهنامه به
هنگام تاجگذاری شیو ٔه ویژهای برای اعالم برنام ٔه دولت یا زمامدار به
هنگام آغاز حکومت است .اگر این سخنرانیها مورد تجزیه و تحلیل
حتی در اینجا
علمی قرار گیرد این نکته روشن خواهد شد که فردوسی ٰ
میکوشد که روی ضرورت استقرار حکومت عدل ،دوری از بیداد و
خودکامگی ،توجه به زندگی تود ٔه مردم تکیه کند و خودکامگی شاهان
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را بکوبد .باری ،گردآوری این گونه مطالب و بستن آن به ُدم تاجگذاری
محمدرضا شاه فقط یک بندبازی پلید ادبی ـ سیاسی است .هنگامی
که کسانی چون خانلری به دالیلی که خود باید توضیح بدهند به چنین
بندبازی تن در میدهند ،هزاران نفر به دام میافتند و از آنجا که امکان و
فرصت غوررسی ندارند باور میکنند که گویا فردوسی مطالب مبتذلی
در حد تاجگذاری محمدرضا شاه سروده است.
استاد دیگر دانشگاه ،ذبیحالله صفا ،اثری پیرامون حماسهسرایی در
ایران نگاشته و دربار ٔه مسائل ادبی و ف ّنی حماسهها ،پژوهشی درخورد
توجه انجام داده است .ولی همین استاد زمانی که به بررسی جوانب
سیاسی حماسهسرایی در ایران رسیده ،کمترین نیازی به کار پژوهشی
احساس نکرده و به تکرار غلطهای مشهور و مطالب کام ً
ال بیاساس
اکتفا نموده و مینویسد:
«هم ٔه صفات خوب!! م ّلی ،یعنی شاهپرستی ،ایراندوستی،
اطاعت ،مردانگی ،شجاعت ...در پهلوانان ایران یافت
میشود»()۱۸
«شاه را بینهایت دوست دارند و سرپیچی از فرمان او را گناه
میدانند و چنین میپندارند که برای حفظ تخت سلطنت جان و
مال و آرام و قرار و زن و فرزند را ارجی نیست»()۱۹
«شاهان و شاهزادگان ایران نیز به تمام معنا صاحب فضایل و
صفات پهلوانان ایرانند و کمتر از طریق انصاف و داد منحرف
میشوند ...وظیف ٔه هر ایرانی وفاداری نسبت به شخص شاه و
اطاعت از اوست»()٢۰
مکرر دروغهای بزرگ ضد
تمام این ادعاها دروغ است .تکرار ّ
شاهنامه است تا محیط مطلوب دربار را گرم نگاه دارند .فردوسی به
هیچوجه سرپیچی از فرمانهای شاهان را گناه نمیداند .بالعکس حماس ٔه
شاهنامه حماس ٔه همین سرپیچیها و قیامهای پهلوانان است علیه شاهان
ستمگر .شاهان و شاهزادگان نیز «صاحب فضایل پهلوانان نیستند و به
طور عمده از راه داد و انصاف منحرف میشوند .شاهپرستی عمیق ًا ضد
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معتقدات فردوسی است .پژوهشگری که کمترین اعتباری برای خود
قایل بوده و الاقل یک بار شاهنامه را خوانده باشد نمیتواند چنین ستمی
به فردوسی روا دارد.
مثال دیگر را میتوان از فضلالله رضا آورد که روزگاری با لقب
پرطمطراق «پروفسور» رئیس دانشگاه تهران شد .او هم در چند نوشت ٔه
بسیار سطحی ،شاهنامه را از نظر سیاسی حامی رژیم خودکام ٔه سلطنتی
معرفی میکند .بنا به گفت ٔه او:
«داستانهای شاهنامه سازمانی  Structureدارند که در ذهن
فردوسی مانند آئیننامه!! و فرمول ریاضی!! نقش بسته است!!
برخی از سازمانهای داستانها ...چنین است:
 .۱شهریار مردی نیرومند و عموم ًا دادگر و آموزگار و کار او
پیشبرد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور و برنامهریزی!! و
سازمان دادن است (برنامهریزی در ایران باستان؟!)
 .٢شاه فرزندی دارد که بسیار بر او ِمهر میورزد.
 .٣شاه دشمنی دارد که فرصت مناسبی میجوید.
 .۴سروش که نمایند ٔه نیروی آسمانی است به هنگام ضرورت شاهِ
دادگر را راهنمایی میکند.
 .۵شاه به کمک فرزند دشمن درندهخوی را به سزای تبهکاریش
میرساند!!»()٢۱
او ً
ال داستانهای شاهنامه بسیار بسیار متنوعتر از آن است که در یک
گرد ٔه ساده و یکنواخت بگنجد و ثانی ًا مضمون و محتوای هم ٔه داستانهای
اصلی شاهنامه ضد معنا و مفهوم گردهای است که جناب پروفسور به
صورت «آئیننامه» تحویل میدهد .داستانهای شاهنامه داستان این
گونه شاهان «خردمند» و فرزندان «مامانی» آنها نیست .گردهای که
فضلالله رضا ارائه میدهد ،فقط در ذهن خود او و امثال او وجود دارد
که با لبهای آلود ٔه خویش چکمههای همایونی را برق میاندازند و برای
خودکامگی شاه محیط میسازند.
ممکن بود از این گونه نوشتهها نمونههای به مراتب بیشتری آورد.
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چنان که یاد کردیم در این پنجاه سال کوهی کاغذ علیه فردوسی سیاه
شده است .اما آنچه گفتیم برای درک مقصود کافی است ،مشتی است از
خروار که چگونه کسانی ظاهر ًا به نام تجلیل از فردوسی علیه او محیط
میسازند؛ ادعاهای نادرست و بیپشتوانه و ابیات من درآوردی را در
زبانها میاندازند و به بدیهیات ُمس ّلم بدل میکنند.
***
در پنجاه سال گذشته متأسفانه میدان اصلی «پژوهش» در شاهنامه در
دست این گونه عناصر بود .محیط ترور و خفقان حاکم بر کشور امکان
نمیداد که پژوهش واقعی و عمیقتری در شاهنامه به عمل آید .درباریان
به هیچ روی نمیخواستند سالحی را که از نام فردوسی به سود خویش
ساختهاند ،از دست فرو نهند .لذا پژوهشهای علمی روی شاهنامه
بیشتر به سمت هنری و ادبی آن سوق داده میشد .بسیاری از محققین نیز
طبق عادت بحث از کنیه و نام شعرا و نویسندگان را به مراتب ضرورتر
و سودمندتر از بحث در اندیشههای آنان میدانستند .در نتیجه اقدامات
تبهکاران ٔه رژیم پهلوی علیه شاهنامه هنوز پاسخ شایسته نیافته است.
البته این بدان معنا نیست که کسی متوجه موضوع نبوده یا کاری در این
زمینه نشده است .در کشور ما در سالهای اخیر علیرغم محیط خفقان
مطالبی عنوان شده که اگر هم به زبان اشاره و کنایه باشد ،نشانهای از
عمق درک مطلب است .نوشت ٔه شاهرخ مسکوب «مقدمهای بر رستم و
اسفندیار» بهترین نمون ٔه اینگونه نوشتهها است .عبدالحسین زرینکوب
نیز با وجودی که تحت تأثیر اندیشههای نژادگرایانه و شوونیسم بورژوایی
قرار دارد ،در نوشتهها و سخنرانیهایش («نفوذی در شاهنامه» و «نه
غربی و نه شرقی ،انسانی») نکات جالبی بیان کرده است.
در این میان نویسندگان شوروی جای برجستهای را اشغال میکنند.
آنها که به متدولوژی درست و علمی اتکا دارند ،توانستهاند به عمق
بسیاری از نظریات فردوسی پی برده و اهمیت خلقی شاهنامه را به درستی
درک کنند .استاریکف شرقشناس بزرگ شوروی تأیید میکند که:
«شاهنامه ،کتابی است که اهمیت سیاسی عظیمی دارد ...رفتار
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نسبت به آن و مؤلف آن همیشه اساس ًا سیاسی بوده است)٢٢(».

استاریکف توجه میدهد که شاهنامه «گرایش خلقی» دارد.
«این گرایش درمقابل خودکامگی شاهان ایران گذاشته شده...
در پشت شاهنامه ،گوهر خلقی درونی آن نهفته است ،که
شاه ـ فئودال با تمام وجود نسبت به آن بیگانه است»()٢٣
این «گرایش خلقی»
«اگرچه در منظوم ٔه فردوسی همواره در سطح قرار ندارد ،ولی
درست همین گرایش روح و جان منظومه را تشکیل میدهد)٢۴(».
اگر بخواهیم فردوسی و شاهنامهاش را بشناسیم و پیامش را بشنویم
نباید در سطح شاهنامه بلغزیم .شیو ٔه درست تحقیق الزم است تا به گوهر
درونی و منطق شاهنامه دست یابیم .شاهنامه سرگذشت دهها و صدها نفر
است که هریک از آنها ماجراهای گوناگونی از سر میگذرانند .تک تک
این ماجراها چه بسا گویا نباشد و نکت ٔه خاصی را بیان نکند .هر ماجرایی
چه بسا تصادفی جلوه کند ،اما در پشت سر این تصادفها قانونمندی در
جریان است .وقتی حوادث را جمعبندی کنیم ،وقتی سرنوشت شاهان
را در مجموع آن بنگریم ،وقتی از شکستها و پیروزیها آمار بگیریم،
وقتی مجموع ٔه اثر را در ارتباط با دوران و در پیوند با اندیش ٔه مؤلف
بنگریم ،آن وقت میتوانیم از سطح شاهنامه بگذریم و به درون آن نظر
کنیم .با چنین منطقی یکباره دنیای دیگری ازشاهنامه در برابر ما گشوده
میشود.
در این نوشته میکوشیم این شیو ٔه بررسی را که به گمان ما شیو ٔه درستی
است ،به کار بندیم .شاید به منطق شاهنامه و پیام فردوسی دست یابیم.
توضیحات:

 :۱یادنام ٔه فردوسی ،انتشارات انجمن آثار ملی ،تهران.۱٣۴۹ ،
 :٢پادشاهی و پادشاهان از دید ٔه ایرانیان ،بر بنیاد شاهنامه ،انتشارات وزارت
فرهنگ و هنر ،تهران.۱٣۴۶ ،
 :٣ولیعهدی در ایران باستان ،بر بنیاد شاهنامه ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر،
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تهران.۱٣۴۸ ،
فر در شاهنامه ،بر بنیاد شاهنامه ،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر ،تهران،
ّ :۴
.۱٣۴۹
 :۵شاهرخ مسکوب :مقدمهای بر رستم و اسفندیار ،سازمان کتاب های جیبی
تهران ،۱٣۴۸ ،صفح ٔه .۱
 :۶ملکالشعرای بهار :فردوسینامه ،مرکز نشر سپهر ،تهران ،۱٣۴۵ ،صفح ٔه
۱۶۵ــ تکیه از ماست.
 :۷شاهنامه ،چاپ مسکو ،جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۴٣۱بیت ( ٢٢۱٣از این پس به
ذکر شمار ٔه جلد ،صفحه و بیت اکتفا میکنیم).
 :۸جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۴٣۱از بیت  ٢٣۱۹به بعد.
 :۹ملک الشعرای بهار :همان اثر ،صفح ٔه .۱۶۶
 :۱۰فردوسی و ادبیات حماسی ،تهران ،صفح ٔه ( ۱۶۷ - ۱۶۶تکیه از ماست)
 :۱۱جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٢۷۷از بیت  ۱۰۶۰به بعد.
 :۱٢جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱٣۸از بیت  ۱۹۰به بعد.
 :۱٣جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۱۴از بیت  ٢۷به بعد.
 :۱۴جلیل دوستخواه :اوستا ،نام ٔه مینوی آیین زرتشت ،انتشارات مروارید،
تهران ،۱٣۴٣ ،صفح ٔه .۸۵
 :۱۵جلیل دوستخواه :همان اثر ،صفح ٔه .۹۰
۱۶و :۱۷سیاست در اندرزنامهها ،نوشت ٔه فریدون آدمیت و هما ناطق ،مجله
خواندنیها ۵ ،شهریور .)٢۵٣۶( ۱٣۵۶
 :۱۸ذبیح الله صفا :حماسه سرایی در ایران ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ سوم،
 ،۱٣۵٢صفح ٔه .٢٣۴
 :۱۹همان کتاب ،صفح ٔه .٢٣۵
 :٢۰همان کتاب ،صفح ٔه .٢٣۷
 :٢۱فضل الله رضا :نگاهی بر شاهنامه ،انتشارات انجمن آثار ملی ،تهران،
 ،۱٣۵۰صفح ٔه .۹۱ - ۹۰
 :٢٢آ.آ .استاریکف :فردوسی و شاهنامه،ــ [این اثر در سال  ۱۹۵۷به پیوست
جلد اول ترجم ٔه روسی شاهنامه منتشر شد .شادروان رضا آذرخشی آن را به
فارسی برگردانید که در سال  ۱٣۴۷در تهران به چاپ رسید .اما مترجم مجبور
شد در مقدمهای که نوشته اعتراف کند که «اندک انحراف از اصل اجتنابناپذیر
و بنا به مقتضیات ضروری بوده» ،در واقع آذرخشی مجبور شد بنا به مقتضیات
از صراحت و دقت اظهار نظرهای دانشمند شوروی بکاهد تا ترجمه از سانسور
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بگذرد .ما الزام ًا به اصل روسی نوشته مراجعه کردهایم ].ـ صفح ٔه ( ۵۰۸تکیه
روی کلم ٔه «سیاسی» از خود استاریکف است).
:٢٣همان اثر ،صفح ٔه .۵۰۰
:٢۴همان اثر ،صفح ٔه ( ۵۶۹تکیه از ماست).

فصل دوم:
فردوسی مؤلف شاهنامه

غلط مشهور است که فردوسی کار دیگری نداشته ،جز به نظم کشیدن
شاهنامه .میگویند مأخذ حاضر و آمادهای وجود داشت و فردوسی آن
را با امانت تمام به نظم کشید .بسیاری از پژوهشگران روی «امانت»
فردوسی دائمأ تأکید میکنند و او را به خاطر آن میستایند که در واقع
نکوهشی شبیه ستایش است .اگر ادای این پژوهشگران را بپذیریم ،باید
قبول کنیم که فردوسی شخصیت سیاسی ـ اجتماعی برجستهای نبوده و
فقط ناظمی است بیابتکار که در بهترین حالت فارسی دری را تکامل
بخشیده است.
این برداشت به نظر ما بسیار سطحی است و عالوه بر هم ٔه معایب
دیگر این عیب بزرگ را هم در بر دارد که نظرها را از ضرورت پژوهش
در عقاید فردوسی و محتوی شاهنامه منحرف میکند .در نتیجه ،نظریات
سیاسی که رژیم حاکم کنونی ایران به فردوسی نسبت میدهد به عنوان
تنها نقطه نظر سیاسی پیرامون شاهنامه بیرقیب میماند.
به راستی نیز اگر این ادعا صحیح باشد که کار فردوسی ثبت توأم با
امانت متن حاضر و آمادهای است ،دیگر هرگونه کنجکاوی در عقاید
فردوسی و دوران فردوسی ـ که بنا بر آن برداشت تأثیری در محتوی
شاهنامه نداشته ـ بیفایده میشود .توجه به این نکته اهمیت بیشتری
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کسب میکند اگر به یاد آوریم که صاحبان و مبلغین این ادعا کار تدوین
کنندگان مأخذ اصلی را هم کوچک میگیرند و برآنند که تنی چند نشستند
و هر آنچه را که از متون قدیم به جا مانده بود ،در کتابی گرد آوردند.
به این ترتیب مأخذ شاهنامه عبارت میشود از مجموع ٔه ناهمگونی
از آنچه که تصادف روزگار از دست چپاول نجات داده است .به عبارت
دیگر مأخذ شاهنامه چیزی جز یک بایگانی از یادگارهای تصادفی کهن
نیست .هر قطعه از این مجموعه میتواند معنا و مفهومی داشته ،پیامی از
تدوین کنند ٔه اصلیاش که مث ً
ال در زمان ساسانیان میزیسته به همراه آورد،
اما مجموع اثر نمیتواند هدف و معنای سیاسی واحدی را بیان کند.
شاعر و یا بهتر بگوییم «ناظمی» هم که این مجموع ٔه ناهمگون را با
امانت ـ یعنی به طور مکانیکی و بدون دخالت دادن عقاید خویش و روح
اولی پیامی برای گفتن نخواهد داشت.
زمان ـ به نظم کشیده ،به طریق ٰ
خوشبختانه یک نظر دقیق به شاهنامه نادرستی این برداشت سطحی
را به ثبوت میرساند و نشان میدهد که فردوسی مؤلف شاهنامه است
و نه ناقل «امین» متن حاضر و آماده .او روح زمان خویش را در شاهنامه
جدی برای گفتن داشته است.
منعکس کرده و سخنی ّ
مدعیانی که میخواهند حق تألیف
برای توضیح مطلب ابتدا ببینیم ّ
شاهنامه را از فردوسی بگیرند ،برای این ادعای غیرطبیعی خود چه دلیلی
دارند .دلیل آنان به طور عمده دوتاست :یکی اینکه فردوسی خود در
شاهنامه تصریح میکند که «نام ٔه باستان» وجود داشته ،دقیقی آن را به
نظم میکشیده و پس از مرگ او این کار نیمهتمام مانده که فردوسی کار
او را ادامه داده است .دیگر اینکه هم ٔه پرسناژهای شاهنامه در داستانهای
ایرانی وجود داشتهاند و نام آنها در سایر آثار آمده و این نشان میدهد که
فردوسی چیزی از خود نمیساخته و به داستانهای باستانی ایران م ّتکی
بوده است.
در هر دو دلیل هست ٔه صحیحی وجود دارد .در واقع نیز فردوسی کار
دقیقی را دنبال کرده و نام ٔه باستانی موجود بوده است ،ولی این پرسش
مطرح است که اگر دقیقی شاهنامه را به پایان میرسانید آیا ما امروز
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شاهنامهای با همین مضمون میداشتیم که امروز داریم؟ آیا تفاوت دقیقی
و فردوسی فقط در استعداد شاعری آنها است؟ به نظر ما نه! دقیقی و
فردوسی عقاید گوناگون و جهانبینی متفاوتی داشته و به شاهنامه به
یکسان برخورد نمیکردهاند .این واقعیت از همان هزار بیتی که از دقیقی
مانده و در شاهنامه آمده ،نمایان است.
دقیقی سفر گشتاسب را به سیستان نقل میکند و میگوید که وقتی
گشتاسب به آنجا رسید ،شاه سیستان که نامش رستم بود و پی ِر دستان که
پدر رستم بود به استقبال آمدند:
چو آنجا رسید آن گرانمایه شاه
پـذیـره شـدش پهـلـوان سـپاه
شه نیمروز آنکه رستمش نام
سـوار جهاندیده همتای سام
ابا پیر دستان که بودش پدر
ابا مهـتران و گـزیـنـان در()۱
چنانکه میبینید رستم دقیقی در اینجا ـ یعنی تا داستان گشتاسب ـ
ناشناخته است و تازه معرفی میشود که شاه نیمروز بوده و پدرش دستان
بوده و غیره .درحالی که در شاهنام ٔه فردوسی مدتها قبل از داستان
گشتاسب رستم و زال به میدان آمده و قهرمانیها و بزرگیها کردهاند.
وقتی گشتاسب به اسفندیار میگوید که برو رستم را بند کن ،او فور ًا
به یاد کاووس و بدیهایش با رستم میافتد و کتایون داستان دیو سپید
رستم
و هاماوران و سودابه و خون سیاوش و غیره را به یاد میآورد.
ِ
ِ
گشتاسب فردوسی هم
رستم دیگری است و اسفندیار و به ویژه
فردوسی
ِ
ِ
گشتاسب دقیقی تفاوت اساسی دارند.
با اسفندیار و
نکت ٔه دیگر که بسیار بسیار اهمیت دارد این است که دقیقی در همین
هزار بیت تا حدود زیادی جانبدار دین زرتشت است ،به مسئل ٔه مذهب
اهمیت ویژهای میدهد و برای گشتاسب تقریب ًا همان نقشی را قائل است
که در متون مذهبی زرتشتی قائلند .ولی فردوسی در سرتاسر شاهنامه
به تفاوتهای مذاهب اهمیت بسیار کمی میدهد .گذار جامعه از این
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مذهب به آن مذهب و نبرد میان مذاهب برای فردوسی موضوع جالب و
مهمی نیست که روی آن تأکید کند .به گفت ٔه درست نولدکه:
«دقیقی بیش از فردوسی به دشمنی با بتپرستان که اسفندیار
بتهای آنها را میسوزاند ،میپردازد .مجادله بر سر مذهب
برای فردوسی به هیچوجه لذتبخش نبوده است)٢(».
به گمان ما اگر دقیقی شاهنامه را به پایان میبرد ،کتاب دیگری با
مضمون متفاوت با شاهنام ٔه فردوسی به دست میآمد.
و اما دلیل دوم که میگویند فردوسی چیزی «از خودش نساخته» در
واقع چیز زیادی را روشن نمیکند .ژانر شاهنامه ایجاب میکرده است
که فردوسی داستانسرا نباشد .یعنی داستانی را از خود نیافریند و کار
خود را بر پای ٔه داستانهای موجود ایرانی بنا کند .ولی این هنوز بدان
معنا نیست که فردوسی مؤلف نیست ،زیرا داستانهای قدیم را میتوان
به طور مکانیکی جمع کرد و برای حفظ امانت روایات مختلف را در
کنار هم ذکر نمود ،کاری که در بسیاری از نوشتههای زمان فردوسی و یا
نزدیک به او انجام گرفته است .اما شاهنام ٔه فردوسی مجموع ٔه تصادفی
قصههای ایرانی نیست .کتابی است منسجم که هم ٔه اجزاء آن پیوند
درونی دارند .از حوادث هر داستان حوادث داستان بعدی مایه میگیرد
و رابط ٔه علت و معلول آنها را به هم میدوزد .کاری که فردوسی کرده
چه بسا بیش از آفرینش یک رمان نیاز به نیروی خالقه دارد .فردوسی
میبایست کار دشوار و ُپرزحمت گردآوری داستانهای ایرانی را بر خود
هموار سازد ،از میان آنها بهترینها را که باعقاید و هدفهایش بیشتر
انطباق دارد برگزیند ،از میان انواع روایتهای یک داستان روایت بهتر
را بپذیرد ،روی داستانهای پراکنده که هنوز ماد ٔه خامی است کار خلاّ ق
هنری انجام دهد .آنها را از حشو و زواید آزاد کند ،ناهمواریهایش
را برطرف سازد ،جاهای خالی را ُپر کند ،و سپس آنها را در یک سیر
منطقی به هم پیوند دهد و ارتباط درونی میان آنها برقرار سازد و از این
مجموعه اثری با خط واحد پدید آورد.
اهمیت این مطلب بیشتر میشود اگر توجه کنیم که در زمان فردوسی
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انواع داستانهای بلند و کوتاه ایرانی ـ نوشته و یا سینه به سینه ـ وجود
دون بودند باهم اختالفهای بسیار داشتند
داشته و خداینامهها که ُم ّ
و حتی دو نسخ ٔه شبیه هم یافت نمیشده است )۳(.تازه هر خداینامه
مجموعهای بوده است از اخبار و روایات گوناگون و گاه متناقض.
فردوسی کار عظیمی از پیش برده تا توانسته است از این ماد ٔه خام
پراکنده چنین اثر درخشان و ماندگاری بیافریند .درست است که اسامی
پرسناژهای شاهنامه در بسیاری از متون دیگر آمده ،ولی پرسناژهای
شاهنامه در غالب موارد با همنامهای خویش در سایر متون تفاوت
ماهوی دارند.
تنها با توجه به این کار عظیم خلاّ ق است که میتوان دریافت چرا
فردوسی  ۳۵سال آزگار روی شاهنامه کار میکرده است .اگر کار
فردوسی فقط به نظم کشیدن متن حاضر و آمادهای بود ـ آن هم بدون
کمترین تغییر و با حفظ امانت کامل ـ قاعدت ًا با استعدادی که او داشت
کمتر از یک دهم این مدت کفایت میکرد)۴(.
تأکید روی این مطلب که خود فردوسی از «نام ٔه باستان» یاد کرده،
به هیچوجه برای اثبات این ادعا که او فقط به این نامه اکتفا کرده کافی
نیست .زیرا فردوسی اگر یک جا از نام ٔه باستان یاد کرده ،در ده جای دیگر
از سایر مأخذها اسم برده است .تازه در  ۶۱سالگی فردوسی از خدا زمان
خواسته است تا بتواند پراکنده را که از لفظ او گرد آمده ،بپیوندد .و این
وقتی است که شاهنامه به پایان سلطنت نوشیروان رسیده ،یعنی نزدیک
به اتمام است .ولی فردوسی هنوز خیلی داستانهای «پراکنده» دارد که
باید برگردد و اضافه کند:
زمان خواهم از کردگار زمان
که چندی بمـاند دلم شادمان
که این داستانها و چندین سخن
گـذشـته بر او سال و گشته کهن
زهـنگام کـیشـاه تــا یـزدگــرد
ز لـفظ مـن آمـد پـراکـنده گـرد
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بـپـیوندم و بـاغ بـیخـو کنـم
سخنهای شـاهـنشهان نــو کنم
همـانـا کـه دل را نــدارم به رنج
اگر بگذرم زین سرای سپنج()۵
از میان پژوهندگان ایرانی نخستین تردید در این باره که فردوسی فقط
ناقل امینی باشد از طرف ملکالشعرای بهار ابراز شد .او سالها پیش
نوشت:
«اگر ننوشته بودند و در خود شاهنامه نیز تأیید نمیشد که مردی
بزرگ داستانهای تاریخی گرد آورده و سپس دقیقی به گفتن آن
اقدام کرده و عاقبت فردوسی آن را تمام ساخت هرآینه از روی
متفرق بودن مأخذهای کتاب که بدان اشاره رفت ،گاهی ذکر
کتاب و نامه ...گاهی نام دهقان و آزادسرو و ...مهمتر از همه
سنواتی که در بین داستانها از عمر خود آورده ،کام ً
ال بیترتیب
مدون در دست نبوده
است ،ممکن بود ّ
مدعی شویم که یک کتاب ّ
بلکه به تدریج اسنادی به دست او آمده آن را به نظم آورده و به سند
دیگری بر میخورده است)۶(».
نص شاهنامه ،پژوهشگری مانند بهار را
مالحظه میکنید که مطالع ٔه ّ
مدونی در دست نداشته بلکه به
به این نتیجه میرساند که فردوسی کتاب ّ
تدریج اسنادی را جمع آورده و به نظم کشیده است ،ولی او بنا به آنچه
جوی که در محافل روشنفکری به
«نوشتهاند» یعنی در واقع تحت تأثیر ّ
وجود آمده و در عین حال بنا به آنچه خود فردوسی ذکر کرده با نوعی
مدونی وجود داشته است.
تردید میپذیرد که متن ّ
از زمانی که بهار این مطالب را نوشته ،پژوهشهای علمی به طور
مس ّلم ثابت کرده است که شاهنامه الاقل در سه نوبت تدوین شده و این
که فردوسی از وجود «نام ٔه باستان» یاد میکند فقط مربوط به بخشی از
شاهنامه و یک نوبت از تدوین آن است و به هم ٔه شاهنامه مربوط نمیشود.
( )۷دیگران هم که «نوشتهاند» در واقع دلیلی جز آنچه خود فردوسی ذکر
کرده ،نداشتهاند .پژوهشهای دهههای اخیر نشان میدهد که فردوسی
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به احتمال قریب به یقین قبل از آغاز شاهنامه داستانهای ایرانی را ـ مانند
بیژن و منیژه ـ به رشت ٔه نظم کشیده بوده ،سپس شاهنام ٔه منثوری ـ احتما ً
ال
شاهنام ٔه ابومنصوری ـ را پیدا کرده و به دنبال دقیقی آن را به نظم کشیده
و از آن پس الاقل دوبار دیگر در شاهنامه دست برده و داستانهایی از
نوع بیژن و منیژه را وارد شاهنامه کرده ،داستانهای دیگری از قبیل هفت
خوان رستم ،رستم و سهراب ،بهرام چوبین ،بزرگمهر و غیره را پیدا
کرده و بر شاهنامه افزوده و طبع ًا موافق نیاز تدوین یک کتاب واحد با
اندیش ٔه واحد تغییراتی نیز در بخشهای قبل وارد کرده است.
بهار یادآوری میکند:
«ما درست نمیدانیم که خداینامه یا شاهنام ٔه منثور که مأخذ
فردوسی بوده از کجا تا کجا بوده است و آیا از اول کیومرث تا
آخر یزدگرد بوده و یا از اول گشتاسب تا آخر .آیا داستان زال
و رودابه ،رستم ،رستم و سهراب ،بیژن و منیژه ،بهرام چوبینه،
گشتاسب و کتایون و امثال اینها جزو آنها بوده است یا نه؟»()۸
بهار اضافه میکند که در تواریخی که قبل و یا در همان دوران و
کمی بعد نوشته شده :مانند تاریخ طبری و غیره و غیره ذکری از غالب
داستانهای مزبور نیست.
پژوهشهای بعدی پاسخ بسیاری از پرسشهای بهار را داده .از جمله
تقریب ًا مس ّلم شده است که بسیاری از داستانهایی که بهار نام میبرد به
راستی هم در خداینامه نبوده و فردوسی آنها را ازجای دیگری گرفته
و در شاهنامه آورده است.
ً
آنهایی که فردوسی را «ناقل امینی» معرفی میکنند معموال معتقدند
که مأخذ اصلی او شاهنام ٔه منثور ابومنصوری بوده است .خوشبختانه
مقدم ٔه این شاهنامه باقی مانده و محمد قزوینی آن را کشف کرده است.
نظری به این مقدمه در عین حال که وجود رابطهای میان شاهنام ٔه فردوسی
و این شاهنامه را نشان میدهد ،از تفاوتهای بسیار نیز حکایت میکند.
وقتی به این مقدمه نظر میکنیم ،متوجه میشویم که چه تفاوت عظیمی
میان فردوسی و اسالف او وجود داشته و چگونه فردوسی آنچه را که به
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دست میآورده مانند جواهرتراش ماهری میتراشیده و در سطح عالی
هنری به هم میبسته است .از همین مقدمه روشن است که فردوسی به
اصطالح «ناقل امینی» نبوده و بسیاری چیزها را تغییر داده ،بخشهایی
را کام ً
ال حذف کرده و در عوض مطالب دیگری را با شرح و تفصیل
بیشتری بیان کرده و مناسب حال قصههایی را جابهجا افزوده است.
مث ً
ال در مقدم ٔه ابومنصوری گفته میشود:
«چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید ...چون قص ٔه
فریدون و والدت او و برادرش و چون سنگ کجا آفریدون به
پای بازداشت ...،پس از مرگ کیومرث صد و هفتاد و اند سال
پادشاهی نبود ...چهار بار پادشاهی از ایران بشد که ندانند که چند
گذشت از روزگار)۹(».
در شاهنامه خبری از برادر فریدون و سنگی که فریدون به پای
داشت نیست و پس از مرگ کیومرث کشور بیشاه نمیماند .درحالی
که در شاهنام ٔه ابومنصوری همین مطالب آنقدر اهمیت داشته که مؤلف
ذکر آنها را در مقدمه ضرور شمرده است .از اینگونه اختالفات میان
شاهنام ٔه فردوسی و مقدم ٔه ابومنصوری فراوان است.
از مقدم ٔه شاهنام ٔه ابومنصوری نکت ٔه مهم دیگری نیز روشن میشود و
آن اینکه این شاهنامه نیز مانند تاریخ طبری و نوشتههای دیگر آن زمان
انواع روایتها را در کنار هم قید میکرده است .اما فردوسی از میان
روایتها فقط یکی را که با منطق او جور درمیآید ،برمیگزیند.
امروز بسیاری از محققین این حقیقت را میپذیرند که فردوسی نه
فقط در گزینش داستانها و روایتهای مختلف و دراز و کوتاه کردن
آنها دست خود را باز گذاشته ،بلکه ضمن حفظ استخوانبندی کلی
داستانها ،در توصیف و بیان علت و معلولها و تصویر سیمای قهرمانان
داستان عقاید خود را دخالت داده است .نولدکه معتقد است که:
ال آزادی خود را حفظ کرده است)۱۰(».
«شاعر در تدوین کتاب کام ً
مینوی میگوید:
«داستان بزرگان و نامداران در دفاتر ثبت بود و بنای شاهنام ٔه خود
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را بر آن دفاتر نهاده بود .اما عا َلمی که او میدید و توصیف میکرد
فقط در خیال او موجود بود ...آنچه در کتاب میخواند غیر از آن
چیزی بود که خود به قلم میآورد)۱۱(»...
ذبیحالله صفا با آنکه هزاربار تأکید میکند که فردوسی «ناقل امینی»
بوده و حداکثر کاری که آزادانه انجام داده ،چیزی جز دراز و کوتاه کردن
داستانها نیست ،مجبور است اعتراف کند:
«ذکر جنگها در مأخذ اساسی شاهنامه به طوری که در آن میبینیم
مفصل و مشروح و جاندار نبوده و تفصیل و جانداری مناظر و
ّ
اشخاص شاهنامه نتیج ٔه قدرت و مهارت سازنده است)۱٢(».
برخی از پژوهندگان از اینها فراتر رفته و بحق معتقدند که فردوسی به
هنگام تدوین شاهنامه به مسائل زمان خود توجه داشته است (استاریکف،
ُمعین ،نصرالله فلسفی ،مینوی ،دکتر غالمحسین یوسفی)...
استاریکف مینویسد:
«هنگامی که چنین به نظر میرسد که فردوسی از گذشت ٔه کهن و
گاهی اساطیری سخن میگوید ،وضع موجود زمان و واقعیت
زند ٔه معاصر در منظومهاش منعکس است)۱٣(».
دکترغالمحسین یوسفی بحق روی این نکته تأکید میکند که اصو ًال
نمیتوان تصور کرد که در شاهنامه اثری از احساسات فردوسی نباشد.
او مینویسد:
«به نظر نگارنده نمیتوان تصور کرد که در این اشعار با آنکه قراین
روشنی از اوضاع روزگار را دربر دارد ،اثری از احساسات گوینده
نیست و یکسره منظوم متنهای پیشین است)۱۴(».
آن دسته از پژوهندگان ایرانی که نشانی از شوونیسم ایرانی ضد
عرب و ترک دارند ،معمو ً
ال تأثیر زمان را منحصر به مخالفت فردوسی
با نژاد ترک و عرب میدانند و مدعیند که فردوسی نام ٔه رستم فرخزاد به
برادرش را با توجه به شرایط زمان نوشته و منظورش از «بند ٔه بیهنر»
اشاره به سلطان محمود است )۱۵(.مینوی میگوید:
«آنچه (فردوسی) در دیباچ ٔه کتاب و اواسط آورده ...آنچه در
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ضمن پیشگویی رستم فرخزاد افزوده به زمان خود اشاره کرده
است)۱۶(».
ما به جای خود توضیح خواهیم داد که فردوسی به هیچروی
نژادپرست ـ به معنایی که ناسیونالیستهای فاشیستمآب زمان
رضاشاهی اراده میکنند ـ نیست و نظر او دربار ٔه پیروزی اعراب جز آن
است که به او نسبت میدهند .آنچه در اینجا باید تذکر دهیم این است که
اگر کسی یک بار این اصل را بپذیرد که فردوسی از شرایط زمان متأثر
میشده و آن را در شاهنامه منعکس میکرده ،دلیلی نخواهد داشت که
این تأثیر را فقط به یک مورد محدود سازد .چگونه میتوان پذیرفت که
فردوسی ـ اگر میخواسته در اثر خود به محمود اشاره کند ـ فقط به ذکر
جمالتی در نام ٔه رستم فرخزاد اکتفا کرده و در تصویر سیاسی شاهان
خودکام ٔه شاهنامه محمود را از یاد برده و یا در ترسیم جنگهای خونین
و غارتگران ٔه شاهان باستان جنگهای غارتگران ٔه زمان خود را در نظر
نگرفته باشد؟
آیا تصادفی است که فردوسی به ویژه روی صلحخواهی مردم هند
تأکید کرده و جنگ با هند را نکوهش میکند؟ آیا او در توصیف زمان
نوشیروان و رفتار دوستان ٔه بوذرجمهر با هندوان به جنگهای پلید
محمود در هند نظر ندارد و از زبان بوذرجمهرها این جنگها را محکوم
نمیکند؟ آیا تصادفی است که فردوسی درست در همان جایی که به
«دینداری» محمود میپردازد و از اینکه او «جهان بسته از بتپرستان
هند» سخن میگوید ،درست در همین جا از قول نوشیروان به موبد پند
میدهد که نباید به خاطر دین جنگید؟ آیا تصادفی است که اسفراینی،
وزیر محمود ،در برابر قلدری سلطان محمود تقریب ًا همانطور مقابله
میکند که بوذرجمهر شاهنامه در برابر نوشیروان؟ آیا بین بوذرجمهر
شاهنامه (که با نقل طبری و ثعالبی تفاوت دارد) و رفتار اسفراینی
پیوندی نیست؟
چگونه است که در قیام کاوه ،فردوسی موضوع نوشتن محضر را
میآورد و آن را برجسته میکند ،درحالی که این واقعه در تاریخ طبری
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رالس َیر ثعالبی نیست؟ آیا فردوسی در توصیف صحن ٔه محضرسازی
و ُغ َر ّ
ضحاک به واقع ٔه محضرسازی القادربالله علیه فاطمیها ـ که صدای آن
ّ
در آفاق پیچید ـ نظر نداشته است؟
به نظر ما این موارد و دهها نظیر اینها قابل تأمل است که ما در بررسی
متن شاهنامه بدان خواهیم پرداخت.
به آنچه گفتیم باید یک نکت ٔه اساسی را هم اضافه کنیم و آن اینکه
فردوسی شخصیتی است بسیار بزرگ ،دانشمندی است استوار و
صاحب رأی .چنین انسانی نمیتواند فقط بایگان و َث ّبات باشد و عقاید
خود را در تدوین اثری که یک عمر روی آن کار میکرده ،دخالت ندهد.
لنین به هنگام قضاوت دربار ٔه لو تولستوی روی این اندیش ٔه درست
تأکید میکند که نویسنده اگر واقع ًا بزرگ و ُپرنبوع باشد نمیتواند الاقل
برخی جوانب اساسی دوران خود را منعکس نکند )۱۷(.این حکم در حق
فردوسی صد بار صادق است ،چرا که او از دوران خویش نمیگریزد و
فرزند آن دوران است ،و میکوشد که آن را در اثر خود منعکس نماید.
فردوسی ـ چنانکه از سر تا پای شاهنامه پیداست ـ برای خود رسالتی
قائل است ،حرفی برای گفتن دارد .این حرف اگر نه در شاهنامه ،در
کجا گفته شده است؟ آن کدام موجود جادویی بوده که عین شخصیت
فردوسی را داشته و هم ٔه حرفهای او را قبل از او در «نام ٔه باستان»
گفته و برای فردوسی کار دیگری جز به نظم کشیدن اثری موجود باقی
نگذاشته است؟ چنین تصادفی باور نکردنی است .فردوسی مؤلف
شاهنامه است .او را باید در این مقام شناخت و برای درک شاهنامه از
درک عقاید فردوسی و تعیین شرایط دورانی که وی در آن میزیست،
آغاز کرد.
میان شاهنام ٔه فردوسی و آثاری از همان دست که از زمان فردوسی
و یا نزدیک به او باقی است تفاوتهای آشکاری وجود دارد .علت این
تفاوتها چیست؟ متأسفانه بسیاری از پژوهشگران ایرانی که شاهنامه را
مدونی میدانند این تفاوتها را هم به حساب تفاوت
شکل منظوم مأخذ ّ
مأخذ میگذارند .ذبیحالله صفا یادآوری میکند که «میان ثعالبی ،طبری
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و شاهنامه مغایرت و بینونَتی مشهود است» ولی از توجیه درست علت
این مغایرت باز میماند و ادعا میکند که «دلیل بزرگ این امر اختالف
منابع آنهاست با یکدیگر)۱۸(».
درحالیکه با یک نظر جدی میتوان دریافت که دلیل بزرگ این
مغایرت ،اختالف در جهانبینی تدوین کنندگان این کتابهاست و نه
اختالف منابع.
ما در این نوشته شاهنام ٔه فردوسی را به ویژه با دو اثر مشابه مقایسه
الر ُسل و الملوک» تألیف
کردهایم :یکی تاریخ طبری و یا «تاریخ ّ
()۱۹
رالس َیر تألیف البیالمنصور
محمدبن جریر طبری و دیگری تاریخ ُغ َر ّ
الثعالبی)٢۰(.
تاریخ طبری جدیترین اثر از نوع خود در آن زمان است .طبری با
دقت تمام روایاتی را که دربار ٔه تاریخ گذشت ٔه ایران و کشورهای خاورمیانه
وجود داشته ،گرد آورده و انواع روایتها را با صداقت تمام قید کرده
است .طبری این اثر را قریب صد سال قبل از آغاز تدوین شاهنامه توسط
فردوسی به پایان رسانید .در زمان منصوربن نوح سامانی بخشی از آن
توسط بلعمی به فارسی برگردانیده شد و این درست  ۱۸سال قبل از آن
بود که فردوسی دست به سرودن شاهنامه بزند.
دشوار است تصور کنیم که فردوسی طی  ٣۵سال تالش برای تدوین
شاهنامه از وجود تاریخ طبری بیخبر مانده و یا به آن دسترسی نداشته
است .به احتمال قریب به یقین فردوسی تاریخ طبری را دیده و هر جا
که روایتش با طبری تفاوت دارد ،این تفاوت را باید ناشی از اختالف
بینش و سلیقه دانست .مقایس ٔه شاهنامه با تاریخ طبری میتواند سمت
این اختالف نظر را نشان دهد.
مقایس ٔه تاریخ ُغ َرر ثعالبی با شاهنامه برای درک عقاید فردوسی از
این هم مهمتر است .ثعالبی معاصر فردوسی و میتوان گفت هموالیتی
اوست .او کتاب خود را درست در زمانی نوشت که محمود غزنوی
شاهنام ٔه فردوسی را با آن شدت رد کرد .جالب اینکه خود ثعالبی گام
پیش نگذاشت ،بلکه برادر و سپهساالر محمود او را ّ
موظف به این
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کار کرد )٢۱(.علت این کار چیست؟ چرا دربار غزنوی که شاهنامه را
نپذیرفت در همان وقت به یکی از بندگان خود فرمان داد تا همان مطالب
را در کتابی گرد آورد؟ اگر پاسخ این پرسش را بیابیم به کشف یکی از
نکات گرهی مناسبات فردوسی با سلطان محمود نزدیک شده و محتوای
شاهنامه را بهتر درک خواهیم کرد.
پژوهشگران شاهنامه معمو ً
ال برآنند که فردوسی و ثعالبی هر دو از
یک مأخذ و منبع که شاهنامهء ابومنصوری باشد ،استفاده کردهاند)٢٢(.
صحت این نظر ذکر نشده است .جز این که میگویند
ولی هنوز دلیلی بر ّ
مطالب هردو شبیه است .به نظر ما این دلیل برای اثبات چنان نظری
کافی نیست ،چرا که ثعالبی کتاب خود را پس از شاهنام ٔه فردوسی نوشته
و این اثر را به احتمال قوی در اختیار داشته ،و لذا دلیل شباهت میتواند
بهرهگیری ثعالبی از شاهنام ٔه فردوسی باشد.
خود ثعالبی دربار ٔه طرز تدوین کتاب مطالبی میگوید که میتواند
راهنما باشد:
الجیش انبوه،
«امیر بزرگوار ،بزرگزاد ،دانشمند ،دادگر ،صاحب ّ
ناصرالدین ابومنصور ...پایدار
ولینعمت ابوالمظ ّفر نصربن
ّ
بداراد خدا ملک او را و استوار گرداناد پیروزی او را ـ که برتری
او در دانش و فضل و بزرگواری و بزرگمنشی به سان برتری
همت واالی
خورشید است بر ماه و دریاست بر قطره ،بخشی از ّ
خویش را به گردآوری کتاب ـ که بوستانهای دانش و ادباند و
سرچشمههای جوانمردی و خوشخویی ـ گماشت و به کتابهای
آراسته به پرتو دانش و میوههای پاکیز ٔه آن و نوادر دستچین و
واپسین اندوختهها که در گنج خود او بود بسنده نکرد ،بلکه فرمان
داد کتابشناسانی را که بر درگاهش بودند تازهترین آن برگزینند
و آنچه را به نام او آراسته میگردد و شایستگی بزم او را دارد ،از
نو فراز آورند)٢٣(».
از این مقدمه به روشنی پیداست که برادر محمود غزنوی ـ که برای
ثعالبی برتر از خورشید و بحر و بر بوده ـ و ثعالبی خود را چاکر و بردهای
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میداند که اصو ً
ال «برای بردگی کردن بر درگاهش» آفریده شده است،
بسیاری کتابهای نادر و دستچین داشته و به آن بسنده نکرده و به
کتابشناسان امر فرموده است که تازهترین را برگزینند و آنچه را که
شایست ٔه بزم اوست ،از نو فراز آورند.
آیا شاهنام ٔه فردوسی که از طرف دربار محمود با چنان جنجالی طرد
شد و شهر ٔه آفاق گشت بر این کتابشناسان که در همان دربار خدمت
میکردند ،ناشناخته بود؟ آیا ثعالبی و دیگر خدم ٔه دربار غزنوی که
کتابشناس هم بودهاند ،از سرنوشت فردوسی و شاهنامهاش بیخبر
بودهاند؟ باور کردنی نیست.
مصحح و مترجم ُغ َرر ـ معتقد است:
زوتنبرگ ـ
ّ
«بی تردید ،سالها پیش از آن که ُغ َرر تدوین شود ،منظوم ٔه
فردوسی پایان یافته و الاقل برخی از قطعات آن از دست شاعر
بیرون آمده بود .لذا ثعالبی نیز مانند سایر معاصرینش میتوانست
شاعر نامی را بشناسد)٢۴(».
ظن قریب به یقین را مبنا قرار دهیم که ثعالبی فردوسی را
اگر این ّ
میشناخته و الاقل به برخی از قطعات شاهنامه دسترسی داشته و بدون
جدی
تردید از سرنوشت دردناک فردوسی باخبر بوده است ،پرسشهای ّ
در پیش رو خواهیم داشت :چرا برادر محمود فرمان داد که مطالب همان
شاهنامهای را که سلطان با آن شدت رد کرده ،از نو بنویسد؟ آیا هدف
دربار غزنوی این نبود که جای خالی شاهنامه را با نوشتهای که شایست ٔه
بزمشان باشد «پر کنند»؟ آیا ثعالبی از شاهنام ٔه فردوسی استفاد ٔه معکوس
نکرده؟ از سرنوشت فردوسی «عبرت» نگرفته است؟
مقایس ٔه شاهنام ٔه فردوسی با تاریخ ُغ َرر ثعالبی پاسخ این پرسشها را
میدهد و دو بینش متفاوت دو انسان متقابل را در برابر هم میگذارد.
بزرگمردی چون فردوسی که خود را برتر از افالک میداند ،از تاریخ
و افسانه یک چیز میفهمد و چاکر درباری که برای بردگی آفریده شده
است ،چیز دیگر .این واقعیت را در مقایس ٔه این دو اثر جابهجا خواهیم
دید.
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 :۱۸ذبیحالله صفا ،اثر یاد شده ،صفح ٔه .۷٢
 :۱۹مأخذ ما تاریخ طبری ترجم ٔه ابوالقاسم پاینده ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،
چاپ تهران ۱٣۵٣ ،است (از این پس در زیرنویس به ذکر تاریخ طبری ...و قید
صفحه اکتفا خواهیم کرد).
ِ
یرهم
الس َیر معروف به کتاب ُغ َرر اخبار ملوکالفرس و س ُ
 :٢۰مأخذ ما تاریخ ُغ َر ُر ّ
تألیف لاِ بیالمنصورالثَعا َلبی تصحیح متن عربی و ترجم ٔه فرانسه از زوتنبرگ.
مکتبةا َ
ُ
السدی( ۱۹۶٣ ،از این پس در زیرنویس به ذکر تاریخ
چاپ تهران،
ُغ َرر ...و قید صفحه اکتفا خواهیم کرد).
 :٢۱به مقدم ٔه تاریخ ُغ َرر ...رجوع کنید که در آن ثعالبی مینویسد« :سرور
الجیش ،ولینعمت ابوالمظ ّفر
بزرگوار ،بزرگزاد ،دانشمند ،دادگر صاحب ّ
ناصرالدین ابومنصور ...به این بند ٔه چاکر که برای بردگی درگاهش
نصربن
ّ
آفریده شدهام فرمان داد ...به گردآوری نوشته ،»...صفح ٔه .XLVII
 :٢٢ذبیحالله صفا روی این عقیده پافشاری میکند .رجوع کنید به حماسهسرایی
در ایران ،صفح ٔه .۱۰٣
 :٢٣تاریخ ُغ َرر ،...مقدم ٔه مؤلف ،صفح ٔه ( XLVIIتکیه از ماست).
 :٢۴تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .XXIV

فصل سوم:
دوران فردوسی

بنا بر آنچه گفتیم ،برای شناخت درست شاهنامه باید قبل از هر چیز
دوران فردوسی را شناخت.
فردوسی در  ٣٢٣هجری (به قولی  )٣٢۹به دنیا آمد و در  ۴۱۱چشم
از جهان فرو بست .دوران زندگی او یکی از پرجوش و خروشترین
دورانهای تاریخ خلقهای ایران و از بسیاری جهات از نقاط عطف آن
است.

 .۱مرحل ٔه تکاملی جامعه

اساسیترین خصلت اجتماعی این دوران عبارت است از گسترش
و تکامل سریع مناسبات فئودالی که بقایای جماعتهای روستایی
و مالکیتهای آزاد ،کوچک و متوسط دهقانی را از میان برده و
مالکیتهای عظیم و عظیمتر فئودالی و اشکال نوینی از این مالکیت به
وجود میآورد.
ویژگی اشکال نوین مالکیت فئودالی در جامع ٔه آن روز ایران عبارت
از آن بود که بخش بزرگی از زمینهای مزروعی به دولت ـ امیر ،سلطان
ـ تعلق داشت و از طریق اقطاع به ُامرای محلی واگذار میشد .در این
شکل مالکیت فئودالی ،خراج شکل اصلی بهر ٔه مالکان ٔه فئودالی بود که
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مأمورین دولتی دریافت میکردند و پس از پرداخت سهم خزان ٔه مرکزی،
بقیه را صرف امور دولتی و محلی و صرف امور شخصی میکردند و
خزائن شخصی خود را میانباشتند.
البته مناسبات فئوالی و از جمله شکل مالکیت وسیع دولتی بر زمین
مزروعی در ایران تازگی نداشت .این نوع مناسبات از زمان ساسانیان
پدید آمد و پیش رفت .ولی براثر برخورد به دو سد مقاوم تکامل آن به
شدت کند شد:
نخست اینکه جماعتهای روستایی و مردم آزاد شهرها درقبال
فئودالیزاسیون مقاومت میکردند .نقط ٔه اوج این مقاومت جنبش مزدکی
بود که به هنگام شاهی قباد ،ارکان حکومت ساسانی را به لرزه افکند و
مناسبات فئودالی را برای مدتی به خطر انداخت .اشراف و م ّ
الکین زیر
(کسری) کودتا کرده و جنبش را با بیرحمی و
رهبری خسرو نوشیروان
ٰ
خشونت کمنظیری کوبیدند ،ولی خود مجبور شدند از سرعت غصب
و ضبط اراضی جماعتهای روستایی بکاهند و «عدالت» را مراعات
نمایند.
پس از مدتی روند فئودالی شدن بازهم سرعت گرفت و این بار
به دومین سد یعنی به هجوم اعراب برخورد .پس از این هجوم ،روند
فئودالی شدن جامعه تا حدودی متوقف ماند .عربها در مرحل ٔه پائینتری
از تکامل بودند .در میان آنها هنوز مناسبات عشیرهای بسیار قوی بود.
آنها قبل از اینکه بتوانند مناسبات اجتماعی را در کشورهای تازه تسخیر
شده و از جمله ایران تکامل بخشند میبایست مناسبات موجود را درک
و هضم کرده و جای خود را الاقل در چهارچوب مناسبات زمان ساسانی
محکم کنند و خراج و مالیاتهای فئودالی را در قالب اصول فقه و
حقوق اسالمی جا دهند تا از دریافت تمام و کمال آنها مطمئن گردند.
این کار مدت بالنسبه زیادی به طول انجامید .اختالفات میان گروههای
گوناگون اشراف عرب و درون دستگاه خالفت نیز بر طول مدت افزود.
تا اینکه عباسیان در اتحاد با اشراف زمیندار ایرانی به خالفت رسیدند.
از این زمان مناسبات فئودالی با سرعت بیشتری گسترش یافت و پس از
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پیدایش حکومتهای محلی در نقاط مختلف ایران شدت گرفت.
طی صد سال ـ از آغاز قرن نهم تا اوایل قرن دهم میالدی (زمان
تولد فردوسی) ـ  ۸امارتنشین فئودالی مستقل و نیمه مستقل در ایاالت
مختلف ایران تشکیل شد .حکومتهای محلی قدرت دولتی را به طور
مستقیمتری در خدمت فئودالیسم میگذاشتند و زیر نظارت مستقیم
خویش برای مالکیت فئودالی اشکال نوینی میآفریدند.
یک جانب از اقدام این دولتها متوجه غصب اراضی جماعتهای
روستایی و «دهقانان» و تبدیل آنها به اراضی فئودالی بود ،و جانب
دیگر ،ایجاد بزرگ مالکیهای فئودالی به حساب اراضی دولتی.
در ایران ،از جمله در خراسان تا پایان قرن دهم میالدی ،هنوز
جماعتهای روستایی ،روستائیان آزاد و «دهقانان» زندگی میکردند.
روستائیان آزاد اعضای جماعتهای روستایی بودند که قطعات زمین سهم
خود را از اراضی ُمشاع جماعت تفکیک کرده بودند .و اما «دهقانان» ـ به
معنایی که آن روز مرسوم بود و نه به معنای امروزین ـ نجیبزادگان صاحب
زمین بودند که در فاصل ٔه میان فئودالها و روستائیان قرار داشتند.
رشد فئودالیسم موجودیت هر سه قشر فوق را تهدید میکرد.
فئودالهای بزرگ اراضی جماعتهای روستائی و روستائیان آزاد را
به زور از آنان میگرفتند و آنها را وادار به ترک زمین و یا پرداخت
خراجهای کمرشکن میکردند .نجیبزادگان دهقان نیز از این جهت
در شرایط دشواری بودند .البته برخی از دهقانان دولتمند میتوانستند با
فئودالهای محلی پهلو زنند و خود را به این یا آن فئودال بسته ،در غارت
روستائیان شرکت ورزند و خود به فئودال بدل شوند .اما تود ٔه اصلی
دهقانان در حال نابودی بودند .فئودالهای بزرگتر زمینهای اینان را یا
از طریق مرافعات قضایی و یا مستقیم ًا با توسل به زور تصاحب میکردند
و آنان را به صفوف رعایا میراندند.
بدین طریق در طول قرن دهم (یعنی جلو چشم فردوسی) بر رویهم
جریان طوالنی ورشکستگی اکثریت «دهقانان» و تبدیل اکثریت
روستائیان آزاد ایران به وابستگان و رعایای فئودالها پایان یافت)۱(.
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فردوسی خود از قشر پائین «دهقانان» بود که طی زندگی خویش
ورشکست شد .در آغاز شاهنامه ،فردوسی از اینکه ثروت زیادی ندارد
و نخواهد توانست مدت طوالنی دوام آورد ،یاد میکند و در پیری به
سختی بسیار دچار میشود.
فردوسی که مردی بسیار استوار و کوه آساست ،آنچنان در منگن ٔه
فقر مادی گرفتار میماند که علیرغم اراد ٔه پوالدینش در چند جای
شاهنامه لب به ِشک ِوه میگشاید .در آغاز داستان رستم و اسفندیار به
دنبال توصیف زیبای بهار اشارهای دردناک به فقر ما ّدی خود میکند:
بهار است
ِ
کنون خورد باید می خوشگوار
که می بوی مشگ آید از جویبار
هوا پر خروش و زمین پر ز جوش
خنک آنک دل شاد دارد بنوش
درم دارد و نقل و جام نبید
سر گوسفندی تواند برید
مرا نیست ،فرخ مر آن را که هست
ببخشای بر مردم تنگدست ()٢
برخی از شرح حال نویسان فردوسی را عقیده بر آن است که فقر او در
پایان زندگی نتیج ٔه اشتغال دائمش به کار شاهنامه بوده تا جایی که به امور
امالک خود نمیرسیده است .این عقیده بیشتر از آن کسانی است که
فردوسی را «ناظم امینی» میدانند و از خالص ٔه حرف آنان چنین برمیآید
که فردوسی  ٣۵سال فقط صرف قافیهپردازی کرده و لذا نتوانسته است
ملک خود را اداره کند.
اما در واقع امر درد فردوسی به مراتب عمیقتر از اینهاست .کمر
فردوسی را شاهنامه نمیشکند ،بلکه خراج میشکند .فردوسی با آنکه
از زمر ٔه «دهقانان» است و قاعدت ًا میبایست از پرداخت خراج آزاد باشد،
ولی در آن زمان خراجگذار است .فئودالهای بزرگ بر او و امثال او
خراج بستهاند و او در زمستان سخت نه هیزم دارد و نه جو؛ تازه باید
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خراج هم بپردازد .فردوسی زمستان تیره را توصیف میکند و روزگار
ِ
اولی طبقات زحمتکش را:
تیرهتر از زمستان قشر دهقان و به طریق ٰ
زگیتی بـرآمد سـراسـر خروش
در آذر بد این جشن روز سروش
برآمد یکی ابـر و شـد تـیـره ماه
همی تیر بارید ز َابر سیاه
نه دریا پدید و نه دشت و نـه راغ
نبینم همی در هوا ّپر زاغ
حواصل فشاند هوا هر زمان
چه سازد همی زین بلند آسمان
نماندم نمکسود و هیزم نه جو
نه چیزی پدید اسـت تا جـو درو
بدین تیرگی روز و بیم خراج
زمین گشته از برف چون کوه عاج
همه کارها را سراندر نشیب
مگر دست گیرد حسین قتیب()٣
این اشعار آشکارا از وضع قشری که فردوسی متعلق بدان است
حکایت میکند .فقط او نیست که باید خراج بپردازد .قشر متوسط و
پائینی دهقان است که زیر مهمیز امیران قدرتمند خرد میشود .نه تنها
برای شخص فردوسی ،بلکه برای قشر اجتماعی اوست که هم ٔه کارها
سر اندر نشیب دارد.
ِ
آیا میتوان تصور کرد که روحی ٔه این قشر در حال اضمحالل ،که
فردوسی از میا ن آنها برخاسته و درد آنها را بر دل دارد ،در شاهنامه
منعکس نشود؟ آیا ممکن است شخصیت برجستهای چون فردوسی که
به نان جو و هیزم نیازمند مانده و از بیم خراج بر خود میلرزد و امیدش به
امثال حسین قتیب است ،در برابر این وضع ساکت بماند ،از کنار زندگی
بگذرد و  ٣۵سال فقط به بستن قافیه و حفظ «امانت» مشغول باشد؟
در بررسی شاهنامه پاسخ این پرسش را با مثالهای مشخص خواهیم
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یافت و خواهیم دید که فردوسی چگونه از موضع طبقاتی «دهقانان» ندار
و ورشکسته ،طبق ٔه باجگیر فئودال و سالطین غارتگر را میکوبد.

 .٢نبردهای سیاسی

گسترش و سلط ٔه کامل فئودالیسم در یک نبرد سهمگین و طوالنی
طبقاتی در هم ٔه عرصههای سیاسی و ایدئولوژیک جریان داشت .مقاومت
تود ٔه مردم در برابر فئودالها به صورت جنبشهای وسیع تودهای و نبرد
رقابتآمیز فئودالها با یکدیگر به صورت توطئهها ،آنتریگها ،جنگهای
مداوم خانگی ،پیدایش و محو سلسلههای حکومتی تج ّلی میکرد و هر
دو با نبرد آراء و عقاید توأم بود.
در آن حدودی که برای درک محیط زندگی و تشکل افکار و اندیشههای
فردوسی ضروری است نظری به این نبرد طبقاتی میاندازیم.
الف .جنبشهای تودهای ضد فئودالی
جنبشهای خلقی علیه ستم فئودالی از زمان ساسانیان پدید آمد و رشد
کرد .بزرگترین آن در زمان ساسانی جنبش مزدکی است که سرتاسر ایران
را فرا گرفت و تا مرکز قدرت حاکمه ـ دربار ساسانی ـ رسوخ کرد .از
زمان مزدک تا زمان فردوسی که قریب چهارصد سال است ،بیش از ۱۸
قیام خلقی و نهضت بزرگ بردگان و روستائیان در نقاط مختلف ایران
پدید آمد (تقریب ًا هر  ٢۰سال یک جنبش!!) .شرق ایران از پرجوشترین
مناطق نبردهای تودهای بود .در این مناطق بود که از سال  ۱٣۰تا ٣۰۰
هجری قمری جنبش سنباد ،نهضت سپید جامگان ،جنبش روستایی به
رهبری استاد سیس ،جنبش سرخ َع َلمان ،نهضت روستایی و پیشهوری
به رهبری حمزةبن اترک (آذرک) ،نهضت رافعابن لیث ،جنبش علویان
طبرستان به رهبری ُاطروش و سرانجام نهضت َقر َمطیان به رهبری محمد
نخشبی ـ که مانند نهضت مزدکی تا درون دربار (دربار سامانی) رسوخ
کرد ـ برپا شد .اگر در نظر بگیریم که درست در همین نواحی جنبشهای
مترقی و خلقی بزرگی چون جنبش ابومسلم به وقوع پیوسته و نخستین
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صفاریان ،سامانیان،
دولتهای مستقل محلی ایرانی چون :طاهریان،
ّ
علویان و آلزیار نیز در همین مناطق تشکیل شده ،به عمق و وسعت
حوادث سیاسی مناطق پیرامون موطن فردوسی پی خواهیم برد.
نهضتهای روستایی شعارهای آشکار طبقاتی و ضد فئودالی داشتند
و صرفنظر از اینکه در چه پوشش عقیدتی باشد ،مالکیتهای بزرگ
دمکراتیسم جماعت روستایی دفاع
فئودالی را محکوم میدانستند؛ از ُ
میکردند و مخالف پرداخت خراج به دولت فئودالی بودند .حمزةبن
آذرک که سالهای متمادی در سیستان و خراسان نفوذ داشت ،از مسلمانان
خراج نمیگرفت و مخارج لشکریان را از محل غنایم جنگهایی که با
«ک ّفار» میکرد ،تأمین مینمود (او تمام کسانی را که به خلیفه و حاکم او
وفادار بودند ،کافر میشمرد) .حسنبن علی ملقب به ُاطروش که جنبش
روستائیان طبرستان را رهبری کرد و به پیروزی موقت رسانید ،مالکیت
بزرگ فئودالی را محکوم میکرد ،زمین را از فئودالها میگرفت و به
روستائیان میداد .ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ و معاصر فردوسی
که از نظر طبقاتی مدافع فئوالیسم است دربار ٔه جنبش اطروش با خشم
میگوید که دهقانان را شاه ایران باستان فریدون مستقر ساخت و اکنون
عامی نیز مانند «مردم
حسن اطروش میخواهد آنان را برکنار کند تا هر ّ
محترم» صاحب زمین شود)۴(.
جنبش اطروش (٣۰۱ـ ٣۰۶هجری قمری) بسیار نزدیک به عصر
فردوسی است و از آنجا که اطروش علیه دولت سامانی برخاسته بود و با
نیروهای آن میجنگید ،قطع ًا خبرش در سرتاسر خراسان منتشر شده بود.
نزدیکترین جنبش به زمان فردوسی ،جنبش قرمطیان خراسان است
که چهل سال دوام یافت و در  ٣٣۱هجری قمری ـ زمانی که فردوسی
سبعیت تمام سرکوب شد .این
کودک خردسالی بود ـ با خشونت و ُ
جنبش یکی از وسیعترین جنبشهای روستائی خراسان است.
قرمطیان خراسان نیز مانند قرمطیان سایر نقاط شعار برابری اجتماعی
میدادند و مالکیتهای بزرگ فئودالی و دریافت خراج از دهقانان و
رعایا را محکوم میکردند.
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این جنبش در میان وسیعترین قشرهای مردم و به ویژه روستائیان
و پیشهوران رسوخ کرد و بزرگترین روشنفکران زمان نیز با آن همراه
شدند ،تا جائی که جنبش به درون دربار سامانی راه یافت .عدهای از
وزیران و دبیران درباری بدان گرویدند .شاه سامانی نصربن احمد (نصر
دوم) نیز سرانجام با آن همراه شد ،بدین امید که با استفاده از جنبش
تودهای ،فئودالهای مخالف و سپهساالران گردن ِکش تُرک را که دیگر
فرمان از او نمیبردند ،تابع خود کند .اما کار جنبش چنان باال گرفت که
اینگونه چارچوبها را شکست .فئودالها و سران سپاه که اوضاع را
چنین دیدند ،دورنوحبن نصر سامانی ـ نوح اول ـ گرد آمده و علیه نصر
دوم سامانی کودتا کردند .نصر از سلطنت خلع شد و نوح پسر نصر به
تخت نشست و با وحشیگری تمام جنبش را سرکوب کرد.
در جریان سرکوب جنبش عد ٔه کثیری از مردم کشته شدند .روشنفکران
مترقی که به تود ٔه مردم پیوسته بودند ،به شدت آزار دیده و عدهای از آنان
به قتل رسیدند .محمد رودکی شاعر بزرگ و بنیانگذار شعر دری از
روشنفکران برجست ٔه زمان خویش است که به جنبش پیوست و پس از
سرکوب آن شکنج ٔه فراوان دید .برخی را عقیده بر آن است که رودکی
برخالف مشهور از کودکی کور نبوده ،بلکه در این حوادث به چشم او میل
کشیده و کورش کردهاند .او چندی بعد از کودتا به ذ ّلت درگذشت)۵(.
جنبش قرمطی خراسان ،پیوستن نصر سامانی به آن ،و سپس کودتای
پسرش نوح و سرکوب جنبش از لحاظ جریان حوادث بسیار شبیه جنبش
مزدکی ،پیوستن قباد به آن و سپس کودتای نوشیروان و سرکوب جنبش
است.
فردوسی در اوج نهضت قرمطی چشم به جهان گشود و در کودکی
شاهد سرکوب وحشیان ٔه جنبش شد .او تمام دوران جوانی خود را در
زیر سلط ٔه حکومت ترور و وحشتی که پس از سرکوب جنبش برقرار
شد ،گذرانید .قرمطیگیری و قرمطی ُکشی و تجاوزهایی را که تحت این
عنوان به جان و مال و ناموس مردم میشد ،به چشم دید.
سرکوب جنبش قرمطی توسط نوح دوم سامانی ،سلسه سامانی را از
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سقوط نجات نبخشید .برعکس پایههای آن را سستتر کرد .حکومت
سامانی از مدتها پیش از ترس مردم به غالمان ترک متوسل شده بود و
ارتش سامانی بیشتر از غالمان ترک تشکیل میشد ،که در سلسه مراتب
نظامی روز ب ه روز باالتر میآمدند .پس از سرکوب جنبش خلق ،که
حکومت سامانی به طور کاملتری از مردم گسیخت ،نفوذ غالمان ترک
در حکومت افزایش یافت تا جایی که در  ٣۵۱ـ که فردوسی حدود ٢٢
بتَکین درست
سال داشت ـ یکی از غالمان ترک مأمور خراسان به نام آلِ 
در موطن فردوسی علم عصیان علیه سامانیان برافراشت ،به غزنین رفت و
حکومت غزنویان را بنا نهاد .طولی نکشید که این حکومت نوین استبدادی،
خراسان را نیز زیر سلط ٔه خود گرفت .بخش بزرگی از عمر پرثمر و در عین
حال بسیار دردناک فردوسی در زیر سلط ٔه غزنویان گذشت.
حکومت غزنوی حکومت خشن فئودالی بود .امرای غزنوی
بهخصوص محمود غزنوی که پرقدرتترین سلطان آن سلسه است،
بیشتر وقت خود را به جنگ و لشکرکشیهای غارتگرانه گذرانیدند.
محمود  ۱۷بار به هندوستان لشکر کشید و غنائم فراوان آورد .اما این
غنائم هرقدر هم که زیاد بود نمیتوانست هزینههای نظامی هنگفت و
هزین ٔه سنگین دربار پرطمطراق او را تأمین کند .بار این هزینهها به دوش
تود ٔه مردم میافتاد که میبایست مالیات و خراج روزافزونی بپردازند.
حتی وقایعنگاران درباری هم نوشتهاند که هنگام اخذ مالیات «رعایا را
مانند گوسفندان پوست میکندند».
در زمان غزنویان بسیاری از روستاها خالی از سکنه شد ،آبیاری
متروک گشت ،بهای زمین پائین آمد ،قحطی پیدرپی بروز کرد که براثر
آن مردم گروه گروه در شهرها و روستاها از گرسنگی جان میسپردند.
فردوسی شاهد چند قحطی بزرگ و بیماریهای واگیر ـ وبا ـ بود.
محمود غزنوی روستائیان را موضوع خراج میدانست .تا جایی که
وقتی مردم بلخ در برابر حمل ٔه قراختائیان مقاومت کردند آنان را مؤاخذه
کرد که:
«مردان رعیت را با جنگ کردن چه کار باشد؟ الجرم شهر
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ویران شد و مستغلی بدین بزرگی از من بسوختند .تاوان از شما
خواسته آید .آن درگذشتیم .نگرید تا از این پس چنین مکنید که هر
پادشاهی قویتر باشد و از شما خراج خواهد و شما را نگاه دارد
خراج بباید داد)۶(».
این فشار مداوم غیرانسانی به تود ٔه مردم موجب خشم و عدم رضایت
وسیع عمومی بود و اگرچه در زمان محمود به علت سلط ٔه نظامی او
و اینکه جنبش قرمطی تازه سرکوب شده بود این عدم رضایت به قیام
بزرگی تبدیل نشد ،ولی به صورت نبرد مداوم طبقاتی و به انواع اشکال
بروز میکرد.
به هنگام بحث از جنبشهای تودهای باید به موضع «دهقانان» نیز
توجه کرد .دهقانان ،چنانکه گفتیم ،نجیبزادگان صاحب زمین بودند
که بسته به میزان مالکیت و قدرت اقتصادی خود به قشرهای مختلف
تقسیم میشدند.
ً
قشر فوقانی «دهقانان» معموال مخالف جنبشهای تودهای بودند،
اما قشر پائینی دهقانان که بهسرعت استقالل اقتصادی خود را از دست
داده ،به خراجگذار فئودالهای برتر بدل میشدند ،از جنبشهای تودهای
روستائی حمایت میکردند .نفوذ قرمطیان در میان روشنفکران و وزیران
و دبیران دربار سامانی را باید نتیج ٔه این تجزی ٔه طبقاتی دانست .این
روشنفکران که معمو ً
ال از میان «دهقانان» برمیخاستند ،از آنجا که طبق ٔه
خود را در معرض نابودی میدیدند برای مقابله با فئودالیسم رشد یابنده
با جنبش روستائی همآواز میشدند.
فردوسی نیز که به قشر پائینی «دهقانان» تعلق دارد با جنبش تودهای
همآواز است و ُحسن نظر خود را نسبت به این جنبشها در شاهنامه
منعکس میکند.
ب .نبرد رقابتآمیز فئودالها
جانب دیگر نبرد سیاسی ـ چنانکه گفتیم ـ عبارت بود از نبرد میان
خاندانهای فئودال که هر یک در گوشهای بساط حکومت گسترده و

