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وهمدانتحصیلکردهاست.تااولینبازداشتشدر۱346،درروستاهایآبادانوبویراحمدی
آموزگاربود.فعالیتهایادبیاشرادرداستاننویسیازسال۱344آغازکرد.پسازانقالب،مجبور
بهترکوطنشدودرهلنداقامتگزید.دردهۀ۱۹۹0برایچندسالدربنیادهایتئاتریدر
هلندونیزدانشکدۀزبانهایشرقیدراوترخت،باسمتنویسندۀمهمان،کاروتدریسکرده
است.ازاودرزمینههایگوناگونداستانکوتاه،رمان،نمایشنامه،شعر،ترجمه،سفرنامهونقد
ادبیحدود3۱جلداثرمنتشرشدهاست.دومجموعهداستانبقالخرزویلوبیندودرورمان
بادنماهاوشالقهاویکمجموعهنمایشنامهبانامزیرسقفوسفرنامۀسفرتاجیکستانوکتاب
شعریازاوبانامزیباباشبهزبانهلندیمنتشرشدهاند.شماریازداستانهاومقالههایاوبه
زبانهايسوئدي،آلمانيوانگلیسيوفرانسويدرگزیدههايداستانيوجنگهايادبيترجمه
وچاپشدهاند.اوتاکنونموفقبهدریافتدوجایزۀادبیشدهاست:دیپلمافتخاربهترینکتاب
براینوجوانان)پراگ،۱۹80(وجایزۀبینالمللینویسندگانآزادهجهانازبنیادلیلیانهلمنو

دشیلهمت)نیویورک،۱۹۹2(.
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اینداستان،درشیوه،ساختارونگاهیکهبهآندارد از او میدهد.روایت
مستقلاست.ایندوشعرنزدیکبهنُهقرنباهمفاصلۀزمانیدارند.کانون

اصلیومضمونداستانیهردومتنبرادرکشیاست.

هرروایتازهرمتنکهنوشتهشود،روایتیاستتازهازآنمتن.میخواهیمببینیم
م.امیدچگونهروایتمیکندآنمتنکهنراودرجستجویچیستکهسراغآن

متنرفتهاست.پسنخستروایتفردوسیرامیآوریموبعدروایتم.امیدرا.

قتلبرادربهدستبرادرداستانیاستکهن.ِسفرپیدایش،اولینفصلتورات،
کتابعهدعتیق،باقتلهابیلبهدستبرادرشقابیلآغازمیشود.درهمین
فصل،برادرانیوسفنیزازحسدیوسفرابهچاهمیاندازند.درشاهنامهنیز
پیشازداستانرستموشغاد،داستانقتلایرجاستبهدستبرادرانشسلمو
توروداستانکشتهشدناغریرثبهدستبرادرشافراسیاب.حسد،جاهطلبی،
آزوخودپرستیدروجودبرادرُکشهابنیادچنینقتلهاییاند.قابیلهابیلرا
میکشد،چونخداهدیۀهابیلراشایستهترازهدیۀاودانسته.برادرانیوسفبه
یوسفحسدمیبرند،چونمیبینندپدرشانیعقوباورابیشترازآناندوست
میدارد.سلموتوربهایرجکینهمیورزند،چونپدرشانفریدوندربخشکردن
جهانبینفرزندانشایرانراکهمهمترینسرزمینبودبهایرجمیبخشد.۱و
افراسیابدرجنگبینایرانوتورانبرادرشاغریرثرابهسببخویصلحآمیز

ونفرتشازجنگوخونریزیباشمشیرازمیاندونیمهمیکند.

همسانیموقعیتهایاجتماعیوتاریخییکملتدردوزمانازهمدوروکارایی
نگاهکردنبهرویدادهایپیشینبرایدیدنموقعیتهایپسین،بعدازگذشتننُه
قرن،شاعریراواداشتهکهروایتیمکتوبوکهنراازنودرشعریتازهبازخوانی

کند.

بررسی و شغاد” و رستم “داستان و هشتم” “خوان برابرهمگذاری از پیش
بهدست پیشنیهای تا متنکهن بهچند نگاهیمیکنیم جداگانۀهرکدام
دهیمازچگونگیدگرگونیهاییکداستاندردویاچندروایتدرزمانهایی
با است ارجاسب جنگ روایت برگزیده متنهای این اصلی کانون متفاوت.

۱سهفرزندبودیمزیبایتخت/یکیکهترازمابهآمدبهبخت/.../چوایرانودشتیالنویمن/بهایرجدهد،

روموخاوربهمن/سپاردترادشتترکانوچین/کهازماسپهدارایرانزمین.ازپیامسلمبهتورورشکبردن
بهایرج.بنگریدبهابوالقاسمفردوسی،شاهنامه)تهران:شرکتسهامیکتابهایجیبی،۱363(،جلد7۱،۱.
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متنهایی و شاهنامه در گشتاسب” “پادشاهی زریران، یادگار در گشتاسب
پیشازشاهنامهوهمزمانباآن،براینمونهتاریخبلعمیوتاریخثعالبی.

یادگار زریران

یادگارزریرانمتنیاستکه“شکلگیریداستانآن”2پیشینهدردوراناشکانیان
دارد،امادرزمانساسانیانبهزبانپهلویبرگرداندهشد.بنیاداینروایتباروایتهای
دیگریکهپسازآنآمدهدرکلیتخودیکیاست.“گشتاسبشاهباپسرانوبرادران
وواسپوهران]=خاصگان[وهماالنخویشایندینویژۀمزدیسنان”3رامیپذیرد
وهمینکنشعلتنبردبیناووشاهخیونان)توران(میشود.دریادگارزریران،شاه
تورانآغازکنندۀکینهورزیوجنگخواهیاست.اوستکهنامهایبرایگشتاسب
میفرستدومینویسد:“اگرایندینبنهلیدوباماهمکیشنشوید،پسشمارا
بررسیم.خوید]=گندموجونارس[خوریموخشکسوزیموچهارپایودوپای

ازشهر]=کشور[بردهگیریموپسشمارابهبندگرانودشخواریکارفرماییم.”4

گشتاسبشاهبعدازشنیدناینسخنانارجاسپکهپیکهایاو،“بیدرفش
زریر فرومیرود. فکر به آوردهاند او برای هزاران،” خواست “نام و جادو”
پاسخگوییبهایننامهرابهعهدهمیگیردوبهشاهتورانمینویسدکهآنان
ایندینویژهراترکنمیکنندوبااومیجنگند.جاماسب،وزیروبزرگدبیر
او به و میکند پیشگویی را نبرد این رویدادهای او خواست به گشتاسب،
این بمیرند.”۵ برادربیستوسه]نفر[ ازپسرو را اینجنگ“تو میگویددر
پیشگوییگشتاسبرابرسردوراهیمیگذاردکهازدینبهیپاسداریکند
ومرگاینعزیزانرابپذیردیاترکدینبهیکند.اوبعدازلحظاتیتأملو
درخودفرورفتن،بهپشتگرمیوپیشگامیزریرودیگربرادرانوپسرانش،از
جملهاسفندیار،راهنخسترابرمیگزیندوبااینگزینشنبردآغازمیشود.

2“یادگارزریرانازآثارحماسیباارزشایرانیاستکهدراوستا)آبانیشت،بند۱0۹؛گوشیشت،بندهای
2۹-3۱(اشارههاییگذرابهآنشدهاست.بنیادشکلگیریاینداستانبهدوراناشکانیبازمیگردد،اما
نوشتارنهاییآندرروزگارساسانیبهزبانپهلوی)فارسیمیانه(همراهباتأثیراتیاززبانپارتیشکل
گرفتهاست.”بنگریدبهآرشاکبریمفاخر،“یادگارزریرانورزمنامۀکنیزک،”ایراننامگ،سال2،

شمارۀ۱)بهار۱3۹6(،۱30.
3یادگارزریران،ترجمۀیحییماهیارنوابی)تهران:اساطیرایران،۱374(،بند۱.

4یادگارزریران،بند۱2.

