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  ياد باد آن كه سر كوي توام منزل بود
  
  

  *گذاري ديگر به اصفهان
  محمدعلي اسالمي ندوشن

  
ايم از فضيلت زني كه به قـدرت خـدا هـر     اين قصه را بسياري از ما شنيده
اي كامـل بشـود و حـظّ     دهنـده  يافت تا كـام  شب جمعه دوشيزگي خود را باز مي

  سرشارتري به جفت خود ارزاني دارد.
اي داشته است. هـر بـار كـه آن را     راي من همواره چنين خصيصهاصفهان ب

اي از  ام همان تـازگي وصـل نخسـت را دارا بـوده، و ديـدارهاي متعـدد ذره       ديده
  وار او نكاسته است. دلفروزي و فروبستگي عروس

در اين سفر نيز بازگشتم به همان حـدس سـه سـال پـيش خـود كـه هنـر        
حسرت جاوداني بودن است. انسـان فـاني در   اصفهان بيش از هرچيز بازگوكنندة 

پي مأمن جاويد بوده و اين بناها را آفريـده اسـت (مسـجد جـامع، مسـجد شـاه،       
بايست خواه نـاخواه   اهللا و مدرسه چهارباغ) اين مأمن جاويد مي مسجد شيخ لطف

باشد و همة آرزوهاي برآورد نشده و برآورده ناشـدني در آن  » سراي آرماني«يك 
ها جلوة وجود خـود را   اي و رمزي؛ و همة ناممكن د؛ به صورت نشانهانعكاس ياب

در نقش و خط و رنگ به دست آورند. سازندگان بنـا بـه نحـو ضـمني و ناآگـاه      
اند نشان دهند كه گرچه زندگي كوتاه و همـراه بـا نارسـايي و تلخكـامي      خواسته
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 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٦ 

و خيـال بـه    نيـافتني اسـت در انديشـه    توان همة آنچه را كه دست است، الاقل مي
دست آورد، و از طريق هنر به آن جسميت داد. بناهـاي اصـفهان سـلطنت ادراك    

شود. هنر،  برخوردار مي» ماندن«و » بودن«يابد و از  است كه در هنر موجوديت مي
هـاي بـارور در حـال انفجـار      موميايي ادراكي است كه به هنگام گذشتن از لحظه

  منجمد و متجسم گرديده.
*  

در ارتباط با آسمان و نور تنظيم شده است. اندام بنـا طـوري    امعماري بناه
بايست بهترين موضع را از لحاظ افق و آسمان به چشم ارزانـي دارد،   است كه مي

گيرنـد بلنـدي متعـادلي     و شكار نور بكند. ديوارها كه فقط دو طبقه را در بـر مـي  
اه آسـمان  دارند (حدود هشت نه گز)، و صحن، طوري ترتيـب يافتـه كـه كمينگـ    

اي كه در آسمان  بشود. ايوانهاي افراشته كه بلندتر از ديوار هستند، با برش و زاويه
كشند و ازطريق اين زاويه و برش،  كنند، همة فضاي برابر را به درون مي ايجاد مي

  بخشند. عمق بيشتري به افق مي
انـد در دل   قاصـدان زمـين   ،انـدازه رعنـاي خـود    ها در كشيدگي بي گلدسته

مان، پيامبر و شفيع، و ربط دهندة انسانهاي خاكي با مينو، و گنبد مينايي، خـود  آس
آسمان است، با همان گـردي و گردنـدگي و همـاهنگي و     رمز و مينياتوري از قبة

هـا و گنبـدها باشـند، جـو      هـا و گلدسـته   ها و ايـوان  . اين مجموع كه بدنهتركيب
بنـدهاي مسـكين    زگزاران را از پايبايست فوج نما كند كه مي اي ايجاد مي روحاني
  بر گيرد و به شبحي از بهشت رهنمون شود. خاكي 

*  



٧ گذاري ديگر به اصفهان

اي...) كه رنگ غالب و زمينـة اصـلي را    رنگ آبي (الجوردي، كبود، فيروزه
ترين، رنگ آسـمان و رنـگ آب و    ترين رنگ است و رايج دهد، نجيب تشكيل مي

جا  نمايد، همه كننده مي هذيبشايد به همين جهت در چشم بيننده آنقدر دلنواز و ت
هست. در اختيار غني و فقير يكسان، و بيش از هر رنگ ديگر مـا را بـه طبيعـت    

كار رفتـه   هاي سفيد و سياه و زرد و حنايي به الي آبي، رنگ دهد. در البه پيوند مي
هاي شوخ و  كار بردن رنگ اي). از به است (و در چند مورد خاص سبز و شيرقهوه

هاي متفرعن و اشرافي (چـون طاليـي) پرهيـز     نوادة قرمز) و رنگشنگ (چون خا
  شده است.

اند از عواملي كه برانگيزندة شـور   انتخاب رنگها نشانة آن است كه خواسته
انگيـز   بخش و تأمل بايست آرامش و شهوت و دعوت است احتراز گردد. رنگ مي

  باشد و احساس نجيبانة همراه با خلوص و خضوع را بيدار سازد.
*  

ها همه چيز صورت مجرد و متشابه و رمزي پيدا كـرده... در آنهـا    در نقش
اي ديد كه شبيه آن عيناً در عالم واقع يافت شـود. ايـن شـيوة     توان گل يا بوته نمي

هم آميخته شوند.  كار براي آن پديد آمده كه ذهني و عيني بتوانند در اين نقوش به
در اشكال عيني و محسوس بيابـد، و از   بايست عالم فكر و معني قالب خود را مي
رو شاخه و بوته و گلي تعبيه گرديده، نه آنگونه كه در طبيعـت هسـت، بلكـه     اين

  رويد. آنگونه كه در گلستان انديشه مي
هاي كاشي واجد ريـزش و روينـدگي و رونـدگي هسـتند،      ها و رنگ نقش

ي و رفـت و  لرزنـد. تكـرار و پيچيـدگ    چنانكه گويي با وزش نسيمي پنهـاني مـي  
كند. نگاه قادر نيست كـه در   نهايت ايجاد مي ها، حالت بي ها و بوته بازگشت شاخه
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آنكه به انتهايي برسـد،   گردد، بي رود و بازمي لغزد و مي متوقف بماند: مييك نقطه 
انتهاي محبوس شده در منتهي؛ مانند آتش موسي كه هرچه دسـت بـه طـرفش     بي

  در دسترس و هم دست نيافتني. شد، هم شد، دورتر مي درازتر مي
ايسـتيد ناگهـان ايـن     هـا و زيـر گنبـد كـه مـي      در برابر ايوان يا زير مقرنس

دهد كه فضا غلظت حريرواري به خود گرفته و مـنقش   احساس به شما دست مي
بـاران   ريزند، مانند شبي سـتاره  هاي بهاري فرو مي شده است، نگارها مانند شكوفه

  شته باشد.هاي رنگارنگ دا كه ستاره
كردنـد، در اينجـا گـويي     اگر در افسانه روح ديوها را در شيشه حـبس مـي  

اند كـه پيوسـته در پـس لعـاب      ها محبوس كرده هزاران هزار پري را در اين كاشي
هاست، حكايـت از زنـدگي    رنگها مي طپند. اين جواني جاوداني كه در تن كاشي

  به دريافت آن نويد داد.بايست بيننده را  زوالي دارد كه مي در دنياي بي
ها همة اشياء و امور و موجوداتي كه در عالم وجود بتوان ديد،  در اين نقش

اند؛ منتها استحاله يافته در قلب گياه. گياه، مظهر و نمـودار عـالم وجـود     راه جسته
شده است و نشانة رويندگي و جانداري طبيعت، واسطة ميان انسان و عالم خارج 

وند آسـمان و زمـين. در يـك كشـور خشـك، زمـين بـراي        همكاري و پي و آيت
سرسبزي و رونق خود چشم به آسمان دوخته است، و اين سرسبزي و الجوردي 

خورند، كـه   هم پيوند مي انتها به آب و نيلگونگي سپهر در يك گسترش مدور و بي
  كاشي آبي نمايندة آن شده است.

*  
صـورت گيـاه اسـتحاله     هها ب اينكه گفتم مجموع مظاهر حيات در اين نقش

بايد دربرگيرندة همه مواهب كائنات » سراي آرماني«اند، بدان سبب است كه  يافته



٩ گذاري ديگر به اصفهان

كـه  يابم در ميـان ايـن بناهـا و سـراهاي ديگـر       باشد. از اين لحاظ من پيوندي مي
گردنـد. يكـي قصـرهاي     گرچه در ظاهر مشابه نيستند، در اصل به يك كل بـازمي 

ميـان آمـده اسـت.     اساطير ايـران حـرف از آنهـا بـه     اي است كه در همين افسانه
گذارد كه ورجمكرد ناميـده   جمشيد نخستين كسي است كه بناي چنين قصري مي

  شود. مي
سراي آرماني كاووس نيز در البرزكوه قرار داشته و خاصيتش آن بـوده كـه   

ان بخشيده و به همة باشندگ كرده و ناتوانان را نيروي زندگي مي پيران را جوان مي
  داده. خود عمر جاوداني مي

دژ سياوش است. از خصوصـيات   آورتر گنگ در ميان اين سراها از همه نام
آن، آن است كه هميشه بهار است، هفت ديوار دارد از زر و سيم و پوالد و بـرنج  

هاي بـارور دارد   و آهن و آبگينه و گوهرها، و رودها و كوهها در آن است و زمين
فرّه كياني بنـا   يو سنگهاي گرانبها، و سياوش آن را به نيروو معدنهاي زر و سيم 
  برند. سر مي دژ در شادي و سربلندي و دينداري و پاكي به كرده و ساكنان گنگ

اي اســت، ســراي  حتــي افراســياب كــه در روايــات ايــران پادشــاه بــدكاره
ن اي دارد در زير زمين (شايد به سبب آنكه بدكاره اسـت) و آن را بـه آهـ    آرماني

برآورده و بر يكصد ستون استوار كرده، و چندان روشنايي در آن است كـه شـب   
نمايد، و چهار رود آب و شير و شراب در آن جاري است، و  در آن چون روز مي

  افشانند. خورشيد و ماهي مصنوعي بر آن نور مي
اي است كه مصريان قديم بـراي زنـدگي پـس از     نوع ديگر سراي جاوداني

ها نيز گويا آن را از آنهـا اقتبـاس كردنـد. ايـن      دادند و چيني مي مرگ خود ترتيب
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ن را در آهـايي از   اكنـون نمونـه   سراها مقابر پنهان شده در دل خاك هستند كه هم
  توان ديد. حومة قاهره و نيمة غربي شهر اقصر مي

ها به ادامة زندگي در دوران مرگ معتقد بودنـد، همـة مظـاهر     چون مصري
توانست باشـد، در آرامگـاه    د نياز جسمي و حظّ روحي انسان ميحيات را كه مور

گونـه   بردند، و بدين كار مي ها به خود با صورت نقش و مجسمه و زيورها و زينت
ها غايب باشد. حتي  بينيم كه هيچ تر و خشكي نيست كه از اين نقش است كه مي

البروج نقـش   منطقـةدر اين سراها آسمان مصنوعي با ماه و خورشيد و ستارگان و 
  نصيب نماند. گرديده تا مرده از داشتن آسمان نيز بي

اكنـون نيـز    است در چين، كه هـم » سوچو«هاي اعياني شهر  نمونة ديگر باغ
دادنـد   ها كه اشراف چين براي خود ترتيـب مـي   در معرض تماشاست. در اين باغ

و رود و هاي حيـات و اجـزاء طبيعـت از كـوه      شده است كه همة نعمت سعي مي
ها و حيوان هـا نمـوداري داشـته     ها و مرغ آبشار و دريا و دشت تا گلها و درخت

نيازكننده از دنيـاي   باشند. يعني درواقع اين باغ دنياي كوچكي باشد براي خود، بي
كند اين تصور و توهم بـرايش باشـد كـه     خارج، و صاحبش كه در آن زندگي مي

در اختيار دارد. (همان انديشة سراي آرمـاني  اي از كل كائنات را  خالصه و چكيده
هاي طبيعـي طـوري    بايست سنگ گونه مي و گنجاندن نامحدود در محدود) . بدين

در كنار هم و بر سر هم جاي داده شوند كه تصور يك سلسـله جبـال بدهنـد بـا     
هاي آب، توهم آبشار، و معمـاري بنـا حسـها را در     هايش و شرشره ها و تنگه دره

طبيعي تيزتر سازد، و مثالً يك پنجره در جايي قرار گيرد كه از پس آن  جذب آثار
انتها جلوه كنـد، يـا صـداي بـاران بـر برگهـاي نيلـوفر آبـي          منظرة محدود باغ بي



١١ گذاري ديگر به اصفهان

اي نمايانـده   درخـت در زاويـه   دارتر به گوش برسد، يا يك تـك  تر و طنين درشت
  شود كه گويي خود باغ بزرگي است.

ها و آرزوها تلطيف و روحـاني شـده    ة اين احساسدر بناهاي اصفهان، هم
انـد، و آنچـه    است. در اينجا نيازهاي جسماني و نفساني در پس پرده قرار گرفتـه 

اي است براي غذاي روح. روح از گل و گيـاه و رنـگ تغذيـه     نمايان است، مائده
  شود. كند و مست مي مي

ي جسميت و شهوت از نقـوش گرفتـه شـده اسـت، ولـي عشـق و مشـتاق       
  اين تعبير موالنا:هست، مصداق 

  منتهاست ... باغ سبز عشق كو بي
  خزان سبز و تر است ... بهار و بي بي

تفاوت عمدة ديگر در آن است كه اين بناها، نه كاخهاي اختصاصي اميـران  
انـد. كاسـب و كـارگر و درويـش و غنـي و       و اشراف، بلكه از آن عامة مردم بوده

اي بوده است كـه در آن   اند؛ خانه آميخته هم مي جا بهمستمند همه نوع مردمي در آن
بايست كمبودهاي زندگي جسماني و خاكي ازطريـق بـه جـوالن آوردن روح،     مي

  بايست آدمي فربه شود از راه چشم. جبران گردد. در درون آن مي
*  

رسد كه در هيچ موضع ديگري از جهان، در مسـاحتي   چنين به نظر من مي
همه زيبايي و هنر و لطـف معمـاري جمـع     اهللا، اين د لطفبه اندازة مساحت مسج

  نشده است.
ها چون هزاران حـوري   ها و نقش نهيد، ناگهان رنگ چون پا به درون آن مي

اي  آنكه شور شهواني نشانند كه بي اي مي رييگيرند و بر بستر اث شما را در ميان مي
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بنـدي تـن بـه     پـاي داشته باشد، گرماي جسم از آن غايب نيست. در همان نقطـه  
  آميزد. هم مي خاك، با رهاشدگي از خاك به

شـوند، چـون    تـر مـي   روند كوچـك  هاي طاق كه هرچه باالتر مي اين لوزي
هـاي عطـار در    اي هستند كه رو به اوج نهاده باشند، چون مـرغ  هاي پركشيده مرغ

هـا بـه منزلـة قـوائم و      هاي فرود آمده بـر گـرد بدنـه    طلب آشيانة سيمرغ، و خط
  هاي دنيا آنها را نوشته است. ترين دست هايند كه گويي محكم هاي نقش تونس

سـوي ميـدان نقـش جهـان، درسـت       بار از آن وقتي در همين سفر نخستين
اهللا را ديـدم آنقـدر جـوان و رعنـا و      رو و از فاصلة دور ـ گنبـد شـيخ لطـف     روبه

ز ديگـري بشـود   نمود كه جز به زيباترين زن تاريخ روا نبود كه به چيـ  شاداب مي
  تشبيهش كرد.

*  
مدرسة چهارباغ چنان فضاي باز و شادي دارد كه تنهـا هماغوشـي هنـر و    

تواند چنين اثري پديد آورد. گويي سراي زنـدگي اسـت، سـراي كـل      طبيعت مي
ها در دامن فضاي بيكران، تجسم جسم  مشبك ظريف و حجره هاي پنجرهزندگي، 

زده و  هـاي زمسـتان   ح او. در آغاز بهار درختاند در برابر پهناوري رو حقير انسان
هاي تناور پير، به همراه آب آرام جوي، حكايت از انقراضـي داشـتند و ايـن     كنده

  افزود. خود چاشني لطيفي از حزن بر اين شادي مي
غمي و سـبكروحي انتهـاي عصـر صـفوي را در      مدرسة چهار باغ، همة بي

انگيـزي   كند و بزودي در فرجام غم خود منعكس دارد، دوراني كه خانه روشن مي
هاي زرد و خردلي و زيتـوني كـه بـه     فرو خواهد رفت. آيا شيريني و نشاط كاشي
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صورت خرمني از آفتابگردان، آنهمه نورافشـاني خفيـف دارنـد، حـاكي از چنـين      
  پاياني نيست، كه پايان شكوه هنر ايران نيز هست و آخرين آتشفشان آن؟

خبـري و مسـكنت و زوال    يخ ايران نمودار بيشاه سلطان حسين كه در تار
هـا و   آمـده و در ايـن حجـره    ترديد عاري از روح ظريفي نبوده كـه مـي   است، بي

هـاي باشـكوه تماشـا     نشسته و آفتاب لب بام دولت خود را بر اين لبـه  ها مي رواق
  كرده. مي

*  
تـوانيم گفـت كـه     هنر اصفهان هنر روحاني است، ولي از سوي ديگـر مـي  

ي است كه هنر از روحانيت گرفتـه و خـود را بـر آن تحميـل كـرده. چـون       انتقام
توانست به صورت برهنه (كه از نظر مذهب جلوة شيطاني داشت) بيرون آيد،  نمي

  هاي معصوم نمودار شد. در لباس بوته
در عصري كه دولت بر پاية دين استوار بـود و هنـر كالمـي ميـدان آزادي     

آزادي سخن به آزادگي فكر بسته اسـت) طبيعـي    يافت (زيرا براي خودنمايي نمي
بود كه هنر گنگ و مبهم نقش سر بر آورد، به صورتي كـه بهتـرين تجلّـي پيونـد     

  ر شعر حافظ.يآسمان و زمين و وفاق جسم و روح باشد، نظ
هـاي اصـفهان.    بينم در ميان شعر حافظ و كاشي من در اصل شباهتهايي مي

كار  تند؛ هردو چكيدة تاريخ ايران، هردو بههردو جويندة نامحدود در محدود هس
  برندة زبان رمز.

هـاي   حافظ در سخن خود رنگ و نقش را مضـمر كـرده اسـت، و كاشـي    
 Corresp ondance desartsاصفهان در نقش خود شعر را. اينجاست كه تقارن هنرهـا  

شـود؛ نقـش بـه صـورت، و رنـگ بـه        گردد و يكي به ديگري تبديل مي ميايجاد 



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٤ 

آيد، زيرا هـيچ   اي شبيه به عالم رؤيا پديد مي و دنياي پرنقش و نگار اثيريآهنگ، 
تنهايي خود نيست؛ در عين آنكه خود هست، چيز ديگري نيـز هسـت،    عنصري به

  شود. حالتي شبيه به حالت سراب ايجاد مي
*  

توانـد در   هنـد مـي   اگـرة ام، تنهـا   در ميان شهرهايي كه من در شرق ديـده 
اي دارد.  شكوه سرد زنانـه محل  تاج با اصفهان برابري كند. حشمت و غناي هنري

ناگهان بر اثر سحر تبديل بـه سـنگ شـده باشـد. ولـي بناهـاي        مانند صنمي كه به
 كار بـرده   رنگارنگ و پيچاپيچ الهوتي دارند. مصالحي كه در دو بنا به اصفهان جو

هاي  هاي به رنگ شده، متناسب با محل خود است: مرمر سفيد اگره (با گل و بوته
شوخ نارنجي و سرخ) در ميان فضاي ماالمال از سبزة شـهر و هـواي مرطـوب و    

  اي. گرم (شبيه به گلخانه)، چون جرعة خنكي است در كام تشنه
درمقابل، رنگ آبي و سبز بناهاي اصـفهان در دامـن خشـك فـالت ايـران      

گونـة   مرمر مهتـاب كنم كه  يابد. من تصور مي توجيه و جلوة تام و تمام خود را مي
كـرد، و   رنگ جلـوه مـي   رنگ ايران سرد و پريده محل در فضاي خشك غبرايي تاج

هاي اصفهان در سرزمين سرسـبز و پـرآب اگـره، در ميـان      برعكس الجورد كاشي
  ماند. جلوه مي شد و كم ها گم مي سبزه

ولي هردو اين بناها ـ چه اصفهان و چه اگره ـ يك خويشاوندي نزديك و   
منشأ دارند و آن روح لطيف شرقي است، احساس پالوده شـدة مجـرد از    اشتراك

  جرمهاي نفساني.
اند ولي معطوف به سراي ديگراند.  هردو بنا، به دست دنياداران ساخته شده

در پشت اگره عشق زني است كه مادر و همسر بـوده و ديگـر وجـود نـدارد، در     
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شين عرفان كرده است. در نام روحاني است كه هنر را جان پشت اصفهان عشق بي
  كرد، اكنون هنر است. گذشته عرفان مذهب را تلطيف مي

اي داشـته باشـد. مسـيحيت     بايست براي خود پشتوانة هنري هر مذهبي مي
آنژ و موسيقي بـاخ و هايـدن داشـته اسـت، و ايـران،       هنر لئونارد وونسي و ميكل

هنـد وغيـره وغيـره    گونه كـه چـين و    هاي اصفهان؛ همان ادبيات عرفاني و كاشي
  اند. ها داشته نگارخانه
 



  
  
  
  
  

  نظر برخي از سياحان اروپايي
  دربارة

  

  *سعدي و حافظ
   

  يآفرين انصار نوش
  

اين گزارش نه جنبة تحقيق دارد و نه جنبة ادب، بلكـه احسـاس شخصـي    
است، احساسي كه براي هر ايرانـي در برحـورد بـا نـام سـعدي و حـافظ دسـت        

كساني كه در اين دهد و در بيشتر از موارد ناخودآگاهانه است، و لزومي ندارد  مي
شناس و عالم و دانشمند و فيلسـوف باشـند در ايـن     احساس شريك هستند لغت

  مورد فقط ايراني بودن كافي است.
اي كـه در   آورد ـ همچون رشـته   اين احساس نوعي همبستگي به وجود مي

بندي ساخته باشد ـ اين همبستگي همان فرهنگ   دل مرواريد فرو رفته از آن گردن
  لت است.  و تمدن يك م

هـاي بسـياري از خارجيـان را     ب و خاك كنجكاويآفرهنگ و تمدن اين  
هاي فراوان طي مراحل كـرده   برانگيخته است چنان كه بسياري از آنان با دشواري

                                                            

ة در كنگر 1350. متن سخنراني كه در روز هشتم ارديبهشت 597تا  590، صص 280، شمارة يغما. *
   .هاني سعدي و حافظ ج
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اند و برخي از آنان خاطرات و مشاهدات خـود را بـه رشـتة     ن آمدهيبه اين سرزم
  اند. تحرير درآورده

اي  و علـوم انسـاني دانشـگاه تهـران مجموعـه      در كتابخانة دانشكدة ادبيات
هاي خارجيان موجود است. بيشتر اين مسافران به شـيراز   بسيار گرانبها از سفرنامه

اي از احسـاس   اند. گفتار حاضر شـمه  اند و بر آرامگاه سعدي و حافظ گذشته آمده
دوازده تن از اين مسافران دربارة اين دو ايراني بزرگ اسـت كـه خـاطرات سـفر     

اند و اين يك بررسي است دربارة اينكـه   ود را به زبان انگليسي يا فرانسه نوشتهخ
  اند. اند و چه احساس كرده ببينيم آنان بر مزار سعدي و حافظ چه ديده

انـد و   اند و كتاب خود را براي ايراني نيز ننوشته البته اين گروه ايراني نبوده
شد و لزومي هم ندارد كه چنين باشد. بان شايد بسياري از افكار آنان مورد قبولمان

اي شده است كه ميراث خود را با عينك خارجيـان مـورد    به هرحال سال و زمانه
دهيم و شايد دور نباشد روزي كـه حـافظ را بخـوانيم و     تحليل و تحقيق قرار مي

  بپسنديم چون فالن خارجي ان را خوانده و پسنديده است.  
نـويس   دوربين به دست كارت پسـتال هاي  گروه مورد بحث مانند توريست

اوي و ذوق مقايسـه داشـتند بـه هرجـا كـه      كاند. اينان كنج زودگذر امروزي نبوده
كردند و اجتماع آن زمـان را   رفتند اسامي را ضبط و از مناظر و بناها نقاشي مي مي

  نمودند. ترسيم مي
تمدار، شناس، نقاش، بازرگان، سياس در اين گروه افراد متفاوت مانند باستان

اي شركت داشتند. از نظر برداشت مطالب نيز ايـن   نظامي، نويسنده و مسافر حرفه
كنـد، يكـي در حضـور     گردد و سـخت نگـاه مـي    ياند، يكي م گروه باهم متفاوت

گـذرد و دل   دهـد، و يكـي سرسـري مـي     نشيند و گوش به حرف مـي  بزرگان مي
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ين كاري بـس دشـوار اسـت    گر هستند. البته ا دهد. برخي از اين گروه مقايسه نمي
زيرا براي مقايسة درست، دو طرف مقايسه را خوب بايد شـناخت. برخـي ديگـر    

نماينـد ثبـت    نويسند، و گروهـي ديگـر آنچـه احسـاس مـي      بينند عيناً مي آنچه مي
ناچـار در   اي خاص دارد كـه بـه   كنند، هريك از افراد اين گروه تربيت و حرفه مي

نويسـد،   نويسد، يكـي روزنامـه مـي    كي داستان ميگذارد. ي اش اثر مي سبك نوشته
دار دارد، و ديگري خشك و جـدي، و همچنـين. ايـن     يكي سبك شيرين و خنده

هـاي مسـافران پـيش از خـود داشـته و       جهانگردان بيشتر آمادگي پيشين با نوشته
بيشتر احساس خود را با آنـان مطابقـت داده و آن را رد يـا قبـول و يـا تصـحيح       

آمدنشان از شيراز، تأثير بسـياري از احسـاس    اي اين افراد ميزان خوشاند. بر كرده
آنان از سعدي و حافظ دارد، و اين خوش آمدن نتيجة نخستين برخـورد و اولـين   

اند ولـي   پذيرايي آنان در شيراز است. هركدام از آنان بر مزار سعدي و حافظ رفته
شناسند، و حافظ را  هتر ميفهمند و ب آيد آنان سعدي را بهتر مي چنين به دست مي

كنند و فقـط يكـي دو تـن حـافظ را بـر سـعدي        به خاطر معروفيت محلي ياد مي
اند. همة اين افراد همداستان هستند كه اين دو شاعر اثـري عميـق بـر     ترجيح داده

اند، و در ميان هر گروه از افراد جامعه شعر و گفتـار و   روح و فكر ايراني گذاشته
  فكرشان رايج است.

پرداريم. ايـن كتابهـا بـه ترتيـب      ها مي اكنون به بررسي يكايك اين سفرنامه
شـود آزاد اسـت، و بيشـتر     اي كه عرضه مي اند، و ترجمه سنوات چاپ منظم شده

  سعي شده است تا روح مطلب به فارسي منعكس گردد.
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  .ـ 1ـ 
  تاورنيه، ژان باپتيست
  مسافرت به ايران

  

نويسـد كـه    و اطراف آن با خونسردي مـي او در ضمن توصيف شهر شيراز 
در شيراز مسجد كهني است كه در آن سعدي مدفون است ـ كسي كه ايرانيـان او   

اي در  دانند. روزي بي شك بسيار زيبا بـوده و مدرسـه   را بزرگترين شاعر خود مي
اي  كنار آن قرار داشته ولي امروز مانند بسياري از بناهاي شهر به صـورت ويرانـه  

اي است با حوضي  رويم چشمه ها كه پايين مي ست. در كنار مسجد از پلهدرآمده ا
رود،  شمار مـي  بسيار وسيع كه ماهيان زياد در آن هستند. دست زدن به آنها گناه به

ام  انـد. چنـان كـه در جـاي ديگـر هـم گفتـه        شود كه ماهيان سعدي چون گفته مي
ا كهنه عمارتي را آبـاد كننـد   ايرانيان بيشتر دوست دارند كه ساختماني نو بسازند ت

هرچند تعمير بسيار ناچيز باشد. او سپس دربارة دراويش اطراف شـيراز صـحبت   
كشند، و در برابر هيچ بزرگي بلنـد   كنند، و قليان مي كند كه چه آرام زندگي مي مي
گويد در آن طـرف شـيراز كـه     شوند، و تكبر و آزادگي خاص دارند. آنگاه مي نمي

اي از آن قبـر حـافظ    ند قبرستاني هست ديـواردار و در گوشـه  ك آفتاب غروب مي
است كه جـاي عبـادت و زيارتگـاه دراويـش اسـت. تاورنيـه حـافظ را شـاعري         

  داند كه در مدح شراب شعر ساخته. زبردست مي
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  . ـ 2ـ 
  لوبدين كرني

  ها مسافرت
  

توانـد   او نام سعدي را به صورت جالبي ضبط كرده است. كمتر كسـي مـي  
شيخ سعدي است. اطـراف شـيراز را   » زدي زيگ«توجه اول دريابد كه منظور از  با

ها وسـگ   كند از قبرستانها گرفته تا چنارهاي كهن و حتي زوزة شغال توصيف مي
جاست كه گويد مزار يكي از اولين شعراي ايـران در اطـراف    در شب، و در همين

خود اين مزار را بنا نويسد كه سعدي  شيراز است و منظورش سعدي است. او مي
كرده و بيست كتاب عربي و دو كتاب فارسـي از او بجـا مانـده اسـت. چشـمه و      

جـاي   گويد چون مجاز نبودم كه ماهي بگيرم به كند و مي ماهيان را نيز توصيف مي
  آن چند خرچنگ گرفتم.

  . ـ 3ـ 
  موريه جيمز

  سفري به ايران
  سفر دوم به ايران

  

تم در زير درخت چناري كه خود كاشته است گويد بر مزار حافظ رف او مي
گـري شـده، در آنجـا دراويـش قليـان       مدفون است. سنگ قبر او بسيار زيبا كنـده 

خواننـد. آن مـزار گردشـگاهي اسـت      نوشند و از اشعار او مي كشند و قهوه مي مي
دهـد.   نجا زندگاني ميكند و كاسه آبي به رهگذران مـي آبراي ايرانيان. و درويشي 

ن دنويس در مسافرت دومي خود به ايـران از آرامگـاه سـعدي ديـ     رنامههمين سف
بايست به عنوان اولين  گويد چون دفعة پيشين آنجا را نديده بودم مي كند و مي مي

نمايـد   گونه توصـيف مـي   جاي ديدن، گذشته را جبران نمايم و اين ديدن را بدين
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قـة كـوه نـوعي    حل خشكي زيبـايي دور مـزار سـعدي را گرفتـه و دورنمـاي نـيم      
انگيـز اسـت. و ايـن احسـاس كـه       انگيز است. سنگ قبر و وضع آن اسـف  هراس

آفرينـد بـه ايـن روز افتـاده      يادبود كسي كه نبوغش در افق آسيا هنوز شادماني مي
آور است. آنجا اكنون اقامتگاه بـدبختي اسـت و درويشـي تنهـا در آن      است نفرت

اي از كتاب شاعر را عرضـه   م نسخهدهد و ه اقامت دارد كه هم سنگ را نشان مي
دارد تا هر مسافري به فراخـور حـال چيـزي بـه او بدهـد. موريـه بـر عالئـم          مي

خورد، و همـو   خورد تأسف مي يادگارنويسان كه بر در و ديوار بسيار به چشم مي
  گويد چشمة سعدي را ديدم ولي از ماهيان نظركرده اثري نديدم. مي

  
  . ـ 4ـ 

  پورتر، سر ربرت كر
  سفر به گرجستان، ايران، ارمنستان

  

گويد از اشعاري كه حافظ ترسيم كرده و در اشـعارش زنـده سـاخته     او مي
اي باز نمانـده، همـه چيـز در     خان نشانه است خبري نيست از باغ و درختان كريم

  حال انهدام و خرابي.
هـاي   سراغ آرامگاه حافظ رفتم تا آرامگاهي را كه دربارة زيبايي و سـايه  به

ت قبري عادي در ميان قبور، سانگيز ا قدر تأسف آن بسيار نقل شده است ببينم. چه
نه كسي پيش دويد تا آن را نشانم دهد و نه از ديـواني بـر زنجيربسـتة او خبـري     

كننـد.   خوانند ولي بـه آرامگـاه او توجـه نمـي     بود. عجيب است كه سخنش را مي
طور كلي با سـر ويليـام    دم و بهسپس به آرامگاه سعدي دومين افتخار شيراز سر ز

ام. وضـع آرامگـاه او از آرامگـاه حـافظ هـم       عقيـده  مالكم دربارة نبوغ سعدي هم
خراب با چند درخت. افرادي كه به اين  انگيزتر بود. ساختماني محقر و نيمه تأسف
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آينـد.   زنند بسيار كم هستند و بيشتر خارجيان كنجكاو به اينجا مـي  آرامگاه سر مي
در كنار چشمة سعدي رفته و تعجب كرده كـه مـردم بـا آنكـه فقيـر و       پورتر هم

  گيرند. اند ماهيان چشمه را نمي گرسنه
  

  . ـ 5ـ 
  باكينگام، ج. س.