یسودرف نارود :موس لصف 67

برای توسع ٔه منطق ٔه نفوذ و یا حفظ قدرت خویش بیوقفه با هم در جنگ
و ستیز بودند.
سرزمین ایران ـ به وسعتی که در شاهنامه توصیف شده ـ در زمان
فردوسی میان چند ده خاندان بزرگ و کوچک فئودال تقسیم میشد .و
از آن جمله در خراسان و ماوراءالنهر و گرگان بیش از ده خاندان فئودال
بر سر قدرت با هم در نبرد بودند .جنگ میان آنان هرگز قطع نمیشد.
اغلب ،شهرها دست به دست میگشت ،زن و مرد و کودک اسیر میشد
و در کوی بردهفروشان به فروش میرسید .شهرها و دهات به غارت
میرفت.
در طول عمر فردوسی بیش از  ۱۰۰جنگ فقط در ایران شرقی رخ داد
که اگر فردوسی آنها را به چشم ندیده باشد ،اغلب شاهد لشکرکشیهای
آن بوده است .موطن فردوسی ـ طوس ـ یکی از گذرگاههای مهم
ارتباطی آن زمان بود و در بسیاری جنگها لشکریان از آنجا میگذشتند.
به عالوه طوس مورد اختالف میان خاندانهای فئودالی بود و بر سر آن
کشمکشها میرفت .در زندگی فردوسی چندین جنگ در دهات طوس
یعنی در همسایگی فردوسی رخ داد .با توجه به این جنگهای مداوم
است که فردوسی در آغاز شاهنامه بیم آن دارد که نتواند کارش را به پایان
رساند:
سـراسـر زمانه پر از جنگ بـود
به جویندگان بر جهان تنگ بود()۷
بررسی هم ٔه حوادث سیاسی و حتی مهمترین حوادث دوران
زندگانی فردوسی ـ که بدون تردید در شاهنامه به نوعی منعکس شده ـ
بسیار دشوار است و باید جداگانه بدان پرداخت .اما نظری گذرا به این
حوادث را ضرور میدانیم.
تقریب ًا همزمان با تولد فردوسی سه حادث ٔه بزرگ به وقوع پیوست:
ِ
غرب خالفت عباسی ،فاطمیان خالفت جدیدی
سال  ٣٢۱هجری در
بنیان نهادند و به مبارزهطلبی با خلفای عباسی برخاستند .دو سه سال
پس از آن (تقریب ًا همزمان با تولد فردوسی) برادران بویه ـ که از میان مردم
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زحمتکش برخاسته بودند ـ سلسل ٔه آلبویه را در غرب ایران بنا نهادند و
خالفت عباسی را از شرق مورد تهدید قرار دادند .کمی قبل از اینها
ترکان آلخاقان یا آلافراسیاب حکومت خود را در شرق خراسان چنان
بسط دادند که به سال  ٣۱۵هجری با سامانیان همسایه شدند.
آلبویه پس از استقرار بالفاصله راه بغداد پیش گرفتند .معزالدوله
به سال  ٣٣۴وارد بغداد شد ،مستکفی خلیف ٔه عباسی را برانداخت
و چشمانش را میل کشید و خلیف ٔه دیگری را که به درستی لقب مطیع
گرفت ،به جای او گماشت .از آنجا که آلبویه شیعی مذهب بودند (و
اصو ً
تعصبی نشان نمیدادند) سلط ٔه آنان در بغداد نیروی
ال در مذهب ّ
شیعیان را در سرتاسر سرزمین خالفت و از جمله در خراسان تقویت
میکرد .در این زمان فردوسی  ۵تا  ۱۰ساله بود.
فاطمیان پس از استقرار در تونس و شام و عربستان قدرت یافتند و
به سال  ٣۵۶مصر را گرفتند و در ( ٣۶۴تقریب ًا همزمان با آغاز سرایش
شاهنامه توسط فردوسی) قاهره را پایتخت خود کردند و سال بعد از
آن عزیز ،معتبرترین خلیف ٔه فاطمی ،به حکومت رسید .در زمان عزیز،
خالفت تازهنفس فاطمی قدرت فراوان یافت و مبلغین و داعیان فاطمی
(اسماعیلی) در سرتاسر بالد اسالمی و به ویژه در خراسان به فعالیت
وسیعی دست زدند و عزیز برای جلب ُح ّکام خراسان نیز کوشش
فراوانی به کار برد.
قدرت آلبویه نیز افزایش یافت و از زمانی که عضدالدوله به شاهی
رسید ( ٣٣۸هجری) ایران غربی در دست او متحد شد و کمی بعد
(ُ )٣۶٣عمان نیز به تصرف آلبویه درآمد.
روشن است که مجموع این تحوالت در غرب ایران با جنگهای
فراوان و مبارزات سیاسی مداوم میان آلبویه و خالفت عباسی و
فاطمیان و خلفای عباسی و همچنین در درون هر یک از این خاندانها،
توأم بود.
در شرق ایران ـ موطن فردوسی و اطراف آن ـ نیز در این زمان
مبارزات شدیدی جریان داشت .حکومت سامانیان که براثر جنبش
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وسیع خلق و سرکوب آن توسط غالمان ترک به شدت تضعیف شده
بود ،نمیتوانست از زیر بار مشکالت کمر راست کند .نوح اول که
جنبش قرمطی را سرکوب کرد ،موفق نشد مقاومت مردم و لشکریان
را بشکند .در چهارمین سال سلطنت او عصیان بزرگی در مرو و میان
لشکریان رخ داد که به زحمت سرکوبش کردند.
طبیعی است که این جنبشها و عصیانها ـ اگرچه سرکوب میشد ـ اثر
خود را در حکومت میگذاشت و دربار سامانیان را بسیار ضعیف میکرد.
این ضعف از اینجا آشکار است که نوح اول فقط  ۱٢سال ،جانشین او
عبدالملک کمتر از  ۸سال سلطنت کردند و در این مدت همواره با طغیان
و جنگ روبرو بودند .بالفاصله پس از مرگ عبدالملک حکومت غزنویان
پایهگذاری شد ( )٣۵۱که بخش اعظم سرزمین سامانی را تسخیر کرد.
فردوسی شش پادشاه سامانی را دید.
ُملک سامانیان میان تعداد زیادی از خاندانهای کوچک فئودالی
محلی تقسیم میشد که بر اثر ضعف دولت مرکزی هریک استقالل بیشتر
و منطق ٔه نفوذ بیشتری طلب میکردند و مدام با یکدیگر در جنگ بودند.
خراسان ناحیهای بود که احتما ً
ال بیش از هم ٔه مناطق دیگ ِر ُملک
سامانی دست به دست میشد ،به طوری که در طول عمر فردوسی تا
زمان انقراض سامانیان بیش از ده بار سپهساالر خراسان تغییر یافت و
حکومت ناحیه دست به دست شد .چندین بار در خود طوس میان اینان
جنگ رفت تا سرانجام غزنویان به طور کامل فائق آمدند.
این جنگها با غارت اموال مردم ،ویرانی شهرها و دهات ،اسیر
کردن زنان و کودکان همراه بود و اغلب شکل مذهبی به خود میگرفت.
سبکتکین پس از پیروزی بر سیمجورــ که جنگ شدید آن در یکی از
دهات طوس اتفاق افتاد ـ تمام شهر را غارت کرد و چون در این جنگ
بهان ٔه مذهبی نیز در میان بود و سبکتکین با شیعیان مخالفت میکرد ،بقع ٔه
امام رضا را نیز ویران کرده ،زائرین آن را آزار داد.
محیط درون دربارها و بارگاههای شاهان و امیران در این دوره توأم با
هرج و مرج و فساد بود .نبرد برای کسب قدرت میان گروههای گوناگون
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درباری لحظهای قطع نمیشد .برادر علیه برادر ،مادر علیه پسر ،پسر
علیه پدر میرزمیدند .چوب ٔه دار ،تهمت ،میل کشیدن به چشم ،زهر دادن
و نظائر آن از عادیترین کارها به حساب میآمد و زندان و بند و زنجیر
از سادهترین مجازاتها بود.
فردوسی مرگ غیرطبیعی بیش از سی شاه و امیر و وزیر را که در
جنگ و یا در زندان به قتل رسیدند ،شاهد بود.
از زمانی که محمود غزنوی جای خود را در سلطنت محکم کرد،
دولت مرکزی قوت یافت و فئودالهای محلی زیر سلطه غزنویان قرار
گرفتند و لذا جنگ آشکار میان آنان کمتر شد .اما در عوض جنگهای
توسعهطلبانه شدت یافت .جنگهای محمود در هند از آن جمله است.
یکی از خصوصیات زمان فردوسی انتشار سریع خبرهاست .با آنکه
در آنزمان وسایل ارتباطی زیاد نبود و راهها بر اثر جنگهای مداوم نا
امن بود ،رابطه میان شهرهای مختلف به خوبی حفظ میشد و رفت و
آمد بسیار وسیع بود .خاندانهای فئودالی از ری تا بخارا و خوارزم و
از گرگان تا غزنین معمو ً
ال باهم وصلت میکردند و رابط ٔه منظم میان
دربارها وجود داشت .جنگها و لشکرکشیهای مداوم نیز به انتقال
نیرو از این نقطه به آن نقطه و لذا انتشار خبر از این سو به آن سو کمک
میکرد.
فردوسی ،در طوس ،در مرکز این خبرها قرارداشت و نمیتوان تردید
کرد که حوادث سیاسی را تعقیب میکرد.
در صفحات پیش گفتیم که جنبش قرمطی خراسان و ماوراءالنهر
(٣۲۶ـ ٣۳۰هجری) ،پیوستن نصربن احمد به آن ،کودتای نوح اول
محتوی بسیار شبیه جنبش مزدکی و
علیه پدر ،از نظر شکل و حتی
ٰ
کودتای نوشیروان است .اینک باید اضافه کنیم که آنچه در آن سالها در
دربار سامانی میگذشت به طور کلی به اوضاع سلس ٔه ساسانی در پایان
کارشان شباهت فراوان داشت و میتوان گفت که فردوسی میتوانست
برای بسیاری از شخصیتهای شاهنامه و حوادث آن نمونههایی در زمان
خود بیابد.
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پ .نبرد ایدئولوژیک
نبردهای شدید سیاسی ـ طبقاتی آن زمان با نبردهای بسیار پروسعت
ایدئولوژیک توأم بود .در حکومت اسالمی دین با سیاست میآمیخت.
خلیف ٔه اسالم هم حاکم سیاسی بود و هم رهبر روحانی و لذا خالفت
حقانیت حاکمیت
حقانیت خود را ثابت کند و بر اساس این
میبایست
ّ
ّ
خود را حفظ نماید .از اینجاست که از فردای درگذشت پیغمبر اسالم
تمام اختالفات بر سر حکومت به طور صریح و الزامی با اختالف بر سر
تعبیر و تأویل مذهب اسالم در میآمیخت.
زمانی که حکومت اسالمی دامن ٔه سلط ٔه خود را گسترش داد ،سران
عرب به آسانی و بهسرعت به جرگ ٔه فئودالها پیوستند و به دریافت
امیه
مالیاتهای سنگین از تود ٔه مردم پرداختند .بهویژه از زمانی که بنی ّ
زمام قدرت را به دست گرفت ،فشار بر تودهها افزایش یافت .عباسیان که
امیه برخاستند ،نیز مطالبات سیاسی خود را
در آن زمان علیه خالفت بنی ّ
در زیر پوشش مذهبی بیان میکردند .آنها خود را جانشینان بحق پیغمبر
معرفی کرده و برای رسیدن به حکومت به دعوت میان مردم میپرداختند.
بر اثر این دعوت پنهانی که سالها ادامه یافت جنبش ابومسلم در خراسان
پدید آمد که بسیاری از تودههای روستایی به امید روزهای بهتر بدان
گرویدند .اما عباسیان پس از رسیدن به حکومت و محکم کردن جای
خود طبق معمول وعدههایی را که داده بودند ،فراموش کردند و دین
را به چماق حکومت فئودالی بدل نموده و هر مخالفی را به نام کافر
کوبیدند و وسایل تبلیغات رسمی و ابزار وآالت دستگاه دولتی را در نبرد
ایدئولوژیک به کار گرفتند.
مخالفان عباسیان نیز به نوب ٔه خویش برای مقابله با آنان به نبرد وسیع
ایدئولوژیک نیازمند بودند .الزم بود اثبات شود که عباسیان ـ برخالف
آنچه ادعا میکنند ـ نمایند ٔه خدا در زمین نیستند؛ غاصبند.
به این ترتیب پیوند نزدیک دین و دولت سبب میشد که هر مبارز ٔه
سیاسی الزام ًا با مبارز ٔه آشکار و وسیع ایدئولوژیک ـ مذهبی همراه
ِ
داعی حکومت ،خود را نمایند ٔه خدا و طرف مقابل را کافر
شود و هر
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قلمداد کند .تمام دوران خالفت عباسی عرص ٔه وسیعترین ،خشنترین و
بیرحمانهترین مبارزات ایدئولوژیک است.
جنبشهای تودهای نیز در این زمان پوشش مذهبی داشتند و در
قبال ِ
دین حاکمِ فئودالی ،احکام مذهبی را به سود خویش تعبیر و تفسیر
میکردند .این جنبشها در ایران معمو ً
ال به عقاید مزدک بر میگشتند
و جهان را عرص ٔه نبرد دو مبدأ :نیکی و بدی میدانستند و ریش ٔه بیداد
اهریمنی را در وجود مالکیت خصوصی فئودالی بر زمین و عدم تساوی
اجتماعی میشناختند .در جنبشهای گوناگونی که از زمان مزدک تا
فردوسی ادامه یافت طرز بیان تغییر کرد ،اما خواست اصلی تودهها که
عدالت اجتماعی باشد بدون تغییر ماند.
دو حادثه از سه حادث ٔه مهم سیاسی که در زمان حیات فردوسی رخ
داد ،انعکاس وسیع ایدئولوژیک داشت :یکی فتح بغداد به دست آلبویه
و دیگری فتح مصر به دست فاطمیان.
تقسیم جهان اسالم به دو خالفت ،نبرد ایدئولوژیک را که پوشش
مذهبی داشت ،بسیار شدت بخشید .بهخصوص از زمانی که القادربالله
خلیف ٔه عباسی به خالفت نشست ( ٣۸۱تا  )۴٢٢مبارز ٔه ایدئولوژیک
میان س ّنی و شیعه وسعت گرفت .القادربالله برای رهایی بغداد از زیر
نفوذ آلبویه و برای مقابله با فاطمیها تکی ٔه خاصی روی س ّنت گذاشت
و با هر عقید ٔه مخالفی به جنگ برخاست .او تصمیمات مشخص
ی  -ایدئولوژیک علیه فاطمیان و علیه فرقههای شیعه اتخاذ کرد .از
سیاس 
جمله به سال  ۴۰۱محضری علیه خلفای مصر ساخت و در این محضر
آنان را َمجوس و م ِ
لحد نامید و تکفیر کرد .به دستور القادربالله چند تن
ُ
از علما و فقهای سرشناس را مجبور کردند که این محضر را امضا کنند.
این محضر زمانی نوشته شد که صاحب موصل ،معتمدالدوله ،با خالفت
فاطمی وارد مکاتبه و مراوده شد .احتمال بیعت میرفت .اما مراوده پنهانی
نماند .به خلیف ٔه عباسی خبر دادند و او صاحب موصل ـ معتمدالدوله ـ را
مجبور کرد که ابراز ندامت کند (معلوم میشود روشهای ساواک و سیا
خیلی هم تازه نیست!!) به عالوه خلیفه القادربالله محضر نوشت بر
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نسب ُح ّکام مصر که بر خالف ادعای خود اوالد مهدی نیستند .از
بطالن َ
َخوارجند .نسب به علیابن ابیطالب نمیبرندَ .مجوسند و زنادقه)۸(...
َ
چند تن از علمای َاعالم به این محضر شهادت دادند و از جمله سید
َقیه این محضر را امضا کرد و علیه فاطمیان
رضی از علویان از روی ت ّ
شهادت داد ،ولی در پشت سر شعری در مدح فاطمیان سرود .سید
رضی را احضار کردند .او مجبور شد شعر خود را انکار کند.
تقی ٔه سید رضی
این محضر در تمام بالد اسالمی پخش شد و خبر ّ
نیز به همه جا رسید و انعکاس وسیع یافت[ .به گمان ما بسیار محتمل
است که فردوسی به هنگام تصویر صحن ٔه محضرسازی ضحاک ،همین
محضرسازی القادربالله را در نظر گرفته باشد].
القادربالله به هم ٔه امیران و حکام وابسته دستور اکید داده بود که علیه
فاطمیان و هوادارانشان به شدت و با خشونت بستیزند .تالش القادربالله
در این جهت بسیار لجوجانه و مستمر بود .او تا پایان عمر به این تالش
ادامه داد .به عبارت دیگر فردوسی بخش دوم عمر خود ،یعنی تقریب ًا تمام
مدتی را که مشغول سرودن شاهنامه بود ،در این رژیم سیاه توأم با تفتیش
عقاید گذرانید.
یکی از ّ
حکامی که با دقت تمام سیاست مذهبی خشن القادربالله را
دنبال میکرد محمود غزنوی بود که همزمان با آغاز خالفت القادربالله
در غزنه به سلطنت نشست و با حسابهای سیاسی به این نتیجه رسید
که باید در نبرد میان عباسیان و فاطمیان جانب عباسیان را نگاه دارد و
به پیروی از مذهب س ّنی حنفی به شدت تظاهر کند و القادربالله را امام
بشناسد و به تحتالحمایگی مذهبی ـ سیاسی او ببالد.
در اینکه محمود آن قدرها که تظاهر میکرد مذهبی نبود ،حرفی
نیست .زندگی او کمترین پیوندی با موعظههای مذهبیاش نداشت.
اما در این هم تردیدی نیست که نبرد ایدئولوژیک با شدیدترین وسایل
و جنایتبارترین شیوهها یکی از ارکان حکومت محمود بود .محمود
میدانست که مردم با او نیستند و جلب نظر مردم با تظاهر مذهبی ساده
مقدور نیست .اگر بخواهد به سوی مردم آید و نظر مردم را بپذیرد باید
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در سیاست روزمر ٔه خود ،در میزان خراج ،در جنگ ،در صلح و ...تغییر
اساسی بدهد ،که آن را به سود خود نمیدید .لذا برای محمود بهترین
ایدئولوژی عبارت بود از مخالفت با آزاداندیشی قرمطیان و سرکوب
وحشیان ٔه هر صدای مخالف و ایجاد محیط وحشت.
از نظر سیاست خارجی نیز محمود به تعصب س ّنیگری نیاز داشت،
چرا که همسایگان او در غرب شیعی بودند و محمود زیر پوشش مذهب
س ّنی بهتر میتوانست با آنان مقابله کند و پهن ٔه سلطنت خود را گسترش
دهد .در این جهانگشایی خلیف ٔه عباسی متحد بهتری بود تا عزیز مصر.
در شرق نیز ،هندوستان کشور ثروتمندی بود که زیر نام اسالم با حمایت
خلیفه آسانتر میشد آن را غارت کرد .القادربالله تمام لشکرکشیهای
محمود را تأیید میکرد.
با این حسابهای سیاسی و کام ً
ال ناسوتی بود که محمود حمایت
القادربالله را با میل میپذیرفت و هر صدای مخالفی را به نام اینکه
قرمطی و زندقه و الحادی و غیره است با خشونت حیوانی سرکوب
میکرد.
محمود با خشونت و شدت تمام کوششهای خلیف ٔه فاطمی را برای
استقرار مناسبات دوستانه با حکومت غزنوی عقیم میگذاشت .او برای
نشان دادن شدت نفرت خود از خلفای فاطمی نام ٔه محبتآمیز عزیز
مصر را که خطاب به خود او بود ،به آتش کشید و سفیر مصر را به سال
 ۴۰٣گردن زد و این کارهای زشت را ـ که در مناسبات سیاسی آن روز
هم بیسابقه و یا الاقل بسیار کمسابقه است ـ با تظاهر عمدی انجام داد
و در تمام قلمرو خویش جار کشید و خبر به بغداد فرستاد.
در این زمان مخالفت با هرگونه دگراندیشی جزء گسستناپذیر
سیاست محمود بود که در پیوند نزدیک با القادربالله اجرا میشد .میان
محمود و القادربالله همکاری وسیع «اطالعاتی» برقرار بود و القادربالله
به خود حق میداد که در امور داخلی دربار محمود نیز دخالت کند.
برای نمونه میتوان از سرنوشت حسنک وزیر ـ یکی از وزرای سلطان
محمود ـ یاد کرد .حسنک در سفر به حج ظاهر ًا مورد استقبال و محبت
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عزیز مصر واقع شد و خبر آن به بغداد رسید .خلیفه از محمود مجازات
حسنک را طلب کرد .محمود به خاطر عالقه و اطمینانی که به حسنک
داشت ،از شخص او پشتیبانی کرد ،ولی اصل تقاضای خلیفه را مورد
تأیید قرار داد که هر «قرمطی» را باید کشت .به گفته بیهقی:
«امیر ماضی (محمود) چنانکه لجوجی و ضمیرت وی بود یک
روز گفت من از بهر قدر عباسیان انگشت درکردهام در هم ٔه
جهان و قرمطی میجویم ،آنچه یافته آید و درست گردد بر دار
میکشند)۹(».
اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قدرت آلبویه رو به
ضعف گذاشت و در عوض قدرت خلیف ٔه عباسی در بغداد و قدرت
محمود در غزنه افزایش یافت .فشار به مخالفین ایدئولوژیک وسعت
گرفت .القادربالله در کتابی که به سال  ۴۰۸در اصول تألیف کرد
مخالفین و بهویژه معتزله را تکفیر کرد .این تکفیر چماق بزرگی بود
در دست محمود که جنایات خود را از زبان خلیفه تطهیر کند و زمین ٔه
مناسبتری برای تعقیب مخالفین و همچنین لشکرکشیهای غارتگرانه
فراهم آورد.
در همین سال  ۴۰۸بود که محمود خوارزم را تسخیر کرد و عد ٔه
کثیری از مردم آن را به نام این که قرمطی و رافضی و معتزلی و...اند،
کشت .ابوریحان بیرونی را به اسارت گرفت و به دربار خود آورد و
ابنسینا از دست او فرار کرد.
به سال  ۴٢۰محمود فتح ری کرد و در فتحنامهاش که به القادربالله
نوشت مردم آنجا را رافضی و معتزلی و باطنی و مزدکی نامید .بسیاری را
بگرفت ،بسیاری را سنگسار کرد ،گروهی را بر دار کشید و از منازل اهل
ری پنجاه خروار دفتر شیعیان و باطنیان بیرون آورد و در زیر درختهای
آویختگان سوزانید .و به این ترتیب به کار سیاسی ـ نظامی تسخیر ری که
به قصد گسترش میدان غارتگری خویش انجام داده بود لباس مذهبی و
نبرد عقیدتی پوشانید.
بر دار کردن مخالفین عقیدتی و سوزاندن پنجاه خروار کتاب فلسفی
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و دینی در زیر چوبههای دار نشانهای است از شدت نبرد ایدئولوژیک و
محیطی که آن روز مس ّلط بود؛ نمونهای است از شیوههای وحشیانهای
که طبقات حاکم برای پیشبرد هدفهای خویش و ساکت کردن مردم در
عرص ٔه نبرد ایدئولوژیک به کار میگرفتند.
شعرای درباری ،کسانی که میخواستند در جالل و شکوه زیسته و
سالمت یابند میبایست اعمال محمود را بستایند.
به گفت ٔه نظامی عروضی:
«پادشاهان چون کودک ُخرد باشند .سخن بر وفق رأی ایشان باید
گفت تا از ایشان بهرهمند باشند»()۱۰
شاعران دربار محمود چنین میکردند .عنصری شاعر
درباری ـ ملکالشعرا ـ در رابطه با فتح خوارزم ،کشتار مردم و غارت
اموال آنها محمود را میستود که:
بکشتدشمنوبرداشتگنجومالببرد
محمد مختار
ز بهر نصرت دین
ّ
ازآنکهتربتگرگانجوشهروبرزناو
مقام قرمطیان بـود و معدن ک ّفار()۱۱
در حمل ٔه محمود به مولتان و قتل عام مردم آن سامان عنصری خرسند
است که:
نه قلعه ماند که نگشاد و نه سپه که نزد
نهقرمطیکهنکشتونهگبرونهکافر()۱٢
فرخی سیستانی در ستایش جنایات محمود در حق مخالفان از
عنصری هم گشادهدستتر است .او آنگاه که میخواهد قصد محمود
را برای حمله به ری تأیید کند ،میگوید:
ری را بهانه نیست به باید گرفت پس
وقتستاگربهجنگسویریکشدعنان
اینجاهمییگانودوگانقرمطیکشد
زینانبهریهزاربیابدبهیکزمان()۱٣
پس از آنکه محمود ری را با حیله و تزویر میگشاید و دست به قتل و
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غارت میگشاید ،فرخی او را اینچنین میستاید:
ِ
مـلــک گـیتی گـیتی تُـراســت
ای
حکم تو بر هر چه تو خواهی َرواست
...
از پـی کـم کـردن َبـدمـذهـبــان
در دل تو روز و شب اندیشههاست
...
ایــزد کــام تـو بـه حـاصـل کـنـاد
ما رهیان را شب و روز این دعاست
بــدروی
تـا ســر آنـان چـو گـیـا
َ
کایشان گویند جهان چون گیاست
...
ُمـلــک ری از قرمـطیان بستدی
میل تـو اکنون به َمنا و صفاسـت
...
دار فــرو بـردی بـاری دویـسـت
گفتی کاین درخور خوی شماست
هـر که از ایشـان به هوا کار کرد
برسرچوبیخشکاندرهواست()۱۴
برای درباریان محمود که فرخی بلندگوی آنهاست ،کشتن مخالفان
عقیدتی زیر پوشش دین امری عادی و باالتر از آن امری ضروری است
که ثواب دو جهان دارد .فرخی برای سلطان محمود از خدا طلب عمر
میکند تا:
تا در عوض عمر که بدهی زپی دین
درمصرکندقرمطیانراهمهبردار()۱۵
چنین است تصویر نارسایی از رژیم ترور و خفقان حاکم که پوشش
ایدئولوژیک س ّنت حنفی داشت .در برابر این رژیم ترور مقابله تود ٔه
مردم و روشنفکران برجست ٔه آن زمان نیز بسیار درخشان و قهرمانانه و
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در عینحال خردمندانه است .در همین زمان عد ٔه قابل مالحظهای از
بزرگان دانش و فلسفه زیستند و علیه تاریکاندیشی سلطان محمودها
و القادرباللهها رزمیدند .میتوان گفت که در آن زمان در هر خانه و
کاشانهای بحث و جدل علمی ـ دینی وجود داشته که یکی از تظاهرات
آن گسترش عظیم جنبش اسماعیلیه است .این واقعیت که کمی پس از
صباح
محمود جنبش اسماعیلی به اوج خود رسید و زیر رهبری حسن ّ
لرزه بر ارکان حکومت سلجوقی افکند ،حکایت از قدرت سازمان
مخفی اسماعیلیه در زمان محمود ـ فردوسی ـ دارد .چنین نهضت
بزرگی نمیتوانست یکباره اززمین بروید .این سازمان مسلم ًا در زمان
فردوسی در میان مردم رسوخ داشته و رشد میکرده است.
فردوسی در این دوران پرخروش نبرد عقاید و آراء ،زمانی که ّ
حکام
انگشت در جهان کرده و قرمطی میجستند و تود ٔه مردم نهضتهای
ک
عقیدتی پنهانی به وجود میآوردند ،و علما و دانشمندان در برابر خش 
مغزی قلدران مدعی دینداری قد علم میکردند ،زیست و خود او علیه
دین حاکم قد برافراشت و در همان آغاز شاهنامه خود را از یاران علی
نامید و در شاهنامهای که آخر عمر به محمود حنفی متعصب «اهدا» کرد،
نوشت:
ِ
ـلیـم َد َرسـت
کهمـنشـهـرع َ
لمـم َع َّ
درست این سخن قول پیغمبر است
...
اگر چشم داری بـه دیگر سـرای
به نزد نبـی و علـی گـیـر جــای
بر ایـن زادم و هم بریـن بگذرم
چنان دان که خاک پی حیدرم()۱۶
فردوسی نه تنها در اینجا ،بلکه تقریب ًا در هر جای دیگری که اسمی از
محمود میبرد در کنارش از گرایش شیعیگرانه و عالق ٔه خودش به آل
علی یاد میکند .و این مقابله با مذهب دروغین محمود ،تازه مهمترین
مقابل ٔه ایدئولوژیک فردوسی با محمود نیست .سر تا پای شاهنامه،
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چنانکه خواهیم دید ،ضد سیاست و ایدئولوژی محمود است .و کام ً
ال
منطقی است که محمود درست در سال  ،۴۰۱زمان انتشار محضر
القادربالله ،گردن زدن سفیر مصر ،تکفیر حسنک وزیر ،و شدت بیسابق ٔه
نبرد با دگراندیشی ،شاهنام ٔه فردوسی را هم رد کرد .سرنوشت شاهنام ٔه
فردوسی ،با سرنوشت این نبرد مربوط است و الغیر.
برخی از پژوهشگران مسئله را بسیار ساده گرفته و ادعا کردند که
علت ر ّد شاهنامه ،از کار افتادن ابوالعباس اسفراینی ،وزیر محمود است
که حامی فردوسی و عالقهمند به زبان پارسی بود .اینان ادعا میکنند که
جانشین اسفراینی عالقهای به پارسی نداشت و فردوسی را تحمل نکرد.
اما فراموش نکنیم که فرخیهایی که به زبان زیبای پارسی از قرمطی ُکشی
حمایت میکردند و خودکامگی محمود را میستودند تا پایان هم عزیز و
کرم ماندند .به نظر ما به احتمال قریب به یقین تغییر ابوالعباس اسفراینی
ُم ّ
خود معلول تشدید خفقان و تحکیم تاریکاندیشی است.
ت .روان جامعه در دوران فردوسی
شاید مهمترین نکتهای که باید دربار ٔه دوران فردوسی گفت بیداری،
عصیانگری و عنادی است که تمام جامعه را فرا گرفته و آن را در برابر
رژیم حاکم قرار داده است .چنین به نظر میرسد که پس از کودتای
نوح سامانی و سرکوب خشن و حیوانی قرمطیان ،جامعه به هیچروی
آرام نشده و تود ٔه مردم در عمق دل خویش آنچه را که میگذشته ،درک
میکرده و علیه آن عاصی بودهاند .تظاهر به دینداری و غارت مردم در
زیر نام دین و سرکوب هر صدای مخالفی با چماق دین ،مردم را به شدت
خشمگین میکرده است .مردم میفهمیدهاند که اینها همه «دکان» است
و ریاکاری؛ دستاویز است برای غارت .مردم نه فقط میفهمیدهاند بلکه
آنچه را که میفهمیدهاند علیرغم خشونت حاکم بر زبان میآوردهاند.
کمتر زمانی را میتوان یافت که روی مردم علیه حکومت اینقدر باز
شده باشد .در نوشتههایی که از آنزمان مانده نمونههای آشکاری از این
عصیانگری میتوان دید.
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نوشتهاند که مردی را از نیشابور گرفته و به غزنه پیش محمود آوردند.
محمود گفت میگویند قرمطی هستی .پاسخ داد قرمطی نیستم ولی
ثروتی دارم .آنچه میخواهی بردار و این تهمت از من برگیر.
ـ محمود از خوارزمشاه میخواهد تا حکمائی را که در دربار او
هستند ـ بوعلی سینا ،ابوریحان بیرونی ،ابوسهل مسیحی ـ تحویل
دهد .خوارزمشاه با ِ
خود حکما در میان میگذارد و آنان جز ابوریحان،
میگویند« :ما نرویم» .اسباب سفر فراهم میکنند و سر به بیابان
میگذارند .سهل در طول راه از بی آبی و تشنگی میمیرد و بوعلی به
زحمت جان سالم به در میبرد.
ـ محمود به وزیر خویش ابوالعباس اسفراینی خشم میکند؛ وزیر از
روی لجاج با پای خویش به زندان میرود و صورت اموال خود را پیش
امیر میفرستد که تصاحب کند .وزیر مایل نیست که به امر محمود به
زندان رفته باشد و میکوشد با پای خود به زندان رفته و به شاه بفهماند
که زندان را به خدمت سلطان ترجیح میدهد.
ـ تاریخ بیهقی که از دوران فردوسی خبر مستقیم میدهد از این عصیان
روحی مردم و ناباوری آنان به امیران حاکم حکایتها دارد .بیهقی در هر
چند صفحه یک بار از مخالفت مردم و « ژکیدن» و ُغرو ُلند کردن آنان
درمقابل تصمیمات امیران خبر میدهد .حکایت دردناکی از سنگسار
کردن حسنک وزیر میآورد که برجستهترین نمون ٔه عصیان مردم است:
مسعود ،پسر محمود غزنوی ،میخواهد حسنک را که در زمان
پدرش وزیر و صاحب جاه ولی با مسعود مخالف بوده بر دار بکشد.
جرأت نمیکند به طور مستقیم حکم اعدام او را صادر کند .دنبال بهانه
میگردد .سرانجام به توصی ٔه اطرافیان پلیدش حسنک را قرمطی مینامد.
حسنک در برابر اتهام مردانه میایستد و در دادگاه میگوید:
«اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بر دار
حسین علی نیم)۱۷(».
ِ
کشند و یا جز دار ،که بزرگتر از
َ
دژخیمان مسعود جرأت ندارند حسنک را به حکم خود محکوم و
اعدام کنند .دو تن را به دروغ لباس پیک میپوشانند و چنین مینمایانند
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که از بغداد آمده و نامه از خلیفه آوردهاند که حسنک قرمطی است و او را
باید به سنگ کشت .اما مردم به این بازیها باور نمیکنند و میشورند.
هیچکس حاضر نمیشود سنگ به حسنک بزندُ .ع ّمال مسعود میروند
«مشتی رند» را اجیر میکنند که حسنک را سنگسار کنند .بیهقی مینویسد:
«هرکس گفتند شرم ندارید مردی را که میکشید ،بِدار چنین
میبرید؟! خواست شوری بزرگ بپای شود .سواران سوی عا ّمه
تاختند و آن شور بنشاندند .و حسنک را سوی دار بردند و به
جایگاه رسانیدند ...آواز دادند که «سنگ زنید» هیچکس دست به
سنگ نمیکرد .همه زار میگریستند .پس مشتی رند را زر دادند
که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جالدش َر َسن به گلو افکنده
و خپه کرده)۱۸(»...
همین چند جمله بهترین نشان ٔه عصیان روحی دورانی است که
فردوسی به آن تعلق دارد .فردوسی در چنین محیطی و چنین زمانی
زندگی میکند .خود او بیانگر این عصیان روحی است و از اینجا است
که سی و پنج سال تمام بدون ارتباط با درباریان روی شاهنامه کار
میکند و حاضر نمیشود که خود را در خدمت آنان بگذارد .او بر نتایج
دردآلودی که از این گردنکشی حاصل خواهد شد ،واقف است .زمانی
که میخواهد شاهنامه را آغاز کند با توجه به واقعیت زمان نگران است
و مینویسد:
بپـرسیـدم از هـر کسـی بیشـمار
بتـرسـیــدم از گـردش روزگــار
مگــر خود درنـگـم نبـاشـد بسـی
بیایـد سـپــردن به دیـگــر کسـی
و دیگــر که گنجـم وفـادار نیست
همین رنج را کس خریدار نیست()۱۹
کوتاهی بیان نباید ما را از توجه به عمق مطلب باز دارد .فردوسی
همواره کوتاه و ُب ّرا سخن میگوید .عمیقترین مطالب در اثر او با یک بیت
و یک مصرع بیان شده است .در اینجا نیز در همین سه بیت جهانی نهفته
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است .فردوسی زمان خود را میشناسد ،به سمت و جهت فکر و کار خود
هم واقف است .او میداند که شعرای درباری میتوانند از زر دیگدان
بسازند .حتی دقیقی که ظاهر ًا همین شاهنامه را قبل از فردوسی میسرود،
از سختی نالهای نداشت .برعکس در حشمت و جاه زیست و به قول
فردوسی «همه یافت از مهتران ارج و گنج» )٢۰(.با این حال ـ درستتر
بگوئیم به همین دلیل ـ فردوسی از سرانجام کار خویش نگران است .او
محتوی دنبال ٔه کار دقیقی نیست و ارج و گنج
میداند که شاهنامهاش در
ٰ
نخواهد یافت و از سوی صاحبان زر و زور پذیرفته نخواهد شد.
فردوسی با ِعلم به هم ٔه این دشواریها قد َعلم میکند .به هیچ درباری
روی نمیآورد .کمر به خدمت ناکسان نمیبندد .با مناعت و سرفرازی
پهلوانان شاهنامه تا پایان پیش میرود .درست است که فردوسی
به داستانها و افسانههای کهن میپردازد ،ولی ّنیت او قصهپردازی
امانتدارانه نیست .ریش ٔه کار فردوسی را باید در امکان تطبیق افسانهها
با واقعیت دوران شاعر جست .او در آئین ٔه داستان باستان زندگی زند ٔه
دوران خویش را میبیند.
فردوسی فریاد زمان و بیانگر عصیان مردم است .او خشم برافروخت ٔه
مردم و بهویژه روشنفکران مبارز و آگاه زمان را در شاهنامه منعکس
میکند .و از اینجاست که به هنگام قیام مردم و سرپیچی پهلوانان از
فرامین شاهان خودکامه زبانش اوج میگیرد ،چون شمشیر میُ برد و
چون تازیانه میسوزاند.
درست است که فردوسی در پایان عمر شاهنامه را به نام محمود کرد
(که ما هنوز از چند و چون آن خبر زیادی نداریم) ،ولی این هم درست
حتی در این زمان او و محمود نتوانستند یکدیگر را تحمل کنند.
است که ٰ
اهدای شاهنامه به جای اینکه وسیل ٔه نزدیکی آنان شود ،موجب دوری
بیشترشان شد.
ث .نوزایی فرهنگی
دوران فردوسی ،دوران نوزایی (رنسانس) و شکوفایی فرهنگ ایرانی
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است .کودکی فردوسی همزمان با اوج قریح ٔه رودکی است و پیری او
همزمان با آغاز سخنسرایی ناصرخسرو .به عبارت دیگر درست در
طول عمر فردوسی زبان دری زبان شعر و ادب شد و به حد کمال رسید
و مجامع بزرگی از شعرا و نویسندگان در دربار سامانی و غزنوی و
غیره ـ در همان منطق ٔه خراسان ـ پدید آمد و چهرههای درخشانی چون
فرخی سیستانی و منوچهری عرضه کرد که اگرچه در محتوای اشعار
و رسالت تاریخی آنها سخن بسیار است ،در زیبایی بیان و طراوت
کالمشان حرفی نیست.
ابنسینا و بیرونی معاصر فردوسیاند و رازی ،طبری ،فارابی ،غزالی،
خیام و بیهقی با کمی فاصله به همان دوران تعلق دارند .بزرگترین
دانشمندان و سازماندهان جنبش اسماعیلی نیز از این دورانند که گاه
با منطق و علم و گاه با خنجر و شمشیر برای تحقق اهداف خویش
رزمیدهاند.
در کمتر دورانی از تاریخ ایران چنین کهکشان پرستارهای از
درخشانترین چهرههای علم و ادب و هنر و سیاست و آن جوشش و
تالش شکوفایی همهگیر را میتوان دید و شاید بتوان گفت که این دوران
در نوع خود بینظیر است.
در این دوران شکوفایی فرهنگی ،بازگشت به گذشته ،نه به معنای
ارتجاعی بلکه به معنای نوزایی فرهنگ کهن در سطحی عالیتر،
چشمگیر است .نگاه به گذشته برای ساختن آینده ،بازیابی آنچه گم
شده ولی ارزش خود را از دست نداده است ،یکی از جهتهای مهم
شکوفایی فرهنگی است .در یک دوران کوتاه چند ده ساله داستانها و
نوشتارهای کهن جمعآوری و ترجمه میشود .عد ٔه کثیری از دانشمندان
و شعرا به این کار همت میگمارند و چندین شاهنام ٔه منثور و چندین
کتاب پیرامون آداب کهن ایرانی به زبان فارسی و عربی پدید میآید.
انگلس دربار ٔه دوران رنسانس در اروپا میگوید:
«این دوران به مردان غولآسا نیاز داشت و چنین مردانی را که در
قدرت اندیشه ،احساس و اراده و در دانش و درک همه جانبه،
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غولی بودند آفرید...
خصلت ویژ ٔه این مردان عبارت از آن بود که تقریب ًا هم ٔه آنان در
مرکز حوادث دوران خویش میزیستند ،در مبارز ٔه عملی به سود
این یا آن طرف فعاالنه شرکت کرده ،عدهای با قلم ،عدهای با
شمشیر و عدهای با هردو میرزمیدند)٢۱(».
این جمالت دربار ٔه دورانی گفته شده که از نظر مرحل ٔه تکامل اجتماعی
با زمان فردوسی متفاوت است .با این حال آنها را میتوان تقریب ًا به
طور کامل دربار ٔه دوران نوزایی فرهنگی ایران در زمان فردوسی تکرار
کرد .در این دوران هم نبرد اجتماعی همهجانبه بود و تالش و کوشش
همهگیر .مغزهای متفکر زمان از این نبرد برکنار نبودند و نمیتوانستند
برکنار بمانند.
فردوسی با شاهنامهاش شاید عالیترین تجسم نوزایی فرهنگی ایران
باشد .او با این اثر تمام وظایف رنسانس فرهنگی را از زنده کردن و
بازیافتن گذشته و انعکاس زمان حال گرفته تا استوار کردن زبان َدری در
سطحی عالی انجام داده است .اثر او در قلب دورانش جای دارد.
توضیحات:

 :۱تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سد ٔه هجدهم .نوشت ٔه ا .پ .پطروشفسکی،
پیگولفسکایا و ...ترجم ٔه کریم کشاورز ،انتشارات پیام ،تهران ،۱٣۵۴ ،صفح ٔه
( ٢۷۴از این پس تاریخ ایران از دوران باستان ذکر میشود).
 :٢جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۱۶از بیت  ۱به بعد.
 :٣جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٣۰٢از بیت  ۶۸۶به بعد.
 :۴تاریخ ایران از دوران باستان ،...صفح ٔه .٢٣۱
 :۵تاریخ بیهقی ،تصحیح و تعلیقات از سعید نفیسی ،انتشارات سنایی ،تهران،
( ۱٣٢۶از حواشی سعید نفیسی) ،صفح ٔه .۸۴۵
 :۶تاریخ ایران از دوران باستان ،...صفح ٔه .٢۸۹
 :۷جلد اول ،صفح ٔه  ،٢٣بیت .۱۵٣
 :۸تاریخ جهانگشای ُجوینی ،چاپ لیدن ،۱۹٣۷ ،جلد سوم ،صفح ٔه .۱۷٣
 :۹تاریخ بیهقی ،تصحیح و تعلیقات از سعید نفیسی ،انتشارات سنایی ،تهران،
 ،۱٣٢۶جلد اول ،صفح ٔه .٢۸۸
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 :۱۰چهار مقال ٔه نظامی عروضی ،به تصحیح دکتر محمد معین ،چاپ کتابخان ٔه
سینا ،تهران ،۱٣٢۴ ،صفح ٔه .۹٣
 :۱۱دیوان استاد عنصری بلخی ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران ،کتابخان ٔه
سنایی ،۱٣۴٢ ،صفح ٔه  ،۶۴ابیات  ۸۱۶و .۸۱۷
 :۱٢همانجا ،صفح ٔه  ،۱٢۱بیت .۱٣۴۵
 :۱٣دیوان فرخی سیستانی ،به کوشش محمد دبیرستانی ،انتشارات زوار ،چاپ
دوم ،۱٣۴۹ ،صفح ٔه  ،٢۶۴ابیات  ۵٢٢۴و .۵٢٢۵
 :۱۴دیوان فرخی سیستانی ،چاپ یاد شده ،صفحات  ،۲۰ - ۱۸از بیت ٣۶۸
به بعد.
 :۱۵همان منبع ،صفح ٔه  ،۸٢بیت .۱۵۶۱
 :۱۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۹از بیت  ۹۶به بعد.
۱۷و :۱۸تاریخ بیهقی ،چاپ یاد شده ،جلد اول ،صفحات  ٢۱۱ـ .٢۱۴
 :۱۹جلد اول ،صفح ٔه  ،٢٢از بیت  ۱۴۹به بعد.
 :٢۰جلد ششم ،صفح ٔه  ،۱٣۷بیت .۱۶
 :٢۱انگلس :دیالکتیک طبیعت ،نقل از مجموع ٔه آثار مارکس و انگلس ،چاپ
دوم ،روسی ،جلد  ،٢۰صفحات ٣۴۶ـ.٣۴۷

فصل چهارم:
نظری گذرا به حکمت فردوسی

فردوسی را از قدیمترین زمانها حکیم نامیدهاند .این لقب نه از طرف
شاهان و امیران ،که از سوی مردم و شاهنامهشناسان داده شده و معنایی
دور از تعارف و تک ّلف دارد .فردوسی حکیم *1ـ فیلسوف ـ بزرگی است
و «شاهنام ٔه» او در عین حال که افسانههای کهن ایرانی را جمع آورده و
در سطح عالی هنری عرضه کرده است ،منبع بزرگی از حکمت است.
فردوسی ،برخالف بسیاری از شاهنامه و خداینامهنویسان زمان
خویش ،راوی به اصطالح امینی نیست که هر داستان را با چند روایت
نقل کند .او فیلسوف صاحبنظری است که در داستانهای تاریخی
دنبال معنا و مفهوم تاریخ میگردد .به دیگر سخن ،او فلسفه و جهانبینی
خود را که از درک تاریخ کسب کرده ،در لباس داستانها بیان میکند.
همین وحدت جهانبینی است که شاهنامه را با وجود این که ادوار
تاریخی گوناگون و زمان بسیار طوالنی را در بر گرفته و داستانهای
گونه گونهای را شامل میشود ،به صورت اثر یکپارچه و واحدی
درآورده است .بسیاری از شاهنامهشناسان میگویند ـ و دالیل ُمق ّنعی نیز
 .*1یادداشت ویراستار چاپ دوم:
فردوسی در شاهنامه ـ اگرچه فقط در یک بیت ـ خودش را «حکیم» خطاب میکند:
از ایـن پـس بگـو کـافـرینش چـه بود
حـکـیما چـو کس نیست ،گفتن چه سود
(مقدمه« ،ستایش خرد» ،بیت )۱۴
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ارائه میدهند ـ که فردوسی بخشهای مختلف شاهنامه را در زمانهای
مختلفی سروده و چه بسا داستانی را که در اواسط شاهنامه آورده در
دوران جوانی و قبل از آغاز شاهنام ٔه اصلی به نظم کشیده و سپس در
شاهنام ٔه خود جا داده است .این امر کام ً
ال محتمل است .دست بردن
فردوسی در شاهنامه و اصالح مداوم آن ـ پس از ر ّد شاهنامه از طرف
محمود ـ تا پایان عمر نیز به نظر کام ً
ال طبیعی میرسد .نمیتوان باور کرد
که فردوسی چنین عزیزی را در کنار خویش داشته و آن را هر چند گاه
نوازش نمیکرده و در غنای آن نمیکوشیده است.
اما هم ٔه این نوع تجدید نظرها و اصالحها درمورد اثری چون شاهنامه
تنها زمانی مقدور است که مؤلف جهانبینی روشنی داشته و آن را معیار
کار خود قرار داده باشد .فردوسی چنین مؤلفی است .او جهانبینی
روشنی دارد و به ویژه دربار ٔه چند مقول ٔه اصلی فلسفی صاحب عقید ٔه جا
افتادهای است که در سرتاسر شاهنامه با دقت تمام دنبال میکند.
بحث جداگانه از جهانبینی و یا اصول اندیشههای فلسفی فردوسی
دشوار است ،چرا که این اصول در سرتاسر شاهنامه منعکس شده و جدا
از متن دور از دسترسی است .با این حال یادآوری چند نکت ٔه اصلی ،به
شرطی که فقط به قصد جلب توجه باشد ،شاید به درک شاهنامه کمک
کند .ما درست به این قصد از چند مقول ٔه اصلی فلسفی که فردوسی به
مد نظر داشته ،ذکری میکنیم.
طور برجستهای در شاهنامه ّ
الف .خرد
شاهنامه با این بیت آغاز میشود:
بـه نـام خـداوند جـان و خــرد
کـزین برتـر اندیشـه برنگذرد()۱
ِ
خداوند جان و خرد
برترین صفت آفریدگار جهان ،این است که
است .خود او را از راه خرد نمیتوان شناخت .جان وخرد که خود
آفریدهاند نمیتوانند به آفریننده راه یابند .در این مورد چارهای نیست جز
اینکه ایمان آوری و بس:
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خرد را و جان را همی سنجد اوی
در انـدیشـ ٔه سخته کی گنجـد اوی
بـه هستیش بایـد که خستو شـــوی
زگفتار بـیکار یکسو شوی()٢
ِ
فرودست خرد است،
و اما هرآنچه جز خداست ،هرآنچه آفریده است
از راه خرد شناختنی و دریافتنی است و براساس خرد استوار تواند بود.
خرد برترین داد ٔه ایزد است:
خــرد بهتـر از هـرچه ایـزد بداد
سـتایـش خــرد را بـه از راه داد()٣
غم و شادی انسان از خرد است .سرنوشت انسان بسته به خود او و
خرد اوست .چه در این جهان و چه در آن جهان خرد تعیین کننده است:
خــرد رهنمای و خــرد دلگشــای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
ازو شادمانی و زویـت غمیسـت
وزویت فزونی وزویـت کمیست
...
سرای ارجمند
از اویی به هر دو
ْ
گسسته خـرد پای دارد به بنـــد()۴
سپردن سرنوشت انسان به دست خرد ،وابسته کردن «هر دو سرای» و
فزونی و کاستیش به خرد ،رکن جهانبینی فردوسی است .تردیدی نیست
که فردوسی یکتاپرست معتقد و مؤمنی است .ولی او پای کردگار جهان
را در هر نیک و بدی به میان نمیکشد .ماوراء طبیعت را به طور مستقیم
در هر امری دخالت نمیدهد .اساس جهان را بر خرد استوار میداند که
نخستین آفرینش است.
نخست آفرینش خرد را شناس()۵
آنچه بر خرد استوار است ایزدی است و آنچه دور از خرد باشد،
کار دیوان و دیوانگان است .مرز میان درست و نادرست ،پذیرفتنی
و ناپذیرفتنی ،خرد است .نظامی که بر خرد استوار باشد ،رفتاری که
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خردمندانه باشد ،درست و پذیرفتنی است و نظامی که خالف عقل بوده
و رفتاری که ناخردمندانه باشد ،نادرست و ناپذیرفتنی است.
فردوسی بهویژه در مورد شاهان و نظام حکومتی خرد را همواره داور
میگیرد .نظام بخردانه را میپسندد و حمایت میکند و نظام نابخردانه
را طرد میکند و علیه آن میشورد .بهترین صفت شاهان و پهلوانان و
دستوران ،خردمندی و دادگری است و بدترین صفت آنان دیوانگی و
بیداد.
نخستین درگیری جدی در داستانهای شاهنامه ،از زمان جمشید آغاز
میشود که مردم بر او میشورند و به ضحاک میپیوندند .علت جدایی
مردم از جمشید چنین است:
فـره ایــــزدی
بر او تیـــره شــد ّ
کـــژی گراییــد و نابخــردی()۶
به
ّ
از آن پس در هم ٔه درگیریهای شاهنامه آنچه تعیین کنند ٔه مرزهاست،
خرد است .هر شاهی که بیداد میکند دیوانه و نابخرد است و هر شاهی
که خردمند است دادگر و مورد قبول مردم.
جهانبینی خردگرایانه (راسیونالیستی) که فردوسی در برخورد به
تاریخ و داستانهای تاریخی دارد ،ویژ ٔه خود اوست .نظیر آن را در هیچیک
از تدوین کنندگان خداینامهها و گرد آورندگان داستانهای باستان ـ که
در دسترس است ـ نمیتوان یافت .در هم ٔه آنها ماوراءالطبیعه نقشی
بهمراتب بیشتر از شاهنام ٔه فردوسی ایفا میکند .در آنها نظام جهانی بر
علت و معلول استوار نیست .بسیاری چیزها میتوان یافت که از درک
آن عقل انسانی عاجز است .از مقدم ٔه شاهنام ٔه ابومنصوری که باقی است
میتوان دریافت که در آن شاهنامه نیز چیزهایی که خارج از عقل است
بسیار بوده و پیوند چندانی میان علت و معلول نبوده است .در تاریخ
طبری نقش ماوراءالطبیعه تعیین کننده است .چه در داستانهای تاریخی
ایرانی و چه در داستانهای عبری و عربی ،جادو و طلسم و نظایر آن نقش
رالس َیر ثعالبی نیز که پس از شاهنام ٔه فردوسی
اصلی ایفا میکنند .در ُغ َر ّ
تدوین شده جای زیادی برای خرد نیست.
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از آثار نزدیک به زمان فردوسی مقدم ٔه ویس و رامین از برخی جهات
شبیه مقدم ٔه شاهنامه است .فخرالدین اسعد گرگانی هم مانند فردوسی
خدا را برتر از اندیشه و دور از دیدار میشناسد و خلقت عالم را مانند
شاهنامه از چهار عنصر ـ آب و آتش و خاک و باد ـ میداند و چنان
پیداست که در داستانهای ایران باستان نظیر فلسف ٔه هندی این عقیده
رایج بوده است .اما قابل تأمل است که مقدم ٔه ویس و رامین درست از
نظر عدم توجه به نقش خرد با مقدم ٔه شاهنامه تفاوت اساسی دارد.
مقدم ٔه ویس و رامین با این بیتها شروع میشود:
سـپـاس و آفـریـن آن پـادشـا را
که گـیتی را پـدیـد آورد و مـا را
بـدو زیباسـت ُملک و پادشاهـی
که هرگز نایـد از ملکش جـدایی
خـدای پـاک و بیهمتا و بییــار
هـم از اندیشه دور و هم ز دیـدار
نه بتــوانـد مر او را چشـم دیـدن
نه اندیشـــه در او دانـد رسـیـدن()۷
چنانکه میبینید در وصف خدا ،چیزی که نیست قدرت او در آفرینش
خرد است که فردوسی آن را برترین صفت ایزد میشناسد.
خردگرایی فردوسی از جهاتی با نظریات اسماعیلیان که به علوم توجه
تجسم عقل کل میدانستند و جای اصلی را در ساختمان
داشته و خدا را ّ
جهان به عقل میدادند ،شباهت پیدا میکند .ولی در جهانبینی فردوسی
شاید تفاوت با اسماعیلیان بهمراتب بیش از تشابه باشد .خردگرایی
فردوسی برخالف فلسف ٔه اسماعیلیان رنگ مذهبی غلیظ ندارد و به
زندگی نزدیکتر است.
ب .انسان خردمند
مجرد و آویزان میان زمین و زمان نیست.
خرد فردوسی مقولهای ّ
سرشتی است از انسان خردمند .انسان ـ یا به قول شاهنامه «مردم» ـ قل ٔه
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آفرینش است .انسان باید خود را بشناسد ،قدرت خود را دریابد و برای
ایجاد جهانی شایست ٔه زیست َبرزمد.
خاص فردوسی نیست .در بسیاری از جریانهای
ستایش انسان
ّ
مذهبی ـ فلسفی قبل و بعد از فردوسی ـ از جمله در اسالم ـ این نظر
بیان شده ،و چه در زمان فردوسی و چه بعد از او بسیاری از نویسندگان
و شعرا انسان را به مثابه «اشرف مخلوقات» ستودهاند .در همان مقدم ٔه
ویس و رامین که یاد کردیم آفرینش انسان و ارج او این طور توصیف
شده است:
چـو یـزدان گوهـر مـردم بپالــود
از آن با اعـتــدالی کـانـدرو بــود
پدیـــد آورد مــردم را ز گـوهـــر
بر آن هم گوهران بر کرد مهتــر
غرض زیشان همه خود آدمی بود
که او را فضــلهای مـردمی بود
نبــات عالــم و حیــوان و گوهــر
سـخـر
ســراسـر آدمـی را شــد ُم ّ
چو او را پایه زیشـان برتــر آمــد
تمامــی را جهـانــی دیگــر آمــد
بدو داده است ایــزد گوهــر پاک
که نز بادست و نز آبست نز خاک
یکــی گویــد مرو را روح قدســا
یکـی گویــد مــرو را نفـس گویـا
نـدانـد عـلم کلـی را نـهــایــت
بـرون آرد صناعـت از صناعـت
چـو دانش جوید و دانش پسـنـدد
بیـامـوزد پـس آن را کـار بنـدد!()۸
تردیدی نیست که همین ابیات از زیباترین و رساترین توصیفهای
انسان است .ولی وقتی آنها را با توصیف فردوسی از انسان برابر مینهیم،
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به تفاوت بزرگی که به سود فردوسی وجود دارد ،پی میبریم .فردوسی
انسان به طور کلی را اشرف مخلوقات نمیداند؛ انسان خردمند ،انسان
پذیرند ٔه هوش و خرد را برترین میشمارد .انسان فردوسی کمتر با «روح
قدسی» سر و کار دارد ،او بیشتر زمینی است .ولی به ویژه آنچه انسان
فردوسی را از انسان معمولی اشرف مخلوقات جدا میکند ،پیکارجویی
اوست .به ابیات شاهنامه بنگریم .ببینیم فردوسی انسان را با چه شور و
عشقی توصیف میکند و چگونه به پیکار و خودشناسی فرا میخواند:
چو زین بگذری مــردم آمـد پدیــد
شــد ایـن بنـدهـا را سـراسـر کلیـد
سرش راست بر شد چو سرو بلنـد
به گفتــار خـوب و خــرد کار بـنـد
پـذیــرنـد ٔه هـوش و رأی و خــرد
مــر او را دد و دام فــرمــان بـرد
ز راه خــرد بـنــگــری انــــدکــی
که مـردم به معـنی چه باشـد یکی
مگــر مـردمی خیــره خوانی همی
جــز ایـن را نشـانـی ندانـی همـی
تــرا از دو گـیـتــی بـــرآوردهانـــد
به چنـدیــن میانچـی بپـروردهانــد
ِ
ِ
پسـین شـمـار
نخســتین فـطــرت
تویی خویشتن را به بازی مـدار()۹
این «مردم» ،این کلید بندها و پذیرند ٔه هوش و رأی و خرد ،این
سرفراز خردمندی که سرش چو سرو افراخته ،باید خود را بشناسد و
ارج خود بداند .تو ای انسان! نخستین فطرت و پسینشماری .تورا از دو
گیتی برآوردهاند .حق نداری خود را دست کم گیری .تو ای انسان ،که
طبیعت و خدا این همه به تو دادهاند ،بدهکار و موظفی که سربلند زندگی
کنی ،خود را به پستی نیاالیی ،در برابر قدرتهای ناپایدار روزگار تسلیم
نشوی!
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فردوسی در لحظاتی که از خشم بر همه چیز میشورد ،به خود یعنی
به انسان خردمند ،حق میدهد که در درستی نظم جهان تردید کند .او در
آغاز تراژدی زیبا و دردناک سهراب ،زبان به کفر میگشاید که:
اگــر تنــد بــادی بـرآیــد ز کـنـج
به خــاک افکنــد نارسیـده ترنج
ستــمکاره خـوانیـمـش ار دادگــر
هنــرمنـد دانیـمـش ار بـیهـنــر
اگـر مـرگ دادست بیداد چیســت
زداداینهمهبانگوفریادچیست()۱۰
ولی زود آرام میشود و در برابر راز نهفتهای که راهی به آن نیست،
لب فرو میبندد:
دل از نــور ایـمـان گـر آکـنـدهای
ترا خامشی به که تـو بنــدهای()۱۱
به نظر فردوسی انسان فقط در برابر خدا و راز نهفتهاش بنده است و
بس .در همه جای دیگر ،در برابر افالک هم ،انسان برتر است و باید که
ارج این برتری را بداند.
در جای دیگری از شاهنامه هم ،در لحظهای از خشم و غم ،فردوسی
میشورد و به زمین و زمان ،به چرخ بلند میتازد که:
اال ای بـرآورده چــرخ بـلـنـــد
چه داری به پیـری مرا مسـتمنـد
چـو بودم جـوان در بـرم داشـتی
به پیـری چـرا خـوار بگذاشـتـی
هـمـی زرد گــردد گل کامگـار
همی پرنیـان گردد از رنـج خـار
دو تا گشت آن سرو نازان به بـاغ
همان تیره گشت آن گرامی چراغ
پـر از بـرف شـد کوهسار سـیاه
هـمی لشـکـر از شاه بینـد گـناه
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بکـردار مـادر بـدی تا کـنـون
همی ریخت باید ز رنج تو خون
وفا و خـرد نیسـت نـزدیک تـو
پر از رنجـم از رأی تاریـک تـو
مـرا کاچ هـرگـز نـپــروردهای
چـو پـرورده بــودی نیازردهای
هـرآنگه که زین تیرگی بگــذرم
بـگویـم جـفـای تــو بــا داورم
بنالم ز تو پیـش یــزدان پــاک
خروشان بسر بر پراکنده خاک()۱٢
َ
فردوسی خود میداند که چرخ بلند در این جا کارهای نیست .نظمی
که بر جهان حاکم است ،مورد اعتراض اوست .هم این نظم عمومی
آفرینش که به دنبال نیروی جوانی ضعف پیری میآورد و هم بهویژه آن
نظم اجتماعی که انسان را در پیری «مستمند» میدارد .فردوسی این نظم
را عاقالنه و عادالنه نمیداند و علیه آن میشورد و برای اینکه کفرش
آشکار نباشد «چرخ بلند» را بهانه میکند.
پاسخ «چرخ بلند» در برابر این کفر ،شکنند ٔه شخصیت انسانی
فردوسی نیست .برعکس ،چرخ بلند انسان را باال و باالتر میبرد و به
جایی میرساند که برتر از کائنات است:
چنـین داد پاسـخ سپهـر بـلنـد
که ای مـرد گـوینـد ٔه بیگـزنـد
چرا بینی از من همی نیک و بد
چنیـن نالـه از دانشی کی سـزد
تو از من به هـر بـارهای برتـری
روان را به دانـش هـمی پروری
بدین هـرچ گـفتی مرا راه نیست
خور و ماه زین دانش آگاه نیست()۱٣
«سپهر بلند» به «گویند ٔه بیگزند» ،به انسان دانشمند ،تذکر میدهد
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که او از هر باره برتر از کائنات است و اگر جانبی از نظم جهان بر انسان
شناخته و یا قابل درک نیست ،تنها باید به یزدان ،به آفرینند ٔه شب و روز و
خورشید و ماه پناه برد و بس .انسان نباید جز در برابر خدا در برابر هیچ
آفریدهای ،حتی در برابر چرخ بلند سر خم کند و نباید که بنالد .این اعتقاد
فردوسی به بزرگی انسان و برتری او از چرخ بلند در سرتاسر شاهنامه
منعکس است و از اینجاست که رستم ـ این انسان نمون ٔه شاهنامه ـ نیز
خود را در لحظ ٔه حساس برتر از افالک میداند و میگوید:
که گفتت بـرو دسـت رسـتم ببنـد
نبنـدد مـرا دسـت چــرخ بــلـنــد
پ .زندگی و مرگ
بزرگی و شخصیت واالیی که فردوسی برای انسان خردمند قائل
مجسم میشود که فلسف ٔه او را دربار ٔه مرگ و
است زمانی با روشنی تمام ّ
زندگی انسان بررسی کنیم.
چنانکه میدانیم عادیترین و رایجترین عقیده دربار ٔه مرگ در زمان
فردوسی باور مذهبی است که بنا بر آن انسان بر اثر مرگ از جهان فانی
به جهان باقی میشتابد و به این ترتیب انسان زوال یابنده و میرنده برای
خود نوعی جاودانگی میآفریند .این باور را همه به یکسان ندارند .برخی
در وجود آن جهان تردید میکنند .مرگ را فاجعهای دردناک مییابند
و بهرهگیری و لذت از هر دم زندگی را فراتر از هر ارزشی میشناسند
و برخی با اعتقاد به سرای باقی چنان خو میگیرند که زندگی موجود
را تنها تدارکی برای زندگی آن جهانی تلقی میکنند .در هر دو صورت
زیستن معنا و مفهوم واقعی خود را از دست میدهد.
فردوسی با آنکه اینجا و آنجا از وجود «دو سرای» سخن میگوید،
مسئل ٔه مرگ و زندگی را با این دو جهان مستقیم ًا مربوط نمیکند .در هیچ
جای شاهنامه ـ تا آنجا که میدانیم جز در یک یا دو مورد ـ به انسان وعد ٔه
بهشت نمیدهند و او را از دوزخ نمیترسانند .زندگی در این جهان به
محک میخورد.

یسودرف تمکح هب ارذگ یرظن :مراهچ لصف 97

مرگ از نظر فردوسی امری حتمی است .او به طور دائم روی الزامی
بودن مرگ ،رفتنی بودن انسان منفرد تأکید میکند .هیچکس را در هر
مقامی که باشد گریزی از مرگ نیست.
همه کـارهای جهـان را در اسـت
مگر مرگ کانرا دری دیگر است()۱۴
ز مـادر همـه مــرگ را زادهایــم
بناچار گـردن ورا دادهایـــم()۱۵
نمانــد کسـی زنــده انـدر جهــان
دلـیــران و کــارآزمــوده مـهــان
زمردن مـرا و تـرا چـاره نیسـت
ِ
مـرگ پتیاره نیسـت()۱۶
درنگیتر از
فردوسی عمد دارد که فانی بودن فرد را برجسته کند و به رخ بکشد.
غره میشوند،
بهویژه در مقابله با شاهان و قدرتمندان دوران که به خود ّ
فردوسی مرگ را یار و یاور خود میشناسد و خطاب به آنان فریاد میزند:
اگــر زآهـنـی چــرخ بـگـدازدت
چـو گـشـتی کهـن نیـز ننـوازدت
کجـا آن بـزرگان با تـاج و تـخـت
کجــا آن ســواران پـیــروزبخـت
همـه خـاک دارنـد بالیـن و خشت
خنکآنک جزتخمنیکی نکشت()۱۷
شاید چنین بنماید که فردوسی با این همه تأکید روی فانی بودن این
جهان و با این نوع بیاعتنایی به آن جهان انسان را در گزینش شیو ٔه زندگی
آزاد میگذارد ،زیرا اگر تأکیدی بر دوزخ و بهشت نباشد مؤمنین نیازی به
مراعات قواعد ناشی از آن نخواهند داشت .مؤمنی که از دوزخ نهراسد
در انجام هر کاری و گزینش هر شیو ٔه زندگی آزاد است .مرز را ترس از
دوزخ و مجازات تعیین میکند.
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ولی فردوسی در عین حال که چندان کاری به سرای دیگر ندارد و
قواعد زندگی این جهان را معیار پذیرش در آن جهان نمیسنجد ،دربار ٔه
شیو ٔه زندگی انسان در این «سرای سپنج» بسیار سختگیر است .او به
نوع دیگری از جاودانگی ـ جاودانگی نام و ننگ ـ اعتقاد دارد .تن انسانی
فانی است اما نام یا ننگ او در این جهان ماندگار است .باید چنان زیست
که نام نیک جاودانه بماند.
گودرز خطاب به پهلوانان:
که کس در جهان جاودانه نمانـد
به گیتـی به ما جـز فسـانه نمانـد
هـم آن نام باید که مـانـد بـلـنـد
چو مرگ افکند سوی ما بر کمند
زمانه به مرگ و به کشتن یکی است
وفـا با سپهر روان اندکیسـت()۱۸
از مرگ چاره نیست ،لذا انسان بزرگ ،پهلوان ستوده و دلیر باید شیو ٔه
خوب مردن را بداند و مردانه بمیرد .گیو در نبرد با دشمن به استقبال مرگ
میرود .او میداند که «نماند کسی زنده اندر جهان» و نتیجه میگیرد که:
چو پیش آمد این روزگار درشت
تـرا روی بیننـد بهتـر کـه پشـت()۱۹
رستم ،بزرگترین پهلوان و مردانهترین چهر ٔه شاهنامه ،آنگاه که خود
را رو در روی مرگ میبیند ،تنها یک نگرانی دارد :مردن بنام.
رستم به سیمرغ:
جهـان یادگـار است و ما رفتنـی
به گیتـی نمـانـد به جـز مـردمی
به نام نـکو گـر بمیـرم رواسـت
مرا نام باید که تن مرگ راست()٢۰
فردوسی حتی دربار ٔه پهلوانان بزرگ تورانی که در نبرد با ایرانند ،از
این بزرگواری دریغ نمیکند .او میکوشد تا مرگ پیران ،پهلوان تورانی
را هم شکوهمند توصیف کند .به ذ ّلت کشاندن مردان بزرگ ـ چه دوست

یسودرف تمکح هب ارذگ یرظن :مراهچ لصف 99

چه دشمن ـ شرط مردانگی نیست .پیران یک عمر خردمندانه زیسته ،در
راه صلح و دوستی بین ایران و توران کوشیده ،شایسته است که زیبا و
شکوهمند بمیرد.
گودرز ،در نبرد با پیران بر او چیره میشود .به پاس گذشتهها
میکوشد که او را از مرگ حتمی نجات دهد .به او توصیه میکند که
زینهار بخواهد و جان خود را بخرد .مرگ نزدیک است .پیران آن را
میبیند و لمس میکند ،اما تن به زینهار نمیدهد.
گودرز به پیران:
چو کارت چنین گشت زنهار خواه
بـدان تـات زنــده بـرم نـزد شــاه
ببخشـایــد از دل همـی بـر تـو بـر
که هستی جهان پهلوان سر به سر()٢۱
پیران به گودرز:
بدو گفت پیران که این خود مباد
به فـرجـام بر مـن چنین بد مبـاد
ازیـن پـس مـرا زنـدگانـی بـود
به زنـهـار رفتـن گـمانـی بــود()٢٢
مرگ حق است .همه رفتنی هستیم .تنها مسئله این است که چگونه
برویم و چه بر جای گذاریم.
خود اندر جهان مــرگ را زادهایم
بـدین کار گــردن تــرا دادهایـــم
سرانجام مرگ است زو چاره نیست
به من بر بدین جای پیغاره نیست()٢٣
لذا:
مـرا مـرگ بهـتـر از آن زنـدگــی
کـه سـاالر باشـم کـنم بنـدگــی
یـکـی داسـتان زد بـریـن بـر پـلنـگ
چو با شیر جنگآورش خاست جنگ
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بهنـام ار بریـزی مـرا گفـت خـون
به از زندگانی به ننگ اندرون()٢۴
آنانی که در راه هدف میرزمند و مردانه میمیرند ،آنانی که خونشان
به نام ریخته شده ،با مرگ خود زندگی یافتهاند .آنان نمردهاند.
جاویدند.
نمردست هرکس که با کام خویش
بمیرد بیابد سرانجام خویـش()٢۵
نظر فردوسی دربار ٔه مرگ و زندگی شاهان و قدرتمندان در شاهنامه
با زندگی و مرگ پهلوانان و بزرگان تفاوت دارد .مرگ شاهان شکوهمند
نیست ،عبرتانگیز است .فردوسی دائم ًا به آنان سرکوفت میزند که
هرقدر هم گنج بیندوزی:
سرانجام جای تو خاکست و خشت
جز از تخم نیکی نبایدت کشت()٢۶
این لحن آمرانه ،این تأکید بر عبرتآموزی از فانی بودن جهان در
سرتاسر شاهنامه درمورد مرگ هم ٔه شاهان حفظ میشود.
پندی که فردوسی در آغاز داستان خسرو و پرویز میدهد ،زیباست:
مبـادا کـه گستاخ باشـی به دهر
که از پای زهرش فزونست زهر
مسا ایـچ بـا آز و بـا کـینـه دســت
ز مـنــزل مکـن جـایگـاه نشسـت
ســرای سپنـج اسـت بـا راه و رو
تـو گــردی کهن دیگــر آرنـد نـو
یـکــی انــدر آیـد دگـر بـگـذرد
زمانـی به منـزل چمـد گـر چـرد
چـو بـرخیـزد آواز طـبل رحیـل
به خاک اندر آید سـر مـور و پیل
ز پرویـز چون داستانی شگـفت
زمـن بشـنوی یـاد باید گـرفـت

یسودرف تمکح هب ارذگ یرظن :مراهچ لصف 101

که چندان سزاواری و دستگـاه
فـر و سـپـاه
بزرگی و اورنگ و ّ
کـزان بیشـتر نشـنوی در جهـان
اگـر چـنـد پـرسـی زدانا مهـان
...
چنویی به دسـت یکی پیش کار
تبـه شـد تو تیمار و تنگی مـدار
تو بیرنجی از کارها برگزیـن
چو خواهی که یابی بدادآفرین
که نیک و بد اندر جهان بگذرد
بـشـمـرد
زمـانـه دم مـا هـمی
ُ
اگر تخت یابی اگر تاج و گنـج
وگـر چند پوینـده باشی به رنج
سرانجام جای تو خاکست و خشت
جز از تخم نیکی نبایدت کشت()٢۷
با چنین برخوردی به مرگ ،قواعد زندگی نیز جز آن میشود که در
اخالق پر تزویر و مطلوب نظم حاکم تدوین شده است .پهلوانان شاهنامه
زندگی ُپرنشاط و زیبایی دارند :میخوردند ،میآشامند ،عشق میورزند،
میرزمند و چنان آزادانه و گستاخ رفتار میکنند که گویی حاکم مطلق
کائناتند .در کمتر جایی از شاهنامه به اصول اخالقی پیش پا افتاده و
کاسبکارانه برمیخوریم .پهلوانان شاهنامه برای زندگی و مناسبات میان
خود موازین دیگری دارند که هزار بار برتر و واالتر از اصول اخالقی
حاکم در آن دوران است .تنها چیزی که آنان همواره مراعاتش میکنند و
لحظهای از آن فارغ نیستند دادجویی و خردمندی است.
فردوسی حافظ هر نظمی نیست .انسان ستود ٔه او انسان خردمند و
بزرگواری است که آزاد میزید و جز از نام و ننگ باکی ندارد .این انسان
در برابر قدرت حاکم سر خم نمیکند و به زور و ظلم تسلیم نمیشود و
هربار که بخواهند نام او را به ننگ بکشانند ،مردانه و استوار میایستد و
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مرگ را بر زندگی ننگین ترجیح میدهد.
داد

حکمت فردوسی سرانجام به نظام حکومتی میرسد و اینکه
حکومت باید در خدمت تود ٔه مردم و انسان خردمند باشد .حکومت
باید چنان باشد که انسان خردمند در سای ٔه آن آسوده بزید .از نظر اهمیتی
که حکومت داد در حکمت فردوسی دارد ،ما فصل جداگانهای را به آن
اختصاص میدهیم.
توضیحات:

 :۱جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٢بیت .۱
 :٢جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٢از بیت  ۱۰به بعد.
 :٣جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٣بیت .۱۸
 :۴جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٣از بیت  ۱۹به بعد.
 :۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۴بیت .٢۷
 :۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۴۹بیت .۱۶۷
 :۷ویس و رامین ،تهران ،چاپ چاپخان ٔه بانک ملی ایران ،۱٣۵۱ ،صفح ٔه .۱
 :۸ویس و رامین ،تهران ،چاپ چاپخان ٔه بانک ملی ایران ،۱٣۵۵ ،صفحه .۴
 :۹جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۶از بیت  ۶۰به بعد.
 :۱۰جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۶۹از بیت  ۱به بعد.
 :۱۱جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۷۰بیت .۱۱
 :۱٢جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۱۱از بیت  ۱۹۰۹به بعد.
 :۱٣جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۱٢از بیت  ۱۹۱۹به بعد.
 :۱۴جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۹٣بیت .۱٢٣۴
 :۱۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۷۹بیت .۱۰۸۴
 :۱۶جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۹۶از بیت  ۱٣۵۹به بعد.
 :۱۷جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۸۵از بیت  ۵٣۵به بعد.
 :۱۸جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۱۸۱از بیت  ۱۶۷٢به بعد
 :۱۹جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۹۶بیت .۱٣۶۱
 :٢۰جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۹۸ابیات  ۱٢۹۴و .۱٢۹۵
 :٢۱جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢۰٢ابیات  ٢۰۰۴و .٢۰۰۵
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 :٢٢جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢۰٢ابیات  ٢۰۰۶و .٢۰۰۷
 :٢٣جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢۰٢ابیات  ٢۰۰۸و .٢۰۱۰
 :٢۴جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۱۰۰ابیات  ٢۴۵ ،٢۴۴و .٢۴۶
 :٢۵جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢٢٣بیت .٢٣۴٢
 :٢۶جلد نهم ،صفح ٔه  ،٢٣۷بیت .٣۸۱۰
 :٢۷جلد نهم ،صفح ٔه  ،٢٣۵از بیت  ٣۷۷۶به بعد.

فصل پنجم:
حکومت داد

 .۱داد :واالترین آرمان فردوسی

اصول اندیش ٔه فردوسی سرانجام به فلسف ٔه سیاسی ،به چگونگی
سازماندهی دولت میانجامید .از آنجا که در زمان فردوسی دولت به
شکل آسیایی آن ،بخش بزرگی از مالکیت وسایل تولید را نیز به دست
دارد ،سرنوشت جامعه تا حدود زیادی بسته بدان است که دولت چگونه
باشد :دولت داد یا بیداد.
فردوسی هوادار آتشین استقرار داد است .او تمام عقاید و افکار و
آرزوهای خود را در یک کلمه ـ داد ـ خالصه میکند .داد ،استوارترین
رکن بینش سیاسی ـ فلسفی فردوسی است.
داد! داد! داد! این است فریاد فردوسی و پیام فردوسی .داد در نظر
فردوسی سنگپایهای است که باید هم ٔه آروزها و آمال بشری بر آن
استوار باشد.
اندیش ٔه داد در شاهنامه از یک سو خصلت افسانهای ـ اسطورهای دارد
و از سوی دیگر محتوای فلسفی ـ منطقی .فردوسی از اندیشههای رایج
در میان تود ٔه مردم و از بقایای اندیشههای مذهبی اوستایی و همچنین از
مقول ٔه عدل که یکی از اصول مذهب شیعه است مدد میگیرد ،آنها را
با روح شاعرانه و منطق خردمندان ٔه خویش بههم میآمیزد و با زیباترین
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بیانی که در تصور نمیگنجد ،عرضه میدارد.
داد طبق افسانههای باستانی و بنابر آرزوی باطنی و باور میلیونها
انسان زحمتکش با طبیعت در پیوند است .اگر داد باشد ،باران هم هست
و اگر بیداد باشد ،خشکسالی است.
زمانی که داد در کشور گسترده است:
از ابـر بـهـاران بـبـاریــد َنــم
ز روی زمین زنگ بـزدود غـم
جهان گشت پرسبزه و رود آب
سـر غمگنان اندر آمد بخـواب
زمیـن چـون بهشتی شد آراسته
ز داد و ز بخشش پر از خواسته
جهان شـد پر از خوبی و ایمنی
ز بد بسـته شد دسـت اهریمنی()۱
در جای دیگر همین مضمون را به زبان دیگری میگوید:
جهان چون بهشتی شـد آراسـتـه
ز داد و ز خـوبـی و از خـواسـته
...
شـد ایـران بکردار خرم بهشـت
زر خشت
همه خاک عنبر شد و ّ
گالبست گویی هوا را سـرشک
برآسـوده از رنج مـرد و پزشـک
ببــاریـد بر گل بـه هنـگـام نــم
نـبـد کـشـتورزی ز بـاران دژم
ُ
جهان گشـت پرسبـزه و چارپـای
درو دشت گل بود و بام و سـرای
همـه رودهـا همـچو دریـا شــده
بـه پـالـیــز گلبن ثـریــا شــده()٢
ُ
در جای دیگر:
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بـزد گـردن غم بـه شمشیـر داد
نیامـد همی بر دل از مـرگ یـاد
زمین گشت پرسبزه و آب و نـم
بیـاراست گـیـتـی چـو بـاغ ارم
توانـگـر شـد از داد و از ایـمنـی
ز بد بسـته شـد دسـت اهـریمنی()٣
زمانی که بیداد جای داد نشیند ،هم ٔه فالکتها برسر مردم میریزد تا
جاییکه طبیعت هم روی قهر نشان میدهد.
در بیان نفرت از بیداد فردوسی چنان زبان میگشاید و با چنان تعابیر
بکر و عالی علیه بیداد سخن میراند که هر مصرع آن شاهکار ادبی و هر
تعبیر آن ماندگار است.
به گفت ٔه فردوسی که بیانی دیگر از باور رایج در میان تود ٔه زحمتکش
است ،زمانی که بیداد در جهان گسترده است:
نـزاید به هنـگام در دشـت گــور
شـود بــچـ ٔه بـاز را دیــده کــور
نپــرد ز پـستـان نخچـیـر شـیــر
ّ
شود آب در چشـم ٔه خـویش قیـر
شود در جهان چـشم ٔه آب خشک
نگـیرد بـه نـافه درون بـوی مشک
کــژی گـریـزان شـود راستــی
ز ّ
پدید آیـد از هـر ســوی کاسـتـی()۴
در جای دیگر اثر ،بیداد را اینطور میسراید:
به پستانها در شود شیر خشک
نبوید به نافـه درون نیـز مشک
زنـا و ربــا آشــکــارا شــــود
دل نـرم چـون سنگ خارا شـود
به دشت اندرون گرگ مردم خورد
خـردمـنـد بگــریـزد از بـیخــرد
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شـود خایـه در زیـر مرغـان تبـاه
هر آنگه که بیدادگـر گشت شـاه()۵
داد برای فردوسی یک اصل اخالقی نیست .توصیه و یا آرزو هم
نیست .با وجود بیان شاعرانه و تصویر افسانهایاش ،داد در شاهنامه
مفهومی است روشن در ارتباط با شیو ٔه کشورداری .داد یعنی نظم
خردمندان ٔه حکومت ،نظمی که در آن حکومت به مردم زور نگوید ،سربار
جامعه نباشد ،باری از دوش مردم بردارد .شاهی که به مردم زور بگوید و
از گوشت درویش خورش بسازد ،بدتر از پلنگ است.
گر از پوست درویش باشد خورش
ز چـرمـش بـود بیگمـان پــرورش
پلنـگــی به از شـهــریـاری چنـیــن
که نه شـرم دارد نه آئیـن نه دیـن()۶
برای فردوسی حکومت داد یعنی حکومتی که جانب دهقان و مردم
ساده را نگاه دارد ،خراج بر آنان ببخشد ،به داد بیچارگان رسد .فردوسی
هرجا که در داستانها به موضوع بخشش خراج میرسد ،به عمد روی
آن تأکید میکند .چنین چیزی در نوشتههای مشابه ـ از جمله طبری و
ثعالبی ـ نیست.
نوشیروان به بخشایش باژ و خراج دادگر است .بر اثر بخشش خراج
است که زمین آباد میشود .نوشیروان میگوید:
بدان گه شـود شاد و روشن دلم
کـه رنج سـتم دیدگان ُبگسـلـم
...
ز باژ و خراج آن کجا مانده است
که موبـد به دیوان ما رانده اسـت
زر و سیـم
نخواهند نیـز از شمـا ّ
مخسبید زین پس زمن دل به بیم()۷
بر اثر این بخشش:
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ز گیتـی نـدیدی کسی را دژم
ز ابر اندر آمد بـه هنگـام نــم
جهان شد به کردار خرم بهشت
ز باران هوا بر زمین الله کشت
در و دشت و پالیز شد چون چراغ
چوخورشیدشدباغوچونماهراغ()۸
شاپور برای اینکه دل دهقانان را به دست آورد ،در آغاز شاهی چنین
وعده میدهد:
ز دهقان نخواهم جز از سی یکی
درم تـا بـه لشـکر دهــم انـدکـی
مــرا خـوبـی و گنـج آباد هسـت
دلـیـری و مـردی و بنیـاد هسـت
زچـیـز کسـان بـینـیـازیـم نـیــز
که دشمن شـود مردم از بهر چیز()۹
از خدمات اردشیر این است که:
تهـیدسـت را مـایـه دادی بـسـی
بـدو شـاد کـردی دل هـر کـسـی
...
به جایی که بودی زمینی خراب
َوگـر تنگ بودی بـرو انـدر آب
خـراج انـدر آن بـوم برداشتــی
زمـیـن کسان خــوار نگـذاشتی
گر ایدونک دهقان بدی تنگدست
سوی نیستی گشته کارش ز هست
بـدادی زگـنـج آلـت و چـارپـای
نماندی که پایش برفتی زجای()۱۰
فردوسی بر این داستان که از اردشیر مانده میافزاید:
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زدانا سخن بشـنو ای شـهـریـار
جـهان را بـر ایـن گـونه آبـاد دار
چو خواهی که آزاد باشی ز رنج
بیآزار و بیرنج آگـنـده گـنــج
بـیآزاری زیـردسـتـان گــزیـن
بیـابی ز هـر کـس بداد آفــرین()۱۱
فردوسی مدام بخشش شاهان به زیردستان را میستاید .شاهان گنج
میگشایند و درم میدهند .وعده میدهند که گنج نخواهند ساخت ،زیرا
گنج آنان رنج درویش است:
نخـواهیـم آگـندن زر بـه گنج
که از گنج درویش ماند به رنج()۱٢
نظر بوذرجمهر این است که:
توانگر به بخشش بـود شهـریار
به گـنج نهفتـه نهای پایـدار()۱٣
بوذرجمهر بر این است که اگر کسی شاه سراسر جهان هم باشد،
دستگاهش هرچه بخواهد فراخ گردد ،گنج نهد و فرزند گرد آورد و لشکر
بیاراید ،به هر صورت رفتنی است و خاک شدنی و اگر تود ٔه مردم را آزرده
باشد ،هیچچیز برایش نخواهد ماند :نه فرزند ،نه تخت و نه کاله.
اگر مرد...
شـود پادشـا بر جهــان ســر بسر
بـیـابد ســخـنهـا هـمـه دربــدر
شود دستگاهش چو خواهد فراخ
کنـد گلشن و باغ و میدان و کاخ
...
فــراز آورد لشـکــر و خـواسـتـه
شــود کــاخ و ایـوانـش آراسـتـه
گر ایدونک درویش باشد به رنج
فـراز آرد از هر سویی نام و گنج
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ز روی ریــا هـرچ گــــرد آورد
ز صد سـال بـودنش بـرنـگـذرد
شود خاک و بیبر شود رنج اوی
بـه دشمـن بماند همه گنـج اوی
نه فـرزنـد مانـد نه تخت و کـاله
نه ایـوان شـاهی نه گـنج و سـپاه()۱۴
بوذرجمهر خطاب به نوشیروان ادامه میدهد:
مکن شهریـارا گـنـه تا تـــوان
بـویـژه کـزو شــرم دارد روان
بیآزاری و سـودمندی گـزین
که اینست فرهنگ آئین و دین()۱۵
نولدکه در بررسی شاهنامه از اینکه شاهان زیاد بخشش میکنند و
میتوانند مردم را از پرداخت مالیات عمده (خراج) معاف دارند ،بسیار
تعجب میکند )۱۶(.این تعجب از اینجا ناشی است که نولدکه و سایر
پژوهشگران نظیر او به اهمیت خراج و شدت بیدادی که از دریافت آن به
مردم میرفته و مخالفت جدی که فردوسی با خراج داشته ،چندان واقف
نبوده و یا بدان توجه کافی نکردهاند .فردوسی این خراج را زائد میداند
و نیازی برای دریافت آن نمیبیند .به نظر او حداکثر چیزی که دولت باید
جمع کند مالیات در حدی است که نگاهداری سپاه و ادار ٔه دستگاه ساد ٔه
دولتی را مقدور سازد .چه احتیاج که این همه گنج بیندوزند؟
قطع ًا فردوسی حرص و آز شاهان همعصر خود و از جمله سلطان
محمود غزنوی را در نظر داشته که از قول منوچهر میگفته:
هرآنکس که در هفت کشور زمین
بـگـردد ز راه و بـتـابــد ز دیــن
نـمـایـنـد ٔه رنــج درویـــش را
زبـون داشـتن مـردم خـویش را
برافـراختن سـر به بیشی و گنـج
به رنجـور مـردم نمـاینـده رنـج

112

حماسهٔ داد

همـه نـزد مـن سـربسر کافـرند
وز آهرمن بـدکنش بدتـرنـد()۱۷
تأکید مداوم فردوسی به شاهان همواره این است که این همه ستم
نکنید ،این همه گنج نسازید ،سرانجام نیستی است ،و بالینی جز خشت
ندارید ـ تمام این تأکیدها نیز در جهت دفاع از تود ٔه مردم و بهویژه
«دهقانان» است ـ این تأکید از اینجاست که فردوسی منشأ ستم را در
نظام حکومتی خودکام ٔه شاهان میداند .او در جایی از زبان زن روستایی
ظلمی را که از دیوانیان و کارداران و سپاهیان به روستائیان میرود،
اینطور میسراید:
زن بر منش گـفت کـای پـاک رای
بر این ده فراوان کس است و سرای
همـیـشه گـــذار ســـواران بــود
ز دیـــوان و از کـــارداران بـــود
یـکی نـام دزدی نهــد بـر کـســی
کـه فـرجـام زان رنـج یـابـد بسـی
زبهــر درم گــرددش کـیـنه کــش
که ناخوش کند بر دلش روز خوش
زن پــاک تــــن را به آلــودگــی
بـــرد نــام و آرد بـه بـیـهـودگـی
زیـانـی بـود کـان نیـایـد به گـنج
ز شاه جهاندار اینسـت رنـج()۱۸
بالیی که سواران و کارداران شاه به سر مردم میآوردهاند ،آنچنان
شبیه بالی مأمورین رژیم محمدرضا شاهی است که مشکل میتوان
گفت این اشعار هزار سال پیش سروده شده است.
یکی از مهمترین خصلتهای داد که فردوسی بدان معتقد است ،این
است که در حکومت داد انسان خردمند آسوده و بیبیم زندگی کند .برای
فردوسی بیدادی برتر از آن نیست که کمر خردمندان در زیر بار ستم و
تفرعن بیخردان بشکند .بوذرجمهر که خود این درد بزرگ را چشیده،
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کسری میگوید که برای دانشی دردی برتر از این نیست که
در پاسخ
ٰ
ابلهی بر او حکم راند:
بـپـرسـید شـاه از دل مـسـتـمنــد
نشـسته به گـرم اندرون با گـزنــد
بـدو گفـت بـا دانـشــی پارســـا
که گردد بـرو ابلهـی پـادشـا()۱۹
هر بار که حکومت بیداد بر کشور مسلط میشود ،ابلهان بر خردمندان
چیره میشوند .فردوسی که خواستار استقرار حاکمیت خرد بر جهان
است و این حاکمیت را اساس داد میداند ،همواره مدافع آشکار
خردمندان است .او از دردی که در حکومت چکمهپوشان دیوانه بر
خردمندان میرود همواره مینالد و در هر فرصتی به شاهان پند میدهد
که ارج خردمندان را بدانند ،با آنان ستیز نورزند ،وگر نه حکومت آنان
حکومت بیداد خواهد بود ،با تمام پیامدهای نفرت انگیزش.
یزد گرد دبیر به نوشیروان پند میدهد:
چنیـن گـفت پس یـزدگـرد دبیــر
کـه ای شـاه دانـا و دانـشپـذیـــر
ابــرشـاه زشتـست خـون ریختـن
بـه انـدک سخـن دل بـرآهیخـتـن
همان چون سبکـسر بـود شهریار
بـد اندیش دسـت اندر آرد به کـار
هـمـان بـا خـردمنـد گیـرد سـتیـز
کـنـد دل ز نـادانـی خویـش تـیــز
دل شـاه گـیـتی چو پـر آز گـشـت
روان ورا دیـــو انـبـاز گــشـــت
ور ایـدون که حاکـم بـود تیز مغـز
نیاید زگـفتار او کـار نـغـــز()٢۰
نظیر همین جمالت را فردوسی از زبان خودش ،پس از مرگ
افراسیاب میگوید:
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فــر یــزدان بــود
سـپهـبـد کـه بـا ّ
همـه خشـم او بنـد و زنـدان بــود
چـو خونـریـز گـردد بمانـد نـژنـد
مـکافـات یـابــد ز چــرخ بـلـنــد
چنیـن گـفـت مـوبـد به بهـرام تیـز
کـه خـون ســر بیـگـناهـان مریـز
چو خواهی که تاج تو ماند بجـای
مبادی جـز آهـسـتـه و پـاک رای
نگه کن که خود تاج با سر چه گفت
که با مغزت ای سر خرد باد جفت()٢۱
خونریزی که در اینجا این همه نکوهش شده هنوز به معنای خون
ریختن به هنگام جنگ نیست .سخن از کشتن به ناحق مردم ستمکش،
وزیران و بزرگان خادم مردم و خردمند است به دست شاهان خودکامه.
در اندیش ٔه فردوسی خودکامگی شاهان مترادف با حکومت بیداد است
و حکومت داد مستقیم ًا با مشارکت وزیران و پهلوانان خردمند در امر
کشورداری مربوط میشود .از آنجا که این جانب مسئله اهمیت ویژهای
دارد ،ما جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
در اصول اندیش ٔه فردوسی ،حکومت داد با صلح عادالنه هم
مستقیم ًا مربوط است .او در شاهنامه غالب اوقات داد و آشتی را در
کنار هم میآورد .تهمت جنگطلبی که رژیم جنایتپیش ٔه پهلوی و
«اندیشمندان» فاشیستمآب آن به فردوسی میزنند ،کمترین رابطهای
با حقیقت ندارد .این مسئله را هم که اهمیت ویژهای دارد ،جداگانه
بررسی خواهیم کرد.

 .٢در جستجوی داد

زمانی که فردوسی کار تدوین و تنظیم شاهنامه را آغاز میکند ،جوانی
جویای نام نیست .مرد پخت ٔه چهل ساله و صاحبنظر متفکری است که
دربار ٔه نظام حکومتی میاندیشد .نال ٔه مردم را که زیر ُسم ستور قدرتمندان
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خودکامه له میشوند ،میشنود ،با گردش ناخوش روزگار آشناست
و میداند که قرنها و قرنها شاهان آمدهاند و رفتهاند؛ جمشیدها،
ضحاکها ،نوشیروانها بودهاند؛ ولی روز و روزگار مردم با گذشت
زمان بدتر شده و هرکس آمده بر ظلم مزید کرده است .چرا؟
در آغا ِز شاهنامه ،سبب نهادن کتاب درست با همین پرسش توجیه
میشود .به گفت ٔه فردوسی ،نامهای که شاهنامه از روی آن به نظم آمده ،از
آنجا فراهم شد که پهلوان دهقاننژاد خردمندی پرسید :شاهان و مهانی
که پیش از او بودند ،چگونه حکومت راندند که وضع نابسامان کنونی
پدید آمد؟ او برای یافتن پاسخ پرسش خویش موبدان سالخورد را از
کشورهای گوناگون فرا خواند ونظر آنان را به روی کاغذ آورد:
یـکی پهـلـوان بـود دهـقان نـژاد
دلیـر و بـزرگ و خـردمـند و راد
پـژوهـنـــد ٔه روزگـار نـخـسـت
گـذشـته سخـنها همه باز جسـت
ز هـر کشوری مـوبدی سالخورد
بـیـاورد کایـن نامـه را یــاد کـرد
بـپـرسـیـدشـان از کـیان جهــان
وزان نــامــداران فــرخ مـهــان
که گـیتی به آغـاز چـون داشـتنـد
که ایـدون به مـا خـوار بگذاشتنـد
چگــونه سـرآمـد به نیک اختـری
بـر ایـشـان هــمـه روز کـنداوری
بگــفتنـد پیشـش یکایـک مـهــان
سخنهای شاهان و گشت جهان()٢٢
بسیاری از پژوهشگران ایرانی که همین بیتها را بررسی کردهاند،
درست همان دوبیتی را که ما روی آن تأکید میکنیم از نظر دور داشته و
معمو ً
ال در نقل قول از شاهنامه این دو بیت را میاندازند ( )٢٣و به نکات
دیگر از قبیل مسائل فنی فراهم آمدن کتاب و غیره بیشتر توجه میکنند.
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درحالیکه روح این قطعه همین دو بیت است .اینجاست که شاهنام ٔه
فردوسی با هم ٔه کتابهای دیگر از این نوع تفاوت پیدا میکند.
برای درک این تفاوت ،این دو بیت را که سبب اصلی تنظیم شاهنامه
و اقبال فردوسی به آن است با جمالت و مفاهیم نظیر در سایر نوشتهها
مقایسه میکنیم.
در مقدم ٔه شاهنام ٔه ابومنصوری علت تدوین کتاب را فرمان «امیر
ابومنصور عبدالرزاق» میدانند که خواست نام نیکی از خود به جا گذارد
«نامههای شاهان و کارنامههایشان» را گرد آورد تا:
«خداوندان دانش در آن نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و
فرزانگان ،کار و ساز شاهی و نهاد رفتار ایشان ...سپاه آراستن،
رزم کردن ...بدین نامه اندر یابند)٢۴(».
رالس َیر سبب نهادن کتاب را اینطور بیان میکند:
ثعالبی در مقدم ٔهغُ َر ّ
«فرمانروایی پس از خدا از آن پادشاهان است ...هیچ دینی در
کار نتواند بود مگر در پرتو نگهداشت پادشاهان و هیچ دنیایی
سامان نخواهد یافت مگر با بودن ایشان .همچون امیر بزرگوار،
بزرگزاد ،دانشمند ،دادگر ،صاحبالجیش ،ولینعمت...
امیر فرمان نوشت برای برده و چاکرش و پروردهاش و کسی که
برای بردگی کردن به درگاهش آفریده شده و گمشد ٔه خود را
در خوان نعمت او یافته و در رویای بخشایشهای او غوطهور
گشته و از پرتو او آتشهای تابان برگرفته و فرا راه خود داشته
است و از خورشید بزرگواریها و نیکیهای او چراغی فرا راه
خویش افروخته ـ به این برده فرمان داد تا نوشتههای کافی و شافی
پیرامون درخشانترین آگاهیها دربار ٔه پادشاهان و رفتار ایشان و
ادب ایشان و فرمانهای خردمندانهشان و تاریخشان و آئینهایشان
و جنگهایشان و رخدادهایشان و جهانگشاییهاشان و نیکیها و
بدیهاشان و زیباییها و زشتیهاشان و آنچه به سود ایشان و یا به
زیان ایشان است و دیگر کارها و چرخشهای روز و روزگارشان
فراهم آورد.
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پس فرمان بردم از فرمان واالی او)٢۵(».

ثعالبی سپس توضیح میدهد که در امتثال اوامر همایون کتابی تدوین
کرده که از کیومرث آغاز شده به شهریاری
«شهریار بزرگ ،پادشاه خاور ابوالقاسم محمود پسر سبکتکین و
دوستدار امیرالمومنین (القادربالله)»
میرسد و پیروزیهای محمود و «جنگهای مداوم او با کفار» و
«سرکوبی دشمنان دین» از جانب محمود را یاد میکند تا خصایص
فرمانروایی او را که سبب پایداری و استواری آن است ،بنمایاند.
طبری که تمام روایات تاریخی را در قالب معتقدات مذهبی خویش
ریخته ،سبب نوشتن تاریخ را چنین بیان میکند:
«ابوجعفر گوید :در این کتاب خبر ملوک و پیامبران و خلیفگان
را که شاکر نعمت خدا بودند و نعمت بیشتر یافتند و آنها که
نعمتشان به آخرت افتاد و آنها که کفران نعمت کردند و در ایام
حیات متنعم بودند ،بیارم از آغاز خلقت و چیزی از ایامشان را یاد
کنم ...و انجام کارشان بگویم و روشن کنم که آیا پیش از ایشان
کس بوده و چه بوده و پس از آنها چه شده و معلوم کنم که جز
قهار دارند ٔه آسمانها و زمین و مخلوق آن کس قدیم
خدای واحد ّ
نباشد)٢۶(».
از این حیث از همه جالبتر مقدم ٔه «سیاستنام ٔه» خواجه نظامالملک
است که سبب نهادن کتاب را چنین بیان میکند:
«سبب نهادن این کتاب آن بود که سلطان سعید ابوالفتح ملکشاهبن
محمد امین امیرالمومنین انارالله برهانه در سال  ۴۸۴چند کس را
از پزشکان و دبیران و دانایان فرمود هریک در معنی مملکت ما
اندیشه کنید و بنگرید چیست که آن در عهد ما نیک است و بر
درگاه دیوان و بارگاه و مجلس ما شرف آن بجای آرند و بر ما چه
پوشیده است و کدام شغل است که پیش از ما پادشاهان شرایط
آن بجا میآوردند و ما نمیکنیم و نیز هرچه از آئین و رسم ملوک
گذشته بوده است که تعلق به دولت و ملک سلجوق دارد .همه
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بنویسید و برای ما عرضه کنید تا ما تأمل کنیم و بفرماییم تا پس از
این کارهای دینی و دنیاوی بر قاعد ٔه خویش رود و هر شغلی بجای
آورده باشد و آنچ نه نیکست از آن بازدارند ...نباید که هیچچیز در
مملکت ما بعد از این ناقص باشد)٢۷(».
چنانکه میبینیم ،هریک از مؤلفین تاریخ و گردآورندگان روایات
کهن از کار خویش هدف معینی را دنبال میکرده است .مؤلفین درباری
به طور عمده بر آن بودند که رسم ملوک گذشته را بنویسند تا الگوی کار
درباریان معاصر باشد .نظامالملک از مقادیری روایات دروغین که در
سیاستنامه به هم بسته( ،)٢۸اساس یک حکومت پادشاهی خودکامه و
خشن فئودالی را ترسیم کرده و به شاهان سلجوقی میآموزد که چگونه
اعمال ضد خلقی خود را در پوششی از آئین ملوک گذشته بپوشانند.
طبری در کار آن است که از روایات پیشین دالیل تازهای بر تناسب عالم
فانی و باقی بیابد و قدرت قاهر خداوندی را بر بندگان بشناساند .مقدم ٔه
شاهنام ٔه ابومنصوری حاکی از آن است که تدوین کنندگان به فکر یافتن
رسوم درباری و کار و ساز شاهی و سپاه آراستن بودهاند تا شاهان و
امیران تازه به دوران رسید ٔه آن روز را «رسم بزرگی» بیاموزند و ثعالبی
طبق فرمان امیر غزنوی میخواسته است ثابت کند که دین و دنیا جز
بر شاهان استوار نیست و سلطنت محمود ،جنگهای او و سرکوبی
مخالفان قله و اوج رسم کشورداری است.
اما فردوسی در تاریخ گذشته دنبال چیز دیگری میگردد .به آن دوبیتی
که معمو ً
ال «فراموش» میشود ،یک بار دیگر توجه کنید:
که گـیتی به آغـاز چـون داشتنـد
که ایدون به ما خوار بگـذاشتنـد
چه گـونه سرآمد به نیک اختـری
بـر ایـشـان همـه روز کـنداوری
مالحظه میکنید که فردوسی کمترین قصدی ندارد که رسوم درباری
گذشته و آئین سپاه آراستن و نهاد و رفتار بزرگان را الزام ًا زنده کند .اگر از
اینگونه مراسم چیزی در شاهنامه آمده بر طبق روال عادی داستانسرایی
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است ،قصد فردوسی آموختن این مراسم به شاهان معاصرش نیست؛
کشف ریشههای این درد بزرگ است که چرا روزگار اینچنین خوار
شده ،این همه فالکت و بدبختی از چیست؟ و چگونه باید حکومت کرد
تا چنین نشود!
مقایس ٔه مقدم ٔه شاهنام ٔه ابومنصوری و ثعالبی در سبب نهادن کتاب
با شاهنام ٔه فردوسی درعینحال پاسخی است به کسانی که مدعیاند
شاهنام ٔه فردوسی و ُغ َرر ثعالبی همان شاهنام ٔه ابومنصوری است و اگر
هم تفاوتی میان شاهنامه و ُغ َرر باشد گویا ناشی از تفاوت مأخذ و منبع
است.

 .٣بیداد شاهان علت نابسامانیهاست

نخستین پاسخی که فردوسی از بررسی کلی تاریخ شاهان گذشته
برای پرسش اصلی خود مییابد این است که شاهان به طور عمده
بیدادگر و یا بیهنر شکمباره بوده و کمتر جانب داد را نگاه داشتهاند و از
اینجاست که جهان اینچنین خوار بگذاشتند!!
قضاوت قطعی در این باره که فردوسی در سه تجدید نظر اساسی که
در شاهنامه کرده ،به طور مشخص چه تغییراتی در آن وارد نموده ،دشوار
است ولی میتوان تردید نکرد که او از زندگی زنده الهام میگرفته و
هربار که به شاهنامه برگشته و در آن دست برده ،کینهاش نسبت به بیداد
شاهان بیشتر و زبانش علیه آنان تیزتر میشده است.
یک نظر کلی به شاهنامه ،نشان میدهد که فردوسی شاهان گذشته
را به طور عمده بیدادگر و یا ناسزاوار میدانسته و در کمتر موردی به
خود جرأت داده است از دادگری شاهی با قاطعیت سخن بگوید .در
شاهنامه جمع ًا  ۵۰شاه بر تخت مینشینند .از این میان از  ۱۸نفر کمابیش
به خوبی یاد شده و  ٣٢نفر دیگر یا به تصریح بیدادگرند و یا متمایل به
بیداد .فردوسی در بسیاری موارد نسبت به همین عد ٔه کم شاهان دادگر
نیز جای شک باقی میگذارد تا جایی که شاهان واقع ًا دادگر او از دو
سه تن تجاوز نمیکند[ .این آمار کلی در طبری و ثعالبی برعکس است.
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طبری تنها  ۷شاه را بیدادگر میداند و از  ٣٣تن به نیکی یاد میکند و
ثعالبی  ۹تن را بیدادگر والاقل  ٣۰تن را دادگر مینامد].
مسئله روشنتر خواهد شد اگر این آمار کلی را با دقت بیشتر و از
نزدیک بررسی کنیم .برای این کار جا دارد که سه دوران تاریخی شاهنامه
از هم جدا شود :دوران اول از کیومرث تا جمشید ،دوران دوم از ضحاک
تا دارا ،دوران سوم از اردشیر تا یزدگرد سوم .این سه دوران هم از نظر
نوع دولت مرکزی ،قدرت آن و پیوند آن با توده مردم و هم از نظر میزان
آگاهی واقعی تاریخی که در دست بوده ،از هم متمایزند)٢۹(.
دوران اول از نظر خود شاهنامه نیز پیش از تاریخ است .در این دوران
تازه دارد دولت پدید میآید .کیومرث ،هوشنگ ،طهمورث و تا حدودی
در آغاز کار جمشید ،بیش از آنچه شاه باشند شیخ و رئیس قبیله و پدر
روحانیاند .آنها لباس پوشیدن و آتش افروختن و کشت و کار و آهن
گداختن به مردم میآموزند .کیومرث کوهنشین و پلنگینهپوش است و
تا به جمشید میرسد مردم رفته رفته با تمدن آشنا میشوند .تازه خود
جمشید نیز هنوز هم شاه است و هم موبد.
منم گفـت با فــره ایــزدی
همم شهریاری همم موبدی()٣۰
در زمان جمشید است که مردم آهن میگدازند ،سالح میسازند،
پارچه میبافند و جامه میپوشند .تا این زمان هنوز جامعه به طبقات
تقسیم نشده و شاهنامه هنوز از گروههای اجتماعی و دودمانها خبری
نمیدهد .اطالعی هم که از آن زمان دردست است از حدود افسانه فراتر
نمیرود و لذا فردوسی نیز به سرعت از آن میگذرد.
از زمان جمشید به بعد حکومت بیشتر جا میافتد .شاهان از حالت
ریش سفیدی قبیله و پیشوایی دین به در آمده و بیش از پیش رئیس
دولت و فرماند ٔه سپاه میشوند .آنان دیگر آورند ٔه آتش و گدازند ٔه آهن
زرین که با تکیه بر سر نیز ٔه سپاهیان حکم
نیستند .شاهانند بر تخت ّ
میرانند.
از زمان جمشید و بهویژه از زمان فریدون نظام دودمانی جامعه
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بیشتر احساس میشود .دودمانهای بزرگ با نام و پرچم و بزرگان و
شیوخ خویش مجزا و مشخص میشوند .دود ٔه کیان برتر است ولی
دودمانهای دیگر نیز نام و نشان و مقام ویژهای دارند .دولت بر اساس
نظام دودمانی است و شاه حافظ این نظام و نمایند ٔه آن و بنابراین پیوند
میان دولت ـ شاه ـ و مردم نیز هنوز پیوند دودمانی است.
از آغاز ساسانیان دولت و دربار بسیار جا افتاده و از مردم کام ً
ال دور
شدهاند .نظام حاکم اشرافیت بردهداری و فئودالی است .از این دوران
اطالع تاریخی بیشتری نیز در دست بوده و شاهنامه به تاریخ نوشته
نزدیکتر است.
ببینیم در این سه دوران بیالن داد و بیداد شاهان چگونه است .ما
جدولی بر اساس شاهنامه برای مقایسه تنظیم کردهایم:
شاهان دادگــر

شاهان بیدادگر و بیهنر

دوران

تعداد کل
شاهان

از کیومرث تا
جمشید

تعداد

۴

٣

درصد نسبت
به کل
۷۵

از ضحاک تا دارا

۱۵

۶

۴۵

۹

از اردشیر تا
یزدگرد

٣۱

۸

٢۶

٢٣

تعداد
۱

درصد نسبت
به کل
٢۵
۵۵
۷۴

از این جدول میتوان دریافت که به همان نسبتی که حکومت جا
افتادهتر و سلط ٔه طبقات باال سهمگینتر میشود ،بیدادگری بیشتر و
شاه و حکومت از مردم دورترند .شاهنامه تاریخ نیست .شکل افسانهای
دارد .اما در همین تاریخ افسانهای هم روند تکامل دولت و جدا شدن آن
از مردم و سوار شدن آن بر گرد ٔه مردم را میتوان دید .در دوران اول و
یا به اصطالح عهد اساطیری  ٪۷۵شاهان دادگرند و در عهد تاریخی ـ
ساسانی کمتر از  .٪٢۶سه چهارم بقیه یا بیدادگرند و یا هنر قابل ذکری
نداشتهاند .در همین دوران ساسانی نیز در آغاز شاهان یا دادگرند و یا

122

حماسهٔ داد

الاقل بیآزار .هرچه فاصل ٔه حکومت از مردم بیشتر و دربار ساسانی
پوسیدهتر میشود ،شاهان بیدادگر بیشتر و بیشتر میشوند.
مقایس ٔه شاهنامه با تاریخ طبری و ُغ َرر ثعالبی نشان میدهد که در آغاز
این دو نیز از این حیث منطبق بر شاهنامه و یا نزدیک به آنند ،ولی هرچه
جلوتر میرود فاصل ٔه آثار با هم بیشتر میشود .در دوران اول هر سه
همعقیدهاند و جمشید را بیدادگر میدانند (البته با تفاوتهای اساسی
در علل وپیامدها و غیره که خواهد آمد) .در دوران دوم شاهنامه از آنان
فاصله میگیرد و چندین شاه را که طبری و ثعالبی به نیکی یاد کرده و
یا از کنار معایبشان گذشتهاند ،به بیدادگری میکوبد .در دوران سوم
فاصل ٔه شاهنامه با این دو اثر به گسیختگی میانجامد .نتیجه این که در
طبری و ثعالبی آن سیر صعودی ستم طبقاتی و دولتی را که در شاهنامه
آمده ،نمیتوان دید.