۵یادگارزریران،بند4۹.
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برادرگشتاسبشاه،وکشتهشدناوست یادگارزریرانداستاندالوریزریر،
باسپاهتورانو او نبرد ازشخصیتزریرو اینمتن درمیدانجنگ.روایت
چگونگیمرگاوروایتیاستحماسی.صحنهآراییمرگزریردرمیداننبرد،
سپسآمدنپسرشبهمیدانودیدننعشپدرکهبرزمینافتادهوزاریهای
اوبرمرگپدروبعدپرچممبارزۀپدررابهدوشگرفتنباسنکم،آنچنان
ازیادگارزریرانمتنحماسیونمایشی تأثیرگذاروتراژیکآفریدهشدهکه
بسیارشکوهمندویکتاییساختهاست.دراینمتن،باجنبههاییازشخصیت
گشتاسبآشنامیشویمکهبعداًمفصلتروبهگونهایدیگردرشاهنامهمیآید.

شخصیتهادراینمتنبسیارگیتیانهوانسانیتوصیفمیشوند.

درپایانایننبرد،اسفندیاریگانهبازماندۀسپاهخیونان)توران(راکهارجاسپ
باشد،اسیرمیکندو“ازشدستیوپاییوگوشیبُردوازشچشمیبهآتش

سوزدواورا]سوار[بهخرُدمبریدهایباز]به[شهرخویشفرستد.”6

تفاوت  های روایت یادگار زریران با متن  های دیگر

دریادگارزریران،گشتاسبشخصیتیجنگطلبندارد.اوهرچنددینبهیرا
ازهرمزدپذیرفته،امادرهیچجایاینمتننیامدهکهاندیشۀگسترانیدنآن
رادرسرداشتهاست.ارجاسب،پادشاهخیونان،استکهازپذیرفتندینبهی
ازسویگشتاسببهخشمآمدهواورابهترکآنمیخواندوتهدیدمیکند
برده ازکشورش ودوپای” ننهد،“چهارپای ایندینکنار اگرگشتاسب که
گیرد.زردشتنیزنهفقطهیچنقشیدربرانگیختنگشتاسببهجنگندارد،
بلکهدرسراسرمتنغایباستونامیازاوبردهنمیشود.امادرتاریخبلعمی
وشاهنامهباگزارشهایاندکیمتفاوتازهم،زردشتازهمانآغازگشتاسب

رابهجنگباارجاسبترغیبمیکند.

درتاریخبلعمی،زردشتبااینبهانهکهارجاسبباگذاشتناسبورکابدار
گشتاسببرآستانۀدراوراهرروزبرابررعیتهایشتحقیرمیکند،گشتاسب
با بفرمودکه را برمیانگیزد.“پسزردشتگشتاسب ارجاسب با بهجنگ را
خرزاسپ)ارجاسب(صلحکردهایکهاوترادشمناستوبهجادویایدوننمود
استرعیتخویشراکهگشتاسبچاکرمناستواسپیازمرکوبانخاصرا

6یادگارزریران،بند۱۱3
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نوبتخدمتمندارد.”7

گشتاسبمعتمدیرابفرستادبهتورانومعتمدبازگشتوسخنزردشترا
تصدیقکرد.“گشتاسبچوناینسخنشنیدتافتهشد.زردشتاورافرمود
کهباخرزاسب)ارجاسب(حربکنکهبااوصلحنشایدکردن.وآناسببه
نوبتازدرگاهاودورکن.وناموساوبشکنکهاوجادوست.گشتاسبفرمان

زردشتکردوصلحمیانخویشتنوخرزاسپبشکست.”8

درشاهنامهدقیقینیززردشتناخشنودازباژدادنگشتاسببهارجاسباورا
برمیانگیزدکهپیوندخودرابااوبگسلد:

چوچندیبرآمدبرینروزگار
بشدنزدشآنپیرآموزگار

بهشاهجهانگفتزردشتپیر
کهدردینماایننباشدهژیر
کهتوباژبدهیبهساالرچین
نهاندرخوردینماباشداین
نباشمبریننیزهمداستان
کهشاهانمادرگهباستان

بهترکانندادندکسباژوساو
کهبودندبیدینوبیزوروتاو
پذیرفتگشتاسبگفتاکهنیز

نفرمایمشدادنازباژچیز۹

درتاریخثعالبیبهنقشزردشتدرافروختناینجنگاشارهاینمیرود.ثعالبی
بدعهدیوکینهورزیارجاسبراعلتاصلیبرافروزیدوبارۀجنگبینتورانو
ایرانمیداند؛جنگهاییکهبعدازکشتهشدنافراسیابپایانیافتهوبهصلحبین
دوکشورانجامیدهبود.بااینهمه،دراینکتابمیآیدکهنامهنوشتنگشتاسب
بهارجاسبوخواستنازاوکهدینزردشتبپذیرد،بهانهبهدستارجاسبدادتا

7ابوعلیبلعمی،تاریخبلعمی،تصحیحملکالشعرایبهارومحمدپروینگنابادی)تهران:هرمس،۱386(،
.60۱

8بلعمی،تاریخبلعمی،602-60۱.
۹فردوسی،شاهنامه،جلد۱84،4.
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جنگراآغازکند.زیرا“درخیالاوبدعهدیباگشتاسبراهیافتهبود،برایرانشهر
طمعبستهبودومیخواستکهجنگمیانترکوفارسازسرگیرد.گشتاسببه
اونامهنگاشتوسفیریفرستادواورابهکیشزردشتبخواند.ارجاسبناآرامشد

وبهخشمآمدبهانهاییافتوگفتدلیلیبرایستیزبهدستآمد.”۱0

دگرسانیاینروایتدرزمانهایمتفاوتسرچشمهدردگرگونیهاییدرفرهنگ
ووضعیتهایسیاسیواجتماعیدرجامعهدارد.یادگارزریران،کهشکلگیری
آنریشهدردوراناشکانیانداشتهوفرهنگرواداریآناندربرابردینوآیینهای
قومهایگوناگون،۱۱عدمتحملآیینهایدیگروجنگطلبیرابهارجاسبنسبت
میدهد.امادرروایتهاییدیگرازاینداستاندرتاریخبلعمیوشعرهایدقیقی
درشاهنامه،ازآنجاکهدرایراندورانچهارموپنجمهجریسلطهبادینیبودهکه
دربرابرآیینهاوادیاندیگرروادارینداشته،زردشتنیزطالبگسترانیدندین

خودوبهزیرکشیدنومحوادیاناقوامدیگرمیشود.

ساختار داستانی و نقش تقدیر در یادگار زریران و شاهنامه 

ازآنجاکهساختارروایتهایبلعمیوثعالبیگزارشگونهاند،آنهاراکنارمیگذاریم
به کوتاهمیکنیم نگاهی تقدیر نقش و نمایشی و داستانی زاویۀساختار از و
نبردگشتاسبوارجاسبدر تفاوتهایدیدگاهیدریادگارزریرانوداستان

شاهنامهبهروایتدقیقی.

۱0عبدالملکبنمحمدبناسماعیلثعالبینیشابوری،تاریخثعالبی،ترجمۀمحمدفضائلی)تهران:نشر
نقره،۱368(،۱73-۱72.

۱۱برایآشناییبافرهنگدورۀاشکانیانبراینمونهبنگریدبهسیدمحمدترابی،نگاهیبهتاریخوادبیات
ایرانپیشازاسالم)تهران:انتشاراتققنوس،۱368(.براینمونهاینچندسطرازصفحۀ۵۱اینکتاب
رامیآورم:“اشکانیانزمانیکهباسکاهاآمیختهبودند،عناصرطبیعیوآفتابوماهوستارگانراستایش
میکردندوبهنیاکانوبزرگانخویشبادیدۀاحتراموپرستشمینگریستند.پسازآنکهبهایرانآمدند
وباسایراقوامایرانیدرآمیختند،بهدینزردشتگرویدندوبهستایشاهورامزداپرداختندواهریمنرا
دشمنمیداشتندوآتشرامقدسمیشمردندوطبقۀمغاندردولتاشکانیانطرفاحتراموصاحب
نفوذشدندوچوناسکندربهایرانتاختوربالنوعپرستییونانیبهاینکشورراهیافت،ازآنآییننیز
تأثیرپذیرفتند.بعداًستایشآتشدرمیانآنانمنسوخشد.اشکانیانبهپیروانمذاهبدیگردراجرای
مراسموآدابدینیخودآزادیمیدادند.”نیزاینچندسطررادراثریدیگرببینید:“ایننکتهفوقالعاده
جالبتوجهاستکهمعبدخدایاندرشهرهایبینالنهریندرعهدپارتیاننهتنهاشاملخدایانکهنۀ
محلیبودبلکهجاییدراختیارخدایانمصرویوناننیزگذاردهبود.”بنگریدبهنیناویکتوروناپیگولوسکایا
ودیگران،تاریخایرانازدورانباستانتاپایانسدۀهیجدهممیالدی،ترجمۀکریمکشاورز)چاپ4؛

