
بازتاب ستم  ستیزی ایرانیان باستان 

در شاهنامۀ فردوسی

وحید سبزیان پور

دهخدا)90:1352(عبارت»اذاتغیرنیّةالسلطانفسدالزمان«

راازعلی)ع(نقلکردهاست.معلومنیستکهدهخدااینعبارت

راازچهمنبعینقلکردهزیرادرنهج البالغهنیامدهاست.این

عبارتعربیدریکداستانمنسوببهایرانیانآمدهاست؛

وراوینی)59:1366-68(داستانزیررادرمرزباننامهذیلعنوان

»داستانخرهنماهبابهرامگور«بهشرحزیرنقلکردهاست:

بهرامگوربهصورتناشناس،برمردیبهنامخرهنماهوارد

میشود.میزبانکهبهرامرانمیشناسد،پذیراییشایستهایاز

اوبهعملنمیآورد.بهراممکدرشده،تصمیمبهافزایشمالیات

بهرام،دخترمیزبانبهپدرخبر
ِ
اومیگیرد.پسازاینتصمیم

میدهدکهشیرگوسفندانکاهشیافته،خرهنماهعلتآنراستم

 حاکممیداندواینعبارتعربیرابهزبانمیآورد:»إذاهمَّ

الوالیبالجورأوعملبهأدخلاللهالنقصفیأهلمملکتهفی

بالخیروالعدل األسواقوالزروعوالضروعوکلشیء،وإذاهمَّ

أوعملبهأدخلاللهالبرکةفیأهلمملکتهکذلک.«:اگرحاکم

قصدستمکندویااقدامبهظلمکند،خداوندنقصانرادرمیان

قرار بازار،کشتوزرع،شیرچارپایانوهمهچیز مردم،

میدهدواگرنیتکارخیرکندویااقدامبهآنکند،خداوند

برکترادرمردمکشورشقرارمیدهد.خرهنماهدرپذیراییاز

بهرامتجدیدنظرمیکند،بهرامنیتخودراتغییرمیدهد.با

تغییرنیتبهرام،دوبارهشیرگوسفندانافزایشمییابد.ابن

عربشاه)54:1421(اینداستانراباکمیاختالفازبهرامگور

نقلکردهاست.

از را داستان این )متوفای852()114:1419( ابشیهی

ابنعباس1اینگونهنقلکردهاست:پادشاهیبهشکلناشناس

دربینمردمبهبررسیوضعیتآنهامیپرداخت.بهمردی

برخوردکردکهگاوشسهبرابرگاوهایدیگرشیرداشت.شاه

تصمیمگرفتگاواوراغصبکند.فردایآنروزشیرگاوکم

شاهتصمیمبهستمگرفتهاست.شاهپس
ً
شدومردگفت:حتما

ازشنیدنسخنانآنمرد،ازتصمیمخودبازگشت.ابشیهیدر

ادامهمیگوید:

مشهوراستکهدرکشورمغربزنینیشکرهایبسیار

خوبیداشتکهباتصمیمحاکمبرایافزایشمالیات،محصول

نیشکرآنزنکمشد.ابشیهیدرپایاننتیجهگرفتهاست:

»وهکذاتتعدیسرائرالملوکوعزائمهمومکنونضمائرهمإلی

فشر.«:اینگونهاستکهنیت
ً
فخیروإنشرا

ً
الرعیةإنخیرا

پادشاهانبهمردمسرایتمیکند،اگرخیرباشد،مردمخیر

میبینندواگرشرباشد،دچارآفتمیشوند.

طرطوشی)46:1289(داستانباالرااینگونهنقلکردهاست:

دراسکندریهبرکهایپرازماهیدیدمکهباستمشاه،تعداد

ماهیهاکاهشیافت.همچنینازپیرمردینقلمیکندکهاین

اتفاقبراییکدرختخرمارخدادهاست.

اینحکایتباکمیاختالفدربسیاریازمنابععربیاز

النهایة  و  البدایة  بیتا:227(،  )ابنازرق، السلک، بدائع  جمله

)ابنکثیر،329/9:1408(،»تاریخاالمم«،)طبری،27/5:1387(،

حیاة الحیوان )دمیری،215/1:1424(والجلیس الصالح )نهروانی،

397:1426(دیدهمیشود.

