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  با شاهنامه آذربايجاننخستين سند ادبي ارتباط 
  سجاد آيدنلو

  
دربارة رواج شعر پارسـي در آذربايجـان بـه     امروزاي كه تا  ين اشارهتر كهن

حـدثني ... انـه   «دست آمده، اين خبر تاريخ طبري از محمدبن بعيـث اسـت كـه:    
و يذكُرون ادبه و شـجاعته و   بالفارسـیةمـن اشـیاخها اشـعارًا البـن البعیـث  مجاعـة باملراغـةِ انَشدني 
بر همين بنياد برخي از پژوهشـگران،   )170-171، ص 1(طبري، ج؛ »و احاديثُ له اخبار

اي از  اكـه نمونـه   انـد  را نخستين پارسي سراي آذربايجان دانسته» محمد بن بعيث«
صـاف پـور،   و ان 208، ص 1346و فقيـه،   136، ص1377(كسـروي،  اشعار او باقي نمانده است 

در تـاريخ طبـري همـان    » الفارسـيه «البته مشروط بدين كه مـراد از   )152، ص 1377
نه زبان متـداول در آذربايجـان آن    )236-246، ص 1353(مرز آبادي ، پارسي دري باشد 

يا به تعبير دكتـر ريـاحي، فهلـوي     )25-26، 2، ج1371(نخجـواني،  روزگار، يعني آذري 
به دليل همين اشارة كوتاه و نيز نبودن اثري از محمد بن  ،)199، ص4، ج1367(رياحي، 

ين شـاعري اسـت   تر بعيث، در نزد شماري از صاحب نظران، قطران تبريزي قديم
، 2، ج1373،ص 1369(فروزانفـر،  كه در آذربايجان به زبـان پارسـي دري شـعر سـروده     

ع مبالغـات و  اگر از نـو  ـو خود نيز در بيتي  ) 108و107، ص1374و زرين كوب،  423ص
                                                            

 ل، بهار و تابستان ، دانشگاه شهيد چمران اهواز مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني85سال دوم، شمارة او ،
  .142تا  111 صص
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قطـران زادة   1به اين موضوع اشـاره كـرده اسـت.    ـ  ي شاعرانه نباشدها خودستايي
و از آن جايي كه ديـوان اشـعار وي، خوشـبختانه از گزنـد      2شادي آباد تبريز بوده

ين تـر  حوادث هزار ساله در امان مانده و به دست ما رسيده است، نخستين و كهن
يجان در عرصة فرهنگ و ادب ايـران محسـوب   مربوط به آذربا» سند و متن ادبي«

  ي گوناگون مورد بررسي قرار بگيرد.ها مي شود كه  مي تواند از جنبه
ـ   3جستار در چند و چون ارتباط نخستين سند ادبي آذربايجان بـا شـاهنامه  

موضوع قابـل   ـ  كه يكي از پر تأثيرترين آثار در متون نظم و نثر پس از خود است
ين و اولـين  تـر  ه به يـاري ديـوان قطـران، در نهايـت ، كهـن     توجهي است؛ چرا ك

ادبي اين ناحيـه آشـكار مـي     ـ   ي تأثير حماسة ملي ايران بر فضاي فكريها نشانه
شود و شايسته است كه در باب ديگر اقـاليم جغرافيـايي ايـران غيـر از خراسـان،      

ن ادبي مرتبط مانند: شيراز و  اصفهان و .... نيز بررسي شود كه نخستين سند يا مت
و كيفيت اثرپذيري با فردوسي و شاهنامه اثر كدام شاعر يا نويسنده است و كميت 

  آن چگونه است.
  

  آيا قطران با شاهنامه آشنا بوده است؟
دربارة موضوع توجه مسـتقيم و دسترسـي قطـران بـه شـاهنامة فردوسـي،       

اين كه قطران،  پرداخت؛ از جمله ها ها و موانعي است كه نخست بايد بدان پرسش
 ق) به دنيـا آمـده و از بيسـت و چنـد      ه 400احتماالً در اوايل دهة نخست سال (

.ق) شعرسرايي و به اصطالح زندگاني ادبي خويش را  ه 420-430سالگي (حدود 
. از سـوي ديگـر، تـدوين دوم شـاهنامه در     )494، ص 1356(كسروي، آغاز كرده است 

ه بـه ايـن فاصـلة       ) يا چند سال بعد به پايا400سال ( ن رسيده است، لـذا بـا توجـ



٧ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

زماني اندك ميان پايان شاهنامه و آغاز شاعري قطران و نيز بعد مكاني خراسـان و  
آن هم به حجم و تفصيل  ـ  آذربايجان و شرايط دشوار و زمان گير استنساخ متون

ز در آن روزگار، آيا مي تـوان پـذيرفت كـه دستنويسـي ا     ها و انتقال آن ـ  شاهنامه
ل   تـر  شاهنامه به دست قطـران رسـيده باشـد؟ ايـن نكتـه هنگـامي پيچيـده        و تأمـ

ه شـود؛ نخسـت ايـن كـه          برانگيزتر مي شود كه به دو موضـوع ديگـر نيـز توجـ
 هـا  معتقدند كه اثر فردوسي تا مـدت  ـ  شايد به همان داليل پيش گفته ـ  محقّقاني

انـد:   اد مينـوي نوشـته  شـادروان اسـت   هپس از نظم، معروف نبوده است؛ براي نمون
، شاهنامة فردوسي آن قدر مشـهور شـده   430يقين نمي توان داشت كه تا حدود «
، ص 1372(مينـوي،  » د كه شعراي ديگر به وقايع آن و اشخاص آن اشـاره نماينـد  شبا

شـاهنامه تـا اواخـر    «و دكتر محمود اميدساالر هم بر اين نظر است كـه:   )136-135
باي توس يا كسـاني كـه در حـدود تـوس زنـدگي مـي       قرن پنجم گويا تنها بر اد

شناخته بوده است، تازه آن هم شايد معروفيتي محدود و منحصر به اهـل   اند كرده
(اميدسـاالر،  ؛ »؛ مانند اسدي توسـي اند ي حماسي ارادت داشتهها سخني كه به داستان

د ثانياً پـس از مقبـول نيفتـادن اثـر فردوسـي در دربـار محمـو        ).216و196، ص1381
 –غزنوي، تا تقريباً دو قرن، ستيز با شاهنامه و سياست خاموشي و تغافل عمـدي  

مصلحتي دربارة آن در درگاه فرمان روايان زير نفوذ خالفت بغداد و حتّـي بيشـتر   
-168، ص1375و  65-70،ص1372(ريـاحي،  متون ادبي و تاريخي آن دو سده، رايج بوده 

حـداقل در   ـ  ابـت و توزيـع شـاهنامه   و بديهي است كه در ايـن اوضـاع، كت   )160
دربارها و از سوي ارباب قـدرت كـه بيشـترين امكانـات چنـين كارهـايي در آن       

سخت كـم اقبـال و طبعـاً در اختيـار داشـتن       ـ  بوده است ها روزگار در دست آن
اي كـه بـه احتمـال بسـيار      اي از آن دشوار بوده است؛ به ويـژه در آن برهـه   نسخه
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) سلطان محمود و سپس مسعود 420ا شده است (حدوداً تا قطران با شاهنامه آشن
و در نتيجه اين مخالفت و سكوت با شدت بيشتري ادامه داشته  اند بر سركار بوده

. بر اين اساس،پژوهشگران، راه يافتن شـاهنامه بـه آذربايجـان و دسترسـي     4است
، ص 1371وريان، و ن 64، ص1357(سجادي، قطران بدان را سزاوار توجه و تحقيق دانسته 

و حتّي بعضي، امكان بسيار اندك توجه قطران به شاهنامة فردوسي و احتمال  )132
، 1378و شمسـيا،   233(محجوب، بي تا، ص  اند بهره گيري او از منابع ديگر را مطرح كرده

؛ اما با اين همه در ديوان قطران قراين تقريباً انكارناپذيري وجـود دارد كـه   )15ص 
  شاهنامة فردوسي آشنا بوده  است. د وي باكن ثابت مي
  

  داليل آشنايي قطران با شاهنامه
ين دليل آشنايي قطـران بـا شـاهنامه دو بيتـي اسـت كـه در قصـيدة        تر مهم

  آمده است:» اميرابوالحسن و امير ابوالفضل«ستايش 
  هميشه همي گفت پور رستم آن سهراب

  چو سوي ايران آورد لشكر توران
  رستمم پدر باشد كه من پسر بودم و

  دگر چه باشد ديهيم دار در كيهان
  )285(ديوان قطران، ص 

  
كه بيت دوم دقيقاً برگرفته از اين بيت فردوسي در داستان رستم و سهراب 

  است:
  

  چو رستم پدر باشد و من پسر



٩ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  نبايد به گيتي يكي نا جور
  )127/124،ص2، دفتر1369(شاهنامه، 

  
) در 430تـا   420.ق (بـين   ه 430ز سـال  با توجه به اين كه قطـران پـيش ا  

و  423، 2و صـفا، ج  498(فروزانفـر، پيشـين، ص  خدمت امير ابوالحسن لشكري بوده است 

و همچنـان كـه    هـا  مي توان نتيجه گرفت كه قبـل از آن سـال   )109-110زرين كوب، 
اشاره شد، در بيست سال نخست عمر خويش شاهنامه را در اختيار داشته اسـت.  

بارة استفادة دقيق و آشكار قطران از بيتي در داسـتان رسـتم و سـهراب دو    البتّه در
احتمال را هم بايد در نظر داشت يكي اين كه شايد فردوسي اين داستان را پـيش  

.ق) سروده و در اين چند سال نسخه اي از آن  ه370از آغاز نظم شاهنامه (حدود 
يـت رسـتم و سـهراب در    به آذربايجان رسيده است و ديگر اين كه چـه بسـا روا  

.ق) بـوده تـا پايـان تـدوين دوم      ه384تدوين نخسـت شـاهنامه (پايـان يافتـه در     
، 1372(ريـاحي،  يي از آن تهيه و توزيـع شـده بـوده اسـت.     ها شاهنامه، دست نويس

پس لزومي ندارد كه اين داستان را حتماً مربوط بـه مـتن    )10ص ، مقدمه،1375و50ص
كـه  و مسـائل ديگـر    ـ  نايي قطران با آن از نظـر زمـاني  نهايي شاهنامه بدانيم تا آش

پرسش ساز و ابهام آميز باشد. قطران در قصيده اي خطاب به ابونصـر   ـ  گفته شد
  ممالن مي گويد:  

  به نام نيك فكندي ز جود بنياني
  چگونه بنيان كش بيم ز ابر و باران نيست

  )48(ديوان، 
اين بيت به تـأثير از آن   كه )544(محجوب، صمرحوم دكتر محجوب معتقدند 

  سخن نامبردار فردوسي است كه:
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  پي افكندم از نظم كاخي بلند
  كه از باد و باران نيابد گزند

  )173/67ص 4(شاهنامه، دفتر 
  

در دو جا از ديوان قطران تلميحاتي به داسـتان بيـژن و منيـژه آمـده اسـت      
ن از رواياتي است و چون به نظر بيشتر شاهنامه پژوهان، اين داستا )150و148(صـص 

 5كه فردوسي پيش از شروع شاهنامه و بر اساس منبع مسـتقلي بـه نظـم درآورده،   
حال چه نسخة ـ   احتمال اين كه مأخذ مستقيم قطران در اين اشارات اثر فردوسي

باشـد،   ـ  جداگانة داستان همچون نمونة رستم و سهراب و چه، متن كامل شاهنامه
قطران نيز بسان شاعران معاصر فردوسـي ماننـد    بيشتر است و اين گمان كه شايد

فرخي و .... اين تلميح را از منبعي جـز از نظـم فردوسـي گرفتـه اسـت، سـخت       
ضعيف است؛ زيرا تفصيل داستان بيژن و منيژه خارج از شاهنامه در متـون ديگـر   

مـثالً در يكـي از    ـ  ديده نمي شود و اگـر در آن دوران نيـز وجـود داشـته اسـت     
براي ادباي حوزة خراسان بيشـتر و   ـ  ي منثور يا به صورت دفتري ويژهها شاهنامه

؛ چون معموالً متون نثر در مقايسه با 6بهتر در دسترس بوده تا قطران در آذربايجان
ي فردوسي، كمتـر دسـت   ها ، آن هم شاهكارهايي از نوع سرودهها اشعار و منظومه

  شارات قطران مي خوانيم:به دست مي شود. افزون بر اين موارد، در يكي از ا
  همي به فخر بخوانند جنگ بيژن و گيو[بيژن گيو؟]

  كه او ميان گرازي بزد به يك خنجر  
  )150(قطران، ص

  و اين با بيتي از داستان در شاهنامه مطابقت دارد كه:
  بزد خنجري بر ميان بيژنش



١١ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  به دو نيم شد پيل پيكر تنش
  )312/114، ص3(شاهنامه، دفتر

  
ياد كرده است و از آن جـايي كـه   » فرّخ«دون با صفت يا لقب قطران از فري

، 1375(صـديقيان،  اين عنوان براي فريدون، در منابع مقدم بر شاهنامه ديده نمي شود 

  7توان چنين پنداشت كه از اين منبع در شعر قطران راه يافته است. مي )194، ص1ج
  چو بر باالي ميمون او، به رزم اندر نهديون او

  خ فريدون او عدو ضحاك بداختربود فرّ
  )106(قطران، ص

  
  قبله گاه زردشتيان دانسته شده است:  » سرو كاشمر«قطران، در ديوان 

  گر به كشمر بود قبله چند گه سروسهي
  نهم جاوي بر سرو روانبشايد ار من 

  )345(قطران، ص
  

بـع  ين منتـر  و ظاهراً كهن اند طبري و مورخان ديگر از اين سرو، نامي نبرده
در اين باره پيش از قطـران، اشـارة دقيقـي در هـزار و چنـد بيـت بازمانـدة او در        

. بنابراين، باز مي توان گفت كه منبـع شـاعر تبريـزي در ايـن جـا      8شاهنامه است
دقيقي جداگانه » گشتاسب نامه«شاهنامة فردوسي است؛ مگر اين كه احتمال دهيم 

و بـه ايـن موضـوع     ـ  ن در اختيار داشتهو مثالً از راه ديوان؛ اشعار دقيقي كه قطرا
به دست او رسيده و وي موضـوع سـرو كاشـمر را از آن جـا      ـ  اشاره خواهد شد

خوانده و اين تعبيـري اسـت كـه در    » جادوستان«گرفته است. قطران مازندران را 
  9شاهنامه نيز براي آن منطقه به كار رفته است.
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  آن كجا كاووس كرد او نيت جادوستان
  محمود كرد او نيت هندوستان وان كجا

  )252(قطران، ص
  

 خصوصاً اشارة مربوط به بيت داستان رستم و سهراب ـ  مجموع اين قراين
و برخي از تلميحات قطران به كسان و مضامين شاهنامه اي كه در گسـترة ادب   ـ

 ه، تقريباً هر پژوهشگري را مطمئن مي كند كـ اند پارسي بسيار اندك استعمال شده
 هـا  عر با شاهنامة فردوسي مأنوس بوده و در همان اوان جـواني از آن مايـه  اين شا

در مدايح خويش به كار برد. اين كـه قطـران در قصـايد     تر اندوخته است تا سپس
مدحي خود، بدون هيچگونه توضيح و تفصيلي از تلميحات شاهنامه اي گوناگون 

ارش از ايـن اشـارات   بهره مي گيرد، نشان مي دهد كه ممدوحان و شنوندگان اشع
و از اين جا مي توان نتيجه گرفت كـه   اند ) آگاهي داشتهها (اعم از كسان يا داستان

فرهنـگ  «اسـاطيري يـا اصـطالحاً     ـ  ، مضـامين و عناصـر حماسـي   هـا  شخصـيت 
و  هـا  حال چه از راه شاهنامة فردوسي و چه بـه واسـطة شـاهنامه    ـ  10»شاهنامگي

ي مجـاور آن (اران و نخجـوان و   هـا  و سـرزمين  در آذربايجان ـ  مĤخذ پيش از آن
(ادب حماسـي)   هـا  گنجه) كه از قلمرو جغرافيايي نقل و تحرير اينگونـه داسـتان  

يعني خراسان، فاصله بسياري دارد، آشنا و معروف بوده است؛ چنان كه در همـان  
ي هـا  كه قطران بين سـال  ـ ) ابودلف شيباني455زمان زندگي قطران (حدود سال 

و دستور وي، با ذكر نام فردوسـي و شـاهنامه    ـ  ستوده است او را مي 430 تا 420
اي به شيوة كار همشهري خويش بسرايد و  خواهند كه منظومه مياز اسدي توسي 

كـه خـود ايـن موضـوع بـه       11حاصل اين تشويق و حمايت، گرشاسب نامه است
رب ايـران  تنهايي دامنة نفوذ حماسة ملي ايـران و گـرايش بـدان را در شـمال غـ     



١٣ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

نماياند. پس ديوان قطران نه تنها نخستين سند ادبي پيوند آذربايجان و شاهنامه  مي
اساطيري ايران در مناطق پيرامـوني، ماننـد    ـ  است؛ بلكه گسترش روايات حماسي

به همان دليل اطالع مخاطبـان يعنـي فرمانروايـان     ـ  گنجه، نخجوان، و اران را نيز
تاباند. با روي كرد بـه رواج فرهنـگ    به خوبي باز مي ـ ها اين نواحي از آن داستان

شاهنامگي در آذربايجان و اطراف آن كه به احتمال فراوان غير از اثر فردوسـي، از  
ي منظوم و منثور پيش از فردوسـي و  ها راه منابع و متون ديگر هم (مانند: شاهنامه

شاهنامة فردوسي  ...) صورت گرفته بوده است، اين گمان كه شايد قطران در كنار
ديگر نيز استفاده  كرده است، بر خطا نخواهد بود؛ همچنان كه خـود وي  از مأخذ 

هـزار  «در قصيده اي، داستان هفت خان اسفنديار و گشودن رويين دژ را به كتاب 
  ارجاع داده است:» افسان

  هزار ره صفت خوان [خان] و رويين دژ
  فزون شنيدم و خواندم من از هزار افسان

  )312ران، ص(قط
  

(ابن نديم، هزار افسان به استناد الفهرست ابن نديم و مروج الذهب مسعودي 

، نـام كتـابي بـوده اسـت دربـارة شـهريار       )297-8ص  ،1376و تفضلّي،  540ت، ص1381
همسركش و شهرزاد و در واقع همان متني است كه هسته و ساختار اصلي هـزار  

مذكور در شعر قطـران  » هزار افسان«و يك شب را تشكيل مي دهد؛ از اين جهت 
كه شامل داستان هفت خان اسفنديار هم بوده است، هيچ ارتباطي با مجموعة يـاد  

ج الذهب، در مقدمه بـه تعبيـر مرحـوم علّامـه     وشده ندارد. غير از الفهرست و مر
ي شـاهنامه بـه دنبـال    هـا  كه در بعضي از دست نـويس  ـ قزويني، اوسط شاهنامه

نـام كتـاب كاراسـي،    » هـزار افسـانه  « ــ  ابومنصوري آمـده اسـت  مقدمه شاهنامة 
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و كاراسيِ شـاعر كـه هـزار افسـانه تصـنيف      «خوان محمود غزنوي است:  شاهنامه
دكتر رياحي  ).194(ريـاحي، ص ؛ »اوست، خدمت او [محمود] كردي و نديم او بودي

م داشـته و  شايد بتوان حدس زد كه كاراسيِ نديم به اين نـا : «اند در اين باره نوشته
هنگام تحرير مقدمه هنوز در دست بود؛ در حالي كه در منابع متأخّر موجود نام و 

مورد اشارة » هزار افسان«بر اين اساس دربارة  ).190(همـان، ص ؛ »نشاني از آن نيست
قطران، چاره اي جز طرح چند گمان و احتمال نيست؛ نخست اين كه: شايد مراد 

اسـت كـه    -به شرط اعتبار مطلب مقدمه شـاهنامه  -قطران، همان تصنيف كاراسي
چه بسا به سبب شاهنامه خوان بودن مصنّف، روايت هفت خان اسـفنديار نيـز در   
آن بوده است. يا اين كه قطران به ضرورت قافيه و با توجه بـه ايـن كـه در بيـت     

تركيـب   12بعد، اين داستان (هفت خان) را شگفت انگيز و باور نكردني مي دانـد، 
يا به تأثير از نام كتابي كه بنياد هـزار و يـك شـب     ـ  را خود ساخته» زار افسانه«

تا بر جنبة افسانه اي بودن هفت خان اسفنديار بيشـتر تأكيـد    ـ  است به كار گرفته
كند. احتمال سوم اين است كه وي اين تعبير را براي شاهنامة فردوسـي اسـتعمال   

يا به منظـور دروغـين نمـودن     )233ص (محجوب،كرده است، حال يا از روي اشتباه 
ي آن در برابر كارهاي واقعي ممدوح و يـا بـه معنـاي كلّـي     ها درونمايه و داستان

(در  ها و روايات باستاني و پهلواني بدون در نظر داشتن روابط دقيق واژه ها افسانه
قطران در جاي ديگري نيز ايـن تركيـب را    13تركيب) يا بار تعريض آميز و منفي.

الزم را نـدارد و دقيقـاً معلـوم    ارتباط با بلبل به كار گرفته است كه باز تصريح در 
ي هـا  نغمـه «نيست كه منظور او نام كتابي ويژه است يـا معنـايي بـه سـان مـثالً :      

  »:گوناگون و دلفريب
  سمن لؤلؤ نماينده، سرشك از گل گراينده



١٥ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  به باغ اندر سراينده هزار آوا هزار افسان
  )308(ديوان، ص

  
  هاي انتقال شاهنامه به آذربايجان راه

با پذيرش توجه قطران به شاهنامة فردوسـي و احتمـال بهـره منـدي او از     
اساطيري ديگر، نكتة بسيار مهـم و شـايان بحـث ايـن اسـت كـه        -متون حماسي

يي اثر فردوسي و ساير منـابع احتمـالي در آن مـدت زمـان     ها چگونه و از چه راه
ي نسـخه نويسـي و انتقـال آثـار، مسـافت بسـيار دور       هـا  ريتقريباً كوتاه با دشوا

خراسان تا آذربايجان را در نورديده و در تبريز به دست قطران رسيده اسـت؟ بـر   
ين عامل ارتباط مردم خراسان و آذربايجـان در  تر پاية روي دادهاي تاريخي، اصلي

از  هـا  ي سـلجوقيان و گسـترش محـدودة فرمـان روايـي آن     ها آن روزگار پيروزي
اجتمـاعي و تـأثير و    ــ  خراسان به عراق و آذربايجان است كه پيوندهاي فرهنگي

و زريـن   65-66، ص2، ج1375(بهـار،  رات ميان مردان اين نواحي را موجب مي شود تأثّ

ي مسـتقل كوچـك   هـا  پيش از اين،  به دليل وجـود حكومـت  ). 266، ص1375كوب، 
، 1375(خليل شيرواني، حدودتر بوده ي مختلف ايران، ارتباطات مها بزرگ در سرزمين

.ق) تـا تثبيـت رسـمي     ه 432و از هنگام درگذشت مسـعود غزنـوي (   مقدمه)18ص
ا قطـران در     سلجوقيان نيز دوران آشفتگي و فترت در ايران حاكم بوده اسـت؛ امـ
همين اوضاع نامنسجم و پيش از آن كه سالجقه قدرت واحدي را ايجاد كنند، بـا  

نا شده و اين موضوع را نمي تـوان بـا تبعـات پـيش روي و     شاهنامة فردوسي آش
استقرار سلسلة سلجوقيان مرتبط دانست. بر اين اساس و با عنايت بدين كه تاريخ 

ه.ق، يعني زمان تقريبي آغاز سرايش شاهنامه در تـوس تـا   370آذربايجان از سال 
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 ـ  14گرفته اسـت كه محتمالً قطران قبل از آن شاهنامه را در اختيار  ـ  .ق ه420سال 
، چـاره اي  )205، ص4، ج1372و فـراي،   144-116(كسـروي، ص در تاريكي و ابهام اسـت  

ي هـا  جز دست يازي به احتماالت نيست، از آن جمله اين كه: چه بسا در آشفتگي
و حتّي شايد قبل از آن، افرادي از خراسان به آذربايجان مهاجرت كرده  ها آن سال

از شاهنامه را نيز با خـود آورده باشـند. در تأييـد ايـن      اي يا گريخته و مثالً نسخه
ه موجـود اسـت و آن كـوچ      موضوع، دست كم يك نمونه در خور اعتماد و توجـ

.ق  ه 447اسدي توسي است از خراسان و آذربايجان كه معمـوالً در حـدود سـال    
شود؛ ولي دكتر خالقي مطلق به سبب نزديكـي بسـيار اسـدي بـه وزيـر       تصور مي

گـه   –ي درازي كه براي پديد آمـدن چنـين تقرّبـي    ها ف در نخجوان و سالابودل
الزم اسـت و نيـز سـكوت     –شاعر و وزير، بزم خصوصي باده گساري بر پا كنند 

نظامي عروضي (در چهار مقاله) و عوفي (در لباب االلباب) دربارة سخنوري مانند 
آغاز جواني و قبـل از  در  ي.ق و حتّ ه 447پيش از  ها اسدي، معتقدند كه وي سال

اشتهار، خراسان را براي يافتن ممدوح به سوي آذربايجان و شـمال غـرب ايـران    
(يادداشت مترجم)؛ بنـابراين،   )14؛ همچنين رك 39ص 1، ج1356(هرن، ترك كرده است 

و شـايد اسـناد ميـراث ادب حماسـي ايـران (ماننـد        هـا  بعيد نيست كه او آگـاهي 
ـ  دست ا خـود بـدان منـاطق بـرده و در گسـترش فرهنـگ       نويسي از شاهنامه) را ب

.ق) مهتـران   ه 445شاهنامگي مؤثر بوده باشد؛ به گونه اي كه چندين سـال بعـد (  
ي پهلواني سخن مـي گوينـد.   ها نخجوان، آشكار از فردوسي و شاهنامه و منظومه

  هم ذكر شد:   تر در اين بيت قطران كه پيش
  صفت هفت خان و رويين دژ رههزار 

  يدم و خواندم من از هزار افسانفزون شن



١٧ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  )312(ديوان، ص
  

تـوان گفـت گـه خوانـدن      بر پايه حقيقتي اسـتوار باشـد، مـي   » شنيدم«اگر 
بـدان هنگـام در آذربايجـان و    » خواني شاهنامه«ي پهلواني و ملي يا همان ها داسان

ي هـا  ي شمال غرب ايران متداول بوده و ممكن اسـت كـه يكـي از راه   ها سرزمين
و كسان آن در اين بخش از ايران همين شاهنامه  ها نشر شاهنامه و داستان انتقال و

 -فردوسـي  ةو نه صرفاً شـاهنام  -خواني در معناي عام خوانان بوده باشند. شاهنامه
ين تـر  از همان عصر محمود غزنوي رايج بـوده و كاراسـي نـام يـا لقـب معـروف      

» خـوان  شهنامه«يا اصطالح خواني است كه از آن دوران به ما رسيده و گو شاهنامه
-420، ص3، ج1375(لسـان،  نخستين بار در ادب پارسي در شعر فرخـي آمـده اسـت    

جالب اين كه به گفتة فردوسي در ديباچة شاهنامه، مدتي متن منثور شاهنامه  ).418
. ق بـا قطـران در تبريـز ديـدار كـرده و قطـران:        ه 438كند كه در سال  روايت مي

ان دقيقي بياورد و پيش مـن بخوانـد و هـر معنـي كـه او را      ديوان منجيك و ديو«
دهـد كـه    ايـن نكتـه نشـان مـي     ).9، ص1373(ناصرخسرو، ؛ »مشكل بود از من بپرسيد

.ق با ديوان دو تن از شاعران ديگـر خراسـان، دقيقـي     ه 438قطران، پيش از سال 
مـأنوس   ، آشـنا و انـد  روزگار فردوسي بوده توسي و منجيك ترمذي، كه تقريباً هم

بوده است و خود همين موضوع نيز مانند چگونگي رسيدن شاهنامه به آذربايجان 
را نتيجـة   هـا  قابل تأمل است. مرحوم استاد ملك الشعراي بهار انتقال ايـن ديـوان  

ي طغـرل و آلـب ارسـالن سـلجوقي و ارتبـاط خراسـانيان و       هـا  گشـايي  سرزمين
 انـد  شاد دكتر سجادي هم احتمال داده روان )65-66، ص 2(بهار، جدانند  آذربايجان مي

اما مسألة دسترسي قطـران   16.ق باشد؛ ه 430تا  420ي ها اين زمان، در فاصلة سال
و حتّي فرّخي كه به دليل شـباهت سـبك قطـران بـه      ـ به ديوان دقيقي و منجيك
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با شـاهنامه دو تفـاوت    ـ  اشعار او، احتماالً ديوان وي را نيز در دست داشته است
و به گمان بسيار از آنِ منجيك كه تا  ـ  دارد: نخست اين كه ديوان آن شاعرانمهم 

حجـم اسـت و طبعـاً     در مقايسه با شـاهنامه بسـيار كـم    ـ  امروز باقي نمانده است
، موضوع مخالفـت بـا   تر بوده؛ دو ديگر و مهم تر آسان ها جايي آن استنساخ و جابه

مقطع زماني مورد بحـث اسـت    شاهنامه و سياست تغافل و سكوت دربارة آن در
كرده است؛ در صـورتي كـه اشـعار منجيـك و      كه كتابت و انتقالش را محدود مي

. از ايـن روي، شـايد بـه رغـم     انـد  دقيقي و فرخي چنين منع و محدوديتي نداشته
توجهي زمامداران و درباريان و نيز متون رسمي ادبي و تـاريخي بـه شـاهنامه،     بي

اسة ملي ايران، يعني مردم، عالوه بـر خوانـدن و نگـه    وارثان و حافظان اصلي حم
يي از شاهنامه در خانه، چه بسـا در تكثيـر و توزيـع آن نيـز     ها نويس داشتن دست

اي به تبريـز و نـزد قطـران     بوده است كه شاهنامه ها كوشيدند و به پايمردي آن مي
نگر در كه برخاسته از عدم اشـارات روشـ   ها رسيده است. با وجود همة اين گمان

.ق) و  ه420-370آميز بودن تـاريخ آذربايجـان (از    منابع مربوط به آن عصر و ابهام
ي بسيار اندك از دو دهة آغازين سرگذشـت قطـران اسـت، در ايـن كـه      ها آگاهي

قطران با شاهنامة فردوسي و به طور كلّـي فرهنـگ شـاهنامگي، آشـنايي دقيـق و      
جـا بـراي تأييـد و     يد كرد كه در اينتوان ترد اي داشته است؛ به سختي مي گسترده

  شود. آگاهي بيشتر، باز شواهد ديگري از اشارات و تلميحات او آورده مي
  شواهد ديگر از اشارات شاهنامگي قطران

  بيور اسپ:
  ابر تاريك اندر آمد چون روان بيوراسپ

  باغ و بستان را چو روي و راي آفريدون كند



١٩ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  )82(قطران، ص
  

  فرجام كار جمشيد:
خواهان تو را باد از جهان انجام نوح بدسگاالن تو را بـاد از جهـان انجـام    نيك 
  جم

  )237(همان، ص

  
جمشيد پس از صد سـال زنـدگي نهـاني، بـه دسـت ضـحاك        در شاهنامه

  17گرفتار و با اره دو نيم مي شود.

  تقسيم كردن فريدون جهان را ميان پسران:
  همچو افريدون بگيرد ملك عالم سر بسر

  ير ملك خيل فرزندان كندوانگهي تدب
  )87(همان، ص

  
  وفاداري ايرج:  

  وفاي ايرج و فرهنگ سلم و فرّ افريدون
  زبان زال و سهم سام و دست رستم دستان

  )325(همان، ص
اين تركيب (وفاي ايرج) اشاره دارد به برخورد نيـك و فروتنانـة ايـرج بـا     

  18برادران بدسگال خويش در شاهنامه.
  سام، نريمان و گرشاسب

  سوارشان همه هر يك چو سام بن گرشاسف
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  پياده شان همه هر يك چو رستم دستان
  )329(همان، ص

  
  پور دستاناز به مردي نيست كم 

  سياست را بود پور نريمان
  )488(همان، ص

  
  سپيد مويي زال:

  زال زر اندر ازل زلزال شمشير تو ديد
  در ازل شد خنگسار از هول آن زلزال، زال

  )438(همان، ص
  

  اد و گودرز:كشو
  گر چه از گودرز و گشوات گهر، يك موي تو

  بهتر از هفتاد گودرز و ز گشواد آفريد
  )66(همان، ص

  
گشواد پدر گودرز است و نام وي و فرزندش از تلميحات بسـيار نـادر در   

  ادب پارسي است:
  نوذر:

  دوري ز بند و دستان، با راي و هوش دستان
  با زور پور دستان، با فرّ و يال نوذر

  )479(همان، ص
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  نام اين پادشاه در ادب پارسي ، سخت اندك آمده است.

  توس:  
  اي مير به جنگ كافران رفتي
  با مير بسان طوس بن نوذر

  )482(همان، ص
  

  اين نام هم از اشارات كم كاربرد است.
  پور پشنگ:

  ملكدوستان را از اب بد [ابد؟] پاينده چون پور 
  صاعقه بر دشمنان بارنده چون پور پشنگ

  )196(همان، ص
  

  اي به هنگام سخا چون پورقباد
  وي به هنگام سخن گفتن چون پور پشن

  )289(همان، ص
  

پدر افراسياب در شاهنامه، پشنگ نام دارد و محتمالً (پشن) در شاهد دوم، 
  ).250،ص1379(رستگار فساني، است صورت مخفّف آن 

  تهمتن:
  ي تهمتن يك حملة تو روز رزمگر بديد

  پيش تو هرگز نبردي نام مردي تهمتن
  )316(همان، ص
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  رستم و نبرد مازندران:  

  نكرد رستم دستان ز بهر كي كاووس
  به روز قهر مازندران نبرد چنين

  )338(ديوان قطران، ص
  

  رستم و سهراب: 
  امير جستان گيتي گشا چو كاووس است

  ابوالمعالي رستم مخالفان سهراب
  )37(همان، ص

  
  رستم و گنگ:  

  بدين زودي ظفر كو يافت بر محكم دژي چونين
  نه رستم بر گنگ و نه حيدر يافت بر خيبر

  )129(همان، ص
  

اين اشاره محتمالً ناظر است بر حضور رستم در نبردي كه كيخسرو، گنگ 
دژ را كه افراسياب در آن پناه گرفته است، مـي گشـايد. در شـاهنامه چنـد بـار از      

  ستم در اين جنگ نام رفته است؛ براي نمونه:  ر
  به رستم بفرمود تا همچو كوه
  بيامد به يك سوي دز با گروه

  )252/281، ص4(شاهنامه، دفتر 
  



٢٣ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  بدانگه كجا رزمشان شد درشت
  دو تن رستم آورد از ايشان به مشت

  )256/1340(همان، 
  

  رخش:  
  نكردي رخش را رستم خطر گر سير او ديدي

  را پرويز و نه شبرنگ را نعماننه مر شبديز 
  )324(ديوان قطران، ص

  
  آسمان پيمايي كاووس:

  نه كاووس از فزون جستن ز چرخ افتاد برساحل
  نه نمرود از فزون جستن ز ابر افتاد بر صحرا

  )3(همان، ص
  

  چهرة سياوش:
  اگر داد و نشاط وجود چون بهرام دادي تو

  به ديدار سياوشي و فرّ كيقبادي تو
  )499(همان، ص

  
  19زيبايي چهرة سياوش موضوعي است كه در شاهنامه بارها آمده است.

  پيران:
  نپايد با تو برجايي كس از توران و از ايران
  كه هم پيران توراني و هم جاماسب ايراني
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  )359(همان، ص
  

  گيو:
  همه به تيغ چو گيو و به نيزه چون بيژن

  همه به حمله چو رستم به حيله چون دستان
  )340(همان، ص

  
  نام اين پهلوان هم بسيار كم در نظم و نثر پس از شاهنامه ديده مي شود.

  بيژن و منيژه:
  گرچه از چه كشيد بيژن را

  رستم از دست تور  دختر تور
  )148(همان، ص

  
  كيخسرو و افراسياب:

  همچون فراسياب كهن بود و جان بداد
  بر شهريار پور سياوش به نار نو

  )498(همان، ص
  

  
  گشتاسپ:

  ز كفّت زر و سيم ارزان ز تو قارون هنرورزان
  فلك بر جان تو لرزان چو گشتاسب بر برزين

  )283(همان، ص



٢٥ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  
  اسفنديار رويين تن:

  روين سفنديار نكردي به جنگ راي
  گر روز جنگ، تيغ تو ديدي سفنديار

  )136(همان، ص
  

  اسكندر و قيدافه:
  نه دختري به بر تخت ملك چهرآراست

  د گوهر اسكندركه بر بساطش بوسي
  )480(همان، ص

  
دربارة آن بخش از داستان اسكندر در شاهنامه باشد كـه وي  شايد اين بيت 

  پادشاه اندلس ، مي رود و : ـ به هيأت قاصدان به درگاه قيدافه ، زن
  بر مهتر آمد زمين داد بوس

  20چنان چون بود مردم چاپلوس
  

  طران نيز آمده است. جالب است كه زمين بوسي كهترانه دقيقاً در بيت ق
اشاره كرده است؛ » جنگ هفت خان«قطران در چيستاني در قالب رباعي به 

  اما به درستي معلوم نيست كه مراد وي نبرد رستم است يا اسفنديار:
  آن بت كه بهين لفظ بود دشنامش

  از حسن لطافت است هفت اندامش
  آن بد كه نموده بنده را با دامش
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  [خان] هم نامش بنمود به جنگ هفت خوان
  )532(ديوان، ص

  
ياد شده كه گويا پـس از تركيـب   » جام جم«در ديوان قطران يك بار نيز از 

ين منبعـي اسـت كـه بـه     تـر  كهـن  21در قصيده اي از منجيك ترمذي،» جمساغر «
به جمشيد اشاره كرده و بي گمان مأخذي غير از شاهنامه فردوسي » جام«انتساب 

(شـاهنامه، دفتـر سـوم    جهان نما از آن كيخسرو اسـت  » امج«داشته، چون در شاهنامه 

همين نكته به خـوبي ثابـت مـي كنـد كـه قطـران در تلميحـات        و ) 544، 545، 344
  اساطيري خويش از منابع ديگر هم سود جسته است: ـ حماسي

  آيا به جام جم و سهم سام و زهره زال
  آيا به چهر منوچهر و فرّ افريدون

  )280(همان، ص
  

و مضـامين   هـا  يي كه ذكر شد، به ايـن شخصـيت  ها افزون بر نمونهقطران، 
و موضـوعات ديگـر    هـا  شاهنامه اي نيز تلميح داشته است: آرش كمانگير، داستان

مربوط به اسكندر، بهمن، جاماسپ، جمشـيد (مضـامين گونـاگون)، تـور، سـلم،      
ن، ضحاك، دفش كاويان، دستان (لقب زال)، چند موضوع ديگر مربوط بـه فريـدو  

منوچهر، كيقباد، هوشنگ و ببر بيان (در معناي جانور درنده كه در شاهنامه هم بـه  
ي شـاهنامه اي در ديـوان قطـران بـه     هـا  كار رفته است). پربسامدترين شخصـيت 

ترتيب فريدون و رستم است؛ دو شخصيتي كه در شاهنامه جايگاه ويژه اي دارنـد  
ايران، محتمالً جلـوه درخشـانش در   در حماسة ملّي  ها و نظر به اهميت خاص آن

ي شهريار آرمـاني  ها آثار ادب ايران زير تأثير شاهنامه است. فريدون يكي از نمونه



٢٧ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

و رستم نيز جهان پهلوان بي همال فرهنگ و ادب ايران كه نامداري و اعتبارش را 
  مديون فردوسي است.

  
  اي تفاوت قطران با ديگران در كاربرد تلميحات شاهنامه

شاعري مديحه سراست و در مدايح ادب پارسي ، غالباً سنّت بر اين قطران 
و  هـا  و عناصر شاهنامه اي را بـراي مقايسـة ممـدوح بـا آن     ها است كه شخصيت

بيشتر ترجيح وي بر اين كسان و عناصر به كار مي گيرند و اين البته رسمي است 
مي شـود. طبعـاً    ي پيش از نظم شاهنامة فردوسي نيز ديدهها كه در ستايش سروده

ا مـواردي كـه         قطران هم در اشعار خويش از اين شـيوه پيـروي كـرده اسـت؛ امـ
هـاي   بسيار بيشتر از برتـري دادن اي تشبيه كرده  ممدوح را به شخصيتهاي شاهنامه

  ؛ براي نمونه:)543-544، ص 1387(شفيعي كدكني، مبالغه آميز است 
  تو چون جمشيد دانايي چو افريدون توانايي

  دانش همچو بهرامي به مردي همچون زال زر به
  )130(قطران، ص 

  
  به فرّ و فال فريدوني و سياست سام

  به مهر و چهر منوچهري و جاللت جم
  )232(همان، ص

را خـود  » امير شمس الدين«و در اين بيت طبق باورهاي تناسخي، ممدوح 
  فريدون مي داند:

  دهد خواهندگان را هديه پاسخ
  تناسخ فريدون آمد از كيش
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  )451(همان،ص
  

آن جا هم كه ممدوح را بر كسان شاهنامه اي برتري مي دهد، ترجيحـاتش  
  عموماً معتدل و احترام آميز است:

  رويين سفنديار نكردي به جنگ راي
  گر روز جنگ تيغ تو ديدي سفنديار

  )136(همان، ص
  

  نه چونين سور افريدون و جم كرد
  نه چونين سور سام و روستم كرد

  )449ص (همان،
  

  گر روستم نيي چه زيان روزگار را
  بر دشمنان ستم بتر از روستم كني

  )517(همان، 
  

اين در حالي است كه مديحه سرايان خراسان مانند شاعران دربـار غزنـوي   
ي هـا  و سلجوقي بيشتر جانب ترجيحات چاپلوسانه و گاه خوار داشت شخصـيت 

ي آن در همان حـدود عصـر   ها مونهين نتر كه يكي از مهم اند شاهنامه اي را گرفته
  قطران، قصيده است از معزّي نيشابوري كه به چند بيت آن اشاره مي شود:

  گفت فردوسي به شهنامه درون چونان كه خواست
  ربي پر عها ي پرعجايب فتحها قصه

  ... من عجب دارم ز فردوسي كه تا چندان دروغ
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  از كجا آورد و بيهوده چرا گفت آن سمر
  او از روستم گفته است بسياري دروغ ... گرچه

  گفتة ما راست است از پادشاه نامور
  )268، ص1318(امير معزي، 

  
شايد يكي از علل اصـلي ايـن تفـاوت در چگـونگي بـه كـارگيري كسـان        

اي، تأثير شرايط اجتماعي و سياسي بر سخنوران باشد: در خراسان، محيط  شاهنامه
و ادارة امور نيز در دست فرمانرويان تـرك   آلودة سياست مخالفت با شاهنامه بوده

ي هـا  نژاد بوده است و شاعران مداح كه در پي رعايت مصالح، پسندها و دلبستگي
؛ در انـد  ، بيشتر به سوي ترجيح و بعضاً تحقير مي گراييدهاند ممدوح در شعر بوده

ه ي پيرامون آن از محدودة جغرافيـايي شـاهنام  ها صورتي كه آذربايجان و سرزمين
ستيزي بسيار دور بوده و مخاطبان قصايد قطران نيز هم با فرهنگ شاهنامگي آشنا 

در طول ساليان دراز در فضـاي   22،ها و هم به رغم نژاد انيراني برخي از آن اند بوده
بـه   هـا  و همين، شـايد در نـوع نگـرش آن    اند فرهنگ ايراني پرورده و باليده بوده

يـن فرهنـگ و ادب و بـه تبـع آن، اشـعار      عناصر شـكوهمند و سـزاوار احتـرام ا   
 ـ  ستايندگانشان بي تأثير نبوده است. دربارة ارتباط شرايط فكـري محـيط زنـدگي   

با شـيوة برخـورد وي    ـ  خصوصاً ممدوحان و درباري كه شاعر بدان وابسته است
ي ديگـري نيـز از زمـان زنـدگي     هـا  ي شاهنامه اي، مي توان نمونـه ها با شخصيت

 سراي معاصر قطـران چـو.ن در   از آن جمله، ارزقي هروي، سخنقطران ذكر كرد؛ 
 بارگاه سلجوقيان بوده بسان معزّي ممدوح را بسيار بيشتر، برتر از كسان حماسـي 

اما مسعود سعد، ديگـر شـاعر    ).145، ص1379(سرور مـوالئي،  اساطيري دانسته است  ـ
كـه ظـاهراً    ـ  تانتقريباً هم روزگار قطران، به سبب وابستگي به غزنويـان هندوسـ  
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 ـ  23از نياكـان خـويش مـي نگريسـتند     تـر  شاهنامه را با احترام و عنايتي روزافزون
و اعتـدال را در ايـن    هممدوح را اغلب به پادشاهان و پهلوانان شاهنامه تشبيه كرد

زمينه به كار بسته است؛ چون به هر روي، در برداشـت و طـرز تلقّـي شـاعران از     
اريخي به جو سياسي و اجتمـاعي و محـيط زنـدگي ايشـان     ... از نظر ت ها اسطوره

قطـران بـه اشـارة    نكتة مهم ديگر اين است كه  ).242(شفيعي كدكني، صبستگي دارد 
  بوده است:» دهقانان«خويش از 

  يكي دهقان بدم شاها شدم شاعر ز ناداني
  و گرداندي به دهقانيتمرا از شاعري كردن  

  )410(ديوان، ص
  

ي چهار و پـنج  ها را به مفهوم اصطالحي آن در سده» هقاند«جا اگر  در اين
 و فرض كنيم كه قطران نيز در آذربايجان همچون دهاقين خراسان 24هجري بدانيم

 هـا  ي ملي و پهلواني آشنا و بدانها با داستان ـ  كه فردوسي نيز از آنان بوده است ـ
هقـاني وي را در  عالقه مند بوده است، مي توان موضوع تأثير انديشـه و عاليـق د  

ي هـا  گرايشش به شاهنامة فردوسي و استفادة معتدل و محترم از كسان و داسـتان 
ي لغت فرس، از زبان اسدي توسي ها آن مطرح كرد. در آغاز يكي از دست نويس

و قطران شاعر كتابي «.... از فرهنگي كه قطران تأليف كرده بود، سخن رفته است: 
  ).4، ص1365(اسدي طوسي، ؛ »ودندبيشتر معروف ب ها كرد و آن لغت

يـاد  » الفرس لغـةتفاسير في «حاجي خليفه هم در كشف الظنون از آن با نام 
در كتابخانــة مدرســة سپهســاالر  )422، ص2و صــفا، ج 497(فروزانفــر، ص كــرده اســت 

اي از يك فرهنگ فارسي موجود است كه به قطران نسبت داده شـده و   نسخه تك
كه در شاهد واژگان، بيتي از فردوسي نيـاورده باشـد.    كمتر صفحه اي از آن است
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به احتمال قريب به يقـين ايـن فرهنـگ از قطـران تبريـزي شـاعر نيسـت و بـين         
اما به استناد انس و آشنايي  25.ق تأليف شده است. ه 933.ق تا  ه 744-5ي ها سال

داده قطران با شاهنامه، به گمان بسيار در آن فرهنگي كـه تـأليفش بـه وي نسـبت     
شده و تا امروز نشاني از آن به دست نيامده، شواهدي از شاهنامه فردوسـي بـوده   
است و اين تصور مبتني بر قياس و قرينه را نيز مي توان سند احتمالي ديگـري از  

ادبي آذربايجان با شاهنامه دانسـت؛ بـا ايـن توضـيح كـه      ـ   محيط فرهنگيارتباط 
يي هـا  ر دقيقـي و منجيـك بـا دشـواري    چون قطران به نوشتة ناصر خسرو، در شع

را از ناصرخسرو پرسيده است، پس مي تـوان حـدس زد كـه     ها و آنروبرو بوده 
شايد در خواندن شاهنامه هم به مشكالتي از اين نوع در برخي واژگان و تعبيرات 

  برخورده است.
  