تهران:انتشاراتپیام،۱3۵4(،۵۹.
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۱.ساختارداستانیدریادگارزریرانبربنیادقهرمانیهایزریرومرگحماسی
اوست.اینقهرمانپسازمرگهمزندهاستورواناوبهپسرشدرحالجنگ

بابیدرفشجادویاریمیرساندکهچگونهازتیردانشدرنبرداستفادهکند.۱2

درشاهنامه،ساختاراینداستانزمینهسازیبراینشاندادنشخصیتدروغگو
وجاهطلبگشتاسبونیرنگهایدینداریاوست.درگرماگرمحادثۀمرگزریر،
وقتیاسفندیاردرحالدلگرمکردنسپاهیانبهنبرداستوخطاببهآنان
میگوید:“بدانیدشاهان)یکسر(کهروزیاستاین/کهبددین)کافر(پدیدآید

ازپاکدین،”۱3بانگپدرشگشتاسبرامیشنودکهمیگوید:

بهدینخدایوگواسفندیار
بهجانزریرآنگرامیسوار

کهاکنونفرودآمداندربهشت
کهمنسویلهراسیبنامهنبشت

پذیرفتهاممنازآنشاهپیر
کهگربختنیکمبوددستگیر
کهچونبازگردمازینرزمگاه
بهاسفندیارمدهمتاجوگاه
چنانچونپدردادشاهیمرا
دهمهمچنانتاجشاهیورا۱4

واینپیمانیاستکهگشتاسبهرگزبهآنوفادارنمیماند.

2.تقدیریااخترشماریچونقدرتیفراطبیعیدرهردومتنحضورآشکاری
داردوپیشاپیشسرنوشترویدادهاوآدمیانرادرموقعیتهایپیچیدهوپراز
خطرتعیینمیکند.دریادگارزریراناماحضورتعیینکنندۀتقدیرشکوهمندی
انسانوخویشکاریاورادرانجاموظیفۀفردیکمرنگوتاریکنکردهاست.در
اینمتن،وقتیگشتاسبازوزیرخردمندشجاماسبمیشنوددرایننبرد23

۱2“پسروانزریربانگکندکهاینژوپینازدستبیفکنوازکنیر]=تیردان[خویشتیریستان،این
ُدرَوندراپاسخکن.”بنگریدبهیادگارزریران،بند۱04.

۱3کلماتداخلپرانتزتفاوتهایبینشاهنامهچاپشرکتسهامیکتابهایجیبی،نسخۀژولمولو

شاهنامهچاپمسکورانشانمیدهد.
۱4فردوسی،شاهنامه،جلد208،4.
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تنازنزدیکانشوازجملهزریرودوپسرشکشتهمیشوند،ازجایگاهشبهزمین
میافتد.گشتاسببرنمیخیزدتازریر،برادروبزرگپهلوانسپاهاو،سپسپسران
وچندتنیدیگریکبهیکبرمیخیزندوبرایروحیهبخشیبهاوازچگونگی
دالوریهایخوددرایننبردمیگویند.همینسخنها،بهویژهسخناسفندیار
کهشکستنهاییارجاسبرامژدهمیدهد،بهگشتاسبروحیهوتواناییدوبارهای

میدهدکهازجایبرخیزدوبهتختبنشیند.

ایناتفاقدرشاهنامهبهگونهایدیگررخمیدهد.گشتاسبکهباپیشگوییجاماسب
برخاکافتادهوبیهوششده،پسازبههوشآمدنبهزاریمیافتدوبااینسخن
جاماسبکهایناتفاقمشیتایزدیورازیخداییاستوتوراجزپذیرفتنآن
چارهاینیستازجابرمیخیزد.برخاستنیکهدنیاییتفاوتبابرخاستنمتنپیشین

دارد.

توزینخاکبرخیزوبرشوبهگاه
مکنفرۀپادشاهیتباه

کهرازخدایاستوزینچارهنیست
خداوندگیتیستمکارهنیست
ازاندوهخوردننباشدتسود

کجابودنیبوداینکاربود
مکندلترابیشترزیننژند
بهدادجهانآفرینکنپسند
بدادشبسیپندوبشنیدشاه

چوخورشیدگونگشتوبرشدبهگاه
نشستازبرتختوبنهاددل
بهرزمجهانجویشاهچگل۱۵

باایندرآمد،اکنونسراغداستانرستموشغاددرشاهنامهو“خوانهشتم”اخوان
میرویم.

۱۵فردوسی،شاهنامه،جلد۱۹8،4.
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داستان رستم و شغاد در شاهنامه به نقل از فردوسی و “خوان هشتم” به 
نقل از م. امید.

فردوسینقلخودراازداستانرستموشغادبربنیادداستانیآوردهاز“آزادسرو”
که“نامۀخسروان”داشته،اماسخنیاداستانرااوخود“یکاندردیگر”بافته
است.بااینگفته،داستانفردوسینیزخودروایتیدیگراستازمتنیکهنتر.

ازاسفندیارآمداینداستان
بهپایانشدازگفتۀراستان

کنونکشتنرستمآریمپیش
زدفترهمیدونبهگفتارخویش

یکیپیربُدنامشآزادهسرو
کهبااحمدسهلبودیبهمرو

کجانامۀخسروانداشتی
تنوپیکرپهلوانداشتی

بهسامنریمانکشیدینژاد
بسیداشتیرزمرستمبهیاد

بگویمکنونآنچهزویافتم
سخنرایکاندردگربافتم

از فردوسی بافتن” دیگر اندر “یک از پیش آزادسرو روایت پرسشکه این
آنچگونهبوده،پرسشیاستکهماراباآنکارینیست.آنچهمیتوانددر
اینجستاردستمایهایبرایتأملماشودایننکتهاستکهفردوسیداستان
رستموشغادرابالفاصلهبعدازکشتهشدناسفندیاربهدسترستمآورده
استودرآغازداستانمیآوردکهپسازمرگاسفندیار،“کشتنرستمآریم

پیش.”

نقش تقدیر یا راز سپهر در مرگ اسفندیار و رستم

درنبرداسفندیاربارستمتقدیریازپیشدرچگونگیمرگاورقمخوردهبود.
اسفندیار،آگاهبراینتقدیر،درپایاننبردوبههنگاممردنبهرستممیگوید

مرگاورازمانهتعیینکردهبود.
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زمانهچنینبودوبودآنچهبود
سخنهرچهگویمببایدشنود

بهانهتوبودیپدربُدزمان
نهرستمنهسیمرغوتیروکمان۱6

مسکوبمینویسد:“وزمانهاستکهآنتیرگزرادرستبهچشماسفندیار
میرساند.رستمنیزهمینرامیداندومیگوید:زمانورادرکمانساختم
/چوروزشسرآمدبینداختم.”۱7رستمنیزهنگامنبردبااسفندیارورسیدن
بهناتوانیخودازپیروزیبراو،وقتیباتنیمجروحوخستهبهسیمرغروی
میآوردوازاوبرایپیروزشدنبراسفندیارراهنماییویاریمیخواهد،از

مرگخودآگاهمیشود.

چنینگفتسیمرغکزراهمهر
بگویمکنونباتورازسپهر

کههرکسکهاوخوناسفندیار
بریزدورابشکردروزگار

هماننیزتازندهباشدزرنج
رهایینیابدنماندشگنج

بدینگیتیاششوربختیبود
وگربگذردرنجوسختیبود۱8

اگردرنبرداسفندیاربارستمتقدیریازپیشدرمرگاورقمخوردهکهبهآن
آگاهیدارد،برایرستمنیزچنیناست.درواقع،قهرمانانحماسیازپیش
ازمرگخودآگاهاند.نبردآناننبردیاستآرمانی.اسفندیاربرایگسترانیدن
دینبهیو“کوتاهکردندستپادشاهیاهریمنیازسلطنتیاهورایی”۱۹تاج
شاهیازپدرمیطلبدودرپیتحققاینآرزوپایشبهنبردبارستمکشیده
میشودورستمبرایپایدارینامشودورکردنبالاززابلستانبهاستقبال

مرگمیرودوتنبهبنداسفندیارنمیدهد.