  مسافرت به آشور و ماد و ايران
  

گويد كه قبرش در  او از شيراز به دقت ديدن كرده است. درمورد حافظ مي
ت از تبريـز كـه بـا خـط زيبـايي      باغ زيبايي قرار دارد و سنگ مزارش مرمري اس

حكاكي شده است. متأسفانه از درختي كه حافظ با دست خود كاشته و در زير آن 
دفن شده ديگر اثري نيست. اگر در انگلسـتان بـود هـر قطعـه از آن را در جـايي      

داشتند. در مـزار حـافظ دراويـش بـراي نويسـندة       كردند و بزرگ مي نگهداري مي
  گذارد. ن امر اثري عميق در باكينگام ميگيرند و اي كتاب فال مي
چنان كه  گويد كه ايرانيان براي ريختن جرعه شرابي بر مزار حافظ آن او مي

اي بـه   خورند چنـان عالقـه   آيند زيرا آنان كه شراب مي معروف است به اينجا نمي
علم و عرفان ندارند كه بـه اينجـا بياينـد. دربـارة سـعدي بيشـتر بـه شـرح حـال          

دهـد. مـزارش    نامة او تخصيص مي و چندين صفحة بزرگ را به زندگي پردازد مي
اي دارد حاكي از آن كـه عمـارتي اسـت آجـري و      كند و فقط جمله را زيارت مي

  گري شده است. كنده 691فقيرانه و بر سنگ مرمر آن به عربي و كوفي سنة 
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  . ـ 6ـ 
  فالندن، اورژن

  مسافرت به ايران
  

ارد كه بسيار به خود ببالد و معروف شود زيرا كـه  گويد شيراز حق د او مي 
انـد، و شـرابش بهتـرين شـراب      دو تن از بزرگترين شاعران آسيا از آنجا برخاسته

شـود، بـا    ديده مـي  نجهان است. ولي وضع فعلي آن خراب و ويراني بسيار در آ
اند. وظيفـة مـن ايـن     اين وصف مردم غرور خود را به سعدي و حافظ حفظ كرده

احتـرام وتكـريم بنمـايم. راه مـزار     كه بر سر مزار آن دو حاضر شـوم و اداي  بود 
اي قرار دارد كه اسم شـاعر بـر آن    سعدي بسيار سخت و خشك است، در دهكده

اي بود تنها و در آن بسته. در زدم شخصـي در را بـاز كـرد     نهاده شده است. خانه
اند مرا گذراند در برابر سـنگي   درحالي كه از ميان خارهايي كه جاي گل را گرفته

هـا   او گفت: شيخ سعدي. يادگارنويسان بر در و ديوار اين اطاق چهقرار گرفتم و 
باشـند. اگرچـه    اند، ولي احساس كردم كه آنها تنها دوستان سـعدي مـي   كه نكرده

عظمت نويسندة گلستان جاوداني است ولي تأثرانگيز است كـه سـنگ قبـر او در    
ماهيـان   حال ازبين رفتن اسـت. فالنـدن نيـز ماننـد سـاير مسـافران از چشـمه و       

گويد كـه در بـاغي پردرخـت مـدفون      نمايد. درمورد حافظ مي نظركرده ديدن مي
است و محل دفن حافظ غمزدگي و تنهايي محل قبر سعدي را ندارد. حافظ خود 
در اين باغ زندگي كرده و در زير درخت چنار مدفون شده است. در اين قبرستان 

ظ را با دست خود نوشته است. اي از ديوان حاف كند كه نسخه درويشي زندگي مي
برند به عنوان گردشگاه به اينجا  دوستداران حافظ و كساني كه از شعر او لذت مي

آيـد، گـويي    گونـه نمـي   كشند، ولي بر مزار سعدي كسـي ايـن   آيند و قليان مي مي
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شخصيت متفاوت اين دو تن بر مزارشان سايه افكنـده اسـت. سـعدي فيلسـوف     
مسـلك، حـافظ بـر مـذاق ايرانيـان       ذران و صوفيگ است و جدي، و حافظ خوش

  تري دارد. ايد و مريدان فراوان خوشتر مي
  

  . ـ 7ـ 
  گوبينو، كنت دو
  سه سال در آسيا

  

اي از ايران كه ميل ندارم بدانجا باز گردم شيراز است.  گويد تنها نقطه او مي
سـعدي   كند. نـه بـر مـزار    خور است و فقط انتقاد مي اصوالً از اين سفر سخت دل

كند. گوبينو دربارة گفت و شنود خود بـا يكـي از    رود و نه از حافظيه ديدن مي مي
نويسد كه او از من سؤال كرد كه نام دريايي كه فرانسـه و اسـپانيا را    شهزادگان مي
كند كدام است، و طول خط آهن بين مارسي و الجزيره چقدر است.  ازهم جدا مي

گويـد   گيرد بلكـه مـي   مسخره كردن به خود نميگوبينو در برابر اين پرسشها لحن 
اگر فكر كنيم كه در ميان دانشمندان اروپايي هم تعداد بسيار كمي از مشـهد يـا از   

  ماند. كربال نامي شنيده و يا اطالعاتي دارند جاي گله از شاهزادة شرقي باقي نمي
  

  . ـ 8ـ 
  ويلز، س. ح.

  سرزمين شير و خورشيد يا ايران نو
  

ه از تاجر انگليسي كه در بازگشت از هند در شيراز مرده و در او هنگامي ك
گويد در نزديكي اين باغ در قبرسـتان كـوچكي    كند، مي باغي مدفون است ياد مي

كه مسجدي گلي در آن بنا شده قبر حافظ قرار دارد. سنگ قبر از مرمر زيباي يزد 
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گردشـگاه اهـل   است كه بر آن اشعار زيباي شاعر كنده شده است. ايـن قبرسـتان   
كشـند، و از ديـوان او    شوند و قليان مي ادب است كه غالباً بر مزار حافظ ديده مي

هـاي او احتـرام    اند كه به نوشته خوانند. در اطراف قبر او كساني دفن شده شعر مي
كننـده بـيش    خوانـده حـافظ را يـك تخيـل     بسياري گذاشتند. بيشتر ايرانيان درس

هايش بدآموزي دارد. درويشي بـا خوانـدن    و در نوشتهپندارند و معتقدند كه ا نمي
نهد و از آنجا فال براي مردمان بازگو مي كنـد.   اورادي كاردي در ديوان حافظ مي

از آنجا قبر سعدي قرار دارد معلـم اخالقـي كـه بـر اسـاس افكـار او        ركمي دورت
وغـي  در«گذاري شده است، و بـراي نمونـه تعبيـر     روش فكري اكثر ايرانيان بنيان

نويس مدت زيادي  كند. اين سفرنامه را ياد مي» انگيز ميز به از راستي فتنهآ مصلحت
تر بر افـراد   طور كلي عقيده دارد كه سعدي اثري عميق در شيراز اقامت داشته و به

آيـد كـه او    كنندگان قبر حافظ چنين به نظر مـي  جامعه دارد ولي با مشاهدة زيارت
  بيشتر مورد توجه است.

  
  . ـ 9ـ 

  سايكس، سر پرسي
  ده هزار ميل در ايران ...

  

اي بـه   او در توصيف خود از شيراز يادي از بزرگـي ايـام گذشـته و اشـاره    
كنـد و در كتـاب خـود بسـياري از      وضع اسفناك آرامگاههاي سعدي و حافظ مي

آورد مثالً درمورد تنـگ تركـان كـه در گلسـتان      اشعار حافظ و امثال سعدي را مي
آباد كه در حافظ ياد شده و دربارة چوگان كه هم سـعدي و هـم    نآمده و آب رك

كنـد كـه    جويد. او بسيار تعجب مي حافظ مطالبي دارند به اشعار آنان استشهاد مي
    مستخدم او بسياري از اشعار سعدي را حفظ داشته است.
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  . ـ 10ـ 
  كروشي، ويليام
  عبور از ايران

  

ر گـل و بلبـل و شـعر و شـراب و     آيد كه شه به شيراز مي او با اين انديشه
زيبارويان است، ولي به جاي آن بلـبالن را خـاموش و گلهـاي سـرخ را پژمـرده      

گويد شيراز دو شاعر بزرگ را در خود پرورانده ولي متأسفانه چون  يابد. او مي مي
انـد   و را معرفـي نمايـد ناشـناخته مانـده    دشخصي همچون فيتز جرالد نبود كه آن 

هايشـان را   شناسند و گفتـه  ا شاهزادگان و گدايان اين دو را ميدرحالي كه در اينج
بود اگر كارگران شهر لندن روزي از اشعار شكسپير  به خاطر دارند. چه عجيب مي

ديـن و ملحـد و    آورد و او را بي شمار نمي خواندند. حافظ را كمتر از سعدي به مي
دش او را اجازه ندادنـد  گويد كه به دليل عقاي داند و مي عاشق شراب و زيبايي مي

تا در گورستان عمومي دفن شود و ايرانيـان سـعي دارنـد كـه معـاني ديگـري در       
  راستي نيازي به اين نيست. اشعار او بيابند ولي به

  
  . ـ 11ـ 

  برادلي، برت
  ايران از خليج تا درياي خزر

  

گاه سـعدي و   گويد بزرگترين افتخار شيراز اين است كه وطن و دفن او مي
است و روح آنان در اين شهر جاودان مانده است، آرامگاه آنان بـا مراقبـت    حافظ

اند، و قبرشان زيارتگاه هر  درحتان چنار آرميده ةشود و هردو در ساي نگهداري مي
ايراني واقعي است. سعدي دور از سر و صـداي شـهر در محلـي آرام و سرسـبز     

هـاي   با چنارها و تبريـزي خوابيده است، در باغي كوچك كه ديوارهاي بلند دارد 
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اي نيسـت و در آن بـرگ    زيبا؛ و قبر سعدي در اطاق سفيدي است كه بر آن لكـه 
اطفـال   اي اسـت كـه   خانـه  در كنـار مـزار مكتـب   گل و شكوفه ريخته شده است. 

  يات قرآن و تكرار درس اشتغال دارند.آصدا به تالوت  خردسال در آن هم
رد داستاني دربـارة جـدال در محـل    گويد كه از حافظ كمتر اطالع دا او مي

دفن او شنيده يا خوانده است. قبر حافظ تنها نيست در اطرافش گـويي دوسـتاني   
گردنـد و فـال    اند. افراد در ميان درختان مـي  كه در زندگي داشته است جمع شده

شـود:   چوب فلزي قبر را احاطه كرده و بر آن اين كلمات ديده ميرگيرند. چها مي
  »!د و اروپاييشعبة تلفن هن«

  
  . ـ 12ـ 

  نورتن، هرمان
  در زير آسمان ايران

  

نويسد كه عشق جاويدان ايرانيان به اين شهر بـه خـاطر    او دربارة شيراز مي
اين است كه مزار سعدي و حـافظ در آنجـا قـرار دارد، ولـي از گلهـاي سـرخ و       

باغهـا   يابد و در عوض چنارهاي بلند را كـه از ديوارهـاي بلنـد    بلبالن خبري نمي
رود و عكسي از قبـر   ستايد. با دوستي به زيارت آرامگاه حافظ مي نمايان است مي

گويد حافظ در خـارج از شـهر    شود. او مي گيرد كه در كتاب او ديده مي حافظ مي
شيراز در قفسي آهنين گذاشته شده و بر سنگ مزارش نام او و چند شـعر نوشـته   

زيان است كه در زير ساية درختـان آن  شيرا ةشده است. اينجا گردشگاه روز جمع
نشينند. مقبرة سعدي دورتر است در عمارتي قرار دارد و چراغي بر آن روشـن   مي

اي اسـت كـه    خواند. نزديك آرامگاه سعدي مدرسة پسـرانه  است و قاري قرآن مي
  كنند. آموزند و آنچه كه بايد حفظ نمايند با صداي بلند تكرار مي در آن قرآن مي
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*  
شود كه هركدام از ايـن سـياحان از    خوبي مالحظه مي چند نمونه به در اين

اند. مثالً يكي يادگارنويسان را به  ديدگاه خود به شيراز و دو بزرگمرد آن نگريسته
داند. يكـي   گيرد و ديگري عمل آنان را نشانة لطف و صفا و توجه مي باد انتقاد مي

اروپاييـان بـراي ايـن دو تـن     اندوهناك است از اينكه چرا به سـبك بزرگداشـت   
اند و ديگري شاد است از اينكه گروهي درويـش گـرد    آرامگاههاي مجلل نساخته

داستانند اين  نچه كه هر دوازده سياح بر آن همآاند.  آرامگاه اين دو شاعر حلقه زده
است كه آرامگاه اين دو شاعر وضع محقر و نامناسبي دارد ولي با اين وصف اين 

  اند. ق دل ايرانيان زنده ماندهدو تن در اعما
در اينجا شايد بتوان سؤالي را مطرح كرد و آن اين است كه آيا امـروز كـه   
آرامگاههاي اين دو بزرگوار با جالل و تزيين و زيبايي هرچه تمامتر ساخته شـده  
و محل آمد و شد بسياري از جهانگردان داخلي و خارجي است، ايا تا چه انـدازه  

نويسـي بـه    و تن در دلهاي ايرانيان باقي است. اگر امروز سفرنامهاين د ةنداي زند
ايران سفر كند قطعاً خواهد گفت شيراز شهري است زيبا با خيابانهاي اسفالته پـر  

سراهاي مجهـز. بـه سـعديه و حافظيـه هـم خواهـد رفـت و         گل و گياه و مهمان
سـنج باشـد    هشك اثري هم در او خواهد گذاشت. اگر اين سياح تيزبين و نكتـ  بي

اي را هم اضافه خواهد كرد كه در ميان ايرانياني كـه بـا آنهـا روبـه رو شـده       نكته
جز اسم چيزي نمانده اسـت و ايـن افـراد كـه جامعـه       است از حافظ و سعدي به

احسـاس   اعتنـا و بـي   دهند بر فرهنگ گذشتة خـود بـي   تشكيل ميامروز ايراني را 
كلي گسيخته نشده باشد نزديـك   ان اگر بهو ادب اير اند. امروز رشتة فرهنگ گشته

پاره شدن است مرواريدهاي اين رشته هركدام به طرفي افكنده شده است. من بـه  
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عنوان يك ايراني عادي اين نسل حق دارم سؤال كنم چـرا؟ و حـق دارم بـر ايـن     
  تك مرواريدها با اشك بنگرم و فرياد برآرم كه چه بايد كرد؟

زرگداشـتي در سـطح جهـاني بـراي دو تـن از      مثالً چرا در شيراز مجلس ب
شود درحالي كه اين اطاق گنجايش بيش ازبيست تن  مردان نامي اين شهر برپا مي

هـاي   را ندارد؟ چرا در شيراز مركزي براي تحقيق و تتبع دربـارة افكـار و انديشـه   
اي كه به نام مالصدرا ناميـده شـده    سعدي و حافظ وجود ندارد؟ چرا در كتابخانه

  چنين ناچيز است؟ آثار مربوط به فرهنگ و تمدن و ادب اين مملكت ايناست 
شايد عالج كار اين باشد كه دست احتياج به دوستان ايران در خـارج دراز  

زدگان را راهي براي تمـدن و فرهنـگ    كنيم تا بيايند براي ما فكر كنند، و ما غرب
رجي هرقدر هـم  دهم، خا خودمان نشان دهند ولي خودم به خودم جواب نفي مي

شود  فارسي را خوب تكلم كند و ادب ايران را دوست بدارد و بشناسد ايراني نمي
  تواند ايراني فكر كند. و نمي

پس ناچاريم كه به خود آييم و در زمان حال و با درنظـر گـرفتن نيازهـاي    
امروز بينديشيم و به ادبيات و فرهنگ خود تحركي دهيم تـا مـورد قبـول ايرانـي     

  قع شود.اامروز و
پوسيدة  هاي نيم سازي خارج شويم و ريشه پرستي و موزه سعي كنيم از مرده

  گذشته را چنان تغذيه كنيم كه بارور شود و گلستان و بوستان به وجود آورد.



  
  
  
  
  

  *انجمن فرهنگي ايران و هند
  

  زاده  حسن تقيسيد 
  

در ابتداي سخن بايد بگويم كه براي اينجانـب، بـه وسـيلة گذاشـته شـدن      
وظيفة افتتاح انجمن روابط فرهنگي هند و ايـران بـه عهـدة مـن، افتخـار بزرگـي       
بخشيده شده و به همين جهت اولين تكليف من تشكر خالصانه از اين حسن ظنّ 

مؤسسين اين انجمن است. زمينة ارتباط معنوي هند و ايران بقدري وسيع  و لطف
است كه عالقمندي جمعي از دانايان و ارباب فهم اين مملكـت بـه هنـد عجيـب     

  نيست بلكه اگر عجبي هست در تأخير تشكيل چنين انجمني تاحال است.
ناميم  يم» هندوستان«اي كه ما از قرنها به اين طرف آن را به نام  شبه جزيره

مملكتي بوده كه با وجود آنكه سكنة آن در نژاد و زبـان و ديـن مختلـف بودنـد،     
داراي يك آداب و تاريخ مشترك بوده و بـه مملكـت عظـيم خـود عالقـة قـوي       

اند. حاال اين قطعه از حيث سياست و اداره به دو مملكت تقسيم شده است.  داشته
اسـت. كلمـة هنـد كـه مـا       مع ذلك اسم هندوستان جهت جامعة آن شبه جزيـره 

كنيم از لفظ سند آمده با آنكه سند (رودخانـه و واليـت) حـاال جـزو      استعمال مي
                                                            

به رياست جناب آقاي سيد انشگاه انجمن ايران و هند در باشگاه د 1324مرداد  24شنبه  *. روز سه
 .244تا  241صص  1334يغما، سال هشتم، شمارة ششم شهريور  زاده افتتاح يافت. حسن تقي
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هندوستان فعلي نيست. سفر ماني مؤسس دين مانوي به هنـد در تـاريخ معـروف    
  است ولي فقط به سند رفته بود.

چون خاك ايران و هندوستان اتصال دارد تمدن اين دو قطعه هم از قـديم  
مرتبط بوده است. اكتشاف تمدن بسيار قديمي در سند و پنجاب و شـهرهاي  باهم 

كه تاريخ آنها نزديك به پنج هـزار و سيصـد سـال قبـل     » ايهارا«و » موهنجودارو«
رسد، و شباهت نزديكي كه بين آثار آن نقاط با آثـار سـومر در جنـوب غربـي      مي

شتة اتصالي در خط ايران (فعالً در خاك عراق) ظاهر ساخت و تحقيقات بعدي ر
  و بلوچستان نمايان كرد. دتمدن آسياي غربي و هن

پس از آن ادوار خيلي قديم قبايل اريايي از خارج و شايد از شـمال غربـي   
اي هـم از   و بيشتر در پنجاب استقرار يافتند. زبان آنها كه نشـانه  به هند وارد شده

د و اروپـاي شـرقي بـود و    اي از السنة هنـ  يعني شعبه» آريايي«نژادشان تواند بود 
هـاي زردشـتي    يا مجموعـة سـروده  » ريگ ودا«شباهت زياد آن زبان كه اثرش در 

قديم از حدود قرن ششم قبل از مسيح و از شمال مشرقي ايران قرينـة قرابـت يـا    
  حتي وحدت دو قوم ودايي و اوستايي تواند شد.

» جـم «ثالً قصص و روايات قديم يا اساطير دو قوم هم از يك مبدأ است. م
هندي است. بين عهد سروده شدن وداها و ظهـور بـودا   » يم«اساطير ايراني همان 

هايي در هند پديد آمد و تمدني بومي داشتند ظهـور بـودا مبـدأ     ممالك و سلطنت
نهضت عظيمي بود و دين او در هند مخصوصاً پنجاب و مغرب هنـد و همچنـين   

پادشاه بزرگ هندوسـتان  » اسوكا«در مشرق ايران انتشار وسيعي گرفت و گرويدن 
) قبل از مسيح به آن كيش آن را بـه اوج عظمـت رسـانيد. در آسـياي     264-227(

فعلـي افغانسـتان    مركزي و شمال شرق ايران مملكت كوشان و آنجاها كه قلمـرو 
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و بلـخ بـا معبـد معـروف نوبهـار كـه        است اين دين مراكز زيادي پيدا كرده است
باشد در ايران نيز شهرت داشت. اگرچه ايرانيـان دورة   يعني معبد جديد» نواوهار«

ك   «آن معبـد   اسالمي آن را آتشكده فرض كردند، متـولي  رمـك يـا ب رمـناميـده  » ب
شد و اخرين آنها تحت اطاعت مسلمين درآمده و اوالد او مقامات عمـده پيـدا    مي

  كردند و به برمكيان معروف شدند.
يران و سـلطنت يونـاني در پنجـاب و    بعد از اسكندر حكومت يونانيان در ا

باختر به هرحال جهت اشتراكي بين دو مملكت بود. از عهـد قـديم آثـار ارتبـاط     
آسف دادبي بين هند و ايران مشهود است. بازي شطرنج و كتاب كليله و دمنه و بو

و بلوهر از هند به ايران آمـده اسـت. در دورة قبـل از اسـالم و مخصوصـاً عهـد       
ساسانيان علم نجوم و طب هندي نيز در ايران رواج يافته بود. وجود لغات هندي 
زيادي در زبان فارسـي شـايد بيشـتر دليـل ارتبـاط تجـارتي بـين دو مملكـت و         

اي از لغـات هنـدي در    مخصوصاً سواحل هند و خليج فـارس توانـد شـد. امثلـه    
اي  عالم آلماني جمع كرده و خود اينجانب نيـز در خطابـه  » پاول هورن«فارسي را 

كه به عنوان توجه ايرانيان در گذشته به طب در مجمع شير و خورشـيد سـرخ در   
به از نباتات را در فارسي كه اصـالً هنـدي   ة معتددچند سال قبل خواندم اسامي ع

  هستند شمردم.
المي ازوقتي كه از اوايل قرن اول مسلمين داخل ملتـان و سـند   در دورة اس

شدند روابط عالم اسالمي با هند از طريق برّي از راه ايران بود و ظاهراً اين روابط 
غالباً به وسيلة ايرانيان بود. تسلط قرامطه در ملتان عالمـت ارتبـاط آن نـواحي بـا     

ن و اخالف او اين روابط بـين  مراكز اسمعيلي عراق و ايران است. بعد از سبكتكي
عالم اسالمي و هند بسيار وسعت گرفت، اگرچه براي هنـد بـه علـت آنكـه ايـن      



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٣٤ 

طريق استيال و تعرض مذهبي بود نامطلوب بود لكن بعدها كه هنـديهاي   رابطه به
  مسلمان تمدن اسالمي و هندي تأسيس كردند امتزاج كاملتر گرديد.

عرفاني بين دو مملكت را با جزئيات تاريخ اشتراك اداب و روابط علمي و 
طـور كـاملتري جمـع و يادداشـت      آن دوست فاضل ما آقاي فريـدني مشـايخ بـه   

خواستم اين رشته را دنبال كنم چيزي بهتر از آن نبود كـه   اند و من اگر مي فرموده
آن يادداشتها را كه ايشان با كرم خاص به اختيار من گذاشـتند بـه عـرض آقايـان     

كنم وظيفة عمدة اينجانب امروز افتتاح كالم و  لكن چون گمان مي محترم برسانم.
قيمت در يك خطابة خـود   آغاز نظير اين مجالس است بايد همة آن معلومات ذي

  به سمع آقايان برسد.ايشان در يكي از جلسات آيندة انجمن 
من فقط به عصر خود بايد اشاره بكنم و بگويم كه همين امروز مـا چقـدر   

از هند و تمدن و علوم و آداب و فلسفة آن مستفيد گرديم. هنـد امـروز   توانيم  مي
در راه ترقي است و وضع سياسي و اقتصادي آنها بسـيار محكـم و متـين و قابـل     
سرمشق بودن است. هند ساليان دراز تحت تسلط بيگانگان بود و امكـان انبسـاط   

افتـاد و در هفـت   براي وي كم بود لكن به مجرد آزادي به راه انضباط امور خـود  
هاي ترقيات مـدني   هشت سال، بيش از سي چهل سال راه رفت و در غالب رشته

راهي زياد پيمود. اگر انجمن ما در تهران به شناسـاندن اوضـاع هنـد و معـارف و     
هاي مفيد و وسايل ديگـري كـه در    آداب آن خطه خدمتي بكند و به وسيلة خطابه

فاهم و آشنايي بيشتر اين دو ملـت بشـود   بيني شده واسطة ت اساسنامة انجمن پيش
  المللي نموده است. دوستي بين مددي مهم به معرفت و تمدن انساني و صلح

من سابقاً گفتم كه اينجانب از ايام جواني از دوستان هند و هنديها بـودم و  
طلبان آنها همكاري كردم و براي اين اخالص ممتد اجـري بهتـر از ايـن     با آزادي
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اند و اينك به  ام پذيرفته و افتخار داده به اين مقام كه در آن ايستاده شد كه مرا نمي
همين چند كلمه براي افتتاح انجمن اكتفا نموده حضار محترم و ساير هموطنان را 

  نمايم. ن دعوت ميآبه شركت در كار اين انجمن و عضويت در 
  
  



  
  
  
  

  *فرهنگ ايران و مسألة استمرار
  

  **كوب عبدالحسين زرين
  

شـك دورة   روزي كه بيانية كورش بزرگ در بابل به اطالع عامه رسـيد بـي  
اي در تاريخ جهان آغاز شد. با اين بيانيه دورة باستاني شرق كه در آن قـدرت   تازه

ة ضوب داشت عرو غلبة پادشاهان آشور و بابل تمام آنچه را كه تعلق به اقوام مغل
اي داد كه در طي آن شاهنشاهان پـارس   كرد جاي خود را به دورة تازه نابودي مي

وان اصـل  نـ محبت نسبت به اقـوام تـابع و تسـامح درمـورد عقايـد آنهـا را بـه ع       
كشورداري تلقي كردند و نوعي سياست همزيستي پيش گرفتنـد كـه در سـاية آن    

آميخـتن عناصـر و اقـوام     ي درهـم آميـزي بـرا   گونه مجاهدة خشـونت  آنكه هيچ بي
نامتجانس حوزة امپراطوري خويش به عمل آورند از هر قوم و هر نـژاد آنچـه را   
آموختني و نگهداشتني بود در مجموعة فرهنگ تركيبي خـويش وارد كردنـد و از   

فقط با اقوام تابع پيوند معنوي استوار كردند بلكه در آداب و عقايد آنهـا   اين راه نه
توان در آنچه يهود بابل از  فقط مي نامرئي نمودند. اين نفوذ نامرئي را نهنيز نفوذي 

انـد نشـان داد، بلكـه در يونـان هـم سررشـتة آن را        تأثير عقايد مزديسنان پذيرفته
                                                            

  .456تا  449، صص 1350ارة هشتم، آبان *. يغما، سال بيست و چهارم، شم
  ايراد شده است. 1350مهرماه  21**. اين خطابه در مجمع دانشمندان جهان (شيراز) 
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توان يافت چنان كه غير از آنچه امثال اناكساگور و افالطون به تعلـيم زرتشـت    مي
و آيين ميترا نيز  Les Mages hellénisés» شده مغان يوناني«مديونند، ايران از طريق 

  در عقايد و آداب يوناني و تمام اروپا نفوذ يافت.
توانسـت   دنيايي كه با بيانية كورش بزرگ تولد يافت در عين آنكه البته نمي

با آن همواره هماهنگ بماند و ناچـار گهگـاه بـه اقتضـاي احـوال از آن انحـراف       
هاي قديم شرق  حوصلة امپراطوري ن و تنگرحم، خش جست بكلي با دنياي بي مي

تفاوت داشت. برخالف آشور و بابـل كـه شـهرهاي دشـمن را بـا تمـام مـردم و        
ــا مــي  ــانروايي هخامنشــيان حتــي در   معابدشــان عرصــة هــالك و فن ــد فرم كردن

لگام نساخت. در تمـام ايـن    ها را  طعمة خشم بي ترين انقالبها اقوام و ملت سخت
شاهنشاهان ايران ازبين رفت نه قوم و ملتي نـابود شـد و    دوره نه تمدني بر دست

نويسان اروپا دربارة خطري كه در برخورد  دهد كه دغدغة تاريخ اين نكته نشان مي
كرده است با سابقة تـاريخ   ساالميس و ماراتن آزادي و فرهنگ غرب را تهديد مي

الف و گـزاف   ها هيچ توافق ندارد و جـز  ايران و با طبيعت فرمانروايي هخامنشي
  پردازان نيست. قصه

تسامح كورشي كه در تمام دوران هخامنشي ـ بجز در ادوار كوتاه ضعف و  
العاده عدول از آن را تجـويز يـا ايجـاب     فترت يا در ادواري كه نوعي حالت فوق

كرده است بيش و كم برقرار بود. وحـدت امپراطـوري هخامنشـي را تضـمين      مي
كرد كه بـين شـرق و    شاهنشاهان را به منزلة پلي مي حال قلمرو كرد، و در عين مي

غرب، بين كهنه و نو، بين دنياي مادي و دنيـاي معنـوي كشـيده شـده بـود، و از      
ساخت كه تمام اقوام نامتجانس حوزة شاهنشـاهي   همه يك فرهنگ تركيبي مي اين

فقـط در آنچـه بـا     سـاخت. نـه   مند مي هرا تا حد ممكن در آن شريك و بدان عالق
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موجب آميزگاري عقايد ديني و در  قايد و آداب ارتباط دارد اين تسامح كورشيع
بلكـه حتـي در آنچـه بـه      عين حال ماية حفظ احترام متقابل اديان و عقايـد شـد،  

هاي بين اقوام شد. كاخ  بازرگاني و صنعت نيز مربوط بود موجب توسعة همكاري
مصالح و موادي كـه در   داريوش بزرگ در شوش كه كتيبة وي در باب بناي آن و

عنوان نمونـه   تواند به دهد مي كار رفته است اطالعات جالبي به ما مي ساختن آن به
ها تلقي شـود، در ايـن    هاي جهاني هخامنشي گونه همكاري و رمزي واقعي از اين

كند كه در ساختن اين كاخ چوب ـ شـدژ، از جـايي     كتيبه داريوش خاطرنشان مي
هـا   اريگـ ها آن را به بابل آوردند، از بابل  آورده شد، آشوريبه نام جبل (= لبنان) 

) از قنـدهار و كرمـان   Yakaها آن را به شوش نقل كردند. چوب ياكا (=  و يوناني
كـار رفتـه از سـارد و بـاختر آورده شـد. سـنگ        حمل شد. طاليي كه در اينجا بـه 

ورده شد.  زينتي الجورد از سند و فيروزه از خوارزم آمد. نقره و آبنوس از مصر آ
كار رفـت از حبشـه،    كه ديوار بدان آرايش يافت از هند آمد. عاجي كه در اينجا به

اي به نـام ابيـرادو    كار رفت از قريه از سند و از رخج رسيد، ستونهاي سنگي كه به
(Abiradu) .آمد در عيالم  

راندند عقايـد   در قلمروي چنين وسيع كه داريوش و جانشينانش فرمان مي
شـد. از گفـت و    جا محترم بـود ـ و بـا تسـامح تلقـي مـي       داب تمام اقوام همهو آ

هـا كـرد    ها و يونـاني  داريوش با هندي ـ شنودي كه ـ به موجب روايت هرودوت  
توجه او را به اين تفاوت آداب و عقايد و به لزوم احترام با آداب و عقايد هر قوم 

ها را كـه در   ادشاه شد يونانيداريوش پ توان يافت. به موجب اين روايت وقتي مي
خدمت داشت پيش خوانده از آنها پرسيد به چه قيمت حاضرند جسد پدران خود 
را بخورند؟ جواب دادند كه اين كار را بـه هـيچ قيمتـي نخواهنـد كـرد. پـس آن       
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خوردنـد   هندوهايي را كه كاالتيه (= سياهان) نام دارند و جسد كسان خود را مـي 
رفـت بـه    ها حاضر بودند و از گفت و شنودي كه مي نانيبخواند و درحالي كه يو
شدند از آنها سـؤال كـرد بـه چـه قيمـت حاضـرند جسـد         ياري ترجمان آگاه مي

چنـين سـخن كفرآميـزي را     مردگان خود را بسوزانند؟ آنها بانگ برآوردند كه اين
حتي بر زبان نيز نشايد راند. نكته اين بود كه داريوش بـه اخـتالف عقايـد توجـه     