  ها پي نوشت

  گر مرا در شعر گويان جهان رشك آمدي    .1
  ران نگشادميمن در شعر دري بر شاع    

  )429(ديوان قطران، 
  
  خدمت تو هم به شهر اندر كنم بر جاي غم    .2

  گر چه ايزد جان من در شادي آباد آفريد    
  )66(ديوان، ص

ي اثر فردوسي و منـابع آن اسـت و بحـث جايگـاه     ها به دير سالي داستان شاهنامهارتباط آذربايجان با . 3
مقاله اي مستقل. آن چه در اين يادداشت بررسي مي  آذربايجان در شاهنامه موضوعي است در خور

شود، نخستين متن ادبي به جاي مانده از اين ناحيه است كه از حماسـة ملـي ايـران تـأثير پذيرفتـه      
  است.
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اين نكته را بايد افزود كه در ميان شاهنامه پژوهان، دكتر محمود اميرسـاالر موضـوع توطئـه سـكوت     . 4
  ك-ي خراسان را نمي پذيرد. ردربارة شاهنامه در حوزة ادب

Omidsalar, Mahmoud. (1381). Could Al-Thaalibi have used the Shahnama as a source, 

  جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.
، 1363كبيـر، تهـران   ك صفا، ذبيح اهللا، حماسـه سـرايي در ايـران، چـاپ چهـارم امير      -براي نمونه ر. 5

و خالقي مطلق، جالل، نگاهي به هزار بيت دقيقي،  66-70و فردوسي و شعر او، ص  177-179ص
  .400-402، ص 1381ي ديرينه، به كوشش علي دهباشي، نشر افكار، تهران ها سخن

در بررسي دكتر رياحي ارتباط تلميح به اين داستان با بهره گيري مستقيم شاعر از شاهنامة فردوسي را . 6
  .193، ص1374ك گلگشت در شعر و انديشة حافظ، علمي ، تهران -. راند شعر حافظ مطرح كرده

  براي نمونه از شاهنامه: .7
  درود فريدون فرّخ دهم    
  سخن هر چه پرسي تو پاسخ دهم    

  )93/72(چاپ خالقي مطلق، دفتر يكم، 
  همه نامداران به فرمان اوي    .8

  يسوي سرو كشمر نهادند رو    
  پرستشكده گشت از آن سان به پشت    
  بيست اندرو ديو را زردهشت    

ك معـين،  -) بـراي اطـالع بيشـتر ر   324/393(شاهنامه به كوشش جالل خالقي مطلق، دفتر پـنجم،  
  55-56، ص2، ج1362محمد، مزديسنا و ادب پارسي، دانشگاه تهران، 

  
  پديد است نامت به هندوستان    .9

  ادوستانبه روم و به چين و به ج    
  )324/393(شاهنامه، همان چاپ، 

  اين تعبير را نگارنده به طور شفاهي از دكتر شفيعي كدكني شنيده و استفاده كرده است. .10
به گزارش اسدي توسي، وزير ابودلف و برادر وزيـر در مجلـس بزمـي پـس از تعظـيم فردوسـي و       . 11

  شاهنامه به او مي گويند:
  اي تو هم شهري او را و هم پيشه    
  هم اندر سخن چابك انديشه اي    



٣٣ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  بدان همره از نامة باستان    
  به شعر آر خرّم يكي داستان    

  )14/20/21ك گرشاسپنامه به تصحيح حبيب يغمايي، -(ر
  و ابو دلف نيز پيام مي فرستد كه:  
  اگر زان كه فردوسي اين را نگفت    
  تو با گفتة خويش گردانش جفت    

  )21/33(همان، 
  كرد باور از شگفتي ايننه عقل     .12

  نه راي ديد همي در خور از عجيبي آن    
  )312(ديوان، ص 

خالي «يكي از پژوهشگران معتقد است كه قطران داستان رويين دژ را به طور شفاهي شنيده و براي  -13
ك فرهنـگ  -آن را به هزار افسان (يعني هزار و يـك شـب) مسـتند كـرده اسـت (ر     » نبودن عريضه
  .)15تلميحات، ص

ه.ق تأكيد مي كند، بـر دو قرينـه اسـتوار اسـت:      420اين كه نگارنده بر آشنايي قطران پيش از سال -14
اول، قصيده اي كه وي در ستايش ابوالحسن لشكري سروده و در بيتي از آن دقيقاً از بيت فردوسي 

و بوده، پـس  در دربار ا 430تا  420ي ها در رستم و سهراب متأثر شده است و چون قطران بين سال
بـه   420پيش از اين ايام شاهنامه را در دست داشته است؛ دوم اين كه آغاز شاعري قطران از حدود 

وزي و كسب آگاهي مي كوشيده است اند بعد است و بديهي است كه وي قبل از اين تاريخ در مايه
جـوي ممـدوح   ي پيرامون آذربايجـان در جسـت و   ها تا سپسي با آمادگي كامل در تبريز و سرزمين

ي شاهنامه ها ، از جمله به كارگيري كسان و داستانها را با قصايد مبتني بر اين اندوخته ها برآيد و آن
  اي بستايد.

  همچنين بنگريد به:  
Khaleghi Motlaghe, Jalal: Asadi Tusi, encyclopaedia Iranica, edited by. Ehsan Yarshater, New York, 1987, 

Vol. 2 P699. 

  بسي ها چن از دفتر اين داستان    .15
  همي خواند خواننده بر هر كسي    

  )13/126(شاهنامة چاپ خالقي مطلق، دفتر يكم، 
  .72براي اين مورد رك: بحثي دربارة شعر قطران تبريزي، ص. 16
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  به اره ش سراسر به دو نيم كرد    .17
  جهان را از او پاك پر بيم كرد    

  )52/186تر يكم، (شاهنامة چاپ خالقي مطلق، دف
  مرا با شما نيست جنگ و نبرد    .18

  دلت خود نبايد به من رنجه كرد    
  زمانه نخواهم از آزارتان    
  وگر دور مانم زديدارتان    
  جز از كهتري نيست آيين من    
  مباد از و كرد نكشي دين من    

  )490-120/492(همان منبع،
  براي نمونه:. 19

  تو را پاك يزدان چنان آفريد    
  مهر آورد بر تو هر كت بديدكه     

  همين دفتر) 220/257ك -و نيز ر 213147(همان منبع، دفتر دوم، 
براي اين مورد بنگريد به: شاهنامة فردوسي (بر اساس چاپ مسكو)، بـه كوشـش سـعيد حميـديان،     . 20

  .7/50/792، 1374نشر قطره، تهران 
  من نه خاقان كز كاسة فغفور خورم    .21

  ساغر جمشيد كجامن كجا حوصلة     
پـانويس، تهـران،    5و4و3ي هـا  (مدبري، محمود، شرح احوال و اشعار شاعران بـي ديـوان در قـرن     

  ).219، ص1379
عـرب بودنـد و نيـاي     انبراي نمونه ابومنصور و هسودان، در اصل از تبار رواديان بود كه از مهـاجر . 22

نصور عباسي به حكومت تبريز رسيده بـود.  ، رواد بن مثني االزدي، در دورة خالفت ابوجعفر مها آن
-امير ابودلف نيز به استناد گرشاسب نامة اسدي توسي، گويا از نژد عرب و شيباني بـوده اسـت. (ر  

و سـخن و   44ص 2، نيـز تـاريخ ادبيـات در ايـران، ج    192و152و133ك شهرياران گمنـام، صـص  
  ).454سخنوران ص 

است كه به گفتة مسعود سـعد، خواجـه بونصـر پارسـي، از      از قراين ايين التفات و عالقه، يكي اين .23
  سپهساالران غزنويان هند، در مجلس شاه:



٣٥ نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان با شاهنامه

  طيبتي طرفه در ميان افكند    
  بيت شهنامه در زبان افكند    

  )762، ص1364(ديوان مسعود سعد به تصحيح مهدي نوريان، كمال، اصفهان 
اهنامه را در همان جا تدوين كرده اسـت  و اگر قول عوفي معتبر باشد، مسعود سعد، گزيده اي از ش  

ك عوفي، محمد، لباب االلباب (از روي چـاپ پروفسـور بـراون بـا مقدمـه و تعليقـات علّامـه        -(ر
  ).520، ص1361قزويني و نخبة تحقيقات سعيد نفيسي)، به قلم محمد عباسي ، فخر رازي، تهران، 

  ك:-براي آگاهي بيشتر ر. 24
Tafazzoli, Ahmad, Dehqan, encyclopaedia Iranica, ibid, .1994, Vol.7. P994. 

يادآور مي شود كه مقاله توسط آقاي ابوالفضل خطيبي بـه فارسـي ترجمـه و در نامـة فرهنگسـتان،        
  منتشر شده است. 148-155)، صص 1376(بهار  9شمارة 

لـي اشـرف   ك فرهنگ فارسي مدرسة سپهساالر منسوب به قطران، تصـحيح ع -براي آگاهي بيشتر ر. 25
  .14، ص1380صادقي، سخن ، تهران 

گفتني است كه دكتر جالل متيني در يك پژوهش جالب، گروهي از واژگاني را كه احتماالً در نظـر    
شاعران آذربايجان واران آن دوران، دشوار مي نموده است، با استفاده از لغت فرس اسدي، مشخص 

ـ  -كرده است (ر ان فارسـي در آذربايجـان، گـردآوري ايـرج     ك دقيقي، زبان دري و لهجـة آذري، زب
  ).405-418، صص 2، ج1371افشار، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، تهران 
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  منابع
)، الفهرست، ترجمة رضا تجـدد ، انتشـارات اسـاطير بـا همكـاري مركـز بـين المللـي         1381ابن نديم (

  ، تهران.ها گفتگوي تمدن
و تحشـية فـتح اهللا مجتبـايي و علـي اشـرف صـادقي،        )، لغت فرس، بـه تصـحيح  1365اسدي طوسي (

  خوارزمي، تهران.
) مسعود سعد سـلمان و شـاهنامة فردوسـي، جسـتارهاي شـاهنامه شناسـي و       1381اميدساالر، محمود (

  مباحث ادبي، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، تهران.
، » ربـارة منـابع و شـعر فردوسـي    هفت خان رستم، بيژن و منيژه و نكاتي د«)، 1381اميدساالر، محمود (

  بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، تهران.
  )، ديوان به اهتمام عباس اقبال آشتياني، كتاب، كتاب فروشي اسالميه، تهران.1318امير معزّي(

  )، تاريخ تبار و زبان مردم آذربايجان، فكر روز، تهران.1371انصاف پور: غالمرضا (
  شناسي، اميركبير، چاپ هشتم، تهران. )، سبك1375بهار: محمدتقي (
  )، ديوان، از روي نسخة مرحوم محمدنخجواني، دنياي كتاب، تهران.1362تبريزي، قطران(
  )، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، سخن، تهران.1376تفضّلي، احمد (

لـوم انسـاني   ، مجلة دانشكده ادبيات و ع» سرو كاشمر در شعر ادب فارسي«)، 1372حاكمي، اسماعيل (
  .102-103دانشگاه فردوسي مشهد، شمارة 

  المجالس، تصحيح و تحقيق از محمد امين رياحي، علمي، تهران. نزهة)، 1375خليل شرواني، جمال (
)، فرهنگ نامة شاهنامه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي،   1379رستگار فسايي ، منصور ، (

  ج دوم، تهران.
ي فردوسي شناسي، مؤسسة مطالعات و تحققـات فرهنگـي ،   ها )، سرچشمه1372(رياحي، محمد امين، 

  تهران.
  )، فردوسي طرح نو، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران.1375رياحي، محمد امين، (
، ناموارة دكتر محمود افشـار، بنيـاد   »مالحظاتي دربارة زبان كهن آذربايجان«)، 1367رياحي محمدامين، (

  تر محمود افشار، تهران.موقوفات دك
  )، از گذشتة ادبي ايران، انتشارات بين المللي الهدي ، تهران.1375زرين كوب، عبدالحسين ، (
  )، با كاروان حلّه، علمي، چاپ نهم، تهران.1374زرين كوب، عبدالحسين، (
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ن كنگـرة  ي ششميها ). بحثي دربارة شعر قطران تبريزي، مجموعة سخنراني1357سجادي، ضياء الدين، (
  ، دانشگاه آذر آبادگان، تبريز. 3تحقيقات ايراني، ج

  )، صور خيال در شعر فارسي، آگاه، تهران.1378شفيعي كدكني، محمدرضا، (
  ، فرهنگ تلميحات، فردوس، تهران.1378شمسيا، سيروس، 

ات انساني و مطالع-اساطيري ايران، پژوهشگاه علوم –)، فرهنگ حماسي 1375صديقيان، مهين دخت، (
  فرهنگي، تهران.  

  ، فردوس و مجيد، تهران.2)، تاريخ ادبيات در ايران، ج1373ذبيح اهللا، (-صفا
الطبري، ابوجعفر محمد بن جرير ، (بي تا)، تاريخ طبري ، تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، دارالتـراث،    

  بيروت.
، پژوهش دانشگاه، كمبـريج،  ي كوچك شمال ايران، تاريخ ايرانها )، مادلونگو سلسله1372ن، (-فراي، ر

  تهران.
)، شاهنامه، به كوشش جالل خالقي مطلق، بنيـاد ميـراث ايـران بـا هكـاري      1369فردوسي ، ابوالقاسم، (

  بيبليوتكا پريسكا، كاليفرنيا و نيويورك.
  )، سخن و سخنوران، خوارزمي، تهران.1369فروزانفر، بديع الزمان، (

ن و نهضت ادبي، شركت سهامي چـاپ و انتشـارات كتـب ايـران،     )، آذربايجا1346فقيه، جمال الدين، (
  تهران.

  )، شهرياران گمنام، نشر جامي، تهران.1377كسروي، احمد، (
ي جيبي بـا همكـاري مؤسسـة    ها )، قطران شاعر آذربايجان، شركت سهامي كتاب1356كسروي، احمد،(

  فرانكلين، تهران.
ي ششـمين كنگـرة تحقيقـات ايرانـي،     هـا  ة سخنراني، مجموع» شاهنامه خواني«)، 1357لسان، حسين، (

  دانشگاه آذر آبادگان، تبريز. 
  محجوب، محمدجعفر، بي تا، سبك خراساني در شعر فارسي، فردوسي و جامي، تهران.

)، سابقة زبان دري در آذربايجان، چهرة آذر آبادگان در آينة تاريخ ايـران،  1353مرز آبادي، غالمحسين، (
  ان ، تبريز.دانشگاه آذر آبادگ

... (دربارة تناور درخت داناي تـوس)، بـه    اند آورده ها )، اين كه در شهنامه1379مواليي، محمد سرور، (
  كوشش گروه رجال و مفاخر خراسان شناسي، مركز خراسان شناسي ، مشهد. 

  )، فردوسي و شعر او، توس، تهران.1372مينوي،  مجتبي، (



 21/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٣٨ 

  ش محمددبير سياقي، زوار، تهران.)، سفرنامه، به كوش1373ناصرخسرو، (
)، محمد بن البعيث و زبـان آذري، زبـان فارسـي در آذربايجـان، [گـردآوري]،      1371نخجواني، محمد، (

  ايرج افشار، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، تهران.
  )، آفرين فردوسي از زبان پيشينيان، فصل نامة هستي.1371نوريان، مهدي، (

  ، اساس اشتقاق فارسي، ترجمه جالل خالقي مطلق، بنياد فرهنگ ايران، تهران.)1356هورن، پاول، (
Khaleghi Motlagh, Jalal. (1987). Asadi Tusi, encyclopaedia Iranica, edited by. Ehsan Yarshater, New York, Vol.2 
Omidsalar, Mahmoud (2002). Could Al-Thaalibi have used the Shahnama as a source, 

  جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.
Tafazzoli, Ahmad, (1994), Dehqan, encylopaedia Iranica, ibid, Vol.7 

  



  
  
  
  
  

ه بيشتر به والياتلزوم توج   
د حسن تقي زادهسي  

  
شود و تقريباً در همان حدود ايران قـديم   مي مملكتي كه امروز ايران ناميده 

اسالمي بجا مانده اسـت در ادوار مختلفـه شـامل قطعـات و      ةقبل از اسالم و دور
ديـن و   طة اتحادواسه نواحي مختلفي بوده كه غالباً ارتباط آنها با همديگر بيشتر ب

ـ  يـك  ه زبان و عرفان و آداب ملي بود و كم و بيش تابع يك مركز سطلنت بوده ب
. لكن در طي قرون و تاريخ دو هزار و پانصد اند پادشاه بزرگ انقياد يا بيعت داشته

ـ  ه ساله نه حدود و وسعت قلمرو اين مملكت يكسان بوده و نه اتصال اجزاي آن ب
نه مركزيت تام و نه همه تابع يـك سـلطان. البتـه در     يكديگر كامل، نه مركز ثابت

قلمرو پادشاهان ايران از حـدود طبيعـي آن خـارج بـوده و گـاهي       ها بعضي دوره
خـود   ةقدري بسط داشته كه ممالك مختلـف خـارجي را هـم در تحـت سـلط      هب

  ند.  ا داشته
هخامنشيان بابل و مصر و آسياي صـغير را نيـز زيـر حكـم خـود آورده و      

از ملل بزرگ متمدن دنياي آن زمان را تسـخير نمـوده بودنـد. بعضـي  از      بسياري

                                                            
  زاده در مباحـث   مقاله نخستين اثري اسـت كـه از تقـي   [اين]  1306بايد توجه داشت كه  پس از سال

  .139تا  120، صص 4زاده، ج  ؛ مقاالت تقي)فشارايرج (ا اجتماعي كشور چاپ شده است

  حزب عاميون). 2(نشرية شمارة  1327ارديبهشت  21سخنراني در كانون هدايت افكار،   
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سالطين ساساني نيز گاهي فتوحاتي در مغرب و مشرق ايـران كـرده و بعضـي از    
سلجوقيان هم از حلب تا كاشـغر فرمـانروائي داشـتند. ولـي حـدود طبيعـي ايـن        

ايران ه نسبت بمملكت همان حدود ايران اشكانيان و ساسانيان و صفويان بوده كه 
كنوني بعضي اضافات در مغرب و شـمال و مشـرق داشـته اسـت كـه بيشـتر آن       
نواحي در دو قرن اخير از دست ايران خارج شده اسـت. در بعضـي از ادوار هـم    

ي در تحـت حكـم يـك    لـ قسمتي از ايران حاليه بـا قسـمتي از مـاوراء حـدود فع    
  لخانيان مغول و تيموريان.  سلطنت بوده است مانند عهد غزنويان و سامانيان و اي

در زمان قديم غالب قطعات مملكت و حتي نواحي فرعي امير و حكمـران  
همين جهت پادشاه بـزرگ مركـزي   ه نيمه مستقلي داشته كه عنوان شاه داشتند و ب

شد (مانند مهرداد اشكاني و سالطين ساسـاني) مـثالً اردشـير     مي شاهنشاه خوانده 
بة خودشان حتي پاپك پدر اردشير را كه يك رئيس بابكان و پسرش شاپور در كتي

معنـي  ه يعني خداي كه ب» خوتاي«محلي بيش نبود شاه و پدر بزرگ او ساسان را 
بـوده كـه   » اي ممالك محروسه«خوانند. پس ايران عبارت از  مي امير استعمال شده 

ت كردند و همه يا اغلب از شاهنشاه بزرگ تبعيـ  مي شاهان محلي در آن حكمراني 
  ند.  ادد مي داشتند ودر جنگها سپاه و در صلح باج و خراج 

ـ   يـك پادشـاه   ه در آن ادوار وحدت مملكت بيشتر عبارت از همان انقيـاد ب
ي وحدت ديني رابطة اتصال بود و وحدت زباني مركزي بوده و پس از آن تا حد

ا بـيش  يا نژادي مبناي عمده و اساسي نبود. چنانكه در ساير ممالك دنيا نيز كم يـ 
همين سياق بود و حتي تا اين اواخر در بعضي ممالك ايـن اصـلي جـاري    ه كار ب

بوده و هنوز هم هست مانند شاهنشاهي اطريش تـا سـي سـال قبـل و پادشـاهي      
بـه فرانسـه ايـن دوتـاي      ـ  (كه اقوام انگليس و اسكوچ و ولـش  انگليس تا امروز
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پادشـاه متحـد    در تحـت حكومـت يـك    ـ  شـوند  مـي  آخري اكوس و گال ناميده 
ايـن  ه باشند.) لكن ما حاال يعني از نهضت انقالبي  مشروطيت و بيداري ملي ب مي 

در سياست داخلي مملكت رايج نموده و اساس و » وحدت ملي«طرف يك تعبير 
م روي اين اصل بگذاريم، يعني عالوه بر يگـانگي  يخواه مي بنيان مملكت خود را 

ان بـر شـالودة تربيـت و تمـدن و آداب و     در پادشاه و حكومت مركزي مليت اير
كننـد گذاشـته    مـي  تعبيـر  » كولتـور «فرنگـي  ه سنن و عادات و تاريخ مشترك كه ب

  گردد.   مي » وحدت ملي«شود و اين وحدت كولتوري ماية اساسي همان  مي 
ان بنگريم متوجه خواهيم شد عديدة امه اگر در اين امر بيشتر  غور كنيم و ب

ـ   » وحدت ملي« كه اين مطلوب يعني ر از صـ اقتضـاي ع ه مانند ساير امـوري كـه ب
ممالك متمدنه اقتباس شده است مثل مشروطيت و عدليه و مدارس و غيره فقـط  

يابد، بلكه شرايطي دارد كه بدون تحقق آنهـا   نميلفظ و تكرار آن حصول كامل ه ب
و اين ظواهر اسمي مانند رنگي درخشان خواهد شد كه بر كهنـه بنـائي زده شـده    

ترسم كـه امـروز اوضـاع ايـران از      مي حالت قديم مانده باشد. ه باطن آن كماكان ب
حيث وحدت ملي فرق زيادي با عهد ايلخانيان مغول يا دورة زنديه نداشته باشد. 

رع بين واليت و وجـود تلگـراف و قشـون و    او شو قراست است كه ساختن طر
المـت حكومـت مركـزي    قول الرد كرزن يگانـه عامـل و ع  ه مخصوصاً توپ كه ب

هم نزديك و نفـوذ  ه ب ۀً ايران است (و حاال تانگ و طياره هم) واليات ايران را ماد
ـ   ه حكومت مركزي را در آنجاها زيادتر نموده است لكن شاهان نواحي مختلـف ب

رعايا و ايـالت و  ه شكل ملوك الطوايف با ظلم زيادتري به اسم جديد ايلخان و ب
كيالت جديد براي مزيد قدرت خود فرمانروائي دارند و استفاده از قوا تش حتي با

واسطة مركزيت غير عادالنه كه تزايد گرفتـه عـالوه بـر ظلـم و     ه از طرف ديگر ب
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و دوشيدن رعايا از طرف ارباب تسلط و نفود محلي مركزي نيـز   يتعدي و بيگار
ند. بدبختانه ك مي آنها را استثمار و استعباد نموده ولي منافع و حقوق آنها را اهمال 

شـمار و فرسـتادن فـوج فـوج      اوضاع فعلي مركزيت حكومت و ايجاد ادارات بي
هر شهر و قصبه و حتي دهات و حتي ه ت باموريت ادارأعنوان مه مردم پايتخت ب

عدم تجانس اين آقايان طبقة حاكمة متجدد با اهالي زبان بسته و محكوم واليـات  
دبخت و ميان مردم محروم از وسايل رفـاه  فرنگي آنها در آن نقاط ب و زندگي نيمه
اين وضع را شبيه به تسلط يـك قـوم  خـارجي بـه مسـتعمرات و       ،حداقل بشري

  وسائل مختلفه اليحصي ساخته است.ه غارت دارائي ناچيز آنها ب
تشديد مركزيت كه عمده بـراي پيـدا كـردن كـار بـراي قسـمتي از سـكنة        

تمـدن واليـات يـا     ةدر باال بردن پايثيري أمورين واليت است تأپايتخت و طبقة م
عمران اقتصادي و مدني و ترقي عرفاني آنها ننموده، جز آنكـه در هـر واليتـي بـا     

شـود چنـد عمـارت     مـي  جبر گرفته ه پولي كه از همان مردم فقير عور و گرسنه ب
العاده عالي و باشكوه و خارج از تناسب با حالت سكنه براي نشيمن يـا ادارة   فوق

سه خيابان خوش ظاهر براي تفـريح و سـرعت    كشوري و لشكري و دومورين أم
ـ     ه لزوم وسائل نقلية خود آنها ب سير بي مـردم   ةقيمـت هـزار و بلكـه ده هـزار خان

و اين اعمـال مخصوصـاً درسـت بـرخالف انتظـار       اند بدبخت هر محل بنا نموده
و نقـيض   تنها در ايجاد و تقويت وحدت ملي اثري نداشته، بلكه نتيجة معكوس نه
  را داده است.   آن

ايران از يك نژاد و داراي يك زبان و يك دين و مـذهب   ةگفتن اينكه سكن
هستند و تكرار حماسي اين ادعاي صرف ما را به حقيقت يـافتن و حصـول ايـن    

اثني  ةزبان و داراي مذهب شيع خت فارسيتكند. غالب اهل پاي نميمقصود نزديك 
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ز پايتخت نيست و عرض و طول و تار و پـود  عشري هستند. لكن ايران عبارت ا
زبـان اسـت، در سـواحل شـمال شـرقي يعنـي اسـترآباد و         ايران پر ازاهالي تركي
،  در واليت كرمانشاه و كردستان و گروس و در اند ساكن ها خراسان غربي تركمن

گز و غيـره و همچنـين در فـارس و     خراسان و در نواحي قوچان و بجنورد و دره
كوه و بروجرد و ورامين و قزوين و منجيل و غيره  تان شمالي و پشتكرمان و لرس

شـود (در بعضـي    مي سكني دارند كه شايد جمعاً قريب نيم ميليون از نفوس ايران 
    ).هشتصد هزار نفر هم تخمين شده است... ري اخيها احصائيه

عالوه بر اين قسمتهاي منختلف سكنه كه در زبان و بعضي در نژاد هـم بـا   
ايرانيان غير مسلم هم  .زبان اختالف دارند ولي غالباًَ مسلمان هستند انيان فارسياير

ظاهراً بين صد و پنجاه و دويست هزار نفر هستند مانند ارامنه كـه قريـب هشـتاد    
عدة زيـاد و  ه ميه و مراغه و تبريز و اصفهان بورهزار نفر (در سلماس و خوي و ا

از پنجـاه هـزار (در همـدان و طهـران و     متفرقه در واليات ديگـر) و يهـود بـيش    
اصفهان و شيراز و نقاط ديگر) و آسوريها (كه در آذربايجان بـه آ نهـا كلـداني يـا     

شود) شايد پانزده الـي بيسـت هـزار (در جنـوب آذربايجـان) و       مي نصراني گفته 
در حدود ده و پانزده هزار نفر (در يزد و كرمان و كاشان و طهـران) و   ها زردشتي
ا (غالباً مهاجر) در بلوچستان، و از حيـث زبـان غيـر از فارسـي و بـيش از      هندوه

بيست و چهار زبان محلي مانند گيلكي و مازندراني و لري و طالشي و سمناني و 
ي كرمـانج و زازا و  هـا  غيره كه از شعب فارسي هستند زبانهاي كـردي (بـا شـعبه   

راهـوي و تركمنـي و    ي جافي و سنجابي و غيـره) و بلـوچي و ب  ها گوران و لهجه
عبـري جديـد در اكنـاف ايـران زبـان       عربي و تركي و ارمني و سرياني جديـد و 

جماعاتي از ايرانيان است، و از حيث مذهب هم عالوه بر مذاهب اسـالمي ماننـد   
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 ةنواحي متفرقـ  ة(شافعي و حنفي و كمي حنبلي) از كردها و عربها و سكن ها سني
و بلوچهـا كـه    انـد  و بعضي بنادر) كـه شـافعي   الرستان و جنوب ايران (مانند اوز

رود گـيالن و نـواحي سـرحدي خراسـان و افغانسـتان و       و اهالي گرگان اند حنفي
اندكي از خوارج اباضية مهاجر كه از مسقط به بنادر خليج فارس (مانند بندر لنگه 

ال اللهي معروفند و در شم غلط به عليه و اهل حق كه ب اند و چابهار و غيره) آمده
مغرب ايران پراكنده و از حيث نفوس عدة عظيم و معتنابهي را شـاملند و فـرق    و

مختلفة شيعه از اسمعيليها (در نيشابور و غيره) و شيخيه (مخصوصاً در آذربايجان 
ذربايجـان)  آذهبي (در شيراز و سلماس و ساير نقاط  ةو كرمان و همدان) و صوفي

ي مختلـف آن) و غيـره از مسـيحيان    هـا  و شـعبه  ها اللهي (با طريقت و شاه نعمت
يـك طبيعـت در مسـيح) و همچنـين     ه ي مونوفيزيت (قائل بها نسطوري و ارمني

ي تبليـغ شـده و منشـعب از خـود ارامنـه و آسـوريها و       ها كاتوليك و پروتستانت
و صابئين در اهواز و شوشتر (كه پيروان حضـرت   ها و زردشتي ها مييهمچنين كل

هـم در   )ازلي و بهائي(خوانند) و باييه  مي ا آنها را ماندائي ه يحيي هستند و فرنگي
از حيث طرز معيشت هم ايالت چادرنشين شايد معـادل   .اكناف ايران وجود دارد

ربع نفوس تخته قاپو يا بيشتر باشند و اين اختالف در اسـاس اجتمـاعي زنـدگي    
حتيـاط  موجب فرق عظيمي بين اين دو قسمت از ملت و مقضي مطالعه دقـت و ا 

كلي و در نظر گرفتن مقتضيات معامله با آنها است، مخصوصاً دقـت در انتخـاب   
امور آنها، يعني قسمت كمي از امور عامـه، كـه حتمـاً     ةمورين مناسب براي ادارأم

تفصيل بحـث  ه بايد در تحت ادارة حكومت مركزي باشد. در اين باب كمي بعد ب
  كنيم. مي 

ب و نژاد و نوع معيشت و غيره عرض شد زبان و مذهه چند كلمه كه راجع ب
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  عرض كردن در مجمعي چنين از اهل معرفت نبوده باشد.  ةترسم كماينبغي شايست مي
تحقيق و خالي از ارقام و اعداد و تاريخ و تعيين امـاكن   چه سخن گفتن بي

اي در موضـوعي   به تدقيق كافي سزاوار نيست و ناگفته بهتر اسـت و هـر خطابـه   
ـ   ةمطالعات محققانه و مراجع ةد در نتيججدي حتماً باي خـذ معتبـر و   Ĥمه وسـيع ب

ـ    جمع ه آوري مطالب صحيحه در مدت كافي و نسبتاً معتد و با صـبر و حوصـله ب
جانب فرصتي كافي براي اين امر نيـافتم   سف است كه اوال اينأعمل آيد و جاي ت

ـ  قدر كـافي د  هخذ معتبر و وافي از كتب و مجالت خارجي بĤو ثانياً م ه ر طهـران ب
سهولت دسترسـي  ه كنار وجود داشته باشد ب آيد يا اگر هم در گوشه و نميدست 
توان داشت و ثالثاً كتب فارسي بدبختانه داراي تحقيق و قابـل اعتمـاد    نميبه آنها 

جـاي   ردر اين موضوعات هنوز تدوين نشده و يا آنچه هست ناقص است و بسيا
د و باشـوق  ايق و مخصوصاً جوانان باسوآرزو است كه يكي از ارباب فضل و تحق

اي در اين موضـوع   تزايد است رسالهه ب آنها رو ةدر تحقيق و تتبع كه الحمدهللا عد
يعني جغرافياي نژادي و زباني و ديني و مذهبي و اقـوامي و طـوايفي و عشـايري    
 ايران با تعيين دقيق امكنه و ازمنه و عدد و رقم و تاريخ و بلكه نوع معيشت از هر
قبيل و نوع محصول و تجارت و انواع صنعت و حتي انواع كسـب و حيوانـات و   

ليف نمايد و از صرف وقت و همت و سير و سـفر و مراجعـه   أنباتات هر ناحيه ت
هيچ قسم خودداري نكرده ولو بـه سـه چهـار سـالي زحمـت مسـتمر       ه كتب به ب

و نقـائص   هـا  لانجام رسانيده يك خللي از هزاران خله حاجت باشد اين كار را ب
اصطالح معروف از پيش پـا بـردارد و بـراي ايـن      هرا سد و ب علمي و احصائي ما

ـ  و مجـالت جغرافيـائي و كتـب اختصاصـي علمـي و       هـا  نامـه  سـياحت ه مقصد ب
ـ لـ ي اجتهادي در زبانهاي خارجي مثالً در انگها رساله دورة مجلـة انجمـن   ه يس ب
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كه در ظرف شصت هفتاد سـال   راپرتهاي قونسولي انگليس جغرافيائي پادشاهي و
 و قطـع شـده)  نشد (و حاال بدبختانـه م  اخير براي هر يك از واليات ايران نشر مي

آلماني و نظـاير آن در زبـان روسـي و ايتاليـائي و      Erdkundeمجلة ه مخصوصاً ب
فرانسه مراجعه نمايد. مثالً خالي از فايده نيست ذكر اينكـه محقـق بزرگـي ماننـد     

انگليس كه ساليان دراز در ايران بـود و در وزارت خارجـة مـا     هوتم شيندلر تبعة
قونسـول افتخـاري سـوئد بـود رسـائل و       مأمور كار تذكره و ضمناً مخبر رويتر و

ايران نوشته (شايد قريب شصت هفتاد فقره) و بجز ه مقاالت بسيار مفيدي راجع ب
ـ  انگليسي است مانند كتاب عراق شرقي و غيره باقيه دو سه تا كه ب زبـان  ه همه ب

نشر شده، مانند مقاله راجـع بـه    Erdkundeآلماني  ةآلماني است و در همان مجل
زردشتيان ايران و معدن فيروزه و غيره. چه اين شـخص كـه بزرگتـرين دانشـمند     

آلماني بود و بعد تبعيت انگليسي قبول كرده  ،ايران معاصر بوده عصر خود راجع ب
م نباشد كه سرماية عمده و بلكه غالب كتاب نفيس اكثر آقايان معلو بود و شايد بر

گمنـام اخـذ    ۀً نسـبد كرزن معروف در باب ايران از اين شخص عالمـة  رو عظيم ال
سف است كه پس از دورة انحطاط علمي از قرن هشتم و أشده است. البته جاي ت

ضعف گذاشـت و نـدرت   ه اين طرف كه تحقيق عميق علمي رو به نهم هجري ب
اين طـرف در  ه ز باوجود نهضت ضعيفي كه از عهد ناصرالدين شاه بپيدا كرد هنو

العـاده و   ظهور است كتابي راجع به جغرافياي معاصر ايران نظير كتاب فوق ةمرحل
نام احسن التقاسيم كـه از آخـر قـرن چهـارم     ه عالمانه و پرمايه و ممتاز مقدسي ب

رت و صـنعت  است و شامل معلومات كلي در باب مـردم و زبـان و ديـن و تجـا    
ليف و تدوين نشده است و جا دارد اين خلل هرچه أمحصوالت هر ناحيه است ت
وقت خواهيم دانست كه در مملكت ما چه مخلوقاتي  زودتر برطرف گردد و ما آن
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و چه انواعي و چـه زبانهـا و چـه مـذاهب و چـه محصـوالت و چـه جريانـات         
واهيم فهميـد كـه در   زيرزميني موجود و چه دردهائي در دلها مكنون اسـت و خـ  

اه شـ مة مانوستر ايرانشهر مردمي از رعاياي پادلكه بمپور با وجود تبديل اسم آنها ب
كنند كه فرق زيادي با اسالف قفص و كوچ خود در قرون  مي ما در طهران زندگي 

  الملك ندارند. خان يا وكيل وسطي و اجداد بالفصل خود در عهد حكومت ابراهيم
خود بيائيم بايد عرض كنم كـه همـدردي بـا     ةخطاب موضوعه براي اينكه ب

نظر ه واليات از محروميت از توجه اولياي امور حاال برحسب ظاهر عمومي ب ةنال
ات و بـه بالغتـي   خواهم در اين باب بكنم بكـرّ  مي آيد و اين عرايضي كه بنده  مي 

ي مـن  خواهم اگر بگويم كه بـرا  مي لكن معذرت  ؛شود بهتر از من گفته شده و مي
خيـزد يـا نـه، و اگـر      ها واقعاً از دل بـر مـي   اين دلسوزي ةمعلوم نيست كه آيا هم
اين درد بزرگ هست چرا اثري نمايـان از ايـن مقـاالت و    ه حقيقتاً توجيه واقعي ب

ظهور نيامده و اين سخنها در دلها ننشسته است و حقيقت آنست كـه  ه اظهارات ب
اسـت كـه بشـود در طهـران تصـويري      اوضاع واليات بيش از آن نامطلوب و بد 

زنم ولي در عهد قاجاريه مـثالً   خيالي از آن حاصل نمود. از زمان قديم حرف نمي
واليات اين اندازه و شايد عشر آن در زيـر فشـار تشـكيالت جديـده كـه تمـدن       

ـ      مي عصري ناميده  م و اسـتثمار ادارات  شـوند نبودنـد و در تحـت تسـلط و تحكّ
رده مالياتهاي گوناگوني هم (جز گمرك صدي سه يـا  حساب زندگي مذبوح نك بي

هـيچ   صدي پنج از قيمت) براي حوائج ضرورت زندگي خود از واردات و اصـالً 
پرداختنـد و در صـدور محصـول     نمـي اسم انحصار دولتي تجارت ه نوع مالياتي ب

خارجه تابع مقررات و عوارضي كمرشكن نبودند و البته راست است كـه  ه خود ب
 ةدني و عمران هم محروم بودند. در بـدو مشـروطيت عايـدات بودجـ    از وسائل م
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هفت ميليون و سه ربع ميليون تومان بـود و مخـارج مملكتـي و دولتـي      ايران كالً
يازده ميليون و يك ربع ميليون بود. مجلس اول اين نقصـان بودجـه را بـا حـذف     

يا تقليل جب و مستمريهاي هنگفت را حذف اقسمتي از مخارج موازنه نمود و مو
كرد. مثالً غالب شاهزادگان بالفصل ذكور هر يك بيست و چهار هـزار تومـان در   

مقياس ارزش پول آن زمـان قطعـاً بـيش از يـك كـرور تومـان فعلـي        ه سال كه ب
گرفتند  مي شمار هم مبالغي عمده  گرفتند و شاهزاده خانمهاي بي مي شودمقرري  مي 

بـود. مـثالً شـاهزاده     هـا  از ايـن انـدازه   ري آنها خيلي بيشو در بعضي موارد مقرّ
السـلطنه نقـداً و جنسـاً معـادل بيسـت و نـه هـزار تومـان و          كامران ميـرزا نايـب  

السلطان هفتاد و پنج هزار تومان و شعاع السلطنه يكصـد وده هـزار تومـان در     ظل
گرفت و مجلس اول مستمري هر يك از شاهزادگان بالفصل ذكور را كـه   مي سال 

زده هزارتومان داشت به دوازده هزار تومـان تقليـل داده و آنهـا را كـه     بيش از دوا
ه همان ميزان موجود گذاشت و براي شاهزاده خانمهـاي بالفصـل   ب ،كمتر داشتند

ـ     ايـن  ه فقط هزار و دويست تومان مقرر نمود و هكذا اعيـان و اشـراف و غيـره. ب
غلـه و پـنج    رخـروا  طريق بودجه را با آ نكه ششصد هزار تومان و گويا  ده هزار

سلطنتي مقرر داشت موازنه نمود كه ظاهراً در حدود  ةهزار خروار كاه براي بودج
  همان هفت هشت ميليون تومان شد.  

صـد  تعنوان مشروع ظاهري بـيش از هف ه امروز از مردم فقير اين مملكت ب
ه داند چقـدر. اگرچـ   مي طور غير مشروع هم خدا  هشود و ب مي ميليون تومان گرفته 
اين تناسب باال نرفته لكن از طرف ديگـر از عمـران مـدني    ه ثروت حقيقي افراد ب

. آب كـارون  انـد  اي وافي و متناسـب نبـرده   هم واليات جز راه شوسه و آهن بهره
ريزد و قناتهاي زياد خشك شـده و صـنايع    دريا ميه استفاده ب مانند عهد مغول بي
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اختـه شـده و جنگلهـا رو بـه تمـامي      محلي از ميان رفته و بسياري از درختهـا اند 
كسب و تجـارت   ،است. جاي صدها محصوالت داخلي را واردات خارجي گرفته

زوال گذاشته و گذشـته از كـار اسـتخراج نفـت و چنـد      ه و شغلهاي مستقل رو ب
حاصـل   كار و بي عظيمي بي ةايراني كه جمعي كارگر را مشغول داشته عد كارخانة

ن عالوه بر بردگي هزار سـاله مـورد انـواع تحمـيالت     مانده و از همه بدتر برزگرا
همه تحميالت براي چيست؟ آنچـه   . ايناند پا افتاده ازمالياتي دوائر دولتي گشته و 

كنم عايدات دولتي يعني پول مردم بدبخت واليات و دهات و ايالت  مي ل مأمن ت
داري شـود: يكـي نگاهـ    مـي  دو محل عمده مصرف ه و برزگران و كارگران فقط ب

ت كه دوثلث آنها حتماً زياد و جعلي و در صورت داشتن فايـده از  اانبوهي از ادار
آن با گناه محرماتي مانند لخت كردن مردم فقير برابـري   بمستحباتي است كه ثوا

ـ    مورين آن ادارت بـه  أعنـوان مـ  ه نتواند كرد و اعزام اردوهائي از اهـل پايتخـت ب
ت در پايتخـت  ادوها در پشت ميزهاي اداررا دو برابر آن نواليت و يا برقرار كرد

ي هـا  هيـ ش كـردن آنهـا بـا اثاث   وو ديگري ساختن عمارت عالي نيويـوركي و مفـر  
مورين. اگـر درسـت بـه انصـاف حقيقـي و      ألي مفـرط بـراي اسـتقرار آن مـ    تجم

عامة ملت رنجبر و فقيـر ايـران غـور فرمائيـد     ه خواهي ودلسوزي واقعي ب عدالت
ت پر عرض و طول يـا هـيچ فايـده    اكه بعضي از اين ادارتصديق خواهيد فرمود 
ـ  ندارد و يا اگر هم متضم انـدازة ايجـاد يـك قنـات     ه ن فايدة استحساني باشـند ب

  مجاني در يك آبادي زراعتي ارزش ندارد.  
مادي كه بگذريم يك عيب خيلي عمـده در كـار اداره كـردن     ةاز  اين جنب

اصول مركزيت است كه درواقع موضوع  واليات از مركز نيز همان افراط فعلي در
مورين مركزي و اعـزام آنهـا   أاصلي خطابة امروي اينجانب است. چون گماشتن م
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واليات ثمر تمدني و تربيتي نداشته و نخواهد داشت چه ضـرورتي  ه از پايتخت ب
دست جمعـي بيگانـه بـه    ه حقوق ب مردم واليات را مانند رعاياي بي ةدارد كه ادار

اي كه در باب اختالف و زبان و ديـن و آداب و   مقدمه آنها بدهيم.آداب و عادات 
عادات و حتي گاهي نژاد در نواحي مختلف ايران عرض شد براي توضـيح  ايـن   
نكته بود كه نه تنها در اقدامات اقتصادي و عمراني و معارفي و غيـره اهـل محـل    

قيم ه ر محتاج بدست آنها داده شود و آنها مثل صغيه كارهاي خود اگر به نسبت ب
امور خودشان گذاشته نشوند دلسوزتر خواهند بود و نتيجه بسـيار  ه مداخله ب و بي

شود، بلكه در قسمت معنوي و اخالقي نيـز سـپردن    مي بهتر حاصل و خرج كمتر 
مركـز و  ه دست افرادي از خود آنها كه در صداقت و وفاداري آنها به كار جمعي ب

ي نباشـد صـد مرتبـه اصـلح از آنسـت كـه       ا ههحكومت ملي و وطن مشترك شـب 
اشخاصي ناآشنا و ناجور بر آنها گماشته شود. همين مركزيت مفرط باعث آنسـت  

قيد و سست در دين و بدتر از  موريني بيأدين م اي با ايمان و با ناحيهه كه گاهي ب
قسق و قمارباز و منهمـك در مسـكرات و لهـو و لعـب و فسـق و       به آن متجاهر

ـ  شـود و ايـن اشـخاص     مـي  در نـاموس و عـرض مـردم فرسـتاده      اعفجور و طم
ض اخالق و اگر هم متعرّ» تربيت شده«اصطالح خود ه د و بمĤب و متجد  فرهنگي

ة مردم آنجا مثل يك خارجي يـا كـافر   ن مردم نباشند آداب و تدياوالً در نظر عام
وجه  هيچ هو ثانياً بشوند  مي دوري مردم از  آنها  و يا اقالًجلوه كرده و مورد نفرت 

با مردم يعني ملت اصلي مخالطه و معاشرت و الفت ننموده فقط با همديگر رفت 
كنند و اگر كلوبي داشته باشند در آنجا ورنه در منـازل يكـديگر اوقـات     مي و آمد 

غيراداري خود را صرف كرده و مانند بعضي خارجيان در مستعمرات وحشي دور 
برنـد. يـاد    مي سر ه بازي و ا ستعمال مسكرات ب گنجفههم آمده و برخالف آنها به 
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دارم وقتي در باب بعضي از عادات و اوضاع بيرجند از يك طهراني كه سـالها در  
االتي كردم، مثالً پرسيدم زبان محاورة آنها چگونـه اسـت   ؤموريت داشته سأآنجا م

قـت  اثني عشري مذهبي هم در آنجـا هسـت و هكـذا. گفـت حقي     ةو آيا غير شيع
آنست كه هيچ وقت با مـردم اختالطـي نداشـتم و مـن و رئـيس ماليـه و رئـيس        
تلگرافخانه و حاكم و رئيس پست كه هر پنج نفر از اهل طهران بوديم از غـروب  

گذرانـديم و   آفتاب منزل يكي از ما جمع شده و شب وگاهي روز را هم با هم مي
  .  اند كاره هرگز نفهميدم مردم آنجا چه

مورين ما در ممالك شرقي يا حتي غربي (غير از أسياري از مكه  ب همچنان
ممالكي كه زبان آنها فرانسه يا انگليسي يا شايد آلماني و روسـي اسـت) مـثالً در    

ام با مردم آن مملكـت كـه    تركيه و ممالك عرب و هند چنانكه خود مشاهده كرده
قونسولهاي ما در تركيه نزد آنها نمايندة ايران هستند اختالط نداشتند. مثالً يكي از 

كـه از او از بعضــي احـوال آنجــا و  مــردم محـل پرســيدم گفــت مـا هميشــه بــا     
  قونسولهاي خارجه معاشرت داشتيم و با اهل محل امتزاجي نداشتيم.

زبان مركزي كه حتي تركي هم ندانند  مورين فارسيأزبان م در واليات تركي
گونـه محبتـي بـه آن     كننـد و هـيچ   يم و ... و قوم محلي را... مدام تحقير و توهين 

نشـين كـه از    يمورين شيعه در واليـات سـنّ  أجماعت بدبخت ندارند و همچين م
ـ   ه ناداني اسائة ادب ب ال دولـت مركـزي در واليـات    مقدسات مـردم بكننـد و عم

اي از جن بشمارند و  و گاهي كرد را تحقير نموده طائفه كردنشين كه كردي ندانند
وحدت ه ) داشته باشند خدمت بها اللهي اهل حق (يعني علييا سلوك نامناسب با 

كننـد. دولـت امپراطـوري     مـي  بلكه درست نتيجة معكوس حاصـل   ،كنند نميملي 
عثماني با نظير اين خطاهاي منكر شيرازة مملكت خود را گسيخته و بـر بـاد داد.   
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ـ  طبقة متجدد ـ  ين و افنـديان از متعص ب  فرنگـي  ت تـرك و بين مفـرط در قوميĤمـ 
جبـل دروز و كردسـتان و ارمنسـتان و      استانبول را بر يمن و منتفك و حـوران و 

را تحت شكنجة مادي و معنوي گرفتند. شصـت   آلباني گسيل داشته اقوام مختلف
ـ  يبراي اينكه عرب ش هزار عسكر در يمن تلف شدند. ه عة زيديد آنجا را مجبـور ب

محلي آنجا را از زمين بلنـد  مورين أعادات و آداب جاري در قسطنطنيه نمايند و م
ـ   اصـطالح رايـج بيسـت سـال قبـل در بـين       ه كرده روي صندلي بنشانند، يعنـي ب

و جنگهاي داخلـي آن   ها داستان لشكركشي» سعادت را تحميل كنند«دين ما متجد
دولت با آرناودها و دروز و اكراد و اعراب و وهابيها و غيره كتـابي حجـيم توانـد    

چند سال قبـل در   اسم سليمان نظيف در سي وه اني بب عثمشد. يك والي متعص
سـخت گرفـت و ملـك     هـا  مداخله نموده و به آن ها موصل در امور ديني يزيدي

توان شمرد از دستشان  مي اسود مسلمين  طاوس آنها را كه نزد آنها در حكم حجر
گرفت ومعبدشان را كه مزار شيخ عادي باشد صدمه زد و آن قوم را كه در سنجار 

توانسـت   نمـي اي را كه با حرف شين شروع شود مثالً شـكر   اكنند و كسي كلمهس
لفـظ شـيطان معبـود    ه گفت كه ايماني ب مي پيش آنها بر زبان بياورد و سكر يا پگر 

ـ   مـي  كرد خونش فوراً هدر  مي آنها نداشته باشد و اگر لفظ شيطان را تلفظ  ه شـد ب
  يم شد.روش تركان پايتخت مجبور كرد و باعث فتنة عظ

در چهــل و چهــار ســال قبــل اينجانــب در يــك مهمانخانــة بيــروت يــك 
منصب نظامي ترك عثماني را ديـدم كـه در حـال نقاهـت بـود و تـازه از        صاحب

من گفت كـه جـزو   ه مريضخانة همان شهر بيرون آمده بود. وي در مقام صحبت ب
آنهـا را  اردوي يمن بوده و رئيس يك فوج بود. در آن هواي سوزان شانزده سـال  

تدريج تمام  هدر آنجا نگاه داشتند و دائماًّ گرفتار زد و خورد و هواي غير معتاد و ب
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افراد طابور يعني فوج او بجز يك سرباز مردند. تا عاقبت وقتي كه مرخص شـده  
رويـم. جـواب    سوار كشتي شدند آن سرباز از اين ساالر خود پرسيد حاال كجا مي

وطن؟ و لرزيـد  ه وطن؟ به كرد ب رطور استفهام تكرا هوطن. سرباز چند بار به داد ب
  و لرزيد و افتاد و مرد.
براي چه بود؟ براي اينكه امام يحيي امـام زيـدي خالفـت     ها اين اردوكشي

آداب  هـا  شناخت، اگرچه از حيث تبعيت حرفـي نداشـت و يمنـي    نميرا  سلطان
داشتند. د استانبول را مجري نميتجد  

در لندن كه سابقاً ساليان دراز صاحب منصب بحري سفير كبير سابق تركيه 
د هـم بـود چنـد    يجد ةالوزراي تركي بود و شخصي معروف است و چندي رئيس

اينجانب حكايت كرد كه در جواني وقتي ناخداي يك كشـتي جنگـي   ه سال قبل ب
عثماني بود و  با آن كشتي يك هيئـت تفتيشـية عـالي عثمـاني را تحـت رياسـت       

بـرد   مـي  شا براي تصفية امور يمن و مطيع ساختن آ نجا به يمن ت پاسپهساالر عزّ
ت. وقتي در طاالر كشتي با سپهساالر و أاين ناخدا جوان بود، ولي گستاخ و با جر

مورين لشكري و كشوري عضو آن هيئت نشسته بودند ناخـداي جـوان   أبزرگان م
م؟ جواب داد روي كجا ميه با كمال ادب به سپهساالر خطاب نموده گفت پاشا ما ب

رويم. گفـت حضـرت پاشـا ممكـن اسـت بفرمائيـد بـراي چـه          فرزند به يمن مي
ت پاشا كه مرد دانا و عاقل بـود دريافـت كـه مقصـود او چيسـت و      رويم؟ عزّ مي
لي كرده سر برآورد و گفت فرزندجان! وقتي كه سلطان محمد فاتح در پيش از مأت

ـ چهار قرن و نيم قبل قسطنطنيه را از روميها ف ـ   ه تح كرد ب  ةهمـ ه موجـب فرمـان ب
كليسـاها و آداب و سـنن خـود     ةنصاري آزادي مطلق داد كه در امور ديني و ادار
رويم كه از قومي از مسـليمن سـلب    آزاد باشند و حاال در اين عصر ما به يمن مي
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ا با تلخي رطان بكشيم و اين حرف لالس عنوان عصيان عليه آزادي كنيم و آنها را ب
دولـت مركـزي خـود گفـت. همـين روش      ه از راه طعن و انتقاد ب و بغض گلو و

سي سال پيش در شامات علمـا  سياست داخلي باعث آن شد كه در جنگ گذشته 
دار آويخته شـدند، زيـرا كـه از مركزيـت شـديد      ه و ادباي نامدار عرب ب و فضال

  عثماني بيزار بودند.
و رامهرمـز و   ازهـو مورين دولـت در ا أبينم كه همه يا اكثر م نميمن دليلي 

لنگه و سنندج و تبريز و كرمان از طهران باشند و بدتر از اين آنكـه   ردزفول و بند
مركز ارجـاع شـود و در   ه امور حتي كارهاي جزئي بايد براي تصميم نهائي ب ةهم

 خـوان رسـتم بگـذرد يـا اصـالً      شمار مركزي از عقبـات هفـت   البيرنت ادارات بي
  نگذرد.  

