
دورة دوم، سال دوم، شمارة 19 و 20، فروردين و ارديبهشت 41387

گوشه هايي از داد و بيداد در شاهنامه1
محمدحسين ساكت
تواناي  و  بزرگ  امپراتوري  اموي  خاندان  كه  هنگامي 
خويش را با كشورگشايي ها، پياپي به نام و به بهانة اسالم 
پابرجا ساختند، گرايش بازگشت به پاره اي از آيين هاي 
جاهلي، به ويژه نژادگرايي و برتري جويي قومي نيز دوباره 
كشش ها  و  كوشش ها  همة  با  كه  اسالم،  گرفت.  جان 
توانسته بود قبله را جايگزين قبيله كند و بزرگ ترين رمز 
يگانگي و يكسان نگري را پي  افكند، با خطري سهمگين 

رو به رو شده بود.
فروپاشي خاندان اموي با كارنامه اي رنگين، ولي ننگين 
و شرم آگين و روي كار آمدن خاندان عباسي به همدستي 
و از رهگذر دالوري هاي ابومسلم خراساني و خراسانياني 
و  ستمگري ها  از  و  بودند  بسته  تازه  هواي  به  دل  كه 
نويد  بودند، در آغاز،  ستوه آمده  امويان به  دگربيني هاي 

دگرگوني هايي بنيادين در جهان اسالم مي داد.
عجم  ضّد  بر  مسلك  اموى  عرب  كينة  اخگرهاي 
و  تيز  مهميز  زير  را  ايراني  و  ايران  بيشتر  كه  ناعرب،  يا 
آغاز  همان  از  مي گرفت.  خويش  خون ريز  و  سوزنده 
ايرانيان  انديشة  و  رأي  ياري  به  كه  عباسيان  فرمانروايي 
و آيين شهرياري، كشورداري آموخته بودند، نژادپرستي 
نخست  شد.  نمودار  ديگران  بر  عرب  دادن  برتري  و 
در  ايراني تبار  و  ايراني  نويسندگان  و  شاعران  و  اديبان 
كه  عرب  نژادپرستان  با  تازي  زبان  به  سروده هايي  قالب 
از هر فرصتي براي ُخردنگاري و كوچك شماري ايراني 
رويارويي  به  نمي ورزيدند،  دريغ  ايرانشهري  فرهنگ  و 
كرداري  فكري/  جنبش  برپايي  بن مايه هاي  پرداختند. 

شعوبيه يا شعوبيان از اين هنگام فراهم آمد و هنگامه ها به 
پا كرد. اصطالح شعوبيه از آية 13 سورة حجرات (49) 
گرفته شد: «ما شما را از مرد و زن آفريديم و به شاخه ها 
و تيره ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ گرامي ترين 
همانا  شماست،  پرهيزگارترين  خداوند  پيشگاه  در  شما 

خداوند داناي آگاه است.»
آموزه هاي اسالم هميشه و همه جا تأكيد و تكيه بر اين 
باور داشت كه عرب بر ناعرب و ناعرب بر عرب بهتري 
به  ترازي  هيچ  نمودن،  گرامي تر  براي  و  ندارد  برتري  و 

سان خداترسي و پاكي و پارسايي نيست.
امويان  روزگار  از  شعوبيه  جنبش  بذرهاي  آن كه  با 
پاشيده شد، ولي اين اصطالح در روزگار عباسيان اول بر 
سر زبان ها افتاد. دشمنان به پيروان جنبش شعوبي «اهل 
التسويه» يا «برابرانديشان» و «برابريان» نام دادند؛ چرا كه 
اين گروه از برابري و يكسان نگري ميان همگي مسلمانان 
به دفاع برمي خاست، بي آن كه به نژاد و نژاده و قوم و قبيله 

