وحید سبزیانپور
عضو هیئتعلمی دانشگاه رازی
wsabzianpoor@yahoo.com

دهخدا ( )90 :1352عبارت «اذا تغیر نیّة السلطان فسد الزمان»
را از علی(ع) نقل کرده است .معلوم نیست که دهخدا این عبارت
را از چه منبعی نقل کرده زیرا در نهج البالغه نیامده است .این
عبارت عربی در یک داستان منسوب به ایرانیان آمده است؛
وراوینی ( )68-59 :1366داستان زیر را در مرزبان نامه ذیل عنوان
«داستان خرهنماه با بهرام گور» به شرح زیر نقل کرده است:
بهرام گور به صورت ناشناس ،بر مردی به نام خرهنماه وارد
یشناسد ،پذیرایی شایست های از
یشود .میزبان که بهرام را نم 
م
یآورد .بهرام مکدر شده ،تصمیم به افزایش مالیات
او به عمل نم 
او میگیرد .پس از این تصمیم ِ بهرام ،دختر میزبان به پدر خبر
میدهد که شیر گوسفندان کاهش یافته ،خره نماه علت آن را ستم
یآورد« :إذا َّ
هم
یداند و این عبارت عربی را به زبان م 
حاکم م 
الوالی بالجور أو عمل به أدخل الله النقص فی أهل مملکته فی
األسواق والزروع والضروع وکل شیء ،وإذا َّ
هم بالخیر والعدل
أو عمل به أدخل الله البرکة فی أهل مملکته کذلک :».اگر حاکم
قصد ستم کند و یا اقدام به ظلم کند ،خداوند نقصان را در میان
مردم ،بازار ،کشت و زرع ،شیر چارپایان و همه چیز قرار
یدهد و اگر نیت کار خیر  کند و یا اقدام به آن کند ،خداوند
م
یدهد .خره نماه در پذیرایی از
برکت را در مردم کشورش قرار م 
یدهد .با
یکند ،بهرام نیت خود را تغییر م 
بهرام تجدید نظر م 
ییابد .ابن
تغییر نیت بهرام ،دوباره شیر گوسفندان افزایش م 
عربشاه ( )54 :1421این داستان را با کمی اختالف از بهرام گور
نقل کرده است.
ابشیهی (متوفای  )114 :1419( )852این داستان را از

         1بعید نیست که ابن عباس (عموی پیامبر(ص)) این داستان را از شاهان ایرانی نقل
کرده باشد زیرا در صحرای عربستان حکومت مستقل  و مرکزی وجود نداشته
است ،به عالوه اسناد و شواهد تاریخی نشان میدهد که مردم مکه و مدینه با
حکایات ایرانی و اخبار شاهان آنها آشنا بودهاند« :نضر بن حارث از شیاطین
قریش بود که پیامبر(ص) را آزار میرساند و آشکارا با او دشمنی میکرد .پیشتر به
حیره رفته و احادیث شهریاران فارس و احادیث رستم و اسفندیار را آموخته بود.
چون پیامبر(ص) در مجلسی مینشست و مردمان را ذکر خدای میفرمود ،پس از
پیامبر (ص) ،بر جایش مینشست و میگفت :ای قوم قریش! سخن من نیکوتر
از سخن اوست ،نزد من آیید تا شما را حدیثی نکوتر از آن او برخوانم .آنگاه
ایشان را از شهریاران فارس و رستم و اسفندیار ،حکایت میگفت و سپس
میپرسید :سخن محمد در چـه چیز از آن من نیکوتر است؟» (ابنهشام  ،
320/1 :1955؛ همچنین نک :آذرنوش.)239 :1374،
ابن عباس از داستانهای ایرانی بویژه داستانهای مربوط به شاهان ایرانی به
قدری اطالع داشته است که ایرانیان مقیم حجاز داستان رستم و اسفندیار را از
او میپرسیدهاند( .آیدانلو.)44-43 :1392 ،
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بازتاب ستمستیزی ایرانیان باستان
در شاهنامۀ فردوسی

ّ
تعیین بهای قرآن ٰ محمدحسین فخار شیرازی
  در خاندان وصال شیرازی
محمدصادق میرزا ابوالقاسمی