درمنابعفارسیدرکتابجوامع الحکایات)عوفی،1363:

1بعیدنیستکهابنعباس)عمویپیامبر)ص((اینداستانراازشاهانایرانینقل

کردهباشدزیرادرصحرایعربستانحکومتمستقلومرکزیوجودنداشته

است،بهعالوهاسنادوشواهدتاریخینشانمیدهدکهمردممکهومدینهبا

حکایاتایرانیواخبارشاهانآنهاآشنابودهاند:»نضربنحارثازشیاطین

قریشبودکهپیامبر)ص(راآزارمیرساندوآشکارابااودشمنیمیکرد.پیشتربه

حیرهرفتهواحادیثشهریارانفارسواحادیثرستمواسفندیارراآموختهبود.

چونپیامبر)ص(درمجلسیمینشستومردمانراذکرخدایمیفرمود،پساز

پیامبر)ص(،برجایشمینشستومیگفت:ایقومقریش!سخنمننیکوتر

ازسخناوست،نزدمنآییدتاشماراحدیثینکوترازآناوبرخوانم.آنگاه

ایشانراازشهریارانفارسورستمواسفندیار،حکایتمیگفتوسپس

میپرسید:سخنمحمددرچـهچیزازآنمننیکوتراست؟«)ابنهشام،

320/1:1955؛همچنیننک:آذرنوش،239:1374(.

ابنعباسازداستانهایایرانیبویژهداستانهایمربوطبهشاهانایرانیبه

قدریاطالعداشتهاستکهایرانیانمقیمحجازداستانرستمواسفندیاررااز

اومیپرسیدهاند.)آیدانلو،44-43:1392(.

عضوهیئتعلمیدانشگاهرازی

wsabzianpoor@yahoo.com
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جستار

 70-71(واخالق محسنی)واعظکاشفی،بیتا:44(باکمیاختالف 

به»قباد«؛درراحة  الصدور)راوندی،77:1385و76(بهانوشروان،

درروضـۀ خلد)مجدخوافی،25:1392(بهخسروپرویز،ودر

آداب الحرب و الشجاعه )فخرمدبر،68:1346-69(بهمأمون

نسبتدادهشدهاست.

سایرادبانیزاینحکایتراباکمیاختالفبیانکردهاند:

)نک:منتخبرونقالمجالس،89:1354-91(،جامع التمثیل)حبلهرودی،

.)609-601:1390

اماشیوۀبیانیفردوسیوتوصیفاتاودرشاهنامه قابل

تأملاست.خالصهداستاندرشاهنامهچنیناست:روزی

بهرامگوردرضمنشکار،ازسپاهیانخوددورماندودربیابان

زنیرادیدکهسبویآبیبردوشدارد:

زنیدیدبرکتفاوبرسبـــوی

زبهرامخسروبپوشیــــدروی

)فردوسی،1362/2:1386(

زنبیآنکهبهرامرابشناسد،اورابهخانهمیبردوازهمسر

خودمیخواهدکهازاوپذیراییکند،بهراماززن،دربارۀشاه

)کهخوداوست(میپرسد.زنازستـمهایشـاهوکارگـزاران

اودادسخـنمیدهد.بهرامباخودفکرمیکندکهاینمردمقدِر

دادگریاورانمیدانندوبایدباآنهاستموخشونتکردتاقدر

عدالترابدانند:

چنینگفتپسشاهیزدانشناس

کهازدادگرکسنداردسپاس

درشتیکنمزینسخنماهچند

کهپیداشوددادومهرازگزند

بهرامبااینفکرمیخوابد،صبحگاهانوقتیزنمیخواهد

شیرگاورابدوشد،متوجهمیشودکهپستانگاو،خشکشده

وشیریندارد.زنبهشوهرشمیگوید:شاهتصمیمبهستم

گرفتهاستزیراشیرگاوخشکشدهاست:

چنینگفتباشویکایکدخدای

دلشاهگیتــیدگرشدبهرای

ستمکارهشدشهریارجهان

دلشدوشپیچانشداندرنهان

مرداززنمیپرسدکهستمشاهچهربطیبهخشکشدن

شیردارد؟زندرپاسخمیگوید:اگرشاهقصدستمکند،آنقدر

بالومصیبتبرسرمردممیریزدکهخورشیدوماههمکهمظهر

میشوند، مردم زیان و ضرر مایـۀ هستند، زیبایی و خیر

محصوالتلبنیکاهشمییابند،مشکبویخودراازدست

میدهد،مظاهرزناورباخواریدرانظارعمومیرواجپیدا

میکند،آنهاکهبایدمنبعرحمومروتباشند،سنگدلوبیرحم

میشوند،ناامنیوخطرهایمختلف،مانندگرگ،زندگیمردم

رابهخطرمیافکند،تاآنجاکهتخمپرندگانهمنابودمیشود

وخردمندانازترسبیخردان،ترکوطنمیکنند:

چوبیدادگـــرشدجهاندارشـاه

زگــردوننتابدبهبایستماه

بهپستانهادرشـودشیرخشــک

نبـویدبهنافهدروننیزمشک

زنــاوربــاآشکــــاراشـــود

دلنـرمچونسنگخاراشود

بهدشتاندرونگرگمردمخورد

خردمنـدبگریزدازبیخــرد

شـودخایـهدرزیرمرغـانتبــاه

هرآنگهکهبیدادگرگشتشاه

پشیمان خود تصمیم از سخنان، این شنیدن با بهرام

میشود،بالفاصلهشیرگاوانسرازیرمیگرددوزناعالم

میداردکهشاهنیتعدلوانصافکردهاست:

چوبهرامشاهاینسخنهاشنود

پشیمانیآمدشزاندیشهزود

زپستــانگاوشبباریــدشیر

زنمیزبانگفتکایدستگیر

توبیدادراکــــردهایدادگــر

وگرنهنبــــودیورااینهنر

فردوسیدرداستانسیاوشنیزبهاینمضموناشارهکرده

میگوید:دراثرستمشاه،همهنیکیهاپنهانمیشود،کارهااز

مسیرعادیخودخارجمیشود،چارپایـانوپرنـدگانعقیـم

ونـاتوانمیشوند،آبهایگواراچونقیر،آلودهوکثیفمیشوند،

چشمههایحیاتبخشخشکمیشوندودریککالمبه

سببحاکمیِتنادرستیوناراستی،ازهمهجهتکمبودو
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نقصانغالبمیشود:

زبیـــدادیشهریــارجــــهان

همـــهنیکوییباشداندرنهان

نزایــدبههنگــامدردشـتگور

شـــودبچــهبازرادیـدهکور

نپــردزپستاننخجیـــرشیـــر

شودآبدرچشمـۀخویشقیر

شوددرجهانچشمـۀآبخشک

نگیــردبهنافهدرونبویمشک

یگریــزانشودراستــی
ّ
زکـــژ

پدیدآیدازهرسویکاستـــی

)همان:315/1(

آنچهدراینجاشایستهتأملاستدونکتهاست:

الف:اینتفکردرایرانباستانوجودداشتهکهستمموجب

خشکسالی،انواعبالومصائبگوناگوناست.دلیلماسخنان

حکیمانهایاستکهدرمنابععربیازایرانیانباستاننقلشده

ازجمله:

1-انوشروانبهبزرگمهرگفت:چهچیزیبیشترینضرر

رابهمردممیرساند؟بزرگمهرپاسخداد:»تغییررأیالسلطان

فیرعیتهوإضمارالحیفلهموالجورعلیهم.«)ابنأبیالحدید،

4525/16:1988()تغییرنظرسلطان،درموردمردمشوظلمو

ستمبهآنان.(

2-بزرگمهرگفتهاست:إذاهماإلمامبظلمارتفعتالبرکة.

)راغباصفهانی،206/1:1420(؛ترجمه:هرگاهحاکمنیتستم

کند،برکتازمیانمیرود.

3-ازپندهایایرانی:اذالمیکنالعدلغالباعلیالجور،

لمیزلتحدثألوانالبالءواالفات.)ابنمسکویه،بیتا:15(

ترجمه:وقتیعدالتغالببرستمنباشد،هموارهانواعبالو

مصیبتنازلمیشود.

3-قالتالفرس:لیسشیءلتغییرنعمةوتعجیلنقمة

أقربمناإلقامةعلیالظلم)همان:15(هیچچیزبرایتغییر

نعمتوتعجیلدرنزولبال،نزدیکترازستمکارینیست.