۱6فردوسی،شاهنامه،جلد343،4
۱7شاهرخمسکوب،مقدمهایبررستمواسفندیار)پاریس:انتشاراتخاوران،۱36۹(،۱02.

۱8فردوسی،شاهنامه،جلد33۵،4.
۱۹مسکوب،مقدمهایبررستمواسفندیار،80.
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همازبنداوبدشودناممن
بدآیدزگشتاسبفرجاممن

بهگردجهانهرکهراندسخن
نکوهیدنمننگرددکهن

کهرستمزدستجوانینرست
بهزابلشدوپایاوراببست
همهناممنبازگرددبهننگ

نماندزمندرجهانبویورنگ
وگرکشتهآیدبهدستنبرد
شودنزدشاهانمرارویزرد

...

وگرمنشومکشتهبردستاوی
نماندبهزابلستانرنگوبوی
گسستهشودنامدستانسام
ززابلنگیردکسینیزنام20

اینرازوفرمانتقدیربهنبردمیروند.آنهادرآن از قهرمانانحماسهآگاه
یاپیروزیبهرازهای ازبیموامیدوفرازوفرودهایشکست لحظههایپر
نهفتهدروجودخودوجهاننیزپیمیبرند.ازارتفاعحسوعاطفههایشان
بهجهانوانسانآگاهمیشوندوازگشودگییاناگشودگیجانشانبهسوی

جهانورازهایآن.

هرمتنادبیتاریخوفرهنگمردمزمانهایراکهدرآنآفریدهشدهدرون
پدر کینتوزی و آز به لحظهبهلحظه درشاهنامه اسفندیار دارد. نهفته خود
پیمیبرد،اماراهیبهتردیددردینیکهپدرنگهدارندۀآناستدراندیشه
نمیگشاید.اوانسانیاستدیندار.بااینکهپدررازمانوکشندۀخودمیداند،
مردی از اوستا گشتاسب وجودی تغییر با اما فردوسی نمیرود. پیشتر اما
نیکخواه،نیکاندیشودرستکاربهشاهیگرفتارآزومستبدوتاجوتختخواه،
باز آن پاسداران و دین تنگناهای به تردید ورود برای اندیشه در دریچهای

20فردوسی،شاهنامه،جلد3۱6،4.
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میکندوازاینپادشاهدیندارگشتاسبیمیسازدکهپدررابهزوروتهدیدبه
جنگازسلطنتبهزیرآوردهوپسررابهسویمرگفرستادهاست.

درچنیندورانی،اگرتصورشاهنشاهیدرذهنواندیشۀتودۀمردم
آنان از و زندگیدگرگونه روزانۀ بماند،درگذران کمابیشمقدس
بیگانهمیشود.وبرایایندگرگونیوبیگانگیچهکسیسزاوارتراز
گشتاسبکهپادشاهمقدسدینیاستمحبوسدستهایحریص
شهریاران،موبدانوبزرگان.مردماینپهلواندنیاوآخرت...رااز
فرازگاهمردانگیفرومیکشند.گوییعدالتاینجهانیانوشیروانها
وبهشتآنجهانیموبدانچندانمطلوبرعایایافسانهپردازنبود

کهگشتاسباوستابهگشتاسبشاهنامهبدلشد.2۱

تغییرپذیریدرزمانگوهرسخنوروایتاست.

شکوهمندترین و ستودهترین میبینیم که راستاست همین در
شهریاراناوستاودیگرمتنهایزردشتیدرشاهنامهمردانیپُرنخوت
امادرونتهیوفرومایهوسبکسارو وغروروغرقدرزروگوهر،
نارواوناشایستیوصفمیشوندودر آزکامهوبیدادگروآلودهبه
پهنۀرویدادهایگوناگون،رودرروییتضادآشکارآنانباپهلوانان-که
گویی تو است. مردماناند-سختچشمگیر همۀ آرمانی نمایندگان
کهدردورشتهروایتهایکهنومتنهایدربرگیرندۀگزارشآنها
یکسره و جداگانه گشتاسب دو و کاووس دو و توس دو از سخن

ناهمگوندرمیاناست!22

داستان رستم و شغاد در شاهنامه

شغادفرزندزالوبرادرناتنیرستماست.مادراوکنیزکیبودهرودنوازکهزال
درپردهداشته.

کهدرپردهبُدزالرابندهای
نوازندۀرودسازندهای

2۱مسکوب،مقدمهایبررستمواسفندیار،2۱.
22جلیلدوستخواه،حماسۀایران:یادمانیازفراسویهزارهها)تهران:آگاه،۱380(،۵0.
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کنیزکپسرزادروزییکی
کهازماهپیدانبوداندکی23

ستارهشناسانوقتیطالعاینپسررامیبینند،پیشبینیمیکنند:

چواینخوبچهرهبهمردیرسد
بهگاهدلیریوُگردیرسد

کندتخمهسامنیرمتباه
شکستاندرآردبدینپیشگاه24

شغادباچنینطالعیبزرگمیشود،بهکابلمیرود،دخترشاهکابلبهزنی
میگیردوسپسبدینبهانهکهرستمبعدازوصلتاوباشاهکابلهمچناناز
اینکشور“باژ”میستاند،کینۀاورابهدلمیگیردوباتبانیباشاهکابل،پدر
همسرش،بهظاهررنجیدهازاو،بهزابلستانمیرودورستمرانخستبرای
گوشمالیدادنبهاووبعدبرایبزموشکاربهکابلدعوتمیکند.اماپیشاز

رفتنبهزابلستانبهشاهکابلمیگوید:

تونخجیرگاهینگهکنبهراه
بکنچاهچندیبهنخجیرگاه

براندازۀرستمورخشساز
بهبندرنشانتیغهایدراز

هماننیزهوحربۀآبگون
سنانازبرودستهزیراندرون
اگرصدکنیچاهبهترزپنج

چوخواهیکهآسودهگردیزرنج
سرچاهراسختکنزانسپس

مگویاینسخننیزباهیچکس2۵

اینداستانادامۀداستانرستمواسفندیاروداستانهایپیشازآناست،از
جملهداستاننبردگشتاسبباارجاسبودالوریهایاسفندیاروپیمانبستن

23فردوسی،شاهنامه،جلد3۵3،4.

24فردوسی،شاهنامه،جلد3۵3،4.

2۵فردوسی،شاهنامه،جلد3۵۵،4.
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او.درواقع،داستانرستم به برایبخشیدنپادشاهی بااسفندیار گشتاسب
تقدیریکهسرنوشت بلند. زنجیر ازیک است وشغاددرشاهنامهحلقهای
نهاییاسفندیاررادرنبردبارستمتعیینکرده،مرگرستمرانیزدرهمان
نبردرقممیزند.وایناتفاقیکامرمحتوماست.درخصوصاینکهفردوسی
درانتخابجایاینحلقههادراینداستانهایزنجیرهایچهاندازهعالمانه
“که نظرند این بر دیویس دیک جمله از پژوهشگرانی کرده، کار آگاهانه و
چقدرازفردوسیدرشاهنامههست،عقایدمتفاوتیوجوددارند،امااحساس
شخصیمنمبتنیبرسالهااستغراقدراینشعرایناستکهشرکتاونه
تنهاعمدهکهقاطعانهاست،کهاوبیشازآنکهبازیچۀمنابعخودباشد،حاکم
وسازماندهندهآنهاست،کهدرتمامیموادجداگانهوبسیارناهمگونیکهدر
بهراستی بادلمشغولیهایمکرر، آوردهشدهاند،یکذائقه فراهم شاهنامه

