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 ْ   ث «P     ظ 

  
  راستی؛ مردم سیستان از کدام ایل و تبارند؟ ◙

  :دهند تأمل پاسخ می  را از خود این مردم بپرسید، بیموضوعروزي روزگاري اگر این 
  .»از ایل و تبار رستم «-
  :گویند شان همین را می بروبرگرد همه بی
  .»از ایل و تبار رستم «-
  .دهند  در این قضیه تخفیف هم نمیو

  ! شان رستم اصال پدربزرگ همه
  باشد؛ 

خواهند خود را از نسل او بدانند،  اما این رستمی که مردم سیستان دوست دارند و می
  چه کاره است؟

انه فرزند دلبند خودش را ْکار فریبشی نیست که دل فرزندکُْ آیا این رستم همان سنگ
  !؟... کشد و  می

ت م ز ما    ِ دو ت   از          ا    ر
ُوَد ن آسان  ی ا،   ر زل با ف   ه«د ى                       ا    ر و
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بلعد  کشد و می بار گوري را به سیخ می ي نیست که هرا باره  ن رستم همان شکمآیا ای
رود که اسبش را از بغل گوشش  می پرخوري به چنان خواب سنگینی فروو بعد هم از

  !؟... دزدند و  می
ي مقدس و ورجاوند  زاده افروزي نیست که اسفندیار، شاه طلب آتش آیا همان جنگ

هراسد و به میدان  داند که از جنگ مردان می بی نام و نشان می اي»سگزي«ایران، به طعنه او را 
  !؟... و ... کند و  جنگ پشت می

ش سینه ملَتر، این که اصال رستمی وجود دارد که این مردم زیر ع و از همه مهم
  زنند؟ می

است؟  کرد که او را خودش ساخته داشت، چرا باید فردوسی اعتراف می اگر وجود می
  :است ایم که فردوسی گفته نشنیدهبارها از زبان این و آن  مگر

  ام رستم داستان منش کرده  که رستم یلی بود در سیستان
  
  
  
  ها که گفتیم و شنیدید، درست است؛ ي این  همه؛آري ◙

  :هم وجود داردجانانه کامال درست است؛ اما هنر این است که براي هرکدام پاسخی 
  !»ه به اندازه خورد، نوشش بادصوفی ار باد«به قول حافظ 
کرد و  ایم که خداوند موجودي آفرید که روزي سه لقمه نوش جان می مگر نشنیده

حضرت و خوان و آالت و اسباب خوان اش در یک وعده تمام بند و بساط  فقط نصف لقمه
ی  و پس از بلعیدن داروندار آن مهمانی کذا و کذا هنوز دو قورت و نیمش هم باقشدسلیمان 

  1!ایم  شنیده!مانده بود؟
 نوشش ،دصوفی ار باده به اندازه خور«م که یگفت. ي رستم نیز همین است و اندازه

  2!»باد
 - اگر در کسوت دشمن و به نام دشمن و به کام دشمن آمده است-و اما کشتن فرزند

ما تحمل «هم خیانت را و ش نیز خیانت؛ عملتر؛ و  جرمش سنگین است و کیفرش سنگین
  !»داري کنیم ار تو روا مین
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ترسد؛ اما ترس  واقعا می! ترسد در باب اسفندیار نیز هیچ کس شک ندارد که رستم می
او از نوع ترس سایر آدمیان نیست؛ ترسی است که از وجدان و ایمان و سرشت پاك سرچشمه 

 ششصد سال به ساالري و سربلندياست که   مردي«گیرد؛ رستم موجودي معمولی نیست؛  می
هایش را ببندد تا وي را به نزد گشتاسپ  است که بی هیچ گناهی دست و اکنون جوانی آمده... زیسته 

دهد؛ نه سازندگان  هیچ کس بدان رضا نمی. آورد؛ و این از محاالت است سر فرود نمی. برد
رشکوهی را ایم؛ زیرا چنان زندگانی پ ها دل بدان داده و نه ما که امروز پس از سالپرداز افسانه  خوش

باره و آسان، تباه کردن نه فقط شکست رستم بلکه خواري  از ترس مرگ یا هر ترس دیگري، یک
مردي که آسوده دست در خون دیگران ... پس چه کند؟ اسفندیار را بکشد؟ ...  ي خالیق است جمله
ت که رستم با ؟ این نیز از محاالت اس...داند تا در غم نام و ننگ باشد ارزش زندگی را چه میکند، 

؛ بنابراین ترس رستم )47: 1348مسکوب، ! (»...خاطري آسوده در کمین جان اسفندیار باشد
دوسویه است؛ یکی آن که مبادا بیهوده دست به خونی بیاالید که فرجامی جز پشیمانی ندارد و 

 قتل از سوي دیگر ترسی فراگیرتر در انتظار اوست؛ ترس از نابودي سیستان، نابودي دودمان و
ي او براي کشتن اسفندیار خلل پدید آید و میدان را به  عام مردم درصورتی که در اراده

  .اسفندیار واگذارد
  گویید؟  را چه می» رستم یلی بود در سیستان« باشد؛ -
مگر یلی نبود؟ این بخش از سخن کامال درست است؛ اگر فردوسی چنین  -

اندیشی که خبري  هاي ساده م است؟ شاید براي ذهنباشد؛ اما آیا واقعا فردوسی خالق رست گفته
 که رستم را -بهاي آن دوران ندارند، این افسانه ها و آثار گران از ایران پیش از اسالم و کتاب

داند که  می» آن کس که ز شهر آشنایی است«نظر آید؛ اما   درست به-است فردوسی ساخته
ت در ذهن و زبان مردم ایران و ها پیش از فردوسی با همین عظمت و ابه رستم قرن

است؛ در این جا نیاز به اثبات شخصیت و هویت  هاي دور و نزدیک ایران وجود داشته سرزمین
 از آنِ فردوسی ،تر از کفر ابلیس دانیم که این بیت معروف رستم نداریم؛ اما یقینا این را می

راویده تاین که از کدام ذهن ست؛ ا هاي مورد اعتنا و معتبر نیامده نامه نیست؛ چون اصال در شاه
و به کدام منظور ابداع شده، فعال مورد بحث ما نیست؛ شاید بتوان در جاي خودش از آن 

  3.سخن گفت
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شود توجیه  گونه می افروزي رستم را چه ها درست؛ پذیرفتیم؛ جنگ ي این همه باشد؛ -
  . ...کرد؟ دالوري که به زوربازوي خود متکی است و 

افروزي  اي به رستم بچسبد، تهمت جنگ هر وصلهجاست؛  الم همین نه؛ جان ک-
  .داد ؛ شاهد و بینه بر این مدعا بسیار داریم که در این مجموعه نشان خواهیمچسبد نمی

 ، در سرزمین توران، رستم،راستی؛ تا یادمان نرفته، اعتراف کنیم که تنها یک باراما، 
؛ آن چنان که حتی دکتر اسالمی ه است خشن زديویرانگریک دست به در خاك دشمن، 

 ولیشمارد؛  می» گیري دلی و سختْ سنگ« آن را )314: تا بیاسالمی ندوشن، ( نیز ندوشن
اي از  پذیرد؛ بلکه نشانه میدربست، تنها  نهنیز حتی همان ویرانگري را » برتلس«شگفت آن که 

 چه زیبا و استادانه، مهر )دوسیفر (رستم با عشق نیز آشناست و شاعر«داند  عشق سرشار رستم می
کشد تا روشن شود که چرا  ي خویش، سیاوش، به تصویر می پرورده بستگی او را به دست و دل
سازي  سویی با بسیاري از توانمندان شاهنامه به هیچ روي خواهان ویران پهلوان که در ناهم جهان

برتلس، (» کند با خاك یکسان میتازد که آن را  به کین سیاوش چنان به توران می بیهوده نیست،
1369 :126.(  

 
  
  
 کتاب »شازده کوچولو« خالق کتاب همیشه ماندگار »آنتوان دو سنت اگزوپري« ◙

  4.»زمین آدمیان« یا »ها سرزمین انسان«خوب دیگري دارد به نام 
  :این کتاب فقط شرح یک نکته است

  . بدان اشاره کرده است»وشازده کوچول«تر در کتاب  پیشنویسنده، اي که  همان نکته
خلبان «نویسد به نام  ي جنگ می بار دیگر کتابی درباره »آنتوان دو سنت اگزوپري«