4-درمنابععربی،عبارتزیرازسخنانبزرگمهرنقل

شده:»...والجورمفسدة...وإذابسطالجورفسدسلطانه.«

)راغباصفهانی،227/1:1420(بزرگمهر:ستمموجبفساداست

...واگرستمورزینمایدحکومتشتباهمیگردد.

برنگینانگشتررستمنیزنوشتهشدهبود:

»الهزلمبغضةوالکذبمنقصةوالجورمفسدة«)طرطوشی،

بار به کاستی دروغ، است؛ خشمآور شوخی، )188 :1289

میآوردوستم،موجبفساداست.

استغزر »ما خراجه: صاحب إلی أنوشروان »وقع -5

الخراجبمثلالعدل،والاستنزربمثلالجور.«)ابنعبدربه،1404:

306/4(انوشرواندرتوقیعبهمتصدیمالیاتخودنوشت:هیچ

چیزبهمانندعدالت،درآمددولترازیادنمیکندوهیچچیز

مانندستم،آنرااندکنمیگرداند.

6-رفعإلیکسریأنوشروانأنعاملاألهوازقدجنیمن

المالمایزیدعلیالواجب،وأنذلکیجحفبالرعایا،فوقع:رد

هذاالمالعلیهؤالءالضعفاء،فإنتکثیرالملکبظلمرعیته

بمنزلةمنیحصنسطوحهبمااقتلعهمنقواعدبنیانه.«)زمخشری،

311/3:1412(،بهانوشرواننوشتهشدکهکارگزارتودراهواز،

مقداربیشتریازآنچهکهباید،ازمردممالیاتگرفتهواین

مسئله،ستمبهمردماست.انوشرواننوشت:آنمالرابهآنافراد

ضعیفبرگردان؛چراکهافزایشاموالشاه،باستمبهمردم،به

منزلهایناستکهشاه،بامخانهاشراباآنچهکهازپایههایآن
برمیدارد،محکمکند.2

ب:نکتـۀدیگرقدرتبیان،ایجازشگرف،تعابیرکمنظیر

وتوصیفاتجامعومبتنیبرواقعیتیاستکهدراشعارحکیم

طوسدیدهمیشود،فردوسیپیامدهایظلموستمشاهان

یعنی»زنا،ربا،خشکسالی،ناامنی،بیرحمی،کاهشتولیدات

دامیوکشاورزی،محوخیروبرکت،غلبـۀدروغوناراستی

وفرارخردمندان«رادرکمترازدهبیتبهگونهایترسیمکرده

کهاگرکسیدرروزگارمابخواهدآنراتوصیفکند،باوجود

همهپیشرفتهایعلمیوسیستمهایبرقآسایاطالعرسانی

وبمباراناطالعاتیوپژوهشهایگسترده،توفیقیبهاندازه

ازدالیلیکه بیتنخواهدداشت.بیتردیدیکی اینچند

2پادشاهـیکهطـرحظلــمافـکندپایدیوارملــکخویشبــکند

)سعدی،71:1368(

ازرعیتشهیکهمـایهربــــودبـندیوارکنــدوبـــامانـدود

)سنایی،583:1383( 

هـــرآنبوموبرکاننـهآبادبــودتبــهبودوویرانزبیدادبـــود

)فردوسی،1306:1386(
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جستار

 موجبشدهاستبهفردوسیلقبحکیمدهند،واقعیتنگری، 

شناختدرستحقایقوباریکبینیاستکهپسازبیشاز

1000سالهنوزهمموجبشگفتیاست.

فهرست منابع 

-آذرنوش،آذرتاش،1374ٰراه های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان 

عرب جاهلی،تهران:توس.

-آیدانلو،سجاد،1392»گواهیدیگربرشهرتداستانرستمو

اسفندیاردرعربستاناوایلدورهاسالمی«،گزارشمیراث،

دورهدوم،سالهفتم،شمارهیکمودوم،فروردینوتیر،ص43

و44.

-األبشیهی،شهابالدینمحمدبنأحمدبنمنصورأبوالفتح،

1419ق، المستطرف فی کل فن مستظرف،بیروت:عالمالکتب.