وسواسزده،پیداست.”26

دوگانگیداستانهایشاهنامههماندوگانگیدرآیینزردشتیاست.همۀآن
قدرتهایآیینیدرایندین،چوناهورمزداواهریمن،تاریکیوروشنایی،
درداستانهایشاهنامهصورتیانسانی،مجسموگیتایانهپیدامیکنند.تضاد
ونبردایرانوتوران،فریدونوضحاک،کیکاووسوافراسیابشماریازاین
نمونههاست.دردورهایاینبهآنچیرهمیشودودردورهایدیگر،آنبهاین.
ایندوگانگیدررودرروییرستموشغادنیزخودرانمایانمیکند.رستم،که
وجودیآکندهازمهردارد،هماننیرویروشناییاستوشغاِدمملوازحسد
وتوطئهنیرویتاریکی.درنبردهایرستمودیگرنیروهایروشناییبادیوان
ونیروهایتاریکیهیچگاهکشمکشیدرونییاتردیددروجوداویاآنانراه
نمییابد.آنانبهروشنیمیدانندکهنیرویبرابرآنانبهدروغوپلیدیآلوده
استوبایدنابودشود.امادرنبردرستمبااسفندیار،ازهماننخست،تردید
درجانهردوآنانخزیدهاست.نهاسفندیاربهمطلقبهدرستیایننبردباور
داردونهرستم.چهبساازنیرویهمینتردیداستکهجاییازوجوداسفندیار
زخمپذیرمیشودونیزرستمبهپایانزندگیاشمیرسد؛بهمرگیبیرونآمده
ازدرونتردیدوهراسازکشتنکسیکهاوراسزاوارمردنوکشتهشدن
نمیداند.آیابابهرهگرفتنازچگونگیماجرایزادهشدناهورامزداواهریمن

26بنگریدبهنقدیبرکتابحماسهوسرپیچینوشتۀدیکدیوسدرعلیفردوسی،“نیازوناکامی
قدرت،”بررسیکتاب:ویژۀهنروادبیات،سال۵،شمارۀ۱7)بهار۱373(،۱8۵2.
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ازشکمزرواننمیشودبهاینفکررسیدکهشغادچوننیروییاهریمنیازدل
تردیدهایرستمزادهشده؟27

ایندرستکهشغادازهمانزهدانیکهرستمازآنزاییدهشدهبیروننیامده،
گویی پس، است. شده زاده آن از رستم که است پدری همان نطفۀ از اما
شغادتجسمیاستازتاریکیوتردیدبرخاستهازوجودخودرستمدرنبرد
بااسفندیارکهمیتواندمرگاورارقمبزند.همانمرگیکهسیمرغپیشتر
درگفتوگوبارستموزالبرایاودرنبرداوبااسفندیارپیشگوییکردهبود.

مرگرستمآغازدورۀغروبوفالکتایراناستوسلطۀگامبهگاماهریمنخویان
انتقامجو بامرگرستمسلطنتبهمنآغازمیشود؛شاهیبیخردو برآن.
کهخاندانیقدیمیونگهدارندهایرانرابرایسالهایمتمادیازبینمیبرد.
ایرانبعدازرستمایرانیاستواردتاریخشده،ایرانیبیقهرمانوقهرمانیهای
به ساسانیان، دورۀ پایان در دوره، کردنچند ازسپری کهپس اسطورهای

سادگیازاعرابشکستمیخورد.

پایانزندگیرستمُمردندرچاهاست.چاهتاریکیاست.رستمخورشیداست.
اوسواربررخشاست.اسباورخشانوتاباناست.ایناسبرخشانوسوارش
آفتابیهستندکهغروبمیکنند.اگربرادرانیوسفبرایکشتنیوسفاورادر
چاهمیاندازند،شغادنیزهمانمیکندوبرادردرچاهمیاندازد.یوسفهمخورشید
است.اواماخورشیدیاستکهازچاهبرمیآیدوطلوعمیکند.زندگیبعدیاودر
مصروعزتوارجیکهمییابدنمادطلوعدرزندگیاوست.مرگرستمامانمادبه
غروبرسیدنملتیاست.اوکهدرطولسدههارویاها،آرزوهاوآرمانهایحماسی
ملتیرادروجودخودداشته،باافتادندرچاهپایانایندورۀحماسیرانشان
میدهد.اوکهازغدروبدخواهیبرادربهچاهافتادهدیگربرنمیآید.آفتابیاستکه
غروبکرده.آخرینتیریکهرستمازکمانشپروازمیدهد،همانآخرینشعاعو
پرتونورخورشیداستکهبهسمتتاریکیمیفرستدتاآناهریمن،آنتاریکی،آن
شبفرارسیده،آنشغادبرادرکشرابکشدکهپشتتنۀدرختی“تهی،”خشکیده

27“درآغازتنهاُزروانبود.اوهمۀهستیوهمۀجوانبهستیرادرخودگردداشت.خوبیوبدی،روشنی
وتاریکی،مادهومینو،دادوبیدادگریوظلموازلیتوابدیت.اوزماندرازی)یکهزارسال(آرزوی
فرزندمیکردتااورافرمانروایجهانسازد،امادارایفرزندنمیشد؛تاآنکهدرامکانداشتنفرزندتردید
ورزید،وآنگاهازآنآرزویمقدساوهرمزدوازآنتردیدنامقدساهریمندرزهداناوپدیدآمد.”

بنگریدبهمهردادبهار،ادیانآسیایی)چاپ4؛تهران:نشرچشمه،۱382(،۵7.
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وپوکپناهگرفتهاست.تهیبودنایندرختوپناهگرفتنکشندۀرستم،قهرمان
نگهدارندۀاینسرزمین،درپشتآن،باخودمعناییبسیارگستردهدارد،همچنان
کهکشتنایننابرادردرآندمآخر.رستمکهزمانتقدیِرمرگاوراساختهبود،
همراهبارخششدرتاریکیمیمیرد،اماپیشازمردنبهشغادنیزفرصتزندگی
نمیدهد.داستانرستموشغاددرشاهنامهیکجمله،یکتصویرویکحرف
اضافینداردکهربطوپیوندیباساختارداستانوجهاناندیشگیفردوسینداشته
باشد.نگاهفردوسیبهزمانۀخودوعناصرداستانچناندرهمتنیدهشدهاندکه
نمیتوانآنهاراازهمجداکرد.بدینگونهاستکهزمان،ایننیرویتعیینکنندۀ
زندگیومرگپدیدهوپدیدارها،نتوانستهاینساختمانمحکمودرهمتنیدهرا
ویرانکند.داستانهایشاهنامهزمانخودراپشتسرمیگذارندوبهعصرما
میپیوندند.باچنیندرکیازاینداستاناستکهروایتاخوانرادر“خوانهشتم”

بهکاوشمیگیریم.

“خوان هشتم” اخوان

“خوانهشتم”روایتشاعر-نقالیاستازداستانرستموشغاددرشاهنامه
وپیوندزدنآنباداستانهفتخوانرستم.زمینهودرونمایۀروایتشاعرو
نقالازاینداستانموقعیتهاورویدادهاییاستتاریخیواجتماعیکهبارها
برایمردمماپیشآمده.درواقع،ماجراهایدروناینروایتیکجزءازیک
کلبزرگتریاستکهشعرمیخواهدبهآنبپردازد.کاریکهنقالاصلیبا
حرفونقلوحرکتهایینمایشیوظیفۀتجسمبخشیبهآنرادراینشعربه
عهدهگرفتهاست.اویکیازآننقلهاییراکهازاینداستانشنیدهبهشیوه
خودشبرایشنوندگاندرقهوهخانهنقلمیکند.شاعر،راویونقالدراین
شعریکیمیشوند.شعرازنقلراویشروعمیکندوبهنقلنقالمیپیوندد:

...یادمآمد،هان
داشتممیگفتمآنشبنیز

سورتسرمایدیبیدادمیکرد
وچهسرمایی!چهسرمایی!
بادبرفوسوزوحشتناک28

28مهدیاخوانثالث،“خوانهشتم،”دربرگزیدۀشعرهایاخوانثالث)تهران:سازمانانتشاراتبامداد،
.۹3،)۱34۹
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دراینبرهوتوسرما،راویسرپناهیمییابد.

لیک،خوشبختانهآخر،سرپناهییافتمجایی
گرچهبیرونتیرهبودوسرد،همچونترس،

قهوهخانهگرموروشنبود،همچونشرم
گرم،

ازنفسها،دودها،دمها
ازسماور،ازچراغ،ازکپۀآتش

ازدمانبوهآدمها
وفرونترزآندگرها،مثلنقطۀمرکزجنجال

ازدمنقال.2۹

راویگرفتاردربرفوسوزوسرمایبرخاستهاز“ترس”و“تیرگی،”بعدازپناه
بردنبهقهوهخانه،خودشرامیسپاردبهدمنقالیکهداستانرستموشغاد

رابهشیوهاینوروایتمیکند.