پور يا چابهار يـا صـحراي تـركمن كسـي يـا جمـاعتي       دانم اگر در بم نمي
سيسي مفيد بكند چرا بايد منتظر اجازه و تصويب ادارات مركزي بشود أبخواهد ت

شوند و اين آزمودگي جز با عمل و نامور محلي تربيت  ةو مردم واليت براي ادار
. ام واليات نيز در اختيارات خود پرمحدود هسـتند حصول نيايد. حكّه ت بااختيار

درصورتي كه اگر حاكمي نادرست است نبايد او را بر خلق خدا گماشـت و اگـر   
مورين كشـوري و لشـكري   أاو اختيار داد و نه مركز و نـه مـ  ه درست است بايد ب

  مركزي ديگر در آنجاها مزاحم آزادي عمل او نشوند.  
و ايجاد پي در پي ادارات كم ضـرورت و عمـارات    نل طهراآبادي پرتجم

ـ  ووسيلة پ هادي بشد جبـر  ه لي كه از دست و دندان مردم گرسنه و عور واليـات ب
ت رمستقيم خرابي مملكت و انقراض نسـل ايرانـي و مهـاج    ةشود وسيل مي گرفته 
  ممالك مجاور است.  ه رعايا ب
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 ةمĤب طهـران كـه دسـتي در همـ     افندي بدبختانه جمعي محدود بلهوس و
بيننـد و يـا در فرنگسـتان وقـت      مـي  پـاريس  خواب شب و روز  اند كارها انداخته

و محافل يعني سوسـيتة عـالي    ها و جشن ها ها و پذيرائي گذرانند يا در مهماني مي 
برند و از حالت ملت ذليل و عريان خود غافـل بـوده    مي سر  هطهران روز و شب ب

بند صحبت خود را حكايـت شـيكاگو و نيويـورك     تماسي با آنها ندارند و ترجيع
منطقي و جهل يا ظاهرپرستي در همه چيز از تقليد  درجه بي اعليه و ب اند قرار داده

زنند و هيچ تـوجهي ندارنـد كـه چنـين حرفهـا       مي آن نقاط پرثروت و نعمت دم 
ـ   ه قياس منارة بلند ب كـوه هيماليـا   ه كوه الوند هم نبوده بلكه قياس چـاه عميقـي ب

شمالي ايـن شـهر    آمده در قسمت نطهراه وسان جندق بهنفر از بل است. اگر يك
مĤب چندي وقت گذرانده و بـه   اي فرنگي خانه در عمارات عالي و سينماها و قهوه

جمـع كـرده متصـل از خيابـان      مردم را دور خود هجندق برگشته بر سكوي طويل
ي آنجا حرف زده  مردم را تشويق كنـد  كـه پـالس    ها ضا و مغازههرزار و شا الله
زوال عقـل يـا وجـدان او     وب بنا كنند، آيا بـر خود را فروخته و سينما يا كل ةخان

  كنند؟ حمل نمي
خارجه ه شنوم كه بعضي ايرانيان را برخالف قانون اساسي از مسافرت ب مي 

كاش در عوض بعضي ديگـر را   .شوند مي ممالك مسلم همسايه مانع ه مثالً حتي ب
عــراق  افغانســتان و تركيــه وه شــدند و آنهــا را بــ مــي مــانع از رفــتن بــه آمريكــا 

فرستادند كه دائماً سر هر جمله مقايساتي بين ما و شكاگو و نيويورك نكنند و  مي 
ـ    .ال و پاسبان ايران اتومبيل نخواهندبراي هر حم جهـل  ه اين نوع حرفهـا اغـراء ب

انحصـارها و محـدود بـودن     است و موجب ضاللت. براي شـركتهاي تجـارتي و  
نند ولي براي مردي كه در اردكـان زن  ك مي ناله  ي شخصي گريه وها ورود اتومبيل
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كننـد. ايـن    كرد گريه نمـي  مي جاي گاو به گاوآهن بسته و شخم ه برا آبستن خود 
القـول اسـت    شكايت را دوستي كرماني كه پياده از كرمان به طهران آمد و صحيح

  چشم خود در اردكان مشاهده كرده بود.  ه من حكايت كرد كه خود به ب
دهند و  مي كت و عايدات بودجه را فقراي اين مملكت ماليات اين ممل ةهم

درصد سي شايد  شد و اقالً مي طور صحيح گرفته  هاگر ماليات بر عايدات حقيقي ب
ـ    مي دست ه ب ما از اين ممرّ ةثلث بودج طريق اقالً نايه ب كنـدن  ه آمـد و محتـاج ب

 ةت عظيمشدند. اين انحصارهاي تجارتي و شركتها باعث تحميال پوست فقرا نمي
كمي قبل  كمرشكني بر اين ملت شده است. دوستي تاجر ايراني در فرانسه دارم و

ـ   ةمن حكايت كرد كه برادرزاده از جنگ اخير ب سـال   سـي او كـه  ه او از شـيراز ب
بيشتر از وطن دور بود نوشته كه عموجان اينجا بيا و اگر بداني كه چه فوايدي در 

. شركتي در شيراز درست شده كـه امسـال   آمدي مي تجارت در اينجا است زودتر 
ـ   ه هزار و چهارصد درصد منافع داده و آن تاجر گفت به برادرزاده نوشتم خـاك ب

  سر شما.  
  نمائيد. مي كنيد و مباهات هم  مي پس بگو ملت را غارت 

 ةمداخله دادن خود مردم آنجاها در امور عامـ ه اصالح اوضاع واليات جز ب
خواهند نه عمارات عـالي   مي مردم واليات نه خيابان محلي امكان نخواهد داشت. 

پاريسي. يعني اين چيزها جـزو  ية الت خارجي و نه اثاثي مملو از تجمها نه مغازه
ـ  ةضروريات حياتي آنها نيست. آنهـا حاجـت شـديد در درجـ     اصـالحات  ه اول ب

كاملتر و مدارس فني و حرفتـي و صـنعتي و    ةالصح اقتصادي و شكم سير و حفظ
ـ    تعل ه يم خيلي ابتدائي و البته تكميل عدالت دارند و اگر پـول آن مـردم بـدبخت ب

شمار غير ضـروري و نگاهـداري اردوي عظـيم     صرف ادارات بي آورده و نطهرا
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 لـزوم     ديوانيان و بناي عمارات غير متناسب با فقر رعايا و اسرافات صد برابر حـد
ي از اهـل پايتخـت شـب و    نشود و با نيمي از قوت اليموت رعاياي واليت جمع

آجيل و حتي مسكر نخورنـد   و ها روز چلوكباب و مرغ بريان و پرتغال و شيريني
ي اصالح حال اقتصادي و صحه و قمار نكنند و قسمتي از اين عايدات در محل ب

سيلندر صرف بشود قوام و قـوت مـزاج و نظـام     هلباسي مشكي و كاله مردم نه ب
شـود و حتـي نـه تنهـا سياسـت داخلـي        مـي  كمتر مملكت خيلي بهتر و درد دلها 

  ه دگردد كه گفته ش مي مراتب مطلوبتر ه مملكت بلكه سياست خارجي نيز ب
  با رعيت صلح كن وز جنگ خصم ايمن نشين  

  ز آنكه شاهنشاه عادل را رعيت لشكر است
  

  سخنراني در آذربايجان
ري باز خيلي مسرور و از قلب خوشوقتم كه پس از قريب چهارده سال دو

ـ     ه زيارت موطن اصلي خودم تبريز براي من نصيب شـد و ايـن آرزوي عمـر را ب
  گور نبردم.  

ل الهي و تقـدير، چـه اميـد    و اين نيست مگر فقط و فقط از عنايت و تفضّ
درك اين سعادت وقتي براي بنده ضـعيف شـده بـود. در ايـن چنـد روز آقايـان       

فـيض زيـارت خـود خوشـبخت     ف نموده بـا  همشهريان از هر طبقه بنده را مشرّ
ر و از لطف و محبت همشهريان تشكّ ةبنده بود كه حضوراً از هم ةنمودند و وظيف

بـودن آن لطفهـا    يآثار از قلب ةقياس كه ابراز فرمودند و هم بي ةصميمي و خالصان
نمايان بودند امتنان قلبي خود را تقديم نموده بگويم كـه تقريـر و خصوصـاً بيـان     

ر قاصر است. گمان دارم احساسـات پـاك و بـا    ي از اين تشكّناقص از اداي عشر
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مقـدار شـما    خودم كه يك همشهري ضعيف و كمه صفا و گاهي جوشان نسبت ب
هستم بيشتر ناشي از آنست كه بنده در تمام عمر خودم خادم ايـران و مخصوصـاً   

خـدمت   مام و در تمام اين مدت اگر ه دلكش و ساكنين نجيب آن بوده ةاين خط
ت و غرضـي جـز وقـف    لي از دستم برنيامد يك دقيقه هم مقصود و آمال و نيقاب

نياكـان بزرگـوار خـودم     ةشيوه خدمت قوم خود نداشته و اگر به وجود ضعيف ب
ام  بدانم مبالغه نكرده» عين فـۀلم يشرك باهللا طر«المثل مصداق  خود را بالتشبيه في

قـل  «من است زيرا كه در و اين مهر و محتبهاي صميمي و با صدق همان پاداش 
  ام.   اولياي طريقت خود نمودهه ي بسأنيز باز ت» الاسئلكم اجرا

 تي محض عرض اخالص حقيقـي بـه  هيچ منّ خواهم ضمناً اين را نيز بي مي 
 ةهم وظيف مشهريان خود بگويم كه چنانكه بنده خدمتي در خارجه داشتم كه آنه

ـ  مملكتي بـود و در حفـظ حقـوق و منـافع ايـ      ملي و قـدر مقـدور   ه ن مملكـت ب
دولت ايران نه براي شخص  ي وسايل راحت نيز داشتم وكوشيدم ضمناً تا حد مي 

بنده بلكه براي رعايت آبرو و عظمت نمايندگي اين مملكت عمارتي عالي با اثاثه 
نـوع اسـباب راحـت از عمـارت مركـزي و آسانسـور و تلفـن و         آبرومند و همـه 

ـ  خدمتها  الكتريك و گاز و  پيش اختيـار سـفيركبير   ه و آشپز و اتومبيل و شـوفور ب
  گذاشته بود.  

خانه و الكتريك و  ةهم رفته اگر كراي حقوق و مواجب هم بد نبود و روي
اتومبيل وغيره هم به پول نقد حساب شود شايد جمع عايدي سفير در ماه معـادل  

ا قانوناً بيش از مور سياسي ايراني رأشد. با آنكه هر م مي پنج هزار تومان پول ايران 
دارند و من بيش از پنج سال آنجا بـودم ولـي خيـال     نميپنج سال در خارجه نگاه 

احضار مرا نداشتند و ظاهراً قصد آن بوده كه من چند سال ديگـر آنجـا بگـذرانم.    
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در چنين حالتي و اين مقدمات وقتي تلگراف تبريز رسيد كه همشهريان مـن مـرا   
كه هيچ چنين انتظاري نداشـتم و خـود    درصورتي دان وكالت خود انتخاب كردهه ب

ل دعوي هموطنان خود را اجابت نمودم أمدر اين امر كوششي نكرده بودم بدون ت
و عالوه بر وسائل راحت و آسايش حقوق پنج هزار تومـاني بـه حقـوق كمتـر از     
ششصد توماني عضويت مجلس تبديل نمودم (البته حاال حقوق را قـدري زيـادتر   

اي از مـال دنيـا از منقـول و غيـر      مايـه  ) پس بدون داشتن هيچ اندوخته واند كرده
منقول و با نداشتن يك وجب زمين يا خانه در ايران (كه تـا امـروز هـم نـدارم و     

ـ   ه اي ب اميدوارم بعدها كلبه ه دست بياورم) حركت كرده آمدم. چرا؟ بـراي اينكـه ب
باشم و ايـن كـار عـرض    زمين نينداخته ه شهريان خود را بمقول معروف حرف ه

العاده عظيم ملـت و لطـف صـميمي مـردم      خدمت جواب ناچيزي به محبت فوق
  ارم.ذگ نميتي ه بود و منّدار اين خطّ پابرهنه و كفش

غرض اصلي از آمدن من به آذربايجـان گذشـته از زيـارت خـاك وطـن و      
 حـال مـردم و شـنيدن    مطالعـة اوضـاع ايـن سـامان و     ديدار يار و ديار مشاهده و

گوش خودم بود. در اين چند روز كه ه دردهاي مردم و آرزوها و تقاضاهاي آنها ب
ام  ام. شـنيده  مكالمـه كـرده   در ميان شما دوستان هستم با اغلب طبقات معاشرت و

گـذارنم و آنهـا مـرا احاطـه      مـي  عالي يا با مايه وقـت   ةگفته شده من در ميان طبق
سي كامل ندارنـد. ايـن حـرف اسـاس     من دستره ضعيف و فقير ب ةو طبق اند كرده

ه مـردم كـم   لجم طبقات ملت و از آن ةهمه احترام و ارادتي كه ب ةندارد. من با هم
بخت  مايه و فقير و كم كم ةمن بيشتر براي ديدن طبق ،مايه هم دارم و بيش صاحب

من راه دارد ه ام و هر كسي بدون استثناي احدي ب و زحمتكش و اوالد خاك آمده
كـار   ر خدمت آنها باشم و حرفشان را بشنوم و حتي اگـر بـراي ايـن   و حاضرم د
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شهريان صحبت كنم از مالزم باشد من در يك مسجدي روي حصير نشسته و با ه
  جان حاضرم.   دل و

مشـاهدات عينـي بـر     ةدانستم و در اين چند روز در نتيج مي آنچه قبالً هم 
مـانش و شـور و   من روشن شد آنست كه ايـن ايالـت عزيـز مـا كـه غيـرت مرد      

خواهي و صداقتشـان  دل هـر كـس را ربـوده در حـال بـدبختي اسـت و         اصالح
  آور است.  سفأكار بسيار ت مخصوصاً اوضاع اقتصادي و تجارتي و شغل و

ـ  انـد  صـل أفقيرتر مست ةاصناف پريشان و طبق ،تجارت در نكس ه . ديـروز ب
ز مردمـي فقـط   چيزتـرين مردمـان را ديـدم كـه ا     هاي بـي  هچند محله رفتم و خان

صورت و روح پاك در آنها مانده و بس و مرا بسيار عجب آمد كه جتي در مركـز  
وك لـ هاي بسيار بسـيار مف  هو خان ها عمارت باشكوه بلديه كوچهه شهر و نزديك ب

  كنند.   نميزندگي  كنند يا اصالً مي هستند و مردم ذليل و مضطر در آنها زندگي 
كسـاد بـازار    ،يا نبـودن تجـارت عمـده   آنچه شنيدم مردم از كساد تجارت 

نبودن كار براي مردم فقير كه ميل دارند با دست كار بكنند و لقمـه نـاني    ،اصناف
عامـه و ضـعيف بـودن     ةي بـه طبقـ  اول و نقـص توجـه صـح    ةبخورند در درجـ 

المعارف و محدودي مدارس و بعضـي چيزهـاي ديگـر شـكايت دارنـد. در       ۀدائر
بيـنم اصـالح همـه چيـز را از دولـت       مـي  م كـه  خواهم عرض كن مي موضوع اول 

ي مسئول فكـري بـراي   ر دولتي و بلدي تا حدايخواهند و اگر چه دولت و دو مي 
بهبود حال مردم هستند همت و ابتكار شخصـي افـراد و مـردم نسـبتاً دارا هـم از      

داران واليت اغلب بـه پايتخـت رفتـه     اصالح است. بدبختانه سرمايه ةعوامل عمد
رونقي واليت و نبودن كار  كار باعث بي اين طريق اينه و ب اند يمن گزيدها نشجآن

ل و فقدان اقدامات عمراني و صنعتي گرديده است. غالباً شـكايت آن مـردم   غو ش
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دهنـد و   مـي  ران هـ ط واردات و ارز را بيشـتر بـه   ةهم باز از دولت است كه سهمي
ك دارم كه اگر اين عـذر و  مانند. لكن راست بگويم من ش مي دورافتادگان محروم 

آقايان و خانمهاي آذربايجاني طهران ياد وطن  ةشكايت هم روزي مرتفع شود هم
خـواهم   و ماية خود را نيز همراه بياورند. من نمـي  نموده به خانمان خود برگردند

لكـن اگـر    ،اعتدال و انصاف انتقـاد كـنم   و بيش از حد ايرادي بر آن آقايان بگيرم
ه احساسات افراد ملتي معطوف منافع و راحت و خوشي شخصـي  ن بيش از نود و
خود كه تا حد   اي هـم   هي اگر افراط شود ميل طبيعي و معقـول اسـت بـوده و ذر

ـ متوجه منافع عام مـردم   ةه و فداكاري نشود هيچ قدرتي و هيچ حكومتي امور عام
  را اصالح نتواند كرد.  

هـاي شوسـه و    ت بـه راه هاي مملك توجه دولت يعني درواقع ساير قسمت
آهن آذربايجان و آبياري و صنايع اينجـا البتـه الزم اسـت، لكـن حـس ابتكـار و       
اقدامات ملي از تدسيس شركتهاي مفيـد و غيـره بـراي بسـياري از كارهـا ماننـد       

كشي آب و الكتريك و چه درآوردن و ترقي زراعت نيز عامـل مهمـي اسـت.     لوله
پا شدن روستاييان و برزگـران تـا يـك     بيخراب شدن دهات و مرارع و قنوات و 

نشين است كه در موسم خرمن سري  اندازه هم نتيجة عمل بعضي اربابهاي طهران
به اينجا زده محصول را جمع كرده و فروخته و حاصـل نقـدي آن را بـه طهـران     

  برند كه بسيار ناروا است. مي
از  گويم كـه اگـر تمـام وسـايل عمـران مـدني را       من با كمال صراحت مي

آالت جديـد فالحتـي و    آبياري به طرز جديد و احداث آب زياد و آوردن ماشـين 
بستن سدها فراهم كنيد با حال حالية زارعين و محروم بودن آنها از حقوق انساني 
و مداومت ترتيب بردگي هزارسالة اصالح اساسي غيرمقدور اسـت و بايـد حتمـاً    



 ٦٢  21/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  ود.به اين كار هم درحدود اعتدال توجهي كافي بش
بدبختانه عايدات خزانة دولت، يعني آنچـه از طبقـة فقيـر ملـت ايـران بـه       

شـود صـرف    وسايل مختلف و مخصوصاً ماليات غيرمستقيم گرفتـه و جمـع مـي   
شود، يعني به عمران اقتصادي و ترقي  حوائج ضروري و اساسي مملكت فقير نمي

اسـب آن بـه   تن رسد، بلكه قسمت خيلي عظيم و بي فالحت و صنايع و صحي نمي
لزوم و افزودن عدة مستحفظين دولت به پنج برابر عـدة الزم و   احداث ادارات بي

شـود   تناسب به تقليد از عمارات نيويورك صرف مـي  بناي عمارات عالي بسيار بي
هاي آقـا ميرفتـاح آقـا     هاي مخروبة باالي نوبر و اطراف خانه و مثالً در مقابل خانه

ة فالكت و شبيه به آشيان گربه يا سگ اسـت بنـاي   كه ديروز ديدم و بدترين نمون
  عمارات پرتجمل و شكوه گناه است و روا نيست.

تـرين عوامـل انحطـاط     معني ديگر از بدترين و بزرگترين و مضرترين و بي
واليت ما و ساير واليات بدبخت ايران شدت مركزيت و سلب هرنوع اختيـارات  

و محدود سـاختن افراطـي رؤسـاي    و آزادي و حقوق از خود مردم واليات است 
ل حـرف نمـي     زنـم لكـن همـين قـدر      امور دولتي در واليات. در اين بـاب مفصـ

گويم كه بالشك بايد انجمن ايالتي و انجمـن بلـدي بـا انتخـاب كـامالً آزاد و       مي
اختيارات كافي در واليات برقرار باشد و حتي هر ادارة دولتي براي هر كار جزئي 

از مركز نشوند. براي اجازة تأسيس  كارخانـة يـخ در اول   محتاج به كسب دستور 
بهار به طهران نوشته در اواخر پائيز جواب نگيرند و همچنين بايد بيشتر مأمورين 
ادارات از اهل محل بوده و يا اگر بعضي از رؤساي درجة اول از طهران بيايد بايد 

  .زبان مردم را بداند و مدت مديد بماند و با مردم همدرد شود
  



  
  
  
  
  

  تو را كه دست بلرزد، گهر چه داني سفت!
  (اهميت نيروي جنسي در زندگي زناشويي از ديد سعدي)

  

  به استاد محمد جعفر محجوب: 
  تنت درست و  دلت  شاد  باد،  ايدون  باد!
  ادب  زِ   كشت  تـو  آباد  باد،  ايدون  باد!

  ست، هميشه تا كه جهان را روش فراموشي
  جهان  ياد  باد، ايدون  باد!  ز  رنج  تو  به

  

  جالل خالقي مطلق
  

اگرچه سعدي گلستان را به هشت و بوسـتان را بـه ده بـاب تقسـيم كـرده      
بندي  توان زير سه عنوان  كلي دسته مياست، ولي بيشتر حكايات اين دو كتاب را 

شناسـي و تهـذيب اخـالق فـردي نگـارش       كرد: يكي حكاياتي كـه در خويشـتن  
ويژه تعيين وظيفـة  اعضـاي    اي كه موضوع آنها تدبير منزل و به م دستهاند. دو يافته

خانواده نسبت به يكديگر است. و سوم آنهايي كه دربارة سياست مدن، چه شـيوة  
برخورد افراد جامعه با يكديگر و چه آيين كشـورداري و وظيفـة دسـتگاه دولـت     

  .اند شده (فرمانروا و كارگزاران او) نسبت به كشور و مردم، نوشته

                                                            

.95تا  89)، صص 1371(بهار  17شناسي، شمارة  نايرا    
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در ميان حكايات دستة دوم، چند حكايت نيز هست كه موضوع آنها رابطـة  
ي پيونـد زنـدگي   هـا  جنسي زن و مرد است. از ديد سعدي يكي از مهمترين رشته

  زناشويي، وظيفة شوهر در رفع نياز جنسي زن است:
منجمي به خانه درآمد، مردي بيگانه ديد با زن او به هم نشسته. دشـنام داد  

افتادند و فتنه و آشوب برخاست. صاحبدلي بـر آن واقـف   و سقط گفت و در هم 
  شد، گفت: 

 تو بـر اوج فلـك چـه دانـي چيسـت     
  

 1كه نداني كـه در سـراي تـو كيسـت      
  

اين حكايت مثل مردي است كه آن چنان به كار خـود سـرگرم اسـت كـه     
يابـد،   مـي وهر نديگر وقتي براي زن خود ندارد و در نتيجه زن او آنچه را كه از ش

توان تعبير كرد كه  ميجويد. البته اين حكايت را بدين گونه نيز  ميدر مردي ديگر 
يابد، الزاماً عمـل جنسـي نيسـت، بلكـه چشمداشـت       ميآنچه زن از شوهر خود ن

  همنشيني و مهرباني ست، چنان كه در حكايتي از بوستان آمده است:
ــوان   ــي ج ــد نوعروس ــكايت كن  ش

  

ــا     ــري ز دامــ ــه پيــ ــانبــ  د نامهربــ
  

 مپسند چندين كه بـا ايـن پسـر   «كه 
  

 بـــه تلخـــي رود روزگـــارم بـــه ســـر  
  

 كســاني كــه بــا مــا در ايــن منزلنــد 
  

ــد      ــان دلن ــن پريش ــون م ــه چ ــنم ك  نبي
  

ــان دوســتند  ــا هــم چن ــرد ب  زن و م
  

ــتند     ــي پوس ــز و يك ــويي دو مغ ــه گ  ك
  

 نديدم در ايـن مـدت از شـوي مـن    
  

ــن    ــد در روي مـ ــاري بخنديـ ــه بـ  »كـ
  

 ين سـخن پيـر فرخنـده فـال    شنيد ا
  

 ســـخندان بـــود مـــرد ديرينـــه ســـال  
  

 يكي پاسخش داد شـيرين و خـوش  
  

 گر خـوبروي سـت بـارش بكـش    «كه   
  

ــافتن  ــغ اســت روي از كســي ت  دري
  

ــافتن      ــو يـ ــايد چنـ ــر نشـ ــه ديگـ  كـ
  

 چرا سركشي زان كـه گـر سركشـد   
  

ــد      ــم دركش ــودت قل ــرف وج ــه ح  »ب
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دل بســوخت  اييكــم روز بــر بنــده
  

 فروخـت:  ميو فرماندهش گفت  ميكه   
  

 تــو را بنــده از مــن بــه افتــد بســي«
  

ــد كســي     ــر نيفت ــو ديگ ــرا چــون ت  2»م
  

پنج بيت نخستين اين حكايت نخست حدس را كه دربـارة حكايـت مـرد    
كند كه ايـن   ميكند، ولي سپس پاسخ پير به زن جوان روشن  ميمنجم زديم تأييد 

جزو باب سـوم ايـن كتـاب    تان حكايت بوسدو حكايت ارتباطي با يكديگر ندارد 
و موضـوع حكايـات ايـن بـاب بيشـتر      » در عشق و مستي و شور«است با عنوان 

سوزد و معشوق زيبا كـه   ميشرح همان عشقهاي افالطوني ست كه عاشق بيچاره 
فروشد. از اين رو در حكايت عـروس نوجـوان    مياز پرتو حق است ناز  ايجلوه
مرد عذرخواه نامهربانيهاي اوسـت.  » خوبروييِ«باب نقل شد، تنها همان اين كه از 

در حالي كه در حكايت مرد منجم سخني از زشت رويي شوهر يا خوبرويي مـرد  
بيگانه يا حتّي بدخويي و خوشخويي آنها  نيست كه سبب خيانـت زن بـه شـوهر    

به خود شده باشد، بلكه سخن از اين است كه مرد منجم همة وقتش را در آسمان 
در عـالم  «د. ولي در بوستان در بـاب هفـتم كـه عنـوان آن     انگذر مي زحل زهره و

تربيت است، حكايت ديگري هست كه هم به موضوع مـورد بحـث مـا نزديكتـر     
است در انديشة نيكبختي فرد و خـانواده   اياست و هم به جهان سعدي كه فرزانه

اسـت. ايـن    واقعيتهـا ايسـتاده   و جامعه و از اين رو با هر دو پا استوار روي زمينِ
عروس نوجوان با شكايت از بدخويي، اين بار بدخويي حكايت نيز مانند حكايت 

  گردد، ولي نتيجه ديگري دارد: ميزن، آغاز 
  جواني ز ناسازگاري جفت

پيرمردي بناليد و گفت: رِب  
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  گران باري از دست اين خصم چير«
  »زير بردم كاسيا سنگ ميچنان 

  
  دل اجه،اي خو ـ گفتشـ  به سختي بنه«

  كس از صبر كردن نگردد خجل
  به شب سنگ بااليي اي خانه سوز
  چرا سنگ زيرين نباشي به روز؟
  چو از گُلبني ديده باشي خوشي

  روا باشد ار بارِ خارش كشي
  درختي كه پيوسته بارش خوري

  3»تحمل كن آن گه كه خارش خوري
  

ه بـا  همانگونه كه در حكايت عروس نوجوان به زن توصـيه شـده بـود كـ    
شـود كـه بـا     مـي بدخويي مرد خود بسازد، در اين حكايت نيـز بـه مـرد توصـيه     

بدخويي زن خود بسازد، ولي برخالف حكايت پيشـين نـه بـه خـاطر خـوبرويي      
برد. بنابراين در حكايت مرد مـنجم   ميهمسر، بلكه به خاطر لذّت جنسي كه از او 

رويي  ت، بدخويي يا زشتنيز آنچه كه زن را به خيانت به شوهر خود واداشته اس
شوهر نيست، بلكه اين كه مرد منجم چنـان سـرگرم آسـمان اسـت كـه فرامـوش       

كند گاه شبها سنگ باالي آسيا باشد. با اين حال سعدي صرف خفت و خيز را  مي
  داند: مياهميت  نيز كه از آن رضايت از عمل جنسي به دست نيايد بي
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و حجره به گـل آراسـته و بـه    پيري حكايت كند كه دختري خواسته بودم 
و  هـا  خلوت با او نشسته و ديده و دل در او بسته، شـبهاي دراز نخفتمـي و بذلـه   

گفتمـي، باشـد كـه مؤانسـت پـذيرد و وحشـت نگيـرد. از جملـه شـبي           ها لطيفه
بخت بلندت يار بود و چشم دولتت بيدار كه به صحبت پيري افتادي «گفتم:  ميه

ميده، گرم و سرد چشيده، نيك و بد آزموده كه حقوق پخته، پرورده، جهانديده، آر
بداند و شروط مودت به جاي آورد. مشـفق و مهربـان و خـوش طبـع و     صحبت 

  شيرين زبان.
 تــا تــوانم دلــت بــه دســت آرم    
 ور چو طوطي شكر بـود خورشـت  

  

ــازارم    ــازاريم، نيـــــــ  ور بيـــــــ
 جـــان شـــيرين فـــداي پرورشـــت 

  
پـاي، كـه    راي، سرتيز، سبك رهنه گرفتار آمدي به دست جواني معجب، خي

هردم هوسي پزد و هر لحظه رايي زند و هر شب جايي خسـبد و هـر روز يـاري    
  گيرد.

ــان خرّمنــد   و خــوب رخســارجوان
ــم   ــبالن چش ــدار از بل ــاداري م  وف

  

 وفــا بــا كــس نپاينــد    درولــيكن   
 كــه هــر دم بــر گُلــي ديگــر ســرايند

  
  مقتضاي جهل و جواني. خالف پيران كه به عقل و ادب زندگاني كنند، نه به

 ز خود بهتري جوي و فرصت شمار
  

 »كه با چون خودي گم كني روزگـار   
  

چندان بر اين نمط بگفتم كه گمان بردم كه دلش در قيد من آمـد و  «گفت: 
صيد من شد. ناگه نفسي سرد از درونِ پر درد برآورد و گفت: چندين سـخن كـه   
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ام از قابلـة   دارد كـه وقتـي شـنيده   ترازوي عقلِ من وزن آن يك سخن نبگفتي در 
  خويش كه گفت: زن جوان را  اگر تيري در پهلو نشيند به كه پيري!

ــزد  ــي رضــا برخي ــرد ب ــرِ م ــز ب  زن ك
 پيري كه زجاي خويش نتواند خاست

  

 بس فتنه و جنگ از آن سـرا برخيـزد    
ــزد  ــيش عصــا برخي ــه عصــاء كَ ــا ب  الّ

  

يد. چون مدت عدت برآمد، الجمله امكان موافقت نبود به مفارقت انجام في
عقد نكاحش بستند با جواني تند، ترشـروي، تهيدسـت ، بـدخوي، جـور و جفـا      

گفت كه الحمداهللا كه  مييد و شكر نعمت حق همچنان شك ميديد و رنج و عنا  مي
  از آن عذاب اليم برهيدم و بدين نعيم مقيم برسيدم.

ــدخويي   ــور و تن ــه ج ــن هم ــا اي  [ب
ــدر  ــرا ســوختن ان ــو م ــا ت  عــذاب ب

ــوبروي   ــن خـ ــاز از دهـ ــوي پيـ  بـ
  

ــوبرويي]      ــه خـ ــم كـ ــارت بكشـ  بـ
 بــه كــه شــدن بــا دگــري در بهشــت 

 4حقيقت كه گل از دست زشت. به ،به

  
ي گلستان به جاي بيتي كه مصحح كتاب در ميـان  ها در برخي از دستنويس

  چنگك نهاده است و يا پس از اين بيت، دو بيت زير آمده است:
ــا  ــا و روي زيبـــ ــة ديبـــ  جامـــ

 همـــه زينـــت زنـــان باشـــد ايـــن
  

 عرق و عود و رنگ و بـوي و هـوس    
 5مـــــرد را ... و ... زينـــــت بـــــس

  
حتّي بدون اين دو بيت و با وجود بيتي كه در چنگك نهاده شـده، روشـن   

فرع قضيه است و آنچه واقعاً امتياز آن جوانِ » خوبرويي«است كه در اين حكايت 
اسـت، ايـن   » مهربـان شـيرين زبـان    جهانديدة«بر آن پيرِ » تند ترشرويِ تهيدست«

است كه برخالف آن پير از نيروي جنسي كافي برخوردار است. البته سعدي براي 
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آن كه اهميت نيروي جنسي را در زندگي زناشويي نشان بدهد، ناچار است چنان 
كه شيوة حكايت سازي ست، مطلب را كمي حاد و مبالغه آميز بيان كند، ولي اين 

ت    بدان معني نيست كه سعدي نكات ديگر آدا ب همزيستي را به كلـي بـي اهميـ
گويد كـه بـوي پيـاز از     ميگرفته باشد. براي مثال در همين حكايت به شيوة غلو 

دهان خوبروي بهتر از گل از دست زشت روي است، ولي در حكايت ديگري در 
كنـد، كنيـزك تـن بـه      مـي بوستان، تا مأمون بوي ناخوش دهان خـود را درمـان ن  

و با نكوهش رفتار خشن در بوس و كنار، در حكايـت  ، 6دهد ميهمĤغوشي با او ن
گيـرد كـه    مـي آن مرد كفشدوز كه در شب زفاف لب دختر را چنان وحشيانه گاز 

ولي از ديد سعدي در هر حال مسألة خفـت و   7زند. ميگويي جوال دوز به جوال 
خيز كه با توانايي جنسي مرد همراه باشد، يك رشتة مهم پيوند زنـدگي زناشـويي   

  سعدي در يك حكايت ديگر نيز به اين موضوع پرداخته است: ست.
» بـا پيرزنـانم عيشـي نباشـد.    «گفـت:  » چرا زن نكنـي؟ «پيرمردي را گفتند: 

مرا كه پيـرم بـا پيرزنـان الفـت     «گفت: » جواني بخواه، چون مكنت داري.«گفتند: 
  »نيست، پس او را كه جوان باشد با من كه پيرم چه دوستي صورت بندد؟

  ايد نه زر كه بانو رازور ب
   8دوست تر كه ده من گوشت گَزَري

  و باز در حكايتي ديگر:
  ام كه در اين روزها كهن پيري شنيده

  كه گيرد جفت سر خيال بست به پيرانه
  بخواست دختركي خوبروي، گوهرنام

  چو درجِ گوهرش از چشم همگنان بنهفت
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  چنان كه رسم عروسي بود، تماشا بود
  عصاي شيخ بخفت ولي به حملة اول

  كمان كشيد و نزد بر هدف كه نتوان دوخت
  مگر به سوزنِ فوالد، جامة هنگفت

  به دوستان گله آغاز كرد و حجت ساخت
  كه خان و مان من اين شوخ ديده پاك برفت
  ميان شوهر و زن جنگ و فتنه خاست، چنان

  كه سر به شحنه و قاضي كشيد و سعدي گفت:
  اه دختر نيستپس از خََالفت و شُنعت، گن

  9تو را كه دست بلرزد، گهر چه داني سفت
  

اين كه سعدي در اين حكايات بـراي نشـان دادن اختالفـي كـه از ضـعف      
زنـد،   ميخيزد، غالباً از پيرمردان مثال  مينيروي جنسي مرد در زندگي زناشويي بر

روست كه معتقد بودند كه جوان، در خـور بـا طبيعـت جـواني، از نيـروي       از اين
سي كافي برخوردار است، مگر آن كه مانند آن مرد منجم همة وقـتش بـه كـار    جن

ديگري بگذرد و يا گرفتار بيماريهاي رواني، مثالً شرم بـيش از انـدازه باشـد، كـه     
قابل درمان است، مانند حكايت جوان كفشـگر در شـاهنامه كـه در شـب زفـاف      

ه از خود رستي كه از اش سست است. ولي خالف گمانِ زن او، اين سستي ن نايژه
، سه »كلنگ از نمد كي كند كان سنگ«داند  ميشرم است. مادرِ با تجربة جوان كه 

خوراند و از پس آن رخسار جوان گُل انداخت و پردة شـرم   ميجام مي به جوان 
  10».نمد سر برآورد و گشت استخوان«او دريد و 
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ي از مسائل مهـم  در عين حال سعدي با مثال پيرمرد در اين حكايات به يك
گـذارد. يـك چنـين     مـي جامعه، يعني ازدواج ميان مرد پير و زنِ جـوان انگشـت   

  ازدواجي موضوع اصلي داستان ويس و رامين است.
در ادب فارسي موضوع آثاري چون سندبادنامه، مرزبان نامه، طوطي نامه و 

در ايـن  ي برخي از بزرگان شريعت و طريقـت  ها مانند آنها و نيز بخشي از نوشته
سـاز و   نيرنـگ و وفـا   بحث است كه اصـوالً زن موجـودي اسـت بـدگوهر و بـي     

خيانتكار كه تنها سود وجود او در اين است كه مرد از او تمتّـع بـر گيـرد و كـار     
نگـريم، در   مـي بقاي نسل تعطيل نماند. اكنون وقتي از اين زاويه به ويس و رامين 

ي ادبي آن، نوعي ادبيات اعتراض اسـت.  يابيم كه اين داستان گذشته از زيباييها مي
اعتراضِ يك زن بر رسم ازدواجِ مرد پير با زنِ جوان و تبليـغ برابـري زن و مـرد    

مـا  » مردانة«حتّي در نياز جنسي. از اين رو شگفت نيست كه در گذشته در جامعة 
رفت، چون مردان بيم داشتند كه زنـان   مياين داستان از جملة كتب ضالّه به شمار 

ا خواندن چنين داستاني از راه اخالق، يعني آن اخالقي كـه مـردان سـاخته و بـه     ب
زنان تحميل كرده بودند، منحرف گردند و يا چنان كه عبيد زاكاني به شـيوة خـود   

بـا   11»خاتوني كه قصة ويس و رامين خواند مستوري توقع مداريد.از «گفته است 
ويس زيباي تاريخي نيز داريم كه  اين حال ما در كنار ويس زيباي افسانه اي، يك

  ست: ايدنبالة اعتراض او را گرفته و او مهستي گنجه
 مــا را بــه دم پيــر نگــه نتــوان داشــت
 آن را كه سرِ زلـف چـو زنجيـر بـود    

  و يا:

 در حجرة دلگيـر نگـه نتـوان داشـت      
 12در خانه به زنجير نگه نتوان داشت؟

  
ــود    ــر ب ــر پي ــوان اگ ــوي زن نوج ــود      ش ــر ب ــه دلگي ــود هميش ــر ش ــا پي  ت
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 ن كـه گوينـد زنـان:   آري مثل است اي
  

 13در پهلــوي زن تيــر بــه از پيــر بــود!

  
از بخت بد از اشعار اين زن پيشتاز مانند اشعارِ ديگر زنانِ شاعرِ روزگـارانِ  

يي چون: ها پيش جز اندكي بر جاي نمانده است و اگر در ميان رباعيهاي او نمونه
به دسـت مـا رسـيده     15»من مهستي ام....«و يا :  14...»قاضي چو زنش حامله شد «

است، بيشتر به خاطر لـذّتي اسـت كـه برخـي مـردان از خوانـدن الفـاظ ركيـك         
، و نه پيامي كه در اين اشعار نهفته است كه شايد آن را اصالً در نيافتـه  اند برده مي

ـ      ا زنِ بودند. مهستي در اين اشعار گذشته از اعتراض بـه رسـم ازدواجِ مـرد پيـر ب
جوان و درخواست حق ترك خانه و شركت در اجتماع براي زنـان، بـا مخاطـب    

كند كه وظيفة مرد تنها  ميساختن شوهر خود پسرِ خطيبِ گنجه، به مردان گوشزد 
تهية نان و گوشت نيست، بلكه نيز برآوردن نياز جنسي زن خود. در فرهنگ مـا ،  

ه كمك زنان شتافته است و هم سعدي جزو مردان نادري است كه در اين مبارزه ب
  16»زن جوان را اگر تيري در پهلو نشيند به كه پيري!«سخن با مهستي گفته است: 

دربارة زن گفته اسـت، امـروز    گمان هرچه سعدي در گلستان و بوستان بي
. ولي در مجموع  بيـنش واالي او دربـارة زن و بـه ويـژه     17همه بر پسند ما نيست

ه كه زن تنها براي فرمانبرداري از مرد و تمتـع جنسـي   شناخت و پذيرفت اين نكت
او آفريده نشده است، بلكه او نيز داراي نيازها و از جمله نياز جنسي ست كه بايد 
از سوي مرد برآورده گردد، دليل بر ديـد پيشـتاز و رشـادت بيـانِ ايـن آموزگـار       

  خردمند است.  
  بخش تاريخ و فرهنگ خاور نزديك، دانشگاه هامبورگ

  ها ي نوشتپ
  .131، ص1368سعدي، گلستان، به تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران . 1



٧٣  تو را كه دست بلرزد، گهر چه داني سفت

  .106، ص 1363سعدي، بوستان، به تصحيح غالمحسين يوسفي، چاپ دوم، تهران. 2
  .164بوستان، ص. 3
  .151-150گلستان، ص. 4
  .668گلستان، ص. 5
  .70-69بوستان، ص. 6
  .106گلستان، ص. 7
  و در اين جا كنايه است.» زردك«عني . گزر به م153گلستان، ص . 8
ست. سعدي به پيرمرد » احمقي و رسوايي«به معني نعت . در بيت آخر خالفت و ش153ُگلستان، ص. 9

گويد: بگذريم از اين احمقي كه نشان دادي و اين رسوايي كه به راه انداختي، دختر چـه گنـاهي    مي
  دارد ...

  به جلو. 7/323/314شاهنامه، چاپ مسكو . 10
  .207،ص1343عبيد زاكاني، كليات ، به تصحيح پرويز اتابكي، چاپ دوم، تهران. 11
12. F.Meire, Die schone Mahsati, Wiesbaden 1963, S.178,Nr.50)  : مهستي زيبا«عنوان كتاب.(«  
، اين رباعي را به مهري هروي شـاعر سـدة نهـم هـم نسـبت      112، شمارة 238، ص » مهستي زيبا«. 13

  .دان داده
  :45، شمارة 174، ص » مهستي زيبا« .14

 قاضي چو زنـش حاملـه شـد زار گريسـت    
 خيــزد هــيچ  مــيمــن پيــرم و ... مــن ن  

  

 گفتا ز سر كينـه كـه ايـن واقعـه چيسـت       
 وين قحبه نه مريم است، اين بچه زكيست

  

  :155، شمارة 270ص» مهستي زيبا« .15
 من مهستي ام، بر همـه خوبـان شـده طـاق    

 گنجـــه .... چـــو رواقاي پـــورِ خطيـــبِ 
  

 مشــهور بــه حســن در خراســان و عــراق  
 نان بايد و گوشت و ...، ورنه سـه طـالق  

  
  .1336چاپ ديگر : مهستي گنجوي، به تصحيح طاهري شهاب، چاپ دوم، تهران 

شايد سعيد در بيت : زور بايد نه زر ... نيز توجه به اين بيت مهستي داشته اسـت: اي پـور خطيـب     .16
  گنجه ....