-ابنابیالحدید،أبوحامدعزالدین)المتوفی:656هـ()1988م(،

شرحنهجالبالغة،المحقق:محمدأبوالفضلابراهیم،داراحیاء

الکتبالعربیة.

-ابناألزرق،محمدبنعلیبنمحمد،بیتا،بدائع السلک فی 

وزارة العراق: النشار، سامی علی المحقق: الملک، طبائع 

اإلعالم.

-ابنعبدربه،أبوعمر،شهابالدینأحمدبنمحمد،1404ق،

العقد الفرید،بیروت:دارالکتبالعلمیة.

-ابنعربشاه،أبومحمدأحمدبنمحمد،المعروف،1421ق،فاکهة 

الخلفاء ومفاکهة الظرفاء،حققهوعلقعلیه:أیمنعبدالجابر

البحیری،داراآلفاقالعربیة.

-ابنکثیر،ابوالفداء،)1405-1985(،البدایة و النهایة،مکتبة

المعارف،بیروت.

-ابنمسکویه،ابوعلیاحمدبنمحمد،بیتا،الحکمة الخالدة،

تحقیقعبدالرحمانبدوی،بیروت:داراألندلس.

-ابنهشام،ابومحمدعبدالملک،1955م، السیرة النبویة،تحقیق

مصطفیالسقا،مصر.

مصحح: التمثیل، جامع  ،1390ش، محمدعلی رودی، حبله -

حسنذوالفقاری،انتشاراتمعین.

الکبری،ج2، الحیوان  حیاة  -الدمیری،کمالالدین،1424ق،

حواشیومقدمة:أحمدحسنبج،بیروت:دارالکتبالعلمیة.

انتشارات تهران، وحکم، امثال ،)1352( اکبر، علی دهخدا، -

امیرکبیر،چاپسوم.

محمد،1420ق، بن الحسین أبوالقاسم األصفهانی، الراغب -

محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،بیروت:شرکة

داراألرقمبنأبیاألرقم.

-راوندی،محمدبنعلیبنسلیمان،1385ش،راحة الصدور و 

آیة السرور،تصحیحمحمداقبال،انتشاراتاساطیر.

-زمخشری،أبوالقاسممحمودبنعمر،1412ق،ربیع االبرار و 

نصوص االخیار،بیروت،مؤسسةالعلمیة.

غالمحسین توضیح و تصحیح بوستان، سعدی،1368ش، -

یوسفی،انتشاراتخوارزمی.

-سناییغزنوی،1383ش،حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة،

تصحیحوتحشیهمدرسرضوی،تهران،مرکزنشردانشگاهی.

-الطبری،محمدبنجریر،1387ش،تاریخ األمم و الملوک،بیروت:

دارالتراث.

-الطرطوشی،أبوبکرمحمدبنمحمدابنالولیدالفهری،1289ق،

سراج الملوک،مصر.

-عوفی،سدیدالدینمحمد،1363ش،جوامع الحکایات و لوامع 

الروایات،بهکوششجعفرشعار،شرکتانتشاراتعلمیو

فرهنگی،تهران.

-فخرمدبر،محمدبنسعید،1346ش،آداب الحرب و الشجاعة،

بهتصحیحاحمدسهیلیخوانساری،تهران:انتشاراتاقبال.

-فردوسی،ابوالقاسم،1386ش،شاهنامه،برمبنایچاپمسکو،

تهران:هرمس.

-مجدخوافی،1392ش،روضۀ خلد، پژوهشی در منابع و مأخذ،

سبزیانپور،وحیدوساراحسنی،انتشاراتیاردانش.

-منتخب رونق المجالس وبستان العارفین و تحفة المریدین،

دانشگاه انتشارات بهتصحیحاحمدعلیرجائی، 1354ش،

تهران.

-النهروانی،أبوالفرجالمعافیبنزکریابنیحییالجریری،1426ق،

الجلیس الصالح الکافی واألنیس الناصح الشافی،الـمحقق:

عبـدالکریمسـامیالجـندی،بیروت:دارالکتبالعلمیة.

اخالق محسنی.چاپخانه بیتا، -واعظکاشفی،مالحسین،

صفدری،بمبئی.

-وراوینی،سعدالدین،1366ش،مرزبان نامه،بهکوششخلیل

خطیبرهبر،چاپخانهخرمی.
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