  شمرد. داشت و در حوزة وسيع امپراطوري خويش احترام تمام آنها را الزم مي
در دورة شاهنشاهان هخامنشي برعكس روزگار شاهان آشور حتي بردگـان  

آيـد   نيز تا حد زيادي از حقوق اجتماعي برخوردار بودند. آنگونه كه از اسناد برمي
از يك مرد آزاد مـزد   جمشيد يك بندة عيالمي ممكن بود حتي بيش در بناي تخت

وجه شباهت با احـوال   دريافت دارد. البته در نظام هخامنشي وضع بردگان به هيچ
توانست خود هم ملك و مال داشـته باشـد    بردگان ديگر نداشت چنان كه برده مي

  هم بنده و مزدور.
تصور جهاني كه در آن مـردم نامتجـانس و گونـاگون در يـك امپراطـوري      

داشته باشند يك تجربة هخامنشي بود كـه حتـي اخـالف     بزرگ همزيستي مستمر
بايست از آن الهام يافته باشند. اين همكاري بـين اقـوام    ها نيز مي اسكندر و رومي

» شـاهان بـزرگ  «ها  هم در زمينة نظامي، در دربار شاهنشاهان هخامنشي كه يوناني
 =)O’Megas basileusي خـدمت  خواندند پزشك يوناني در كنار مـنجم بـابل   ) مي
كرد و در مصر عليا در يك پادگان پارسـي تعـدادي سـرباز خـوارزمي وجـود       مي

كـه در يـك دخمـة تخـت جمشـيد      داشت. نزديك سي قوم از يوناني تـا هنـدي   
اند تصويرشـان بـا كتيبـة كـوچكي كـه       نمايندگان آنها تخت شاهنشاه را نگهداشته

اقوام تابع در حفـظ و   اي است به اين همكاري دهد اشاره قوميت آنها را نشان مي
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توسعة امپراطوري هخامنشي. ايـن همكـاري بـين ملتهـا كـه اسـاس كشـورداري        
مد صلح ملتهاي تابع و رشد اقتصـادي امپراطـوري   آ شمار مي شاهنشاهان پارس به

  كرد. را تأمين مي
ها هيچ نكوشيدند تا مثل پادشاهان آشور معابد و خـدايان اقـوام    هخامنشي

د يا آداب عقايد قوم خود را بر ديگران تحميل نمايند حتـي  حرمت كنن ديگر را بي
گيري در كار نبود، داريوش بزرگ با واسطة ترجمـان   درمورد زبان نيز هيچ سخت

گفت و زباني هم كه در امور مربـوط   با رعاياي يوناني و هندي خويش سخن مي
دهار در رفت آرامـي بـود. از الفـانتين در مصـر تـا قنـ       كار مي به ادارة حكومت به

افغانستان اسنادي مربوط به اين دوره به دست آمده است به زبـان آرامـي، فـرس    
رفت امـا در   كار مي باستان كه ظاهراً زبان خاندان هخامنشي بود در امور روزانه به

  اسناد اداري استعمال نشد.
درواقع همين سياست بلندنظرانه بود كه شاهنشاهي هخامنشي را به ايجـاد  

رهنگ تركيبي واحدي رهنمون شد كه در آن وجود هريك از اقوام تابع نع فقـط  ف
شد. استمرار، الزمة وجود يك همچو فرهنگـي   قوام بلكه نيز موجب دوام مي ماية

گذرد آنچه  بود. در سراسر اين بيست و پنج قرن كه از عمر شاهنشاهي كورش مي
هاي مشترك بود ـ حماسة   تهم پيوست سن تمام بقاياي اين امپراطوري كهن را به

  ملي.
درست است كه اين حماسة ملي مخصوصاً با نـواحي شـرقي شاهنشـاهي    
ارتباط داشت اما بعضي عناصر از روايات راجع به شـاهان مـاد و هخامنشـي نيـز     

العادة روايات حماسـي   بعدها در آن راه يافت و شايد يك عامل عمدة اشتهار فوق
شك همين ارتباط بود كه موبدان زرتشـتي را   نان. بيارتباط آنها بود با آيين مزديس
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هاي حماسي بلكه در بعضي موارد سازندة آنهـا كـرد. در بـين     نه فقط حافظ سنت
خـان اسـفنديار    دهد داستان هفـت  شواهدي كه اين نقش اخير موبدان را نشان مي
آيـد كـه فقـط     خان رستم. به نظر مي است كه قطعاً تقليد و تكراري است از هفت

ـ و كـه اصلشـان شـرقي بـود ـ راه       قتي عناصر هخامنشي و مادي در اين روايات 
يافت روايات حماسي در سراسر قلمرو شاهنشاهان انتشار پيدا كرد و زمينة تاريخ 

العاده بود كه نـه فقـط    سنتي ايران قرار گرفت. از تأثير همين شهرت و رواج فوق
نيـز نامهـايي چـون     اسـالم  در سراسر دوران پيش از اسـالم بلكـه حتـي در دورة   

جمشيد و اردشير و شاپور و خسرو همواره در شمار نامهاي رايج بـود. حتـي در   
دورة اسالمي جهانداران ترك و مغول نيز براي اينكه خود را شايستة تخت و تاج 
خويش نشـان دهنـد ناچـار شـدند خويشـتن را از زبـان ستايشـگران خـود؛ دارا         

ت، جمشيدجاه، فريدون دستگاه و كيخسـرو  سطوت، كسري معدل شوكت، فريدون
ـ مصـر، بابـل و   هاي باستاني   راطوريمپسپاه بخوانند. نظير اين نكته هرگز دربارة ا

آشور ـ صدق نكرده است و نام آنها ديگر تا اين اندازه بـر سـر اشـخاص نمانـده      
  است.

در همان قرنها كه معمـاري شـوش و پاسـارگاد خـود را آمـادة شـكوفايي       
نيان زيگوراتها و سازندگان اهرام درقسمتي از آنچه امروز شرق نزديـك  كرد با مي

هايي بنياد كرده بودند كه اكنون ديگـر جـز نقـش و نگـاردر و      نام دارد امپراطوري
ديوار شكسته هيچ چيز كه از حيات و استمراري حكايت كند از آنها باقي نيسـت  

باقي است منحصـر بـه آثـار     درصورتي كه آنچه از معماران آپادانه در ايران امروز
هاي بيست و پـنج قـرن    خرابه نيست، روح ملي و سنت قومي است كه دگرگوني

  پرحادثه نتوانسته است در اركان آن خللي پديد آورد.
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هايي كه طي اين قرون در ايران به ظهور آمد اين فرصـت   توالي امپراطوري
ـ      ايي خـويش بـين   ارزنده را براي وي به وجـود آورد كـه در قلمـرو فرهنـگ آري

        نفوذهاي مختلف تعادلي برقـرار كنـد و اقـوام و ملتهـايي را كـه در جـزر و مـد
  هم بياميزد. اند در اين فرهنگ تركيبي خويش به حوادث به اين سرزمين افتاده

درست است كه ماجراي اسكندر، ظهور و بسط اسالم، و حادثة مغول روح 
تخوش توقف و سكون كـرد امـا   چند دس ملي را در مسير اين فرهنگ تركيبي يك

هاي كوتاه كه تـاريخ هـيچ قـومي از آن خـالي نيسـت هرگـز آن انـدازه         اين وقفه
  طوالني نشد كه تصور استمرار را از ذهن مورخ امروز بزدايد.

ها كه مربوط به ماجراي اسـكندر بـود    اولين، اما پر سروصداترين اين وقفه
رنگ ايراني گرفت و هنوز هفتاد سـال   مĤب كند خود پيش از آنكه ايران را يوناني

ها ققنوس ايران ديگربار از  از مرگ اين مقدوني نگذشته بود كه با پيدايش اشكاني
خاكستر حوادث سر برون آورد. در آنچه به فتح اسالمي مربوط است نيز بي هيچ 

وجـه بالفاصـله بعـد از فـتح      شك اسالم و زبان قرآن ـ برخالف مشهور بـه هـيچ   
چنـد قبـول جزيـه و     يران جاي خود را باز نكردند و مزديسنان كه يـك مدائن در ا

نهادند در عمل فقط از وقتـي ديـن    ترك وطن را بر تسليم به آيين تازه ترجيح مي
تازه را پذيره شدند كه طي يك قرن تدريجاً عناصري از فرهنگ ايراني را دريافتـه  

يان برپا شد و ـ بـه قـول    بودند؛ حتي خالفت عباسيان را كه درواقع به دست ايران
شـد خـاطرة شاهنشـاهي     ابوريحان بيروني ـ يك دولت خراسـاني محسـوب مـي    

ساسانيان را احياء كرد و قسمت زيادي از آداب و رسوم و سـازمانهاي آنهـا را بـا    
مقتضيات تازه تطبيق داد. بعالوه آنچه در اين دوره از ميـراث ساسـانيان بـه زبـان     

فرهنگي سرشار بود. اين آثار چنان كـه الفهرسـت    قرآن نقل شد خود يك سرماية
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هاي گوناگون از قصه و تـاريخ و منطـق و    النديم نشان مي دهد شامل دانستني ابن
بيطاري و نجوم و هيئت و فنون جنگي بود. همين سرمايه بود كه فلسفه و طب و 
وقتي  اند به وجود آورد و توسعه داد. رنسانس اسالم خوانده شناسان آنچه را اسالم

اي كه  هاي آن بنا شد دين تازه بغداد در نزديك تيسفون و تا حدي از بقاياي خرابه
گرفت ديگر مانع استمرار روح ملـي ايـران در دنيـاي تـازة      جاي آيين قديم را مي

  خويش نبود.
امپراطوري سلجوقي را همين روح ايراني كه مخصوصاً در دسـتگاه ديـوان   

گ ايراني درآورد كـه آنچـه ملكشـاه، سـنجر و     تجلي و رسوخ داشت، چنان به رن
اتابكانشان در ترويج ادب و هنر ايراني انجام دادند كمتـر از كـاري كـه سـامانيان     

نژاد به انجام رسانيدند نبود. در مـاجراي مغـول نيـز قـومي كـه در موكـب        دهقان
نشـاند   خونين چنگيز هيچ چيز جز كشتار و غارت عطـش انتقـام او را فـرو نمـي    

كشيد كه اخالف خود را مروج و ستايشگر همان فرهنگ و تمدني يافـت  طولي ن
  كه گويي خود براي نابودي آن به عرصة هستي آمده بود.

در طلوع صفويه روح ايراني كه براي تجلي خويش بـه آيـين تشـيع تكيـه     
داشت، حتي از تركمانهايي نيز كه طي سالها در آذربايجان و آسياي صغير فرهنگ 

ي يافته بودند استفاده كرد و در يك دولت ملي كه به وسيلة آنها بـه  و تربيت ايران
هـا در بنـاي يـك امپراطـوري تـازة       وجود آمد بار ديگر همچون دوران هخامنشي

همه تعصـب مـذهبي ـ كـه طلـوع       نژادها و زبانها باهم آميزش يافت. با اين ايراني
ي صـفويه را  هـا متفـاوت كـرد ـ شاهنشـاه      صفويان را بكلي با طلـوع هخامنشـي  

تدريجاً مواجه با خطر تفرقه كرد و سرانجام به سقوط كشانيد. اعتدال فكر نادر او 
اي تازه كه چيزي از روح تسـامح   را در كشمكش بين تشيع و چهارگانه به انديشه
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هـاي گذشـته تجديـد     گيري كورشي در آن بود الهام داد. اما دير شده بود و سخت
ساخت. شايد توجه بـه ايـن نكتـه     غيرممكن مي يك امپراطوري تازه را براي وي

ها بـه   هاي اداري و نظامي در انصراف نادر از الحاق قلمرو بابري بيش از دشواري
  ايران تأثير داشت.
انـد   كـرده  خـويش تصـوير مـي    تاي كه مغان كهن در مكاشـفا  دنياي آينده

كـه در آن   كند دنيايي بود نقل مي (Théopompes)آنگونه كه پلوتارك از تئوپومپ 
تمام افراد انسان يك ملت خواهند شد و همه به يك زبان سخن خواهنـد گفـت.   

كنم اين مكاشفه تصويري است از دنيـاي رؤياهـاي كـورش كـه تخيـل       گمان مي
هاي انساني است خيلي فراتـر   پردازان در ارائه آن از آنچه اقتضاي واقعيت مكاشفه

آنچه واقعيت انساني نام دارد سـازگار  رفته است. اگر تحقق چنين دنيايي امروز با 
نيست، نه آيا تخيل آن در اين آستانه بيست و ششمين قـرن دوران كـورش بـراي    
دنيايي كه خيلي بيشتر از عهد كورش به آن نزديك شده است و خيلـي بيشـتر از   

  آور است؟ انگيز و هيجان عهد كورش بدان نياز دارد شوق
  
  
  
  



 
  
  
  
  
  

  *افراسياب
  

  جالل متيني
  

  شود كوه آهن چو درياي آب
  )1(ابـراسيـام افـر بشنود نـاگ

  
زمـين و   كيست كه با حماسة ملي ايران و شاهان و پهلوانان پـرآوازة ايـران  

آشـنا باشـد و    *حوادث روزگار ايشان در دوران اساطيري در شـاهنامة فردوسـي  
شاهي نوذر، شـاه پيشـدادي، تـا آخـرين     را نشناسد؟ آن كه از دوران پاد افراسياب

كاووس و كيخسرو، شاهان كيـاني، همـواره فكـر شـاهان و      روزهاي زندگاني كي
پهلوانان ايران را به خود مشغول داشته بود، و همة نيروي عظيم ايرانيـان پيوسـته   

نيسـت. او   افراسـياب رفـت، كسـي جـز     كار مي براي منهدم ساختن قدرت وي به
ز آن كه شاه توران شود، نوذر پادشـاه ايـران، را بـا شمشـير     مردي است كه پيش ا

خود كشت. بـرادر خـود، اغريـرث، را بـا شمشـير بـه دو نـيم كـرد، و در دوران         

                                                            

.328تا  273نامه سال دوم، صص  * ايران  
، ابياتي كه در اين مقاله از 5/1290/366، 1345** شاهنامة فردوسي، چاپ بروخيم، تهران، سال 

ترتيب مربوط است به جلد، شمارة  جاست، اعداد مذكور پس از هر بيت به از همين شاهنامه نقل گرديده
  صفحه و شمارة بيت.
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گناه ايراني را كه دامـاد او   پادشاهيش به فرمان وي سياوش شاهزادة محبوب و بي
شـاهان و  نيز بود سر بريدند. ازطرف ديگر اگر در حماسة ملي مـا، در بـين تمـام    

پهلوانان ايران، فقط رستم عمري بسيار دراز (از عهد منـوچهر شـاه پيشـدادي تـا     
از  افراسـياب روزگار گشتاسب كياني) داشته است، در سرزمين تـوران، نيـز تنهـا    
  رسد. چنين مزيتي استثنايي برخوردار است و عمرش به چند صد سال مي

در جنگ بـا ايرانيـان و    زمين كه ظاهراً شاه توران افراسياببررسي خلقيات 
خواهي از ايشان براي خود نيز رسالتي قائل بود، مستلزم آن است كه شاهنامة  كين

دقت از نظـر بگـذرانيم، ولـي     فردوسي را از اواخر جلد اول تا پايان جلد پنجم به
در  افراسيابپيش از پرداختن بدين مهم اين حقيقت را هم بايد در نظر گرفت كه 

فانـه مـورد بحـث    رتوانسته است كامالً بيط و حماسة ملي ما نمي شاهنامة فردوسي
شمار است و بيشتر جنگها ايرانيان با او  قرار گيرد. چه او بزرگترين دشمن ايران به

و يارانش بوده است. اما خوشبختانه مطـالبي كـه در ايـن كتـاب ارجمنـد دربـارة       
ي او را ترسـيم  توان خطـوط اصـلي سـيما    آمده بدان حدي است كه مي افراسياب

هـا   تواند اطمينان داشته باشد كه فردوسي از ذكر گفتني كرد و درنتيجه خواننده مي
  ـ له و عليه ـ دربارة وي خودداري نكرده است.

ضمناً به اين موضوع نيز بايد توجه داشت كه اساس جنگهاي طوالني و پر 
جنـگ و هـر    جـويي قـرار دارد. هـر    فراز و نشيب ايران و توران بر اصـل انتقـام  

پيروزي يا شكستي خود جنگ يا جنگهاي ديگري را به دنبـال دارد چـه سـپاهيان    
زنند، و ايـن شـيوه تـا     جويي به جنگ ديگري دست مي شكست خورده براي كينه

يابد. بر طبق روايت مـذكور در شـاهنامه،    ادامه مي افراسياببه هنگام كشته شدن 
صرف خود را بـين سـه فرزنـدش،    هاي تحت ت فريدون پادشاه پيشدادي، سرزمين
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كند: ايران را به ايرج، تـوران و چـين را بـه تـور، و      ايرج و سلم و تور، تقسيم مي
خوانند، و بدين  روم را به سلم مي سپارد. تور و سلم اين تقسيم را غير عادالنه مي

گناه را كه با ايشان سر صلح و سازش و آشتي نيز داشته اسـت   سبب سر ايرج بي
گردد. پس از گذشـت   و ظاهراً دشمني ايرانيان و تورانيان از اينجا آغاز ميبرند  مي

سالها، منوچهر، نبيرة ايرج، با تأييد فريدون براي خونخـواهي ايـرج در دو جنـگ    
شود و پس از پيروزي بر ايشان، به انتقام خـون   رو مي جداگانه با سلم و تور روبه

فرسـتد. چـون    رد و نزد فريـدون مـي  ب به ناحق ريختة ايرج، سر سلم و تور را مي
نشيند، پشنگ (فرزند زادشـم   گذرد و نوذر بر تخت شاهي ايران مي منوچهر درمي

، اغريرث و گرسيوز، و ديگر بزرگان توران افراسيابفرزند تور) با فرزندان خود، 
خواهـد   سازد و از ايشـان مـي   خاطرة كشته شدن تور را به دست منوچهر زنده مي

اي وجـود   ود را از ايرانيان بگيرنـد. سـخنان پشـنگ، چـون جرقـه     كه كين نياي خ
سازد. وي كه فرمانـده سـپاه تـوران اسـت، در دورة      افراسياب جوان را مشتعل مي

رود. نوذر، شـاه  ايـران، را بـه انتقـام      آشفتگي و ضعف ايران، به جنگ ايرانيان مي
انند كه با يكـديگر  كشد. پس از اين حادثه، پهلوانان اير كشته شدن تور و سلم مي

جويي تـا كشـته شـدن     انتقام بگيرند. اين طرز انتقام افراسياببندند تا از  پيمان مي
شود، و پس از ايـن واقعـة مهـم نيـز جنگهـاي بـزرگ و        سياوش بارها تكرار مي

 افراسيابطوالني ايران و توران براي كين سياوش آغاز و سرانجام به كشته شدن 
  گردد. منجر مي

*  
توجـه بدانچـه گذشـت براسـاس شـاهنامة فردوسـي بـه بررسـي          اينك با

  پردازيم. مي افراسياب» كاراكتر«سرگذشت و خلقيات و 
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  نژاد و تبار
زمين كه طي چند سده با ايرانيـان جنگيـده و بارهـا     پادشاه توران افراسياب

ايران را مورد هجوم قرار داده، و درنتيجة اين جنگهـا گروهـي قابـل مالحظـه از     
انـد، در حماسـة    ن نامدار و سپاهيان ايراني و توراني به خاك هالكت افتادهپهلوانا

رود، چـه بنـا بـر روايـت      اي به شمار نمـي  ملي ما و در نزد ايرانيان شخص بيگانه
، افراسـياب رسـد (  شاهنامه نسب وي به چند واسطه به فريدون پادشاه كيـاني مـي  

) 5/1298/514و  5/1283/222و  77و  75/ 1/248پشنگ، زادشم، تور، فريـدون،  
خواند  ، را نبيرة فريدون ميافراسيابو به همين سبب است كه كيقباد، پشنگ پدر 

و  افراسـياب و امـا علـت و دشـمني     )2(.1/312/186» نبيرة فريدون فرخ، پشـنگ «
شاهان ايران چنان كه گذشت تقسيم جهان است بين ايرج و سلم و تور از طـرف  

م از اين كار. بدين جهت به اين حقيقت بايد توجـه  فريدون و نارضايي تور و سل
داشت كه جنگهاي ايرانيان و تورانيان جنگ بين افراد يك خانواده اسـت بـر سـر    

  تقسيم ميراث پدري.
  

  دوران زندگي افراسياب
اطالعي جز اين نـداريم كـه در عهـد پادشـاهي      افراسياباز دوران جواني 

) و ظـاهراً از  1/248/81ان را داشـته ( پهلواني تور پدرش، پشنگ، وي عنوان جهان
دو فرزند ديگر پشنگ، يعني اغريرث و گرسيوز، از نظر سـن و سـال يـا مقـام و     

وي خود مؤيد ايـن مدعاسـت. دليـل    » جهان پهلواني«منزلت برتر بوده، و عنوات 
ديگر اين امر آن است كه وي در زمان پادشاهي پـدر، فرمانـدهي سـپاه تـوران را     

گيـرد و در   رانيان به قصد انتقام كشتن سلم و تـور بـه عهـده مـي    براي جنگ با اي
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كشـد و آنگـاه    همين جنگ است كه نوذر، پادشاه ايران، را بي اطالع پدر خود مي
  در ري:

  كاله كياني به سر برنهاد    
  به دينار دادن در اندر گشاد    
  زمين به شاهي نشست اندر ايران    
  سري پر ز جنگ و دلي پر ز كين    

)1/273/512-513(  
وي سپس در دنبالة همين حوادث برادر خود، اغريرث، را نيز با شمشير به 

كند، زيرا وي از آغاز با اين جنگ روي خوش نشان نداده بود و بعدنيز  دو نيم مي
ي وسيلة رهايي اسـيران ايرانـي را فـراهم سـاخته و بـرادر را بـه مردمـي        ا گونه به

  )1/278/596»(و مكن بد به كسز يزدان بترس «خوانده بوده است كه 
اي نگرديده است، ولـي   اشاره افراسياببا آن كه در شاهنامه به سن و سال 

طـور تقريبـي دربـارة آن     توان به با توجه به يكي دو قرينة موجود در اين كتاب مي
در عهد  افراسيابسخن گفت: نخستين قرينه مربوط است به اولين جنگ رستم با 

تنهايي كشـته و بـر دژ كـوه     زمان با آن كه پيل سپيد پدر را به كيقباد. رستم تا اين
سپند نيز دست يافته بوده است، هنوز نوجواني بيش نبوده، چه زال پيش از رفـتن  

گويد دشمني بـزرگ بـه ايـران روي آورده     به اين جنگ به فرزند خود، رستم، مي
ارم و تـرا هـم كـه    رو شدن با او را نـد  است و من نيز به سبب پيري، توانايي روبه

تـوانم بـه جنـگ شـيران و      ) چگونه مـي 1/284/49»(هنوز از لبت شير بويد همي«
مردان مرد فرستاد. با آن كه رستم در پاسخ پدر آمادگي خـود را بـراي جنـگ بـا     

ديـده اسـت و بـه     كند، ولي زال كـه مـردي مجـرّب و چنـگ     اعالم مي افراسياب
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  دهد: ند، به وي پاسخ ميدا نمي افراسيابسنگ  وجه رستم را هم هيچ
  چگونه فرستم تو را پيش اوي    
  كه شاهي دلير است و پرخاشجوي    
  تزا گاه بزم است و آواي رود    
  كشيدن مي و پهلواني سرود    
  نه هنگام رزم است و ننگ و نبرد    
  برآوردن از خاك بر ماه گرد    

)1/285/63-65(  
مي كه كاموس كشـاني و  نيز سالهاي دراز پس از اين واقعه، هنگا افراسياب

اند و خاقـان چـين نيـز در     اشكبوس و ديگران پهلوانان به دست رستم كشته شده
كمند رستم اسير گرديده بوده است، در گفتگويي با بزرگان كشور خود به همـين  

گويد رستم در آن زمان با آن كه كودكي بيش نبود بر مـن   ند و ميك نبرد اشاره مي
  چيره شد:
  د برسان نييكي كودكي بو    
  كه من لشكري برده بودم به ري    

  بيامد چنانم ز زين برگرفت
  كه ماندند گردان بدو در شگفت

)4/1018/974-975(  
آيد كه در هنگام وقوع اين جنـگ رسـتم    از مجموع اين مطالب چنين برمي

بوده است، زيـرا   افراسياباز نظر سن و سال به صورت كامالً محسوسي كهتر از 
خوانده است بي تـن و تـوش، و زال نيـز او را كـودكي     » كودكي«را او  افراسياب
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آمده اسـت. قرينـة ديگـر، زمـان مـرگ       دانسته كه هنوز بوي شير از دهانش مي مي
دانـيم   كاووس، درصورتي كه مـي  است در آخرين روزهاي زندگاني كي افراسياب

و نيز در سالهاي طوالني يعني تا پايان عمر كيخسرو  افراسيابرستم پس از مرگ 
ال بوده است. بـا توجـه بـه ايـن     دوران  پادشاهي لهراسب و گشتاسب زنده و فع

موضوع كه عمر رستم براساس روايت شاهنامة فردوسي به ششصد سال يا كمـي  
رسد، اگر حداقل دوران پادشاهي دويست و چهل سالة لهراسب و  بيشتر از آن مي

متجاوز از سيصد سـال   فراسيابا توان گفت گشتاسب، را از اين مدت بكاهيم، مي
در شاهنامه نيز ماننـد عمـر دراز رسـتم     افراسيابزيسته است. طوالني بودن عمر 

قابل توجيه است، چه درحقيقت در ايران، رستم جهان پهلوان است كـه در دوران  
تنه وظيفة دفاع از سرزمين ايران را بـر   پادشاهان مختلف از كيقباد تا گشتاسب يك

شوند  طبيعي در صحنه ظاهر مي نسـبةً دين جهت شاهان ايران با عمر عهده دارد و ب
سپارند. ولي رسـتم تقريبـاً تـا پايـان      و پس از مدتي تخت شاهي را به ديگري مي

ماند. به همـين   خود زنده مي بزرگدورة پهلواني شاهنامه براي انجام دادن رسالت 
ل رستم را به عهـده دارد  زمين از اين نظر نقش مقاب هم در توران افراسيابترتيب 

با اين تفاوت كه وي هم شاه توران است و هم فرمانده سپاه و پهلـوان طـراز اول   
بايسـت از عمـري    زمين. بدين سبب است كه وي براي مقابله با رسـتم مـي   توران

فرماييـد ايـن موضـوع نيـز از      طـوري كـه مالحظـه مـي     دراز برخوردار باشد و به
  فردوسي دور نمانده است.

  
  راد خاندان وياف

در شاهنامه نام برده شده اسـت: اغريـرث و    افراسياباز برخي از خويشان 
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در روزگاري كه هنوز پادشاه تـوران   افراسيابگرسيوز برادران وي كه نخستين را 
زنـده بـود و بـه     افراسـياب نبود، كشت، ولي ديگري تا آخرين لحظات زنـدگاني  

 افراسـياب كشـته شـد. از دختـران     فرمان كيخسرو، به انتقام كشته شدن سـياوش 
كاووس پادشاه ايـران شـد. ايـن زن     فرنگيس با رضاي پدر، زن سياوش فرزند كي

مادر كيخسرو است كه توانست به راهنمايي گيو و به اتفاق كيخسرو از توران بـه  
اجازة پدر بـا بيـژن پهلـوان جـوان ايرانـي       ايران بگريزد. دختر ديگرش، منيژه، بي

  اند: پسرانش بنا به قول شيده پنج تن زنده بوده ازدواج كرد. از
  ست پيشت به پاي هپسر پنج ماند    

  نمايم اگر تو كني رزم راي
)5/293/415(  

يكي از ايشان سرخه است كه به فرمان رستم او را به كـين سـياوش و بـه    
كشند. پسر ديگرش شيده است كه  همان ترتيبي كه سياوش را سر بريده بودند مي

شود. از پسر ديگر وي، پشنگ، نيز آگاهي داريم  دست كيخسرو كشته مي او نيز به
كه در جنگ كيخسرو با تورانيان داوطلب جنگ با كيخسـرو بـوده و پـدر او را از    

، جهـن، نيـز در چنـد مـورد و     افراسـياب اين كار باز داشته است. به پسر چهـارم  
بود جهـن و جنگـي   برادر «ازجمله در اين مصراع از قول شيده اشاره شده است: 

  ).5/1294/438» (پشنگ
 افراسـياب موضوع جالب توجه آن است كه با وجود دشمني عميق و كهن 

كنند و عجيب آن اسـت   با ايرانيان، دو تن از دخترانش به نامداران ايران شوهر مي
را به انتقام كشته شدن پـدرش، سـياوش،    افراسيابكه كيخسرو، نبيرة او سرانجام 

كه هـم او، شـيده، خـال خـود را نيـز در ميـدان جنـگ از پـاي         كشد همچنان  مي
  آورد. درمي



٥٥ افراسياب

و به هنگامي كه كيخسـرو بـر    افراسيابدر حوادث مربوط به پايان زندگي 
/ 5» (سر بـانوان «) و 5/1344/1408» (مهتر بانوان«يابد سخن از  دژ دست مي گنگ
رويـان   پوشيدهكه چون وي و ديگر  نيز به ميان آمده است افراسياب) 1344/1415

بـه پنـد او    افراسيابشوند، اين بانو از اين كه  به دست ايرانيان اسير مي افراسياب
دربارة نكشتن سياوش اعتنا نكرده بـوده اسـت شـوي خـود را غايبانـه سـرزنش       

  ).1425-5/1345/1424كند. ( مي
  

  خلقيات افراسياب
  احساسات وي دربارة خويشانش

سخن گفتـيم شايسـته اسـت بـه      افراسياب اينك كه از نژاد و افراد خاندان
  بررسي خلقيات او نيز از جهات مختلف بپردازيم.