  )دربارة پرورش زنان.164-163از آن ميان برخي سخنان او در بوستان (ص. 17



  
  
  
  
  

  » شاهنامه«بيتهاي زن ستيزانه در 
  
  ابوالفضل خطيبي 

  
در شـاهنامه زنـان   «نويسـد:   مـي مقام زن در شاهنامه  ةئودور نولدكه دربارت
شوند كه هوس يا عشـقي در ميـان    ميكنند، تنها زماني ظاهر  ميالي ايفا  ننقش فع

بـه لحـاظ   رسـد. درسـت اسـت كـه      مياما اين نظر چندان دقيق به نظر ن 1».باشد
اختصـاص   ـ  در مقايسـه بـا مـردان    ـ  حجم بسيار كمتري از شاهنامه به زنان ميك

آنان را در بسياري از داستانهاي شـاهنامه بـه هـيچ روي     ةيافته، ولي نقش برجست
ماننـدي از زنـان    ي كـم هـا  توان ناديده انگاشـت. گردآفريـد و گرديـه نمونـه     مين

فداكارانه پسر خـود فريـدون را دور از   و  هباكند. فرانك هوشمندان بي سلحشور و
كشـيدن   پروراند و هموست كه سرانجام با بـه بنـد   ميچشم ضحاك و ضحاكيان 

رهانـد. در حـالي    مياو  ةاز فرمانروايي ستمگرانه و چند صد سال ضحاك، ايران را
شود، نسل شاهي ايران از طريـق   ميكه ايرج به دست برادرانش سلم و تور كشته 

شود. در داستانهاي  ميآفريد به نواده اش منوچهر، پسر پشنگ منتقل دختر او. ماه 
حماسي شـاهنامه ماننـد زال و رودابـه، بيـژن و منيـژه،       ـ  مهيج و دل انگيز عشقي

كيكاوس و سودابه، كتايون و گشتاسپ، بهرام گور و آزاده، زنان نقشهاي برجسته 
                                                            

.26تا  19)، صص 1382(تابستان  2، شمارة 20نشر دانش، سال     
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رسد و تاج شـاهي بـر    مي كنند. هماي دختر بهمن به پادشاهي ايرانشهر مياي ايفا 
  نهد.   ميسر 

در شاهنامه بيتهاي بسـياري در توصـيف و سـتايش ويژگيهـاي ظـاهري و      
خورد:  ميمعنوي نيكوي زنان آمده است توصيفهايي از اين دست فراوان به چشم 

آراسته همچو باغ بهار، آرايش روزگار، پري چهره، سرو سهي، ناسفته گوهر، آرام 
. ولي در شاهكار فردوسي بيتهايي نيـز  2پرنگار، ماه ديداردل، بهشتي روي، بهشت 

  هست كه زن ستيزانه است و در آنها عقايد منفي نسبت به زن ابراز شده است.  
چه بسيارند زنان و مردان ايراني كه اين بيتها را از زبان شاعر بـزرگ ملـي   

انـاً  تابنـد و احي  مـي ه شعر و ادب فارسي خوش نشسته اسـت، بـر ن  خود كه بر قلّ
پرسـند،   مـي نگرند و شـايد از خـود    ميشخصيت واقعي او را در هاله اي از ابهام 

م و انديشمندي كه شاهكار او شناسنامة ملي هر ايراني است، چگونه يشاعر و حك
  تواند چنين حكم تعميم پذيري را دربارة زنان صادر كند: مي

  خاك به  زن و اژدها هر دو در
  به جهان پاك ازين هر دو ناپاك 

نگارنده به زناني برخورده است كه در عين شيفتگي به فردوسي، اين گونه 
انگاشتند و زنان فرهيختـة ديگـري كـه بـه سـبب       ميبيتها را معضلي حل ناشدني 

رواج اين بيتها به نام فردوسي، حتي به سراغ شاهنامه نرفته و آن را نخوانـده انـد.   
اين بيتهاي زن ستيزانه، ازجمله بيت  از سوي ديگر بسياري از مردان را ديده ام كه

مذكور را از حفظ دارند و چونان سندي موثق از زبان شـاعري محبـوب و عـالي    
كنند و از منـاظره اي خودسـاخته سـربلند بيـرون      ميمقام به مخاطب خود عرضه 

  آيند!   مي
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 3در اين جستار سر آن ندارم كه به بررسي نقـش زن در شـاهنامه بپـردازم.   
م به بررسـي و ارزيـابي مهمتـرين بيتهـايي بپـردازم كـه در آنهـا در        كوش ميبلكه 

يم پذيري زن مورد انتقاد يا طعن و هجو قرار گرفته است. اين گونـه  محكماي تع
ايم. در اينجا خواننده شايد بپرسـد   الحاقي و اصلي تقسيم كرده ةبيتها را به دو دست

گوييم، مالك اصلي همانا  ميكه مالك الحاقي دانستن اين بيتها چيست؟ در پاسخ 
قواعد و ضوابط نسخه شناسي است كه از مالكهاي ديگر چون سـبك شناسـي و   
جز آنها استوارتر و اطمينان بخش تر است اين بيتهـا را  از چاپهـا و تصـحيحات    

آوريم و در هر مورد بـا اسـتناد بـه دستنويسـها نشـان       ميمختلف شاهنامه در زير 
كاتبان و شاهنامه خوانان است كه طي قرنهـا كتابـت   آنها سروده  ةدهيم كه هم مي

  اين كتاب ارجمند بدان الحاق شده اند:  
  

  بيتهاي الحاقي: الف)
شاهنامه كه بيشتر ذكـر   ةنخست به ارزيابي معروف ترين بيت زن ستيزان. 1

  پردازيم:   ميشد 
  در خاك به  زن و اژدها هر دو

  جهان پاك ازين هر دو ناپاك به 
  

داستان سياوش (سياوخش)، شاهزاده پاك نهاد ايرانـي مربـوط    اين بيت به 
خواند، امـا   ميبازد و او را به سوي خود  ميشود كه نامادريش سوداوه بدو دل  مي

شود و از وصل نااميـد، نـزد شـوهرش     پس از آنكه با مخالفت سياوش روبرو مي
شـته  كند كه سـياوش قصـد دسـت انـدازي بـه او را دا      ميكيكاوس چنين وانمود 
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است. سرانجام به پيشنهاد موبدان سياوش براي اثبـات بـي گنـاهي خـود بايـد از      
آيد و همه منتظرند كـه سـياوش از كـوه آتـش      ميآتش بگذرد. هيزم انبوهي گرد 

  بگذرد:
  نهادند هيزم دو كوه بلند 

  شمارش گذر كرد بر چون و چند  
  ديد  بز دور از دو فرسنگ هركس 
  چنين جست بايد بال را كليد 

  راستي   خواست ديدن درِ ميه
  ز كار زن آيد همه كاستي  

ن اين داستان سر بسر بشنوي  چ  
  به آيد ترا گر به زن نگروي  

  )472-476، ب 234، ص 2(چ، خالقي، ج
  

در برخي از چاپهاي شاهنامه پس از بيتهاي باال كه بي گمان اصلي است و 
  آيد:   مير در بخش بعدي دربارة آنها بحث خواهيم كرد، دو بيت زي

  به گيتي بجز پارسا زن مجوي  
  زن بدكنش خواري آرد به روي  

  زن و اژدها هر دو را خاك به 
  جهان پاك ازين هر دو ناپاك به 

  
هـاي   تـرين و معتبرتـرين دسـتنويس    از كهـن  سنوي دست 15بيت آخر در 
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كه تصحيح جالل خالقي مطلق براساس آنها استوار اسـت، نيسـت و در    4شاهنامه
شـود. پـس ايـن     ميي معروف ژول مول و مسكو و حتي بروخيم نيز ديده نچاپها

خاص و عام شده است؟ تـا آنجـا كـه بنـده جسـتجو كـرده        فبيت چگونه معرو
و بمبئي ) 2، پانوشت 551، ص 2لرس، ج (رك، ج واست، بيت مذكور در چاپ كلكته 

ز چاپهـاي كـم   خر و كم اعتبار شاهنامه بوده، آمده و از همان طريق به برخـي ا أمت
اي كـه   ، شـاهنامه )21، ب 110(ص اعتبارتر ايران ماننـد شـاهنامه چـاپ اميربهـادر     

، 1(جانتشارات ايران باستان به يادگار جشن هزارمين سال فردوسـي منتشـر كـرده    
ــايين) 6، ب 131ص  ــد رمضــاني  از پ چــاپ ) 1، 679، ب 432، ص 1(ج، چــاپ محم

  راه يافته است.) 524، ب487، ص 2(جي و چاپ دبيرسياق )35، ب 123(ص اميركبير 
  گويد: ميرستم پس از ذكر دالوريهاي خود به پدرش زال . 2

  ر شيرست مرد  ياز افكندن ش
  همان جستن رزم و دشت نبرد 

  ايد بلند ن نام زنان را از آن
  كه پيوسته در خوردن و خفتند

  ) 58-59، ب 223، ص 1(چ، ژول، مول، ج 
  

، 333، ص 1(جت نويس مبناي تصـحيح خـالقي   دس 15اين دو بيت از ميان 
) و 3)، ل(2تنها در يك دستنويس اصلي ل و سه دسـتنويس فرعـي ق(  ) 4پانوشت 

(ج اين، اين دو بيت كه در چـاپ مسـكو    ب آمده و قطعاً الحاقي است. گذشته از

نيز الحاقي تشخيص داده شده است، هم به لحاظ لفظ و هـم   )17، پانوشت 50، ص 2
  عي با يكديگر پيوند يافته اند.سست اند و تصنّ از نظر معني
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  شود   ميرودابه عاشق زال . 3
  چو بگرفت جاي خرد آرزوي  

  دگرگونه تر شد به آيين و خوي  
  چه نيكو سخن گفت آن راي زن  

  ز مردان مكن ياد در پيش زن  
  دل زن همان ديو را هست جاي  

  ز گفتار باشند جوينده راي  
  ) 453، 455ب ، 125، ص 1(چ، ژول مول، ج

  
، 187، ص 1(جدسـتنويس مبنـاي تصـحيح خـالقي      15دو بيت آخر از ميان 

)، لي، پ، ب آمده است. اين دو بيـت كـه از   2تنها در س، ق، لن، ق( )20پانوشت 
طريق دستنويس پ به چاپ ژول مول راه يافته، در دستنويسهاي كهن و معتبـري  

  چون ف و ل نيست و طبعاً الحاقي است.
دارد به ناچـار بـه     ميكه دخترانش را كه سخت دوست  ميمن هنگاشاه ي. 4

  گويد:   ميدهد و از جدا شدن از دختران دل آزرده است  ميپسران فريدون به زني 
نيست   به اختر كس آن دان كه دخترش  

  چو دختر بود روشن اخترش نيست  
  ) 170، ب89، ص 1(چ، مسكو، ج

  
مبناي تصـحيح خـالقي تنهـا در دو     دستنويس 15اين بيت با اينكه از ميان 

) نيامـده و در غالـب دستنويسـهاي ديگـر مضـبوط      2دستنويس اصـلي ق و س ( 
، ص 1(جبه تشخيص مصححان شوروي مشـكوك و بـه تشـخيص خـالقي      ،است
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  الحاقي است.  )26، پانوشت 102
» جـادوي سـاختن  «كند و با  ميسوداوه، همچنان در كار سياوش دسيسه  .5

  كند: ميرا نسبت به پسرش افزون بدگماني كيكاوس 
  برين داستان زد يكي رهنمون

  كه مهري فزون نيست چون مهر خون
  چو فرزند شايسته آمد پديد  

  ز مهر زنان دل ببايد بريد 
  ) 557 -558، ب 239ص  ،1(چ، خالقي، ج 

  
پس از اين دو بيت كه بي گمـان  ) 603، ب 123، ص 2(جدر چاپ ژول مول 

  مده است:  اصلي است، بيت زير آ
  زبان ديگر و دلش جايي دگر 

  ازو پاي يايي كه جويي تو سر 
  

)، لـي،  2دستنويس مبناي تصحيح خالقي اين بيـت تنهـا در ق (   15از ميان 
و در نـه دسـتنويس كهـن و    ) 31، پانوشـت  239(ج!، ص ) آمده 2)، س (3پ، آ، ل(

ل مـول راه  معتبر ديگر نيست. اين بيت باز هم از طريق دستنويس پ به چاپ ژو
) به جـاي  VIيافته است در دستنويس بي تاريخ لنينگراد (در چاپ مسكو با نشان 

  اين بيت، بيت زير آمده است:
  بكاري مكن نيز فرمان زن  

  كه هرگز نبيني زني راي زن  
  )20، پانوشت 39، ص 3(چ، مسكو، ج
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كه افراسياب از شيفتگي دخترش منيـژه بـه بيـژن دالور ايرانـي،      ميهنگا. 6
  »:ز ايران گزيده ست جفت«يابد كه  مييابد و در  ميگاهي آ

  به دست از مژه خون مژگان برفت 
  برآشفت و اين داستان باز گفت 

  كرا از پس پرده دختر بود  
  اگر تاج دارد بداختر بود 

  ) 235، 236، ب 323، ص 3(ج، خالقي ، ج
  

ده مـ بيـت زيـر آ  ) 263، ب 23، ص5 (جچاپ مسـكو   پس از اين دو بيت در
  است:

  كرا دختر آيد به جاي پسر  
  به از گور داماد نايد بدر  

  
ــي، ل(   ــتنويس ل، س، ق، ل ــت دس ــت در هف ــن بي ــده و در 3اي  8)و، ا آم

س آنهاست، نيست و أترين دستنويس شاهنامه (ف) در ر دستنويس ديگر كه كهن
  خالقي نيز به درستي آن را الحاقي تشخيص داده است.

دارد و انوشـيروان   ميوشيروان سر به شورش برزاد، پسر مسيحي ان نوش. 7
دهد كـه شـورش را سـركوب كنـد بـدو       ميموريت أاي به مرزبان مدائن م در نامه

  نويسد:   مي
  زاد  سپاهي كه هستند با نوش

  پيچيند چندين ز داد  بكجا سر 
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  تو آن را جز از باد و بازي مدان  
  گزاف زنان بود و راي بدان  

  )846-847، ب 102، ص 8(چ، مسكو، ج
  

 5كه از ميـان   ميدر مورد مصراع دوم از بيت دوم، مصححان شوروي هنگا
دستنويس مبناي تصحيح خود، ضبط اقدام دستنويسها (ل) را تصحيف شده ديـده  

 796اند. (گزاف جهانديده آزي مدان)، ضبط يگانه و كامالً با مفهوم و ساده قاهره 
بطهاي ل و بقيـه دستنويسـها را بـه    ) را به متن برده و ضـ k(در چ، مسكو با نشان 

  حاشيه رانده اند.
دستنويس مبناي تصـحيح خـالقي بـاز هـم ضـبط مختـار       15اينك از ميان 

ايـن مصـراع توجـه     ةمصححان شوروي يگانه است به وضعيت دستنويسها دربار
گزار جهان بـين درازي  «) (نيز و آ) 2س(» گزاف جهانديده آزي مدان«فرماييد:ل: 

نباشد بـه بـازي كسـي    ) «2ل(»گزاف جهان بين درازي مدار): «3ل ك (نيز »: مدار
گـزاف جهـان بـي درازي    «لـي:  » گزاف زنان بود و راي بـدان  ) «2(ق (»: شهريار
  ».) گزاف جهان بين درازي مدانب)، 2س، ق، (نيز لن، پ، لن(»: مدان

تصحيح متن خاطر نشان سـازم و   ةدر اينجا شايسته است نكته اي را دربار
ضبط اقـدام دستنويسـها همـراه بـا برخـي دستنويسـهاي ديگـر         مينكه، هنگاآن اي

تصحيف شده باشد يا غريب نمايد، گزينش ضـبط يگانـه و كـامالً مفهـوم و سـر      
راست يك دستنويس، ممكن است سخت گمراه كننده باشد، چنانكه در اين بيت 

 15) از سـوي مصـححان شـوروي كـه در ميـان      796قاهره ( ةگزينش ضبط يگان
سـخت تنهاسـت،    5دستنويس مبناي تصحيح خالقي بعـالوه دو دسـتنويس ديگـر   
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خطاي محض است. در نتيجه چنين تصحيحي، مصـرع بـر سـاخته اي سـاخته و     
نمايـد   مـي پرداخته كاتبي زن ستيز به نام شاعري بزرگ رقم خورده است. چنـين  

مصححان شوروي بدين سبب كه دو واژه جهان و بـين در دو دسـتنويس مبنـاي    
) بـه صـورت جهـانبين كتابـت شـده نتوانسـته انـد        2تصحيح ايشان (لن  و لن (

صورت درست اين مصرع را تشخيص دهند. صـورت درسـت ايـن بـين كـه در      
  غالب دستنويسها با تفاوتهاي اندكي آمده، چنين است:  

  تو آن را جز  از باد و بازي مدان  
  گزاف جهان باين (به اين) درازي مدان.

  
گويد: تو ايـن شـورش را جـدي مگيـر كـه       ميمرزبان مدائن انوشيروان به 

كنـي   مـي چيزي جز گزاف كاريهاي جهان نيست و آن را به اين درازي كه گمـان  
  نشيند). ميآيد و زماني نخواهد شد كه فرو  ميمدان (شورش چونان باد به شتاب 

  زنان را ستايي سگان را ستاي  . 8
  كه يك سگ به از صد زن پارساي  

  
زن ستيزانه و سخت سخيف به نـام فردوسـي در امثـال و حكـم      اين بيت

ضبط شده، ولـي نگارنـده آن را در   ) 25، س 919، ص 2، ش، ج 1310(تهران، دهخدا 
  هيچ يك از چاپهاي شاهنامه نيافته است.  

چنانچه اين بيت در شاهنامه اي هم يافت شود، آشكارا پيداست كه جعلـي  
  است.

بيتهايي كه در اين بخش نقل شد، اين است كه از ديگر داليل الحاقي بودن 
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چنانچه آنها را از متن حذف كنيم، خللي در سير ماجراها و معني پديـد نخواهـد   
ا بيتهايي اصلي را نيز از شاهنامه حذف كنيم و خللي يآمد. البته ممكن است بيت 

كه  در روند داستان و معني متن ظاهر نشود، ولي اين نكته را بايد به خاطر داشت
شرط اوليه و اساسي اصلي بودن بيتي اين است كه دستنويسها تـا چـه حـد از آن    

ييـد كـافي   أكنند. حـال آنكـه بيتهـاي منقـول در ايـن بخـش نـه از ت        ميپشتيباني 
ند و نه  غالب آنها به لحاظ شعري استوار و بعضـاً بـا شـعر    ردستنويسها برخوردا

  فردوسي فرسنگها فاصله دارند.   ةپرمايه و سخت
سرودن بيتهاي الحاقي اين است كـه   انگيزه اصلي كاتبان در ذوق آزمايي و

كافي ماجراهـا را شـرح و بسـط     ةكنند شاعر در پاره اي مواضع به انداز ميگمان 
با نگاهي گذرا به آنچـه بييشـتر آمـد، ايـن نكتـه را نيـك در        هنداده است. خوانند

ي متعدد سوداوه بـا  ها يسهيابد، مثالً در قسمت يكم، فردوسي پس از شرح دس مي
بـه آيـد تـرا گـر بـه زن      «كند كـه   ميانتقادي نسبتاً ماليم به خواننده خود گوشزد 

صـدور چنـين حكـم كلـي از      أ، كه قطعاً نابكاريهاي متعدد سوداوه منشـ »نگروي
خواهد بگويد كه نبايد مردانـي چـون    ميسوي شاعر است، ولي به واقع فردوسي 

ي نابكارانه زناني چون سوداوه شوند. ها اي دسيسهكيكاوس تسليم بي چون و چر
جا كاتبي خوش ذوق اين سخن شاعر را ناكافي دانسته و خود پا بـه ميـدان   ندر اي

سخنوري گذشته و با سرودن بيتهايي تند و تيز و سـخيف، انتقـادي ماليـم را بـه     
سخناني گزنده و زهرآگين در حق زنان تبديل كرده و به گمان خود حـق مطلـب   

ـ    را ، فردوسـي از  6 ةادا كرده و حق زنان را كف دستشان گذاشـته اسـت! در نمون
بـداختر  «گويد: اگر  كسي دختر داشته باشد ، ولو تاجدار باشد  ميزنان افراسياب 

ولي كاتب اين طعن را به جنس زن كافي ندانسته و با بيتي سست مايه گفتـه  » بود
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  يابد!   مير ناست: هم بداختر است و هم بهتر از گور خواستگا
بيتهاي الحاقي زن ستيزانه در شـاهنامه بـه پايـان     ةدر اينجا بررسي ما دربار

فردوسي اسـت.   ةرسد، ولي بيتهاي زن ستيزانه اي نيز هست كه به واقع سرود مي
ـ  مـي در زير نخست مهمتـرين ايـن بيتهـا را     م و سـپس بحـث خـود را پـي     آوري

  گيريم: مي
  

  ب)بيتهاي اصلي  
  »:  ار اندر گذشتن سياوخش بر آتشگفت«غاز آدر . 1

  خواست ديدن در راستي   ميه
  ز كار زن آ يد همه كاستي  

  چن اين داستان سربسر بشنوي 
  به آيد تراگر به زن نگروي  

  )475-476، ب 234، ص 2(چ، خالقي، ج 
  
كه از كشته شدن سياوش، كه سوداوه عامل اصلي آن بود،  ميرستم هنگا. 2

  ويد:  گ ميشود چنين  ميباخبر 
  كسي كو بود مهتر انجمن  

  كفن بهتر او را ز فرمان زن  
  اد  بسياوش ز گفتار زن شد به 
  اد زخجسته زني كو ز مادر ن

  )48، 49، ب 382، ص 2(چ، خالقي، ج
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سـتان او در  بخواهد كه به ش ميكيكاوس به سفارش سوداوه از سياوش . 3
  گويد:   ميميان زنان رود. سياوش به پدر 

  در شبستان شاه؟چه آموزم ان
  نمايند راه كي به دانش زنان

  ) 161، ب23، ص 2(چ، خالقي ، ج 
  
  باز هم دربارة سوداوه:. 4

  برين داستان زد يكي رهنمون  
  كه مهري فزون نيست از مهر خون  

  چون فرزند شايسته آمد پديد  
  6ز مهر زنان در ببايد بريد

  ) 557، 558، ب 239، ص 2(چ، خالقي، ج 
  
  ) 6(رك، بخش الف، شماره گويد  مي افراسياب. 5

  كرا از پس پرده دختر بود  
  اگر تاج داد بداختر بود 

يابـد كـه بـه زودي از     ميافتد و  او در  ميانگشتري رستم به دست بيژن  .6
  گويد:   ميشود پيش از آنكه اين راز را نزد منيژه برمال كند،  ميبند چاه رها 

  كه گر لب بدوزي ز بهر گزند  
  زبان هم نماند به بند  زنان را

  )983، ب 276، ص 3(چ، خالقي، ج 
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شود و آنگاه  ميكتايون، دختر قيصر روم، عاشق گشتاسپ، پادشاه كياني . 7
  گردد:   ميكه قيصر از ماجرا آگاه 

  چنين داد پاسخ كه دختر مباد  
  كه از پرده عيب آورد بر نژاد 

  اگر من سپارم بدو دخترم  
  سرم   به ننگ اندرون پست گردد

  هم او و آن را كه او برگزيد 
  به كاخ اندرون سر ببايد بريد  

  ) 253، 255، ب 23،؛ ص 6(چ مسكو، ج
  
  چنين گفت با مادر اسفنديار   .8

  كه نيكو زد اين داستان هوشيار 
  كه پيش زنان راز هرگز مگوي  

  چو گويي سخن بازيابي به كوي  
  به كاري مكن نيز فرمان زن  
  كه هرگز نبيني زني راي زن  

  ) 37-4، ب 2950294، ص 5(چ خالقي، ج 
  
  گويد و :  ميبهمن نزد پدرش اسفنديار از دالوريهاي رستم  .9

  ز بهمن بر آشفت اسفنديار  
  ورا بر سر انجمن كرد خوار 
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  بدو گفت كز مردم سرفراز 
  نزيبد كه با زن نشيند به راز 

  ) 464-465، ب 330، ص 5(چ، خالقي، ج 
  

  گويد:   مياين پادشاه زنباره  ةروزبه، موبد بهرام گور دربار. 10
  نبيند چنو كس به باال و زور 

  به يك تير برهم بدوزد  دو گور 
  تبه گردد از خفت و خيز زنان  

  به زودي شود سست چون پرنيان  
  كند ديده تاريك و رخساره زرد  

  به تن سست گردد به لب الژورد  
  سپيد  ز بوي زنان موي گردد

  يدي كند در جهان نااميد  پس
  جوان را شود گوژ باالي راست  

  ز كار زنان چندگونه بالست  
  به يك ماه يك بار آميختن  

  گر افزون بود خون بود ريختن  
  همين بار از بهر فرزند را 

  ببايد جوان خردمند را 
  چو افزون كني كاهش افزون كند 

  ز سستي تن مرد بي خون كند  
  ) 770-777، ب 349، ص 7(چ، مسكو، ج 
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ديـدگاههاي فردوسـي در مـورد     ةبه نظر نگارنده ابهاماتي كه تاكنون دربار
زن پديد آمده غالبـاً از سـه جـا سرچشـمه گرفتـه       ةمسائل مختلف از جمله مسئل

است: نخست نشناختن منبع شاهنامه، دوم تميز ندادن بيتهاي الحـاقي از اصـلي و   
ه و بررسـي آنهـا بـي آنكـه بـه مـتن و بافـت        سوم جدا كردن بيتهـايي از شـاهنام  

داستانهايي توجه شود كه آن بيتها را در بر دارد. در بيشـتر تحقيقـاتي كـه تـاكنون     
مقام زن در شاهنامه منتشر شده، بيتهاي اصلي و الحاقي از چاپهاي مختلف  ةدربار

و  7نـد. شاهنامه كه بعضاً كم اعتبار يا بي اعتبارند، در كنار يكديگر  بررسي شـده ا 
نيز به اين مسئله بسيار مهم كمتر توجه شده كه فردوسي كاخ بلنـد نظـم خـود را    

منثور ابومنصوري است پي افكنده است. يكي  ةبراساس يك متن كه همانا شاهنام
كنـد: اينجـا    مـي از محققان برجسته معاصر نگاه فردوسي را به زن چنين توصيف 

ت از زود  دل باختن به مرد  بي تـاب  فردوسي را با زنان عتابي است و يا گله اس
بودن نشان در پذيرفتن عشق. بنـابراين تنبـه و تحـذير شـاعر بـا مـوازين عقلـي        

  ري بياورد:  داند از زبان مدب ميناهماهنگي ندارد وا لبته اين گفتار را بهتر 
  چه نيكو سخن گفت آن راي زن  

  ز مردان مكن ياد در پيش زن  
  دل زن همان ديو را هست جاي  

   8زگفتار باشند، جوينده راي
  

نويسـد:   مـي ، »زن و اژدهـا... «بيـت معـروف الحـاقي     ةهمين محقق دربـار 
فردوسي در حق زن نقش صفحه  ةتر و تندتر سخني كه در شاهنامه از خام گزنده«

تحقيـق در  «آن بـراي درس   ةي كه به گفته نويسنديدر يكي از كتابها 9»شده است.
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زنان و ادبيات فارسـي نوشـته شـده ايـن بيـت       ةتدكتري رش ةدور» متون حماسي
 و يكي از شارحان شاهنامه كه بـانوي فاضـلي اسـت و    10اصلي فرض شده است

جلد يكم شرح شاهنامه او به تازگي انتشار يافته است، در مصاحبه اي با استناد به 
توانـد زن را ناپـاك و نيرنـگ بـاز      ميكاراكتر مرد شاهنامه... «گويد:  ميهمين بيت 

و  ايـن بيـت سـخيف    ةحال آنكـه بحـث دربـار    11»كند. ميبداند اما زن را انكار ن
  است.» سالبه به انتفاي موضوع« ة اهل منطق قضيةالحاقي به گفت

نقـل شـد،   » ب«اي كـه در بخـش    درست است كه همه بيتهاي زن ستيزانه
فردوسي است. ولي به اين نكته بايد نيك توجه كرد كه فردوسـي   ةگمان سرود بي

گويـد كـه بـا امانـت داري      ميسرايد و خود با صراحت  مياز روي يك متن شعر 
بنـابراين هـيچ يـك از نگرشـهاي زن      12كشد ميمطالب منبع خود را به رشتة نظم 

ستيزانه اي كه در اين بيتها مطرح شده (بجز مـورد يكـم كـه دربـارة آن توضـيح      
وست و آن نيز بـه  نوبـة   خواهم داد)، از آن فردوسي نيست، بلكه منبعث از منبع ا

خود منبعث از تحرير يا تحريرهايي از خداي نامه پهلوي است. اين رسـتم اسـت   
گويد  ميداند و اين اسفنديار است كه  ميكه براي مهتر، مرگ را بهتر از فرمان زن 

ز بـوي زنـان مـوي    «گويـد:   مـي راز با زن نبايد گفت و يا موبد ساساني است كه 
ه مشـاهنا  ةجامعـ  13احتماالً به رويدادي تاريخي اشاره دارد)اين مورد »(گردد سپيد
ـ بشري است كه قهرمانان آن مانند افـراد مختلـف جامعـه نسـبت      ةمانند جامع ه ب

مسائل گوناگون از جمله زن نگرشهاي  متفاوتي دارند و هيچ يـك از آنهـا لزومـاً    
ك، جلوتر) از نگرش شاعر نتواند بود كه به ويژه درباره زن، به واقع هم نيست (ر

اين رو  در اينجا اين نكتة مهم را بايد خاطر نشان سازم كه در شـاهنامه بـه هـيچ    
روي چنين نيست كـه نگـرش منفـي فردوسـي نسـبت بـه زن از زبـان قهرمانـان         
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داستانها بيان شده  باشد، بلكه برعكس اين نگرشهاي منفي قهرمانان داستانهاسـت  
هرمانان  آن آفريده ذهن خالق فردوسي نيز بر زبان فردوسي. چنانچه شاهنامه و ق

ي خلق كند كه نسبت به زن نگرش منفـي  نبود، باز حق داشته است كه قهرمانا مي
شاهنامه را با رمانهاي بزرگ امروزي كـه گـاه شخصـيت و عقايـد      14داشته باشند.

توان در قهرمانان رمان ديـد، نبايـد سـنجيد. چنانچـه      ميرمان نويس را به درستي 
فردوسـي ببينـيم، تناقضـهايي از     ةاي زن ستيزانه در اين گونه بيتها را از ديدنگاهه

  گويد:   ميتوان توجيه كرد؟ در يك جا  مياين دست را چگونه 
  كرا از پس پرده دختر بود  
  اگر تاج دارد بداختر بود 

  ) 5(رك، بخش ب، شمارة 
  

  گويد:   ميو در جاي ديگر عكس اين را 
  وفر چو فرزند را باشد آيين 

  به دل بر چه ماده چه نر  ميگرا
  ) 219، ب 103، ص 1(چ، خالقي، ج

  
  گويد: ميدر يك جا 

  به كاري مكن نيز فرمان زن  
  كه هرگز نبيني زني راي زن  

  ) 40، ب295، ص 5(چ، خالقي، ج 
  

  و در جاي ديگر  
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  ز پاكي و از پارسايي زن  
  كه هم غم گسارست و هم راي زن  

  ) 2747، ب171، ص 9(چ، مسكو، ج
  

هـا را بـه حكـيم و     گـويي  هـا و پريشـان   گـويي  توان اين تنـاقض  ميچگونه 
انديشمندي چون فردوسي نسبت داد؟ در اين گونه مـوارد ايـن اصـل را بايـد در     
نظر داشت كه فردوسي تنها راوي صـديق روايـات گذشـته اسـت و تنهـا عقايـد       

يتهاي اصلي، احتماالًراوي، گويد، اما در شاهد يكم از ب ميقهرمانان داستانها را باز 
خود فردوسي است كه نگاهي زن ستيزانه دارد و تـا آنجـا كـه نگارنـده جسـتجو      
كرده شاهدي از اين دست را در جايي ديگر كمتر ديده است. در ايـن مـورد بـاز    

كه حكم كلي نگرويدن بـه زن در منبـع شـاعر     -هم اين احتمال را هر چند اندك
كه به ايـن   ميگفتيم هنگا گرفت. وانگهي چنانكه پيشتر توان ناديده ميبوده باشد، ن

دو بيت در متن ماجراهاي داستان، يعني نابكاريهـاي متعـدد سـوداوه نگـاه شـود.      
شايد نتوان اين حكم را صددرصد هم تعميم پذير دانست. بنابراين تنهـا براسـاس   

ر همين يك شاهد واحياناً شواهد اندك ديگر، به هـيچ روي روا نيسـت كـه شـاع    
بزرگ ملي خود را زن ستيز انگاريم، بلكه برعكس در شاهنامه بيتهايي وجود دارد 

دهد كه شاعر برخالف  ميكه به احتمال فراوان راوي خود فردوسي است و نشان 
تفكر رايج عصر خود و برخي از شعراي پارسي گوي نگاهي  عـاطفي و انسـاني   

ـ    ر ضـد پـدرش خسـرو    به زن داشته است. در خطبة داستان شـورش نـوش زاد ب
خواهد زن مسيحي او را كه نـوش زاد ازوسـت، توصـيف     ميانوشيروان، آنجا كه 

  سرايد: ميكند، چنين 
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  چنان دان كه چاره نباشد ز جفت  
  ز پوشيدن و خورد و جاي نهفت  

  اگر پارسا باشد و راي زن  
رآگنده زن  يكي گنج باشد پ  

  به ويژه كه باشد به باال بلند 
  مشكين كمند   فرو هشته تا پاي

  خردمند و هشيار و با راي و شرم  
  سخن گفتنش خوب و آوار نرم  

  برين سان زني داشت پرمايه شاه  
  به باالي سرو و به ديدار ماه  

كند كه پيش از ورود بـه   ميدر اينجا بر خالف مورد پيشين فردوسي اعالم 
ه اين بيتها از زن بگويد كه به نظر نگارند ةخواهد نظر خودش را دربار ميداستان  

زن در سراسر ادبيـات فارسـي اسـت و در آن     رةبهترين و زيباترين توصيفها دربا
زيبايهاي معنوي و ظاهري زن به نيكـوترين وجهـي بيـان شـده اسـت. توصـيف       

تـوان   ميداستان بيژن و منيژه  ةجذاب و دل انيگز ديگري از اين دست را در خطب
يم و طبع لطيـف و ذهـن خـالق شـاعر     يافت كه باز هم بي گمان آفريدة ذوق سل

  است و هيچ ربطي به منبع او ندارد:
  شبي چون شبه روي شسته به قير 

  نه بهرام پيدا نه كيوان نه تير...
  اي دد  نه آواي مرغ و نه هرّ

  زمانه زبان بسته از نيك و بد  
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  نبد هيچ پيدا نشيب از فراز 
  دلم تنگ شد ز آن درنگ دراز 

  ز جاي  بدان تنگي اندر بجستم 
  يكي مهربان بودم اندر سراي  

  خروشيدم و خواستم زو چراغ 
  بياورد شمع و بيامد به باغ  

  آورد و نار و ترنج وبهي  مي
  زدوده يكي جام شاهنشهي  

  مرا گفت شمعت چه بايد همي؟
  شب تيره خوابت نيايد همي؟

  تا يكي داستان   ميبپيماي 
  ت بر خوانم از باستان  ز دفترْ

  هر و نيرنگ و جنگپر از چاره و م
  فرهنگ و سنگ   مرد همه از درِ

  بدان سروبن گفتم: اي ماه روي  
  مرا امشب اين  داستان بازگوي  

  مرا گفت: گر چون  ز من بشنوي 
  به شعر آري از دفتر پهلوي  

هت گويم و هم پذيرم سپاس م  
  كنون بشنو از يار نيكي شناس  

  ).305- 306، ص 3(چ، خالقي، ج
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  ها پي نوشت
1. Th.noldeke, the lranian National Epic, Tr by. L. bogdanov, Bombay 1930, pp-88-

89 
  .115-116، ص 1357فارسي: حماسي ملي ايران، ترجمه بزرگ علوي، تهران،  ةترجم

بـه  » فردوسـي  ةزن در شاهنام ةچهر«براي فهرست مفصلي از اين توصيفها، رك، دبير سياقي، محمد، . 2
  .51-52، ش ص 1365ي، تهران كوشش ناصر حرير

مقام زن در شاهنامه منتشر شده، بدين شرح است: بصـاري، طلعـت،    ةبرخي از پژوهشهايي كه دربار. 3
انصافپور، غالمرضا، حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسي، تهـران،   ؛ش1350زنان شاهنامه، تهران، 

 ؛ش1365اصـر حريـري، تهـران،    مقاله)، به كوشش ن ةفردوسي، زن و تراژدي (مجموع ؛، ش1355
حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران (مجموعه مقاله)، جلد اول، قبـل از اسـالم، بخـش اول، تهـران،     

  ، ش: نيز: 1369
Dj. Khaleghi-motlagh Die Frauen in schahname, Freiburg, 1971; M.Omidsalar, 

notes on some women of the shahnama. 
Nāme–ye iran e bastan , vol 1, No 1 spring and summer 2001. pp. 23-48. 

برخي زنان شاهنامه بررسي و نظر نولدكه نقـد   ةشواهد متعدد ، نقش برجست ةاخير با عرض ةدر مقال
  شده است.

  براي مشخصات اين دستنويسها، رك، منابع پايان مقاله.. 4
نتشر شده است عبارتند از: تحرير حمداهللا اين دو دستنويس شاهنامه كه چاپ عكسي آنها به تازگي م. 5

 ۀ) و دسـتنويس محفـوظ در مركـز دايـر    23-26، س 1326، ص 2ظفرنامـه (ج  ةمستوفي در حاشي
  ).16-17، س 796(ص  ميالمعارف بزرگ اسال

هـاي جنسـي و    گيخواست از مهر زنـان بيشـتر دلبسـت   «نويسد:  ميخالقي مطلق در شرح اين مصرع . 6
طبق شاهنامه بايد در آن امساك ورزيـد و هـدف از آن نـه  شـهوت رانـي،      همخوابگي است كه بر 
رك. يادداشتهاي شـاهنامه، نيويـورك،   » آمده است، بايد توليد نسل باشد 558بلكه، چنانكه در بيت 

  .600، ص 2) بخش يكم، قسمت 2001، (1380
  5-26مثالً رك، بصاري، طلعت ، زنان شاهنامه، ص . 7
  53 دبيرسياقي، همان، ص. 8
  60-61همان، ص . 9

رزمجو، حسين، سيري در قلمرو ادب حماسي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي  . 10
سجاد آيدنلو در نقدي بر اين كتاب به سخفيف و جعلي بودن اين بيت اشاره  320، ص 2، ج 1381
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، 82، ارديبهشـت  67ره كتاب ماه ادبيات و فلسـفه، شـما  » سيري در قلمرو ادب حماسي«دارد. رك، 
   97ص 

ص  1380شـهريور   24، شـنبه  16كتاب هفتـه، شـماره   » كند مينكار ناشاهنامه زن را «بهفر، مهري، . 11
، ص 1380آذر  13، 32 ةي بعدي همين هفته نامه (شـمار ها ، جليل دوستخواه در يكي از شماره13
د كه اين بيت الحاقي اسـت و خـانم   ساز مي) در انتقاد به سخنان خانم بهفر به درستي خاطر نشان 2

ضرورت ذكر اين بيت در ): «3، ص 80دي، 2 2، 39 ةنويسد (همان، شمار ميبهفر در پاسخ به ناقد 
اسـت. بـا الحـاقي     ميبحث مربوط به يكي از نگاههاي شاهنامه به زن و شهرت فراگير آن نزد عمـو 

مبرا از نگرشهاي زن كهتر نگر معرفي  توانيم صورت مساله را پاك كنيم وشاهنامه را ميخواندن آن ن
  كنيم...

  روان مرا جاي ماتم بدي     گر از داستان يك سخن كم بدي  . 12
  ) 288، ب 285، ص 3(چ، خالقي، ج

رد كردن اين بيت شايد به لحاظ بحثهاي مربوط به تصحيح متن شاهنامه و نسخ آن معتبر باشد، امـا  
ه نظر نگارنده از داليل شهرت فراگير اين گونه بيتهاي بي ب». در بحثي كه من مطرح كردم ورودي ندارد

اساس اين است كه برخي محققان اين بيتها را بي توجه به اصـالت آنهـا از چاپهـاي بـي اعتبـار بيـرون       
كشيده، شرح و بسط داده و ناخواسته رواج آنها را موجب شده اند. بديهي است كه در بحث مربوط بـه  

ه بيتي سخيف بدان سبب كه به ناحف به نام فردوسـي شـهرت فراگيـر يافـه و     توان ب زنان شاهنامه، نمي
استناد جست. در اين گونه بيتهـا در اينكـه كـاراكتر     -محققن خود نيز در فراگير شدن آن سهيم بوده ايم

مرد شاهنامه چنين نظري داشته يا خود فردوسي، به هيچ وجه اهميتي ندارد شايد ما نيز در اين جسـتار  
آوري اين بيتها ناخواسته رواج آنها را موجب شده ايم، ولي ظاهراً براي عـده اي كـه شـيفته ايـن     با گرد

بيتها  هستند، جعلي بودن آنها اهميتي ندارد. مهم ايـن اسـت كـه زمـاني مهـر فردوسـي را بـر پيشـاني         
  اند! داشته

ـ با اينكه از زبان قهرمانان داستان بيان نشده، ولي اين م 7. مورد 13  اسـتان) ماننـد برخـي مثلهـاي     ل (دث
ديگر شاهنامه احتماالً در منبع شاعر بوده و او تنها آنها را به نظم درآورده است. مثالً مضمون مثلـي  

م، 1900بار ثعالبي (به كوشـش زوتنبـرگ، پـاريس،    خا آمده، در غرر» ب«از  بخش  8 ةكه در شمار
شود. بنابراين بسياري از اين مثلهـا در   مشترك بوده است. ديده مي ة) كه منبع آن با شاهنام344ص 

  ابومنصوري  نيز بوده است. ةشاهنام
. به نظر نگارنده از ميان محققان و شارحان شاهنامه، جالل خالقي مطلق بيش از ديگـران بـه بيتهـاي    14
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زن و تمايز سخن شاعر از منبع او توجه ودقت كافي نشان داده است. او در تصـحيح   ةالحاقي دربار
شـد، بـه حاشـيه     ود با هوشمندي، بسياري از بيتهاي زن ستيزانه اي را كه اصلي فرض مـي جديد خ

رانده و در شرح برخي بيتهاي زن ستيزانه اصلي به درسـتي سـخن شـاعر را از منبـع او تميـز داده      
،  8-5-9، ص 2) بخـش يكـم، قسـمت    2001، (1380است، رك، يادداشتهاي شاهنامه، نيويورك، 

596 ،717-716.  
   

  منابع 
خصات دستنويسها چاپها و تصحيحاتي از شاهنامه كه در اين مقاله از آنها استفاده شده است، به شم

  شرح زير است (مشخصات منابع ديگر در متن و حواشي آمده است).
دستنويسهاي پانزده گانه مبناي تصحيح جالل خالقي مطلق به ترتيب تاريخ و اعتبار آنها عبارتند از: 

) 2(ل(891(ق)، لنـدن  741(س)، قـاهره   731(ل): اسـتانبول   675(بـا نشـان ف)، لنـدن     614فلورانس 
) پـاريس  3(ل  841(لـي) لنـدن    840) ليـدن  2(ق  796(لن)، قاهره  733) لنينگراد 2(س 903استانبول 

(ب). بـراي مشخصـات    849(ا) برلين  852). آكسفورد 2(لن( 849(و)، لنينگراد 848(پ) واتيكان 844
ن دستنويسها رك ، آغاز دفترهاي پنج گانـه تصـحيح خـالقي مطلـق از شـاهنامه، نيـز ظفرنامـه        كامل اي

حمداهللا مستوفي به انضمام شاهنامه ابوالقاسم فردوسي (به تصحيح حمـداهللا مسـتوفي) چـاپ كسـي از     
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   ي سعديها مديحه
  سيد جعفر شهيدي 

  
ي سعدي اسـت. امـا پـيش از    ها سرايي موضوع اين بحث ستايش يا مديحه

ي شاعر از ممدوحان بپردازيم بايد چنـد نكتـه تـذكر داده    ها اينكه به بررسي مدح
  شود:  

ست كه سـعدي در  ها و منظومه ها مقصود از مديحه در اين بحث قصيده. 1
عصر خود را ستوده است. و بدانچـه   ـ  شاهان و يا حاكمان ـ  آن خداوندان قدرت

عصر  در مدح رسول اكرم يا بعضي ياران او يا تني چند از دانشمندان و عارفان هم
  خويش سروده است، كاري نداريم.

ناپسـند   ـ  اصطالح في حد ذاتـه ه و ب ـ  خودي خوده مديحه يا ستايش ب. 2
چه مدح ستودن شخصي يا چيزي است  نيست، بلكه پسنديده و مورد قبول است.

شود. اگر بگويند اين گل رنگـي   ميبخاطر صفت يا صفتهاي خوبي كه در او ديده 
مندنـد و   اي است يا مردم از نعمت او بهـره  زيبا دارد، يا اين شخص، مرد بخشنده

چنين باشد سخني درست است. حتي اگـر در وصـف هـم انـدك مبـالغتي شـود       
ان و رستم دستان همانند كنند، هـيچ كـس چنـين    شير غرّ چنانكه مرد دليري را به

كند، اما اگر ستايش از حد  ميشمارد و ستاينده را نكوهش ن ميوصفي را ناپسند ن
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سـرايي بكشـد، و شـاعر     ه و ياوهفطبيعي بگذرد و صفت از مبالغه و اغراق به گزا
بخوانـد،   مردي بيچاره و درمانده را واسطة آفرينش جهان و نمايندة قدرت يـزدان 

بر شعر و شاعر خواهند خنديد و اگر از بيم جان و يـا بريـدن نـان بترسـند و در     
فرستند. ناگفته نمانـد، كـه پـس از     ميروي او چيزي نگويند، در دل بر وي لعنت 

ـ  ه مرگ ستاينده و برچيده شدن دستگاه ستايش شده، ممكن است همان شاعر را ب
ني در تركيب به جودت طبع و قريحـت  انديشي در معني و يا نوآفري ر باريكطخا

ي ي عنصـري و خاقـاني و معـزّ   ها خويش بستايند چنانكه امروز ما دربارة مديحه
  چنين قضاوتي داريم.  

ي اخالقي و ها يي كه ما در عصر خويش براي سنجش موضوعها مقياس. 3
توانيم معياري براي گذشته باشد، چه بسـياري از مبـاني    مياجتماعي پذيرفته ايم ن

پـذيرد.   مـي اخالقي و اجتماعي و ادب و رسمهاي عرفي با گذشـت زمـان تغييـر    
كنند نيز چنين اسـت.   ميآورندو يا وصفي كه از كسان  مييي كه براي مردم ها لقب

خواستند نام كسي را در سند يا نامه اي بنويسند چند  ميتا پنجاه سال، پيش چون 
نوشت بـر او   ميرا ن ها ده اين لقبنوشتند و اگر نويسن ميلغنت پي در پي براي او 

را در نوشته و يا سند بيـاورد او   ها گرفتند اما اگر امروز كسي چنان لقب ميخرده 
  كنند.   ميرا نكوهش 

يي كه شاعران فارسي زبان از سدة سوم به بعـد از حاكمـان و   ها ستايش. 4
ايـن  قدرتمندان كرده اند نبايد به حساب آن اشخاص گذاشته شـود. و اگـر همـه    

ي مدحي جنبة مدح شخصي ندارد. البته طبيعي اسـت  ها چنين نباشد بيشتر قصيده
كه كسي را بهر منظور كه باشد بستايند و اين ستايش  او را خوش آيد. هـر چنـد   
توقع آن نباشد، سپس بدان خوگيرد و خود را سزاوار چنان مدحي  بداند.اما همـه  
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خشـنودي شـخص  آنـان از شـنيدن      خواسته اند، ميآنچه آن قدرتمندان از شاعر 
خواسـتند، شـاعر آوازة مـردي، دليـري، جنگـاوري،       مـي مديحه نبوده است. آنان 

دشمن شكني، كشورگشايي، رعيت نوازي، دادگستري و بخشش ايشان را بگوش 
مردمان برساند تا دشمنانشان مرعـوب و دوستانشـان مجـذوب گردنـد. در واقـع      

زگار قديم كاري را عهده دار بـوده اسـت   دستگاه شاعرپروري و شعرگويي در رو
دانـيم   دهند. مي ميي تبليغاتي كشورها آن وظيفه را انجام ها كه در عصر ما سازمان

از يكديگر تفكيـك شـده، هـر كـس      ها دنياي قديم مانند امروز نبود كه مسئوليت
عهده داشته باشد. شخصيتي كه رأس كشوري يا منطقه اي ه وظيفه اي خاص را ب

 ةهمـ  ةالبتـه بطـور نـاقص و نماينـد     -هـا  شت، عهده دار همة اين مسئولتقرار دا
ئي كه در عصر ما از طرف مردم به نمايندگان ها د، مسئوليتمآ ميحساب ه شئون ب

شـود. چنانكـه امـروز     مـي نام وزيـر سـپرده   ه و از جانب نمايندگان به تني چند ب
و خـواه سياسـي و    ميدستگاههاي راديو و تلويزيون هر كشور خود را خـواه نظـا  

رخ ديگـر كشـورها بكشـد و آنچنانكـه     ه خواه اقتصادي چند برابر نشان دهد و ب
كشـورها را صـرف چنـين دسـتگاهها      ةهر سال مقداري مهـم از بودجـ    ها دولت
كنند در آن روزها خداوندان قدرت در تعهد شاعراني  كه بلنـدگوي تبليغـاتي    مي

اي كـه بـراي توصـيف شـعر و      مقالـه  كوشيدند. نظامي عروضي در ميآنان بودند 
  نويسد:   ميشاعران گشوده چنين 

  »دالرويـه، دقيـق   شاعر بايد كه سليم الفطره، عظيم الفكره، صحيح الطبع، جي
النظر باشد و بايد كه شعر او بدان درجـه رسـيده باشـد كـه در صـحيفة روزگـار       

ئن بخواننـد كـه   ، بر سفائن بنويسند و در مـدا ءمسطور باشد و برالسنة احرار مقرو
نباشـد، ايـن    ءمقرو  و مسطور اتو قسم افضل از شعر بقاء اسم است و  خط اوفر
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ايد تأثير او را اثر نبوده و پيش از يمعني بر حاصل نيايد و چون شعر بدين درجه ن
خداوند خود بميرد و چون او را در بقاء خويش اثري نيست در بقاء اسم ديگـري  

  چه اثر باشد...
اه واجب است كه چنين شاعر را تربيت كنـد، تـا در خـدمت او    اما بر پادش

دهـد كـه بـين     مياين عبارت نشان  1پديدار آيد و نام او از مدحت او هويدا شود
  ستاينده و ستوده نوعي تعهد وجود داشته است.  