 .۴نقش وراثت در حکومت بیداد

منظر ٔه عمومی که درباال به دست دادیم ،پاسخ روشن و کلی است
به این پرسش اصلی که شاهان گذشته چگونه حکومت راندند که جهان
اینچنین خوار بگذاشتند .وقتی اکثریت شاهان بیدادگر و یا بیهنر
باشند ،وقتی تعداد بیدادگران با گذشت زمان و تحکیم پایههای دولت
افزایش پذیرد ،زمانی که دادگر بودن واقعی بسیاری از آنانی هم که به داد
شهرهاند زیر عالمت سؤال باشد ،طبیعی است که جز جنگ ،ویرانی و
خواری حاصلی نخواهد بود.
این چشمانداز تاریک از کجا پدید آمده و چگونه میتوان آن را
دگرگون کرد؟ شاید گناه از اینجاست که نژاد شاهان بیدادگر پاک
نیست .شاید اگر دقت بیشتری در این زمینه بشود و شاهی با دقت تمام
از پدر به پسر منتقل شود و شاهان همه از «تخم ٔه شاهی» باشند ،وضع
بهتری پدید آید؟
مقامات دربار پهلوی چنین ادعایی دارند .محمدرضا شاه که پدرش
از قزاقی به شاهی رسیده ،چنان رفتار میکند که گویی در رگهای
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خاندان پهلوی خون رنگینتری جاری است و حکومت الزام ًا باید از
او به پسرش منتقل شود .چه رنجها که او برای داشتن پسر متحمل نشد.
(بگذریم از اینکه چگونه فوزیه خواهر ملک فاروق با یک ماد ٔه واحده
«ایرانیاالصل» شد تا نژاد شاهی پاک بماند).
درباریان و نوکران فرومایهای که به نام «اندیشمند» قلم ناپاک خود را
در خدمت دفاع از سلطنت گذاشتهاند ،ادعای دربار پهلوی را میآرایند
و برای اینکه واقعیت امروز دربار پهلوی را از دید ٔه مردم بپوشانند دست
به دامان شاهنامه میشوند و ویژ ٔه «ولیعهد» کتابی بر «بنیاد شاهنامه»
مینویسند و چنین وانمود میسازند که حکومت باید موروثی بوده و
شاه باید حتم ًا از تخم ٔه شاه باشد .به عبارت دیگر اگر کسی مثل رضاخان
روزی با کمک مستقیم انگلیسها به شاهی رسید ،سلطنت باید در
دربار وابست ٔه او و نسل پلیدش موروثی گردد و گویا در این صورت شاه
فره ایزدی خواهد بود )٣۱(.اینان مدعیاند که گویا
شایستهتر و صاحب ّ
فردوسی هم چنین نظری دارد.
متأسفانه برخی از پژوهشگران خارجی نیز مطالبی گفتهاند که این
ادعا را آبیاری میکند .مث ً
ال نولدکه در حیرت است که چرا فردوسی
طرفدار جدی شاهی موروثی بوده ،درحالیکه در زمان او این امر معنی
و مفهومی نداشته است .او مینویسد:
«طرفداری جدی از شاه موروثی که برای دور ٔه فردوسی هیچ
معنی و اهمیتی نداشت در زمان ساسانی اساس عقید ٔه عموم
بود در سراسر منظومه تأکید شده است .از همین لحاظ غاصبانی
مانند بهرام چوبین و گراز باید از بین بروند)٣٢(».
این عقید ٔه نولدکه ،ناشی از سهلانگاری و سادهنگری است .در
شاهنامه از سلطنت موروثی طرفداری جدی نشده است .درست است
که مردانی چون بهرام چوبین شکست خورده و از میان رفتهاند ،ولی
فردوسی آنان را غاصب نمیداند .شکست آنان یک واقعیت تاریخی
است که فردوسی نمیتوانست آن را تغییر دهد .شاهنامه به هر صورت
نقل داستانگون ٔه تاریخ گذشته است و نه داستانی آزاد از قول مؤلف.
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آنچه در شاهنامه اهمیت بیشتری دارد ،تعبیر و تفسیر وقایع است و نه
ذکر آنها .و چنانکه خواهیم دید فردوسی درحالیکه حادث ٔه شکست
بهرام را ذکر میکند ،برخالف هم ٔه مؤلفین همزمان خویش نفس قیام او
را میستاید و تأیید میکند.
برای توضیح نظر فردوسی در این باره از جمعبست حوادث و منطق
شاهنامه آغاز کنیم .یک نظر کلی به شاهنامه حاکی از آن است که به
ندرت میتوان دادگری یافت که شاهی را از پدر به ارث برده و مستقیم ًا
و بیدردسر به جای پدر نشسته باشد .بیش از  ٪۹۰شاهان دادگر کسانی
هستند که یا به شاهی گزیده شدهاند و یا الاقل اینکه قبل از رسیدن به
سلطنت سزاواری و شایستگی خود را در عمل نشان داده و بر اثر آن به
تخت نشستهاند.
این آمار درمورد شاهان بیدادگر درست برعکس است .اکثریت قریب
به اتفاق شاهان بیدادگر کسانی هستند که بیدردسر سلطنت را به ارث
برده و بر تخت نشستهاند.
از سوی دیگر منطق شاهنامه حاکی است که اکثریت قاطع شاهان
دادگر از تخم ٔه غیرشاهی بوده و الاقل از طرف مادر غیر درباری بودهاند
و برعکس اکثریت قاطع شاهان بیدادگر و یا بیهنر و بیمصرف از تخم ٔه
شاهی هستند.
نکته اینجاست که خود فردوسی به این مطالب توجه دارد و دانسته
شاهان شایستهای را که از تخم ٔه شاهی هم نیستند ،میستاید و حتی یک
بار هم شده آمیزش تخمهها را محکوم نمیکند.
مسئله را از نزدیک بررسی کنیم.
در دوران اول که هنوز نظام دودمانی تحکیم نشده ،کیومرث و
طهمورث و هوشنگ که دادگرند ادعایی بر اینکه از «تخم ٔه» فالنند،
ندارند .در دوران دوم که نظام دودمانی جا افتادهتر است و هر پهلوانی
به تبار و دود ٔه خود مینازد شاهان کیانی نیز ارج تخمه و نژاد خود را به
اعلی میرسانند .با این حال شگفتآور این است که درست در
عرش ٰ
همین زمان منطق شاهنامه ارج تخمه و نژاد شاهی را میشکند .فریدون،
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زوطهماسب و قباد که شاهان دادگر این دورانند رابط ٔه بسیار دوری با
شاهان دارند ،فرزند شاهان نیستند و سلطنت به ارث نبردهاند .منوچهر
و کیخسرو نیز که دادگرند و نسب به شاهان میبرند ،نژادی چند سویه
دارند .شجر ٔه منوچهر چنین است:
فریدون
ارنواز (دختر جمشید)
کنیزک (غیرشاهی)
پشنگ (از نژاد شاهی نیست)

ایرج
دختر

منوچهر
چنانکه در شجره میبینیم اگر به فرض فریدون پیوند دوری با دودمان
کیانی داشته ،این پیوند در مورد منوچهر به صفر میرسد .با این حال
منوچهر از معدود شاهان ستود ٔه شاهنامه است.
کیخسرو نیز که در شاهنامه شاه ستودهای است با تخم ٔه شاهی فاصل ٔه
زیادی دارد.
کاووس
کنیزک تورانی
سیاوش

فرنگیس دخت افراسیاب
کیخسرو

در مورد کیخسرو اتفاق ًا مسئل ٔه نژاد با صراحت مطرح است .مخالفینش
میگویند که او از نژاد پشنگ (افراسیاب) است و نمیتواند شاه باشد.
طوس میگوید:
نخواهیم شاه از نژاد پشنگ()۳٣
اما بزرگان ایران پس از بررسی و آزمایش کیخسرو سزاواری او را
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تأیید میکنند که در صفحات بعد این مسئله را با تفصیل بیشتری خواهیم
گفت.
اضافه کنیم که پهلوانان ستود ٔه شاهنامه نیز به طور عمده دورگهاند و
از آمیزش نژادها و دودمانها پدید آمدهاند.
البته در نظام دودمانی ،شاهی در یکی از دودمانها تثبیت میشد که
هم ٔه دودمانهای دیگر آن را میپذیرفتند .در نظام دودمانی ایران نیز ـ
موافق شاهنامه ـ دود ٔه کیان ،دود ٔه شاهی است و بزرگان و پهلوانان هر
بار که میخواهند شاهی برگزینند از این دوده برمیگزینند و شاهی در
این دودمان باقی میماند.
در زمان فردوسی عقیده بر این بود و چنین روایت میشد که مقام
شاهی ایران از کیومرث به بعد در یک دودمان تثبیت شد .طبیعی است که
فردوسی هم این روایت را میآورد .او حق ندارد که روایت را تغییر دهد
و بگوید که مث ً
ال ساسانیان برخالف ادعای خویش از دود ٔه کیان نیستند
و نسبسازی کردهاند .چنین چیزی در چارچوب کار فردوسی نیست.
اما او احساس میکند که پریدن از گهواره و پرواربند همایونی به مقام
زمامداری خالف داد و خرد است و این احساس خود را به هر نوع که
سیر داستان امکان دهد ،بیان میکند .بهویژه در آخر سلس ٔه ساسانی ،آنجا
که از زبان بوذرجمهر عقید ٔه خود را پیرامون حکومت ابراز میکند با
صراحت تمام نژاد و گوهر شاهی را در مقام بسیار پائینی نسبت به هنر و
شایستگی قرار میدهد .بوذرجمهر (و به نظر ما فردوسی) میگوید:
وگـر تخـت جویـی هنـر بـایــدت
چـو سبـزی بـود شاخ و بر بایـدت
چـو پرسـنـد پرسـندگـان از هنــر
نشـاید که پاسـخ دهیـم از گـهــر
گهـر بیهنـر ناپسندست و خـوار
بر ایـن داسـتان زد یکی هوشـیار
که گر گل نبوید به رنگش مجوی
کز آتش بروید مگر آب جوی()٣۴
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 .۵تأثیر محیط پرورش شاهان در حکومت

حال که نژاد و تخم ٔه شاهی شرط سزاواری نیست ،این پرسش اصلی
بر جای میماند که چه باید کرد تا داد بر کشور حاکم شود .شاید از راه
پرورش ویژ ٔه فرزندان شاهان بتوان جانشینان مناسبی برای تخت و تاج
به بار آورد .شاید دربار که از امکانات وسیع مالی برخوردار است بتواند
دایه از لندن و للـه از پاریس و معلم از آمریکا بیاورد و مدرس ٔه مخصوصی
با همشاگردان دستچین شده بسازد و در چنین محیطی از فرزند شاه،
زمامدار شایسته و دادگری بپرورد! هماکنون در کشور ما برای پرورش
ولیعهدی که شاه پس از سالها برای خود دست و پا کرده ،چنین شرایط
ویژهای ساختهاند و درباریان مدعیند که این ولیعهد از کودکی رهبری
داهی و خردمند و شایسته بار آمده و فردا ـ که گویا به جای پدر خواهد
نشست ـ جهان پر از عدل و داد خواهد کرد.
آیا تجرب ٔه تلخ نسلهای گذشته که در شاهنامه گرد آمده ،اینگونه
ادعاها را تأیید میکند؟ آیا فردوسی از بررسی گذشته به همین نتیجهای
رسیده است که مب ّلغان دربار پهلوی به او میبندند؟ برای یافتن پاسخ این
پرسش ابتدا نظری کلی به شاهنامه میاندازیم و به منطق شاهنامه مینگریم.
جمعبست کلی شاهنامه حکایت از این دارد که اکثریت قاطع شاهان دادگر،
پرورد ٔه خارج از محیط دربارند و برعکس اکثریت قاطع شاهان بیدادگر و
یا شکمبارگان بیمصرف ،در دربار پرورده شدهاند .از میان شاهان معروف
به دادگری دو سه تن در شرایط ویژ ٔه درباری تربیت شدهاند که بهرام گور
و انوشیروان را میتوان نام برد و خواهیم دید که حاصل این پرورش ویژه
چه بود و اینان چگونه «دادگرانی» از آب درآمدهاند.
معنای دقیقتر این منطق را میتوان در عمق داستانهای شاهنامه بهتر
درک کرد.
ضحاک پدر
آنگاه که داستان قیام کاوه آغاز میشود ،دژخیمان ّ
فریدون را میکشند ،مادر او فرانک با کودک شیرخوارش در محیط ترس
و وحشت حاکم دربهدر میشود .او ابتدا کودک را به بیابان میبرد و به
دست شبانان میسپارد ،پس از چندی مجبور میشود از آنان بگیرد و در

128

حماسهٔ داد

البرز کوه در کلب ٔه مردی دینی پنهان سازد .فریدون در این شرایط دشوار
پرورده میشود.
خـردمنـد مـام فریدون چو دید
که بر جفت او بر چنان بد رسید
فرانک ُبـدش نام و فـرخنده ُبـد
به مهـر فریـدون دلآگـنـده ُبـد
پـر از داغ دل خـسـتـ ٔه روزگـار
همـی رفت پویان بدان مرغـزار
کجـا نامـور گـاو بـرمـایـه بـود
که بایسـته بر تنـش پیـرایـه بـود
به پیـش نگـهـبـان آن مـرغــزار
خروشـید و باریـد خون بر کنـار
بدو گفت کین کودک شیـرخوار
ز مـن روزگـاری بـه زنـهـار دار()٣۵
ضحاک از جای فریدون باخبر میشود:
َدوان مـادر آمـد سـوی مـرغـزار
چنیـن گـفـت با مـرد زنـهـاردار
کـه انــدیـشــ ٔه در دلــم ایـزدی
فــراز آمـدســت از ره بـخـردی
همی کرد باید کزین چاره نیسـت
که فرزند و شیرینروانم یکی است
بـبـ ّرم پـی از خـاک جـادوستــان
ُ
شـوم تـا سـر مـرز هـنـدوسـتــان
شـوم نـاپـدیـد از مـیـان گــــروه
برم خوبرخ را به البرز کوه()٣۶
به دنبال داستان پرورش فریدون ،افسان ٔه پرورش زال میآید .زال
از کودکی سپیدموی است و پدرش سام ،داشتن چنین فرزندی را ننگ
میداند و کودک را در کوهی میاندازد .سیمرغ کودک را برمیدارد و با
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فرزندان خویش میپرورد .زال ،نخستین پهلوان بزرگ شاهنامه اینچنین
پا به دنیا میگذارد:
سام سوار...
چـو فـرزند را دید مویش سـپیـد
ببـود از جهـان سـربسـر نـاامیـد
سـوی آسمان سر برآورد راسـت
ز دادآور آنگـاه فـریاد خـواسـت
کـژی و کـاستی
کـه ای برتـر از ّ
بهی زان فزایـد که تو خـواسـتی
...
چـو آینـد و پـرسند گردنکـشـان
چـه گـویـم از ایـن بچ ٔه َبدنشـان
چه گویم که این بچ ٔه دیو چیسـت
پلنگ و دورنگ است و گرنه پریست
...
بفرمـود پس تـاش بـرداشــتـنـد
از آن بـوم و بـر دور بگـذاشـتنـد
به جایی کـه سیمرغ را خانه بـود
بـدان خانـه این ُخـرد بیگانه بـود
...
چو سـیمرغ را بچه شـد گرسـنه
بـه پـرواز بـر شـد دمـان از ُبـنـه
یکی شـیرخـواره خـروشنده دیـد
زمین را چـو دریـای جوشنده دید
ز خاراش گـهـواره و دایـه خـاک
تن از جامه دور و لب از شیر پاک
ِ
بگـرد انـدرش تیــره خاک نـژنـد
بـه سر َب ْرش خورشـید گشته بلنـد
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پلنگش ُبدی کاشکی مام و باب
مگــر سـایـهای یافـتی زآفتاب
فرود آمد از ابر سیمرغ و چنـگ
بـزد برگـرفتش از آن گرم سنگ
ببـردش دمـان تا بـه البـرز کـوه
که بودش بدانجا ُکنام و گروه()٣۷
پس از آن داستان سیاوش است که از دربار بیرون برده میشود و
سپس کیخسرو که در کودکی از ترس مرگ به شبانانش میسپارند و در
بیشهها پنهانش میکنند .خود کیخسرو کودکیش را به یاد میآورد:
از آن پس که گشـتم ز مادر جدا
چـنـان چـون بـود بـچـ ٔه بـیـنوا
بـه پـیـش شـبانـان فـرستـادیـم
بـه پــروار شــیـران نـر دادیــم
مــرا دایــه و پـیـشکاره شبــان
نـه آرام روز و نه خواب شبان()٣۸
به دنبال آن قص ٔه فرار گشتاسب است و زندگی دشوار در غربت؛
به آب انداختن داراب شیرخوار است که گازُ ران نجاتش میدهند و
در کلب ٔه خویش میپرورند؛ قص ٔه اردشیر سرسلسل ٔه ساسانی است که او
و خانوادهاش به سختی و در میان شبانان میزیند؛ قص ٔه شاپور فرزند
اردشیر است که از کودکی پیش شبانان پنهان میشود و...
پیگیری این افسانهها نشان میدهد که سخن تنها بر سر افسانهپردازی
به قصد شیرین کردن داستانها نیست .قصهپردازان خلق که این افسانهها
را پرداختهاند به این اندیش ٔه عمیق نظر داشتهاند که از محیط ناز و نعمت،
از درباری که تفرعن ،خودستایی و خودکامگی آن در بستر آلودهای از
تنپروری آرمیده است ،بزرگمردان برنخزیند .اگر فریدون در کاخ
شاهی و در آغوش للـهها و دایهها پرورده میشد ،شایست ٔه آن نمیبود که
در قیام کاوه و سرنگونی ضحاک نامآور شود .رهبران چنین قیام خلقی
میبایست در دامن خلق و در کلب ٔه شبانان پرورده شوند ،چرا که به اعتقاد و
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بنا به تجرب ٔه تود ٔه مردم ،کلب ٔه شبانان برای پرورش دادگران و بزرگمردان
صدبار و هزاربار مناسبتر از دربار پرتفرعن است.
ما نظیر همین اعتقاد را نه تنها در داستانهای شاهنامه که در تاریخ
موسی در کودکی
عیسی در شرایط ویژهای به دنیا میآید،
انبیاء میبینیم.
ٰ
ٰ
به امواج دریا سپرده میشود و( ...به گفت ٔه دست نیافتنی حافظ :نازپرورد
تنعم نبرد راه به دوست)
ّ
فردوسی اینگونه داستانها را از خود نیافریده و از قصههای خلقی
حتی از این
گرفته است .با این حال میان شاهنامه و نوشتههای نظیر آن ٰ
حیث هم تفاوت آشکاری وجود دارد .در مقایسه با تاریخ طبری و ُغ َرر
ثعالبی که نزدیکترین آثار به شاهنامهاند ،این تفاوت و بهویژه جهت
تفاوت را میتوان دریافت.
طبری داستان تولد و زندگی دشوار فریدون ،زال و کیخسرو را
محتوی نقط ٔه مقابل
ندارد و در مورد اردشیر با وجود شباهت ظاهری در
ٰ
شاهنامه است .ثعالبی تقریب ًا همه آنچه را که فردوسی آورده میآورد،
ِ
فریدون ثعالبی سختی نمیکشد بلکه
منتهی با معنی و مفهومی دیگر.
ٰ
در ایمنی به سر میبرد؛ ثعالبی از قص ٔه زال و سیمرغ فاصله میگیرد،
معنی داستان را درک نمیکند و مینویسد که در آن زمانهای ابتدایی از
اینگونه احادیث غیرعادی بسیار بود ،ولی برای ما اینگونه احادیث جز
معجزات پیامبران قصههای سرگرم کننده است )٣۹(.کیخسرو ثعالبی
هم سختی نمیکشد .برعکس در «اکرام و احسان» پرورش مییابد.
وقتی کیخسرو زاده شد:
«پیران به خدمه دستور داد که مواظب او باشند و فرمان داد که
بهترین رفاه را برایش فراهم کرده و او را به بهترین وجه پرورش
دهند .سپس لحظ ٔه مساعدی فرصت جست و به افراسیاب
گفت)۴۰(»...
در بقیه موارد نیز این تفاوت میان فردوسی و ثعالبی مشهود است.
ِ
تفاوت دید شاید
آنان با دو دید متفاوت به دربار و شاهان مینگرند .این
در مورد خاندان ساسانی قبل از سلطنت مشهودتر از همه باشد.
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ظاهر داستان در هر سه اثر :شاهنامه ،تاریخ طبری و ُغ َرر ثعالبی تقریب ًا
یکی است :بهمن شاهی به دخترش میدهد وپسرش ساسان رنجیده و از
دربار بیرون میرود وپس از شاهی اسکندر و اشکانیان از نسل ساسانیان
اردشیر زاده میشود که حکومت ساسانی را بنیان مینهد .اما با وجود این
محتوی دارند ،زیرا در قص ٔه ثعالبی و
تشابه ظاهری ،سه اثر با هم تفاوت
ٰ
طبری خاندان ساسان سختی نمیکشند .ساسان پدر اردشیر سرپرست
آتشکد ٔه استخر است و مادرش از نژاد شاهان فارس )۴۱(.بابک اردشیر
را در سطح باالیی میپرورد و به حکومت خویش نزدیک میکند)۴٢(.
«کودک همچون شاهزادهای از خاندان شاهی بزرگ شد)۴٣(».
در این باره که ساسان پسر بهمن پس از ناامیدی از شاهی از پدر
رنجید و به شبانی رفت ،طبری موضوع را با عبادت مربوط میکند.
میگوید ساسان عابد شد و گوسفندی چند داشت که به آن میپرداخت
و تازه «مردم این کار را زشت و رسوا دانستند و گفتند ساسان چوپان
شده)۴۴(».
شاید نوشت ٔه طبری و ثعالبی بیشتر با واقعیت تاریخی تطبیق میکند.
اردشیر سرسلسل ٔه ساسانی از خاندان اشرافی بوده که در معبد آناهید
استخر مقامی ارجمند داشتهاند و خود اردشیر مقام نظامی مهمی داشته
که با استفاده از آن خود را به قدرت رسانیده است .با این حال فردوسی
از میان هم ٔه روایات ،این روایت را میپسندد که خاندان اردشیر ـ اگرچه
دورادور از نسل بزرگانند ـ خودشان زحمت و سختی کشیدهاند و اردشیر
از پدری بدبخت و مزدور به دنیا آمده است .به شاهنامه گوش کنید:
از ساسان پسر بهمن کودکی زاده میشود ساسان نام:
چو کودک ز ُخردی به مردی رسید
در آن خـانـه جز بینـوایـی نـدیـد
ز شــاه نشــاپــور بـســتـد گـلـه
که بودی به کـوه و بـه هـامون یلـه
همـی بود یکچند چـوپـان شــاه
به کوه و بـیـابان و آرامگـاه()۴۵
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از آن پس تمام خانواده به سختی میزیند و چوپانی و مزدوری
میکنند .عاقبت پسر کوچکتر به خدمت بابک که مردی اشرافی است
درمیآید و چوپان او میشود .فرزندان ساسان:
شـبانـان ُبـدندی و گـر سـاربـان
همـه سـاله با رنـج و کـار ِگـران
چو کهتر پسر سوی بابک رسیـد
به دشت اندرون سرشبان را بدید
بـدو گـفت مـزدورت آید به کـار
کـه ایــدر گــذارد بـبـد روزگـار
بـپـذرفت بـدبـخـت را سـرشبان
هـمی داشـت با رنـج روز و شبان
چو شد کارگـر مـرد و آمـد پسنـد
شـبان سرشبان گشت بر گوسـفند
در آن روزگــاری همـی بـود مـرد
پر از غم دل و تن پر از رنج و درد()۴۶
بابک خواب میبیند که فرزند ساسان شاه خواهد شد و ساسان را
پیش خود میخواند؛ ظاهر ساسان که تازه به سرشبانی رسیده ،چنین
است:
بفـرمـود تـا سـرشـبان از رمــه
بـ ِر بـابــک آیـــد بـه روز دمــه
بیـامـد شـبان پیـش او با گلـیـم
پر از برف پشمینه دل بد و نیم()۴۷
این ساسان ،ساسان طبری نیست که مردم چوپانی او را زشت و رسوا
بدانند.
تأکید ویژ ٔه فردوسی روی اینگونه داستانها از اینجا ناشی است که
وی محیط درباری را پرورند ٔه بدترین خصلتها میداند .در آن محیط
کودکان خودکامه ،خودبین ،تنآسا و قلدر بار میآیند .کودکان درباری
که تا چشم باز میکنند خود را همه کار ٔه جهان میبینند ،روشن است که
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خود را گم میکنند .بررسی علت گمراه شدن جمشید و توجه به تفاوت
آن در شاهنامه و سایر مآخذ ،ما را بیشتر با فردوسی آشنا میکند.
جمشید در آغاز دادگر است و سپس بیدادگر میشود .چرا؟ به نظر
فردوسی به این دلیل که قدرت خودکام ٔه بیحد و مرز ،انسان را فاسد
میکند.
یکایک بـه تـخـت مهی بنـگــریـد
به گـیتی جـز از خویشـتن را ندیـد
منی کــرد آن شـاه یـزدان شـنـاس
ز یــزدان بپیـچیـد و شد ناسـپـاس
چنیـن گـفـت با سـالخـورده مهان
که جـز خـویشتن را نـدانـم جهـان
...
خور و خواب و آرامتان از منست
همان کوشـش و کامتان از منست
بـزرگی و دیهیـم و شـهی مراسـت
کهگویدکهجزمنکسیپادشاست()۴۸
طبری عیب جمشید را در این میداند که «کفران نعمت کرد».
عز ّ
وجل را انکار کرد ...و در
«کفران نعمت کرد ...احسان خدا ّ
گمراهی فرو رفت ...فرشتگانی که خدا به تدبیر امورش گماشته
بود از وی دوری گرفتند ...ابلیس او را فریفت ...گفت ای
مردم ...من خدایم پس مرا بپرستید)۴۹(».
ثعالبی کار را ساده میکند و در چند کلمه میگوید که در اوج قدرت
متکبر گشت و گفت« :من خدای شما هستم،
دلش سخت شد ،جابر و ّ
عبادت خدا فرو گذاشت ».فر از او دور شد)۵۰(.
ّ
اگر این تفاوت برخورد تنها در مورد جمشید بود شاید میشد از آن
گذشت .ولی در بسیاری موارد دیگر نیز فردوسی روی نقش فاسد کنند ٔه
قدرت و تأثیر محیط فاسد درباری تأکید کرده و از آن به عنوان علت
پیدایش خودکامگی در شاهانی که بیدردسر به جای پدر نشسته و پرورد ٔه
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محیط درباریاند ،ذکر میکند و نشان میدهد که سخنانش در داستان
جمشید تصادفی نیست.
کاووس ،پسر قباد که بیزحمت به شاهی میرسد ،چشم باز میکند،
دنیا را بند ٔه خود میبیند ،دیگر به آنچه دارد هم قانع نیست .بیش و بیشتر
میطلبد:
چو کاووس بگــرفـت گـاه پــدر
مـر او را جـهان بنده شد سـربسـر
زهـر گــونـ ٔه گـنـج آگـنـده دیــد
جهان سربسر پیـش خـود بنده دید
همان تخت و هم طوق و هم گوشوار
زریــن زبـرجـد نگـار
هـمـان تـاج ّ
هـمـان تـازی اسـبـان آگـنده یــال
به گیتی ندانست کس را همال()۵۱
کاووس وقتی چنین دید به این نتیجه رسید که:
جم و ضحاک و از کـیقـباد
من از ّ
فـر و بـه داد
فـزونم به بخـت و به ّ
فــزون بـایــدم ِ
زان ایـشـان هنـر
جهانجوی باید س ِر تـاجـور()۵٢
َ
کاووس به فکر جهانگیری میافتد ،صندوق میسازد و به آسمان
میرود .راه مازندران پیش میگیرد ،اسیر دیوان میشود و هزار دردسر
برای کشور به بار میآورد (دربار ٔه کاووس طبری و ثعالبی نظر دیگری
دارند).
از این نمونهها بسیار میتوان آورد که به درازا میکشد .ولی یک
حادثه را نمیتوان یاد نکرد و آن کنارهگیری کیخسرو از سلطنت و علت
این کنارهگیری است.
کیخسرو پس از آن که انتقام خون سیاوش را میگیرد و امور
کشور را روبهراه میکند ،میخواهد از شاهی کنارهگیری کند .گروهی
از نویسندگان بهویژه در سالهای اخیر به خصلت تارکدنیایی و
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صوفیمنشان ٔه این کنارهگیری چسبیده و کلی دربار ٔه آن فلسفه بافتهاند.
طبری نیز مسئله را با زهد مربوط میکند و مینویسد:
«چون کیخسرو از خونخواهی سیاوخش فراغت یافت و در ملک
خویش آرام گرفت به کار پادشاهی بیرغبت شد و به زهد پرداخت
و به سران خاندان و بزرگان مملکت گفت سر کنارهگیری دارد که
سخت بیمناک شدند و تضرع کردند)۵٣(».
ّ
اما فردوسی روی ترس از قدرت تأکید میکند .کیخسرو میترسد که
«دولت دیریاز» او را هم چون کاووس و جمشید و ضحاک بیدادگر کند.
کیخسرو میگوید:
کنون من چو کین پدر خواسـتـم
جـهـان را به پـیروزی آراسـتــم
بکشـتم کسـی را کـزو بود کـیـن
َوزو جـور و بیـداد ُبـد بـر زمیـن
بـه گـیـتـی مـرا نیـز کاری نمانـد
ز َبـدگوهـران یـادگاری نـمـانـد
هـرآنگـه کـه اندیشـه گـردد دراز
ز شـادی و از دولــت دیـــریــاز
چو کاووس و جمشید باشم به راه
چو ایشـان ز من گـم شود پـایگاه
چـو ضـحاک ناپـاک و تـور دلیـر
که از جور ایشان جهان گشت سیر
بتـرسـم که چون روز نـخ برکشـد
چو ایشان مرا سوی دوزخ کشد()۵۴
ثعالبی هم در اینباره روایتی تقریب ًا مشابه شاهنامه دارد ،منتها گذرا
و رنگ پریده .فردوسی در اندیش ٔه خود پیگیر است .او از ابتدا تا انتهای
شاهنامه در هر فرصتی به نقش فاسد کنند ٔه قدرت خودکامه اشاره میکند
و محیط دربار را برای پروردن مردان بزرگ با خصلت سالم انسانی
مناسب نمیداند.
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در حرمسرای بزرگ کاووس ،دهها بانو از شاهزادگان و بزرگزادگان
گرد آمدهاند .سیاوش نه از این بانوان ،که از کنیزکی تورانی زاده میشود.
رستم کودک را میبیند .او را میپسندد و با صراحت به کاووس میگوید
دربار تو شایست ٔه پروردن فرزند نیست:
..................................
تـهـمتـن بـیامــد بـر شـهــریــار
چنیـن گفت کین کـودک شیـرفش
مــرا پــرورانیـد بـایــد بـه کــش
چـو دارنـدگـان تـرا مـایـه نیسـت
مر او رابه گیتی چو من دایه نیست()۵۵
طبری و ثعالبی سپردن سیاوش به رستم را کار خود کاووس میدانند.
ثعالبی مینویسد:
«کیکاووس کودک را به رستم سپرد او را موظف به پرورش او
کرد)۵۶(».
همین تفاوت بینش در روایت زادن و پرورش بهرام گور نیز آشکارا
به چشم میخورد.
بهرام گور را برای پرورش به یک خاندان اشرافی عرب سپردهاند.
این حادثه به یکسان در هم ٔه روایتها نقل شده است .منتها تعبیر و توجیه
حادثه کام ً
ال متفاوت است .ثعالبی میگوید علت سپردن بهرام به نعمان
منذر این بود که یزدگرد ـ پدر بهرام ـ کودکانش را زنده نمیگذاشت.
اما وقتی بهرام به دنیا آمد ،از زیبایی او به وجد آمد .مثل گنجینهای در
مراقبتش کوشید .از ستارهشماران پرسید ،گفتند بهتر است به خارج از
کشور بفرستی .پیش نعمان منذر فرستاد)۵۷(.
توضیح طبری هم چیزی شبیه این است:
«یزدگرد بدکار را پسر نمیماند و بگفت تا محلی خوش و پاک و
دور از درد و بیماری بجویند .برون حیره را بدو نمودند و بهرام
گور پسر خویش را به نعمان داد و بگفت تا خورنق بسازد و بهرام
گور را در آن منزل دهد)۵۸(».
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تعبیر فردوسی از حادثه محتوای دیگری دارد .بنابر شاهنامه یزدگرد
بزهگر ـ پدر بهرام ـ شاهی خودکامه و بدکار بود .وقتی بهرام به دنیا آمد،
بزرگان در پشت سر شاه انجمن کردند و به این نتیجه رسیدند که اگر
بهرام در محیط دربار با پدرش پرورش یابد به خوی پدر خواهد رفت و
هم ٔه کشور زیر و رو خواهد کرد .آنها تصمیم گرفتند که فرزند از پدر
جدا کنند و در شرایط دیگری خارج از حیط ٔه نفوذ پدر پرورش دهند.
..................................
رد و مـوبـد و پـاک دســتور شـاه
نشـسـتـنـد و جسـتند هرگونه رای
کـه تـا چـار ٔه آن چـه آیــد بـجـای
گـریـن کــودک خـرد خوی پــدر
نگیـرد شـود خـســروی دادگـــر
گـر ایـدونک خـوی پدر دارد اوی
هـمــه بــوم زیـر و زبـر دارد اوی
نه مـوبد بـود شـاد و نـه پهــلـوان
نه او در جهان شاد و روشن روان()۵۹
کسانی که این تصمیم را گرفته بودند برای پیشبرد نظر خویش
میکوشند یزدگرد را قانع کنند تا فرزند به دیگری سپارد و او سرانجام
بهرام را به نعمان منذر میسپارد.

 .۶گزینش شاهان

سلطنت موروثی امکان استقرار عدل را که خواست و آرزوی
فردوسی است ،از میان میبرد .پروردگان ناز و نعمت که از گهواره
به تخت مینشینند و جز خود کسی را نمیبینند خودکامگان بیدادگری
شرند .پرورش ویژه در محیط درباری هم دردی دوا
میشوند که منشأ ّ
نمیکند و نتیج ٔه معکوس میدهد .پس چه باید کرد؟ پاسخ منطقی این
است که زمامداران ـ در آن زمان شاهان ـ باید انتخابی باشند .باید کسانی
را به شاهی برداشت که پیش از رسیدن به حکومت امتحان خود را داده
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و سزاواری خود را نموده باشند.
چنانکه میدانیم در آغاز پیدایش دولت هنوز شاهی موروثی نبود.
در نظام دودمانی سپهساالر برگزیده میشد و قدرت حاکمه در دست
شورای شیوخ بود .به تدریج که قدرت حاکمه از مردم جدا شد ،شاهی
نیز بیش از پیش موروثی گشت.
در ایران ،به ویژه در زمان اشکانیان ،شاهی لزوم ًا از پدر به پسر
منتقل نمیشد .حکومت بر دودمانها متکی بود و رأی سران دودمانها
ـ اشراف ـ که توسط انجمن بزرگان ابراز میشد ،بسیار ارزش داشت.
گریشمن معتقد است که در آن زمان در ایران دو شورا وجود داشت،
یکی شورای اشراف و یا «سنا» که قدرت سلطنتی را محدود میکرد و
دیگری «مجمع فرزانگان و مغان» که فقط به منزل ٔه هیأت مشاور پادشاه
به شمار میرفت )۶۰(.به قول او:
«در سراسر تاریخ پارت نجبا گاه با وسایل مخصوص خود و گاه
به اتکاء خارجی شاهان را عزل و نصب میکردند)۶۱(».
همین فکر را شرقشناس دیگری نیز تأیید میکند:
«قدرت سیاسی تیولداران بزرگ در شورای اشرافی تجلی
میکرد که حدودی بر اختیارات شاه میگذاشت .یوستینوس آن
را «سنا» مینامد.
حکومت و سرداری شغل موروث نبوده است.
انجمن دیگری هم بر پای بوده که آن را مجمع «دانایان و مغان»
میتوان نامید)۶٢(».
خاص
این نظام دولتی اگرچه در زمان اشکانیان برجستهتر بود ،ولی
ّ
آنان نبود .آنان این شکل را از هخامنشیان گرفته ،به ساسانیان منتقل کردند.
«پس از هخامنشیان وقتی اشکانیان ابتدا پارت و سپس ایران را
تسخیر کردند اصول و سنن هخامنشی را حفظ کردند .با تسلط
ایرانیان شمالی بر سراسر کشور ،تشکیالت دودمانی قدیم جان
تازهای گرفت و تصور تسلسل دودمانی جامعه تا قرون متمادی
در جامع ٔه زردشتی حتی پس از انقراض ساسانیان حفظ شد)۶٣(».
ٰ
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در آغاز سلس ٔه ساسانی نیز هنوز انتقال مستقیم شاهی از پدر به پسر
حکمفرما نبود.
«موضوع وراثت تاج و تخت هنوز تابع قوانین سخت و صریحی
نبود .بدین سبب شاه میکوشید تا در زمان حیات ولیعهد خویش
را معین کند)۶۴(».
«قدرت شاهان ساسانی محدود بود ...پادشاه ممکن بود به
ِ
اصل قابل عزل
بهانههای مختلف متهم به عدم لیاقت شود...
بودن شاه اسلح ٔه خطرناکی بود در دست موبدان.
سلطنت انتخابی بود .با این قید که پادشاه از میان دودمان ساسانی
انتخاب شود)۶۵(».
شاهنامه اثر پژوهشی تاریخی نیست و به این گونه مسائل نمیپردازد.
تاریخ طبری هم که بیشتر جنب ٔه روایت تاریخی دارد ،این مسائل را تصریح
نمیکند .ولی هم از شاهنامه و هم از طبری و ثعالبی میتوان دریافت که
شاهی در گذشت ٔه ایران ـ آنطور که امروز درباریان ادعا میکنند ـ موروثی
«خودکار» نبوده و شاهان بارها و بارها عزل و نصب شدهاند.
تفاوتی که از این حیث میان فردوسی و طبری یا ثعالبی وجود دارد،
این است که فردوسی اصل انتخابی بودن شاهان و محدود بودن قدرت
آنان را میپسندد .و هرجا که سیر داستان امکان دهد ،روی آن تأکید
میکند .درحالی که دیگران از این موضوع میگذرند و یا حوادث منجر
به عزل شاهان را تقبیح میکنند.
گزینش شاهان در شاهنامه بر دو گونه است .۱ :آزمایش زندگی یا
انتخاب طبیعی .٢ ،انتخاب مستقیم در انجمن بزرگان.
آزمایش زندگی یا انتخاب طبیعی همانست که ما در صفحات پیش
اشارهای به آن کردیم .منظور این است که زمامدار قبل از رسیدن به شاهی
سزاواری خود را به ثبوت رسانَد .بهویژه این که سالها گمنام بماند و
در شرایط سخت زندگی کند تا اگر اخگری از شایستگی در او هست،
در این شرایط بروز کند وگرنه در هال ٔه دروغینی از افتخار و بزرگی که
درباریان برای کودکان خود میسازند ،هر ولیعهدی از کودکی «نابغه» و
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«رهبر خردمند» است.
آزمایش اهمیت فراوان میدهد و میگوید:
فردوسی به
ْ
جـوان گـرچه دانـا بـود بـا گـهــر
ابـی آزمـایـش نـگـــیــرد هـنــــر
بـد و نـیـک هـرگـونه باید کشـیـد
ِز هر تلخ و شوری بباید چشید()۶۶
زمانی که کاووس بهرغم پهلوانان قصد مازندران میکند ،آنان برآنند
که:
همی گنج بیرنج بگزایدش()۶۷
و زال وقتی نظر بزرگان را میشنود ،کاووس را سرزنش میکند:
چو بشنید دستان بپیچیـد سـخـت
تنـش گشت لرزان بسـان درخـت
همی گفت کاووس خودکامه مرد
نه گرم آزموده ز گیتی نـه سرد()۶۸
شاهان ستود ٔه فردوسی گرم و سرد آزمودهاند .فریدون ،منوچهر،
کسری از راه انتخاب طبیعی و گاه با
حتی هوشنگ و اردشیر و
ٰ
کیخسروٰ ،
ترکیب انتخاب طبیعی با گزینش مستقیم بر سر کار میآیند.
هوشنگ ابتدا ولیعهد نیست .او فرزند سیامک است که سیامک ولیعهد
است .سیامک در جنگ کشته میشود .هوشنگ نیرو گرد میآورد .به
جنگ دیوان میبرد .پیروز برمیگردد و سزاوار شاهی شناخته میشود.
منوچهر هم ابتدا ولیعهد نیست .او پسر ایرج است که ولیعهد بود و
کشته شد .منوچهر وقتی به شاهی میرسد که سزاواری خود را در جنگ
با سلم و تور ثابت میکند .قضیه از این قرار است:
فریدون از میان سه پسر خود ،کهتر را که ایرج نام داشت به شاهی
ایران برگزیده و به این ترتیب اصل انتقال ساد ٔه شاهی به پسر بزگتر را
شکسته بود .از همینجا عصیان دو پسر دیگر ـ سلم و تور ـ و جنگهای
طوالنی ایران و روم و ایران و توران آغاز شد.
تقسیم ملک فریدون میان سه پسر نقط ٔه گرهی و به یک معنا آغازگاه
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داستانهای تاریخی ایران است .سه گردآورند ٔه داستانهای کهن:
فردوسی ،طبری و ثعالبی نسبت به این واقع ٔه مهم سه نظر متفاوت دارند.
طبری که راوی بیطرفی است دو روایت میآورد ،یکی اینکه فریدون
میان پسرانش قرعه کشید .او نام کشورها را «بر تیرها نوشت و بگفت تا
هریک تیری برگیرند )۶۹(».بنابراین اختالف از سرنوشت است.
روایت دیگر اینکه «جای آباد را به ایرج داد ...او را بیش از همه دوست
میداشت»( )۷۰و لذا مای ٔه اختالف برخورد عاطفی فریدون است.
ترجیح ایرج بر سلم و تور از جانب فریدون ،که در حالت عادی
اهمیت چندانی ندارد ،در زمان تدوین شاهنام ٔه فردوسی اهمیت ویژهای
داشت زیرا در آن زمان سبکتکین غزنوی نیز کاری نظیر فریدون کرده
ِ
اسمعیل را به پسران بزرگتر ترجیح داده و وصیت
و پسر کهتر خود ٰ
اسمعیل را به شاهی بردارند .محمود که پسر ارشد
کرده بود که پس از او ٰ
سبکتکین بود ،این وصیت را نپذیرفت .اعالم کرد که شاهی حق پسر
اسمعیل رفت .او را برانداخت و خود به شاهی
ارشد است .به جنگ ٰ
نشست .این نظر که سلطنت حق پسر ارشد است نظر غالب در دربار
محمود شد.
در چنین محیطی فردوسی از ایرج دفاع میکند .او هیچیک از دو
روایت طبری را که امر حکومت را موکول به عاطفه ـ هوا ـ و یا تصادف
کرده نمیپذیرد .با نظر دربار محمود هم که زمام حکومت باید مثل ارث
پدری به پسر ارشد برسد ،موافق نیست .میگوید کار فریدون از روی
عقل و پس از مشورت با انجمن بخردان بوده و ایرج شایستگی داشته
است .بنابر شاهنامه در تقسیم ملک چون نوبت به ایرج رسید:
از ایشان چو نوبت به ایرج رسید
مـر او را پـدر شـاه ایـران گـزیـد
هم ایـران و هم دشـت نیـزهوران
هم آن تخت شـاهی و تاج سـران
بـدو داد کــو را ســزا بــود تــاج
همانکرسیومهروآنتختعاج()۷۱
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ایرج را سپاهیان نیز بر سلم و تور ترجیح میدهند.
به ایـرج نگـه کـرد یکسـر سـپـاه
کـه او ُبـد سزاوار تـخـت و کاله
بـی آرامشان شـد دل از مـهـر او
دل از مهر و دیـده پـر از چـهر او
سـپاه پراکـنده شـد جفت جفـت
همه نام ایرج ُبد اندر نهفت()۷٢
سلم و تور از وضع سپاه نگرانند:
به تـور از مـیان سخـن سلم گـفـت
که یک یک سپاه از چه گشتند جفت
...
سـپاه دو کشـور چـو کـردم نـگـاه
از این پس جز او را نخوانند شاه()۷٣
سلم و تور به پدر اعتراض دارند که رسم شکسته و از روی هوا
کشور تقسیم کرده و ایران به پسر کوچکتر داده است .فریدون در پاسخ
میگوید:
به تخت و کـاله و به ناهید و ماه
که مـن بـد نکـردم شمـا را نگـاه
یکی انجـمـن کـردم از بـخــردان
سـتـارهشـناسـان و هـم مـوبـدان
بسی روزگـاران شدسـت اندریـن
نکـردیـم بـر بـاد بخشـش زمـیـن
...
همه تـرس یـزدان ُبـد انـدر میـان
همه راستی خواستم در جهان()۷۴
ثعالبی ،که باید شاهنام ٔه فردوسی را طبق دستور سپهساالر محمود
موافق میل محمود دستکاری کند ،از حق انتقال سلطنت از پدر به پسر
بزرگتر دفاع میکند و میگوید که فریدون اشتباه کرد:
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«دست به عملی غیرعادی برای شاهان زد و از روی هوا رفتار
کرد و نه از روی عقل .پسر کوچکتر را بر پسران بزرگتر برتر
شمرد و ثمر ٔه تلخ آن را چشید و شاهد پیامدهای شوم خطایش
شد)۷۵(».
به این ترتیب ایرج فردوسی با ایرج طبری و ثعالبی یکی نیست و
سیمای پسر او منوچهر هم که به شاهی مینشیند و دادگر است ،در
سه اثر عین ًا یکی نیست .در شاهنامه منوچهر فرزند ایرج از یک کنیزک
است .او در زمانی که هنوز نیایش فریدون شاه است ،به جنگ سلم و تور
میرود .بر آنان پیروز میشود .ستایش سپاه و بزرگان را برمیانگیزد و
سزاواری خود را به شاهی در عمل به ثبوت میرساند .به شاهی نشستن
منوچهر انتخاب طبیعی است.
فردوسی چندین بار مدعیان سلطنت موروثی را در برابر کسانی
میگذارد که از روی لیاقت و نه ارث پدری سزاوار شاهیند و حق به
دومیها میدهد .نمون ٔه جالب آن اردشیر ساسانی است .چنانکه گفتیم،
اردشیر شاهنامه از خانواد ٔه شبانی است که اگرچه نسب به ساسان و بهمن
میبرند ،در فقر و سختی زیستهاند .اردوان شاه اشکانی که از هنرهای
اردشیر چیزها شنیده او را به دربار میآورد تا همبازی پسرانش باشد.
روزی اردوان اردشیر را به همراه خود به نخجیر میبرد .اردشیر برتری
خود را به رخ میکشد .اردوان خشمگین است .او را از خود میراند و
به مهتری اسبان به اصطبل میفرستد .توصی ٔه خانواد ٔه اردشیر این است
که تحمل کن ،به تو نیامده است که با فرزندان شاه برابری کنی .باید
فرمانبردار شاه بود .اما اردشیر فرمان نمیبرد .قیام میکند و اردوان را
سرنگون میسازد.
از خود فردوسی بشنویم:
پر از خشم شد زان جوان اردوان
یکی بانـک بـرزد بـه مـرد جـوان
بدو گفت شاه ایـن گـنـاه منسـت
کـه پـروردن آئـیـن و راه منسـت
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ترا خـود به بـزم و بـه نخچیـرگاه
چـرا بـرد بایـــد هـمـی بـا سپـاه
بـدان تـا ز فــرزنــد مـن بگـذری
بـلـنـدی گــزیـنــی و کـنـداوری
بـرو تــازی اسـبـان مـا را بـبـیـن
هـم آن جایگــه بر سـرائی گـزین
بـر آن آخـر اســب ســاالر بـاش
بـه هر کار با هرکسی یار باش()۷۶
اردشیر از درد مینالد .به نیا َیش بابک خبر میدهد و پاسخ میگیرد:
که ای کمخـرد نـورسـیـده جـوان
چـو رفـتـی به نخچیـر بـا اردوان
چـرا تـاخـتـی پیـش فـرزنـد اوی
پـرسـتـنـدهای تـو نـه پـیـوند اوی
کنون کام و خوشنودی او بجوی
مگردان زفرمان او هیچ روی()۷۷
اردشیر وقتی نامه را میگیرد ،به فکر نیرنگ میافتد .مدتی صبر
میکند تا سر فرصت بر اردوان بشورد .فردوسی موافق شورش است.
وقتی اردشیر علم طغیان برمیافرازد ،مردم به دورش گرد میآیند و
شادی میکنند:
چو آگاهی آمد ز شـاه اردشـیـر
ز شادی جوان شد دل مـرد پیـر
هـمی رفت مردم ز دریا و کـوه
بـه نزدیک برنـا گـروهها گـروه
ِز هـر شـهـر فـرزانـهای رایزن
به نزد جهانجوی گشت انجمن()۷۸
نمون ٔه جالب دیگر مقابل ٔه طوس است با گودرز بر سر کیخسرو.
طوس مخالف آن است که کیخسرو به شاهی ایران رسد .او میگوید که
کیخسرو از نژاد افراسیاب (پشنگ) است و سزاوار شاهی نیست .فریبرز
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پسر کاووس باید جای پدر نشیند .وقتی گیو کیخسرو را میآورد هم ٔه
گردان کمر به خدمت او میبندند جز طوس که سر میپیچد:
گـردان ایــران کــمـر
ببسـتـند ُ
بجز طوس نوذر که پیچیـد سـر()۷۹
و گفت:
به ایـران پــس از رسـتـم پـیـلـتـن
سـرافـرازتـر کس منـم زانـجـمـن
...
همی بی مـن آئیـن و رای آوریـد
جهان را به نـو کـدخـدای آوریـد
نخواهـیـم شـاه از نـژاد پـشـنـگ
فسیـلـه نـه نـیـکـو بـود با پـلـنگ
...
فـریـبـرز کاووس فـرزنــد شــاه
سـزاوارتر کـس به تخـت و کـاله
بـه هـرسـو ز دشمـن نــدارد نــژاد
همشفروبرزاستوهمناموداد()۸۰
ّ ُ
دو طرف با سپاه در برابر هم صف میکشند :طوس هوادار فریبرز و
گودرز هوادار کیخسرو .سرانجام توافق میکنند که خود کاووس تصمیم
بگیرد ،ولی او جرأت نمیکند و نمیخواهد که یکی از فرزندان خود را
بر دیگری ترجیح داده ،تخم کین بکارد .قرار میشود دو مدعی شاهی
آزمایش شوند .هرکس توانست دژ بهمن را بگشاید ،به شاهی نشیند.
طوس و فریبرز میروند و ناکام برمیگردند .کیخسرو و گودرز میروند
و پیروز برمیگردند.
فردوسی با زیبائی و شیوائی خاصی درماندگی طوس و فریبرز و
دالوری و سزاواری گودرز و گیو و کیخسرو را تصویر میکند .طوس
و فریبرز تا به بهمندژ میرسند ،هوا داغ و دژ بلند است .راهی به دژ
نیست.
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سـر بار ٔه دژ ُبــد انـــدر هــــوا
نـدیـدند جنگ هــوا کــس روا
سنانها ز گرمی همی برفروخت
میان زره مـرد جنگـی بسـوخت
...
ِ
بگشتند یک هفته گـرد انـدرش
بـدیده نـدیـدنـد جـــای درش
بنـومیـدی از جنـگ گشـتند باز
نـیــامـد بـر از رنـج راه دراز()۸۱
نوبت گودرز و کیخسرو که میرسد ،زبان فردوسی اوج میگیرد تا
بزرگی گودرز را بستاید:
چـو آگـاهـی آمــد بـه آزادگــان
بـر پـیــر گــودرز کـشـوادگــان
که طـوس و فـریبـرز گشتند باز
نـیـارسـت رفـتــن بـر دژ فـراز
بیاراسـت پیالن و برخاسـت غـو
بـیـامــد ســپـاه جـهــانـدار نـو
یکی تخت زریـن زبـرجدنـگـار
نهـاد از بـر پیـل و بسـتـنـد بـار
به گـد انـدرش با درفـش بنفش
به پـا اندرون کرده زرینه کفـش
جهانـجوی بـر تخت زرین نشست
به سر َب ْرش تاجی و گرزی به دست
دو پاره ز یاقـوت و طـوقی به زر
به زر انـدرون نقش کـرده گـهـر
همی رفت لشـکر گـروهها گـروه
که از سم اسبان زمین شد چو کوه()۸٢
ُ ّ
کیخسرو تا به دژ میرسد نام ٔه تهدیدآمیزی به مدافعان دژ مینویسد.

148

حماسهٔ داد

این نامه چون معجزهای کارگر میشود .در باروی دژ شکاف میافتد:
تـو گفتی که رعدست وقـت بـهـار
خـروش آمد از دشت و از کوهسار
جهان گشت چون روی زنگی سیاه
چـه از بــار ٔه دژ چــه گــرد سـپـاه
تـو گـفتـی بـرآمـد یــکی تیـره ابـر
هــوا شــد بـه کـردار کــام هـژبـر
بـرانگیخت کیـخسرو اسـب سـیاه
چنـیـن گـفـت با پهــلـوان ســپـاه
کــه بـر دژ یـکـی تیـربـاران کنیــد
هـوا را چــو ابـــر بهــاران کنیــد
بـرآمـد یکی میـغ بــارش تگــرگ
تـگرگی کـه بــردارد از ابـر مـرگ
ز دیـوان بسی شد به پیـکان هالک
بسی زهره کفته فتاده به خاک()۸٣
کیخسرو و گودرز پیروز برمیگردند.
چـو آگـاهی آمـد بـه ایـران ز شـاه
فــر و آن دستــگـاه
از آن ایــزدی ّ
جهــانـی فرومانـد انـدر شگفـت
کـه کـیخسرو آن فّر و باال گرفـت
هـمه مـهتـران یـک به یک با نثـار
بـرفـتند شادان بـر شهریـار()۸۴
به این ترتیب کیخسرو پس از آزمایشهایی که در کودکی دیده ،در
نبرد برای گشودن دژ اهریمنان نیز برتری خود را بر پسر شاه که ارث پدر
میخواهد ،نشان میدهد و سزاواری خود را به اثبات میرساند.
این حادثه در طبری و ثعالبی نیست .اما نظیر آن در زمان بهرام گور
هم در شاهنامه و هم در این دو اثر نقل شده است .بزرگان ایران بهرام
گور را به شاهی نمیخواهند و دیگری را انتخاب میکنند ،اما بهرام با
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لشکر عرب میآید و ارث پدر میخواهد و ایرانیان را با توسل به قوای
بیگانه مجبور به تسلیم میکند و برای خالی نبودن عریضه مسابقهای هم
ترتیب داده میشود ،بهرام تاج را از میان دو شیر برمیدارد .خواهیم دید
که شاهنامه چهر ٔه بهرام گور و مجموع ٔه حادثه را چنان ترسیم کرده است
که ناباوری به این صحنهسازی از اجزاء آن پیداست.
انتخاب طبیعی نوعی انتخاب غیرمستقیم است و در شکل شاهی
حکومت که در آن زمامداری موروثی است به عنوان راه حل وسطی
که تقابلش با اصل وراثت روپوشیده است ،پذیرفتنیتر مینماید .نوع
دیگر انتخاب این است که خود شاه در زمان سلطنت کسی را به جانشینی
معرفی کند .فردوسی که همواره انتخاب طبیعی را تأیید کرده ،این نوع
انتخاب را نمیپسندد .برای نمونه میتوان از انتخاب جانشینان کیخسرو
و انوشیروان نام برد.
کیخسرو در پایان سلطنت چنانکه گفتیم از شاهی کناره میگیرد .او
به جای خود لهراسب را به شاهی تعیین میکند .بنابر شاهنامه ،بزرگان
در برابر این انتخاب مقاومت میکنند و به کیخسرو کلمات درشت
میگویند.
کیخسرو بزرگان را آرام میکند  .اطمینان میدهد که لهراسب مرد
داد و شرم و خرد است .بزرگان میپذیرند ولی در شاهنامه لهراسب شاه
بزرگ و درخشانی نیست (مقاومت در برابر کیخسرو را در صفحات بعد
با تفصیل بیشتری خواهیم آورد).
انوشیروان شش پسر دارد .در  ۷۴سالگی از اندیش ٔه مرگ به فکر
تعیین جانشین میافتد .یکی از پسرانش را به نام هرمز ترجیح میدهد و
از بوذرجمهر میخواهد که او را آزمایش کنند:
کنـون موبـدان و ردان را بخـواه
کسی کو کند سـوی دانـش نـگاه
به دانـش ورا آزمـایــش کــنیــد
هنـر بـر هنـر بر فـزایـش کنیـد()۸۵
انجمن جمع میشود و هرمز را آزمایش میکنند که البته نابغه معرفی
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میشود ،ولی وقتی به سلطنت میرسد بیدادگر از آب در میآید .این
نوع انتخاب ،انتخاب خوبی نیست .ولی در زمان نوشیروان مقاومتی در
مقابل آن نمیشود.
طبری و ثعالبی این نوع انتخاب را که شاه جانشین خود را تعیین کند،
طبیعی تلقی میکنند .طبری معمو ً
ال وارد تحلیل این مسائل نمیشود.
اما ثعالبی مسئله را مطرح میکند و خواستار فرمانبری بیچون و چرای
بزرگان است .در مورد کیخسرو وقتی او لهراسب را به جانشینی معرفی
میکند ،ثعالبی مینویسد:
«حاضران اشک ریختند ،از درد نالیدند ،از دوری کیخسرو اسف
خوردند و اعالم داشتند که آمادهاند فرمانهای او را وفادارانه اجرا
کنند و از جانشینش تبعیت نمایند)۸۶(».
بهترین نوع گزینش ،گزینش مستقیم است که فردوسی آن را با دل
و جان تأیید میکند .چنین گزینشی چند بار در شاهنامه آمده و همه جا
نتیج ٔه خوب داده و توسط فردوسی تأیید شده است .نخستین گزینش
مستقیم پس از مرگ نوذر است.
نوذر فرزند دیوانه و هوسباز منوچهر پس از پدر بر تخت شاهی
مینشیند .با بیدادگری کشور را ویران میکند ،با جنگهای غیرالزم
غارتگرانه و عدم لیاقت در رهبری کشور ،کار را به پیروزی توران
میکشاند و خود به خواری کشته میشود .سپاهیان و پهلوانان برای دفاع
از کشور به پا میخیزند و به سرکردگی زال بر توران پیروز میشوند و
آنگاه به فکر میافتند که شاهی انتخاب کنند .البته از نوذر فرزندان زیادی
مانده که سرشناسند ،از جمله طوس و گستهم از سران سپاه به شمار
میروند و سپاه فراوان دارند که موافق اصل سلطنت موروثی نیز تاج
شاهی به آنان میرسد .اما زال آنان را الیق شاهی نمیداند و به بزرگان
یادآوری میکند که شاه باید «بخرد»« ،بیداربخت»« ،با فرهنگ»« ،دارای
فره ایزدی» و غیره باشد و تنها فرزند شاه بودن دلیل داشتن این صفات
نیست .میگردند و از خانواد ٔه فریدون زُ ِو طهماسب را پیدا میکنند
که کهنمرد  ۸۰سالهای است .مردی است با خرد و داد که «در جنگ
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میبندد» و جهان تازه میکند.
دربار ٔه نپذیرفتن فرزندان نوذر به جانشینی و ضرورت برگزیدن
شخص دیگری زال به بزرگان چنین میگوید:
داردی طـوس و گستهـم فـر
اگر َ
سپاهسـت و گـردان بسـیـار مــر
نزیبد بـر ایشان همی تاج و تخت
ببـایـد یـکـی شـاه بـیــداربخـت
فــره ایــزدی
کــه بـاشــد بــدو ّ
بـتـابـــد ز دیـهـیـم او بـخــردی
ز تـخـم فـریــدون بجــتنـد چند
یکی شـاه زیـبـای تـخـت بـلـنـد
ندیدنـد جـز پـور طهمـاسـب زُ و
که زور کیان داشت و فرهنگ گو()۸۷
پس از برگزیدن زو پور طهماسب به شاهی کسان پیش او فرستادند
که:
سـپهـدار دسـتان و یکسـر سـپـاه
ترا خواستند ای سـزاوار گاه()۸۸
نظیر همین گزینش یک بار دیگر در زمان گرشاسب پیش آمد ،و آن
وقتی بود که گرشاسب فرزند زو پس از مرگ پدر سلطنت را مانند مال
دنیا به ارث برد .باز هم بیداگری بود و جنگ و غارت و ویرانی و البته
غلب ٔه دشمن .باز هم تورانیان با استفاده از فرصت به ایران هجوم بردند.
شاه از مقابله عاجز بود .گردان و پهلوانان که رستم جوان برای نخستین
بار در صف پیشین آنان بود ،بپاخاستند .تورانیان را عقب راندند و الزم
دانستند که به جای گرشاسب شاهی خردمند و دادگر برگزینند .زال
جهاندیدگان را فرا خواند و نمون ٔه برگزیدن زُ ِو طهماسب را به یاد آورد.
لزوم برگزیدن شاهی را مطرح کرد و خود کیقباد را پیشنهاد کرد .کیقباد
از نسل فریدون بود ولی درباری نبود .مردی بود نشسته در کوه البرز ،با
فّر و بخت و رای و داد .بزرگان نظر زال را پذیرفتند .زال رستم را دنبال
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کیقباد فرستاد:
بگـویـی که لشکـر تـرا خواسـتنـد
همـی تخـت شـاهـی بـیاراسـتنـد
کـه درخورد تاج کیان جز تـو کس
نبینیم شاها تـو فـریـاد رس()۸۹

 .۷پهلوانان و دستوران حاملین و پاسداران داد

جستجوی داد در رژیم شاهی خودکامه ،کار عبثی است .سلطنت
به هر صورت موروثی است و هرقدر هم تالش شود که شاهان پیش از
رسیدن به حکومت آزمایش شوند ،نتیج ٔه چندانی به دست نخواهد آمد.
در رژیم شاهی خودکامه خواه ناخواه تخت و تاج به ارث میرسد و به
دست عناصر ناباب و بیدادگر میافتد.
فردوسی این واقعیت را میبیند و علت این را که شاهان جهان اینچنین
خوار بگذاشتند ،در همین واقعیت میداند .ولی او وقایعنگار بیطرف
گذشته نیست .جویند ٔه داد است .به نظر فردوسی در گذشتههای دور
حکومت بیشتر مردمی بوده ،بزرگان و پهلوانان قوم حق رأی و نظر در
ادار ٔه امور کشور داشتهاند و آن زمانها اوضاع به از این بوده که هست.
هرچه زمان گذشته از قدرت و نفوذ پهلوانان و بزرگان کاسته شده و
شاهی خودکامه جای خود را محکمتر کرده و از اینجاست که بیداد روز
به روز بیشتر شده است.
میتوان گفت که فردوسی به تصوری که از نظام دودمانی گذشته
مانده نظر داشته و دموکراتیسم دودمانی را میپسندیده است .به نظر او
روزگاری که هر دودمانی شایستهترین افراد خود را باال میکشیده و بر
مسند قدرت مینشانده و زمانی که نمایندگان برجست ٔه دودمانها در امر
حکومت دخالت میکردهاند ،روزگار خوشی بوده و داد بر بیداد چیره
بوده است.
البته عصر فردوسی به عصر نظام دودمانی نزدیک نیست ،ولی به
عصری که دهقانان آزاد وجود داشتند ،بسیار نزدیک است .با کمی
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اغماض میتوان مشارکت نمایندگان دهقانان آزاد را در حکومت با
مشارکت پهلوانان و بزرگان یکی گرفت .میتوان احتمال داد که تصور
افسانهآمیز باقیمانده از نظام دودمانی با عالق ٔه آشکار او به دفاع از آزادی
و موجودیت دهقانان در بینش فردوسی به هم آمیخته و او پهلوانان و
بزرگان قوم را نمایند ٔه طبق ٔه خود میدانسته است.
به هر صورت ،در بینش سیاسی فردوسی ،داد زمانی مستقر است که
قدرت شاهان محدود شده و تصمیمات اساسی در انجمن پهلوانان و
بزرگان و با مشورت وزیران گرفته شود.
سرتاسر شاهنامه بیانگر نبرد میان خودکامگی شاهان با آزادیطلبی
پهلوانان و بزرگان قوم است که نمایند ٔه دودمان خویش و با کمی اغماض
نمایند ٔه دهقانان آزادند.
فردوسی حکومت مشورتی و نوعی بازگشت به دموکراتیسم دودمانی
را در برابر سلطنت خودکامه قرار میدهد .اولی را منشأ داد میداند و
دومی را سرچشم ٔه بیداد.
یک آمار کلی که از شاهنامه گرفتهایم نشان میدهد که ٪۱۰۰
تصمیمهایی که شاهان بدون مشورت قبلی با پهلوانان و وزیران خویش
اولی علیرغم نظر آنان گرفتهاند ،نادرست بوده و اجرای
و به طریق ٰ
آن بدبختی به بار آورده است و بالعکس  ٪۱۰۰تصمیمهایی که با نظر
پهلوانان و دستوران دلسوز گرفته شده ،درست و توأم با داد است.
فردوسی از کنار این واقعیت نمیگذرد ،بلکه روی آن تأکید میکند و از
این حیث با طبری و ثعالبی تفاوت جدی دارد.
نخستین دستوران خردمند ،با نخستین شاهان پدید میآیند و فردوسی
از همان گام نخست در کنار دستوران قرار میگیرد و به دفاع از آنان
میپردازد.
طهمورث بر اثر راهنمایی وزیرش شهرسپ که معتقدات دینی داشته،
فره ایزدی میشود و بر دیوان پیروز میگردد.
صاحب ّ
مـر او را یکـی پـاک دستـور بـود
کـه رایـش ز کــردا ِر بـد دور بـود
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شهـرسپ نام
َخنیده به هرجای
َ
نزد جز به نیکی به هر جای گام
...
همـه راه نیکی نمـودی بـه شـاه
همـه راستـی خـواستی پایـگـاه
چنان شاه پالـوده گشت از بـدی
که تابـید از او فــره ایــزدی()۹۰
ّ
طبری به جای شهرسپ از بوداسب نام میبرد و نقش او را چنین ذکر
میکند:
«در نخستین سال پادشاهی وی بوداسب پدید آمد و به کیش
صابیان دعوت کرد)۹۱(».
ثعالبی اصو ً
ال از وجود چنین دستوری خبر نمیدهد.
در زمان جمشید و ضحاک و فریدون ،وزیر برجسته و نامآوری نیست.
اما از پایان شاهی فریدون و آغاز شاهی منوچهر در شاهنامه سیمای
پهلوانان در کنار سیمای شاهان پدید میآید .زمانی که منوچهر به شاهی
مینشیند ،فردوسی سام نریمان را وارد صحنه میکند و پابهپای تکامل
شاهی و تناوب شاهان سالل ٔه درخشان پهلوانان به عرصه میآیند که در
پرتو آنان سیمای شاهان رنگ میبازد .از این حیث شاهنام ٔه فردوسی
از هم ٔه آثار مشابهاش جدا میشود .شاهنامه برخالف آثار مشابه آن و از
جمله برخالف تاریخ طبری و ُغ َرر ثعالبی سرگذشت شاهان نیست و به
طور عمده به سرگذشت پهلوانان و دستوران و مناسبات آنان با شاهان
اختصاص دارد .در برابر خیل شاهان ستمگر و شکمبارگان بیمصرفی
که از بیداد آنان شیر درپستان گاوان و الله به دشت میخشکد ،فردوسی
صف شکوهمند گردان و دستوران خردمندی را میآراید که سرشتی
پاکتر از چشمههای کوهساران و دلی روشنتر از خورشید دارند .آنان
با آنکه انسانهایی با نشاطند که از زندگی شرافتمندانه بهره میگیرند،
به معنای خوب کلمه «ز هرچه رنگ تعلق پذیرد» آزادند .قدرت آنان
افسانهای است ولی هرگز به خاطرشان خطور نمیکند که این قدرت را در
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راه هوسهای زودگذر و خواهشهای نفسانی و علیه مردم به کار گیرند.
فردوسی از نظر حجمی که به پهلوانان و دستوران اختصاص داده ،از
نظر مقامی که برای آنان قائل شده و به دلیل طرفداری صریح و آشکار
از آنان در برابر قلدری شاهان ،راه خود را از هم ٔه شاهنامه نویسان جدا
میکند و به نظر ما یکی از دالیل اساسی پذیرفته نشدن شاهنامه از طرف
محمود همین است.
به آماری از شاهنامه توجه کنید:
منوچهر که به شاهی میرسد فردوسی او را رها کرده ،دنبال زادن زال
و عشق او با رودابه و زادن رستم میرود .این بخش  ۱۱۰صفحه است
از  ٢۴۸صفح ٔه جلد اول .اگر مقدمه و قیام کاوه را هم سوا کنیم به شرح
حال شاهان حدود  ۸۰صفحه میرسد ـ یک سوم کتاب!
سپس شاهی نوذر و طهماسب و گرشاسب و قباد و کاووس و کیخسرو
میرسد که چهار جلد جمع ًا  ۱٢٣٢صفحه را در بر میگیرد که کمتر از
 ٢۰۰صفح ٔه آن (کمتر از یک پنجم) به شرح حال شاهان اختصاص دارد
و بیش از هزار صفحه در توصیف سرگذشت پهلوانان است .تازه آنجا
هم که از شاهان سخن میرود اختصاص ًا شرح حال آنان نیست ،بلکه
همواره در کنار شاهان ،بزرگان و پهلوانان تصویر میشوند.
در شاهی لهراسب و گشتاسب نیز با آنکه داستان فرار گشتاسب و
ماجراهای او پیش از رسیدن به شاهی ،نسبت ًا به تفصیل ذکر شده ،شرح
حال آن دو شاه کمتر از یک سوم حجم داستان است و دو سوم دیگر به
رستم و اسفندیار اختصاص دارد.
در زمان حکومت ساسانیان ،تاریخ نوشته و ثبت شده ـ البته از زبان
درباریان ـ دست و پای فردوسی را میبسته؛ با این حال شاعر راه گریزی
یافته ،چند داستان را به تفصیل وارد کرده است ،که عبارتند از داستان
سوفزا ،بوذرجمهر و بهرام چوبین .در میان شاهان ساسانی از داستان
بهرام گور که بگذریم ،داستان قباد ،انوشیروان و خسرو پرویز مفصلتر
از همه است که اگر دقت کنیم خواهیم دید که در شاهی قباد به طور عمده
از سوفزا و مزدک و در شاهی انوشیروان به طور عمده از بوذرجمهر
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سخن میرود تا از قباد و انوشیروان .داستان نوشیروان حدود ۴۵۰۰
بیت است که از آن کمتر از هزار بیت قبل از ورود بوذرجمهر به صحنه
و  ٣۶۰۰بیت پس از آن و در پیوند مستقیم با اوست .و در خسرو پرویز
بیشتر سخن از بهرام چوبین است.
اگر داستانهای پهلوانان و دستوران را از شاهنامه حذف کنیم،
از حجم کلی آن حدود یک چهارم یا یک پنجم باقی میماند که تقریب ًا
مساوی حجم ُغ َرر ثعالبی و یا بخش شاهان پارسی تاریخ طبری است.
در آن صورت شاهنامه در محتوی و مضمون نیز بسیار شبیه این دو شده
و برای دربار محمود پذیرفتنی میبود.
شاهنامه شرح حال و بزرگیهای شاهان نیست ،ستایش رستمها و
زالها و بوذرجمهرها و بهرام چوبینهاست .آنها هستند که مورد مهر
فردوسیاند و فردوسی آنان را حامل داد و خرد میداند و نه شاهان را.
فردوسی مدام بر سر شاهان خودکامه میکوبد که اگر خود خرد ندارید ـ
که ندارید ـ الاقل تابع پند و اندرز دستوران خردمند وپهلوانان پاکنهاد
خود باشید و بیمشورت آنان تصمیم نگیرید.
وقتی کاووس از دیو سپید شکست خورده و اسیر میشود ،به زال و
رستم پیام میفرستد:
جگـر خسـته در چنـگ آهـرمـنـم
همـی بگـسـلـد زار جـان از تـنـم
چـو از پـنــــدهـای تـو یـاد آورم
هـمـی از جگــر ســرد بـاد آورم
نرفـتم به گــفـتار تـو هـوشـمنـد
زکمدانشیبـرمـنآمـدگــزنـد()۹٢
کاووس در زیر فشار واقعیت به این نتیجه میرسد:
سپهبد چنین گفت چون دید رنـج
که دستور بیدار بهتر زگنج()۹٣
این فکر در سرتاسر شاهنامه با پیگیری دنبال میشود و فردوسی
هربار که فرصت میکند ،به یاد میآورد که:
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زدسـتــور پـاکـیــــز ٔه راهـبـــر
درفشان شـود شاه بـر گاه بر()۹۴
بهرام گور با زور و نیرنگ به شاهی میرسد .بزرگان او را نمیپذیرند.
زمانی که به هر صورت تاج بر سر مینهد مجبور میشود تعهداتی بپذیرد
و از جمله تعهد میکند:
هـمه رای بـا کــارداران زنـیـــم
بـه تدبـیر پشـت هـوا بشـکــنیـم
زدسـتور پـرسـیـم یکسـر سخـن
چو کاری نو افکند خواهیم بن()۹۵
درست است که تصمیم نهایی را شاه اعالم میکند ،اما او باید ابتدا به
نظر بزرگان و پهلوانان توجه کند و بر این مبنا تصمیم بگیرد .این نکته از
زبان رستم خطاب به کاووس اینطور بیان میشود:
سخن بشنو از منتو ای شه نخست
پس آنگه جهان زیر فرمان تست()۹۶
اندیش ٔه ضرورت مشورت و تصمیم جمعی و افزایش نقش دستوران
و پهلوانان در امور کشور و لشکری مدام در شاهنامه دنبال میشود ،تا
آنجا که وقتی نوبت بوذرجمهر و حکمت او میرسد ،تقریب ًا این فکر به
میان میآید که شاه باید سلطنت کند نه حکومت .کار شاه شکار وبزم و
رزم است و رنج سپاه و کدخدایی از آن دستور!
کسری میگوید:
بوذرجمهر خطاب به
ٰ
دل شـاه نوشـیـن روان شـاد بــاد
هـمـیشه ز درد و غـــم آزاد بــاد
اگر چنـد باشـد ســرافـراز شــاه
به دسـتـور گـــردد دالرای گــاه
شکار اسـت کـار شهنشـاه و رزم
می و شادی و بخشش و داد و بزم
بدانـد که شاهان چه کـردند پـیش
بورزد بدان هـم نشان رای خویش
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ز آگندن گـنـج و رنـج ســپــاه
ز آزرم گفتـــار َوز داد خــــواه
دل و جان دسـتور باشد به رنـج
ز انـدیشـ ٔه کـدخـدائـی و گنـج()۹۷
مهمترین نکته در این باره این است که قلب فردوسی همواره با
پهلوانان و دستوران است .از زبان فردوسی در سرتاسر شاهنامه حتی
یک کلم ٔه ناهموار در حق اینان نمیتوان شنید ،درحالی که در حق شاهان
چه درشتیها که روا ندیده است.
در نوشتههای درباری و بازاری معمو ً
ال ابیاتی از فردوسی در ستایش
شاهان میآورند و چنین وانمود میکنند که او شاعر مدیحه سرائی بوده
و یا الاقل در برابر شاهان باستان ایران سر به خاک سوده و عظمت آنان
را ستوده است.
در واقع چنین نیست .فردوسی ستایند ٔه پهلوانان و بزرگان است و نه
ستایند ٔه شاهان .چنانکه قب ً
ال توضیح دادیم درشاهنامه اکثریت شاهان
بیدادگر و یا بیهنر و بیمصرف معرفی شدهاند و جایی برای ستایش از
آنان نبوده است و درمورد شاهان معروف به دادگری نیز ،فردوسی بسیار
خست و احتیاط از زبان بزرگان و پهلوانان ستایش مالیمی میآورد که
با ّ
همواره توأم با پند و اندرز است .اگر در اینگونه ستایشها بیشتر دقت
کنیم خواهیم دید که لحن ستایشآمیز و مؤدب کالم وسیلهای است برای
ادای احترام و افزایش نفوذ کالم تا پند و اندرز و راهنمایی در شاه مؤثرتر
افتد.
زمانی که منوچهر بر سلم و تور پیروز میشود ،جلو جنگ و کشتار
را میگیرد ،فریدون شاهی به او میدهد و او پس از اعالم این که حتم ًا
با عدل و داد شاهی خواهد کرد و از راه یزدان منحرف نخواهد شد ،بر
تخت مینشیند .پهلوانان با او بیعت میکنند ،تبریک میگویند و به این
معنا او را میستایند و اعالم میدارند:
دل ما یـکایـک به فـرمان تسـت
همان جان ما زیر پیمان تست()۹۸
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آنگاه جهان پهلوان سام گفت ٔه آنان را تکمیل میکند:
جهان پهلوان سـام برپای خاست
چنین گفت کی خسرو داد راست
ز شـاهان مـرا دیـده بر دیدنسـت
ز تـو داد وز مـا پسـنـدیـدنســت
پـدر بـر پـدر شـاه ایـران تــوئـی
گـزین سـواران و شــیران توئـی
تـرا پــاک یـزدان نـگـهــدار بـاد
دلت شادمان بخت بیدار بـاد()۹۹
چنانکه میبینیم فردوسی در حق منوچهر هم که با سزاواری به
تخت نشسته ،گذشت نمیکند ،و زمانی که میخواهد این شاه را از زبان
پهلوانی چون سام بستاید ،حتی در روز تاجگذاری و بیعت و تبریک نیز
شرط زمامداری شاه و شرط تبعیت پهلوانان از شاه را در میان مینهد.
سام را جهان پهلوان مینامد و شرط میکند که وظیف ٔه شاه داد است و اگر
این شرط پذیرفته شد ،وظیف ٔه پهلوانان پسندیدن.
دربار ٔه هیچیک از ستودهترین شاهان نیز میدان ستایش فراختر از
اینها نیست .در اینگونه ستایشها همواره نوعی ناباوری و ترس از فردا
احساس میشود .گویی ستاینده باور ندارد که شاهی که امروز ستوده
میشود فردا هم ستودنی باشد.
البته در شاهنامه اینجا و آنجا ستایشهای بی مرز و حدی هم وجود
دارد ولی از زبان پرسناژهای منفی در حق بیدادگران و به قصد فریب آنان
و تقویت خودکامگی .ضحاک ،کاووس و دیگران گاه از قول ابلیس و
دیو اینچنین ستوده شدهاند.
ستایش در شاهنامه معمو ً
ال به صورت درود متقابل است ،به اصطالح
سالم و علیک است .در موقع دیدار و یا نامهنگاری ،شاهان پهلوانان
خود را میستایند و آنان متقاب ً
ال شاهان را .فردوسی در این درود متقابل
هم جانب پهلوانان را نگاه میدارد .از زبان شاهان پهلوانان را به وسعت،
آزادانه و بسیار سخاوتمندانه میستاید .شاهان را فرسنگها به استقبال
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پهلوانان میبرد .ولی در عوض ستایش پهلوانان از شاهان چنانکه گفتیم
اگر یک مصرع ستایش باشد ،مصرع دوم پند است .نام ٔه سام به منوچهر
و پاسخ او ،دیدارهای رستم و کیخسرو ،رستم و کاووس و ...نمونههای
فراوانی به دست میدهد.
رستم وقتی به دیدار کیخسرو میرود:
بـیـاراسـت رسـتم بدیــدار شــاه
ببینـد کـه تـا هـسـت زیـبـای گـاه
ابــا زال ســام نـریـمـان بـه هــم
بـزرگان کابـل همـه بـیـش و کـم
به پیـش انــدرون زال با انـجـمـن
درفش بنفش از پـس پیلتـن()۱۰۰
رستم و زال با چنین ابهتی میآیند .کیخسرو استقبال از رستم را
تدارک میکند و به اطرافیانش دربار ٔه رستم میگوید:
کـه اویـسـت پـــروردگار پـــدر
وزویست پیدا به گـیتـی هنـر()۱۰۱
و تا چشمش به رستم میافتد از تخت فرود میآید:
چـو خسـرو گـو پـیلتـن را بـدیـد
سرشکش ز مژگان به رخ برچکید
فـرود آمد از تخـت و کرد آفـریـن
تـهـمتــن بـبـوسـید روی زمـیـن
به رستـم چنیـن گفت کای پهلوان
همیشه ُبـدی شـاد و روشـن روان
به گیتی خردمنـد و خامش تـوئـی
که پروردگار سیاوش توئی()۱۰٢
رستم بزرگوارانه و پدرانه به کیخسرو مینگرد .او را که مانند ٔه
سیاوش است میپسندد و پیش کاووس میبرد که سوگندنامه بنویسد تا
از راه داد بیرون نرود!
کیخسرو:
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بـه دادار دارنـده سـوگـند خـورد
به روز سپید و شـب الژورد()۱۰٣
این سوگند در دفتر ثبت شد و پیش رستم به امانت سپرده شد.
یـکی ّ
خط بنـوشـت بـر پـهلـوی
مـشکاب بـر دفـتـر خسـروی
بـه ُ
گـوا بـود دستـان و رسـتم بر این
بـزرگـان لشکـر همـه هـمچنیـن
بـه زنـهار بر دسـت رسـتـم نهـاد
چنانخطوسوگندوآنرسموداد()۱۰۴
هربار که پهلوانان در کنار شاهان قرار میگیرند ،فردوسی پهلوانان را
در مقامی واالتر قرار میدهد .البته شاهان پرجالل و جبروتند ،اما عظمت
واقعی از آن پهلوانان است .در ستایش اینان فردوسی نگران زیادهروی
نیست .خود را آزاد میبیند که بهترین ،بزرگوارانهترین و شیرینترین
سخنان را نثار آنان کند.
زادن و پرورش زال و رستم افسانهآمیز است .سیمرغ دای ٔه زال و مامای
رستم است .این پهلوانان آنچنان زاده و پرورده میشوند که برتری آنان
بر هم ٔه شاهان خودکامه از همان آغاز مسلم است .زال پرورد ٔه سیمرغ
در کودکی چنین است:
بر و بازوی شیر و خورشیـدروی
دل پهلوان دسـت شمشیـرجـوی
سپـیدش مژه دیدگـان قیــرگـون
چو بسد لب و رخ به مانند خون()۱۰۵
ُ َّ
منوچهر تا زال را میبیند:
پـس آراسـتـه زال را پـیـش شــاه
بـه زریـن عـمـود و به زریـن کاله
گـــرازان بـیـورد ســــاالر بــار
شگـفـتـی بمانـد انـدرو شهـریار
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بـر آن بـرز و بـاالی آن خوبچهر
تـو گـفتی که آرام جانست و مهـر
چنین گـفت مر سـام را شـهــریار
کـه از مـن تـو ایـن را به زنهار دار
به خیــره میــازارش از هیـچروی
به کس شـادمانه مشـو جـز بـدوی
فـر کـیـان دارد و چنگ شـیـر
کـه ّ
دل هوشمندان و آهنگ شـیر()۱۰۶
توصیفی که فردوسی دربار ٔه رستم میکند ،از زال هم برتر است .رستم
هنوز در شکم مادر کودکی غیرعادی است .سیمرغ پیشبینی میکند که:
کزیـن سـرو سـیمیـنبر مــاهروی
نـره شـیـر آیـد و نـامجـوی
یکـی ّ
کـه خـاک پـی او ببـوسـد هــژبـر
نیـارد گذشتـن به سـر بـرش ابــر
از آواز او چــرم جنـگـی پـلـنـگ
شود چاک چاک و بخاید دو چنگ
گــرد کاواز کــوپـال اوی
هــرآن ُ
بـبـینـد بـر و بــازوی و یـال اوی
ز آواز او انـــدر آیــــد زپـــــای
دل مرد جنگی برآید ز جای()۱۰۷
رستم با کمک سیمرغ و جراحی سزارین از مادر زاده میشود و از
همان نخستین لحظات:
یکی بچه بد چون گـوی شیـرفش
بـه بـاال بـلـنـد و بـه دیـدار کـش
شـگـفت اندرو مانده بد مرد و زن
که نشنید کس بچ ٔه پیلتـن()۱۰۸
اینگونه پهلوانان که از کودکی برتر از شاهان آفریده شدهاند ،تا پایان
عمر این برتری را حفظ میکنند .فردوسی همواره آنان را برتر از شاهان
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میستاید .به چند نمونه توجه کنید.
گیو رو به زال از قول هم ٔه پهلوانان ایران میگوید:
زتـو دور بـاد آز و چـشــم نـیــاز
مبـادا بـه تـو دسـت دشـمـن دراز
به هـرسـو که آئیـم و اندر شـویـم
جـز از آفـرینـت سـخـن نشـنویـم
پـس از کـردگـار جـهـان آفـریــن
به تو دارد امید ایران زمین()۱۰۹
گودرز به رستم میگوید:
همـی تـاج و گاه از تو گیرد فروغ
سخن هـرچ گـویی نبـاشـد دروغ
تـو ایـرانـیــان را ز مــام و پـــدر
بهی هم ز گنج و ز تخت و گوهـر
چنانیـم بی تـو چو ماهی به خـاک
بهتنگاندرونسرتناندرهالک()۱۱۰
فردوسی در این ابیات ـ که نظایر آن در شاهنامه فراوان است ـ
پهلوانانی چون زال و رستم را به صراحت برتر از شاهان میداند .آنان
پس از خدا امید ایرانند ،مام و پدر ایرانیانند ،بهتر از تخت و گوهر و ستون
حکومتند .شاهان دادگر نیز به روشنی تمام این واقعیت را میپذیرند و
اعالم میکنند.
کیخسرو خطاب به رستم:
توئی پـرورانـنــد ٔه تـاج و تـخـت
فـروغ از تو گیـرد جهاندار بخـت
دل چـرخ در نوک شمشیر توست
سپــهر و زمـان و زمین زیـر تست
...
زمیـن گـرد رخش ترا چاکـرست
زمـان بر تو چون مهربان مادرست
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بـران شــود
ز تیـغ تـو خورشـیـد ّ
گـرز تو ناهـیـد گــریـان شــود
ز ُ
ز نـیـروی پیکـان کلـک تـو شـیـر
بـه روز بـال گـردد از جنگ سـیـر
...
امـیـد سـپـاه و سـپهـبـد به تسـت
کـه روشـنروان بـادی و تندرست
سـرت سـبزباد و دلـت شـادمــان
تــن زال دور از بــد بــدگــمـان
...
فـلـک زیـر خـم کـمـنـد تـو بــاد
سـر تـاجـداران بـه بـنـد تـو بــاد
ز دینـار و گـنـج و ز تـاج و گهــر
کـاله و کـمـان و کـمـنـد و کـمـر
...
جهان گنج و گنجور شمشیر تست
سر سروران جهان زیر تست()۱۱۱
چنین ستایشی هرگز در حق شاهان نشده و هرگز زال و رستم و سایر
پهلوانان یکدهم این سخنها را در حق شاهان ـ ولو شاه دادگر ـ نگفتهاند.
فردوسی از زبان کیخسرو دل چرخ را در نوک شمشیر رستم نهاده ،سپهر و
زمان و زمین را زیر او گذاشته و تا به آنجا پیش رفته که زمین را چاکر گرد
رخش رستم دانسته و فلک را به خم کمند او آورده ،ولی ما که خوانندهایم با
لذت و اطمینان خاطر آن را میخوانیم و به فردوسی حق میدهیم که رستم
را اینچنین و حتی برتر از این بستاید ،درحالیکه اگر یکصدم این ستایش
در حق شاهان بود ،مانند قصاید مدیحه سرایان تهوعآور میشد.
در دوران ساسانی میدان این گونه ستایشها فراخ نیست ،با این حال
فردوسی داستان بهرام چوبین را میآورد و در برابر شاهان بیمصرف و
بیدادگر ساسانی میگذارد .دبیر بزرگ بهرام چوبین را به هنگام جنگ از
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رستم فزون میداند و خطاب به او میگوید:
فریـدون یل چون تـو یک پهلـوان
کـسری نوشـیـن روان
نـدیـد و نه
ٰ
همت شـیرمردی هم اورند و بنـد
َ
کـه هـرگـز به جانت مبادا گـزنـد
هـمـه شهـر ایـران به تو زنـدهانـد
هـمـه پهـلـوانـان تـرا بـنـدهانـــد
به تو گشت بخـت بـزرگـی بلنـد
بـه تـو زیـردستان شـوند ارجمنـد
سـپهـبد توئـی هم سـپهـبـد نـژاد
خـنـک مام کو چون تو فرزنـد زاد
که فــرخ نـژادی و فــرخ ســری
ستون همه شهر و بوم و بری()۱۱٢
تاریخ سیستان از قدیمترین آثاری است که از شاهنام ٔه فردوسی و
علت ر ّد آن از طرف محمود سخن گفته است .این تاریخ مینویسد:
«ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد و بر نام سلطان محمود
کرد و چندین روز همی برخواند .محمود گفت هم ٔه شاهنامه
خود هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون
رستم هست .بوالقاسم گفت :زندگانی خداوند دراز باد .ندانم
اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد اما این دانم که خدای
تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید)۱۱٣(».
ٰ
به نظر ما تا کنون به این روایت کمتوجهی شده است .به احتمال قوی
وقتی شاهنامه را برای محمود خواندهاند ،*1دیده است که در سرتاسر آن
رستم و رستمها ستوده میشوند و جای خاصی برای شاهان نیست .اگر
این رسم در دربار پذیرفته شود و پهلوانان لشکر و وزرای دربار او هم
 .*1شاهنامهشناسان و پژوهندگان راستین شاهنامه متفقالقولند که برخالف آنچه در تاریخ
سیستان آمده ،فردوسی هرگز به دربار سلطان محمود غزنوی سفر نکرد ،و لذا درستتر
همین است که گفته شود شاهنام ٔه فردوسی را «برای محمود خواندند» .ویراستار
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بخواهند همان مقامی را احراز کنند که رستمها داشتند ،جایی برای خود
او نخواهد ماند .احتما ً
ال چنین حادثهای است که در اذهان مردم به آن
صورت درآمده و در تاریخ سیستان ضبط شده است.
با نظری به دیوانهای شعرای دربار محمود میتوان دالیل بیشتری
برای درستی این نظر یافت .از این دیوانها پیداست که پس از رد شاهنام ٔه
فردوسی از طرف محمود اصطالحات شاهنامهای در اشعار وارد شده
ولی تقریب ًا همه اینگونه اشارهها در جهت تسکین دادن محمود و باال
بردن ارج او در قیاس با قهرمانان شاهنامه است .فرخی سیستانی گوئی
در برابر زخمی که شاهنام ٔه فردوسی به قلب محمود زده ،او را دلداری
میدهد که:
اندر آن وقت که رستم به هنر نام گرفت
جنگبازی ُبد و مردان جهان سستسگال
گر بدین وقت که تو رزم کنی زنده شود
تیر ترکان تـرا بوسه دهد رسـتم زال()۱۱۴
و در جای دیگر:
شـجاعـت تـو همـی بسترد ز دفتـرهـا
حدیث رستم دستان و نام سام سوار()۱۱۵
بازهم:
ای به لشـکرشکنی بیشتر از صد رستم
ای به هشیاردلی بیشتر از صد هوشنگ
بـیـژن ار بستـ ٔه تـو بودی رسـته نشدی
بـه حیل ساختن رستم نیو از ارژنگ()۱۱۶
در چند جای دیوان فرخی به نام شاهنامه برمیخوریم .از محتوای
کالم پیداست که منظور شاهنام ٔه فردوسی است .تقریب ًا در هم ٔه این موارد
همان لحن دلجویانه احساس میشود .فرخی به شاهنامه بد میگوید تا
خاطر آزرد ٔه محمود را تس ّلی دهد .مث ً
ال:
نـام تـو نـام هـمـه شاهان بسترد و ببرد
شاهنامه پس از این هیچ ندارد مقدار()۱۱۷
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در جای دیگر:
همه حدیث زمحمود نامه خواند و بس
همانکه قص ٔه شهنامه خواندی هموار()۱۱۸
جای دیگر:
گفتا :چنو دگر به جهان هیچ شه بود
گفتم ز من مپرس به شهنامه کن نگاه
گفتا که شاهنامه دروغ است سر بسر
گفتم تو راست گیر و دروغ از میان بکاه()۱۱۹
نه تنها خود محمود بلکه ظاهر ًا هم ٔه درباریان او نسبت به شاهنام ٔه
فردوسی و ستایشی که وی از پهلوانان کرده خشمگین بودهاند .فرخی
سیستانی بسیاری از برادران و امرای محمود را هم برتر از رستم دانسته
و به آنان دلداری داده است .فرخی خطاب به مسعود پسر سلطان محمود
که جای پدر به شاهی نشسته ،میگوید:
مـخوان قصـ ٔه رسـتــم زاولـی را
از این پس دگر ،کان حدیثیست منکر
از ایـن پـیش بودست زاولستان را
بـه سـام یـل و رسـتـم زال مفخـر
ولیـکن کنـون عـار دارد ز رسـتم
که دارد چـو تـو شهـریاری دالور
ز جائی که چون تو ملک مرد خیزد
کس آنجا سخن گوید از رستم زر()۱٢۰
توضیحات:

 :۱جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۹ابیات  ٢۰ ،۱۹ ،۱۸و .٢٢
 :٢جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۹۰از بیت  ٢٣۵۸به بعد.
 :٣جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱٢۶از بیت  ۹۱۱به بعد.
 :۴جلد سوم ،صفح ٔه  ،۵٢از بیت  ۷۸۶به بعد.
 :۵جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٣۸٣از بیت  ۱٣۸٣به بعد.
 :۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۶٢ابیات  ۱۵۶و .۱۵۷
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 :۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۶۷از بیت  ٢۵۶به بعد.
 :۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۶۷از بیت  ٢۶۶به بعد.
 :۹جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۹۶از بیت  ٢۱به بعد.
 :۱۰جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۷۹از بیت  ۴۱٢به بعد.
 :۱۱جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۷۹از بیت  ۴٢۶به بعد.
 :۱٢جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٣۰۶بیت .۴۹
 :۱٣جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱٢۷بیت .۱٢٣۷
 :۱۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۹٣از بیت  ٢۴۰۴به بعد.
 :۱۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۹۴از بیت  ٢۴۱۷به بعد.
 :۱۶نولدکه :حماس ٔه ملی ایران ،ترجم ٔه بزرگ علوی ،مرکز نشر سپهر ،تهران،
چاپ دوم.۱٣۵۱ ،
 :۱۷جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٣۶از بیت  ۱۹به بعد.
 :۱۸جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٣۸٢از بیت  ۱٣۶۱به بعد.
 :۱۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٢۰۱از بیت  ٢۵۴۶به بعد.
 :٢۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱٣۶از بیت  ۱٣۸۶به بعد.
 :٢۱جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٣۷۵از بیت  ٢٣۵۶به بعد.
 :٢٢جلد اول ،صفح ٔه  ،٢۱از بیت  ۱٢۸به بعد.
 :٢٣از جمله ذبیحالله صفا در اثر خود حماسه سرایی در ایران هم ٔه این ابیات
را آورده ولی درست همان دو بیت را حذف کرده است .رجوع کنید به این اثر،
تهران ،انتشارات امیرکبیر ،۱٣۵٣ ،صفح ٔه .۱۰۰
 :٢۴مقدم ٔه شاهنام ٔه ابومنصوری ،نقل از بیست مقال ٔه قزوینی ،انتشارات ابنسینا،
 ،۱٣٣٢صفح ٔه  ٣۵ـ .٣۷
 :٢۵تاریخ ُغ َرر ،...مقدمه ،صفحات  XLVIIتا ( XLIXتکیه از ماست).
 :٢۶تاریخ طبری ،...ترجم ٔه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،انتشارات بنیاد فرهنگ
ایران ،۱٣۵٢ ،جلد اول ،صفح ٔه .۶
 :٢۷خواجه نظامالملک :سیاستنامه ،تصحیح محمد قزوینی ،تهران ،کتابخانه
طهوری ،۱٣٣۴ ،صفح ٔه ( ۱تکیه از ماست).
 :٢۸محمد قزوینی بحق سیاستنامه را «الخرافات» نامیده و میگوید «به
کلی افسان ٔه اختراعی متأخرین است» .رجوع کنید به زیرنویس صفح ٔه ٣٢۱
سیاستنامه.
 :٢۹تقسیم شاهنامه به سه دوران تاریخی رسم متداولی است .اما توجه دقیق به
مالک و معیار تقسیمبندی کمتر به چشم میخورد .ذبیحالله صفا که طبق معمول
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شاهنامه را به سه دوران اساطیری ،پهلوانی و تاریخی تقسیم میکند ،مبنای
این تقسیم را چنین بیان میکند« :در نخستین دوره نزاع آدمیان و دیوان اساس
داستانهاست ...عهد پهلوانی پر از کینکشیهای پهلوانان و شاهان است...
قسمت تاریخی از جهت حکمت و سیاست مقام بلندی دارد ».حماسه سرایی
در ایران ،صفحات  ٢۰۸تا ( ٢۱٣هم ٔه این حرفها به فرض صحت نمیتواند
پای ٔه تقسیمبندی دورانهای تاریخی باشد).
 :٣۰جلد اول ،صفح ٔه  ،٣۹بیت .۶
 :٣۱یک جانب مهم این موضوع به نژادپرستی فاشیستی میرسد که ما در آنباره
بحث جداگانهای داریم.
 :٣٢نولدکه ،اثر یاد شده ،صفح ٔه .۱۰۰
 :٣٣جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢٣۷بیت .٣۵۹۸
 :٣۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱٢۷از بیت  ۱٢٣٣به بعد.
 :٣۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۸از بیت  ۱٢۱به بعد.
 :٣۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۸از بیت  ۱٣٣به بعد
 :٣۷جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٣۹از بیت  ۶۰به بعد.
 :٣۸جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٣۰۸از بیت  ۱٢٢٢به بعد.
 :٣۹تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۷۰
 :۴۰همان کتاب ،صفح ٔه .٢۱۴
 :۴۱تاریخ طبری ،جلد دوم ،صفح ٔه .۵۸۵
۴٢و :۴٣تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۴۷۴
 :۴۴تاریخ طبری ،...جلد دوم ،صفح ٔه .۴۸۵
 :۴۵جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۵٣از بیت  ۱۸٣به بعد.
 :۴۶جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۱۷از بیت  ۷۵به بعد.
 :۴۷جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۱۸از بیت  ۹۸به بعد.
 :۴۸جلد اول ،صفح ٔه ۴۲ـ ،۴۳از بیت  ۶۱به بعد.
 :۴۹تاریخ طبری ،...جلد اول ،صفحات ۱۱۸ـ .۱۲۰
 :۵۰تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۱۶
 :۵۱جلد دوم ،صفح ٔه  ،۷۶از بیت  ۱۱به بعد.
 :۵٢جلد دوم ،صفح ٔه  ،۷۸از بیت  ٣۹به بعد.
 :۵٣تاریخ طبری ،...جلد دوم ،صفح ٔه .۴٣٢
 :۵۴جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٣۹۶از بیت  ٢۷٢٢به بعد.
 :۵۵جلد سوم ،صفح ٔه  ،۱۰از بیت  ۷۴به بعد.
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 :۵۶تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۱۶۸
 :۵۷تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۵٣۹
 :۵۸تاریخ طبری ،...صفح ٔه .۶۱۰
 :۵۹جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۶۶از بیت  ۴۶به بعد.
 :۶۰ر .گیریشمن :ایران از آغاز تا اسالم ،ترجم ٔه دکتر محمد معین ،تهران،
 ،۱٣٣۶صفح ٔه .٢۴۴
 :۶۱همان اثر ،صفح ٔه .٢۶۵
 :۶٢آ .کریستن سن :ایران در زمان ساسانیان ،ترجم ٔه رشید یاسمی ،چاپ دوم،
تهران ،۱٣٣٢ ،صفح ٔه .٣۴
 :۶٣همان اثر ،صفح ٔه .٣۱
 :۶۴پیگولوسکایا ،...تاریخ ایران از دوران باستان تا ،...صفح ٔه .۸۹
 :۶۵کریستن سن ،اثر یاد شده ،صفح ٔه ٢۸۷
 :۶۶جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۱٢از بیت  ۹۴به بعد.
 :۶۷جلد دوم ،صفح ٔه  ،۷۹بیت .۷۰
 :۶۸جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸۰از بیت  ۷۵به بعد.
۶۹و :۷۰تاریخ طبری ،...جلد اول ،صفح ٔه .۱۵٣
 :۷۱جلد اول ،صفح ٔه  ،۹۱از بیت  ۱۸۷به بعد.
 :۷٢جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۰۱از بیت  ٣۶۴به بعد.
 :۷٣جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۰۱از بیت  ٣۷٢به بعد.
 :۷۴جلد اول ،صفح ٔه  ،۹۶از بیت  ٢۸۰به بعد.
 :۷۵تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۴٢
 :۷۶جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱٢٢از بیت  ۱۷۱به بعد.
 :۷۷جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱٢٣ازبیت  ۱۸۵به بعد.
 :۷۸جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱٣۰از بیت  ٣٢۸به بعد.
 :۷۹جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢٣۶بیت .٣۵۸۰
 :۸۰جلد سوم ،صفحات  ٢٣۶و  ،٢٣۷از بیت  ٣۵۹٢به بعد.
 :۸۱جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢۴٣از بیت  ٣۶۷۶به بعد.
 :۸٢جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢۴۴از بیت  ٣۶۸۵به بعد.
 :۸٣جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢۴۶از بیت  ٣۷۱۹به بعد.
 :۸۴جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢۴۷از بیت  ٣۷٣۹به بعد.
 :۸۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۰۵از بیت  ۴٣۰۶به بعد.
 :۸۶تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .٢٣۷
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 :۸۷جلد دوم ،صفح ٔه  ،۴٣از بیت  ۶به بعد.
 :۸۸جلد دوم ،صفح ٔه  ،۴۴بیت .۱٣
 :۸۹جلد دوم ،صفح ٔه  ،۵۷بیتهای  ۱۱۶و .۱۱۷
 :۹۰جلد اول ،صفح ٔه  ،٣۷بیت  ٢۰به بعد.
 :۹۱تاریخ طبری ،...جلد اول ،صفح ٔه .۱۱۵
 :۹٢جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸۸از بیت  ٢٢۹به بعد.
 :۹٣جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸۶بیت .٢۰۶
 :۹۴جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٣٢بیت .۴۰۹
 :۹۵جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۹۹از بیت  ۶٢۱به بعد.
 :۹۶جلد سوم ،صفح ٔه  ،۶٢بیت .۹۵۱
 :۹۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٢۶۶از بیت  ٣۶۵۰به بعد.
 :۹۸جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٣۷بیت .٢۸
 :۹۹جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٣۷از بیت  ٢۹به بعد.
 :۱۰۰جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۰از بیت  ٢۶به بعد.
 :۱۰۱جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۰بیت .٣۴
 :۱۰٢جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۱از بیت  ۴۷به بعد.
 :۱۰٣جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۴بیت .۹۷
 :۱۰۴جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۴از بیت  ۱۰۰به بعد.
 :۱۰۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۴۶از بیت  ۱۴۷به بعد.
 :۱۰۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۴۸از بیت  ۱۸٢به بعد.
 :۱۰۷جلد اول ،صفح ٔه  ،٢٣۷از بیت  ۱۴۸٣به بعد.
 :۱۰۸جلد اول ،صفح ٔه  ،٢٣۸از بیت  ۱۵۰۹به بعد.
 :۱۰۹جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸٣از بیت  ۱۵۰به بعد.
 :۱۱۰جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۸۵از بیت  ۱۱۱۹به بعد.
 :۱۱۱جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۵۷از بیت  ۶٣۷به بعد.
 :۱۱٢جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۷۰از بیت  ۹٣۷به بعد.
 :۱۱٣هزار سال نثر پارسی ،کریم کشاورز ،چاپ  ،)۲۵۳۵( ۱٣۵۵جلد اول،
صفح ٔه .٢۷۷
 :۱۱۴دیوان فرخی سیستانی ،چاپ یاد شده ،صفح ٔه  ،٢۱۴ابیات  ۴٢۷۸و
.۴٢۷۹
 :۱۱۵همانجا ،صفح ٔه  ،۶۱بیت .۱۱۶۴
 :۱۱۶همانجا ،صفح ٔه  ،٢۰۶ابیات  ۴۱۰۸و .۴۱۰۹
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 :۱۱۷همانجا ،صفح ٔه  ،۸۰بیت .۱۵۱۴
 :۱۱۸همانجا ،صفح ٔه  ،۶۵بیت .۱٢۴۱
 :۱۱۹همانجا ،صفح ٔه  ،٣۴۴ابیات  ۶۹٢۰و .۶۹٢۱
 :۱٢۰همانجا ،صفح ٔه  ،۱۴۸از بیت  ٢۹۴۷به بعد.

فصل ششم:
نربد پهلوانان و بزرگان با شاهان خودکامه

 .۱نظری کلی به مناسبات پهلوانان و شاهان

چنانکه دیدیم فردوسی از آغاز شاهنامه صف پهلوانان و دستوران
خردمند را در برابر خیل شاهان خودکامه و دیوانه میآراید .دو صف
در سرتاسر شاهنامه با هم در نبردند .فردوسی دشمن شاهان خودکامه
است .او حکومت داد را تنها زمانی استوار میداند که متکی به مشورت
با پهلوانان و دستوران خردمند باشد .حامل خرد و داد ،پهلوانان و
دستورانند .اینان برخالف ادعای ُمب ّلغان دربار پهلوی تسلیم رأی شاهان
نیستند .آنان از داد دفاع میکنند ولو اینکه کار به سرپیچی و حتی قیام ضد
شاهان برسد.
صفآرایی پهلوانان و دستوران خردمند در برابر شاهان خودکامه و
مخالفت با فرمانهای نادرست آنان شاهنامه را پر کرده و مضمون اصلی
آن است .اگر از حوادث کوچک بگذریم ،میتوان  ۴۴سرپیچی بزرگ
از فرمانهای شاهان را برشمرد که در  ۲۷مورد آن کار به شورش و قیام
مسلحانه کشیده است .کمتر شاهی است که الاقل با یک سرپیچی بزرگ
روبرو نشده باشد.
بگذارید این مطلب کلی را ابتدا روی جدول بیاوریم:
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سرپیچیهای بزرگ از فرمانهای شاه در شاهنامه
دورانها
I
II
III
جمع سه دوران

بحق
۸
۳

۱۱

قیام و شورش در شاهنامه

بناحق
۳

۳

دورانها

قیام بحق

I

۱

شورش
بناحق

۵

۳

II
III
جمع سه دوران

۱۱

۱۷

۵
۸

نامعلوم
۳
۳

جمع
-

۱۱
۶

۱۷

نامعلوم

جمع

-

۱

۱
۱
۲

۹

۱۷
۲۷

چنانکه از این جدولها میبینیم ،در دوران اول که بیشتر پدرشاهی
مسلط است ،مردم کمتر از فرمانهای شاهان سر میپیچند و اگر
سرپیچی و قیامی هست ،شاهنامه آن را از جانب دیوان و اقوام خارجی
میداند .در این دوران فقط یک سرپیچی بزرگ و رویگردانی از شاه
وجود دارد که مربوط به دوران جمشید است و کار را به سرنگونی
جمشید میکشاند.
در دوران دوم جمع ًا  ۲۰سرپیچی و قیام و شورش وجود دارد که
برای  ۱۵شاه این دوران به طور متوسط بیش از یک بار برای هر شاه
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است .از این  ۲۰مورد فردوسی  ۱۳مورد را صریح ًا تأیید میکند ،و در
یک مورد نظرش دقیق ًا روشن نیست .در  ۶مورد دیگر نیز که سرپیچی
و شورش علیه شاه را تأیید نمیکند ،منظورش مخالفت با نفس مقابله
تمرد را نفی و محکوم نمیکند ،بلکه با
با شاه نیست .فردوسی نفس ّ
تمرد موافق نیست و شاه را در موضع حق میداند .با این حال
محتوای ّ
جالب است که حتی در این موارد نیز زبان آتشینی در دفاع از شاهان و
ضرورت تبعیت از فرامین آنان ندارد.
در دوران دوم سرپیچیهای بزرگ بیشتر از قیام است ،چرا که در این
دوران بزرگان قوم و قبل از همه سام ،زال و رستم چنان نقش مسلطی
دارند که اختالف پهلوانان با شاهان را قبل از رسیدن به قیام رفع میکنند
و شاه را به جایش مینشانند .گویی هنوز مرحلهای است که معتقدات
قومی و پدرشاهی در مناسبات دولتی تأثیر زیادی باقی میگذارد.
اما در دوران سوم این نسبت معکوس است .سرپیچیها کمتر و قیامها
و شورشها بیشتر است ،بدین معنا که بسیاری از سرپیچیها بالفاصله به
قیام ،برانداختن شاه و روی کار آوردن دیگری میانجامد .دوران دوران
شلوغ ،و حکومت حکومت پوسیدهای است .آنهایی که میآیند چه بسا
به از آنانی که میروند نیستند و فردوسی به نوب ٔه خویش ،نه مانند یک
بیطرف ،بلکه به مثابه یک ایرانی دلسوز حوادث را دنبال میکند.
آنچه شاهنامه را از آثار مشابه و از جمله تاریخ طبری و ُغ َرر ثعالبی
جدا میکند ،وجود همین صف نیرومند پهلوانان و دستوران و مقابل ٔه
آنان با شاهان است که بهجز در شاهنامه در جای دیگری به این صورت
نیامده است.
برای اینکه بررسی و آمار کلی مقاومتها و قیامها روشنتر بیان شود،
نمونههایی از برجستهترین آنها را با تفصیل بیشتر میآوریم.

 .۲قیام سپاهیان علیه جمشید

نخستین قیام در شاهنامه علیه جمشید است .جمشید از آن پس که به
شاهی میرسد و روزگاری بر وی میگذرد منی میکند و خود را ستون
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فر یزدان از او میگریزد و جهان پر گفتوگو میشود.
عالم میشماردّ .
مردم و سپاهیان پیوند خویش از جمشید میگسلند .بحران حکومتی
پدید میآید .از هر سو خسروی برمیخیزد.
ازآن پس بـرآمد ز ایران خـروش
پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش
سـیه گـشت رخشـنده روز سـپید
جمشـیـد
گـسـستنـد پیــونـد از ّ
فــره ایــزدی
بــرو تـیـــره شــد ّ
کـژی گراییــد و نابـخردی
بـه ّ
پدیـد آمد از هر سـوی خسـروی
یـکـی نـامجـویـی ز هـر پهلـوی()۱
در این شرایط بحرانی ضحاک در پشت پرده توطئه چیده ،به ابلیس
پیوسته و خود را آماد ٔه به دست گرفتن قدرت میکند و زمانی که بحران
حکومتی پدید آمده ،در هر گوشه کسی به شاهی برخاسته و سپاهیان از
جمشید روی برگردانیدهاند ،ضحاک از فرصت استفاده کرده سپاهیان را
به سوی خود میکشد .سپاهیان به ضحاک میپیوندند .حکومت جمشید
فرو میریزد.
یکایـک ز ایـران بـرآمـد سـپـاه
سـوی تازیـان بـرگـرفتنـد راه
شـنودنـد کانجا یکی مهتـرسـت
پر از هول شاه اژدها پیکرست
سـواران ایـران همه شاه جوی
نهادند یکسر به ضـحاک روی
به شاهی بر او آفریـن خواندنـد
ورا شـاه ایـران زمیـن خواندنـد()۲
ضحاک با سپاهی که بر او گرد آمده ،به تخت جمشید یورش میبرد،
جمشید فرار میکند و تاج و تخت به او میگذارد.
فردوسی درمورد این قیام روش و لحن بسیار جالب و پختهای
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دارد .او نفس قیام علیه جمشید را تأیید میکند و سرنگونی جمشید را
امری طبیعی و ضروری میداند تا به جایی که وقتی ضحاک بر او چیره
میشود و این شاه شاهان را با ّاره به دو نیم میکند ،فردوسی حتی یک
قطره هم اشک نمیریزد و برعکس او را ناپاک دین مینامد و سزاوار
چنین عاقبتی میشناسد و خوشحال است که جهان از دست او راحت
و بیبیم شد.
جریان کشتن جمشید چنین است که وی فرار میکند ،صد سال در
دریای چین پنهان میشود و پس از صد سال روزی پدید میآید:
صدم سال روزی به دریای چین
پـدیـد آمـد آن شـاه نـاپـاک دیـن
نهـان گشـتـه بـود از بــد اژدهــا
نیـامـد بـه فـرجام هـم زو رهــا
چو ضحاکش آورد ناگه به جنگ
یـکایـک نـدادش زمانی درنــگ
به ّارش سـراسـر به دو نیـم کـرد
جهـان را ازو پـاک بـیبیـم کـرد
شـد آن بخت شاهی و آن دستگاه
زمانـه ربـودش چـو بیجـاده کـاه()۳
جمشید در دست زمانه بیجاده کاه است .صدسال هم که پنهان شود
به جزایش خواهد رسید.
از جانب دیگر قیام علیه جمشید پیروزی ضحاک است و این امر
زبان فردوسی را در ستایش از قیام میبندد .او در عین حال که قیام علیه
جمشید را امری منطقی میداند ،از پیروزی ضحاک خرسند نیست .از
توطئ ٔه پشت پرده ،از شرکت ابلیس در آن به تفصیل خبر میدهد .آن را
بازی روزگار و زمانه میداند که روزی فراز است و روزی نشیب.
در طبری قیام علیه جمشید نیست و در ثعالبی «ذکر آخر جم» در دو
سطر خالصه میشود و قیام در این یک جمله خالصه میشود که «علیه
او صفوف خوارج خروج کردند)۴(».
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 .۳قیام کاوه

با شکوهترین قیام در شاهنامه ،قیام کاوه است که بسیار شهرت
یافته ولی عم ً
ال از مضمون اصلی خود خالی شده است .براثر تبلیغات
دهههای اخیر چنین عنوان شده است که گویا قیام کاوه عبارت است
از قیام ایرانیان علیه تازیان .گفته میشود که گویا ضحاک به آن دلیل
مورد نفرت مردم ایران بود که شاهی بیگانه بود .قیام کاوه در نظر مبلغین
درباری عبارت است از:
«شوریدن بر پادشاه بیگانه و برانداختن بیداد)۵(».
بنابر این ادعا و ادعاهای نظیر آن ،انگیز ٔه قیام کاوه ناسیونالیسم ضد
عربی ایرانیان است! در حالی که فردوسی در توصیف شاهی ضحاک
و قیام کاوه با وجود تفصیل فراوان به اشاره هم شده نژاد او را دلیل
بیدادگری و دستاویز قیام نمیداند .در آن زمان در شاهنامه هنوز «هفت
کشور» یکی است و این جدایی مرزها وجود ندارد تا سخن از بیگانه و
خودی باشد .تازه در زمان فریدون است که جهان بین سه پسر او تقسیم
میشود که در آن زمان هم سرزمین تازیان در کنار ایران به ایرج سپرده
میشود و بیگانه به حساب نمیآید.
از ایشان چو نوبت به ایرج رسید
مـر او را پـدر شـاه ایـران گـزیـد
هم ایـران و هم دشـت نیـزهوران
هم آن تخت شـاهی و تاج سـران
بـدو داد کـو را ســزا بـود تـاج()۶
از نوشت ٔه طبری چنین برمیآید که در زمان طبری هم ایرانیان ضحاک
را از خود میدانستهاند:
«اهل یمن دعوی انتساب او را دارند و عجم دعوی انتساب او
را)۷(».
قیام کاوه ،قیام داد است علیه بیداد ،قیام تود ٔه مردم است علیه شاه
بیدادگر ،و نه قیام ایرانیان علیه اعراب.
قیام کاوه در زمان فردوسی مشهور بوده و در تاریخ طبری و ُغ َرر
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ثعالبی و بسیاری دیگر از نوشتهها آمده است .مقایس ٔه این قیام در شاهنامه
با آثار مشابه هم قدرت داستانپردازی و سخنوری بیهمتای فردوسی را
نشان میدهد و هم بینش سیاسی و اجتماعی ویژ ٔه او را.
برای طبری مسئل ٔه قیام کاوه عبارت از این است:
«مردی از بابل بر ضحاک خروج کرد .گفت« :مگر نه پنداری که
پادشاه جهانی و جهان مال تست»
گفت چرا؛
گفت پس زحمت تو بر جهان باشد نه بر ما تنها ولی تو از هم ٔه
مردم جهان فقط ما را میکشی؛ ضحاک رای او پذیرفت و گفت
دو مردی که باید کشت از هم ٔه مردم گیرند و از جای خاصی
نباشد)۸(».
روایت دیگر و بهتر طبری این است:
عام ٔه اهل اصفهان به نام کابی بر او تاخت و این به سبب
«یکی از ّ
دو پسرش بود که فرستادگان بیوراسب برای دو ماری که بر شانه
داشت گرفته بودند.
گویند :وقتی کابی از کار دو پسر به هیجان آمد عصایی برگرفت
و پوستی که داشت بر آن آویخت و پرچم برافراشت و کسان را به
مخالفت و پیکار بیوراسب خواند و بسیار کس از جور بیوراسب
بر او گرد آمد و چون کابی ظفر یافت مردم پرچم را مبارک
گرفتند)۹(».
طبری دو سه روایت دیگر هم میآورد که در هم ٔه آنها تقاضای کابی
فقط این است که ظلم ضحاک به یک نسبت در هم ٔه کشور تقسیم شود.
ضحاک هم میپذیرد.
ُغ َرر ثعالبی در مضمون تا حدودی شبیه شاهنامه است ،منتها بینهایت
بیرنگ ،به طوری که هیچگونه احساسی در خواننده پدید نمیآورد و به
اولی هیچگونه کینهای علیه شاهان بیدادگر و شوری برای قیام
طریق ٰ
علیه آنان در دلها برنمیانگیزد.
کاو ٔه شاهنامه حدیثی جدا از هم ٔه اینهاست .فردوسی از این قیام
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داستان بسیار زیبا و آموزندهای میسازد که حتی امروز ،پس از گذشت
هزار سال ،بسیاری از اجزاء آن نیز در نبردهای انقالبی مسئل ٔه روز است.
به قیام کاوه در شاهنامه نظری بیندازیم.
الف .ضرورت قیام
فردوسی ضحاک را قبل از رسیدن به شاهی با دقت تمام معرفی و
سیمای وحشتناک او را ترسیم میکند .او کسی است که برای رسیدن
به قدرت پدر خود را کشته و با ابلیس درمیآمیزد تا ثابت کند که در این
راه از دست یازیدن به هیچ جنایتی ابا ندارد .ابلیس برانگیزاننده و رهبر
اوست و در رسیدن به قدرت کمکش میکند و متقاب ً
ال انتظار خدمت
دارد .ابلیس شاهی را به رایگان به ضحاک نسپرده است .بر اثر آمیزش
با ابلیس دو مار از دوش ضحاک روییده که مدام خورش میخواهد.
(چقدر شبیه  ۲۸مرداد و به شاهی رسیدن محمدرضا و روییدن لولههای
نفت است؟!)
فردوسی تقریب ًا از همان نخستین بیت محیط غیرقابل تحملی را که
ضحاک در کشور پدید آورده ،ترسیم میکند و نشان میدهد که این وضع
قابل دوام نیست.
نهان گشت کـردار فـرزانـگان
پـراگنــده شـد کـام دیـوانـگان
هنر خوار شد جادوئی ارجمند
نهـان راسـتی آشـکارا گــزنـد
شده بر بدی دست دیـوان دراز
به نیکی نرفتی سخن جز به راز
...
نـدانسـت جـز کـژّ ی آمـوختـن
جز از کشتن و غارت و سوختن()۱۰
عمیقتر و کامیابتر از این نمیتوان حکومت بیداد را توصیف کرد.
فردوسی بهویژه درد آن ارزشهایی را دارد که برایش از همه چیز عزیزتر
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است و در حکومت بیداد پایمال میشود :فرزانگی ،راستی ،هنر .در
عوض دست دیوان دراز و جادویی ارجمند است.
ضحاک هر روز باید مغز دو جوان را خورش مارها کند و هربار
که هوس ِمی میکند ،یک مرد جنگی بکشد .او خود را آزاد میداند که
هرجا دختر خوبرویی سراغ کرد ،به پرده برد .چنین وضعی قابل تحمل
نیست.
ب .تکوین قیام
نارضایی عمومی علیه ضحاک اوج میگیرد .محیط خفقان و وحشتی
که وی به وجود آورده ،مانع تشکل نیست .مردان نیکاندیش همدیگر را
مییابند و در پشت سر ضحاک گرد میآیند .نمیتوان آشکارا سخن از
نیکی گفت .ولی به هر صورت َد ِر نیکی نمیتوان بست .نه در آشکار
بلکه به راز از نیکی سخن میرود.
شاهنامه ابتدا از گردهمآیی کسانی خبر میدهد که میکوشند برای
جلوگیری از کشتار جوانان چارهای بیندیشند .دو مرد گرانمایه و پارسا
به نامهای ارمانک و گرمانک( )۱۱روزی به هم میرسند و با هم از
هرگونه سخن میرانند:
...............................
دو مـرد گـرانمایـه و پـارســا
یـکی نـام ارمـانک پـاکدیــن
دگـر نـام گـرمـانک پیـشبیـن
چنان ُبد که بودند روزی به هم
سخن رفت هرگونه از بیش و کم
ز بیـدادگـر شـاه وز لشکــرش
وز آن رسمهای بد اندر خورش()۱۲
این دو مرد گرانمایه در نخستین کانون و حوز ٔه پیکارجویانهای
که علیه شاه بیدادگر تشکیل دادهاند ،این موضوع را مطرح میکنند که
شاید بتوان از دو جوانی که هر روز کشته میشوند تا مغزشان به خورد
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مارها داده شود ،الاقل یکی را نجات داد .آنان برای رسیدن به این هدف
خوالیگری (آشپزی) میآموزند ،به دربار شاه راه مییابند ،خورشخان ٔه
پادشاه را به دست میگیرند و فرصت مییابند که هر روز به جای مغز
یکی از جوانان مغز گوسفند به خورد مارها بدهند .جوانانی که اینگونه
از مرگ نجات مییابند ،پنهان میشوند و سپس گروه گروه به کوهها
میزنند که بنا به افسانههای شاهنامه منشأ کردها (مردم کوهنشین) از
اینجاست.
داستان ارمانک و گرمانک تنها از عزم و پیکارجویی این دو تن حکایت
نمیکند .بیانگر محیط وسیع عدم رضایتی است که کشور را فرا گرفته،
نشانهای است از آنکه حتی نزدیکترین کسان شاه نیز با او همداستان
نیستند .مخالفین تا آشپزخان ٔه دربار نیز پیش آمدهاند و در کشور چنان
محیطی وجود دارد که مخالفین میتوانند گروههای پنهانی  ۲۰۰نفری
تشکیل دهند و به کوهها بروند و منتظر فرصت نشینند .و این بدان معنا
است که بحران واقعی سیاسی وجود دارد .ضحاک بر کشور و حتی به
دربار خود مسلط نیست .و به همین دلیل است که خوابهای وحشتناک
میبیند .و از هول جگرش میَ د َرد و از خواب میپرد.
بـپـیـچیــد ضـحـاک بـیـدادگـــر
بدریـدش از هـول گـفتی جگــر
یکی بانگ بر زد به خواب اندرون
که لرزان شد آن خان ٔه صد ستون()۱۳
زنان حرم شاه شاهان را دلداری میدهند که از چه میترسی:
زمین هفت کشور به فرمان تست
دد و دام و مـردم به پیـمان تسـت
...
نگـیـن زمـانه ســرتـخـت تســت
جهان روشـن از نامور بخت تست
تـو داری جهـان زیـر انگـشتری
دد و مـردم و مرغ و دیـو و پری()۱۴
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اما این دلداریها سودی ندارد .زیرا آنچه که در افسان ٔه شاهنامه
به صورت خواب دیدن آمده چیزی نیست جز اطالعی که ضحاک از
واقعیت وضع خویش به دست آورده است .او احساس میکند که رفتنی
است .اما نمیخواهد برود .اخترشناسان و موبدان را جمع میکند که
خوابش را تعبیر کنند .گفتن حقیقت به ضحاک با خطر مرگ توأم است.
«همه موبـدان سـرفکنده نگون پر از هول دل دیدگان پر ز خون» ،با
این حال یکی از آنان دل به دریا میزند و بیباک توی چشم ضحاک
حقیقت را میگوید (که وجود چنین بیباکی خود حکایت از شدت
عصیان دارد) و فردوسی این شجاعت و حقگویی را میپسندد و از او به
مهر یاد میکند:
از آن نـامـداران بسـیـار هـوش
یکی بـود بینـادل و تیـزگـوش
خردمند و بیـدار و زیرک بنـام
کزان موبدان او زدی پیش گام
دلش تنگتر گشت و ناباک شد
گشـاده زبان پیش ضحاک شد()۱۵
فردوسی که اینک خود را در جای همان زیرک خردمند و بیداردل
میبیند با زبان ُب ّرایی که اوج فصاحت است ،نه تنها خطاب به ضحاک،
بلکه خطاب به هم ٔه بیدادگران کوردلی که حکومت خود را ابدی
میدانند ،میگوید:
بـدو گـفت پردخته کن سر ز باد
که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
جهـاندار پیـش از تـو بسیار بود
که تخـت مهـی را سـزاوار بـود
فـراوان غـم و شـادمانی شـمـرد
برفت و جهان دیگـری را سپرد
اگــر بـار ٔه آهـنیـنـی بـه پــای
سـپهـرت بسـاید نمانـی به جـای
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کسی را ُب َود زین سپس تخت تو
به خاک اندر آرد سر و بخت تو()۱۶
نکته اینجاست که هنوز فریدون ـ سپهبدی که ضحاک را به زیر
افکند ـ از مادر نزاده است ،اما خواهد زاد .با شیر گاو هم شده بزرگ
خواهد شد تا وظیفهای را که تاریخ در برابرش نهاده ،انجام دهد.
ضحاک از ترس مردم از هوش میرود و خواب و آرام از دست میدهد:
.................................
ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش
...
نه آرام بودش نه خواب و نه خورد
شـده روز روشــن بـرو الژورد()۱۷
قیام علیه ضحاک همچنان در کار تکوین است .فریدون از مادر
میزاید و پدرش آبتین که از دست ضحاک پنهان شده ،روزی به چنگ
جالدان میافتد و کشته میشود.
آبتین
گریزان و از خویشتن گشته سیر
بـرآویـخت نـاگـاه بـر کـام شـیـر
از آن روزبانان( )۱۸نـاپـاک مـرد
تنی چـند روزی بـدو باز خـورد
گـرفتند و بـردنـد بسته چـو یــوز
بر او بر سر آورد ضحاک روز()۱۹
مادر فریدون ـ فرانک ـ کودک خردسالش را از دست جالدان نجات
میدهد .کودک هنوز شیرخوار است ،اما در سلطنت ضحاک کودک
شیرخوار نیز در امان نیست .فرانک او را به نگهبان مرغزاری که گاو
شیردهی دارد میسپارد تا فریدون را با شیر گاو بپرورد .ضحاک باالخره
باخبر میشود ،به مرغزار هجوم میبرد .هم ٔه چارپایان را میکشد ،آتش
در ایوان کسی میافکند که فریدون را پناه داده بود .اما فرانک کمی قبل از
آن فریدون را از آنجا بیرون برده و در البرز کوه به مرد دینی سپرده است.
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افسان ٔه فریدون ،در واقع افسان ٔه مبارز ٔه پنهانی گستردهای است که
در زمان ضحاک و علیه او در جریان است .نگهبان مرغزار میداند که
پایان کمک به فریدون چیست ،با این حال به بهای جان و مال دودمانش
فریدون را نهانی نگاه میدارد و میپرورد و همان گاه که ایوان او را به
آتش کشیدهاند ،مرد دینی در البرز دنبال ٔه کار را میگیرد.
پ .آغاز و سیر قیام
فریدون جوان که از سرنوشت خویش آگاه شده و کین ضحاک به دل
گرفته است با دلی پردرد و سری پر از کین آماده است که دست به شمشیر
برد .اما فرانک ـ مادری که قیام را در دامان خویش میپرورد ـ به وی
هشدار میدهد که هنوز تنهایی و بهتنهایی نمیتوانی با جهانی در ُافتی.
باید منتظر فرصت بود .پیوند و کین «آئینی» دارد .نبرد فردی با لشکر صد
هزار نفری راه به جایی نمیبرد.
فرانک در مقام نصیحت به فریدون ،در چند جمل ٔه کوتاه هم ٔه آن
چیزهایی را میگوید که ما امروز میکوشیم در چندین جلد کتاب به
جوانان بگوییم و گاه موفق نمیشویم .فرانک واقعیت حکومت ضحاک
و ستم او را بر ایران برای فریدون توضیح میدهد و میگوید تو هنوز
تاب مقابله با ضحاک نداری:
بدو گفت مادر که این رای نیست
تـرا با جهان سربسر پـای نیست
جهانـدار ضـحاک بـا تـاج و گـاه
میـان بسـته فـرمـان او را ســپـاه
چو خواهد ز هر کشوری صد هزار
کـمــر بسـتـه او را کـنــد کـارزار
جـز اینســت آئیـن پیـوند و کیـن
جهـان را به چشـم جـوانی مبین
کـه هـر کو نبیــد جـوانی چشـیـد
به گیتی جز از خویشتن را ندیـد
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بدان مستی اندر دهـد سـر به باد
تـرا روز جز شـاد و خـرم مبـاد()۲۰
تدارک نبرد در هر دو اردو ادامه دارد :هم در اردوی ضحاک و هم
در اردوی مردم.
ضحاک برای حفظ تخت شاهی زور را با نیرنگ میآمیزد .او از یک
سو میکوشد لشکری گران تجهیز کند و از سوی دیگر در کار گسترش
تبلیغات پوچ است برای فریفتن مردم .او بزرگان و مهتران درباری را
گرد میآورد و به آنان میگوید:
نـدارم همی دشـمن ُخـرد خـوار
بـتـرســم همـی از بـد روزگـار
همی زین فــزون بایدم لشکری
هم از مـردم و هم ز دیو و پری()۲۱
به عالوه او از مهان میخواهد که در تأیید او گواهی بنویسند و اعالم
کنند که هم ٔه کارهای ضحاک خوب و راست بوده است.
یکی محضر اکنون بباید نوشـت
که جز تخـم نیکی سپهبد نکشت
نگویـد سـخن جـز همه راسـتـی
نخواهـد به داد انـدرون کاستـی()۲۲
ضحاک در این شیو ٔه کار بیش از آنچه در تصور گنجد ،معاصر است:
هم برای فردوسی و هم برای ما .ضحاک درست همانطور رفتار میکند
که سلطان محمود و القادربالله زمان فردوسی و محمدرضاهای زمان ما
رفتار میکنند.
سلطان محمود ازنمونههای برجست ٔه دورویی و ظاهرسازی بود .او در
عین اینکه سالی چند بار به جنگ میرفت و غارتگری را گسترش میداد
و در عین اینکه مخالفین خود را به شدیدترین وجهی سرکوب میکرد و
آسان خون بیگناهان میریخت ،درباری پر از شاعران مدیحهسرا داشت.
صله میداد و ستایش میخرید و در سرتاسر ملک پخش میکرد .او از
یک سو هر روز لشکری فزون از روز پیش میخواست و از روستائیان
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ورشکست شده و آواره و بردگان اسیر لشکر مزدوری که کمترین پیوندی
با جامعه نداشت ،میآراست (که همان لشکر دیوان و ددان جدا از جامع ٔه
بشری است) و از سوی دیگر قصاید سر تا پا مدح و ثنای شاعران درباری
را که عدل محمود را به جهان صال میدادند و هر خیانت او را با طمطراق
خدمت مینامیدند و میستودند ،گواه عدالت خود میگرفت.
القادربالله خلیف ٔه عباسی معاصر محمود و فردوسی نیز عین ًا روشی نظیر
محمود و ضحاک داشت .او که در  ۳۸۱همزمان با آغاز سلطنت محمود به
خالفت نشست ،سرکوب هم ٔه مخالفان خالفت عباسی و به ویژه شیعیان
هوادار فاطمی را وجه ٔه همت خود قرار داد و به حکم او بسیاری از آنان
را کشتند .القادربالله برای اینکه زمین ٔه مساعدتری علیه هواداران فاطمیها
فراهم آورد و برای اینکه برچسب و اتهام عامی بسازد که هر مخالفی را با
این برچسب زیر فشار گذارد ،در سال  ۴۰۱دستور داد محضری نوشتند
حاکی از اینکه فاطمیان ملحد و مجوس و کافرند .القادربالله کوشید تا
علمای شیعه و هوادار فاطمی نیز این محضر را امضا کنند ،تا بدین ترتیب
هم شخصیت خود آنان را بشکند و هم فتوای ُب ّراتری علیه مخالفین صادر
شود .برخی از علمای شیعه نیز این محضر را امضا کردند ولی در پشت سر
گفتند که موافق نبودند و به زور تن به چنین کاری دادهاند.
داستان این محضر و واقعه مخالفت ضمنی علمای شیعه با آن و
خشم القادربالله علیه آنان در آن زمان در سرتاسر کشورهای اسالمی
پخش شد و بدون تردید به گوش فردوسی هم رسید .او نه تنها خبر
محضر را شنید ،بلکه شاهد اثر آن نیز بود ،زیرا محمود غزنوی نیز از این
زمان به دنبال حکم و فتوای خلیفه و محضر او ،بر شدت خشونت خود
افزود وشیعیان و هواداران فاطمی را بیش از پیش تحت فشار گذاشت و
ترور را تا حد غیرقابل تحملی باال برد ـ که ما در بخش مربوط به دوران
فردوسی اشارهای به آن داریم.
آیا صحن ٔه مربوط به نوشتن محضر در دربار ضحاک را فردوسی در
رابطه با محضر القادربالله و شیو ٔه سیاسی ریاکاران ٔه محمود پرداخته و
یا این صحنه در داستانهای ایرانی که کارمای ٔه فردوسی بوده ،وجود
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داشته است؟ قضاوت در این باره دشوار است .اما دو چیز وجود پیوند
را محتمل میسازد :یکی اینکه این صحنه در سایر منابع و از جمله تاریخ
طبری و ُغ َرر ثعالبی نیست ،دیگر اینکه بین صحن ٔه شاهنامه و واقعیت آن
روز شباهت بسیار زیادی وجود دارد.
باری داستان شاهنامه این طور ادامه مییابد که ضحاک هم لشکری
بزرگ میسازد و هم محضری مینویسد و درباریان خاکسار از روی
اجبار یا خوش آمد شاه آن را امضا میکنند .محیط سیاسی بینهایت
متشنج است .بحران واقعی سیاسی است .در این موقع پسر کاوه را
میگیرند که مغز سرش را خوراک ماران ضحاک کنند .این آخرین
قطرهای است که کاس ٔه صبر مردم را لبریز میکند .کاوه خود را به کاخ
شاهی میرساند و بر سر ضحاک فریاد میکشد .پرخاش کاوه به ضحاک
از زیباترین و دلکشترین قطعات حماسی شاهنامه است.
کاوه
خروشید و زد دست بر سر ز شاه
کـه شـاهـا مـنـم کـاو ٔه دادخــواه
یـکی بـیزیـان مــرد آهـنـگـــرم
ز شــاه آتـش آیـد همـی بـر سـرم
تو شـاهی و گــر اژدهـا پیکــری
بـبـایـد بـدیــن داســتــان داوری
که گر هفت کشور بشاهی تراست
چرا رنج و سختی همه بهر ماست
شـمـاریـت بـا مـن بـبـایـد گـرفـت
بـدان تا جهـان مانـد انـدر شگـفـت
مـگـر کـز شـمـار تـو آیـد پـدیــد
که نوبت ز گیتی به من چون رسید
که مارانـت را مغـز فـرزند مـن
همـی دادبـایـدزهــر انـجمــن()۲۳
ضحاک چنان از خشم کاوه به هراس افتاده و بیچاره میشود که
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زبانش بند میآید و کاری جز این نمیتواند بکند که فرزند کاوه را پس
دهد تا شاید او آرام گیرد:
سـپهبـد بـه گـفتـار او بـنـگــریــد
شگفت آمـدش کان سخنها شنید
بــدو بــاز دادنـــد فــرزنــد او
بـه خـوبـی بجستنـد پیـونــد او()۲۴
در برابر این «خوبی» شرط ضحاک این است که کاوه هم به دادگستری
شاه گواهی دهد و محضر را امضا کند.
بـفـرمـود پـس کـاوه را پـادشــا
که باشد بر آن محضر اندر گوا()۲۵
کاوه محضر را میخواند .اما برخالف علمای شیعی پیرامون
القادربالله تقیه نمیکند؛ برمیآشوبد و بهجای اینکه به ضحاک پاسخ
دهد رو به سوی درباریان خاکساری میکند که چنین سند ننگینی را امضا
کرده و سر بر آستان دیو میسایند .کاوه (به نظر ما فردوسی) رو به سوی
درباریان بزدل خودفروش فریاد میزند:
خـروشـید کای پـایمـردان دیـو
بریـده دل از تـرس کیهان خدیو
همه سـوی دوزخ نهـادیـد روی
سـپـردیـد دلها بـه گـفتـار اوی
نباشـم بدیـن محضـر انـدر گـوا
نه هرگـز بـراندیشـم از پادشـا()۲۶
کاوه محضر دروغین ضحاک را میَ د َرد و زیر پا میافکند و فرزند
خود را از دست ضحاک گرفته و به میان مردم کوچه و بازار میآید .زمان
قیام خلق فرا رسیده است:
خروشید و برجست لرزان ز جای
بدَ ّریـد و بسپــرد محضـر به پای
گـرانمـایـه فـرزنـد او پـیـش اوی
زایوانبرونشدخروشانبهکوی()۲۷
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مردم کوی و برزن به ندای او برمیخیزند .به گرد او حلقه میزنند.
پیشبند چرمین بیبهای یک زحمتکش ایرانی در پیش از تاریخ درفش
قیام مردم میشود و دوست را از دشمن جدا میسازد.
بـدان بیبـها ناســزاوار پـوسـت
پدیـدآمدآوایدشـمنزدوسـت()۲۸
کاوه تنها نیست .او از جای پنهان فریدون باخبر است .یعنی وابسته به
سازمانی است که قیام را تدارک میکند .کاوه پیشاپیش مردم رو به سوی
فریدون مینهد .زمان نبرد قطعی فرا رسیده است .فرانک ـ مادر فریدون ـ
نیز که دیروز دست بردن به اسلحه را زود میدانست ،امروز به یاری مردم
ترس از لشکر ضحاک ندارد .دعای خیری بدرق ٔه فرزندش میکند:
فرو ریخت آب از مـژه مادرش
همی خواند با خون دل داورش
به یـزدان همی گفت زنـهار من
سـپـردم تـرا ای جـهـانـدار مـن
بِگـردان ز جانـش ِ
بـد جــاودان
بـپـرداز گـیتـی ز نـابـخـردان()۲۹
فریدون به سوی بارگاه ضحاک میتازد .در غیاب ضحاک کاخ او را
میگیرد .ضحاک خبر میشود و با لشکری رو به سوی فریدون مینهد.
آخرین نبرد درمیگیرد .در یک سو لشکر ضحاک و در سوی دیگر سپاه
فریدون و مردم شهر .فردوسی تصویر زیبایی از جنگ میان این دو به
دست میدهد که از نظر درک خصلت جنگ خیابانی آن روزها بسیار
جالب است.
همه بـام و در مـردم شهـر بـود
کسی کش ز جنگآوری بهر بود
هـمـه در هـوای فـریـدون ُبـدَ نـد
که از درد ضحاک پر خون ُبدند
ز دیـوارها خشـت وز بام سـنگ
به کوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ
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بباریـد چون ژاله ز ابـر سـیـاه
پِئی را نبـود بـر زمیـن جایـگاه
به شهر اندرون هر که برنا ُبدند
چه پیران که در جنگ دانا ُبدند
سـوی لشکر آفـریـدون شـدنـد
ز نیـرنگ ضحاک بیرون شـدند()۳۰
آیا فردوسی این صحنهها را از زندگی نگرفته است!
فتوی میدهند که فرمان
آتشکده ،یعنی روحانیون ،نیز به قیام میپیوندند و ٰ
شاه به شرطی پذیرفتنی است که شاه دادگر و اهل باشد .فرمان شاه نااهل
بیدادگر را نباید پذیرفت و اصو ً
ال چنین شاهی را نباید بر تخت نگاه داشت.
خـروشــی بـرآمــد ز آتـشکـده
که بـر تـخت اگـر شاه باشد دده
همه پیر و برناش فرمان بریم
یـکایک ز گـفتار او نگذریم
نخـواهیم بـر گـاه ضحـاک را
مر آن اژدهــا دوش ناپــاک را()۳۱
ت .پایان قیام
در پایان قیام مردم و پیروزی فریدون ،رفتار فریدون با مردم شنیدنی
است .او بالفاصله که بر ضحاک چیره میشود ،مردم را خلع سالح
میکند و دنبال کارشان میفرستد .سالح از آن سپاهیان است و تنها شاه
و دولت زیر فرمان او باید مسلح باشد و نه مردم.
بفـرمـود کـردن بدر بـر خــروش
که هـرکس که داریـد بیدارهوش
نبـایـد که باشید با سـاز و جنـگ
نه زینگونه جوید کسی نام و ننگ
سـپاهـی نبـایـد کـه بـا پیـشـهور
به یک روی جوینـد هـر دو هنـر
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یـکی کـارورز و یـکی گـرزدار
ســزاوار هرکس پدید است کـار
چو این کار آن جوید آن کار این
پرآشــوبگـرددسـراسرزمیـن()۳۲
فریدون از مردم میخواهد که مطمئن باشند .ناپاک دربند است .بروند
و خرم و آرام مشغول کار خود باشند .فریدون مانند هر شاه دیگری از مردم
مسلح میترسد .چرا که در آن صورت :پرآشوب گردد سراسر زمین!!

 .۴مقابل ٔه پهلوانان با نوذر

دوران شاهی فریدون دوران آشفتهای است .پسرانش َسلم و تور علیه
وی میشورند و برادر کوچک خود ایرج را که از جانب موبدان و بخردان
و سپاهیان به جانشینی فریدون برگزیده شده میکشند و به سوی ایران
لشکر میکشند .اما منوچهر نبیر ٔه فریدون و فرزند پشنگ بر آنان پیروز
میشود .سرپیچی سلم و تور از فرمان فریدون و کشاندن کار به جنگ
و خونریزی از نمونههای برجست ٔه شورش بناحق است که فردوسی تأیید
نمیکند.
زمان منوچهر زمان آرامش نسبی است .مناسبات او با بزرگان قابل
تحمل است .سام که همزمان اوست ،پند میدهد و منوچهر میپذیرد.
سام به خود حق میدهد که از فرمان شاه سرپیچی کند و دستور وی را که
جنگ علیه مهراب شاه است اجرا نکند)۳۳(.
اما منوچهر به این سرپیچی که بحق است گردن مینهد)۳۴(.
نوذر فرزند منوچهر پس از مرگ او به شاهی میرسد .او بچ ٔه درباری
لوس غیرقابل تحملی است .خودکامه و بیدادگر و پولپرست است.
مردم زیر بارش نمیروند ،علیه او میشورند.
بـریــن بـرنـیـامـد بسـی روزگار
که بیـدادگــر شـد سـر شهـریـار
ز گیتی بـرآمد به هـرجـای غـو
جهان را کهن شد سر از شاه نو
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چه او رسـمهای پـدر درنـوشت
ابـا مـوبـدان و ردان تیـز گشـت
همی مردمـی نزد او خـوار شـد
دلـش بـرد ٔه گـنج و دیـنـار شـد
کـدیـور یکایـک سـپاهـی شـدنـد
دلیـران سـزاوار شـاهـی شـدنـد
چو از روی کشور برآمد خروش
جهانیسـراسربـرآمدبهجـوش()۳۵
نوذر میترسد .دست به دامن سام میشود.
بتـرسـیـد بـیـدادگـر شهــریار
فرستاد کـس نـزد سـام سوار()۳۶
در نامهای به سام مبالغی تملق او را میگوید و به اینجا میرسد که:
کنون پادشاهی پرآشـوب گـشت
سخـنها از انـدازه انـدر گذشت
اگر برنگیرد وی آن گـرز کین
از این تخت پردخته ماند زمین()۳۷
سام برای اصالح کار میآید .بزرگان پیش او میروند ،شکایت از
نوذر میکنند که او را نمیخواهیم و از سام میخواهند که او شاه باشد.
بزرگان ایران
پـیـاده هـمـه پـیـش سـام دلـیــر
بـرفتند و گـفتند هـرگـونه دیــر
زبـیــدادی نـــوذر تـــاجـــور
که برخیــره گـم کرد راه پــدر
جهان گشت ویران ز کردار اوی
غنـوده شـد آن بخت بیدار اوی
بگــردد هـمـی از ره بـخــردی
فــره ایـــزدی
از او دور شــد
ّ
چـه باشـد اگـر سـام یـل پهلوان
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نشیند بریـن تخت روشنروان
جهــان گـــردد آبــاد بــا داد او
بـرویـسـت ایــران و بـنـیـاد او
که ما بنـده باشیم و فرمان کنیم
روانها به مهرش گروگان کنیم()۳۸
سام بزرگان را آرام میکند و به حمایت از نوذر میطلبد .از سام
میپذیرند ،برای پوزش پیش نوذر میروند و سام به نوب ٔه خویش پیش
نوذر میرود .پند میدهد:
کــژی بـه داد آوریـــد
دل او ز
ّ
چنان کرد نوذر که او رای دید()۳۹
با این حال شاهی نوذر خوشعاقبت نیست .او مرد بیدادگر زردوست
و برد ٔه گنج است .نم یت واند کشورداری کند .بر اثر ظلم او و جدایی مردم
از دولت سپاه توران در زمان او بر ای ران چیره م یشود .سپاهیان اف راسیاب
نوذر را دس تبسته و خ وار و برهنه م یکشند و اف راسیاب او را گردن
م یزند:
ببـسـتنـد بازوش بـا بـنـد تـنــگ
کشیدندش از جـای پیـش نهنگ
به دشت آوریدندش از خیمه خوار
برهـنه سـر و پای و برگـشته کار
...
بـزد گــردن خســـرو تـاجــدار
تنش را به خاک انـدر افگند خوار()۴۰
فردوسی از کشته شدن نوذر به این خواری و فالکت چنین نتیجه
میگیرد:
ایـا دانشـی مـرد بسـیـار هـــوش
هـمـه چــادر آزمـنـدی مـپــوش
که تخت و ُک َله چون تو بسیار دید
چنیـن داستـان چند خواهی شنید
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چه جوئی از این تیـره خاک نژند
که هم بازگرداندت مسـتمنـد()۴۱
پس از نوذر فرزندانش گستهم و طوس پیش زال میروند و از او کمک
میخواهند .زال در زمانی که شاهی در کشور نیست جنگها میکند و
ترکان را از ایران بیرون میراند ،ولی حاضر نمیشود گستهم یا طوس را به
شاهی بردارد .زوطهماسب را برمیگزیند که در صفحات پیش گفتیم)۴۲(.

 .۵سرپیچیهای بزرگ و قیامها در زمان کاووس

الف .سرپیچی پهلوانان از فرمان کاووس
کاووس پسر زوطهماسب شاهی را چون مال دنیا از پدر به ارث
میبرد .خودکامه ،فزونطلب و سر به هواست .دوران شاهی او دوران
سرپیچیها و قیامهاست .کاووس گنج بیرنج به دست آورده و جهان را
زیر پای خویش دیده و آرام نمیگیرد .قصد مازندران میکند .در محیط
وحشتی که ایجاد کرده ،کسی نمیتواند حرف راست بگوید .بزرگان
مجبور میشوند در حضورش بگویند کهتریم ،اما در پشت سر او انجمن
میکنند و به زال پیغام میدهند که شاه اهریمن شد ،باید چاره کرد و ایران
زمین را از بد کاووس رهانید.
کسی راست پاسخ نیارست کرد
نهانی روانشان پر از باد سرد
...
بـه آواز گـفـتـنـد مـا کـهـتـریــم
زمین جز به فـرمان تو نسپریم
از آن پـس یکی انجمن ساختنـد
ز گــفـتـار او دل بـپرداخـتـنــد
...
یکـی چاره بایـد کـنـون اندریـن
که این بد بگــردد ز ایران زمین()۴۳
طوس میگوید چار ٔه کار دست زال است .باید دنبال او فرستاد.
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چنین میکنند .فرستاده به نیمروز پیش زال میرسد و پیغام میدهد که
شاه را آهرمن از راه راست به در کرده و او رنج نیاکان را فراموش کرده
است .اگر دیر کنی او ایران بر باد خواهد داد و هم ٔه زحمات تو نیز که
برای نجات ایران کشیدهای ،بر باد خواهد رفت .زال این پیام میشنود و
سخت برآشفته میشود:
چـو بشـنید دسـتان بپیچید سخـت
تنش گشت لرزان بهسان درخت
همی گـفت کاووس خودکامه مرد
نه گـرم آزمـوده ز گیتـی نه سـرد()۴۴
زال به سوی کاووس م یآید .بزرگان استقبال م یکنند .آفرینش
م یخ وانند و به دنبال او پیش کاووس م یروند .زال از زبان همه به کاووس
م یگوید:
تـو از خـون چنـدین سر نامـدار
ز بهـر فــزونـی درخـتـی مـکار
که بـار و بـلنـدیـش نفـریـن بـود
نـه آئیـن شـاهـان پیشـیـن بـود()۴۵
کاووس این اندرزها نمیشنود .به سوی مازندران میرود .دست به
غارت میگشاید که سرانجا ِم منطقی آن شکست و فالکت است.
ب .نخستین سرپیچی بزرگ رستم از فرمان کاووس
سرپیچی بزرگ دیگر از فرمان کاووس زمانی است که کاووس
میخواهد رستم را به جنگ سهراب بفرستد.
اما رستم امروز و فردا میکند .کاووس شرم از دیده میشوید و فرمان
میدهد که دست رستم ببندند و او را بر دار کنند.
کاووس
یکی بانگ بر زد به گیو از نخست
پس آنگاه شـرم از دو دیده بشست
که رستـم که باشد که فــرمان مـن
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کـنـد پسـت و پیـچــد ز پیمـان مـن
بگـیـر و ببـر زنــده بـر دار کـن
وزو نیز با مــن مگــردان سخن()۴۶
آیا چنین فرمانی قابل اج راست؟ به فت وای شاهنامه نه! ه زار بار نه! گیو
فرمان شاه را اج را نم یکند .شاه به طوس فرمان م یدهد که برو هر دو را
بر دار کن .آنگاه رستم به خشم م یآید و زبان فردوسی با خشم مقدس
رستم اوج م یگیرد .ک متر کسی م یت واند تردید کند که فردوسی ،زمانی که
ابیات زیر را م یسرود خود را به جای رستم م یدید:
تهمـتــن بـرآشـفـت بـا شهـریـار
که چندیـن مدار آتـش اندر کنار
همه کارت از یکدیگر بدترست
تو را شهریاری نه اندر خورست
...
به در شد به خشم اندر آمد به رخش
منم گفت شیر اوژن و تاجبخش
چو خشم آورم شاه کاووس کیست
چرا دست یازد به من طوس کیست
زمیـن بنـده و رخـش گاه منسـت
نگیـن گـرز و مغفر کاله منست
سـرنـیــزه و تـیــغ یــار مـنانـد
دو بـازو و دل شهـریار مـناند
چــه آزاردم او نــه مـن بـنـدهام
یـکـی بـنــد ٔه آفــریـنـنــدهام()۴۷
بزرگان و نامداران نیز جانب رستم را دارند و نه جانب شاه را.
غمی شـد دل نـامـداران هـمـه
که رستم شبان بود و ایشان رمه
به گودرز گـفتند کیـن کار تسـت
شکسته به دست تو گردد درست
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به نـزدیـک این شـاه دیـوانه رو
وزیـن در سخن یاد کن نو به نو()۴۸
کاووس حرف از گودرز شنید و یا بهتر بگوییم از حمل ٔه سهراب و
از عدم رضایت هم ٔه پهلوانان خودی ترسید .او به تنهایی یارای مقابله با
سهراب و قدرت رهبری فرماندهان را نداشت .از تندی با رستم پشیمان
شد .دنبال رستم فرستاد .هم ٔه نامداران رستم را ستایش کردند و به او
گفتند کاووس را آدم حساب نکن:
تو دانی که کاووس را مغز نیست
به تیزی سخن گفتنش نغز نیست()۴۹
اما خشم رستم هنوز جوشان است و میگوید:
چـرا دارم از خشـم کاووس بـاک
چهکاووس پیشمچهیکمشتخاک
سـرم گشت سیر و دلـم کـرد بس
جز از پاک یـزدان نتـرسم ز کس()۵۰
بزرگان رستم را از راه دیگری آرام میکنند .به او توجه میدهند که
اگر از کاووس رنجیدهای مردم ایران که گناه ندارند .تورانیان میآیند و
کاووس قادر به مقابله با آنان نیست .به عالوه شاید مردم گمان کنند که از
سهراب ترسیدهای .رستم رام میشود .پیش کاووس میرود و فردوسی
کاووس را در برابر رستم به یک پول سیاه بدل کرده ،خاک در دهانش
میپاشد .از خود او بشنوید:
چو در شد ز در شاه بر پای خاست
بسی پوزش اندر گذشته بخواست
چـو آزرده گـشـتی تـو ای پیـلـتــن
پشیمان شدم خاکم اندر دهن!!()۵۱
پاسخ رستم این است :روانت ز دانش مبادا تهی!!
پ .قیام رستم علیه کاووس
میان رستم آزاده و کاووس دیوان ٔه خودکامه ،همواره کشمکش است.
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رستم کاووس را الیق شهریاری نمیداند و دربار او را فاسد میشناسد،
تا جایی که پسرش سیاوش را از او میگیرد تا خود پرورشش دهد .اما
اختالف رستم با کاووس وقتی به اوج میرسد که خبر کشته شدن سیاوش
را به رستم میدهند .رستم در تمام جریان فرار سیاوش ،تالش او برای
استقرار صلح بنیادی با توران وارد است و همواره جانب سیاوش را
دارد .زمانی که میشنود این شاهزاد ٔه صلحجو به دست افراسیاب کشته
شده ،ابتدا به سراغ کاووس میرود .چرا که باید انتقام خون سیاوش را
اول از کاووس گرفت که با خودکامگی و دیوانگی خویش کار را به اینجا
کشانید .رستم با دلی کینهجو سپاهی فراهم میآورد ،درفش قیام علیه
کاووس برمیافرازد و به سوی قصر شاهی روی مینهد تا کاووس را از
تخت شاهی سرنگون سازد.
سـپــاهـی فــراوان بــ ِر پیـلـتــن
ز کشمیـر و کابـل شـدنـد انجمـن
به درگــاه کاووس بـنـهـاد روی
دو دیده پر از آب و دل کینهجوی()۵۲
این دیگر سرپیچی ساده نیست ،قیام مسلح است علیه شاه.
رستم به نزدیکی کاووس میرسد و سرنگونی شاهی او را اعالم میکند:
تهمتن
چو آمـد به نـزدیک کاووس کـی
سرش بود پرخاک و ُپر خاک پی
بدو گفت خـوی بد ای شهـریـار
پراگـنـدی و تخمـت آمـد به بـار
تـرا مـهـر ســودابـه و بـدخـوی
ز سـر برگرفت افســر خسروی
کـنـون آشـکـارا ببیـنـی هـمــی
که بـر مـوج دریـا نشینی همـی
از اندیش ٔه خـرد و شـاه ستـرگ
بیـامد به مـا بر زیانـی بـزرگ()۵۳
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رستم به سوی سودابه ،زن کاووس میرود و او را که در فرار و مرگ
سیاوش گناهکار اصلی است ،به دو نیم میکند .کاووس از جایش تکان
هم نمیخورد .در این کشور رستم همه کاره است و نه او.
تهمتـن بـرفت از بـر تخت اوی
سـوی خان سـودابه بنـهاد روی
ز پرده به گیسوش بیـرون کشید
ز تخت بـزرگیش در خون کشید
به خنجـر به دو نیم کردش براه
نجنبیـد بـر جـای کاووس شـاه()۵۴
مردم ایران رستم را تأیید میکنند:
همه شـهر ایـران به ماتـم شـدند
پر از درد نزدیک رستـم شدند()۵۵
این دیگر پایان کار کاووس است .گردان و ایرانیان به گرد رستم
حلقه میزنند و زیر فرمان او به جنگ ترکان میروند .در نبردی بزرگ
بر افراسیاب پیروز میشوند و در زمانی که هنوز کاووس زنده است،
کیخسرو را به جای وی به شاهی مینشانند)۵۶(.

 .۶مقابل ٔه پهلوانان با کیخسرو

کیخسرو در شاهنامه شاه ستودهای است .با آنکه در آغاز کار مخالفینی
دارد ،ولی به هر صورت به نام اینکه پسر سیاوش بوده و توانسته است
انتقام خون سیاوش گرفته و بر افراسیاب به طور کامل پیروز شود ،و از
آنجا که اصل را بر عدل و داد گذاشته و از بزرگان قوم حرف شنوایی دارد،
مورد تأیید است .با این حال در پایان عمر ،زمانی که تصمیم میگیرد به
جای خویش لهراسب را به شاهی برگزیند با مخالفت وسیع بزرگان و
پهلوانان روبرو میشود .آنان در برابر کیخسرو میایستند و او را به شدت
نکوهش میکنند و اگرچه سرانجام به این انتخاب گردن نهاده ،لهراسب
را اجبار ًا به شاهی میپذیرند ،ولی دلگیر میشوند .خاندان زال و رستم
به زابلستان میروند و سالها دیگر به دربار نمیآیند.
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زمانی که پهلوانان از قصد کیخسرو به کنارهگیری با خبر میشوند ،در
پشت سر او انجمن میکنند و گیو را به دنبال رستم میفرستند تا به او خبر
دهد که شاه راه گم کرده و بیم آن است که مانند کاووس شود:
به زابل به رستم بگویی که شـاه
ز یـزدان بپیچیـد و گـم کـرد راه
...
بتـرسیـم کـو همچـو کاووس شــاه
کـژ و دیوش بپیچد ز راه()۵۷
شـود ّ
رستم و زال آمدند و آنگاه پهلوانان به آنان گفتند:
بگفتنـد با زال و رستــم که شـاه
بـه گـفتـار ابلیـس گــم کـرد راه
...
جـز آنسـت کیخسـرو ای پهـلوان
کهدیدیتوشادابوروشنروان()۵۸
زال امیدوار است که کیخسرو را با پند به راه آورد ،ولی موفق
نمیشود .و آنگاه رو به ایرانیان میگوید نباید زیر بار هوسهای شاه
رفت:
به ایرانیـان گفـت کیـن رای نیسـت
خرد را به مغز اندرش جای نیست
...
نـبـایــد بـدیــن بـود هـمداسـتـان
کـه او هیـچ رانـد چنیـن داسـتان
مگــر دیـو با او هـمآواز گـشـت
که از راه یزدان سرش بازگشت()۵۹
ایرانیان به زال پیوستند و به او گفتند:
همه با توایـم آنچ گویی به شـاه
مبـادا که او گـم کند رسـم و راه()۶۰
زال از زبان ایرانیان چشم در چشم کیخسرو اعالم میکند که اگر از
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این راه برود از او پیمان خواهند برید ،او را شاه نخواهند خواند .تمام
یالن نیز با زال همصدا میشوند.
زال خطاب به کیخسرو:
ازیـن بـد نبـاشـد تنـت ســودمنـد
نـیـایــد جـهـانآفـریـن را پـسـنـد
گر این باشـد ای شـاه سـامان تو
نگــردد کسـی گــرد پیـمـان تـو
...
وگر نیـز جویی چنین کار دیـو
فــر کـیهـان خـدیــو
ببــرد ز تـو ّ
ُ
بمانـی پـر از درد و دل پـرگنـاه
نخوانند ازین پس تـرا نیز شـاه
گر این پند من یک به یک نشنوی
بـه آهــرمـن بـدکـنـش بگــروی
بـمـانـدت درد و نمـانـدت بـخـت
نه اورنگ شاهی نه تاج و نه تخت()۶۱
یالن نیز با زال همداستان شدند:
که مـا هم برآنیـم کیـن پیـر گفت
نـبـایــد در راسـتـی رانـهـفـت()۶۲
مجادله و مقابله میان پهلوانان و کیخسرو به درازا میکشد .کیخسرو
از تخت سیر شده و با نوعی درویشی و صوفیگری میخواهد دل از تخت
برکند .نگرانی بزرگان از این است که جانشین که خواهد بود« :کجا
خواهد این تخت و تاج آرمید )۶۳(».پیشنهاد کیخسرو برای جانشینی
لهراسب است .اما ایرانیان نمیپذیرند:
شـگـفت اندرو مانده ایرانیـان
بـرآشـفته هریک چو شیر ژیان
همی هـرکسی در شگفتی بمانـد
که لهراسب را شاه بایست خواند
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از آن انجمن زال بـرپای خاسـت
بگفت آنچه بودش به دل رای راست
چنیـن گـفـت کـی شهـریـار بلنـد
سـزد گـر کنی خاک را ارجمند
سر بخت آن کس پر از خاک باد
روان ورا خـاک تـریــاک بــاد
که لهراسب را شاه خواند به داد
ز بیـداد هـرگـز نگـیـریـم یـاد()۶۴
زال سپس لهراسب را به شدت نکوهش میکند .او را فرومایه مینامد
و میگوید نه نژاد دارد و نه هنر ،و ایرانیان میخروشند:
خـروشـی بـرآمــد ز ایـرانـیــان
کزیـن پس نبنـدیـم شـاها میـان
نجـوئـیـم کـس نـام در کــارزار
چو لهراسب را کی کند شهریار()۶۵
در مقابل ٔه یالن با کیخسرو ،فردوسی به تأکید و اصرار روی اطاعت
کورکورانه خط بطالن میکشد و نشان میدهد که یالن و پهلوانان
تابع فرمانهای ناصواب شاه نیستند ،سهل است ،هرکسی را به شاهی
نمیپذیرند و به خود حق میدهند که با چشم باز دربار ٔه شاه قضاوت
کنند و اگر او را قبول ندارند ،کمر نبندند و پیمان نکنند و باالتر از آن به
خود حق میدهند که زیر فرمان شاهی که قبولش ندارند ،شمشیر نزنند.
این همه آزادگی و سرفرازی یالن و بزرگان و پهلوانان است که شاهنامه
را جاویدان کرده است و نه سر به خاک ساییدن فرومایگان و رذیالن و
فریبکاران.

 .۷مقابل ٔه رستم با گشتاسب

لهراسب که در چنین وضعی به سلطنت میرسد و بزرگان به اکراه
او را میپذیرند با دشواریهای زیادی روبرو است .مهمتر از همه اینکه
فرزند گستاخ و شرورش گشتاسب از پدر میخواهد که از شاهی کنار
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رفته و تخت به او واگذارد.
پذیرش چنین درخواستی دشوار است ،اما گشتاسب آرام نمیگیرد.
میهن خود را رها میکند و به روم میرود .در آنجا نام و نشان خود را
پنهان کرده ،پهلوانی گمنام میشود .بر سر گشتاسب حوادثی میآید که
بر اثر آن هم سزاواری و هم سستیهای او نمایان میشود .او پهلوانی
است پرزور ولی کمخرد ،زورگو و دروغپرداز .این پهلوان دختر
پادشاه روم را ـ که عاشق او شده ـ به زنی میگیرد .قیصر روم سپاهی به
سرکردگی گشتاسب به سوی ایران میفرستد .گشتاسب که شاهی را به
درخواست از پدر نگرفته ،اینک میرود که به اتکاء لشکر بیگانه به چنگ
آورد .لهراسب چارهای جز تسلیم ندارد .بدون جنگ شاهی به گشتاسب
میدهد.
گشتاسب پس از رسیدن به شاهی نیز نمیتواند دادگر باشد .فردوسی
مقدم ٔه شاهی او را طوری چیده است که باقی کارهای زشتش قابل درک
باشد .گشتاسب با پسرش اسفندیار ـ که او هم خواستار جانشینی پدر
به هنگام زندگی اوست ـ دشواریها دارد .برای رفع دشواری و دفع
رقیب ،گشتاسب اسفندیار را به مقابله با رستم میفرستد تا او را به بند
کند .رستم گردن به این فرمان احمقانه نمینهد و تا آنجا پیش میرود که
اسفندیار را که حامل فرمان بیدادگران ٔه شاه است ،میکشد .مقابل ٔه رستم
با گشتاسب و نبرد او با اسفندیار یکی از تراژدیهای بزرگ و شاید
بزرگترین تراژدی شاهنامه است که ما در صفحات بعد خواهیم آورد.
این مقابلهها در طبری و ثعالبی گذراست .آنان گشتاسب را شاهی
ستوده میدانند .از هزار بیت باقیمانده از شاهنام ٔه دقیقی هم که فردوسی
نقل کرده ،پیداست که گشتاسب او هم با گشتاسب فردوسی یکی
نیست.

 .۸مقابل ٔه بزرگان با بهرام گور

شاهنامه پس از گشتاسب چهار بار دیگر از دخالت لشکریان بیگانه
و دولتهای بیگانه برای بر تخت نشاندن شاهان بیدادگر یاد میکند
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و در مواردی به تفصیل میپردازد .فردوسی نشان میدهد که دخالت
بیگانگان برای سرکوب قیام مردم ایران تا چه حد زیانبار بوده و شاهانی
که علیه مردم خویش دست به دامن بیگانه شدهاند ،تا چه حدی پست و
بیدادگرند.
هر چهار مورد پس از گشتاسب مربوط به دوران ساسانی است که در
آن دست به دامن بیگانه شدن کام ً
ال علنی است و پوشش ظاهری زمان
گشتاسب را هم ندارد.
بار اول چنین حادثهای پس از مرگ یزدگرد بزهگر ،به هنگام گزینش
جانشین او پیش میآید .بزرگان بهرام گور را که ولیعهد است و در دیار
عرب پرورده میشود ،نمیپذیرند و میخواهند شاه دیگری بردارند.
مهان و موبدان و پهلوانان گرد میآیند و گشسپ دبیر از جانب همه
علت این امر را چنین بیان میکند:
چنیـن گفـت گویـا گشـسپ دبیـر
کـه ای نـامـداران بـرنـا و پیــر
جهـانـدارمان تـا جـهـان آفـریــد
کسی زین نشان شهریاری ندیـد
که جز کشتن و خواری و درد و رنج
بیـاگـنـدن از چیـز درویـش گـنـج
از ایـن شـاه ناپـاکتر کـس ندیـد
نـه از نـامـداران پیـشـیـن شـنـیـد
نخواهیم بر تخت زین تخمه کس
ز خاکـش به یـزدان پناهیـم و بس
سـرافـراز بـهرام فرزنـد اوسـت
ز مغز و دل و رای پیــوند اوست
ز منـذر گشـایـد سـخن سـر بسـر
نخـواهیــم بـر تـخـت بیـدادگـــر
بـخـوردنـد سـوگـنـدهای گـران
هـر آن کس که بودنــد ایــرانیـان
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کزین تخمه کس را به شاهنشهی
نخواهیـم با تـاج و تخـت مهــی
بـریـن بـر نهـادنـد و بـرخاستنـد
همی شهریاری دگر خواستند()۶۶
به این ترتیب ایرانیان شاهی بهرام گور را نمیپذیرند و مرد دیگری به
نام «پیر خسرو» را که «جوانمرد و روشندل و شادکام» و در مرز ایران
از «بینیازان» بود ،به شاهی برمیدارند.
سـپردند گـردان بـدو تـاج و گـاه
برو انجمن شـد ز هـر سـو سپاه()۶۷
بهرام گور ،ولیعهد یزدگرد بزهگر ،در اینزمان در یمن پیش منذر
تازی است .او وقتی میشنود که ایرانیان او را به شاهی نمیپذیرند ،آرام
نمینشیند و با کمک نعمان و منذر تازیان را علیه ایران برمیانگیزد و آنان
را میترساند که اگر او شاه نباشد ،ایرانیان به اعراب هجوم خواهند برد
و آنان را تیره روز خواهند کرد.
به قول بهرام ایرانیان:
ز دشـت سـواران بـرآرنـد خـاک
شـود جای بر تازیان بر مغـاک!
ُپرانـدیشـه باشـید و یـاری کنیـد
بهمـرگپـدرسـوگـواریکنیـد()۶۸
پیشنهاد همکاری علیه ایرانیان که بهرام گور به اعراب میدهد ،برای
آنان بسیار سودمند است .از راه به شاهی رسانیدن بهرام گور اعراب
میتوانند در دولت ایران نفوذ کنند .نعمان و منذر با این حساب پیشنهاد
بهرام را میپذیرند و آماده میشوند به ایران هجوم آورند و به ایرانیان
نشان دهند که شاه کیست.
بفـرمـود منـذر به نـعمان که رو
یـکی لشکـری سـاز شیـران نـو
ز شـیبان و از قیـسـیان ده هـزار
فــراز آر گــرد از در کــارزار
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من ایـرانیـان را نمـایـم که شـاه
کدامست با تـاج و گنـج و کـاله()۶۹
نعمان لشکری گرد آورد و به فرمان منذر شروع به ایجاد بینظمی
و قتل و غارت مردم ایران کرد .زن و مرد و کودک ایرانی اسیر شدند.
بالیی باور نکردنی بر سر مردم ایران آمد .بر اثر این بینظمیهای
عمدی ،کشور ویران شد و هرکسی از روم و چین و ترک و هند به ایران
دست یازید.
بـیـاورد نعـمـان سـپاهـی گـران
هـمه تـیـغ داران و نـیــزهوران
بـفـرمـود تـا تـاخـتـنهـا بـرنــد
همه روی کشور به پی بسپرند
ره شـورسـتان تـا در طیسـفـون
زمین خیره شد زیر نعل اندرون
زن و کودک و مرد بردند اسیر
کس آن رنـجها را نبد دستگیـر()۷۰
ُ
این اقدامات منذر و نعمان و بهرام تدارک کودتای  ۲۸مرداد را به
عمال «سیا» از گوشه و کنار
یاد میآورد که چگونه محمدرضا و سایر ّ
میتاختند و بهعمد بینظمی ایجاد میکردند تا ضرورت حکومت نظم
را اثبات کنند!!
ایرانیان موبدی پیش منذر فرستادند که تو مرزدار ایرانی ،اما خودت
به قتل و غارت مشغولی!
کنون غارت از تست و خون ریختن
به هرجای تاراج و آویختن()۷۱
پاسخ منذر روشن بود« :باید بهرام گور را به شاهی بردارید ».منذر
برای مؤثرتر کردن این «توصی ٔه دوستانه» بهرام گور را با سپاهی به سوی
ایران فرستاد.
گزین کرد از تازیان سـی هزار
همـه نـیــزهداران خـنجـرگـزار
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به دینـارشـان یکسـر آبـاد کــرد
سـر نامــداران پـر از باد کرد()۷۲
این لشکر به جهرم رسید .منذر بهرام را دل داد که نترس .پادشاهی
از آن توست و ایرانیان وقتی این همه سپاه و خون ریختن را ببینند،
نمیتوانند جز تو کس دیگری را شاه کنند.
چـو بـیـنـنـد بـی َمـر سـپـاه مــرا
همـان رســم و آیـیـن و راه مـرا
همین پادشـاهی که میراث تسـت
پـدر بر پـدر کـرد شـاید درسـت
سه دیگر که خون ریختن کار ماست
همـان ایــزد دادگــر یـار ماسـت
کسی را جـز از تـو نخواهند شـاه
کـه زیـبـای تـاجـی و زیبـای گـاه
ز ُمنـذر چو شاه این سخنها شنیـد
بخندید و شادان دلش بردمید()۷۳
ایرانیان با وجود این لشکرکشی مقاومت میکنند و حاضر به پذیرش
شاهی بهرام نیستند .در پاسخ او:
بـه آواز گــفـتـنــد ایــرانـیــان
که ما را شکیبـا مکن بر زیـان
نخواهیـم یکسـر به شـاهی تـرا
بـر و بـوم مـا را سـپـاهـی تــرا
کزین تخمه پرداغ و دودیم و درد
شب و روز با پیچش و باد سـرد()۷۴
منذر و بهرام میکوشند علت را دریابند .ایرانیان هم ٔه کسانی را که
یزدگرد بزهگر ـ پدر بهرام ـ شکنجه داده و خسته بود ،میآورند .دشتی پر
از مردمان زجر کشیده دیده میشود.
ز ایـران کـرا خسـته بـد یـزدگــرد
یکایک بـرآن دشـت کـردنـد گـرد
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بریده یکی را دو دست و دو پای
یکی مانده برجای و جانش بهجای
یکی را دو دست و دو گوش و زبان
بـریـده شــده چـون تــن بـیروان
یکـی را ز تـن دور کـرده دو کـفـت
از آن مردمان ماند منذر شگفت()۷۵
باری ،بهرام و منذر وعدهها به ایرانیان دادند ،تعهدها کردند که از راه
داد نپیچند ،جنایات یزدگرد بزهگر را جبران کنند .ایرانیان نیز که قدرت
مقابله با لشکریان منذر را نداشتند ،تسلیم شدند و بهرام به شاهی نشست.
در شاهنامه داستان ربودن تاج از میان دو شیر نیز که افسان ٔه ساخته
و پرداخت ٔه مبلغین دربار بهرام است ،آمده تا این طور نموده شود که
گویا بهرام گور به هر صورت با نوعی ابراز شایستگی به شاهی رسید،
اما مجموع ٔه ماجراهای بهرام گور در دیار عرب و هجوم او به ایران و
غصب تخت شاهی چنان برجسته بیان شده است که افسان ٔه ربودن تاج
در آن میان گم میشود.
روایت طبری و ثعالبی نیز در کلیات شبیه شاهنامه است ،با این
تفاوت که آنها تحریکات و توطئههای بهرام و منذر و خشم و عدم
رضایت بزرگان ایران از شاهی بهرام را خیلی خالصه میکنند و تیزیها
را میسایند .صحنههای تکان دهندهای نظیر خرابکاریهای لشکر منذر و
گردآوری شکنجه دیدگان و معلولین در دشت و نظایر آنها را نمیآورند
و در عوض قضی ٔه ربودن تاج از میان دو شیر را با تفصیل فراوان یاد
میکنند ،به طوری که از یک ماجرای ظاهر ًا یکسان دو اثر کام ً
ال متفاوت
در خواننده باقی میماند.
برخی از شرقشناسان ادعا کردهاند که گویا فردوسی توجه خاصی
به بهرام گور داشته است .نولدکه میگوید که فردوسی بخش مربوط به
بهرام گور را از منابع دیگری غیر از خداینامه و یا شاهنام ٔه ابومنصوری
گرفته و در شاهنامه گویا:
«بهرام گور کام ً
ال پهلوان محبوب و افسانهآمیز منظور شده
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است)۷۶(».

این ادعا با حقیقت وفق نمیدهد .درست است که فردوسی داستان
بهرام گور را با تفصیل فراوان آورده و کام ً
ال محتمل است که چنین
داستان مفصلی در خداینامه و شاهنام ٔه ابومنصور نبوده ،و از جای
دیگری گرفته شده است .ولی درست نیست اگر تصور کنیم که فردوسی
این داستان تفصیلی را برای بزرگ کردن و ستودن بهرام آورده است.
برعکس اثری که از خواندن مجموع ٔه داستان بهرام گور در خواننده باقی
میماند ،این است که وی مردی عیاش ،الابالی و بیمصرف بوده و کمتر
به کار اصلی خود میرسیده است .میتوان احتمال داد که فردوسی که
در زمان ساسانیان دنبال دالیل از هم پاشیدن حکومت میگشته ،نظرش
به داستانهای پرماجرای بهرام گور جلب شده است ،که هم فرصتی
باشد برای گردآوری اینگونه آثار خلقی و قصههای نوشته یا شفاهی
رایج و هم زمینهای باشد برای شناخت وضع آن روز دربار ساسانی تا
معلوم شود که این شاهان چه کردند که «گیتی چنین خوار بگذاشتند».
باید توجه داشت که بهرام گور به کار تبلیغاتی اهمیت فراوان میداد.
او از کسانی است که دستور میداد تا «قهرمانیهایش» را تصویر کنند
و در جهان بپراکنند .نقشهای بهرام به هنگام شکار ،آویختن با شیر،
تیراندازی و دوختن شیر به گورخر و غیره و غیره که به دستور خود او
ترسیم شده ،مشهور است .این تبلیغات سبب شد که عدهای گمان کنند:
«هیچ پادشاهی از وجاهات ملی مانند بهرام پنجم برخوردار
نگردیده است)۷۷(».
در شاهنامه بهرام گور چنین چهرهای نیست .بیشتر وقت او به
زنبارگی و میخوارگی میگذرد .هرجا زنی میبیند و میشنود به
دنبالش میدود و هرجا پولی سراغ میکند ،امر به مصادره میدهد .البته
آثاری از تبلیغات درباریان بهرام که دربارهاش قصهها پرداختهاند ،در
شاهنامه نیز به چشم میخورد ،ولی فردوسی آنها را بسیار کمرنگ و
معایب و مبتذالت درباری را بسیار پررنگ کرده و داستان بهرام گور را
طوری آورده است که متناسب با شیو ٔه زورگویان ٔه به حکومت رسیدن او
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و آستان ٔه مناسبی برای آغاز جنبش مزدک باشد که پس از او میآید.