و شهر و شهروندي بنگرد.
خــاورشنــاس   ،(I.Goldziher) گلدزيهــر  ايگنــاس 
مجارستاني تبار، در پژوهشي دانشورانه دربارة اين جنبش 
نشان مي دهد كه چگونه كساني كه دل و جرأت بيشتري 
به  بلكه  مي زدند،  سينه  به  برابري  سنگ  تنها  نه  داشتند 
فشردند كه عرب ها  ستيز برخاستند و بر اين شعار پا مى 
از ايرانيان و ديگر مردمان برتر و فراتر كه نيستند بماند، 
فروتر و پايين ترند. شمار فراواني از نويسندگان برجسته 
به ميدان كارزار پا نهادند كه ابوعبيده (معّمربن مثنّي، م: 
اصفهاني  حمزة  و  ق)  بيروني (م:440  ق)،  يا 211   210
(م جواني 350 – 360 ق) از آن شمارند. در برابر اينان، 
و  ق)   322-321 (م:  دُريد  ابن  و  ق)   255 (م:  جاحظ 
مي كردند.  دفاع  عربي  قوم گرايي  از  سرسختانه  ديگران 
و  باليدن ها  ايراني  روشنفكران  و  نويسندگان  شاعران، 
نكوهش  و  سرزنش  باد  به  را  تازيان  خودپسندي هاي 
مي گرفتند و بر اين سخن آنان كه زبان تازي در جهان 

هماوردي  ندارد مي تازيدند.2
در چنين روز و روزگاري بود كه موبدان، فرهيختگان 

1. سخنراني در نشست فصلي فرهنگسراي فردوسي، بزرگداشت شادروان 
استاد دكتر محمد معين، مشهد، آذرماه 1386.

2. Ignaz  Goldziher, Muslim Studies, Iran. by Stern, vol.1, 

p. 140.
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و دهگانان ايراني به كار گردآوري و ترجمة خداي نامك 
دست يازيدند. به سرودة فردوسي از زبان دقيقي توسي:

يكـي نامــه بود از گــه باستـان  
فراوان بــدو انــدرون، داستان

پراگنده در دست هــر موبـــدي  
ازو بهــره اي نزد هـر بخـردي

يكي پهلـوان بــود دهقان نـــژاد  
دلير و بزرگ و خـردمند و راد

پژوهنــدة روزگـــار نخســـت  
گذشته سخن ها همـه بازجست

ز هر كشوري، موبدي سالـَخورد  
بياورد و اين نامه را ِگـرد كـرد

در  آغازين  سده هاي  در  ملي  توفندة  و  زنده  نيروي 
سنت دوگانة حماسي و عرفاني پديدار شد؛ نخستين در 
وجود رودكي، دقيقي و فردوسي تبلور يافت و دومين در 
زير چتر جنبش هاي ديني در اسالم سنت گرايانه گردآمد. 
بدين سان، شكوه ديرينه و جالل پارينه و گذشتة ملي مردم 
ايران و نيروي ادبي و حماسي اش در زير پرچم فراگير 
به  موبدان  دست  به  مزديسنايى  ادبيات  جاگرفت.  اسالم 
و  شور  از  تهي  و  خشك  چون  و  درآمد  نگارش  رشتة 
شيدايي بود، با تكاپوي بزرگان و مايه وراني چون دقيقي، 
و بيش از همه فردوسي، در قالب شعر رزمي با هماغوشي 

با اعجاب هاي ادبي و هنري، جان تازه اي يافت. 
با سركوب جنبش ها و خيزش هاي دادخواهانة مردمي 
و به بهانه هايي مانند پيكار با قرمطي، به ويژه در خراسان 
كه همگام با روزگار فروسي بود، مردم به شيوة سومي 
آوردند:  روي  ادبي  و  اجتماعي  جنبش  يا  رويارويي  در 
خردگرايي و دادآفريني. فردوسي به پاس همين ديدگاه 