  :داننمای  و باز همان نکته را در سراسر کتاب باز می؛»جنگ
داند؛  اي که انسان خود را متعلق بدان می  بخشیدن وجود خویشتن است به هستی،فداکاري«

کند که قسمتی از وجود خود را به خاطر آن فدا کرده باشد؛  را درك میتنها آن کسی مفهوم ملک 
براي نجات آن مبارزه کرده باشد و براي زیباگرداندن آن رنج برده باشد؛ در آن موقع است که 

یک ملک حاصل جمع منافع نیست؛ یک ملک حاصل جمع نثارها و . یابد عشق به ملک به دلش راه می
  .»هدایاست
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، عزت و  را، نام و ننگش را، تاب و توانش رایش را، بود و نبودشي خو همهرستم 
 هر که -شرفش را به داو گذاشته است تا ایران بماند؛ تا ایران سرافراز بماند و حاال کسی را

 ستوران بیگانه بسازد؟  چه یاراي آن که این سرزمین اهورایی را پایمال سم-خواهد گو باش
  ! زهی خیال محال

ي  شده ي ورجاوند تطهیر ي نظرکرده زاده ْبند است، باشد؛ شاه فرزند دل» هرکس«این 
ترین آدمیان روزگار است  آورترین و مهیب ترین و نام حضرت زرتشت است، باشد؛ بزرگ

، »شود کوه آهن چو دریاي آب«گوید که از شنیدن نامش  باب او می که حتی فردوسی در
ام و ننگ ایران و ایرانی درمیان است، از جان باشد؛ وقتی پاي شرافت و عزت و حیثیت و ن

؛ خودي و خویش و پیوند گذشتن و آن را فداي نام و سربلندي ایران کردن عین انسانیت است
هر دو سر مرگ یا فتح؛ کدام اشتباه؟ کدام خیانت؟ کدام شکست؟ همه پیروزي است؛ 

  .پیروزي است
  
  
  
 کوشد فضایل تواند و می ي می»بخش  نایافته از هستی«امروزه روز که هر تمدنِ  ◙

هاي نوباب در شیپورهاي  هاي ساختگی و به یاري ابررسانه ي خود را به کمک افسانه ناداشته
ترین فضایل راستین  تبلیغاتی کند و به گوش مردم جهان بدمد، چرا ما نکوشیم و بزرگ

 به -است   جاريها و اوج و فرودهاي ادبیاتمان ساري و  که در تمامی زیر و بم-خویش را
  گوش دیگران نرسانیم؟

اگر دیگران سعی در پراکندن دروغ و ناراستی و کژي و کژروي دارند، چرا ما 
ر و مبلّغ راستی و درست هاي ما و  دامنی نباشیم که داستان کاري و صالح و پاك نکوشیم و مبشّ

  هاست؟ زندگی گذشتگان ما سرشار از این خصلت
دامنی هستیم؛ چرا از بیان داد و صالح و تقوا و  وا و پاكما وارثان داد و صالح و تق

  باشیم؟ دامنی بیم یا پرهیز داشته پاك
وي وي ترین دستاورد معن هایی که تا کنون بر بشر و بشریت رفته، بزرگ در تمام سده

ترین سجایاي انسانی را در آن بینبارد؛  است که توانسته ناب بوده» ادبیات«ظرفی به نام 
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 از آنِ ایرانیان ، به گواهی خودي و بیگانه،ترین سهم این ادبیات بشري نه بزرگبختا خوش
کلی سرشار از انسانیت و تحرك و  بخش حماسه که به انگیز و جان است؛ بخش خیال

ترین بخش این میراث  بختانه عظیم  و باز خوش؛پویندگی در راه خیر و صالح است
  .ه از این سرزمین است، سیستاني ایرانی برخاسته و مایه گرفت مایه گران

   ببالد و افتخار کند؛ سنگ ق دارد که به این میراث گران ح پس سیستانی
نامه سرمنشأ خیر و داد و صالح و تقوا و  مگر نه این که تمامی این پهلوانان شاه

  اند؟ دامنی پاك
تی مگر نه این که حتی فقط صحبت از راستی و درستی نیز انسان را به راستی و درس

  دهد؟ سوق می
؛ کار و راه و فکر و رایشان را چون مردان گیتی صحبت کنیم پس بیاییم از این مردانه

 بر این سفره - خودي و غیرخودي ندارد- بگسترانیم؛ همه راي جهاناي گشاده تا همه جا سفره
 و به مدد یاد نیکشان هر روز بیشتر به راستی و درستی نزدیک شویم؛ از این مهمان کنیم

  :مردانی که هماره شعارشان این بود مردانه
  به نیکی همه دست کوشش بریم    ریمــان را به بد نسپــــبیا تا جه

توانیم   مردان مرد سیستان را معرفی کنیم، می،ترین سخن اگر بخواهیم در کوتاه
 تمامی آنان با داد و دهش و امانت و نیکوکاري سرشته است و در راه بگوییم زندگی

هاي بزرگ بشري از هیچ تلخی و سختی بیمی به خود راه نداده و ابرو درهم  آرمان
  5.اند نکشیده

اند تا دنیا را جاي بهتري براي زندگی انسان بسازند و خوشا آنان  آنان همواره کوشیده
  .، باشند؛ از هر قوم و تبار و سرزمینی که باشنددانند مردان می که خود را از خیل این مردانه

  )حافظ( که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی     میکده رندان قلندر باشندبر درِ
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|  م   ظ رچ 
                                                

االنبیا که حضرت  ب مستطاب قصصدر کتاهم ایم؛ نخستین بار   و خوانده داستان معروفی است؛ همه شنیده - ١
خواهـد کـاري    م شد، به درگاه خداوند اظهار داشت که میسلیمان پیغمبر یک روز، وقتی ملک و دین او را مسلّ         

. اي بنشاند و اطعام کند زمان سر سفره ي خلق را یک روز، هم است؛ یعنی همه کند که جز او تاکنون کسی نکرده
رد نه جز من؛ اما آخراالمر چون اصـرار  کتوانم   که یا سلیمان؛ این فقط من می در پاسخ ندا داد    - جلّ و عال   -حق

 و ؛ي آفریدگان خدا را مهمـان کنـد   سلیمان نبی از حد گذشت، خداوند پذیرفت که یک وعده نیز سلیمان، همه     
  .تنها یک وعدهالبته 

    فرسنگ را آماده ساختند و دل گشت و دستور داد بیابانی، هشت فرسنگ در هشت       سلیمان از این قضیه خوش 
ي ایـن   همه. به هشت ماه تمام از این سوي و آن سوي جهان خوردنی گرد کردند تا آن روز کسی گرسنه نماند 

 مقدمات که فراهم شد و سرتاسر آن دشت پهناور را از بسیاري دیگ و دیگدان جـاي سـوزن انـداختن  نمانـد،     
  .خلق عالم را بر سر آن سفره بخواند

خواران جهان رساندند و در روز موعود  ي روزي ملک این دعوت عام را به گوش همهپري و حور و و گویند جن 
حضرت سلیمان نبی نیز بفرمود تا تخت وي را . همگان به سوي آن سرزمین روانه شدند تا تناولی شاهانه کنند        

 به وي رسیده، نظارت داشـته   ماجرایی که آن روز افتخارش بنهند تا بر کلّدر جایگاهی مناسب، در ساحل دریا   
  .باشد

 از دریـا سـر بـرآورد و بـه     اي چنین بود و خلق از چارسوي عالم به آن مکان روانه بودند تا آن که ناگهان ماهی   
خواهی تمام آفریدگان خدا را اطعام کنی؛  ام که تو امروز می  من شنیده،صوت جلی آواز سر داد که یا سلیمان نبی

  .خورد من کرامت کناي در پس مرا نیز لقمه
ي آفریـدگان خـدا بـر سـر آن      روز شود و بـا بقیـه   گویند سلیمان به ماهی پیشنهاد کرد که لختی بیاساید تا نیم      

انتها بنشیند؛ اما اصرار ماهی بر آن که صبرش دیگر تمام شده، سلیمان را بر آن داشـت تـا بفرمایـد     ي بی  سفره
  .ناهار او را زودتر از دیگران بدهند

تر از آن بود که به یک لقمه و دو  گزاران غذاي ماهی را پیشکش کردند؛ اما ماهی گویا گرسنه ن و خدمتآشپزا
موضوع را به سلیمان عرضه داشتند؛ فرمود . طلبید خورد و زیادت می دادند، می لقمه قناعت کند؛ چون هر چه می