 .۹قیامهای مردم در آستان ٔه جنبش مزدک

از بهرام گور ایران پرآشوبی ماند .بنا به شاهنامه ،یزدگرد پسر بهرام
شاه بدی نبود ،ولی کار خاصی هم نکرد .مرد و شاهی به فرزند کوچکتر
داد که سزاوار بود و گفت:
سـپردم به هـرمـز کاله و نگیـن
همه لشکر و گنـج ایـران زمین
...
فـر و یــال
اگـرچنـد پیــروز بـا ّ
ز هرمز فزونست چندی به سال
ز هـرمـز همـی بـیـنـم آهسـتگـی
خـردمنـدی و داد و شـایسـتگی()۷۸
پیروز به رأی پدر گردن نگذاشت و علیه برادرش هرمز برخاست و
چون نیروی کافی در داخل نداشت به هیتال رفت و از شاه هیتال کمک
خواست:
چـو هـرمز برآمـد به تخت پـدر
به سـر بـرنهاد آن ِکـیی تـاج زر
چو پیروز را ویژه گفتی ز خشـم
همی آب رشک اندر آمد به چشم
سـوی شـاه هیـتـال شـد ناگـهـان
ابا لشکـر و گـنج و چندی مهان
چغـانی شـهـی بـد فغـانیـش نـام
جهانجوی با لشکر و گنج و کام
فغانیش را گفـت کای نیکخـواه
دو فــرزنـد بـودیـم زیبــای گـاه
پدر تـاج شـاهی به کهتـر سپـرد
چو بیدادگـر بـد سـپرد و بمـرد()۷۹
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فغانی شاه هیتال حاضر شد به پیروز کمک کند ،به شرطی که بخشی
از خاک ایران بدو واگذار شود .پیروز موافقت کرد و ترمذ و ویسه را به
هیتال بخشید.
فغانی به پیروز گفت:
بـه پیـمـان سـپارم سـپاهـی تـرا
نـمـایـم ســوی داد راهــی تــرا
که باشد مرا ترمذ و ویسه گـرد
که خود عهد این دارم از یزدگرد
بدو گفت پیـروز کاری رواسـت
فزون زان به تو پادشاهی سزاست
بـدو داد شمشـیرزن سـی هـزار
ز هیـتـالیـان لشکــری نـامـدار()۸۰
پیروز با این سپاه خارجی بر برادر چیره شد و به شاهی نشست:
سـپـاهـی بـیـاورد پـیــروز شــاه
که از گرد تاریک شد چـرخ ماه
بـرآویـخت بـا هـرمـز شـهـریـار
فـراوان بـبـودسـتـشـان کـارزار
سـرانـجـام هـرمـز گـرفتـار شـد
همه تاجهـا پیـش او خـوار شـد()۸۱
پیروز به برادر رحم کرد و نکشت و به ایوان خود فرستاد.
ثعالبی این نکت ٔه آخر را که پیروز به برادرش رحم کرد ،برجسته میکند
و نبرد پیروز با برادرش هرمز را به صورت ملودرام خنکی توصیف
میکند که گویا دو برادر به هنگام جنگ از یکسو خون میریختند و از
سوی دیگر اشک .بنا به ثعالبی پیروز به هیتال نرفت و به لشکر بیگانه
متوسل نشد ،بلکه با نیروی داخلی علیه هرمز جنگید .با دقت در روایت
ثعالبی میتوان احساس کرد که او جنگ محمود را با برادرش بر سر
قدرت در نظر داشته و نخواسته است پیروز را که شبیه محمود غزنوی
است ،خراب کند.
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از این آغاز متفاوت در شاهنامه و ُغ َرر دو داستان ظاهر ًا مشابه و در
واقع مخالف پدید میآید .بنابر شاهنامه پیروز پس از رسیدن به شاهی ابتدا
وعده وعید فراوان میدهد ،اما بالفاصله که جایش محکم شد ،راه جنگ
بیدادگرانهای علیه شاه هیتال پیش میگیرد و شکست میخورد .خودش
کشته میشود و پسرش قباد اسیر .پسر دیگرش بالش به شاهی میرسد که
سزاوار این مقام نیست .سردار ایرانی ـ سوفزا ـ که زمام اصلی حکومت
را به دست دارد ،به پا میخیزد و به سوی هیتال میرود ،شکست پیروز را
جبران کرده اسرای ایرانی را آزاد میکند .بالش را از شاهی برمیدارد ،قباد
را به جای او به شاهی مینشاند و خود ادار ٔه امور را به دست میگیرد.
به این ترتیب در این لحظ ٔهٴ حساس که درباریان بر اثر اختالف
خصوصی و نبرد بر سر قدرت دشواریهای بزرگ برای کشور ایجاد
کردهاند؛ در این لحظهای که شاهی نابخرد با جنگی احمقانه و بیدادگرانه
بال بر سر مردم آورده ،فردوسی پهلوانی را میآفریند برتر از شاهان،
نمایند ٔه مردم ،مورد محبت و حمایت مردم .وظیف ٔه رهانیدن کشور از
ِخ ّفت و خواری در شاهنامه به دوش این پهلوان است.
اولی سایر منابع ،گردش حوادث
اما در طبری و ثعالبی و به طریق ٰ
طور دیگری است .از قیام سوفزا علیه بالش خبری نیست .سوفزا خیلی
کوچکتر از شاهان است .حوادثی که بر سر او میآید ،کماهمیت و
گذراست.
اینک جریان حوادث را از شاهنامه بشنویم :پیروز به هنگام عزیمت
برای جنگ با شاه هیتال (به نام خوشنواز) پسرش بالش را بر تخت
مینشاند و سوفزا را که پهلوان بزرگی است ،نگهبان تخت او میکند.
بدانگه که پیـروز شد سـوی جنگ
یکی پهلوان جست با رای و سنگ
که باشـد نگـهبـان تـخـت و کـاله
بـالش جـوان را بـود نیـک خـواه
بـدان کار شـایسته بـد سوفزای
یکـی نامـور بـود پـاکـیـزهرای

214

حماسهٔ داد

جهاندیـده از شهــر شیــراز بـود
سپهبـددل و گــردنافــراز بـود
همـو مـرزبـان بـد بـه زابلستـان
به بست و به غزنین و کابلستان()۸۲
وقتی خبر شکست و کشته شدن پیروز میرسد ،بالش کارهای نیست.
درد این شکست بر دل سوفزا مینشیند:
چـو آگاهـی آمـد سـوی سـوفـزای
ز پـیـروز بـیرای و بـیرهنـمـای
ز مژگان سرشکش به رخ برچکید
هـمـه جـامـ ٔه پـهـلـوی بـردریــد
ز سـر بـرگـرفـتـنـد گـردان کـاله
به ماتـم نشـستند بـا ســوگ شـاه
هـمـی گـفـت بـر کینـ ٔه شـهـریـار
بالش جـوان چـون بـود خواستار
بدانسـت کان کـار بـیسـود شـد
سـر تـاج شـاهی پر از دود شـد()۸۳
سوفزا با توجه به اینکه کاری از دست بالش ساخته نیست ،خود امر
دفاع از کشور را به عهده میگیرد و سپاهیان بر وی گرد میآیند.
ســپـاه پـراکـنـده را گــرد کـــرد
بزد کـوس وز دشت برخاست گرد
فـراز آمـدش تـیـغزن صـدهـزار
همه جنـگـجـوی از در کـارزار()۸۴
سوفزا اسیران را از خوشنواز پس میگیرد که قباد فرزند بزرگ
پیروز هم در میان آنهاست و پیروز به ایران برمیگردد .او بزرگترین
شخصیت کشور است و هم ٔه مردم چشم به او دارند.
سوفزا
ز جیحون گذر کرد پیروز و شاد
ابـا نـامــور مـوبــد و کـیـقـبــاد
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چو آگاهـی آمـد بـه ایـران زمیـن
از آن نـیکپـی مهتـر بآفـرین
...
خروشـی ز ایـران برآمد که گـوش
تو گفتی همی کر شود زان خروش
...
همه چـامهگـر سـوفـزا را سـتود
به بـربط همی رزم ترکان سرود
مـهان را همه چشـم بـر سـوفـزا
ازو گشته شــاد و بدو داده رای
همه شهر ایران بدو گشت باز
کسی را که ُبد کین ٔه خوشنواز
بدان پهلوان دل همی شاد کرد
روان را ز انـدیـشـه آزاد کـرد
ُببد سـوفزای از جهان بیهمال
همی رفت زینگونه تا چارسال
نبودی جز آن چیز کو خواستی
جهان را به رای خود آراسـتی()۸۵
سوفزا بالش را الیق شاهی نمیداند و بر او میشورد تا قباد را به
جای او بر تخت نشاند .سوفزا خطاب به بالش:
بـدو گـفت شـاهی نـرانی همـی
بـدان را ز نـیـکان نـدانـی همـی
همی پـادشـاهی بـه بـازی کـنی
ــر ُی َوز بـینـیــازی کـنــی
ز ُپ ّ
قبـاد از تـو در کار دانـاتـرسـت
بدیـن پادشـاهـی تـوانـاتـرسـت
به ایـوان خویش اندر آمد بالش
نیارست گفتن که ایدر مبـاش
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همی گفت بیرنج تخت این بود
که بیکوشش و درد و نفرین بود()۸۶
این برخورد تند میان سوفزا و بالش در طبری و ثعالبی نیست .طبری
روایت میکند که بالش
«سوخرا را جزء خاصان خویش کرد و گرامی داشت و عطا کرد.
بالش روشی نکو داشت .به آبادانی راغب بود و)۸۷(»...
روایت ثعالبی نیز نظیر طبری است .سوخرا (ثعالبی و طبری بجای
سوفرا ،سوخرا میآورند) در دستگاه بالش مورد مهر شاه است .به گفت ٔه
ثعالبی:
«بالش پسر فیروز سپهبدی عراق و فارس را به سوخرا داد و
سوخرا و هرگز از لطف این شاه بینصیب نماند)۸۸(».
به این ترتیب در شاهنامه بر اثر جنگ بیدادگران ٔه پیروز علیه خوشنواز
و اسیر شدن قباد ،آزاد شدنش توسط سوفزا و سپس عزل بالش و نصب
قباد به دست سوفزا ،زمینهای فراهم میآید برای نبرد بعدی میان قباد
پرمحتوی و هیجانانگیز
و سوفزا؛ گره مهمی بسته میشود برای ادام ٔه
ٰ
داستان .در روایتهای دیگر که این گره نیست سیر حوادث غیرمنطقی و
محتوی است .بنابر شاهنامه ،سوفزا کمک کرد تا کشور نظم گرفت و
بی
ٰ
چون قباد به  ۲۳سالگی رسید ،اجازه خواست و به شهر خود شیراز رفت
به این امید که قباد خدمات او را قدر خواهد شناخت و در قبال رهائیش
از بند اسارت و نشستنش به شاهی که مدیون اوست ،الاقل به حرف
بدگویان توجهی نخواهد کرد و کاری به کار او نخواهد داشت.
قباد در آغاز کار
جوان بود سـالش سه پنج و یکـی
ز شـاهـی ورا بـهـره بـود انـدکی
همی رانـد کـار جهـان سـوفـزای
نـبـد کـدخدای
قـبـاد انـدر ایـران ُ
هـمـه کـار او پـهـلــوان رانـــدی
کسـی را بـر شــاه نـنـشــانـدی
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نه موبد ُبد او را نه فـرمان روای
جهـان ُبد به دسـتـوری سـوفـزای
چنین بود تا بیست و سه ساله گشت
به جام اندرون باده چون الله گشت
بـیـامــد بـر تـاجــور ســـوفــزای
به دسـتـوری بـازگـشـتـن به جــای
سپهبد خود و لشکرش سـاز کـرد
بـزد کـوس و آهنگ شـیراز کـرد
همی رفت شادان سوی شهر خویش
ز هــر کـام بـرداشـته بهر خـویـش
همه پارس او را شده چـون رهـی
هـمـی بـود بـا تــاج شـاهـنـشـهـی
بـدان بـد کـه مـن شــاه بـنـشـانـدم
بـه شـاهـی بـر او آفریـن خوانـدم
گر از من کسی زشت گویـد بدوی
ورا سرد گوید بـراند ز روی()۸۹
ولی امید سوفزا باطل بود .قباد ـ مانند هم ٔه خودکامگان ـ در حق
این پهلوان نامردی کرد .او نتوانست وجود مردی بزرگتر از خود را در
کشور تحمل کند .هم ٔه شاهان خودکامه چنیناند .آنان هم ٔه بزرگمردان
و دانشمندان را از میان میبرند و سطح حکومت را آنقدر پایین میآورند
که خود با هم ٔه ُخردی بتوانند در باالی آن قرار گیرند .قباد در برابر تفتین
پیرامونیان تسلیم شد.
چـو آگاهـی آمـد بـه ســوی قبــاد
ز شـیـراز وز کـار بـیــداد و داد
همی گفت هرکس که جز نام شاه
نـدارد ز ایــران ز گـنــج و سـپـاه
نه فرمانش باشد به چیزی نه رای
جهـان شـد همـه بنـد ٔه سـوفـزای
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هـر آنکـس که ُبـد رازدار قبــاد
بـرو بر سـخنها همـی کـرد یـاد
که از پـادشــاهـی به نـامی بسـنـد
چـرا کـردی ای شـهـریـار بـلنـد
ز گــنـج تـو آگــنـدهتــر گــنـج او
ببایـد گسسـت از جهـان رنج او
همه پارس چون بنـد ٔه او شـدنـد
بـزرگـان پـرســتـنـد ٔه او شـدنـد
ز گـفـتــار َبـد شــد دل کـیـقـبــاد
ز رنجش به دل بر نکرد ایچ یاد()۹۰
چنانکه میبینیم فردوسی آشکارا جانبدار سوفزاست و از اینکه قباد
از رنجی که سوفزا کشیده و خدمتی که کرده یادی هم نمیکند ،دل آزرده
است.
قباد نه تنها یاد خدمات سوفزا نیست ،بلکه در خود آن قوت و جرأت
را که به جنگ سوفزا برود ،نمیبیند و از مردم که خدمات سوفزا را به یاد
دارند ،میترسد:
همی گـفت گـر مـن فرستـم سـپاه
سـر او بگــردد شـود رزمخـواه
چو من دشمنی کرده باشم به گنج
ازو دیـد بـایـد بسـی درد و رنـج
کـنـد هـر کـسـی یـاد کـــردار او
نـهــانــی نـدانـنــد بــازار اوی
نـدارم ز ایــران یکـی رزمخــواه
کز ایـدر شـود پیش او با سـپاه()۹۱
بادمجان دور قابچینان به قباد دل میدهند و میگویند که سردار
دیگری به نام شاپور رازی را که دشمن شخصی سوفزاست و به مقام
او رشک میبرد ،به جنگ سوفزا فرستد .قباد جرأت مییابد و سرشت
زشتش آشکارتر میشود:
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شنید این سخن شاه و نیرو گرفت
هنـرها بشست ازدل آهـو گرفت()۹۲
قباد شاپور را به جنگ سوفزا میفرستد .شاپور پیش سوفزا میرود و
نام ٔه شاه را داده و میگوید که دستور دارم تو را بند کنم:
چو آن نامه برخواند شاپور گفت
که اکنـون سخـن را نبایـد نهفـت
تـرا بـنـد فــرمـود شــاه جهـــان
فـراوان بنـالیـد پیـش مــهـان()۹۳
سوفزا خدمات خود را به یاد میآورد:
چنین داد پاسخ بدو پهلوان(سوفزا)
کـه دانـد مـرا شـهــریـار جـهــان
بـدان رنـج و سختی که بردم ز شاه
بـرفـتــم ز زاولـســتـان بـا ســپـاه
بـه مـردی رهـانیــدم او را ز بنــد
نـمـانــدم کـه آیـد بـرویـش گـزنـد
مـرا داسـتان بـود نـزدیـک شــاه
هـمان نـزد گــردان ایـران سـپـاه
گـر ایدونک بنـدسـت پاداش مـن
تـرا چـنگ دادن بـه پرخاش مـن
نخواهـم زمـان از تو پایـم به بنـد
بـدارد مــرا بـنـــد او ســودمـنـد
ز یـزدان وز لشـکرم نیسـت شـرم
که مـن چنـد پالـودهام خون گـرم
بـدانـگـه کجـا شــاه در بنــد بـود
به یـزدان مرا سخت سـوگند بود
که دستـم نبینـد مگــر دسـت تیـغ
به جنگ آفتاب انـدر آرم به میـغ
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مگر سر دهـم گر سر خوشنـواز
به مردی ز تخت اندر آرم به گاز
کنونم که فـرمود بنـدم ســزاسـت
سـخنهای ناسـودمنـدم سـزاسـت
ز فــرمـان او هـیـچگــونه مگــرد
چو پیـرایهدان بنـد بر پای مـرد()۹۴
سوف زا رستم نیست .بهجای مقابله با قباد و تن در ندادن به بند ـ به
هر قیمتی که باشد ـ بند را م یپذیرد .پناهگاهش مظلومیت است .او
سوگند خورده است که در ب رابر دشمن جز تیغ نبیند ،اما در ب رابر دوست،
که زحماتش را ای نچنین نامردانه پاداش م یدهد ،از بند شدن نیز شرمی
ندارد .سوف زا پهل وان دوران ب یفروغ ساسانی است و نه پهل وان عهد رستم.
قباد سوفزا را به زندان میفرستد .گنج و کشت و درو او را در شیراز
غارت میکند ،ولی باز هم از او میترسد .به او خبر میدهند که مردم با
سوفزا هستند.
چنین گـفت پس شـاه را رهنمـون
که یـارنـد با او هـمـه طیسـفـون
همـه لشـکـر و زیـردســتـان مـا
ز دهـقــان وز در پرســتـان مــا
گر او انـدر ایـران بمانـد درسـت
ز شـاهی ببایـد تـرا دسـت شـست
ِ
بـدانـدیـش شــاه جهـان کشـته بـ ْه
س ِر بخت بـدخواه برگشـته بـه()۹۵
قباد همه چیز را فراموش میکند و برای حفظ شاهی فرمان میدهد
سوفزا را بکشند .فرمان شاه اجرا میشود .مردم در برابر این جنایت به
پا میخیزند .سپاهی و شهری یکی میشوند .اسلحه میگیرند .به دربار
هجوم میبرند ،قباد را میگیرند و بند به پایش میبندند و جاماسب را به
شاهی برمیدارند.
فردوسی که عمیق ًا جانبدار سوفزاست ،قیام مردم را بسیار زیبا
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توصیف میکند .به خود او گوش کنید:
چـو آگـاهـی آمـد بـه ایــرانـیــان
که آن پـیـلتـن را سـرآمـد زمـان
خـروشـی برآمـد ز ایـران به درد
زن و مرد و کودک همی مویه کرد
برآشفت ایران و برخاسـت گـرد
همـی هـرکسـی کـرد سـاز نبـرد
همی گفـت هرکس که تخت قبـاد
اگـر سـوفزا شـد به ایـران مبـاد
سپاهی و شهری همه شـد یکی
نـبــردنـد نـام قـبـــاد انـــدکـی
بـرفتنـد یکـسـر بـه ایــوان شــاه
ز بـدگـوی پـردرد و فریـادخـواه
کسی را که بر شـاه بدگوی بـود
بـدانـدیـش او و بـالجـــوی بــود
بکشتند و بردند ز ایـوان کشـان
ز جاماسپ جستند چنـدی نشـان
که کهـتـر بـرادر بـد و سـرفراز
قبـادش همی پـروریـدی بـه نـاز
ورا بـرگــزیـدنـد و بـنـشـانـدنـد
به شــاهی برو آفریـن خواندنـد
بـه آهـن بـبـسـتـنــد پـای قبـــاد
ز فـر و نـژادش نکــردنـد یــاد()۹۶
ّ
فردوسی اضافه میکند:
چنیـن اسـت رسـم ســرای کهـن
سرش هـیچ پیدا نبـیـنی ز بـن()۹۷
قیام کنندگان قباد را به دست پسر سوفزا ـ به نام زرمهر ـ میسپارند که
هر طور میخواهد کین پدرش را بخواهد .اما زرمهر با قباد خوشرفتاری
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میکند و او را از زندان فراری میدهد .قباد از نو به شاه هیتال پناه میبرد
و این بار بخش دیگری از خاک کشور را به او میبخشد ،تا در عوض
لشکری بگیرد و به جنگ مردم بیاید .مذاکرات و پیمان بستن قباد با شاه
هیتال آنقدر معاصر است که هر خوانندهای را به یاد معاملههای سیاسی
محمدرضا شاه با عمال «سیا» و انحصارات امپریالیستی میاندازد.
گوش کنید:
بـر شــاه هیـتــال شــد کیـقـبــاد
گـذشـته سـخـنها بـدو کـرد یـاد
بـگــفـت آنـچ کـردنـد ایـرانـیـان
بـدی را ببسـتـنـد یک یک میـان
بـدو گـفـت شـاه از بد خوشنـواز
همـانـا بـدیـن روزت آمـد نـیــاز
به پیـمـان سـپارم تـرا لشکـری
از آن هر یکی بر سران افسـری
که گـر بازیـابی تـو گنـج و کاله
چـغـانی بـبـاشـد تـرا نیکخــواه
مرا باشد این مـرز و فـرمان تُرا
ز کـرده نـبـاشـد پشـیـمـان تُـرا()۹۸
پاسخ قباد این است که چغانی قابلی ندارد .تقدیم...فردوسی به عمد
زبردستی خوشنواز را نسبت به قباد تأکید میکند:
زبـردست را گـفـت خنـدان قبـاد
کـزیـن بـوم هـرگـز نگیـریم یـاد
ی َمر سپاه
چوخواهی فرستمت ب 
چغانی که باشـد که یازد به گاه()۹۹
قباد با لشکر هیتال به ایران میآید.
بیــاورد لشکــر سـوی طیسـفـون
دل از درد ایرانیان پر ز خون()۱۰۰
پیران قوم وقتی لشکر دشمن را دیدند ،از ترس تسلیم شدند .قباد از
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نو به شاهی نشست.
در قیام مردم علیه قباد به خاطر سوفزا ـ آنطور که شاهنامه توصیف
میکند :بههم پیوستن ارتش و مردم ،جنبش عموم خلق از زن و مرد و
کودک ،خلع قباد و به بند کردن او ،گزینش جاماسب به شاهی ،توسل
مجدد قباد به لشکریان بیگانه و بازگشت به شاهی از این طریق ـ همه
جو حاکم در کشور در آستان ٔه جنبش مزدک حکایت
و هم ٔه اینها از ّ
میکند که فردوسی آن را با بیانی شیوا و جانبدارانه تصویر کرده است .با
این تصویر قیام بعدی مردم در زمان قباد ،علل ضعف او در حکومت و
عقبنشینیاش در برابر جنبش مزدکی قابل درک میشود.
منابع دیگر چنین تصویری از زمان شاهی قباد نمیدهند .طبری از
قیام مردم به خاطر سوخرا خبری نمیدهد .آمدن جاماسب به جای
قباد را با جنبش مزدکی مربوط میداند و سرکوب آن را به زرمهر پسر
سوخرا نسبت میدهد و به هر صورت نسبت به مجموع ٔه جنبش بدبین
است)۱۰۱(.
ثعالبی از قیام عمومی خبر نمیدهد ،ولی میگوید که وقتی قباد
سوخرا را کشت «بزرگان و سران سپاه» ریختند و کسانی را که در این
کار دست داشتند گرفتند و کشتند و چون از قباد میترسیدند او را از
شاهی برداشتند و برادرش جاماسب را به جای او نشاندند)۱۰۲(.
ثعالبی از این قیام حمایتی نمیکند و در مورد رفتار پسر سوخرا با
قباد ـ که حاضر به کینخواهی پدر و کشتن قباد نشد ـ اینطور توضیح
میدهد که:
«برزمهر (پسر سوخرا) عاقلتر از آن بود که جرأت کشتن شاه را
به خود بدهد ،و نفهمد که ریختن خون شاهان به دست هرکس که
باشد بیمکافات نخواهد ماند)۱۰۳(».

 .۱۰جنبش مزدکی

آنچه از نبرد مردم ایران علیه شاهان گفتیم ،تنها بخشی است از
شاهنامه .متن اصلی اثر بهمراتب غنیتر از اینهاست و با روشنی تمام
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نشان میدهد که اساس شاهی ـ به ویژه در زمان ساسانی ـ استوار نبوده
و بحران سیاسی مداومی در کشور وجود داشته است .ریش ٔه این بحران
در عدم رضایت تود ٔه مردم و مبارزات طبقاتی است که در عمق جامعه به
شدت جریان مییابد.
فردوسی از کسانی نیست که مبارزات طبقاتی را از دیدگاه زحمتکشان
بنگرد .او «دهقان» ورشکستهای است و هم ٔه مسائل اجتماعی را
نیز از زاوی ٔه دید طبقاتی خود مینگرد و در مورد زحمتکشان بیشتر
روی دستورات اخالقی از نوع «کمک به درویشان» و «دستگیری از
مستمندان» تکیه دارد و نه ضرورت تغییر عمیق مناسبات اجتماعی به
سود زحمتکشان.
با این حال فردوسی به مثابه یک نویسند ٔه بزرگ نمیتواند واقعیت
دوران خود را منعکس نکند و مبارزات وسیع ضد فئودالی تود ٔه مردم
را ندیده بگیرد ،بهویژه که منافع طبقاتی خود او نیز به عنوان دهقان
ورشکسته به او حکم میکند که با تود ٔه مردم باشد و با خراجی که شاهان
از کشتکاران میگرفتند ،به شدت مخالفت کند و نوعی برابری انسانها
را با نظر تأیید بنگرد .به همین دلیل از میان تمام کسانی که در آن زمان از
جنبش مزدک یاد کردهاند ،فردوسی تنها کسی است که از مزدک به بدی
یاد نکرده و برعکس عالق ٔه خود را نسبت به او نشان داده است.
برای درک بهتر مسئله بجاست که به عقب برگردیم و نظر فردوسی را
دربار ٔه طبقات جامعه از آغاز بررسی کنیم.
شاهنامه تقسیم جامعه را به گروههای اجتماعی از زمان جمشید
میداند .شاهان پیش از جمشید ،رام کردن و اهلی کردن ددان ،کشت
و ورز ،گداختن آهن ،بر تن کردن پوست حیوانات و غیره را به مردم
آموختهاند .جمشید پارچه بافتن و لباس پوشیدن را آموخت و مردم را
به چهار گروه کرد :گروه نخست کاتوزیان که کارشان پرستش است،
گروه دوم نیساریان که کارشان جنگ و نگاهداری کشور و تخت شاهی
است ،گروه سوم بسودی که کارشان کشت و ورز است و گروه چهارم
آهتوخوشی یعنی دستورزان و پیشهوران.
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گـروهی که کاتـوزیان خوانیـش
بـه رسـم پـرسـتـنـدگان دانـیـش
جـدا کـردشـان از میــان گــروه
پرسـتنـده را جایـگـه کـرد کــوه
بـدان تا پـرسـتـش بـود کارشـان
نـوان پیش روشـن جهاندارشـان
صـفی بر دگر دسـت بنشـاندند
همـی نـام نیـسـاریـان خـوانـدند
کجا شـیـرمـردان جـنـگ آورنـد
فـروزنـد ٔه لشـکــر و کشــورنـد
کزیشـان بود تخت شـاهی بجای
وزیشـان بود نام مـردی بپـای
بسودی سه دیگر گره را شـناس
کجا نیست از کس بریشان سپاس
بکارند و ورزند و خود بدروند
به گاه خورش سـرزنش نشنوند
ز فرمان تنآزاده و ژنـدهپوش
ز آواز پـیـغـاره آسـودهگــوش
تـن آزاد و آبـاد گـیـتـی َبـــروی
بـرآسـوده از داور و گـفتگـوی
چه گفت آن سخنگوی آزاده مرد
کـه آزاده را کاهـلـی بـنـده کــرد
چهارم که خـوانـنـد آهتـوخوشـی
همان دسـتورزان ابا سـرکشی
کجا کارشان همگنان پیشـه بـود
روانشان همیشه پراندیشه بود()۱۰۴
چنانکه میبینیم این هنوز به معنای تقسیم جامعه به طبقات اجتماعی
نیست بلکه تقسیم کار اجتماعی است .بر اثر آمیزش افسانههای کهن با
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واقعیت زندگی در دوران فردوسی ،این دو با هم یکی شده و گروههای
اجتماعی ناشی از تقسیم کار با طبقات اجتماعی مشتبه میشود ،که خود
بحثی جداست و ما در آن وارد نمیشویم.
نکتهای که از نظر ما اهمیت دارد ،این است که فردوسی در برابر این
گروهبندی اجتماعی بیتفاوت نیست .او در درج ٔه اول طبق ٔه کشاورز را
ارج مینهد که از آزادمردانند ،خود میکارند و خود میخورند و سرزنش از
کسی نمیشنوند و زیر فرمان کسی نبوده و پیغاره نمیشنوند و آبادی گیتی
به آنهاست .در درج ٔه دوم ،فردوسی سپاهیان را میستاید که شیرمردان
جنگآورند و تخت شاهی از ایشان بهپاست و کشور از ایشان فروزان.
به گفت ٔه فردوسی در آغاز بندگی و بردگی نبود .بعدها پدید آمد و علت
آن کاهلی آزادگان بود.
توجه ویژ ٔه فردوسی به گروه اجتماعی کشتورزان و دهقانان
آزاد ،که از همان نخستین صفحات شاهنامه محسوس است ،تا پایان
کتاب حفظ میشود و هرجا که سخن از این گروه مردم به میان میآید،
فردوسی به طور کامل در جانب آنان است .او به این نکته که کسی از
دسترنج خویش زندگی کند و نه به حساب غارت دیگران ،اهمیت
اساسی میدهد .در شاهنامه بارها و بارها میتوان به تعبیرهایی از نوع
«خوردن از کوشش خویش»« ،داشتن نان از کوشش خویش»« ،رنجیدن
نان خویش» برخورد که مورد تأیید قطعی فردوسی است.
در زمان هوشنگ هنوز جامعه به طبقات تقسیم نشده است .هوشنگ
برای نخستین بار «چار ٔه آب» میکند ،تخم و کشت میپراکند تا هرکسی
نان خود را فراهم آورد:
برنجیـد پس هرکسی نان خـویش
بورزیدوبشناختسامانخویش()۱۰۵
کیخسرو پس از پیروزی بر افراسیاب بسیار چیز بخشید .از جمله به
زحمتکشان:
به شهر اندرون هرک درویش بـود
وگر خوردش از کوشش خویش بود
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بر آن نیـز گـنجـی پـراکنـده کـرد
جهانی بداد و دهش بنده کرد()۱۰۶
بهرام گور نیز به درویشان کمک کرد.
ز گـیتی دگـر هـرکه درویـش بـود
وگرنانشازکوششخویشبود()۱۰۷
روشن است که در هزار سال پیش ،فردوسی به علل واقعی تقسیم
طبقات جامعه آشنا نیست و مبارز ٔه طبقاتی را به روشنی درک نمیکند.
شاید هم از روی اعتقاد گمان میکند که بندگی نتیج ٔه کاهلی است .ولی
اصل مطلب این نیست .در جماعتهای روستایی ایران نیز بردهداری
وجود داشته و در زمان فردوسی قرمطیان که قاطعترین انقالبیون بودند
و نوعی کمونیسم تخیلی و ابتدایی را تبلیغ میکردند ،وجود بردهداری را
ضروری میشمردند .در لحسا که حکومت آن در دست قرمطیان بود،
هزاران برده وجود داشت که مالکیت آنها اشتراکی بود .شگفت نیست
اگر فردوسی هم بندگی را از کاهلی بداند .مهم این است که فردوسی
تأکید میکند که بردگان در تقسیمات جمشید نبودند .پای ٔه اصلی تقسیم
طبقاتی جمشید را کشتکاران تشکیل دادهاند که خود میکارند و
خود میخورند .آزادهاند .فردوسی با دلسوزی و احساس همدردی به
روزگاری میاندیشد که این آزادگان ،که نان از رنج خویش میخوردند،
از کسی سرزنش نمیشنیدند .دنیا را آباد میکردند .کسی بر آنان فرمان
نمیراند و پیغاره نمیگفت.
تا پایان شاهنامه نیز این احساس دلسوزی و همدردی نسبت به
گروه کشتورز و دهقان که از رنج خویش میخورند ،همواره در قلب
فردوسی باقی است .او همهجا مدافع آنان است .هیچگونه گزندی را از
جانب گروههای اجتماعی دیگر ـ به ویژه شاهان و سپاهیان ـ بر این مردم
زحمتکش نمیبخشد .توصی ٔه مداوم او به سپاهیان این است که مردم
کشتورز را نیازارند .از کسی چیزی نستانند .ستایش آبکی او از شاهان
بر این مبناست که به دهقانان توجه کنند و بر مردم خویش کار ببخشند و
از آنان خراج نستانند.

228

حماسهٔ داد

تقسیم جامعه به طبقات چهارگانه در زمان جمشید در سایر منابع هم
ذکر شده ،ولی از نظر محتوی با شاهنامه تفاوت میکند .در تقسیمبندی
طبقاتی جامعه که ثعالبی میآورد ،اسمی از کشتکاران نیست و کمترین
تأکیدی نیز بر آزادگی آنان ،نان خوردن از رنج خویش ،آباد شدن گیتی
توسط آنان و ...نمیشود .ثعالبی میگوید که جمشید جامعه را به طرز
زیر به طبقات تقسیم کرد:
«سپاهیان که از مرزها دفاع کنند ،دانشمندان مدنی و دینی ،دبیران
و حسابداران ،بازرگانان و پیشهوران)۱۰۸(».
تنها توصیهای که ثعالبی از قول جمشید میکند ،این است که طبقات
چهارگانه در امور یکدیگر دخالت نکنند و هرکس به کار خودش مشغول
باشد)۱۰۹(.
طبری نیز از تقسیم طبقاتی جامعه در زمان جمشید سخن میگوید.
اما کام ً
ال بیطرفانه .به گفت ٔه او جمشید
«از سال صدم تا صد و پنجاهم مردم را به چهار طبقه کرد :طبق ٔه
جنگاوران ،طبق ٔه فقیهان ،طبق ٔه دبیران و صنعتگران و کشاورزان.
طبقهای را نیز به خدمت خویش گرفت و بگفت تا هریک از
طبقات به کار خویش بپردازند)۱۱۰(».
مالحظه میکنید که آن برخورد جانبدارانه ،آن دلسوزی نسبت به
کشاورزی که خود میکارد و خود میدرود و زیر فرمان کسی نیست ـ
که فردوسی دارد ،در ثعالبی و طبری و منابع نظیر آن نیست و ما باور
نمیکنیم که این تفاوت برخورد تنها نتیج ٔه تفاوت منابع و ناشی از
«امانت» فردوسی باشد .در این تفاوت بینش سیاسی ـ اجتماعی فردوسی
منعکس است.
توجه فردوسی به طبق ٔه کشتورز و تأکید مکرر او که باید از این طبق ٔه
زحمتکش ،از کسانی که نان از رنج خویش میخورند حمایت شود ،در
دور ٔه سوم ـ یعنی دور ٔه ساسانی ـ برجستهتر به چشم میخورد ،چرا که
در این دوره زورگویی طبقات ستمگر و بهویژه شاهان و سپاهیان نیز
شدیدتر و آشکارتر است.
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از زمان بهرام گور و سپس فرزندش یزدگرد و فرزند او پیروز ،برخورد
طبقاتی میان دارا و ندار اوج میگیرد تا به جنبش مزدکیان میرسد .در
این زمان فردوسی آشکارا از تقابل توانگران و درویشان سخن میگوید.
او در عین حال که نمیخواهد درویشان از حد خود تجاوز کنند ،با
صراحت از ضرورت تأمین رفاه آنان ،از اینکه باید به کشاورز کمک کرد
تا زمین را آباد کند و زندگی راحت بیدردسری داشته باشد ،دفاع میکند
و ستمگری توانگران زورمند را عامل بدبختی میداند.
تقریب ًا هم ٔه داستانهایی که شاهنامه در رابطه با شاهی بهرام گور آورده،
خصلت طبقاتی دارد .داستان لنبک آبکش ،داستان بازرگان ثروتمند
خسیسی که حاضر به پذیرایی شایسته از شاه نیست ولی شاگردش در عین
بینوایی از شاه پذیرایی میکند؛ داستان زن و مرد روستایی که از نداری
خود و زورگویی سپاهیان شکوه میکنند؛ داستان آسیابانی که چهار دختر
دم بخت دارد اما هیچ ندارد که جهیز آنان کند ـ همه و هم ٔه اینها محتوای
طبقاتی دارند .در هم ٔه اینها فاصل ٔه طبقاتی ،دارایی و نداری مطرح است.
بهرام گور این نوع مسائل را با دستورات شاهپسندانه به اصطالح حل
میکند .اموال بازرگان را مصادره کرده به شاگردش میدهد ،دختران
بیجهیز آسیابان را به حرمسرای خود میفرستد و آسیابان را خوشحال
میکند .اما این طرز «حل مسائل» جنب ٔه تبلیغاتی دارد و مشکلی را حل
نمیکند .به هنگام شاهی او با گذشت زمان وضع اقتصادی بدتر و
مقاومت مردم بیشتر میشود .بهرام گور که شاهی با کمک ارتش بیگانه
گرفته و جز زنبارگی و شکمبارگی کاری نمیشناسد ،در پایان عمر با
وضع بسیار آشفتهای روبرو است .به سرتاسر کشور موبدان و کارآگاهان
فرستاده تا او را از اوضاع باخبر کنند .خبری که برای او فرستادند این بود
که «جوانان ندانند ارج مهان» و اینکه مردم کشت نمیکنند:
بشد رای و اندیش ٔه کشت و ورز
به هرکشوری راست بیکار مرز
پـراگـنده بینـیم گاوان کــار
گیارسـتازدشـتوزکشـتـزار()۱۱۱
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ادعای کارآگاهان و موبدان این است که این همه از سر سیری است
و گویا مردم آنقدر درآمد دارند که نم یخ واهند تن به کار بدهند .اما
تصمیماتی که به رام گور م یگیرد نشان م یدهد علت بایر ماندن زمی نها
سنگینی خ راج و بدی وضع مردم است .به رام گور ب رای بازگرداندن مردم
به کشت و ورز ،فرمان م یدهد که از ندارها مالیات نگی رند ،به آنان زمین
بدهند تا از گرسنگی فریادشان بلند نشود ،به کسانی که بذر و گاو ندارند
کمک کنند ،خسارت خشکسالی و ملخ را بدهند.
بهرام گفت:
نباید کس آسود از کشت و ورز
ز بـیارز مـردم مـجـوئـیـد ارز
...
ورا داد بـایـد دو و چــار دانــگ
چو شـد گرسنه تا نیاید به بانگ
کسی کـو نـدارد بـرو تخم و گاو
تو با او به تـندی و زفـتی مکاو
بهخوبی نوا کن مر او را به گنج
کس از نیستی تا نیایـد به رنـج
گـر ایدونک باشـد زیان از هـوا
نـبـاشـد کسـی بـر هــوا پـادشــا
چو جائی بپوشـد زمیـن را ملـخ
بـرد سـبــزی کـشـتمنـدان بشـخ
تــو از گــنـج تــاوان او بــازده
بـه کشــور ز فـرمــوده آواز ده()۱۱۲
بهرام گور فرمان میدهد که درویشان را از گنج شاهی توانگر کنند و
آنگاه مهتران خبر میدهند که زمین آباد شده ،همه جا آفرین است مگر
درویش مردان که از شهریار مینالند و میگویند چرا توانگران هنگام می
خوردن رامشگر دارند و ما نداریم:
بهرام:
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بپرسـید هرجا که بیرنــج کیسـت
به هرجای درویش و بیگنج کیست
بـیـامـدش پـاسـخ ز هـر کشـوری
ز هـر نـامــداری و هـر مهتـری
کـه آبــاد بـیـنـیــم روی زمـیـــن
به هـرجای پیـوسـته شـد آفـریـن
مگـر مـرد درویـش کـز شهـریار
بـنـالـد هـمــی از بـــد روزگـــار
که چون می گسارد توانگر همی
به سـر بر ز گـل دارد افسـر همـی
به آواز رامشگـران ِمی خـورنـد
چو ما مردمان را به کس نشمرند
تهیدست بیرود و گل ِمی خورد
تـوانگر همانـا نـدارد خـــرد()۱۱۳
در این ابیات تقابل توانگر و درویش آشکار است و خواست برابری
حتی این را هم طلب میکنند که هنگام
تا به جایی میرسد که درویشان ٰ
می خوردن مانند توانگران رامشگر داشته باشند .این البته افسانهای است
از قول «نامداران» و مهترانی که به شاه نامه نوشتهاند .اما از همین چند
بیت به خوبی میتوان دریافت که مسئل ٔه مقابل ٔه تهیدستان با توانگران تا
چه پایهای جدی مطرح بوده است.
بهرام گور برای راضی کردن مردم فرمان میدهد که از هند لوریان
بیاورند که به رایگان برای درویشان رامشگری کنند تا آنان به هنگام می
خوردن نیز در سطح توانگران باشند:
چو لوری بیـامـد به درگـاه شـاه
بـفــرمـود تـا بـرگـشـــادنـد راه
به هریک یکی گاو داد و خـری
ز لـوری همی ساخت برزیگری
...
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کنـد پیـش درویـش رامشــگـری
چـو آزادگان را کـنـد کهتری()۱۱۴
جالب است که از میان بسیاری از داستانهای دوران شاهی بهرام
گور که فردوسی آورده و ثعالبی رها کرده ،داستان آمدن لوریان از هند به
فرمان بهرام گور در هر دو اثر آمده و امکان مناسب تازهای برای مقایس ٔه
دو اثر و دو بینش به دست داده است .بنابر ثعالبی دعوت از لوریان ربطی
به تقابل توانگر و درویش ندارد ،بلکه مربوط است به نوعی لوطیگری
بهرام گور که عرقخوری بیساز و آواز را خوش نمیدارد.
«روزی به هنگام عصر بهرام از شکار باز میگشت .بر گروهی
از مردم عامی گذشت که در زردی غروب بر سبزی چمن نشسته
و شراب میخوردند .آنان را از اینکه خویشتن را از ساز و آواز
که مای ٔه شادی جانست محروم داشتهاند سرزنش کرد .گفتند ای
ملک امروز رامشگری به صد درهم طلب کردیم نیافتیم .بهرام
گفت« :ما برای شما فراهم کنیم ».نامه به شنکالت هندی کرد تا
چهار هزار نفر از ماهرترین نوازندگان را راهی ایران کند ...تا در
برابر مزد به مردم خدمت کنند)۱۱۵(».
همین داستان را مجمعالتواریخ نیز به شرح زیر آورده است:
«بهرام کس را هیچ رنج و ستوه نیافت جز آنک بیرامشگری
شراب خوردندی .پس بفرمود تا به ملک هندوان نامه نوشتند و
از وی کوسان خواست .کوسان به زبان هندی ُخنیاگر بود)۱۱۶(».
عبدالحسین زرینکوب که این سه روایت را باهم مقایسه میکند،
نتیجه میگیرد که:
«فردوسی چنانکه اقتضای شیو ٔه شاعری است در نقل داستان تا
اندازهای به تفصیل گراییده است)۱۱۷(».
اما اگر دقت کنیم تفاوت اصلی بین سه روایت در محتوای آنهاست
و نه در تفصیل .تکیهای که فردوسی روی تضاد و تقابل توانگر و درویش
دارد ،در دو روایت دیگر نیست .البته زیبایی تصویر و کمال بیان و
داستانسرایی فردوسی جای خود دارد و مزید بر این محتوی است.

هماکدوخ ناهاش اب ناگرزب و ناناولهپ دربن :مشش لصف 233

بعد از بهرام گور یزدگرد و سپس پسرانش هرمز و پیروز و به دنبال
آنان بالش و قباد میآیند .در این مدت توجه اساسی شاهنامه بیشتر
معطوف به نبرد بر سر قدرت ،جنگ با هیتالیان و قیام علیه قباد است که
در صفحات پیش آوردیم .از مبارز ٔه طبقات و نارضایی اقتصادی مردم
کمتر سخن میرود .اما گرمای آتش زیر خاکستر به هر صورت احساس
میشود .قباد در نخستین بار که به شاهی میرسد ،میگوید:
چـو درویش نادان کنـد مهتـری
به دیـوانگـی مانـد ایـن داوری()۱۱۸
قباد میخواهد که هرکس جای خود بنشیند و از باالدست تبعیت
کند .این خواست قباد عملی نمیشود .تود ٔه مردم در حرکتند و حق خود
را طلب میکنند .تهیدستان و درویشان گرسنه دیگر تحمل نمیکنند
که گندم در انبار توانگران باشد و آنان گرسنه بمانند .خواست برابری
شوخیمانندی که در زمان بهرام گور به صورت مطالب ٔه رامشگران
درآمده بود ،اینک با صراحت تمام دربار ٔه مالکیت خواست ٔه مادی مطرح
میشود و مزدک با منطقی پوالدین درستی این خواست بحق تودهها را
اثبات میکند.
مزدک فردوسی ،بزرگمردی است از طراز سام و بوذرجمهر.
فردوسی ورود او را به صحنه با جمالت زیبایی توصیف میکند:
بـیـامـد یکـی مـرد مـزدک بـنـام
سخنگوی بادانش و رای و کام
گرانمایه مردی و دانشفروش
قـبـــاد دالور بـدو داد گـــوش
به نـزد جهانـدار دسـتـور گشـت
نگهبان آن گنج و گنجور گشت()۱۱۹
گفتار و کردار این مرد گ رانمایه و بادانش ،صادقانه است .او از روی
صدق دل م یخ واهد به تود ٔه مردم خدمت کند .کسانی که به دور او گرد
م یآیند همان کشاورزان و مردم زحمتکشی هستند که از رنج خویش نان
م یخورند .فردوسی این تود ٔه زحمت را از زمان هوشنگ م یشناسد و به آنان
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حسن نظر دارد و لذا اینک که به رهبری مزدک ب رای احقاق حقوق خویش
و انجام تحول بنیادی در نظام اقتصادی ـ اجتماعی جامعه بهپا م یخی زند،
فردوسی هم راه آنهاست و اقدامات مزدک را با دید ٔه تأیید م ینگرد.
قیام از اینجا آغاز میشود که مردم گرسنهاند و انبار توانگران و
دولت ،از جمله انبار خود قباد پر از گندم .مزدک دلیلی برای حفظ این
نظم نمیبیند و به مردم فرمان میدهد که انبارها بگشایند .استدالل او
بسیار عمیق و منطقی است و هم امروز نیز این منطق میتواند در نبرد
علیه سرمایهداران و مالکین به کار آید.
در کشور خشکسالی است:
ز خشکی خورش تنگ شد در جهان
مـیـان کـهــان و مـیــان مـهــان
ز روی هــوا ابـــر شــد نـاپــدیـد
به ایران کسی برف و باران ندید()۱۲۰
مردم گرسنهاند .پیش مزدک میآیند و چاره میجویند .او پیش قباد
میرود و میگوید:
بدو گفت آن کس که مارش گزید
همی از تنش جـان بخواهد پریـد
یکی دیگـری را بــود پای زهـر
گــزیـده نـیـابـد ز تـریـاک بهــر
سزای چنین مرد گویی که چیست
که تریاک دارد درم سنگ بیست()۱۲۱
قباد پاسخ میدهد:
چـنین داد پـاسـخ ورا شـهــریـار
که خونیست این مـرد تریاکدار
به خـون گزیده ببایـدش کشت
بهدرگاهچوندشمنآمدبهمشت()۱۲۲
این منطق پوالدین ،حتی برای قباد هم قابل درک است که اگر کسی
پادزهر داشت و حاضر نشد مارگزید ٔه در حال مرگ را نجات بخشد،
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خونیست و قتلش واجب.
مزدک با استدالل دیگری نظر خود را تحکیم میکند .او رو به قباد:
چنین گفت کای نامور شهریـار
کسی را که بندی به بند استوار
خورش باز گیـرند زو تا بمـرد
به بیچارگی جان و تن را سپرد
مکافات آنکس که نان داشت او
مرین بسته را خوار بگذاشت او
چـه بـاشـد بگــویـد مـرا پـادشــا
که ایـن مـرد دانـا بد و پارسـا()۱۲۳
قباد در برابر این پرسش هم چارهای ندارد جز اینکه:
کـن ُب َنـش
چنیـن داد پاسـخ که می َ
که خونیست ناکرده بر گردنش()۱۲۴
پس مکافات کسی هم که نان دارد و به گرسنه نمیدهد و او از گرسنگی
میمیرد ،حتی به تأیید شاه اینست که ُبنش کنده شود .خون آنانی که از
گرسنگی میمیرند به گردن کسانی است که نان دارند و نمیدهند.
مزدک با این منطق به جلو خان کاخ شاهی میرود و به انبوه مردم
گرسنه که جمع شدهاند ،دستور میدهد که انبارها را باز کنند:
به درگاه او(قباد) شد به انبوه گفت
که جایی که گنـدم بـود در نهفـت
دهید آن به تاراج در کـوی و شـهر
بـدان تـا یـکایــک بـیـابـیـد بهــر
دویـدنـد هـرکـس که ُبـد گـرسـنه
بـه تـاراج گـنـدم شــدنـد از ُبـنـه
چـه انـبـار شـهری چـه آن قـبــاد
ز یک دانه گندم نبودنـد شـاد()۱۲۵
قباد که انبارش به تاراج رفته ،تنگدل است .اما مزدک استوار ایستاده
و تاراج انبارها را درست میداند و رو به قباد میگوید:
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چو شد گرسنه نان بود پایزهر
به سـیری نخواهـد ز تریاک بهـر
اگـر دادگـر بـاشـی ای شـهریـار
بـه انـبــار گـنـدم نـیـایـد به کـار
شکـم گرسنـه چنـد مـردم بمـرد
که انبـار را سـود جانش نبـرد()۱۲۶
تود ٔه مردم دور مزدک گرد میآیند و او معتقدات برابریخواهان ٔه
خویش را به وسعت پخش میکند:
بـرو انجمـن شـد فـراوان ســپـاه
بسـی کس به بیراهی آمد ز راه
همی گـفت هـر کـو توانگــر بـود
تـهـیدســت بـا او بـرابــر بــود
نبـایـد کـه باشـد کسـی بـرفــزود
توانگــر بود تـار و درویش پـود
جهان راست باید که باشد به چیز
فـزونـی توانگـر چـرا جست نیـز
زن و خانـه و چیـز بخشیدنی است
تهیدست کس با توانگـر یکی است
من این را کنم راست با دین پاک
شـود ویـژه پـیـدا بلـنـد از مغـاک
ببـد هـرک درویـش با او یـکــی
اگـر مـرد بـودنـد اگــر کــودکـی
از این بستدی چیز و دادی بدان
فرومانده بد زان سخن بخردان()۱۲۷
فردوسی بهویژه روی گرد آمدن زحمتکشان به دور مزدک تکیه
میکند و میگوید:
َب ِر او شد آنکس که درویش بود
وگرنانشازکوششخویشبود()۱۲۸
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توانگران نگرانند و تحت فشار مردم تسلیم:
تـوانگر هـمی سـر ز تنـگی نگاشت
سپردیبهدرویشچیزیکهداشت()۱۲۹
در مورد زن نیز مانند خواسته ،فردوسی از زبان مزدک توضیح
میدهد که مقصود بیبند وباری نیست ،مسلط شدن بر نفس و پیروزی
بر شیاطین است .انسان را پنج چیز از راه راست به درمیکند :رشک،
کین ،خشم ،نیاز و آز .مای ٔه این پنج دیو هم زن و خواسته است:
ازین پنـج ما ِر زن و خواستسـت
که دین بهی در جهان کاستست()۱۳۰
اهمیت این لحن تأییدآمیز که فردوسی در حق مزدک دارد وقتی بهتر
روشن میشود که زمان فردوسی را در نظر آوریم و ببینیم در چه شرایطی
فردوسی قیام تودههای زحمت را ستوده و به خود اجازه نداده است که
یک کلم ٔه زشت دربار ٔه مزدک بر زبان آورد.
در زمان فردوسی مقامات حاکم نسبت به مزدک کین ٔه عجیبی داشتند.
محمود که انگشت در جهان کرده ،قرمطی میجست ،سای ٔه مزدکیان را
با تیر میزد و تبلیغات درباری از مزدک چنان گناهکاری میساخت که
تود ٔه مردم حتی بردن نام او را جرم بدانند و از مکافات این دنیا و آن دنیا
بترسند.
ثعالبی که نوشتهاش در دربار غزنوی پذیرفته شد ،از همان نخستین
کلمات که در بار ٔه مزدک میگوید او را میکوبد و او را با توصیفی
کینهجویانه وارد صحنه میکند .به گفت ٔه ثعالبی:
«مزدک پوربامداد ،ابلیسی بود در هیبت انسان .صورتی زیبا و
سیرتی زشت داشت؛ ظاهرش پاک و روانش ناپاک ،گفتارش
شیرین و کردارش تلخ بود ...خدعه کرد ...سحر کرد ...حدیث
مزخرف گفت)۱۳۱(»...
کسی که با این وصف به صحنه آمده هر کاری میکند توأم با گناه و
خالف دین است .کار شیطان است .ثعالبی هم همان گفتههای مزدک را
دربار ٔه زهر و پادزهر ،گرسنه و نان میآورد ،اما با نظر مخالف ،بهطوری
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که خواننده متوجه «مزخرفات» مزدک بشود .ثعالبی میگوید:
«فرومایگان و تود ٔه ناآگاه این نظری ٔه فاسد را مغتنم شمردند،
افسارگسیخته به هر افراطی دست یازیدند ،به مال و زن مردم
تجاوز کردند ،هر عمل ناشایستی که دلشان خواست مرتکب
شدند و قباد به خاطر مزدک در برابر قبائح و جنایات آنان اغماض
کرد)۱۳۲(».
طبری کمی نرمتر از ثعالبی است .او دربار ٔه مزدک بسیار کوتاه سخن
میگوید و نظر مزدک را دربار ٔه برابری میآورد که میگفت:
«خدا روزیها را در زمین نهاد تا بندگان به مساوات تقسیم کنند
و مردم در کار آن با یکدیگر ستم کردند و پنداشتند که از توانگران
برای بینوایان میگیرند و از دارا به ندار میدهند و هرکه مال و زن
و خواسته بیش از آن دارد که باید ،بیش از دیگران نسبت به آن حق
ندارد.
فرومایگان این را پسندیدند و غنیمت شمردند و همدل مزدک و
یاران وی شدند و بلی ٔه مردم شدند و کارشان قوت گرفت تا آنجا
که به خان ٔه کسان در میشدند و خانه و زن و مال میگرفتند که
یارای مقاومت نبود)۱۳۳(».
تفاوت لحن طبری با ثعالبی میرساند که هرچه زمان میگذشته،
فئودالیسم تحکیم میشده و جنبشهای دهقانی برای مقابله با آن رشد
میکرده ،نفرت طبقات حاکم نسبت به عقاید مزدک ـ که پای ٔه ایدئولوژیک
جنبشهای دهقانی آن زمان بود ـ بیشتر و بیشتر میشده است .سایر منابع
آن زمان نیز این نظر را تأیید میکنند .مث ً
ال در سیاستنام ٔه نظامالملک از
مزدک با چنان کینه و نفرتی سخن رفته است که حد و مرز نمیشناسد.
سیاستنامه در پیوند با جنبش اسماعیلی که آن را مزدکی میداند،
مینویسد:
«بر پادشاهان و پیغمبران هیچ گروهی نیست شومتر و بددینتر
و بدفعلتر از این قوم .بداند که از پس دیوارها بدی این مملکت
میسگالند و فساد دین میجویند .گوش به آواز نهادهاند و چشم
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بر چشم زده که اگر نعوذبالله هیچ این دولت قاهر را از آفتی صدمه
رسد یا آسیبی پیدا شود این سگها از نهفتها بیرون آیند ،بر این
دولت خروج کنند ،دعوی شیعت و قوت ایشان بیش از رافضیان
و خردمدینان باشد و هرچه ممکن باشد کرد از فساد و قیل و قال
و بدعت چیزی باقی نگذارند)۱۳۴(».
نظامالملک ریش ٔه هم ٔه خوارج را به مزدک میرساند که «نخستین
کسی بود اندر جهان مذهب معطله آورد» .نظامالملک سپس مزدک را
شیادی معرفی میکند که ادعای معجزه داشت و برای اثبات آن نقبی زده
ّ
بود در جوار آتشکده ،مردی را در آن نقب مینشاند که در پاسخ مزدک
آواز میداد و مزدک ادعا میکرد که صدا از غیب است.
دربار ٔه نتایج کار مزدک به اشتراک زنان تکیه میکند و میگوید کار به
آنجا رسیده بود که:
«هرکه درشدی تا با زنی گرد آید کاله بر در خانه بنهادی .پس چون
دیگری را رغبت افتاد ،کاله را دیدی بر در خانه نهاده بازگشتی و
توقف کردی تا او بدر آمدی)۱۳۵(».
لحن ثعالبی و نظامالملک بیانگر محیطی است که در زمان فردوسی
علیه مزدک وجود داشته و فردوسی در چنین محیطی از مزدک به نیکی
یاد میکند؛ تکیه را بر نبرد طبقات دارا و ندار میگذارد .از اشتراک زنان
که به مزدکیان نسبت داده میشده ،بهزودی میگذرد و توجه دارد که
این خود شاهان و اشرافند که حرمسرای صدها نفری میسازند و عم ً
ال
اشتراک زن به وجود میآورند و نه تود ٔه زحمت.
تفاوت لحن فردوسی با معاصرانش دربار ٔه مزدک ،چنانکه یاد کردیم
امری تصادفی نیست .پایههای این تفاوت از آغاز شاهنامه گذاشته
میشود .فردوسی از همان نخستین صفحات به کسانی که «نان از رنج
خویش میخورند» مهر میورزد و اینک که این تود ٔه زحمت به دور
مزدک گرد آمدهاند ،نمیخواهد جنبش آنان را محکوم کند.
کسری نوشیروان سرکوب میشود.
جنبش مزدک با کودتای خائنان ٔه
ٰ
فردوسی به تدارک پنهانی این کودتا اشاره میکند و نشان میدهد که
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چگونه نوشیروان برای پاسخگویی به استداللهای مزدک وقت خواست
و در این مدت پنهانی با سران لشکر کنار آمد ،قوایی جمع کرد و از روی
خدعه و تزویر در یک میهمانی بر سر مزدک و مزدکیان ریخت و آنان را
قتل عام کرد.
فردوسی داستان مزدک را با این بیت پایان میدهد:
بزرگان شـدند ایمن از خواستـه
زن و زاده و بــاغ و آراسـتـه()۱۳۶
آری توانگران و سران حکومت از خواست ٔه خود ایمن شدند و زن و
فرزند و باغ آراست ٔه آنان بیگزند ماند.

 .۱۱ستیز بوذرجمهر با نوشیروان

یکی از نکاتی که دربار ٔه شاهنامه بسیار ناشناخته مانده مقابله و یا بهتر
بگوییم «دوئلی» است که فردوسی میان بوذرجمهر و نوشیروان به وجود
میآورد و تصویر میکند .اینکه وزیری بوذرجمهر نام بوده و به خدمت
نوشیروان درآمده در بسیاری از منابع ذکر شده ولی اینکه بوذرجمهر در
ماهیت امر همان نقشی را ایفا میکند که رستم و زال در قبال کاووس و
کیخسرو ،امری است مختص شاهنام ٔه فردوسی.
کسری نوشیروان را نمایندگان طبقات حاکم
از اینجا آغاز کنیم که
ٰ
فئودال درست به خاطر سرکوب جنایتکاران ٔه جنبش مزدک و کشتار
وحشیانه مزدکیان« ،عادل» نامیدند و این لقب را جزء الینفک نام نوشیروان
کردند و همهجا از او به صورت «انوشیروان عادل» نام بردند .اما فردوسی
حتی یک بار هم شده عادل یا دادگر را به عنوان لقب انوشیروان نمیآورد و
این تصادفی نیست؛ دنبال ٔه منطقی نظر مثبت و تأییدآمیز او نسبت به جنبش
مزدکی است .ثعالبی که مزدک پسر بامداد را «ابلیسی در هیبت انسان»
میداند ،طبیعی است که قص ٔه نوشیروان را هم چنین آغاز کند:
«نوشیروان هشیارترین و خردمندترین شاهان بود .عدلی به کمال
و فضلی واال و بختی خوش داشت .او در شرایط بسیار سختی که
بر اثر فتنه و ّ
تحکم مزدکیان و توطئهها و اعمال خارج از قاعد ٔه
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آنان پدید آمده بود زمام حکومت به دست گرفت؛ بزرگان و ارکان
حکومت را گرد کرد ،کار ملک را به انجام رسانید و نظم را برقرار
کرد)۱۳۷(».
فردوسی برخالف ثعالبی الزم نمیداند که نوشیروان را در ارتباط با
سرکوب مزدکیان بستاید و «حکومت نظم» را که پس از سرکوب نهضت
برقرار شده ،بیاراید .نوشیروان در شاهنامه مانند سایر شاهان بر تخت
مینشیند و طبق معمول در سخنرانی تاجگذاریاش مبالغی وعده و
وعید میدهد و فلسفه میبافد .و سرانجام دربار ٔه طرز کشورداری تأکید
میکند که گوش به دستور خواهد داشت.
نوشیروان گوید:
که ما تـاجـداری به سـر بردهایم
به داد و خـرد رای پـروردهایـم
ولیـکـن ز دسـتـور بـایـد شـنیـد
بـد و نیـک بی او نیایـد پدیـد()۱۳۸
با توجه به این نکته است که فردوسی بالفاصله که نوشیروان به شاهی
مینشیند و استوار میشود ،بوذرجمهر را وارد صحنه میکند و او را در
مرکز حوادث قرار میدهد ،به طوری که بخش مربوط به نوشیروان در
شاهنامه به طور عمده از آن بوذرجمهر است و نه نوشیروان.
آغاز شاهی نوشیروان ـ پیش از پیدایش بوذرجمهر ـ پرآشوب است.
نوشیروان با جنگهای داخلی و خارجی فراوانی روبروست و همهجا
با خشونت مخالفان را سرکوب میکند .در بلوچستان فرمان قتل عام
میدهد و آنقدر میکشد که گوسفندان بیشبان میمانند:
چو آگاه شد لشکر از خشـم شـاه
ســوار و پـیـاده بـبـســتـنـد راه
از ایشان فراوان و اندک نمانـد
زن و مرد جنگی و کودک نماند
سـراسـر به شمشـیر بگـذاشـتنـد
سـتـم کـردن و رنــج برداشـتنـد
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ببـود ایمـن از رنـج شـاه جـهـان
بلـوجی نمـانــد آشـکار و نهــان
چنـان ُبـد که بر کـوه ایشـان گله
بـدی بـینگـهـبـان و کـرده یلـه
شبـان هـم نبـودی پس گوسفنـد
به هـامون و بـر تیـغ کوه بلنــد
همـه رخـتها خـوار بگذاشـتنـد
در و کـوه را خانـه پنـداشـتند()۱۳۹
در این زمان پرآشوب که نوشیروان در داخل و خارج با (روم) در
جنگ بود ،پسرش نوشزاد سر به شورش برداشت و سپاهی فراوان گرد
آورد و با قیصر روم دست به یکی شد و چون مادرش رومی و مسیحی
بود همکیشان قیصر از او حمایت کردند؛ آشوبی بزرگ برپا کرد ولی
سرانجام کشته شد.
از این پس که نظام حکومت نوشیروان استوار گشت ،بوذرجمهر وارد
صحنه میشود و مسیر حوادث تغییر میکند .از جنگ و کشتار کمتر سخن
به میان میآید و بیشتر سخن از آشتی و حکمت است .از این حیث شاید
میان ُغ َرر ثعالبی و شاهنام ٔه فردوسی تفاوت آشکاری به چشم نخورد .هر
دو داستان بوذرجمهر را پرداخته و جای زیادی به آن دادهاند .معلوم میشود
ثعالبی این داستانها را بیضرر دانسته و نقل آن را از شاهنام ٔه فردوسی یا
سایر منابع ممکن شمرده است .با این حال با کمی دقت میتوان دریافت
که بوذرجمهر شاهنامه با بوذرجمهر ُغ َرر ـ که نزدیکترین منبع به آن است
ـ یکی نیست .بوذرجمهر شاهنامه بزرگمردی است بهمراتب برتر از
نوشیروان که مدام به شاه درس میدهد و راه مینماید و گردنکشی میکند
و بوذرجمهر ُغ َرر ،خردمندی است فرودست نوشیروان و تسلیم نظر شاه.
در شاهنامه بوذرجمهر هفت بزم دارد که در آنها رو در روی
نوشیروان میایستد و به او شیو ٔه کشورداری میآموزد .شاهان بیدادگر
گنهکار را میکوبد و نوشیروان را از گناه میترساند و میخواهد که
زندانها را بگشاید ،خردمندان را ارجمند دارد و...
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بدانگـه شـود تـاج خسـرو بـلنــد
که دانــا بـود نـزد او ارجـمـنــد
...
نبـایـد که خسـبـد کسـی دردمـنـد
که آیـد مگـر شـاه را زو گـزنـد
...
هرآنکس که باشد به زندان شاه
گـنـهکـار گـر مــردم بـیگـنــاه
بـه فـرمـان یــزدان ببـایـد گشـاد
به زَ ند و به ُاست آنـچ کردسـت یـاد
سـپهبـد به فـرهـنگ دارد سـپاه
برآسـایـد از درد فـریـادخـواه()۱۴۰
بوذرجمهر در یکی از بزمها شیو ٔه اطاعت از شاهان را به پیرامونیان
و درباریان میآموزد ،و درست همین بخش از داستان نوشیروان و
بوذرجمهر است که درباریان محمدرضا راست و چپ آن را به رخ
میکشند و آقای پرویز خانلری نیز در پایان تاجنامهاش آن را آورده
است ـ اگر چه ربطی به سخنرانیهای تاجگذاری هم ندارد .در این بزم
بوذرجمهر تأکید میکند که باید فرمان شاهان را پذیرفت:
نبـاید به فـرمان شـاهـان درنـگ
نبـاید که باشـد دل شـاه تنـگ()۱۴۱
ولی باید توجه داشت که سخنان بوذرجمهر در این بزم دنبال ٔه سخنان
قبلی اوست و لذا فرمانبری به شاه دادگر برمیگردد و نه هر شاهی .دیگر
اینکه این سخنان بوذرجمهر در پاسخ پرسش مستقیم نوشیروان است که
میپرسد:
پرستش چگونه است فرمان من
نگـه داشـتن رای و پیـمـان مـن
ز گیتی چو آگه شـوند این مهـان
شنیده بگـوینـد بـا همـرهـان()۱۴۲
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در پاسخ این پرسش مستقیم که با «فرمان من» چه باید کرد ،بوذرجمهر
میگوید که باید اطاعت کرد .ولی نکته اینجاست که خود بوذرجمهر به
این گفته عمل نمیکند و خود او از نوشیروان فرمان نمیبرد و تا آنجا
پیش میرود که زندان را بر کاخ شاه ترجیح میدهد.
بوذرجمهر پس از خدمات بسیار که به نوشیروان میکند ،عاقبت
مورد خشم سلطان قرار گرفته ،به زندان میافتد .این پایان دردناک در
سایر منابع نیز ـ هرجا که از نوشیروان و بوذرجمهر داستان گفتهاند ـ آمده
و از جمله در ُغ َرر ثعالبی نیز پایان کار بوذرجمهر زندان است و از این
حیث بسیار شبیه شاهنامه.
اما حتی در همین پایان مشابه نیز بوذرجمهر شاهنامه با بوذرجمهر
ثعالبی تفاوت دارد .به خود داستان بنگریم .روزی نوشیروان به شکار
میرود .بوذرجمهر همراه اوست .شاه لحظهای میخوابد .مرغی
دانههای بازوبند شاه را میبلعد و شاه تا چشم باز میکند ،گمان میبرد
که بوذرجمهر عمد ًا بازوبند را به خورد مرغ داده است .بیادبانه به او
خشم میگیرد:
بدو گفت کای سگ ترا این که گفت
که پاالیش طبع بتوان نهـفـت()۱۴۳
بوذرجمهر پاسخی به ناسزاهای نوشیروان نمیدهد و نوشیروان
همچنان فحش میدهد:
جهاندار چندی زبان رنجه کـرد
ندید ایچ پاسخ جز از باد سرد()۱۴۴
فرمان شاه زندان است:
همه ره ز دانـا همـی لـب گـزیـد
فـرود آمد از بـاره چندی ژکیـد
بفـرمـود تـا روی سـنـدان کـننـد
بـدانـنـده بـر کـاخ زنـدان کـنـنـد
در آن کاخ بنشـست بوذرجمهـر
از او برگسـسته جهانـدار مهـر()۱۴۵
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در این داستان فردوسی از همان ابتدا ناحق بودن خشم نوشیروان را
برجسته م یکند و آنگاه که از زبان نوشیروان به بوذرجمهر دشنام م یدهد،
ارج نوشیروان را پایین م یآورد و او را سب کسری تند مزاج معرفی م یکند
وش رایط را ف راهم م یآورد که بوذرجمهر نیز بت واند با او تندی کند.
در ثعالبی این ظرافت نیست .در نوشت ٔه ثعالبی نوشیروان به طور
عادی ـ که معمول شاهان است ـ بر بوذرجمهر خشم میگیرد و به او
میگوید جایی را انتخاب کن که زمستان و تابستان نخواهی آن را ترک
کنی و غذایی برگزین که جانشین هم ٔه غذاها باشد و لباسی که هرگز
عوض نکنی .بوذرجمهر زیرزمین ،شیر و پوست را برمیگزیند)۱۴۶(.
بوذرجمهر ثعالبی عاقل و داناست و از اینگونه حکمتها دارد .اما
پیکارجو نیست.
بوذرجمهر شاهنامه ضمن خردمندی و حفظ سنن وزارت و خدمت
به شاهان پیکارجوست .نوشیروان در عین اینکه بوذرجمهر را به ناحق
به بند میکشد ،انتظار پوزش هم دارد .اما بوذرجمهر میگوید در زندان
میمانم و همین جا حالم بهتر از حال شاه است .نوشیروان فشار بر
بوذرجمهر را تشدید میکند و برای ترساندنش دژخیم میفرستد ،اما
بوذرجمهر استوار است .از خود شاهنامه بشنویم.
نوشیروان کس میفرستد پیش بوذرجمهر در زندان:
بدو گفت رو پیش دانا بگـوی
کـزان نامور جـاه و آن آبـروی
چرا جسـتی از برتـری کهتـری
بـبـد گـوهـر و نـاســزا داوری
پـرسـتـنده بشنـید و آمــد دوان
ب ِر خال شـد تنـد و خسـته روان
ز شـاه آنچ بشـنید بـا او بگـفت
چنین یافت زو پاسخ اندر نهفت
که حال من از حـال شاه جهان
فـراوان َبهست آشکار و نهـان
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پرسـتنـده برگشـت و پاسخ ببرد
سـخنها یکایـک بـرو برشمـرد
فراوان ز پاسخ بـرآشـفت شـاه
ورا بنـد فـرمـود و تاریک چـاه
دگـربـاره پـرسـید زان پیـشـکار
که چون دارد آن کمخرد روزگار
پـرسـتنـده آمـد پـر از آب چهــر
بگفت آن سخنها به بوذرجمهر
چنیـن داد پاسـخ بـدو نیکخـواه
که روز من آسانتر از روز شاه
فـرسـتاده برگشت و آمـد چو باد
همه پـاسـخش کـرد بر شـاه یـاد
ز پاسخ برآشفت و شد چون پلنگ
ز آهــن تـنـوری بـفـرمـود تـنـگ
ز پیـکان وز میـخ گـرد انــدرش
هـم از بنـد آهــن نهـفتـه سـرش
بـدو انـدرون جـای دانـا گــزیـد
دل از مهـر دانـا به یکسو کشید
نبد روزش آرام و شب جای خواب
تنش پر ز سختی دلش پرشتاب()۱۴۷
در این تنور پر از پیکان و میخ و بند آهن ،باز هم که شاه از بوذرجمهر
حالش را پرسید:
چنیـن داد پاسـخ به مـرد جـوان
که روزم به از روز نوشینروان()۱۴۸
نوشیروان دژخیم با تیغ تیز پیش بوذرجمهر میفرستد که چرا تنور را
به از تخت شاه میدانی؟
که گفتی که زندان به از تخت شاه
تنـوری پـر از میخ با بند و چاه()۱۴۹

هماکدوخ ناهاش اب ناگرزب و ناناولهپ دربن :مشش لصف 247

بوذرجمهر پاسخ میدهد:
ز سـختی گـذر کـردن آسان بـود
دل تاجداران هـراسـان بــود()۱۵۰
و این همان حرفی است که در تمام دوران خفقان و ترور ،مبارزین
انقالبی ایران در زندانها تکرار کردهاند.
بوذرجمهر در زندان با چنین شرایط سخت بیمار و کور میشود:
دلش تنگتر گشت و باریک شد
دوچشمشزاندیشـهتاریکشد()۱۵۱
با این حال در همین کوری و بیماری بوذرجمهر تنها کسی است که
میتواند پاسخ قیصر روم را بدهد .قیصر روم معمایی فرستاده و گشودن
آن را شرط مناسبات دو کشور کرده است .نوشیروان از پاسخ عاجز
است ،در بارگاهش هم کسی که این راز بداند ،نیست .امید کشور در
زندان است .میفرستند و بوذرجمهر را از بند آزاد میکنند .میآید و
معمای قیصر میگشاید .و اینجاست که بوذرجمهر حرف خود را میزند
و از صحنه خارج میشود:
اگـر چنـد بـاشـد سـرافـراز شـاه
بـه دسـتـور گــردد دالرای گــاه
شـکارسـت کـارشهـنشـاه و رزم
می و شـادی و بخشش و داد و بزم
...
دل و جان دستور باشد به رنـج
ز اندیشـ ٔه کدخدایـی و گنج()۱۵۲
این نتیجهگیری فردوسی از داستان بوذرجمهر با نتیجهگیریهای
دیگران از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

 .۱۲قیام بهرام چوبین

بزرگترین داستان حماسی دوران ساسانی قیام بهرام چوبین است
که فردوسی آن را با عالقهای آتشین ،به یاد روزگار خوش رستمها و
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گودرزها میآراید .مقدمات قیام ،میتوان گفت ،که از زمان نوشیروان
فراهم میآید .سرکوب خشن و بیرحمان ٔه جنبش مزدکی ،دوگانگی
گفتار و کردار نوشیروان ،که در حرف و تبلیغات بازاری دادگر است
و در عمل بیدادگری خونخوار که در بلوچستان گلهها را بیشبان
میگذارد و با بزرگمردی چون بوذرجمهر چنان رفتار ناشایستی دارد،
اساس حکومت را میپوساند .نوشیروان مدافع بیپرد ٔه امتیازات طبقاتی
و حافظ فاصل ٔه رتبهها و درجههاست .زمانی که دولت نیازمند پول است
بوذرجمهر میخواهد از کفشگری وام بگیرد ،نوشیروان نمیپذیرد.
میترسد کفشگران در حکومت او راه یابند.
کفشگر در برابر پرداخت پول تنها این خواهش را دارد که فرزندش را
به فرهنگیان سپارند و پرورش دهند:
بدو کفشگر گفت کای خوب چهر
به رنـجی بگـوئی بـه بـوذرجمهر
که انـدر زمانـه مـرا کـودکیسـت
که بازار او بر دلم خوار نیسـت
بگـوئـی مگـر شهـریـار جهــان
مـرا شــاد گـردانـد انـدر نـهـان
کـه او را سـپارد بـه فـرهنگیـان
که دارد سـرمایـه و هنـگ آن()۱۵۳
بوذرجمهر با شادی به شاه خبر میدهد:
بـر شــاه شــد شــاد بـوذرجمهـر
بر آن خواسته شاه بگشاد چهـر()۱۵۴
اما شاه وقتی میفهمد که در برابر دریافت پول باید اجاز ٔه پرورش و
تحصیل به فرزند کفشگر بدهد به خشم میآید و رو به بوذرجمهر:
بدو گفت شـاه ای خردمنـد مـرد
چـرا دیـو چشـم تـرا تیـره کــرد
بـرو همچنـان بـازگــردان شتـر
مبـادا کـزو سـیم خواهـیـم و در
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چو بازارگان بچـه گــردد دبیــر
هنـرمنـد و بـادانـش و یـادگیـر
چو فرزند ما برنشـیند به تخـت
دبیــری ببـایـدش پیــروزبـخـت
هنـر باید از مـرد مـوزه فـروش
بدین کار دیگر تو با من مکوش()۱۵۵
این سخنان نوشیروان «عادل» ما را به یاد ناصرالدین شاه و محمدرضا
شاه میاندازد که چگونه از پیشرفت فرزندان زحمتکشان نگرانند.
نوشیروان در حفظ فاصل ٔه طبقات و قشرهای اجتماعی هم به همین
نسبت کوشاست .روزی به او خبر میدهند که بازت عقابی شکار کرد.
فرمان میدهد باز را بکشند تا کسی به بزرگتر از خود جسارت نکند:
دگـر گـفت بـا ِز تو ای شهـریـار
عقـابـی گـرفـتسـت روز شـکار
چنین گفـت کو را بکـوبیـد پشـت
که با مهتـر خود چـرا شد درشت
بـیــاویـــز پـایـش زدار بـلـنـــد
بـدان تا بـدو باز گـردد گـزنـد
که از کـهتـران نیـز در کارزار
فـزونی نجویند بـا شهـریـار()۱۵۶
نوشیروان به هنگام شاهی خود همین فرمان را در عمل اجرا میکند.
پشت هر بازی را که عقابی را شکار کند ،میکوبد .نظام سلطنت
خودکامه را استوار کرده ،وزیرانی را که به او خدمت کردهاند (مانند
مهبود و بوذرجمهر) از میان میبرد و یا به زندان میافکند و خود دست
آخر تنها میماند.
کسری پسرش هرمز به شاهی میرسد که او نیز خوی پدر
پس از
ٰ
دارد .بزرگان را یکی پس از دیگری از میان میبرد و خود تنها میماند.
او در آغاز سخن از داد میراند و از توجه به درویش سخن میگوید ،اما
به محض اینکه جای خود را محکم میکند ،از تعهد خویش سر میپیچد
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و بیدادگر میشود.
هرمز در آغاز شاهی میگوید:
بـهــر کــار درویــش دارد دلــم
َ
نخـواهم که انـدیشه زو بگسلم
همی خواهـم از پاک پـروردگار
که چنـدان مـرا بـر دهـد روزگار
که درویش را شاد دارم به گنج
نیــارم دل پـارســا را به رنـج()۱۵۷
این گفت ٔه هرمز گنجداران را نگران میکند:
چــو بشـنیـد گـفـتــار او انجمــن
پـر اندیشــه گشتند زان تن به تن
سـر گنجداران پـر از بیـم گشت
ستمکاره را دل به دو نیـم گشـت
خردمند و درویش زان هرکه بود
بهدلشاندرونشـادمانیفـزود()۱۵۸
از این بی تها آشکارا پیداست که فردوسی در جانب درویشان
است .او خردمند و درویش را در کنار هم م یگذارد ،و گن جدار و
ستمکاره را در کنار هم؛ شادمانی یکی را قطب مقابل بیم و نگ رانی
دیگری م یداند .فردوسی هرمز را به خاطر این موضعی که گرفته،
دادگر معرفی م یکند.
اما روزگار «دادگری» هرمز کوتاه است .جایش که محکم شد،
برمیگردد:
چنین بود تا شد بزرگیش راسـت
هرآن چیز در پادشاهی که خواست
برآشـفت و خـوی بـد آورد پیـش
به یکسو شـد از راه آئیـن و کیـش
هرآن کس که نزد پدرش ارجمند
ُبـدی شـاد و ایـمـن ز بـیـم گـزنـد
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یـکایـک تبــه کـردشـان بـیگناه
بدیـنگونه بد رای و آییـن شـاه()۱۵۹
ُ
هرمز اطرافیان خود را م یکشد .یکی را به نام ایزد گشسب به زندان
م یفرستد و گرسنه نگاه م یدارد و س رانجام فرمان قتلش را م یدهد ،دربار ٔه
دیگری ـ به نام زردهشت ـ خدعه م یکند .او را به میهمانی پیش خود
م یخ واند و سر سفره با دست خودش غذای زه رآلود را در دهان او م یگذارد:
چـو موبـد بیـامـد بـه هنـگام بـار
بـه نـزدیـکی نـامـور شـهـریـار
بدو گفـت کامـروز ز ایـدر مـرو
کـه خـوالـیگـری یـافـتسـتیـم نـو
چو بنشـست موبـد نهادنـد خوان
ز مـوبـد بـپـالــود رنـگ ُرخــان
بدانست کان خوان زمان ویست
همـان راسـتی در گمـان ویسـت
خـورشها ببـردنـد خوالیـگـران
همی خورد شاه از کران تا کران
چو آن کاسـ ٔه زهـر پیش آوریـد
نگــه کـرد موبـد بدان بنگــریـد
بر آن بـدگمـان شـد دل پـاک اوی
که زهرست بر خوان تریاک اوی
چو هرمز نگه کرد لب را ببست
بـر آن کاسـ ٔه زهـر یازیـد دسـت
بر آنسان که شاهان نوازش کنند
بر آن بنـدگـان نیـز نـازش کـننـد
از آن کاسه برداشت مغز استخوان
بـیـازیـد دسـت گـرامـی بـه خـوان
به موبد چنین گفت کای پاک مغز
ترا کـردم ایـن لقمـ ٔه پـاک و نغـز
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دهن باز کن تا خوری زین خورش
کزینپسچنینباشدتپرورش()۱۶۰
بیچاره موبد احساس میکند که لقمهای که شاه میخواهد در دهانش
بگذارد زهرآلود است ،نمیخواهد بخورد:
بدو گـفت موبد به جان و سـرت
که جـاویــد بـادا ســر و افسـرت
کـزیـن نوشـه خوردن نفـرماییـم
به سیری رسیدم نیفزایـیـم()۱۶۱
اما هرمز با خونسردی دنبال ٔه کار را میگیرد:
بدو گفت هرمز به خورشید و ماه
بـه پـاکـی روان جهــانـدار شــاه
که بستانی این نوشه ز انگشت من
بریـن آرزو نشکنـی پشـت مـن()۱۶۲
موبد راه چارهای ندارد .زهر را از دست پادشاه میخورد و از بستر
مرگ برای او پیام میفرستد:
از این پس تو ایمن مشو از بدی
کـه پـاداش پـیـش آیـدت ایــزدی
تو پدرود باش از بداندیش مـرد
بد آید برویت ز بد کارکـرد()۱۶۳
مردم از خبر مرگ موبد غمگین میشوند .اما هرمز به جنایات خود
ادامه میدهد:
چو شد کار دانا به زاری به سر
همه کشـور از درد زیـر و زبـر
جهانـدار خونـریـز و ناسـازگار
نکرد ایـچ یـاد از بـد روزگـار()۱۶۴
هرمز نقش ٔه قتل سومین وزیرش را ـ به نام بهرام آذرمهان ـ میکشد.
به او میگوید که اگر میخواهد زنده بماند باید علیه یکی از بزرگان
(سیمای برزین) شهادت بدهد .آذرمهان میپذیرد .شهادت میدهد و
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هرمز سیمای برزین را زندانی کرده و میکشد و خود بهرام آذرمهان را
نیز به بند می ِکشد و می ُکشد و دیگر خردمندی بر درگاهش نمیماند.
نماند آن زمان بردرش بخـردی
همـان رهنمـایی و هم موبـدی()۱۶۵
در چنین وضعی کشور پرآشوب میشد .از هر سویی دشمنان به ایران
روی میآوردند :از روم ،خزر ،چین ،یمن و ...به ایران هجوم بردند .یک
بار دیگر ایران بر اثر جنایات شاهی بیدادگر در معرض خطر قرار گرفت.
میبایست پهلوانی از میان برخیزد که از کشور بال بگرداند .این پهلوان
بهرام چوبین است.
فردوسی با چنین مقدمهچینی ماهرانه و با تفصیل و توصیف فراوان
ظهور بهرام چوبین و قیام او را ضرور میسازد .خواننده احساس میکند
که جای چنین مرد و چنین قیامی خالی است.
طبری و ثعالبی که قیام بهرام چوبین را تأیید نمیکنند ،این مقدمه را
ندارند .برعکس طبری از هرمز به عنوان شاهی که «از ادب بهر ٔه بسیار
داشت و میخواست با ضعیفان و مستمندان نیکی کند»( )۱۶۶یاد میکند
و کشتن بزرگان را از جهت خدمت به مردم میداند و میگوید« :در
اندیش ٔه همدلی سفلگان و صالح کار ایشان بود)۱۶۷(».
ثعالبی هم توصیفی شبیه طبری دارد و با آنکه یک مورد از قتلهای
هرمز را ـ مورد مربوط به بهرام آذرمهان ـ تقریب ًا به همان ترتیبی که در
شاهنامه است میآورد ،هرمز را محکوم نمیکند و از او برخالف شاهنامه،
سیمای کریهی نمیسازد .نتیجهای که از هم ٔه مطالب خود در این زمینه
میگیرد ،این است که او به شیو ٔه خود وفادار بود :اقویا را میکوبید و از
ضعفا حمایت میکرد)۱۶۸(.
شاید از نظر تاریخی این توصیف درستتر باشد .تردیدی نیست که
در دستگاه هرمز جنگ ،جنگ قدرت بوده و مقتولین که از سران اشراف
بودند ،چیزی به از شاه قاتل نداشتهاند .اما سخن بر سر درج ٔه نزدیکی
شاهنامه و سایر آثار به حقیقت تاریخی نیست.
فردوسی از میان هم ٔه روایات ،آن روایتی را پسندیده و آورده است
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که هرمز شاه را محکوم و قیام علیه او را الزم میشمارد .فردوسی
جنایتهای هرمز را به آن تفصیل بیان میکند تا دنبال ٔه داستان منطقی بوده
و بهرام چوبین در قیاس با هرمز قد برافرازد و پهلوان محبوب باشد.
پس از گذشت دوران طوالنی که دیگر خبری از پهلوانانی چون
رستم و گودرز نیست ،فردوسی در کنار هرمز فرومایه و جانی ـ که به
دست خویش خونسردانه آدم میکشد ـ بهرام چوبین را به سطح رستم
و گودرز میرساند .خود بهرام به هنگام گزیدن سپاهیان به یاد رستم و
گودرز است و از آنان میآموزد و میگوید:
که کاووس کـی را به هـامـاوران
ببسـتنـد بـا لشــکـری بیــکـران
گـزین کرد رسـتم ده و دو هـزار
ز شـایسـته مـردان گـرد و سـوار
بـیــاورد کاووس کـی را ز بـنــد
بـران نامــداران نیــامـد گـزنـد
همـان نیـز گـودرز کشــوادگـان
ســــر نـــامـــداران آزادگـــان
بـه کیـن سـیـاوش ده و دو هــزار
گـســتوانـور ســوار
بـیــاورد بـر
َ
همـان نیـز پـرمـایـه اسـفنـدیــار
بیـاورد جـنـگی ده و دو هـزار()۱۶۹
هرمز همان درفشی را به بهرام میدهد که درفش رستم بود:
بیـاورد پـس شهـریار آن درفـش
که بد پیـکـرش اژدهافـش بنفـش
که در پیش رسـتم بدی روز جنگ
سبک شاه ایران گرفت آن به چنگ
چـو ببسـود خنـدان به بهـرام داد
فـراوان بر او آفـریــن کـرد یـاد
به بهـرام گفـت آنک وجـدان من
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همـی خـوانـدنـدش سـر انـجمــن
کـجــا نـام او رســتـم پـهـلــوان
جهانگیر و پیـروز و روشنروان
درفش ویست ای ْنک داری به دست
کـه پیـروز بـادی و خسـروپـرست
گمـانـم کـه تـو رسـتـم دیـگــری
به مردی و گردی و فرمانبـری()۱۷۰
نولدکه داستان حماسی بهرام چوبین را که فردوسی در بخش
ساسانیان آورده ،آناکرونیسم میداند و معتقد است که:
«شخصیت بهرام چوبین در شاهنامه مانند شخصیت پهلوانیست
که با زمان کیخسرو مناسبتر است)۱۷۱(».
ممکن است از نظر داستانسرایی چنین باشد .در محیط مرد ٔه دوران
ساسانی که روایات باقی مانده چیزی جز بیهودهگویی شاهان خودکامه
محتوی و حرف بیعمل آنان نیست ،حماس ٔه بهرام چوبین،
و نصایح بی
ٰ
با شباهت آشکارش به پهلوانانی چون رستم در شاهنامه ـ اگر با زمان
تطبیق نمیکند ـ با روح فردوسی و بینش سیاسی ـ اجتماعی او کام ً
ال
منطبق است .فردوسی عاشق رستمهاست .او در محیط فاسد و خف ٔه
دوران ساسانی ـ و زمان محمود ـ از اینکه قیامی نیست ،درد میکشد.
دلش میخواهد مردانی درفش رستم برافرازند و راه او را بروند.
در توصیف قیامهای مردم در زمان قباد ـ سوفزا ،مزدک و...ـ فردوسی
به این هدف نزدیک شده ،ولی به آن نرسیده است .او بهرام چوبین را هم
چون رستم و گودرز وارد صحنه میکند تا ابر سیاه خفقان و فساد را با
رعد و برق آن بشکافد.
داستان بهرام چوبین در «نام ٔه باستان» ـ احتما ً
ال شاهنام ٔه
ابومنصوری ـ نبوده و فردوسی آن را از زبان راویان دیگر گرفته و به نظم
کشیده است .خود او در آغاز داستان به این مطلب اشاره میکند:
یـکـی پـیـر بـد مـرزبــان هـری
پسـنـدیـده و دیــده از هـر دری
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جـهــانـدیـدهای نـام او بـود مـاخ
فر و با یال و شاخ
سخندان و با ّ
بپرسـیدمش تا چه داری به یـاد
ز هرمز که بنشست بر تخت داد()۱۷۲
بنابراین فردوسی به آنچه که در شاهنام ٔه ابومنصوری و یا مأخذی
نظیر آن بوده ،اکتفا نکرده و درست در مورد پهلوانی چون بهرام چوبین،
توسل به داستانهای ملی را ضرور شمرده است .اینجا دیگر مشکل
میتوان با آن کسانی که فردوسی را «ناقل امینی» میدانند ،موافقت کرد.
بهرام چوبین فردوسی ،همان شخصیتی را دارد که فردوسی میپسندد.
روش بهرام انعکاسی است از بینش سیاسی فردوسی.
ثعالبی نیز داستان بهرام را آورده و در مواردی به روایت فردوسی
نزدیک شده است .به نظر ما علت این نزدیکی تطابق و یا تشابه ماٴخذ
نیست و نمیتواند باشد .باور نکردنی است اگر تصور کنیم که ثعالبی هم
دنبال همان مرزبان هری رفته و از او داستان بهرام را شنیده است .باید
احتمال داد که ثعالبی شاهنام ٔه فردوسی را در اختیار داشته و بخشی از آن
را که به گاو و گوسفند دربار غزنوی برنمیخورده ،خالصه و ثبت کرده
است .اگر این حدس درست باشد مقایس ٔه ثعالبی و فردوسی در روایت
داستان بهرام اهمیت بیشتری کسب میکند.
در شاهنامه سرپیچی بهرام چوبین از فرمان هرمز بسیار زود آغاز
میشود .بهرام پس از گزینش دوازده هزار سپاهی به جنگ ترکان میرود.
درباریان که شایستگی بهرام را دیدهاند ،هرمز را از او میترسانند .موبد
خطاب به هرمز دربار ٔه بهرام چنین میگوید:
بدو(بههرمز)گفتموبدکهجاویدزی
که خود جاودان زندگی را سـزی
بدیـن بـرز و باالی ایـن پهلـوان
بـدیـن تیـز گـفتـار روشـنروان
نبـاشـد مگـر شـاد و پیــروزگـر
وزو دشمــن شــاه زیــر و زبــر
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بتـرسم که او هـم به فرجام کار
بپیچیـد سـر از شــاه پروردگار
همی در سخن بس دلیـری نمـود
به گفتـار با شـاه شیــری نمـود()۱۷۳
هرمز جاسوس به اردوی بهرام میفرستد و او با مشاهد ٔه اعتماد به
نفس بهرام به این نتیجه میرسد که او از فرمان شاه سرخواهد پیچید:
چنیـن گـفت کیـن مـرد پیروزبخت
بیـابـد به فـرجـام زیـن رنـج تخـت
از آن پس چو کام دل آرد به مشت
بپیچدسرازشـاهوگردددرشت()۱۷۴
هرمز از شنیدن این خبر به حال مرگ میافتد و چون مردی فرومایه
و خدعهگر است؛ به جای اینکه رویاروی به نبرد بهرام بشتابد ،خدعه
میکند و از بهرام میخواهد که از راه برگردد تا در خلوت مطالبی را به
او بگوید .اما بهرام سرپیچی میکند و برنمیگردد:
چنیـن داد پاسـخ که لشـکر ز راه
نخـواننـد باز ای خـردمـنـد شـاه
ز َره بازگشـتـن بـد آیــد بـه فــال
بهنیروشودزینسخنبدسگال()۱۷۵
به این ترتیب مقابل ٔه بهرام و هرمز آغاز میشود :در یک سو بزرگواری
و مردانگی است ،در یک سو فرومایگی و نیرنگ و پستی .فردوسی داستان
را طوری میآورد که خواننده به بهرام حق بدهد که علیه هرمز به پا خیزد.
بهرام بر ساو ه ـ شاه ترکان ـ پیروز میشود و خطر بزرگی را که کشور را
تهدید میکرد ،از میان میبرد و خبر پیروزی را به هرمز میفرستد .اما
هرمز نگران بهرام است .او با دبیر خود آئینگشسب مشورت میکند:
به آئینگشسب آن زمان شاه گفت
کـه بـا او ُبـدش آشکـار و نهـفـت
که چـون بینی این کار چوبینه را
بـه مـردی بـه کار آورد کـینـه را