  
  دختران و نبيره

اش سخن بـه ميـان    نخست از احساسات و طرز برخورد او با افراد خانواده
گـردد، وي چشـم خـود را     بياوريم. در آنجا كه به عقيدة او نام و ننگ مطرح مـي 

كند؛ چنـان كـه چـون از     به تندي و سختي رفتار مي بندد و با فرزندان خود نيز مي
كـه  «دهنـد   گـردد و بـه او خبـر مـي     روابط پنهاني منيژه، دخترش، با بيژن آگاه مي

)، وي چون بيدي كـه در برابـر   4/1080/259» (ست جفت دخترْت از ايران گزيده
را  آورد و خود را بـداختر و منيـژه   لرزد، اشك به چشم مي باد قرار داشته باشد مي

دهد گرسيوز با لشكر خود ايوان  ) و فرمان مي4/1080/264خواند ( مي» زن ناپاك«
منيژه را غارت كند. سپس منيژه را درحالي كه سر و پايش برهنـه بـوده اسـت بـا     
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از اين كه پس از ايـن حادثـه    افراسيابكشند.  چشمان اشكبار بر سر چاه بيژن مي
ي براي خود و بيژن نان فراهم سازد دخترش با شوربختي زندگي كند و از هر در

  ).  444-2/1090/435و به تكدي بپردازد نيز باكي ندارد. (
با دختر ديگرش، فرنگيس، كه به ارادة پدر به همسري  افراسيابطرز رفتار 

سياوش در توران درآمده بود بهتر از برخـورد بـا منيـژه نيسـت. چـه همـين كـه        
رد و درصدد كشتن سياوش است، گريان گي گناه خشم مي افراسياب بر سياوش بي

و  افراسيابرود و او را از حيلة گرسيوز، برادر  و خاك بر سر كنان به نزد پدر مي
گويـد و   سازد و سرانجام شـوم كشـتن سـياوش را بـه پـدر مـي       عم خود آگاه مي

دهـد كـه    كند و صريح به پدر تذكر مـي  خواهي ايرانيان را به وي يادآوري مي كينه
ر چرخ و خورشيد و ماه نيز بر تو نفرين خواهند كرد و با كشتن سياوش با اين كا

آور  العمـل پـدر شـگفت    توران را نيز به خيره بر باد خواهي داد. در اينجـا عكـس  
جهـان گشـت در پـيش    «شـنود   سخنان دختـر را مـي   افراسياباست. درحالي كه 

دهد  مان ميبه روزبانان فر ولي در همين حال وي)، 3/662/2484» (چشمش سياه
هشان بكشند و در اتاقي تيره وتار حبس كنند. سـپس   فرنگيس را از آنجا چون بي

كشـند، از كـاخ سـياوش نوحـه و بانـگ و خـروش        هنگامي كـه سـياوش را مـي   
رد و بـا آواز بل   آيد، فرنگيس گيسوي مشكين دراز خود را مي برمي د بـر جـان   نـ بـ

وحة دختر را در مرگ همسرش، بانگ و ن افراسيابكند. چون  لعنت مي افراسياب
  شنود: سياوش، مي

  به گرسيوز بدنهان شاه گفت    
  كه او را برون آوريد از نهفت    
  ز پرده به گيسو بريدش نهان    
  برِ روزبانان و مردم كُشان    



٥٧ افراسياب

  بگو تا بگيرند موي سرش
  بدرند بر تن همي چادرش

  زنندش بسي چوب تا تخم كين
  زمين بريزد بر اين بوم توران

  اهم ز بيخ سياوش درختنخو
  نه شاخ و نه برگ و نه تاج و تخت

)3/665/2533-2537(  
گناهش چنان نامردمي است كه بزرگـان   با فرنگيس دختربي افراسيابرفتار 

گوينـد اگـر    كننـد و بـا خـود مـي     را نفرين مـي  افراسيابحاضر در آن صحته هم 
ــياب ــر   افراس ــد ديگ ــرنگيس را بكسش ــز  «ف ــي ني ــد كس ــر او را نخوان ــاه م » ش

گـردد   ). سرانجام به پايمردي چند تن، پيران ويسه از ماجرا آگاه مي3/668/2562(
رسـاند و   مـي  افراسياب) 3/667/2556» (به دو روز و دو شب به درگه«و خود را 

روزبانان شمشير بر دست را كه به قصد كشتن فرنگيس بر بـاالي سـر او ايسـتاده    
سـازد   را از كشتن وي منصـرف مـي   سيابافرا بودند از صحنه دور و با تمهيداتي

بدين شرط كه فرنگيس را در مكاني دور از شاه نهان بدارد. پيـران بـدين ترتيـب    
شـود. پـس از آن    برد و كيخسرو در اين شهر زاده مي را به شهر خُتن مي فرنگيس

گشايد هرگز مورد لطف و نوازش نياي خـود قـرار    كه كيخسرو ديده به جهان مي
جـان سـالم    افراسـياب ك از دست داز به مدد پيران است كه اين كوگيرد. و ب نمي

  برد آن هم بدين شرط كه كيخسرو را بدر مي
  مداريدش اندر ميان گروه    
  فرستيد نزد شبانان به كوه    
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  بدان تا نداند كه من خود كيم    
  بديشان سپرده ز بهر چيم    
  نياموزد از كس خرد با نژاد    
  ز كار گذشته نيايدش ياد    

)3/672/2633-2635(  
  دهد كه بنا به قول راوي داستان هنگامي چنين فرماني مي افراسياب

  چنان كرد روشن جهان آفرين    
  كز او دور شد جور و بيداد و كين    

)3/671/2625(  
در اين لحظه كه هم ظاهراً از كار بـد خـود پشـيمان شـده بـوده       افراسياب

تقدير الهي آگاهي حاصل كرده بوده است و هم از پادشاهي كيخسرو در آينده، به 
 افراسـياب هذا  اش را به كوه و به نزد شبانان ببرند. مع دهد تا نبيره است، اجازه مي

گويد اگـر از   بازهم نگران آينده است چه روزي درضمن سخنان خود به پيران مي
اين كودك خوي بدي آشكار گردد بايد سرش را چون سـر پـدرش از تـن جـدا     

بار ديگر به ياري و خردمندي پيران ويسه كيخسرو از كشـته شـدن    كرد. در اينجا
گويد اين كودك خردسال از  مي افراسيابيابد. بدين ترتيب كه پيران به  رهايي مي

/ 2» (خرد نيستش در سر تـاجور «ام  خبر است. بعالوه شنيده ماجراهاي گذشته بي
خواهـد   د از وي مـي خـاطر سـاز   را آسوده افراسياب). پيران براي آنكه 675/2690

نخست سوگند بخورد كه كيخسرو را نخواهد آزرد تا پيران، كيخسرو را به نزد او 
خردي و سفاهت كيخسـرو ـ كـه سـاخته و      خود شخصاً به بي افراسياببياورد و 

خورد. پيران كه در نهان،  سوگند مي افراسيابپرداختة پيران بوده است ـ پي ببرد.  



٥٩ افراسياب

  خواهد تا بوده است، از كودك ميحقيقت را به كيخسرو گفته 
  مرو پيش او جز به بيگانگي    
  مگردان زبان جز به ديوانگي    

)2/676/2706(  
هاي كيخسرو را همه بي سر و بـن   آزمايد. چون پاسخ نبيره را مي افراسياب

گويـد او را بـه    دارد و بـه پيـران مـي    بيند، ازجانب كيخسرو خاطر آسـوده مـي   مي
گـرد بفرسـت و هرچـه از گـنج و درم و اسـب و       خشمادرش بسپار و بـه سـياو  
يـك بـار    افراسـياب ). 2/678/2735خواهند بديشان بده ( پرستنده و خدمتكار مي

كند. ماجرا از ايـن   ديگر در آخرين روز حيات خود از فرنگيس دختر خود ياد مي
اش، كيخسـرو،   خود را در برابـر نبيـره   افراسيابقرار است كه چون در آن هنگام 

يند كه به انتقام كشته شدن سياوش آهنگ كشتن او را كرده اسـت ظـاهراً بـه    ب مي
آورد و به ديـدار وي   نيرنگ، نام فرنگيس دخترش و مادر كيخسرو، را به ميان مي

  به تأخير بيندازد.را كند تا شايد بدين ترتيب مرگ  اظهار تمايل مي
  بمان تا مگر مادرت را رخان    
  خوان ببينم، پس اين داستانها ب    

)5/1395/2384(  
  آن است كه افراسيابولي پاسخ كوتاه كيخسرو با 

  دي استزكنون روز بادافره اي    
  مكافات بد را ز يزدان بدي است    

)5/1395/2388(  
  كند. و در نتيجه كيخسرو با ديدار پدر و دختر موافقت نمي
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  پسران
ز شـنيدن  العمل وي پس ا اما رفتار او با پسرانش از لوني ديگر است. عكس

خبر كشته شدن سرخه و شيده، كامالً طبيعـي اسـت. در ايـن دو مـورد پـدري را      
شـود و بـه كارهـايي دسـت      خـود مـي   بينيم كه در مرگ فرزندانش از خود بي مي
كنـد. سـرخه دومـين فـردي اسـت كـه بـه هنگـام          يازد كه هر پدري چنان مي مي
شـود. چـون    ته مـي خواهي رستم از تورانيان به مناسبت كشـتن سـياوش كشـ    كينه

سازد و وي را به نزد رستم كه فرمانده سپاه ايران اسـت   فرامرز، سرخه را اسير مي
سان كه سياوش را در توران سر بريـده   دهد سرخه را بدان برد، رستم فرمان مي مي

  گردد از اين ماجرا آگاه مي افراسياببودند بكُشد. هنگامي كه 
  افراسيابنگون شد سر و تاج     
  ند موي و همي ريخت آبهمي ك    
  همه جامة خسروي كرد چاك    
  خروشان به سر بر برافشاند خاك    
  گفت رادا، دليرا، گوا همي    
  سرا، نامدارا، يال، خسروا    
  دريغ آن رخ ارغواني چو ماه    
  دريغ آن بر و برز و باالي شاه    
  نجويد پدر هيچ آرامگاه    
  مگر زين جرمه به آوردگاه    

)3/693/212-216(  
  و نيز چون پسر ديگرش، شيده، به دست كيخسرو كشته مي شود



٦١ افراسياب

  سپهدار گشت از جهان نااميد
  بكند آن چو كافور موي سپيد
  به سر بر پراگنده ريگ روان

  ز لشكر برفت آن كه بد پهلوان
  رخ شاه تركان هر آنكس كه ديد
  بر او جامه و دل همه بردريد...

  افراسيابچنين گفت با مويه 
  ام جويم نه خوابكزين پس نه آر

  مرا اندر اين سوگ ياري كنيد
  همه تن به تن سوگواري كنيد...

  از آن ماه ديدار جنگي سوار
  وز آن سرو بن بر لب جويبار

  ريخت از ديده خونين سرشك همي
  ز دردي كه درمان ندارد پزشك

)5/1307/698-709(  
  برادران

ل كـرده اسـت،   دربارة برادرانش به دو شكل كامالً متفاوت عم افراسياب  
در دوران جواني كه هنوز شاه توران نبوده است و از سوي پدر بـه جنـگ نـوذر،    

اي از  رود چنان كه گذشت، چون برادرش، اغريرث، از كشـتن عـده   شاه ايران، مي
گيرد و آن مرد نيكدل و خردمنـد   بر او خشم مي افراسيابزند،  ايرانيان سر باز مي

). و به همـين سـبب اسـت كـه     601-1/277/590كند ( را با شمشير به دو نيم مي
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مورد شماتت دوست و دشـمن قـرار گرفتـه    » برادركش«بارها به عنوان  افراسياب
  خطاب به او: افراسياباست. اين است سخنان پدر 

  تو خون برادر بريزي همي    
  ز پرورده مرغي گريزي همي    
  ترا سوي دشمن فرستم به جنگ    
  همي بر برادر كني روز تنگ    
  مرا با تو تا جاودان كار نيست    
  به نزد منت راه ديدار نيست    

)1/282/11-13(  
ولي دربارة برادر ديگر خود، گرسيوز،  كه ظاهراً و به قول معروف آب آنها 

رفته است رفتاري جز اين دارد. گرسيوز همان كسي  از آغاز باهم به يك جوي مي
بـرد و   مـي  افراسـياب بـه نـزد    سـازد و  است كه بيژن را در ايوان منيژه اسـير مـي  

) و هموست كـه بـه   4/1084/338دهد ( به وي فرمان كشتن بيژن را مي افراسياب
كشـاند   كند و منيژه را بـه چـاه بيـژن مـي     ايوان منيژه را غارت مي افراسيابفرمان 

) و نيز همين گرسيوز است كه ظاهراً بر حرمـت سـياوش در   4/1090/435-440(
روابط دوستانه و » وار دمنه«برد و  ه و جالل وي حسد ميو نيز شكو افراسيابنزد 

بـه كشـتن   سـازد كـه    چنان تيـره و تـار مـي    را آن افراسيابآميز سياوش و  احترام
تحت تأثير سخنان فـرنگيس ممكـن    افراسياببيند  انجامد. او چون مي سياوش مي

كشـي،  كند كه اگـر او را ن  است از كشتن سياوش خودداري كند، شاه را تهديد مي
). بعـالوه از  3/659/2430» (اي گيـرم انـدر جهـان    روم گوشه«برّم و  من از تو مي

آيـد كـه    در شاهنامه آمـده اسـت چنـين برمـي     افراسيابآنچه دربارة پايان زنگي 



٦٣ افراسياب

 افراسـياب داشته، زيرا هنگامي كه  ، برادرش گرسيوز را بسيار دوست ميافراسياب
ده به آن اشاره خواهد شـد ـ و خـود    گريزد ـ كه در صفحات آين  از دست هوم مي

سازد، هوم براي دست يافتن بـه وي بـه كيخسـرو     را به جادويي در آب پنهان مي
كند كه اگر گرسيوز را بيـاوريم و گـردنش را در چـرم گـاو بـدوزيم،       پيشنهاد مي

چون پوست گاو بر تن او خشك گردد، وي تاب و توان خود را از دست خواهد 
آواز برادر را بشـنود   افراسياباد خواهد پرداخت، آنگاه چون داد و به فغان و فري

از آب بدر خواهد آمد، البد براي مدد رسانيدن به بـرادر و از شـدت دوسـتي بـه     
/ 5يابنـد (  دست مي افراسيابكنند و به همين ترتيب به  وي. به گفتة هوم عمل مي

  شوند. ). اين دو برادر همدل در يك روز نيز كشته مي1393/2349-2534
  

  داماد
اينك به طرز رفتار او با دامادش، سياوش شوي فرنگيس، نظري بيفكنيم تا 

باشـد. بـه    خلق و خوي او به دقت و از زواياي گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته
شرحي كه در شاهنامه آمده است و در اين مقاله در يكـي دو مـورد بـه آن اشـاره     

رستم و سپاهيان ايران براي دفع حملة كاووس، و  گرديده است سياوش فرزند كي
كنند. پس از برخوردهـايي مختصـر بـين دو     به سوي توران عزيمت مي افراسياب

كند و بـه همـة    بيند، از ايشان تقاضاي صلح مي براثر خوابي كه مي افراسيابسپاه، 
نهد، سياوش به پيـام آشـتي او پاسـخ مثبـت      شرايط سياوش و رستم نيز گردن مي

گـردد، سـياوش و رسـتم را     كاووس از اين صـلح آگـاه مـي    وقتي كي دهد. اما مي
 افراسـياب شكني و به ادامة جنـگ بـا    كند. سياوش را به پيمان سخت سرزنش مي

سازد. سياوش كـه از نظـر    دهد، و رستم را نيز از صحنة جنگ بركنار مي فرمان مي
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هـد و مخالفـت   ن داند، فرمان پدر را گردن نمي شكني را ناصواب مي اخالقي پيمان
دانسـته اسـت    رساند. ازطرف ديگر چون مي مي افراسيابپدر را با صلح به اطالع 

 افراسيابهاي سودابه در امان نخواهد بود از  در اين شرايط از خشم پدر و توطئه
كند به او اجازه دهد از كشور توران عبور كند تا در كشوري ديگـر دور   تقاضا مي

با اينكه  افراسياب).  1158-3/586/1157امه دهد (زندگي خود اد از چشم پدر به
پـذيرد و   با اين كار موافق نيست ولـي توصـية پيـران ويسـه را در ايـن بـاب مـي       

ـ  افراسـياب كند. از زماني كـه   زمين دعوت مي سياوش را به توران شـنيدن پيـام    اب
نويسد تا موقعي كه تحـت تـأثير سـخنان زهـرآگين      اي گرم بدو مي سياوش، نامه

رود و به كشتن سياوش  گيرد و به جنگ سياوش مي در خود، گرسيوز، قرار ميبرا
با مهر و محبـت فـراوان همـراه     لوكبا س افراسيابدهد، رفتار و ساوك  فرمان مي

كاووس بايست براي فرزند خـود انجـام    توان گفت كارهايي را كه كي است و مي
دهـد.   دربارة او انجام مي توراني با صفا و صميمت كامل افراسيابداد، همه را  مي

نويسد اطمينان دارم كه روزي پدر با تو بر سر مهر خواهد آمد.  وي به سياوش مي
جستي، اينك در توران برايـت فـراهم اسـت،     تو آنچه از تاج و تخت در ايران مي

همة تورانيان ترا نماز خواهند برد، تو از اين پس فرزند مني و من پدر تو، آن هم 
مـاده و مهياسـت. امـا    آهاي فرزنـدش همـواره    ي انجام دادن خواستهپدري كه برا

حاضر نيستم كه از كشور من بگذري. زيرا خُرد و كالن مرا بـدين كـار سـرزنش    
/ 3/589» (سپاه و زر و گنج و شـهر آن تُسـت  «زمين  خواهند كرد. اينك در توران

م آميـز بـه تـوران قـد     ). چون سياوش براساس ايـن دعـوت محبـت   1220-1240
، پيران ويسه را با گروهي از بزرگان با چهار پيل سپيد و تختـي  افراسيابنهد،  مي

فرسـتد. هنگـامي    پيروزه و سه كرسي زرين و هداياي بسيار و ... به استقبال او مي



٦٥ افراسياب

  رسد كه سياوش همراه پيران به شهر مي
  افراسيابپياده به كوي آمد     
  از ايوان ميان بسته و پر شتاب    
  او را پياده بديدسياوش چو     
  آمد از اسب و پيشش دويد دفرو    
  گرفتند مر يكدگر را به بر    
  همي بوسه دادند بر چشم وسر    

)3/597/1353-1355(  
گويد همة اهالي تـوران تـرا    در ضمن سخنان خود به سياوش مي افراسياب

اند، من پدروار و با تمام وجود در خدمت تو خواهم بود و نيز شخص پيران.  بنده
گويد و آنگـاه   در غيبت سياوش نيز سخناني در همين زمينه به پيران مي افراسياب

دهد تا كاخ مجللي براي اقامت سياوش آماده سازند و آن را بـا   به پيران دستور مي
هاي زربفت بيارايند و تخت زريني در آن بگذارند. سـياوش   ديباي چيني و پارچه

و رامشـگران همـه در خـدمت وينـد.      سـاالر  كند، خـوان  در چنين كاخي منزل مي
به مستي «سازند كه  چنان وسايل رفاه و شادي سياوش را در اين كاخ فراهم مي آن

وقـت خـود را يكسـره وقـف      افراسـياب ). 3/598/1384» (ز ايران نيامـدش يـاد  
  كند. سياوش مي

  افراسياببدو داد جان و دل     
  همي با سياوش نيامدش خواب    

)3/598/1385(  
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 ةدهد تا روز بعـد، پگـاه، وي و همـ    يده فرزند خود نيز فرمان ميوي به ش
هاي فراوان بـه كـاخ سـياوش برونـد.      با هديه افراسياببزرگان توران و خويشان 

پردازد و سـياوش هنرهـاي خـود را بـه      با وي به چوگان مي افراسيابروزي نيز 
ي همچنين بـه  رود. و روز ديگر با سياوش به شكار مي افراسيابنمايد،  تركان مي

دهد تا منشور كشوري  توصية پيران، دختر خود فرنگيس، را به زني به سياوش مي
را كه درازا و پهناي آن يكصد فرسنگ بوده است بـه نـام سـياوش بنويسـند. وي     

فرسـتد، سـياوش سـپس بـه      براي چندمين بار هداياي بسيار به نزد سـياوش مـي  
ك بهشت برين بوده است. پيـران  پردازد كه رش گرد مي وشادژ و سي ساختن گنگ

بينـد گزارشـي دلپسـند دربـارة آن شـهر و       ويسه پس از اين كه ايـن شـهر را مـي   
  دهد: مي افراسيابسياوش به 

  ز كار سياوش بپرسيد شاه    
  گاه از آن شهر وز كشور و تاج    
  بدو گفت پيران كه خرم بهشت    
  كسي كو ببيند در ارديبهشت    
  ازهمانا نداند از آن شهر ب    
  نه خورشيد از آن مهتر سرفراز    
  يكي شهر ديدم كه اندر زمين    
  نبيند چنان كس به توران و چين    
  ز بس باغ و ايوان و آب روان    
  برآميخت گفتي خرد با روان    
  رد بايد به گيتي يلهكگله     



٦٧ افراسياب

  ترا چون نباشد به چيزي گله    
  چو كاخ فرنگيس ديدم ز دور    
  رچو گنج گهر بود بر سان نو    
  گر ايدون كه آيد ز مينو سروش    
  نباشد بدان فرّ و اورنگ و هوش    
  بدان زيب و آيين كه داماد تست    
  به خوبي به كام دل شاد تست    
          )3/628/1884-1892(  

بـا   افراسـياب طور محسـوس در طـرز رفتـار و برخـورد      اما از اين پس به
شنيدن سخنان پيران،  پس از افراسيابخورد، زيرا  گونيي به چشم ميرسياوش دگ

فرستد تا پنهاني دربـارة كارهـاي وي بـه     برادر خود گرسيوز را به نزد سياوش مي
در چند مورد به گرسيوز كه چون سـياوش را بـر    افراسياببررسي بپردازد. تأكيد 

  و نيز » به چشم بزرگي نگه كن بر اوي«تخت ديدي 
  به پيش بزرگان گراميش دار    
  ش دارستايش كن و نيز نامي    
          )3/629/1903-1904(  

  دهد. اي هشدار مي بين را هم به آغاز توطئه خوانندة خوش
از سـياوش، تحريـك سـياوش     افراسـياب گرسيوز، ترسانيدن  هاي بدگويي

و سـيوش را بـا سـپاهيان خـود در برابـر       افراسياب، سرانجام افراسيابنسبت به 
  انجامد. وش ميايدهد و توطئة گرسيوز به كشته شدن س يكديگر قرارمي
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  پذيري خودكامگي و نصيحت
را ادمه بدهيم تا خواننده بهتـر بتوانـد بـه     افراسيابگفتگو دربارة خلقيات 

او مردي اسـت درخـور    يراست هاي روح وي آشنايي حاصل كند زيرا به زير و بم
پـذيري هـردو در    مطالعه. ازجمله مالحظه بفرماييد چگونه خودكامگي و نصيحت

شـده اسـت. وي در مـواردي بسـيار مهـم راي خيرخواهـان را        وجود وي جمـع 
دارد. و در نتيجـه هـم خـود او و هـم      پذيرد و در كارها خردمندانه گـام برمـي   مي

برند. ولي در مواردي ديگـر كـه    توران و تورانيان از اين طرز رفتار بهرة بسيار مي
د يـا راي  يـر گ هـاي نابخردانـه مـي    خود از سر خودكامگي و استبداد راي تصـميم 

سـازد. بـد نيسـت در     پذيرد، همه را گرفتار بال و مصيبت مـي  انديشان را نمي نيك
 افراسـياب به ذكر اهم اين موارد بپردازيم تا هركس خود با توجه بـه رفتـار    اينجا

  دربارة او به داوري بپردازد:
مهـري   چنان كه اشاره شد مورد بي افراسيابچون سياوش پس از صلح با 

كنـد چنـان كـه     شكني سـرپيچي مـي   گيرد و از پيمان اووس، قرار ميك پدرش، كي
  كند نويسد و از وي تقاضا مي مي افراسياباي به  گفتيم نامه
  يكي راه بگشاي تا بگذرم    
  به جايي كه كرد ايزد آبشخورم    
          )3/586/1157(  

با آنكه معتقد بوده است كسي كه بچة شير نر را بپرورد، سرانجام  افراسياب
)، تحت تأثير سخنان پيران ويسـه  3/588/1205رفتار دندان تيز وي خواهد شد (گ

بنـدد: جـواب مسـاعد بـه      كار مي هاي پيران را به گيرد و گام به گام توصيه قرار مي
هاي بسيار به او، ازدواج فـرنگيس بـا    سياوش دادن، پيشواز از وي، اظهار مهرباني



٦٩ افراسياب

ستقالل عمل سياوش در آن سرزمين سياوش، بخشيدن كشوري به او، و آزادي و ا
  پذير بوده است. تا چه حد نصيحت افراسيابكند كه  همه حكايت از اين امر مي

كه تا اينجا با مشورت پيران به تمشـيت كارهـا پرداختـه اسـت،      افراسياب
رود. ولي معلوم نيست پس از شنيدن گزارش  دردسر پيش مي خوبي و بي كارها به

اوش چـرا ناگهـان غبـاري از بـدبيني در برابـر ديـدگان       پيران دربارة كارهاي سـي 
گردد. بعيد نيست در طول اين مدت نيز اين بدبيني همواره در  ظاهر مي افراسياب

ضمير وي وجود داشته و اينك ناگهان فرصتي براي تظاهر يافته بوده اسـت. چـه   
ه دربـارة  پس از شنيدن سخنان مهرآميز و تأييد كنندة پيران ويس افراسياببينيم  مي

گـرد بـرو، آنجـا را از     گويد به سياوش سبب به برادر خود گرسيوز مي سياوش، بي
زمين دل بسته است  راستي به توران نزديك ببين و نيز تحقيق كن كه آيا سياوش به

دهـد و سـرانجام    پس روي مي كند و ... حوادثي كه از اين و ديگر از ايران ياد نمي
گـردد گرچـه ظـاهراً همـه معلـول       منجر مي سيابافرابه كشتن سياوش به فرمان 
هاي اوست ولي به نظر من اگر زمينة  انگيزي ها و فتنه حسد گرسيوز و دروغگويي

بـود هرگـز ايـن امـر از قـوه بـه فعـل         با چنين كاري مساعد نمي افراسيابذهني 
آمد. مالحظه كنيد چگونه وي براي اجراي نيت خـود فقـط چشـم بـه دهـان       نمي

 افراسـياب نهـد. هنگـامي كـه     كس وقعـي نمـي   وزد و به سخنان هيچد گرسيوز مي
برخالف تمام قول و قرارهاي قبلي كـه سـياوش را چـون فرزنـد خـويش عزيـز       
خواهد داشت و خود پـدروار در خـدمت او خواهـد بـود، تحـت تـأثير سـخنان        

دارد و در برابـر   رود، سياوش پيمـان را محتـرم مـي    گرسيوز به جنگ سياوش مي
يـك از يـاران    پردازد و نـه بـه هـيچ    ، نه خود به جنگ ميافراسيابهيان حملة سپا

اي  و سپاه توران حمله برند. در چنـين معركـه   افراسيابدهد كه به  خود اجازه مي



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٧٠ 

شوند و خود سياوش  اند كشته مي يك هزار تن از ايرانيان كه در كنار سياوش بوده
افتـد،   سـب بـر خـاك مـي    گـردد و از پشـت ا   نيز به زخم تير و نيزه مجروح مـي 

نهـد. او را   بندد و بر گردنش پالهنگ مي زره، دست او را سخت از پشت مي گروي
دهد  فرمان مي افراسيابكشند. آنگاه  بر زمين مي افراسياببا چهرة خونين تا پيش 

كه سر سياوش را از تن جدا كنيد و خونش را بـر ايـن خـاك گـرم بريزيـد و از      
العمـل مخـالف    دالنه همـه عكـس  مان غيرعاابر اين فركس باك مداريد. در بر هيچ

رام سازند و بر سر عقل آرا  افراسيابكنند به نحوي  دهند، همه سعي مي نشان مي
كنند كـه ايـن توطئـة     نظر كند. همه به او خاطرنشان مي آورند تا از اين كار صرف

گرفتـه  تصميم خود را  افراسيابگرسيوز است. ولي چه بايد كرد كه در اين مورد 
گوينـد تـو از سـياوش چـه      بوده است. حتي سپاهيانش نيز به اعتراض به وي مي

) پيلسـم، بـرادر   3/657/2393ريـزي؟ (  اي كه خونش را بر خاك مـي  گناهي ديده
را از روي خيرخواهي پنـد   افراسيابكهتر پيران، كه در صحنه حاضر بوده است، 

گويد سياوش را  دارد و به او مي دهد و او را از شتاب كردن در اين مهم باز مي مي
در بند بدار، بعد سر فرصت و با تأمل و تعقل اگر خواسـتي، او را بكـش، چـه او    
اكنون در دست تو اسـير اسـت. وي بـه تفصـيل عواقـب كشـتن سـياوش را بـه         

كند، لشكركشي آيندة ايرانيان را بـا حضـور همـة پهلوانـان      يادآوري مي افراسياب
كنـد   كند و نيز به صراحت اعتراف مـي  ترسيم مي افراسيابايران در برابر ديدگان 

  كه در برابر چنان سپاهي
  نه من پاي دارم نه مانند من    
  نه گُردي ز گردان اين انجمن    
          )3/659/2419(  
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گويد حداقل صبر كن تـا پيـران ويسـه پگـاه از راه برسـد تـا        بعالوه او مي
فرنگيس نيز گريان و ناالن به نـزد  موضوع را با وي نيز در ميان بگذاري. دخترش 

خـواهي مـرا خاكسـار، و بـا      پرسد كه چرا با اين كار مـي  رود و از پدر مي پدر مي
بريدن سر تاجداري، خود را نيز بدنام كني؟ فرنگيس قـول و قرارهـاي روزهـاي    

آورد. وي نيز حيلة گرسيوز را به  نخستين ورود سياوش را به توران به ياد پدر مي
گويـد   آورد و مـي  دهد و همچنين از انتقام ايرانيان سخن به ميان مـي  ميپدر تذكر 

  ).3/662/2470»(مده شهر توران به خيره به باد«سبب با اين كار زشت  بي
نيز در هنگام اسيري به » افراسيابسر بانوان «ازطرف ديگر چنان كه گفتيم 

ـ  آورد و مـي  باره بر زبان مـي  كيخسرو حقايقي را در اين دست د كـه مـن نيـز    گوي
  را از كشتن سياوش باز دارم: افراسيابكوشيدم تا 

  سياوش نگشتي به خيره تباه    
  وليكن چنين گشت خورشيد و ماه    
  افراسيابچنان كرد بدگوهر     
  كه پيش تو پوزش نبيند به خواب    
  همي دادمش پند و سودي نداشت    
  به خيره همي سر ز پندم بگاشت    
  ما گواه من است آفريننده    
  ام كه باريد خون از دو بيننده    
  دگر بر زمين جهن پيوند تو    
  كه سايد به زاري همي بند تو    
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  ز بهر سياوخش در خان من    
  چه تيمار بد بر دل و جان من    
  نديش مرداآن بد افراسيابكه     
  بسي پند بشنيد و سودش نكرد    
          )5/1345/1422-1428(  

ايت شاهنامه در هنگام كشـتن سـياوش در   نكه بنا به روآهم با  پيران ويسه
سـخن بگويـد، در زمـان     افراسيابميذان نبرد حاضر نبوده است تا در اين باب با 

شـود كـه    لشكركشي ايرانيان به توران براي انتقام خون سياوش چون متوجـه مـي  
طـور   رستم پيشرو سپاه است، در مجلسي كه بـا حضـور افـراد خانـدان خـود بـه      

كنـد، در   د، درضمن مسائل مختلفي كه با ايشان مطرح ميده خصوصي تشكيل مي
  گويد: مورد كشته شدن سياوش به ايشان مي

  همي گفتم اين شاه بيداد را    
  كه چندين مدار آتش و باد را    
  كه روزي شوي ناگهان سوخته    
  خرد سوخته چشم و دل دوخته    
  بكند آن گرانمايه شه را ز جاي    

  نزد با دليري خردمند راي  
)4/977/271-275(  

دهـد تـا    شـنود و فرمـان مـي    كس را نمي سخن هيچ افراسيابل يبا تمام اين تفاص
زره،  گران: گرسيوز، گـروي  سياوش را بكشند درحالي كه خود وي به گروه توطئه

كزو من به ديـده نديـدم   «گويد  اند مي كرده و دمور كه بر كشتن سياوش شتاب مي
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دهد  عي به كشتن اين شاهزادة ايراني فرمان مي) و نيز وي موق3/660/2439» (گناه
شماران عاقبت كشتن سياوش نامحمود  بيني ستاره كه معتقد بوده است برطبق پيش

  است و كشتن وي موجب ويراني توران و غم و رنج شخص وي خواهد شد.
دهدتا روزبانان گيسوي فرنگيس  پس از كشتن سياوش فرمان مي افراسياب

سان به كوي بكشند و جامه بر تن او بدرند و وي را آنقدر  دينرا بگيرند و او را ب
از درون بدن او بر زمين بريزد تا از سـياوش فرزنـدي   » تخم كين«چوب بزنند تا 

برجاي نماند. چنان كه در صفحات پيش گذشت در اين هنگام كساني پيران را از 
. پيـران خـود را   طلبند سازند و از وي ياري مي آنچه روي داده بوده است آگاه مي

توانـد فـرنگيس را از چنگـال مـرگ رهـايي       رساند و مـي  مي افراسيابموقع به  به
  گويد: صراحت به شاه مي بخشد، او در اين موقع به

  جهان آرميده ز دست بدي
  شده آشكارا ره ايزدي

  فريبنده ديوي ز دوزخ بجست
  بيامد دل شاه توران بخست
  بر آن اهرمن نيز نفرين مزد

  رايت سوي راه بدكه پيچيد 
  پشيمان شوي زين به روز دراز

  بپيچي همانا به گرم و گداز
      )3/669/2575-2579(  
دربارة فرنگيس و نبيرة خود، كيخسرو، برطبق  افراسيابپس از اين گفتگو، 

  برند. كند و بدين ترتيب مادر و فرزند جان سالم بدر مي نظر پيران عمل مي
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 افراسـياب خواهي سياوش، بار ديگر  كينهپس از حملة رستم به توران براي 
آيد، تا وي به دست رستم نيفتد و رستم از او شاهي  درصدد كشتن كيخسرو برمي

بار هم با مشورت پيران و فرستادن كيخسرو به ختن جـان شـاهزادة    نو نسازد. اين
  ).398-3/701/359ماند ( ايراني سالم مي
هنگامي كه كيخسـرو و   د:كر كرتوان ذ هاي ديگري نيز مي باره نمونه در اين

فرنگيس به همراهي گيو، از چنگ پيران ـ كه براي دسـتگيري ايشـان آمـده بـوده      
آيـد كـه    درصـدد برمـي   افراسيابگذرند،  گريزند و از رود جيحون مي است ـ مي 

اي از سواران توراني ايشان را تعقيب كند تا آنان را در خاك ايران  خود نيز با عده
دارد با اين استدالل كه  دراينجا، هومان او را از اين كار برحذر مي به چنگ بياورد،

اي چـه   اگر به چنين كاري دست بزني به دست خود دمار از روزگار خود برآورده
در ايـن مـورد    افراسـياب ). 3/743/1109» (همي در دم و چنـگ شـيران شـوي   «

كشـاني و  پذيرد. پس از كشته شـدن اشـكبوس و كـاموس     راهنمايي هومان را مي
از قـدرت   افراسـياب اسيري خاقان چين و شكست تورانيان، در چند نوبـت كـه   