ستاينده در خدمت تبليغات بوده است، و سرپرست تبليغات بايد هزينـه او  
ي اسـتبدادي از  هـا  د. با توجه بدين نكته كه در حكومترا عهده دار شود و بپرداز

توان يافت كه  سـود مـردم را بـر خـود مقـدم       ميخداوندان قدرت كمتر كسي را 
توان يافـت كـه مـردم را بحسـاب  آرد بـاز اگـر        ميبدارد بلكه كسي از آ نان را ن

د، متعارف فراتر نـرو  سرايي بدانچه معني شد محدود شود، و مديحه از حد مديحه
مرحـوم فرصـت شـيرازي     ةگفتـ ه چنانكه گفتيم چنين مدحي ناپسند نيست. اگر ب

هـم  ه يي چند را بها كشد و مديحه سرا كلپتره مياحي فضّه احي برفته رفته كار مد
صـلت   ق، گدائي، دشـنام از او زبان تملّه خواند و ب ميو بر ممدوح خود  2بافد مي
بان بـه هجـو گشـايد، چنـان مـدحي      خواهد نيابد ز ميخواهد و اگر صلتي كه  مي

آيد و يا شاعر خود را تا  ميحساب ه هجو خواهد بود و چنان ستايشي نكوهش ب
خـود را سـگ    نمايد كه ممـدوح را همنشـين مـاه و    ميبدان حد فرومايه و پست 

  خواهد تا پاره استخواني برايش افكند.  ميشناسد و از او  ميدرگاه او 
سي چنين بود. شاعران در آغـاز انـدازه نگـاه    سرايي در زبان فار سير مديحه

گفتنـد و يـاوه    مـي داشتند و اگر شعر آنان با مبالغه همـراه بـود بـاري گزافـه ن     مي
سـو رفـت. مديحـه     سرائيدند. اما اندك اندك اين فن از جادة اعتدال به يـك  مين
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كف آرند مدح شده هر كه باشد و مدح هر چه باشد و ديگـر  ه گفتند تا ناني ب مي
گويد بدان توجه داشت كه چه بگويد كه سيم  ميگريست كه چه ن ميعر بدان نشا

  بيشتري بيابد. 
انـد. حتـي    بيشتر قصيده سرايان فارسي زبان تا عصـر قاجـار از ايـن دسـته    

هشـتم و نهـم هـم كـه ممـدوحان آنـان نـه قدرتمنـد بودنـد و نـه            ةشاعران سد
تند  اين شـيوة ناسـتوده را   ياف ميكشورگشا، بلكه سالي دو يا ماهي چند حكومتي 

را چنان ستودند كه گوئي فرخي محمود را و انوري سـنجر را   رها نكردند و آنان
تر از همه مديحه سرايان عصر قاجارند كـه ممـدوح درمانـده و     ستايد و زشت مي

ناتوان را به خاطر غارتي كه بر روستائيان مستمند و چادرنشينان نژند برده و قتـل  
  ستايد: ميعامي كرده چنين 

  س  ؤس رأاي ر س نيزه باال بردهأره تا ب
  روس را زين فتح حيران كردي احسنت اي امير

  
باليـده و   ميو به يقين از صنعت جناس كه در شعر خود آورده، بر خويش 

  گفته است كه:   مي
  زير نه رواق و چرخ اخضره ب

  نديدم شاعري از خويش بهتر 
  
عدي است كه گرد مديحـه سـرايي   توان گفت در اين خيل بزرگ تنها س مي

بي جا نگشته و بلكه مدح كسان نگفته و آنچه سروده اندرزنامه است نـه قصـيده   
  مدحي.
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و نيـز   3ر مديحه سـرايي در ادبيـات فارسـي   عنوان تطوه من در بحثي كه ب
ي مبالغت آميز ها يي از آن مدحها گشودن و نمونه 4ادبيات فني و تعهد ما مقابل آن

ت سـرودن چنـان شـعرها را بيـان     ي نفرت انگيز را نوشتم. و علّها و گزافه گويي
  پردازم. ميداشتم ديگر به تكرار آن بحث ن

يي كه سعدي از خداونـدان قـدرت عصـر    ها با ستايش ها با مقايسه آن بيت
يي چند از آنرا در اين بحث آورده ام آشـكار اسـت كـه    ها خود كرده است و بيت

  داوري من دربارة او بي جا نيست.
بـيش از پـانزده تـن از قدرتمنـدان      ها سعدي در بوستان، گلستان، و قصيده

  زمان را مدح گفته كه از ميان آنان مدح:
  اتابك مظفرالدين ابوبكر پسر سعد زنگي  

  اتابك مظفرالدين سعد پسر ابوبكر 
  پسر سعد پسر ابوبكر محمد 

  امير انكياتو حاكم فارس 
  شمس الدين محمد جويني صاحب ديوان  

  بينيم.  ميعالء الدين عطاملك جويني را بيشتر 
دانيم كه در هجوم مغوالن به ايران اتابكـان فـارس بـا پـذيرفتن ايلـي و       مي

يـن  تقديم پيشكشي سرزمين فارس را از دست اندازي اين قوم نگاه داشتند و بـا ا 
تدبير نه تنها مردم را از كشتار رهاندند، بلكه خـدمتي بـه نگهـداري علـم و ادب     

دانيم كه خوي مردم ايران چنين است كه با ديدن انـدك خـدمت،    ميكردند و باز 
كنند. در مورد همگان چنين است تا به حاكمـان و شـاهان    ميسپاسي بيش از حد 

شـاعران   ةان است بايد به شيودستگاه اين حاكم ةچه رسد. سعدي كه خود پرورد
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  فارسي زبان در مدح اتابكان فارس، داد مدح گستري بدهد.  
بـي پيرايـه    كند چنـان سـاده و   مياما ستايشي كه از سعد بن ابي بكر سعد 

ي اخواني شبيه تر بود تـا بـه   ها است كه اگر كلمه شاه در آن نبود به مضمون نامه
  مدح سلطاني:  

  ستوخدايا تو اين شاه درويش د
  اوست كه آسايش خلق در ظلّ

  بسي بر سر خلق پاينده دار
  به توفيق طاعت دلش زنده دار

  برومند دارش درخت اميد
  سرش سبز و رويش برحمت سفيد

  ف مرو سعدياراه تكلّه ب
  5اگر صدق داري بيار و بيا

  
  و در وصف اتابك محمد پسر سعد چنين سروده است:

  مغيث زمان ناصر اهل ايمان
  ياور دين احمد ،گزين احد

  خداوند فرمان ملك سليمان
  شهنشاه عادل اتابك محمد
  ز سعد ابوبكر با سعد زنگي
  پدر در پدر نامور جد بر جد

  ز سعدي يكي پند پيرانه بشنو
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دكه بختت جوان باد و جاهت مجد  
  ن گيتيانبوده است تا بوده دور

  دابقاي ابناي گيتي معوه ب
  ماند اين ملك دنيا ميد نبؤم

  يد برو تكيه بر هيچ مسندنشا
  چنان صرف كن دولت و زندگاني

  6دكه نامت به نيكي بماند مخلّ
  

يكصد سال پيش از او سروده اسـت   را با آنچه شاعري در ها حال اين بيت
  مقايسه كنيد:  

  تا هيچ گمان كم نكند روي يقين را
  تا هيچ خبر خم ندهد پشت گمان را
  در پايگه و تخت كياني و شهي باد

  كيان را مقصدشده شاهان و ود هردو وين
  بدن ملك شه ناگذران است چوجان در

  7يارب تونگه دار مرين ناگذران را
  

آميزترين ستايش وي اين چنـد بيـت اسـت كـه در وصـف       و شايد مبالغت
  ابوبكر سعدبن زنگي سروده است:

  طلبكارخير است و اميدوار
  خدايا اميدي كه دارد برآر
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  نكله گوشه بر آسمان بري

  هنوز از تواضع سرش بر زمين
  گدا گر توضع كند خوي اوست
  ز گردنفراز آن تواضع نكوست..

  اي نه بيني در ايام او رنجه
  اي.. كه نالد ز بيداد سر پنجه

  در ايام عدل تو اي شهريار
  ندارد شكايت كس از روزگار

  بينم آرام خلق ميعهد تو ه ب
  پس از تو ندانم سرانجام خلق

  ه فرجام توستهم از بخت فرخند
  كه تاريخ سعدي در ايام تست

  ديوار رويين و سنگه سكندر ب
  ياجوج تنگراه بكرد از جهان 

يأجوج كفر از زر است ترا سد  
  نه رويين چو ديوار اسكندرست

را با آنچه شاعر عصر غزنوي در همـين مضـمون سـروده     ها حال اين بيت
  است مقايسه كنيد:  

  گر سكندر برگذار لشكر يأجوج بر
آهنين آن بود دستان آوري كرد سد  
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تو شمشير تست اندر مبارك دست تو سد  
  كو سكندر گوئيا تا سد مردان بنگري

  هر گروهي را كه باالشان بدستي بيش نيست
8ش نبايد بر سريتيغ هندي بس بود سد  

  

ي سعدي از ديگران نيز در همان مايه بلكه ماليم تـر اسـت چـه    ها ستايش
ان بستايد معلوم است كه وزير و يا امير او را چگونه خواهد شاعري كه شاه را چن

  ستود.  
  الملوك آورده است:   ۀنصیحاي چند از  آنچه در  اينك فقره

اليق حال پادشاه نيست خشم به باطل گرفتن و اگر چنانكه به حـق خشـم   
گيرد پاي از اندازة انتقام برون ننهد كه پس آنكه جرم از طرف او باشـد و دعـوي   

  بل خصم.از ق
ض احـوال زنـدانيان كـردن    ردر هر دو سه ماه شحنة زندان را بفرمايد به ع

تا بيگناهان را خالص دهد و گناه كوچك را پس از چند روزي ببخشـد و زنـدان   
  قاضي را همچنين نظر نمايد.  

  نكند و الباقي مفهوم.   ها عامل مردم آزار را عمل ندهد كه دعاي بد بدو تن
ـ  پادشاهان سرند و رع ه يت جسد، پس نادان سري باشد كه جسد خـود را ب

  دندان پاره كند.
كه توانائي در رفـتن داري،   كه در خواب خوشي از بيداران بينديش. اي اي

دسـتي بـا تنگدسـتان مراعـات كـن. ديـدي كـه         كه فراخ اي ز.با همراه ناتوان بسا
بـال  بـر   پيشينيان چه كردند و چه بردند؟ رفتند و جفـا بـر مظلومـان سـرآمد و و    

  ظالمان بماند. راست خواهي درويشي سالمت به از پادشاهي به چندين عالمت.  
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يي هم از نصحيت او به انكيانو بياوريم. اين مرد مدت ها و بجاست كه فقره
  چهار سال حكومت فارس را بعهده داشته است.  

مثل حاكم با رعيت مثل چوپانست با گله. اگر گله نگه ندارد. مزد چوپـاني  
ستاند. مردم ناآزموده را اعتماد نكند و كار بزرگ به بيخـردان نفرمايـد و    ميم حرا

  هيبت خود را نگاهدارد.  
قدر آن مالش دهد ه هر وقتي نظر فرمايد و گناه كوچك را به و در زندان ب

  گناه را دست باز دارد و بي برگ را صدقات فرمايد.   و بي
ـ آنچه نوشتم اندكي از بسيار بود. شاعران و  جـاي خـود،   ه مديحه سرايان ب

ران و واعظـان كسـي را   پس از عصر پسـر عبـدالعزيز تـا عصـر سـعدي، از مـذكّ      
شناسم كه روياروي پادشاهان و حاكمان سخن حق را چنـين گسـتاخانه  بـر     مين

يي ها اند كساني كه درون كتاب يا برگ دفترها موعظت زبان آورده باشد. البته بوده
ان ايشـان، كسـي را بـر آن    گخاصـ  اند اما جز خـود و  هتر كرد تر و گاه سخت بليغ

نوشته اند بيم جان نداشته اند. امـا   ميوقوف نبوده است. آشكارتر بگويم در آنچه 
سعدي اين  سخنان را روياروي پادشاهان و اميران گفته و يا نوشته و بـراي آنـان   

وه بـزرگ  فرستاده است. اين نكته همچنان پوشيده مانده است كه چرا از اين گـر 
بينـيم   ميهر چه  ،نوسأكه تمام شاعر معروف بودند و با درگاه بزرگان شناسا و م

گـوئي را در سـخن    ق، فروتني، ذلت و گدائي است و تنها بزرگ منشي و حقتملّ
  يابيم. ميسعدي 

شايد بگويند پس از عصر سنجر شكوه دربارها از ميـان رفـت و حاكمـان    
پ ارسالن و سنجر وجود نداشت تا چـون  قدرتمندي چون محمود و مسعود و آل

را بستايند. اين سـخن درسـت نيسـت چـه      ي و انوري آنانفرخي، عنصري، معزّ
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هشتم و نهم حاكماني پست قدرتر و ستمكارتر از اتابكان فـارس را   ةشاعران سد
يي مانند آنچه انوري و ابوالفرج در مدح ممـدوحان خـود سـروده يـا     ها با عبارت

  اند.   ستوده
يي چنـد داشـته   ها ت مديحه سرايان علتن زدن سعدي از رعايت سنّاگر ت

روي سـعدي   را ميانه ها را با جزء اصلي آن علت ها توان يكي از آن علت ميباشد، 
ــس از پشــت سرگذاشــتن دوران جــواني و    ــتگي او دانســت، ســعدي پ و وارس

ت، او آموزي از اين و آ ن بدين خوي انساني زيور ياف ي فراوان و علمها مسافرت
لي داشت كه با صـنم چـين و بـت    نه چون شاعران عصر غزنوي زندگاني پرتجم

ـ   يسر برد و نه خوشگذراني بعضه فرخار ب هـر حـال   ه شاعران پس از خـود را. ب
سبب آن هرچه بوده است، سعدي اگر مدحي از كس گفته همچون واعظي اسـت  

كوشد تـا   ت، مييي حق كه در كامها تلخ اسها كه به خاطر كارگر ساختن نصحيت
  را شيرين سازد. ي طنزآميز آنها و مثال ها حكايت

  

  ها ي نوشتپ
  چهار مقاله، مقاله شعر. 1
  . تعبير انوري ابيوردي2
  به بعد 266. نامه مينوي، ص 3
، تهران ؛ مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه1355. مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه مشهد، شمارة سوم، سال 4

  24، سال 2ـ1 شمارة
  154. ديوان، تصحيح دكتر مصفا، ص 5
  692. ديوان، ص 6
  . انوري ابيوردي7
  175. ديوان عنصري، دكتر دبيرسياقي، ص 8



  
  
  
  
  

  *داوري امان ناپذير تاريخ
  

  غالمحسين صديقي 
  

دولتـي را در وزارت امـور خارجـه     خـدمات عبدالحسين مفتـاح كـه دوره   
دكتر مصدق بـه معاونـت وزارت امـور خارجـه      ةگذرانيده و در قسمتي از دور

رسيده بود و در دولت بعد با سمت كفيل وزارت امور خارجه با سـپهبد فضـل   
» كرده، كتابي از خاطرات خود به نام راستي بيرنـگ اسـت  اهللا زاهدي همكاري 

در پـاريس بـه چـاپ     1363(خاطرات سياسي عبدالحسـين مفتـاح) بـه سـال     
تـا پايـان سـال     1331شود به اول آبان  ميرسانيده است. اين خاطرات مربوط  

1343.  
نظـامي بـه عـراق عنـوان شـد از مرحـوم دكتـر         ةدر قسمتي از آن كه حمل

ي وزير وقت كشور نام رفته است و ايشـان توضـيحي در آن   غالمحسين صديق
ق و جزئيات تاريخ معاصر يمندان، به دقا نوشته بودند كه براي آگاهي عالقه هبار

اي از آن يادداشت خـود   ست. مرحوم دكتر غالمحسين صديقي نسخها سودمند
چون قطعـاً خواننـدگان    را به من مرحمت كرده بود كه روزگاري چاپ شود و

پردازيم. صديقي اين مشروحه را ظـاهراً در   مياند به نقل آن  نوشته را نديده اين
  جرايد اروپا چاپ كرده است. 

رحمـاني   راند آقاي غالمرضا مصـو  ين موضوع كه آقاي مفتاح عنوان كردها در
                                                            

...741، ص 1370هفتم، ينده، سال * آ  
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  تفصيلي آورده است. » كهنه سرباز«نظامي ايران، در بغداد هم در كتاب  ةنمايند
  (ايرج افشار)

*  
كتاب آقاي عبدالحسين مفتاح (معاون وزارت امـور خارجـه    ةرحي دربارش

و » خاطرات سياسـي عبدالحسـين مفتـاح   «نام ه ه. ش) ب 1333 -1331در سالهاي 
اي از آن مربوط به تشكيل كميسـيوني مركـب از رئـيس سـتاد وقـت       هكّتفتوكپي 

ون (سرتيپ تقي رياحي) و مفتـاح نگارنـده در وزارت كشـور، خوانـده شـد. چـ      
  ايد:  ماوقع را ... روشن بفرمائيد، به حكم: مرقوم فرموده

  بستن عقل است دم فرو ةدوچيز طير
  به وقت گفتن وگفتن به وقت خاموشي

  
  دارد:   ميامتثال امر را معروض 

 ةحملـ «لف راجع به تشكيل كميسيون در وزارت كشـور نوشـته اسـت:    ؤم
ظهر دكتـر   از ديك شش بعد) نز1332روز جمعه پنجم تيرماه ( -نظامي  در عراق

در وزارت كشـور كميسـيوني    12مصدق مرا احضار كرد و گفـت: فـردا سـاعت    
تشكيل خواهد شد كه شما هم بايد حتماً در اين كميسيون شركت كنيد! پرسـيدم  
كه موضوع كميسيون چيست تا خود را آمـاده كـنم. گفـت: موضـوع را در آنجـا      

خارجه در جريان است؟ بـاز گفـت:    خواهيد فهميد! گفتم: كاري است كه وزارت
ديدم دكتر مصدق طوري به مـن نگـاه    در آنجا خواهيد فهميد! به فكر فرو رفتم و

خواهد بفهماند كه كاري با من نـدارد و بايـد زحمـت را كـم كـنم!       كند كه مي مي
توانيد بكنيد كـه در كميسـيون حاضـرالذهن باشـم؟      ميكوچكي هم ن ةگفتم: اشار

  »  يشان خارج شدم...گفت: نه از اطاق ا
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اوالً به گواهي تاريخ، از سلطنت فتحعلي شاه در رويدادهاي شـديد مـرزي   
 ةالمللـي چـه در دور   و سياسي و اقتصادي و مـذهبي و قـومي و تحريكـات بـين    

قلمرو آن و تشكيل كشور عراق تا زمامداري  ةحكومت عثماني و چه بعد از تجزي
ه حالـت حملـه و تجـاوز بـه سـرزمين      گـا  ياد دكتر مصدق، دولت ايران هيچ زنده

ـ       ةهمساي مين أغربي خود نگرفته و هرچه كـرده در موضـع دفـاعي بـه رعايـت ت
 ةحملـ «لـف در عنـوان   ؤحقوق داخلي وخارجي خود بوده اسـت. پـس ادعـاي م   

يدي ندارد و از جهت مدارك موجود مربوط ؤكه از نظر سوابق م» نظامي به عراق
ت دفـاع (سـتاد ارتـش) و وزارت امـور     به زمان حكومت دكتـر مصـدق در وزار  

كـه در   شود و با روش  سياسي آن حكومت نيز ميييد نأخارجه و وزارت كشور ت
اساس و  مقام استيفاي حقوق ملت ايران بود تقدم در جنگجوئي سازگار نيست بي

  البطالن است.  بديهي
 ثانياً كميسيون منظور راجع به روابط ايران و عراق سه بار تشـكيل شـد نـه   

 21آن در وزارت كشور در تـاريخ پنجشـنبه    ةيك بار به اين شرح: نخستين جلس
لف) در تـاريخ شـنبه ششـم تيـر     ؤو دومين جلسه (موضوع بحث م 1332خرداد 
روز سـه شـنبه نهـم تيـر      18در وزارت كشور و سومين جلسه در سـاعت   1332
ايـن حـال   در ستاد ارتش (براي مراجعه به پرونده گزارشهاي مربـوط). بـا    1332

از طرف دكتـر  » ظهر از م تيرماه نزديك شش بعدپنجلف در روز جمعه ؤاحضار م
مصدق تنها براي اشاره به اينكه شما بايد حتماً در اين كميسـيون شـركت كنيـد و    

جويي (با آنكه موضوع كميسيون به حكم سابقه معلـوم بـود) و    اصرار او در علت
تمـان (غيـر ضـروري) موضـوع     پاسخ و برخورد سرد دكتـر مصـدق همـراه بـا ك    

(بـرخالف شـيوع معمـول و     نجـا خواهيـد فهميـد. ـ     كميسيون و گفتن اينكه در آ
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  معهود آداب داني او) به داليل خيال و از اصل باطل است.  
از اطاق ايشان خارج شدم و در حـالي  «ورده است:  لف در دنبال سخن آؤم

اخير وزارت خارجه را از نظـر  رفتم كارهاي چند روز  ميپايين  ها كه آهسته از پله
تواند ارتباط داشته باشـد،   ميگذراندم كه ببينم كداميك از آنها با وزارت كشور  مي

گفتم كـه   ميم و بعد پيش خود دآور ميتصادفها و تجاوزات مرزي عراق را به ياد 
ايــن كارهــا مســائلي اســت كــه در وزارت خارجــه پيشــينه دارد پــس اگــر بايــد 

  نها بشود بايد در وزارت خارجه باشد.  آ ةكميسيوني دربار
نيـز بـه حكـم    » تصادفها و تجـاوزات مـرزي عـراق   « ةلف دربارؤحدس م

 پيشـين، از مطالـب سـاختگي اسـت و     ةآگاهي حاصل از موضوع بحث در جلسـ 
  ي مذكور او مطرود است.  ها مانند ديگر گفته

 هم كـاري اسـت ماننـد كـار     كردم كه اين ميگاه فكر «لف نوشته است: ؤم
خواست و مـورد قبـول واقـع شـد و در خـارج       راشيالت كه دكتر مصدق نظر م
  »وزارت خارجه هم حل شد...

ن و شـوروي در سـال   امعلوم است كه امتياز شركت مخـتلط شـيالت ايـر   
انحـالل   1331بهمـن   11.ش پايان يافت و دولت ايـران در تـاريخ شـنبه     ه 1331

ر شـوري خبـر داد و شـركت    شركت مذكور را به سادچيكف سفير اتحاد جمـاهي 
منفي ملي گرديد و هركس بـا فكـر دكتـر مصـدق      ةسياست موازن ةشيالت بر پاي

داند كه او در كار شيالت بنابر اصول سياسـي مختـار خـود نيازمنـد      ميآشنا باشد 
لف اين است كه او خـود را  ؤضعف فكر م ألف نبوده است. منشؤنظرخواهي از م

شـمرد!   مي» سلوني ما دون العرش«، مرجع قول پروا محيط علم و فضل دانسته بي
  » ا طبيب كه مايه نداشت درد فزود!سب«لكن 
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اين كميسيون بدجوري ذهن مرا به خود مشغول « مانند اينكه مؤلفسخنان 
شـدم و حضـور رئـيس     مياي از فكر كميسيون مرموز غافل ن داشته بود... و لحظه

اهللا رحمـن (چنـين) الـرحيم     مستاد مرا خيلي متعجب كرد و پيش خود گفتم  بسـ 
دكتر صديقي آغاز سخن كـرد و روي هـم رفتـه    «و » كنند ميايشان اينجا چه كار 

ـ   اين سخنان (يعني سخنان صديقي) بيش از يك و » انجاميـد  لطـو ه سـاعت (!) ب
اكنون كاري بايد كرد كه النه و كانون جاسوسـان  «باالخره به اين نتيجه رسيد كه «

من دو گوش داشتم به اصطالح دوگوش هم قرض كردم و «» كوبيده و نابود شود
شنيدن بيانات ايشان شدم در حـالي كـه بـا خـود نيـز       ةبا كمال دقت و توجه آماد

گفتم خدا به داد برسد اين كانون جاسوسي كجاست كـه بايـد درهـم كوبيـده      مي
سسـتي و سـخافت    ةآنچه از قول نگارنده نقل كرده است و درجـ  ةو دنبال» شود؟
گفت: اگـر قطـع رابطـه كـرديم و     «خواننده آشكار است تا آنجا كه صديقي  رآن ب

اي  اختيـار منظـره   آخـري را ادا كـرد مـن بـي     ةنشد چه؟ هنگـامي كـه ايـن جملـ    
ه راق افتادم! و بعوحشتناكتر و بدتر از كره نزد خود مجسم كردم و ناگهان به فكر 

د در دسـت نداشـتند   خاطرم رسيد گذشته از اينكه مدرك مثبتي براي ادعاي خـو 
بود بهانـه   ها موضوع جاسوسان انگليسي را كه مبتني بر خبرهاي جنجالي روزنامه

قرار داده مكرر به سفير عراق اعتراض كرده بودم (زه بر ايـن سياسـت دانـي!) ...    
  خود را جمع و جوركرده ديدم اينجا جاي عصباني شدن نيست(!)...

مـا   ف(!) بفهمـانم. گفـتم پـس طـر    (!) نظر خـود را بـه آنهـا     بايد با منطق
انگلستان است و كانون جاسوسي و فساد هم عـراق اسـت و حـاال بايـد بـه زور      

  »  نيروي ارتش رفت و اين كانون جاسوسي را از بين برد. گفت: بلي...
و » عنقـا نديـده صـورت عنقـا كنـد همـي      «كـه   مؤلفصحنه سازي  ةدنبال
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  گيري او چنين است:  نتيجه
شود كره دوم. اين فكر عجبيب چيست كه به سر دولت  ميدر نتيجه ايران «

كرد. دكتـر صـديقي از حرفهـاي     ميافتاده است؟ رئيس ستاد سخنان مرا يادداشت 
آقاي مفتاح باالخره بايد بـراي مـردم خـوراك      من سخت عصباني شد(؟)  گفت:

روحي تهيه كنيم (!) اين حرف بيش از پيش مرا ناراحت كرد و پيش خـود گفـتم   
خواهيـد بـه خـورد مـردم      مـي گرم است كه  ةروحي نيست اين گلول كخورا اين

بدبخت بدهيد. اين حرفها كدام است؟ و به دنبال اين حرف كه  پيش خود گفتـه  
اندازه ناراحت و حالتي عصباني خارج  است از جاي خود برخاستم و با فكري بي

  شدم.  
نـاك عجيـب از   خطر ةهواي گرم بعدازظهر تيرماه از يك طرف و اين توطئ

يي بـس وحشـتناك و مرگبـارتر از كـره در نظـر مـن مجسـم        ها طرف ديگر، پرده
برو!... در بين راه  لكرد. خود را به اتومبيل رسانده به راننده گفتم فوري به منز مي

درنگ استعفا داده يكـي دو چمـدان لبـاس برداشـته      كردم كه بي ميپيش خود فكر
پيش از آنكه اين فكـر ناپختـه كشـور را بـه     ي خود  را گرفته  ها دست زن و بچه

سيل خون و آتش بكشد ايران را ترك كرده شـريك يـك چنـين اشـتباه عجيـب      
پرسيد چه شده؟  ميغيرقابل تصوري نشوم! ... همسرم... با حالتي نگران دنبال هم 

باز دعوايت شده؟ با كي دعوا كردي!... چه افكار وحشتناكي مرا احاطه كرده بـود!  
  » شود!  ميگيرم درست  ميدوش سرد حاال يك 

راستي از مجموع اين سخنان پريشيده و گزاف كه وصف سـبكي آن وراي  
افتـد و از خـود    مـي تقرير است، انسان به ياد حكايت علوي دروغين سعدي  حد
گفته است! و اگر ظـاهراً بـازپرس و   » چندين دروغ درهم چرا مؤلفپرسد كه  مي
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سال از عمرش  در اين ميان وجدان مردي كه نودبازخواست در كار نيست، باري 
االول  السلطنه در سه شنبه بيستم ربيـع  گذشته (عبدالحسين مفتاح فرزند داود مفتاح

وقتـي حقيقـت زشـت    «.ق تولد يافته است) چه نقش و مقامي دارد! آري  ه 1316
  » شود دروغ بايد زيبا بشود! مي

هر بود كه زنگ تلفن صدا ساعت نزديك پنج بعدازظ« نويسد: باز مي مؤلف
گويد  ميكرد. همسرم گوشي را برداشت و گفت تلفنچي منزل نخست وزير است 

آقاي نخست وزير فرمودند فوراً بياييد. با عجله لباس پوشيده خدا را ياد كـردم و  
كردم كه نه تنها مورد اعتراض قرار بگيـرم،   ميبه راه افتادم و در راه خود را آماده 

توانم به كار خود ادامه بدهم و اگـر زحمـت    ميه من با اين افكار نبلكه بگويند ك
نباشد بايد رفع زحمت كنم.... باري سه ربع بعد خود را در كنار تختخواب دكتـر  

  مصدق يافتم.  
پرسيد به اين كميسيون وزارت كشور كه گفته بودم برويـد رفتيـد؟ گفـتم:    

چ خوشم نيامد و پـس  خوب چه شد، هي«بلي گفت: خوب چه شد؟ از اين جمله 
اي مكث كه حواس خود را جمع و اعصاب خود را كنتـرل كـردم گفـتم:     از لحظه

گر آقاي رئيس ستاد نيامدند و گزارش نكردند؟ دكتر مصدق در حالي كه  به من م
عقيـده   كرد چند لحظه را به سكوت گذراند بعد گفـت: مـن بـا شـما هـم      مينگاه 

خواستم به شما بگويم كه مـن نظـر شـما را    شما را پسنديدم!... فقط  رهستم و نظ
پسنديدم نظر صحيحي است ديگر عرضي ندارم! ... خدا را سپاس بجا آوردم كـه  
به من توانايي اين را داد كه ميهنم را از يك خطر نابودكننـده نجـات دهـم... بعـد     

ـ     بي م نهايـت  دآنكه بدانم مخاطبم كيست گفتم: اگر بـراي چنـين روزي زنـده مان
  ...»خرم! تو مفسپاسگزار 
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كميسيون كـه در هـر سـه آنهـا      ةي سه گانها پيش از اين گذشت كه جلسه
او نيسـت،   ةجهات متعدد منطبق با نوشـت  ازمفتاح شركت داشت و جريان كار آن 

  راجع به روابط ايران و عراق بوده است.  
العمل عراق در برابر ملي شدن صنايع نفت و گزارشها و تلگرامهـاي   عكس
ر عراق بـر  دآميز سركنسول ايران در بصره مبني بر توطئه  دا و تحريكپر سر و ص

موران اطالعاتي ركن دوم در قصر شيرين و كرمانشاه بر أضد ايران و گزارشهاي م
اساس اظهارات مسافران بغداد به ايران و گزارشهاي استاندار استان پنجم (مرحوم 

رشيد) اقداماتي بـه منظـور   دكتر عبدالحسين اردالن) و داستان محمد رشيد (همه 
موريت افسر نيروي أكرد م ميتصميم مقتضي ايجاب  ذآگاهي به واقعيت امر و اخ

ر رحماني با سـمت رئـيس هيئـت وابسـتگي     هوايي ايران سرهنگ غالمرضا مصو
داد در اول غه.ش. و حركت او به ب 1331نظامي ايران در عراق در اواخر شهريور 

  مر صورت گرفت. مين اين اأهم در ت 1331مهر 
ثر و ؤمطالعات و خبرگيري صحيح و پيشـنهادهاي سـودمند و اقـدامات مـ    

او در ماهيت امر و سازمان ارتـش عـراق و اوضـاع منـاطق و      ةگزارشهاي سنجيد
سسات نفتي عراق و تحريك كردها و چگـونگي كـار و   ؤواحدهاي نظامي آن و م

سركنسـولگري بصـره    سطح نازل اطالع و اثر وجودي سفارت ايـران در بغـداد و  
اوليـاي امـور را بـه     (ر.ش. سرهنگ غالمرضا مصور رحماني، خاطرات سياسـي، بخـش چهـارم)   

چگونگي اوضاع و احوال آشنا ساخت و اقدامات بعدي نيز به دنبال همين امور و 
و  ها مدهاي آن و تحريكات مراكز داخلي و خارجي و ايجاد غائلهاانعكاسات و پي

و مناطق ايلي اصفهان و خوزستان و فارس بـوده اسـت و   ي در غرب يخرابكاريها
بـا  «آيـد.   مـي پديد  مؤلفي ذهني ها از اين همه ارزش نوشته رويا گونه و ساخته
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  » .سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش!
اگر تاريخ شصـت سـال اخيـر    «فتوكپي مقدمه كتاب آمده است:  ةدر صفح

درختـان تنـاور آن اسـت ... از آن     شـبهه از تـك   دشتي بيكـران باشـد، مفتـاح بـي    
عمرشان به تسلسل پاياي تاريخ و سربلندي ايـران بسـته    ةسياستمرداني كه زنجير
آورند، نوكر و حاجب و دربان  ميهايي كه ادا و اصول در ن است. از آن تك نمونه

كنند و از صد رگشان هر رگ را  ميشوند، به سرسپردگي به اين و آن افتخار ن مين
از آن مردهـاي مردسـتان    !سازد؟ و بـس  ميني ايران را جاري زوب كه ببه هر اسل

...«    
ـ  اقتصـاد عمـل و نمـودار     ةنگارنده پس از خواندن اين جمالت كه از مقول

از ايـن   مؤلـف زني از عقل و احساسات پاك است، از طرفي بر غفلت  نوعي الف
  لطيفه كه:  

قعــل آمــد حضــه مــردان مــرد 
  

 درد گفـت آمـد، اينـت   » تـو «حضه 
  

سف خورد و از طرف ديگر با خيال پردازيها و بلندپرواريهاي او به ياد شاهكار أت
خواهـد   مـي رغم ضـعف و نـاتواني    افتاد كه به» دن كشوت«ة نويسند» وانتس سر«

كار آورد! ه شهسواري كه خوانده است ب ةتصاوير ذهني خود را از داستانهاي دور
رويـدادهاي آشـكار را ناديـده بگيـريم و     حتي اگر خطر كنيم و دل به دريـا زده،  

پـرورده اسـت، بـاز     مـي خدمت به ايران  ةما در سر انديش» سياستمرد«بپذيريم كه 
  بايد بگويم: بسيار فرق باشد از انديشه تا حصول!  

ده ماه با مصدق كار كـرد و ده مـاه بـا    «.. خوانيم:  ميكتاب چنين  ةدر مقدم
ين مفتاح باقي ماند و هرچـه كـرد بـراي    سپهبد زاهدي  و در بيست ماه عبدالحس
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  » ...»  آن«ا ي »اين«ايران كرد و نه براي 
دهـد. انصـاف! چگونـه     ميخود گزك به دست نقادان  مؤلفشگفتا! گويي 

توانـد   دار مي وار و داعيه مردي مستقيم احوال و دل بيدار، يا دست كم دن كيشوت
خيرانديش و پاكباز همچـون  ده ماه در مقام معاونت وزارت امور خارجه با مردي 

دردناك، ده ماه با  ةدكتر محمد مصدق چنانكه بايد و شايد كار كند و پس از واقع
  »!  چه نسبت خاك را با عالم پاك«عنان باشد!  سپهبد زاهدي آنچناني! هم

چه بخواهد چه نخواهد، بايد به داوري امان ناپذير تاريخ گردن نهد  مؤلف
تـوان كـرد. شـرح حـال و      مـي ا پارگيهاست كه رفو نو تسليم شود و بداند كه بس

و بـاز   انـد  سامي را جسته گريخته نوشـته » سياستمرد«نامي و  مؤلفاعمال  ةپيشين
هم چنانكه بايد خواهند نوشت، نيازي به يادآوري و وصف تمام گفـت نگارنـده   

  نيست.  
 بر لبم قفـل اسـت و در دل رازهـا   

  
 لــب خمــوش  و دل پــر از آوازهــا

  
  نكه از خدا جوييم توفيق ادب!  بهتر آ

 با تجديد مراتب سپاس و پوزش خواهي از طوالني شدن نامه.

  



 
  
  
  
  

   كاووس كي
  اي نامجو  خودكامه

  جالل متيني 
  

پادشاهي خـود   ةيك صد سال ةكيانيان در دور ةكيقباد نخستين شاه از سلسل
توانست انتقام كشته شدن نوذر، شاه پيشدادي، را از تورانيـان بگيـرد و بـه يـاري     
 رستم جوان، تورانيان را به پشت مرزهاي تعيين شده از طرف فريدون برانـد. وي 
ده سال نيز به گرد جهان گشت و در نواحي مختلف شهرهاي بسيار بنيان نهاد. او 
كه پادشاهي دادگستر و آرام و صلح طلب بود، مهتران و بزرگان كشور را همواره 

خواند. و سرانجام چون دريافت كـه بـزودي    ميبه راستي و خردمندي و دادگري 
كـاووس،   كـي سـر خـود:   از اين سراي سپنچي رخت برخواهد بسـت از چهـار پ  

كـاووس را بـه جانشـيني خـود برگزيـد و در       كـي آرمين،  كيپشين،  كيآرش،  كي
رايي توصيه كرد و از آز  آخرين لحظات زندگاني خود، او را به داد و دهش و پاك

آشكارا به وي گفت كه اگر در روزگار شاهي خود بـه   و حرص بر حذر داشت و
در آن جـاي، جـاي تـو    «ام خـواهي بـود و   ز بگردي در اين جهان تلخكآ گرد درِ

                                                            
 253تا  206، صص 1361تان نامه، زمس ايران.  

ملي پيش از اسالم،  بر روايات ديني و وسن) بنااُ ويوس، كُاُ كي= كاووس ( براي اطالع از سرگذشت كي
دكتر  ةن، شرق شناس نامدار دانماركي، ترجمسنن ستاليف آرتور كري» كيانيان«ند به كتاب نتوا مندان مي عالقه
  مراجعه نمايند. 1350شارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران ) انت 156-63و  111-33اهللا صفا (ص  ذبيح



 21/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٢٢ 

كيقبـاد بـه   » وصيت«با گفتن اين عبارتها، كه در حقيقت 1)2/315/238» (آتش بود
كـاووس بـر تخـت     كيگردد، كيقباد ديده بر هم نهاد و سپس  ميكاووس تلقي  كي

  پادشاهي ايران نشست.  
كاووس  روي  كي ةبررسي حوادثي كه در دوران عمر يك صد و پنجاه سال

برخورد او با وقايع گوناگون، پهلوانان، بزرگـان و دشـمنان    ةداده است و نيز نحو
وي از جهان متعدد قابل » كاراكتر«و » خلقيات«اجمالي  ةايران، و بطور كلي مطالع

توجه است. زيرا به نظر نگارنده اين سطور، در بين پادشـاهان دوران اسـاطيري و   
يگانه، هم از نظر خلق و خوي و مـنش،   كاووس پادشاهي است كيپهلواني ايران، 

و هم ازجهت كارهاي گوناگوني كه انجام داده اسـت. چـه كارهـاي نابخردانـه و     
او ساليان دراز ايران و پهلوانان ايران و قوم ايرانـي را در برابـر ناكاميهـا     ةنسنجيد

وليتهاي سنگين قرار داد. از طرف ديگـر كوششـهايي كـه بـراي     ؤودشواريها و مس
ملـي مـا را بـه اوج     ةاشتباهات و ندانم كاريهاي او انجام پذيرفت، حماسـ  جبران

خود رسانيد. زيرا در حقيقت، قسمتهاي اساسي وجاويد شاهنامه فردوسي مربوط 
موضـوع گفتنـي     2كـاووس و وقـايع مربـوط  بـدان.     كياست به روزگار پادشاهي 

 ةو، نبيــرديگــر  آن اســت كــه تقريبــاً تمــامي حــوادث دوران پادشــاهي كيخســر 
رود. و كسـاني   ميكاووس بشمار  كيحوادث روزگار پادشاهي  ةكاووس، دنبال كي

دانند كه اگر جنگ با ديوان مازنـدران،   ميكه با شاهنامه آشنايي كافي دارند خوب 
رسـتم و سـهراب، سـياوش و سـودابه،      ةهفت خان رستم، جنگ هامـاوران، قصـ  

سـياوش در تـوران بـه فرمـان     پناهنده شدن سياوش به افراسياب و كشـته شـدن   
 ةافراسياب، زادن كيخسرو، آوردن كيخسرو و فرنگيس از توران  بـه ايـران، واقعـ   

ن و جنگهاي طوالني و پرفراز و نشيب ايرانيان به خونخواهي سـياوش، و  راماواه
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از جمله جنگهاي بزرگ رستم با اشكبوس و كاموس كشاني و خاقان چين را (كه 
ووس و كيخسروسـت و تقريبـاً سـه جلـد از نـه جلـد       كـا  كيمربوط به پادشاهي 

شاهنامه فردوسي به ذكر آنها اختصاص يافته است) از اين كتاب گرانقدر جاودانه 
حذف كنيم تقريباً به جز چند واقعه مهم ديگـر، چيـزي در خـور اهميـت  در دو     

 ، با توجه به اهميتي كه پادشـاهي دمان بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه باقي نمي
خلقيات اين  عةملي ما دارد؛ ذيالً در كمال اختصار  به مطال ةكاووس در حماس كي

پادشاه و وقايع دوران پادشاهي او براساس روايت شاهنامه فردوسي در سه بخش 
  پردازد:   ميبه شرح زيرين 

  كاووس بر تخت پادشاهي تا كشته شدن سياوش  كياز نشستن . 1
  نشستن كيخسرو  از كشته شدن سياوش تا بر تخت . 2
  كاووس در دوران پادشاهي كيخسرو. كي. 3
  

  تا كشته شدن سياوش   س بر تخت پادشاهيوكاو از نشستن كي. 1
  به رستم چنين گفت گودرز پير

  كه تا كرد مادر مرا سير شير 
  بينم اندر جهان تاج و تخت   ميه

  كيان و بزرگان بيدار بخت  
  چو كاووس خود كامه اندر جهان  

  مهان   از كهان ونديدم كسي 
  خرد نيست او را، نه دين و نه راي  

  نه هوشش به جاي است و نه دل به جاي   
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  تو گويي به سرش اندرون مغز  نيست  
  نغز نيست    مييك انديشة او ه

  كس از نامداران پيشين زمان  
  نكردند آهنگ زي آسمان  

  هوش و راي  چو ديوانگان است بي
  به هر باد كايد، بجنبد ز جاي  

  يدند پس پهلوانان بدوي  رس
  و پرخاشجوي   نكوهش كن و تيز 

  ان  سبدو گفت گودرز: بيمار
  ترا جاي زيباتر از شارسان  

  به دشمن دهي هر زمان جاي خويش  
  ده راي خويش  هنگويي به كس بي

  سه بارت چنين رنج و سختي فتاد 
  سرت زآزمايش نگشت اوستاد 

  كشيدي سپه را به مازندران  
  رسيد اندر آن  نگر تا چه سختي 

  دگر باره مهمان دشمن شدي  
  صنم بودي او را برهمن شدي  

  به گيتي جز از پاك يزدان نماند  
  كه منشور تيغ ترا بر نخواند  
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  به جنگ زمين سر به سر تاختي  
  كنون باسمان نيز پرداختي  

  ز يك دست چون برتر آيي همي  
  برابر به جنگ اندر آيي همي  
   نگه كن كه تا چند گونه بال
  به پيش آمدت يافتي زورها 

  پس از تو بر اين داستانها زنند  
  كه شاهي برآمد، به چرخ بلند 
  كه تا ماه و خورشيد را بنگرد  
  ستاره همه يك به يك بشمرد  
  چناان كن كه بيدارشاهان كنند 

  ستاينده و نيكخواهان كنند 
  جز از بندگي  تا تواني مجوي

  مزت دست در نيك و بد جز بدوي  
)2/13-412 -509-489(  

***  
  تهمتن بر آشفت با شهريار  

  كه چندين مدار آتش اندر كنار  
  همه كارت از يكديگر بدترست  
  ترا شهرياري نه اندر خورست...
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  اي   من زنده اندر جهان خود ز تو
  اي  ندهگبه كينه چرا دل پرا

  برون شد به خشم اندر آمد به رخش 
  منم گفت شير اوژن تاجبخش  

  شاه كاووس كيست   چوخشم آورم
  طوس كيست؟ چرا دست يازد به من؟

  مرا زور و فيروزي از داورست  
  نه از پادشاه و نه از لشكرست...

  ام  چه آزاردم او، نه من بنده
  ام   يكي بندة آفريننده

  دليران به شاهي مرا خواستند 
  گاه و افسر بياراستند  همان

  سوي تخت شاهي نكردم نگاه  
  و راه  نگهداشتم رسم و آيين

  اگر من پذيرفتمي تاج و تخت  
  و بخت  ينبودي ترا اين بزرگ

)2/7 -466/34 -517(  
  

سخن از پادشاهي است كه دو تن از پهلوانان نامـدار ايـران، كـه در ايـران     
پرستي و شاهدوستي ايشان جاي هيچ گونه شك و ترديد نيست، نظر خود را بـه  

اند. پهلواناني  او بيان كرده ةدربارالذكر مالحظه فرموديد  صورتي كه در ابيات فوق
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ها بـه اثبـات   رنان را با ن و فرمانبرداري از آاكه پرستيدن و خدمتگزاري شاهان اير
ـ   ةرسانيده و در موارد متعدد نيز عالقه مندي خود را عمالً به همين پادشـاه بمنص 

سـتي  آلود ايشان نيز درباره كاووس برا و اين سخنان تند و خشم اند ظهور رسانيده
كـاووس نيـز    از سرغمخوارگي و دلسوزي است. همچنانا كـه پـس از مـرگ كـي    

  وي با كيخسرو چنين سخن گفته است: ةروزي زال دربار
  چو كاووش دژخيم ديگر نيا   
  پرآژنگ رخ، دل پر از كيميا  

  بود تا باختر   زخاور ورا 
  بزرگي و شاهي و تاج و كمر  

  خواست كز آسمان بگذرد   ميه
  تران بشمرد  همان گردش اخ

  ي پندها دادمش  سبرآن بر ب
  همين تلخ گفتار بگشادمش  

  شنيد و سودي نكرد  ب بسي پند
  بازگشتم پر از داغ و درد   از او

)5/1418/2723-2727(  
  

  ديوانگي   بدخويي تا مرز
انـد بـه    كـاووس گفتـه   كي ةبه نظر من زال و رستم و گودرز در آنچه دربار

كـاووس در   كـي اند زيـرا   ري منحرف نگرديدهصواب وخدمتگزا ةوجه از جاد هيچ
ل رواني كه براي هر فرد عادي نيـز الزم اسـت تـا    دبيشتر دوران پادشاهيش از تعا
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چه رسد به پادشاهي كه جانشين فريدون ها و منوچهرها و كيقبادهاست بي بهـره  
كاووس مردي عصبي و تند  كي اند شناخته ميافرادي كه او را  ةبوده است. به عقيد

اج بوده است كه بي جهت حتـي بـر پهلوانـان و بزرگـاني كـه وي را دوسـت       مز
گرديـده و ايشـان را از خـود سـخت آزرده خـاطر       مـي خشـمگين   انـد  داشـته  مي
سهراب به ايران،  ةبينيم به هنگام حمل ميساخته است. به همين سبب است كه  مي

آيـد و بـي    مـي كاووس براي نجات ايران به دربار شـاه   كيچون رستم به تقاضاي 
حرمتيهاي شاه را با تنـدي و اهانـت    گيرد، پاسخ بي ميسبب مورد خشم وي قرار 

كنـد. پهلوانـان ايـران بـراي آرام سـاختن       كاووس را ترك مـي  كيدهد و دربار  مي
  گويند:   ميرستم، جهان پهلوان ايران، از خلق و خوي پادشاه با وي چنين سخن 

  توداني كه كاووس را مغز نيست   
  زي سخن گفتنش نغز نيست  به تي

)2/470/583(  
  

يعني از چنين آدمي نبايد توقـع رفتـار عاقالنـه و شايسـته داشـت. همـين       
بيننـد بـه گـودرز     مـي پهلوانان كه موقعيت ايـران را در چنـين وضـعي خطرنـاك     

  گويند: مي
  به نزديك آن شاه ديوانه شو   

  به نو  وزين در سخن باد كن نو
)2/68/547(  

  
از كرده خود پشيمان گردد و از رستم دلجويي كند. گودرز در تا شايد شاه 
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گويد كسي كـه پهلوانـاني چـون رسـتم      ميكاووس بي پرده به وي  كيگفتگوي با 
كـاووس از گـودرز    كـي ) 2/469/570» (بيازارد او را، خرد كم بـود «باشد و  هداشت
خوي بـد   خواهد كه رستم را به نزد وي بازگرداند، و سپس گودرز با رستم از مي

بـه تنـدي بـه    «شهريار كه چون درخت حنظل هميشه به باري است واز ايـن كـه   
  گويد.   مي) سخن 1283-2/509/4» (يار نيست گيتي ورا

كـاووس   كيتنها در اين واقعه نيست كه سخن از تندي و تيزي و ديوانگي 
كـاووس   كـي » تيزي«آيد، رستم نيز در ضمن سخنان خود با سياوش از  ميبه ميان 

) و بهـرام نيـز بـه    3/574/937» (ز تيزي نكاهد، بخواهد فزود«گويد كه  ميخن س
). همـانطوري  3/585/1132» (تو مغز كاووس آتشكده اس سر«گويد  ميسياوش 

» شـاه جهـان   زاز آن آتـش مغـ  «خـود خطـاب بـه پـدر      ةنامـ  ركه سياوش نيـز د 
) شـاه  3/586/1159» (خـوي بـد  «) و در پيام خود به افراسـياب از  3/591/1250(

كـاووس آن چنـان اسـت كـه بزرگـان و       كيكند. خلق و خوي بد  ميشكوه  نايرا
تـو گـويي بـه سـرش     «پهلوانان نه فقط در مذاكرات خصوصي خـود از ايـن كـه    

كنند، بلكه نظر خود را بـا بـي پروايـي بـا      مي» درد دل«با هم » اندرون مغز نيست
  گذارند، چنان كه  ميكاووس نيز در ميان  كيخود 

  دوگفت گودرز: بيمارسان   ب
  ان  سترا جاي زيباتر از شار

)2/413/497(  
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خشمگين دلسوخته كـه از كشـته شـدن سـياوش در      و درجاي ديگر رستم
كـاووس را در حضـور ديگـران چنـين      كـي ، انـد  توران زمين آتش به جـانش زده 

  كند: مينكوهش  
  بدو گفت خوي بد اي شهريار   

  ار  بپراگندي و تخمت آمد به 
  عشق سودابه و بدخويي   ترا

  ز سر بر گرفت آن كاله كيي
)3/683/6 -45(  

  
كاووس نيز به تندخوبي خود پي برده بوده است و  كيآن است كه حقيقت 

خواهـد ديگـران از گنـاهش     مـي در مواردي يا اعتـراف بـدان و اظهـار پشـيماني     
كـه   كننـد  مـي درگذرند، چنان كه در داستان سهراب، چون پهلوانان به وي تفهـيم  

رفتارت با رستم، كه حداقل سه بار تـرا از مـرگ حتمـي نجـات بخشـيده كـامالً       
نادرست بوده است، و بعالوه بي وجود رستم كـاري از دسـت تـو ومـا در برابـر      
دشمن ساخته نيست، و در نتيجه با پيام عذرخواهي كاووس، رستم را به نزد شـاه  

  طلبد: يمكاووس از رستم بدين سان پوزش  كيگرداند،  ميباز 
  چو از دور شه ديد بر پاي خاست    
  بسي پوزش اندر گذشته بخواست 
  كه تندي مرا گوهرست و سرشت  

  چنان رست بايد كه يزدان بگشت ...
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  چو آزرده گشتي تو اي پيلتن  
  پشيمان شدم خاكم اندر دهن  

)2/471/15-611(  
  

گـردد بـه خطـاي خـود      مـي كاووس ناچـار   كيتنها در اين مورد نيست كه 
اعتراف كند و از كار نادرست خود پوزش بطلبد: هنگامي كـه او و سـپاهيانش در   

  كند: ميگردند وي خود را بدين سان سرزنش  ميدست ديو سپيد اسير و كور 
  دريغا كه پند جهانگير زال   

  نپذرفتم و آمدم بدسگال  
)2/329/216(  

  
چنان كه پس از سقوط از آسمان و شنيدن سخنان تند و زهرآگين پهلوانان 

شود سكوت كند و بگويد هر چـه گفتيـد دادسـت و بيـداد      ميديديم وي ناگزير 
) در داستان سياوش نيز پس از آن كه سياوش بـه سـالمت از   2/413/510نيست (

  كند، پدر   ميگناهي خود را بر پدر اثبات  بي گذرد، و براي چندمين بار ميتش  آ
  سياوش را تنگ در بر گرفت  

  اندر گرفت زكردار بد پوزش 
)3/553/558(  

  
  بلندپروازي و خودكامگي

و بلنـدپروازيها و  » خودبزرگ بينـي «س وكاو كياز جمله صفات بارز ديگر 
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استبداد راي اوست به همراه نـوعي زود بـاوري. وي كـه وارث كشـوري آبـادان      
) از امكاناتي كه در اختيار دارد بـراي وصـول   12-2/316/17وغني گرديده است (

 ةكنـد. او كـه در قسـمت اعظــم دور    مــيدور ودراز خـود اسـتفاده    بـه آرزوهـاي  
پادشاهي خود نشان داده است از خـرد بهـره كـافي نـدارد وعمومـاً تحـت تـاثير        

كارهاي بـزرگ   ديگران و نيز به فرمان احساسات خود به ةسخنان رنگين و فريبند
شانه خـالي  زند، در اكثر موارد از مشورت با خيرخواهان نيز  مييا نامعقول دست 

كند چه تجربه به وي ثابت كرده است خردمندان و پهلوانان و نامداران كشـور   مي
دهنـد، پـس بـه تنهـايي تصـميم       مـي با كارهاي نابخردانة او روي خـوش نشـان ن  

  برد. ميگيرد و در نتيجه خود و كشور را تا سر حد نيستي پيش  مي
اي جلـوس وي  كاووس از نخستين روزه كيبلندپروازي و خودبزرگ بيني 

كنـد و   ميبر تخت پادشاهي ايران نظر سران سپاه و بزرگان دربار را به خودجلب 
سازد. چه روزي كه شاه با ايشـان در گلشـن زرنگـار بـه بـاده       ميايشان را نگران 

  گساري پرداخته بود، بي مقدمه، خطاب به حاضران  
  چنين گفت كاندر جهان شاه كيست؟  

  ت؟گاه كيس من در خورِ گذشته ز
  مرا زيبد اندر جهان برتري  

  نيارد ز من جست كس داوري  
)2/316/20-19(  

  
) 2/316/21آورنـد (  ميمانند ولي دم بر ن ميسران سپاه از اين سخنان خيره 

و در همين مجلس است كه شاه با شنيدن مازنـدراني سـرود از ديـوي رامشـگر،     
وان و جـادوان  گردد و آهنـگ تصـرف سـرزمين ديـ     ميدلباختة سرزمين مازندران 
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كند تنها بدين سبب معتقدست چون از نظر بخت و فر و نـژاد بـر    ميمازندران را 
) ايـن  2/318/45» (فزون بايدم نيز از ايشان هنر«جم و كيقباد و ضحاك برترست، 

تصميم به حدي از نظر سران سـپاه نادرسـت اسـت كـه برخـي بـا خـوش بينـي         
ل مسـتي بـر زبـان آورده اسـت     گوينـد شـايد پادشـاه ايـن سـخنان را در حـا       مي

)چه اگر جز ايـن باشـد او ايـران وايرانيـان را دچـار مصـيبتي بـزرگ        2/318/53(
خواهد ساخت. كساني كه در آن مجلس بودند اين راي شاه را فرخ نديدنـد و در  
حالي كه همه به فكرفرورفته بودند و رنگ چهرة ايشان نيـز تغييـر يافتـه بـود، در     

ولي بالفاصله با يكـديگر  » ، زمين جز به فرمان تو نسپريمگفتند ما كهتريم«جواب 
ورت پرداختند. نظر همه اين بود كه جنگ بـا مازنـدرانيان درسـت نيسـت.     شبه م

زيرا جمشيد كه حتي ديو و مرغ و پري نيز در اختيار وي بودند بـه فكـر تصـرف    
ن وقعـي  دانستند شاه بـه سـخنان و آراي ايشـا    ميمازندران نيفتاد. اما چون ايشان 

كاووس را از جنـگ بـا    كيفرستد تا شايد وي بتواند  ميزال  نهد، كسي را نزد مين
كـاووس   كـي بينـد راهـي دربـار     مـي را در خطر  نديوان بر حذر دارد. زال كه ايرا

رود. شـاه اورا   مـي زند و سپس به ديدار شـاه   ميشود. نخست با پهلوانان راي  مي
و بعـد  » روزگـر يانوشه بزي شاه پ«فرستد كه  ميدارد و وي شاه را درود  ميگرامي 

سخن  اند كاووس بوده كيپردازد و از پادشاهاني كه پيش از  ميزال به اصل مطلب 
گويد ايشان بـا تمـام قـدرت خـود قصـد مازنـدران        ميآورد و به وي  ميبه ميان 
  نكردند

  كه آن خانة ديو افسونگرست  
  ستا طلسم است و در بند جادو در
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  هيچ نتوان گشاد   مر آن بند را
  مده مرد و گنج و درم را به باد ...