258

حماسهٔ داد

ِ
گشـسب دبیــر
چـنیـن گـفت آئیـن
که ای شـاه روشـندل و یادگـیـر
بسوری که دسـتانش چوبیـن بـود
چنان دان که خوانـش نوآئین بود
ز گـفتـار او شــاه شــد بـدگــمان
روانش پراندیشه بد یک زمان()۱۷۶
نگرانی و ترس از بهرام ،هرمز فرومایه را به اتحاد با بقایای ترکان
علیه بهرام میکشاند .او از پرموده ـ شاه شکست خورد ٔه ترکان ـ چنان
استقبالی میکند که خود پرموده در شگفت است:
هرمز
به خاقان چیـن گفت کـز بهر من
بسی رنـج دیـدی تو از شهر من
نشـسته بیـازید و دسـتش گـرفـت
ازو مانـد پرمـوده انـدر شگفت()۱۷۷
در عوض از بهرام بهانه میگیرد و به او نامهای تند مینویسد و به
جای خلعت دوک زنانه هدیه میکند:
یکی نـامـه بنـوشـت پس شهریار
بـه بهـرام کـای دیـو نـاسـازگـار
نـدانی همی خویشتـن را تـو بـاز
چنیـن از بـزرگان شـدی بینیـاز
هـنـرهـا ز یــزدان نبینــی هـمـی
بـه چـرخ فـلک برنشینـی همـی
ز فـرمـان مـن سـر بـپـیـچیـدهای
دگـرگـونـه کاری بســیجـیـدهای
نیـایـد همی یـادت از رنـج من
سـپاه مـن و کوشـش و گنـج من
ره پـهــلـوانـان نـســازی هـمـی
سـرت بآسـمان بـرفـرازی همی

هماکدوخ ناهاش اب ناگرزب و ناناولهپ دربن :مشش لصف 259

کـنـون خلعــت آمـد سـزاوار تـو
پسندیده و درخـور کـار تـو()۱۷۸
با این وصف چه کسی است که به بهرام چوبین حق ندهد که علیه
هرمز به پا خیزد .قیام در این شرایط حق و وظیف ٔه هر پهلوانی است.
فردوسی ما را به همراه بهرام به این نتیجه میرساند.
بهرام لباس پیرزنان را که هرمز خلعت او کرده میپوشد ،دوکی را
که هدی ٔه شاه است در برابر خود مینهد و از سپاه دعوت میکند که از
پیشاپیش سپهدار خویش بگذرند .سپاهیان که چنین میبینند ،سر به
شورش برمیدارند:
چو رفتنـد و دیدنـد پیـر و جـوان
بر آنگـونه آن پـوشـش پهـلـوان
بماندنـد زان کار یـکسر شگـفت
دل هـرکس اندیشـهای برگـرفت
چنیـن گـفت پـس پهلوان با سـپاه
که خلعت بدینسان فرستاده شـاه
جهانـدار شاهسـت و ما بنـدهایـم
دل و جان به مهر وی آگـندهایم
چـه بیـنـیـد بیـنـنـدگـان انـدریــن
چه گوییـم با شهـریـار زمیـن()۱۷۹
پرسش کام ً
ال روشن مطرح است :چه کنیم؟ به فرمان شاه ،هرچه
باشد ،گردن بگذاریم؟ نه!!
بـه پاسـخ گشـادنـد یکسـر زبـان
که ای نـامـور پـرهنــر پهلـوان
چو ارج تو اینست نـزدیک شـاه
سـگـاننـد بـر بـارگـاهـش ســپاه
نگـر تا چه گـفت آن خردمند پیـر
بِ ِری چون دلـش تنگ شد زاردشیر
...
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که بیزارم از تخت وز تاج شـاه
چـو نیک و بـد مـن ندارد نگـاه
بدو گفت بهرام کین خود مگوی
که از شـاه گیـرد سـپـاه آبـروی
...
چنیـن یـافـت پـاسـخ ز ایـرانیــان
که ما خود نبنـدیم زین پس میان
به ایران کس او را نخوانیم شاه
نـه بـهــرام را پـهـلــوان ســپـاه
بگفتنــد وز پیـش بیــرون شـدند
ز کاخ همایون به هامون شـدند()۱۸۰
بهرام میکوشد لشکر را آرام کند .اما هرمز در کار تحریک و توطئه
است و این بار خنجر شکسته به بهرام و لشکرش هدیه میکند .بهرام در
موضع بیگناهی است و به لشکر میگوید:
کـه ای نـامـداران گـردن فـــراز
بـرای شـمـا هـرکســی را نـیـاز
ز مـا مهـتـر آزرده شـد بـیگـنـاه
چنیـن سر بپیچیــد زآییــن و راه
چه سازید و درمان این کار چیست
نباید که برخسته باید گریست()۱۸۱
در پاسخ این پرسش میان گردیه ـ خواهر بهرام ـ و دبیران و پهلوانان
هوادار بهرام جدلی درمیگیرد .گردیه مخالف قیام و خواستار فرمانبری
از هرمز است و دیگران خواستار سرکشی و قیام .بهرام راه قیام را پیش
میگیرد و در نخستین نبرد بر فرستادگان هرمز پیروز میشود و خور و
خواب از هرمز میگیرد.
در دربار هرمز بحران کامل سیاسی حکمفرماست .او از پسر خود
خسرو پرویز نیز خشمگین و نامطمئن است .طبق روش معمول خویش
بهجای مقابل ٔه مردانه و رویاروی به فکر میافتد که پسرش را با زهر بکشد.
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حاجب میفهمد و خسرو را فرار میدهد .درباریانی که از طرف مادر با
خسرو پیوند دارند ،از شاه روی برمیگردانند .لشکر از هم میگسلد.
بسیاری از لشکریان به سوی بهرام چوبین میروند و عدهای به خسرو
میپیوندند و تنی چند دور شاه میمانند .بزرگان درباری برای مقابله با
خطر قیام بهرام چوبین که قیام واقعی است ،میکوشند خود هرمز را از
شاهی برکنار کنند .کودتا میکنند و به بارگاه روی میآورند .هرمز را
میگیرند و داغ بر چشمش مینهند .گستهم خال خسرو پرویز ،لشکریان
را اینچنین علیه هرمز برمیانگیزد و به دربار هجوم میبرد و فریاد میزند
و لشکریان را فرا میخواند:
که گـر گـشـت خواهیـد با ما یکی
مـجـوئـیـــد آزرم شــاه انــدکــی
که هرمز بگشتست از رای و راه
ازیـن پس مـر او را مخوانید شـاه
...
بـه گــفتار گسـتهم یکسـر ســپاه
گــرفتنــد نفـریـن بـه آرام شــاه
کـه هـرگـز مبـادا چنیـن تاجــور
کجا دسـت یـازد به خـون پســر
به گفتار چون شوخ شد لشکرش
همآنگه زدنـد آتـش انـدر درش
شـدنـد انـدر ایــوان شـاهنشـهـی
فـرهـی
بـه نـزدیـک آن تخـت با ّ
چو تاج از سـر شـاه بـرداشتنـد
ز تختـش نگـونسـار بـرگاشـتنـد
نهادنـد پس داغ بـر چشـم شــاه
شد آنگاه آن شمع رخشان سیاه()۱۸۲
با این کودتای نظامی که رهبری آن به دست خویشاوندان طرف
مادری خسرو است ،هرمز سرنگون میشود و خسرو به شاهی مینشیند.
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با برقراری شاهی خسرو پرویز مسئل ٔه اساسی برای درباریان ،یعنی
مسئل ٔه قیام بهرام چوبین حل نشد .آنان خسرو را آوردهاند تا شاید از پس
بهرام برآید ،ولی خسرو را یارای این کار نیست.
فردوسی ،خسرو را نیز نظیر هرمز در قبال بهرام تحقیر میکند .خسرو
پرویز شاهنامه در آغاز کار مرد حقیری است :ترسو ،فریبکار ،دودل .او
برای حفظ تخت و تاج به هر کاری تن درمیدهد.
در قیاس با فردوسی ،طبری و ثعالبی و سایر منابع مقام خسرو پرویز
را بسیار باال بردهاند به طوری که بهرام در کنار او کوچک است.
به خود شاهنامه گوش کنید :فرستادگان خسرو از اردوی بهرام دربار ٔه
رابط ٔه لشکر با بهرام خبر آوردهاند:
که لشکر به هر کار با او یکیست
اگر نامـدار است و گر کودکیسـت
...
همه مـردم خویـش دارد بـه راز
بـه بیـگانگانشـان نیـایـد نیـاز()۱۸۳
بهرام و خسرو در کنار نهری به هم میرسند .در لحظ ٔه نخستین دیدار
بهرام چند سر و گردن برتر از خسرو پرویز است .بهرام مردانه ایستاده،
سرآشتی ندارد و خسرو را به هیچ نمیشمارد:
چـو بـهـرام روی شـهـنشـاه دیـد
شـد از خشم رنگ رخش ناپدید
ازآن پس چنین گفت با سرکشان
که ایـن روسـپی زاد ٔه بد نشـان
ز پستی و کندی به مـردی رسـید
توانـگر شـد و رزمگه بـرکشید
بیـامـوخـت آیـیـن شـاهـنـشـهـان
بزودی سر آرم بدو بر جهان()۱۸۴
فردوسی از زبان بهرام همان مفاخراتی را میآورد که ویژ ٔه رستم بود.
بهرام در حق خسرو:
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ببـیـنـد کـنـون کـار مـردان مـرد
تگ اسپ و شمشیر و گرز نبرد
همان زخـم کوپـال و باران تیـر
خروش یـالن برده و دار و گیـر
نــدارد بـه آوردگــه پـیــل پـــای
چو مـن با سـپاه اندر آیـم ز جای
ز آواز مـن کــوه ریــزان شـــود
هــژبـر دالور گــریــزان شــود
به خنجر به دریا بر افسون کنیم
بیابان سـراسـر پر از خون کنیم
بگفت و برانگیخت ابلق ز جـای
تو گفتی شد آن باره پران همای()۱۸۵
ّ
از آن سوی خسرو بهرام را میبیند ،دلش از ترس میلرزد و حساب
میکند که در جنگ پیروز نخواهد شد .خسرو میگوید:
که داند که در جنگ پیروز کیست
بدان سر دگـر لشکرافروز کیسـت
...
بـریـن گـونـه آراسـتـه لشـکـری
بـه پـرخاش بـهـرام یـل مهتـری
دژ آگاه مردی چو دیـو سـتـرگ
سپاهی به کردار درنده گرگ()۱۸۶
خسرو از ترس و ناجوانمردی به فکر معامله و سازش و فریب میافتد
و به اطرافیان میگوید:
ز گـیتـی یکی گـوشـه او را دهـم
سـپـاســی ز دادن بـدو بـرنــهـم
...
چـو بـازارگـانـی کــنـد پـادشـــا
ازو شــاد بـاشــد دل پـارســا()۱۸۷
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با این حساب پیش بهرام میآید .شیرینزبانی میکند .او را میستاید
و به میهمانی میخواند...
به بـهرام گفت ای سـرافراز مرد
چگونست کارت به دشـت نبـرد
تـو درگـاه را هـمچـو پیـرایـهای
همـان تخت و دیهیـم را مایـهای
سـتـون سـپاهـی به هنـگـام رزم
چـو شمع درخشـنده هنگـام بـزم
جهانجوی گردی و یزدانپرست
مـداراد دارنــده باز از تو دست
سـگــالـیـــدهام روزگــار تـــرا
بـه خـوبـی بسـیجیـده کـار تـرا
تـرا بـا سـپـاه تـو مهـمـان کـنــم
ز دیــدار تـو رامـش جـان کـنـم
سـپهــدار ایـرانت خوانـم بـه داد
کنم آفریننده را بر تو یــاد()۱۸۸
بهرام دربرابر این روباه شیرینزبان معاملهگر از اوج قدرت و
مردانگی چنین پاسخ میدهد:
چنیـن داد پاسـخ مر ابلـق سـوار
که من خرمم شـاد و ب ْه روزگار
تــرا روزگـار بـــزرگـی مـبــاد
نـه بیـداد دانـی ز شـاهـی نـه داد
االن شـاه چـون شهــریــاری کنـد
ورا مــرد بـدبـخـت یـاری کـنـد
تــرا روزگـاری ســگـالــیــدهام
بـنـو ْی کـمنـدیـت مـالـیــــدهام
ّ
بـزودی یـکـی دار سـازم بـلــنـد
دو دسـتـت ببنـدم بـه خـم کـمنـد
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بـیــاویـزمـت زان ســزاوار دار
ببینی ز من تـلخـی روزگـار()۱۸۹
خسرو باز هم دست پایین میگیرد که من میهمانم و با میهمان چنین
نکنند:
چو مهمان به خوان تو آید ز دور
تو دشنام سازی به هنگام سور()۱۹۰
اما بهرام آرامناپذیر است:
ورا گـفت بهـرام کای بـد نشـان
بیهشان
به گفتار و کـردار چو ُ
نخستین ز مهمان گشادی سـخن
سـرشـتت بـد و داسـتانـت کهـن
ترا با سخنهای شاهان چه کار
نه فرزانه مردی نه جنگی سوار
االن شـاه بـودی کنـون کهتـری
هـم از بنـد ٔه بنــدگـان کـمتــری
گنهکارتـر کس توئی در جهـان
نه شاهی نه زیبا سری از مهـان
بـه شـاهی مـرا خواندند آفریـن
نمانم که پـی برنهـی بـر زمیـن
دگـر آنک گـفـتی که بـداخـتـری
نـزیبـد تـرا شــاهی و مهـتــری
از آن گـفـتـم ای ناسـزاوار شـاه
که هرگـز مبادی تو در پیش گاه
که ایـرانیـان برتو بـر دشـمننـد
بکوشند و بیخـت ز ُبـن بـرکننـد
بدرنـد برت ْنت بـر پوسـت و رگ
سپارند پس استخوانت به سگ()۱۹۱
این حرفها را فردوسی ـ اگرچه از زبان بهرام ـ در زمان شاهی
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سلطان محمود میگوید!
خسرو باز هم دست پایین میگیرد .کوچکتر از آن است که در برابر
بهرام قد علم کند .میگوید:
سـزد گر ز دل خشم بیرون کـنی
نجوشی و بر تیزی افسون کنی()۱۹۲
اما نخستین دیدار خسرو با بهرام در ُغ َرر ثعالبی معنای کام ً
ال دیگری
دارد .به گفت ٔه ثعالبی:
«تا چشم بهرام به خسرو افتاد از هیبت و زیبایی او به شگفت آمد.
حسد به جانش افتاد و کینه در نگاهش پدیدار شد ...بهرام را به
پرویز نشان دادند .گفت «از سر تا پایش خباثت و شر میبارد».
با این حال چون میخواست او را جلب کرده و خلع سالح کند
به طرف او رفت .بهرام هم به سوی او آمد .خسرو به بهرام سالم
کرد .او را ستود .خوشآمد گفت و تعهد کرد که او را سپهبد بنامد
و به مقامات عالی برساند.
بهرام در عوض مثل سگ غرید و پارس کرد و دشنامهای زشت
داد و او را روسپیزاده نامید.
خسرو با او به شیرینی سخن میگفت ،نوازشش میکرد تا شاید
خشمش را فرونشاند .اما نوازش و محبت او اثر دیگری نداشت
جز اینکه بهرام را جریتر کند...
اطرافیان خسرو دهان ٔه اسبش را گرفتند ،و او را کنار کشیدند و
از اینکه در برابر دشنامهای بهرام اینهمه مجامله کرده نکوهش
کردند .خسرو گفت...« :حقیقت همواره پیروز خواهد شد.
دروغ بدبختی میآورد)۱۹۳(».
روایت طبری هم در همین حدود است .برخی کلمات تند بهرام را
خطاب به خسرو میآورد ،اما طوری مینویسد که بهرام در برابر خسرو
کوچک و گناهکار بنماید.
این تفاوت بینش در هم ٔه جزئیات و کلیات تا پایان داستان باقی میماند.
دنبال ٔه داستان در شاهنامه چنین است:
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بهرام که در آشتی میبندد ،راهی جز جنگ باقی نمیگذارد .خسرو
بزدل به فکر شبیخون است ،چرا که از جنگ رویاروی میترسد:
مـن امشـب سـگـالیـدهام تاختــن
سـپه را به جنگ انـدر انـداختـن
کـه بـهـرام را دیـدهام در سـخـن
سواریست اسبافکن و کارکـن
هـمـی کـودکـی بـیخــرد دانـدم
به گـرز و به شـمشیـر ترساندم
نداند که مـن شـب شبیخون کنـم
به رزم اندرون بیم بیرون کنم()۱۹۴
اما خسرو قادر به شبیخون هم نیست .زیرا که ایرانیان با او دشمنند و
یار بهرام .اگر چنین تصمیمی بگیرد ،راز او به بهرام میرسانند .گستهم
(خال پرویز) به او حقیقت را میگوید:
گستـهم کای شـهـریار
بـدو گـفت
َ
چرایی چنیـن ایمـن از روزگـار
تو با لشکر اکنون شبیخون کنـی
ز دلها مگـر مهــر بیـرون کنـی
ســپـاه تـو بـا لشـکـ ِر دشـمنـنــد
ابـا او همـه یکـدل و یـک تننـد()۱۹۵
با چنین لشکری حرف از شبیخون نمیتوان زد.
سرانجام جنگ رویاروی درمیگیرد .خسرو شکست میخورد.
سپاهش به بهرام میپیوندد .چارهای جز هزیمت برای خسرو نمیماند.
سـپاهش همه پشـت بـرگاشــتنـد
جهانجوی را خوار بگذاشتند()۱۹۶
خسرو تنهاست .قصد فرار دارد و غم ولیعهد .اگر بمیرد جانشین
ندارد .بهانهای است تا خود را نجات دهد.
به بندوی و گستهم گفت آن زمان
که اکنون شدم زین سخن بدگمان
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رسـیده مـرا هیـچ فـرزنـد نیسـت
همـان از در تـاج پـیـونـد نیسـت
اگـر مـن شـوم کشته در کارزار
جهـان را نمانـد یـکـی شـهریـار
بـدو گـفت بنـدوی کای سـرفـراز
بدیـن روز هـرگـز مـبـادت نیـاز
سپه رفت اکنون تو ایدر َمهایست
که کس در زمانه تـرا یـار نیست()۱۹۷
خسرو تصدیق میکند:
چو بشنید خسرو به گستهم گـفت
که با ما کسی نیست در جنگ جفت
که ما ده تنیم ایـن سپاهی بـزرگ
به پیش اندرون پهلوانی سـترگ
هنگام بهتـر ز جنـگ
هـزیمت به
ْ
چوتنهاشدینیستجایدرنگ()۱۹۸
خسرو چون شکاری پا به ف رار م یگذارد و به رام چون شیری به دنبال
اوست:
همـی رانــد نـاکـار دیـده جـوان
بـر ایـنگونه بـر تا پـل نهـروان
پس انـدر همی تاخت بهرام تیـز
سـری پـر ز کینه دلـی ُپرسـتیـز
...
پس اندر همی تاخت بهرام شیـر
کمندی به دست اژدهایی به زیر()۱۹۹
یزند و با اغتنام فرصت ف رار کرده از پل م یگذرد
خسرو اسب به رام را با تیر م 
و به تیسفون م یرود و درهای آهنین کاخ شاهی را به روی خود م یبندد.
همی راند غمگین سـوی تیسفون
دلـی پر ز غـم دیـدگان پر ز خـون
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در شـارسـتانها به آهـن ببسـت
به انبوه اندیشگان درنشست()۲۰۰
خسرو پس از فرار راه نجاتی میجوید و با پدر خویش که کور و
نگونبخت است ،ولی هنوز نمرده ،به مشورت مینشیند که چه کند و
از کدام بیگانه یاری بخواهد تا در مقابل مردمی که او را نمیخواهند،
ایستادگی کند .خسرو به پدرش میگوید:
ز مـن بازگـشـتند یکسـر ســپـاه
ندیدنـد گـفتـی مـرا جـز بـه راه
همـی شـاه خـوانـنـد بـهــرام را
نـدیـدنــد زآغـــاز فـــرجــام را
...
چـو شـد کار بیبـرگ بگریختـم
بـه دام بـــال در نـیــاویــخـتـــم
نگه کردم اکنون به سود و زیان
نباشند یـاور مگـر تـازیـان()۲۰۱
هرمز به تازیان عقیده ندارد .میگوید برو از قیصر روم کمک بگیر.
بدو گفت هرمز که این رای نیست
که اکنـون ترا پـای بر جـای نیست
نـبـاشــنـد یــاور تــرا تــازیـــان
چـو جائی نبیننـد ســود و زیـان
...
چو بگذاشت خواهی همی مرز و بوم
ازیـدر بـرو تـازیــان تـا بـه روم
سخنهـای ایـن بنـد ٔه چارهجـوی
چورفتییکایکبهقیصربگوی()۲۰۲
خسرو به راه میافتد تا پیش قیصر برود و پیام پدرش «این بنده» را به
او برساند و کمک بخواهد .خسرو در راه نان خشک میخورد و روی
زمین میخوابد .از ترس مردم و سپاهیان نام پنهان میکند .لباس عوضی
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میپوشد و با هزار فالکت از کشور خارج شده و به روم میرسد .از
قیصر روم کمک میخواهد تا با بهرام بجنگد.
مـرا انـدریـن کـار یـاری کـنـیــد
براین بیوفا(بهرام) کامگاری کنید
که پـوینـده گشـتیـم گــرد جهـان
به شرم آمدیم از کهـان و مهـان()۲۰۳
قیصر روم تردید دارد .خسرو به فکر خاقان چین میافتد .به هر
صورت باید از بیگانهای کمک گرفت:
چـو رومـی نیـابـیــم فـریـادرس
به نزدیک خاقان فرستیم کس()۲۰۴
سرانجام قیصر با هزار شرط آماد ٔه کمک میشود .اول اینکه خسرو
دختر قیصر را به زنی بگیرد و حتم ًا فرزند او را به شاهی نشاند که شاه
ایران از نوادگان قیصر روم باشد ،دیگر اینکه باژ نخواهد ،به مرز روم
لشکر نفرستد .شارستانهای مرزی را به قیصر سپارد و ...خسرو
میپذیرد ،پیمان میکند:
یکـی نـامـه بنـوشـت بـر پهـلوی
بـر آییـن شـاهـان خـط خســروی
که پذرفت خسـرو ز یـزدان پاک
ز گردنده خورشید تا تیره خـاک
که تـا او بـود شــاه در پیشــگـاه
ورا باشـد ایـران و گنـج و سـپاه
نخـواهـد ز دارنــدگـان بـاژ روم
نه لشکر فرستد بر آن مرز و بوم
هران شارستانی کزان مرز بـود
اگـر چنـد بیـکار و بـیارز بـود
به قیصر سپارد همه یک به یک
ازین پس نوشته فرستیم و چک()۲۰۵
با این شرایط قیصر سپاهی به خسرو میدهد .او بر رأس سپاه بیگانه
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به میهن خود که در آن بنابر اعتراف خودش هیچکس او را قبول ندارد،
هجوم میآورد تا حکومت بهرام چوبین را که مردم و سپاه با اویند،
براندازد .ابتدا سپاه روم هم در برابر بهرام میشکند .فردوسی صحن ٔه
نبرد بهرام را با رومیان بسیار زیبا میآراید و نبردهای رستم و زال را به
یاد میآورد و اگر توجه کنیم که در سرتاسر دوران ساسانی میان ایران و
حتی یک بار هم از این جنگها حماسه
روم مدام جنگ بوده و فردوسی ٰ
نیافریده است ،حماسی سرودن نبرد بهرام با رومیان معنای خاصی پیدا
میکند.
فردوسی با تصویر این حماسه یک بار دیگر بهرام را تا مقام رستم
باال میبرد و دوست و دشمن را به ستایش او وامیدارد .زمانی که بهرام
برترین پهلوان رومی را با تیغ به دو نیم میکند ،خسرو میخندد :بگذار
رومیان خود ببینند که او از برابر چه پهلوانی گریخته است.
بهرام
یکی تیـغ زد بـر سـر و گردنـش
کـه تـا سـیـنه ببـریـد تیـره تنـش
چو آواز تیغش به خسـرو رسـید
بخندید کان زخم بهرام دیـد()۲۰۶
رومیان خسرو را نکوهش میکنند که از مرگ پهلوان رومی خوشحال
است و خسرو پاسخ میدهد:
بدو گـفت خسـرو من از کشتنش
نخـنـدم هـمـی َوز بـریـده تـنـش
...
مـرا گـفـت کـز بـنـده بگــریختـی
نـبـودت هـنــر تـا نـیـاویـخـتــی
ازان بنده بگـریختـن نیست ننـگ
کهزخمشبدینسانبودروزجنگ()۲۰۷
لشکر روم میشکند .خسرو باز هم میگریزد .یک بار دیگر لشکر
میآورد و سرانجام بر بهرام چیره میشود.
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پایان کار بهرام هم قابل تأمل است .بهرام گریخته ،پیش خاقان میرود
و خسرو قاتلی را اجیر کرده ،پیش او میفرستد و او را میکشد .به این
ترتیب جنبش بزرگ بهرام چوبین پایان میپذیرد.
فردوسی تا پایان به این جنبش وفادار است .او کلمهای علیه بهرام
نمیگوید و او را هرگز نکوهش نمیکند .درحالیکه هم ٔه منابع دیگر که
از خیزش بهرام یادی کردهاند ،سرانجام او را محکوم دانستهاند.
برای نظامالملک داستان بهرام چوبین در این چند جمله خالصه
میشود:
پرویز بهرام چوبین را در ابتدا سخت نیکو میداشت چنانکه یک
ساعت بی او نبودی ...روزی بهرام غالم خویش را چوب زد...
پرویز به بهرام گفت دو تیغ را در یک نیام بسپار ،بهرام گفت:
ایهاالملک دو تیغ در یک نیام نیکو نیاید .ملک پرویز گفت دو
فرمانده در یک شهر چون نیکو آید .بهرام چوبین دانست که خطا
کرده است .پرویز گفت «این بار ترا عفو کردم)۲۰۸(».
در سایر روایتها هم بهرام چوبین پشیمان و معترف به اشتباه است.
در روایت ثعالبی ـ برخالف روایت فردوسی ـ تأکید میشود که مردم
ایران بهرام را نمیخواستند و با خسرو بودند .به عالوه ثعالبی دوبار
بهرام را وا میدارد که از قیام علیه شاه ابراز ندامت کند :یک بار به هنگام
فرار از مدائن بهرام ناشناخته به کلب ٔه پیرزنی درمیآید .از او میپرسد تازه
چه خبر .پاسخ میشنود که شاهنشاه پرویز با لشکری گران از روم آمده
و بهرام چوبین را شکسته...
بهرام میپرسد« :مادر! آیا بهرام حق داشت که به روی پرویز
شمشیر کشید ».پیرزن پاسخ داد« :والله خطا کرد که بر موالی
خود و فرزند موالی خود شورید و به روی آنان شمشیر کشید».
بهرام حرف پیرزن را تصدیق میکند:
«تو حق داری مادر! راست گفتی)۲۰۹(».
و آنگاه که بهرام به دست قاتل مزدوری کشته میشود ،گردیه خواهر
بهرام بر بالین او میآید و بهجای دلداری میگوید:
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«ای برادر! اینست سزای کسی که به ولینعمت خود ناسپاسی
کند و به اربابش بشورد و به جنگ شاهان رود)۲۱۰(».
بهرام در آخرین دم حیات از کرده پشیمان میشود و به گردیه میگوید:
«حق با تست! سرنوشت چنین بود)۲۱۱(».
فردوسی برای گردیه نیز سرنوشت ویژهای ترسیم میکند .گردیه
پس از بهرام بر خاقان میشورد و با لشکر به سوی ایران میآید .حاضر
نیست به خسرو پرویز بپیوندد .زن گستهم میشود که بر خسرو شوریده
و پیش او آمده است .اما سرانجام خود را به خسرو میفروشد و در برابر
وعد ٔه او که مقام واالیی در حرمسرا خواهد داشت ،شوهر خود گستهم
را میکشد و زن خسرو میشود .بنابراین گردی ٔه «شاهپرست» در شاهنامه
سیمای زشتی است.
قیام بهرام چوبین در زمان ما هم از طرف خدم ٔه دربار به شدت
محکوم میشود .اینان برای سایر قیامها توجیهی پیدا کرده و یا آنها را
به فراموشی سپردهاند .قیام کاوه به ادعای آنان علیه تازیان است ،قیام
رستم علیه کاووس فراموش شده ،از سوفزا و مزدک نمیتوان حرفی
زد .اما قیام بهرام چوبین نه قابل توجیه است و نه فراموش شدنی .آشکارا
در برابر «تئوری» چه فرمان یزدان چه فرمان شاه قرار میگیرد .مشوق
سربازان و افسران ایرانی است به قیام علیه شاه .از اینجاست که قلم به
دستانی چون رشید یاسمی وقتی در ترجم ٔه کتابی به اسم بهرام چوبین
برخوردهاند ،الزم دیدهاند فور ًا توضیح دهند که:
«بهرام چوبین خودخواه خودسری بود .معامل ٔه او نسبت به مقام مقدس
سلطنت نشان میدهد که پایبند اصول محترمه نبوده است)۲۱۲(».
توضیحات:

 :۱جلد اول ،صفح ٔه  ،۴۹از بیت  ۱۶۵به بعد.
 :۲جلد اول ،صفح ٔه  ،۴۹از بیت  ۱۷۰به بعد.
 :۳جلد اول ،صفح ٔه  ،۴۹از بیت  ۱۸۰به بعد.
 :۴تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه ۱۶
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 :۵دکتر محمود شفیعی دانش و خرد فردوسی ،انتشارات انجمن آثار ملی ،شمار ٔه
 ،۸۶تهران ،۱۳۵۰ ،صفح ٔه .۱۴۱
 :۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۹۱از بیت  ۱۸۷به بعد.
 :۷تاریخ طبری ،...جلد اول ،صفح ٔه ( ۱۳۶تأکید از ماست).
 :۸تاریخ طبری ،...جلد اول ،صفح ٔه .۱۳۷
 :۹همان اثر ،صفح ٔه .۱۳۹
 :۱۰جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۱از بیت  ۳به بعد.
 :۱۱در نسخههای شاهنامه نام این دو مرد گرمابل و ارمابل ثبت شده ،اما
شادروان عبدالحسین نوشین با تحقیق علمی خود نشان داده است که گرمانک
و ارمانک درست است.
 :۱۲جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۲از بیت  ۱۶به بعد.
 :۱۳جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۴ابیات  ۴۹و .۵۰
 :۱۴جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۴ابیات  ۶۱ ،۵۴و .۶۲
 :۱۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۶از بیت  ۸۲تا .۸۴
 :۱۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۶از بیت  ۸۵تا .۸۹
 :۱۷جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۷از بیت  ۱۰۱به بعد.
فراش درباری .به زبان امروزه پلیس و مأمور سازمان
 :۱۸روزبان ،مأمور و ّ
امنیت که همواره ،حتی در شاهنامه ،ناپاکمرد نامیده شدهاند.
 :۱۹جلد اول ،صفح ٔه  ،۵۸از بیت  ۱۱۸به بعد.
 :۲۰جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۱از بیت  ۱۷۷تا .۱۸۲
 :۲۱جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۱از بیت  ۱۹۲به بعد.
 :۲۲جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۲از بیت  ۱۹۶به بعد.
 :۲۳جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۲از بیت  ۲۰۳به بعد.
 :۲۴جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۳از بیت  ۲۱۰به بعد.
 :۲۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۳بیت .۲۱۲
 :۲۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۳از بیت  ۲۱۴به بعد.
 :۲۷جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۳از بیت  ۲۱۷به بعد.
 :۲۸جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۴بیت .۲۳۴
 :۲۹جلد اول ،صفح ٔه  ،۶۵از بیت  ۲۵۱به بعد.
 :۳۰جلد اول ،صفح ٔه  ،۷۴از بیت  ۴۰۹به بعد.
 :۳۱جلد اول ،صفحات  ۷۴و  ،۷۵از بیت  ۴۱۵به بعد .مالحظه میکنید که
هیچجا سخن از شاه بیگانه نیست ،شاه ناپاک است و بیداد .مدتها بعد ،در آغاز
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شاهی اشکانیان ضحاک میگریزد .لباس عوض میکند که نشناسندش .شهرناز
از حرمسرای شاه که با جنبش هماهنگ است ،خبر میدهد .ضحاک را میگیرند
و در کوه دماوند به بند میکشند .فردوسی درمقدمهای خطاب به محمود ،شاهان
بیدادگر را نکوهش میکند .دربار ٔه ضحاک یک بار دیگر عین ًا همین سخن را
میآورد و کمترین اشارهای به بیگانه بودنش ندارد.
نکوهیدهتر شاه ضحاک بود
که بیدادگر بود و ناپاک بود (جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۱۱۴بیت )۳۶
 :۳۲جلد اول ،صفح ٔه  ،۷۶از بیت  ۴۳۶به بعد.
 :۳۳شاهنامه ،جلد اول ،صفح ٔه .۲۱۳
 :۳۴همانجا ،صفح ٔه .۲۱۶
 :۳۵جلد دوم ،صفح ٔه  ،۶از بیت  ۳به بعد.
 :۳۶جلد دوم ،صفح ٔه  ،۶بیت .۹
 :۳۷جلد دوم ،صفح ٔه  ۷و  ،۸بیتهای  ۲۲و .۲۳
 :۳۸جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸از بیت  ۲۸به بعد.
 :۳۹جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۰بیت .۵۶
 :۴۰جلد دوم ،صفح ٔه  ،۳۵از بیت  ۴۲۶به بعد.
 :۴۱جلد دوم ،صفح ٔه  ،۳۵از بیت  ۴۳۳به بعد.
 :۴۲تاریخ طبری این حادثه را ندارد و ثعالبی گذرا سخن از اخالل و اغتشاش
میکند .یک کلم ٔه تند علیه نوذر یا کلمهای از مقاومت نیست .برعکس ،سام
پهلوانان را به اطاعت دعوت میکند .ثعالبی میگوید« :سام آنان را نکوهش کرد
که به دین خود دایر به اطاعت از شاه خیانت کرده و دست به شورش زده است»،
صفح ٔه .۱۰۹
 :۴۳جلد دوم ،صفح ٔه  ،۷۸از بیت  ۴۳به بعد.
 :۴۴جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸۰ابیات  ۷۵و .۷۶
 :۴۵جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸۲از بیت  ۱۲۳به بعد.
 :۴۶جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۹۹از بیت  ۳۷۴به بعد.
 :۴۷جلد دوم ،صفح ٔه  ،۲۰۰از بیت  ۳۸۳به بعد.
 :۴۸جلد دوم ،صفحات  ۲۰۱و  ،۲۰۲از بیت  ۳۹۷به بعد.
 :۴۹جلد دوم ،صفح ٔه  ،۲۰۴بیت .۴۲۲
 :۵۰جلد دوم ،صفح ٔه  ،۲۰۴از بیت  ۴۲۸به بعد.
 :۵۱جلد دوم ،صفح ٔه  ،۲۰۵از بیت  ۴۴۲به بعد.
 :۵۲جلد سوم ،صفح ٔه  ،۱۷۰از بیت  ۲۶۰۶به بعد.
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 :۵۳جلد سوم ،صفح ٔه  ،۱۷۱از بیت  ۲۶۱۲به بعد.
 :۵۴جلد سوم ،صفح ٔه  ،۱۷۲از بیت  ۲۶۲۵به بعد.
 :۵۵جلد سوم ،صفح ٔه  ،۱۷۲بیت .۲۶۲۹
 :۵۶هیچیک از این سرپیچیها و نبردهای کاووس در تاریخ طبری و ثعالبی و
آثار نظیر نیست.
 :۵۷جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۳۸۵از بیت  ۲۵۲۲به بعد.
 :۵۸جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۳۸۹از بیت  ۲۵۹۵به بعد.
 :۵۹جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۳۹۳از بیت  ۲۶۵۸به بعد.
 :۶۰جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۳۹۳بیت .۲۶۶۶
 :۶۱جلد پنجم ،صفحات  ۳۹۴و  ،۳۹۵از بیت  ۲۶۹۰به بعد.
 :۶۲جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۳۹۵بیت .۲۷۰۰
 :۶۳جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۴۰۰بیت .۲۷۹۱
 :۶۴جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۴۰۶از بیت  ۲۹۰۵به بعد.
 :۶۵جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۴۰۷ابیات  ۲۹۱۵و .۲۹۱۶
 :۶۶جلد هفتم ،صفحات  ،۲۸۶-۲۸۵از بیت  ۳۸۰تا بیت .۳۸۹
 :۶۷جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۸۶بیت .۴۰۱
 :۶۸جلد هفتم ،صفحات  ۲۸۷و  ،۲۸۸ابیات  ۴۱۷و .۴۱۸
 :۶۹جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۸۸از بیت  ۴۲۴تا بیت .۴۲۶
 :۷۰جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۸۸از بیت  ۴۲۷تا .۴۳۰
 :۷۱جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۸۹بیت .۴۴۸
 :۷۲جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۹۱ابیات  ۴۹۱و .۴۹۲
 :۷۳جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۹۳از بیت  ۵۱۲تا بیت .۵۱۶
 :۷۴جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۹۴از بیت  ۵۳۱به بعد.
 :۷۵جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۲۹۵از بیت  ۵۵۲به بعد.
 :۷۶نولدکه :حماس ٔه ملی ایران ،صفح ٔه .۹۱
 :۷۷گیرشمن :ایران از آغاز تا اسالم ،ترجم ٔه محمد معین ،تهران،۱۳۳۶ ،
صفح ٔه .۳۰۰
 :۷۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۷از بیت  ۲۰به بعد.
 :۷۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۷از بیت  ۲۷به بعد.
 :۸۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۸از بیت  ۳۵به بعد.
 :۸۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۸از بیت  ۳۹به بعد.
 :۸۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۸از بیت  ۲۰۶به بعد.
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 :۸۳جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۹از بیت  ۲۱۱به بعد.
 :۸۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۹از بیت  ۲۱۶به بعد.
 :۸۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۶از بیت  ۳۴۶به بعد.
 :۸۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۸از بیت  ۳۶۹به بعد.
 :۸۷تاریخ طبری ،...جلد دوم ،صفح ٔه .۶۳۷
 :۸۸تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۵۸۲
 :۸۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۰از بیت  ۲۳به بعد.
 :۹۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۱از بیت  ۳۵به بعد.
 :۹۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۱از بیت  ۴۳به بعد.
 :۹۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۲بیت .۵۰
 :۹۳جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۴از بیت  ۸۴به بعد.
 :۹۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۴از بیت  ۸۷به بعد.
 :۹۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۵از بیت  ۱۰۵به بعد.
 :۹۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۵از بیت  ۱۱۲به بعد.
 :۹۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۶بیت .۱۲۳
 :۹۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۹از بیت  ۱۶۳به بعد.
 :۹۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۹از بیت  ۱۶۹به بعد.
 :۱۰۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۰بیت .۱۸۴
 :۱۰۱تاریخ طبری ،...جلد دوم ،صفح ٔه  ۶۳۷تا .۶۴۱
 :۱۰۲تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۵۸۹
 :۱۰۳تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه ( ۵۹۰تکیه از ماست).
 :۱۰۴جلد اول ،صفح ٔه  ،۴۰از بیت  ۱۸به بعد.
 :۱۰۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۳۵بیت .۲۸
 :۱۰۶جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۳۷۶از بیت  ۲۳۷۵به بعد.
 :۱۰۷جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۳۹۶بیت .۱۶۱۴
 :۱۰۸تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۱۲
 :۱۰۹همانجا.
 :۱۱۰تاریخ طبری ،...جلد اول ،صفح ٔه .۱۱۸
 :۱۱۱جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۴۴۹از بیت  ۲۵۳۱به بعد.
 :۱۱۲جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۴۵۰از بیت  ۲۵۳۴به بعد.
 :۱۱۳جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۴۵۱از بیت  ۲۵۴۸به بعد.
 :۱۱۴جلد هفتم ،صفح ٔه  ،۴۵۲از بیت  ۲۵۶۲به بعد.
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 :۱۱۵تاریخ ُغ َرر ،...صفحات .۵۶۷-۵۶۶
 :۱۱۶عبدالحسین زرینکوب :نه شرقی ،نه غربی ،انسانی ،صفح ٔه .۴۷۵
 :۱۱۷همانجا.
 :۱۱۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۰بیت .۱۵
 :۱۱۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۲از بیت  ۲۱۰به بعد.
 :۱۲۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۲از بیت  ۲۱۳به بعد.
 :۱۲۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۲از بیت  ۲۲۰به بعد.
 :۱۲۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۲از بیت  ۲۲۳به بعد.
 :۱۲۳جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۳از بیت  ۲۳۴به بعد.
 :۱۲۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۳بیت .۲۳۸
 :۱۲۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۳از بیت  ۲۴۰به بعد.
 :۱۲۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۴از بیت  ۲۵۲به بعد.
 :۱۲۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۴از بیت  ۲۵۹به بعد.
 :۱۲۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۵بیت .۲۷۰
 :۱۲۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۵بیت .۲۷۲
 :۱۳۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۶بیت .۲۸۷
 :۱۳۱تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۵۹۶
 :۱۳۲تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۶۰۰
 :۱۳۳تاریخ طبری ،...جلد دوم ،صفح ٔه .۶۴۰
 :۱۳۴خواجه نظامالملک :سیاستنامه ،تصحیح محمد قزوینی ،تهران،
کتابفروشی طهوری ،۱۳۳۴ ،صفح ٔه ( ۱۹۳تکیه از ماست).
 :۱۳۵همان اثر ،صفح ٔه .۱۹۸
 :۱۳۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۹بیت .۳۴۹
 :۱۳۷تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه ( ۶۰۳تکیه از ماست)
 :۱۳۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۵۵از بیت  ۳۱به بعد.
 :۱۳۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۷۵از بیت  ۳۸۷به بعد.
 :۱۴۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۳۳از بیت  ۱۳۳۱به بعد.
 :۱۴۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۴۳بیت .۱۵۰۲
 :۱۴۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۴۳از بیت  ۱۴۹۸به بعد.
 :۱۴۳جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۵۶بیت .۳۴۹۱
 :۱۴۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۵۷از بیت ۳۴۹۳
 :۱۴۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۵۷از بیت  ۳۴۹۸به بعد.
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 :۱۴۶تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۶۳۳
 :۱۴۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۵۸از بیت  ۳۵۱۹به بعد.
 :۱۴۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۵۹بیت .۳۵۳۸
 :۱۴۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۵۹بیت .۳۵۴۴
 :۱۵۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۶۰بیت .۳۵۴۹
 :۱۵۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۶۰بیت .۳۵۵۴
 :۱۵۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۶۶از بیت  ۳۶۵۱به بعد.
 :۱۵۳جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۹۸از بیت  ۴۱۸۲به بعد.
 :۱۵۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۹۸از بیت  ۴۱۸۸به بعد.
 :۱۵۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۹۹از بیت  ۴۲۰۲به بعد.
 :۱۵۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۲۶۹از بیت  ۳۷۰۲به بعد.
 :۱۵۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۱۸از بیت  ۵۲به بعد.
 :۱۵۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۱۸از بیت  ۵۹به بعد.
 :۱۵۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۱۹از بیت  ۶۲به بعد.
 :۱۶۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۲۱از بیت  ۱۰۷به بعد.
 :۱۶۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۲۲از بیت  ۱۱۹به بعد.
 :۱۶۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۲۲از بیت  ۱۲۱به بعد.
 :۱۶۳جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۲۳از بیت  ۱۳۳به بعد.
 :۱۶۴جلد هشتم ،صفح ٔه ،۳۲۳از بیت  ۱۴۱به بعد.
 :۱۶۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۲۸بیت .۲۲۳
 :۱۶۶تاریخ طبری ،...جلد دوم ،صفح ٔه .۷۲۴
 :۱۶۷تاریخ طبری ،...صفح ٔه ۷۲۵
 :۱۶۸تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه ۶۴۰
 :۱۶۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۴۳از بیت  ۴۸۲به بعد.
 :۱۷۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۴۵از بیت  ۵۰۸به بعد.
 :۱۷۱نولدکه :حماس ٔه ملی ایران ،صفح ٔه .۹۲
 :۱۷۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۱۶از بیت  ۱۵به بعد.
 :۱۷۳جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۴۶از بیت  ۵۳۰به بعد.
 :۱۷۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۴۷از بیت  ۵۵۲به بعد.
 :۱۷۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۴۸از بیت  ۵۶۱به بعد.
 :۱۷۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۹۴از بیت  ۱۳۱۵به بعد.
 :۱۷۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۹۵از بیت  ۱۳۳۳به بعد.
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 :۱۷۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۹۷از بیت  ۱۳۶۱به بعد.
 :۱۷۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۹۹از بیت  ۱۳۹۲به بعد.
 :۱۸۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۳۹۹از بیت  ۱۳۹۷به بعد.
 :۱۸۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۰۸از بیت  ۱۵۳۱به بعد.
 :۱۸۲جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۴۳۰از بیت  ۱۸۷۱به بعد.
 :۱۸۳جلد نهم ،صفح ٔه  ،۱۵از بیت  ۸۹به بعد.
 :۱۸۴جلد نهم ،صفح ٔه  ،۱۹از بیت  ۱۵۲به بعد.
 :۱۸۵جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۰از بیت  ۱۵۸به بعد.
 :۱۸۶جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۱از بیت  ۱۸۳به بعد.
 :۱۸۷جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۲از بیت  ۱۸۹به بعد.
 :۱۸۸جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۲از بیت  ۱۹۸به بعد.
 :۱۸۹جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۳از بیت  ۲۰۷به بعد.
 :۱۹۰جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۳از بیت  ۲۱۵به بعد.
 :۱۹۱جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۴از بیت  ۲۲۶به بعد.
 :۱۹۲جلد نهم ،صفح ٔه  ،۲۴بیت .۲۴۱
 :۱۹۳تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۶۶۴-۶۶۳
 :۱۹۴جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۰از بیت  ۵۱۲به بعد.
 :۱۹۵جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۱از بیت  ۵۲۳به بعد.
 :۱۹۶جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۴بیت .۵۷۴
 :۱۹۷جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۴از بیت  ۵۷۵به بعد.
 :۱۹۸جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۵از بیت  ۵۹۱به بعد.
 :۱۹۹جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۵از بیت  ۵۹۴به بعد.
 :۲۰۰جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۶از بیت  ۶۰۹به بعد.
 :۲۰۱جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۷از بیت  ۶۱۹به بعد.
 :۲۰۲جلد نهم ،صفح ٔه  ،۴۷از بیت  ۶۲۵به بعد.
 :۲۰۳جلد نهم ،صفح ٔه  ،۷۹از بیت  ۱۱۸۹به بعد.
 :۲۰۴جلد نهم ،صفح ٔه  ،۸۲بیت .۱۲۴۴
 :۲۰۵جلد نهم ،صفح ٔه  ،۸۸از بیت  ۱۳۴۴به بعد.
 :۲۰۶جلد نهم ،صفح ٔه  ،۱۱۲از بیت  ۱۷۲۸به بعد
 :۲۰۷جلد نهم ،صفح ٔه  ،۱۱۲از بیت  ۱۷۳۵به بعد.
 :۲۰۸سیاست نامه ،چاپ یاد شده ،صفح ٔه .۷۸-۷۷
 :۲۰۹تاریخ ُغ َرر ،...صفح ٔه .۶۷۴-۶۷۳
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 :۲۱۰همانجا ،صفح ٔه .۶۸۲
 :۲۱۱همانجا ،صفح ٔه .۶۸۳
 :۲۱۲آرتور کریستن سن :ایران در زمان ساسانیان ،ترجم ٔه رشید یاسمی،
زیرنویس مترجم ،چاپ دوم ،تهران.۱۳۳۲ ،

فصل هفتم:
نژاد در شاهنامه

شاید بزرگترین ستمی که به شاهنامه روا داشتهاند ،معرفی این اثر
بزرگ باشد به مثابه «حماس ٔه ملی ایران» .ما را کاری به آن نیست که
مبتکرین این نامگذاری و معرفی نادرست ،به پیامدهای اقدام خودآگاه
بودهاند یا نه ،این خود بحث دیگری است .اما از یادآوری پیامدهای این
درک نادرست از مضمون شاهنامه و تلقین آن به دیگران نمیتوان به
آسانی گذشت.
آنانی که شاهنام ٔه فردوسی را «حماس ٔه ملی» ایران میدانند خود در
قالب تنگ ناسیونالیسم بورژوایی اسیرند و فردوسی را هم «معاصر»
خود کرده ،در این قالب تنگ میفشارند و این فکر را در شنونده تلقین
میکنند که گویا فردوسی ملیگرای متعصبی بوده ،هوادار برتری ایرانی
بر غیرایرانی و احراز این برتری از طریق جنگ و زور.
زمانی که این درک نادرست از شاهنامه به دست مبلغین و
ایدئولوگهای نظام پوسید ٔه پهلوی میافتد ،ناسیونالیسم تنگنظران ٔه
بورژوایی به شونیسم نوکرمآب دربار پهلوی بدل میشود؛ با فاشیسم
«ژاندارم منطقه» انطباق مییابد و شاهنامه در خدمت «پان ایرانیسم»
درمانده و مفلوکی قرار میگیرد که وظیفهاش ایجاد نفاق میان جنبشهای
ضد امپریالیستی منطقه و به جان هم انداختن ترک و فارس و عرب است
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تا انحصارات امپریالیستی منابع ثروت منطقه را مطمئنتر غارت کنند و
کار سلطهگران آمریکایی و انگلیسی در سرکوب این جنبشها و حفظ
نفوذشان در منطقه آسانتر باشد.
بر اثر تالش محافل امپریالیستی و فاشیستمآب ،موج نژادپرستی و به
خدمت گرفتن شاهنامه در این جهت به جایی رسیده که حتی روشنفکری
چون جاللالدین همایی ادعا میکند:
«عظمت نژاد اصیل ایرانی و اساس و پای ٔه زبان و ادب فارسی و
مفاخر ملی ما بر شاهنام ٔه فردوسی استوار است .به این سبب
بیاعتنائی به شاهنامه ...در معنی این است که تیشه به ریش ٔه
زبان فارسی و مبنای ملیت و قومیت ایرانی زده و مفاخر دیرین ٔه
عالیترین نژاد بشری را درهم پاشیده و نابود کرده است)۱(».
«در داستان «رستم و سهراب» دو پهلوان آزاد ٔه ایرانینژاد ٔه اصیل
که هر دو مظهر کامل و نمون ٔه برجست ٔه غیرت و وطنخواهی و
دینداری و خدمت به ایران و جانفشانی در حفظ تاج و تخت
شاهنشاهی ایرانند روبه رو میشوند)٢(».
روشنفکر دیگری که در محافل دانشگاهی سرشناس است و
کارشناس ادبیات حماسی شناخته میشود ـ ذبیحالله صفا ـ سالها ادعا
میکرد که فردوسی «شعوبی» یعنی تنگنظر ضد عرب و ترک است.
بعدها بر اثر اطالعات جدید از این خطا فاصله گرفت و تازه پس از
عقبنشینی ادعا کرد که گویا در شاهنامه:
«نژاد ایرانی زیباترین نژاد جهان و متمدنترین و شجاعترین
آنهاست ...دانشمندان ایرانی نیز در سراسر جهان نظیر نداشتند و
بزرگترین مشکالت جهان را حل میکردند.
به هرحال در شاهنامه نژاد ایرانی باالتر از هم ٔه نژادهای جهان است و
این الزم ٔه یک حماس ٔه ملی است ،که مبتنی بر بیان مفاخر ملی باشد)٣(».
مالحظه میکنید! ابتدا بدون دلیل ادعا میکنند که شاهنامه «حماس ٔه
ملی» است و سپس اضافه میکنند که گویا الزم ٔه حماس ٔه ملی این است
که نژاد ایرانی باالتر از هم ٔه نژادهای جهان معرفی شود و گویا معنای
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مفاخر ملی هم این است که ایرانی زیباترین ،شجاعترین ...جهان باشد.
گفتنی است که ذبیحالله صفا با وجود پژوهشی که در شاهنامه کرده،
در متن آن کوچکترین دلیلی برای اثبات نظرش پیدا نکرده است .او
مجبور شده است اعتراف کند که:
«تحقیقات اخیر و مطالع ٔه دقیق شاهنامه و اطالع از مسائل تازه به
من ثابت کرد که فردوسی درعین عالقه به ایران و درعین دشمنی
با عناصر غیر ایرانی در شاهنامه بیغرض است)۴(».
اگر فردوسی در شاهنامه به اصطالح «بیغرض» است و آنطور که
صفا ادعا میکند عقاید خود را دخالت نداده و متن حاضر و آمادهای را
به نظم کشیده است ،پس پژوهشگر ما از کجا دریافته است که عقید ٔه
فردوسی چیست؟ او از کجا فهمیده است که فردوسی دشمن عناصر
غیر ایرانی است؟ آیا فردوسی کتاب دیگری جز شاهنامه دارد که اینگونه
نظریات در آن بیان شده است؟
«بیغرض» معرفی کردن فردوسی نشان ٔه عجز است .معلوم میشود
در شاهنامه حتی دستاویزی برای اثبات نظرات نژادپرستانه وجود نداشته
که حضرات به آن استناد کنند ،لذا برای تحمیل نظر خود مجبور به این
شعبدهبازی شده و این منطق مسخره را عنوان کردهاند که گویا فردوسی
فالن عقیده را داشته ولی در اثرش دخالت نداده است!! با چنین شیو ٔه
بسیار بسیار «علمی» میتوان هر عقیدهای را به هرکسی نسبت داد.
وقتی همایی مطالب درست و نادرست را اینچنین آسان به هم
بپیوندد و نقش بسیار مؤثر شاهنامه را در تحکیم و حفظ زبان فارسی
دری با نژادپرستی پیش پا افتاده و تبلیغات سلطنتطلبان ٔه درباری با چنین
سهلانگاری به هم بیامیزد ،وقتی ذبیحالله صفا که پژوهشگر و کارشناس
حماسهسرایی در ایران معرفی شده ،فردوسی را تا سطح یک نژادپرست
معمولی و مبتذل جهان امروز پایین میآورد ،دیگر تکلیف مبلغین مزدور
درباری روشن است .آنها تا آنجا پیش میروند که مینویسند:
«فردوسی عاشق و دلداد ٔه ایران و آئین ایرانی بود .سخنش لبریز
از مهر ایران و بزرگداشت ایرانیان است .بیگانه هرکس که باشد
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درخور نکوهش میداند)۵(».

این ادعا تبهکارانه است .فردوسی هرگز بیگانه را «هرکس باشد»
درخور نکوهش نمیداند ،او بزرگتر از آن است که در قالب تنگ
ناسیونالیسم بورژوایی امروزین و نفرت ملی ناشی از شونیسم فاشیستی
امروزین اسیر شود .شاهنامه «حماس ٔه ملی» به معنای نبرد «ملت» ایران با
اقوام ایرانی علیه ملتها ،نژادها و اقوام دیگر نیست .حماس ٔه داد است،
حماس ٔه نبرد مردم ایران است در راه داد و علیه خودکامگان بیدادگر و قبل
از همه خودکامگان ایرانی و نه بیگانه .شاهنامه حماس ٔه جنگ ایران علیه
انیران و ستایند ٔه جنگهای تجاوزگران ٔه شاهان خودکام ٔه ایران نیست.
ستایند ٔه زور و قلدری نیست .ستایند ٔه خرد و داد است و کاربرد زور را
تنها زمانی صالح میداند و میستاید که در خدمت داد و در سمت آشتی
خردمندانه و توأم با داد باشد .فردوسی نه اینکه نظر نژادپرستانه داشته و
در شاهنامه نیاورده ،بلکه نظر مقابل آن داشته و در شاهنامه آورده است.
فردوسی دانسته از عقاید اشرافی شعوبی فاصله گرفته است؛ مقایس ٔه
شاهنامه با آثار مشابه این واقعیت را ثابت میکند.
ما در زیر موضوع نژاد ،جنگ و صلح در شاهنامه را که به این همه
تحریف و تبلیغ ناجوانمردانه میدان داده است ،از نزدیک بررسی میکنیم:

 .۱نژاد در نظام دودمانی

نژاد کلم ٔه بسیار مصطلحی است که از آغاز عهد پهلوانی تا پایان کتاب
تکرار میشود و معنای آن پا به پای تکامل جامعه تغییر و تکامل مییابد
ولی هرگز به معنای فاشیستی امروزین حتی نزدیک هم نمیشود .از
بررسی دقیق کلم ٔه نژاد در شاهنامه میتوان تا حدود معینی به سیر تکاملی
جامع ٔه ایرانی دست یافت و گوشههایی از آن را درک کرد .روشنفکران
بورژوایی مدعی پژوهشگری متأسفانه به این جانب مهم مسئله اص ً
ال
توجه نکردهاند.
برای روشن شدن موضوع به دورهبندی سه گان ٔه شاهنامه برگردیم.
چنانکه گفتیم شاهنامه را به سه عهد تقسیم میکنند :عهد افسانهای ،عهد
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مبین مراحل مختلف
پهلوانی ،عهد تاریخی .این تقسیمبندی در شاهنامه ّ
تکامل جامع ٔه ایرانی است .ما در صفحات پیش از نظر روشن شدن وضع
دولت اشارهای به آن کردیم ،اینک مشروحتر بیان میکنیم.
دو دور ٔه نخست شاهنامه ،عهد افسانهای و عهد پهلوانی ،به یک معنا
منعکس کنند ٔه تکامل «ماقبل تاریخ» جامع ٔه ایرانی است که در قصههای
ایرانی مانده ،سینه به سینه گشته و با وجود اینکه با تصورات دورانهای
بعدی درآمیخته ،تا حدود زیادی اصالت خود را حفظ کرده است .دربار ٔه
دوران «ماقبل تاریخ» جامع ٔه بشری مهمترین و دقیقترین اثر علمی که تا
کنون نوشته شده ،اثر درخشان انگلس است تحت عنوان «منشأ خانواده،
مالکیت خصوصی و دولت» .جالب این است که شاهنامه نیز مراحل
تکامل جامع ٔه ایرانی را تقریب ًا به همان شکلی میآورد که در اثر انگلس
آمده است .اضافه کنیم که شاهنامه دقت علمی ندارد و در آن تاریخ
گذشته چه بسا از زاوی ٔه دید زمان حال بیان شده و لذا مراحل تکاملی
جامعه در هم آمیخته است .با این حال با کمی دقت این مراحل تکاملی
را میتوان دریافت.
عهد افسانهای شاهنامه به طور عمده منطبق است با آغاز تمدن
بربریت ـ که در آن انسانها از زندگی
توحش و
بشری ـ به تعبیر انگلس ّ
ّ
در غار و بدون تنپوش آغاز میکنند تا برسند به کشف آتش و اهلی
کردن حیوانات و ساختن خانه و پوشیدن لباس .از کیومرث تا جمشید
این مرحله به سرعت میگذرد .در این عهد زمین ـ هفت کشور ـ تقسیم
نشده و میان انسانها جدایی قومی و نژادی نیست .جدایی میان انسانها
و دیوهاست .در این عهد هنوز جامعه به خانواده و دودمان هم تقسیم
نشده و لذا در شاهنامه هم این تقسیم وجود ندارد و کلم ٔه نژاد و تبار و
غیره به کار نمیرود.
عهد پهلوانی شاهنامه به طور عمده منطبق است با مرحل ٔه باالتر
تمدن و نظام دودمانی تکامل یافته .چنانکه گفتیم این مرحله در
شاهنامه با مراحل بعدی تکامل ـ تا حدی مرحل ٔه فئودالی ـ درآمیخته و
بسیاری از موازین جامع ٔه فئودالی در تصویر آن عهد رخنه کرده است و
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لذا مقایس ٔه ما محدود و مشروط است .ولی این محدودیت چنان نیست
که نتوان به حقایقی دست یافت .واقعیت این است که در عهد پهلوانی
شاهنامه ،جامعه به طور عمده به صورت نظام دودمانی تصویر میشود
و کلم ٔه نژاد در این مرحله به طور عمده به معنای دودمانی آن به شاهنامه
راه مییابد.
در نظام دودمانی ،انسانها در دودمانها متشکل میشوند .هر
انسان جزئی است از دودمان خویش و به نام دودمانش نامیده میشود
و در مالکیت دودمان شریک است ،از پشتیبانی مادی و معنوی اعضای
دودمان خویش برخوردار بوده ،به نوب ٔه خویش از سایر همدودمانان
حمایت میکند ،بدون اینکه تفاوتی میان وظایف و حقوق خویش قائل
باشد .اگر او را بکشند ،هم ٔه دودمان به خونخواهیاش برخواهند
خاست .اگر همدودمانش کشته شود ،او در خونخواهی شرکت خواهد
کرد .چنین انسانی فردگرا نیست .روح جمعی و احساس همبستگی دارد.
ِ
من او همواره «ماست» .زمانی که در میدان نبرد رویاروی هماوردانش
میایستد ،از دودمانش یاد میکند تا بدانند که با یک تن ناچیز سر و کار
ندارند ،با دودمانی طرفند .او به فضایل پدران و به دودمانش فخر میکند،
نه برای اینکه دیگران را خوار بدارد ،بلکه برای اینکه مقام و منزلت خود
را بازشناسد و به بهای جان خویش از «ما» ،از دودمانی که بدان وابسته
است ،دفاع کند و بر افتخاراتش بیفزاید.
«در درون نظام دودمانی هنوز هیچگونه تفاوتی میان حقوق و
وظایف موجود نیست .برای سرخپوست آمریکایی این پرسش
مطرح نیست که شرکت او در امور اجتماعی ،خونخواهی و یا
پرداخت تاوان حق اوست یا وظیفهاش .چنین پرسشی در نظر او
همانقدر پوچ مینماید که بپرسند خوردن ،خوابیدن و شکار حق
اوست یا وظیفهاش)۶(».
انگلس به تاریخنویسان شونیست آلمانی که ماهیت نظام دودمانی
را درک نکرده و در پیروزی ژرمنها بر روم از ویژگیهای ملی قوم
ژرمن و سجایای ویژ ٔه نژاد ژرمن دم میزنند ،هشدار میدهد تا تصورات
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ارتجاعی کنونی خود را به گذشت ٔه دور ـ که بیگانه از اینگونه تصورات
است ـ منتقل نکنند)۷(.
در کشور ما نیز نظام دودمانی (نظام ویس) وجود داشته و پس از
پیدایش و گسترش دولت نیز بسیاری از بقایای آن باقی مانده و قرنها
و قرنها از عناصر مهم تشکل و سازمانیابی اقوام ایرانی بوده ،تا جایی
که آثار آن هنوز در میان عشایر ایران باقی است .عهد پهلوانی شاهنامه
بیش از همه از خصوصیات جامع ٔه ایرانی نظام دودمانی تأثیر پذیرفته و
ویژگیهای آن را از نظر طرز کشورداری ،موضوع جنگها ،مناسبات
دودمانها در خود منعکس کرده است.
در این عهد نژاد معنای خانواده و دودمان را میدهد و نه معنای نژاد به
اصطالح ایرانی و تورانی و غیره.
لشکری که کیخسرو برای مقابله با افراسیاب میفرستد ،درست
دارای نظام دودمانی است:
بفـرمـود مـوبـد به روزی دهـان
که گـویـنـد نـام کهــان و مهــان
نخسـتیـن ز خویشـان کاووس کی
صـد و ده سـپهـبـد فگـنـدنـد پـی
...
فـریـبـرز کاووسشـان پـیـش رو
کـجـا بــود پـیـوســتـ ٔه شــاه نـو
گـزین کـرد هشـتـاد تـن نـوذری
گــرزدار و همـه لشکـری
همـه ُ
زرسـپ سـپهـبــد نگـهــدارشـان
کـه بـردی به هر کار تیمارشـان
که تاج کیان بود و فرزند طوس
کوس
خداوند شمشیر و گوپال و
ْ
سه دیگر چو گودرز کشواد بود
کـه لشـکـر بـرای وی آبـاد بـود
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نبیره به سر داشت هفتاد و هشت
دلـیــران کـوه و سـواران دشـت
فـروزنـد ٔه تـاج و تـخـت کـیــان
فــرازنــد ٔه اخـتـــر کــاویـــان
چو شصت و سه از تخم ٔه گژدهم
بـزرگان و سـاالرشــان گستهـم
ز خویشـان میـالد بد صـد سـوار
چو گـرگیـن پیـروزگـر مایـهدار
ز تخـم لـواده چـو هشـتـاد و پنـج
ســواران رزم و نگهـبــان گنـج
کجـا برتـه بـودی نگـهـدارشــان
به رزم اندرون دست بردارشان
چو سی و سه مهتر ز تخم پشنگ
که رویین بدی شاهشان روز جنگ
به گاه نبـرد او بـدی پیش کـوس
نگهبـان گـردان و دامـاد طـوس
ز خویشـان شـیـروی هفتاد مـرد
کـه بـودنـد گــردان روز نـبــرد
گزیـن گـوان شهـره فـرهاد بـود
گـه رزم ســنــدان پــوالد بــــود
ز تخـم گـرازه صـد و پـنـج گـرد
نگهبان ایشان هـم او را سـپرد()۸
در اینجا کلم ٔه نژاد به کار نرفته و از خویش و تخم و تخمه یاد شده
است ،اما تقسیمبندی لشکر بر تیره و دودمان استوار است .فردوسی
همین تقسیمبندی را در جای دیگر تقسیم به نژاد میداند و نژاد را به جای
تخم و تخمه و خویش و دقیقتر بگوییم به معنای دودمان به کار میبرد.
گودرز و طوس با هم روبرو میشوند .گودرز به طوس میگوید من
تو را میشناسم:
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تـو نـوذر نــژادی نـه بیـگانـهای
پـدر تـیـز بـود و تـو دیـوانـهای()۹
طوس پاسخ میدهد:
وگــر تـو ز کشــواد داری نــژاد
منم طوس نوذر مه و شاهزاد()۱۰
همان لشکری که بر پای ٔه دودمانی استوار بود زیر فرماندهی طوس
به جنگ میرود ،به دام میافتد ،بسیاری از سپاهیان ،دلیران و گردان آن
کشته میشوند .فردوسی از نژاد آنها ـ به معنای دوده و دودمان آنها ـ اسم
میبرد .وقتی زرسپ ،فرمانده نوذریان کشته میشود ،فردوسی میگوید:
زرسـپ گرانمایه زو شد به باد
سـواری سرافراز نوذر نـژاد()۱۱
در این جنگ به ویژه گودرزیان بسیار کشته میدهند:
ز گـودرزیان هشت تن زنده بـود
بر آن رزمگه دیگـر افکنده بود()۱٢
بهرام پسر گودرز از همین نژاد است .او میخواهد به میدان جنگ
بازگردد و تازیانهای را که نامش بر آن نوشته باز آورد تا به دست دشمن
نیفتد .او را از این کار منع میکنند .ولی بهرام مرگ را بر ننگین کردن نام
خویش و دودمان خویش ترجیح میدهد:
چنین گفت بهـرام جنگی که مـن
نیـم بهـتـر از دوده و انجـمــن()۱٣
َ
آن همه از دود ٔه ما کشته شده ،من هم یکی.
بهرام با پیران روبرو میشود .پیران نمیخواهد بهرام را بکشد.
پیشنهاد آشتی میدهد:
نبـایـد که با ایـن نــژاد و گـوهـر
بدیـن شیـرمـردی و چندیـن هنـر
ز بـاال بـه خاک انـدر آیـد ســرت
بسـوزد دل مهــربان مــادرت()۱۴
رهام ،یکی از پهلوانان ایران ،وقتی به میدان جنگ میرود ،میگوید:
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اگـر پـای بـر خـاک بـایـد نـهــاد
من از تخـم کشواد دارم نـژاد()۱۵
به این ترتیب فردوسی رابط ٔه تخم ،تخمه ،نژاد و دوده را در ابیات
پراکنده بیان میکند.
لشکر افراسیاب هم که در برابر لشکر کیخسرو صف کشیده ،نظم
دودمانی دارد.
وز آنجا بیامـد به لشکر چـو بـاد
کسـی را که بودنـد ویسـه نژاد()۱۶
و آنگاه که لهاک و فرشید ورد ،دو تن از پهلوانان تورانی از دودمان
پیران ویسه ،با گستهم روبرو میشوند ،فردوسی میگوید:
یکی تیـر زد بـر سـرش گسـتهـم
که با خون برآمیخت مغزش به هم
نگون گشت و هم در زمان جان بداد
شـد آن نامـور گـرد ویسه نژاد()۱۷
فردوسی در سرتاسر این بخش از شاهنامه نژاد و تخمه را به معنای
دودمانی به تکرار میآورد.
سهراب از مادر نام پدر خود را میپرسد:
کـیـم وز کـدامیـن گــهــر
ز تخـم َ
چه گویم چو پرسد کسی از پدر()۱۸
مادر پاسخ میدهد:
تـو پـور گـو پیــلـتــن رســتـمـی
ز دسـتان سـامـی و از نیــرمـی
از ایرا سـرت زآسمان برترست
که تخم تو زان نامور گوهرست()۱۹
مادر میخواهد که سهراب نژاد خود را از ترس افراسیاب پنهان کند.
پاسخ میشنود:
نـبـرده نـژادی کـه چونـیـن بـود
نهان کردن از من چه آئین بود()٢۰
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زمانی که بیژن به دست افراسیاب میافتد ،کیخسرو به سراغ رستم
میفرستد و درد دودمان گودرزیان را که بیژن از آن است ،باز میگوید و
از رستم یاری میطلبد:
به تـو دارد امیـد گـودرز و گـیـو
که هستی به هر کشور امروز نیو
...
که هرگـز بدین دودمان غم نبـود
کم شنود()٢۱
فروزندهتر زین چنان َ
گیو که برای بردن نام ٔه کیخسرو پیش رستم میرود ،سواران دود ٔه
خود را همراه میبرد.
ســواران دوده هـمـه بـرنشــانـد
به یزدان پناهید و لشکر براند()٢٢
گیو به رستم میگوید:
نبینـی که بـر مـن به پیـران سـرم
چه آمـد ز بخـت بـد انـدر خـورم
چه چشـم بـد آمـد به گـودرزیـان
کـزان سـود ما را سـر آمـد زیان
ز گـیتـی مـرا خود یکی پـور بود
همم پـور و هم پـاک دسـتور بود
شـد از چشـم من در جهان ناپدید
بدین دودمان کس چنین غم ندید()٢٣
در نبرد رستم و اسفندیار موضوع نژاد و دودمان با صراحت بیشتری
مطرح است .اسفندیار که به رستم میرسد از او میخواهد که انجمن
دودمانش را برپا کند و پیشنهاد او را به رأی بگذارد:
هـمه دوده اکـنـون ببـایـد نشسـت
زدن رای و سودن بدین کار دست
زواره فـرامـرز و دسـتـان ســام
جهـانـدیـده رودابــ ٔه نـیـک نــام
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همه پنـد من یک به یک بشنویـد
بدین خوب گفتار من بگروید()٢۴
(قابل تأمل است که رودابه ـ زن ـ در شورای دودمان شرکت داده
میشود!)
اسفندیار و رستم که در میدان نبرد با هم روبرو میشوند ،هردو ایرانی
و به معنای فاشیستی امروزین هردو از «نژاد» اصیل ایرانیند ،ولی هریک
نژاد خود را ـ دودمان خود را ـ در مقابل نژاد دیگری میگذارد و به نژاد
خود افتخار میکند:
نـژاد مـن از تـخـم گشـتاسـپسـت
که گشتاسپ از تخم لهراسپ است
...
همی رو چنیـن تـا فـریـدون شـاه
که شـاه جهان بود و زیبـای گـاه
همـان مـادرم دختـر قیصـرسـت
کجا بر سر رومیان افسـر اسـت
همـان قیصــر از سلم دارد نـژاد
فـــر و داد
ز تـخــم فـریــدون بـا
ّ
همـان سـلم پـور فـریــدون گــرد
که از خسروان نام شاهی ببرد()٢۵
اسفندیار نژاد رستم را تحقیر میکند و میگوید:
من ایدون شنیـدَ سـتم از بخردان
بــزرگـان و بـیـدار دل مـوبــدان
...
ِ
کـه دسـتـان بـدگـوهــر دیــوزاد
بـه گیتـی فـزونـی نـدارد نــژاد()٢۶
رستم در پاسخ نژاد خود را میستاید:
جهـانـدار دانـد که دســتـان ســام
بزرگسـت و با دانـش و نیک نام
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همـان سـام پـور نریمـان ُبدسـت
نریمان گـرد از کریمـان بدسـت
بزرگست و گرشاسب بودش پدر
به گیتـی بدی خسرو تـاجور()٢۷
رستم بزرگیهای سام را میستاید و سپس به ستایش مادرش رودابه
میپردازد:
همان مـادرم دخـت مهـراب بـود
بـدو کـشــور هـنــد شــاداب بـود
کـه ضحـاک بـودیـش پنجـم پــدر
ز شـاهـان گـیـتــی بـرآورده ســر
نـژادی از این نامـورتر کـراست
خردمند گردن نپیچد ز راست()٢۸
اسفندیار و رستم نه تنها نژاد پدری ،بلکه نژاد مادری خود را هم به
یاد میآورند و میستایند و هیچیک از نژاد ،معنایی جز تخمه و دودمان
نمیفهمند.
مواردی در شاهنامه هست که در آن فردوسی با علم به اینکه کسی از
ترکان است ،نژاد او را میپرسد .برای مثال:
گیو با کنیزکی ترک روبه رو میشود و از او میپرسد:
بـپـرسـیـد زو پهـلــوان از نــژاد
رو ُبن یک به یک کرد یاد
برو َس ْ
بدو گفـت من خویش گـرسـیوزم
به شاه آفریدون کشد پروزم()٢۹
همین کنیزک ترک را پیش کاووس میبرند .پرسش گیو را تکرار
میکند:
بدو گفت خسـرو نـژاد تو چیست
که چهـرت همانند چهـر پریسـت
خـاتـونـیـــم
مــام
ورا گـفــت از
ْ
َ
فـریـدونـیـــم
زســوی پـدر بــر
َ
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نیـایـم سـپهــدار گــرسـیـوزسـت
بر آن مرز خرگاه او مرکزست()٣۰
در جنگ بهرام چوبینه با ساوه شاه ،سپاهیان بهرام ترک زشت
سرخرویی را اسیر میکنند .بهرام از او نژادش را میپرسد:
از آن پس بپرسید از آن ترک زشت
که ای دوزخی روی دور از بهشت
چه مـردی و نـام نـژاد تـو چیسـت
که زاینـده را بر تـو بایـد گریسـت
چـنـیـن داد پاسـخ که مــن جــادوم
ز مردی و از مردمی یکسوم()٣۱
چنانکه میبینید بهرام میداند که اسیر ترک است ،با این حال نژادش
را میپرسد و ترک در پاسخ از جایی که در نظام دودمانی دارد ،خبر
میدهد.

 .٢نژاد در مناسبات طبقاتی

نظام دودمانی در زیر ضربات تقسیم طبقاتی جامعه فرو میریزد.
عناصر تضاد طبقاتی در دودمانها رخنه میکند .دودمانها بسته به جایی
که در نظام طبقاتی احراز میکنند ،برتر و یا پستتر شمرده میشوند و به
این معنا نژاد مهتر و نژاد کهتر پدید میآید.
این نوع تقسیم طبقاتی دودمانها و نژادها در همه جای شاهنامه
احساس میشود ،اما در عهد پهلوانی که به نظام دودمانی نزدیکتر است،
برتری نژادها ـ دودمان ـ بیشتر به خاطر بزرگواری ،مردانگی و خدمتی
است که در راه نبرد داد با بیداد کردهاند .اما رفته رفته رنگ طبقاتی نژاد
بیشتر میشود و در زمان ساسانیان این معنا مسلط است.
وقتی شیده ،پسر افراسیاب به میدان جنگ میآید و هماورد میطلبد،
کیخسرو خودش آماد ٔه مقابله با او میشود ،زیرا شیده از نژاد فریدون
و بزرگزاده است و با پهلوانانی از دودههای کهتر جنگ نخواهد کرد.
کیخسرو به پهلوانانش میگوید:
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همان با شـما او نیـاید به جنــگ
ز فـر و نـژاد خـود آیـدش ننـگ()٣٢
ّ
قباد را ایرانیان به کینخواهی سوفزا از شاهی برمیدارند و توجهی به
نژادش ندارند:
چـو آگاهـی آمـد بـه ایـرانـیــان
که آن پیلتـن را ســر آمـد زمـان
...
بـه آهــن بـبـسـتـنــد پــای قــبــاد
ز فر و نـژادش نکردنـد یــاد()٣٣
ّ
به این معنا ترکیبهایی نظر «فرخنژاد»« ،نژاد بزرگ»« ،نژاد سران»،
«مهترنژاد» در شاهنامه فراوان آمده است.
کسری نوشیروان که نبرد طبقاتی در زمان او شدیدتر و خود او به حفظ
ٰ
امتیازات طبقاتی اشراف کمربستهتر است ،میخواهد زن از چین بگیرد،
به شرطی که حتم ًا دختر خاقان باشد و هرقدر هم که زیبا از طبقات پایین
فر و
نباشد .به فرستادهاش میگوید که در پس پرد ٔه خاقان دختر زیبا و با ّ
افسر بسیار است اما:
پـرســتـار زاده نـیــایـد بـه کــار
اگــرچـنـد باشــد پـدر شـهــریـار
نگــر تا کـدامسـت با شـرم و داد
به مادر که دارد ز خاتـون نـژاد()٣۴
کسری اصرار دارد که هم طرف پدر و هم طرف مادر
به عبارت دیگر
ٰ
از طبقات ممتاز و شاهزاده باشند.
در شاهنامه ،بخش ساسانی ،اصطالح «رومینژاد» بسیار آمده ،ولی
حدود و ثغور آن هنوز کام ً
ال مشخص و به معنای رومی در قبال ایرانی
نیست .اگرچه به هر صورت تفاوت قومی را بیان میکند و رومی را از
ایرانی جدا میسازد .از این زمان رفته رفته نژاد هم به معنای دودمان و
تخمه ،هم معرف طبقه و قشر اجتماعی و هم به معنای قوم میآید و این
سه به هم میآمیزد.
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چنین است معنای نژاد در شاهنامه .در هیچ جای شاهنامه نژاد ایرانی
به عنوان نژاد برتر در مقابل نژاد پستتر غیر ایرانی قرار نمیگیرد.
ادعاهایی از این نوع که گویا فردوسی نژاد ایرانی را برتر و واالتر و...
توهمی است متأثر از «نبرد
توهم استّ .
زیباتر و ...میدانسته ،یکسره ّ
من» هیتلر و تبلیغات دربار پهلوی که به زور میخواهند به فردوسی و
شاهنامهاش پیوند بزنند.
فردوسی از چنین مقایس ٔه «ملی» و قومی بری است و هربار هم که
مقایسهای پیش میآید فردوسی جانب حق را نگاه میدارد و واقعیت را
بیان میکند .مث ً
ال این ادعا که گویا دانشمندان ایرانی از دانشمندان جهان
برترند ،مسخره است .فردوسی هرگز چنین ادعایی ندارد و برعکس
هربار که نیازی به دانشمندان :ستاره شماران ،پزشکان و غیره میافتد،
دنبال دانشمندان هند و روم و چین میروند.
فردوسی ،بارها و بارها که سخن از تازیان و رومیان و ترکان و
هندوان و چینیان است ،زیبایی آنها را میستاید .اکثریت قریب به اتفاق
عشقها و مناسبات زن و مرد در شاهنامه ،میان دو قوم است :یکی
ایرانی و دیگری غیر ایرانی و فردوسی همواره از زیبایی ،خردمندی و
بزرگمنشی زنانی که به معنای امروزی از نژاد دیگرند ،با سخاوت تام
تمجید میکند.
ما در بحث از تخم ٔه شاهی به آمیزش نژادها اشاره کردیم و گفتیم که
پهلوانان و شاهان دادگر ایران معمو ً
ال نژاد دوگانه دارند .در بررسی زن
و عشق در شاهنامه نیز خواهیم دید که فردوسی چگونه زیبایی نژادهای
غیر ایرانی را میستاید .کسانی که امروز به فردوسی نسبت نژادپرستی
میدهند ،به او و اثر جاودانیش خیانت میکنند.