  .ي گسترده نرود و ناراضی از سر این سفرهخواهد، به وي بدهند تا سیر گردد   پیش از موعد میآنچه این مهمانِ
آن اي نمانـد و   الغرض ماهی خورد و خورد و خورد تا آن جا که دیدند از آن طعام هشت ماهه گرد کـرده حبـه    

گویند کار به آن جا رسید که مـاهی دهـانش را گـشود و هرچـه ظـرف و       ؛ میداشت ماهی هنوز زیادت طمع می   
 گرسـنه امروز که بر خـوان تـوام،    و گفت یا سلیمان؛ پس غذاي من چه شد؟   آالت مطبخ نیز بود، فرو داد       خوان

؟ پاسخ داد که مـرا خداونـد بـزرگ    خوري چه مایه غذا میهر وعده زده پرسید مگر تو     سلیمان شگفت . ام  اندهم
  !و و تدارك آن بر تنیم لقمه اکنون خوردم و دو لقمه و نیم دیگر باقی است. است روزي سه لقمه روزي ساخته
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 بماند و خلق خدا که از این سوي و آن سوي عالم براي ضیافت آن روز گرد ی عظیمتسلیمان از این کار در شگف
  !بودند، وي را مالمت کردن گرفتند که ماهی هنوز دو قورت و نیمش باقی است؛ تکلیف ما چه خواهد شد؟ آمده

رسـان   اکنـون دانـستم کـه روزي   ، دایاخـ : سلیمان که هیچ پاسخی نداشت، سر به سوي آسمان برداشت و گفت      
  !آرم  تاب شرمساري نمی،مرا از این مخمصه وارهان که بیش. خور تویی و بس واقعی این همه روزي

دادند، حاصـلی   بارگی وي اهمیت می ي پرخوري و شکم پردازان تنها به جنبه ي رستم نیز اگر حماسه    درباره - 2
هاي عامیانه مـورد   ویژه داستان ها، به این دیدگاه همیشه در داستانداشت؛   پرور نمی   ي تن   جز یک قهرمان لوده   

ي خود، تنها مردي  ردانهباید اندیشید که اگر فردوسی از پهلوان گرامی و د«ي برتلس  است؛ به نوشته توجه بوده
ان شـده باشـد، گمـ    تواند یـک گـور کبـاب    میساخت که خورش او  تنومند با نیرویی بیش از نیروي آدمیزاد می    

. منـد گـردد    بزرگی که در خاورزمین برخـوردار اسـت، بهـره   داشتِ توانست از گرامی رود که این چهره می    نمی
اي ایـن یـل، بـه او     هـاي افـسانه   ي ویژگـی  رغم همـه  کشش سیماي رستم، پیش از همه در آن است که شاعر به   

گامی که ضرورت باشد، او نرمشی رستم تنها پهلوانی بنیرو و خشن نیست؛ هن. اي سخت مردمی داده است چهره
  ).125: 1369برتلس، (» دهد بسنده و شایسته از خود نشان می

نلوسنگ  ي گران عنوان نمونه رجوع کنید به مقاله     به - 3 مـردم کـدام فردوسـی و شـاهنامه را     « به نام سجاد آیدِ
هـاي زبـان و     پـژوهش ي  مجلهبرگرفته از،  )بررسی تلقیات عامیانه دربارة فردوسی و شاهنامه      ( ؟»پسندیدند  می

 ادبیات و علوم انسانی ـ دانشگاه ي  ادبیات و علوم انسانی، دانشکدهي دانشکده) علمی ـ پژوهشی(ادبیات فارسی 
ــد، شــماره   ــستان 4اصــفهان، دورة جدی ــه .59- 78، ص 1388، زم نقــل از   کــه مــا بخــش کوتــاهی از آن را ب

http://www.iranboom.ir/ آوریم  در این جا میعینا: 

  فردوسی، آفرینندة رستم 
یکی از باورهاي مردمی دربارة فردوسی ـ که هنوز در میان عموم متداول است ـ اعتقاد به این موضوع است که 

کسی ـ با رستم در مقام جهان پهلوانی پیلتن و با فرّ و زور، ساخته و پرداختۀ تخیل فردوسی است و چنین 
 :ها به این بیت مشهور است در این باره استناد آن. بینیم ـ هرگز وجود نداشته است  میتوصیفاتی که در شاهنامه

 ام رستم داستان منش کرده  که رستم یلی بود در سیستان

 و هاي معتبر شاهنامه نیامـده اسـت   ها و چاپ این بیت تا جایی که نگارنده جستجو کرده، در هیچ یک از نسخه       
 بلکه از سوي مردم ساخته و بر زبان فردوسی گذاشته شده اسـت تـا تأییـدي بـر       ؛قطعاً سرودة فردوسی نیست   

  ... .ها باشد عقیدة آن

  .اند  این کتاب را، دو بار و به دو نام به فارسی برگردانده- 4
 نقل هم به آن را و میکن یم بسنده مورد توان آورد، تنها به یک  از میان صدها شاهدي که براي این قضیه می- 5
 را دیگر کس هر و را کتاب این خوانندگان و را ما است آموز عبرت بس که میآور می جا این در الملوك احیاءاز
 نه کند می وقف آن بر را خود،  رسد می و موقعیتی  مقام به اگر و داند می نژاد خاکی و نهاد مردمی را خویشتن که
 بیـدار  غفلت خواب از را کسی و ببرد دلی به راه سخن این که باشد؛  خویش فعتمن و خود بر را مردم و   را آن

   .نماید

http://www.iranboom.ir
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 دکتر تصحیح  به سیستانی الدین  غیاث بن ملک   ملک شاه حسین   ي  ، نوشته الملوك احیاء 126ص از را مطلب این
  :میکن مینقل  نویسنده الخط رسم و واژگان و سبک حفظ با و کاست و کم بی عینا، منوچهر ستوده

  علی الدین شمس  ملک تتمۀ حال
ء وزرا و کبـار  امـراي  و مقـدار  عـالی  اقـوام  و نامـدار  بـرادر  و بزرگـوار  عـم  بـا  خسروي و نجابت فلک قطب پس

 و صالحیت اوان آن در و آوردي جاي هب ،بود اجتهاد الزمۀ آنچه رعایا حال ترفیه و سیستان آبادي در آثار کفایت
 معاصـی  از بهـرام  شـاه  و بـود  ورع کمـال  در محمـود  نجمـا ، اعظم شاه بندگی هچ .بود دیار آن مردم  شعار زهد،
 ملـک  به سیستان در علی الدین عالء  شاه مقام عالی خدام و بود مشکالت و مسایل حالل جالل شاه و بود مجتنب

   .داشتند اشتهار ولی علی
 شـهر  حقیقی میانۀ در که ديبا آسیاي دیوار سایۀ در مهمات پرسش) زمان (= محل نو شهر در مدید هاي مدت
  بر،رفته آسیا پر و سایۀدیواره ب استراحت جهت و داشت اشتغال مسلمانان کار به نیمروز تا و نشستند می ،است
   .خوابیدي خاك روي
 محـل  در اگر ؛است بسیار دشمن را ملک حضرت که داشت معروض امرا از یکی) زمانی (= محلی که ست ا نقل

، کنـد  غـدري  بدبختی -اند خوابیده تنها خاك روي ملک نواب  و نیست حاضر زمانمال از کس هیچ که -خلوت
 این  به را او و نیست مردار نفس و پندار و جبع جز دشمن مرا که فرمودند الملوك ملک .است میسر سهولت به

 طنـاب ا گنجـایش  تـاریخ  ایـن  در و اسـت  بـسیار  نیکوخصال آن حمیدة صفات .سازم می مقدار بی و خوار ،روش
  .نیست
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ّقد     
  
ي سیاهی است که بر دامان افق جاخوش کرده؛  جنگل همواره از دوردست، لکه ¤

  و آن گاه که به مازهايافزاید روي، بر عظمت او و حیرت تو می تر می هرچه نزدیکاما 
 کدام هللا؛ کدام دستِا شود که سبحان رسی، حیرتت صد چندان می اندرخم آن می خم

 بانوي طبیعت بنشاند و ي چهرهکار توانسته زیوري چنین سرشار از شگفتی بر  شیرین
  !؟بود  که پیش از آن میاش را صدچندان زیبا سازد رخساره