كنـد و   هاي ايرانيان و از شكستهاي خود به دست ايشان يـاد مـي   رستم و پيروزي
ديده اسـت، فقـط در تحـت تـأثير      ظاهراً در خود توان ادامة جنگ و پيكار را نمي

آورد و خود را براي جنگـي   دست مي هاند قوت قلبي ب سخنان افرادي كه با او بوده
). در 1200-1030/1186و  990-4/1017/965سـازد (  ديگر با دشـمن آمـاده مـي   

براساس راهنمايي پيران از كشـتن   افراسياببينيم  داستان بيژن و منيژه بار ديگر مي
گـذرد. درحـالي كـه قـبالً گرسـيوز در اجـراي فرمـان         بيژن پهلوان ايرانـي درمـي  

برپا كرده بوده است تا بيژن را به دار بياويزند، پيران كـه تصـادفي    داري افراسياب
گـردد، خـود را بـه تخـت      رسد و از موضوع آگاه مي به محل بر پاي كردن دار مي
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كند دست خود را بـه خـون بيـژن نيااليـد.      رساند و از شاه تقاضا مي مي افراسياب
  آورد كه: مي افراسيابها را نيز به ياد  وي درضمن سخنان خود گذشته

  نه من شاه را پيش از اين چند بار    
  همي دادمي پند در چند كار    
  به گفتار من هيچ نĤمد فراز    
  بدان داشتم دست از كار باز    
  مكش گفتمت پور كاووس را    
  كه دشمن كني رستم و طوس را ...    
  نديدي بديهاي ايرانيان    
  كه كردند با شهر تورانيان ...    
  بريزي بديناگر خون بيژن     
  به توران برآيد يكي گرد كين    
  خردمند شاهي و ما كهترا    
  تو خود چشم دل باز كن بنگرا    
  نگه كن كز اين بد كه گسترديا    
  ابا شاه ايران چه برخورديا    
          )3/1088/382-396(  

  بندد. كار مي راهنمايي پيران را به افراسيابدر اين مورد نيز خوشبختانه 
  

  جادويي
نسبت داده شده است  افراسيابه صفاتي كه در شاهنامة فردوسي به ازجمل

يا جادوگري » جادوي«كند  و برخي از كارهايش نيز صحت اين نسبت را تأييد مي
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آيـد   العاده برمـي  نيز خود معترف است كه از عهدة كارهاي خارق افراسياباست. 
طـر بماننـد   توانـد در لحظـة خ   زيرا او را چون سروشان پرست و بدين سبب مـي 

ستاره  به آسمان پرواز كند. وي در پيام صلح خود به كيخسرو به اين موضوع بـه  
  نمايد كه: صراحت اشاره مي

  مرا دانش ايزدي هست و فر    
  همان چون سروشم يكي هست پر    
  چو تنگ اندر آيد مرا روزگار    
  نخواهد دلم پند آموزگار    

  به فرمان يزدان به هنگام خواب
  اره بر آفتابشوم چون ست    
  به درياي كيماك بر بگذرم    
  سپارم تو را كشور و افسرم    
          )5/1333/1192-1195(  

» دانـش ايـزدي  «اين قدرت خـود را بـه    افراسيابتفاوت در اين است كه 
دانند.  او را چيزي جز جادوي نمي» دانش«دهد، درحالي كه ديگران اين  نسبت مي

» دانش«ام، كه چند بيتي از آن مذكور افتاد، چنان كه كيخسرو در پاسخ به همين پي
  دهد كه: را مورد نيشخند قرار مي افراسياب
  ترا چند خواهي سخن چرب هست    
  به دل نيستي پاك و يزدان پرست    
  كسي كو به دانش توانگر بود    
  ز گفتار كردار بهتر بود    
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  فريدون فرّخ ستاره نگشت    
  نه از خاك تيره سرش برگذشت    
  كه من برشوم بر سپهر تو گويي    
  بشستي بر اين گونه از شرم چهر    
  دلت جادويي را سرِ مايه گشت    
  سخن بر زبانت چو پيرايه گشت    
  زبان چرب گويا و دل پر دروغ    
  بر مرد دانا نگيرد فروغ    
          )5/1334/1218-1223(  

چـه   افراسـياب اينك بد نيست ببينيم در شاهنامة فردوسي درمورد جادوي 
اتي داده شده است. در جنگهاي وي با نوذر، قـارن پهلـوان سـپاه ايـران در     اطالع

بدين شـرح اشـاره    افراسيابگفتگوي خود با نوذر، براي نخستين بار به جادويي 
نفسـي را بـه    تباه شد، او سـپاهيان تـازه   افراسيابكند كه: چون لختي از لشكر  مي

نگامي كه مرا با گرزة گـاوروي  همراه خود براي مقابله با من به ميدان آورد ولي ه
  در برابر چشمان خود ديد:

  يكي جادوي ساخت با من به جنگ    
  كه بر چشم روشن نماند آب و رنگ    
  شب آمد جهان سر به سر تيره گشت    
  مرا بازو از كوفتن خيره گشت    
  تو گفتي زمانه سر آمد همي    
  هوا زير ابر اندر آمد همي    
          )1/257/237-239(  
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 افراسـياب ، نيز از جـادويي  افراسيابجنگ كيخسرو با شيده، فرزند هنگام 
آيد. بدين ترتيب كه چون كيخسرو خود آهنگ جنـگ بـا شـيده     سخن به ميان مي

نماينـد و بـه وي    كند، بخردان و بزرگان سپاه ايران وي را از اين كار منـع مـي   مي
  گويند: مي

  افراسيابديده پر دانش  جهان    
  يند به خوابجز از چاره سازي نب

  نداند جز از تنبل و جادوي
  فريب و بدانديشي و بدخويي    
          )5/1297/502-503(  

يك از شما را تاب  ولي پاسخ كيخسرو به اين خيرخواهان آن است كه هيچ
پايداري در برابر او نيست زيرا هم شيده جنگجويي نامدار است و هـم سـليحش   

نيز نژاد از ديو دارد، فقط كسـي كـه   به جادوي ساخته است و اسبش  افراسيابرا 
). 547-5/1300/542تواند با وي به نبرد بپـردازد (  از فرّ ايزدي برخوردار است مي
آورد. در جـاي   رود و او را در جنگ از پاي درمي پس كيخسرو به جنگ شيده مي

رود در نزديـك چـين بـا     گرد مي دژ به سوي سياوش ديگر چون كيخسرو از گنگ
شود، وي در اين هنگام از افراسـياب جـادو و گـم شـدن      ذيره ميسپاهي وي را پ

  گويد: وي در آب با كيخسرو سخن مي
  بگفت آن شگفتي كه ديد اندر آب

  افراسيابز گم بودن جادو   
        )5/1379/2101(  

شك و ترديد با جادوي همراه است. چـه در   نيز بي افراسيابپايان زندگي 
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را  افراسـياب د و غارنشين از نژاد فريـدون،  شاهنامه آمده است كه هوم مردي زاه
كنـد و   شناسد و او را اسير مي كه از بيچارگي به غاري پناهنده شده بوده است مي

را  دبنـدهاي كمنـ   افراسياببندد. سپس چون به تقاضاي  دستهايش را با كمند مي
  افراسيابكند تا از درد وي بكاهد،  كمي سست مي

  بپيچيد و زو خويشتن دركشيد    
  به دريا درون جست و شد ناپديد    
  چنان بد كه گودرز گشوادگان    
  همي رفت با گيو و آزادگان ...    
  مدش هوم خود با كمندآبه چشم     
  توان بر لب آب بر مستمند    
  ب را تيره ديدآهمان گونة     
  پرستنده را ديدگان خيره ديد    
          )5/1390/2295-2299(  

را  افراسيابگويد چگونه  او در پاسخ مي پرسد. گودرز ماجرا را از هوم مي
هـاي زار و سـوگندهاي او، بنـد     اسير ساختم و چگونه هنگامي كه در برابـر نالـه  

  دستش را كمي سست كردم وي از چنگم گريخت و اكنون
  در اين آب خنجست (= چيچست) پنهان شدست    
  بگفتم به تو راز چونان كه هست    
          )5/1391/2317(  

ماند تا به راهنمايي هوم چنـان كـه    ان در اين آب پنهان ميهمچن افراسياب
  ).2389-5/1392/2341آورند ( بعداٌ ذكر خواهد شد اورا با كمندي از آب بدر مي



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٨٠ 

نيز به هنگـام  » افراسيابسر بانوان «گونه كارهاي اوست كه  با توجه به اين
اشـاره  ) 5/1345/1434» (افراسـياب به بد كردن جادو «اسيري در دست كيخسرو 

، نيـاي خـود   افراسيابكاووس،  كند و كيخسرو هم در نامة خود خطاب به كي مي
) و در نيايش به پيشگاه خداوند بـراي  5/1348/1479خواند ( مي» سر جادوان«را، 

/ 5»(نگون كن سـر جـادوان را ز تخـت   «خواهد كه  دژ از خداوند مي تصرف گنگ
انـد، چـه رسـتم نيـز      ر داشـته خبـ  افراسياب). ظاهراً همه از جادويي 1339/1310

شـكن را   پيمـان  افراسـياب درموقع كشتي گرفتن بـا پوالدونـد، خطـاب بـه گيـو،      
). و زال هم در مالمت كيخسرو ـ بـه   4/1042/1396خواند ( مي» خرد جادوي بي«

گيري و ترك پادشاهي كرده بوده است ـ در آنجا كـه    هنگامي كه وي آهنگ گوشه
 افراسـياب دهـد، از   و پدر مورد سرزنش قـرار مـي  نژاد كيخسرو را از سوي مادر 
  كند كه: نياي مادري او چنين ياد مي

  افراسيابز يك سو نبيرة رد     
  كه جز جادوي شب نديدي به خواب    
          )5/1418/2722(  

  
  شكني گري، دروغگويي، پيمان چاره

گفتـه شـده    افراسـياب عالوه بر آنچه در شاهنامة فردوسي دربارة جـادوي  
هاي او در اين كتاب سخن بـه ميـان    گري و حيله وارد متعدد نيز از چارهاست درم

اند كه بنـا بـه مقتضـاي حـال و بـراي       دانسته آمده است. ايرانيان وي را مردي مي
هيچ كاري و دست زدن به هيچ چـاره و نيرنگـي    پيشرفت كار خود از انجام دادن

  گردان نبوده است: روي
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  همه بخردان و ردان سپاه    
  آواز گفتند كاين نيست راه به    
  افراسيابديده پر دانش  جهان    
  جز از چاره سازي نبيند به خواب    
  نداند جز از تنبل و جادويي    
  فريب و بدانديشي و بدخويي    
          )5/1297/501-503(  
شـكني ابـايي    مردي است كه از دروغ گفتن و پيمـان  افراسيابطور كلي  به

گيرد. وي در اين باب بـه   وصول به مقصود بهره مياي براي  ندارد و از هر وسيله
وجه به شايست و ناشايست توجهي ندارد. ازجمله در لشكركشي ايرانيان بـه   هيچ

خواهي سياوش، هنگامي كه افراد نامداري چون اشكبوس و  زمين براي كينه توران
كاموس كشاني و خاقان چين به دست رستم جهان پهلوان ايران در خاك و خـون  

اي به پوالدونـد از   اضطراراً با فرستادن نامه افراسيابشوند و  غلطند يا اسير مي مي
طلبد، در اين نامه براي اين كه خود را از هر جهت در جنگي كه روي  او ياري مي

هـاي خـود    گناه، و ايرانيان را متجاوز و مقصر بنمايد، دربارة مهرباني داده است بي
  گويد: وي چنين سخن مي اش، و ناسپاسي به كيخسرو، نبيره

  ز كار نبيره به گويش همه    
  خداوند آن مرز و شاه و رمه    
  بپروردم او را چو جان ارجمند    
  كه از باد نĤمد بر او بر گزند    
          )4/1032/1216-1217(  
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در صفحات پيش در كمال اختصار بدان اشاره  درحالي كه با توجه به آنچه
بارهـا در تـوران    افراسيابآن سخن رفته است  گرديد و در شاهنامه به تفصيل از

قصد جان كيخسرو را كرده بوده است و كيخسرو فقط بر اثـر حمايـت و حسـن    
سياست پيران ويسه توانسته بود در توران به زندگي خود ادمه دهد و نيز سپس به 

اتفـاق فـرنگيس بـه ايـران      و پيران، بـه  افراسيابرغم ميل  ياري گيو توانست علي
  و بر تخت شاهي ايران بنشيند.بگريزد 

هنگامي كه از كشـته شـدن پيـران ويسـه و آمـدن       افراسيابدر جاي ديگر 
شود، شيده فرزند خود را با پيـامي نـرم و    كيخسرو و سپاه ايران به توران آگاه مي

اي را كه با نيـاي خـود بـه جنـگ      فرستد و در آن نبيره درشت به نزد كيخسرو مي
خواند و نيز گناه همه جنـگ و   گناه نمي ي سياوش را بيكند. و پردازد سرزنش مي

سازد. از طرف ديگر اين موضوع را به كيخسـرو   آفرين مي ستيزها را متوجه جهان
هرحال من نياي  ن، چه بهاكند كه مرا بدانديش و از تخم اهريمن مخو يادآوري مي

اه خـود كـه   گونه نسبتها مبرا باشـي. سـپس از سـپ    تواني از اين تو هستم و تو نمي
گويد. آنگـاه او كـه پيوسـته بـه فكـر       تعدادشان به اندازة ريگ درياست سخن مي

خون ريختن و ويران ساختن ايران بوده است، در اين موقعيت سخت، به كردگار 
ترسم، پس بهتر اسـت تـو و    ها از خداوند مي شود كه از اين خونريزي متوسل مي

-5/1293/417را گزنـدي نرسـد. (   هـان گنا من به تنهايي به جنگ بپردازيم تا بـي 
448.(  

زمين، وي چـون كيخسـرو را بـا     اما به هنگام لشكركشي كيخسرو به توران
م، و همـه راههـاي نجـات را بـه     مصدژ م هاي گنگ سپاهي گران در پشت دروازه

بيند، براي فريفتن كيخسرو، در كمال فروتني پيامي بـه توسـط    روي خود بسته مي
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تد كه اي كيخسرو سر تو از همة شاهان برترست، عقـاب و  فرس جهن براي او مي
نهنگ در آسمان و دريا پاسبان تخت تو هستند و دد و دام به بخت تـو شـادند و   
همة شاهان جهان كهتران تو بشمارند. و نيز براي آن كه دل نبيره را نرم سازد اين 

سياوش پـاي   خواند و براي تبرئه خود در كشتن بار ديگر سياوش را گناهكار نمي
كشد كه او مرا به سوي بدي و كاستي رهنمون گرديـد و   را به ميان مي» ديو نژند«

  االّ مرا در اين كار گناهي نبوده است:
  شگفتم من از كار ديو نژند    
  كه هرگز نخواهد به من جز گزند    
  بدان مهرباني و آن راستي    
  چرا شد دل من سوي كاستي    
  اهكه بر دست من پور كاووس ش    
  گناه سياوخش رد كشته شد بي    
  ام زين سخن پر ز درد جگر خسته    
  خواب و خورد نشسته به يك سوي بي    
  نه من كشتم او را كه ناپاك ديو    
  ببرد از دلم ترس گيهان خديو    
  زمانه ورا بد بهانه مرا    
  به چنگ اندرون بد فسانه مرا    
  تو اكنون خردمندي و پادشا    
  اپذيرندة مردم پارس    
          )5/1331/1162-1168(  
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براي پيشـرفت مقاصـد    افراسيابكند كه  خوبي ثابت مي همة اين شواهد به
دانسـته   گونه كارها را روا مي زده و در مذهب خود اين خود به هر كاري دست مي

دهـد چگونـه    است. به همين سبب است كـه كيخسـرو در پاسـخ وي پيغـام مـي     
ي كـه بـر يكايـك كارهايـت آگـاهي دارم، و      توانم سخنانت را باور كنم درحال مي

  گيرد كه با تو آدمي شمارد و نتيجه مي را برمي افراسيابآنگاه بديهاي 
  از اين پس مرا جز به شمشير تيز    
  نباشد سخن نيز تا رستخيز    
          )5/1337/1269(  

و بـه   افراسـياب هاي او نيـز سـخن بگـوييم: در آغـاز كـارِ       شكني از پيمان
ز وي پادشاه توران نبوده است، پس از آن كه در جنگهاي ايرانيـان  هنگامي كه هنو

كشـد، در دوران كوتـاه    و تورانيان، او نوذر، شاه ايران و اغريرث برادر خود را مي
و زو و سپاهيانشان كه از جنگ سير شده بودنـد از جنـگ    افراسيابپادشاهي زو، 

)، ولـي  36-1/281/30( كننـد  كشند و مرزي بين ايران و توران تعيين مي دست مي
از مـردن زو ـ در زمـان پادشـاهي گرشاسـب ـ آگـاه         افراسـياب به محض آن كه 

گذرد، اين بار، به  كشد. و چون گرشاسب نيز درمي گردد به خوار ري لشكر مي مي
فرمان پدرش، پشنگ، قرارداد صلح و مرزهـاي تعيـين شـدة بـا ايـران را ناديـده       

اميد كه مبادا كسـي بـر تخـت شـاهي ايـران       گذرد بدين گيرد و از جبحون مي مي
). موضــوع قابــل توجــه آن اســت كــه ايــن مــرد 19-17و  5-2/282/4بنشــيند (

گذرد و در نخستين جنگ  شكن چون در اجراي فرمان پدرش از جيحون مي پيمان
گريـزد، پـدر را بـر     خـورد و از چنـگ او مـي    خود با رسـتم از وي شكسـت مـي   

  كند! يمان آشتي با زو مالمت ميشكني و ناديده گرفتن پ پيمان
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  بدو گفت كاي نامبردار شاه    
  ترا بود از اين جنگ جستن گناه    
  يكي آن كه پيمان شكستن ز شاه    
  بزرگان پيشين نديدند راه    
          )2/305/87-88(  

يك بار چنان فاحش و غيرقابل توجيه است كه حتي  افراسيابشكني  پيمان
كه در اين واقعه فقط به  افراسيابكند، ولي  ش ميفرزندش، شيده، نيز او را سرزن

دهـد كـه تنهـا بـا      پيروزي بر دشمن چشم دوخته است، فرزند خود را دشنام مـي 
توانيم بر رستم چيره شويم. ماجرا از اين قرار اسـت كـه    شكني است كه مي پيمان

  پردازند: رستم و پوالدوند به كشتي گرفتن مي
  پاهبه پيمان كه از هر دو رويه س    
  خواه به ياري نيايد كسي كينه    
          )4/1040/1365(  

گويـد از ظـواهر امـر     شوند، شيده به پدر مي چون دو پهلوان بدين كار مشغول مي
بـراي   افراسـياب آيد كه پيروزي رستم و گريز سپاه مـا قطعـي اسـت.     چنين برمي

  گويد: جلوگيري از شكست پوالدوند از رستم به شيده مي
  كه پوالدوند برو تا ببيني    
  به كشتي همي چون كند دست بند    
  به تركي بياموز و راهش نماي    
  مگر پيلتن را درآرد ز پاي    
  بگويش كه چون او به زير آوري    
  به شمشير كن زآن سپس داوري    
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  چنين گفت شيده كه پيمان شاه    
  نه اين بود با او به پيش سپاه    
  شكن باشي و تيز مغز چو پيمان    
  پيگار تو كار نغز نيايد ز    
  تو اين آب روشن مگردان سياه    
  كه عيب آورد بر تو بر عيب خواه    
  به دشنام بگشاد خسرو زبان    
  برآشفت و شد با پسر بدگمان    
  بدو گفت گر ديو پوالدوند    
  از اين مرد بدخواه يابد گزند    
  رزمگه زنده كس ننماند بر اي    
  ترا از هنرها زبان است و بس    
  رگراييد و آمد چو شيرعنان ب    
  به آوردگاه دو مرد دلير    
  نگه كرد پيكار دو مرد شير    
  خروشان چو رعد آن دو گرد دلير    
  به پوالد گفت اي سرافراز شير    
  به كشتي گر آري مر او را به زير    
  به خنجر جگرگاه او برشكاف    
  هنر بايد از كار كرده نه الف    
          )4/1041/1374-1386(  
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نيـز اشـاره    افراسـياب گـويي   طور ضمني به نحوة تناقض سمت بهدر اين ق
كنـد و در   شكني را تجـويز مـي   كرديم كه چگونه درجايي كه به نفع اوست پيمان

داند! به همين سبب است كـه چـون    جاي ديگر اين كار را گناهي نابخشودني مي
او، به ايران، برخالف قـول و قرارهـاي قبلـي     افراسيابكاووس از لشكركشي  كي

هـاي وي را بـه سـوگند و     اعتنايي درگاه خود، بي گردد، خطاب به بزرگان آگاه مي
  كند: پيمان چنين توصيف مي

  همانا كه يزدان نكردش سرشت    
  مگر خود سپهرش دگرگونه كشت    
  كه چندان به سوگند پيمان كند    
  زبان را به خوبي گروگان كند    
  چو گرد آورد مردم جنگجوي    
  ن و سوگند رويبتابد ز پيما    
          )3/556/609-611(  

  
  خشم و غضب

اشاره به خلق و خوي تند او و آثـاري   بي افراسيابسخن گفتن از خلقيات 
كه بر آن مترتب گرديده، كاري است نادرست. مـا در خـالل ابيـات شـاهنامه بـا      

طور كلي فلسفة زندگيش مبتني بر اين بوده است كه  ي مواجه هستيم كه بهافراسياب
است و » كين«جنگاور را با دانش و خرد كاري نيست زيرا وظيفة مرد جنگي  مرد

كين نيز با عقل سر سازش ندارد. وي نظر خود را در اين باب با برادر خردمندش 
  كند: اغريرث چنين مطرح مي
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  به دانش نيايد سر جنگجوي    
  برويآد به جنگ اندرون ببيا    
  سر مرد جنگي خرد نسپرد    
  يخت كين با خردكه هرگز نيام    
          )1/277/593-594(  

جـويي بـوده اسـت.     وي در تمام دوران عمرش اسير خشم و غضب و كينه
گرديـده و در   آمده، سـخت خشـمگين مـي    در برابر هر كاري كه او را خوش نمي

زده است. وي در اكثر موارد نيز از كردة  حال خشم به كارهايي ناصواب دست مي
توانسـته اسـت كـه آب     ، در چنين مواردي، گاهي ميگرديده خود زود پشيمان مي

سبب وي كـار خـود را    رفته را به جوي باز گرداند و گاهي هم خشم و غضب بي
كرده بود و ديگر حتي از خردمندان نيز بـراي حـل مشـكل كـاري سـاخته نبـوده       

  است.
كشتن نوذر، و اغريرث علتي جـز زودخشـمي او نداشـته اسـت. زيـرا بـه       

دهند زال و قارن در جنگ، تني چنـد از نامـداران    ي اطالع ميمحض اين كه به و
  اند سپاهت را كشته

  دلش گشت پر آتش درد و غم    
  نم دو رخ را ز خون جگر داد    
          )1/271/481(  

دهد نوذر را كه اسير شده بوده اسـت بـه نـزد وي بياورنـد.      پس فرمان مي
خـود گـردن آن شـاه را بـا      گويد و به دست بيند به وي ناسزا مي چون نوذر را مي

در » سري پر ز جنگ و دلي پـر ز كـين  «) و با 493-1/272/482زند. ( شمشير مي



٨٩ افراسياب

). در پـي ايـن   514-1/273/510نشـيند. (  زمين به مدت كوتاهي به شاهي مي ايران
كشـد، و در   حادثه چون اغريرث ـ بـرخالف دسـتور او ـ اسـيران ايرانـي را نمـي       

را از بـدكرداري برحـذر    افراسـياب دهـد، وي   مي گفتگويي كه بين دو برادر روي
  دهد: دارد و برادرانه او را پند مي مي

  افراسيابچنين داد پاسخ به     
  كه لختي بشايد هم از شرم و آب    
  هر آنگه كت آمد به بد دسترس    
  ز يزدان بترس و مكن بد به كس    
  كه تاج و كمر چون تو بيند بسي    
  نخواهد شدن رام با هر كسي    
          )1/277/595-597(  
غرّد و ميان بـرادر را بـه    با شنيدن اين سخنان چون پيلِ مست آشفته مي افراسياب
  كند. دو نيم مي

بـا صـد هـزار تـن از      افراسـياب كـاووس   هنگامي كه در عهد پادشاهي كي
برد و سياوش و رسـتم بـا سـپاهي بـه مقابلـة وي       له ميمتركان گزيده به ايران ح

، ايرانيـان سـپاه تـوران را    افراسـياب حضـور   ي آغاز نبـرد، بـي  روند، در روزها مي
بسـيار   افراسـياب شكنند. چون برادرش ، گرسـيوز، كـه در تمـام حـوادث بـه       مي

  بينيم كه دهد باز مي نزديك بوده است، خبر پيشرفت سپاه رستم را به او مي
  افراسياببرآشفت چون آتش     
  بپيچيد از جاي آرام و خواب    
  



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٩٠ 

  اندر چنان بنگريدبه گرسيوز     
  كه گفتي ميانش بخواهد بريد    
  يكي بانگ برزد، براندش ز پيش    
  توانا نبود او بر آن خشم خويش    
          )3/563/740-742(  

بـرد و دچـار    سيوز بوده است كه وي جان سالم بدر ميرخدا در اين صحنه يار گ
  شود. سرنوشتي چون اغريرث نمي

ن كسـانش هـم از خشـم و غضـب     طوري كه مالحظه كرديـد نزديكتـري   به
بيند كـاري بـرخالف مـرادش     مانند. او مردي است كه تا مي مصون نمي افراسياب

شـود. از دو   كه گناهي كرده باشـند خشـمگين مـي    آن انجام شده است، به افراد بي
بـا پيـران،    افراسـياب برادر او، اغريرث و گرسيوز، بگذريم اكنون بد نيست ببينيم 

ــر  مشــير و مشــار و ســپهد ــر اث ار واالمقــام خــود، كــه بارهــا وي را ســتوده و ب
هاي او بر بسياري از مشكالت فائق آمده، چه كرده است. گيو پنهـاني از   راهنمايي

رود، سالها بـه تجسـس    ايران براي يافتن و بردن كيخسرو و فرنگيس به توران مي
ن نهـاني بـه راه   يابد. آنگاه هر سه تن به قصد رفتن به ايـرا  پردازد تا آنان را مي مي
گردد با شش هـزار سـوار گزيـده بـه      افتند. چون پيران از اين موضوع آگاه مي مي

دانسته اسـت كـه    پردازد، زيرا وي خوب مي گيس مينتعقيب گيو و كيخسرو و فر
او را مالمتها خواهد كرد، و ازجملـه بـه او خواهـد     افراسياباگر ايشان بگريزند، 

را از شكم فرنگيس، دختـرم،  » تخم كين«تم گفت كه پس از كشتن سياوش خواس
بر زمين بريزم تا از سياوش فرزندي زاده نشود، تو نگذاشـتي. و چـون كيخسـرو    

خـاطر   زاده شد، در چند نوبت كه قصد جانش كردم تو مرا از جانـب وي آسـوده  
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خرد و سفيه. اكنون، اي پيران، ببين، چنـان كـودكي    ساختي كه او كودكي است بي
ر تخت پادشاهي ايران بنشيند و به انتقام خون پدرش دمار از روزگـار  رود تا ب مي

آگاه بـود،   افراسيابالعمل  خوبي از نحوة عكس من و تورانيان برآورد. پيران كه به
چيـزي ديگـر بـود و    » بـودني «مردانه كوشيد تا راه را بر فراريان ببندد، ولي چون 
به ايران برسـد، پيـران در راه    تقدير چنين مقدر داشته بود كه كيخسرو به سالمت

بندد و درفش پيران را خـود بـه    گردد. گيو دستهاي او را مي به دست گيو اسير مي
طلبـد تـا پيـران را بـه انتقـام كشـته شـدن         گيرد و از كيخسرو اجازه مي دست مي

سياوش بكشد. ولي پيران خدماتي را كه در گذشته در حق سـياوش، فـرنگيس و   
هاي خود را بخصوص نسبت به  شمارد و غمخواري برمي كيخسروكرده بوده است

  گويد: كند و به كيخسرو مي ايشان ذكر مي
  اگر بنده بودي به درگاه شاه    
  سياوخش خسرو نگشتي تباه    

  تو و مادرت هردو از چنگ ديو
  برون آوريدم به راي و به ريو    
  سزد گر من از چنگ اين اژدها    
  به فرّ و به بخت تو يابم رها    
          )3/735/958-960(  

كند. ولـي بـه    سرانجام گيو به توصية فرنگيس از كشتن پيران خودداري مي
كـنم  «ام كه اگـر بـر پيـران دسـت يـابم       گويد من قبالً سوگند خورده فرنگيس مي

). پـس گيـو بـراي اجـراي سـوگند، بـه       3/735/970» (ارغواني به خـونش زمـين  
كند تا خون وي بـر زمـين    وراخ ميراهنمايي كيخسرو، گوش پيران را با خنجر س
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نشـاند و بـه    بندد و او را بر اسبش مـي  نگاه دست پيران را به بند گران ميآبچكد. 
فرستد بدين شرط كه پيران سوگند بخورد كه بند دستش را فقط  مي افراسيابنزد 

بـرد و بـه نـزد     گلشهر، همسرش بگشايد. پيران بدين ترتيب جان سـالم بـدر مـي   
چون او را با اين هيأت خـاص ـ سـوار بـر اسـب و       افراسيابود. ر مي افراسياب

بيند و سپس قصـه   درحالي كه دو دستش را از پشت چون سنگ بسته بودند ـ مي 
رود و هـم در   گردد و هم در انديشه فرو مي شنود، هم غمگين مي را از زبان او مي

  ماند: شگفتي مي
  افراسيابچو بشنيد گفتارش     
  در آورد آببه ديده ز خشم ان    
  يكي بانگ برزد ز پيشش براند    
  بپيچيد پيران و خامش بماند    
  وز آن پس به مغز اندر افگند باد    
  به دشنام و سوگند لب برگشاد    
  كه گر گيو، گودرز و آن ديوزاد    
  شوند ابر غرّنده يا تيز باد    
  فرو آورمشان ز چرخ بلند    

  بزد دست وز تيغ بگشاد بند ...
)3/739/1029-1033(  

رسـد   پردازد. اما چون به جيحون مي خود به تعقيب اين سه تن مي افراسيابپس 
  ندا يابد كه ايشان از آب نيز گذشته و درمي
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  يكي بانگ زد تند بر بازخواه    
  كه چون يافت آن ديو بر آب راه؟    
          )3/743/1098(  

ر خاك ايـران  كند كه فراريان را د آهنگ آن مي ،باز از سر خشم، چنان كه گذشت
  كند. تعقيب كند. ولي به راهنمايي هومان از اين كار خودداري مي

همچنــين در زمــان پادشــاهي كيخســرو در نخســتين جنگهــاي ايرانيــان و 
تورانيان، چون تژاو داستان پيروزي ايرانيـان و كشـته شـدن گروهـي از خويشـان      

بـر پيـران ويسـه     ابافراسيرساند،  و نامداران توران را به اطالع وي مي افراسياب
  گردد كه به تو گفته بودم از هر سو سپاهي گرد كن: خشمگين مي

  درنگ آوريدي تو از كاهلي    
  سبب پيري آمد اگر بد دلي    
          )3/838/1166(  

آورد،  در مدتي كوتاه صد هزار سـپاهي گـرد مـي    افراسيابو چون پيران به فرمان 
  افراسياب
  چنان شاددل گشت و روشن روان    
  سي آفرين خواند بر پهلوانب    
  كه رفتي به پيروزي و شادمان    
  مبيناد چشمت بالي زمان    
          )3/839/1180-1181(  

  پايه است! بينيد كه خشم و مهر او تا چه حد بي مي
 افراسـياب كشتن سياوش نيز دليلي جـز همـين زودخشـمي و زودبـاوري     



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٩٤ 

اصـطالح   به سـياوش بـه   را افراسيابتوانست راي  ندارد و االّ چگونه گرسيوز مي
در آن روز كه از حضور بيـژن   افراسيابصد و هشتاد درجه تغيير بدهد. همچنين 

پهلوان جوان ايراني در خانة منيژه، دختر خـود، آگـاه شـد، همـين خشـم فـوري       
موجب آمد كه به گرسيوز فرمان بر دار كردن بيژن را بدهـد. اگـر در ايـن حادثـه     

را بر سـر عقـل نيـاورده بـود،      افراسيابسخنان خود  پيران از راه نرسيده بود و با
  كردند. معلوم نيست ايرانيان، بر سر كشتن بيژن، با توران و تورانيان چه مي

  
  اعتقاد به تعبير خواب و گفتار منجمان

سخن بگوييم. وي نيـز ماننـد    افراسياباي نيز از معتقدات  اينك چند كلمه
و گفتار منجمان و » خواب«توراني و ... ، به و  )3(مردم روزگار خود، اعم از ايراني

شمران سخت معتقد است و بدين سبب هميشـه در انتظـار اسـت آنچـه در      ستاره
اند عملي گردد. گرچه در مواردي چنـد   خواب ديده يا ستاره شماران به وي گفته
دهـد. ولـي    بند به اين مطلب نشان نمـي  نيز، به عمد يا سهو، خود را معتقد و پاي

هـاي   بينـي  اساسي آن است كه وي از معتقدان جدي تعبير خواب و پـيش  موضوع
  منجمان است.