  تو از خون چندين سر نامدار  
  ز بهر فزوني درختي مكار

  كه بار وبلنديش نفرين بود  
  ن بود  ينه آيين شاهان پيش

)2/223/30-123(  
  

دهد كه بطـور ضـمني قـبالً بـه      ميكاووس به زال همان پاسخي را  كيولي 
  :ديگر پهلوانان داده بود كه

  وليكن مرا از فريدون و جم   
  فزون است مردي و فر و درم  

  همان از منوچهر و از كيقباد 
  كه مازندران را نكردند ياد  

  سپاه و دل و گنجم افزونترست 
  جهان زير شمشير تيز اندرست  

)2/323/4 -132(  
  

ان مازنـدران، كـه شـنيدن    ووي از دشمني بدان عظمت، يعني ديوان و جاد
آورد بـا ايـن لحـن يـاد      وانان كهنسال و جوان را به لـرزه در مـي  نامشان پشت پهل

  كند كه: مي
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  چنان خوار و زارند بر چشم من   
  چه جادو چه ديوان آن انجمن 
  به گوش توآيد خود اين آگهي  
  كز ايشان شود روي گيتي تهي  

)2/324/90-138(  
  
مـا   تواند بود كه تو شـاهي و  ميجواب زال به چنين پادشاهي جز اين چه  

خـواهي بكـن و بـه     مـي بندگانيم، آنچه را بيان كردم از سردلسوزي است، هر چه 
  افزايد:   ميهنگام بدرود نيز 

  پشيمان مبادي ز كردار خويش  
  ترا باد روشن دل و دين و كيش 

)2/324/150(  
  

بيـنم در انجمنـي كـه     مـي بار ديگر به هنگام لشكركشي افراسياب به ايـران  
 ةتورانيان تشكيل داده است در بـين همـ   ةزرگان از حملكاووس براي آگاهي ب كي

نبـرد بـا     پهلوانان حاضر وغايب كسي را جز خود شايسته رفتن به ميدان جنـگ و 
  چه معتقدست  بيند،  مينافراسياب 

  كه دارد پي و تاب افراسياب؟ 
  مرا رفت بايد چو كشتي بر آب  

)3/556/620(  
  

ا بايد خود شخصاً به ميدان جنگ كند چر ميولي وقتي موبد به او يادآوري 
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آورد  مـي بروي و نيز شكستها و بلندپروازيهاي زيانبخش او رادر گذشته به ياد او 
  كه 

  دوبار اين سر نامورگاه خويش  
  سپردي به تيزي به بدخواه خويش  

)3/556/617(  
  

گويي گذشت زمان و شكستها وناكامييهاي گذشته بـه كـاووس خودكامـه    
ت، چه پـس از شـنيدن سـخنان موبـد وي تغييـر عقيـده       درس مختصري داده اس

  ).555/630-3/6دهد.( مي
براساس همين خودكامگي و افزون طلبي و ارزيابيهاي نادرست و نيـز زود  

بينيم وي و ايران با چـه دشـواريهاي بزرگـي     ميباوري و سطحي بودن اوست كه 
  شوند. ميروبرو 

   
  ن  لشكركشي به مازندران، سرزمين جادوان و ديوا

اين وقايع، نخست بايد از لشكركشي او به مازندران ياد كـرد. وي   ةاز جمل
علي رغم همه راهنماييها و دلسوزيهاي پهلوانان بدان سرزمين كه جايگـاه ديـوان   

كند و خود و سپاهيانش به دست ديو سـپيد   ميدانستند لشكركشي  ميوجادوانش 
سـازد   ميايران را به جادوي كور گردند، ديو سپيد شاه و دو بهره از سپاه  مياسير 

كند و تخت و تاج و گنج شـاه   مييار دور از ايران زمين زنداني سو در سرزميني ب
برد. اين اولين درسي است كه روزگار بتوسط ديو سـپيد بـه    ميايران را به غارت 

  دهد: اين مرد خودكامه مي
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  يد ديو سپيد   به هشتم بغرّ
  كه اي شاه بي بر به كردار بيد 

  مه برتري را بياراستي  ه
  چرا گاه مازندران خواستي؟

  همه نيروي خويش چون پيل مست  
  بديدي و كس را نديدي تو دست....

  نبودت ز كارم مگر آگهي؟
  ه بر تخت شاهنشهي  شده غرّ

  كار تست   ركنون آنچه اندر خو
  دلت يافت آن آرزوها كه جست  

)2/30-329/24-218(  
  

به فريـدون و كيقبـاد و جمشـيد سـخن      آن مردي كه از برتري خود نسبت
گفت، اكنون با چشماني تيره و بختي خيره، بـي تـاج و تخـت در زنـدان شـاه       مي

گويد دريغا كه پنـد جهـانگير    ميآورد و با خود  ميمازندران سخنان زال را به ياد 
اسـت  » بهتـر از گـنج   دسـتور بيـدار  «فهمـد   ميزال را نشنيدم. در اين جاست كه 

  فرستد با اين پيام: مي، و كسي را پنهاني به نزد زال )2/329/7-216(
  چو از پندهاي تو ياد آورم   
  همي از جگر باد سرد آورم  
  نبودم به فرمان تو هوشمند 

  ز كم بخردي بر من آيد گزند 
)2/331/7 -246(  
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اين حادثه بزرگ با فداكاري رستم و گذشتن رستم از هفت خان و كشـتن  
كاووس و سپاه ايران از زندان  كيزندران و آزاد ساختن ديو سپيد و ديگر ديوان ما

كاووس و رستم با شاه مازنـدران بـه    كيو بازگردانيدن بينايي بديشان و نيز جنگ 
انجامد. پيروزي اعجاب آوري كه براي هيچ كـس قابـل قبـول     ميپيروزي ايرانيان 

  نبوده است:
  به گيتي خبر شد كه كاووس شاه   

  ج و گاه د آن تاستز مازندران ب
  بماندند يكسر بدين در شگفت  

  كه كاووس شاه آن بزرگي گرفت 
)2/8 -377/90 -989(  

  
  جنگ در هاماوران  

يابـد،   ميپس از جنگ مازندران كه به ياري و فداكاري رستم پاياني خوش 
) به تـوران و  2/379/2» (كه در پادشاهي بجنبد ز جاي«شود  ميكاووس بر آن  كي

وسـاو  ژرود. بعضـي از آغـاز با   مـي ن و كوه قاف و باختر چين و مكران و بربرستا
پذيرند و برخي پس از جنگ با شـاه ايـران و مغلـوب گرديـدن بـه پرداخـت        مي
دهند تا اين كه تازيان در مصر و شام از بنـدگي كـاووس روي     ميتن در  وساوژبا

 ةدكاووس كه يك ماه در نميروز (سيستان) ميهمان رسـتم بـود آمـا    كيتابند.  ميبر 
كشد و كشـتي و   ميشود و سپاه خود را از هامون به سوي دريا  ميجنگ با تازيان 

شتابد و خود مردانـه   ميسازد و با لشكري بيكران به سوي دشمن  ميرق بسيار وز
گردد بـا قبـول    ميبرد تا سپهدار هاماوران تسليم  ميدر پيش سپاه بر دشمن حمله 
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اين جنگ كـه بـا هـدايت و رهبـري      اين شرط كه ساووباژگران به كاووس بدهد.
سـودابه،  » ةسـروكل «رسد، به اصطالح با پيدا شدن  ميكاووس به پايان  كيشخص 

آيد. ماجرا از اين قرارست كسـي كـه    ميدختر شاه هاماوران، به صورتي ديگر در 
دهد كه شـاه   ميكاووس آشنايي داشته است به او خبر  كييقيناً به دل عاشق پيشه 

  دارد   هاماوران دختري
  كه از سرو باالش زيباترست    

  ز مشك سپه بر سرش افسرست 
  به باال بلند و به گيسو كمد

  زبانش چو خنجر لبانش چو قند 
  بهشتي است آراسته پرنگار  

  چو خورشيد تابان به خرم بهار
)2/5 -384/82 -80(  

  
سـازد   مـي شود كه بعدها روزگار روشـن   ميشاه ناديده عاشق دختر زيبايي 

ي فتنه گرست و عاشق پيشه و ناپاك، و وجودش  در دربارشـاه ايـران،   كه وي زن
سازد. شاه سودابه را از پدرش خواسـتگاري   ميايرانيان را با مصائب بسيار روبرو 

نهـد بخصـوص    مـي كند. شاه مغلوب هاماوران بر خالف ميل بدين كـارتن در   مي
ايران با سودابه دختـر  يابد كه دخترش نيز با اين كار موافق است. شاه  ميوقتي در 

كنـد و از مكـر دشـمن شكسـت خـورده       مـي شاه هاماوران در هامـاوران ازدواج  
خوانـد. سـودابه    ميكاووس را به ميهماني  كيبيخبرست. پس شاه هاماوران روزي 

كاووس را نيز در ايـن هنگـام صـادقانه     كيشناخته و  ميكه البد پدر خود را بهتر 
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گويد  ميدارد و به وي  ميز رفتن به اين بزم باز داشته است، همسر را ا ميدوست 
كاووس بـار ديگـر از پـذيرفتن سـخنان      كيند. ولي نخواهند ترا در بزم اسير ك مي

» دسـت كـم  «زند. زيرا وي در اين حادثه نيز دشمن را  ميشخص خيرخواه سرباز 
  گرفته بوده است:  

  ز سودابه گفتار باور نكرد    
  د  داشت زيشان كسي را به مر مين

)2/388/144(  
  

رود و پس از يك هفته جشن و سـرور و   ميپس به ميهماني شاه هاماوران 
  پردازد: ميشادي، شاه هاماوران به انتقامجويي از پادشاه غالب 

  گرفتند ناگاه كاووس را  
  همان گيو و گودرز و هم طوس را 

  شاوران   ةچو گرگين و چون زنگ
  همه نامداران گندآوران  

  د در بند سخت گرفتند و بستن
  نگونسار گشته همه فر و تخت  

)2/389/5 -163(  
  

تورانيـان و تازيـان    ،كاووس و سپاه ايران در هاماوران كيدر دوران اسيري 
  تازند   مينيز بر ايران زمين 
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  از ايران برآمد به هر سو خروش  
  شد آرام گيتي پر از جنگ و جوش  

)2/391/200(  
  

روند و از آنچه در هاماوران بـر   مينزد رستم دو بهره از سپاه ايران به زابل 
 نشاه ايران و سپاهيانش، و در ايران بر مردم ايران گذشته است، و نيز از دور شـد 

  گويند: ميكنند و با سوز دل  ميكاووس ياد  كياز » ه ايزديفرّ«
  كه ما را ز بدها تو باشي پناه  

  كاووس شاه   چو گم شد كنون فرّ
  ه بخت  بگفتند هر كس كه شوريد

  به پيش اندرآمد كنون كار سخت 
  دريغ است ايران كه ويران شود  

  كنام پلنگانم و شيران شود  
  همه جاي جنگي سواران بدي  

  نشستنگه شهر ياران بدي  
  كنون جاي سختي و جاي بالست  

  نشستنگه تيز چنگ اژدهاست  
  اي بايد انداختن   كنون چاره

  دل خويش از رنج پرداختن  
)2/392/14-209(  
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ميان بسته ام جنگ «گويد  ميكند و بديشان   ميرستم آمدگي خود را اعالم 
پـردازد و نامـه اي بـه     مـي ). رستم به جمع آوري سپاه 2/392/220» (را كينه خواه

تـو دل  «دهـد كـه    مـي نويسد. به شاه مـژده   ميكاووس و نامه اي به شاه هاماوران 
دهد كـه   ند ميته هاماوران پيامي )، و به شا2/393/228» (شادمان دار و انده مخور

) 2/394/234» (تو رستي ز چنگ بـد اژدهـا  «كاووس را از بند رها ساختي  كياگر 
خواهـد و بـا سـپاهي     ميبا آن كه شاه هاماوران از مصر و بر بر سپاهياني به ياري 

بينـد كـه شـاه     مـي رود،  چون در آخرين جنگ  ميآراسته و مجهز به جنگ رستم 
تم اسيرسـت و شـه بربرسـتان  در چنـگ گـراز، يكـي ديگـر از        شام در كمند رس

» همه كشته ديـد از كـران تـا كـران    «پهلوانان ايران، گرفتار، و در ميدان جنگ نيز 
كاووس و سـران ايـران    كيپذيرد كه  ميخواهد و  مي ر) از رستم زنها2/401/326(

بنـد رهـايي   كاووس بـدين سـان از    كيرا از هاماوران به نزد رستم  بياورد. چون 
يابد، رستم سالحها و گنجهاي سه شاه شكست خورده و سراپرده و تاج و گاه  مي

  آورد. ميايشان را به نزد كاووس 
  

  ساختن بناهاي عجيب به دست ديوان  
كاووس كه معرف روح بلندپرواز و برتري جوي  كياز جمله ديگر كارهاي 

وي فرمـان   .ماناوست يكي ساختن بناهاي عجيب است وديگري پـرواز بـه آسـ   
دهد تا در البرز كوه خانه هايي از آبگينه و نقـره خـام وزر بـراي وي بسـازند؛      مي
ماني داشت و ديوارهاي خانه زرين، ياقوت نشـان   ياي گنبدي از جزع  آبگينه ةخان

بود و با نقشهايي از پيروزه. با آن كه فردوسي فقط در چند بيت به توصـيف ايـن   
توانـد بـه پنـدها و     مـي سـت، خواننـده از همـين ابيـات     ساختمان يگانه پرداخته ا
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پنداشت برتر از همه شاهان پيشين است و بـدين   ميآرزوهاي شاهي پي ببرد كه  
جهت كارهايش نيز بايست با ديگران تفاوت فاحش داشته باشد. اين است شـرح  

  كاووس: كيبناي 
  يكي جاي كرد اندر البرز كوه 

ستوه  دكه ديو از چنان رنجها ب  
  بفرمود تا سنگ خارا كنند  

  دو خانه بر او هر يكي ده كمند  
  بياراست آخر به سنگ اندرون  

  ستون  ز پوالد ميخ و ز خارا
  ان جنگي در اوي  بببستند اس

  هم اشتر عماري كش و راهجوي 
  يكي خانه را زآبگينه باخت  

  اخت  بسزبرجد به هر جاي اندر 
  چنين جاي بودش خرام و خورش  

  خوردني پرورش  كه باشدش از 
  ز جزع يماني يكي گنبدي  

  نشستنگه نامور موبدي  
  ازيرا چنين جايگه كرد راست  

  آن جاي هرگز نكاست   كه دانش از 
  دو خانه ز بهر سليح نبرد 

  خام كرد  ةبفرمود از نقر
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ين ز بهر نشست  يكي كاخ زر  
  ت  سش برآورد باالش را بر دو

  ز پيروزه كرده بر او بر نگار  
  ياقوت برده به كار   در ايوانش

  چنين جايگاهي كه دل خواست راست 
  كه روزي بيفزود و هرگز نكاست  

  نبودي تموز ايج پيدا  نه دي  
  هوا عنبرين بود و بارانش مي  
  همه ساله روزش بهاران بدي  

  گالن  چون رخ گلعذاران بدي  
)2/9 -408/35 -422(  

  
شگفت را بـه دسـت    كاووس اين بناي كيآيد كه  مياز ظواهر امر چنين بر 

اخته اسـت. ديـواني كـه بـه فرمـان او درآمـده بودنـد و چـاره اي جـز          سـ ديوان 
  فرمانبرداري وي نداشتند:  

  به رنجش گرفتار، ديوان بدند  
  ادافره وي غريوان بدند  پز 

)2/409/438(  
  

  پرواز به آسمان  
 به منظور دست يافتن به راز آفتاب و مـاه و  3كاووس به آسمان كياما رفتن 
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حساب شده اي بوده است از  ةشب و روز و گردش چرخ فلك، به نظر من توطئ
كاووس، چه ابليس ظـاهراً هـم بـه     كيجانب ابليس با استفاده از دشمني ديوان با 

كاووس آگاهي داشته است وهم از رنج ديوان كه در خدمت او  كيطبع بلند پرواز 
طبيعـي ديـوان بـه نـابودي     به كارهاي سخت گماشته شده بودند، و نيز از عالقـة  

كــاووس. بــراي انجــام دادن ايــن توطئــه، ابلــيس روزي پگــاه دور از چشــم  كــي
دهـد تـا يكـي از ديـوان پادشـاه را از       مـي كاووس، مجلسي از ديوان تشـكيل   كي

  پرستش يزدان پاك سر بگرداند و وي را نابود سازد.
، هـيچ از  انـد  ودهكاووس عالقه مند ب كيبا آن كه يقيناً ديوان همه به نابودي 

دهد مگر ديوي دژخيم، اين ديو به صـورت   ميكاووس به ابليس پاسخ ن كيترس 
بينـد، زمـين را    مـي گيـرد، و چـون او را    ميغالمي سخنگوي در سر راه شاه قرار 

  گويد: ميدهد و به وي  ميبوسد، دسته اي گل به كاووس  مي
  تو شد روي گيتي همه  مبه كا

    شباني و گردن فرازان رمه
)2/410/451(  

  
فقط يك كار باقي مانده است كه اگر بـه آن دسـت بزنـي نامـت هرگـز از      

شود آسمان «خاطره ها محو نخواهد شد، و اين كار چيزي جز اين نيست كه بايد 
آيد  ميكاووس را خوش  كي)، اين سخنان مردي چون 2/410/455» (نيز در دام تو
ا از راز آسـمانها و آفتـاب و ماهتـاب    آيد كه به آسمانها بر شود ت ميو درصدد بر 

آگاه گردد، و يا به روايت ديگر با اين كار مقام و منزلتي برتر از فرشتگان بدسـت  
بـراي انجـام    ،خواسته است با آسمانيان با تير وكمان بجنگـد  ميبياورد، با اين كه 
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پرورنـد و   مـي » مـرغ و كبـاب و بـره   «پذيرفتن اين مهم بچگان عقاب را  ماهها با 
بـر  نشـيند و   مـي كاووس  برتختي از عود قمـاري   كيشوند،  ميچون آنها نيرومند 

آويزنـد   ميبندند و بر سر هر نيزه ران بره اي  ميهايي دراز  تخت نيزه ةچهار گوش
بندند تا آنها براي بـه دسـت آوردن رانهـاي     ميو عقابها را زير چهار گوشه تخت 

ت آهنـگ بـاال كننـد. عقابهـاي گرسـنه      بره كه بر سر نيزه ها آويخته شده بوده اس
برنـد. امـا    ميدارند و به آسمان  ميكنند و تخت را با كاووس از زمين بر  ميچنين 

گردنـد و مـرد نـابخردي را كـه در آرزوي دسـت       ميپس از مدتي مرغان، ناتوان 
گويد  ميافگنند. راوي داستان  ميآمل در اي  يافتن به آسمانها بود واژگون در بيشه

كاووس مرده باشـد، ولـي چـون چنـين مقـدر بـود كـه         كين حادثه بايست در اي
  سياوش از او زاده شود، زنده ماند.  

بينيم كه پشيمان  ميدر اين هنگام بار ديگر مردي افزون طلب وخودكامه را 
و ســرافكنده در دل بيشــه اي زار ونــزار افتــاده اســت وچــون همــه گرفتــاران و 

د. نـ طلب مـي ناه كرده پـوزش  گد واز نپرداز ميردگار ش كيناچار به نيا هگناهكاران ب
يابنـد و وي را نجـات    مـي اين بار نيز رستم و ديگر پهلوانان كاووس را در بيشـه  

دهند. و چنان كه در آغار اين مقاله گذشته گـودرز وي را بـه سـختي مالمـت      مي
شـمارد.   مـي كند و كارهاي زشتش را كه در خور شـاهي خردمنـد نيسـت بـر      مي

  تواند بگويد؟ ميدر پاسخ چه  كاووس
  فرو ماند كاووس و تشوير خورد  

  از آن نامداران و مردان مرد  
  چنين داد پاسخ كه از راستي 

  نيايد به داد اندرون كاستي  
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  همه داد گفتي و بيداد نيست  
  ز دام توجان من آزاد نيست  

  همي ريخت از ديدگان آب زرد  
  همي از جهان آفرين ياد كرد  

)2/413/13-510(  
  

گردد كه چـون بـه پايتخـت     ميكاووس ظاهراً چنان از اين حادثه متاثر  كي
دهـد چـون از    مـي رود و به كسي بـار ن  ميرسد چهل روز از كاخ خود بيرون ن مي

 .بخشد از گنج خود به محتاجان مي ،ي بنگردسك يتواند به رو ميشدت خجلت ن
بـارد تـا    مـي ين از ديـده  مالد و اشك خون ميدر پيشگاه خداوند رخ بر خاك تيره 

بخشايشي الهي،  ة) و در نتيج2/414/523» (ببخشود بر وي جهان آفرين«سرانجام 
نشيند و روزگار  ميشوند و وي بر تخت شاهي  ميسپاه پراگنده به گرد وي جمع 

  آيد.   ميباز  با او بر سر مهر
  

  عشق به زنان  
ميهاي بزرگي كه  هنور در اين باب سخن گفتني بسيارست. در برخي از ناكا

» زن«كاووس براي ايران و ايرانيان به وجود آورده است عالقـه مفـرط وي را بـه    
كاووس، وي را  كينبايد از نظر دور داشت چه در اين گونه حوادث دل زيباپسند 

راند. قبالً از اسـارت وي در هامـاوران سـخن     ميتا سر حد كامل سقوط به پيش 
وصف زيباييهاي سـودابه، دختـر شـاه هامـاوران،     گفتيم و ديديم چگونه با شنيدم 

عاشق سودابه شـد و  » يك دل نه دل صد دل«كاووس، ناديده، به قول معروف  كي
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ت و پدر برخالف خواست خود، دختر را سل دختر را از پدر مغلوبش خواأمبي ت
كـاووس و همراهـانش را    كيبه شاه  غالب سپرد ولي در نهان به حيله پرداخت و 

  ستوار زنداني كرد.در دژي ا
  

  زيبايي توراني، مادر سياوش  
پيش از آن كه كار سودابه فتنـه انگيـز را دنبـال كنـيم الزم اسـت از دختـر       

كاووس  بيگناهي نيز سخت به ميان آوريم كه حوادث روزگار، او را در سر راه كي
ا قرار داد. اين زن مادر سياوش است كه عشق گناه آلود سودابه به سياوش ايران ر

دچار مخاطرات بزرگ ساخت. ظاهر شدن ايـن زن تـوراني در زنـدگي كـاووس     
شنيدني است. در روايت آمده است كه روزي طوس و گيو و گودرز با عده اي از 

رونـد و در دشـت دغـوي، كـه بـه       مـي سواران به قصد شكار از پايتخت بيـرون  
نگـام عبـور از   پردازند. طوس و گيو به  ه ميسرزمين تركان نزديك بوده به شكار 

  خورندكه: ميبيشه اي به زني زيبا بر 
  بود  ن به ديدار او در زمانه

  ز خوبي بر او بر بهانه نبود  
  به باال چو سرو و به ديدار ماه  

  نشايست كردن بدو در نگاه  
)3/524/31-30(  

  
  كني؟ دختر در پاسخ  ميپرسد: كيستي و در اين بيشه چه  ميطوس از دختر 
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  گرسيوزم  بدو گفت من خويش
  فريدون كشد پروزم   به شاه آ

)3/525/37(  
  

بر كشـيد و  » تيغ زهر آبگوني«دوش پدرم مست به خانه باز آمد، مرا زد و 
ـ  و آهنگ جانم كرد. من از ترس با تاج زر  رزر و گوهر بسياري كه داشتم سوار ب

 اسب از خانه بيرون شدم، ولي در راه اسـبم از كـار مانـد وكسـاني  در راه آنچـه     
داشتم از من گرفتند و اينك ترسان بدين بيشه آمده ام. ولي اطمينان دارم كه چون 

خواهد فرستاد و مادرم نيز نخواهـد   ميمستي از سر پدرم بپرد، كساني را به سراغ 
رسد كه اين دختر بي پناه  ميبگذرم. چنين به نظر  گذاشت كه من از اين بوم و بر

داشـته و احتمـاالً پـيش    » مردي و مردانگـي «ارانتظ» مردان«با اصل و نسب از اين 
اش بـاز   نهاپنداشـته اسـت كـه ايـن دو تـن او را بـه خانـه و كاشـ         ميخود چنين 

گردانند. ولي بر خالق تصور وي، طوس و گيو بـر سـر تصـاحب ايـن دختـر       مي
كشد و براي آن كه رشـته سـر دراز پيـدا     ميدرمانده با يكديگر كارشان به مجادله 

» بـد بريـد!  بايكه اين ماه را سر ب«كنند شايد راه حل اساسي اين باشد  مينكند فكر 
رسند كه بهترسـت داوري را بـه نـزد     مي). ولي سرانجام به اين نتيجه 3/526/51(

و گيـو   سدهد. طـو  ميكاووس ببرند تا دختر از آن كسي  باشد كه شاه فرمان  كي
  شنود. ميرا را بيند و ماج ميكاووس چون دختر را  كيكنند ولي  ميچنين 

  به هر دو سپهبد چنين گفت شاه  
  كه كوتاه شد بر شما رنج راه 
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  گوزن است، اگر آهوي دلبرست  
  شكاري چنين در خور مهترست  

)3/526/7 -56(  
  

فرسـتد. پـس از    ميگزيند و به مشكوي زرين  ميشاه دختر را براي خود بر
. مدتي كوتـاه سـياوش   نامند ميزايد كه وي را سياوش  مينه ماه اين دختر پسري 

رسد  و خطـاب   ميشود و سپس ناگهان رستم از راه سر  ميدر دامان مادر تربيت 
  به شاه و با ذكر اين دليل كه 

  چو دارندگان ترا مايه نيست  
  مر او را به گيتي چومن دايه نيست  

)3/528/83(  
  

گيـرد. چـرا    مـي برد وتربيت وي را به عهـده   ميسياوش را با خود به زابل 
كنـد؟   مـي كاووس راي رسـتم را تمكـين    كيازد و چرا ي ستم بدين كار دست مير

اينها پرسشهايي است كه جواب آنها بر من روشن نيست. سياوش چنـد سـال در   
گردد و سـپس از   ميماند و با آداب رزم و بزم و شاهي آشنا  ميستان نزد رستم يس

  خواهد تا او را نزد پدرش بازگرداند.   ميرستم 
دارد، هفت سال  ميكاووس مقدم سياوش را گرامي  كيكند.  ميين رستم چن

» به هر كار جز پاكزاده نبـود «گردد كه وي  ميآزمايد و چون بر شاه ثابت  مياو را 
نويسند و شاه  مي) آنگاه منشور فرمانروايي كهستان را به نام سياوش 3/530/135(

ار مقارن اسـت بـا درگذشـت    كند. ولي اين ك ميآن سرزمين  ةاو را با تاج زر روان
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  تواند روانه كهستان شود. ميمادر سياوش و پيش آمدن وقايع ديگر كه سياوش ن
  

  سودابه، زني فتنه انگيز و ناپاك از هاماوران
آزمـايش قـرار    ةكاووس را در بوت كياز اين پس بار ديگر حوادث روزگار 

عشـق سـودابه   دهد، ولي با تاسف بايد اعتـراف كـرد كـه وي در ايـن مـاجرا       مي
دهد. خالصـه داسـتان از ايـن     ميند بيگناهش، سياوش، ترجيح زگناهكار را بر فر

قرار است كه سـودابه ظـاهراً از همـان روزهـاي نخسـتين بازگشـت سـياوش از        
آورده تا هنگامي كـه   ميسيستان بر وي عاشق شده بوده است ولي به روي خود ن

خواهد تـا تربيتـي    ميكاووس،  كيميرد. پس وي از شوهر خود،   ميمادر سياوس 
خـود را ببينـد.   » نـاتني «فراهم سازد كه سياوش به شبستان شاه بيايد و خـواهران  

زند ولي سرانجام به اصرار پـدر بـه حـرم     ميسياوش نخست از اين ديدار سرباز 
گيـرد و   ميرود. سودابه او را عاشقانه، نه مادرانه، در آغوش  ميشاه به نزد سودابه 

شـود. سـودابه در عشـق     مـي اين كار در دفعات بعد چنـد بـا رتكـرار    بوسد و  مي
كشـد. او كـه،    مـي سوزد، زيباييهاي خود را  آشـكارا بـه رخ سـياوش     ميسياوش 

خواهد يكي از دختران نابـالغ او را   ميشوهر خود را فريب داده است، از سياوش 
كاووس همواره  كيبه زني بگيرد ولي روزگار را با سودابه بگذراند و پس از مرگ 

  با سودابه بسر ببرد. اين است خالصه سخنان او به سياوش:
  

  بهانه چه داري  كه از مهر من  
  يچي ز باال و از چهر من  پب
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  كه تا من ترا ديده ام، مرده ام 
  خروشان و جوشان و آزرده ام 

  همي روز روشن نبينم ز درد  
  د شد الجورد  يبر آنم كه خورش

  مهر من  كنون هفت سال است تا 
  من   ةهمي خون چكاند ابر چهر
  يكي شاد كن در نهاني مرا  
  ببخشاي روز جواني مرا...

  وگر سر بپيچي ز فرمان من  
  نيايد دلت سوي درمان من  

  باه  تپادشاهي  ناي كنم بر تو
  شود تيره بر چشم تو هور وماه  

)3/542/8 -351(  
  

هامـاوران را   ةعسياوش پاكدامن كه از نخست به سودابه بدگمان بود و واق
كه شنيده بود در پيش چشم داشت، در ديدارهاي نخستين و دوم با سـودابه، كـه   

بمانـد، بـا    رخود بركنـا » زن پدر«با اصرار پدر انجام شده بود، براي آن كه از مكر 
كند ولي در سومين ديـدار،   مين خردسال سودابه موافقت اازدوج با يكي از دختر

تابـد   مـي خواند، روي از سودابه بر  مي» گناه«آشكارا به  بيند سودابه او را ميوقتي 
ه به تفصيل آمده است. سودابه، اين زن مشود كه در شاهنا ميوآنگاه دچار عواقبي 

گردد كه سياوش بـه دام افتـادني نيسـت،     ميعاشق شكست خورده، چون مطمئن 
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مـد و   سازد كه او بـا نظـري ناپـاك بـه نـزد مـن آ       ميكاووس متهم  كيوي را نزد 
چنـين چـاك شـد    «خواست كه با من بياميزد وچون من به مقاومـت پـرداختم    مي

شـنود. سـياوش را    مـي كاووس سخن سودابه را  كي) 2/543/376» (جامه اندر برم
آورد. سـودابه بـار    ميخواند. سياوش در حضور سودابه حقيقت را بر زبان  ميفرا 

ه از شاه در شـكم دارد سـخن   پردازد و با شاه از كودكي ك ميديگر به دروغگويي 
بويد و بر  ميكاووس، سودابه و سياوش را  كيخواند.  ميگويد و خود را بيگناه  مي

بدن  ازگردد و بدن سياوش با سودابه تماسي پيدا نكرده است چون  ميم وي مسلّ
آمد در حالي كه از بدن سياوش چنـين   ميسودابه بوي مي و مشك  ناب وگالب 

گيرد كه او  ميراند و تصميم  ميد. شاه سودابه را از نزد خود ش ميبويي استشمام ن
ريزريز كند. ولي در ضمن از هامـاوران و جنـگ بـا هاماورنيـان      را با شمشير تيز

كند، پرستاريها و دلنوازيهاي سودابه را به هنگام اسارت در هاماوران به  ميانديشه 
از » گذشـت «به سودابه جز تر با دل پر مهر خود نسبت مآورد و از همه مه ميياد 

سـياوش از آن  «بيند، در حالي كه مطمئن است كه  ميسودابه راهي در پيش خود ن
وي آبستني را با دنشيند. زن جا مي) ولي سودابه آرام ن3/545/414» (گناه بيكار بد 

اش را بيفگند تا سودابه  دارويي بچه خواهد با خوردن ميفريبد و از او  ميدادن زر 
خـود بـه شـاه بنمايـد و      ة(جنين سقط شده) آن زن را به جاي بچـ » ندهبچه افگ«

ام. كار بر طبـق همـين طـرح     بگويد بر اثر كار سياوش بدين سرنوشت دچار شده
يابـد كـه ايـن دو بچـه      كاووس به ياري اخترشناسان در مـي  رود ولي كي پيش مي

يابند. زن به  كاووس، نيستند. سپس آن زن جادو را مي كيافگنده از پشت شهريار، 
گويند. اما سودابه بـه   كند. اخترشناسان حقيقت را به سودابه مي كار خود اقرار نمي

 ةگويد از ترس رستم، تربيت كنند گويد آنچه ستاره شمر در اين باب مي شوهر مي
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. در اينجا سـودابه  اند سياوش، است. ايشان از ترس رستم جانب سياوش را گرفته
گنـاهي خـود آن    بـي  ةبرد و به نشـان  مياعصار زنان، پناه  قرون و ة، حرب»گريه«به 

  سازد. ميكاووس را نيز منقلب  كيگريد كه  ميچنان 
  سپهبد ز گفتار او شد دژم  

  هم ه ست با او بيهمي زار بگر
)3/549/483(  

  
جاهـل  تخوبي آگاه است، به سبب شيفتگي به سودابه  هشاه، كه از حقيقت ب

د. آنـان  نهـ  ميد و سرگرداني خود را با ايشان در ميان خوان ميكند و موبدان را  مي
كنند كه سودابه و سياوش براي اثبات بيگناهي خود بر آتـش بگذرنـد.    ميپيشنهاد 

دو جنين سقط  م،ام و دليل صدق سخنان گويد من راست گفته ميسودابه به شوهر 
ايش تن شده است. اين سياوش است كه براي اثبات بيگناهي خود بايد به اين آزم

گذرد و بدين طريق بيگنـاهي خـود    ميدر دهد. سياوش بنا چار بر كوهي از آتش 
) سـخن  2/554/573» (جـادوي زال «رسـاند. ايـن بـار سـودابه از      مـي را به اثبات 

كـاووس ديگـر بـدان     كـي گويد كه سبب سالمت سياوش گرديده است. ولـي   مي
  بر دار كنند در حالي كه دهد  تا سودابه گناهكار را  مينهد و فرمان  ميوقعي ن

  دل شاه كاووس پر درد شد  
  نهان داشت رنگ رخش زرد شد  

)2/554/580(  
دانست پدرش عشق سودابه را فراموش نخواهد كـرد از   مياما سياوش كه 

خواند كه گناه سودابه را به وي ببخشـايد. شـاه نيـز كـه در انتظـار چنـين        ميپدر 
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او گرم تـر   بر«تي بر اين واقعه گذشت فرصتي بود، سودابه را بخشود، و چون مد
  )3/555/591» (شد دل شهريار

  
  برد   ميسياوش به دشمن پناه 

در پي اين حوادث داخلي و خانوادگي افراسياب با صد هزار تن از تركـان  
كاووس چنان كه در صفحات پـيش گذشـت    كيكشد.   ميبرگزيده به ايران لشكر 

دهي سـپاه ايـران بـرود. ولـي بزرگـان      آيد كه خود به فرمان مينخست درصدد بر 
شكسـت  «كنند. سياوش كه نگـران وجـود سـودابه     ميدرگاه او را از اين كار منع 

گيرد بـا يـك تيـر دونشـان بزنـد يعنـي بـه جنـگ          ميست، تصميم »مكار ةخورد
افراسياب برود تا هم آوازه اي بـه دسـت آورد و هـم از شـر مجـاورت سـودابه       

  نهد.   ميعلت با پدر در ميان  خالص گردد. موضوع را بي ذكر
خواهد كه بـا سـياوش    ميپذيرد و از رستم نيز  ميكاووس اين تقاضا را  كي

  كند: ميبه جنگ افراسياب برود. شاه اطمينان خود را به رستم با اين الفاظ بيان 
  چو بيدار باشي تو، خواب آيدم  

  چو آرام گيري، شتاب آيدم  
  جهان ايمن از تير و شمشير تست  

  ماه بر چرخ در زير تست سر
)3/557/40-639(  

روند. افراسياب در آغاز اين جنـگ   ميسياوش و رستم به جنگ افراسياب 
كننـد   ميبيند كه خوابگزاران بطور خالصه آن را چنين تعبير  ميخوابي وحشتناك 

  كه:  
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  جنگ   هاگر با سياوش كند شا
  چو ديبه شود روي گيتي به رنگ  

  گاه  ز تركان نماند كسي را به
  غمي گردد از جنگ او پادشاه  

  و گر او شود كشته بر دست شاه 
  به توران نماند سر و تختگان  
  سراسر پرآشوب گردد زمين  

  ز بهر سياوش به جنگ و به كين  
  جهاندار گر مرغ گردد به پر 

  بر اين چرخ گردان نيابد گذر 
)3/596/803-798(  

  
ه هـداياي بسـيار بـه نـزد     گيـرد كـ   مـي افراسياب  اين بار عاقالنه تصـميم  

كاووس بفرستد و آن بخش از سرزمين ايران را نيز كه به تصـرف آورده بـوده    كي
مگر كـاين بالهـا زمـن    «است به ايران باز دهد و در آشتي را بكوبد بدين اميد كه 

). افراسياب، گرسيوز، برادر خـود، را بـراي ايـن منظـور بـا      2/567/814» (بگذرد
پذيرنـد بـدين    مـي فرستد. سياوش و رستم اين صـلح را   ميپيامي به نزد سياوش 

شرط كه افراسياب يك صد تن از خويشان خود را بـه گروگـان نـزد شـاه ايـران      
اين شرايط تن  در  ةبفرستد. افراسباب با تلخي، ولي با خردمندي استثنايي، به هم

ر در فرستد و مـاجرا را از اول تـا بـه آخـ     ميدهد. سياوش رستم را به نزد شاه  مي
گردد، رستم را  ميكاووس چون از مضمون نامه آگاه  كينويسد.  مينامه اي به وي 
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كند كه فريب مال افراسـياب و صـد تـرك بيچـاره بـدنژادگروگان را       ميسرزنش 
فرستم تا هـداياي   ميخورده ايد. اينك به جاي تو مرد با دانشي را به نزد سياوش 

به نزديك من فرسـتد تـا سرشـان را از     بسوزد و گروگانها را شافراسياب را به آت
دهـد كـه    ميشنود و به او پاسخ  ميتن جدا سازم. رستم با بردباري سخنان شاه را 

به هنگام عزيمت سپاه از ايران، تو ما را فرمـودي كـه شـما بـه جنـگ افراسـياب       
مرويد تا او به جنگ شما بيايد. ما هم درنگ كرديم، او از صـلح و آشـتي سـخن    

پيمان شكستن از شاه ايران پسنديده نيست. تو از اين صلح و آشتي  گفت. بعالوه
خواستي؟ اينك آروزهايت با صلح برآورده شده است. من از جنگ كـردن   ميچه 

روم و روزگار افراسـياب را تيـره وتـار     ميبا افراسياب سير نشده ام، من به جنگ 
موضـوع را هـم   كنم ولي تو سياوش را به پيمان شكني مخوان. در ضمن ايـن   مي

 امـة كـاووس خودك  كـي ) 20/578/1012» (سياوش ز پيمان نگردد ز بـن «بدان كه 
  تازد كه تو  ميبيخرد در اين جا بر رستم 

  
  تن آساني خويش جستي در اين 
  نه افروزش تاج و تخت و نگين  

)2/578/1018(  
  

شتي را تو در سر سياوش افكنده اي ديگر به تـو كـاري   آو اصوالً اين فكر 
  ت، تو به سيستان باز گرد: نيس

  نخواهم ترا زين سپس نيز يار  
  نخواهم كه ما را كني كارزار  

)2/579/1024(  
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نويسد پـر خشـم و جنـگ و در آن     مياي هم در پاسخ به سياوش  شاه نامه
گريزد و رستم را كـه   ميبرد و از جنگ  ميسياوش را از اين كه با خوبرويان بسر 

كنـد. و سـياوش را بـه پيمـان      مـي ه است مالمت در پي جمع كردن مال و خواست
» هم انـدر زمـان بـار كـن بـر خـران      «ه و نخواند كه گروگانها را بند  ميشكستن 

كند اگر به تورانيان مهـرداري و   مي) و به نزد من بفرست، و اضافه 3/580/1052(
كـه اينـك بـه سـوي تـو       سنهي  خواهي ترا پيمان شكن بخوانند، سپاه را به طو

رده است بسپار. طبيعي است كه سياوشي فرمان پدر را در پيمان شـكني  حركت ك
گردد، زيرا هم از پيمان شكني گريزان اسـت   مينهد، و به ايران نيز باز ن ميگردن ن

بيند. پـس گروگانهـا و    ميو هم خود را در ايران از جانب سودابه و پدر در امان ن
وانان ايران، به نزد افراسياب بـاز  مال و خواسته افراسياب را به دست زنگه، از پهل

  فرستد با اين پيام كه : مي
  و ديگر كه بر خيره تا كرده كار  

  نشايست رفتن بر شهريار  
  يكي راه بگشاي تا بگذرم  

  به جايي كه كرد ايزد آبشخورم  
  يكي كشوري جويم اندر نهان  
  كه نامم زكاووس گردد نهان  

)2/586/58-1156(  
  

كند  ميزند. پيران به او توصيه  ميه راي سا پيران ويافراسياب در اين باب ب
كه نامه اي پندمند در پاسخ به سياوش بنويس بدان سان كه پدري به فرزند جوان 
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نويسد و او را در توران جايي سزاوار بده و دخترت را به زني به  ميخردمند خود 
ان كاووس، چون سياوش بر تخـت شـاهي ايـر    كيوي بسپار تا پس از درگذشت 

بنشيند دو لشكر ايران و توران از كين و دشمني دور شوند. نامه پر مهر افراسياب 
نويسد و سپاه ايران را بـه   ميرسد. سياوش نامه اي گله آميز به پدر  ميبه سياوش 

سپرد تا در اختيار طوس قرار دهد. و بدين ترتيـب سـياوش از جيحـون     ميبهرام 
اي است بسيار عجيب  رد، و اين خود واقعهب ميگذرد و به سرزمين دشمن پناه  مي

 يـن ه با هزار سوار و صد اسـب بـا ز  يسران وپيملي ما. در توران چون  ةدر حماس
رود و بـه وي نويـد    مـي زر و چهار پيل سپيد با تخت پيروزه به پيشواز سـياوش  

  هد كه د مي
  چون پدر باشد افراسياب  مرا

  مهان بنده باشند از اين روي آب ...
  ذيري تو با پير سر مرا گرپ

  ندم كمر  بز بهر پرستش ب
)3/594/9 -1305(  

  
سياوش با شنيدن اين پيام مهرآميز از جانب دشمن، ناگهـان ايـران، رسـتم،    

آورد، ولـي   ميآورد و از خشم آب در چشم  ميزابل، و بزمهاي زابلستان را به ياد 
  آورد.   ميچيز به زبان ن

پس از گذشت چند سـال بـه    كاووس و آزردن سياوش ، كياين سبكسري 
گردد، حادثه اي بسـيار   ميكشته شدن سياوش در توران به فرمان افراسياب منجر 

عظيم و غم انگيز در حماسه ملي ايران، واقعه اي كه حوادث بسيار بزرگي در پي 
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دارد كه از آن جمله است آمدن رستم خشمگين و دلسوخته به درگـاه كـاووس و   
شته شدن سياوش، جنگهاي طوالني ايرانيان و تورانيان و كشتن سودابه به انتقام ك

و سـرانجام پيـروزي    4كشته شدن تعدادي بيشـمار از پهلوانـان و سـپاهيان ايـران    
  ايرانيان بر تورانيان در دوران پادشاهي كيخسرو.