است كه مي گويد:
خرد بهتـر از هرچه ايــزدت بداد  

ستايش خـــرد را بــــه از راه داد
خــرد، افســـر شهــرياران بـود  

خـــرد، زيــور نامــــداران بــود
خــرد، زنــدة جاوداني  شنــاس  

خــرد، مايــة زندگانـــي شنــاس
خرد، رهنماي و خـرد، دلگشـاي  

خـرد، دست گيرد به هر دو سـراي

ازو شادماني وزويت غمي است  
وزويت فزوني، وزويت كمي است

(شاهنامه، چاپ مسكو، ج 1، ص 13)

شاهنامه پاسخي بود به دعوي و دعواي برتري  نژادي 
عربان و ناچيز انگاري فرهنگ و فرهيختگي ايران باستان 
از يك سو، و ناديده گرفتن غرور و رگ و ريشة ايرانيان 
نژاده و آزاده و فرزانة مسلمان به دست و زبان تازيان، از 
ديگر سو. بن مايه هاي انگيزة رويارويي گفتار و نوشتاري 
و  بود  نهفته  شعوبيان  جنبش  در  عربان  نژادپرستي  با 
تجلي آن در رزمنامه سرايي، به  ويژه در سرآمد رزمنامه ها، 

شاهنامه، نمودار و پديدار.
نوزايي  دوران  فردوسي،  روزگار  كه  داريم  ياد  به 
كودكي  است.  ايراني  فرهنگ  شكوفايي  و  (رنسانس) 
فردوسي همگام است با اوج قريحة رودكي و پيري اش 
بيروني  و  ابن سينا  ناصرخسرو.  سخن سرايي  آغاز  با 
و  خيام  غزالي،  فارابي،  رازي،  و  فردوسي اند  همروزگار 
بيهقي با كمي فاصله به همان روزگار وابستگي دارند. در 
چنين روزگاري از شكوفايي فرهنگي است كه بازگشت 
به گذشته به معناي نوزايي فرهنگ ديرپا و كهن است در 

سطح و سامانه اي واالتر و چشمگيرتر.
فلسفة  پايه گذار  را  فردوسي  دست كم  اگر  اينجا  در 
انديشة  نگفته ايم.  گزاف  بدانيم  فارسي  شعر  در  سياسي 
چگونگي  به  سرانجام  فردوسي  اجتماعي،  سياسي/ 
سازمان دهي دولت مي انجامد. بينش سياسي فردوسي در 
داراي  كه  است  بيداد  با  پيكار  و  داد  برپايي  سخن،  يك 
سرشت افسانه اي/ اسطوره اي تا درونماية فلسفي/ منطقي 
شيوه هاي  همگي  شالودة  فردوسي  نگاه  در  داد  است. 
كه  آموزه اي  ــ  است  بشري  آرزوهاي  و  فرمانروايي 
وي  شيعي  معتزلي/  زيدى  گرايش  و  انديشه  پندار  با 
همخوان مي نمايد ــ اگر داد در كشور بَُود پايدار، به گفتة 

فردوسي، بهشت برين مي شود اين جهان.
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جهان چـون بهشتــي شد آراسته  
ز داد و ز خوبـي و از خواستــه...

شد ايران به كــردار خرم بهشـت 
همه خاك عنبر شد و زرش خشت

گالب است گويي هوا را سرشك  
برآسـوده از رنــج، مــرد و پزشك

يا در جاي ديگر:
بزد گـردن غــم به شمشيـر داد  

نيامد همي بر دل از مرگ، ياد
زمين گشت پر سبزه و آب و نم  

بياراست گيتــي چـو باغ ارم
توانگــر شد از داد و از ايمنــي  

ز بد بسته شد دست اهريمني
در نگاه فردوسي، داد تنها يك اصل اخالقي يا اندرز 
و آرزو نيست. داد، با همة تصويرگري شاعرانه و ماهرانة 
يعني  جهان،  بزرگ  حماسه سراي  اين  نگاه  از  فردوسي، 
نظم خردمندانة حكومت. فرمانروا و رهبري كه به مردم 
زور بگويد و از گوشت درويش خورش بسازد، از پلنگ 