درونمایۀروزیاشبیبرفیدرزمستانوگرفتارشدندرسرماینفسگیرو
درماندگیآور،سپسجستجوبراییافتنسرپناهیگرم،درشماریازداستانها
کلیدواژههایی و نماد چون ،۱332 مردادماه 28 کودتای از بعد شعرهای و
ایماژینبرایبهتصویردرآوردنفضایایندوره،بهکاربردهشدهواشارهای
استبهروحیۀحاصلازشکستجنبشملیواجتماعیمردمدرآندوره.
نمونههایاینروایترادرمنظومۀآرشکمانگیرازسیاوشکسرایی)۱338(،
بهرام از حادثه” “سراسر داستان و )۱334( ثالث اخوان از “زمستان” شعر

صادقی)۱338(میتواندید.

روشنفکران  روحیۀ  بر  شکست  فضای  سلطۀ   ،1332 مرداد   28 کودتای 
دهۀ چهل و بازتاب آن در شعر و ادبیات داستانی

درآرشکمانگیر،راویافتادهدرخاموشجاییکهازآسمانش“برفمیبارد”و
“کوههاخاموش”اندو“درههادلتنگ،”سوسویروشنچراغکلبهایرامیبیند.
درآن“کوالکدلآشفتۀدمسرد”بهزیرسقفآنپناهمیبرد.میبیندجمعی

2۹اخوانثالث،“خوانهشتم،”۹3.
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کودکآنجانشستهوگوشوهوشسپردهاندبهعمونوروزکهازروزهایخوش
آیندهبرایشانقصهمیگوید.

برنمیشدگرزبامکلبههادودی،
یاکهسوسویچراغیگرپیامیماننمیآورد،

ردپاهاگرنمیافتادرویجادههالغزان،
ماچهمیکردیمدرکوالکدلآشفتۀدمسرد؟

آنک،آنککلبهایروشن،
رویتپه،روبهرویمن

درگشودندم
مهربانیهانمودندم

زوددانستمکهدورازداستاِنخشمبرفوسوز،
درکنارشعلۀآتش،

قصهمیگویدبرایبچههایخودعمونوروز:
گفتهبودمزندگیزیباست

گفتهوناگفته،ایبسنکتههاکاینجاست
آسماِنباز؛
آفتاِبزر؛

باغهایگل؛
دشتهایبیدروپیکر30

راویشعر“زمستان”نیز،شعریکهدردرونمایهونگاهبهآیندهتفاوتدارد
باشعرآرشکمانگیر،درشبیسردوزمستانیکه“رهتاریکولغزاناست”و
درزمانهایکهکسی“بهاکراهدستازجیب”بیرونمیآوردتادستمحبت
کسیرابفشارد،بهمیخانهایپناهمیبردتااندوهتلخروزهایشکستراازیاد
ببرد.اودراینشعر،سوزشکستوسرمایروزگارخودشراپیوندیتاریخی
میزندبههمۀروزگارهایشکستیکهمردماینخاکدرطولتاریخطعم
تلخآنراچشیدهاند.میخانۀاوهمانمیخانۀحافظمیشودکهحافظبهآن
پناهمیبُردتادرصفایجانساقیوهمدمیوهمنوشیبااودردهایشکست
تاریخیقرنهارادرجانشالتیامدهد.راویاینشعربانهیببهامیدپرورانی

30سیاوشکسرایی،آرشکمانگیر)تهران:انتشاراتاندیشه،۱338(.
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کاذب،چونراویشعِر“آرشکمانگیر،”فریادمیزندچهمیگوییدبیگهشده
وبامدادآمدهاست:

حریفا!میزبانا!میهمانسالوماهتپشتدرچونموجمیلرزد
تگرگینیست،مرگینیست

صداییگرشنیدی،صحبتسرماودنداناست
منامشبآمدستموامبگزارم

حسابتراکنارجامبگذارم
چهمیگوییکهبیگهشد،سحرشد،بامدادآمد؟

فریبتمیدهد،برآسماناینسرخیبعدازسحرگهنیست3۱

در اخوان با است وهمنظر “سراسرحادثه”همراه داستان در بهرامصادقی
شعر“زمستان.”فضایتیرهوتاریکیکهاواززندگیآدمهایایندورهدراین
آنهاتبدیل واقعیتزندگی از بهمضحکهای نهایت داستانخلقمیکند،در
میشود؛مضحکهایکهدرانتهاودرپرتوبرقزودگذریکههمهجارابرای
افتادهچیزیاز یکلحظهروشنکرده،جزسایههایسرگردانیکهبربرف
برای خانواده بزرگ برادر مهمانی داستان، این در نمیگذارد. باقی بازیگران
جمعکردنمستأجرانخانهدرشبیبرفیبهزیریکسقفجزبدمستیو
بیانتلخیهایوجودشانحاصلیبرایشاننمیآورد.مسعود،برادرکوچکتر
بزرگشکه برادر ازشنیدنحرف بعد داستان، این ازشخصیتهای یکی و

میخواهدآنشبمستأجرانرابرایشامبهخانهدعوتکندمیگوید:

پستکلیفدرسهایمنچهمیشود؟هرشبکههمینبساط
است!فقطدنبالبهانهایمیگردیدکهاینوضعراجورکنید.
بگذار میگوییم بهجهنم، میفرمایید، بحثسیاسی اولشب
هرچهمیخواهندفریادبکشندوبهسرومغزهمبکوبند؛بعد
کارتانبهدعوامیکشد،بازهممیگویمبهجهنم؛آنوقتآقای
صلحتان و میآیند پایین میخواهد خدا از دلشان که مهاجر
میدهند.خیلیخوب!تازهاولمعرکهاست:آقایبهروزخانبا
آنصداینکرهشانمثنویمیخوانندوجنابعالیهم...با
دهانتانتارمیزنید؛مادربیچارهمانخوابشمیبردوبنده...

3۱مهدیاخوانثالث،“زمستان،”دربرگزیدۀشعرهایاخوانثالث،6۵.
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بندههمسریکمسئله،یکمسئلۀدومجهولیساده،سریک
موضوعجزئیمثلخردرگلمیمانم.

واززبانهمینشخصیتچندخطبعدترمیآید:

انصاف،عدل،انسانیت،دموکراسی،سوسیالیسم،هرچیزدیگرکه
فکرکنید...یکدقیقههمبهفکرمنباشید،شماهیچکدامتان
درسندارید،مسئلهندارید...بهروزسوزنزناست،برایشفرق
نمیکنداتاقساکتباشدیانباشد،جنابعالیهمکهصبحتشریف
میبریدشرکت،آنجاپشتدستگاهدواسازی،ظهربرمیگردید،
بازبعدازظهرتشریفمیبریدعصربرمیگردید.نهحاضروغایب
داریدنهدبیرصدایتانمیزندونهموقعامتحانتانرسیدهاست.اما
خانموالده،شماکهدستورالعملصادرمیفرمایید،بگوییدببینم
مگرششمریاضیهمشوخیدارد؟نه،خودمانیم،جواببدهید!
بفرماییداینمسئلۀفیزیک:مطلوباستتعیینچگالی...خیال
میکنیدتعیینچگالیآساناست؟اینشیمی:فرمولگستردۀ
یا جسمیراکهبهدستمیآیدبنویسید.منچطوربنویسم؟
بحثاستیارادیومسکواستیاصدایامریکااستیامهمان

میآیدیاشبچلهاستیاکوفتاستیازهرماراست.32

مفهوم شکست در ساختار شعرهای اخوان ثالث

ساختاربیشترینۀشعرهایاخوانثالثبربنیادشکستانسانوفروریختن
“سقفبلندآرزوهاینجیب”اوواندوهبرخاستهازاینشکستگذاشتهشده
است.اونهفقطدر“زمستان”و“خوانهشتم،”بلکهدربسیاریازشعرهای
دیگرش،ازجملهماندگارترینآنها،“آنگاهپسازتندر،”نشاندادهکههستۀ
بنیادینوجودیشعروتخیلاو،بههمانگونهکهدرحافظ،نمیتوانستهجدا
ودورازمفهومشکستبهجنبشدرآید.اندیشهوخیالاودراینفضایتیره
وتارجانوتوانمیگیردوباجهانوتاریخگذشتۀماگفتوگومیکند.ازآنها
تأثیرمیگیردوآنگاهبهشیوۀخودشحکایتاینشکستوروزهایتیرهو

32بهرامصادقی،“سراسرحادثه،”درسنگروقمقههایخالی)تهران:کتابزمان،۱34۹(،۱32.
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تاررابازگومیکند.اخواندربیانروایتهایشازاینشکستهاداستانگویی
چیرهدستاست.ابزاروعناصرکارشرامیشناسدودرستوبههنگامبرای
خلقموقعیتهایتراژیکدرشعرازآنهااستفادهمیکند.نالهونفرینهایاو
ازویرانشدنآرزوهاینجیبشدربندهایپایانشعر“آنگاهپسازتندر”

طنینسهمگینصدایدرهمشکستۀحافظرادارد.