نگري، چیزي جز مشتی سخن زشت و زیبا  اي دور بدان می اساطیر چنینند؛ تا از فاصله
خودکشنده پیچیده و  هاي بیش و کم به اي از آرایه هیابی که براي هدفی خاص در رشت نمی

 گویان به خودت نهیب کنی، الحولْ ات را با آن کم می اند؛ اما هرچه فاصله پرداخته شده
 و اینک ؛اي اندیشیده ن میا چن،ي آن زنی که چرا تا پیش از گام نهادن در وادي ناپیداکرانه می

  .تر، شکوهمندتر هرچه نزدیک
ها کندوکاو کرد و هر بار با  توان در زیر و بم اسطوره م که تا ابد میییبگواین مقدار 
توان بود که بار دیگر و  بها از آن ژرفا برآمد؛ اما همان قدر هم مطمئن می گوهرهاي گران

ی،    ی  ط   ج    شا مایو    ی       ا       ذ
هرو ود از  ید و        ی                      ن  یدو    ی   ه«د ى  با
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وجوگر دیگر نیز ناکام  و هزاران جستگشت  نیز ناکام برنخواهیصدها بار دیگر 
ها سال  یر است؛ از بن دندان باید پذیرفت که شاید دهناپذ این پدیده پایان. برنخواهندگشت

هاي بشري از جنس  وجوگر در هزاران اثر بازمانده از اسطوره بایست تا صدها جست دیگر می
خشت خام گرفته تا اوراق زر و سیم و سنگ و سفال بکاوند و هنوز حرف و شعر و نقل و 

  . بگیرند و بر غناي فرهنگی بشریت بیفزاینداست،  تري از آنچه امروزه فراهم آمده نتایج ارزنده
  
در این هاي این و آن بزرگوار است؛  ها و نوشته این کتاب سرشار از نقل گفته ¤

پایه و فاقد   روش نگارنده تفسیر به رأي و تجزیه و تحلیل  بی-دید  چنان که خواهیم-کتاب
ي آنچه در این  ه همهمدرك نیست؛ شاید همین، خود، عیبی بر این کتاب نیز تلقی شود ک

 1دان و مفسر تاریخ نیست؛ ده، نقل قول است؛ واقعیت همین است؛ نگارنده تاریخمکتاب آ
گویی و انحراف از مسیر متهم  است تا به گزافه بنابراین بناي کار را بر احتیاط علمی نهاده
ین اساس، باید  و بر ا-شود مینویسانی  هاي تاریخ نگردد؛ ناگزیر این کتاب سرشار از نقل قول

  .اند ها و صدها سال، در این مسیر پر سنگالخ گام فرسوده  که پیش از ما، به ده-هم بشود
  
هاي این و آن است؛ از  ها و نوشته این کتاب از نقل گفتهي مطالب  بیشینه گفتیم که ¤

شناسی و  ي تاریخ و باستان داران عرصه ه تا نامن خودي و بیگانظران امروزِ صاحب
 صحیح و سقیم و غثّ و ثمین نیز هست؛ چون ،ها ؛ و در میان آن روایت...شناسی و  هاسطور

ي اندك نگارنده   و حتی سرمایهو از صافی ذهن بزرگان نگذشتهنگشته هنوز پالوده و تصفیه 
ها چشم پوشید؛ باشد که همان  توان به این دلیل از آن نمیما ؛ اپذیرد آن را نمیگاهی هم 

  . کفر نیست،کفربه حکم آن که نقل  راه به جایی ببرند؛ هر ناموجه، روزيظا ي بهها اشارت
  
است و  نوشت آمده ها همه در پی چربد؛ اما حاشیه  در این کتاب حاشیه بر متن می¤

گان داست که پژوهن سترگ کردن کتاب نبوده؛ هدف اصلی آن بودهاز نقل آن نیز، هدف 
 و مدارك و برهاندها  در متون کتابکننده  گیر و خسته وجوهاي وقت بعدي را از جست

هاي آینده ضرور است، در اختیارشان بگذارد تا با فراغ بال بیشتري  اسنادي را که براي پژوهش
 ادامه دهند؛ به -»که گم شد در آن لشکر سلم و تور« -هاي عالمانه در این وادي به کنکاش
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 تعدادي از - که ممکن باشد-ن کتابایم در هر جاي ای بینید کوشیده همین دلیل است که می
آید، با نام و نشان ذکر کنیم؛   میمنابع و مآخذي را که به کارهاي ضروري و  ها و نوشته گفته

براي آن که تمام متن کتاب پر از عددهاي ارجاع نشود و مزاحم دید خواننده نگردد، تا اما 
 تحت - و نزدیک به هم هستند که از یک جنس-هاي همانند را ایم ارجاع حد امکان کوشیده

ها را براساس  ایم آن یک شماره در پایان هر بخش از سخن بیاوریم؛ در پاورقی نیز کوشیده
 و 22 یا 14ي  عنوان نمونه ارجاع شماره دید که به  مشخص کنیم؛ مثال خواهیمها فرعی شماره

 -1-22خواهیم دید ... ا  ی22ي  شود و مثال زیر شماره ي فرعی تقسیم می خود به چند شماره... 
  ... . و -2-22و 

  
نوشت منتقل   در تحریرهاي بعدي این کتاب نیز بسیاري از مطالب، از متن به پی¤

  .تنهایی بر کسی گران نیاید شد تا خواندن خود متن به
  
  وجوي خویشتن خویش در جست ¤

 آنی ایم و از کجاییم و چراییم، عطش دانستن همین موضوع کوتاه و کوچک که که
آورند، کافی است   و حتی آنان که به روي مبارك هم نمی؛است آدمی را به خود وانگذاشته

این پرسش در ي  جوانهتردید در همان یک لحظه   بیابند؛ بییاي فراغ بال اي، فقط لحظه لحظه
ي گذشته و  اندك زمانی همه آرد و شاخ و برگ؛ و به  و شاخه برمیدواند  میریشهذهنشان 

  .گیرد ان را در خویش فرومیش آینده
 نها جوهایی در ذهن ما نیز گوییم، بدان معناست که بذر پرسش اگر چنین باشد که می

   .شاید آن روز دیگر خیلی دیر باشد. است و دیر یا زود تمامی این فضا را خواهد انباشت زده
ار جستن خویشتن خویش، همه نیز از اصل و نسب نیست؛ از کردار و گفتار و پند ¤

) 1، ص 1373، تاریخ سیستان، ----- فضایل سرزمین سیستان، به نقل از-1-2-0-3 ←(نیز هست؛ جاي دیگري 
  :ایم که آورده

بود که من  نِ جهان را گرد کردهآو بنا کردن سیستان آن روز بود که گرشاسب دانا... «
 آزادگان جهان را ي جهان همی ویران کند و شهري بنا خواهم کرد به این روزگار که ضحاك همه

  .»...اي باشد  2برکَـنَد، تا مردمان عالم را سامه کُشد و از جهان به جادویی همی همی
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اما گیرم که تمامی این ! باشد که زهی سعادت اگر این قصه ریشه در واقعیتی داشته
ي  فقط همین مایه کافی نیست که این اندیشه! اي بیش نباشد؛ چه باك ها افسانه گپ و گفت

  هایی بروید و ببالد که چون رگ در ژرفاي دلی یا دلست
  عقاب جور گشوده است بال در همه شهر«

  و چون اکنون از بد حادثه
اند و  ها را شکسته و تیرها را سوزانده که هم کمان ؛»نشینی و تیر آهی نیست  کمان گوشه «

انـد و راه   ا را نیـز شکـسته  هـ  اند، و شـاید قلـم   بسته... هاي آتشین را به ترفند و جادو و           هم راه آه  
انـد و سـگ را    سـنگ را بـسته  « المتکلمـین  ي افـصح  ها را هم بسته و در یک کالم به فرموده    نفس

» سیـستان « و شهري بسازیم امن و امان به نـام  ؛ما دستی برآریم و کاري کنیم کارستان ،  »گشاده
جایی باشـد؟   اهی و امانْگ  پناه- که اینک جهان بر آنان تنگ شده    -ي جهان را    تا مردمان آزاده  

  همین اندیشه خجسته نیست؟
  :و اکنون این جا یک سند دیگر بر افتخارات این مرز و بوم، ایران ¤