توانسـت از وقـوع    ، الاقـل در يـك مـورد مـي    »خـواب «اعتقاد اين مرد بـه  
حوادثي بزرگ چون پناهنده شدن سياوش به توران و كشته شـدن وي بـه فرمـان    

شــته شــدن وي و جنگهــاي طــوالني ايرانيــان و تورانيــان بــه انتقــام ك افراســياب
اسـتثنائاً،تحت تـأثير    افراسـياب جلوگيري كند، ولي چه سود كه در اين هنگام كه 

واست از سر حزم و خردمنـدي قـدم بـردارد، خودكـامگي و تنـدي      خ خوابي، مي
سـازد. مـاجرا از ايـن قـرار      رو مي كاووس ايران را با پيشامدهاي دردناك روبه كي
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با چهارصد هزار سـپاهي   افراسيابدهند  كاووس خبر مي است كه كارآگهان به كي
تـا بـه    گيـرد خـود بـه جنـگ بـرود      روانة ايران شده است. شاه ايران تصميم مـي 

شكن كه بار ديگر آهنگ جنگ با ايران كرده است درسي شايسـته   پيمان افراسياب
كنـد. سـياوش،    بدهد. مؤبد، شاه ايران را از اين كه شخصاً به جنگ برود منع مـي 

كاووس، كه از حضور در درگاه پدر، به سبب وجود سـودابه، نامـادري    فرزند كي
كت در ايـن جنـگ بـه اطـالع پـدر      خود، در رنج است داوطلبي خود را براي شر

پذيرد و رستم را نيـز بـه همـراه وي بـه جنـگ       رساند. پدر خواهش وي را مي مي
فرستد. در نخستين برخورد دو سپاه بـا يكـديگر، شكسـت در سـپاه      مي افراسياب
 افراسـياب را از اين حادثـه آگـاه مـي سـازد.      افراسيابافتد و گرسيوز،  توران مي

چنـان   سازد. اما همان شـب خـوابي آن   در روز بعد آماده مي تورانيان را براي نبرد
  بيند كه: وحشتناك مي

  خروشي برآمد ز افراسياب    
  ام و خوابربلرزيد بر جاي آ    
  پرستندگان نيز برخاستند    
  به هر سو يكي غلغل آراستند    
  چو آمد به گرسيوز اين آگهي    
  يين شاهنشهيآكه شد تيره     
  ك شاهبه تيزي بيامد به نزدي    
  ورا ديد خفته بر آن خاك راه    
  به بر درگرفتش بپرسيد ازوي    
  كه اين داستان با برادر بگوي    
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  سخ كه پرسش مكناچنين داد پ    
  مگوي اين زمان هيچ با من سخن    
  بدان ناخرد باز يابم يكي    
  به بر گير و سختم بدار اندكي    
  زماني برآمد چو آمد به هوش    
  با خروشجهان ديد با ناله و     
  نهادند شمع و برآمد به تخت    
  همي بود لرزان چو شاخ درخت    
  جوي بپرسيد گرسيوز نام    
  كه بگشاي لب وين شگفتي بگوي    
  افراسيابچنين گفت پر مايه     
  كه هرگز كسي اين نبيند به خواب    
  ام چنان چون شب تيره من ديده    
  ام ز پير و جوان نيز نشنيده    
  يدم به خواببيابان پر از مار د    
  زمين پر ز گرد، آسمان پر عقاب    
  زمين خشك شخّي كه گفتي سپهر    
  بدو تا جهان بود ننمود چهر    
  سراپردة من زده بر كران    
  به گردش سپاهي ز گندآوران    
  يكي باد برخاستي پر ز گرد    
  درفش مرا سرنگونسار كرد    
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  برفتي ز هر سو يكي رود خون    
  ونسراپرده و خيمه گشتي نگ    
  وزين لشكر من فزون از شمار    
  بريده سران و تن افگنده خوار    
  سپاهي از ايران چو باد دمان    
  چه نيزه به دست و چه تير و كمان    
  هاشان سر آورده بار همه نيزه    
  وزان هر سواري سري در كنار    
  بر تخت من تاختندي سوار    
  وران صد هزار پوش و نيزه سيه    
  نشستبرانگيختندم ز جاي     
  همي تاختندي مرا بسته دست    
  نگه كردمي نيك هر سو بسي    
  ز پيوسته پيشم نبودي كسي    
  مرا پيش كاووس بردي دمان    
  يكي باد سر نامور پهلوان    
  يكس تخت بودي سرش نزد ماه    
  نشسته بر آن گرد كاووس شاه    
  جواني دو رخساره مانند ماه    
  نشسته بدي نزد كاووس شاه    
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  نبودي همي سال بيشدو هفتش     
  چو ديدي مرا بسته در پيش خويش    
  دميدي به كردار غرّنده ميغ    
  ميانم به دو نيم كردي به تيغ    
  دمي من فراوان ز درديخروش    
  مرا ناله و درد بيدار كرد    
          )3/563/747-776(  

خوابگزاران و اخترشناسان و موبـدان را   افراسيابپس به پيشنهاد گرسيوز، 
كند كه اگر كسـي را از مضـمون خـواب     د. وي نخست آنان را تهديد ميخوان مي

وي آگاه سازند همة ايشان را خواهد كشـت و سـپس زر و سـيم بسـيار بديشـان      
خواهد.  گويد و تعبير آن را از ايشان مي بخشد و خواب خود را براي ايشان مي مي

طلبد. چون شاه او  زنهار مي افراسيابيكي از خوابگزاران پيش از تعبير خواب از 
گويـد كـه سـپاهي از ايـران بـه       دهد، او تعبير خواب را بدين شرح مي را امان مي

فرماندهي سياوش به توران خواهد آمد. اگر تو با وي به جنگ بپـردازي گروهـي   
بسيار از تركان كشته خواهند شد و جز شكست چيزي نصيب تو نخواهد شـد، و  

سراسـر پرآشـوب گـردد    «ونخـواهي وي  اگر او به دست تو كشته شود، بـراي خ 
بـا   افراسـياب ) و تو از چنگ ايرانيان رهايي نخـواهي يافـت.   3/566/801» (زمين

شنيدن اين سخنان، شـايد بـراي اولـين و آخـرين بـار در عمـر خـود، تصـميمي         
گيرد كه با كاووس جنـگ نخـواهم كـرد، او را سـيم وزر و تـاج و       خردمندانه مي

 فرستاد و از تصرف سرزمينهايي كه قبالً بـه ايرانيـان  تخت و گوهر فراوان خواهم 
). وي در همـين  3/567/815» (سپهرم ندارد به رنج«پوشم تا  سپرده بودم چشم مي



٩٩ افراسياب

  گويد كه: زمينه با مهتران كشور خود نيز سخن مي
  مرا سير شد دل ز جنگ و بدي    
  همي جست خواهم ره ايزدي    
          )3/568/829(  

د را عملي سازد، گرسيوز را بـا هـداياي بسـيار بـه نـزد      و براي آن كه تصميم خو
اصـطالح بـه    فرستد. سياوش و پيلـتن كـه جنـگ نـاكرده بـه      سياوش و رستم مي

پذيرند و سـپس كـاووس را از    را مي افراسيابهدفهاي خود رسيده بودند، صلح 
خـردي كـاووس بـار ديگـر چهـره       سازند، ولي دريغ كه بي اين پيروزي مطلع مي

كند و از  وي فرزند خود و جهان پهلوان ايران را بر اين صلح مالمتها مي نمايد. مي
شـكني را   خواهد كه پيمان بشكند و به جنگ بپردازد. سياوش كه پيمـان  فرزند مي

سپارد، و چون به آيندة خود در ايـران   پسنديده است سپاه ايران را به بهرام مي نمي
  ردد.گ پناهنده مي افراسياببيمناك بوده است به 

كند فرنگيس را به زنـي بـه    توصيه مي افراسيابدر جاي ديگر كه پيران به 
كند كه  اشاره مي» هوشمندي«در پاسخ او، هم به سخنان  افراسيابسياوش بدهد، 

به وي گفته بوده است كسي كه بچة شير نر بپرورد به چنگال همان سير نر كشـته  
جويـد كـه بـه او گفتـه بودنـد       ميشمران استناد  خواهد شد، و هم به گفتار ستاره

اش تباه خواهد شد و بدين جهت اينـك كـه موضـوع     كشور توران به دست نبيره
بينـد   خواستگاري سياوش از فرنگيس به ميان آمده است، وي چنين مصلحت مـي 

كه سياوش را مدتي نزد خود به عنوان مهمـان نگـاه دارد و سـپس او را بـه نـزد      
  پدرش به ايران فرستد.
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  بر گمان زهر بايد چشيد چرا    
  دم مار خيره نبايد گزيد    
          )3/611/1594(  

شمران وقعي ننهـد و   خواهد كه به گفتار ستاره مي افراسيابولي در اينجا پيران از 
نيـز   افراسـياب از خرد پيروي كند و به همسري دخترش با سياوش تن دردهد، و 

كنـد و   نگ كشتن سـياوش مـي  آه افراسيابكند. بار ديگر به هنگامي كه  چنين مي
خواهند تا بر طبـق راي گرسـيوز، سـياوش را بكشـد و      دمور و گروي از وي مي

دهد با آن كـه   بديشان پاسخ مي افراسياببيش از اين در اين كار تأخير روا ندارد، 
بـه  «شـمر   ام، ولي با توجه به سـخنان سـتاره   هنوز شخصاً گناهي از سياوش نديده

)، از طرف ديگـر نيـز بـا توجـه بـه      3/660/2440» (به سر فرجام از او سختي آيد
  دانم كه اگر او را بكشم توران زير و زبر خواهد شد. گفتار منجمان مي

  رها كردنش بدتر از كشتن است    
  همان كشتنش رنج و درد من است    
          )3/660/2444(  

كشد.  يبا آگاهي از آنچه روي خواهد داد، سياوش را م افراسيابدر اينجاست كه 
  كند خواهي شاهزادة ايراني به توران لشكركشي مي و چون رستم به كينه

  اين سخن افراسيابچو بشنيد     
  هاي كهن غمي گشت از آن گفته    
  كه بشنيده بود از لب بخردان    
  ز اخترشناسان و از موبدان    
          )3/688/132-133(  
ي از دريـا بيـرون   در آخرين لحظة زنـدگاني خـود كـه او را بـه خـوار      افراسياب



١٠١ افراسياب

بيند بار ديگر آن خوابي را بـه يـاد    كشند و وي مرگ را در يك قدمي خود مي مي
  ايم. آورد كه به تفصيل از آن سخن گفته مي

  افراسيابدانش  چنين گفت بي    
  كه اين روز خود ديده بودم به خواب    
          )5/1394/2372(  

بوده اسـت كـه    آور اين است كه رستم نيز در خواب ديده موضوع شگفت
به دست كيخسرو كشته خواهد شد. اين مطلب را رستم با سـران سـپاه    افراسياب
  طور مطرح كرده است: خود اين
  افراسيابابر دست كيخسرو،     
  ام من به خواب شود كشته، اين ديده    
          )4/982/376(  

  گساري و سور باده
س حـاالت او را  اي بكنيم و سپ نيز اشاره افراسياببه يكي ديگر از صفات 

در ميدانهاي نبرد به تفصيل بيشتري مورد بررسي قرار بدهيم. از آنچه در شـاهنامة  
مرد تنـدخوي جنگـاور تـوراني،     افراسيابآيد كه  فردوسي آمده است چنين برمي

گونه مجـالس نيـز هسـت. شـايد فلسـفة       گساري و شركت در اين اهل بزم و باده
ر جنگ و گريزهـا و نبردهـاي سـهمگين و    زندگاني وي اين بوده است كه در كنا

بينـيم كـه    چه مي شبيخونها از هر فرصت براي شكستن سپاه غم نيز بايد بهره برد.
نشيند، بلكـه پـس از شكسـتها و     سايش و پيروزي به بزم ميآاو نه فقط در هنگام 

ضـمن  » مانـد  براي كسي دل و دماغي باقي نمي«هاي بزرگ كه با اصطالح  ناكامي
تن سپاه بـراي جنـگ يـا جنگهـاي بعـدي بـه آواز چنـگ و ربـاب، و         آماده ساخ

برد. هنگامي كه در دوران پادشاهي كيخسرو سپاهيان ايران بـه   گساري پناه مي باده
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گريزند، و پيران شخصاً  خورند و مي فرماندهي طوس از تركان شكست سخت مي
  رساند كي افراسياب خبر اين پيروزي را به

  اسيابافردو هفته ز ايوان     
  همي آمد آواز چنگ و رباب

          )3/868/1694(  
دو هفته سور و شادماني به مناسبت پيروزي چشـمگير بـر سـپاه دشـمن طبيعـي      

خوانيم در يكي از نبردهاي بعدي پيران سـپاه ايـران    نمايد همچنان كه وقتي مي مي
» همه شـب ز آواز چنـگ و ربـاب   «كند،  را وادار به پناه گرفتن در كوه هماون مي

رود. ولي چنان كه اشاره شـد او پـس از    ) سپاه توران به خواب نمي4/895/428(
شكستهاي سخت از دشمن و گريختن از برابر خصم نيز به آواز و سـرود و بـاده   

آورد. وي پس از آن كـه بـراي اولـين بـار از سـپاه ايـران بـه فرمانـدهي          روي مي
د و تورانيـان كشـتگان   گـذر  خورد و شبانه از آموي دريا مـي  كيخسرو شكست مي

سـت   همانا كه از صد نمانـد «طوري كه از سپاه توران  گذارند، به بسيار بر جاي مي
)، چون با مشورت تورانيان بـراي آمـاده سـاختن سـپاه بـه      5/1317/889» (بيست

  دژ مي رود منظور نبرد مجدد به گنگ
  بدان جايگه شاد و خندان بخفت    
  تو گفتي كه با ايمني بود جفت    

  ه خواند از هر سويي بيكرانسپ
  بزرگان و گردنكش و مهتران

  مي و گلشن و بانگ چنگ و رباب
  افراسيابگل و مجلس و رطل و     



١٠٣ افراسياب

  همي خورد مي روز و شب با مهان    
  به هر سو فرستاد كارآگهان    
  همي بود تا بر چه گردد زمان    
  بدين آشكارا چه دارد نهان    
          )5/1318/901-905(  

را تعقيـب   افراسـياب چون كيخسرو و رستم و سـپاه ايـران   در جاي ديگر 
در كـاخ خـود در    افراسـياب شـكنند، بـار ديگـر     كنند و سپاهش را درهم مـي  مي

طلبد و سـپس درحـالي    اي از فغفور چين ياري مي نشيند و ضمن نامه دژ مي گنگ
كه سپاه نيرومند خصم تا يك قدمي او رسيده است و همة راههـا را بـر او بسـته    

  از تجهيز سپاه خود افراسيابت، اس
  چو آسوده شد، ز آن به شادي نشست    
  خود و نامداران خسرو پرست    
  زن پريچهره هر روز صد چنگ    
  به شادي به درگه شدي انجمن    
  شب و روز چون مجلس آراستي    
  سرود لب ترك و مي خواستي    
  همي داد هر روز گنجي به باد    
  بر امروز، فردا نيامدش ياد    
          )5/1328/1090/1093(  

  افراسياب در ميدانهاي جنگ
را  افراسـياب در پايان الزم است ولو به اختصار حاالت و كيفيـات روحـي   



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٠٤ 

گونـه را   در ميدانهاي جنگ و نحوة برخورد او را با دشمن، و موضوعهايي از ايـن 
 طوري كه قـبالً نيـز اشـاره گرديـد،     نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، چه همان

پهلوان توران در مدتي بيش از سه  زمين است و هم جهان هم شاه توران افراسياب
ريزي  هاي مختلف طرح قرن، و هم اوست كه يا خود حمالت به ايران را در دوره

طور كلي مـا   پردازد. و به كند، يا براي دفع سپاهيان ايران به مقابله مي و راهبري مي
ازطريـق همـين جنگهاسـت كـه آشـنا      فقـط   افراسـياب در شاهنامه با شخصـيت  

العملهـاي او در   ايم اشاراتي به عملها و عكـس  حال نيز گفته نچه تا بهآشويم و  مي
  برابر دشمن بوده است.

  
  خواهي از ايرانيان كينه

توراني براي خود  افراسيابهمچنان كه در آغاز اين مقاله نيز اشاره گرديد 
تقد بوده است كـه  عيان قائل بوده است، او ماي در نبرد با ايران و ايران گونه رسالت

در هر فرصت بايد بر ايران بتازد و ايران را ويران سـازد، شـايد در بـين تورانيـان     
كس به اندازة وي در صدد گرفتن انتقام از ايرانيان، به سبب كشته شـدن تـور    هيچ

ـ       ا و سلم به دست منوچهر نبوده است. او به حقانيـت ايـن امـر اعتقـاد داشـته و ب
داشته است و هـيچ شكسـتي    سرسختي تمام براي رسيدن به هدف خود گام برمي

داشته. مواردي كه او از صلح و آشـتي بـا ايرانيـان     او را از تعقيب اين راه باز نمي
كند، كامالً استثنايي اسـت. بيشـتر    گويد، و يا در يك مورد بدان عمل مي سخن مي

ه اسـت بـدين اميـد كـه در سـر      گزيـد  وي اين شيوه را براي مصلحت حال برمي
فرصت تجديد قوا كند و بار ديگر چون باليي آسماني بر سر ايرانيان فرود آيـد و  

  ايشان را تار و مار نمايد.



١٠٥ افراسياب

او در همان نخستين روزي كه پدرش، پشنگ، دربارة ضرورت كين جستن 
از ايرانيان سخن گفت، نظر خود را به روشني در اين باب بيـان داشـت كـه اگـر     

يم، زادشم، در موقع خود با ايرانيان به نبرد پرداخته بود، امروز مـا بـر ايرانيـان    نيا
  سروري داشتيم:

  چو بشنيد ساالر توران، پشنگ    
  چنان خواست كĤيد به ايران به جنگ ...    
  سخن راند از تور و از سلم [و] گفت    

  كه كين زير دامن نشايد نهفت ...
  كه با ما چه كردند ايرانيان

  ا ببستند يكسر ميانبدي ر
  كنون روز تيزي و كين جستن است
  رخ از خون ديده گه شستن است ...

  افراسيابز گفت پدر مغز 
  بجوشيد و آمد سرش پر شتاب

  به پيش پدر شد گشاده زبان
  دل آگنده از كين كمر بر ميان
  كه شايستة جنگ شيران منم

  هماورد ساالر ايران منم
  اگر زادشم تيغ برداشتي

  چنين خوار نگذاشتي جهان را



 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٠٦ 

  آوري ميان ار ببستي به كين
  به ايران بكردي همي سروري
  كنون هرچه مانيده بود از نيا

  ز كين جستن و جنگ و از كيميا
  گشادنش بر تيغ تيز من است

  گه شورش و رستخيز من است
      )1/248/75-939  

مور جـوان خـود را مـأ    افراسـياب خوبي آشكار است كه چگونـه   از ابيات اخير به
دانسته است كه به زعم وي نيايش، زادشم، در عملي ساختن  انجام دادن كاري مي

تـا روزي كـه كيخسـرو     افراسـياب انگاري كرده بوده است. به نظـر مـن    ن سهلآ
اي از اين انديشه غافل نبوده است. او خود را  گردنش را با شمشير زد حتي لحظه

خواسته است قصـور   انسته، او ميد شايستة جنگ شيران و هماورد ساالر ايران مي
باره جبران كند. يقيناً هنگامي كه وي نوذر پادشاه ايـران را   و كوتاهي نيا را در اين

انديشـيده   خـود نمـي  » رسـالت «زده است به چيزي جز همين  با شمشير گردن مي
كاووس كه شاه و سپاه ايـران   است. اگر او در روزگار ناتواني ايرانيان، در عهد كي

تازد، مقصودي جز ايـن نداشـته    ماوران به اسارت درآمده بودند، به ايران ميدر ها
بـه تحريـك بـرادر     افراسـياب است كه بر ايران سـروري كنـد. آيـا هنگـامي كـه      

گنـاه را كـه دامـاد او نيـز بـوده و       دهد سـياوش بـي   نابكارش، گرسيوز، فرمان مي
يـا تصـميمات    دخترش، فرنگيس، از وي فرزندي در شكم داشته است، بكشـند، 

زمـين   وي كه منجر به دربدري فـرنگيس و كيخسـرو در دوران اقامـت در تـوران    
العادة وي كه نگذارد ايـن دو تـن از تـوران بـه ايـران       شود، و نيز كوشش فوق مي



١٠٧ افراسياب

  بگريزند، همه و همه در تأييد همين مدعا نيست؟
چگونه در موردي ديگـر سـخن از انتقـام بـه      افراسيابمالحظه بفرماييد   
كاووس به انتقام كشته شدن سـياوش، بـه تـوران     آورد: رستم در دورة كي ميان مي

گريـزد و رسـتم    مـي  افراسـياب دهد،  كند و تورانيان را شكست مي لشكركشي مي
كنـد و در ايـن مـدت ايـن كشـور را       زمين پادشاهي مي هفت سال خود در توران

م زابـل، و طـوس و   سازد. سرانجام پس از او اين مدت دراز رسـتم عـز   ويران مي
كه  افراسيابكنند.  گودرز و گيو و سپاه ايران آهنگ پارس و بازگشت به ايران مي

  كرده است اينك: در طول اين مدت پيوسته حوادث را از دور دنبال مي
  افراسيابچو بشنيد بدگوهر     
  كه شد طوس و رستم بر آن روي آب    
  شد از باختر سوي درياي گنگ    
  ري پر ز جنگدلي پر ز كينه س    
  همه بوم زير و زبر كرده ديد    
  مهان كشته و كهتران برده ديد ...    
  ز ديده بباريد خوناب شاه    
  چنين گفت با مهتران سپاه    
  كه هركس كه اين بد فرامش كند    
  همي جان بيدار بيهش كند    
  همه يك به يك دل پر از كين كنيد    
  سپر، بستر، و ترگ، بالين كنيد    
  زمين رزم و كين آوريم به ايران    
  جاي آوريم بكوشيم و اين كين به    
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  ز بهر بر و بوم و فرزند خويش    
  همان از پي گنج و پيوند خويش    
  همه شهر ايران به پاي آوريم    
  بكوشيم و اين كين به جاي آوريم    

  به يك رزم اگر باد ايشان بجست
  نشايد چنين كردن انديشه پست

          )3/708/493-504(  
ها و كشتن مردم كار را  برد و با سوختن آبادي و با سپاهش به ايران حمله ميپس ا

كند. مقارن همين احوال آسمان نيـز بـر سـرزمين ايـران بخـل       بر ايرانيان تنگ مي
سازد؛ رستم در  سالي روزگار ايرانيان را تيره و تار مي ورزد و هفت سال خشك مي

» فرّ«كاووس هم كه در اين زمان بي  يسوزند و از ك زابل است. تركان ايران را مي
  شده بوده است خبري نيست.

  
  حمالت افراسياب به ايران

آن كه كشورش از طرف ايران مورد تهديد يا  در چندين مورد بي افراسياب
شناسي  تجاوز قرار بگيرد به ايران تاخته است. وي حداقل در دو سه مورد با موقع

ار دسـت زده اسـت: نخسـتين بـار در روزگـار      و استفاده از ناتواني ايران بدين ك
به فرمان پدر با سپاهي گـران در برابـر نـوذر و     افراسيابپادشاهي نوذر است كه 

گيرد. او در اين هنگام از مرگ سام جهان پهلوان ايران نيز آگاه  سپاه ايران قرار مي
ه شـدن  و كشت افراسيابگيرد. اين نبرد به پيروزي  شود و آن را به فال نيك مي مي

). با آن كه در عهد پادشـاهي زو، پـس از نـوذر،    610-1/248/73انجامد ( نوذر مي



١٠٩ افراسياب

گـذرد، در   شود، به محض اينكه زو درمي پيمان صلحي بين ايران و توران بسته مي
گيـرد و بـه خـوارِ ري لشـكر      پيمـان را ناديـده مـي    افراسيابروزگار گرشاسب، 

بـه فرمـان    افراسـياب بـار ديگـر   ). پس از مرگ گرشاسب، نيز 1/282/5كشد ( مي
-1/283/17كنـد (  گذرد و به ايران لشكركشـي مـي   پدرش، پشنگ، از جيحون مي

شود كه ايران در كمال ضغف و ناتواني  ). اين سه حمله در روزگاري انجام مي24
رو  در سومين يورش خود، براي نخستين بار با رسـتم روبـه   افراسياببوده است. 

سازد و فرار را بر قرار  ي سواران ترك از چنگ او رها ميشود و خود را به يار مي
پشـنگ پيمـان صـلح     ). در اين هنگام به تقاضـاي 53-2/302/50دهد ( ترجيح مي

بندي جهان در عهـد فريـدون بـين ايـران و تـوران بسـته        ديگري براساس تقسيم
  ). گرچه رستم با اين آشتي مخالف بوده است:182-2/308/139شود ( مي

  رستم كه اي شهريار بدو گفت    
  مجوي آشتي در گه كارزار    
  نبد آشتي پيش آوردشان    
  بدين روز گرز من آوردشان    
          )2/312/183-184(  

از گرفتـاري   افراسـياب هنوز از اين آشتي زماني نگذشـته بـوده اسـت كـه چـون      
  گردد: كاووس و سپاه ايران در هاماوران آگاه مي كي

  افراسيابگشن لشكري ساخت     
  برآمد سر از خورد و آرام و خواب    
  از ايران برآمد به هر سو خروش    
  پر از جنگ و جوش يشد آرام گيت    
          )2/391/199-2009(  
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يابد،  كاووس به ياري رستم از زندان شاه هاماوران رهايي مي موقعي كه كي
خواهد كه بـه تـوران بسـنده كنـد و از      نويسد و از وي مي مي افراسياباي به  نامه

كــاووس آنچــه را كــه در دل دارد،  در جــواب كــي افراســيابايــران بيــرون رود. 
  گويد: پوشي مي هرگونه پرده بي

  افراسيابچو آن نامه برخواند     
  سرش گشت پر كين و دل پر شتاب    
  فرستاد پاسخ كه اين گفتگوي    
  خوي نزيبد جز از مردم زشت    
  ترا گر سزا بود ايران بدان    
  اماوراننيازت نبودي به ه    
  مدم جنگ را ساختهآكنون     
  درفش درفشان برافراخته    
  بر و بوم ايران دورويه مراست    
  ببايد شنيدن سخنهاي راست    
  همه شهر ايران سراي من است    
  كه تور فريدون نياي من است    
          )2/405/378-383(  

دو بهـره ز تـوران سـپه    «در اين لشكركشي بار ديگر به ياري رستم پيلـتن  
  و» ته شدكش

  سر بخت تركان درآمد به خواب    
  افراسيابگريزان شد از رستم     



١١١ افراسياب

          )2/408/409-410(  
شـدة   تشويق سهراب به لشكركشي بـه ايـران ازجملـه نيرنگهـاي حسـاب     

يكـي نامـه بـا    «است كه  افراسياببراي دست يافتن به ايران است. اين  افراسياب
توسط هومان و بارمان به نـزد سـهراب    همراه با هداياي بسيار به» پسند البه و دل

دهـد و بـه او    فرستد و دوازده تن از دليران ترك را در اختيار سهراب قرار مـي  مي
  كند كه راهنمايي مي

  از اين مرز تا آن بسي راه نيست    
  سمنگان و توران و ايران يكي است    
          )2/447/230(  

  نويسد كه وي همچنين در ضمن نامة خود به سهراب مي
  كه گر تخت ايران به دست آوري    
  زمانه برآسايد از داوري    

    )2/446/229(  
نمايد  كند و به فرستادگان خود توصيه مي است كه توطئه مي افراسياباين 

سعي كنيد سهراب پدر خود، رستم، را نشناسد تا مگر رسـتم بـه دسـت سـهراب     
  كشته شود. آنگاه

  رستم ايران به چنگ آوريم چو بي    
  پيش كاووس تنگ آوريمجهان     
  وز آن پس بسازيم سهراب را    
  ببنديم يك شب بدو خواب را    
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  و گر كشته گردد به دست پدر    
  از آن پس بسوزد دل نامور    
          )2/446/222-224(  

نماييد آن كه تراژدي كشته شدن پسر را به دست پدر در حماسة ملـي   مالحظه مي
وراني نيست كه بـه سـبب دشـمني بـا     ت افراسيابكند كسي جز  ريزي مي ما طرح

  خواسته است با يك تير چند نشانه بزند. ايران و ايرانيان مي
اي، با صد  كاووس، افراسياب، بي هر مقدمه در عهد پادشاهي كي  بار ديگر  

كند. اين لشكركشي اوسـت كـه    هزار تن از سواران گزيدة ترك به ايران حمله مي
سـازد. در   رو مـي  اي سـهمگين روبـه   ن را با حادثهطور غيرمستقيم ايران و ايرانيا به

  گردد مطلع مي افراسيابكاووس است كه وقتي از حملة  اينجا حق با كي
  يكي انجمن كرد ز ايرانيان    
  كسي را كه بد نيكخواه كيان    

  افراسياببديشان چنين گفت ك
  ز باد و ز آتش ز خاك و ز آب
  همانا كه يزدان نكردش سرشت

  دگرگونه كشتمگر خود سپهرش 
  كه چندان به سوگند پيمان كند
  زبان را به خوبي گروگان كند
  چو گرد آورد مردم جنگجوي

  وگند رويسبتابد ز پيمان و 



١١٣ افراسياب

  خواه مرا رفت بايد كنون كينه
  اهيكنم روز روشن بر او بر س

  مگر گم كنم نام او در جهان
  وگرنه چو تير از كمان ناگهان

  سپه سازد و كار ايران كند
  ين بر و بوم ويران كندبسي ز

      )3/556/607-614(  
و سـرانجام كشـته شـدن وي بـه      افراسياباين جنگ به پناهنده شدن سياوش به 

گـردد. در اينجـا بـه ديگـر جنگهـاي وي بـا ايرانيـان؛         منجر مـي  افراسيابفرمان 
خواهي سـياوش، نبـرد    هاي ايرانيان به توران براي كينه نبردهاي او در پاسخ حمله

زمين به منظـور   و تورانيان براي نجات بيژن، رفتن گيو به توران افراسيابا رستم ب
يافتن فرنگيس و كيخسرو و آوردن ايشان به ايران، جنگ هفت گردان و رفتن بـه  

به توسط رستم پس از كشتن اكوان  افراسياببان س، بردن گلة اافراسيابشكارگاه 
  كنم. اشاره نميديو و امثال آن براي جلوگيري از دراز شدن سخن 

  
  تعداد سپاهيان

در قياس بـا لشـكريان    افراسيابها تعداد سپاهيان  در اين نبردها و درگيري
با نوذر در برابـر چهارصـد    افراسيابايران متفاوت توصيف شده است؛ در جنگ 

هزار سپاهي توراني يكصد و چهل هزار سپاهي ايراني قرار دارند، در جنگ هفت 
ار سوار فقط براي اسارت هفـت گـرد ايرانـي بـه ميـدان      سي هز افراسيابگردان 

اي از لشكريان وي كشته  آورد ولي پس از آن كه برخي از نامداران سپاه و عده مي
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نهد. در حادثة كشتن اكوان ديو، رسـتم   شوند، خود نيز ناگزير روي به گريز مي مي
خش را با افتد نخست ر مي افراسيابكه براي يافتن رخش، گذارش به گلة اسبان 

رانـد.   جـا مـي   را يك افراسيابنشيند و سپس گلة اسبان  گيرد و بر آن مي كمند مي
تازنـد رسـتم دو بهـره از ايشـان را      چون سواران و نگهبانان به سـوي رسـتم مـي   

تنهـايي گلـة    گردد و از اين كـه رسـتم بـه    از اين واقعه آگاه مي افراسيابكشد.  مي
كند.  او را نيز كشته است، احساس خجلت مي اسبان او را برده و گروهي از كسان

گيـرد تـا آب رفتـه را بـه      پس با گروهي از پهلوانان و چهار پيل راه بر رستم مـي 
  جوي باز گرداند، ولي رستم يك تنه

  بر ايشان بباريد چون ژاله ميغ    
  چه تير از كمان و چه پوالد تيغ    
  چو افگنده شد شصت گرد دلير    
  مشير و تيربه گرز اندر آمد ز ش    