افسوس
بارانجرجربودوضجۀناودانهابود

وسقفهاییکهفرومیریخت
افسوسآنسقفبلندآرزوهاینجیبما
وآنباغبیداروبرومندیکهاشجارش

درهرکناری
ناگهانمیشد

صلیبما
افسوس

انگاردرمنگریهمیکردابر33

حافظنیزبههمینتلخیازدردشکستدربیتیازغزلیمیسراید:

منآنشکلصنوبررازباغسینهبرکندم
کههرگلکزغمشبشکفتمحنتبارمیآورد34

ایندوشعرنزدیکبههفتقرنازهمفاصلهدارند.هردوشعربانمادوصور
خیالهاییهمسانچون“باغبیدار”و“باغسینه”و“شکلصنوبر”کهدریکی
هیچ “محنت” جز دیگری در و آنها “صلیب” میشود “اشجارش” ناگهان به
برگوباریبرایشانندارد،روایتگرروایتهایمطلقشکستدرتاریخمبارزاتی
میهنماهستند.تقدیریتاریخیاستانگارکهمردمماباهمۀجانفشانیهادر
راهآزادینتوانستهانداززندانآنرهایییافتهوراهبهروزنیازامیدبگشایند.

راوی“خوانهشتم”همانراویشعر“زمستان”و“آنگاهپسازتندر”است.

33مهدیاخوانثالث،“آنگاهپسازتندر،”دربرگزیدۀشعرهایاخوانثالث،۱37.
34شمسالدینمحمدحافظشیرازی،دیوانحافظ،تصحیحپرویزناتلخانلری)تهران:خوارزمی،۱362(،

30۱،غزل۱42ف.
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اودراینشعرنهفقطازدردشکستوفضایسردحاکمبرجامعه،بهویژهبر
فضایروشنفکری،بلکهبازبانیبازازخیانتآشکاربرادربهبرادرهممیگوید.
خیانتهاولودادنهاییکهدربهایآنچهسرهاییازمبارزانسیاسیبرسر
داررفتهاست.م.امیددراینشعرنیمای“مرغآمین”نیستکه“نشانازروز
بیدارظفرمند”3۵بدهد،اوراویافسانههایرفتهازیاداست.او“جغد”اینویرانۀ

نفرینشدهو“قمریکوکوسرایقصرهایرفتهبرباد”است.

راویممن،راویمآری
بازگویم،همچنانکهگفتهامباری

راویافسانههایرفتهازیادم
جغداینویرانۀنفرینشدۀتاریخ

بومباماینخرابآباد
قمریکوکوسرایقصرهایرفتهبربادم36

کردن گرم برای هشتم، خوان داستان کردن روایت از پیش قهوهخانه نقال
مجلسوساختنفضاییکهسخناناوراشنوندگانشبهدلنیوشاشوند،بامکث
وسکوتهاییبینحرفوحرکتهاینمایشیمجذوبکننده،حوادثگذشته
وحالرابههمربطمیدهد.ازمرگسهرابهاوسیاوشهامیگویدوتابوت
تختیها؛اشارهایبهمرگمشکوکجهانپهلوانتختیکهبهسببرفتارهای
سیاسی مبارزان و روشنفکران و مردم بین گسترده محبوبیتی مردمیاشاز

برخورداربود.37

اینگلیمتیرهبختیهاست
خیسخونداغسهرابوسیاوشها

روکشتابوتتختیهاست38

مهدیاخوانثالثباهمۀچیرهدستیدرروایتکردنوچگونهبههمبافتن

3۵“اونشانازروزبیدارظفرمندیاست.”بنگریدبهنیمایوشیج،“مرغآمین،”درمجموعهآثارنیما
یوشیج،بهکوششسیروسطاهبازونظارتشراگیمیوشیچ)تهران:نشرمرکز،۱364(،دفتراول،606.

36اخوانثالث،“خوانهشتم،”۹3.
37مجلهخوشهکهدردهۀ۱340بهسردبیریاحمدشاملودرمیآمد،درهمانهفتهایکهخبرخودکشی
جهانپهلوانتختیپخششد،بااینشعرازم.آزادبررویجلدمنتشرشد:گلازشاخهافتادوبرخاک

شد/شهیدانخاکاینشهیدیدگر.
38اخوانثالث،“خوانهشتم،”۹3.
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بلند وشعرهای مرکب” و “مرد تندر،” از “آنگاهپس در نمونه برای قصه،
ظاهر نقالیخشمگین هیئت به فقط جاها بیشتر در شعر این در دیگرش،
میشودتاشاعریکهعزمکردهازمرگغمانگیزقهرمانملتیکهبهاوخیانت
شدهموقعیتیتراژیکبیافریند؛قهرمانیکهمرگاوبرخاستهازاعتمادبیحد

اوبهبرادرویارانیبودهکهنقشۀقتلاورادرسرداشتهاند.

چرااخواننتوانستهآنفضایتراژیکمطلقشکستراکهدرجانشاعرانۀ
بهکار بیافریند؟کدامفضا،چهعناصرومصالحی اینشعر اوخانهدارددر
گرفتهکهاوراازرسیدنبهمقصدونزدیکشدنبهکانوناصلیشعرشباز
داشتهاند؟واکاویاینپرسشهاوتأملبیشتربرهرکدامچهبسامارانزدیک

کندبهیافتنپاسخیبرایآنها.

ناتوانی های شعر “خوان هشتم” در ایجاد فضای تراژیک

۱.تأکیدزیادهازحدودلسوزانۀراویبراندوهرستمبههنگامروبهروشدنبا
خیانتشغاددر“خوانهشتم”وزاریونفرینهایطوالنیوبه“خشمآغشتۀ”
نقال–راویدراینهنگامنهفقطبهایجادفضایتراژیکبرایآنامرواقعکمکی
نمیکند،بلکهازژرفایدردناکبودنآنهممیکاهد.رستمدرشاهنامهآگاه
ازتقدیریاستکهبرایاونوشتهشده.اوآگاهاستازمرگدرعذابورنجی
کهپیشرویدارد.افتادناودرچاهیپرازدشنهونیزهوتیغتیزآیانشاناز
همانُمردندررنجوعذابنیستکهسیمرغبعدازکشتهشدناسفندیاربرایش
پیشگوییکردهبود؟اوازافتادندردوزختقدیریپسازمرگهمآگاهیدارد.
سیمرغهمۀاینهارابهروشنیبهاوگفتهاست.بیشکبرایهمیناستکه
فردوسیچهرۀاورادرچاهوهنگامروبهروشدنباشغادوبعدشاهکابلکهبه
ریابرایاودلسوزیمیکند،غرقدراندوهوتسخیرشدهدردردایننامردمی
نشاننمیدهد.رستمدربُنچاهودرحالمرگخطاببهشغاد،کهبهمحض

دیدناوبرسرچاهبدانستاین“چارهوراهاوست،”میگوید:

...کایمردبدبختشوم
زکارتوویرانشدآبادبوم
پشیمانیآیدترازینسخن
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بپیچیازینبدنگردیکهن3۹

وهنگامکهمیانۀاینگفتوگوشاهکابلسرمیرسدوریاکارانهبهاومیگوید
بهتراستبرودوبرایزخمهایاوپزشکبیاورد،درجوابمیگوید:

سرآمدمراروزگارپزشک
توبرمنمپاالیخونینسرشک

فراوانبمانیسرآیدزمان
کسیزندهبرنگذردزآسمان

وبایادآوریمرگجمشیدوفریدونوسیاوشمیگوید:

همهشهریارانایرانبدند
بهرزماندروننرهشیرانبدند

برفتندومادیرترماندهایم
چوشیرژیانبرگذرماندهایم40

بعدازآنکهرستمموفقمیشودبابهکارگیریحیله،شیوۀهمیشگیاشدر
نبردبادشمن،ِشغادرابکشد،فردوسیدرششبیتازمرگاومینویسد.نه
دراینبیتهاونهدرپیشوپسازآنها،ازآنهمهآهونالهونفرینکهدر

کاراخواناستاثریدیدهنمیشود.4۱

فردوسیتأکیدخودرادرداستانبرحادثههاورویدادههامیگذارد،برامور
برای کابل شاه با تبانی نمونههاییچون در واقعشده امور واقعشده.صدای
و پنج ز بهتر کابل،چاهکندن،صد باشاه او بهدروغ برادر،دعوای کشتن
کاشتنتیغوشمشیردرونآنخیلیقویتراستازضجهونفرینهایرستم

درچاهدرشعر“خوانهشتم.”