با فلسفه و هدفی فراتر از کسب ثواب روزه گرفتن از این سرزمین آغاز شد؛ آن هم 
» ایاننو غم بی«ن که نا تنها براي آ- که آن یک در پی انجام هر کار نیکی هست-اخروي
ها به فکر دیگران باشند؛  دانند که در سختی سازد و بر خود فرض می شان را زرد می رخساره

  :بلخی بخوانیم  ني اب نامه عین داستان را از فارس
 بود؛ و )طهمورث (اند کی آغاز روزه داشتن هم از روزگار او چنین پارسیان گفته و هم... «

 را  تر بودند، درویشان یم بود؛ پس کسانی کی منعمسبب آن بود کی در آن ایام قحطی سخت عظ
 و یک بار به درویشان دادند و این مانند داشتند و از دو بار غذا و طعام خوردن با یک بار کردند می

 -السالم بیامدند، آن را فرض کردند به فرمان ایزدي  مرسل علیهمنعبادتی بود؛ پس چون پیغمبرا
  ).29: 1363بلخی،   ابن (؛»عزّ ذکره
  : و نیز¤

دخت  حریف شاه فن دامن و کارآمد و آزرمگین همه شیفتگی دختر نجیب و پاك
هاي زنانه و انسانی و  ي خواسته ، در عین آن که همه3سیستان، برترین بانوي زمان، به جمشید

دارش، پادشاه  طبیعی را در خود دارد، اسباب سرافکندگی و شرمساري براي او و پدر تاج
شود؛ خواستگاریشان نیز اگرچه اوج  چ یک از دوستان و نزدیکانش نمیسیستان و هی
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است و از  میان دري زمان  هنجارشکنی است، وقتی پاي حیثیت و آداب و رسوم پذیرفته
 پیامبر قوم عاد به میان 4، از آن سو نیز ناگهان پاي آیین حضرت هود،پذیرش آن گزیري نه

رانی و  ه عقد هم دربیاورد و نگذارد که به ننگ هوسآید که آن دو را طبق مرسوم زمانه ب می
  . چسبانداي بر آنان بتوان سري وصله سبک

  
  خرق عادت ماجراي ¤

خرق ، در باب خرق عادت بگوییم؛  برخی از مطالب این کتابمناسبت اندکی هم، به
چون العاده؛ و آن عملی است که عقل آدمی انجام آن را نپذیرد؛  عادت یعنی انجام کار خارق

افتد تا مردم نظایر آن را هر روز و هر هفته شاهد باشند؛  طور معمول در جامعه اتفاق نمی به
خرق عادت اعمالی است ازقبیل بریدن نیمی از کوه و بلندکردن آن بر سر دست یا پرواز به 

هاي پرندگان یا به یک نفس از شرق به غرب عالم رفتن و دهنه  ي خورشید به کمک بال ستاره
آسایی که اندکی از   غول  بر اژدها و سواري گرفتن از وي و آتش افروختن بر پشت ماهیزدن

هر چیز دیگري از این قبیل ... آب بیرون آمده و در همین اندك بر پشتش جنگلی روییده و 
  .هاي اوج تخیل به هم ببافد تواند در لحظه که آدمی می
ما در ذهن بشر هر ساعت و هر روز ها، هیچ یک باورکردنی و پذیرفتنی نیستند؛ ا این

  افتد؛ و اگر اتفاق نیفتد؟ صدها مثل این اتفاق می
کسر خواهدداشت؛ زیرا و بشریت چیزي کماگر اتفاق نیفتد، طرفه آن است که 

ي تخیلی باشد  یعنی باید قوهماند؛  چنان ناممکن می همشود؛  ها ممکن نمی بسیاري از ناممکن
 مثال از طریق - به هر نحو که شده-پرواز کند و این آرزو را آدمی به فضا ،مدد آن که به
این  در یکی ، از میان شنوندگانروزي، روزگاري ...  در جامعه بگستراند و،سرایی داستان
ي همیشگی ذهنی او   که راستی، چرا نتوان پرواز کرد؛ و وقتی این فکر دغدغهورودفراندیشه 

 و مسلما ؛اي بسازد چنین وسیلهچنان و  آن بیفتد که بشود و او را آنی راحت نگذارد، به فکر
سازد و  کند؛ یعنی براي خودش پر و بال می برداري از خود طبیعت عمل می ابتدا به نسخه

  . رساند ظهور می  امروز در عمل به-در رؤیاي او و دیگران بودهفقط روز دی که تا -پروازش را
ظاهر کوچک که به ابداع   چیزهاي بهدار سرشار است از همین تاریخ اختراعات خنده

 از «بن فرناس ایم که عباس ي ما شنیده است؛ مثال همه و اختراع چیزهاي بسیار بزرگ انجامیده
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. کوشش وي براي تحقق پرواز انسان، تا حدود بیست سال ادامه داشت. گامان امر پرواز است پیش
اهالی قرطبه با دیدن او . طبه را برانگیختگاه که موفق به پرواز گردید، حیرت و شگفتی اهالی قر آن

ـ به وحشت  آکنده از بال و پر پوشانیده بوددر حال پرواز ـ و در حالی که جسمش را با ابزاري
هر چند که در جریان یکی از پروازهاي خود، در حالی که مسافتی در آسمان را پیموده بود، . افتادند

ساز و کامال   ابزاري دست میالدي با950ي در سال پرواز موفق و. سقوط کرده و پشتش آسیب دید
ي   علمی، سقوط خود را به عدم تعبیهکه وي در تحلیلی  ضمن آن؛ي محاسبات هندسی بود بر پایه
؛ »ي توجه وي به محاسبات پرواز است دهنده گرداند که نشان میبراي ابزار پروازش باز» مد«دقیق 

)http://www.shkoosha.com/.(  
؛ تر است ي تخیل است و اتفاقا این قوه در ذهن کودکان قوي مه مربوط به قوهها ه این

ایم و از  سخره نگرفته گاهیشان را هنوز به هاي گه ترها خالقیت  ما، بزرگالبته تا آن هنگام که
  :ایم که وبن آنان را نومید نکرده بیخ

 پیش از تو به فکر  نهایت دنیا همین است و اگر به از اینی ممکن بود، ما زحمت نکش؛-
   5!بودیم افتاده و آفریده

 محصول دوران کودکی -شود عنصر تخیل اصال حماسه نمی  که بی-و حماسه نیز... 
چپ و راست ریز و درشت بشر است؛ روزهایی که هنوز صدور دستورات و اوامر و نواهی 

  .آورد  زبان میکرد، بر آزادانه آنچه را فکر میدرست مثل کودکان، بود و  فکرش را نبسته
ساز دیروز   که خود را چند پله باالتر از انسان اسطوره-امروزباتوجه به آنچه آمد، بشر 

هاي  ر هزارهدکه  -است که اساس ذهنیت آن کودکان ابتدایی را به این فکر افتاده -داند می
 که -عبیرها راتاین انواع  از تعداديیابد؛  ها دست  معنا کند و به کنه آن-زیستند پیش از ما می

  : بخوانیم-است آورده در فصل اسطوره و معنا از کتاب خود کال هنریتا مک
  : توان تفسیر کرد هاي گوناگون می وهها را به شی اسطوره«

ي موجودات کیهانی باشند؛ مانند زمانی که هرج و مرج مقهور  یافته توانند تصویر تجسم می
  شود؛ نظم می

هاي  ي تاریخی ازقبیل احداث دیوارهاي شهر و بازگشت پیکرهدادهاْ توانند بازتاب روي می
  آیینی باشند؛
اي را مشخص کنیم؛ ازقبیل نبرد با دشمنان  هاي تکرارشونده توانیم مضمون چنین می هم... 