ابنعباس 1اینگونه نقل کرده است :پادشاهی به شکل ناشناس
در بین مردم به بررسی وضعیت آنها می پرداخت .به مردی
برخورد کرد که گاوش سه برابر گاوهای دیگر شیر داشت .شاه
تصمیم گرفت گاو او را غصب کند .فردای آن روز شیر گاو کم
ً
شد و مرد گفت :حتما شاه تصمیم به ستم گرفته است .شاه پس
از شنیدن سخنان آن مرد ،از تصمیم خود بازگشت .ابشیهی در
ادامه میگوید:
مشهور است که در کشور مغرب زنی نیشکرهای بسیار
خوبی داشت که با تصمیم حاکم برای افزایش مالیات ،محصول
نیشکر آن زن کم شد .ابشیهی در پایان نتیجه گرفته است:
«وهکذا تتعدی سرائر الملوک وعزائمهم ومکنون ضمائرهم إلی
ً
ً
الرعیة إن خیرا فخیر وإن شرا فشر :».اینگونه است که نیت
یکند ،اگر خیر باشد ،مردم خیر
پادشاهان به مردم سرایت م 
یشوند.
یبینند و اگر شر باشد ،دچار آفت م 
م
طرطوشی ( )46 :1289داستان باال را این گونه نقل کرده است:
در اسکندریه برک های پر از ماهی دیدم که با ستم شاه  ،تعداد
یکند که این
یها کاهش یافت .همچنین از پیرمردی نقل م 
ماه 
اتفاق برای یک درخت خرما رخ داده است  .
این حکایت با کمی اختالف در بسیاری از منابع عربی از
جمله بدائع السلک( ،ابن ازرق ،بیتا ،)227 :البدایة و النهایة
(ابن کثیر« ،)329/9 :1408 ،تاریخ االمم»( ،طبری،)27/5 :1387 ،
حیاة الحیوان (دمیری )215/1 :1424 ،و الجلیس الصالح (نهروانی،
یشود.
 )397 :1426دیده م 
در منابع فارسی در کتاب  جوامع الحکایات (عوفی:1363 ،
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شیر دارد؟ زن در پاسخ میگوید :اگر شاه قصد ستم کند ،آنقدر
یریزد که خورشید و ماه هم که مظهر
بال و مصیبت بر سر مردم م 
یشوند،
خیر و زیبایی هستند ،مایـﮥ  ضرر و زیان مردم م 
ییابند ،مشک بوی خود را از دست
محصوالت لبنی کاهش م 
یدهد ،مظاهر زنا و ربا خواری در انظار عمومی رواج پیدا
م
یرحم
یکند ،آنها که باید منبع رحم و مروت باشند ،سنگدل و ب 
م
یشوند ،ناامنی و خطرهای مختلف ،مانند گرگ ،زندگی مردم
م
یشود
یافکند ،تا آنجا که تخم پرندگان هم نابود م 
را به خطر م 
یکنند:
یخردان ،ترک وطن م 
و خردمندان از ترس ب 
چو بیدادگـــر شد جهاندار شـاه
ز گــردون نتابد به بایست ماه
به پستانها در شـود شیر خشــک
نبـوید به نافه درون نیز مشک
زنــا و ربــا آشکــــارا شـــود
دل نـرم چون سنگ خارا شود
به دشت اندرون گرگ مردم خورد
یخــرد
خردمنـد بگریزد از ب 
شـود خایـه در زیر مرغـان تبــاه
هرآنگه که بیدادگر گشت شاه

 )71-70و اخالق محسنی (واعظ کاشفی ،ب یتا )44 :با کمی اختالف
به «قباد»؛ در راح ة الصدور (راوندی 77 :1385 ،و  )76به انوشروان،
در روضـﮥ خلد (مجد خوافی )25 :1392 ،به خسرو پرویز ،و در
آداب الحرب و الشجاعه (فخر مدبر )69-68 :1346 ،به مأمون
نسبت داده شده است.
سایر ادبا نیز این حکایت را با کمی اختالف بیان  کردهاند:
(نک :منتخب رونق المجالس ،)91-89:1354،جامع التمثیل (حبل هرودی،
.)609-601 :1390

اما شیوۂ  بیانی فردوسی و توصیفات او در شاهنامه قابل
تأمل است .خالصه داستان در شاهنامه چنین است :روزی
بهرام گور در ضمن شکار ،از سپاهیان خود دور ماند و در بیابان
زنی را دیدکه سبوی آبی بر دوش دارد:
زنی دید بر کتف او بر سبـــوی          
ز بهرام خسرو بپوشیــــد روی
(فردوسی)1362/2 :1386 ،