آریاکنونشیرایرانشهر
تهمتنُگردسجستانی

3۹فردوسی،شاهنامه،جلد3۵8،4.

40فردوسی،شاهنامه،جلد3۵۹،4.
4۱“چنینگفترستمزیزدانسپاس/کهبودمهمهسالهیزدانشناس/کزآنپسکهجانمرسیدهبهلب
/برینکینهمنناگذشتهدوشب/مرازوردادیکهازمرگپیش/ازینبیوفاخواستمکینخویش/
بگفتاینوجانشبیامدزتن/بروزارگریانشدندانجمن.”بنگریدبهفردوسی،شاهنامه،جلد360،4.
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کوهکوهان،مردمردستان،
رستمدستان،

درتگتاریکژرفچاهپهناور
کشتههرسوبرکفودیوارهایشنیزهوخنجر،

چاهغدرناجوانمردان
چاهپستان،چاهبیدردان،

چاهچونانژرفیوپهناش،بیشرمیشناباور
وغمانگیزوشگفتآور،

آریاکنونتهمتنبارخشغیرتمند
دربناینچاهآبشزهرشمشیروسنان،گمبود

پهلوانهفتخوان،اکنون
طعمۀدامودهانخوانهشتمبود

ومیاندیشید
کهنبایستیبگویدهیچ

بسکهبیشرمانهوپستاستاینتزویر
چشمرابایدببندد،تانبیندهیچ

بسکهزشتونفرتانگیزاستاینتصویر
ومیاندیشید:

“بازهمآنغدرنامردانۀچرکین
بازهمآنحیلۀدیرین،

چاهسرپوشیده،هوم!چهنفرتآور!جنگیعنیاین؟
جنگبایکپهلوانپیر؟”

ومیاندیشید
کهنبایستیبیندیشد

چشمهارابست
ودگرتامدتیچیزینیندیشید.

2.راویدرجاهاییدورمیشودازخطاصلیداستانونظرونظریههاییرا
بیانمیکندکهشاعربهنوعیازشعروشاعرانهمزمانشدارد.اوباتحقیراز
اینشاعرانیادمیکندوآنهارا“طالییمخملآوایانخونسردان”و“بیدردان”

میخواند،شاعرانیکهشعرهایمحضخوبوخالیمیگویند.
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قصهاستاین،قصه،آریقصۀدرداست
شعرنیست،

اینعیارمهروکینومردونامردست
بیعیاروشعِرمحِضخوبوخالینیست

هیچ–همچونپوچ–عالینیست.

یا

شعرهایخوبوخالی
راراستگویم،راست،

بایدامروزازنوآیینانبیدردان
خواست

وزفالنکیافالنمردان
آنطالییمخملآوایانخونسردان.

ودرحملهوریبهاین“بیدردان”تاآنجاپیشمیرودکهآنهارادرهمدستی
باشغادبرایچاهکندنبرایرستمهایکیمیکند:

رستمدستان،
درتگتاریکژرفچاهپهناور

ِکشتههرسوبرکفودیوارهایشنیزهوخنجر،
چاهغدرناجوانمردان

چاهپستان،چاهبیدردان.

3.فرسودگیشعرازادراکسیاسیروشنفکراندرمعنایشرقوغربدرآن
زمان.اینکهشاعرروایتکهنرادرموقعیتیبیامیزدکهدرآنمیزیدوروایتی
نوکندوازداغودردهایزمانمعاصرشبرآننقشهاییبزندجایبحث
نیست.پیوندزدنمرگرستمبامرگتختی،کههردوجهانپهلوانبودند،
وسخنراازخیانتبرادربهبرادربهبنبستیحسیازخیانتشدگیبُردن
کهازشکستمبارزههایترقیخواهانهوجنبشملیبعدازکودتای28مرداد
32درجانجامعهوروشنفکرانومبارزانآنوقترفتهبود،ازتواناییهای
اینشعراست.امادرجاهاییمثلاینکهنقالمنتشایشرابهسویغرب
باتهدیدوبانفرتوبهسویشرقباتحقیرلحظهایمیجنباند،جزفریادی
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“بهخشمآغشته”یاتوخالیوبیبُنکهمایهایازتفکروآگاهیدقیقدرآن
نیست،صداییازآننمیماند.42بااینکهنقالآنرابه“بیداری”وصلمیکند،
امانشانیازبیداریدرآننیستوطیزمانفقطهمان“بهخشمآغشته”

بودنبیانکنندۀمعنایآنزمانیآناست.

“وشنیدنرادلیدردآشناوانُدهاندوده
وبهخشمآغشتهوبیدارمیجویم”

اندکیاستادوخامشماند،
منتشایشرابهسویغربباتهدیدوبانفرت

وبهسویشرقباتحقیر،
لحظهایجنباند.

4.نگاهاخوانونگاهفردوسیبهمادرشغاد.فردوسیدرشناساندنمادرشغاد
نگاهیتوضیحیوارجگزارانهداردواوراکنیزکیمیخواندکهرودنوازاستو

هیچکلمۀتحقیرآمیزوزشتیدربارۀاووخاندانشنمیگوید.

چنینگویدآنپیردانشپذیر
هنرمندوگویندهویادگیر

کهدرپردهبُدزالرابندهای
نوازندۀرودسازندهای

کنیزکپسرزادروزییکی
کهازماهپیدانبوداندکی43

درشعراخواناما،باهمۀآنکهدرآغازشعرشگفتهبودنقلخودراهمیشه
باسندهمراهمیکند،یکبارهبهخشمآمدهازکارشغاد،اززبانرستمهرچه
خشموتوهیناستنثارمادراومیکندواینزنراحتیشایستۀمادربودن

نمیداندواورا“ماَدنَدر”خطابمیکند:

نطفهشایدنطفۀزالزراست،اما
کشتگاهورستگاهشنیسترودابه

زادهاورایکنبهرۀشوم،یکناخوبماَدنَدر.

42اشارهبه“تنهاصداستکهمیماند”شعریازفروغفرخزاد.
43فردوسی،شاهنامه،جلد3۵3،4.



درآینۀزمان ۱48

حرف آخر

اخوانروایتخودراازداستانشغادورستم“خوانهشتم”نامگذاشتهاست.
خوانیافزودهبههفتخوانشاهنامهکهرستمازهمۀآنهاپیروزبرآمدهبود.
درپایاناینشعر،اخوانمیگویدرستمبااینکهتواناییآنراداشتکهاز
و ازدوروییوخیانتهای“زشت اماحسمیکندجهانآنقدر برآید، چاه
نفرتانگیز”بویناکشدهکهمردنبهترززیستندرآناستومیاندیشد:“که
نبایستیبگویدهیچ/بسکهبیشرمانهوپستاستاینتزویر/چشمراباید

ببندد،تانبیندهیچ/بسکهزشتونفرتانگیزاستاینتصویر.”

خوانهشتمخوانیاستکهرستماحساسمیکندمیدانیبراینشاندادن
قهرمانیهایخوددرآنندارد.ایننهمیدان،بلکهگندابیاستاز“غدرهای

نامردانۀچرکین”وچاههایسرپوشیده.

ومیاندیشید
بازهمآنغدرنامردانۀچرکین

بازهمآنحیلۀدیرین،
چاهسرپوشیده،هوم!چهنفرتآور!جنگیعنیاین؟

ومیاندیشید
کهنبایستیبیندیشد.

چشمهارابست.
دگرتامدتیچیزینیندیشید.

وبااینحسواندیشهازجهان،مرگراپذیرامیشود.

قصهمیگوید
اینبرایشسختآسانبودوسادهبود

همچنانکهمیتوانستاو–اگرمیخواست–
کانکمندشصتخمخویشبگشاید

وبیندازدبهباال،بردرختی،گیرهای،سنگی
وفرازآید.

وربپرسیراست،گویمراست
قصهبیشکراستمیگوید
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میتوانستاواگرمیخواست
لیک...