  
  كاووس در برخورد با پهلوانان سيستان   كي

شـاره كـرد روابـط    از جمله موضوعهاي ديگري كه در اين مقاله بايد بدان ا
كاووس است با زال و رستم. چه از خالل مطالبي كه در اين مورد در شاهنامه  كي

توان به گوشـه هـاي ديگـري از روحيـات ايـن شـاه پـي بـرد. در          ميمذكورست 
ملـه  جصفحات قبل بطور غيرمستقيم به برخي از اين موارد اشاره شده اسـت. از  

يرفت و به مازندران لشكركشي كـرد  كاووس نصيحت زال را نپذ كيآن كه ديديم 
و اسير ديوان مازندران گرديد. وي در هنگام اسارت، بـا فرسـتادن پيـامي، از زال    
خواست كه براي رهايي او و سپاهيان ايران اقدام كند. عكس العمـل زال پـس از   

كاووس وسپاه ايران در مازنـدران و سـخنان زال    كيشنيدن خبرشكست و اسيري 
باب حدود عالقه و وظيفه شناسي اين پدر و پسر را در برابر شـاه  با رستم در اين 

نـرفتن بـه    ةدهد، شـاهي كـه بـه سـخنان خيرخواهانـه زال دربـار       ميايران نشان 
  مازندران كمتر بي توجهي نكرده بود:

  وينده نزديك دستان رسيد  پچو 
  بگفت آنچه دانست و ديد و شنيد 

  چو بشنيد بر تنش بدريد پوست  
  ن داشت اين هم ز دوست  ز دشمن نها



١٦١ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

  به روشن دل از دور بدها بديد  
  بر او از زمانه چه خواهد رسيد  

  به رستم چنين گفت دستان سام 
  كه شمشير كوته شد اندر نيام  

  نشايد كزين پس چميم وچريم  
  دگر خويشتن تاج را پروريم  

  كه شاه جهان در دم اژدهاست  
  بر ايرانيان بر چه مايه بالست  

    نرا رخش زيتايد كنون كرد ب
  بخواهي به تيغ جهانبخش كين  

  همانا كه از بهر اين روزگار  
  ترا پرورانيد پروردگار  

  مر اين كارها را توزيبي كنون  
  مرا سال شد از دو صد بر فزون 

  نشايد بدين كارآهرمني  
  كه آسايش آري، اگر دم زني  

)2/331/60-250(  
  

گـذارد و   مـي شـت سـر   رستم به فرمان پـدر هفـت خـان معـروف را در پ    
بخشـد و بعـد بـا     مـي كـاووس و سـپاهيان ايـران را از چنـگ ديـوان رهـايي        كي

سـازد. زال و رسـتم تـا     ميدالوريهاي خود سبب شكست شاه مازندران را فراهم 



 21/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٦٢ 

مازنـدران و   ةكاووس هستند كه شاه پس از واقع كيبدان حد مورد توجه وعنايت 
ابـل مهمـان پهلوانـان سيسـتاني بـوده      درموقع گرديدن به گرد جهان يك ماه در ز

  است:  
  سپه را سوي زابلستان كشيد  
  به مهماني پور دستان كشيد  
  ببد شاه يك ماه در نيمروز  

  خواست، گه باز و بوز  ميگهي رود و 
)2/381/6 -25(  

  
كاووس و بزرگان سپاه ايران را از دست شـاه هامـاوران    كيبار ديگر رستم 

واحترام فوق العاده خود را به شاه ايران بدين سـان  دهد، و عالقه مندي  مينجات 
 كند كه: ميبيان 

  مرا تخت بربر نيايد به كار 
  اگر بد رسد بر تن شهريار

)2/397/280(  
  

نشـيند   ميكاووس براي دست يافتن به راز آسمانها بر تختي  كيو نيز چون 
ديگـر  كنـد، رسـتم و    مـي كند و سپس در بيشه آمل سـقوط   ميو به آسمان پرواز 
نشانند. همچنين به هنگامي كه  مييابند و بر تخت پادشاهي  ميپهلوانانند كه او را 

كنـد و ايرانيـان تـاب پايـداري در      ميسهراب با سپاهي از تورانيان به ايران حمله 
خوانـد، و او   جنـگ مـي   ةكاووس رستم را به صحن كيبينند،  مياو در خود ن برابر



١٦٣ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

آورد. در جـاي ديگـر شـاهديم كـه      ميايران روي  كمر بسته و آماده به درگاه شاه
آداب رزم و بزم  ةكند و چون او هم ميرستم سياوش را داوطلبانه در زابل تربيت 

كـاووس   كـي گيرد، به خواهش سـياوش، وي را بـا احتـرام بسـيار نـزد       ميرا فرا 
شود، بـار ديگـر رسـتم  وارد     ميفرستد. و هنگامي كه سياوش در توران كشته  مي

كاووس، سودابه، را به انتقام كشته شدن سـياوش   كيگردد و زن محبوب  ميعمل 
آورد. و نيز چنان كه قـبالً اشـاره    ميكاووس دم بر ن كيكشد و.  ميدر توران زمين 

خواهد با سياوش به جنگ دشمن برود  ميشد شاه درجنگ با افراسياب، از رستم 
  خورد: مياين حوادث چند موضوع آشكارا به چشم  ةو ... در هم

كاووس بـراي ايـن دو پهلـوان نامـدار      كينخست احترام بسياري است كه 
كـاووس از   كـي زابلي قائل است: در اولين ديدار، كه زال براي منصـرف سـاختن   

كـاووس او را نـزد خـود بـر تخـت       كـي رود،  مـي جنگ با مازندران به درگاه شاه 
نهد، مقـام و منزلـت    مين ن كه به سخنان زال واقعي ) و با آ2/321/111نشاند ( مي

روم ولي تو و رستم  ميگويد من  مياين دو تن نزد وي تا بدان حدست كه به زال 
كنـد، مملكـت را بـه     مـي نگهبان ايران باشيد. و چون به سوي مازنـدران حركـت   

  دهد اگر دشمن روي نمود فقط  ميسپرد اما به وي تذكر  ميدست ميالد 
  ز هر بد به زال و به رستم پناه  
  كه پشت سپاهند و زيباي گاه 

)2/325/166(  
  

كاووس در تقاضاي ياري از زال، پس از شكست از ديوان مازندران بار  كي
  كند كه   ميديگر اين حقيقت را بيان 
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  اگر تو نبندي بدين در ميان  
  همه سود و سرمايه باشد زيان  

)2/331/248(  
  

فشارد و از رنـج   يمبيند وي را در آغوش  ميو چون در مازندران رستم را 
كـاووس   كشد، كي ميپرسد، و پس از آن كه رستم ديو سپيد را  ميراه و حال زال 

  كند: مياز وي اين چنين تجليل 
  بر او آفرين خواند كاووس شاه  

  كه بي تو مبادا كاله وسپاه  
  برآن مام كوچون تو فرزند زاد 

  نشايد جز از آفرين كرد ياد  
  هزار آفرين باد بر زال زر  

  بر مرز زابل سراسر دگر  ا
  كه چون تو دليري پديد آوريد  

  همانا كه چون تو زمانه نديد  
  ترست   خمرا بخت از اين هر دو فر

  بر اوژنم كهترست ژكه پيل ه
)2/356/9 -655(  

  
خود به رسـتم چنـين    ةكاووس در نام كيدر هنگام حمله سهراب به ايران، 

  نويسد: مي



١٦٥ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

  از ايران ندارد كسي تاب اوي  
  تو كه تيره كني آب اوي   مگر

  چنين دان كه اندر جهان جز تو كس 
  نباشد به هر كار فرياد رس 

  ويي  تدل و پشت گردان ايران 
  به چنگال و نيروي شيران تويي  

  ستاننده شهر مازندران  
  بند هاماوران   ةگشايند

  ز گرز تو خورشيد گريان شود  
  ز تيغ تو بهرام بريان شود  
  نيست  چو گرد پي رخش تو نيل 

  هماورد تو در جهان پيل نيست  
  كمند تو بر شير بند افگند 
  سنان تو بركه گزند افگند 

  تويي در همه بد به ايران پناه  
  ز تو بر فرازند گردان كاله  

)2/460/9 -422(  
  

كه از تو فروزد نگـين  و  «گويد ميكاووس خطاب به وي  كيدر جاي ديگر 
از بيان اين حقيقت ندارد كه در نامه  كاووس حتي هراسي كي) 2/361/740» (كاله

خود خطاب به شاه مازندران بنويسد كه چون تـو بـا رسـتم تـاب مقابلـه نـداري       
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ـ بهترست به ما  ) و پـس از پيـروزي در جنگهـاي    2/358/691سـاو بـدهي (   و اژب
  پردازد: ميكاووس بدين سان به ستايش رستم  كيبينم  ميمازندران، بار ديگر 

  سر به سر كه اي پهلوان جهان 
  به مردي نمودي به هر جا هنر 

  ز تو يافتم من كنون تخت خويش  
  به تو باد روشن دل و دين و كيش 

)2/375/6 -645(  
  

اين ستايشها چيزي جـز اظهـار بنـدگي و     راه و رسم زال و رستم در برابر
نهد، شاه ايران يكي از ايشان را  ميفرمانبرداري نيست. چون دشمني به ايرن روي 

رونـد. و   مـي نهند و به جنگ دشمن  ميخواند، و اين پهلوانان امر وي را گردن  مي
گردد، پهلوانان سيستاني به درگـاه   مياه ايران به سبب وجود ايشان پيروز پچون س

طلبنـد وشـاه ايشـان را هـدايايي      ميعزيمت به زابل  ةشوند و اجاز ميشاه حاضر 
  ردند.گ ميبخشد و آنان راهي سرزمين خود  ميشايسته 

سبب اين همه بزرگداشت رستم را، بخصوص در اين واقعيت بايد جست 
كنـد. عـالوه بـر آن وي بـر      ميكه رستم پهلوان يگانه اي است كه كارهاي بزرگ 

كاووس در جنگ مازندران و هاماوران و نيز سقوط از آسمان حق حيات دارد،  كي
انـه مـردي اسـت كـه     در موارد متعدد رستم به وي نيز نشان داده است كـه او يگ 

تواند آروزهاي شاه را جامه عمل بپوشاند. اوست كه هفت خان را بـا پيـروزي    مي
كـاووس را بـه    كـي كشد، رستم اسـت كـه    مينهد و ديو سپيد را  ميدر پشت سر 

) و در اين جنگ چون جويا، پهلوان 2/366/808دارد ( ميجنگ با شاه مازندران وا



١٦٧ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

د و هيچ يك از پهلوانان ايران ياراي مقابله با او آي ميمازندراني به ميدان جنگ در 
  رود. ميهد و به جنگ د ميكاووس پاسخ  كيبينند، رستم به نداي  ميرا در خود ن

  چنين گفت كاووس كاين كار تست  
  از ايران نخواهد كس اين رزم جست  

)2/368/837(  
  

آورد،  مـي چون شاه مازندران به جادوي خود را به شكل سنگي بـزرگ در  
 ةتواند آن سنگ را از زيـرزمين برگيـرد در حـالي كـه همـ      ميتنها رستم است كه 

). در جنگ با سهراب هم 2/373/915( اند لشكريان از نيروي وي در شگفت شده
كاووس طوس را بـه   كيكند،  ميپهلوانان ايران را از ميدان بدر  ةچون سهراب هم

  فرستد  كه   مينزد رستم 
  ندارم سواري ورا همنبرد  

  از ايران نيارد كس اين كار كرد  
)2/487/876(  

  
رستم كه بدان اشاره  ةكاووس دربار كياظهار نظرهاي ستايش آميز  در برابر

گرديد، الاقل در دو مورد رفتار خشن و ناپسند وي در برابر رستم به هـيچ وجـه   
  قابل توجيه نيست.  

ـ    كييكي در آن جا كه رستم به فرمان  گـاه شـاه   در ةكـاووس از زابـل روان
خود از رستم  ةشود تا نادانسته به جنگ سهراب، فرزند خود، برود. شاه در نام مي

نامه گيو، پهلوان نامـدار و   ةل حركت كند. ولي چون آورندأمخواسته بود كه بي ت
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كند  ميخويش رستم بود، رستم سه روز را با باده گساري و شادماني با گيوسپري 
گيـرد.   ميه است در زابل توقف مكن به چيزي نكاووس گفت كيو تذكر گيورا كه 

پندارد دشمني صعب به ايران روي نهاده است. سرانجام رسـتم بـا چنـد     ميچون 
  شود.   ميخير با گيو در درگاه شاه حاضر أروز ت

گـردد و سـخناني بـر زبـان      مـي خير سخت خشمگين أكاووس از اين ت كي
  :آورد كه هيچ پادشاهي به رستم نگفته بوده است مي

  
  يكي بانگ برزد به گيو از نخست  
  پس آنگاه شرم از دو ديده بشست  

  كه رستم كه باشد كه فرمان من  
  كند پست و پيچد ز پيمان من  
  اگر تيغ بودي كنون پيش من  

  سرش كندمي چون ترنجي ز تن  
  بگيرش ببر زنده بردار كن 

  و ز او نيز مگشاي با من سخن 
  ز گفتار او گيو را دل بخست  

  دي به رستم بدين گونه دست  كه بر
  لتن يو و با پيبر آشفت با گ

  بدو خيره مانده همه انجمن  
  بفرمود پس طوس را شهريار  

  كه رو هر دو را زنده بركن به دار  



١٦٩ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

  خود از جاي برخاسته كاووس كي  
  ني برافروخت برسان آتش ز

)2/466/14-507(  
  

پاسـخي  چنان كه در صفحات پيش گذشت، رستم بـه ايـن سـخنان يـاوه     
دارد. بار ديگر هنگـامي كـه    ميكاووس را به عذرخواهي وا  كيدهد و  ميشايسته 

فرسـتد و شـرايط    مـي كند و رستم را بـه نـزد شـاه     ميسياوش با افراسياب صلح 
كـاووس رسـتم را بـه     كـي رساند، بـاز   ميصحيح و عادالنه صلح را به اطالع وي 

) 1017-18و  975-2/576/84سـازد (  مـي ساني متهم  سستي و مال دوستي و تن آ
ـ      ميكند و به سيستان  ميو رستم را عزل   ةفرسـتد و طـوس را بـه جـاي وي روان

شود كه بـه سيسـتان    ميسازد. رستم اين بار آن چنان آزرده خاطر  ميميدان جنگ 
برد تا بدان هنگام كه از كشته شدن  ميكاووس  نام ن كيرود و ديگر از ايران و  مي

گردد و شاه و دربارش را  ميچنان كه گذشت به ايران باز  شود و ميسياوش آگاه 
  كشد.   ميو سودابه را با شمشير  گيرد ميبه چيزي ن

بعالوه در برابر تمام خدمات و رنجهاي زال و رستم، كار زشـت و ناپسـند   
تـوان و   مـي كاووس را به هنگام زخمي شدن سهراب هرگـز ن  كيو غير قابل دفاع 
  نبايد از ياد برد.  

رود.  مـي كاووس به جنـگ سـهراب    كيدانيم رستم به تقاضاي  ميكه  چنان
شناختند و در پي شناختن هم نيز بودند، با هـم بـه    ميپدر و پسر كه يكديگر را ن

  پردازند.   ميجنگ 
خورد و رسـتم پهلـوي    ميسهراب نيرومند در كشتي دوم از رستم شكست 
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زند خود را مجـروح سـاخته   يابد كه فر ميدرد. چون رستم در  مياو را با شمشير 
  كند   مياست، به توسط گودرز از شاه تقاضا 

  وشدارو كه در گنج تست  ناز آن 
  كجا خستگان را كند تندرست  
  به نزديك من با يكي جام مي  

  سزد گر فرستي هم اكنون ز پي  
)2/508/5 -1264(  

  
ولي كاووس در اين مورد بسيار حساس باصطالح كار را با تعارف برگـزار  

دارم  رستم گرامي نمـي  ةداني هيچ كس را به انداز ميگويد  ميكند و به گودرز  مي
خــواهم او را گرفتـار مصــيبتي ببيـنم. امــا در عـين حــال آشكارسـت كــه      مـي و ن
كاووس در اين هنگام هم سخنان تند رستم را خطاب بـه خـود از يـاد نبـرده      كي

  است:
  همه كارت از يكديگر بدترست  

  خورست..ترا شهرياري نه اندر 
  تواندر جهان خود زمن زنده اي

  به كينه چرا دل پراكنده اي  
  چو خشم آورم شاه كاووس كيست  

  ا دست يازد به من طوس كيست  رچ
  مرا زور و فيروزي از داورست  

  نه از پادشاه و نه از لشكرست ...



١٧١ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

  چه آزاردم او، نه من بنده ام 
  آفريننده ام   ةيكي بند

  د دليران به شاهي مرا خواستن
  همان گاه و افسر بياراستند 

  سوي تخت شاهي نكردم نگاه  
  نگهداشتم رسم و آيين و راه 

  اگر من پذيرفتمي تاج و تخت  
  نبودي ترا اين بزرگي و بخت 

)2/466/34-518(  
  

  و هم سخنان تند سهراب را در ميدان جنگ خطاب به خود به ياد دارد:  
  و زآن بس خروشيد سهراب گرد 

  را برشمرد  همي شاه كاووس 
  چنين گفت كاي شاه آزاد مرد!

  چگونه ست كارت به دشت نبرد  
  چرا كرده اي نام كاووس كي  
  پي   كه در جنگ شيران نداري تو

  گر اين نيزه در مشت پيچان كنم 
  سپاه ترا جمله بيجان كنم 

  يكي سخت سوگند خوردم به بزم 
  بدان شب كجا كشته شد ژنده رزم  
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  دار  كز ايران نمانم يكي نيزه
  كنم زنده كاووس كي را به دار  

)2/486/9 -864(  
  

گويد آيا تو سخنان ايشان را از ياد بـرده اي؟   ميكاووس به گودرز  كيپس 
هر كس دشمن خود را بپرورد در جهان نامش به بدي برده خواهـد شـد و بـدين    

زند. گودرز با شـنيدن ايـن    ميباز  سان از دادن نوشدار و براي نجات سهراب سر
كاووس چنـين   كيميم صگردد و در عبارتي پوشيده از ت ميسخ به نزد رستم باز پا

  كند: ميياد 
  بدو گفت خوي بد شهريار 

  درختي است حنظل هميشه به يار  
  يار نيست  ا به تندي به گيتي ور

  همان رنج كس را خريدار نيست  
  ي  وترا رفت بايد به نزديك ا

  كه روشن كني جان تاريك اوي 
)2/10-509/5 -1283(  

  
سازد كـه   ميرستم براي طلب نوشدارو خود را براي رفتن به نزد شاه آماده 

كـاووس كينـه جـو چـون از      كيدهد.  ميناگهان كسي خبر مرگ سهراب را به او 
رود و  مـي شود نزد رستم  ميمرگ سهراب، فرزند رستم، جهان پهلوان ايران، آگاه 

تسـليم در برابـر تقـدير آسـماني      آورد ورستم را بـه  ميسخناني حكيمانه! بر زبان 
  خواند: مي



١٧٣ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

  دل وجان بدين رفته خرسند كن 
  همه گوش سوي خردمند كن 

  اگر آسمان بر زمين بر زني  
  وگر آتش اندر جهان درزني  
  نيابي همان رفته را باز جاي  

  روانش كهن دان به ديگر سراي  
  من از دور ديدم برو يال اوي  
  چنان برز و باال و گوپال اوي 

  انه برانگيختش با سپاه  زم
  كه ايدر به دست تو گردد تباه  

  چه سازي و درمان اين كار چيست  
  بر اين رفته تا چند خواهي گريست  

)2/513/40-1335(  
  

تـوان   مـي با توجه به آنچه در صـفحات اخيـر گذشـت در كمـال بيطرفـي      
يگانـه   كاووس را مردي انتقامجو و ناسپاس نيز خواند. چه وي بر سينه ابر مرد كي

زند كه نه فقط كيقباد، پدر او را بر تخت شاهي نشانده بوده است  مياي دست رد 
كاووس پادشاهي خود را مديون اوست، بلكه بارها شخص او را  كيو در حقيقت 

كاووس بارها به آن اعتـراف   كينيز از كام مرگ  رهايي بخشيده، حقيقتي كه خود 
  كرده بوده است: 
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  ان جزتو كس  چنين دان كه اندر جه
  نباشد به هر كار فرياد رس 

)2/460/423(  
  

بعالوه وي مردي را در حساس ترين لحظات زندگي از خود ناكـام رانـده   
تمام عمر گوش به فرمـان وي بـوده اسـت،جنگهاي بـزرگ كـرده       راست كه او د

كـاووس و ايـران بـه ارمغـان آورده اسـت. مـردي        كـي پيروزيهاي چشمگير براي 
كـاووس بهـره اي بـه جـز رنـج       كيكه در تمام دوران پادشاهي  صميمي و پهلوان

  نداشته است.
  بدو گفت رستم كه هر شهريار  
  كه كردي مرا ناگهان خواستار

  گهي جنگ بودي و گه ساز بزم  
  نديدم ز كاووس جز رنج رزم  

)2/487/9 -878(  
  

كاووس  كيرستم آن سخنان قهرآلود را نيز هنگامي  بر زبان  آورده بود كه 
ي سبب فرمـان داده بـود جهـان پهلـوان ايـران را بـردار كننـد! از طـرف ديگـر          ب

كاووس از سهراب هم نبايست توقعي داشته باشـد. افراسـياب سـهراب را بـه      كي
جنگ با ايران تشويق  كرده بود بي آن كه سهراب بدانـد افراسـياب در فكـر چـه     

نـي كـاووس    توطئه اي است. پس سهراب آن  سخنان تند را بـه دشـمن خـود يع   
  گفته بوده است وكيست كه از دشمن توقعي جز اين داشته باشد؟  



١٧٥ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

  اري  سگ بزم و باده
كاووس اين موضوع  كياز طرف ديگر از بررسي حوادث روزگار پادشاهي 

عـيش و   سمجال اري وسگ گردد كه وي مردي است اهل بزم و باده نيز روشن مي
ن مـي  ازرنگار بـا بزرگـان  ايـر   سرور از آن روزي كه در آغاز پادشاهي در گلشن 

)تـا  2/316/20» (د اندر جهان برترييبمرا ز«زد كه  مينوشيد و الف  مي رخوشگوا
سالهاي آخر حياتش بارها شاهد بر پا شدن چنين مجالسي هستيم. چون سـپاه بـه   

آيـد نخسـتين شـب را بـا بزرگـان بـه        ميبرد و در كوه اسپروز فرود  ميمازندران 
  ). پس از نجات از دست ديوان مازندران.2/326/173گذارند ( ميشادي 

  يك هفته با رود و مي   هبر ين گون
  همي رامش آراست كاووس كي  

)2/356/667(  
  

پس از پيروزي بر ديوان و شاه مازندران، هنگامي كه بـه گـرد مـرز و بـوم     
گهـي رود و  «گردد و يـك مـاه در زابلسـتان مهمـان رسـتم بـوده اسـت         ميايران 
). شـب پـيش از لشكركشـي بـه سـوي      2/381/26» (ه بـاز و يـوز  خواست، گ مي

سهراب، با آن كه با رستم و پهلوانان ايران برخوردهاي بسـيار تنـد داشـته اسـت،     
گردد و آمادگي خود  ميبينيم چون رستم به خواهش پهلوانان به سوي شاه باز  مي

  گويد: ميكاووس به رستم  كيكند،  ميرا براي جنگ با سهراب اعالم 
  م زنين بهتر آيد كه امروز بچ
  ازيم و فردا گزينيم رزم  سب

  بياراست رامشگهي شاهوار 
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  شد ايوان به كردار باغ بهار  
  گرانمايگان را همي خواندند  
  بدان خرمي گوهر افشاندند  
  از آواز ابريشم و بانگ تاي  

  سمن چهرگان پيش خسرو به پاي  
  همي باده خوردند تا نيم شب  

  ده  دو لب  به ياد بزرگان گشا
  يره گشت تبخوردند مي تا جهان 

  دل نامداران ز مي خيره گشت  
  همه مست بودند و گشتند باز 

  بپيموده گردان شب دير باز  
)2/472/6 -620(  

  
او پس از اثبات بيگنـاهي   ةاري سه روزسو از  اين نوع است سور و باده گ

و، و نيـز بـه   ). وي نيز در موقع رسيدن فتحنامـه كيخسـر  560-2/553/1سياوش (
هنگام بازگشت كيخسرو و به نزد او، هر بار يك هفته به بـاده خـواري و شـنيدن    

). همچنين پـس از  5/1385/2209و  5/1365/1821پردازد ( ميبانگ ناي وسرود  
كـاووس و   كـي كشته شدن افراسياب و گرسيوز و بازگشت كيخسرو بـه پـارس،   

  )و...5/1368/2426انند (گذر ميمي  كيخسرو چهل روز را به رامش و رود و
  
  



١٧٧ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

  عدم سازش با افراسياب دشمن بزرگ ايران  
خوريم كه ذكر آنها به  ميكاووس، به جنبه هاي مثبتي نيز بر كيدر خلقيات 

پيشين حائز اهميت است و به نظر نگارنده اين سطور مهمتـرين آنهـا    ةهمان انداز
ديـرين ايرانيـان،   كاووس با افراسياب، دشـمن   كيرا در دشمني بي چون و چراي 

بايد جستجو كرد. درست است كه نبرد بين ايرانيـان و تورانيـان سـابقه اي كهـن     
كاووس ندارد، ولي دشمني وي بـا   كيدارد و دشمن داشتن تورانيان اختصاص به 
بپندارد كه چون افراسياب فرزنـد   كسي افراسياب از نوعي ديگرست. ممكن است

وي پناهنـده شـده بــود كشـته اســت،     وي، سـياوش، را كـه در تــوران زمـين بــه   
كنـد   ميداشته است، ولي شاهنامه ثابت  ميكاووس افراسياب را سخت دشمن  كي

كه اين خصومت ريشه اي عمق تر دارد و مربوط به سالهاي پـيش از ايـن حادثـه    
است زيرا چنان كه در صفحات پيش اشاره  گرديد هنگامي كه افراسياب به ايران 

روند، افراسياب پـس از نبردهـاي    ميو رستم به جنگ او  برد و سياوش ميحمله 
فرسـتد و   مـي ند پيام صلح و آشتي به نزد سـياوش  يب مقدماتي بر اثر خوابي كه مي

پذيرد كه تمام سرزمينهاي ايران  را كه تصرف كرده بوده است  بـه ايـران بـاز     مي
هاد سـياوش  كاووس تسليم نمايد و نيز بـه پيشـن   كيپس بدهد، هداياي فراوان، به 

بـه عنـوان    ـ  كند ميصد تن از خويشان نزديك خود را به ترتيبي كه رستم تعيين 
  گروگان به دربار شاه ايران بفرستد.

كـاووس بـه ايشـان      كيپذيرند زيرا هم  ميسياوش و رستم شرايط صلح را 
ديدنـد   مـي د و هـم  يـ گير ميگفته بوده است كه شما در جنگ بر افراسياب پيشي 

يابند كه حداكثر ممكن است با جنـگ   ميونريزي به چيزهايي دست جنگ و خ بي
صلح بـا   ةعايدشان شود. در چنين شرايطي موقعي كه رستم نامه سياوش را دربار
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 ضگردد و بـا اعتـرا   ميكاووس خشمگين  كيبرد،  ميكاووس  كيافراسياب به نزد 
      گويد:    ميبه رستم 

  نديدي تو بدهاي افراسياب 
  ورد و آرام و خواب كه گم شد زما خ

)3/576/978(  
  

شنيدي كـه  «نويسد  ميسياوش، در اعتراض به صلح او  ةو نيز در پاسخ نام
گويـد مكافـات بـديهاي     مي) و بصراحت 2/580/1040» (دشمن به ايران چه كرد

داديم نه اين كه به گرفتن مال و خواسته و گروگان از  ميافراسياب را بايد با بدي 
در اين جاست كه شاه رستم را بي دليل به تناسـاني و حـرص   او دل خوش كنيم. 

يشـان  ام او عـ سازد و از اين كـه بـه ز   ميبه مال، و سياوش را به زن بارگي متهم 
شود چـه تجربيـات خـود را در مـورد      ميخشمناك  اند فريب افراسياب را خورده

  آورد: ميافراسياب به ياد 
  كه من ز آن فريبنده گفتار اوي 

  اوي  رگايپ م زبسي بازگشت
)3/580/1045(  

  
كاووس تا بدان حد از اين آشتي ناراضي است كه رستم را بـه سيسـتان    كي

فرستد. آنچه در اين حادثه  ميگرداند و طوس را به جاي وي به ميدان نبرد  ميباز 
بـا   اكاووس جاري شده است هنوز به خوبي عمق دشمني وي ر كيبر زبان و قلم 

د. چه ممكن است خواننده بپندارد صلحي كه بي موافقـت  ده ميافراسياب نشان ن



١٧٩ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

وي انجام پذيرفته او را خشمگين ساخته است. ولي در سالهاي بعـد سـخنان وي   
با كيخسرو، پس از آمدن كيخسرو به ايران و بر تخت پادشاهي نشستن وي، ايـن  

 كاووس تا چه اندازه افراسياب را همواره دشمن كيسازد كه  ميحقيقت را روشن 
  داشته است. مي

كاووس و نبيره اش، كيخسـرو رد و بـدل    كيمطالبي كه در آن مجلس بين 
پيشين (جنـگ سـياوش و رسـتم بـا      ةشود تا حدي عكس العمل او را در واقع مي

  كند.   ميافراسياب) توجيه  
نشـيند و بـا    ميماجرا از اين قرارست كه چون كيخسرو بر تخت پادشاهي 

گـردد و بـه آبـادي شـهرهاي ويـران       ميو بوم ايران را  پهلوانان ايران سراسر مرز
كـاووس در ايـن    كـي رود.  مـي كـاووس   كـي دهد، با زال ورستم به نـزد   ميفرمان 

پردازد: وي نخست با نبيرة خـود از افراسـياب سـخن     ميمجلس به طرح مسائلي 
ن گويد و از كشته شدن سياوش به فرمان او، از پهلوانان بسيار و زنان و  كودكا مي

بيشمار ايراني كه به دست افراسياب و سپاهيانش كشته شده و شـهرهاي بسـياري   
خواهد كـه در   مي، و آنگاه از كيخسرو اند كه در حمله هاي افراسياب ويران گشته

  حضور زال و رستم سوگند بخورد 
  كه پر كين كني دل ز افراسياب 

  دم آتش اندر نياري به آب  
  به خويشي مادر بدو نگروي  

  ي و گفت كسي نشنوي  نپيچ
  به گنج و فزوني نگيري فريب  

  به پيش از فراز آيدت يا نشيب ...  
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  ميانجي نخواهي به جز تيغ و گرز 
  منش برز داري ز باالي برز 

)3/770/9 -101(  
  

 ر خورشيد و مـاه اكند كه بايد به داد ميكاووس نوع سوگند را نيز معين  كي
و آيـين و راه، بـه خـون     نداد فريـدو  به تاج و به تخت و به مهـر و كـاله، بـه    و

سياوش، به جان شاه، به فر و نيك اختر ايزدي سوگند بخـوري. كيخسـرو بـدين    
  پذيرد.   ميخورد و   ميسان سوگند 

  كه هرگز نپيچم سوي مهر اوي  
  نبينم به خواب اندرون چهر اوي  

)3/771/113(  
  

ستم و بزرگان نويسند. وي زال و ر ميكاووس، اين سوگند را  كيبه فرمان  
سـپرد.و   مـي گيرد و سوگند نامه را به زنهار به دست رستم  ميلشكر را بر آن گواه 

كنـد و انتقـام سـياوش را از     ميدانيم كيخسرو نيز به همين سان عمل  ميچنان كه 
  گيرد.   ميافراسياب 

كاووس در همين مورد به صلح سياوش  كيهمانطوري كه قبالً اشاره كردم 
زيـرا  » به گنج و فزوني نگيري فريـب «سياب نيز اشاره گونه اي كه و رستم با افرا

  وي معتقد بود پادافراه بديهاي افراسياب بدي است.  
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  رزم و كشورگشايي  
عالوه بر مطالبي كه بدان اشاره گرديد از آنچه در شاهنامه آمده است چنين 

فاع از ايران كاووس بطور كلي به جنگ كردن و فتح سرزمينها و د كيآيد كه  ميبر 
غاز پادشاهي او و به هنگامي كه مازندراني سـرود را از   عالقه مند بوده است. در آ

كنـد، در شـاهنامه    مـي شنود و قصد جنگ با ديوان مازنـدران را   ميديوي رامشگر 
  خوانيم كه: مي

  ويش ببست اندر آن  جدل رزم
  كه لشكر كشد سوي مازندران  

  چنين گفت با سرفرازان رزم  
  دل نهاديم يكسر به بزم  كه ما 

  اگر كاهلي پيشه گيرد دلير  
  نگردد ز آسودن و گاه سير 

 )2/317/3-41(  
  

بينـيم كـه از  آن    ميدر بيشتر اين جنگها خود او را در مقام فرماندهي سپاه 
جمله است در جنگ با شاه مازندران، شاه بربرسـتان، شـاه هامـاوران، و سـهراب     

ي در بيشتر ايـن  جنگهـا بـا پهلوانـان ايـران      ولي حقيقت آن است كه نقش اساس
شـمار وي،   بخصوص با رسـتم اسـت. در جنـگ بـا شـاه بربرسـتان و سـپاه بـي        

د و زتـا  گودرزست  كه با ياري هزار تن از نامـداران بـر قلـب سـپاه دشـمن مـي      
  ).13- 2/379/11گردد( ميكاووس از پس او روانه  كي

نويسـد چـون تـو     مياني همچنان كه وي در نامه اي خطاب به شاه مازندر
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  رست به ما باژوساو بدهي.تتاب پايداري در برابر رستم را نداري به
محـل و   ةكاووس پس از آمدن رستم به مازنـدران، دربـار   كياطالعاتي كه 

كنـد از   مـي دهد و راهنماييهايي كه در اين باره به او  موقعيت  ديو سپيد به وي مي
كـاووس در   كـي از هوشـياري   هار، همـ جمله آن كه رخش را در مكاني پنهان بـد 

  كند.   ميزندان ديو سپيد حكايت 
كاووس بـه مـدت    كيپس از كشته شدن ديو سپيد و ديگر ديوان به فرمان 

كشـند وآنگـاه وي فرمـان     مـي ان را وسوزند و جـاد  مييك روز شهر مازندران را 
را رسـيده  دهد كه مكافات بديهاي ديو.ان را بجاي آورده ايم و اينك زمان آن ف مي

است كه كسي را نزد شاه مازندران بفرستيم تا وي را به راه راسـت هـدايت كنـد.    
كـاووس بـه قسـمتهاي مختلـف سـپاه       كـي ا شاه مازندران شاهديم كـه  بدر جنگ 
وي به صـورت سـنگي   دو هنگامي كه شاه مازندران خود رابه جا كند ميسركشي 

وي ببرند و چون رستم شـاه   كاووس فرمان دهد تا سنگ را به نزد كيآورد  ميدر 
كـاووس شـاه مازنـدران را بـا شمشـير       كيآورد،به فرمان  ميمازندران را به چنگ 

بينيم كه رستم براي خبرگيري از سـپاه   ميكنند. در جنگ با سهراب نيز  ميريزريز 
خواهد تا با لباس مبـدل بـه    ميكاووس كه فرمانده سپاه است اجازه  كيدشمن از 

  سپاه دشمن برود.
پس از شكست دادن شاه مازندران و بازگشت به ايران و سپس گرديدن به 
گــرد پادشــاهي و بازديــد از تــوران، چــين، مكــران، زره، بربرســتان، كــوه قــاف، 
باختر،زابلستان و هاماوران، و قبول باژ، داوطلبانه يا پس از جنـگ از طـرف آنـان    

يك پارچه و غنـي  حاكي از ميل دروني وي به داشتن مملكتي بزرگ و باصطالح 
جنـگ را   ةبينيم كه برنامـ  مياست. در لشكركشي سياوش و رستم به توران زمين 
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بينـد بـرخالف ميـل او  كـار بـه آشـتي        مـي كند و بعد چون  ميكاووس طرح  كي
گمارد كه البته اين كـار او   ميانجاميده است، رستم را عزل و طوس را به جاي او 

او با افراسياب و تورانيان از ايـن حقيقـت    پاياني  ناخوش دارد . همچنان دشمني
هرگز دچار اشتباه نشده بوده است. از طرف » دشمن«كند كه وي در تشخيص  مي

پـيش از آن كـه    -ديگر فرمان كشتار شهر مازندران و  غارت و سوختن آن شـهر 
  نمايد. ميقابل توجيه ن -كاووس و سپاهيانش به دست ديو سپيد اسير و كورشوند

  
  توانگري كشور   آباداني و

كاووس اسـت.   كينمايد توجه مخصوص  ميموضوع ديگر كه ذكر آن الزم 
به آباداني كشور و دادگري و كوتاه شدن دست بدان و آسايش و توانگري مـردم.  
به اين مطلب در شاهنامه در دو قسـمت اشـاره گرديـده اسـت يكـي بـه هنگـام        

ن او از دست شاه هامـاوران  بازگشت وي از مازندران و ديگر در زمان رهايي يافت
و مراجعت به ايران بعالوه او پس از پيروزي مازندران، كشور نيمروز را با فرماني 

كنـد.   مـي دهد و طوس را عنوان اسپهبدي عطا  ميبه رستم، و سپاهان را به گودرز 
و پس از بازگشت از هامـاوران عنـوان جهـان پهلـواني را نيـز بـه رسـتم ارزانـي         

بينيم همه تاجداران و نيـز پريـان و ديـوان بـه      ميهنگام است كه  دارد. در اين مي
آيند و فردوسي از وجود گنجهاي بسيار در ايران سـخن بميـان    مياطاعت وي در 

آورد و ظاهراً به سبب همين توانگري است كه وي به ساختن بناهايي از سـيم   مي
-2/408/21و  673-2/376/88. (تپردازد كه به آن قبالً اشاره شـده اسـ   ميو زر 
415.(  
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  شفقت نسبت به فرزند و نبيره  
كاووس با زن و فرزند و نبيره اش نيز در خور بررسـي اسـت.    كيبرخورد 

قبالً به اين موضوع اشاره شد كه وي زنـش، سـودابه، را چنـان عاشـقانه دوسـت      
داشت كه جانب آن زن گناه آلود را بر پسر بيگناهش ترجيح نهاد و بـا آن كـه    مي

آلوده نيست، بـه موبـدان چنـان    » آن كار«روشن گرديده بود كه سياوش به  بر وي
وانمود كرد كه در آن ماجرا حيران است و قادر به تشخيص حقيقت نيست، پـس  
به اشاره ايشان مقرر داشت كه سودابه و سياوش براي اثبـات بيگنـاهي خـود بـر     

سياوش ناگزير بـر  گناهكار براي خود بهانه اي جست و  ةآتش بگذرند، اما سوداب
كـاووس   كـي كوه آتش گذشت و بيگناهي خود را روشن ساخت. در ايـن هنگـام   

طلبد و سه روز را بـا   ميگيرد و از كردار بد خود پوزش  ميسياوش را تنگ در بر 
دانسته است سودابه تا  ميگذراند. سياوش كه بخوبي  ميفرزند به سور و شادكامي 

 ةابدگيـرد سـو   مـي ين سبب چون پدر تصميم چه اندازه نزد پدر محبوب است، بد
خواهد كه از كشتن سودابه بگـذرد و پـدر    ميگناهكار دروغ زن را بكشد، از پدر 

هنگامي كه سياوش آمادگي خود را براي جنگ  با افراسياب بـه  . كند مينيز چنين 
كاووس ضمن موافقت با اين كار رستم را نيز به همـراه   كيرساند،  ميآگاهي پدر 

سـياوس چـو   «دانـي كـه    ميگويد تو  ميفرستد و به رستم  ميميدان جنگ  وي به
آيـد   مـي ). و چـون سـپاه بـه حركـت در     3/557/642» (چشم و روان مـن اسـت  

كند و در هنگام وداع يكـديگر را   ميكاووس يك روزه راه سياوش را همراهي  كي
راوي گرينـد و بـه قـول     مـي هاي  هاي گيرند و پدر و پسر چون ابر ميدر آغوش 

داستان شايد دل هر دو به اين حقيقت گواهي داده بـوده اسـت كـه ايـن آخـرين      
ديدار ايشان با يكديگرست. در نخستين نامه اي كه بين پسر و پدر در اين جنـگ  



١٨٥ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

ديگـري   ةگردد. ولي در نامـ  مينها استشمام  شود بوي مهر و دوستي از آ ميمبادله 
شود. پدر  ميد وضع دگرگون سنوي ميكه پدر در پاسخ صلح سياوش و افراسياب 

كند كه بازي و آميختن با خوبرو بـان او را از جنـگ    ميخطاب »  جوان«فرزند را 
سـازد   مـي دور داشته است و حتي بطور ضمني او را به دوستي با دشمن نيز متهم 

) سپاه را به طوس بسپار و خود باز 3/581/1058» (اگر مهرداري بدان انجمن«كه 
  گرد.  

خواهد كـه   مينگ و نبرد نيستي، و آشكارا از پسر جرد پرخاش و تو م هچ
شكند و بـه دشـمن    ميپيمان افراسياب را بشكند. چنان كه ديديم سياوش پيمان ن

گذرد و پدر از حال پسـر در سـرزمين دشـمن     ميبرد. مدتي بر اين ماجرا  پناه مي
ان افراسياب كاووس از كشته شدن سياوش به فرم كيخبرست. اما هنگامي كه   بي

  كرد.   آگاه مي
  چون اين گفته بشنيد كاووس شاه  

  سر تاجدارش نگون شد ز گاه  
  همه جامه بدريد و رخ را بكند  

  به خاك اندرآمد ز تخت بلند 
)3/681/4 -23(  

  
مرگ سياوش آن چنان سنگين است كه قدرت انجام هر كـاري را از   ةضرب

گـاهي از مـرگ    تم پـس از آ كند، در همين زمان است كه رس ميكاووس سلب  كي
كند و بـه   ميشود و شاه را سرزنشهاي تند  كاووس حاضر مي كيسياوش به درگاه 

كـاووس خجـل و    كي). 3/683/50» (اهبسياوش  ز گفتار زن شد ت«گويد   ميوي 
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  گويد و   ميگريان چيزي به رستم ن
  تهمتن برفت از برتخت اوي  

  هاد روي  نسوي كاخ سودابه ب
  ش بيرون كشيد  ز پرده به گيسو

  و تخت بزرگيش در خون كشيد  
  به خنجر به دو نيمه كردش به راه  

  نجنبيد بر تخت كاووس شاه  
  سوگ و درد   ابيامد به درگاه ب

  پر از خون دو ديده، دو رخساره زرد  
)3/684/4 -60(  

  
كاووس با كيخسرو، نبيره اش، در تمام موارد هـم   كيطرز رفتار و برخورد 

م با احساسات صميمانه. اين امر در نخستين ديـدار آن  أوهم تو احترام  آميز است
  خورد. ميدو با يكديگر به وضوح به چشم 
  خسرو بديد   يچو كاووس كي رو

  ز مژگان به رخ برچكيد   شسرشك
  

  فرود آمد از تخت و شد پيش اوي  
  بماليد بر روي او چشم و روي  

)3/747/70-1169(  
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ووس ادامـه دارد. حقيقـت آن اسـت كـه     كا كيو اين شيوه تا پايان زندگي 
كاووس در وجود كيخسرو عالوه بر نبيره خود وجود سياوش معصومي را نيز  كي
  ديده است كه به سبب اشتباههاي خود او به كام نيستي كشيده شده بود.   مي

  
  نيايش يزدان  

ـ    در چند صحنه نيز شـاهديم كـه كـي     ه درگـاه  كـاووس خاضـعانه روي ب
پردازد هم در زمان درماندگي و ناتواني و هم  به نيايش وي ميآورد و  خداوند مي

كـاووس و   در هنگام پيروزي موقعي كه سپاه ايران و مازندران بـه فرمانـدهي كـي   
  برند: كنند و ايرانيان كاري از پيش نمي شاه مازندران هفت روز با يكديگر نبرد مي

  به هشتم جهاندار كاووس شاه  
  ه  ز سر بر گرفت آن كياني كال
  به پيش جهان داور رهنماي

  بيامد همي بود گريان به پاي  
  وز آن پس بماليد بر خاك روي  
  چنين گفت كاي داور راستگوي  

  ه ديوان بي ترس و پاك  بر اين نرّ
  آب و خاك   ةايا آفرينند

  هي مرا ده تو فيروزي و فرّ
  به من تازه كن تخت شاهنشهي  

)2/370/869-873(  
  

پردازد و  ميردد يك هفته به نيايش يزدان پاك گ ميو چون مرادش حاصل 
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از اين كه خداوند او را در جهان بي نياز ساخته  و بـر جـادوان پيـروز گردانيـده     
دهد نيازمندان را از گـنج او بـي    ميگويد و سپس فرمان  مياست خداي را سپاس 

  نياز سازند.  
كـاووس از دسـت يـافتن بـه افراسـياب نوميـد        كـي هنگامي كه كيخسـرو  

گويد براي حل اين مشكل جـز كردگـار از    خود مي ةكاووس به نبير كيگردند،  مي
توانيم راهنمايي خواست؟ براي انجام پذيرفتن ايـن كـار هـر دو بـه      ميچه كسي 

كنند و در برابـر   ميسپيد بر تن  ةشويند، جام ميروند، بدن خود را  ميآذرگشسب 
نـد و از مـال  خـود بـه     نما ميآتش در پيش خداوند خورشيد و ماه، زار و گريان 

دهند  تـا كـار بـه دلخواهشـان      مين كار ادامه اكنند و يك هفته بد ميآتشگاه نياز 
  ).2215-5/1385/34شود ( ميانجام 

  
  طرز تعيين جانشين  

كـاووس كـه براسـتي از وي     كـي از جمله كارهاي كامالً استثنائي و عاقالنه 
شين خود اوست. پس از آن كه گيو، نمايد، پيشنهاد وي براي تعيين جان ميعجيب 

آورد، بـين   مـي كيخسرو را پنهاني و با تحمل رنجهاي فراوان از تـوران بـه ايـران    
ن بوده است كار به اكه هنوز شاه اير ـ  كاووس كيگودرز و طوس بر سر جانشيني 

دهد و  ميكشد. طوس بطور كلي با آوردن كيخسرو روي خوش نشان ن ميمجادله 
يان با اين كار منزلتي خاصـي در دربـار ايـران ودر بـين ايرانيـان      از اين كه گودرز

كنـد كـه    مـي خشنود نيسـت و موضـوع را بـدين صـورت عنـوان       اند كسب كرده
او،  ةكاووس سزاوار فريبرز فرزند شاه است، نه كيخسرو نبيـر  كيپادشاهي پس از 

  افراسياب دشمن ايرانيان.   ةكه مادرش توراني است و نواد
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خود به قصد  ةرسد كه دو پهلوان با افراد خانواد ميتا بدان جا اين اختالف 
يابد كـه ايـن    ميبناگاه در  سكنند. ولي طو ميجنگ در برابر يكديگر صف آرايي 

پهلوانان به كام دشمن ايران، افراسياب، تمام خواهد شد. پس هر دو پهلـوان   ستيز
كننـد و از شـاه    ميكر برند و هر يك دالئل خود را ذ ميكاووس  كيداوري به نزد 

به  بيند ميخواهند كه فريبرز و كيخسرو را نزد خود بخواند و آن را كه شايسته  مي
  جانشيني خود برگزيند. اما:  

  بدو گفت كاووس كاين راي نيست  
  مرا هر دو فرزند بر دل يكي است  

  يكي را چو من كرده باشم گزين 
  ديگر از من شود پر زكين  لد

  هر دو زمن   يكي چاره سازم كه
  نگيرند كين اندر اين انجمن  

  دو فرزند ما را كنون با دو خيل  
  ببايد شدن تا در اردبيل 

  به مرزي كه آن جا دژبهمن است 
  خاش آهرمن است   همه ساله پر

  هرمن آتش پرست   به رنج اند ز آ
  نيارد بدان مرز موبد نشست  

  از ايشان يكي كان بگيرد به تيغ  
  ي دريغ  ندارم از او تخت شاه

)3/756/24-1318(  
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نهند. نخسـت فريبـرز و    ميگودرز و طوس فرمان خردمندانه شاه را گردن  
گردند. ولي كيخسـرو و گـودرز آن    ميروند و با نوميدي باز  ميطوي به دژ بهمن 

كاووس با تدبير شخص شاه  كيد و بدين ترتيبت داستان جانشيني نگشاي ميدژ را 
اين آزمايش يعني گشودن دژ بهمـن، بـر    ةو از عهدرسد. چون كيخسر ميبه پايان 

  كاووس   كيگردد،  ميكاووس باز  كيآيد و با پيروزي به نزد  مي
  پذيره شدش با رخ ارغوان  

  ز شادي دل پير گشته جوان  
)3/762/1426(  

  
در بخش نخست اين مقاله بـه يكـي دو حادثـه مربـوط بـه پـس از مـرگ        

، اشاره گرديده است. ولي بخش حاضـر  كاووس كيسياوش، از نظر بيان خلقيات 
كاووس، و دومين بخـش از   كياختصاص دارد به آخرين قسمت دوران پادشاهي 

  حوادث زندگاني وي.  
كـاووس، دوران   كـي گويي با رسيدن خبر كشته شـدن سـياوش بـه درگـاه     

رسد. چه با آن كـه وي سـالها پـس از     ميعظمت وقدرت اين پادشاه هم به پايان 
كارهاي كشور نقشـي   ةده و پادشاه ايران نيز بوده است. عمالً در اداراين واقعه زن

ندارد. او در اين دوره، حداكثر ناظري است ناتوان كـه شـاهد ويرانـي و نـابودي     
ايران است بي آن كه بتواند براي جبران ناكاميها كـاري انجـام بدهـد. بـد نيسـت      

  ماجرا را به اختصار مورد بررسي قراربدهيم.
  