تيزدندان و درنده خو بدتر است:
گر از پوست درويش باشد خورش 

ز چرمـش بود بي گمــان، پرورش
پلنگـي به از شهــرياري چنيــن  

كه نه شـرم دارد، نه آييـن، نه ديـن
از زبان انوشيروان مي شنويم كه:

بـدان گه شـود شاد و روشـن دلم 
كه رنــج ستــم ديدگان بگسلــم

فردوسي، در داستان اردشير، مي افزايد:
ز دانا سخـن بشنو اي شهـريار!  

جهـان را بر اين گونه آباد دار!
چو خواهي كه آزادباشي ز رنج  

بي آزار و بي رنج آگنــده گنج:
بــي آزارِي زيردستــان گزيــن  

بيابي ز هـر كس به داد، آفرين
فردوسي اين پند عارفانه را كه دستاورد صدها سال 
اندرز  در  مرنجان»،  و  «مرنج  يعني  است،  بوده  سلوك 

بزرگمهر به نوشيروان، چنين بيان مي دارد:
مكن شهريـارا گنــه تا توان  

به ويـــژه كـزو شـــرم دارد روان

بي آزاري و سودمندي گزين  
كه اين است فرهنگ و آيين و دين

فرمود:  كه  اسالم  پاك انديش  پيامبر  سخن  پژواك 
فردوسي  لِسانِه.»  و  يَدِه  ِمْن  الُْمسلِموَن  َسلَِم  َمْن  «الُمسلُِم 
سبب  آوردن  شاهنامه،  آغاز  است. در  جستجوي داد  در 
نهادن كتاب، درست پاسخ روشن به اين پرسش است كه: 
شاهان و مهان پيش از او چگونه حكومت راندند كه وضع 
نابسامان كنوني پديد آمد؟ براي يافتن پاسخي بخردانه و 
خرسندكننده، شهريار ايران زمين، موبدان سالخورده را از 
روي  به  را  آنان  ديدگاه  و  آورد  گرد  گوناگون  جاهاي 

كاغذ آورد:
بپرسيـدشــان از كيان جهــان  

وزان نامــداران فـــرخ جهــان
كه گيتـي به آغاز چون داشتنـد  

كه ايدون به ما خوار بگذاشتند؟!
چگونه سر آمد به نيك اختـري  

بر ايشان همـه روز ُكنـدآوري؟1
بگفتنـد پيشش يكايــك مهان 

سخن هاي شاهان و گشِت جهان
در اينجاست كه شاهنامة فردوسي با همگي كارهاي 
ديگر از آن دست تفاوت پيدا مي كند. در مقدمة شاهنامة 
ابومنصور  امير  «فرمان  كتاب  تدوين  علت  ابومنصوري، 
برجا  خود  از  نيكي  نام  تا  است  شده  دانسته  عبدالرزاق» 
نهد. ثعالبي هم در غررالّسيَر، آگاهي بسنده اى از رفتار و 
ادب شاهان و آيين و جنگ و جهان گشايي ها و نيكى ها و 

بدي هاي آنان را انگيزة نگارش برمي شمارد.
سياستنامة خواجه نظام الملك نيز براي آن نوشته شد 
تا «هيچ چيز در مملكت ملكشاه بعد از اين ناقص نماند». 
ديگري  چيز  دنبال  به  گذشته  تاريخ  در  فردوسي  ولي 

مي گردد:
كه گيتـي به آغاز چون داشتند  

كه ايدون به ما خـوار بگذاشتند؟!
اختــري  چگونه سر آمد به نيك 

بر ايشــان همــه روزِ كنُـد آوري؟
كردن  زنده  براي  آهنگي  كمترين  فردوسي  پس، 
و  نهاد  و  سپاه آرايي  آيين  و  گذشته  درباري  رسم هاي 
رفتار بزرگان ندارد. اگر از اين دست سخن ها در شاهنامه 