یبرد و از همسر
یآنکه بهرام را بشناسد ،او را به خانه م 
زن ب 
یخواهد که از او پذیرایی کند ،بهرام از زن ،دربارۂ شاه
خود م 
یپرسد .زن از ستـ مهای شـاه و کارگـزاران
(که خود اوست) م 
قدر
یدهد .بهرام با خود فکر م 
او داد سخـن م 
یکندکه این مردم ِ
یدانند و باید با آنها ستم و خشونت کرد تا قدر
دادگری او را نم 
عدالت را بدانند:
چنین گفت پس شاه یزدان شناس
که از دادگر کس ندارد سپاس
درشتی کنم زین سخن ماه چند
که پیدا شود داد و مهر از گزند

بهرام با شنیدن این سخنان ،از تصمیم خود پشیمان
میشود ،بالفاصله شیر گاوان سرازیر میگردد و زن اعالم
میدارد که شاه نیت عدل و انصاف کرده است:
نها شنود
چو بهرامشاه این سخ 
پشیمانی آمدش ز اندیشه زود
ز پستــان گاوش بباریــد شیر
زن میزبان گفت کای دستگیر
تو بیداد را کــــردهای دادگــر
وگرنه نبــــودی ورا این هنر

یخواهد
یخوابد ،صبحگاهان وقتی زن م 
بهرام با این فکر م 
یشود که پستان گاو ،خشک شده
شیر گاو را بدوشد ،متوجه م 
یگوید :شاه تصمیم به ستم
و شیری ندارد .زن به شوهرش م 
گرفته است زیرا شیر گاو خشک شده است:
چنین گفت با شوی کای کدخدای
دل شاه گیتــی دگر شد به رای
ستمکاره شد شهریار جهان
دلش دوش پیچان شد اندر نهان

فردوسی در داستان سیاوش نیز به این مضمون اشاره کرده
یشود ،کارها از
یها پنهان م 
یگوید :در اثر ستم شاه ،همه نیک 
م
یشود ،چارپایـان و پرنـدگان عقیـم
مسیر عادی خود خارج م 
یشوند،
یشوند ،آبهای گوارا چون قیر ،آلوده و کثیف م 
و نـاتوان م 
یشوند و در یک کالم به
تبخش خشک م 
چشم ههای حیا 
حاکمیت نادرستی و ناراستی ،از همه جهت کمبود و
سبب
ِ

یپرسد که ستم شاه چه ربطی به خشک شدن
مرد از زن م 
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(همان  )315/1 :

آنچه در اینجا شایسته تأمل است دو نکته است:
الف :این تفکر در ایران باستان وجود داشته که ستم موجب
خشکسالی ،انواع بال و مصائب گوناگون است .دلیل ما سخنان
حکیمان های است که در منابع عربی از ایرانیان باستان نقل شده
از جمله:
 -1انوشروان به بزرگمهر گفت :چه چیزی بیشترین ضرر
یرساند؟ بزرگمهر پاسخ داد« :تغییر رأی السلطان
را به مردم م 
فی رعیته وإضمار الحیف لهم والجور علیهم( ».ابن أبی الحدید،
( )4525/16 :1988تغییر نظر سلطان ،در مورد مردمش و ظلم و
ستم به آنان).
 -2بزرگمهر گفته است :إذا هم اإلمام بظلم ارتفعت البرکة.
(راغب اصفهانی)206/1 :1420 ،؛ ترجمه :هرگاه حاکم نیت ستم
کند ،برکت از میان می رود.
 -3از پند های ایرانی :اذا لم یکن العدل غالبا علی الجور،
لم یزل تحدث ألوان البالء و االفات( .ابن مسکویه ،بی تا)15 :
ترجمه :وقتی عدالت غالب بر ستم نباشد ،همواره انواع بال و
مصیبت نازل میشود.
 -3قالت الفرس :لیس شیء لتغییر نعمة وتعجیل نقمة
أقرب من اإلقامة علی الظلم(همان )15 :هیچ چیز برای تغییر
کتر از ستمکاری نیست.
نعمت و تعجیل در نزول بال ،نزدی 
 -4در منابع عربی ،عبارت زیر از سخنان بزرگمهر نقل
شده ...« :والجور مفسدة  ...وإذا بسط الجور فسد سلطانه».