  چهل ديگر از نامداران بكشت
  غمي شد سپهدار و بنمود پشت    
  از او بستد آن چار پيل سپيد    
  شدند آن سپاه از جهان نااميد    
  پس پشتشان رستم گرزدار    
  دو فرسنگ بر سان ابر بهار    
  گهمي گرز باريد همچون تگر    
  همي چاك چاك آمد از خود و ترگ    
          )4/1057/158-163(  



١١٥ افراسياب

  ي شيريناه عدهو
  »به دشت آهوي ناگرفته مبخش!«

اي كوتـاه بـه    اشاره يب و جنگهاي او با ايرانيان افراسيابسخن گفتن دربارة 
در ميـدانهاي جنـگ،    افراسيابنمايد.  هاي جنگي وي ناقص مي»شگرد«برخي از 

شـود يـا    بخصوص در هنگامي كه متوجه نيرومندي خصم و ضعف سپاه خود مي
بيند كه تفرقه و پراكندگي در سپاهش به وجود آمده و كشته  ين ميالع خود به رأي

شدن برخي از سرداران و نامداران لشكر روحية سـپاه را سـخت متزلـزل سـاخته     
دهـد   هايي مـي  است، عموماً براي تهييج فرماندهان و سپاهيان خود به ايشان وعده

  كننده. كه چشمگير است و دلگرم
كـاووس، چـون رسـتم بـا غرّشـي       ر زمان كـي در اولين جنگ با ايرانيان، د

با سـپاه خـود بـه سـخن گفـتن       افراسيابدرد،  را مي افراسيابرعدآسا قلب سپاه 
» پشـت  هـم «ام تا بـا جنگـي    پردازد كه من شما را براي چنين روزهايي پرورده مي

كاووس تيره و تار كنيد و سر رستم سگزي شيردل را كه گردون از  جهان را بر كي
ل است به بند بياوريد. هريك از شما كه بتواند در ميدان نبرد، رستم را تيغ او خج

  »ز زين پلنگ اندر آرد به گرد«
  بدو شاهي و چتر و دختر دهم    
  همش نام اسپهبدي بر نهم    
  همان شهر ايران سپارم ورا    
  به گردون گردان برآرم ورا    
          )2/407/403-405(  

دارد. ولي در همـين   به حركت و كوشش وا مياين وعدة دلفريب تركان را يكباره 
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گريـزد. در   خـود مـي   افراسـياب شوند و  نبرد است كه دو بهره از ايشان كشته مي
پيروزي رستم و ايرانيان  افراسيابرسد و  جنگ هفت گردان وقتي نبرد به اوج مي

 چـو «گويد به ايرانيان حمله بر  كند و مي بيند، به پيران ويسه روي مي را قطعي مي
). در همـين جنـگ، چـون رسـتم،     2/425/652» (پيروزگر باشـي، ايـران تراسـت   

درحـالي كـه از    افراسـياب افكنـد،   الكوس را به مانند يك لخت كوه بر زمين مـي 
  كند كه: قدرت رستم به شگفت آمده است گردان را به مقاومت تشويق مي

  بكوشيد و راي پلنگ آوريد    
  يكايك بدين كين درنگ آوريد    
          )2/430/747(  

بـراي   افراسـياب بينيم كه  در جنگهاي مربوط به خونخواهي سياوش باز مي
دست يافتن به رستم و كشتن وي به پيلسم كه آمادة نبرد با رسـتم شـده اسـت از    

  دهد: ها مي همين گونه وعده
  اگر پيلتن را به چنگ آوري    
  زمانه برآسايد از داوري    
  به توران نباشد چو تو كس به جاه    

  به تخت و به مهر و به تيغ و كاله
  به گردان سپهر اندر آري سرم

  سپارم به تو دختر و افسرم
  از ايران و توران دو بهر آن تست

  همان گوهر و گنج و شهر آن تست
          )3/696/253-256(  



١١٧ افراسياب

در داستان بيژن و منيژه نيز به هنگـامي كـه رسـتم بيـژن را از چـاه نجـات       
سراسـيمه از خـواب خـوش     افراسـياب برد،  مله ميح افراسيابدهد و به كاخ  مي
بينـد، او ضـمن سـرزنش نگهبانـان و      پرد و دشمن را در قلب كاخ شاهي مـي  مي

د و دشـمن بـه مـراد رسـيده اسـت، بـه ايشـان        نا سپاهيان خود كه به خواب رفته
) بايـد بـر دشـمن    4/1131/1162» (كه جويد نگين و كه جويد كاله«گويد هر  مي

اي بـه پوالدونـد    پس از كشته شدن كاموس و اشـكبوس نيـز نامـه   راه بگيرد. وي 
دهد كـه اگـر    طلبد و به صراحت به پوالدوند وعده مي نويسد و از او كمك مي مي

تو سپاه ايران را بشكني من از تمام كشورم و از تمام گنجهايم يك نيمه را بـه تـو   
/ 2/1032كشـاند (  خواهم داد، و با همين وعده است كه او را به ميـدان نبـرد مـي   

روي  افراسـياب ). در نبرد نهايي كه در همين داسـتان بـين رسـتم و    1255-1257
/ 4آورد ( باز با سپاه خود سخن از بخشيدن گـنج بـه ميـان مـي     افراسيابدهد،  مي

كوشند ولي با حضور رستم در جنگ چيزي  )، آنان با آنكه مردانه مي1134/1229
  شود. جز شكست نصيبشان نمي

  
  واستن از كشورهاي ديگرياري خ

بـا ايرانيـان يـاري     افراسـياب موضوع قابل توجه ديگر درمـورد جنگهـاي   
هاي ديگر است. بدين جهت در جنگهـاي   خواستن مكرر وي از كشورها و مليت

متعدد، ايرانيان ناگزيرند عالوه بر تورانيان با شاهان و پهلوانان و سپاهياني كـه بـه   
نبرد بپردازنـد. در جنگهـايي كـه بـراي خونخـواهي       اند نيز به آمده افراسيابمدد 

دهد حضور گروهي از بزرگـان و لشـكرهاي غيرتـوراني بيشـتر      سياوش روي مي
دهـد كـه    براي دلگرم ساختن پيران به وي مژده مي افراسيابكند.  جلب توجه مي
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) آنگاه كاموس كشاني و خاقـان چـين بـا    4/918/825» (آمد ز هرجا فراوان سپاه«
  يمسپاهي عظ

  سپاهي كه درياي چين را ز گرد    
  كشد چون بيابان به روز نبرد    
          )4/918/826(  

رسند. كسي كه مژدة آمدن چنين سپاه بيكراني را به پيران  به ياري پيران مي
  كند: دهد. مشهودات خود را دربارة اين سپاهيان چنين ذكر مي مي

  بگفتند كاي نامور پهلوان    
  روان هميشه بزي شاد و روشن    
  به ديدار شاهان دلت شاد باد    
  روانت ز انديشه ازاد باد    
  ياي شهدرز كشمير تا پيش د    
  درفش و سپاه است و پيالن و مهد    
  ز سقالب چون كُندر شيرمرد    
  چو بيورد كاني سپهر نبرد    
  چو غرچه ز سگسار و شنگل ز هند    
  هوا پر درفش و زمين پر پرند    
  روزچغاني چو فرطوس لشكر ف    
  گهار گهاني گوگرد سوز    
  شميران شگني سرافراز دهر    
  پراگنده بر نيزه و تيغ زهر    
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  تو اكنون سرافراز و رامش پذير    
  كزين مژده برنا شود مرد پير    
  دل و جان پيران پر از خنده شد    
  تو گفتي كه او مرده بد، زنده شد    
          )4/919/842-850(  

رود تـا از وضـع سـپاه     بر قلة كـوهي مـي  رستم نيز در اين جنگ، وقتي كه 
  بيند: رو مي دشمن آگاه گردد، خود را با سپاهي مركب از اقوام گوناگون روبه

  سپه ديد چندان كه درياي روم    
  از ايشان نمودي چو يك مهره موم    
  كشاني و شكني و زهري سپاه    
  دگرگونه جوشن دگرگون كاله    
  چغاني و چيني و سقالب هند    
  رومي و نهري و سند گهاني و    
  اي زباني دگرگون به هر گوشه    
  اي درفشي نوآيين و نو توشه    
  ز پيالن و آرايش تخت عاج    
  همان ياره و افسر و طوق و تاج    

  چنان بود يكسرچو باغ بهشت
  به ديدار ايشان چه خوب و چه زشت

  بر آن كوه سر ماند رستم شگفت
  به برگشتن انديشه اندر گرفت

      )4/146/1341-1347(  
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كنـد   خاقان چين هم در آغاز اين نبرد به حضور مردان جنگي ده كشور اشاره مـي 
  ).4/955/1499» (ز ده كشور ايدر سرافراز هست«كه 

گردند، باز  چيره مي هنگامي كه رستم و پهلوانان ايران بر اين سپاه بيكران  
پوالدونـد   اي بـه  طلبد و چنان كه گذشـت نامـه   از شاهي ديگر ياري مي افراسياب

  نويسد: مي
  يكي پادشا بود پوالوند    
  رسيده منش تا به چرخ بلند    
  در آن كوه چين اندرون جاي او    
  ر آن بوم همتاي اودنبود ان    
  ابا لشكري گشن و مردان جنگ    
  سپهبد نهنگ، و سپاهش پلنگ    
          )4/1033/1232-1234(  

و بر كـاخ شـاهي    دهد در جاي ديگر پس از آن كه رستم بيژن را نجات مي
 افراسـياب گريزد، بـار ديگـر    از برابر او مي افراسيابزند و  شبيخون مي افراسياب

آورد و پـس از   ) روي مـي 5/1143/42براي گرفتن كمك به فغفور و شاه خـتن ( 
). 5/1143/45آينـد (  گذشت دو هفته از چين و خُتن لشكري عظيم به ياري او مي

به ياري او آمـده اسـت ولـي در     افراسياباضاي يكي از پادشاهاني كه بارها به تق
جا پيروزي با كيخسرو و سـپاه ايـران اسـت     بيند همه احل نهايي جنگ چون ميرم

خواهـد،   با فرستادن هدايايي به نزد كيخسرو از كارهاي گذشتة خـود پـوزش مـي   
پذيرد بدين شـرط كـه وي    خاقان چين است. كيخسرو پوزش و هداياي او را مي

/ 5كنـد (  پاسخ مثبت ندهد، و فغفور چين نيز چنين مي افراسياباي ديگر به تقاض
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نمايـد كـه كيخسـرو نيـز      ). ذكر اين موضوع در اينجا الزم مي1358/1684-1702
براي مقابله با سپاه توران و ياران ايشان، از روم و هند و تازيان لشـكرياني را بـه   

  ).98-5/1146/95فرستد ( همراه سپاه ايران مي
وضـوع روشـن نيسـت كـه در برخـي از جنگهـاي بـزرگ كـه         ولي يك م

و بـه يـاري او    افراسـياب پادشاهان كشورهاي ديگر با سپاهيان خود به خـواهش  
جملـه در جنـگ    در ميدان جنگ حاضر نيست، از آن افراسياباند، چرا خود  امده

كشـد   بزرگ ايرانيان با تورانيان كه در آن رستم، اشكبوس و كاموس كشاني را مي
در  افراسـياب سازد و نيز در داستان دوازده رخ،  اقان چين را با كمند اسير ميو خ

  خورد. صحنه به چشم نمي
  

  شمارد دشمن را حقير مي
خوبي از ضعف سپاه توران آگـاه اسـت و بـه     حتي در آنجا كه به افراسياب

گويـد كـه    نيرومندي خصم نيز معترف است، باز از دشمنان خود چنان سخن مـي 
كاووس كه او را  خبر است. چنان كه او در پاسخ نامة كي درت ايشان بيگويي از ق

  دهد كه: از حملة به ايران سرزنش كرده بود پاسخي نابخردانه مي
  بر و بوم ايران دو رويه مراست    

  ببايد شنيدن سخنهاي راست
  همه شهر ايران سراي من است
  كه تور فريدون نياي من است

      )2/405/382-383(  
ديگر كه از اسيري خاقان چين و شكسته شدن سپاه توران و ادامة جنـگ  در جاي 

به توسط رستم آگاه شده است، با آن كه از شنيدن نام رستم مهمه پرنيان بر تـنش  
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)، چون سپاه توران، خود را آمادة مقابله با دشمن نشـان  4/1026/1110» (خار شد
آورد كـه جـز    بر زبان مـي گردد و سخناني  ناگهان دگرگون مي افراسيابدهند،  مي

  توان تعبير كرد: الف و گزاف به چيزي ديگر نمي
  چنين داد پاسخ كه من ساز جنگ    
  به پبش آورم چون شود كار تنگ    

  مانم كه كيخسرو از بخت خويشن  
  شود شاد و پدرام بر تخت خويش  
  سر زابلي را به روز نبرد  
  به جنگ دراز اندر آرم به گرد  
  خاشجوينبيره نمانم نه پر  
  به شمشير بنشانم اين گفتگوي  
        )4/1027/1126-1129(  

شـود، هنگـامي    ايرانيان انجام مـي  ددر جنگ دوازده رخ هم كه كار به مرا
به او آن است كه خـود بـه    افراسيابخواهد پاسخ  ياري مي افراسيابكه پيران از 

  جنگ خواهم آمد و:
  نه گودرز مانم نه خسرو نه طوس  
  اج و نه لشكر نه كوسنه گاه و نه ت  
  به ايران بر آن گونه رانم سپاه  
  كه زين پس نبيند كسي تخت شاه  
  به كيخسرو از من نماند جهان  
  به سر بر فرود آيمش ناگهان  
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  به خنجر بر آن سان ببرّم سرش  
           كه گريد بر او زار خود مادرش

      )5/1214/1439-1442(  
  

  هاي افراسياب پيروزي
زمـين كـه    شاه توران افراسياباينجا ضروري است كه  ذكر اين حقيقت در

نظير، با آن كه در جنگهاي خود با ايرانيان به روايـت شـاهنامه    جنگاوري است كم
هـاي   كند، در ميـدانهاي جنـگ دالوري   در اكثر موارد سرانجام به دشمن پشت مي

ـ       بسيار نيز از خود نشان مي ادة دهـد و در مـواردي چنـد، سـپاهيان تـوران را از ب
راستي نشانة ضعف و نـاتواني او   هاي او نيز به سازد. شكست پيروزي سرمست مي

العـادة دشـمن و بخصـوص نيرومنـدي      نيست بلكه همه حكايت از قـدرت فـوق  
  كند. شخص رستم، جهان پهلوان ايران، مي

در مورد دالوري و استقامت وي در جنگ بايد به نبـرد او بـا نـوذر اشـاره     
/ 2اً با نوذر جنگ كـرد و سـرانجام وي را اسـير سـاخت (    كنيم كه چند بار شخص

پس از كشته شدن سياوش،  افراسياب). درنخستين جنگ رستم با 251/130-370
از قلـب   افراسـياب شوند،  چون رازاد و سرخه و پيلسم به دست ايرانيان كشته مي

 آيد. آنچه در شاهنامه در اين صـحنه  سپاه توران به جنگ طوس و رستم بيرون مي
است. به اين ابيات توجـه   افراسيابباكي  ف دالوري و بيذكر شده است همه معرّ

  بفرماييد:
  افراسيابچنين گفت با لشكر     
  كه بيداربخت اندر آمد به خواب    
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  اگر سستي آريد يك تن به جنگ    
  نماند مرا جايگاه درنگ    
  يك امروز راي پلنگ آوريد    
  ز هر سو برآييد و جنگ آوريد    
  ن ز هر سو كمين آوريدپريشا    
  به نيزه خور اندر زمين آوريد    
  بيامد خود از قلب توران سپاه    
   خواه برِ طوس شد داغ دل كينه    
  از ايران فراوان سران را بكشت    
  غمي شد دل طوس و بنمود پشت    
  جوي بر رستم آمد يكي چاره    
  كه امروز از اين كار شد رنگ و بوي    
  خون همه ميمنه شد چو درياي    
  درفش سواران ايران نگون    
  بيامد ز قلب سپه پيلتن    
  ا فرامرز با انجمن پس    
  سپردار بسيار در پيش بود    
  كه دلشان ز رستم بدانديش بود    
  افراسيابهمه خويش و پيوند     
  همه دل پر از كين و سر پر شتاب    
  از ايشان فراوان تهمتن بكشت    

  فرامرز و طوس اندر آمد به پشت
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  آن درفش بنفش افراسياب چو    
  نگه كرد با كاوياني درفش    
  بدانست كĤن پيلتن رستم است    
  سرافراز وز تخمة نيرم است    
  برآشفت بر سان جنگي پلنگ    
  بيفشرد ران پيش او شد به جنگ    

  چو رستم درفش سيه را بديد
  به كردار شير ژيان بردميد

  آن نامبردار گرد به جوش آمد    
  اور سپردكتعنان را به رخش     
  افراسياببرآويخت با سركش     
  ز پيكانش خون رفت چون جوي آب    
  خدنگي كه پيكانش بد بيد برگ    
  فرو دوخت بر تارك ترك ترگ    
  يكي نيزه ساالر توران سپاه    
  خواه بزد بر بر رستم كينه    
  ستان اندر آمد به چرم كمر    
  به ببر بيان بر نبد كارگر    
  د رويتهمتن به كين اندر آور    
  يكي نيزه زد بر برِ اسب اوي    

  تگاور ز درد اندر آمد به سر
  بيفتاد از او شاه پرخاشخر    
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  همي جست رستم كمرگاه اوي    
  كه از رنج كوته كند راه اوي    
  نگه كرد هومان بديد از كران    
  به گردن برآورد گرز گران    
  بزد بر سر شانة پيلتن    
  خروشنده گشت از دو رو انجمن    
  ابيد رخ پهلوان سپاهبت    
  ز پس كرد رستم همانگه نگاه    
  سپهدار توران ز چنگش بجست    
  يكي بارة تيزتگ برنشست    
  به صد حيله از چنگ آن اژدها    
  ورا كرد هومان ويسه رها    
          )3/699/313-341(  

اي هـم از   اكنون كه گفتگو بدين جا رسيده اسـت، بـد نيسـت چنـد كلمـه     
سپاه ايران سخن بگوييم. در اين مورد نخسـت بايـد بـه     بر افراسيابهاي  پيروزي

شكست ايرانيان در عهد پادشاهي نوذر اشاره كنيم و سـپس از لشكركشـي او بـه    
كاووس و بزرگان سـپاه ايـران و    كاووس، در زمان اسارت كي ايران در روزگار كي

يـز  ). چنـان كـه قـبالً ن   413-2/403/346گروهي از لشكريان ايراني در هاماوران (
اشاره گرديد اين هردو پيروزي در دورة ضـعف و نـاتواني ايـران انجـام پذيرفتـه      
است. در جنگهايي كه در عهد كيخسرو به انتقام كشته شدن سياوش بين ايـران و  

شود همة حوادثي كه به شكست ايرانيان، عزل طوس از فرمانـدهي   توران آغاز مي
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ان بـه فرمانـدهي لشـكر ايـران و     سپاه ايران و برگزيدن فريبرز به توسط شـاه ايـر  
جـويي منجـر    شكست مجدد ايرانيان و بازگشت ايشان به نزد كيخسرو براي چاره

ــي ــروزي  م ــه پي ــردد، ازجمل ــاي درخشــان  گ ــيابه ــپاه   افراس ــت س اســت. حال
  توان درك كرد: خوبي مي خوردة ايران را از ابيات زيرين به شكست
  نده شيدبچو برزد سر از كوه تا    
  و تاج روز سپيدبرآمد سر     
  سپاه پراگنده گرد آمدند    
  همي هر كسي داستانها زدند    
  كه چندين ز ايران سپه كشته شد    
  سر بخت ساالر ما گشته شد    
  چنين چيره شد دست تركان به جنگ    
  سپه را كنون نيست جاي درنگ    
  گمان بر شاه بايد شدن بي    
  ببينيم تا بر چه گردد زمان    
  از جنگ نيست اگر شاه را دل پر    
  مرا و ترا جاي آهنگ نيست    
  پدر پسر شد، پسر بي پدر بي    
  بسي خسته و گشته پر خون جگر    
  اگر جنگ فرمان دهد شهريار    
  بسازد يكي لشكر نامدار    
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  بياييم و دلها پر از كين و جنگ    
  كنيم اين جهان بر بدانديش تنگ    
  بدين راي از آن مرز گشتند باز    
  خون و دل پر گدازهمه ديده پر     
  برادر ز خون برادر به درد    
  زبانشان ز خويشان پر از باد سرد ...    
  به پيران ويسه رسيد آگهي    
  كز ايرانيان گشت كشور تهي    
          )3/867/1667-1680(  

» ننـگ «كيخسرو اين شكست بزرگ را بـراي شـاه ايـران و تمـام ايرانيـان      
  خواند: مي

  چنين ننگ بر شاه ايران نبود    
  زمين پر ز خون دليران نبود    
  همي كوه از خون گودرزيان    
  به زنار خونين ببندد ميان    
  ايشان به زار رهمي مرغ و ماهي ب    
  بگريد به دريادر و مرغزار    

  از ايرانيان دشت تورانيان
  پر از دست و پاي است و پشت و ميان

      )4/875/96-99(  
سپاه ايران واقعة هماون است.  و تورانيان بر افراسيابپيروزي بزرگ ديگر 
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پس از شكست نخستين ايرانيان كه در چند سطر پيش بـدان اشـاره گرديـد، بـار     
فرستد، اين بار نيز ايرانيـان   ديگر كيخسرو سپاهي به فرماندهي طوس به توران مي

برند، گرچه در اين بار احتماالً علت اساسي پيـروزي تورانيـان،    كاري از پيش نمي
  بر سپاه ايران بوده است: جادويي ايشان

  چنين گفت پيران به افسون پژوه    
  كز ايدر بر او تا سر تيغ كوه    
  يكي برف و سرما و باد دمان    
  بر ايشان بياور هم اندر زمان    
  چو شد مرد جادو بر آنجا روان    
  برآمد يكي برف و باد دمان    
  همه دست نيزه گذاران ز كار    
  فرو ماند از برف در كارزار    
  بدان رستخيز و دم زمهرير    
  خروش يالن بود و باران تير    
  بفرمود پيران كه يكسر سپاه    
  يكي حمله سازيد از اين رزمگاه    
  چو بر نيزه در دستهاشان فسرد    
  نيارست بنمود كس دستبرد    
  وز آن پس برآورد هومان غريو    
  يكي حمله آورد چون نرّه ديو    
  بكشتند چندان از ايرانيان    
  كه درياي خون شد همي در ميان    
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  در و دشت گشته پر از برف و خون    
  سواران ايران فگنده نگون    
  ز كشته نبد جاي گشتن به جنگ    
  ز برف و ز افگنده شد جاي تنگ    
  سپهدار و گردنكشان آن زمان    
  گرفتند زاري سوي آسمان    

  كه اي برتر از دانش و هوش و راي
  به جاي نه بر جاي و در جاي و هرجا    

  همه بندة پرگناه توايم
  به بيچارگي دادخواه توايم    
  تو باشي به بيچارگي دستگير    
  توانا ابر آتش و زمهرير    

  از اين سخت سرما تو فرياد رس
  نداريم جز تو كسي را به كس    
          )4/891/360-375(  

پس از اين جنگ هولناك كه گروهي كثير از گودرزيان بـه خـاك و خـون    
خـود   تگيرنـد و بـراي نجـا    سرانجام ايرانيان در كوه هماون پنـاه مـي   غلطند، مي

دارند تا وي رستم را به رزمگـاه بفرسـتد.    اي را به نزد كيخسرو گسيل مي فرستاده
/ 4ماننـد (  پنج ماه دليران و نامداران ايران در اين كوه در انتظار رسيدن كمـك مـي  

. با آمدن رستم به ميدان جنگ، رسد ) تا رستم با سپاهي گران از راه مي447/ 902
  شود. چنان كه در شاهنامه مذكور است، همه چيز دگرگون مي



١٣١ افراسياب

  شكست و گريز در برابر رستم
نه شاهان ايران  افراسيابحقيقت آن است كه اگر رستم در سپاه ايران نبود 

گرفت و نه پهلواناني چون گودرز و گيو و طوس و امثـال ايشـان    را به چيزي مي
كند كه در جنگهاي ايران و تـوران، هرگـاه رسـتم در     شاهنامه تأييد ميرا. بررسي 

و تـوران بـه    افراسـياب استثناء، به سـود   سپاه ايران شركت نداشته است، نبرد، بي
كاووس بـه هنگـام گرفتـاري     پايان رسيده است. جنگ با نوذر، جنگ در عهد كي

رمانـدهي طـوس و   وي در هاماوران، جنگ با سپاه ايران در زمـان كيخسـرو بـه ف   
فريبرز به خونخواهي سياوش كه بدان اشاره گرديد همـه در غيبـت رسـتم بـوده     

خاتمه پذيرفته است. تنها رستم است كه بـه   افراسياباست و درنتيجه با پيروزي 
چـون خـار    افراسـياب قول فردوسي حتي شنيدن نامش، جامة پرنيـان را بـر تـن    

گردد و با او  رو مي نهاي جنگ با رستم روبهبا آنكه بارها در ميدا افراسيابكند.  مي
طـور   كنـد، ولـي بـه    پردازد و در يكي دو نوبت نيز قصد جان رستم مي به نبرد مي

كلي پيوسته از رستم در هراس بوده است چه بر او روشن گرديده بوده اسـت در  
جنگي كه رستم پيشرو و يا حاضر باشد، پيروزي با سپاه ايران است. بد نيست در 

را در برابر رستم نيـز ذكـر نمـاييم. اولـين      افراسيابوار موارد گريز  جا فهرستاين
منتهـي   افراسيابدر روزگار كيقباد، كه به نخستين فرار  افراسيابمواجهة رستم و 

گردد، شنيدني است. رسـتم بـراي نخسـتين بـار بـه همـراه زال بـه جنـگ بـا           مي
ان نيست و بـه فرمـان پـدر بـه     نيز هنوز شاه تور افراسيابآمده است و  افراسياب

  جنگ آمده است:
  افراسياببه پيش سپه آمد     
  بآچو كشتي كه موجش برآرد ز     
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  ران دچو رستم ورا ديد بفشر    
  به گردن برآورد گرز گران    
  چو تنگ اندر آورد با او زمين    
  فرو كرد گرز گران را به زين    
  به بند كمرش اندر آويخت چنگ    
  ين خدنگجدا كردش از پشت ز    
  همي خواست بردن به پيش قباد    
  دهد روز جنگ نخستينش ياد    
  ز سنگ سپهدار و جنگ سوار    
  نيامد دوال كمر پايدار    
  گسست و به خاك اندر آمد سرش    
  سواران گرفتند گرد اندرش    
  سپهبد چو از چنگ رستم بجست    
  بخاييد رستم همي پشت دست    
  چرا گفت نگرفتمش زير كش    
  )4(كمر ساختم پنجه بشهمي بر     
          )2/302/47-60(  

گردد اين حادثه را چنـين   چون پس از اين نبردبه نزد پدر باز مي افراسياب
  كند: توصيف مي

  سواري پديد آمد از پشت سام    
  ست نام كه دستانش رستم نهاده    



١٣٣ افراسياب

  بيامد بسان نهنگ دژم    
  كه گفتي جهان را بسوزد به دم    
  شيبهمي تاخت اندر فراز و ن    
  همي زد به گرز و به تيغ و ركيب    
  ز گرزش هوا شد پر از چاك چاك    
  نيرزيد جانم به يك مشت خاك    
  همه لشكر ما به هم بردريد    
  كس اندر جهان اين شگفتي نديد    
  درفش مرا ديد بر يك كران    
  به زين اندر افگند گرز گران    
  چنان برگرفتم ز زين خدنگ    
  ه سنگپشّ ككه گفتي ندارم به ي    
  كمربند بگسست و بند قباي    
  ز چنگش فتادم همي زير پاي    
  بدان زور هرگز نباشد هزبر    
  دو پايش به خاك اندرون، سر به ابر    
  گروه سواران جنگي همه هم    
  كشيدندم از چنگ آن لخت كوه    
  تو داني كه شاهي، دل و چنگ من    
  دليري و كردار و آهنگ من    
  ام (يا: پشه)شه به دست وي اندر يكي ري    
  ام وز آن آفرينش پر انديشه    
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  يكي پيلتن ديدم و شير چنگ    
  نه هوش و نه دانش نه راي و نه هنگ    
  عنانش سپرده بدان پيل مست    

  همش كوه و هم غار و هم راه پست
  همانا كه گوپال بيش از هزار    
  زدندش بر آن تارك نامدار    
  اند تو گفتي كه از آهنش كرده    
  اند و به رويش برآورده به سنگ    
  چه درياش پيش و چه كوهش همان    
  چه دريده شير و چه پيل دمان    
  همي تاخت يكسان چو روز شكار    
  به بازي همي آمدش كارزار    
  چنو گر بدي سام را دستبرد    
  ز تركان نماندي سرافراز گرد    

  جز از آشتي جستنت راي نيست
  كه با او سپاه ترا پاي نيست    
  جوي و پشت سپاهت منم جهان    
  به دشواري اندر پناهت منم    
  نماندست با او مرا تاب هيچ    
  برو راي زن، آشتي را بسيج    
          )2/306/93-113(  



١٣٥ افراسياب

تا پايان عمر هرگز اين حادثه را از ياد نبـرده   افراسيابگمان من آنست كه 
شـدن  بوده است. زيرا وي سالهاي دراز پس از اين ماجرا، هنگـامي كـه از كشـته    

كاموس كشاني و اشكبوس و اسيري خاقان چين و شكست بزرگ تورانيـان آگـاه   
خواند و با ايشان بـه گفتگـو و مشـورت     گردد، بزرگان توران را به حضور مي مي
پردازد كه سپاهي جنگجوي از ايران به توران آمده و سپاه ما را درهم شكسـته   مي

سـپاه   هين از قـدرت فرمانـد  زمـ  است. در اين مجلس وي به عنوان پادشاه تـوران 
  كند: دشمن، رستم، چنين ياد مي

  چه سازيم و اين را چه درمان كنيم    
  نشايد كه اين بر دل آسان كنيم    
  گر ايدون كه رستم بود پيشرو    
  نماند بر اين بوم و بر خار و خو    
  يكي كودكي بود بر سان ني    
  كه من لشكري برده بودم به ري    
  برگرفتبيامد چنانم ز زين     
  كه ماندند گردان بدو در شگفت    
  كمربند بگسست و بند قبا    
  بيفتادم از چنگ او زير پا    
  ام چنين دستبردي ورا ديده    
  ام ز كارآگهان نيز بشنيده    
  كه او با بزرگان مازندران    
  ست تنها به گرز گران چه كرده    
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  زمين همان با بزرگان توران    
  ت كينست از بد بر اين دش دهرچه ك    
          )4/1017/972-979(  

بينـد،   ، رستم را در جوشن مـي افراسيابدر جنگ هفت گردان هنگامي كه 
). در 2/422/633» (تو گفتي كـه هـوش از تـن او رميـد    «بازد كه  چنان خود را مي

، به افراسيابلشكركشي ايرانيان به انتقام كشته شدن سياوش، چون سرخه، فرزند 
كند كه خود را از گزنـد رسـتم    به فرزند توصيه مي بافراسيارود،  جنگ رستم مي

  در امان بدارد:
  نگه دار جان از بد پورِ زال    
  نگت نباشد جز او كس همالجبه     
  به جايي كه پرخاش جويد پلنگ    
  سگ كارزاري چه سنجد به جنگ    
          )3/689/146-147(  

ـ  ر پيـران و  در نبردهايي كه به شكست طوس و فريبرز و سپاه ايران در براب
گردنـد،   انجامد، سپاه ايران شكست خورده به نـزد كيخسـرو بـاز مـي     تورانيان مي
ن كه از اين پيروزي يـزرگ سرمسـت گرديـده اسـت ولـي از روي      آبا  افراسياب

گويد سپاه را از دشمن نگهدار، زيرا هنگامي كه رستم پهلـوانِ   بصيرت به پيران مي
جـز از وي مـرا از   «سوده بخسپد، چه كس نبايد دمي ايمن و آ كشوري است، هيچ
  »:كس انديشه نيست

  تو با موبدان باش و هشيار باش    
  سپه را ز دشمن نگهدار باش ...    
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  ست كه كيخسرو امروز با خواسته
  ست ... به داد و دهش كشور آراسته    
  ز برگشتن دشمن ايمن مشو    
  زمان تا زمان آگهي خواه تو    
  به جايي كه رستم بود پهلوان    
  گر ايمن بخسبي بپيچد روان    
  جز از وي مرا از كس انديشه نيست    
  كه جز كينه جستن ورا پيشه نيست    
  بترسم كه برجوشد از جايگاه    
  به توران برآرد ز ايران سپاه    
          )3/869/1703-1710(  

و  از كار اشكبوس و كاموس كشاني افراسيابچنان كه گذشت هنگامي كه 
گـردد، در   گـاه مـي  آه شدن سپاه ايشان و سـپاه تـوران   خاقان چين و درهم شكست