1. ُكندآورى: دليرى.
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آمده است به خاطر نياز و  ضرورت داستان سرايي است، 
نمودهاي  از  نمودي  ساختن  برجسته  براي  هم  آن  تازه 
سبب  در  كندوكاوي  مي خواهد  فردوسي  است.  اخالقي 
و  فرود  و  بيچارگي  و  شوربختي  پيدايي  سبب هاي  يا 
فراموشي ارزش ها انجام دهد. او مي خواهد به اين پاسخ 

برسد كه چگونه بايد حكومت كرد تا چنين نشود!
در شاهنامه بر روي هم، 50 شاه به تخت مي نشينند 
كه از 18 تن كم و بيش به نيكي ياد شده است و از 32 تن 
آشكارا به ستمگري و بيدادگري. ثعالبي 9 تن را بيدادگر 
بيدادگر  را  شاه   7 طبري  و  مي نامد  دادگر  را  تن   30 و 

مي شناسد و از 33 تن به نيكي ياد مي كند.1
اساطيري،  كرده اند:  بخش  روزگار  سه  به  را  شاهنامه 
و  آدميان  پيكار  دوره  نخستين  در  تاريخي.  و  پهلواني، 
ديوان، شالودة داستان ها را مي بافد. روزگار پهلواني پر از 
كين كشي هاي پهلوانان و شاهان است. بخش تاريخي از 

نظر حكمت و فرزانگي و سياست جايگاه وااليي دارد.2
در دوران اول يا اساطيري 75 درصد شاهان دادگرند. 
در عهد تاريخي/ ساساني كمتر از 26 درصد دادگرند و 
در  نداشته اند.  يادي  درخور  هنر  يا  و  بيدادگرند  يا  بقيه 
روزگار ساساني فاصلة حكومت از مردم بيشتر مي شود و 
دربار ساساني پوسيده تر مي شود و شاهان بيدادگر بيشتر 

و بيشتر مي شوند.
مژده  سراسر  را  جهان  پادشاهي اش  آغاز  در  منوچهر 

مي دهد كه
بــه داد و به ديـــن و به مردانگـي 

به نيكــي و پاكــي و فرزانگـي
بــدان را ز بــد دست كوته كنـــم 

زمين را به كيـن رنگ ديبـه كنم
هر آن كس كه در هفت كشور زميـن 

بگــردد ز داد و بتابــد ز ديــن
همــه سربه سر نــزد مـن كافرنــد 

وز اهريمــن بد كنــش بدترنـد
پند  چنين  را  كي  كاووس  مرگ،  هنگام  به  كيقباد  و 

مي دهد و به ستم ستيزي سفارش مي كند:
تو گــر دادگــر باشــي و پاك راي  

همـي مژده يابي به ديگر سـراي
وگــر آز گيــرد ســـرت را به دام  

بــرآري يكــي تيـغ تيز از نيـام

بدان، خويشتن رنجه  داري همـي  
پس آن را به دشمن سپاري همي

در آن جاي، جاي تو آتش بــود  
به دنيا دلت تلـخ و ناخـوش بود

ريشة  شاهي،  تخت  بر  نشستن  هنگام  به  كيخسرو  و 
ستم را از بيخ و بن بر مي كند:

بگستــرد ِگــرد جهـان داد را  
بكنـد از زميـــن بيخ بيـــداد را

به هر جـاي ويرانـي آباد كـرد  
دل غمگنـان از غــم آزاد كــرد

زمين چون بهشتي شد آراستـه  
ز داد و ز بخشش پر از خواسته

كيخسرو به هنگامي كه گودرز، پهلوان نامي، سپاهش 
را به جنگ تورانيان مي فرستد، سفارش مي كند كه