       2پادشاهـی که طـرح ظلــم افـکند         پای دیوار ملــک خویش بــکند
(سعدی)71 :1368 ،

           از رعیت شهی که مـایه ربــــود           بـن دیوار کنــد و بـــام انـدود

	 (سنایی)583 :1383 ،

          هـــر آن بوم و بر کان نـه آباد بــود          تبــه بود و ویران ز بیداد بـــود

(فردوسی)1306 :1386 ،
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یشود:
نقصان غالب م 
ز بیـــدادی شهریــار جــــهان
همـــه نیکویی باشد اندر نهان
نزایــد به هنگــام در دشـت گور
شـــود بچــه باز را دیـده کور
نپــرد ز پستان نخجیـــر شیـــر
شود آب در چشمـﮥ خویش قیر
شود در جهان چشمـﮥ آب خشک
نگیــرد به نافه درون بوی مشک
ّ
ز کـــژی گریــزان شود راستــی
پدید آید از هر سوی کاستـــی  

ّ
تعیین بهای قرآن ٰ محمدحسین فخار شیرازی
  در خاندان وصال شیرازی
محمدصادق میرزا ابوالقاسمی

(راغب اصفهانی )227/1 :1420،بزرگمهر :ستم موجب  فساد است
یگردد.
 ...و اگر ستم ورزی نماید حکومتش تباه م 
بر نگین انگشتر رستم نیز نوشته شده بود:
«الهزل مبغضة والکذب منقصة والجور مفسدة» (طرطوشی،
 )188 :1289شوخی ،خش مآور است؛ دروغ ،کاستی به بار
یآورد و ستم ،موجب فساد است.
م 
« -5وقع أنوشروان إلی صاحب خراجه« :ما استغزر
الخراج بمثل العدل ،وال استنزر بمثل الجور( ».ابن عبدربه:1404 ،
 )306/4انوشروان در توقیع به متصدی مالیات خود نوشت :هیچ
یکند و هیچ چیز
چیز به مانند عدالت ،درآمد دولت را زیاد نم 
یگرداند.
مانند ستم ،آن را اندک نم 
 -6رفع إلی کسری أنوشروان أن عامل األهواز قد جنی من
المال ما یزید علی الواجب ،وأن ذلک یجحف بالرعایا ،فوقع :رد
هذا المال علی هؤالء الضعفاء ،فإن تکثیر الملک بظلم رعیته
بمنزلة من یحصن سطوحه بما اقتلعه من قواعد بنیانه( ».زمخشری،
 ،)311/3 :1412به انوشروان نوشته شد که کارگزار تو در اهواز،
مقدار بیشتری از آنچه که باید ،از مردم مالیات گرفته و این
مسئله ،ستم به مردم است .انوشروان نوشت :آن مال را به آن افراد
ضعیف برگردان؛ چرا که افزایش اموال شاه  ،با ستم به مردم ،به
منزله این است که شاه ،بام خان هاش را با آنچه که از پای ههای آن
2
یدارد ،محکم کند.
برم 
ب :نکتـﮥ دیگر قدرت بیان ،ایجاز شگرف ،تعابیر ک منظیر
و توصیفات جامع و مبتنی بر واقعیتی است که در اشعار حکیم
یشود ،فردوسی پیامدهای ظلم و ستم شاهان
طوس دیده م 
یعنی «زنا ،ربا ،خشکسالی ،ناامنی ،بیرحمی ،کاهش تولیدات
دامی و کشاورزی ،محو خیر و برکت ،غلبـﮥ دروغ و ناراستی
و فرار خردمندان» را در کمتر از ده بیت به گون های ترسیم کرده
که اگر کسی در روزگار ما بخواهد آن را توصیف کند ،با وجود
عرسانی
قآسای اطال 
تهای علمی و سیست مهای بر 
همه پیشرف 
شهای گسترده ،توفیقی به اندازه
و بمباران اطالعاتی و پژوه 
این چند بیت نخواهد داشت .بیتردید یکی از دالیلی که

جستار

بازتاب ست مستیزی ایرانیان باستان در شاهنامۀ فردوسی

وحید سبزیان پور

جستار

امیرکبیر ،چاپ سوم.
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موجب شده است به فردوسی لقب حکیم دهند ،واقعیتنگری،
کبینی است که پس از بیش از
شناخت درست حقایق و باری 
 1000سال هنوز هم موجب شگفتی است.
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