وجو براي نامیرایی یا جوانی جاودانه و سفر  ناپذیر، جست ي ناممکن یا وقایع عجیب و چاره الجثه عظیم
  .  )102: 1379کال، هنریتا،  مک(؛ »به جهان زیرین

http://www.shkoosha.com
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  .باشید تا دوباره برگردیم این مطلب را فعال در همین جا داشته
  
هایی را که از این و آن  ي ناشدنی مقدسی در شمار نویسندگانی است که همه ¤

کند؛  آورد؛ هیچ یک را حذف نمی ، در کتاب خویش می و در این جا و آن جا خواندهشنیده
 موضوع در یاگوید از دو حال خارج نیست؛  گیرد؛ یعنی می به معنایی دیگر میها را  اما آن
د و از آن رک  آن را با برگردان عقلی و منطقی تفسیر توان  که میي مردم عادي است حوزه
نخست، براي مورد آن گاه مقدسی  نه؛ مربوط به پیامبران است، یا فت؛گر اي خردورزانه  نتیجه

کند که در  اي براي خودش وضع می قاعده، یدومکند و براي  و پا میتفسیري پذیرفتنی دست 
قدرت خداوند، همه چیز شدنی است؛ بنابراین، موضوع اخیر نیز درشمار معجزه و کرامات یا 

  .کند  و روایی پیدا میگیرد العاده قرار می امور خارق
  :ي مقدسی ببینیم هایی را از نوشته نمونه ¤
  :ي نخست نمونه ¤
و این که فرشتگان از راه رفتن او ... د  خور  به آسمان میسرش 6گویند آدم ین که میاما ا«

مگر این ... ها سخنانی است که بر آن اعتماد نشاید  ؛ این... در آزار بودند و به خداي شکایت بردند و 
بر تو که آن را بر وجهی دیگر تأویل کنیم؛ زیرا هرچه از زمین فراتر باشد، آسمان است و هرچه 

   ).334: 1374مقدسی، ( ←» سایه بیفکند، آسمان است
شود؛ یعنی هیچ چیز  معنا میدوباره ي مسایل عقلی، آسمان  دیدیم که در حوزه

آورد؛ تنها به این  پراکنی در میان نمی  و لجن7ْگوشتی  و تلخگوییگردد؛ ناسزا تکذیب نمی
 آورده، در زیر ظاهر سخنش باطنی کند که بگوید شاید آن که چنین سخنی بر زبان اکتفا می

ي  اي دیگر است که شنونده به جاي ایستادن در برابر ظاهر، بهتر است بکوشد و آن الیه یا الیه
  .غایب را کشف کند

  :ي دوم نمونه ¤
 مقصود روز "در روزي که باشد مقدار آن پنجاه هزار سال"گروهی برآنند که سخن خداي «

اند که این از باب تمثیل است در سختی و ناخوشی که به   این عقیدهرستاخیز است و بیشتر آنان بر
  ).405: 1374مقدسی، ( ←» بعضی مردم رسد و آن را پنجاه هزار سال انگارد
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 دهد که خبرِ باز هم، گرچه از قول گروهی، اما حتی به آن گروه نیز این امکان را می
مگر نه آن که ؛ کند  اقتضا مین ذوقشا؛ آن چنان که طبع واي دیگر بفهمند گونه رسیده را به

  !؟تر است روزهاي سختی و ناخوشی گاهی از این مقدار هم دور و درازتر و دیرنده
  :ي سوم نمونه ¤
سیحون، جیحون، فرات، : است که جمشاد هفت رودخانه حفر کرد در کتب ایرانیان آمده«

ها را نام   نیز هست که براي ما آني دیگر گویند و دو رودخانه. ي مهران در سند دجله و رودخانه
ها را به  این سخن ممکن و درست نیست مگر این که بگوییم جمشاد آب این رودخانه. اند نبرده
ها جاري  باشد و آب را در آن سرزمین ها را آبادان کرده باشد و آن هاي این بالد برده زمین
  ).594: 1374مقدسی، ( ←» باشد باشد و رودها از آن منشعب کرده ساخته

کند؛ نه  کشد؛ نه تکفیر می ؛ نه فریاد می»این سخن ممکن و درست نیست«ببینید پس از 
کند؛ تنها   سوءاستفاده میوهاي معمول دیگر استفاده  جنباند و نه از شیوه هاي گردن می رگ
کند و  آري؛ کامال عقالنی عمل می! گذارد که راه را کامال نبسته باشد می» مگر این که«یک 

 ،سره باشند و یک دهد که تفسیر و تعبیر خودشان را داشته به دیگري و دیگران این امکان را می
اي  کند؛ البته اگر دلیل عاقالنه هاي محکم خود، له نمی زیر پاي استداللي باورهایشان را  همه

چنان که براي دیگران، براي خودش نیز این حق را محفوظ  باشد، هم بر رد آن باور داشته
ي اوست که  ي خردمندانه دارد که آن دلیل یا دالیل را عنوان کند؛ و درست، همین شیوه می

  .نماید هاي او ترغیب می دیگران را براي شنیدن و حتی گوش دادن به دلیل
 که ما آن را از قلم دکتر جالل متینی به نقل از -اي دیگر اي دیگر از نویسنده نمونه ¤

http://www.iranboom.ir/آوریم  در این جا می:  
که  -ضمن اشاره به دیو سپید و هوم » عالییي هنام نزهت«در الخیر  یبن اب شهمردان"

و در تواریخ کتب پارسیان چنان آمد که هوم فرشته بود از «: نویسد  می-افراسیاب را اسیر کرده است
 و این رمز و مثال و تشبیه است که ؛بگرفت و ببست و به رستم سپردآسمان فرود آمد و افراسیاب را 

 عالیی، به ي هنام نزهت: ك.ر» ... او را فرشته خوانند و مردم بدکردار را دیو،هرکه کار نیک کند
  ".343، ص 1362پور، تهران  تصحیح فرهنگ جهان

  :ي ابومنصوري نامه ي شاه ، به نقل از مقدمهاي دیگر اي دیگر از نویسنده  نمونه¤
ي شاهان گرد آوردند و گزارش کردند و اندر این چیزهاست که به گفتـار، خواننـده را      پس این نامه  

 که سهمگین نمایـد؛  آید و هر کسی دارند تا از او فایده گیرند، و چیزها اندر این نامه بیابند   بزرگ می 

http://www.iranboom.ir
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؛ چـون کـشته شـدن    ) شـود محقـق و ثابـت  (و این نیکوست چون مغز او بدانی و تو را درست گـردد          
جمشید بر دست برادرش؛ چون همان سنگ کجا آفریدون به پاي باز داشـت؛ و چـون مـاران کـه از                 
دوش ضحاك برآمدند؛ این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنـی؛ و آن کـه دشـمن      

د، این را زشت گرداند و122: 1387محمدي، ( دانش ب.(   

مسایل غیرواقعی، ناراست و حتی متناقض با باورهاي ما د که ها همه براي آن آم این
 تعبیري از حقیقت - را بیابیم»گونه« هنر در آن است که بگردیم و آن -اي ممکن است به گونه

 و  کنیمپیدااي  ي دید تازه کافی است محل دوربین را عوض کنیم؛ زاویه. باشد یا واقعیت داشته
  .شینیمتماشا بن  بهي تازه از آن زاویه

  
 چون شود، رو می هاي باستان روبه کند؛ وقتی با داستان فردوسی همین کار را می ¤
بافی   مهملواست و یاوه است سره ژاژ  گوید یک  نمیها از دیگران به او رسیده، این داستان

  :گوید  میدرایی؛ است و هرزه
دگر بر ره رمز و معنی برد  د باخرداز او هرچه اندر خور  

ها براي او نیز روشن نیست؛ او هم  گوید که تمامی راز و رمز این داستان یدرحقیقت م
جاي آن که راویان اصلی را   به همین دلیل به8است؛ شنیدههم » مردمان ثقه«است؛ و از  شنیده
هاي معمول  با عادتها  آنم که بخشی از این داستانید من برگو میگو خطاب کند،  دروغ

توانم اکنون حکم بر رد  حتما در وراي آن، چیزي است که من نمیانسانی مطابقت ندارد؛ پس 
دهم یا توصیه  ي خواننده هم اندرز می»تو«چون و چراي آن بدهم؛ به  یا قبول قطعی و بیقطعی 

کنم که به جاي فریاد کشیدن، آنچه را که با خرد تو منطبق است و پذیرفته، بپذیر؛ زیرا بقیه  می
؛ مثال وقتی پاي -دانیم  که فعال ما آن را نمی- معناي دیگري دارد؛ نمادین است؛رمزینه است

آید، لزومی ندارد دربست، آن را به همان صورتی  به میان می» دیو«موجودي غیرمعمول به نام 
اند، بینگاري؛ راه  اند یا تجسم کرده  یا فکر کردهاند برداشت کردهها  ه دیگران در طول قرنک

  :اي دارد حل ساده
 کسی کو ندارد ز یزدان سپاس   شناس»ردم بدـم«دیو را تو مر 

  ر از آدمیـ مشم؛رـز دیوان شم  کو گذشت از ره مردمی ن آهر
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تر؛ شاید دیو آدمی مثل من و  شاید از این هم ساده؛ موضوع به همین سادگی است
ام  و این نکنیم  خطابش می»دیو«پذیریم،  اش را نمی شما باشد؛ اما چون او را و مشی زندگی