  كاووس و كشتن سودابه   كيتم به پرخاش رس
رسد، وي از شدت تـاثر از   ميكاووس  كيچون خبر كشته شدن سياوش به 
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گيرند و به سوي كـاخ شـاهي روانـه     ميتخت به نيا و نبيره يكديگر را در آغوش 
سـايد.   ميبوسد و رخسار خود را بر تخت وي  ميشوند. كيخسرو دست نيا را  مي
  نشاند: ميو بر تخت شاهي به جاي خود  گيرد ميكاووس دست او را  كي

  ن پس نيا دست او را به دست   و ز آ
  گرفت و ببردش به جاي نشست  

  نشاندش دل افروز بر جاي خويش  
  ز گنجور تاج كيان خواست پيش 

  ببوسيد و برسرش بنهاد تاج  
  به كرسي شد از مايه ور تخت عاج  

  ز گنجش زبرجد نثار آوريد  
  بسي گوهر شاهوار آوريد  

  بسي آفرين بر سياوش بخواند 
  كه خسرو به چهره جز او را نماند  

)3/763/38-1434(  
كاووس در اين باب اين چنين با احتياط و خردمنـدي عمـل كـرده     كيچرا 

است؟ به نظر من شايد علت اصلي آن باشد كـه ايـن مـاجرا در زمـاني روي داده     
خـرين آنهـا بـه كشـته     هاي متعدد خود كه آ» ندانم كاري«كاووس از  كياست كه 

شدن سياوش در توران منجر گرديد، درس عبرت گرفته بوده است و در روزگـار  
نيز از وي دور شده بوده اسـت در پيشـامدها بـا احتيـاط و     » ه ايزديفرّ«پيري كه 

  .داشته است ميخردمندي كامل گام بر
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  از كشته شدن سياوش تا بر تخت نشستن كيخسرو  . 2
كنـد،   مـي درد و رخسار خود را  ميخسروي بر خود غلتد جامه  ميخاك بر 

كنند  و در سوگ سياوش جامه هاي كبود  ميپهلوانان و ايرانيان همه خاك بر سر 
سـياوش،   ةكنند. هنگامي كه اين خبر غم انگيز به رستم، پرورنـد  ميو سياه بر تن 

آيـد. پهلـواني  نامـدار چـون رسـتم از هـوش        مـي رسد شهر زابل به فغان در  مي
افشـاند. زابليـان    ميكند و بر تاج و يال خود خاك  ميرود، زال رخسار خود را  يم

نشينند و سپس رستم با دلي كينه جوي وديـدگاني   مييك هفته در سوگ سياوش 
رسـد   مـي نهد و چون به نزديك ايـران   ميخونبار و با سپاهي عظيم به ايران روي 

ه انتقـام خـون سـياوش را    كـ  دخـور  ميدرد و سوگند  ميپهلوي بر تن خود  ةجام
  گردد،   ميكاووس حاضر  كيخواهد گرفت و هنگامي كه در پيشگاه 

بي رعايـت هرگونـه آدابـي و از سـوز دل پادشـاه را چنـين مـورد مالمـت قـرار          
  دهدكه: مي

  بدو گفت خوي بد اي شهريار  
  مد به بار  آپراگندي و تخمت 

  ي  يترا عشق سودابه و بد خو
  ي  ز سر بر گرفت آن كاله كي
  كنون آشكارا ببيني همي

  ني همي  ينش كه بر موج دريا
  ه و خوي شاه سترگ  شاز اندي

  درآمد به ايران زياني بزرگ  
  كسي كو بود مهتر انجمن  
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  كفن بهتر او را ز فرمان زن  
  سياوش ز گفتار زن شد به ياد  

  ز مادر نزاد  خجسته زني كو
  ز شاهان كسي چون سياوش نبود  

  امش نبود  چو او راد و آزاد و خ
  دريغ آن رخ و برز باالي اوي  
  دريغ آن رخ خسرو آراي اوي  

  دريغ آن چنان نامور شهريار  
  كه چون او نبيند دگر روزگار  
  چو بر گاه بودي بهاران بدي  

  به بزم افسر شهرياران بدي  
  به رزم اندرون شير و ببر و پلنگ  

  نديده ست كس همچو او تيز چنگ  
  ه ام  كنون من دل و مغز تا زند

  به كين سياوخش آگنده ام 
  چشم گريان كنم  اهمه جنگ ب

  جهان چون دل خويش بريان كنم  
)3/683/57-45(  

  
شاه كه شاهد اشك خونين رستم جهان پهلوان ايران است و سخنان پرسوز 

شنود، يقيناً در اين هنگام خود را در ماجراي سـياوش   مياو را  ةو گداز و صميمان
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دهـد.   ميديده است، پاسخ رستم را با اشك و سكوت  مياهكار از آغاز تا پايان گن
گيـرد، از پيشـگاه    مـي رستم چنان كه قبالً اشاره شد حضـور شـاه را بـه چيـزي ن    

و » سـوگلي «رود و گيسـوي سـودابه، زن    مـي كاووس به شبستان و حـرم وي   كي
رد و وي را از تخـت  يـ گ ميمحبوب او، را كه خون سياوش بحق برگردن اوست، 

كند. شاه شـاهد چنـين واقعـه     ميكشد و با خنجر پيكرش را به دو نيمه  ميير به ز
  آورد. ميهولناكي است ولي دم بر ن

  
  كشور به توسط پهلوانان   ةكاووس و ادار كيناتواني 

از اين هنگام تا زمـان بازگردانيـدن كيخسـرو بـه ايـران، كـه سـالها بطـور         
 ةآيد، پهلوانـان بـه تنهـايي دربـار     يمكاووس به ميان ن كيانجامد، ديگر نامي از  مي

گيرند و در بسـياري از مـوارد چنـان اسـت كـه حتـي        ميآن تصميم  ةايران وآيند
شـمارند. حـوادث ايـن دوره     مـي كاووس را در كارهاي مهم نيـز الزم ن  كيآگاهي 

آورد كه بـه شـيوه ملـوك الطـوايفي گونـه اي اداره       ميكشوري را به ياد خواننده 
س آن قـرار دارد. شـاهد   أفاوت كه پادشـاهي بسـيار نـاتوان در ر   شود. با اين ت مي

صادق اين مدعا آن است كه رستم پس از كشتن سودابه و يـك هفتـه سـوگواري    
ين و كـوس بزننـد.   يـ هد تا ناي رود سياوش در پايتخت، در روز هشتم فرمان مي

ـ  شـوند. رسـتم بـه آ    مـي همه پهلوانان حتي فريبرز، فرزنده شاه نزد وي حاضر  ان ن
رود تـا انتقـام    مـي نگ افراسياب جبه » با دل و جان و تن«گويد با تمام وجود  مي

كنند پـس رسـتم و    ميخون سياوش را  از وي بگيرد. همه سخنان رستم را تاييد 
روند. ايـن جنگهـا  كـه بـا      ميصد هزار سپاهي براي جنگ با افراسياب به توران 

اسـت، بـه گـريختن افراسـياب از     كشته شدن نامداران و سپاهيان دو طرف همراه 
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ماند و مرز چـين وختـا    ميانجامد. رستم هفت سال در توران زمين  ميبر رستم ابر
نشيند و سرزمين توران را ويران  ميكند و بر تخت افراسياب  ميوختن را تصرف 

آورد. كار بـه داراز   ميكند. همه جا در پي افراسياب است ولي او را به چنگ ن مي
دارد،  مـي سپاه رستم كه پيداست فكر يار و ديار ايشان را ناراحـت  كشد سران  مي

دهند كه اگر در اين روزهـا افراسـياب بـه ايـران حملـه كنـد        ميبه رستم هشدار 
تـوان كـرد؟ پـس     مياو چه  ) در برابر3/707/469» (پر و پاي فر و بي كاووس بي«

ها نگذاريم. ايـن  ) شويم و او را تن3/707/473» (آن پير خسرو«بهترست همه نزد 
يا » بي فرّ«، »ه ايزديبي فرّ«كاووس، شاه خود را  كيدومين باري است كه ايرانيان 

شـهريار   ةپذيرد. هدايايي شايسـت  ميخوانند. رستم سخن ايشان را  مي» پير خسرو«
فرستد. ولي از ابيـات معـدودي كـه در ايـن      مينمايد وآنها را نزد شاه  ميانتخاب 

رود و بـا   مـي شود رستم خود به نـزد شـاه ن   مياست معلوم قسمت شاهنامه آمده 
گردد. اما طوس و گودرز و گيو و جمعي از سپاهيان راهـي   ميگروهي به زابل بر 
  گردند.   ميكاووس  پارس، مستقر كي

كشور موضـوع تعيـين    ةيكي ديگر از نشانه هاي بارز ضعف پادشاه در ادار
موضوع اشاره شد كه پس از بازگشت  تفصيل به اينه جانشين براي اوست. قبالً ب

گيو از توران و آوردن كيخسرو و فرنگيس به ايران بـين گـودرز و فرزنـدانش از    
كاوياني  ة درفشيك طرف، و طوس كه صاحب كوس و زرينه كفش و نگهدارند

آيد. گودرزيان از پادشـاهي كيخسـرو،    ميبود از طرف ديگر رقابتي سخت بوجود 
كـاووس. و   كنند، و طوس از شاهي  فريبرز پسـر كـي   ميفرزند سياوش، پشتيباني 

بيند خود را در اين معركـه وارد   ميشاه ظاهراً در چنان موقعيتي است كه صالح ن
كند و با طرفداري از يكي، ديگري و طرفدارانش را برنجاند. پس آزمايشي را بـه  
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وس چنان كاو نهند. گرچه كي ميكند كه  همه گردن  ميفريبرز و كيخسرو پيشنهاد 
كنـد، ولـي نقـش     مـي كه گذشت در اين مورد در كمال خردمندي و احتياط عمل 

  و سران سپاه و زبوني پادشاه است.حاكي از قدرت پهلوانان  عمل
  

  كاووس از وجود كيخسرو   خبري كي بي
از طرف ديگر ظاهراً كسي در ايران از اين موضـوع آگـاهي نـدارد كـه  از     

ان زمين به جاي مانده است. چه ايـن موضـوع   سياوش  و فرنگيس پسري در تور
كند كـه فقـط    ميگويد و به وي يادآوري  ميرا سروش شبي در خواب به گودرز 

قادرست كيخسرو را پنهاني از توران به ايران بياورد. گيو چون از اين خـواب    گيو
كند. بانو گشسب، زن گيو، دختر رستم، نيز از ايـن   ميگردد، آهنگ توران  ميآگاه 

خواهـد بـه وي اجـازه     ميم گيو آگاه است و بدين سبب از شوي يواب و تصمخ
پذيرد. از ايـن مقدمـه    ميدهد در غيبت او نزد رستم به زابل رود، و اين كار انجام 

آيد كه عالوه بر گودرز و گيو فقط رستم و بانو گشسـب نيـز از ايـن     ميچنين بر 
كاووس پادشاه ايران از ايـن   كيماجرا مطلعند ولي در اين داستان هرگز به آگاهي 

هنـدوان و اسـبي و    ةواقعه مهم  اشاره اي نگرديده است. گيو به تنهـايي بـا جامـ   
رود. هفت سال در پي يافتن كيخسرو كوههـا و بيابانهـا    ميكمندي به توران زمين 

نوردد، در حالي كه خوراكش گـاهي گـور بـوده اسـت و گـاهي گيـاه و        ميرا در 
خـورده اسـت.    مـي و از آبهاي شـور بـراي رفـع تشـنگي      ش پوست گور، ا جامه

يابد و او را با مادرش، فرنگيس، با تحمـل زحمـات    ميسرانجام گيو، كيخسرو را 
آورد. وي در راه بازگشت چنـد بـار بـا سـپاهيان افراسـياب و       ميفراوان به ايران 

  كند.   ميسه نبرد يپهلوانان توراني چون پيران و
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گذرنـد و بـه ايـران بـاز      ميفرنگيس از جيحون سرانجام گيو و كيخسرو و 
نويسد. خبر بازگشت  گيـو و   ميكاووس  كيگردند. گيو نامه هايي به گودرز و  مي

رسد. گيو و كيخسرو نخسـت بـه اصـفهان نـزد گـودرز       ميكيخسرو به رستم نيز 
كـاووس حركـت    كـي مانند و سـپس بـه سـوي     ميروند، يك هفته در اصفهان  مي
  كاووس و نبيره  در شاهنامه چنين توصيف شده است:   يككنند. ديدار  مي

  چو كاووس كي روي خسرو بديد  
  سرشكش ز مژگان به رخ برچكيد  
  فرود آمد از تخت و شد پيش اوي  

  بماليد بر روي او چشم و روي  
  جوان جهانجوي بردش نماز  
  گرازان سوي تخت رفتند باز 

)3/747/71-1169(  
  

كاووس، از رنـج   كيدث عمر خود براي كيخسرو در ضمن بر شمردن  حوا
آورد كه او توانست من ومادرم را از چنگـال شـير    ميو فداكاري گيو سخن بميان 

  دژم رهايي بخشد.  
  كاووس به عنوان قدرداني   كي

  سر گيسو بگرفت اندر كنار  
  ببوسيد روي و برش بيشمار  

)3/749/1207(  
  

ه نـام گـودرز صـادر    و منشور حكومت خراسان و ري و قم و اصفهان را ب
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دارد و به دختـري كـه همـه چيـز خـود را       ميكند، وي فرنگيس را نيز گرامي  مي
كنون شهر ايـران سـراي   «گويد  ميصميمانه فداي سياوش و كيخسرو كرده است 

  ).3/749/1219» (تواست
  

  ه ايزدي، ويراني ايران  شاه بي فرّ
سـت معلـوم   نـده در ضـمن حـوادث ايـن دوره آورده ا    گاز آنچه بطور پرا

كـاووس دور   كـي ه ايـزدي از  گردد كه پس از كشـته شـدن سـياوش، هـم فـرّ      مي
بـي پـا   «، » بي پر و پاي«گردد و هم پيري و ضربه هولناك مرگ سياوش او را  مي
پيشـامدها معلـول دور    ةسازد، و ظاهراً هم ميو ناتوان و ضعيف و درمانده » وسر

كاووس، و پيري وي هـم   كياز » فرّ«از شاه است. به دور شدن » ه ايزديفرّ«شدن 
و هـم گيـو پـس از ديـدار      انـد  سران سپاه در توران زمين با رسـتم سـخن گفتـه   
  نهد:   ميكيخسرو در توران اين حقيقت را با وي در ميان 

  همي گفت با شاه گيو اين سخن 
  كه دادار گيتي چه افگند بن  

  همان خواب گودرز و رنج دراز  
  و ناز  خور و پوشش و درد و آرام

  ز كاووس كش سال بفگند فر 
  ز درد پسر گشت بي پا و سر 

  از ايوان پراگنده شد رنگ و بوي 
  سراسر به ويراني آورد روي  

)3/720/694-697(  
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در آن جا كه از تصـرف شـهري    كاووس رستم نيز كياز » فرّ«از دور شدن 
سـرو  در همسايگي زابلستان به دست تركان سخن بـه ميـان آورده اسـت بـا كيخ    

  گويد:   ميسخن 
  بر زابلستان يكي شهر بود 

  كز آن بوم و بر تور را بهر بود
  منوچهر كرد آن ز تركان تهي  
  هي يكي خوب جاي است با فرّ

  شد بي دل و پيره سر  سچو كاوو
  و هنر  بيفتاد از او نام و فرّ

  گرفتند آن شهر تورانيان  
  پس آن جا نماندند ايرانيان 

)3/782/8 -265(  
شود. چـه   ميكاووس جدا  كيه ايزدي از اين نخستين بار نيست كه فرّالبته 

هنگامي كه وي به دست شاه هاماوران اسير و همـراه پهلوانـان ايـران در دژي در    
گردد و مقـارن همـين ايـام افراسـياب از سـويي و تازيـان از        ميهاماوران زنداني 
مده  كاووس به ميان آ كي» فرّ«ند نيز سخن از دور شدن زتا ن مياسويي ديگر به اير

  كه به اين موضوع در جاي خود اشاره گرديده است.  
كاووس، روزگار ايران و ايرانيـان نيـز    كيه ايزدي از عالوه بر دور شدن فرّ

  در اين ايام تيره و تارست. در يك جا خبر از خشكسالي هفت ساله ايران داريم:
  ز باران هوا خشك شد هفت سال  

  رگشت حال  دگرگونه شد رنگ و ب
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  شد از رنج و تنگي جهان بر نياز  
  برآمد بر اين روزگاري دراز  

)3/709/11-510(  
  

ديديم كه گيو نيز در توران با كيخسرو از ويرانـي ايـران و پراگنـده شـدن     
 ةرنگ و بوي از ايوان سخن به ميان آورده است. به اوضاع نابسامان ايـران در دور 

بطور ضمني نيز اشاره گرديده است چه در مورد بحث در آغاز پادشاهي كيخسرو 
شاهنامه مذكورست كه كيخسرو بيخ ظلم و بيـداد را بركنـد و دادگـري درجهـان     

)، بـاران  3/766/26» (دل غمگنان از غم آزاد كرد«پراگند، ويرانيها را آباد ساخت، 
بهاري از روي زمين زنگ و غم را زدود، زمين چون بهشتي آراسته گرديـد و بـه   

ي مردمان بهتر شد، دست اهريمنان از بدي كوتـاه  نگري و بخشش زندگاسبب داد
گرديد وجهان پراز خوبي و ايمني شد، از هر كشوري نامداري و مهتـري بـه نـزد    

ان فرمـ كيخسرو آمد و همه نامداران و آزادگان و خداوندان تاج و كيان زادگان به 
كيخسرو حاكي از آن اين مطالب در آغاز پادشاهي  ةكيخسرو سر سپردند. ذكر هم

كـاووس از ايـن جهـات كاسـتيهاي بسـيار در       كيدوم پادشاهي  ةاست كه در دور
  خورده است.   ميايران زمين به چشم 

  
  كاووس در دوران پادشاهي كيخسرو   كي. 3

كاووس با بر تخت نشستن كيخسـرو بـه جـاي     كيطور طبيعي پادشاهي  هب
ول و پاسـخگوي  ؤيران است و مسز اين پس كيخسرو شاه اارسد و  ميوي بپايان 

هـد كـه كيخسـرو تـا آخـرين روز      د همه پيشامدها، ولي مسير حوادث نشان مـي 



٢٠١ اي نامجو كاووس؛ خودكامه كي

داشته اسـت و الاقـل خبرهـاي     ميكاووس، حرمت نيا را سخت نگاه  كيزندگاني 
  رسانيده است.   ميمهم و پيروزيها را به آگاهي وي 

  
  خورد   ميكاووس سوگند  كيكيخسرو در برابر 

پادشـاهي نبيـره اش چنانكـه در     ةكـاووس در دور  كيي ام جدخستين اقدن
ديگـر   زال و رسـتم و  رصفحات پيش اشاره شد  آن اسـت كـه وي را در حضـو   

) سـوگند  3/770/101» (كه پركين كنـي دل ز افراسـياب  «دهد  ميپهلوانان سوگند 
ر گيرد و آن را بـه زنهـا   ميكاووس حاضران را بر آن گواه  كينويسند و  مينامه را 

  سپرد.   ميبه رستم 
كاووس با تكيه بر تجارب خود به هنگام روبرو شدن با افراسياب و نيز  كي

دارد.  مي با توجه به فريبهاي افراسياب، كيخسرو را به نبرد بي امان با افراسياب وا
ول ؤكاري كه كيخسرو نيز خـود را شخصـاً در انجـام پـذيرفتن آن متعهـد و مسـ      

ووس با اين كار در صددست هم از دشمن بزرگ ايران كا كيدانسته است. اگر  مي
كيخسرو نيز كه پدرش، سـياوش را   ،و هم از قاتل فرزندش،  سياوش انتقام بگيرد

در توران زمين از دست داده بوده است و خود ومادرش نيز رنجهـا و خواريهـاي   
انتقامجويي اسـت. گـويي كيخسـرو     ةبسيار در آن سرزمين تحمل كرده بودند تشن

پادشاهيش وظيفه يا رسـالتي جـز ايـن كـار نـدارد، و نيـز پنـداري         ةتمام دور در
ن زنده است  تا از كشته شـدن   كاووس در دوره پادشاهي كيخسرو تنها براي آ كي

  افراسياب آگاه گردد.  
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  شود  ميكاووس از جنگهاي كيخسرو با افراسياب آگاه  كي
رو بـا افراسـياب، چنـد    از اين واقعه كه بگذريم در جنگهاي طوالني كيخس

نچه روي داده آگاه كرده  نويسد و او را از آ ميبار كيخسرو نامه هايي به نياي خود 
است. نخستين بار كه افراسـياب بـا اسـتفاده از تـاريكي شـب از برابـر كيخسـرو        

  دهد:   ميكاووس را مخاطب قرار  كيگريزد، كيخسرو در نامه اي با اين لحن  مي
  من   دگر گفت شاه جهانيان

  پدر وار لرزنده بر جان من  
  بزرگيش با كوه پيوسته باد  
  دل بد سگاالن اوخسته باد  

)5/1316/9-868(  
  

نويسد كه افراسـياب بـار    ميكاووس  كينامه دوم را كيخسرو به هنگامي به 
گريـزد   مـي ديگر پس از تصرف گنگ دژ به دست ايرانيان، از برابـر سـپاه غالـب    

امه را كيخسرو پس از تسليم خاقـان چـين كـه بـه     ) سومين ن5/1347/92-1477(
ياري افراسياب آمده بوده است، و فرار مجدد افراسياب از آب زره به نيـاي خـود   

سازد. كيخسرو اين نامه را به  مينويسد و وي را از پيروزي بزرگ ايرانيان آگاه  مي
 دست گيو و به همراه بردگان و پوشـيده رويـان افراسـياب و خويشـان وي نـزد     

  خواهد كه:  ميفرستد و از وي  ميكاووس  كي
  چو در پيش يزدان گشايي دو لب
  نيايش كن از بهر من روز و شب  

)5/1363/1773(  
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كـاووس در   كـي بوسد.  ميرسد زمين را  ميكاووس  كيگيو چون به پيشگاه 
) 5/1363/1782» (بخنديد و بسترد رويش به دسـت «ايستد و  ميبرابر وي بر پاي 
ــو احــوادث را  و چــون يكايــك ــار او شــاه جــوا«شــنود  مــيز گي ن شــد ز گفت

خوانـد از تخـت فـرود     مـي كيخسـرو را   ة) و هنگامي كه نامـ 5/1363/1785»(پير
غلتـد. و   مـي دارد و نيايش كنان بـر خـاك تيـره     ميآيد و كاله كياني از سر بر  مي

ـ    د مـي سپس ترتيب نگهداري اسيران و تقسيم غنائم و بردگـان را   ا هـد و آنگـاه ب
چين بـه آگـاهي ديگـر     وفرستادن نامه خبر پيروزي كيخسرو را در سرزمين ترك 

كاووس در پاسخ خود به كيخسرو بار ديگر او را به تعقيب  كيرساند.  ميكشورها 
  خواند:   ميافراسياب و نابودي او 

  پي او ممان تا نهد بر زمين  
  به توران ومكران و درياي چين

  
  جهان را مگر زو رهايي بود  
  بدي را ز گيتي جدايي بود 

)5/1366/9-1838(  
  

رسد هيونايي چند نزد  ميكيخسرو در موقع بازگشت از توران چون به ري 
ســازد  مــيفرســتد و از بازگشــت خــود نيــا را آگــاه  مــيكــاووس بــه پــارس  كــي

)5/1383/2176  .(  
وانها تخت زرين بنهنـد  اي دهد شهر را آذين ببندند. در كاووس فرمان مي كي

روند تـا كيخسـرو را پيشـواز كننـد. كيخسـرو       ميبزرگان از شهر بيرون ود و و خ
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خـود   ةكاووس به نبيـر  كيگريند،  ميگيرند و  ميكاووس يكديگر را در آغوش  كي
گويد روزگار از گاه جمشيد تا فريـدون شـاهي چـون تـو نديـده اسـت. اگـر         مي

يد، كيخسرو در كمـال  د ميشد خود را به فر تو نيازمند  ميامروز زنده  سياوش نيز
  ادب و تواضع 

  بدو گفت شاه اين به بخت تو بود  
  برومند شاخ درخت تو بود 

  كسي كش به گيتي تو باشي نيا  
  برويد مر او را ز خارا گيا 

)5/1384/95-2194(  
  

كشـد سـپس در    مـي كـاووس   كـي انتقام، كيخسرو افراسياب را در حضـور  
كند كه بيابان و دريا و كوه  ميف كاووس اعترا كيگفتگويي خصوصي كيخسرو به 

» نشـاني نديـدم ز افراسـياب   «را براي دست يافتن به افراسياب گرديده است ولي 
كند ما دو تن سـوار بـر اسـب بـه      ميكاووس به وي پيشنهاد  كي) 5/1385/2218(

شـوييم و   ميرويم، سر وتن خود را چون مردان يزدان پرست  ميخان آذرگشسب 
اهيم ايستاد و از كردگار تقاضـا خـواهيم كـرد كـه محـل      بزاري در پيش آتش خو

كنند. از طرف ديگر  مياقامت افراسياب را به ما بنمايد. نيا و نبيره بدين سان عمل 
در شاهنامه آمده است كه مردي به نام هوم كه از نـژاد فريـدون بـود و پرسـتيدن     

هنگـام   خداي را پيشه ساخته در كوه اقامـت گزيـده بـود روزي در كوهسـار بـه     
شنود كه به زبان  مينيايش پروردگار، از غاري كه در برز كوه بود صداي مردي را 

كنـد و از واژگـون شـدن بخـت واقبـالش شـكوه        مـي تركي با خداوند راز و نياز 
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يابد كه صاحب ايـن صـدا كسـي جـز افراسـياب       مينمايد. هوم به فراست در  مي
آويـزد و بـازوي او را    مـي فراسـياب  رود و با ا ميتواند بود. پس به درون غار  مين

كشد ولي افراسياب به نيرنـگ از   ميبندد و وي را در پي خود از غار به بيرون  مي
گردد. از قضا گودرز و گيـو وگروهـي از    ميا پنهان ريگريزد و در د ميكمند هوم 

رسند و ديده  ميبدين محل  اند آزادگان كه به قصد ديدار كيخسرو در حركت بوده
گويند و سپس همه به همراه كيخسرو به محل  مييده هاي خود را به شاه ها و شن

آورند. در آنجا هوم قصه دربند كردن افراسياب و گـريختن وي را   ميواقعه روي 
كند راه بدست آوردن افراسياب آن است كـه   ميگويد و اضافه  ميبراي ايشان باز 

رسيوز را به كنار دريا آرند، چرم گاو بر گردن گرسيوز، برادر افراسياب ببندند و گ
آنگاه چون گرسيوز از فشار پوست گاو بر گردن خود ناله و زاري كند، افراسياب 
براي ياري برادر از آب به در خواهد آمد. به ترتيبي كه هوم گفته بود، گرسيوز را 

كننـد، و بـر اثـر بانـگ و نالـه وي، افراسـياب سـر از آب بـه در          ميدر چرم گاو 
آورنـد و كيخسـرو بـه انتقـام      ميند از دريا بيرون مافراسياب را با ك آورد. پس مي

خونهاي بسياري كه به دست افراسياب ريخته شده بـوده اسـت و نيـز بـه انتقـام      
زنـد و بعـد بـه     مـي كشتن سياوش گردن افراسياب، نياي مادري خود با شمشـير  
  د.  كن ميفرمان كيخسرو ، دژخم پيكر گرسيوز را با شمشير به دو نيم 

رزوي  كاووس و كيخسرو بدين ترتيب با كشـتن افراسـياب  بـه آ    كيچون 
آورنـد و   ميگردند و آيينهاي مذهبي به جاي  ميرسند، به آذرگشسب باز  ميخود 

بخشند و خير اين پيروزي بـزرگ و   ميهدايا ونيازهاي بسيار به آتشگاه و موبدان 
ـ  زانابودي دشمن  سترگ ايران و ايرانيان را  ا بـاختر بـه آگهـي مهتـران و     خاور ت

  گردند.   مي زرسانند و پس از چهل روز شادي و سور به پارس با ميناموران 
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  بخشد   ميمرگ به همه ماجراها پايان 
كاووس گذشته و او بـه   كيدر اين هنگام كه يك صد و پنجاه سال از عمر 

خداونـد   بزرگترين آرزوي خود يعني گرفتن انتقام از افراسياب نيز رسيده است با
  رود: ميكند و به پيشواز مرگ  ميچنين راز و نياز 

  چنين گفت كاي برتر از روزگار 
  تو باشي به هر نيكي آموزگار  

  و اورند و بخت   ز تو يافتم فرّ
  بزرگي و گردي وديهيم و تخت  

  نكردي  كسي را  چون من بهره مند  
  ز گنج و ز تخت و ز نام بلند 

  ز تو خواستم تا يكي نامور  
  ه كين سياوش ببندد كمر ب

  يدم جهان بين خويش  ندنبيره  
  كجا كين من كرد چون كين خويش  

  و برز و خرد   جهانجوي با فرّ
  ز شاهان گيتي همي بگذرد  

  چو سالم سه پنجاه برسر گذشت  
  سر موي مشكين چو كافور گشت  
  همان سرو تازنده شد چون كمان  

  گر سر آيد زمان   نندارم گرا
)5/9 -1398/9 -2432(  
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كشد. آنگاه  ميكاووس رخت به سراي ديگر  كيگذرد كه  ميزماني بر اين ن
دهد تا پيكر بيجان نيايش را در ستوداني بـه بلنـدي ده كمنـد     ميكيخسرو فرمان  

كـاووس را   كـي ببرند و وي را بر تختي از عاج بنهنـد. سـپس چهـل روز سـوگ     
كه هرگز با دشمن ايـران   مه و بلند پرواز و نامجوادارند، سوگ پادشاهي خودك مي

از در صلح و آشتي در نيامد. و در آخرين روزهاي زندگانيش شاهد كشـته شـدن   
  ايرانيان بود.   ان ورافراسياب دشمن بزرگ اي

  
  : نوشت پي

 مورد استفاده قرار گرفته اسـت اعـداد بـه    1313در اين مقاله شاهنامه فردوسي چاپ بروخيم، تهران . 1
  بيت.  ةربوط است به مجلد، صفحه، شمارترتيب از راست به چپ م

كارهـاي   نريت ووس بي تدبير با عظمتاشاهي ك ةدر دور«نويسد:  ميتئودور نولدكه نيز در اين مورد  .2
  .دهد ميانگيز او با پسرش سهراب رخ  رستم و نيز برخورد غم ةپهلواني ودليران

ان وي مـ ت و ديـوان كـه در فر  سـ نش مـي كاووس جمشيد نيز به روايت شاهنامه بر تخت  پيش از كي. 3
  بردند. بودند او را به آسمان مي

ــو آن ــاي   چ ــه ج ــد ب ــاي وي آم  كاره
 كــي تخــت ســاخت  يكيــاني بــه فرّ

ــتي ديــ    ــون خواس ــه چ ــت وك  يبرداش
ــوا   ــان هـ ــان ميـ ــيد تابـ ــو خورشـ  چـ
ــت اوي   ــر تخ ــده ب ــن ش ــان انجم  جه

 نديد بـــر گـــوهر افشـــاندشـــمجبـــه 
  

 ورد پـــاي ز جـــاي مهـــين برتـــر آ    
ــه  ــچــه ماي ــدر نشــاختوگــدو ب  هر ان

 گــــردن برافراشــــتي زهــــان را بــــه
ــر  ــته بــ ــانروا  نشســ ــاه فرمــ  او شــ

 بخــــت اوي ةفــــرو مانــــده از فــــرّ
ــددمــــر آن روز را روز نــــو خوان  نــ

                           )1/25/53-48(  
  
شـود كـه حـس     ديدي ميشبدل به چنان ميل  ،اين حس انتقام«نويسد:  ره ميبانولدكه در اين  تئودور .4

نوشـد.   اوسـت مـي   ةكشته شـد هاي  دشمنترين  بجيكه ن اون پيران رخ ن گودرزلندنظري چوبمرد 
مقدسـي    ةيك وظيفـ  ةمنزل  به نيخو مبايد هفتاد فرزند خود را بكشد. نكته اينجاست كه انتقا ه اوتالب

95ص  ،ناملي اير ةحماس(» شود ل شده است پنداشته ميكه از جانب خدا محو(.  



  
  
  
  
  

   زبان فارسي گنجينة امثال است
  ابوالحسن نجفي 

  
احـوال   ةليف احمد بهمينار (با مقدمه اي در ترجمأبهميناري، ت ةداستان نام

دانشگاه  ،اريحمد ابراهيم باستاني پاريزي). به كوشش فريدون بهمنمبه قلم  مؤلف
  ص.113+574، 1357تهران، 

ثلهاي رايج در زبـان فارسـي و   اي است از م بهمنياري مجموعه ةداستان نام
در فارسي به معني حكايت و افسانه نيز «است كه » مثل«داستان همان «مقصود از 

» دستان گويند بـر وزن مسـتان   آمده است و به اين معني گاه آن را تخفيف داده و
  مقدمه).» يد«(ص 

هجري شمسـي) از اسـتادان فاضـل دانشـگاه      1334-1263ار (ياحمد بهمن
اول قرن  ةمي از چهار يا پنج محقق واقعي زبان و ادبيات فارسي در نيتهران و يك

اي  ان شايسـته نايـم جانشـي   اخير كه ما امروز دريغاگويشان هستيم و هنوز نتوانسته
 1284قمـري (مطـابق بـا     1323ليف اين كتاب را در سـال  أت، نها پيدا كنيم براي آ

كـار   كـه بعـداً بـه ايـن     ان ديگـري مؤلفـ شمسي) آغاز كرد، يعني بسـيار پـيش از   
آوري امثال  ديگران)، در آن زمان جمع اكبر دهخدا، اميرقلي اميني و پرداختند (علي
ايـران مـورد    ةسال چند صد ارزش و اهميت آنها در ادبيات هزار و ةفارسي، با هم

                                                            

.27تا  24ص ، ص1361نشر دانش، مهر و آبان     
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خـذ  أاين كار تازگي داشت. تنهـا م  ةكس قرار نگرفته بود و حتي انديش ه هيچجتو
يف محمد ألبه نام جامع التمثيل، شامل هزارو صد مثل فارسي، ت موجود كتابي بود

رودي در قرن يازدهم هجري (چاپ هندوستان)، امـا ايـن كتـاب عـالوه بـر       حبل
اينكه از نظر كميت نيز دو عيب عمده داشته اسـت كـه   ت ناقص بوده از نظر كيفي

ال را ذكر نكرده و دهد: اوالً معني امث ميكتاب خود آنها را شرح  ةار در مقدميبهمن
نهـا كـه متـروك شـده اسـت معلـوم        در نتيجه مفهوم و مورد استعمال بعضي از آ

  اي است در رديف امثال آورده است.   جداگانه ةنيست، ثانياً كنايات را كه مقول
ج در يــبــاري احمــد بهمنيــار نخســت بــه منظــور جمــع آوري كلمــات را

نقـايص كتـاب مـذكور كـار     محاورات اهل كرمان و سپس به قصد تكميل و رفع 
دهد.  ميكند و يك سالي آن را ادامه  ميهجري قمري آغاز  1323خود را در سال 

 مؤلـف حبس و تبعيـد   ةدر سال بعد انقالب مشروطيت ايران و دوران چندين سال
انـدازد كـه    مـي اي در كـار او   هواداري از مشروطيت وقفـه  ديخواهي وابه جرم آز

در اواخـر ايـن دوره، كتـاب ديگـري، ايـن بـار از       كشـد.   مـي  اهفده سال به دراز
 ةنقايص آن انگيز ةرسد كه شايد مشاهد ميامثال فارسي به چاپ  ةمعاصران، دربار

  كار بهمنيار شده باشد:   ةمجددي براي ادام
. ق) سـخنان    ه 1339خان (چاپ برلين،  ليف اميرقليأهزار و يك سخن، ت

اي كلمات قصار كـه اشـتهاري بـين عامـه      ارهو پ اند اي امثال سايره پاره«اين كتاب 
اثـر   ،آن سخنان ي ازشوند نه امثال، و حتي بعض ميم محسوب كَح زءج نداشته و

ـ   «و نيـز  »  است مؤلففكر خود  كلمـات ادبـا و    ق از امثـال و سـخنان كتـاب ملفّ
مثـل ... معنـي    ةاز كلمـ  مؤلـف شود كه مراد  مياز امثال تنها و معلوم  هعرفاست ن
 1341مقدمه). به هرحال بهمنيار در سال » لد«(ص » اصطالحي آن نيستعلمي و 
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دهـد و    مـي گيرد و تا يك سـال ديگـر آن را ادامـه     ميكار را  ةهجري قمري دنبال
  سازد. ميمثل را براي چاپ آماده   3647تعداد 

 ةعامه ... كه در محـاور  ةامثال سائر«اين تحرير اول كتاب است، مشتمل بر 
شـود و آنهـا را در اكثـر     ميردم از عالي و متوسط و ادني استعمال  طبقات م ةكلي

  » توان شنيد ميجاها و از غالب زبانها 
فعلـي كتـاب نيـز در همـان      ةمقدمه). از قراين پيداست كه مقدم» له«(ص 

  زمان، يعني پس از پايان تحرير اول، نوشته شده است.  
الهاي بعد، از اصالح و در طي س مؤلفافتد و  مياما چاپ  كتاب به تعويق 

كشد و مثلهاي تازه يافته را (ظاهراً با عطف توجه بيشتري به  ميتكميل آن دست ن
) در انـد  امثال موجود در آثار ادبي و مصاريع و ابياتي كه به صورت مثـل درآمـده  

كند  مياي يادداشت  الي سطور همان دفتر و سپس در دفتر جداگانه هحواشي و الب
رساند و گويا تا اواخر عمر مشغول بـه   مي 6047تعداد مثلها را به و به اين ترتيب 

 أمنشـ  كند و معني و تر نقحاين كار بوده است به اميد اينكه آن را هرچه كاملتر و م
و موارد استعمال يك يك امثال فارسـي را بـه دسـت دهـد چنـد سـالي پـس از        

آميـزد و   ميبه هم   درگذشت استاد فرزند او فريدون بهمنيار مطالب هردو دفتر را
سپارد.   ميسازد و به چاپ  ميي منظم آنها را به حسب حروف تهج  

با اين همه، آنچه امروز به صـورت كتـاب چـاپ شـده در دسـت ماسـت       
فرصـت   مؤلـف تحرير نهايي نيست، جاهاي خالي نسبتاً متعددي در آن هست كه 

يكساني در  ةنيز شيو نيافته بوده كه براي آنها توضيح كافي و شافي فراهم آورد. و
همه جا به كار نرفته است: براي بعضي از مثلها شرح نسبتاً طوالني آمـده و بـراي   
بعضي ديگر به توضيح مختصري اكتفا شده است. محض نمونه چند مثل از كتاب 
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  شود:   ميدر اينجا نقل 
  ).39حفظ جان است (ص  ةماي را نگه دار: حفظ سرّ بايدت سرّ اگر سر

از حسـد نااهـل شـد (در حاشـيه، بـوالحكم بوجهـل شـد ..        اي بسا اهـل  
  ).  57كند (ص  اخالق فاسده مي ...(مولوي): حدس اخالق خوب را زايل و

مجمعـي از  در ور است ميدانش نزديك اسـت: گوينـد شخصـي    دسيستان 
گفـت: در سيسـتان ميـداني اسـت      ميشجاعت و جلدي و چابكي خود الف زده 

ن سـرش  آ، من به يك خيز از اين سر ميـدان بـه   داراي فالن اندازه طول و عرض
جستم. يكي از حضار گفت: آقايان، اگر سيسـتان دور اسـت ميـدان حاضـر و      مي

مثل فوق از  .گوييد مينزديك است، بفرماييد و امتحان دهيد تا معلوم شود راست 
شود كـه شخصـي الف هنـر و شـجاعت      مياين حكايت اتخاذ و در موقعي گفته 

  )  349هنرمندي خود نقل كند (ص  ميز از دالوري وآ اغراق بزند و حكايات
اي معمـولي   بعد از هر مثل، جمله«اين بوده كه اوالً  مؤلفهدف مورد نظر 

هم معنـي را روشـن سـازد و هـم     «ذكر كند تا  ،كه مفاد آن با مفاد مثل يكي است
ان كند كـه  و ثانياً هرجا كه الزم باشد بي» طرز استعمال آن را به دست دهد مورد و

 ،م، تهديد، تحقيرم با چگونه احساسي از قبيل تعجب، تهكّأمثل در چه مقام و تو«
خذ معلوم و أخذ امثالي را كه مأاصل و م« و ثالثاً » شود ميتعظيم و غيره استعمال 

و ضمناً در حاشيه معني لغات مشكل و اصل كلمات » .. شرح دهداند معيني داشته
صراع اول يـا ثـاني امثـالي كـه يـك       امثال منظوم وةدتحريف شده و نيز نام گوين

و طرز استعمال قديم هر مثل و تغييراتـي كـه بـه مـرور در      اند مصرع از بيتي بوده
ـ      ه در لفـظ و  مفاد و مفهوم آنها حاصل شـده و اختالفـاتي كـه در محـاورات عام

  مقدمه).» لط –لح «تركيب مثلها پديد آمده است آورده شود (ص 
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اين هدفها كار بسيار دشواري است و طبعاً از ةرد كه تحقق همبايد اذعان ك
آيد. بنابراين در اين كتاب نبايد به آنچه نشده اسـت   مييك تن به تنهايي برنةعهد

نظر كرد، بلكه بايد محسنات و مزاياي آن را كه الحق بسـيار اسـت و نيـز توفيـق     
ي مشـابه آن موجـود   افتن بسياري از مثلهايي كه هنوز هم در كتابهـا  را در مؤلف

ين است كه چرا حاصل اين همه زحمت  في باشد درأنيست در نظر گرفت. اگر ت
در همان موقع، يعني در پايان تحرير اول (قريب شصـت سـال پـيش) بـه چـاپ      

گردآوري و ةي در زمينـ  راه تـازه ةنرسيد، زيرا اين كتـاب كـه درحقيقـت گشـايند    
ـ توانست راهنمـا   ميتدوين مثلهاي فارسي است  نـي چـون   رل كـار پژوهگ و مكم

دهخدا و اميني و شاملو و ديگران كه در همين راه گام برداشته و تا حدودي هـم  
  قرار گيرد.  اند از آن پيشتر رفته

در آن هـدف و روش كـار    مؤلـف عي هست كه در آغاز كتاب، مقدمه ممتّ
منابع تحقيـق و  ،خود و تعريف مثل (و تفاوت آن با كنايه و تمثيل و ارسال المثل)

مثـال را خاصـه در شـناخت    يـد ا ان پيشين در ايـن زمينـه و نيـز فوا   مؤلفنقد آثار 
روحيات و خلقيات ملل به تفصيل شرح داده است. در اين مقدمه چنـد قضـاوت   

ـ  شتابزده طرداً للباب آمده كه البته با توجه  به پيشداوري ليف أهاي رايج در زمان ت
است اما چون براي خوانندگان خـالي الـذهن،    قابل توجيه مؤلفكتاب و جواني 

خاصه جواني كه چه بسا سخنان استاد را بـه اعتبـار مقـام واالي او در عـالم ادب     
  ا نديديم.  ج هايي است تذكر آنها را بي چشم بسته بپذيرند، محتمل بدآموزي

ذوق فطـري،   ةمثـل ... نماينـد  «درسـت كـه    ةدر ضمن بيان اين نكت مؤلف
است بـه عنـوان مثـال    » كار، عادات، اخالق و احساسات اهل زبانادبي، اف ةقريح

اگر آقايت نصف شب بگويد ظهر است برايش «كند:  مياشاره به چند مثل حبشي 
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اگر آقايـت را سـوار االغ ببينـي بگـو عجـب      «و » بيني ميقسم بخور كه آفتاب را 
روي  و از» اگر سگ دولتمند باشد به او بگـو آقـاي شـير   «و » اسب قشنگي است

ـ  ةصـف بـه صـفت رذيلـ    ملـت حبشـه عمومـاً متّ   «گيرد كه  ميا نتيجه هآن ق و تملّ
ت و زندگي در تحت اوامـر سـلطنت   رقي باشند كه ناشي از بندگي و ميچاپلوسي 

مقدمه) در اينكـه زنـدگي در تحـت اوامـر     » ح«(ص » و حكومت استبدادي است
ـ   مـي سلطنت و حكومت استبدادي مفاسدي به بار  ق و چاپلوسـي از  آورد كـه تملّ

اي  آنهاست ترديدي نداريم. اما اينكه ملتي را عموماً متصف به صـفت رذيلـه   ةزمر
زبانهاي ديگر و از جملـه زبـان    ةبدانيم البته درست نيست. نظاير اين امثال در هم

همين كتـاب مـورد بحـث     255المثل رجوع شود به ص  فارسي فراوان است (في
و بسـيار   »ش كنـد بـه از راسـتي كـت مشـو    دروغي كه حالي دلت خوش كند / «

فراوانـي ديـده   بـه  هاي ديگر). چنانكه امثال متضاد با آنها نيـز در همـه جـا     نمونه
ملتها ايـن   ةزبانها و نزد هم ةمثلها در هم ةشود. اساساً يكي از مشخصات عمد مي

كنـد و ايـن ناشـي از     مـي است كه افكار متفاوت و حتي متضاد با يكديگر را بيان 
هاي گوناگون زندگي و حاصل تجربيات متنوع بشري در طول تاريخ اسـت.   هجلو

كشورها حبشه را به عنوان مثال انتخاب  ةنكته اينجاست كه چرا استاد از ميان هم
در ذهن او به تبع عقايد » حبشي«و » حبشه«كرده است؟ مبادا بدين سبب باشد كه 

و تكرار كرد كـه ملـت    بوده است؟ بايد گفت» وحشي«و » توحش«شايع، مرادف 
در هيچ كجا وجود ندارد و اين نيـز  » عقب افتاده«و » ابتدائي«و » بربر«و » وحشي«

  ات فرهنگ غربي است.  يلعيكي از ج
در جاي ديگر ضمن شرح اين مطلب كه كثرت امثال دليل وسعت و  مؤلف

ارف المعـ  ۀمثالً امثال زبان آلماني، به طوري كه داير«گويد:  ميعظمت زبان است 
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و چهل و پنج هزار مثـل اسـت. ايـن عـده      نمايد، بالغ به صد ميانگليسي تصريح 
تقريباً بيست برابر امثال فارسي است و اگـر لغـات آلمـاني را بـه دقـت بشـمريم       

كلمـات ماسـت و اگـر     ةآنها نيز تقريباً بيست برابـر شـمار   ةخواهيم ديد كه شمار
كه آلمانها در ادبيات هم بيسـت   دهيم ميتعصب جاهالنه را كنار بگذاريم انصاف 

»). يـج  -يـب «(ص » ايـم  و ما هنوز اندر خم يك كوچه اند مرحله از ما جلو افتاده
نمايد و معلوم نيست  ميآميز  صرف نظر از اينكه رقم صد و چهل پنج هزار اغراق

خذ و چه معياري است (تـا مثـل   أالمعارف انگليسي مبتني بر چه م ۀكه حكم داير
بايـد گفـت كـه     .يف كنيم و چه سخناني را جـزو امثـال بشـماريم)   را چگونه تعر

قضاوت استاد بهمنيار ظاهراً به استناد تعداد مثلهايي است كه خـود فـراهم آورده   
مسـلماً   البته، چنانكه تحقيقات بعدي دهخدا و ديگـران نشـان داده و   بوده است و

از حيـث مقـدار،   ن را بهتر نشان خواهـد داد، مثلهـاي فارسـي    آپژوهشهاي آينده 
از مثلهاي هيچ زبان ديگر ندارد. شايد باوركردني ننمايـد كـه زبانهـاي     ميدست ك

افريقايي، بـر طبـق تحقيقـات سـالهاي     » ابتدائي«و » عقب افتاده«اقوام به اصطالح 
» متمدن«و » پيشرفته «تر از اغلب زبانهاي ملل به اصطالح  اخير، از حيث مثل غني
لغات زبان آلماني (يا هر زبان ديگري) را بيست برابر  ةارغربي است. اما اينكه شم

هاي فرهنگ  لغات فارسي بدانيم حكمي است كه اگر فقط به ذكر دو جنبه از جنبه
توان خالف آن را ثابت كرد: از يك سو كثـرت آثـار    ميايران اكتفا كنيم به آساني 

هاي ادبي  زمينه ةهم زبان فارسي (بيش از ده هزار اثر معتبر در ةجا ماند همكتوب ب
ـ  ش از مجمـوع آثـار   يو هنري و علمي و فني و فلسفي و عرفاني و غيره ، يعني ب

كشورهاي اروپاي غربي كه ادبياتشان تقريباً هم زمان با ادبيـات   ةهم ةگذشت معتبر
 ةشود) و از سوي ديگر دامنـ  ميايران بعد از اسالم قرن هشتم و نهم ميالدي آغاز 
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امروز ما (خاصه بر طبق پژوهشهايي كـه تـازه آغـاز شـده) از      ةبيكران زبان عاميان
لغات مستعمل و متداول  ةشناسي جديد ثابت كرده است كه شمار اين گذشته زبان

از هيچ زبان ديگري حتـي زبانهـاي   » ييابتدا«هيچ زباني حتي زبانهاي معروف به 
ه لغات فني كمتر نيست و اگر تفاوتي باشد فقط مربوط ب» متمدن«ملل معروف به 

محكمي براي ارزشگذاري فرهنگي بـه   ة(كه آن ضابط و صنعتي علوم جديد است
خط  ةرود) و نيز البته مربوط به برتري لغوي زبانهايي است كه به مرحل ميشمار ن

خـود   ةبسياري از مفاهيم فرهنگ گذشت اند و ادبيات رسيده و بدين وسيله توانسته
جمعيـت   ةعد آثار ادبي و علمي و ةجهت سابقرا حفظ كنند. زبان انگليسي كه از 

ـ اهل زبان و گستردگي آنها در سطح كره زمين و تعـداد اقـوامي كـه بـه آن تك     م لّ
اي كـه تـاكنون    ترين زبان جهان است بر طبق بزرگترين لغتنامه كنند ظاهراً غني مي

كلمـه   510000براي آن تهيه شده است (آكسفورد اينگليش ديكشنري) در حدود 
دهخـدا آشـكار اسـت و از فرهنـگ      ة. اما زبان فارسي نيز، چنانكه در لغتنامـ دارد

آيـد، در مقـام چنـدان     مـي درآمد فرهنگ تفصـيلي بعـدي) بر   معين (به عنوان پيش
فروتري قرار ندارد و  اين درحالي است كه هنوز استقصـاي كامـل در ايـن زبـان     

قعي لغـات فارسـي   صورت نگرفته و مسلم است كه در پژوهشهاي آينده مقدار وا
آمده افزايش خواهد يافت. بيان اين قبيل احكام  به چند برابر آنچه تاكنون به دست

غير مستند ناشي از خودباختگي ما در برابر فنون و صنايع غربي است (كـه شـايد   
آن به قرن دهم هجري و هزيمـت سـواران شـاه اسـمعيل صـفوي از برابـر        أمنش

فـن و  «ر كـه  برسـد) و نيـز ناشـي از ايـن تصـو     توپهاي عثماني در نبرد چالدران 
  است.  »  تمدن و فرهنگ«لزوماً مرادف » صنعت

ـ نسالبته بر استاد بهمنيار كه چه بسا ندا خـود را بـازگو    ةته افكار رايج زمان
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خـدمات او بـه زبـان و ادبيـات  مـا، خاصـه در        ةكند ايرادي نيست، زيرا مرتب مي
هايش، باالتر از آن اسـت كـه ايـن     ن نمونهامروز فارسي در بهتري ةتكوين نثر ساد

هاي جزئي خللي بر آن وارد كند. غرض فقط اشاره بـه يكـي از زيانبـارترين     نكته
سـفانته هنـوز حتـي در    أملتهاي شرقي بـود كـه مت   ةداوريهاي حاكم بر انديش پيش

 اذهان بسياري از روشنفكران، به قوت خود باقي است.
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