.٣نژاد در جنگ ایران و عرب

بزرگترین شبه دلیلی که مدافعین برتری نژادی فاشیستمآب امروز
برای نشاندن فردوسی در کنار هیتلر میآورند ،نام ٔه رستم فرخزاد ـ سردار
ایرانی در جنگ با اعراب ـ است که خطاب به برادرش نوشته است .در
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این نامه مطالبی دربار ٔه لشکریان عرب گفته شده که فاشیستهای دربار
پهلوی جمالت گسیختهای از آن را بر سر علم کرده و چه موهوماتی
که دربار ٔه آن به هم نبافتهاند .درحالیکه برخورد فردوسی به شکست
لشکریان ساسانی در برابر لشکر عرب ـ که خالی از هرگونه تأثر است
ـ و همچنین نامهای که رستم فرخزاد نوشته ،درست در جهت خالف
ادعای این مدافعین حقیر نژادپرستی و پانایرانیسم مفلوک نوکرباب
است.
دربار ٔه جنگ ایران و عرب در فصل هشتم سخن خواهیم گفت و اما
دربار ٔه نام ٔه رستم فرخزاد که به مسئل ٔه برتری نژادی مربوط میکنند ،در
اینجا چند کلمهای میگوییم .نخست اینکه رستم فرخزاد که در جنگ
با اعراب است و میداند که شکست خواهد خورد ،منطق ًا میتواند به
دشمن ناسزا بگوید و حرف او نباید زبان حال مردم ایران تلقی شود.
با این حال گفتنی است که رستم ،در کاربرد کلمات تند بسیار خوددار
است .خالص ٔه حرف او به برادرش این است که روزگار ساسانیان
سرآمده و چارهای نیست:
که این خانه از پادشـاهی تهیسـت
نه هنگام پیروزی و فرهی اسـت()٣۵
ّ
...
دریغ این سر و تاج و این مهر و داد
کهخواهدشداینتختشاهیبهباد()٣۶
...
چـنیـن اسـت راز سـپهــر بـلـنــد
تو دل را به درد من انـدر مبنـد()٣۷
در این نامه کمترین سخنی از برتری نژاد ایرانی بر تازی نیست .سخن
از رسم و راه و به ویژه سخن از امتیاز طبقاتی است .رستم فرخزاد از این
در شگفت است که تازیان نه پیلی دارند ،نه کوس ،نه درفش ،نه زرینه
کفش؛ یکال پیراهن میجنگند و پیروز میشوند.
مـرا تـیــز پـیـکـان آهـــن گــداز
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همی بـر بـرهـنـه نیایــد بـه کـار
همان تیغ کز گـردن پیـل و شـیر
نگشتی بـه آورد زان زخـم سـیر
نبـرد همـی پـوسـت بـر تـازیــان
ّ
ز دانـش زیـان آمـدم بـر زیــان()٣۸
رستم نگران آن است که بزرگان لشکر ایران نمیتوانند واقعیت را
درک کنند .بر ثروت و سالح خود مغرورند ،درحالیکه دشواری جای
دیگری است.
دوم اینکه رستم فرخزاد همزمان با نامه به برادرش نامهای به سعد
وقاص مینویسد .این نام ٔه دوم و پاسخ سعد وقاص به آن ،بهمراتب
مهمتر است از نام ٔه نخست که نوکران درباری آن را با تحریف و دروغ
پیراهن عثمان کردهاند.
رستم فرخزاد در نامه به سعد وقاص زر و زور شاه ساسانی را به رخ
میکشد و میگوید که سگ و یوز شاه ساسانی بیش از عربها خوراک
دارند .رستم خطاب به سعد وقاص:
به من بازگوی آنک شاه تو کیست
چه مردی و آئین و راه تو چیست
به نـزد که جـویی هـمی دسـتگـاه
بـرهنـه سـپهبــد بـرهـنــه ســپاه
به نانی تـو سـیری و هم گرسـنه
نه پیل و نه تخت و نه بار و بنه()٣۹
سپس در توصیف شاه ایران:
بـبـخـشــد بهــای ســر تـازیـــان
که بر گنـج او زان نیـایــد زیان
سگ و یوز و بازش ده و دو هزار
زرنـد و با گوشــوار
که بـا زنـگ ّ
بـه سـالی همه دشـت نیــزهوران
نیابنـد خـورد از کـران تا کـران
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که او را ببایـد به یـوز و بـه سـگ
که در دشت نخجیر گیرد به تگ
سگ و یوز او بیشتر زان خورد
که شاه آن به چیزی همی نشمرد()۴۰
رستم خواستار آن است که سعد سخنگویی بفرستد و وارد مذاکره
شود .این نامه را پهلوانی پیروز نام از ایران با دم و دستگاه و گروهی غرقه
در سیم و زر پیش سعد وقاص میبرد.
همه غرقه در جوشن و سیم و زر
سپرهای زرین و زریـن کمر()۴۱
در مقابل طمطراق اشراف ایرانی سعد وقاص مردی است خاکی.
چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد
پذیـره شـدش با سـپاهی چو گرد
فــرود آوریـدنـدش انــدر زمــان
بپـرسـیـد سـعـد از تـن پهـلـــوان
...
ردا زیـر پیــروز بفگنـد و گـفـت
کـه مـا نیـزه و تیـغ داریـم جـفـت
ز دیـبــا نگــویــنـد مــردان مــرد
ز زر و ز سیم و ز خواب و ز خورد()۴٢
ّ
سعددرپاسخرستممطالبیمینویسدکهبسیارجالباست.اومینویسد:
دو چشـم تو انـدر سـرای سـپنــج
چنین خیره شد از پی تاج و گنج
بس ایمن شدستی برین تخت عاج
بدین یوز و باز و بدین مهر و تاج
جهــانی کجـا شـربتـی آب ســرد
نیـرزد دلت را چه داری به درد
هرآنکس که پیش من آید به جنگ
نبینـد به جـز دوزخ و گـور تنگ()۴٣
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فرستاد ٔه سعد وقاص ـ شعبه مغیره ـ که نام ٔه او را پیش رستم میآورد،
پیرمردی برهنه و سینهچاک است .به رستم خبر میدهند:
که آمـد فرسـتادهای پیـر و سـست
نه اسپ و سلیح و نه چشمی درست
یـکی تیـغ بـاریـک بر گـردنــش
پـدیــد آمــده چـاک پـیــراهـنـش
چو رسـتـم به گفتـار او بنگـریــد
ز دیـبــا ســراپــرد ٔه بــرکشــیــد
ز زربـفـت چیـنـی کـشـیـدنـد نــخ
سـپاه انـدر آمـد چو مـور و ملـخ
نهـادنـد زریــن یـکـی زیــرگـاه
نشـسـت از بـرش پهلــوان سـپاه
بـر او از ایـرانیـان شصت مـرد
ســواران و مــردان روز نـبــرد
به زر بافتـه جـامـههـای بنـفــش
به پا اندرون کرده زرینـه کفـش
هـمـه طـوقداران بـا گـوشـــوار
سراپرده آراستـه شاهــوار()۴۴
رستم از فرستاد ٔه پیراهنچاک سعد اینچنین با جالل و جبروت
ظاهری استقبال میکند .اما او کمترین توجهی به این جیف ٔه دنیوی ندارد.
پا روی دیبا نمیگذارد.
چو شـعبه به باالی پـرده سـرای
بیـامـد بـر آن جامــه ننهـاد پـای
همی رفت بر خاک بر خوار خوار
ز شـمشـیــر کـرده یکـی دسـتــوار
نشست از بر خاک و کـس را ندید
سوی پهلوان سپه ننـگریــد()۴۵
سعد وقاص در نامهای که توسط شعبه فرستاده در برابر طمطراق

همانهاش رد داژن :متفه لصف 303

ساسانی فرخزاد عقاید مذهبی خود را قرار میدهد و میگوید که به
خاطر خدا و محمد و جهنم و بهشت به جنگ آمده است .سعد وقاص:
به تازی یکی نامه پاسخ نوشت
پدیدار کرد اندرو خوب و زشـت
ز جـنـی سـخـن گـفـت وز آدمــی
ز گفتار پیـغمـبـر هـاشــمــی
ز توحید و قـرآن و وعـد و وعیـد
ز تـأیـیــد وز رســمهـای جـدیــد
ز قطــران وز آتـش و زمهــریــر
ز فردوس وز حور وز جوی شیر
ز کـافـور منشـور و مـاء معـیــن
درخـت بهشـت و مـی و انگبیـن
اگـر شـاه بپذیـرد این دیـن راست
دوعالم به شاهی و شادی و راست
همـان تـاج دارد همـان گـوشـوار
همه ساله با بوی و رنگ و نگار
شـفـیـع از گـنـاهـش مـحـمـد بـود
مصـعــد بــود
تـنـش چـو گـالب
ّ
به کاری که پـاداش یابی بهشـت
نباید به باغ بال کینه کـشـت()۴۶
چنانکه میبینیم در شاهنامه دو نژاد ایرانی و تازی ،یکی اصیل و برتر
و دیگری فاسد و پست در برابر هم قرار نگرفته است .در یک سو زر و
سیم و جالل و جبروت و امتیاز طبقاتی اشرافی است که چشم بزرگان
و سرداران را کور کرده است و در سوی دیگر فقر ،وارستگی و پیراهن
غره است و دیگری به
سینهچاک .یکی به یوز و پلنگ و تاج و گوشوار ّ
ایدئولوژی و رسمهای نو.
اضافه کنیم که آخرین شاه ساسانی ،در جنگ با اعراب نیز به هیچروی
نمایند ٔه نژاد برتر ایرانی نبوده و دشمن هم ٔه بیگانگان نیست ،بلکه مدافع
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سلطنت خود و امتیازات طبقاتی اشراف ایرانی است و در این راه با کمال
سادگی حاضر است دست به سوی بیگانگان دراز کند ،همچنان که
اسالف او بارها و بارها دراز کردند .یزدگرد به سوی خراسان میگریزد،
زیرا:
کران سـو فراوان مرا لشکرسـت
هـمـه پـهـلـوانـان کـنــد آورسـت
بـزرگـان و تـرکان خـاقـان چیـن
بیـاینـد و بـر مـا کـنـنـد آفــریــن
بر آن دوسـتــی نیـز بیشـی کنیـم
که با دخت فغفـور خویشی کنیم
به یـاری بیـایـد سـپـاهـی گــران
بـزرگان و تـرکان جنـگـاوران()۴۷
مالحظه میکنید که یزدگرد از «نژاد» ترک و چین کمک میگیرد برای
حفظ تخت و تاج ،لذا این ادعا که گویا فردوسی در نام ٔه رستم فرخزاد
اعراب را بهانه کرده و به نژاد محمود غزنوی اشاره میکند ،نمیتواند
درست باشد ،زیرا محمود ترک است و یزدگرد از دست اعراب به
ترکها پناه میبرده و آنان را دوست خود میدانسته است.
ناسزاهایی که از قول فردوسی به عربها میدهند ،در واقع از زبان
یزدگرد است ضمن صحبت او با اشراف .یزدگرد اشراف را میترساند
که اگر عربها بیایند باغ و راغ و میدان و کاخ از دست خواهد رفت،
ولی اگر از من دفاع کنید و حکومت ساسانی باقی بماند بیشتر خواهم
داد .یزدگرد خطاب به مرزبانان و اشراف میگوید که خطر طبقاتی در
کمین ماست:
بهویـژه نـژاد شمـا را کـه رنــج
فزونست نزدیک شاهان ز گنج()۴۸
اینجا منظور از نژاد ،نژاد «پاک و اصیل» ایرانی نیست ،خاندانهای
بزرگ اشرافی است .منظور کسانی است که بهرام چوبینه باغ و کاخ آنها
را گرفته و ساسانیان به آنها پس دادهاند:
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چـو بـهــرام چـوبـینـه آمـد پـدیـد
ز فـرمـان دیهـیــم مـا ســرکشـیـد
شمـا را دل از شـهــرهای فـراخ
بپیچیـد َوز بـاغ و میـدان و کـاخ
بـریـن باسـتـان راغ و کـوه بلنــد
کـده ســاختیــد از نهـیـب گــزنـد
گر ایدونک نیـرو دهـد کـردگـار
بـه کــام دل مـا شــود روزگــار
ز پـاداش نیــکـی فـزایــش کـنیـم
برین پیش دستی نیایش کنیم()۴۹
یزدگرد اشراف را از «مارخواران» میترساند ،که:
نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد
همی داد خواهند گیتی به باد()۵۰
و بدتر از همه اینکه:
شود خوار هرکس که هست ارجمند
فرومایه را بخت گردد بلند()۵۱
در اینجا هم منظور از نژاد امتیاز طبقاتی است و نه نژاد به معنای
امروزین فاشیستی آن .طبقات باال که اکنون ارجمندند ،خوار میشوند و
در عوض بخت طبقات پائین بلند میگردد.
کسانی که عقاید فردوسی را در سرتاسر شاهنامه با دقت دنبال کرده و
غره نشدن به گنج زر
به ویژه به تأکید او دربار ٔه دل نبستن به سرای سپنجّ ،
و زور توجه کرده باشند ،تردید نمیکنند که سخنان سعد وقاص و رفتار
وارست ٔه سران عرب در صدر اسالم بهمراتب به عقید ٔه فردوسی نزدیکتر
اولی رفتار پرنخوت یزدگرد.
است تا سخنان رستم فرخزاد و به طریق ٰ
فردوسی ،بزرگمردی است برتر از اندیشههای کوچک نژادی و
قومی .او هم ٔه انسانها را از یک ریشه میشناسد .برای او تا پایان هم
رومیان از نژاد سلماند و تورانیان از نژاد تور و همه از یک ریشه.
باالتر از این فردوسی مردی است صاحب عقیده و ایمان .او به
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اسالم ـ موافق تعبیری که خود از آن دارد ـ معتقد است .او پیرو علی
است و به آن مینازد .چنین مردی چگونه ممکن است نژاد عرب را که
اسالم محمد و علی از آنجا آمده ،تحقیر کند؟ بزرگواری که هم ٔه مردم
عالم را از یک ریشه میداند و انسان ـ مردمی ـ را صرفنظر از قوم و نژاد
و زبان ،برتر از افالک میشناسد ،چگونه ممکن است به سطح جوجه
فاشیستهای دربار پهلوی تنزل کند و از هرچه بیگانه است ،متنفر باشد؟
برخی مدعیند که گویا در زمان فردوسی توجه به «اصالت نژادی»
بسیار زیاد بوده و فردوسی نیز به دنبال این موج عمومی رفته است.
برای اثبات وجود چنین موجی کمترین دلیلی نمیتوان یافت و به طریق
اولی کمترین دلیلی وجود ندارد که مرد استواری چون فردوسی دنبال
ٰ
این یا آن موج مد روز رفته باشد .خبرهایی که از آن زمان رسیده حاکی
است که برخی از اشراف ،وقتی به مقامی میرسیدند و میخواستند
این مقام را موروثی کرده و بر قدرت خود بیفزایند برای خود شجر ٔه
دروغینی میساختند تا حساب خود را از تود ٔه مردم که سهل است ،از
سایر فئودالها جدا کرده ،خود را در وضع ممتازی قرار دهند و تصاحب
امتیازات طبقاتی و غصب مواضع کلیدی در نظام اجتماعی را ارث پدری
خود قلمداد کنند .اما این شجرهسازی و تثبیت موضع ممتاز در میان
تود ٔه مردم و روشنفکران پیکارجوی زمان هواداری نداشت .مردم به این
شجرهها اهمیت نمیدادند و برعکس این کار را محکوم میدانستند تا
جایی که ابوریحان بیرونی ـ معاصر فردوسی ـ با آنکه از نظام فئودالی
دفاع کرده ،شجرهسازی را محکوم دانسته است.
جای فردوسی به شهادت شاهنامه در کنار اشراف شجرهساز نیست،
در کنار روشنفکران مبارز دوران است.
توضیحات:

 :۱فردوسی و ادبیات حماسی ،مجموع ٔه سخنرانیهای نهمین جشن طوس،
چاپ سروش ،)۲۵۳۵( ۱٣۵۵ ،صفح ٔه .٢۱
 :٢همانجا ،صفح ٔه .٣۶
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 :٣ذبیحالله صفا :حماسهسرایی در ایران ،انتشارات امیرکبیر ،۱٣۵٢ ،صفح ٔه
( ٢۵٢تکیه از ماست).
 :۴همانجا (تکیه از ماست).
 :۵محمود شفیعی :دانش و خرد فردوسی ،تهران ،۱٣۵۰ ،مقدمه ،صفح ٔه «ز»
(تکیه از ماست)
 :۶انگلس :منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت ،مارکس و انگلس،
مجموع ٔه آثار ،جلد  ،٢۱صفح ٔه .۱۵۹
 :۷انگلس ،همان اثر ،صفح ٔه .۱۵۴
 :۸جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۷از بیت  ۱۴٣به بعد.
 :۹جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢۴۰بیت .٣۶۴۱
 :۱۰جلد سوم ،صفح ٔه  ،٢۴۱بیت .٣۶۴۶
 :۱۱جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۵۵بیت .۷٣۰
 :۱٢جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۰۰بیت .۱۴۱۸
 :۱٣جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۰٢بیت .۱۴۴۵
 :۱۴جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۱۰۶ابیات  ۱۵۱٣و .۱۵۱۴
 :۱۵جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢۷٣بیت .۶۴۰
 :۱۶جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٢٢۵بیت .٢۵٢
 :۱۷جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢٢۰از بیت  ٢٢۹۵به بعد.
 :۱۸جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۷۸بیت .۱٢۰
 :۱۹جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۷۸از بیت  ۱٢٣به بعد.
 :٢۰جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۷۹بیت .۱٣۴
 :٢۱جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۴۵از بیت  ۶٣۶به بعد.
 :٢٢جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۴۶بیت .۶۴۹
 :٢٣جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۴۸از بیت  ۶۸٢به بعد.
 :٢۴جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢٣۴از بیت  ٢۷۶به بعد.
 :٢۵جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۵۹از بیت  ۶۸۹به بعد.
 :٢۶جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۵۵از بیت  ۶٢۵به بعد.
 :٢۷جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۵۶از بیت  ۶۴۷به بعد.
 :٢۸جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۵۷از بیت  ۶۶۰به بعد.
 :٢۹جلد سوم ،صفح ٔه  ،۸از بیت  ٣۴به بعد.
 :٣۰جلد سوم ،صفح ٔه  ،۹از بیت  ۵۶به بعد.
 :٣۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۶۹از بیت  ۹۱۹به بعد.
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 :٣٢جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢۶۸بیت .۵۴٢
 :٣٣جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۵از بیت  ۱۱٢به بعد.
 :٣۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۷۸از بیت  ٢۱٣٣به بعد.
 :٣۵جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣۱۴بیت .٣۷
 :٣۶جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣۱۷بیت .۸۵
 :٣۷جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۱بیت .۱٢۹
 :٣۸جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۰از بیت  ۱۱۹به بعد.
 :٣۹جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۱از بیت  ۱۴٣به بعد.
 :۴۰جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢٢از بیت  ۱۵۰به بعد.
 :۴۱جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢٣بیت .۱۶۹
 :۴٢جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۴از بیت  ۱۷۰به بعد.
 :۴٣جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۵از بیت  ۱۸۸به بعد.
 :۴۴جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۶از بیت  ۱۹۶به بعد.
 :۴۵جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۶از بیت  ٢۰۴به بعد.
 :۴۶جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٢۴از بیت  ۱۷۷به بعد.
 :۴۷جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣٣۴از بیت  ٢۷۸به بعد.
 :۴۸جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣۴۰بیت .٣۵٣
 :۴۹جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣۴۰از بیت  ٣۵۴به بعد.
 :۵۰جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣۴۰بیت .٣۶۱
 :۵۱جلد نهم ،صفح ٔه  ،٣۴۱بیت .٣۷٢

فصل هشتم:
جنگ و صلح در شاهنامه

 .۱جنگ داد ـ جنگ بیداد

آنانی که شاهنامه را «حماس ٔه ملی» مینامند و فردوسی را مدافع
«برتری نژاد اصیل» ایرانی معرفی میکنند ،به همین اندازه قانع نیستند.
بنا به ادعای آنان فردوسی عالوه بر اینکه نژاد ایرانی را برتر میدانسته،
معتقد بوده است که این برتری باید از طریق جنگ به نژادهای «پستتر»
تحمیل شود و پانایرانیسم مفلوک و نوکرباب از طریق اسیر کردن سایر
خلقها و بهویژه خلقهای ساکن داخل کشور به مرحل ٔه اجرا درآید.
اما یک نظر و فقط یک نظر به شاهنامه کافی است تا خالف این ادعای
تبهکارانه را ثابت کند .فردوسی نه فقط مدعی برتری نژاد ایرانی بر سایر
اولی از هرگونه برتریجویی و تالش برای
نژادها نیست ،بلکه به طرق ٰ
کسب امتیاز از راه جنگ و زور مخالف است .او جنگ را فقط و فقط
به خاطر داد تجویز میکند و در غیر آن محکوم میداند .تا جایی که ما
میدانیم فردوسی نخستین حکیم ایرانی و از نخستین حکمای جهان
است که جنگها را بر دو نوع :جنگ داد و جنگ بیداد تقسیم میکند ،و
جانب داد را ـ هرکس که باشدــ نگاه میدارد .فردوسی آنقدر بزرگوار
و آنچنان عاشق داد است که اگر بیداد از جانب ایران باشد ،شکست
ایران را در جنگ آرزو میکند و چنین شکستی را الزم میشمرد.
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برای روشن شدن مطلب ابتدا نظری کلی به جنگهای شاهنامه
میافکنیم و سپس برخی از مهمترین جنگها را از نزدیک بررسی
میکنیم:
در شاهنامه از صد جنگ کمابیش سخن میرود که قریب نصف
آن جنگ داخلی است .مهمترین حماسههای شاهنامه نیز در همین
جنگهای داخلی آفریده شده است و نه در جنگهای خارجی.
در آغاز که جهان تقسیم نشده و «هفت کشور» یکی است ،جنگها
میان انسانها و دیوان است ،که در آن انسانها هنوز سالح و لشکر منظم
و آئین جنگ ندارند .سیامک که به جنگ دیوان میرفت:
بپـوشـیـد تـن را به چـرم پـلـنـگ
که جوشن نبود و نه آئین جنگ
...
ســیــامـک بـیـامــد بـرهـنـه تـنـا
بـرآویـخـت بـا پــور آهـرمنا()۱
سپاهی که هوشنگ گرد میآورد از دد و دام و مرغ و پری و شیر و
گرگ است و نیروی طهمورث در «افسون» .این جنگها حماسهآفرین
نیست.
جمشید نخستین کسی است که سالح میسازد:
نخست آلـت جنگ را دسـت بـرد
در نـام جستـن به گـردان سـپـرد
فــر کـیـی نــرم کــرد آهــنــا
بـه ّ
چـو ُخود و زره کرد و چون جوشنا
چو خفتان و تیغ و چو بر گستوان
همه کرد پیدا به روشنروان()٢
از این زمان جنگها شکلی منظمتر به خود میگیرد ،ولی هنوز
جنگها داخلی است ،زیرا هنوز خارجی وجود ندارد .هم ٔه کشورها
یکی است .در جنگهای داخلی این زمان فردوسی پیروزی ضحاک بر
جمشید را بزرگ نمیکند و از آن میگذرد ،اما پیروزی کاوه و فریدون بر
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ضحاک را گسترش میدهد و حماسه را آغاز میکند .بنابراین حماسه از
نبرد داخلی ،از قیام مردم علیه شاه بیدادگر آغاز میشود.
فریدون نخستین کسی است که هفت اقلیم را میان سه پسرش تقسیم
میکند و سه کشور جداگانه به وجود میآورد که جنگ میان آنان رفته
رفته به جنگهای خارجی تبدیل میشود .ولی تا وقتی فریدون زنده
است جنگ میان سلم و تور از یک طرف و فریدون و منوچهر از طرف
دیگر هنوز جنگهای خانگی و خانوادگی است.
جنگهای خارجی ایران ،میتوان گفت ،که از زمان نوذر ،که
افراسیاب به ایران میتازد ،آغاز میشود .از این زمان است که مرز ایران
و توران به طور مشخصتری جدا میشود و آنگاه که سیاوش به دست
افراسیاب کشته میشود و ایرانیان برای خونخواهی سیاوش به جنگ
توران میروند ،نخستین ـ و شاید بتوان گفت تنها جنگ خارجی ایران که
خصلت حماسی دارد ـ درمیگیرد .هیچیک از سایر جنگهای خارجی
ایران در آن زمان حماسی نیست :نه هجوم کاووس به مازندران و
هاماوران (نیمه داخلی ـ نیمه خارجی) ،نه جنگهای مذهبی گشتاسب،
نه نبردهای هما ،داراب و دارا با تازیان و رومیان .در زمان ساسانیان ،میان
ایران و تازیان و رومیان و ترکان و چینیان قریب  ٢۰جنگ رخ میدهد که
هیچیک حماسی نیست و تنها یک جنگ خارجی دوران ساسانی خصلت
حماسی به خود میگیرد که عبارت است از جنگ بهرام چوبینه با ساوه
شاه برای نجات ایران .فردوسی به یاد روزهای بزرگ گذشته که رستمها
در ایران بودند ،درفش بهرام چوبین را برمیافرازد و صحنههای جنگ او
را در سطح جنگهای رستم تصویر میکند.
جنگهای داخلی ایران هم که از زمان جمشید آغاز میشود ،الزام ًا
حماسی نیست .وقتی شاهان برای سرکوب مردم میروند کدام زبان
هنرمند است که بتواند حماسه سراید .هجوم بهمن به سیستان پس از
مرگ رستم و ویران کردن و غارت سرتاسر آن مهد دلیران چه چیزی جز
ننگ میتواند به بار آورد .در جنگهای مداوم اردشیر علیه رقیبان تخت
سلطنت و یا در قتل عامهای مکرر نوشیروان چه چیز حماسی وجود دارد؟
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فردوسی ،این حکیم عالیقدر میداند چه میگوید .او حماسهسرای
شاهان قلدر تجاوزکار نیست .او هر زوری را نمیستاید .تنها زمانی که
داد در برابر بیداد قد علم میکند ،تنها و تنها در این زمان است که حماسه
آفریده میشود .تنها آن نیرویی که در خدمت داد باشد قابل ستایش است.
کاووس میخواهد به مازندران لشکر کشد .زال و هم ٔه پهلوانان
مخالفند .دلیلی ندارد که شاه برای «فزونی» مردم را به کشتن دهد .زال
خطاب به کاووس میگوید:
سـپـه را بـر آن سـو نبـایـد کشـیـد
ز شاهان کس این رای هرگز ندید
گـر ایـن نــامـداران تـرا کهتـرنـد
چـنـیــن بـنـــد ٔه دادگـــر داورنــد
تو از خـون چنـدیـن ســر نامـدار
ز بـهــر فـزونـی درخـتــی مکـــار
که بـار و بلنـدیـش نـفـریـن بــود
نه آئـیـن شـاهـان پیـشـیـن بـود()٣
اما کاووس قانع نیست .فرمان جنگ غارتگرانه میدهد .امر او به
سرداران کشتن و سوختن است:
هرآنکس که بینی ز پیـر و جـوان
تنـی کـن که بـا او نبـاشــد روان
وزو هـــرچ آبــاد بـیـنــی بســـوز
شـب آور به جائی که باشی به روز()۴
گیو فرمان کاووس را اجرا میکند:
بـشـد تـا در شــهــر مــازنــدران
ببـاریـد شـمشـیـر و گــرز گـران
زن و کـودک و مـرد بـا دسـتـوار
نیـافـت از سـر تیـغ او زیـنـهــار
همی کرد غارت همی سوخت شهر
بپالود برجـای تـریـاک زهـر()۵
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به این ترتیب فردوسی جنگ ایرانیان علیه مردم مازندران را جنگ
زشتی که از آغاز غارتگرانه بود ،مجسم میکند و خواننده را علیه آن
برمیانگیزد و برای برجستهتر کردن رفتار زشت ایرانیان درست در
همینجا که سخن از کشتن پیر و جوان و زن و کودک است ،زیباییهای
مازندران را ترسیم میکند .وقتی گیو با لشکر غارتگرش به مازندران
میرسد:
یکی چون بهشت بریـن شهـر دید
پـر از خـرمی بـر درش بهــر دیـد
به هـر بـرزنی بر فزون از هـزار
پـرسـتار با طـوق و بـا گـوشــوار
پـرســتـنـده زیـن بیشـتـر با کــاله
به چهــره به کـردار تابـنــده مــاه
به هـرجـای گـنجـی پراگـنـده زر
به یکجـای دینـار ســرخ و گـهــر
بـیانـدازه گـرد انـدرش چـارپـای
بهشتیستگـفتیهمیـدونبهجــای
...
بتان بـهـشـتـنـد گـویـی درســت
به گلنارشان روی رضوان بشست()۶
چنین شهری را با چنین مردمی بیآزار و زیبا ،لشکر ایران میسوزاند
و غارت میکند:
چو یک هـفته بگذشـت ایـرانـیـان
ز غارت گشادند یکسر میان()۷
این جنگ ،جنگ زشت بیداد است و ایرانیان باید شکست بخورند.
فردوسی از زبان دیو سپید که لشکر کاووس را شکسته و خود او را با
سردارانش به اسارت گرفته ،میگوید:
بـه هـشـتـم بـغـرید دیـو سـپـیـد
که ای شـاه بیبر به کـردار بیــد
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هـمـی بــرتــری را بـیــاراســتـی
چـراگــاه مـازنـدران خـواسـتــی
همی نیروی خویش چون پیل مست
بدیـدی و کـس را نـدادی تـو دسـت
چو بـا تـاج و با تـخـت نشکـیـفـتـی
خــرد را بـدیـنگونـه بفریـفتـی
کـنـون آنـچ انـدر خـور کار تسـت
دلت یافت آن آرزوها که جست()۸
در این جنگ شکست ایرانیان حق است .اندر خور کار کاووس.
درسایر موارد هم که ایرانیان به چنین جنگهای غارتگرانهای
میروند ،فردوسی با آنان همدلی نمیکند و اگر فرصت به دست آید،
آنان را میکوبد .نمون ٔه خوب آن جنگ بیداد پیروز ـ شاه ساسانی ـ است
علیه خوشنواز ـ شاه هیتالیان .پیروز که با کمک شاه هیتال به سلطنت
رسیده تا جای خود را محکم میکند به کشور او هجوم میبرد و پیمان
میشکند .این جنگ بیداد است ،و لذا فردوسی با پیروز همراه نیست،
با خوشنواز همراه است .کوششهای خوشنواز را برای حفظ آشتی
و جلوگیری از جنگ به زیبایی توصیف میکند .خوشنواز به پیروز
میگوید عهد نیای تو را بر سر نیزه خواهم کرد و پیش سپاهت خواهم
آورد تا بدانند که تو پیمان شکنی .خوشنواز فرستادهای پیش پیروز
میفرستد با این سفارش:
بگـویـش کـه عـهــد نـیــای تــرا
بـلـنــد اخـتــر و رهـنـمـای تـــرا
همـی بر سـر نیــزه پیـش ســپـاه
بیارم چو خورشـید تـابـان به راه
بدان تا هرآن کس که دارد خـرد
به مـنـشــور آن دادگــر بـنـگــرد
مـرا آفـریـن بر تـو نفــریـن بــود
همـان نـام تـو شـاه بـیدیـن بـود
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نه یزدان پسندد نه یزدان پرسـت
نه انـدر جهـان مـردم زیـردسـت
که بیـداد جـویـد کسی در جهــان
بپیچد سر از عهد شاهنشهان()۹
خوشنواز به پیروز تأکید میکند که جنگ او جنگ بیداد است و
نمیتواند پیروزگر باشد:
براین بر جهاندار یزدان گواست
که او را گوا خواستن ناسزاست
که بیـداد جویی همی جنـگ مـن
چنیـن با سـپه کـردن آهنـگ مـن
نباشـی تو زین جنگ پیـروزگــر
نیـابـی مگـر ز اختـر نیـک بـر()۱۰
اما پیروز همچنان در فکر جنگ است .کسی نیست که او را راهنمایی
کند:
که نـزدیک پیـروز تـرس خـدای
ندیدم نبودش کسی رهنمای()۱۱
آنگاه خوشنواز رو به سوی خدا میآورد:
چنین گفت کای داور داد و پـاک
تـوئـی آفـریـنـنـد ٔه هـور و خـاک
تـو دانـی که پـیــروز بـیــدادگــر
ز بـهــرام بـیـشــی نـدارد هــنــر
پـی او ز روی زمـیـن َبـرگـســل
ِ
آهنگ جانش َمه دل
َمه نیرو َمه
سـخـنهـای بـیـداد گـویـد هـمـی
بـزرگی به شمشیر جوید همی()۱٢
در این جنگ پیروز و بسیاری از نزدیکانش کشته شدند .سپاه شکست.
بسیاری به اسارت رفتند.
فردوسی این جنگ را چنان توصیف میکند که جانبداری او از

316

حماسهٔ داد

خوشنواز کام ً
ال آشکار است .کمترین سایهای از تعصب خشک قومی در
او نمیتوان سراغ کرد .جنگ پیروز جنگ بیداد بود و شکست او طبیعی
و ضرور .فردوسی تنها به جانبداری در توصیف وقایع اکتفا نمیکند و
در پایان داستان نظر خود را با صراحت بیان میدارد:
ز ایـرانیــان چنـد بـردنــد اسـیــر
چه افگنده برخاک و خسته به تیر
نبایـد که باشـد جهـانجـوی زفـت
دل زفت با خاک تیـرهسـت جفـت
چنیـن آمـد ایـن چـرخ نـاپـایــدار
چه با زیردست و چه با شهریار
بپیـچانـد آن را که خـود پــرورد
اگــر تـو شــوی پـاسـبـان خــرد
نمانـد بـر ایـن خـاک جـاویـد کس
تـرا توشـه از راسـتی باد و بس()۱٣
در جنگ بزرگ ایران و توران نیز ،هربار که ایرانیان برحقند و
جنگ داد میکنند ،فردوسی آرزومند پیروزی آنهاست ،اما هربار که
جنگ بیداد است ،فردوسی در جانب مقابل است .لشکر ایران که به
سپهساالری طوس برای خونخواهی سیاوش میرود ،راه کج میکند
و به محلی میرسد که فرود ،پسر سیاوش فرماندهی بخشی از تورانیان
را دارد .فرود مایل به جنگ با ایرانیان نیست .اما طوس زور میگوید.
میجنگد و فرود را میکشد و دژ او را به آتش میکشد .مکافات این
جنگ زشت و بیداد بالفاصله به سر ایرانیان میآید .سپاه توران میریزد
و بر ایرانیان شکست سختی میآورد .فردوسی شکست ایرانیان را با
زیبایی تمام توصیف میکند:
دریده درفش و نگـونسـار کـوس
رخ زنـدگـان تیـره چـون آبنـوس
سپهبـد نگـه کـرد و گـردان ندیـد
ز لشـکـر دلـیـران و مـردان ندیـد
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همه رزمگه سـربسـر کشته بـود
تنانشان به خون اندر آغشته بـود
پسـر بی پـدر شــد پـدر بی پسـر
هـمـه لشـکـر گشـن زیـر و زبـر
بـه بیچـارگـی روی بـرگـاشـتـنـد
ســراپـرده و خـیـمـه بگـذاشـتـنـد
نه کوس و نه لشکر نه بار و بنه
همـه میـســره خـســتـه و میـمـنه
...
نه تاج و نه تخت و نه پردهسرای
نه اسپ و نه مردان جنگی به پای()۱۴
فردوسی علت این شکست را مسکوت نمیگذارد و از زبان پیران
میگوید:
رهـام گـرد
چنیـن گفـت پیـران بـه ّ
که این جنگ را خرد نتوان شمرد
شما را بد این پیشدستی به جنگ
نـدیـدیـم با طــوس رای و درنــگ
به مرز اندر آمد چو گرگ سـترگ
همی کشت بیباک خـرد و بـزرگ
چه مایـه بکشـت و چه مایـه ببـرد
بد و نیک این مرز یکسان شمرد()۱۵
بزرگان و پهلوانان خردمند و شاهان دادگر میدانند که جنگ بیداد
پیروز نیست .پوالدوند در جنگ با رستم به یاد «گفتههای کهن» میافتد:
که هـر کـو بـه بیـداد جـویـد نبـرد
جگـر خسـته بـازآیـد و روی زرد
گر از دشمنت بد رسد گر ز دوست
بد و نیک را داد دادن نکـوسـت()۱۶
لذا به جنگ بیداد دست نمییازند .از آن باالتر اینکه آنان ـ در واقع
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خود فردوسی ـ آنقدر بزرگوارند که نمیخواهند که در بیداد پیروز
باشند .آنها از خدا میطلبند که اگر کارشان بیداد است شکسته شوند.
کیخسرو در جنگ با افراسیاب با لحظات دشواری روبرو میشود.
جنگ دارد به سود تورانیان میچرخد .کیخسرو به خدا پناه میبرد:
چو کیخسرو آن پیچش جنگ دید
جهـان بر دل خویشتن تنـگ دیـد
بـیـامـد به یکسـو ز پشـت سـپـاه
بـه پـیـش خـداونـد شـد دادخــواه
کـه ای بـرتـر از دانــش پـارســا
جـهـانـدار و بر هرکسـی پادشــا
اگــرنـیـسـتـممـنســتـ میـافـتــه
چـو آهـن به کـوره درون تافـتــه
نخواهم که پیروز باشـم به جنگ
نه بر دادگـر برکنم جای تنــگ()۱۷
زیبایی بیان و عمق معنا بینظیر است!! بیدادگر نباید پیروز شود و
جای دادگر را بگیرد! کیخسرو در همین جنگ بار دیگر نیز در همین
وضع دشوار قرار میگیرد و بار دیگر همین اندیشه را تکرار میکند:
ز لـشـکــر بشـد تـا به جـای نمــاز
ابـا کـردگـار جـهــان گـفـت راز
همی گفـت کـام و بلنـدی ز تسـت
به هر سختیی یـارمنـدی ز تسـت
اگــر داد بـیـنـی هـمـی رای مــن
مگـردان ازیـن جایگـه پـای مـن
نگون کن سر جاودان را ز تخت
مرا دار شادان دل و نیکبخت()۱۸
رستم ،جهان پهلوان شاهنامه نیز به هیچروی مایل نیست که در جنگ
بیداد پیروز باشد .اگر امر او حق نیست بگذار به دست دشمن کشته
شود! رستم در جنگ فوالدوند رو به سوی پروردگار:
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که ای بـرتـر از گـردش روزگـار
جـهـانـدار و بیـنــا و پــروردگـار
گرین گردش جنـگ من داد نیست
روانــمبـدانگـیـتـیآبـادنـیـسـت
روا دارم از دســت پــوالدونـــــد
زوان مــرا بـر گـشــایــد ز بـنــــد
ور افراسیابـسـت بـیــدادگــــر
تو مستان ز من دست و زور و هنر()۱۹
دیگر پهلوانان شاهنامه نیز چنیناند .بیژن در جنگ با هومان در حال
درد و ناامیدی:
تن از درد لـرزان چـو از باد بید
دل از جـان شیـریـن شـده ناامیـد
به یزدان چنین گفت کای کردگار
تـو دانـی نـهــان مــن و آشــکـار
اگـر داد بیـنـی هـمـی جـنـگ مـا
بر ایـن کینه جستـن بر آهنـگ مـا
ز مـن مگسـل امـروز تـوش مـرا
نگهدار بیدار هــوش مــرا()٢۰
هومان از بیژن زورمندتر است .اما زور ،وقتی در راه بیداد است،
کارساز نیست:
ز بیژن فـزون بود هومان به زور
هنر عیب گردد چو برگشت هور()٢۱
بیژن پیروز میشود.
این نکته بسیار جالب و بسیار قابل تأمل است که فردوسی پس از
گذشت سالها و قرنها درست در زمان بهرام چوبینه ،آنگاه که به خاطر
این رستم زمان حماسهسرایی را از سر گرفته است ،به اندیش ٔه جنگ و
داد و بیداد برمیگردد .بهرام چوبین از هر نظر و بهویژه از نظر مردانگی
و سرفرازی نظیر رستم و سایر پهلوانان افسانهای است و لذا صاحب
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بخشی از بهترین خصوصیات آنان .چنین پهلوانی نظیر شاهان ساسانی
نیست که بخواهد در هر جنگ غارتگرانهای هم پیروز شود .او برای
داد و تنها برای داد میرزمد و به همین دلیل هم حماسهآفرین است .او
نمیخواهد که در جنگ بیداد پیروز باشد.
بهرام چوبین در جنگ با ساوه شاه که به ایران هجوم آورده ،آرزوهای
قلبی خود را چنین بیان میکند:
چو بهرام جنگی سپه راست کرد
خـروشـان بیـامـد ز دشـت نـبــرد
بغلتیـد در پیـش یــزدان به خـاک
همـی گـفت کای داور داد و پاک
گـر ایـن جنگ بیـداد بینـی همـی
ز مـن سـاوه را بـرگـزیـنی همـی
دلــــم را بــه رزم انـــدر آرام ده
بـه ایــرانـیــان بــر ورا کــام ده
اگـر مـن ز بهـر تو کـوشـم همـی
به رزم اندرون سر فروشم همی
مــرا و ســـپـاه مــرا شـــاد کــن
وز این جنگ ما گیتی آباد کن()٢٢
تنها مردان بزرگی چون فردوسی ،مردانی که در قالب تنگ
ناسیونالیسم کور و نفرتانگیز بورژوایی اسیر نباشند ،میتوانند شکست
خودی را در جنگ ـ اگر جنگ بیداد است ـ آرزو کنند.
سر زیبایی تصویر نبردهای بزرگ و حماسهآفرین شاهنامه هم در
ّ
همینجاست .فردوسی جنگ داد را میستاید و خواننده را به همراه خود
وارد صحن ٔه نبرد میسازد .در این صحنه ،خواننده بیتفاوت نیست،
جانبدار است .ولی نه در جانب هر به اصطالح خودی ،بلکه در جانب
داد و آزادگی .در این نبرد داد و بیداد ،خواننده از بهترین و پاکترین
احساسات انسانی لبریز میشود و به همراه نیروی داد در جنگ شرکت
میورزد و با هیجان فزایندهای پیشرفت و پیروزی آن را دنبال میکند.
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نبردها سخت و دشوار است .هرکسی احساس میکند که پیروزی داد
آسان نیست .همدردی و شرکت فعال هم ٔه هواداران داد ضرورت دارد.
قدرت بیان ،استواری منطق و پاکی اندیشههای فردوسی آنچنان است
که خواننده را به طور کامل با خود همدرد میکند و به آنجا میرساند که
خواننده هم به همراه فردوسی از اسارت تنگنظریهای قومی آزاد شود
و برای پیران ـ پهلوان تورانی ـ نیز نظیر یک پهلوان ایرانی دل بسوزاند.
عظمت حماسههای شاهنامه ناشی از همین عظمت اندیشههای انسانی
فردوسی است.
برخی از پژوهشگران ادعا کردهاند که گویا در شاهنامه ایرانیان
مبین خواستهای اهوراییاند و دشمنان آنها
همواره حامل داد و ّ
همواره نمایند ٔه بیداد و اهریمن.
ذبیحالله صفا مدعی است که:
«جنگ ،خونریزی و پیشدستی در جنگ از دشمنان ایران است
و ایرانیان تنها برای احقاق حق و یا گرفتن کین شاهان دست به
شمشیر مییازند)٢٣(».
عبدالحسین زرینکوب از این هم فراتر میرود و ادعا میکند که:
«شیو ٔه جهانداری پارسیها با آنکه به هنگام ضرورت به کلی
خالی از خشونت نبود یک نوع نفوذ صلحجویانه! ...به حساب
میآمد .با تفوق ایران در شرق نزدیک یک دوران وحشت و
خشونت سامی!! خاتمه مییابد و عدل و قانون بر جای تعدی
و تجاوز مینشیند ...نوعی «تسامح کوروشی» وجود دارد که...
گهگاه فراموش شده است)٢۴(».
تازه این فرمایشات مربوط به روشنفکران ایران و کسانی است که به
ادعای خودشان «نه شرقی و نه غربی» میاندیشند.
روشن است که هم ٔه این ادعاها یکسره دروغ است .شاهنامه هرگز
ایران را دربست با اهورایی یکی نمیکند و انیران را اهریمنی نمیداند.
شاید در افسانههای اوستایی چنین بوده ،اما بزرگی فردوسی درست در
همین است که خود را از اسارت این نوع تعصبها آزاد کرده و واقعیت
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را چنان که هست ،دیده است .فردوسی میبیند که هم جمشید و سلم و
تور و نوذر و کاووس و گشتاسب و بهمن و هرمز و پیروز و ...ایرانیند
و هم زال و رستم و بهرام چوبین و مزدک و بوذرجمهر .در خارج از
ایران هم ،افراسیاب هست و اغریرث .به عبارت دقیقتر جامع ٔه ایران
جامعهای طبقاتی است .نمایندگان طبقات استثمارگر خواهان غارت و
تجاوز و اسیر کردن و کشتارند و برخالف ادعای جاده صافکنهای
نژادپرستی هیچ نوع به اصطالح تسامح کوروشی! هم ندارند و در جنگ
و غارت همواره پیشدستند.
و اما نمایندگان تود ٔه مردم و پهلوانان و شیوخ قوم که تجسم آرزوهای
مردم و بیانگر دموکراتیسم نظام دودمانیاند؛ این پهلوانان ،از جنگ و
خونریزی و غارت بیزارند .اینان واقع ًا هم در جنگ پیشدست نیستند.
بزرگی فردوسی آنجاست که هزار سال پیش این مطالب را در حدی
که برای آن زمان نبوغآمیز است ،درک کرده و کوچکی فراشان فاشیسم
و نژادپرستی نیز اینجاست که حرف فردوسی را حتی پس از هزار سال
هم نمیفهمند و یا دانسته تحریف میکنند.

 .٢معمای دو جنگ سرنوشتساز

کسانی که شاهنامه را به معنای دلخواه خود «حماس ٔه ملی» نامیدهاند،
برای خودشان معمایی ساختهاند که توانایی حل آن را ندارند .این معما
این است که چگونه فردوسی ،در قبال دو جنگ سرنوشتساز :حمل ٔه
اسکندر و حمل ٔه عرب روشی پیش گرفته که با اصول حماسهسرایی
«ملی» تطبیق نمیکند؛ فردوسی حمل ٔه اسکندر و سلط ٔه یونانیان بر ایران
را فاجعه که نمیداند سهل است ،به نوعی تعبیر میکند که گویی عامل
خیر است .او اسکندر را که چنین بالیی به سر ایران آورده ،میستاید.
در مورد حمل ٔه عرب و انقراض ساسانیان هم که سرنوشتساز است،
فردوسی کام ً
ال آرام است.
نولدکه معتقد است که در مأخذ شاهنامه از اسکندر کم سخن رفته
بود و فردوسی داستان اسکندر را از جای دیگری گرفته است:
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«و از همه مهمتر آنکه در اثر تبدیل مادر اسکندر به یک شاهزاده
خانم ایرانی منقرض کنند ٔه کشور باستانی ایران ،نیمهایرانی شده و
ایرانیان به او به نظر خوبی مینگریستهاند)٢۵(».
«شاعر در وجود اسکندر با نظر خوبی به دین مسیح نگریسته
است)٢۶(».
در مورد حمل ٔه اعراب هم نولدکه تعجب میکند که چرا پس از
این حادث ٔه بزرگ فردوسی برخالف رسم خود ،چیزی درباره سپنجی
بودن جهان ،زودگذر بودن عظمت جهان و غیره نمیآورد .نولدکه
مینویسد:
«نکت ٔه غریب اینکه آخرین فصل افسانهای که در آن عاقبت غمانگیز
کشور شاهنشاهی ایران شرح داده میشود ،یک تاریخ ملی با آن
همه شکوه و عظمت و جالل باالخره مانند یک فاجع ٔه غمانگیز
در نظر ما جلوهگر میشود به کلی عاری از اینگونه تفکرات
است)٢۷(».
اینگونه طرح مسئله ناشی از عدم درک فردوسی و شاهنام ٔه اوست.
در شاهنامه روایت حوادث از گشتاسب به بعد ،چنان آمده که جنگ
اسکندر با دارا جنگ داد است .نمون ٔه اسکندر ،به بهترین وجهی نشان
میدهد که فردوسی به آن نوع تقسیمبندی قومی و ملی و مذهبی که
روشنفکران بورژوایی امروز به او نسبت میدهند ،اصو ً
ال معتقد نبوده
و هم ٔه اقوام جهان را از یک منشأ میدانسته و رومیان را فرزندان فریدون
میشناخته و اسکندر را برادر دارا .برای او جنگ اسکندر با دارا ،جنگ
نژاد رومی با «نژاد اصیل» ایرانی و یا جنگ دین مسیح با زردشتی نیست.
جنگ برادری است عادل و دادخواه علیه برادری بیدادگر.
فردوسی از زمانی که بهمن پسر اسفندیار و پرورد ٔه خود رستم ،به
سیستان لشکر میکشد و دودمان رستم را بر باد میدهد ،زمین ٔه شکست
ایران را در برابر حمل ٔه اسکندر تدارک شده میداند .ایران بر پهلوانانی
چون رستم و دودمانهایی چون دودمان سام نریمان استوار بود .وقتی
آنان را بیدادگرانه کشتند ،ستون استقالل ایران فرو ریخت .هنگامی که
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بهمن دودمان رستم را به آتش میکشد ،فردوسی همانجا از زبان پشوتن
پیشبینی میکند که تخت و تاجی که به چنین ننگی آلوده شد ،استوار
نخواهد ماند:
گـرامـی پشـوتـن که دسـتـور بـود
ز کشتن دلـش سخت رنجور بـود
به پیـش جهـانـدار بـرپـای خـاست
چنین گفت کای خسرو داد و راست
اگـر کینـه بـودت به دل خـواسـتـی
پـدیــد آمـد از کـاسـتـی راسـتــی
کنون غارت و کشتن و جنگ و جوش
مفرمای و مپسند چندیـن خـروش
ز یـزدان بتـرس و ز مـا شــرم دار
نگه کـن بدیـن گـردش روزگــار
یـکـی را بــرآرد بـه ابــر بـلـنـــد
یکی زو شود زار و خوار و نـژند
...
چو فـرزنـد سـام نـریمـان ز بـنــد
بـنـالــد بـه پــروردگــار بـلـنـد
بپیچی از آن گرچه نیک اختـری
چو با کردگار افگند داوری()٢۸
دودمان سام نریمان در سوگ کشتههای خویش ،رنجی که از دست
بهمن کشیدهاند و توهینی که دیدهاند ،چنین میسرایند:
کـه زارا ،دلـیـرا ،گـوا ،رسـتـمـا
نـبـیـــره گـو نـامـــور نـیــرمــا
تو تـا زنـده بـودی کـه آگـاه بــود
که گشتاسپ اندر جهان شاه بـود
کنون گنج تاراج و دستان اسـیـر
پسـر زار کشـتـه به پیکـان تیــر
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مبیناد چـشـم کـس ایـن روزگـار
زمیـن باد بی تخـم اسـفنـدیـار()٢۹
شاهی بهمن و فرزندانش :هما و داراب و دارا ،تدارک کنند ٔه حمل ٔه
اسکندر است .فردوسی حوادث را طوری ترسیم میکند که وقتی
اسکندر در برابر دارا قرار میگیرد ،حق به جانب اسکندر است .اوست
که نمایند ٔه داد است ـ اگرچه به قول جوجه فاشیستهای امروزین
بیگانه باشد ـ فردوسی پیروزی اسکندر را پیروزی داد میداند ،خواستار
پیروزی شاه ایران که بیداد است ،نیست.
اسکندر پسر داراب و برادر ناتنی داراست .داراب در جنگ غارتگرانه
علیه رومیان ،فیلقوس ،پادشاه روم را مجبور کرد که دخترش ناهید را به
او به زنی دهد .اسکندر فرزند داراب از همین ناهید است .داراب با ناهید
بد رفتاری میکند ،نسبت به او سرد میشود ،او را به روم پس میفرستد
که اسکندر در آنجا تولد مییابد و بزرگ میشود.
در ایران یکی از فرزندان داراب به نام دارا و در روم فرزند دیگر او
اسکندر به شاهی میرسند .دارا ـ شاه ایران ـ بیدادگری خودکامه است.
روزی که بر تخت مینشند ،چنین میگوید:
کسـی کـو ز فـرمـان مـن بـگــذرد
سرش را همی تن به سر نشمرد
وگـر هیـچ تـاب انـدر آرد بـه دل
به شـمشـیـر بـاشـم ورا دل گسل
جز از ما هر آن کس که دارند گنج
نخواهم کسی شـاددل ما به رنج
نخواهـم که بـاشـد مـرا رهنـمـای
منـم رهـنـمـای و منـم دلگـشـای
ز گیتی خور و بخش و پیمان مراست
بزرگی و شاهی و فرمان مراست()٣۰
فردوسی وفادار به اندیشههای اصولی خود ،دارا را بیدادگری که
تاب تحمل هیچکس را ندارد ،زور میگوید ،حاضر نیست هیچکس
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بهتر از او باشد ،معرفی میکند و او را از همان آغاز خودکامهای میداند
که مایل نیست رهنما و دستوری داشته باشد .او خود را رهنمای همه
میداند و این عیب ،از نقط ٔه نظر فردوسی برای شاهان بزرگترین
عیبهاست.
از آن طرف اسکندر ،برعکس دارا ،از خردمندان حرف شنوی دارد و
تا به شاهی میرسد ارسطالیس را به دستوری خویش میپذیرد و گوش
به او میدهد:
سـکـنـدر به تخـت نیـا برنشـسـت
بهی جست و دست بدی را ببست
یکی نـامـداری بـد آنگـه بـه روم
کزو شاد بد آن همه مـرز و بـوم
حکـیـمی که بـد ارسـطالیـس نام
خردمنـد و بیـدار و گستـرده کام
به پیش سکندر شـد آن پاک رای
زبان کرد گـویا و بگـرفت جـای
بدو گـفـت کـای مهـتـر شـاد کـام
هـمـی گـم کنی انـدریـن کار نـام
که تخت کیان چون تو بسیار دید
نخـواهـد هـمـی بـا کسـی آرمـیـد
هرآنگه که گویی رسیدم به جای
نبـایـد بـه گـیـتی مـرا رهـنـمـای
چنان دان که نادانترین کس توی
اگــرپـنــددانـنــدگـاننـشـنــوی
ز خاکیـم و هم خـاک را زادهایــم
بـه بـیـچـارگـی دل بــدو دادهایــم
اگـر نـیـک بـاشـی بمـانـدت نــام
به تخـت کـیـی بر بـوی شـادکـام
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بـه نیـکی بـود شـاه را دسـتـرس
به َبـد روز گـیتی نجستست کـس
سکـندر شنیـد این پسـنـد آمدش
فـر َمـنــد آمــدش
سـخـنـگـوی را ّ
به فـرمان او کرد کاری که کـرد
ز بزم و ز رزم و ز ننگ و نبرد()٣۱
اسکندر از همان نخستین روز نقط ٔه مقابل داراست .دارا میگوید
من راهنما نمیخواهم و ارسطالیس به اسکندر میگوید که هرگاه که
گفتی راهنما الزم نیست نادانترین کسانی! اشار ٔه فردوسی مستقیم ًا به
داراست .اسکندر حرف ارسطالیس را میپذیرد و هر کاری میکند به
فرمان ارسطالیس است.
چنانکه میبینید در جنگ دارا و اسکندر فردوسی «نژاد اصیل» ایرانی
را در برابر نژاد رومی و یا خاک پاک ایران زمین را در معرض تهدید «انیران
پلید» نمیگذارد :خرد را در برابر نابخردی ،داد را در برابر بیداد ،حکیم
ارسطالیس را در برابر بچ ٔه ُن ُنر خودکامهای چون دارا میگذارد ،فردوسی
در اینجا هم مانند همه جا در سنگر خرد و داد و در کنار ارسطالیس است.
دارا پس از شکست از اسکندر مجبور است اعتراف کند که گناه از
خود اوست:
چنیـن گفـت دارا که هم بیگـمـان
ز مـا بـود بـر مـا بــد آسـمـان()٣٢
قطع ًا با توجه به این نکات است که فردوسی به خود جرأت میدهد
لشکر ایران را در جنگ با اسکندر به روباه تشبیه کند:
چـو دارا بیـاورد لـشـکـر بـه راه
سـپـاهـی نه بـر آرزو رزمخــواه
شکسته دل و گشته از رزم سـیـر
سـر بخـت ایـرانیـان گشـته زیـر
نـیــاویـخـتـنــد ایـچ بـا رومـیــان
چو روبه شد آن دشت شیرژیان
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گرانـمـایگـان زینـهــاری شـدنــد
ز اوج بزرگی به خواری شدنـد()٣٣
در جنگ دیگری میان دارا و اسکندر ،اسکندر به ایرانیان امان میدهد
و آنان همه به اسکندر میپیوندند:
چـو ایـرانـیــان ایـمـنـی یافـتـنــد
همه رخ سـوی رومیـان تافتنـد()٣۴
در این ابیات حتی سایهای هم از «حماس ٔه ملی» نیست .فردوسی
خردمند میداند که لشکری که فرماندهاش دارا باشد و دولتی که بر
اساس زور و بیداد بنا شود ،قدرت مقابله با لشکری که اسکندر فرماند ٔه
آن و حکیم ارسطو راهنمای آن است ،نخواهد داشت.
نظیر همین نکات را در جنگ بزرگ ایران و عرب نیز میتوان دید.
آنجا هم فردوسی از زاوی ٔه ملیگرایی دروغین به حوادث نمینگرد .او
چنانکه گفتیم نژادها را در برابر هم نمیگذارد ،بلکه عقاید ،اندیشهها
و هدفها را در برابر هم میگذارد .زر و زور و قلدری را با وارستگی
انسان مؤمن از جانگذشته و یکال پیراهن روبرو میکند و از پیروزی
دومی بر اولی خرسند است.
شکست ایران در قبال تازیان نیز ،مانند شکست ایران در برابر اسکندر،
از مدتها قبل تدارک میشود .در حمل ٔه اسکندر ،شکست ایران با حمل ٔه
بهمن به سیستان و کشتار و غارت دودمان رستم و شکستن این ستون
داد و مردانگی آغاز شد؛ در حمل ٔه اعراب نیز زمین ٔه شکست ایران از زمان
سرکوب جنبش مزدک و به ویژه از زمان شکست جنبش بهرام چوبین
و قتل ناجوانمردان ٔه وی فراهم شد .سلطنتی که مزدکها و بهرامها و
بوذرجمهرها را بکشد و بیدادگرانه جهان بر خردمندان و پهلوانان تنگ
کند ،حق حیات ندارد .در اینجا سخن بر سر ایرانی و انیرانی نیست .این
لفاظیهای بیمعنا و ادا و اصول روشنفکرمآبان ٔه بورژوایی را باید یک
بار برای همیشه دور انداخت .در اینجا سخن بر سر حق و ناحق است.
هرکس که حق با او باشد ،پیروز خواهد شد .هر رژیمی که به مردمش
ظلم و خیانت کند ،دیر یا زود سرنگون خواهد شد.
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 .٣همه زآشتی کام مردم رواست

فردوسی ،جنگ داد را ضرور میداند و پیروزی او را بر بیداد آرزو
میکند ،ولی او عمیق ًا صلح جوست و هرجا که کمترین امکانی برای
حفظ صلح و برای جلوگیری از قتل و غارت باشد ،فردوسی با شتاب
در اندیش ٔه استفاده از آنست و هر گامی را در راه آشتی میستاید و هر
اقدامی را در جهت غارت و کشتار محکوم میداند .فردوسی از نظر
صلحخواهی و یا جنگآزمایی امتیاز خاصی برای ایرانیان قایل نیست.
شاهان بیدادگر ایران نیز چنانکه گفتیم همواره در جنگ و قتل و غارت
پیشدستند و اگر زورشان برسد همه جا را غارت میکنند و هر مخالفی
را میکشند .اما فردوسی برای نیروهای هوادار داد امتیازی قایل است.
او نیروی داد را با نیروی صلح یکی میداند .جنگ بیدادگرانه و قتل و
غارت و کشتار را خالف داد میشناسد و لذا هربار که در کشور داد
حکومت میکند ،صلح نیز برقرار است.
شاهان دادگر ،پهلوانان و بزرگان خردمند ایران هرگز در هیچ جنگ
بیدادگرانهای شرکت نمیکنند .آنان هم ٔه کوشش خود را به کار میبرند
که اصو ً
ال از جنگ پرهیز شود .منوچهر که قبل از رسیدن به شاهی به
قصد خونخواهی ایرج با سلم و تور میجنگد ،پس از انجام این وظیفه و
رسیدن به شاهی دیگر هیچگونه جنگی به راه نمیاندازد .وجود حکومت
داد در زمان او تضمینی است برای حفظ صلح.
منوچهر زمانی که به جنگ سلم و تور میرود ،به سپاهیانش میگوید:
بـکـوشـید کـیـن جـنــگ اهـرمـنـسـت
هماندردوکیناستوخونخستنست()٣۵
اما وقتی که پیروز شد و گناهکار را مکافات داد ،میگوید:
کنـون روز داد اسـت بـیـداد شـد
سـران را سـر از کشتن آزاد شد
همه مهـر جوئیـد و افسـون کنیـد
ز تـن آلـت جـنـگ بیـرون کـنـیـد
...
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از این پس به خیره مریزید خون
که بخت جفاپیشگان شد نگون()٣۶
به فرمان منوچهر سپاهیان سلیح از تن درآوردند و به دژ سپردند
و تا وقتی هم که او شاه بود ،هرگز سلیح نپوشیدند .به هنگام شاهی
زوطهماسب و قباد و کیخسرو نیز تقریب ًا جنگی در کار نیست .کیخسرو
که قبل از رسیدن به سلطنت به جنگ افراسیاب میرود و او را نابود
میکند ،پس از رسیدن به سلطنت دوران صلح و آرامش کامل در کشور
ِ
گشتاسب بیدادگر است که جنگهای
برقرار میسازد .پس از او در زمان
ویرانگر از سر گرفته میشود.
این منطق شاهنامه را نظری به ستودهترین دودمان شاهنامه یعنی
دودمان نیرم «رستم» تکمیل میکند .این دودمان که به مردانگی در رزم
شهرهاند ،حتی یک بار هم شده در جنگ غیرعادالنه شرکت نمیکنند
و شرکت آنان در جنگهای عادالنه نیز از روی اجبار و بیمیلی است.
آنان همواره میکوشند به موطن خود ،زابلستان برگردند و در این شهر
که نمونهای از صلح و آرامش است به کار و زندگی و آبادانی بپردازند.
آنان تقریب ًا همواره پس از هجوم بیگانگان به ایران و شکست ایرانیان و
بر اثر دعوت ایرانیان برای نجات کشور به کمک میآیند .بر دشمن پیروز
میشوند و پس از برقراری آرامش باز هم به زابلستان خود ،جایی که در
آن جنگی نیست ،برمیگردند.
فردوسی جنگ را نهاد پلنگ میداند که شایست ٔه انسان نیست.
چـو مـردم بـدارد نـهــاد پـلـنـگ
بگردد زمانه بر او تار و تـنگ()٣۷
رستم که تبلیغات رسمی از او نظامی جنگطلبی میسازد ،در واقع ستون
استوار صلح و دوستی است .یکی از بزرگترین ستایشها که ستارهشماران
و موبدان قبل از زاده شدن رستم در حق او میگویند ،این است که:
بـبــرد پـی بـدسـگــاالن ز خــاک
به روی زمیـن بـرنمانـد مغــاک
...
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به خـواب اندر آرد سـر دردمنـد
ببنـدد در جنـگ و راه گــزنـد()٣۸
در واقع نیز رستم ،قزاق شوشکهبند رضاخانی نیست ،پهلوان
پاکسرشت ،خردمند و عمیق ًا صلحدوستی است که جز به هنگام
ضرورت اجتنابناپذیر دست به سالح نمیبرد و نیروی خود را جز در
راه حق به کار نمیگیرد.
آشتیجویی رستم در شاهنامه به تکرار میآید .اما اوج آن در وجود
سیاوش و در آشتی بنیادی وی با افراسیاب تجلی میکند .سیاوش پیک
صلح است .او که پرورد ٔه رستم است ،از جنگ بیزار است ،میکوشد
میان ایران و توران آشتی همیشگی برقرار شود و در این امر رستم متحد
و راهنمای اوست .کاووس خواستار جنگ و قتل و غارت است و به
رستم دستور میدهد:
تو با لشکر خویش سر پر ز جنگ
بـرو تا به درگــاه او بـیدرنــگ
هـمـه دسـت بگـشــای تـا یکسـره
چو گرگ اندر آیـد به پیش بـره!!
چو تـو سـاز گـیـری بد آموختـن
سپاهـت کند غارت و سوختـن()٣۹
اما رستم مخالف است و میگوید:
کسی کاشتی جوید و سور و بزم
نه نیکـو بود پیـش رفتـن به رزم
و دیگر که پیمـان شکستن ز شـاه
نباشد پسندید ٔه نیک خـواه()۴۰
و خطاب به کاووس اضافه میکند که تخت و کاله و گنج هرچه
میخواستی به دست آوردی ،بیجهت چرا جنگ به راه میاندازی؟
همه یافتی جـنگ خـیـره مجـوی
باب تیره مشوی()۴۱
دل روشـنت ِ
رستم ایمان دارد که سیاوش پیمان نخواهد شکست و با افراسیاب
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نخواهد جنگید.
نهـانـی چـرا گـفـت بـایـد سـخــن
سیاوش ز پیمان نگردد ز بن()۴٢
کاووس خشمگین است .هم ٔه اقدامات سیاوش را از چشم رستم
میبیند و میگوید تو او را به این راه کشانیدی:
به رسـتـم چنین گفت شـاه جهـان
که ایـدون نمانـد سخـن در نهـان
کـه ایـن در سـر او تـو افگـنـدهای
چنین بیخ کین از دلش کندهای()۴٣
رستم بر کاووس خشم میکند و حاضر به اجرای فرمان او و جنگ
علیه افراسیاب نیست .بارگاه شاه را با خشم ترک میکند.
بگفت این و بیرون شد از پیش اوی
پر از خشم چشم و پرآژنگ روی()۴۴
کاووس علیرغم رستم ،جنگ علیه افراسیاب را آغاز میکند.
سیاوش نیز مانند رستم زیر بار نمیرود ،به افراسیاب میپیوندد و به
دنبال آن داستان کشتن سیاوش و خون سیاوش و جنگهای طوالنی
ایران و توران پیش میآید که در آنها رستم مردانگیها میکند و
حماسهها میآفریند .اما این جنگ برای او ناخواسته است .تخم
این جنگها و ویرانیها را خودکامگانی نظیر کاووس و افراسیاب
کاشتهاند.

مشوق دشمن برای هجوم به ایران
 .۴بیداد شاهان ّ

در مقدم ٔه شاهنام ٔه ابومنصوری آمده است:
«کشور از شاهان تهی ماندی و بیگانگان آمدندی و بگرفتندی این
پادشاهی ،چنانک بگاه جمشید ،بگاه نوذر ،بگاه اسکندر)۴۵(».
این فکر از آن پس در آثار دیگر هم آمده و به عنوان یک امر بدیهی به
شاهنام ٔه فردوسی نیز سرایت داده شده و چنین مینماید که گویا فردوسی
نیز نظیر سایر منابع ،اساس استقالل ایران را بر شاهان استوار میدانسته
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و هرگاه که بالیی بر سر ایران آمده ،بر اثر فقدان شاه بوده است.
جالب است بدانیم که در شاهنامه این مسئله درست برعکس نوشت ٔه
مقدم ٔه ابومنصوری است .در شاهنامه علت اینکه «بیگانکان آمدندی
و بگرفتندی» این است که شاه بیدادگر بر کشور حکومت میکند؛ شاه
هست ولی بیدادگر است.
علت اینکه ترکان نخستین بار به طمع حمله به ایران میافتند این است
که نوذر بیدادگر شاه است و محیط را برای چیرگی دشمن فراهم کرده
است:
ز بـیـدادی نــوذر تــاجـــــور
کـه بـر خیـره گـم کـرد راه پــدر
جهان گشت ویران ز کردار اوی
غنـوده شـد آن بخـت بیـدار اوی
...
پس آنگـه ز مـرگ منـوچهـرشـاه
بشـد آگهــی تـا بـه تـوران سـپـاه
ز نـارفــتــن کــار نـــوذر هـمــان
یکایک بگفتند با بدگـمـان()۴۶
هربار که در ایران شاهی بیدادگر بر تخت است ،دشمنان فرصت
میکنند و به ایران میتازند .گشتاسب بیداد میکند .اسفندیار را به بند
میکشد و بر اثر آن:
بـه هـرجا کجـا شهریاران بـدنـد
از آن کار گشـتـاسپ آگـه شـدنـد
...
بگـشـتـنـد یکـسـر ز فـرمـان شـاه
بـههم بر شـکـستنـد پیـمـان شـاه
...
پس آگاهـی آمـد به سـاالر چـیـن
که شاه از گمان اندر آمد به کیـن
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کـنونسـت هنگام کیـن خواسـتـن
بباید بسیجید و آراسـتـن()۴۷
دشمنان با استفاده از فرصت هجوم میآورند .لشکر گشتاسب را
میشکنند و او فرار میکند.
فـراوان ز ایـرانـیـان کـشـتـه شــد
ز خـون یالن کشـور آغشتـه شــد
...
سـرانجام گشتاسـپ بنمـود پشـت
بدانگه که شد روزگارش درشت()۴۸
همین وضع در زمان بهرام گور ،هرمز نوشیروان ،خسرو پرویز و...
تکرار میشود .بهرام گور کاری جز عیش و نوش ندارد:
پس آگاهی آمـد به هنـد و به روم
به ترک و به چیـن و به آباد بـوم
که بهـرام را دل به بازیست بس
کسـی را ز گـیـتـی نـدارد به کس
طـالیــه نـه و دیـدهبـان نـیــز نـه
به مرز اندرون پهلوان نیز نه()۴۹
وقتی آگاه شدند که شاه ایران دل به بازی دارد و کشور از پهلوان
تهی است ،همه هجوم آوردند .به هنگام هرمز نوشیروان نیز بر اثر
بیدادگریهای او ایران از همه سو به خطر میافتد.
چو ده سال شد پادشاهیش راست
ز هر کشـور آواز بدخواه خاست
بیـامـد ز راه هــری ســاوه شــاه
ابا پیـل با کـوس و گـنـج و سـپاه
...
وزان روی قیصـر بیامد ز روم
به لشکـر به زیر اندر آورد بـوم
...
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بیـامـد ز هـر کشـوری لشـکـری
به پیش انـدرون نامـور مهـتـری
ســپـاهــی بـیــامــد ز راه خــزر
کز ایشان سیه شد همه بوم و بـر
...
ز دشـت ســواران نـیــزه گــزار
سـپاهی بیامد فزون از شـمـار()۵۰
خسرو پرویز آنقدر به مردم بیداد کرد که مردم بی آب و نان و بیتن
شدند .به سوی شهر دشمن رفتند و سران سپاه بر خسرو شوریده ،به
قیصر روم نوشتند:
بدو گفت برخیـز و ایران بگـیـر
نخستین من آیم ترا دستگیر()۵۱
شاهان بیدادگر ،کشور را اینچنین در معرض خطر قرار میدهند.
آنان هر بار که خود قدرت دارند به جنگ غارتگرانه میروند و مردم
کشورهای دیگر را میکوبند و زمین ٔه کینه و نفرت در مرزها میآفرینند و
هر بار که خود قدرت ندارند ،بر اثر بیداد و ضعف خود طمع لشکرکشی
را در دشمنان ایران برمیانگیزند و در هر دو صورت بیداد آنان منشأ
جنگ و ویرانی است.
در برابر شاهان بیدادگر ،پهلوانان سرفراز ایرانند که از صلح و در عین
حال از استقالل ایران دفاع میکنند .خرابیهای باقیمانده از نوذر را سام،
ویرانیهای کاووس را رستم و زال ،خیانتهای هرمز نوشیروان را بهرام
چوبین جبران میکنند و بال از کشور میگردانند .اگر اینان نباشند ـ و هر
بار که این پهلوانان نیستند ـ کشور اسیر دشمن میشود.
به عبارت دیگر مضمون شاهنامه در ماهیت با مضمون ذکر شده
در مقدم ٔه ابومنصوری و سایر منابع تفاوت اساسی دارد .در شاهنام ٔه
مشوق هجوم بیگانه
فردوسی تهی ماندن کشور از شاهان نیست که
ّ
است .بیداد شاهان و تهی بودنش از پهلوانان است .اگر پهلوانان در
جای خود قرار گیرند :مانند سام در زمان نوذر و رستم در زمان کاووس
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و بهرام در زمان هرمز ،ایران نجات مییابد .و اگر چنین پهلوانانی در
کشور نباشند و یا در جای خود قرار نگیرند شکست حتمی است :هجوم
اسکندر پس از تار و مار شدن دودمان نیرم و هجوم اعراب پس از مزدک
و چوبین و...
فردوسی با بالیی که سپاهیان ،به ویژه به هنگام جنگ ،به سر مردم
میآورند ،به خوبی آشنا بود .او به احتمال قوی از پیامدهای شوم
جنگهای آن زمان بینصیب نماند و همراه تود ٔه مردم سختی کشید.
عالق ٔه فردوسی به مردم ساده ،اهمیتی که او برای آبادانی میداد و نفرتی
که اصو ً
ال از جنگهای غارتگرانه داشت ،سبب شده ،که تقریب ًا در هر
جنگی ضرورت مراقبت از تود ٔه مردم ،دست برداشتن ازکشتار و غارت
آنان را متذکر شود .وقتی به کیخسرو خبر میآورند که ایرانیان در توران
بیداد میکنند ،کس میفرستد و جلوگیری میکند:
فـرسـتاد کس بخردان را بخوانـد
بسـی داسـتان پیش ایشـان برانـد
که هـرجـای تنـدی نـبـایـد نـمـود
سـر بـیخــرد را نشـایــد سـتـود
همـان بـه که با کینـه داد آوریــم
بـه کـام انـدرون نـام یـاد آوریــم
که نیکیست انـدر جهـان یـادگـار
نماند به کس جاودان روزگـار()۵٢
بزرگان توران نیز به کیخسرو شکایت آوردهاند:
به خواری و زخم وبه خون ریختن
چه بـر بـیگـنـه خیـــره آویـخـتـن
که از شهـریاران سزاوار نیست
بریـدن سـری کان گنهکار نیست
تـرا شهـریارا جـز اینـست جـای
نماند کسی در سپنجی سرای()۵٣
کیخسرو جلو ایرانیان را در خونریزی میگیرد:
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ز خـون ریختـن دل ببـایـد کشـیـد
ســر بـیگـنـاهـان نـبـایــد بـریــد
نـه مـردی بـود خـیـره آشـوفـتـن
به زیـر اندر آورده را کـوفتـن()۵۴
توصی ٔه کیخسرو این است که به هنگام لشکرکشی:
نـیــازُ رد بـایــد کســی را بـه راه
چنیـن اسـت آییـن تـخـت و کـاله
کـشـاورز گــر مــردم پیـشــهور
کسـی کـو به لشکـر نبنـدد کـمـر
نبـایـد که بـر وی وزد باد ســرد
مکوش ایچ جز با کسی هـمنبـرد
نبـایـد نـمـودن بـه بـیرنـج رنـج
که بر کس نماند سـرای سپنـج()۵۵
پرهیز از خونریزی بیجا و کشتن و غارت مردم بیگناه ،آنقدر در
شاهنامه تکرار شده که بر همه معلوم است و نیازی به تفصیل نیست.
بیتی از قول اسفندیار میآوریم و بس میکنیم .رستم به اسفندیار پیشنهاد
میکند که اگر خواستار جنگ بزرگ است ،او هم از زابلستان سپاه
بیاورد .اسفندیار پاسخ میدهد که تنها خواهد آمد ،چرا که:
مـبـادا چنـیـن هـرگـز آیـیـن مــن
سـزا نیست این کار در دیـن مـن
که ایـرانیـان را بـه کشـتـن دهــم
خود اندر جهان تاج بر سـر نهـم
منـم پیـشـرو هـرک جنـگ آیــدم
وگر پیش جنگ نهنگ آیدم()۵۶

 .۵مناسبات صلحآمیز ایران و هند در شاهنامه

یکی از نکات مهمی که جا دارد مورد بررسی ویژه قرار گیرد ،جایی
است که در شاهنامه به هندوستان داده شده است .اهمیت این مسئله از
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اینجاست که سلطان محمود از سال  ٣۸۹هجری هجوم غارتگران ٔه خود
را به هند آغاز کرد و به بهان ٔه اینکه هندوان بتپرستند و باید اسالم آورند،
سالی یک بار با لشکری غارتگر به آن کشور تاخت و فجایع بسیاری به
بار آورد .محمود اصرار داشت که این جنگهای غارتگرانهاش از طرف
شعرای درباری ستوده شود و مردم عادی این جنگها را مقدس بدانند
و تأیید کنند .بسیاری از شعرای درباری نیز دستور محمود را اجرا کرده،
صله گرفتهاند که قصاید غرایشان موجود است.
فردوسی شاهنامه را به سال  ٣۷۰آغاز کرد و احتما ً
ال نخستین نگارش
آن را به سال  ٣۸۴به پایان رسانید .حمالت محمود به هندوستان زمانی
آغاز شد که فردوسی مشغول تکمیل کتاب و تدوین دومین نگارش بود.
مشکل بتوان باور کرد که جنایات محمود در هندوستان تأثیری در کار
تدوین و تکمیل شاهنامه نداشته باشد.
نخستین مطلبی که ما را به این فکر نزدیک میکند این است که در
شاهنامه ،همه جا از هندوستان به عنوان کشوری آباد با مردمی بیآزار
که کمترین ضرر و زیانی به ایران نرسانیدهاند ،کشور علم و دانش و خرد
یاد میشود.
بار اول در داستان کیخسرو نام هندوستان میآید .کیخسرو این مرز را
به فرامرز میدهد و تأکید میکند که تا حد مقدور جنگ نکند.
کیخسرو خطاب به فرامرز:
تـو فـرزنــد بـیــدار دل رسـتـمـی
ز دسـتـان ســامی و از نـیــرمــی
کنون سربسر هندوان مر تراست
ز قنـوج تا سـیسـتان مـر تـراسـت
گـر ایدونک با تـو نجوینـد جنـگ
بر ایشان مکن کار تاریک و تنگ
به هر جایگه یـار درویـش بـاش
همـه راد بـا مـردم خویـش بـاش
ببیـن نیک تا دوسـتدار تو کیست
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خردمنـد و اندوهگسـار تو کیـست
به خوبی بیارای و فـردا مـگـوی
کـه کـژی پشـیـمـانـی آرد بـروی
ترا دادم این پادشاهی بدار
به هر جای خیره مکن کارزار()۵۷
از آن پس هر بار که در شاهنامه نیازی به دانشمندی ،پزشکی،
ستارهشماری میافتد ،نام هندوستان میآید .پزشکان هندی میآیند و
کمک میکنند ،دانشمندان هندی در حل مشکالت یاری میرسانند و
غیره.
این نوع اشارات محبتآمیز نسبت به هند تکرار میشود و در زمان
بهرام گور پیوند باز هم نزدیکتری میان ایران و هند برقرار میگردد،
تا اینکه شاهی انوشیروان و وزیری بوذرجمهر میرسد .رابط ٔه ایران و
هند به صورت رابط ٔه دوستانه و خردمندانهای گسترش مییابد .هندوان
شطرنج میسازند و به دربار نوشیروان میفرستند ،که به جای جنگ
بهتر است با هم در عرص ٔه علم رقابت کنیم .بوذرجمهر در پاسخ نرد را
میسازد و میفرستد که به ادعای او بهتر از شطرنج است.
وقتی فردوسی این ابیات را میسروده به تصریح خودش  ۶۱سال
داشته است .و با توجه به تفاوت روایات تاریخ تولد وی ،این زمان
از عمر او مطابق است با سال  ٣۸۵یا  ،٣۹۰یعنی سالهای تدارک و
آغاز حمله به هند .فردوسی در  ٣۹۴به فکر میافتد که شاهنامه به نام
محمود کند .او در  ۴۰٢کار تکمیل سومین نگارش را به پایان میرساند
و درست در همین زمان است که در سرتاسر ملک محمود سخن از
جنگهای ـ غزوههای ـ او در هندوستان است .محمود در  ٣۹٢با جیپال
میجنگد و سر و صدای فراوانی به راه میاندازد ،در  ۴۰۰نمایشگاه
بزرگی که از جواهرات غارتی از هند تشکیل میدهد اموال غارتی را به
نمایش میگذارد.
نص شاهنامه حاکی از آن است که فردوسی نسبت به این وقایع
ّ
بیتفاوت نبوده و جنگهای غارتگران ٔه محمود را در هند که پوشش
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مذهبی داشت ،محکوم میدانسته و این نظر را با صراحت در شاهنامه
آورده است .فردوسی از قول نوشیروان به موبد پند میدهد که نباید به
خاطر دین جنگید .هرکسی دینی دارد ،یکی بتپرست است و دیگری
پاکدین و از گفتار دنیا ویران نمیشود و شگفت اینکه این مطالب را
درست در جایی میگوید که قرار است به خاطر تقدیم کتاب به محمود
حمالت او را به هند بستاید!
به شاهنامه توجه کنید:
بـپـرسـیـد مـوبــد ز شــاه زمـیــن
سـخن رانـد از پادشـاهی و دیــن
که بیدین جهان به که بی پادشاه
خـردمنـد باشـد بـر ایـن بـر گــوا
چنیـن داد پاسـخ که گفتـم همیــن
شنیـد این سـخن مـردم پـاکدیـن
جهـانـدار بیدیـن جهـان را ندیـد
مگـر هـرکسی دیـن دیگر گـزیـد
یکی بتپرسـت و یکی پاکدیـن
یکی گفـت نفـریـن به از آفـریـن
ز گـفـتـار ویـران نگـردد جـهــان
بگـو آنـچ رایـت بـود در نهـان()۵۸
فردوسی اصو ً
ال به تفاوتهای مذهبی توجه چندانی ندارد .او واقع ًا
هم معتقد است که هرکسی دینی دارد و باید گذاشت که هرکس به
دین خود باشد .در شاهنامه گذار کشور از دینی به دین دیگر معمو ً
ال یا
مسکوت مانده و یا بسیار کماهمیت تلقی شده است ،به طوری که مرز
دینهای گوناگون را نمیتوان تشخیص داد .هرچه هست ایزدپرستی
است .منتها هرکسی آنطور که خود میفهمد .به همین دلیل هم هست
که در مورد دین زرتشت و یا دین مسیحی حرارت خاصی ـ چه مثبت و
چه منفی ـ از خود بروز نمیدهد.
این اصل کلی که در سرتاسر شاهنامه ،هر جا به شکلی مراعات شده،
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در مورد هندوستان معنای ویژهای کسب میکند .وقتی فردوسی میگوید
که بگذار هر کس به دین خود باشد :چه بتپرست و چه پاکدین و
آنگاه ـ درست در دنبال این حرف ـ میگوید:
ز منبـر چو محمـود گـوید خطیب
بـه دیـن محـمـد گــرایــد صـلیب
...
جهـان بسـتـد از بتپرسـتان هنـد
به تیغی که دارد چو رومی پرند()۵۹
باید فکر کرد که این تقارن تصادفی نیست .بهویژه که این مطالب در
هیچ مأخذ دیگری جز شاهنامه وجود ندارد.
توضیحات:

 :۱جلد اول ،صفح ٔه  ،٣۰از بیت  ٣٢به بعد.
 :٢جلد اول ،صفح ٔه  ،٣۹از بیت  ۸به بعد.
 :٣جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸٢از بیت  ۱٢۱به بعد.
 :۴جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸۴از بیت  ۱۷۱به بعد.
 :۵جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸۵از بیت  ۱۷۵به بعد.
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 :۱۱جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۴بیت .۱۴٢
 :۱٢جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۵از بیت  ۱۴۵به بعد.
 :۱٣جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۶از بیت  ۱۷۱به بعد.
 :۱۴جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۸۴از بیت  ۱۱۸۰به بعد.
 :۱۵جلد چهارم ،صفح ٔه  ،۹٢از بیت  ۱٢۹۸به بعد.
 :۱۶جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٢۹۱از بیت  ۱٢۵۸به بعد.
 :۱۷جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٢۹٣از بیت  ۹۷۶به بعد.
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 :٢۱جلد پنجم ،صفح ٔه  ،۱٣۰بیت .۷۹۷
 :٢٢جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۶۴از بیت  ۸٢٣به بعد.
 :٢٣ذبیحالله صفا :حماسه سرایی در ایران ،...صفح ٔه .٢۵٢
 :٢۴عبدالحسین زرینکوب :نه شرقی ،نه غربی ،انسانی ،چاپ امیرکبیر ،تهران،
 ،۱٣۵٣صفح ٔه ( ۷تکیه از ماست).
 :٢۵تئودور نولدکه :حماس ٔه ملی ایران ،ترجم ٔه بزرگ علوی ،مرکز نشر سپهر،
صفح ٔه .۴۴
 :٢۶همانجا ،صفح ٔه .۷۶
 :٢۷همانجا ،صفح ٔه .۱٢۴
 :٢۸جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۴۹از بیت  ۱٢۴به بعد.
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 :٣۱جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۸٢از بیت  ٢۶به بعد.
 :٣٢جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۹۵بیت .٢٣۹
 :٣٣جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۹۸از بیت  ٣۰۵به بعد.
 :٣۴جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۹۱بیت .۱۸٣
 :٣۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٢۱بیت .۷۰٣
 :٣۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۱٣۰از بیت  ۸۵۷به بعد.
 :٣۷جلد دوم ،صفح ٔه  ،۴۵بیت .۴۰
 :٣۸جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۸۱از بیت  ۷۰۸به بعد.
 :٣۹جلد سوم ،صفح ٔه  ،۶٢از بیت  ۹۴۶به بعد.
 :۴۰جلد سوم ،صفح ٔه  ،۶٢بیت .۹۵۵
 :۴۱جلد سوم ،صفح ٔه  ،۶٣بیت .۹۵۹
 :۴٢جلد سوم ،صفح ٔه  ،۶٣بیت .۹۶٣
 :۴٣جلد سوم ،صفح ٔه  ،۶٣از بیت  ۹۶۶به بعد.
 :۴۴جلد سوم ،صفح ٔه  ،۶۴بیت .۹۷۶
 :۴۵مقدم ٔه شاهنام ٔه ابومنصوری ،نقل از هزارسال نثر پارسی ،کریم کشاورز،
صفح ٔه .۴۰
 :۴۶جلد دوم ،صفح ٔه  ،۸از بیت  ٢۹به بعد.
 :۴۷جلد ششم ،صفح ٔه  ،۱٣٣از بیت  ۹۸۹به بعد.
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 :۴۸جلد ششم ،صفح ٔه  ،۱۴۴از بیت  ۱۴٢به بعد.
 :۴۹جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٣۸۶از بیت  ۱۴٢۰به بعد.
 :۵۰جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣٣۱از بیت  ٢۷٢به بعد.
 :۵۱جلد نهم ،صفح ٔه  ،٢٣۹بیت .٣۸٢۸
 :۵٢جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٣۱۸از بیت  ۱٣۸٣به بعد.
 :۵٣جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٣٢۰از بیت  ۱۴٢۰به بعد.
 :۵۴جلد پنجم ،صفح ٔه  ،٣٢٢از بیت  ۱۴۴۵به بعد.
 :۵۵جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٣۴از بیت  ۴۰۹به بعد.
 :۵۶جلد ششم ،صفح ٔه  ،٢۸۰از بیت  ۱۰٣۶به بعد.
 :۵۷جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٣۰از بیت  ٣۵۰به بعد.
 :۵۸جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٢۷۴از بیت  ٣۸۰٣به بعد.
 :۵۹جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٢۷۵از بیت  ٣۸۱۷به بعد.

فصل هنم:
زن و عشق در شاهنامه

شاهنامه در عین اینکه یک اثر سیاسی ـ تاریخی است ،جای بالنسبه
زیادی به مناسبات زن و مرد ،عروسیها و عشقبازیها داده و چندین
رمان بزرگ عشقی را نیز در بر گرفته است .منظور فردوسی از پرداختن
به این مسائل چه بوده؟ مناسبات زن و مرد را از چه زاویهای مطرح کرده
است؟ متأسفانه تا کنون این سؤال ذهن پژوهشگران را به خود مشغول
نکرده و داستانهای عشقی شاهنامه بیشتر «گریز»های عاشقانه تلقی
شده است که چندان هم به اصل کتاب مربوط نیست ،در حالیکه هم ٔه
داستانهای شاهنامه با اندیش ٔه اصلی راهنمای آن پیوند ارگانیک دارد
و در خدمت آن است .شاهنامه گلچینی از حوادث و روایات پراکنده
نیست .اثری است منسجم و هدفمند .و اگر فردوسی داستانی را در آن
وارد کرده ،میان این داستان و مجموع کتاب رابط ٔه محکمی برقرار کرده
است .حتی داستان «اکوان دیو» که جدا از متن مینماید ،بههر صورت
به کل کتاب جوش خورده است.
بدون تردید یکی از هدفهای فردوسی جمعآوری داستانهای
باستانی بوده و لذا بسیاری از قصههای نوشته و ننوشته را مبنای کار
خود قرار داده است .ولی فردوسی بسیاری از داستانهای باستانی را
که همان وقت در دسترس داشته ،نیاورده و از انواع روایتهای موجود
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روایت معینی را برگزیده و هر داستان را در متن حوادث جا داده و با
مجموع ٔه کتاب یکپارچه کرده است .برای انجام هم ٔه این کارها باید
معیار و منطقی در کار باشد.
به نظر ما معیار گزینش داستانهای عشقی و منطقی که آنها را با
مجموع ٔه شاهنامه پیوند میدهد ،بینش سیاسی فردوسی است .مناسبات
زن و مرد در شاهنامه ،جدا از مجموع ٔه حوادث نیست ،آئینهای است که
جوانب ناشناخته و یا کم شناختهای از سیمای قهرمانان را منعکس کرده
و ما را به درک کاملتر آنان هدایت میکند .در رابطه با زنان ،خصوصیت
درونی مردان بهتر نمایانده میشود.
زن و عشق در شاهنامه ،از اندیش ٔه اصلی آن ـ نبرد داد با بیداد ـ جدا
نیست .داستان عشقی شاهنامه به طور کامل در خدمت این اندیشه
است؛ بخشی است از حماس ٔه داد .مناسبات بیدادگران با زنان از ریشه
با مناسبات دادگران با زنان تفاوت دارد .بیدادگران اینجا نیز بیدادگرند
و حماسهآفرینان در عرص ٔه عشق نیز بزرگوار و سرافرازند .عشق در
شاهنامه نوعی بیان هنری و عاشقان ٔه حماس ٔه داد است.