دهد و  رفته ویژگی استعاري خودش را از دست می شود که رفته آن قدر تکرار می» مستعار«
کند که ما امروز چنین  ؛ تفاوتی نمیگردد نامی حقیقی تلقی میها  مثل بسیاري از استعاره

هاي متمادي  باشند و همین خطاب، در طول سده حکمی صادر کنیم یا پیشینیان ما چنین کرده
  .ندشاب تهاشگاننده و نسل از پی نسل، آن را جدي و واقعی بر آنان ما

توانیم  ي دیگر می از این موضع که نگاه نکنیم یا نخواهیم بپذیریم، از یک زاویه
» خدا«است؛ به معناي  روزي در این سرزمین حرمت داشته» دیو«تر بنگریم که اصال لفظ  دقیق
این کلمه در قدیم ). خدا( dệνá ، هندي باستان)دیو( daeva اوستا، dev  پهلوي-دیو«؛ است بوده

شده؛ ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورامزدا  به گروهی از پروردگاران آریایی اطالق می
ي  ي دیو نزد همه شدند؛ ولی کلمه کنندگان و شیاطین خوانده پروردگاران عهد قدیم یا دیوان، گمراه

نزد هندوان  deva :داشته است  معنی اصلی خود را محفوظ-استثناي ایرانیان  به-اقوام هندواروپایی
 در dieu پروردگار التینی و deus  بزرگ یونانی ورنام پروردگا zeus .هنوز هم به معنی خداست

  ).245: 2535معین،  (»فرانسوي از همین ریشه است
  .ردک هاي دیگران را نیز در این مورد بررسی خواهیم از این پس، به جاي خود، دیدگاه

  
 بسنده کند که در این کتاب، تنها به  امري این سطور تنها به این اگر نویسنده ¤

ي فردوسی را از نظم به نثر  نامه هاي شاه هاي پیشینیان بپردازد و احیانا داستان گردآوري داستان
کاري جهانی را  ید که شاهآ حیفش میاوال است؛ زیرا  برگرداند، در حقیقت هیچ کاري نکرده

ي نازل عصا به برگردانی ناقص و ابتدایی و دستبا  از عرش به - که در پندارهاست-در حد 
 ها در بازار امروزِ ابتاز این سنخ ککه دانند  دانیم و می میفرش بیاورد؛ ددیگر آن که همه 

آورد  ها شأنی براي نویسنده به ارمغان نمی اند که تکرار مکررات آن  فراوان نوشته،کتابنشر و 
نامه یا همانند آن لذت ببرد،  هاي شاه اي هم بر آن باشد که از خواندن داستان گر خوانندهو ا
. اند، مراجعه نماید هایی که بر اساس آن نوشته نامه یا کتاب راست به خود شاه تواند یک می

ي مناسب آن موجود است؛ غرض از  اي هم نمونه براي هر سنّ و سال و هر سلیقه و ذائقه
رض خود بردن و زحمت دیگران دادن و رنج بیهوده کشیدن ها عِ  رشته کتابنگارش این
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. باشد ي دیگري داشته بایست این کتاب و اقسام آن وظیفه طور قطع نیست؛ پس می نیست؛ به
  .راهیم که آیا خواهدتوانست آن وظیفه را عملی سازد یا خیر خود نیز چشم به

  
  

به یادگار  که در چنته -ز میان چندین دلیلعجالتا براي توجیه بخشی از این کار، ا
  .میکن چندان مطلوب، باري، ارائه می  یکی را، گرچه نه-است مانده

دار به خاطر دارم؛ بیگاهی  ؛ زنده و جانباشدهمین سی سال پیش بود؛ تو گویی دیروز 
ز تاق اي؛ و خورشیدي سرخ و نارنجی و مسین، به تار مویی آویزان ا بود و هواي خفه و گرفته

لقی تنگ و روزي ناموافق که با ورود دو تن از نزدیکان، هواي خانه تغییر کرد   .آسمان و خُ
بودند و  بودمشان؛ یک ماه خودشان را در خانه حبس کرده شد که ندیده دو ماهی می

کردند و ماه بعدي هم به آخرین  به قول خودشان تست و فرمول و گزینه به خودشان تزریق می
چو  بودند، هم  و آخرین امتحان را که دادهبود هخرین مقطع تحصیلی متوسطه گذشتامتحاناتِ آ

آمدند . راست به سراغ آب و چینه آمدند مرغانِ از قفس رهاشده و از کند و زنجیر جسته، یک
اي، نفسی عمیق کشیدند و پشت به دیوار دادند؛  نامه و هر دو، گویا در حال تمرین نمایش

  . بودند از جا کندهانگار کوه تفتان را 
ي متوسطه گفتند و نالیدند و نالیدند و در انتها از آن  از سختی امتحانات پایان دوره
ري و فراوانیسال تحصیل، از بسیاري همه علمی گفتند که در طول دوازده شان  ، در سینه و پ

خویش و بود که یاد  هاشان آن چنان از علم پرگشته گنجید و به دیگر سخن، فضاي سینه نمی
  !بود تا اکنون پیوند از ضمیرشان رخت بربسته

  . د که زکات آن استناي هم نثار کن توصیه کردم که از آن همه علم جرعه
ها را شما هم  ها را و  این دوره تر بود، گفت که این دوران آن یک که اندکی ساده

  است؟  ي شما از لونی دیگر بوده اید یا تحصیل در زمانه گذرانده
هاي آن روزگار  است کتاب  داد که شنیده  بدون آن که منتظر پاسخ بماند، ادامهو بعد

این همه سخت نبود و حق هم همین بود؛ چون بسیاري از مسایل و قضایاي علمی هنوز در 
روند،  ي ماه می بود و مثال همین یک قلم که امروز فضانوردان به کره ي شما کشف نشده زمانه

  .اید  و صدالبته که شما این مسایل را نخواندهدرشمار علوم امروز است
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گویند؛ مثال همین موضوع را ببینیم؛ علم از  دیگري ادامه داد که ایشان درست می
اما با این ... ؛ در پایان گفتارش افزود که ...است و  زمان شما تا زمان ما چه مقدار ترقی کرده

روند، از درِ ماه وارد آن  که به ماه میام که این فضانوردان  همه من هنوز درست متوجه نشده
  ؟ ...شوند یا  می

توقف کرد و منتظر پاسخ ماند» یا«دانست؛ چون بعد از  می هم نمیگویا راه دو.  
ابتدا این سخن را جزو طنزهاي معمول این سنّ و سال پنداشتم؛ اما دومی به کمک 

نم که اگر روي ماه پیاده ک اولی آمد که اتفاقا من هم مدتی است به این موضوع فکر می
کنند و اگر  باشند؛ از خود خانه اطالعی کسب نمی شوند، انگار که روي پشت بام خانه آمده

  .ایست کرد و چشم به دهان من دوخت» اگر که«؛ ایشان هم بعد از ...که 
ها به آن هفت  پنگ و هم توپی که بچه هم در خانه شمع داشتیم و هم توپ پینگ

  .گفتند پوسته می
تر به دست  تر را دست یکی و بزرگ آوردم؛ شمع را روشن کردم؛ توپ کوچک

  ... .دارند تا  دیگر نگاه ي چنین و چنین از هم دیگري دادم و گفتم با این فاصله
  .گفتم این شمع همان خورشید باشد و آن یکی زمین و آن هم ماه

داریم که  ا را نگه میه ي راه اعتراض کرد که حاال این جا ما این توپ یکی از میانه
  دارند؟ گونه نگه می ها را چه نیفتند؛ در آسمان چه؟ این

کنم شما هم به همین نتیجه  کنم نقل باقی ماجرا ضرورت ندارد؛ و گمان می گمان می
  !رسیدید

  طور است موضوع را پاك نشنیده اید، پس چه اگر شما هم به همان نتیجه رسیده
  بگیریم؟ باشد؟ موافقید؟

  
هاي حماسی نثري ساده دارد و درعین حال که چیزي از کلّ ماجرا از  ن داستان ای¤

هاي ناالزم  ایم تا حد امکان آن را کوتاه کنیم و از شاخ و برگ آن حذف نشده، کوشیده
  .بپرهیزیم