نگر! تا نيـازي به بيــداد دست 
نگردانــي ايـــوان آبــاد پست

كه نپسنـدد از ما بدي دادگــر  
سپنج است گيتــي و بر ما گذر

به هر كار بر هر كسـي داد كن  
ز يــزداِن نيكــي دهش ياد كن

و لهراسب، جانشين كيخسرو، در آغاز كار پادشاهي 
پيمان مي بندد كه

از آز و فزوني به يكسو شود  
به ناداني خويش خستـو شود

1. جوانشير: حماسة داد.
2. ذبيح اهللا صفا، حماسه سرايي در ايران.
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ازين تاج شاهي و تخت بلند  
نجويـد به جز داد و آرام و پنـد
و اردشير بابكان در كارنامه اش چنين پند مي دهد:

كنون هرچه خواهيـــم كردن ز داد
بگوييــــم و از داد باشيــم شاد

همــه گوش داريـــد پنــد مــرا
سخـــن گفتن سودمنـــد مــرا

هر آن كس كه با داد و روش دليـر
ز آميــزش يكدگـــر مگسليــد

دل آرام داريــــد از چار چيــــز  
كزو خوبي و سودمندي است نيز

يكي بيم و آزرم و شــرم خــداي 
كه تا باشـدت رهبـــر و رهنماي

دگــر، داد دادن تـِن خويـــش را 
نگـــه داشتن دامـــِن كيــش را

به فرمــان يــزدان، دل آراستـــن 
ورا چون تِن خويشتن خــواستن

سه ديگر، كه پيدا كني راستـــــي 
به دور افكنــــي كـّژي و كاستـــي

نيازد به داد، او جهانـــدار نيسـت 
بر او تاج شاهـــي ســـزاوار نيست

چنان دان كه بيدادگـــر شهــــريار 
بود شيــر درنـــده در مــرغــــزار

بــود زندگاني اش با درد و رنــــج 
نگـــردد كهــن در ســراي سپنــج

دل زيـــردستــــان ما شـــاد بــاد 
هــم از داد ما گيتــــي آبــــاد بـاد

و آرزوي بهرام گور اين است:
به جـز بندگي پيشــة مــن مبـاد  

جـــز از داد انديشـــة مـن مبـــاد

مبــــادا جـــز از داد آييِن مــن  
مبــاد آز و گـردنكشــي ديـــِن من

همــه كار و كــردار من داد بـاد  
دل زيردستـــان ز مـــن شـاد بــاد

گــر افزون شــود دانش و دادِ من 
پس از مـرگ روشن شـــود ياد مـن

همــي خواهــم از كردگار جهان  
كه نيـــرو دهـــد آشــكار و نهــان

كه با خاك چــون جفت گردد تنم 
نگيـــرد ستمـــديـــده اي دامنـــم

و  رزم  ميدان هاي  و  آوردگاه ها  از  فردوسي  هدف 
زندگي  رازهاي  و  رمز  نمودن  و  گشودن  جز  پهلواني 
و  احساسات  ترجمان  همان  اين  و  نيست  شرافتمندانه 

آرمان هاي ملي او و ملت اوست:
كه هـر كس به بيـداد جويــد نبـرد  

جگرخسته باز آيد و روي زرد
گر از دشمنت بد رسد، گر ز دوست 

بد و نيك را داد دادن، نكوست
به بيان فردوسي:

و مــر ديــو را مردم بد شناس  
كسي كو ندارد ز يزدان سپاس

هر آن كو گذشت از ره مردمي  
ز ديوان شمر، مشمرش آدمي!

فردوسي در داستان ها اين نكته را چشم آويز اميران و 
پهلوانان مي سازد كه

هـر آن كس كه انديشة بد كنــد 
به فرجــام، بد با تن خود كنـد

جهان را نبايد سپــردن به بـــد  
كه بر بدُكنش بي گمان بد رسد