 .۱مناسبات شاهان با زنان در شاهنامه

برای اینکه موضوع دقیقتر روشن شود ،ابتدا نظری کلی به مناسبات
زن و مرد در شاهنامه میاندازیم .در شاهنامه  ٣۶بار رابط ٔه زن و مرد
به مثابه چاشنی داستانها آمده که تنها در چهار مورد عشقهای بزرگ
آفریده است .بسته به نوع رابط ٔه زن و مرد و قهرمان مرد داستان ،این ٣۶
رابطه را میتوان در جدول زیر نشان داد.
نـوع رابـطـه

ازدواج عـادی

تصاحب به زور
هـوسـرانی
عـشــق

قهرمان مرد شاهزاده یا شاه
۹
۱۱
۶
۶

قهرمان مرد از پهلوانان
۴
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از این جدول آشکارا پیداست که شاهان و شاهزادگان در  ٢۶مورد
از  ٣٢موردی که به آنان مربوط میشود ،در رابط ٔه با زن ،عشقی در میانه
نداشتهاند .مناسبات آنان با زنان مناسباتی است خشن ،شهوانی ،تابع
حسابگریهای کوتهنظران ٔه سیاسی و مالی و در بهترین حالت «سجل
احوالی» .آنان عاشق نمیشوند ،از روی غرض و شهوت زنان زیبا را هر
جا سراغ کنند ،تصاحب میکنند .دختران شاهان مغلوب را از پدر و مادر
جدا کرده ،به زور به حرمسرای خود میفرستند .زن برای آنان غرامت
جنگی است .و آنگاه که از راه مناسبات عادی و ناسوتی کاسبکارانه،
خواستگار میفرستند و زنی را به نکاح خود یا فرزند خویش درمیآورند،
هدفشان کسب امتیازات سیاسی و قدرتنمایی است .آنان در عروسی
هفت شبانه روز جشن میگیرند و دینار میریزند .اما قلب بزرگی که
مأمن عشقی پاک باشد ،ندارند )۱(.قلدری ،خودمحوربینی و خودکامگی
آنان در مناسبات با زنان هم به خوبی آشکار است .زن آئینهای است که
در آن عمقیترین خصلتهای مرد را میتوان دید .برای روشن شدن
موضوع نمونههایی میآوریم.
فریدون که با قیام تود ٔه مردم به شاهی رسیده ،از همان زمانی که جای
خود را محکم کرده ،خود را تافت ٔه جدا بافتهای میداند .وقتی میخواهد
برای سه پسرش زن بگیرد ،یکی از درباریان را به نام جندل ،گرد جهان
میگرداند که دخترانی از «نژاد مهان» و سزاوار این سه پسر کاکل زری و
خسرونژادش پیدا کند:
فـریـدون از آن نامـداران خویـش
یکی را گرانمایهتـر خوانـد پیـش
کـجــا نـام او جـنــدل ُپــرهنـر
بـه هـر کـار دلسـوز بر شـاه بـر
بـدو گـفـت بـر گـرد گـرد جهـان
سـه دختـر گزین از نـژاد مهــان
سه خواهر ز یک مادر و یک پدر
پری چهره و پاک و خسرو گهـر
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به خوبی سـزای سـه فرزنـد مـن
چنـان چون بشـاید به پیونـد مـن()٢
خواستگارگری که فریدون انتخاب کرده و به گرد جهان فرستاده ،در
سرتاسر جهان و از جمله ایران زنی الیق فرزندان فریدون پیدا نمیکند،
مگر سه دختر شاه یمن که تازیاند( .قابل توجه نژادپرستان)
جندل
یکایک ز ایـران سـرانـدر کـشـیـد
پژوهید و هـرگونه گفت و شـنیـد
...
ز دهـقـان پـرمـایـه کـس را نـدیـد
که پیوستـ ٔه آفـریدون سـزیـد()٣
در اینجا پسران فریدون هیچکارهاند .برای آنها بابا زن میگیرد و تنها
شرط عروس ،بزرگ بودن مقام و طبقه (نژاد) اوست .تمایل انسانی این
اولی تمایل سه دختر کمترین جایی در این مناسبات
سه پسر و به طریق ٰ
ندارد .فریدون حتی به فکر پدر دخترها هم نیست که نمیخواهد از نور
چشمان خود دور شود .مناسبات ،مناسبات زورگویان ٔه خودکامه است.
خواستگار پیام فریدون و یا بهتر بگوییم فرمان او را به شاه یمن میرساند:
کنون این گـرامی دو گونه گهــر
بباید برآمیـخت بـا یکـدگـر()۴
شاه یمن وقتی پیام خواستگاری فریدون را میشنود ،به جای
خوشحالی میپژمرد:
پیـامش چو بـشـنـیـد شــاه یــمــن
بپـژمـرد چون زاب کنـده سمـن()۵
بیچاره پیرمرد نمیداند چه خاکی به سرش بریزد:
اگـر گویـم آری و دل زان تـهـی
دروغـم نه انـدر خـورد با مـهـی
وگــر آرزوهــــا سـپـارم بــدوی
شـود دل پرآتـش پر از آب روی
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وگــر سـر بـپـیـچـم ز فـرمـان او
بـه یکســو گـرایـم ز پـیـمان او
کسـی کـو بـود شـهـریـار زمـیـن
نه بازیسـت با او سـگالیـد کـیـن()۶
دختران شاه یمن را به زور از او میگیرند و او مانند هر پدری در چنین
موقعی دل آزرده است و نفرین میکند:
ز کـیـنـه به دل گـفـت شـاه یـمـن
که از آفـریـدون بـد آمــد به مــن
بـد از من که هرگـز مبادم میـان
که مـاده شـد از تخـم نـره کیــان
به اختر کس آن دان که دخترش نیست
چودختربودروشناخترشنیست()۷
شاه یمن عاقبت به زور تسلیم میشود و با اشک چشم دخترانش را به
پسران فریدون میسپارد ،عروسی به راه میافتد .البته تشریفات عروسی
بسیار پرطمطراق است ،ولی عشقی در میانه نیست.
این نوع ازدواج توأم با زور ،بدون عشق و حسابگرانه بارها در
شاهنامه تکرار میشود که قهرمان هم ٔه آنها شاهاناند .کاووس میشنود
که شاه هاماوران دختر زیبایی دارد:
که از سـرو بـاالش زیبـاتـرسـت
ز مشک سیه بر سرش افسـرست
به بـاال بلـنـد و به گـیسـو کـمـنــد
زبانش چو خنجـر لبانش چو قنـد
بهـشـتـیسـت آراسـتـه پـرنـگــار
چو خورشید تابان به خرم بهار()۸
عشقش میجنبد و خواستگار میفرستد .قدرت و تاج و زور خود را
به رخ میکشد و تهدید میکند:
که خورشید روشن ز تـاج منسـت
زمـیـن پایـ ٔه تـخـت عـاج منسـت
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هرآنکس که در سـای ٔه مـن پـنـاه
نـیـابد ازو کم شود پـایگاه()۹
بیچاره شاه هاماوران هم مانند شاه یمن تا پیام کاووس را میشنود،
نمیداند چه کند:
چـو بـشـنـیـد ازو شـاه هـامـاوران
دلش گشت پردرد و سرشد گـران
همی گفـت هرچند کو پادشـاسـت
جهاندار و پیروز و فرمانرواست
مرا در جهان این یکی دخترست
که از جان شیرین گـرامیترسـت
فرستاده را گر کنم سرد و خـوار
نــدارم پــی و مــایــــ ٔه کـــارزار
همان به که این درد را نیز چشم
بپوشیم و بر دل بخوابیم خشم()۱۰
شاه هاماوران مجبور میشود دخترش را به کاووس ـ که لشکر در
درواز ٔه شهر دارد ـ بدهد .اضافه کنیم که از میان ازدواجهای زورکی،
در این ازدواج کاووس شرارهای از عشق و یا بهتر بگوییم وفاداری پدید
میآید .دختر شاه هاماوران که نامش سودابه است ،بدش نمیآید که زن
کاووس شود و در پاسخ پدرش که نظر او را میپرسد ،میگوید:
بدو گفت سودابه زین چاره نیست
ازو بهتر امروز غمخواره نیست
کسی کـو بـود شـهـریـار جهــان
بـر و بـوم خواهد همی از مهـان
ز پـیـــونــد بـــا او چـرائــی دژم
کسی نشمرد شادمانی به غـم()۱۱
سودابه به جاه و جالل شاهی کاووس عالقهمند است .زن کاووس
میشود و هنگامی که کاووس را با حیله به بند میکشند جامه میدرد،
بیتابی میکند و به همراه کاووس در بند مینشیند .همین سودابه است
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که بعدها عاشق پسر کاووس ـ سیاوش ـ میشود و عشقی رسوا پدید
میآورد.
مورد سودابه و کاووس که در آن زور و قلدری شاهانه با نوعی
وفاداری زنانه به هم آمیخته ،تنها موردی است که در آن فردوسی نظر
طرف مقابل ازدواج شاهان را میآورد .در باقی موارد زنان برای شاهان
مال غارتیاند .نیازی نیست که کسی نظر آنان را بپرسد.
داراب در جنگ با فیلقوس شاه رومیان پیروز میشود .زن و کودک
اسیر میگیرد و میکشد و...
گـریـزان بشـد فیلقــوس و سـپـاه
یکی را نبـد ترگ و رومی کـاله
زن و کودکان نیـز کردنـد اسـیـر
بکشتند چندی به شمشیر و تیر()۱٢
رومیان تقاضای صلح میکنند .شرط داراب این است که دختر
فیلقوس را به او ببخشند .داراب فرستاد ٔه روم را میخواهد و
بدو گفت رو پیش قیصـر بگـوی
اگر جست خواهی همی آبروی
پس پـرد ٔه تـو یکـی دختـر اسـت
که بر تارک بانـوان افسـر اسـت
نـگـاری که ناهـیــد خوانــی ورا
بـر اورنـگ زریــن نشـانـی ورا
به من بخش و بفرست با باژ روم
چوخواهیکهبیرنجماندتبوم()۱٣
عین همین است نوشیروان که بر خاقان چین پیروز میشود .دختر
خاقان وجهالمصالحه است .خاقان نمیخواهد دخترش را بدهد .ولی
مجبور است .میخواهد حیله کند و دختر دیگری به جای دختر خودش
بدهد:
از آن کار خاقان پراندیشه گشت
به سـوی شبستان خاتـون گذشت
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سخـنهای نوشین روان برگشـاد
ز گنـج و ز لشکر بسی کرد یـاد()۱۴
خاقانبامشورتخاتونچهاردختردربرابرفرستاد ٔهنوشیروانمیگذارد،
به امید اینکه فرستاده اشتباه کند و دختر دیگری بردارد .ولی فرستاده خبره
است .دختر خاقان را که هنوز «کودک نارسیدهای» است ،برمیگزیند.
اردشیر پس از پیروزی بر اردوان دختر او را تصاحب میکند و خسرو
پرویز زمانی که به روم فرار میکند ،مجبور میشود با دختر قیصر ازدواج
کرده ،تعهد کند که پسر او را جانشین خود کند .همین خسرو پرویز برای
از میان بردن مخالفان خود به گردیه ـ خواهر بهرام چوبین ـ وعده ازدواج
میدهد و او را وامیدارد که شوهر خودش را که مخالف خسرو پرویز
است ،بکشد.
قباد پیروز زمانی که بر اثر قیام مردم از کشور فرار میکند تا پیش شاه
هیتال برود ،وسط راه عشقش میجنبد .آجودانهای همایونی میدوند و
دختر صاحبخانه را گیر میآورند.
برینگونه سرگشته آن هفت مرد
به اهـواز رفتنـد تـازان چو گـرد
رسـیـدنـد پویـان بـه پـرمـایــه ده
بــه ده در یـکی نـامـبــردار مــه
بـدان خـان دهقـان فـرود آمـدنــد
ببـودنـد و یک هفتـه دم بـرزدنـد
یکی دختری داشت دهقان چو ماه
ز مشـگ سـیه بر سـرش بر کاله
جهانجوی چون روی دختـر بدیـد
ز مـغـز جـوان شـد خـرد نـاپـدیـد
همانگـه بیـامـد به زرمهـر گـفـت
که با تو سـخن دارم انـدر نهـفـت
بـرو راز من پیـش دهقـان بگـوی
مگرجفتمنگردداینخوبروی()۱۵
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دختر را به قباد میدهند و او هفتهای با دختر سر میکند و سپس پا به
فرار میگذارد.
بـدان ده یکـی هفتـه از بهــر ماه
همی بود و هشتم بیـامد به راه()۱۶
طبری داستان این «عشق» را سادهتر گفته است:
«شوق آمیزش در قباد بجنبید و شوق خویش به زرمهر بگفت و
خواست تا زنی صاحب نسب! برای وی بجوید و زرمهر چنان
کرد و سوی زن صاحبخان ٔه خویش رفت ...و گفت که دختر
خود را پیش قباد فرستد ...چنان کردند ...قباد همان شب با وی
درآمیخت ...بگفت تا جایز ٔه نیکو دهند و عطای شایسته)۱۷(».
حتی در مورد شاهزادگانی که در شاهنامه محترمند ،فردوسی
مناسبات آنان را با زنان بیشتر از نوع مناسبات معمولی و پیش پا افتاده
توصیف میکند .وقتی سیاوش مجبور میشود از ایران بگذرد و به
افراسیاب پناه آورد ،پیران ،پهلوان توران ،در حق او پدری میکند و
میگوید مثل مسافر زندگی میکنی .خوب نیست .زن بگیر.
سیاوش یکی روز و پیـران به هم
نشسـتنـد و گفتنـد هـر بیـش و کم
بدو گفت پیـران کزین بـوم و بـر
چنـانـی که بـاشـد کسـی بـرگـذر
...
نبـیـنـمـت پیـوسـتـ ٔه خـون کسـی
کجـا داردی مـهــر بر تـو بسـی
بـرادر نداری نـه خواهـر نـه زن
چـو شـاخ گلـی بـر کـنـار چمــن
یکی زن نگه کن سـزاوار خویش
از ایران منه درد و تیمار خویش()۱۸
پیران دختر خود جریره را پیشنهاد میدهد .سیاوش میپذیرد.
عروسی است و دینار و دیبا و یاقوت ...مدتی بعد پیران حساب میکند
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که بهتر است سیاوش دختر افراسیاب را هم بگیرد ،موقعیتش استوارتر
میشود .حسابش را به سیاوش میگوید .او هم سبک سنگین میکند.
بد نیست .دختر افراسیاب فرنگیس را هم به سیاوش به زنی میدهند و
خود پیران و دخترش جریره که زن سیاوش است ،بساط عروسی را به
راه میکنند و چه عروسی که نپرس!
یکـی روز پیـران به ب ْه روزگـار
سـیـاوش را گـفـت کـای نـامـدار
تو دانی که سـاالر تـوران سـپـاه
ز اوج فــلــک بــرفـــرازد کــاله
شـب و روز روشـن روانش توی
دل و هوش و توش و توانش توی
چو با او تو پیوسـت ٔه خـون شـوی
از این پایه هر دم به افزون شـوی
...
سیاوش به پیران نگه کرد و گفت
که فـرمـان یـزدان نشـایـد نهـفـت
اگـر آسـمـانـی چـنـیـن است رای
مـرا با سپـهـر روان نیسـت پـای
ســیــاوش را دل پــر آزرم بــود
ز پیران رخانش پـر از شرم بـود
...
چو بشنید پیران سوی خانه رفـت
دل و جان ببسـت اندرآن کار تفت
...
زبـرجد طبـقهـا و پیـروزه جـام
پر از ناف ٔه مشک و پرعود خام()۱۹
فرنگیس با این دالیل و با چنین طمطراقی به خان ٔه سیاوش میآید.
پس از مرگ سیاوش فرنگیس بیشوی میماند .فریبرز ،برادر
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سیاوش میخواهد او را به زنی بگیرد .اطرافیان موافقند .خوب نیست
زن جوان بیشوی بماند .حادثه آنچنان ناسوتی است که گویی هماکنون
در بازارچ ٔه آقا شیخ هادی در منزل کاسب محله رخ میدهد.
رستم فرنگیس را تشویق میکند که شوهر کند:
فــراوانسـتــودشگـوپیــلــتــن
بـدو گـفـت کـای نـازش انـجـمـن
ز پاکـی بـه گـوهـر سـتـوده تـنـت
که گـم باد انـدر جهــان دشـمنـت
اگـر بشـنوی پنــد و انــدرز مــن
تو دانی که نشکیبد از شوی زن
جـوان کی شکیبد ز جفـت جـوان
به ویـژه کـه باشـد ز تـخـم کیــان
که مـرد از بـرای زنـاننـد و زن
فزونتر ز مردان بود خواستـن()٢۰
فرنگیس در آغاز موافق نیست .وقت را مناسب نمیداند« :وگرنه مرا
گاه این کار نیست» مدتی پاسخ نمیدهد:
شــه بـانــوان تـا زمــانـــی دراز
غـمـی بـود و پـاسـخ نمیداد بـاز
همی زد به لب هر زمان سرد باد
ز شرم پسر پاسخ او نـداد()٢۱
ولی سرانجام موافقت میکند .فریبرز را داماد میکنند:
وزان پس فـریـبـرز داماد گشـت
ز کیخسـرو و رستم آزاد گشـت()٢٢
در مناسبات زن و مرد ،داستان بهرام گور جای برجستهای دارد.
بخش بزرگ این داستان به هوسرانیهای بهرام گور اختصاص مییابد.
او هر جا دختری سراغ میکند ،دنبالش میدود .همه جا دختران فقیر
«عاشق» لباس و پول و تاج زر و اسب و زرق و برق و یال و کوپال
او میشوند ،با او می میخورند و همان شب کار تمام است .از فردا
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دختران به شبستان (حرمسرا) روانه میشوند .کار به جایی میرسد که
بزرگان و دستوران به تنگ میآیند:
چنیـن گـفـت با موبــدان روزبــه
که اکنـون شـود شــاه ایـران بـده
نشـینـد بدان خان گـوهـر فـروش
همه سـوی گـفتـار داریـد گــوش
بخـواهـد همـان دختـرش از پـدر
نهـد بیگمـان بـر سـرش تاج زر
نیابد همی سیری از خفت و خیز
شب تیـره زو جفت گیـرد گـریز
شبستان مر او را فزون از صدست
شهنشاه زینسان که باشد بدسـت
کنون نهصد و سی زن از مهتران
همه بر سـران افسـر از گـوهـران
ابـا یـاره و تـاج و بـا تـخــت زر
درفـشـان ز دیـبــای رومی گهــر
شمردست خادم به مشکـوی شـاه
کز ایشان یکی نیست بیدستگاه()٢٣
وزیران و بزرگان نگران آنند که شاه با این همه ولخرجی که هر زنی
را میبیند ،تاج به سرش میگذارد ،کشور را بر باد میدهد .از همه باج
میگیرد و در شبستانش خرج میکند و اینهمه زنبارگی عاقبتی ندارد:
تبه گـردد از خفـت و خیـز زنـان
بهزودیشودسستچونپرنیان()٢۴
رابط ٔه بهرام گور با زنان عشق نیست« ،خفت و خیز» است .فردوسی
بیجهت نیست که این کلمات را در حق بهرام به کار میبرد و تکرار
میکند .فردوسی کلمات را با دقت تمام میسنجد ،منظور توصیف
شخصیت بهرام است.
در داستان بهرام گور« ،عشق» به کنیزکی رومی و چنگزن جای
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ویژهای دارد .در این «عشق» سرشت بهرام به بهترین وجهی ترسیم شده
است .قصه از نوجوانی بهرام آغاز میشود .بهرام پیش منذر است و
پرورش مییابد .تازه از تخم بیرون آمده که از منذر زن میخواهد .آن
هم نه یکی .بهرام میگوید:
اگـر تـاجدارسـت اگـر پـهلـوان
بـه زن گـیـرد آرام مــرد جــوان
...
کنیـزک بفـرمـای تا پنـج و شـش
بیـارنـد با زیـب و خورشیـد فش
مگــر زان یکـی دو گـزیـن آیـدم
هــمانـدیـشــ ٔه آفـریـن آیـدم()٢۵
منذر نامردی نمیکند ،چهل زن میآورد:
بـیـاورد رومـی کـنـیـزک چهــل
هـــمـــه از در کــــام و آرام دل
دو بگـزیـد بهـرام زان گل ُرخـان
که در پوستشان عاج بود استخوان
...
از آن دو سـتاره یکـی چنـگزن
دگر اللهرخ چون سهـیل یمـن()٢۶
بهرام روزی با دختر چنگزن که نامش آزاده است ،به نخجیر میرود.
دو آهو میبیند .از چنگزن میپرسد کدام را برایت شکار کنم .دختر
دلش برای آهو میسوزد و میگوید اگر مردی شیر شکار کن.
بدو گفـت آزاده کـای شـیــرمـرد
به آهو نجویند مردان نبرد()٢۷
بهرام با مهارت در تیراندازی شاهکارها میکند ،سر و گوش آهو به
هم میدوزد .اما آزاده راضی نیست:
سر و گوش و پایش به پیکان بدوخت
بدان آهو آزاده را دل بسـوخت()٢۸
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…
بدو گـفـت چونسـت ای مـاه روی
روان کــرد آزاده از دیــده جوی
اباشاه گفت این نه مـردانگیسـت
ز مردی ترا خوی دیوانگیسـت()٢۹
بهرام به خشم میآید .دخترک را زیر سم اسب میافکند:
بـزد دسـت بهـرام و او را ز زیـن
نـگـونسـار بـرزد به روی زمیـن
هـیـون از بـر مـاه چهـره بـرانــد
برودستوچنگشبهخوندرفشاند()٣۰
چنین است نمونههایی از مناسبات عادی و روزمر ٔه شاهان با زنان.
در موارد نادری این مناسبات رنگی از عشق و عاشقی به خود میگیرد
و زنانی عاشق شاهزادگان میشوند .شش رابطه از این نوع در شاهنامه
آمده که از نظر تصویر خصلت شاهان نکات بسیار جالبی دارد .نخست
اینکه جز در یک مورد هم ٔه آنها عشقهای جوانی شاهزادگان است،
پیش از رسیدنشان به شاهی .دوم اینکه پس از رسیدن شاهزادگان
به شاهی ماهیت اغلب این عشقها تغییر میکند .عشق کتایون
به گشتاسب ،گلنار به اردشیر و شیرین به خسرو از این نوع است.
کتایون و گلنار نمیدانند که گشتاسب و اردشیر شاه خواهند شد.
عشق دوشیزگان پاک است .اما گشتاسب و اردشیر حسابهایی در
سر میپرورانند و این عشق را وسیله قرار میدهند .به شاهی میرسند
و بعد «عشق» فراموشمیشود.
دربار ٔه قص ٔه شیرین و خسرو با آنکه داستانهای فراوانی گفته شده،
فردوسی کوتاهترین و سادهترین را انتخاب میکند و آن اینکه خسرو،
سری داشت و چون به شاهی
در جوانی ،با دختری شیرین نام سری و ّ
رسید ،او را فراموش کرد:
چو پرویـز نـابـاک بود و جـوان
پدر زنـده و پـور چـون پهـلـوان
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ورا در زمین دوست شیرین بدی
برو بر چو روشن جهانبین بدی
پسـندش نبـودی جزو در جـهــان
ز خـوبــان و ز دخـتــران مـهــان
ز شیـرین جـدا بـود یک روزگـار
بدانگه که بد در جهـان شهـریار
به گــرد جهـان در بـی آرام بـود
که کارش همه رزم بهرام بود()٣۱
به این ترتیب وقتی که خسرو درگیر نبرد با بهرام چوبین و بازپس
گرفتن تخت شاهی بود ،عشق شیرین فراموش شد و خسرو در این زمان
با زنان دیگر وارد معامله شد :در برابر کمک نظامی قیصر دختر او را به
زنی گرفت و تعهد کرد که فرزند او را ولیعهد کند ،گردیه را واداشت که
شوهرش را بکشد و به حرمسرای شاهی وارد شود و غیره .زمانی که
هم ٔه این کارها تمام شد و خسرو در مقام شاهی محکم شد ،رفته رفته
«عشق»ها بیدار گشت .از جمله مناسبات با شیرین تجدید شد .روزی
شیرین خود را در سر راه خسرو قرار داد و یاد روزهای خوش گذشته
کرد .خسرو فرمان داد که او را به مشکوی (حرمسرا) ببرند .بزرگان
مخالف بودند ،میگفتند این شایست ٔه دربار شاهی نیست .ناپاک است.
خسرو تشتی پر از خون آورد و به بزرگان نشان داد .همه روی پیچیدند.
آنگاه تشت را شست و شراب در آن کرد .همه خوردند .خسرو گفت
شیرین نیز چنین است؛ در گذشته بدنام بود ولی من شستم ،پاک شد.
چنین گفت خسرو که شیرین به شهر
چنان بد که آن بیمنش تشـت زهــر
کنون تشت ِمی شد به مشکوی مـا
بریـنگـونه پر بـو شـد از بـوی مـا
ز من گشت بدنام شـیـرین نخـسـت
ز پرمایگان نامداری نجـست()٣٢
در همین «عشق» سیمای زشت خسرو نمایان است .این مرد که در
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مناسبات سیاسی پست و معاملهگر بود ،در عشق نیز چنین است .زمانی
هم که میخواهد به عشق جوانی برگردد و از زنی که به او دل بسته،
حمایت کند ،او را به تشت زهر و خون تشبیه میکند و مدعی است که از
«بوی ما» پر بو شد .این گندهدماغی توأم با پستی تصادفی نیست .کسی
که با حمایت اجنبی و به بهای معاملههای سیاسی جنبش بهرام چوبین
را شکسته ،نمیتواند عشقی بزرگتر از این داشته باشد و قادر نیست از
معشوق خود بهتر از این حمایت کند.
تنها یک مورد در شاهنامه است که در آن دختری عاشق شاهی
میشود که بر تخت سلطنت استوار است .این دختر مالکه ،دخت طایر
است که عاشق شاپور ساسانی میشود و دژ پدر به روی او میگشاید و
او را پیروز میگرداند.
مالکه ،با سادگی کودکانهای به شاپور پیام عشق میفرستد:
مرا گر بخواهی حصار ِ
آن تست
چو ایوان بیابی نگـار ِ
آن تست()٣٣
شاپور در پاسخ به هم ٔه مقدسات سوگند میخورد:
چنـیـن داد پاسـخ کـه بـا مـاهروی
به خوبی سخـنها فراوان بگـوی
بگویش که گفت او به خورشید و ماه
به زنـار و زردشـت و فـرخ کـاله
که هرچیـز کز من بخواهی همی
گـر از پـادشـاهـی بکاهـی هـمـی
ز مـن هیـچ بـد نشـنود گـوش تـو
نجویم جدایی ز آغـوش تـو()٣۴
با این مقدمات و وعدهها شاپور عشق دختر را میپذیرد و با کمک او
دژ را تسخیر میکند و پیروز میشود و وقتی خرش از پل گذشت «عشق»
و سوگند پایان میپذیرد .شاپور جلو چشم دختر پدرش را میکشد .در
روایت طبری ،شاپور ،مالکه را هم (که در این کتاب نامش نفیره است)
میکشد که چرا به پدر خود خیانت کرد (.)٣۵ولی فردوسی این حد از
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بیرحمی را روا نمیدارد .به بریدن دستهای پدر ،بیرون کشیدن کتف
او از پشت و سرانجام قتل او در مقابل چشم دختر اکتفا میکند:
سر طایـر از ننگ در خـون کشید
دو کقتف وی از پشت بیرون کشید
هرآنکـس کجـا یافتـی از عــرب
نماندی که با کس گشادی دو لـب
ز دو دست او دور کـردی دو کفت
جهـان ماند از کار او در شگفت()٣۶
شاهنامه از حرمسراهای چند ده و چند صد نفری شاهان یاد میکند.
انوشیروان حرمسرایی دارد با هفتاد کنیزک .خسرو پرویز ،بهرام ،شاپور
و کاووس بیشتر دارند .در این حرامسراها چه میگذرد؟ توضیح زیادی
در شاهنامه نیست .اما اشاراتی که اینجا و آنجا آمده ،نشان میدهد که
اندرون دربار ،هم در سیاست و هم در مناسبات خصوصی مرکز فساد
است .در حرمسرای نوشیروان غالمی «سمنپیکر» و «سروباال» در میان
زنان پنهان شده که «نژاد و تبار» اعلیحضرت را آلوده است.
خود شاه و کارآگاهانش نمیتوانند این مرد را پیدا کنند .بوذرجمهر
هنر میکند و با هوش سرشارش از وجود این بیگانه در حرمسرا خبر
میدهد .برای یافتن او هم ٔه حرم را برهنه میکنند و از جلو شاه و
بوذرجمهر میگذرانند .به این ترتیب مرد بیگانه پیدا میشود و با آنکه
یکی از زنان شاه او را برادر خود معرفی میکند نوشیروان هم زن و هم
غالم را به دژخیم میسپارد.
برآشفت زان پس به دژخیـم گفـت
که این هردو در خاک باید نهفت()٣۷
زنان حرم شاهان ،اگر در سیاست دخالتی کنند ،توطئهگرانه است.
دختر اردوان که اردشیر او را به زور تصاحب کرده ،میخواهد اردشیر
را زهرخور کند و سلطنت را به خاندان اردوان بازگرداند؛ شیرین زن
خسرو ،دختر قیصر را که زن دیگر خسرو است ،زهر میدهد و سرانجام
مجبور میشود خود را هم به زهر بکشد تا تسلیم هوسهای پسر
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خسرو ـ شیرویه ـ نشود؛ زن مسیحی نوشیروان ،پسرش نوشزاد را چنان
میپرورد که علیه نوشیروان به شورش مسلحانه برمیخیزد و در جنگ با
لشکر نوشیروان کشته میشود.

 .٢عشقهای پهلوانان در شاهنامه

چنین است عشق و ازدواج شاهان در شاهنامه .چنانکه گفتیم
فردوسی در آئین ٔه این مناسبات خصلت شاهان را مجسم میکند .رابط ٔه هر
شاهی با زنان دقیق ًا منعکس کنند ٔه خصوصیات اخالقی و روش سیاسی
اوست .اردشیر سر سلسل ٔه ساسانی است .میخواهد سلسل ٔه نوینی را
به جای سلسل ٔه مغلوب و منقرض بنا کند .مناسبات او با زنان نیز حول
این محور میچرخد .بهرام گور الدنگ زنباره و عیاش و در عین حال
متظاهری است .در مناسبات او با زنان نیز همین چهره را میتوان دید.
نوشیروان خودکام ٔه قدرتطلبی است که در زیر ظاهر پر ابهت خود آغاز
پایان حکومت ساسانی را نهفته دارد ،مناسبات او با زنان نیز منعکس
کنند ٔه همین وضع است.
درک معنای عشق در شاهنامه دقیقتر خواهد شد اگر عشقهای
شاهان را با عشقهای پهلوانان مقایسه کنیم و تفاوت بزرگ آن دو را
باهم دریابیم.
گفتیم که شاهنامه «حماس ٔه م ّلی» نیست ،حماس ٔه داد است .در
مرکز این اثر بزرگ شاهان قرار ندارند .پهلوانان و بزرگان خردمندی
ایستادهاند که حامل داد و خرد و قهرمان حماسهها هستند .در
داستانهای عشقی نیز چنین است .فردوسی برای اینکه قهرمانان
شاهنامه را بهتر و همهجانبهتر به خواننده معرفی کند ،آنها را در عرص ٔه
عشق نیز میآزماید .شاهان ،از این آزمایش آنطور بیرون میآیند که
دیدیم .و اما پهلوانان محبوب شاهنامه و بهویژه مردان خاندان نیرم ،از
این ورطه سربلند بیرون میآیند .زیباترین داستانهای عشقی شاهنامه با
نام این خاندان مربوط است و مفصلترین و زیباترین داستان عشقی از
آن زال و رودابه است.
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زال ،چنانکه میدانیم ،ظاهری غیرعادی دارد .چهرهای سرخ با
مویی سپید .پدرش او را در کودکی دور انداخته و سیمرغ او را یافته و
پرورده است .این مرد سپیدموی مرغپرورد قاعدت ًا نباید مورد پسند زنان
باشد ،ولی بزرگترین عشق شاهنامه ،از آن اوست ،چرا؟ پاسخ را در
خود داستان بیابیم.
روزی زال به سوی کابل میرود و در کنار قصر مهراب ،شاه کابل،
که از نژاد ضحاک است ،خیمه میزند .مهراب شاه به دیدار او میرود و
در بازگشت به زن و دخترش ـ سیندخت و رودابه ـ از بزرگی و مردانگی
زال تعریف میکند .سیندخت ،زن مهراب شاه که نمونه خرد و مدیریت
است ،کاری به ظاهر زال ندارد .او از مهراب شاه دربار ٔه «خوی مردمی»
زال میپرسد:
چه مردست این پیرسـر پورسـام
همی تخـت یاد آیـدش گـر کنــام
خـوی مـردمـی هیـچ دارد هـمی
پی نامداران سپارد همی؟()٣۸
مهراب در پاسخ میگوید:
به گـیـتی در از پهـلـوانـان گــرد
پـی زال زر کـس نیـارد ســپـرد
چو دست و عنانش بر ایوان نگار
نبینی نه بـر زیـن چنـو یک سـوار
دل شــیـر نــر دارد و زور پیــل
دو دسـتش به کـردار دریای نیـل
چو بـر گـاه باشـد درافشـان بــود
چو در جنگ باشد سرافشان بود
رخـش پـژمــرانــنــد ٔه ارغـــوان
جوانسال و بیدار و بختش جوان
به کین اندرون چون نهنگ بالست
به زین اندرون تیزچنگ اژدهاست
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نشاننـده خاک در کـیـن به خــون
فشـانـنده خـنـجـــر آبـگـــون
از آهو همان کش سپیدست موی
بگوید سخن مردم عیبجوی()٣۹
اما عقید ٔه خود مهراب دربار ٔه موی سپید زال این است که:
سـپـیـدی مـویـش بـزیـبــد هـمـی
تو گـویی که دلها فریبـد همـی()۴۰
رودابه ،دختر مهراب شاه با شنیدن توصیف زال عاشق او میشود.
در دل او آرزو جای خرد مینشیند و بدون احساس شرم عشق خود را به
دایههایش آشکار میکند:
که من عاشقم همچو بحـر دمان
ازو بـر شـده مــوج تـا آســمـان
پر از پـور سـامست روشـن دلـم
به خواب اندر اندیشه زو نگسلم
همیشـه دلـم در غـم مهـر اوسـت
شب و روزم اندیش ٔه چهر اوست()۴۱
رودابه از پرستندگانش میخواهد که به این درد چاره کنند .آنها در
شگفتند .دختری به این زیبایی و مقام عاشق پیرسری چون زال شده که
از دودمان دشمن است .مبادا این عشق شوم باشد .پرستندگان مخالفت
میکنند .رودابه میتواند از چرخ چهارم خورشید را به زیر کشد و شوی
خود کند .چرا عاشق زال شده ،آن هم چنین آشکارا و بیشرم؟
پرستندگان به رودابه پرخاش میکنند:
ترا خود بدیده درون شـرم نیست
پـدر را بـه نـزد تـو آزرم نیسـت
کـه آن را کـه انـدازد از بـر پــدر
تو خواهی که گیری مر او را به بر
کـه پـرورد ٔه مـرغ باشـد به کـوه
نشــانی شـــده در مـیــان گــروه
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کس از مادران پیـر هـرگز نزاد
نه زان کس که زایـد بباشـد نـژاد
جهانی سراسر پر از مهـر تست
به ایـوانها صـورت چهـر تست
ترا با چنین روی و باالی و موی
ز چرخ چهارم خور آیدت شوی()۴٢
پاسخ رودابه تعیین کننده است .او عاشق ظاهر زال نیست .عاشق
هنر اوست و او را از قیصر روم و تاجداران ایران برتر میداند .عشقش
چنان پاک است که جای کمترین شرم نیست.
چو رودابـه گـفتـار ایشـان شـنیـد
چو از بــاد آتـش دلـش بـردمیــد
بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم
بتـابـیــد روی و بخـوابـیـد چشــم
وزان پس به چشم و به روی دژم
بـه ابـرو ز خشـم انـدر آورد خــم
چنین گـفـت کیـن خـام پیکارتـان
شــنـیـدن نیــرزیــد گـفـتـارتــان
نه قیصر بخواهم نه فغفور چین
نه از تـاجـداران ایــران زمـیــن
به باالی مـن پـور سامسـت زال
ابا بازوی شیـر و با بـرز و یـال
گرش پیرخوانی همی گر جـوان
مـرا او به جـای تـنـســت و روان
برو مهربانم نه بر روی و موی
به سوی هنر گشتمش مهرجوی()۴٣
رودابه پرستندگانش را پنهانی پیش زال میفرستد تا عشقش را به او
برسانند .آنان راهی به درگاه زال مییابند و از زیباییهای رودابه میگویند
و از خرد و رای و گفتار خوب او .در توصیفی که آنان از رودابه میدهند،
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فردوسی چنان تشبیهات و اشارات زیبایی میآورد که بعدها در شعر و
غزل فارسی ماندگار شده است.
بباالی ساج است و همرنگ عاج
یکی ایـزدی بر سر از مشگ تـاج
دو نرگس دژم و دو ابرو به خـم
ستـون دو ابـرو چو سیمیـن قلـم
دهـانـش به تـنـگـی دل مسـتمـنـد
سـر زلـف چـون حلـقـ ٔه پـایبنـد
دو جادوش پرخواب و پرآب روی
پر از الله رخسار و پر مشک موی
نفس را مگـر بر لبش راه نیسـت
چنو در جهان نیز یک ماه نیست
...
ز سر تابه پایش گل است و سمن
به ســرو سـهی بـر سـهیـل یمــن
از آن گنبـد سـیـم سـر بر زمـیـن
فرو هشته بر گل کمند از کمین()۴۴
زال عشق رودابه را شادمانه میپذیرد .پیام میفرستد و آرزوی دیدار
میکند .رودابه خود آرزویی جز این ندارد .پنهان از پدر و مادر بزمی
میآراید و شبانه زال را به کاخ خود دعوت میکند .دیدار پنهانی این دو
دلداد ٔه جوان از زیباترین قطعات غنایی شاهنامه است .صفای کبوتران و
اوج عقابان را توأم دارد.
زال شبانه خود را به دیوار کاخ میرساند .رودابه در بام منتظر
اوست.
سـپهـبـد سـوی کـاخ بنهــاد روی
چنان چون بود مردم جفت جوی
برآمـد سـیـه چشـم گلـرخ بـه بـام
چو سرو سهی بر سرش ماه تـام
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چو از دور دسـتـان ســام ســوار
پـدیــد آمــد آن دخـتــر نــامــدار
دو بـیـجـاده بگــشـاد و آواز داد
که شـاد آمدی ای جوانمـرد شاد
درود جهــان آفـریـن بـر تـوبــاد
خـم چـرخ گـردان زمین تـو بــاد
پیـاده بدیـنسـان ز پـرده ســرای
برنجیدت ایـن خسروانی دو پای
سـپهـبـد کـز آنگـونـه آوا شـنـیـد
نگه کرد و خورشیدرخ را بدیــد
...
چنیـن داد پاسخ که ای ماهچهـر
درودت ز مـن آفـریــن از سـپهــر
چه مایه شـبان دیده انـدر سـماک
خروشــان بدم پیـش یـزدان پـاک
هـمـی خواسـتـم تا خـدای جهــان
نـمـایـد مـرا رویـت انـدر نـهــان
کـنـون شـاد گـشـتـم بـه آواز تــو
بدین خوب گفتار با ناز تـو()۴۵
رودابه گیسو میگشاید و چون کمند از بام میافکند و آواز میدهد که
با همین کمند خود را به بام برساند:
بگیر این سیه گیسو از یک سوم
زبهر تو باید همی گیسوم()۴۶
زال با مهری افزون ،کمند خود را میگیرد ،بر کنگر ٔه کاخ میافکند و
پیش رودابه میرسد .رودابه به استقبالش میشتابد و او را به درون کاخ
رهنمون میشود:
چو بـر بام آن بـاره بنشـست بـاز
برآمـد پـریروی و بردش نمـاز
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گرفت آنزمان دست دستان بدست
بـرفـتـنـد هــردو به کـردار مسـت
فــرود آمــد از بـام کــاخ بـلـنـــد
به دست اندرون دست شـاخ بلنـد
ســوی خـانـ ٔه زرنگــار آمــدنــد
بـر آن مجلـس شـاهـوار آمــدنــد
بهشـتـی بـد آراسـتـه پـر ز نــور
پرستنده بر پای و بر پیش حور()۴۷
فردوسی از توصیف لحظات عشق خودداری نمیکند:
همـی بـود بـوس و کـنـار و نبیـد
مگـر شیـر کو گور را نشکـریـد
...
همی مهرشان هر زمان بیش بود
خـرد دور بـود آرزو پـیـش بــود
چنیـن تـا سـپیـده بـرآمـد ز جـای
تبیـره بـرآمـد ز پــرده سرای()۴۸
هر دو میدانند که کارشان دشوار است .آنان از دو قبیل ٔه دشمنند.
نه منوچهر ـ شاه ایران ـ با ازدواجشان آسان موافقت خواهد کرد
و نه مهراب ـ شاه کابل .ولی در برابر چنین عشق بزرگی از اینگونه
دشواریها چه باک .هر دو پیمان میکنند که تا پای جان بایستند.
زال پای پیمان خود ایستاده و به پدرش سام که قطع ًا مخالف این
عشق است ،نامهای مینویسد و تمام ستمهایی را که تا کنون بر او رفته،
برمیشمرد و در پایان میگوید:
من از دخت مهـراب گریان شدم
چـو بـر آتـش تـیـز بـریـان شـدم
سـتاره شـب تـیـره یـار مـنـسـت
من آنم که دریا کنار منسـت()۴۹
سام با ستارهشماران مشورت میکند .خبر میدهند که از زال و
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رودابه فرزندی خواهد آمد که پیل ژیان خواهد بود و پی بدسگاالن
از خاک خواهد برید ،سر دردمندان به خواب آورده ،ره جنگ خواهد
بست .سام با عشق زال و رودابه موافق میشود و دنبال جلب نظر
منوچهر میرود.
در دربار مهراب شاه نیز سخن فراوان است .مهراب به دل خواستار
زال است ،اما از ایران بیم دارد .زنش سیندخت ،مادر رودابه ،شوی را
رام میکند و راه نشان میدهد و سرانجام مهراب را به پذیرش رودابه
آماده میسازد و از رودابه میخواهد که پیرایه بسته ،پیش پدر رفته و
زاری کند .اما رودابه سرفرازتر از آن است که زاری کند .او از عشق خود
پشیمان و شرمآگین نیست ،بدان افتخار میکند.
بدو گفت رودابه پیـرایـه چیسـت
بجـای سـ ِر مـایـه بیمایـه چیسـت
روان مـرا پــور سـامسـت جـفــت
چرا آشکارا بباید نهفـت()۵۰
این عشق سرانجام پیروز میشود و آنگاه بر آیین و کیش عقد
میبندند .هدفی که فردوسی از آوردن و پروردن این داستان عشقی
ال روشن است .او ً
دارد ،کام ً
ال از زبان رودابه زال را آنچنان میستاید
که برتر از هم ٔه تاجداران است و در واقع نیز زال در هر عرص ٔه زندگی که
بگیرند ،پهلوانی سترگ ،با روح و قلبی چون دریا و مردی بیهمتاست.
ثانی ًا میو ٔه این عشق رستم است .فردوسی با آفرینش هنری این عشق
زیبا ،برترین و محبوبترین قهرمان خود را میآفریند .رستم نمیتواند
میو ٔه ازدواج عادی و مناسبات خاکی هر زن و مردی باشد .وقتی شاهی
چون قباد در حال فرار عشقش میجنبد و با وساطت پیشخدمت به دختر
همسایه میرسد ،محصولش انوشیروان است .اما گهوار ٔه رستمها باید
جای دیگری باشد .رستم همه چیزش ستودنی است .حتی عشقی که او
میوهاش خواهد بود)۵۱(.
دومین داستان عشقی بزرگ شاهنامه ،عشق تهمینه است به رستم.
محتوی عین ًا شبیه عشق رودابه به زال است .تهمینه
این داستان نیز از نظر
ٰ
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عاشق بزرگی و مردانگی رستم است و آرزومند به برکشیدن او و داشتن
فرزندی از او .در این عشق نیز ابتدا زن ـ تهمینه ـ پا پیش میگذارد و ابراز
عشق میکند و چنان به پاکی و عفت عشقش مطمئن است و بدان مینازد
که شبانه بیپروا خود را به بالین رستم ـ که مردی بیگانه در شهر اوست ـ
میرساند و ابراز عشق میکند.
رستم به شهر سمنگان رسیده ،در کاخ شاه سمنگان منزل کرده و
مست در بالین افتاده است .نیمه شب تهمینه دختر شاه سمنگان از جای
برمیخیزد و در تاریکی به بالین رستم میرود:
چو یک بهره از تیره شب درگذشت
شباهنگ بر چـرخ گـردان بگـشت
سـخن گفـتـن آمـد نهـفـتـه به راز
د ِر خوابـگـه نــرم کـردنــد بـــاز
یکی بنده شمعی معنبـر به دسـت
خـرامـان بیـامـد به بالـیـن مسـت
پـس پـرده انـدر یکی مـاهــروی
چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی
دو ابرو کمان و دو گیسـو کـمنـد
بـه بـاال بـه کـردار ســرو بـلـنــد
روانش خرد بود و تن جان پاک
تو گفتی که بهره ندارد ز خاک()۵٢
رستم بیدار میشود .خیره میماند .این کیست و در این وقت شب
چه میخواهد .پاسخ تهمینه نظیر مفاخرات پهلوانان در آوردگاه است.
او از عشق خود شرم نمیکند .او حتی شرم نمیکند که بگوید رستم را با
احساس یک زن دوست دارد و برای هوای دلش میخواهد .دیگر اینکه
آرزو دارد از او پسری داشته باشد.
به پرسش و پاسخ رستم و تهمینه گوش کنید:
بپرسـید زو گـفـت نام تـو چیسـت
چه جویی شب تیره کام تو چیست
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چنـیـن داد پـاسـخ که تهمینـهام
تو گـویی که از غم به دو نیمـهام
یکـی دخـت شـاه سـمنگـان منـم
ز پـشـت هـژبـر و پـلـنـگـان منـم
به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست
چو من زیر چرخ کبود َاندَ کیست
کس از پـرده بیرون ندیدی مـرا
نه هـرگـز کس آوا شـنیـدی مـرا
به کـردار افسـانـه از هـرکـسـی
شنـیـدم همی داستـانت بســی
که ازشیر و دیو و نهنگ و پلنگ
نترسی و هستی چنین تیـزچنـگ
شب تیـره تنـهـا به تـوران شـوی
بگردی بر آن مـرز و هـم نغنـوی
به تـنهـا یکی گـور بـریـان کنـی
هـوا را به شـمشـیر گـریان کنـی
هرآنکس که گرز تو بیند به جنگ
بـدرد دل شـیـر و چنـگ پـلـنـگ
ّ
برهنـه چو تیـغ تـو بیـنـد عقــاب
نیـارد به نخـچیــر کـردن شتـاب
نـشــان کـمـنـد تـو دارد هــژبــر
ز بیـم سـنـان تـو خـون بـارد ابـر
چو ایـن داسـتانها شـنیـدم ز تـو
بسـی لـب به دنـدان گزیـدم ز تـو
بجستم همی کفـت و یال و بـرت
بدین شهـر کرد ایـزد آبشخورت
تـرا ام کنـون گـر بخـواهـی مـرا
نبینـد جزیـن مـرغ و مـاهی مـرا
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یکی آنک بـر تـو چنین گشتـهام
خــرد را ز بـهــر هــوا کـشـتـهام
و دیگر که از تـو مگـر کردگـار
نشـانـد یـکـی پـورم انــدر کـنـار
مگر چون تو باشد به مردی و زور
سپهرشدهدبهـرهکیوانوهـور()۵٣
رستم امیدوار است که فرزند او و تهمینه ،اگر پسر باشد چون سام
نریمان باشد.
به بـاالی سـام نــریـمــان بــود
به مـردی و خـوی کریمـان بـود
پـران عـقـاب
فـرود آرد از ابــر ّ
نتـابـد به تـنـدی بـر او آفتـاب()۵۴
فرزندی که میو ٔه عشقی چنین آتشین از سوی تهمینه به رستم است،
سهراب است .پهلوانانی چون رستم و سهراب ممکن نبود از هر ازدواج
عادی پدید آیند.
سومین و چهارمین عشق زیبای شاهنامه نیز به خاندان نیرم تعلق
دارد :عشق گردآفرید و سهراب که ناشکفته میپژمرد .و عشق منیژه به
بیژن که بیژن نیز از پهلوانان ایران و نواد ٔه رستم است.
با آنکه داستان بیژن و منیژه در شاهنامه به تفصیل آمده ،ما ضرورتی
نمیبینیم که از آن به تفصیل صحبت کنیم .در بیان مقصود ما نیازی به این
کار نیست .تنها به این یادآوری اکتفا میکنیم که این داستان نیز بر روی
همان پایههایی استوار است که عشق رودابه و زال .در اینجا هم منیژه از
گوهر دیگری است ـ دخت افراسیاب ـ در اینجا هم دختر است که در
عشق پیشقدم شده ،عاشق بیژن میشود و دنبال او میفرستد و آزادانه با
او عشق میورزد .در اینجا هم منیژه بیشتر عاشق مردانگی بیژن است تا
ظاهر زیبای او.
ذکر دو مطلب نیز به درک عشقهای شاهنامه کمک میکند:
یکی اینکه این عشقها از طرف بزرگان و قهرمانان ستود ٔه شاهنامه
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پذیرفته است .هیچیک از اینان عاشق و معشوق را به خاطر عشقی که
در دل دارند ،سرزنش نمیکنند .همانقدر که هوسرانیها و عیاشیهای
شاهان در نظر پهلوانان و بزرگان ناپسند است ،عشق پاک این جوانان ـ چه
دختر و چه پسر ـ به نظر آنان زیبا و ستودنی است .گاه دلواپسی پدر و
مادر دختر احساس میشود ،ولی معمو ً
ال این نگرانی نیز به اصل عشق
مربوط نیست.
مسئل ٔه عشق زال و رودابه تا دربار منوچهر میرسد و در انجمن
اخترشناسان و موبدان بررسی میشود و یا عشق بیژن و منیژه سبب به
چاه افتادن بیژن شده ،دخالت منوچهر ـ شاه ایران ـ و تجهیز نیرو و اعزام
رستم به توران را به دنبال میآورد و خطرها برمیانگیزد .اما هیچکس به
عاشق و معشوق به خاطر این عشق و دشواریهایی که به وجود آورده
ایرادی نمیگیرد.
دومین مطلب اینکه عشقهای شاهنامه نیز حماسی و سربلندند و با
آنچه که در اشعار غنایی قرنهای اخیر میتوان دید ،زمین تا آسمان فرق
دارند .اشعار غنایی متأخر معمو ً
ال پر است از آه و ناله عاشق برای جلب
نظر معشوق .او شخصیت انسانی خود را میشکند ،از بیوفایی معشوق،
درد هجران مینالد و وصال را پایان عشق میداند .اما عشقهای شاهنامه
پر از نشاط ،اعتماد به نفس و اطمینان خاطرند .عشقهایی هستند برای
نمایاندن بزرگی انسان و نه خوار کردن او.

 .٣اشارهای به نقش زن در شاهنامه

بحث از عشق در شاهنامه ناقص خواهد بود اگر اشارهای به نقش
زن در شاهنامه نکنیم .در اینباره دشمنان فردوسی سخن بسیار گفتهاند.
فاشیستهای وطنی خودمان ،زمانی که فردوسی را نژادپرست و
فاشیست و پانایرانیست معرفی میکردند ،این نظری ٔه بهیمی هیتلر را هم
به فردوسی نسبت دادند که گویا زن را فقط برای زاییدن فرزند مناسب
میداند و اصو ً
ال معتقد است که:
زن و اژدها هر دو در خاک به.
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ما چنین مصرعی در شاهنامه ندیدیم .برعکس! فردوسی در برابر
خشم شاه یمن که داشتن دختر را موجب فالکت دانسته و خود را نفرین
میکند ،معتقد است که فرزند چه دختر باشد چه پسر تفاوتی ندارد .مهم
این است که خوب باشد:
چو فـرزنـد را باشـد آئیــن و فــر
گرامی به دل بر چه ماده چه نر()۵۵
فردوسی زن را با عالیترین صفات ستوده و سروده است .او نسبت به
همسر خود که در دوران طوالنی نبرد برای تدوین شاهنامه یار و یاورش
بوده ،بارها ابراز عشق کرده و هربار فرصت یافته زن خود را ستوده
است .زنان نامدار شاهنامه چون فرانک ،رودابه ،سیندخت ،گردآفرید،
جریره ،تهمینه و دیگران هر یک نمون ٔه برجستهای از زیبایی ،خردمندی
و مردانگی و عفتاند .آنها همه جا یار و یاور همسران خویش بوده و
هرجا که ضرور باشد به تنهایی در میدان نبردند .فرانک ،پس از مرگ
شوی ،مردانه در میدان نبرد علیه ضحاک پای میفشارد و تا پایان
پیش میرود .هنگامی که گردان ایرانی از مقابله با سهراب میترسند،
گردآفرید پیش میتازد .جریره پس از فرود سیاوش هم ٔه دژ را به آتش
میکشد ،هم ٔه اسبان تازی را میکشد و سرانجام خودکشی میکند تا به
دست دشمن نیفتد .کتایون خردمند و مهربان تا پایان در کنار پسر خود
اسفندیار میماند و با گشتاسب به خاطر خودکامگی و پستیاش مقابله
میکند .سیندخت ،مادر رودابه و زن مهراب ،در خردمندی و تدبیر
بیهمتاست .او همه کار ٔه دربار است .اوست که با سام طرف میشود،
با او به مذاکره مینشیند و هم ٔه امور را به درستی فیصله میدهد .به چند
بیت زیر توجه کنید.
مهراب به شدت نگران و خشمگین است .میترسد که سام و منوچهر
به خاطر عشق رودابه و زال به کابل هجوم آورند .هرچه خشم دارد بر سر
زنش سیندخت میریزد:
برآشفت و سیندخت را پیش خواند
همه خشـم رودابـه بـر وی بـراند
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بدو گفت کاکنون جزین رای نیست
که با شـاه گـیـتـی مـرا پـای نیست
کـه آرمـت بـا دخــت نـاپـاک تــن
کشم زارتان بر سر انجمن()۵۶
مدبر و فداکار .او خشم شوهر را درک میکند
سیندخت زنی است ّ
و درد او را درد خود میداند .فردوسی احساس زن را نسبت به شوهر
با این بیت زیبا و کم نظیر بیان میکند .سیندخت به شوهرش میگوید:
گــزنـد تـو پـیـدا گــزنـد مـنـسـت
دل دردمنـد تـو بنـد مـن اسـت()۵۷
سیندخت با این احساس نسبت به شوهر ،از مهراب میخواهد که
نگران نباشد و کار را به دست او بسپارد.
بدو گفت سیندخت کای سـرفراز
بـود کت بـه خـونـم نیـایـد نـیــاز
مـرا رفت بایـد به نـزدیـک سـام
زبان برگشایم چو تیـغ از نیام()۵۸
مهراب میپذیرد .اختیار کار به دست سیندخت میدهد .سیندخت
سوار اسب پیش سام میرود:
چو شد ساخته کار خود برنشـست
چو گردی به مردی میان را ببست
...
بیـامــد گـرازان بـه درگـاه ســام
نــه آواز داد و نــه بـرگـفـت نـام
بـه کـارآگهـان گـفـت تـا نـاگهـان
بگـویـنــد بـا سـرفـــراز جـهــان
که آمـد فــرســتـاد ٔه کــابــلـــی
بـه نــزد ســپهــبــد یــل زابـلــی
بـیـامــد بـر ســام یــل پـــردهدار
بگـفـت و بـفــرمــود تـا داد بــار
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فرود آمد از اسب سیندخت و رفت
بـه پیـش سـپهـبـد خـرامـیـد تـفـت
زمیـن را ببوسـید و کـرد آفریـن
ابـر شـاه و بـر پهلوان زمیـن()۵۹
سام این فرستاده را ـ با آنکه زن است ـ با کمی تأمل میپذیرد.
سیندخت با سام به مذاکره مینشیند .سیندخت نظر سام را به ضرورت
حفظ صلح جلب میکند .سام هنوز نمیداند که این زن کیست و آنگاه
که پی به حقیقت میبرد با او محبت فراوان میکند.
سیندخت
زمین را ببوسید و برپای خاست
بگفت آنچه اندر نهان بود راست
که من خویش ضحاکم ای پهلوان
زن گـرد مـهـراب روشــنروان
هـمــان مــام رودابــ ٔه مــاهروی
که دستان همی جان فـشاند بروی
...
سخـنها چو بشنیـد ازو پهــلـوان
زنی دیـد با رای و روشـنروان
به رخ چون بهار و به باال چو سرو
میانش چو غرو و به رفتن تـذرو
چنیـن داد پـاسـخ کـه پیـمـان مـن
درست است اگر بگسلد جان من
تو با کابل و هـرکه پیـونـد تسـت
بمانیـد شـادان دل و تــن درسـت
...
شـمـا گـرچه از گـوهــر دیگـریـد
همان تاج و اورنگ را درخورید
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چنین است گیتی وزین ننگ نیست
ابا کردگار جهان جنگ نیست()۶۰
فردای آن روز که سیندخت پیش سام میرود ،از او اینچنین استقبال
میکنند:
گـرانمـایه سـینـدخت بنهـاد روی
بـه درگـاه سـاالر دیـهــیـم جـوی
روا رو بــر آمــد ز درگــاه ســام
مـه بـانـوان خـوانـدنـدش به نــام
بیـامـد بـر ســام و بـردش نـمـاز
سـخـن گـفـت بـا او زمانی دراز
...
ورا سـام یـل گفت بـرگـرد و رو
بگـو آنچه دیـدی به مهـراب گـو
...
بهسیندختبخشیدودستشبهدست
گـرفت و یکی نیـز پیمـان ببسـت
پذیـرفـت مـر ُدخـت او را به زال
که باشند هردو به شادی همال()۶۱
رابط ٔه پهلوانان با زنان چنین است .آنها زن را صاحب شخصیت
میشناسند .رستم در جنگ با اسفندیار نه فقط از پدران ،بلکه از مادر
خود رودابه نیز نام میبرد و به وجود او میبالد.
تردیدی نیست که در نظام دولتی ایران باستان جای زیادی برای زنان
نبوده و آنان نمیتوانستهاند آزادانه به مقامات عالی برسند و این واقعیت
در شاهنامه نیز منعکس شده و مقامات دولتی به طور عمده در دست
مردان است .اما هر بار که فرصت آن بوده است که زنی برای دفاع از داد
وارد میدان شود ،فردوسی از آن استقبال کرده است.
یکی از برجستهترین خصوصیات زنان ستود ٔه شاهنامه آزادگی،
عفت و فداکاری آنان است .این نکته بسیار مهم است که در عشقهای
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شاهنامه ـ هم در مورد عشقهای شاهان و هم در مورد عشقهای
پهلوانان ـ زنان گام اول را برمیدارند .آنها هستند که ابتدا عاشق
میشوند و آنها هستند که بیپرده و آشکارا به محبوب مرد خود ابراز
عشق میکنند .زنان عاشق شاهنامه کمترین توجهی به مالحظات و
رسوم جامعهای که فردوسی در آن میزیسته ،ندارند .شبانه بر بالین
مرد محبوب خود میروند ،ابراز عشق میکنند ،خود را در اختیار
او میگذارند ،نهان از پدر و مادر مجلس بزم میآرایند ،به همراه مرد
محبوب خود فرار میکنند و...
همین زنان در عین اینکه اینچنین بیپروا عشق میورزند ،آن چنان
پاک ،عفیف و بزرگوارند که کمترین جایی برای عیبجویی باقی
نمیگذارند .آنان به یک مرد ،به مرد محبوب خود تا پایان وفادارند.
متأسفانه عمق و وسعت عفت زنان شاهنامه برای برخی از پژوهندگان
ناشناخته مانده و کسانی پیدا شدهاند که برای «دفاع» از فردوسی واقعیت
را دگرگونه کردهاند .مثال جاللالدین همایی را عقیده بر این است که
فردوسی:
«راضی نمیشود پهلوانان شاهنامه اسیر و مغلوب شهوات جنسی
شوند .داستان رستم و تهمینه که در نیمه شب دنبال موبد و عالم
مذهبی میفرستند تا عقد ازدواج مشروع بین آنان واقع شود و نیز
داستان زال و رودابه که ...بدون تشریفات قانونی و آیین مذهبی
ازدواج نمیکنند ،نموداری از همین معنی است)۶٢(».
چنین برداشتی با واقعیت زمین تا آسمان تفاوت دارد .عفاف زنان
شاهنامه به مراتب عمیقتر و ریشهایتر از این است که تنها با تشریفات
مذهب بتوان توضیح داد.
از میان زنان شاهنامه تنها دو مورد از خیانت نسبت به شوهر دیده
شده است :یکی سودابه که از روی هوس دل به سیاوش داد و بیپروا
و بیمالحظه پیش رفت و عفاف سیاوش بود که راه را بر خیانت بست،
دیگری گردیه خواهر بهرام چوبین که همواره با او ناسازگار بود و در
نقط ٔه مقابلش قرار داشت و پس از مرگ بهرام زن دشمن خونی او گستهم
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شد که خال خسرو پرویز است .گردیه به این شوهر نیز وفادار نماند،
با خسرو پرویز وارد معامله شد و به شرطی که در حرامسرای شاهی
جای شایستهای به او بدهند به گستهم زهر داد و او را کشت و خود را
تسلیم خسرو کرد .در این مورد ـ برخالف مورد سودابه ـ چون طرف
مرد فرومایهای چون خسرو پرویز است ،نه فقط جلو خیانت گردیه به
شوهرش را نمیگیرد ،بلکه او را به قتل شوهر تشویق میکند.
متأسفانه در نوشتههای به اصطالح پژوهشی دهههای اخیر تنها از
همین زن شاهنامه به نیکی یاد کردهاند .صفا مدعی است که:
«گردیه خواهر بهرام چوبین در شاهنامه نمودار کامل عقل ،دانش،
میهنپرستی و چاالکی است .از پندهایی که او به بهرام چوبین داد
هم ٔه صفات عالی ٔه اخالقی و ملی نمودار است)۶٣(».
اینگونه اظهارنظرها سندی است برای اثبات این حقیقت که پژوهش
به اصطالح بیغرضانه وجود ندارد .کسانی چون صفا ،از دیدگاه خود،
از دیدگاه خدمت به رژیم سلطنتی و تسلیم در برابر خودکامگان ،به
شاهنامه مینگرند .از اینجاست که تنها زن خیانتکار شاهنامه از طرف
آنها نمون ٔه عقل و دانش و دارای صفات عالی ٔه اخالقی!! معرفی میشود.
توضیحات:

 :۱جالل و جبروت ظاهری عروسی شاهان در شاهنامه و فقدان عشق واقعی در
مناسبات آنان با زنان به حدی آشکار است که حتی نظر ذبیحالله صفا را هم به
خود جلب کرده است .صفا مینویسد:
فر و شکوه همراه است و در آنها جز حوادث رسمی و
«عشق شاهان همواره با ّ
درباری واقعهای نمییابیم».
حماسه سرایی در ایران ،چاپ یاد شده ،صفحه ( ٢٣۶تکیه از ماست).
 :٢جلد اول ،صفح ٔه  ،۸٢از بیت  ۵۴به بعد.
 :٣جلد اول ،صفح ٔه  ،۸٣از بیت  ۶٣به بعد.
 :۴جلد اول ،صفح ٔه  ،۸۴بیت .۸۷
 :۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۸۴بیت .۹۰
 :۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۸۵از بیت  ۱۰۴به بعد.
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 :۷جلد اول ،صفح ٔه  ،۸۹از بیت  ۱۶۸به بعد.
 :۸جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱٣۱از بیت  ۷٣به بعد.
 :۹جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱٣٢از بیت  ۸٢به بعد.
 :۱۰جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱٣٢از بیت  ۹۱به بعد.
 :۱۱جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱٣٣از بیت  ۱۰۶به بعد.
 :۱٢جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۷۶از بیت  ۵۰به بعد.
 :۱٣جلد ششم ،صفح ٔه  ،٣۷۷از بیت  ۷۱به بعد.
 :۱۴جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۷۹از بیت  ٢۱۴٢به بعد.
 :۱۵جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۸از بیت  ۱۴۶به بعد.
 :۱۶جلد هشتم ،صفح ٔه  ،٣۹بیت .۱۶٢
 :۱۷تاریخ طبری ،...جلد دوم ،صفح ٔه ( ۶٣۸تکیه از ماست).
 :۱۸جلد سوم ،صفح ٔه  ،۹۱از بیت  ۱۴۰۶به بعد.
 :۱۹جلد سوم ،صفح ٔه  ،۹۴از بیت  ۱۴۴۵به بعد.
 :٢۰جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٣۱۷از بیت  ۴٣به بعد.
 :٢۱جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٣۱۸از بیت  ۵٢به بعد.
 :٢٢جلد چهارم ،صفح ٔه  ،٣۱۸بیت .۶۵
 :٢٣جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٣۴۸از بیت  ۷۶۰به بعد.
 :٢۴جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٣۴۹بیت .۷۷۱
 :٢۵جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۷٢از بیت  ۱۵۱به بعد.
 :٢۶جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۷٣از بیت  ۱۵۹به بعد.
 :٢۷جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۷۴بیت .۱۷۷
 :٢۸جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۷۵بیت .۱۹٣
 :٢۹جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۷۵زیرنویس.
 :٣۰جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢۷۵از بیت  ۱۹۴به بعد.
 :٣۱جلد نهم ،صفح ٔه  ،٢۱۱از بیت  ٣٣۸٣به بعد.
 :٣٢جلد نهم ،صفح ٔه  ،٢۱۷از بیت  ٣۴۷۸به بعد.
 :٣٣جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢٢٢بیت .۶۰
 :٣۴جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢٢٣از بیت  ۷٣به بعد.
 :٣۵تاریخ طبری ،جلد دوم ،صفح ٔه .۵۹۱
 :٣۶جلد هفتم ،صفح ٔه  ،٢٢۵از بیت  ۱۱۵به بعد.
 :٣۷جلد هشتم ،صفح ٔه  ،۱۱۵بیت .۱۰۴۸
 :٣۸جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۵۹از بیت  ٣۶۱به بعد.
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 :٣۹جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۶۰از بیت  ٣۶۴به بعد.
 :۴۰جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۶۰بیت .٣۷٢
 :۴۱جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۶۱از بیت  ٣۸۰به بعد.
 :۴٢جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۶۱از بیت  ٣۹۱به بعد.
 :۴٣جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۶٢از بیت  ٣۹۸به بعد.
 :۴۴جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۶۵از بیت  ۴۴۱به بعد.
 :۴۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۷۱از بیت  ۵٣۸به بعد.
 :۴۶جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۷٢بیت .۵۵۵
 :۴۷جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۷٢از بیت  ۵۶۱به بعد.
 :۴۸جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۷٣از بیت  ۵۷۱به بعد.
 :۴۹جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۷۸از بیت  ۶۶٢به بعد.
 :۵۰جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۹۱از بیت  ۸۵٢به بعد.
منتهی نه به زیبایی شاهنامه و
 :۵۱عشق رودابه و زال در تاریخ ُغ َرر ثعالبی آمده،
ٰ
نه به عمق آن .ثعالبی که احتما ً
ال این داستان را از همین شاهنام ٔه فردوسی گرفته
متوجه نشده است که این عشق به خودی خود مقصود نیست .دنبال ٔه آن ،میو ٔه آن
رستم منظور نظر است .ثعالبی از رستم شاهنامه فاصله گرفته ،لذا عشق زال
و رودابه را عقیم گذاشته است .دیگر اینکه در ثعالبی عشق با زال است و نه
رودابه .ثعالبی هیچیک از هدفهای شاهنامه را درک نکرده است.
 :۵٢جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۷۴از بیت  ۶٢به بعد.
 :۵٣جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۷۵از بیت  ۶۹به بعد.
 :۵۴جلد دوم ،صفح ٔه  ،۱۷۶از بیت  ۱۰٣به بعد.
 :۵۵جلد اول ،صفح ٔه  ،۹۰بیت .۱۷۶
 :۵۶جلد اول ،صفح ٔه  ،٢۰۷از بیت  ۱۰۸۱به بعد.
 :۵۷جلد اول ،صفح ٔه  ،۱۸۹بیت .۸٣۷
 :۵۸جلد اول ،صفح ٔه  ،٢۰۸از بیت  ۱۰۹۵به بعد.
 :۵۹جلد اول ،صفح ٔه  ،٢۱۰از بیت  ۱۱۱۹به بعد.
 :۶۰جلد اول ،صفح ٔه  ،٢۱٢از بیت  ۱۱۶٣به بعد.
 :۶۱جلد اول ،صفح ٔه  ،٢۱۵از بیت  ۱۱۹۷به بعد.
 :۶٢جاللالدین همایی ،فردوسی و ادبیات حماسی ،چاپ یاد شده ،صفح ٔه .۴۱
 :۶٣ذبیحالله صفا :حماسه سرایی در ایران ،...صفح ٔه .٢۴۱

فصل دهم:
تراژدی در شاهنامه

 .۱لحظات تراژیک در شاهنامه

شاهنامه با وسعتی که دارد ،پر از لحظههای تراژیک است .همچنین
در این اثر لحظات عام دردناک و وحشتزای سرنوشت انسانی نیز
که به تراژدی نزدیک میشود ،فراوان میتوان یافت .اما فردوسی این
لحظات را نمیپروراند ،از آنها تراژدی نمیسازد و آنها را در سطح
یک لحظ ٔه حزنآور و یا حداکثر لحظ ٔه تراژیک ،باقی میگذارد .با تعمق
در این لحظات تراژیک و چگونگی برخورد فردوسی با آنها میتوان َد ِر
دیگری به روح شاهنامه گشود و به درک این اثر بزرگ نزدیکتر شد.
میدانیم که مقول ٔه «تراژیک» محتوای تاریخی ـ اجتماعی دارد و هر
نویسندهای بسته به شرایط زمان و مکان و بنا به عقیده و فلسف ٔه خویش
حادث ٔه معین و یا سرنوشت معینی را تراژیک میشناسد که چه بسا برای
نویسندهای دیگر تراژیک نباشد.
برای مثال اگر از دریچ ٔه بینش «ملتگرایی» بر حوادث بنگریم،
سرنوشت دارا در برابر هجوم اسکندر ،و سرنوشت یزدگرد سوم در
برابر حمل ٔه عرب ،تراژدی واقعی است .این شاهان پر جالل و جبروت
یکباره در زیر بار حوادث چنان خرد میشوند که با بیچارگی و ذ ّلت
و به دست نزدیکان و نوکران خویش به قتل میرسند .امپراطوری
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عظیمی فرو میریزد و چیزی جز ویرانه از آن باقی نمیماند .از دیدگاه
«ملتگرایی» تراژدی بزرگتر از این نمیتوان تصور کرد .اما در شاهنامه
سیر حوادث چنان است که خواننده از سرنوشت دارا و یزدگرد احساس
درد نمیکند و با آنها همدلی ندارد .دارا شخصیتی گذراست که جای
خود را به اسکندر یعنی زمامداری شایستهتر میدهد و دردهای روحی
شخصی او از قبیل نگرانی از آیند ٔه زن و بچهاش با مهربانی اسکندر التیام
مییابد .یزدگرد نیز شخصیت کوچک و عاجزی است که سرنوشتش
بیشتر کمیک است تا تراژیک.
اگر حوادث را از دریچ ٔه دیگر بنگریم و بیچارگی انسان را در برابر
قدرت قهار سرنوشت ،خیانتهای نزدیکان ،ستیز نیروهایی که هر یک
به نوعی محقّند ،مای ٔه تراژدی بدانیم ،از داستانهای شاهنامه دهها تراژدی
برمیخیزد .جمشید جم پس از ششصد سال بزرگی به دست ضحاک
سرنگون و دربهدر میشود و پنهانی تا دریای چین میگریزد .در آنجا نیز
امان نمییابد .او را میگیرند و با ّاره به دو نیم میکنند .نشیب تند زندگی
جمشید میتوانست تراژدی باشد .اما فردوسی آن را فقط مکافات عمل
میداند و عبرتآموز .جمشید با تمام یال و کوپالش برای فردوسی
«بیچاره کاهی» بیش نیست:
شد آن تخت شاهی و آن دسـتگاه
زمـانه ربـودش چو بیجاده گـاه()۱
تنها در مورد جمشید نیست که فردوسی با چنین نگاهی از باال سخن
میگوید .حتی سرنوشت فریدون هم برای فردوسی مای ٔه درد نیست؛
عبرتانگیز است .فریدون در غایت پیری وضع اسفناکی دارد .هرسه
فرزند او به دست یکدیگر کشته شدهاند و او در بستر مرگ سربرید ٔه
هرسه پسرش را در کنار بالین خود دارد .آن قدر اشک میریزد و مینالد
که جان میدهد .دردناک است؟! اما شاهنامه با دو بیت سرد و خشک
سر و ته قضیه را هم میآورد.
کـرانـه گـزیـد از بـر تــاج و گـاه
نهـاده بـ ِر خود سـر هـر سـه شـاه
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ُپر از خونْ دل و پر ز گریه دو روی
چنیـن تا زمانـه سـرآمـد بـروی()٢
ایرج فرزند فریدون هم سرنوشت دردناکی دارد .هوادار صلح و
برادری است و در این راه میکوشد و به دست برادرانش کشته میشود.
اگر این سرنوشت گسترش یافته و پرورانده میشد ،چه بسا تراژدی
کاملی از آب در میآمد ،اما در شاهنامه لحظهای است گذرا.
از فریدون تا یزدگرد ،سرنوشت بسیاری از شاهان و شاهزادگان
و زنان درباری ـ با معیارهای گوناگون ـ تراژیک است ،اما نه برای
فردوسی .این حکیم بزرگ چنان معیاری برای زندگی دارد که آنچه را
سایر نویسندگان و شعرا تراژیک دانستهاند ،تا حد مضحک و یا ترحمآور
پایین میآورد.
از میان لحظات تراژیک که در شاهنامه گسترش الزم را نیافته ،باید
از سرنوشت سیاوش یاد کرد .سیاوش قهرمان مثبتی است که در چنبر
جبر زمان خرد میشود .معصومیت و پاکدامنی او در حرمسرای آلود ٔه
کاووس عنصر بیگانه است .نامادریش سودابه ،سیاوش را به خیانت
وسوسه میکند و چون موفق نمیشود ،دست به تحریک و توطئه میزند
و تا تبعید و دربهدری او پیش میراند .اندیش ٔه سیاسی سیاوش نیز برای
دربار کاووس قابل تحمل نیست .سیاوش خواستار استقرار صلحی
پایدار میان ایران و توران است و این خواست با واقعیت سرسخت
تاریخی تناقض دارد .سیاوش به پیمانش وفادار میماند و بهای سنگین
آن را که بیرون رفتن از میهن و پناه بردن به دشمن ـ افراسیاب ـ است،
میپردازد .او در دیار غربت هم آسوده نمیماند .طعم ٔه توطئه و خیانت
حسودان قرار گرفته و به زاری کشته میشود .سوگ سیاوش سرتاسر
ایران را فرا میگیرد و خون سیاوش قرنها و قرنها میجوشد.
سیاوش شخصیت تراژیکی است .از سرنوشت او میشد تراژدی
بزرگی آفرید .اما شاهنامه این جانب داستان را نمیپروراند و سرنوشت
سیاوش را به صورت یک «لحظ ٔه تراژیک» باقی میگذارد و از میان هم ٔه
لحظات تراژیک ـ که در شاهنامه فراوان است ـ دو واقعه را برجسته
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میکند :رستم و سهراب و رستم و اسفندیار .حتی در مورد سیاوش نیز،
فردوسی واقعه را چنان برمیگرداند که توجه اصلی خواننده را به رستم
و درد او از مرگ سیاوش معطوف میدارد .چرا؟

 .٢مضمون اصلی دو تراژدی بزرگ شاهنامه

پاسخ این پرسش کلیدی است برای درک جانب دیگری از بینش
سیاسی ـ اجتماعی فردوسی و محتوای واقعی شاهنامه .از برخورد
فردوسی نسبت به لحظات تراژیک و گسترش آنها میتوان دریافت که
او کدام تضاد اجتماعی ـ تاریخی را در زمان مورد بحث خود غیرقابل
حل میدانسته و از میان رفتن کدام ارزشها را دردناک میشناخته است؛
دردی که تا عمق جان فردوسی را میسوزاند.
گزینش رستم به عنوان قهرمان اصلی دو داستان بزرگ تراژیک
شاهنامه و شریک و صاحب عزا در سرنوشت سیاوش ،ما را قبل از
هرچیز با این اندیشه الفت میدهد که رستم ،این جهان پهلوان افسانهای،
با نیرویی فوق بشری ،در نظر فردوسی شخصیت تراژیکی است .او
پیلتن است؛ در خرد ،زور ،مردانگی و سرفرازی بیهمتاست؛ در هم ٔه
عرصههای زندگی از شکار و بزم و عشق گرفته تا جنگ با اژدها و دیو
پیروز است؛ درعین بشر بودن اینجا و آنجا فوق بشر است؛ با این حال
مقهور جبر غیرقابل اجتناب ویرانگری است.
این جبر ویرانگر چیست؟ فروپاشی اجتنابناپذیر دموکراتیسم
دودمانی و تحکیم روزافزون قدرت شاهان خودکامه؛ فروپاشی طبق ٔه
دهقانان آزاد و صاحبنظر و استقرار کامل طبق ٔه فئودال زورگو که نظر
دهقانان را به هیچ نمیگیرد .فردوسی با گزینش رستم به مثابه قهرمان
تراژیک شاهنامه مرثی ٔه حماسی روزگار گذشته را میخواند که در آن
نمایندگان برجست ٔه دودمانهای نیکنام و نیککار صاحب رأی و نظر
بـودند و آزاد و سرفراز میزیستهاند و با تحکیم قدرت شاهان خودکامه
این آزادی از میان رفته است .دموکراتیسم دودمانی گذشتههای دور
در تصور فردوسی با استقالل اقتصادی و دخالت دهقانان آزاد در امر
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حکومت به هم میآمیزد .رستم و پهلوانان نظیر او از یکسو نمایندگان
برجست ٔه دودمان خویش و از سوی دیگر دهقانان آزاد و مستقلی هستند
که در گوشهای از کشور حکومت میکنند.
تضاد اصلی که پای ٔه تراژدیهای شاهنامه است ،تضاد میان
دموکراتیسم دودمانی و شاهی خودکامه و به تصوری دیگر تضاد میان
دهقانان آزاد و فئودالیسم اسارتگر است که در نظر فردوسی منطبق است
بر تضاد میان حکومت داد و حکومت بیداد .این تضاد است که در سیر
دومی راه حلی نداشته است .وجود
تاریخ جز نابودی ّاولی و چیرگی ّ
رستم با سرفرازی و آزادگی شکستناپذیرش در نظام شاهی خودکامه
قابل تحمل نیست .رستم که تالش میکند آزادگی خود را حفظ کند،
آرزوی دست نیافتنی دارد .پایان این تالش ویرانی است.
البته فردوسی بدبین نیست .او آه و ناله سر نمیدهد .اهل ندبه و زاری
نیست .حماسهسراست .تراژدی او هم حماسه است .فردوسی حماس ٔه
داد را تا حد تراژدی باال میبرد و راه را برای ادام ٔه پیکار حماسهآفرین
مدافعین داد میگشاید.
برای توضیح بیشتر آنچه گفتیم نظری به دو داستان اصلی تراژیک
شاهنامه میاندازیم:
الف .رستم و سهراب
ظاهر ًا داستان رستم و سهراب ساده است .رستم بر اثر بیخبری
فرزند برومندش سهراب را میکشد و پس از آن از روی بازوبندی که
بر بازوی سهراب است «شناسایی» به عمل میآید .به این معنا داستان
تراژیک رستم و سهراب به بسیاری از تراژدیهای یونان باستان نزدیک
است .اما با کمی تعمق میتوان در عین شباهت ظاهری تفاوتهای
ماهوی را دریافت.
از اینجا آغاز کنیم که تراژدی رستم و سهراب میتوانست در پایان به
شادی کامل برگردد .کاووس نوشدارویی دارد که قادر به درمان سهراب
است .میشد این نوشدارو را آورد و کار را به خوشی و خوبی پایان داد.
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اما کاووس نوشدارو را نمیدهد .آیا نمیشد کاووس در برابر آنهمه
خوبی که رستم در حقش کرده ،نوشدارو بدهد و سهراب را از مرگ
نجات بخشد؟ بنا به منطق شاهنامه نه!
سخن تنها بر سر این نیست که با رسیدن نوشدارو به سهراب ،تراژدی
رستم و سهراب تا حد یک ملودرام بازاری هالیوودی با پایان خوش
[ ]Happy endتنزل میکرد ،بلکه نکت ٔه اصلی این است که چنین پایانی با
سیر دردناک تاریخ بشری که فردوسی با آن سر و کار دارد در تناقض است.
علت اینکه کاووس نوشدارو به سهراب نمیدهد فقط بدجنسی
و حق ناشناسی او نیست .درست است که رستم به هنگام تقاضای
نوشدارو به نیکیهایی که در حق کاووس کرده اشارهای گذرا میکند؛
درست هم هست که رستم حق بزرگی به گردن کاووس دارد :او را از
زندان هاماوران و از اسارت مازندران رهانیده و جگر دیو سپید را دریده
است تا با قطرهای از خون آن نور چشمان کاووس را باز گرداند ـ هم ٔه
اینها درست است .رستم بیش از اینها حق دارد .ولی کاووس نه از
روی بدجنسی معمولی و پیش پا افتاده ،بلکه به حکم عقل زمامداریاش
از دادن نوشدارو معذور است :یک رستم در نظم خودکام ٔه حکومت او
نمیگنجد تا چه رسد به دو رستم.
کاووس در پاسخ به گودرز که از رستم پیام آورده و نوشدارو
میخواهد ،چنین میگوید:
بـدو گـفـت کاووس کـز انـجـمــن
اگــر زنــده مـانـد چنـان پیـلـتــن
شـود پشـت رسـتـم به نـیـروتـرا
هــالک آورد بـیگـمــانــی مـــرا
...
کـجا گنجـد او در جـهــان فــراخ
فر و آن برز و آن یال و شاخ
بدان ّ
شنیدی که او گفت کاووس کیسـت
گر او شهریارست پس طوس کیست
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کجا باشـد او پیـش تختـم به پـای
کـجـا رانـد او زیـر فــر همــای()٣
ّ
در یک حکومت خودکامه منطق کاووس جای حرف ندارد .رستم که
پشتش به سهراب باشد ،در جهان فراخ نخواهد گنجید.
خود فردوسی هم نمیتواند سهراب را زنده نگاه دارد .زیرا خود او
هم نمیداند که اگر قدرت رستم دو برابر شود ،با چنین نیرویی چه باید
کرد .اگر این نیروی متحد رستم و سهراب همچنان در خدمت داد بماند
باید جهان پر از داد شود و ریش ٔه بیداد و جنگ بخشکد .چنین چیزی با
واقعیت تاریخ در تناقض است .و اگر نیروی متحد رستم و سهراب از
راه داد منحرف شود ،فردوسی جهان پهلوانی را که با چنین خوندلی
پرورده است ،از دست خواهد داد.
آرمان سهراب این است که:
بـرانگــیــزم از گـــاه کاووس را
ــرم پــی طــوس را
از ایــران ُبب ّ
به رستم دهم تخت و گـرز و کاله
نشـانمـش بـر گــاه کاووس شــاه
از ایران به توران شوم جنگجوی
ابـا شــاه روی انـدر آرم بــروی
بگیـرم سـر تـخـت افــراســیــاب
ســر نـیــزه بـگــذارم از آفــتــاب
چو رسـتم پـدر باشـد و من پسر
نبـایـد به گـیـتی کسـی تـاجــور()۴
برخی گمان کردهاند که فردوسی به دلیل «شاهدوستی» جرأت نکرده
است که رستم را بر سهراب پیروز کند .این گمان مغایر متن شاهنامه
است .چنانکه در صفحات پیش دیدیم فردوسی بارها شاهان خودکامه
را از تخت به زیر کشیده و از جمله رستم را بر کاووس پیروز کرده
است .علت اینکه فردوسی سهراب را میکشد «شاهپرستی» نیست،
بیان واقعیت دردناک تاریخ گذشته است .در این تاریخ سهرابها کشته
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شدهاند .در این تاریخ رستمها در ورای پیروزیهای پیاپی ،سرانجام
مقهور نظام خودکامه بودهاند .اگر آرمان سهراب عملی شود یعنی رستم
شاه باشد و سهراب پهلوان ،واقع ًا هم نباید در جهان تاجوری بماند و
نباید که بیداد بر جهان حکومت کند .ولی به گواهی تاریخ بیداد بر جهان
حکومت میکند و نه داد .پس رستمها و سهرابها پیروز نبودهاند.
تضادی که پای ٔه تراژدی رستم و سهراب است ،تضاد داد است با بیداد
و آنچه تراژیک است سرنوشت داد است که در طول تاریخ مقهور بیداد
بوده است.
ب .رستم و اسفندیار
تراژدی رستم و اسفندیار ساختمان بهمراتب بغرنجتری دارد تا رستم
و سهراب .در این تراژدی رستم از همان آغاز با چشم باز توفان بنیانکنی
را که به سوی او میآید ،میبیند .او انسان مختاری است .آزادانه تصمیم
میگیرد ،اما در همین آزادی و اختیار ،جبر ویرانگری نهفته است .هرچه
میکوشد که خود را از چنگ این جبر برهاند و یا بر آن چیره شود،
مقدورش نیست« .آزادانه» نابودی را برمیگزیند.
گرههای داستان بغرنج و زیبا و دنیای درونی قهرمانان آن غنی و
پرتالطم است .از این حیث رستم و اسفندیار با عالیترین تراژدیهای
جهان پهلو میزند که این خود بحث دیگری است پیرامون قدرت
خالقیت هنری فردوسی و خارج از موضوع ما .آنچه در این داستان
به بینش سیاسی فردوسی راه میبرد ،کشف تضادی است که زیربنای
تراژدی را تشکیل میدهد و آن اینکه وجود پهلوان دادجوی پرقدرتی
که چرخ بلند نیز از بستن دست او عاجز باشد ،با نظام خودکام ٔه سلطنتی
سازگار نیست .تمام تراژدی روی این تضاد بنا شده است.
گشتاسب اسفندیار را به این دلیل به زابلستان برای نبرد با رستم
میفرستد که رستم رسم کهتری شکسته و گشتاسب را به شاهی
نمیپذیرد .گشتاسب از اسفندیار میخواهد که دست رستم را ببندد و او
را پیش سپاه خوار کند ،تا دیگر هیچکس از فرمان شاه سر نپیچد.
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چو آنجا رسی دست رسـتم ببنـد
بیـارش به بـازو فـگـنــده کـمـنـد
زواره فـرامـرز و دسـتـان ســام
نبـایــد که سـازنــد پـیـش تـو دام
پـیــاده دوانـش بـدیـــن بـارگــاه
بیــاور کـشان تـا بـبـیـنــد سـپـاه
از آن پس نپیچـد سر از ما کسی
اگر کام اگر گنـج یـابـد بـسی()۵
ضمیر «ما» در این بیت تصادفی نیست .گشتاسب در اینجا یک فرد
نیست ،نمایند ٔه شاهی خودکامه است .او از طرف خودش و جانشینانش
سخن میگوید.
گشتاسب به هنگام تشویق اسفندیار به نبرد با رستم این نکته را هم
یادآوری میکند که در جهان جز رستم کسی نیست که همال تو باشد.
تنها اوست که گردنکشی میکند .گشتاسب به اسفندیار میگوید:
نبینم همی دشـمنی در جهــان
نـه در آشـکـارا نـه انــدر نهــان
که نـام تو یـابـد نـهپیـچـان شـود
چه پیچان همانا که بیجان شـود
به گیتی نـداری کسی را هـمــال
مگـر بـیخـرد نامــور پـور زال
که او راست تا هست زاولسـتان
همان بست و غزنین و کاولستان
به مردی همی زآسـمـان بگـذرد
همی خویشـتن کهتـری نشمـرد()۶
اسفندیار در مقابله با رستم بارها به فرمان شاه استناد میکند ،به نوعی
که گاه قص ٔه مأمور معذور را به یاد میآورد .ولی در واقع چنین نیست.
در میان اندیشههای متضاد و تردیدها و دودلیهایی که تاروپود اسفندیار
را از هم میدرد ،بزرگترین تضاد این است که آیا خود او ـ به عنوان
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شاهزادهای که میخواهد به شاهی نشیند ـ میتواند وجود پهلوانی را
تحمل کند که بند او را ننگ میداند؟
این مسئله برای اسفندیار جنب ٔه اخالقی و شخصی هم دارد ،زیرا خود
او مدتها در بند گشتاسب بود و زندان شاه را ننگ ندانست .وقتی
گشتاسب فرمان داد که اسفندیار را به بند کنند ،او تسلیم فرمان شاه بود
و در برابر پرخاش گشتاسب تنها به این پاسخ پوزشآمیز اکتفا کرد که:
به جـان تو ای شـاه گـر َبد به دل
گمـان بردهام پس سـرم بر گسـل
ولیکن تو شاهی و فرمان تراست
تـرا َام من و بند و زنـدان تراست
کنون بنـد فرما وگـر خـواه ُکـش
مرا دل درستست و آهسته هش()۷
گشتاسب فرمود تا اسفندیار را به خواری به غل و زنجیر کشیدند و بر
پشت پیل بستند .در این لحظه اسفندیار میگریست:
چو بردندش از پیـش فـرخ پـدر
دو دیده پر از آب و رخساره تر()۸
چنین شاهزادهای که بند گشتاسب را به این آسانی پذیرا شده ،چگونه
ممکن است پهلوانی را تحمل کند که مرگ را بر بند ترجیح میدهد؟
اما این جنب ٔه مسئله با تمام اهمیتی که دارد تعیین کننده نیست .آنچه
تعیین کننده است این است که اسفندیار در سیستان فرستاد ٔه بیطرف
گشتاسب نیست .جویند ٔه تاج و تخت است .نمایند ٔه نظام شاهی
خودکامه است که اجرای فرمان شاه را الزامی میداند .او در مقابله با
رستم برای خودش و سلطنت فردایش جوش میزند .و آنگاه که به
رستم رسم بندگی میآموزد فرستاد ٔه گشتاسب نیست ،ولیعهدی است
در آستان ٔه شاهی.
حرف دل اسفندیار که رویاروی رستم تکرار میکند ،این است که:
وگــر کـشـتـه آیـی بـه آوردگاه
بهبندمت بر زیـن برم نـزد شـاه
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بـدان تا دگـر بنـده با شـهــریــار
نجوید بـه آوردگــه کــارزار()۹
این فکر را اسفندیار در جای دیگری تکرار میکند:
بر رخش با هر دو رانت به تیــر
بـرآمیـزم اکنـون چو با آب شیـر
بدان تا کس از بندگان زین سپس
نجویند کین خداونـد کـس()۱۰
رستم حاضر است اسفندیار را در آغوش گیرد؛ پیش زال ببرد؛ هرچه
دارد در اختیار او بگذارد؛ به همراه او پیش شاه بیاید و تاج بر سر اسفندیار
بگذارد .او به اسفندیار وعده میدهد که:
به مـردی تـرا تـاج بر سـر نهـم
سپاسـی به گشتاسب زین برنهم
از آن پس ببنـدم کـمـر بـر میــان
چنـان چون ببسـتم به پیـش کیـان
هـمـه روی پـالـیــز بیخـو کنـم
ز شـادی تـن خویش را نــو کنـم
چو تو شـاه باشی و من پهلـوان
کسی را به تـن در نباشــد روان()۱۱
ولی درست همین پیشنهاد برای اسفندیار پذیرفتنی نیست .رستم
میخواهد اسفندیار به دست او ،در آغوش او ،به شاهی برسد .او
میخواهد پهلوانی باشد که شاه از دستش تاج گرفته و قدرت آن را
نداشته است که به او پرخاش کند .اسفندیار چنین تاجی را نمیخواهد
و در پاسخ چنین پیشنهادی است که میخواهد رخش و رستم را به هم
بدوزد تا دیگر «بندهای» کین «خداوند» نجوید.
رویارویی رستم و اسفندیار تصادفی نیست؛ نتیج ٔه منطقی سیر تاریخ
ِ
پهلوان نمایند ٔه داد و نمون ٔه سرفرازی و آزادگی،
است .رستم به مثابه
تقریب ًا از همان نخستین روزهایی که پا به عرص ٔه زندگی گذاشته با این
مشکل روبروست که آزادگیاش با خودکامگی شاهان در ستیز مداوم
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است .این ستیز در زمان کاووس اوج گرفت و پس از چندین برخورد
آشکار سرانجام با سرنگونی کاووس از تخت شاهی پایان یافت .کاووس
هم میخواست که بند بر دست رستم بگذارد .او به گیو فرمان داد که:
که رستم که باشـد که فرمان مـن
کنـد پسـت و پیچـد ز پیمان مـن
بگـیـر و ببـر زنـده بـر دار کــن
وزو نیز با من مگـردان سخـن()۱٢
و چون گیو از این فرمان سرپیچید ،به طوس فرمان داد که« :برو هر
دو بر دار کن».
این ستیز با پرخاش توفانی رستم و پوزش خاکساران ٔه کاووس پایان
پذیرفت .کاووس مجبور شد بگوید:
پشیمان شدم خاکم اندر دهن()۱٣
ولی حاصل واقعی این پوزش آماده کردن رستم است به جنگ
سهراب ،یعنی از میان بردن نیرویی که میتوانست برتری مطلق رستم
را بر کاووس و کاووسها تأمین کند .به دیگر سخن کاووس در عین
شکست و پوزش برند ٔه اصلی است.
آیا تصادفی است که گشتاسب دنبال ٔه کار کاووس را میگیرد و
میخواهد کاری را که او موفق به انجامش نشد ،به انجام رساند :بند بر
دست رستم نهد؟
فردوسی در آغاز شاهی گشتاسب هزار بیت از دقیقی آورده که در آن
چهر ٔه گشتاسب به طور عمده مثبت است .از جمله اینکه گشتاسب دو
سال میهمان رستم و دودمان نیرم در زابلستان بوده و از آنان محبت فراوان
دیده است .این واقعه در نظم بقی ٔه داستان آشوب میکند و چنین مینماید
که رستم فرمانبر گشتاسب بوده و او بیهوده و یا به دروغ از نافرمانی رستم
سخن میگفته است .گشتاسب به اسفندیار میگوید که رستم:
به شاهی ز گشتاسب نارد سـخن
که او تـاج نـو دارد و مـا کهـن()۱۴
با توجه به آغاز داستان و میهمانی دوسال ٔه گشتاسب در زابلستان این
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گفت ٔه گشتاسب در نظر اول دروغ مینماید .ولی دروغ نیست .زال و رستم
شاهی لهراسب را به جانشینی کیخسرو به آسانی نپذیرفتند و با او در افتادند
و اگرچه در پایان کنار آمدند ،ولی ناخوشنودیشان باقی ماند و آنگاه که
گشتاسب با تکیه به نیروی بیگانه به شاهی رسید ،این ناخوشنودی طبع ًا
اوج گرفت .گشتاسب شاهی است که تاج از پهلوانان و بزرگان ایران
نگرفته ،بلکه از لشکر روم گرفته است .رستم پهلوان درگاه گشتاسب
نیست ،تا جایی که به هنگام حمل ٔه ارجاسب به ایران و هزیمت گشتاسب،
خبری از رستم نیست .رستم گشتاسب را به شاهی قبول ندارد و آنگاه که
با اسفندیار درمیافتد ،همه چیز را رو میکند و میگوید:
پـدَ ْر ْم آن دلـیــر گـرانمـایـه مـرد
ز ننگ اندَ ران انجمن خاک خورد
که لهراسپ را شاه بایست خواند
ازو در جهـان نـام چنـدیـن نمانـد
چه نـازی بدیـن تـاج گشـتـاسـپی
بدین تازه آیـیـن لهـراسـپی()۱۵
اما رستم اینک که با شاهزاد ٔه سزاواری چون اسفندیار روبروست،
حاضر است او را به شاهی بپذیرد و آماده است که او را در آغوش گیرد
و به تخت شاهی بنشاند ،به شرطی که آزادی او دست نخورده بماند .این
آزادی را اسفندیار که سهل است ،چرخ بلند هم از رستم نخواهد گرفت:
که گوید برو دسـت رسـتم ببنــد
نـبندد مرا دسـت چــرخ بـلـنــد
که گر چرخ گوید مرا کاین نیوش
به گـرز گـرانش بمالـم دو گـوش
مـن از کودکـی تا ُشـدَ سـتم کهـن
بدیـنگونه از کـس نبـردم سخــن
مراخواری ازپوزشوخواهشاست
وزین نرم گفتن مرا کاهش است()۱۶
این شرط با نظام خودکام ٔه سلطنتی که با گذشت زمان بیش از
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پیش تحکیم میشود ،سازگار نیست .رستم آخرین نمایند ٔه پهلوانان
آزادی است که جز خدا بند ٔه کسی نبودند .به شاهان از طریق مشورت
و راهنمایی صادقانه و به کشور و مردم خویش به بهای جان خویش
خدمت میکردند و همواره گردن افراخته داشته و پوزش و خواهش از
شاهان را هم خوار میشمردند.
پیروزی رستم بر اسفندیار ،ظاهری است .او اسفندیار را میکشد
ولی خود میداند که نتیج ٔه نهایی آن از میان رفتن دودمان نیرم ،ویرانی
زابلستان و استقرار سلط ٔه مطلق شاهان است .بهمن ،فرزند بزدل و
تجسم شاهی خودکامه است .او به هیچچیز رحم
فرومای ٔه اسفندیار
ّ
نمیکند ،نه فقط افراد خاندان نیرم بلکه هم ٔه آثار بزرگمردی و آزادگی
پهلوانانی چون رستم را از بیخ و بن میکند و برمیاندازد .دوران خوش
سرفرازی رستمها به پایان میرسد.
در دوران ساسانی ـ چنانکه در صفحات پیش گفتیم ـ پهلوانانی به
پا میخیزند که نشانی از زمان رستم دارند ،ولی فاصل ٔه آنها با رستم
بسیار زیاد است .سوفزا ،برخالف رستم بند شاهان را ننگ نمیداند و
به مظلومیت پناه میبرد ،بوذرجمهر از نوشیروان روی برمیتابد و زندان
را به جان میخرد .بهرام چوبین همچون شکوف ٔه پائیزی دیررس است
و امید میوه دادنش نیست .روزگار خوش گذشته ،روزگاری که چنین
مردان آزادی وجود داشتهاند به طور غیرقابل اجتناب سپری میشود و
فردوسی در این گذشت ٔه دردناک ،زندگی زند ٔه زمان خود را میبیند که
در آن دهقانان آزاد به رعیتهای وابسته بدل شده و وزیران و پهلوانان
و بزرگان قوم اسیر دست قلتشندیوانان بیخردانی چون محمود غزنوی
شدهاند.
دردی بزرگتر از این نیست.
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