هاي موجود، از   و برگی به داستان است تا با افزودن شاخ نگارنده هرگز بر آن نبوده
 بسازد و تخیل خود را در کتاب به جوالن وادارد؛ چراکه آن یک، کاري »رمان تاریخی«ها  آن
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دیگر است و به جاي خود، بایسته و خواندنی؛ اما به ارزش پژوهشی این کار لطمه خواهدزد؛ 
  . است اي که مبتنی بر سندي نباشد، خودداري شده بنابراین، در سرتاسر کتاب، از آوردن نکته

 که ضرورت -هاست ها و روشنگري ات و تحلیلتوضیححواشی و جنس آنچه از 
ها ضروري نیست؛ اما هیچ پژوهشگر  خواندن آنباوجود این، ایم؛   آوردهشتنو  در پی-داشته

  .نیاز نیست ها بی راستینی از آن
  
  
  
  :کنیم پیش از خواندن این کتاب، کتاب خوب زیر را بخوانید  توصیه می¤

دخت کشکولی، انتشارات  ي مه ، نوشته)انانبراي نوجو( ي آفرینش در ایران افسانه
  .است چاپ شده 2536رادیو تلویزیون آموزشی که نخستین بار در سال 

  
  
  : بیت شعر نیز در یاد داشتم که در این راه هزینه شدچهار ¤
با  کجا ادامه خواهدیافت؛ تانخست در پاسخ بزرگی که پرسیدند این مجموعه  ¤

  :خواندمي حضرت حافظ  اجازه
  آنچه آغاز ندارد، نپذیرد انجام    اجراي من و معشوق مرا پایان نیستم
  
  
! ؟حرفشده در تاریخ و این همه   گُمجویی که گفت سیستانِ دوم در پاسخ بهانه ¤

  :خواندمي صائب  اي مانده؟ با اجازه دیگر چه ناگفته
  تاس در بند آن مباش که مضمون نمانده  توان سخن از زلف یار گفت  یک عمر می

  
  
اي که پس از چاپ هر جلد از این مجموعه   سوم در پاسخ ایرادگیري حرفه¤

  :ي حضرت حافظ خواندم فرمایند دیگر تمام شد؛ با اجازه می
  کار کجاست ما کجاییم و مالمتگر بی  هر سر موي مرا با تو هزاران کار است
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کاغذ که فرمود آخر مصلحت هست این همه سوزي  در پاسخ دوست دل چهارم ¤
  :ي حضرت حافظ خواندم ؟ با اجازهنسیاه کرد

  کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش  بینی چه کار سوز را با مصلحت رند عالم
  
  
  
  

  سپاس
  :ام گزاري نکنم، حق مطلب را ادا نکرده  اگر از این دوستان و بزرگان سپاس¤

   ؛آقاي دکتر فداحسین مالکی
  ؛آقاي دکتر غالمرضا شیخ نژاد

  ؛علی شهریاري قاي دکتر حسینآ
  آقاي بدیل رخشانی؛

  ؛آقاي علی فیروزکوهی
ل که تشویق هم  و باز هم دست آخر اهل و عیال و باشندگان خانه را که نه تنها تحم

  . سپاس،کنند می
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|  م   ظ رچ 
                                                

انتظار آن ماند که شاید دستی از غیـب بـرون آیـد و     ها چشم ه سال و درست به همین دلیل است که نگارند   - 1
اي دامن همت بر کمر بزند و این کار را به سرانجامی درخور برسـاند و گزافـه نیـست کـه ایـن جـا           مرد مردانه 

است  مندان و آگاهان دست دراز کرده کم تاکنون براي انجام این مهم به سوي ده نفر از عالقه شود که دست گفته
تري داشتند کـه شـاید    هاي بزرگ تر و دغدغه تا بلکه این امر به انجام برسد؛ اما دریغ که هریک اشتغاالت مهم 

با دانشی نه درخور خود، رو مصلحت چنان اقتضا کرد که این از . شد ها می این کار کوچک مانع از رسیدن به آن
این افسون حضرت حافظ را مدام بخواند و بر براي کاري سترگ از این دست، پاي در چنین سنگالخی بگذارد و 

  :خویش بردمد که
  روم و همرهان سوارانند پیاده می  خجسته که من گیر شو اي خضر پی تو دست

  .ي سخت بدان پناه جویند وقت ضرورت و واقعه جایی را گویند که مردم به  سامه پناهگاه و امان- 2
 . این موضوع را در همین جلد خواهیم خواند- 3

ایـشان هیکـل قـوي و قـدرت تمـام داشـتند و       . خداي تعالی او را بـه قـوم عـاد فرسـتاد    ... السالم    هود علیه « - 4
السالم در حق  هود علیه. السالم پنجاه سال ایشان را دعوت کرد، اندکی ایمان آوردند هود علیه. پرست بودند بت

  ).28: 1361، مستوفی( »... . ایشان تلخ شدتعالی سه سال بارندگی بازگرفت؛ زندگانی بر کفار دعا کرد؛ حق
بیت برگردانی سخت پرکاربرد و گاهی همراه با طنز و لودگی و سخریه و استهزا از زبان اغلب نزدیک    شاه - 5

ترانی که مسئول تعلیم و تربیت ما بودند و غالبا این جمله را استوار و ازسریقین و مکرر و مستمر،  به تمام بزرگ
 دنیـا همـین جاسـت؛ بـاور     ي گوشمان باشد که آخرِ فرمودند که تمامی عمر آویزه ترها می وچکخطاب به ما، ک 

  !چنان استوار بیش از هزار و یک دلیل هم براي بستن دهان ما در چنته داشتند و همه نیز هم !ندارید، وجب کنید
یی است که در باب بلنداي ها از باقی حکایت داستانمنظور  حضرت آدم است و ) مقدسی (= منظور نویسنده- 6

درنهایت خداوند به فکر ... خورده و  آن قدر بلندباال بوده که سرش به آسمان میند که بود  آدم ساخته و پرداخته
اندیشی افتاده و جبرئیل را فرستاده تا او را آن چنان بیفشرد که کوتاه شود و تازه پس از کوتاهی به شصت  چاره

است از آرنج تا نوك انگشت میانی و در  گیري طول بوده  شویم که ذراع واحد اندازهبد نیست یادآور. ذراع رسید
با این حساب سرانگشتی درازاي قد حضرت آدم پـس از  . اند گرفته  متر امروز می     سانتی 48عرف آن را معادل     

 ! متر رسید  متر و هشتاد سانتی28فشردن وي به شصت ذراع یعنی 

. وبن سیستانی باشد دهم که ازبیخ هاي معمول نیافتم؛ بنابراین احتمال می در فرهنگگوشتی؛ این واژه را   تلخ- 7
گوشتی اسمی مـشتق از آن   ناپذیر؛ و تلخ ناسازگار و تسلیمخلق و  دبگوشت صفت است براي آدم نچسب و          تلخ

ناپـذیري و   سـازش : شـود  ها را نیز شامل می این ویژگیاش  ي معنایی   گستره ،است که افزون بر مفاهیم پیشین     
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ي ممکن، حریف را  تا آن جا که در برابر حق نیز ایستادگی کند و بکوشد به هر وسیلهدلیل و منطق،  بیسرکشی 
  .در میدان سخن از پاي درآورد

بزرگانی هستند که به گروهی از دانندگان تاریخ ایران کهن و گوید،  می) فردوسی(=  این مردمان ثقه که او - 8
مقتول به سال (  سپهساالر خراسان، وزیر ابومنصور محمدبن عبدالرزاق،مدبن عبداهللا معمريابومنصور محدستور 

چهـار نفـر از ایـن    . هاشـان  هاي شاهان و کارنامـه     مأمور شدند به فراز آوردن نامه     )  میالدي 961=  هجري 350
  :بزرگان نامشان آمده است که عبارتند از

  ماخ، پیر خراسان، از هري؛
  اپور، از سیستان؛داد، پسر ش یزدان

  ؛پسر بهرام، از شاپورماهوي خورشید، 
  .شاذان، پسر برزین، از طوس

هریکی از ی انهاشان، و زندگ هاي شاهان و کارنامه و از هر شارستان گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن این نامه   «
که اندر جهان او بود کـه  ) اولین شاه، مراد کیومرث است(داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین، از کی نخستین         

محمـدي،  (» آیین مردي آورد و مردمان از جانوران پدید آورد، تا یزدگرد شهریار که آخر ملوك عجـم بـود      
1387 :122.(  
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