دهـد نگرانـي خـود را از حضـور      مجلس مشورتي كه با بزرگان توران تشكيل مي
گردد كه رسـتم   كند و چون بر او مسلم مي احتمالي رستم در ميدان جنگ بيان مي

  در ميدان جنگ حاضر است:
  دلش زين سخن پر ز تيمار شد    
  ار شدهمه پرنيان بر تنش خ    
  همي گفت پيگار او كار كيست    
  سپاه است بسيار و ساالر كيست    
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  كه يارد شدن پيش او رزمخواه    
    تيغش نگردد تباه كه از تف  
          )4/1026/1110-1112(  

در اين وضع با آن كه با سخنان گرم بزرگان سپاه خـود را بـراي    افراسياب
فرسـتد،   سب خبر به سپاه ايران مـي سازد و فرغار را براي ك نبرد با رستم آماده مي

كنـد كـه سـپهدار     را پيش شيده فرزند خود باز مي» دلش ةسفر«طور خصوصي  به
اين لشكر رستمي است كه كاموس، منشور، خاقان چين، گهار، فرطوس، كُندر، و 
شنگل را در يك نبرد چهل روزه نابود كرد. اينك هموست كه به سـراغ مـا آمـده    

رود  دانم، گنجهـا را بـه المـاس    اينجا ماندن را جايز نمياست. بدين جهت من در 
شـوم تـا بـدان    «گريـزم و   فرستم، اگر در جنگ با او پيروزي نصيبم نگردد، مي مي

براي توجيه بيم و هـراس خـود از    افراسياب). 4/1029/1171» (روي درياي چين
كه تـرس  پردازد تا شيده دريابد  رستم، به وصف نيرومندي جهان پهلوان ايران مي

  پدرش از رستم زياد هم بيجا نيست:
  هراسانم از رستم تيزچنگ    
  آسان كه باشد به كام نهنگ تن    
  به مردم نماند به روز نبرد    
  نپيچد ز زخم و ننالد ز درد    
  ز نيزه نترسد نه از تيغ و تير    
  و گر گرز بارد بر او چرخ پير    

  تو گويي كه از روي و از آهن است
  ست كاهريمن استنژاد نه مردم    



١٣٩ افراسياب

  سليح است چندان بر او روز كين    
  كه سير آيد از بار پشت زمين    
  زره دارد و جوشن و خود و ببر    
  بغرّد به كردار غرّنده ابر    
  هنگ او ژنده پيلآنه برتابد     
  نه كشتي سالحش به درياي نيل    
  يكي كوه زيرش به كردار باد    
  تو گويي كه از چرخ دارد نژاد    
  وان دارد و هول شيرتگ آه    
  به دريا و كوه اندر آيد دلير    
  سخن گويم ار زو كني خواستار    
  به دريا چو كشتي بود بر گذار    
  مرا با سوارش بسي بود جنگ    
  يكي جوشنستش ز چرم پلنگ    
  سليحم نيامد بر او كارگر    
  بسي آزمودم به نيرو تبر    
          )4/1028/1155-1166(  

پوشي از ترس خود از رستم سخن  پرده دوند نيز بيوي در نامة خود به پوال
  آورد: به ميان مي

  بگفت آن كه اين رنجم از يك تن است    
  كه او را پلنگيه پيراهن است    
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  نيايد سليحم بر او كارگر    
  بر آن ببر و آن خود و چيني سپر    
          )4/1034/1248-1249(  

آورد و  از چاه بيرون مـي  در داستان بيژن و منيژه، هنگامي كه رستم بيژن را
دهد  را مورد سرزنش و تمسخر قرار مي افراسياببرد،  حمله مي افراسياببر كاخ 

كني، چه بارها با سپاه بسـيار   كه تو نه دل جنگ داري و نه از گردان سپاه شرم مي
همه پشت بيـنم تـرا   «شود  اي، ولي هر بار كه آتش جنگ تند مي به مقابلة من آمده

  )4/1134/1220» (روز جنگ
  چو نو كس سبكسار خسرو مباد    
  چو باشد دهد پادشاهي به باد    
  بدين دشت و هامون تو از دست من    
  رهايي نيابي به جان و به تن    
  چو اين گفته بشنيد ترك دژم    
  بلرزيد و برزد يكي تيز دم    
          )4/1134/1225-1227(  

روي بـه گريـز    فراسـياب ادر اين واقعه همچنان كه رستم اشاره كرده اسـت بـاز   
). موضـوع قابـل   4/1136/1251كنـد (  نهد و رستم دو فرسنگ او را تعقيب مي مي

، نيز به هنگام سـخن  افراسيابتوجه آن است كه پيران، مشير و مشار و سپهساالر 
  كند: ياد مي افراسيابگفتنبا كاموس به صراحت از شكستها و گريزهاي مكرر 

  افراسياببسا رزمگاهان كه     
  بآاز او گشت پيچان و ديده پر     
          )4/952/1455(  



١٤١ افراسياب

  پايان زندگي افراسياب
 افراسـياب توان گفـت   با توجه به آنچه در شاهنامة فردوسي آمده است مي

كـرده و از   با آنكه سپاهي نيرومند در اختيار داشته و بر سرزميني غني سلطنت مي
ست و نيـز بـا توجـه بـه     كمكهاي همسايگانش در ميدانهاي نبرد برخوردار بوده ا

رسالتي كه در نبرد با ايرانيان براي خود قائل بوده است و بيشتر اوقات خود را در 
دوران زندگاني طوالنيش در جنگ و ستيز با ايشان گذرانيده، از زمرة پادشاهان و 
فرمانروايان كامياب نبوده است، و بخصوص پس از كشته شدن سـياوش آشـكارا   

رود. چه پس از اين حادثه رستم بـه تـوران حملـه     ه افول ميستارة اقبال وي رو ب
گريزد و رستم به مدت هفت سال بر كشـور او فرمـانروايي    مي افراسيابكند،  مي
وارث كشـوري   افراسـياب گردند،  كند و چون رستم و ايرانيان از توران باز مي مي

  گردد. ويران و غارت شده مي
زمين نيز بـا   ن نامور و پرآوازة توراناز طرف ديگر پايان زندگاني اين قهرما

غم و اندوه و ناكامي همراه اسـت. و از آنجـا كـه تقـدير چنـان بـوده اسـت كـه         
به دست كيخسرو، نبيرة خود كشته شود، پس همـة مقـدمات آن چنـان     افراسياب
  گردد تا كار با تقدير موافق افتد. فراهم مي

منجـر گرديـده اسـت     افراسـياب بد نيست در اينجا به حوادثي كه به مرگ 
پـس از   افراسياباي بكنيم: در جنگ بزرگ و نهايي كيخسرو با  وار اشاره فهرست

شوند و جنگي سـهمگين بـين دو    ، كشته ميافراسيابآن كه پيران و شيده، فرزند 
در  افراسـياب گيرد، بار ديگـر كيخسـرو و    هزيمت مي افراسيابگيرد،  لشكر درمي

آيـد و   دژ هم به تصرف ايرانيان درمـي  پردازند، گنگ دژ با يكديگر به نبرد مي گنگ
فرسـتد و   نهد. سـپس پيـامي بـه كيخسـرو مـي      از آنجا روي به گريز مي افراسياب
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كند كه اگر گنج و سـپاه   شدگان جنگها به وي پيشنهاد مي ضمن ياد كردن از كشته
شوم «سپارم و خود  خواهي، همه را به تو مي و تخت و كاله و توران را از من مي

) و اگر عزم جنگ داري، ما دو تن دور از سپاه با يكديگر 5/1351/1551» (ناپديد
پسندد، رسـتم او را   به نبرد خواهيم پرداخت. با آن كه كيخسرو اين پيشنهاد را مي

كنـد. پـس جنـگ بـه انبـوه دو لشـكر        منـع مـي   افراسـياب از جنگ تن به تن بـا  
بـار  خورنـد.   ، تورانيان شكست ميافراسيابگيرد و با وجود شبيخون كردن  درمي
گذرد، كيخسرو در پي او از آب زره بـه   گريزد و از آب زره مي مي افراسيابديگر 
پادشاه بزرگ توران، درمانـده و   افراسيابرود. سرانجام  گرد مي دژ و سياوش گنگ

سرگردان، گريزان از برابر كيخسرو و سپاه ايران، درحالي كه بر جان خود بيمناك 
سر بر آسمان افراشـته بـه    خورد و خوراك، در كوهي ست، تك و تنها و بيبوده ا

برد. هوم كه مردي عابد بوده است و از سالها پيش در غاري نزديك  غاري پناه مي
به پرستش خداوند مشعول بـوده اسـت، چـون از غـار مجـاور       افراسيابپناهگاه 

  يد:گو شنود كه به زبان تركي با خود سخن مي صداي مردي را مي
  كه زارا، سرا، نامور مهترا    
  بزرگا، ز هر نامور برترا    
  همه ترك و چين زير فرمان تو    
  رسيده به هر جاي پيمان تو    
  يكي غار داري به بهره به چنگ    
  كجات آن بزرگان و مردان جنگ    
  كجات آن همه گنج و مردانگي    
  دليري و نيروي و فرزانگي    



١٤٣ افراسياب

  كجات آن بزرگي و تخت و كاله    
  كجات آن بر و بوم و چندان سپاه    
  كه اكنون بدين تنگ غار اندري    
  گريزان به سنگين حصار اندري    
          )5/1388/2258-2263(  

هوم كه از نژاد فريدون است و عبادت پيشه كرده، و البد از آنچه در ايـران  
داده است كم و بيش آگاهي داشته است، چـون ايـن سـخنان را     و توران روي مي

تواند بـود،   نمي افراسيابزند كه گويندة اين كلمات كسي جز  ود، حدس ميشن مي
رود و پس از  مي افراسيابكند و به سراغ  پس كمندي را كه بر كمر داشت باز مي

بندد و شـاه تـوران را    افگند و بازوان او را با كمند مي آويزشي، وي را بر زمين مي
كـه از وي   افراسـياب در پاسـخ  كشـد. هـوم    به دنبال خود از غار بـه بيـرون مـي   

دهـد: تـرا    خـواهي؟ جـواب مـي    ام چه مي پرسد از من كه در بن عاري نشسته مي
اي.  شناسم. تو شاهي هستي برادركش، تويي كه نوذر و سياوش را كشته خوب مي
كند، از سـر مكـر و بـه زاري از وي     كه خود را نبيرة فريدون معرفي مي افراسياب

كي بند كمند را سست كند تا دستش نشـكند. هـوم تحـت    خواهد كه الاقل اند مي
كنـد،   گيرد. اما به محض اينكه كمند را كمي سسـت مـي   تأثير سخنان وي قرار مي

گردد. هـوم حيـران در    جهد و ناپديد مي گريزد و به دريا مي از كمند مي افراسياب
م از داستان اند به توسط هو گذشته ايستذ، گودرز و گيو كه از آنجا مي كنار دريا مي

رود  گردند. گودرز نخست به آتشكده مي آگاه مي افراسياباسارت و ناپديد شدن 
هاي خود را بـا كيخسـرو و    كند و سپس شنيده آفرين و آتش را نيايش مي و جهان

كاووس به نزد هوم  نهد. كيخسرو و كي اند در ميان مي كاووس كه در آنجا بوده كي
و  افراسيابشنوند. هوم براي دست يافتن به  نيز مي روند و ماجرا را از زبان او مي
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  كند: بيرون كشيدن وي از آب به كيخسرو پيشنهاد مي
  گر او را ز سر باز گيرد سپهر    
  بجنبد به گرسوزش خون ز مهر    
  چو فرمان دهد شهريار بلند    
  برادرش را پاي كرده به بند    
  بيارند و بر گردنش چرم گاو    
  وش و تاوبدوزند تا گم كند ت    
  افراسيابچو آواز او يابد     

  هم آنگه برآيد ز درياي آب
      )5/1393/2342-2345(  

را كه نقشي اساسي در كشتن سياوش بـر   افراسيابو بدين طريق، گرسيوز، برادر 
عهده داشته و اينك در بند و زندان ايرانيـان بـوده اسـت در ايـن صـحنه حاضـر       

  كنند مي
  بكردند در گردنش چرم گاو

  ن چون نماندش به تن زور و تاوچنا
  بر او پوست بدريد و زنهار خواست

  تجهان آفرين را همي يار خواس
  افراسيابچو بشنيد آوازش 

  هم آنگه برآمد ز درياي آب
  به دستش همي كرد و پاي اشناه

  بيامد به جايي كه بد پايگاه



١٤٥ افراسياب

  ز خشكي چو بانگ برادر شنيد
  بدو بدتر آمد ز مرگ آنچه ديد

      )5/1293/2350-2353(  
هـاي   بينند دربارة گـردش روزگـار و فـراز و نشـيب     دو برادر چون يكديگر را مي

سـازند و بـه    را با كمنـد اسـير مـي    افراسيابگويند. سپس  زندگي باهم سخن مي
سـپارند. در ايـن    كـاووس مـي   كشند و به كيخسرو و كي خواري از دريا بيرون مي
ا كـه سـالها پـيش ديـده بـود بـه يـاد        خوابي ر افراسيابهنگام است كه بار ديگر 

/   5» (كـه ايـن روز خـود ديـده بـودم بـه خـواب       «گويـد   آورد و با خـود مـي   مي
خواهـد نيـاي خـود را بكشـد مـورد       ). آنگاه وي كيخسرو را كه مـي 1394/2372

ازجملـه كشـتن بـرادرش     افراسـياب هـاي   دهد. كيخسـرو بـدي   سرزنش قرار مي
در ايـن   افراسـياب آورد.  اوش را به ياد او مياغريرث، كشتن نوذر شاه ايران و سي

بيند، چه دارد بگويد جز اين كه قضا و  فتاب عمر خود را بر لب بام ميآهنگام كه 
از  افراسـياب )، سـپس  5/1395/2383» (ببـود آنچـه بـود   «قدر كار خود را كرد و 
كند كه دخترش، فرنگيس، را ببينـد. ولـي كيخسـرو ايـن      كيخسرو درخواست مي

  كند كه: پذيرد و به وي يادآوري مي را نميتقاضا 
  كنون روز بادافره ايزدي است    
  مكافات بد را ز يزدان بدي است    

  پس كيخسرو
  به شمشير هندي بزد گردنش    
  به خاك اندر افگند تاري تنش    
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  ز خون لعل شد گوش و ريش سپيد    
  برادرش گشت از جهان نااميد    
  تهي ماند از او تخت شاهنشهي    
  ر آمد همه روزگار بهيس    
  ز كردار بد بر تنش بد رسيد    
  مجو اي پسر بند بد را كليد    
          )5/1395/2388-2392(  

پذيرد كـه دشـمن سرسـخت ايـران و      و بدين سان داستان زندگي مردي پايان مي
هي كثير از تورانيان و ايرانيان را بر اثر افـزون طلبـي خـود بـه     وايرانيان بود و گر
هاي بسـيار در هـر دو كشـور بـدين سـبب       شيد و شهرها و آباديخاك و خون ك

) و 01/275/557» مرد اهرمنـي «ويران گشت. پادشاهي كه برادرش، اغريرث او را 
انـد، و   ) خوانده1428و  5/1345/1423» (بدانديش«و » بدگوهر«همسرش وي را 

» دسـاري با» «بـدگوهرِ «) و 3/1348/1479» (اناودسر ج«اش، كيخسرو، او را  نبيره
). 885-4/1116/884» (ديو نژند بدو داده افسـون و نيرنـگ و بنـد   «دانست كه  مي

كيخسرو همچنين معتقد بود كه نيـايش مـردي اسـت ناپـاك كـه روي از يـزدان       
اي بـراي دروغگـويي و    برتافته، مردي كه زبان چـرب و گويـاي خـود را وسـيله    

ه نيز در جـايي از وي  ). پيران ويس1232-5/1334/1218جادوي قرار داده است (
ياد كرده اسـت،  » جفاپيشه«) و در جاي ديگر با وصف 3/735/959» (ديو«با لفظ 

خوار ضـحاك   ميراث افراسيابو گودرز پهلوان بزرگ ايراني معتقد بوده است كه 
). مردي كه چون سياوش 1656-5/1225/1655بدگوهر بدمنش و بدخوي است (

وي لعنـت كردنـدو دختـرش فـرنگيس بـا      زمين بـر   را كشت، همة بزرگان توران



١٤٧ افراسياب

صدايي رسا پدر را بدين سبب نفرين كرد كه آواز وي به گـوش پـدر نيـز رسـيد     
شود كه  سان طومار زندگاني مردي درنورديده مي ) و بدين2532و  3/665/2538(

ياد شده اسـت و بـه همـين سـبب     » برادركش«در حماسة ملي ما از وي با صفت 
/ 1» (مرا با تو تا جـاودان كـار نيسـت   «ده بوده است كه پدرش نيز به وي پيغام دا

282 /12.(  
   

  ها: ادداشتي
بطهاي ضـ در متون پيش از اسالم نيز به تفصيل ياد شده اسـت. در ايـن متنهـا نـام وي بـا       افراسياب .1

 فراسياب، فُرَنكَرسين، فُرَنگراسياك آمده است. برطبق اين متنها تصرف افراسـياب در امـور ايـران از   
دهـد و   كـردد. او منـوچهر و جنگجويـان ايرانـي را شكسـت مـي       دوران پادشاهي منوچهر آغاز مي

كشـد.   يرث برادر خود را كه به دعاي او شاه ايران و سپاه ايران از نيستي نجات يافته بودنـد مـي  غرا
زير » رّف«دست آوردن  را براي به» هفت كشور«اند آن است كه او  ازجمله مطالبي كه دربارة او نوشته

پا گذاشت ولي كامياب نشد. اما وي مانند ضحاك و اسكندر به وسيلة اهريمن فناناپذير خلق شـده  
مرگي را از هر سه سلب كرد. در متون پهلوي از دژ زيرزميني افراسياب  بود. ليكن اُهرمزد حالت بي

آهـن بـرآورد، و   قرار داشـت ... كـه فراسـياب آن را بـه     » كوه خدايان«در «نيز سخن رفته است كه 
رسيد و بر يك صد ستون استوار بود و به جـادوي بنـا شـده     بلندي آن، به ارتفاع هزار تن آدمي مي

گذشـت كـه    نمود، و چهار رود از آن مي بود و چندان روشنايي داشت كه شب در آن چون روز مي
يدي و در يكي آب روان بود و در ديگري شراب و در ديگري شير و در ديگري ماسـت. و خورشـ  

سن پس از نقل مطالبي كه دربارة افراسـياب در بندهشـن،    كريستن». گشت ماهي مصنوعي در آن مي
چـون  «افزايـد   دينكـرت، اتوگمـدنجا آمـده اسـت مـي      دانستان دينيگ، مينوگ خُرّت، بهمن يشت،
از خـود   بايسـت خودبـه   بوده است، انديشة جاويدان بودن او هم مي» ور«افراسياب دارندة نوعي از 

اين روايت نتيجه شود. ليكن افراسياب يكي از دشمنان پادشاهاني بود كه اُهرمزد فرّ الهي را بـدانان  
اي از اهرمزد باشد، بلكه عمـر جـاوداني را    توانست عطيه بخشيد، پس جاوداني بودن افراسياب نمي

ـ       ا توجـه بـه داسـتان    اهريمن بدو بخشيده و اهرمزد آن را از او باز گرفتـه بـود ... عـالوه بـر ايـن ب
شود كه او مانند دهاگ ملعون و مبغوض نيست، با آن كه همواره نام اين دو تن  افراسياب معلوم مي
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بـراي اطـالع بيشـتر رك: كريسـتن سـن،      ». شـود...  در كتب پهلوي باهم و در رديف هـم ذكـر مـي   
  .133-126، ص 1350اهللا صفا، تهران،  ، ترجمة ذبيح»كيانيان«

و اندر كتـب پارسـيان   «گور افراسياب در تاريخ بخارا بدين صورت ذكر گرديده است:  . نژاد و عمر و2
و دچنان است كه وي (مقصود افراسياب است) دو هزار سال زندگي يافته اسـت. و وي مـردي جـا   

و گور افراسياب بر در شهر بخارا است به «، 23ص » بوده است و از فرزندان نوح ملك بوده است.
ص » اهللا عليـه.  رمحـةآن تل بزرگ كه پيوسته به تل خواجه امام ابوحفص كبير اسـت   دروازة معبد، بر

، ترجمـة ابونصـر احمـد بـن محمـد بـن       »تـاريخ بخـارا  «، ابوبكر محمد بـن جعفـر النرشـخي،    23
نصرالقباوي، تلخيص: محمد بن زفر بن عمر، تصحيح مدرس رضوي، بنياد فرهنـگ ايـران، تهـران،    

1351.  
)، پاسخ اخترشناسـان بـه سـياوش    113-1/37/43ب ديدن ضحاك دربارة فريدون (. ازجمله رك: خوا3

)، خـواب  1770-3/620/1751داننـد (  دژ كه بناي آن را براي سياوش فرخنده نمي دربارة بناي گنگ
)، 2327-3/651/2296، 2282-3/650/2272ديدن سياوش به هنگام آمدن افراسياب به جنـگ وي ( 

  ).3/982/376سياب (خواب رستم دربارة مرگ افرا
آمد:  داد جنگهاي ايرانيان و تورانيان به صورت ديگري درمي . اگر اين حادثه در ميدان جنگ روي نمي4

لطف اين قسمت منظومه در اين است كه در همـان نبـرد اول رسـتم كمـر افراسـياب را گرفتـه و       «
ند پاره شده و شاه بيگانه نزديك است كه اين جنگ بزرگ در همان مرحلة اول خاتمه يابد. اما كمرب

، ص 1327حماسة ملي ايران، تئودور نولدكه، ترجمة بزرگ علـوي، دانشـگاه تهـران،    » كند. فرار مي
77. 



 
  
  
  
  

  *يهنر و زندگ
  

  پرويز ناتل خانلري
  

مردمان دوست دارند كه لز زنـدگاني هنرمنـدان بـزرگ خبـري بـه دسـت       
اي  برند كه ميان وضع زنـدگي و آثـار زيبـاي ايشـان رابطـه      بياورند زيرا گمان مي

و  هست. اين ميل گاهي موجب كنجكاوي در جزئيـات احـوال هنرمنـدان اسـت    
  آورد. اني ايشان پديد ميها دربارة زندگ گاهي افسانه

هايي وجـود دارد.   دربارة بيشتر شاعران نامي، از خرد و بزرگ، چنين افسانه
شاعران عـارف كرامتهـايي نسـبت داده و بـراي هـر غزلسـراي محبـوبي         ةبه هم
اند. اين شيوة تصور همان به عوام اختصاص ندارد بلكه خـواص،   اي ساخته افسانه

ريخ، هـم در ايـن بـاب چنـين نظـري دارنـد و در       ازجمله نويسندگان تذكره و تا
خبـري خـودرا از    ها هرجا كه از شاعري غزلسرا ذكري شده نويسـنده، بـي   تذكره

از رمـوز عشـق و   «و » محبي صـادق «يا » عاشقي پاكباز«احوال او با عبارتي مانند 
  پوشي كرده است. پرده» عاشقي آگاه

لق و خوي و رفتار و كردار پندارند كه آثار هنرمندان  بايد مظهر خ همه مي
بيننـد هنرمنـد، خاصـه شـاعر، را بـه       ايشان باشد و چون گاهي به خالف اين مـي 

                                                            

.370تا  365، صص و هشتم ، شمارة هفتم1322من و اسفند به، اول* سخن، سال   
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اي كه تاكنون بر ضـد شـاعري بـه كـار      ترين حربه كنند. برنده دروغگويي متهم مي
كند) پـس گفتـة او لغـو و     گويد آنچه را كه خود نمي شاعر مي«رفته اين است كه 

  تنا نبايد كرد.بيهوده است و به آن اع
اي است كه از روزگار قديم بـه آن   ارتباط ميان زندگاني و آثار هنرمند نكته

شاعري، چنين عقيده دارد كـه انـواع گونـاگون     ةاند. ارسطو، در رسال اعتقاد داشته
شعر از رزمي و بزمي و هجو و انتقاد، درنتيجة اختالف خوي و سرشت شـاعران  

طبع و بزرگوار شرح رفتـار و كـردار پهلوانـان و    به وجود آمده است. شاعران بلند
دهند و شاعران فرومايه به وصف زندگاني عوام  رادمردان را موضوع شعر قرار مي
حماســي را دســتة نخســتين و  ةپردازنــد. منظومــ و فرومايگــاني چــون خــود مــي

  اند. آور و انتقادي را دستة دوم پديد آورده هاي خنده نمايشنامه
توان پـذيرفت. آيـا سـرايندة     وارسي و سنجش نمي ياين حكمي است كه ب

شاهنامه به ضرورت بايد مردي دليـر و پهلـوان و تيرانـداز و شمشـيرزن باشـد و      
قـرار يـا    گويندة داستان ليلي و مجنون يا خسـرو شـيرين دلباختـه و شـيدا و بـي     

گذران و ظريف و هوسناك؟ آنچه مسلم است اينكـه هنرمنـدان روزگـاري     خوش
كننـد كـه از آثـار جاويدانشـان      در نظر مردم شخصيتي ديگر پيدا مي پس از مرگ،

  استنباط شده و اغلب باوجود حقيقي ايشان بيش و كم اختالفي دارد.
دل كه شيفتة آثار شاعران بزرگند فردوسي مردي رشيد و  م سادهددر نظر مر

هميشه پرستي است كه در باغ، باغي كه گلهاي آن  دلير و بزرگوار است، خيام باده
نوشـد و   شكفته است، لب جويي در مهتاب ابدي كنار خوبرويي نشسـته مـي مـي   

گريد. سـعدي پيـري سـپيدموي و چابـك،      بيند و از سر مستي مي گذر عمر را مي
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محضر است كه جوانان دوستش دارنـد و   دان و خوش گوي و نكته پرنشاط و بذله
  زنند. گردش حلقه مي

ما انگيخته تا چه حد با حقيقت مطابقـه   اين نقشها كه آثار شاعران در ذهن
دانيم زيرا از زندگاني بيشتر شاعران ايراني خبري به  دارد، راستي آن است كه نمي

يـابيم كـه    هايي از احوال شاعران مي درست نداريم. اما گاهي، جسته جسته، نمونه
سازد. بيشتر اشعاري كه عزت نفس و بلنـدي همـت    گونه قضاوتها را باطل مي اين

ستايد ساختة شاعران چاپلوس و فرومايه و حريص و درباري اسـت كـه در    را مي
خود ايشان نشاني از اين صفات نبوده است. عشق و حـاالت آن موضـوع سـخن    
همة غزلسرايان است. اما بعضي از ايشان كه آتشي در سخن دارند هرگـز عاشـق   

گيز سروده است ايراد ان سوز و گداز را در غزلهاي دل كه عراقياند. كسي به  نبوده
اي اين همه گفتگوي عشق چيسـت، و   كرده كه چون عاشق نيستي و هر گز نبوده

اي عذري انگيخته است. نظـامي، وصـاف مجلـس بـزم و ميگسـاري،       او در قطعه
  ».به مي دامن لب نيالوده است«خورد كه هرگز  سوگند مي

راوان ديـده  جـا فـ   نمونة اين اختالف ميان زندگاني و آثـار هنرمنـدان همـه   
تـرين الحـان    ساز بزرگ اطريشي كه لطيـف  شود. در ترجمة حال شوبرت نغمه مي

اند كه هرگز با دلبري سر و سرّي نداشت. گوتـه، كـه در    عاشقانه را ساخته نوشته
كنـد خـود در    داستان مشهور ورتر عاشقي شيدا و از جان گذشـته را وصـف مـي   

توان كـرد.   ر از آن بود كه تصور ميت تر و خودپرست روابط عاشقانه بسيار سنگدل
كند، امـا   هوگو در سراسر آثارش از رحم و شفقت و دستگيري بينوايان گفتگو مي

  بخشيد. خود هرگز ديناري به گدايي نمي
البته اين قاعده كلي نيست. بسياري از هنرمندان نيز هستند كه آثارشان بيان 
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كامي ديد و آخر هم گويـا  واقع عواطف ايشان است. عرفي خود عشق ورزيد و نا
كنـد كـه    تصريح مي» فرهاد و شيرين«جان در سر عشق گذاشت. وحشي در آغاز 

گويـد جـز    اي براي بيان سرگذشت خود اوست و فرهادي كه مي اين داستان بهانه
  او نيست:
  سرايم راست مانند دروغي مي    
  دهم با عشق پيوند به نسبت مي    
  منم فرهاد و شيرين آن شكرخند    
  كزو چون كوهكن جان بايدم كند    

  چه فرهاد و چه شيرين اين بهانه است
  سخن اين است و ديگرها فسانه است    

كنيـد كـه هنرمنـدان را بايـد بـه دو دسـتة        بنا بر آنچه گذشت آيا گمان مي
راستگو ودروغگو تقسيم كرد؟ و اگر چنين تقسيمي درست باشد آيـا راسـتگويان   

خوب است اين نكته را بشكافيم. معمـوالً صـداقت    بهتر و برتر از دروغگويانند؟
آنچـه از دل برآيـد در دل   «شمارند. مثلي اسـت كـه    هنرمند را شرط تأثير هنر مي

  گويد: وحشي مي» نشيند
  سخن كز سوز دل تابي ندارد    
  چكد گر آب ازو آبي ندارد    

اين نكته راست است اما بايد ديد كه علت اين تأثير چيست؟ اگـر شـما از   
شـويد   روزي آگاه باشيد يك آه كه از او بشنويد متأثر مـي  انگيز تيره گذشت غمسر

كنـد زيـرا دو مـورد اول آه دردمنـد      درحالي كه آه ناشناسي در شما آنقدر اثر نمي
دهـد و در   دانيد در خاطرتان جلـوه مـي   ايد و مي منظرة بدبختيهاي او را كه شنيده
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دارد. پس در اينجا مـؤثر آه نيسـت   مورد دوم چنين مناظري در ذهن شما وجود ن
بلكه همان صور ذهني خود شماست كه آه موجب تجديد آنها شده است. از ايـن  

  جهت است كه:
  گر گر بود در ماتمي صد نوحه    
  آه صاحب درد را باشد اثر    

اي را بـه   اما آثار هنري خود مؤثرند يعني كار هنرمند آن اسـت كـه عاطفـه   
كنـد و بـه توسـط     القاء صور وهمي است كه ابـداع مـي  شما القاء كند. وسيلة اين 

اي  دهد. آنگاه اين صور عاطفـه  الفاظ يا اشكال و يا اصوات به ذهن شما انتقال مي
انگيزد. پس علـت تـأثير همـان     را كه منظور هنرمند بوده است در روان شما برمي

صور وهمي است و شدت و ضعف تأثر بسته به آنكه اين مقدمات بـراي وصـول   
ه آن نتيجه تا چه حد مناسب باشد؟ آنجا صـورتهاي ذهنـي شـما را سرگذشـت     ب

كرد و اينجا انديشة آفرينندة هنرمند است كـه جانشـين    واقعي دردمندي ايجاد مي
  كند. حوادث روزگار شده چنين صوري را ابداع و به شما القاء مي

بگوييد كسي كه خود حالتي را آزموده در ايجاد معاني و صوري كه آن اگر 
انگيزد استادتر اسـت خـود پـس از انـدك تـأملي       حالت را در ذهن شنونده برمي

بايسـتي پهلوانـان و جنگجويـان     صورت مـي  ايد زيرا در اين بينيد كه خطا كرده مي
 نباشند و جوانا همه در سرودن شعر رزمي و حماسي استاد و استادتر از فردوسي

  گرد زيباتر از سعدي غزل سرايند. عياش خيابان
طبع انگليسي، به طنز حقيقتي را گفته اسـت كـه    اسكار وايلد، شاعر ظريف

خواهيد كـار هنرمنـد    اكنون اگر مي» شعر بد اغلب نتيجة احساسات حقيقي است«
مـايش بـر   دلـي از تـاالر ن   را نوعي از دروغگويي بشماريد مختاريد اما هيچ سـاده 
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گويي، تو امير نيسـتي و در كوچـة مـا خانـه      بازيگر بانگ نزده است كه دروغ مي
  الفي كه بقال كوچه از او طلبكار است. داري، از گنج خود چه مي

اما از آنچه گفتيم زود نتيجه نگيريد كـه زنـدگاني هنرمنـد بـا آثـار اوهـيچ       
ديگـر. حقيقـت آن   اي ندارد و شعر و موسيقي چيز ديگري است و زنـدگي   رابطه

  است كه اين رابطه وجود دارد و بسيار دقيق است.
كنند علل و نتايج بايد از جـنس   اشتباه اينجاست كه بيشتر مردمان گمان مي

يكديگر باشند و حال آنكه، اگر نه هميشه، دست كم اغلب به خالف ايـن اسـت.   
 شك نيست كه هنرمند ذات خود يعني همة خصايص و صفات فردي خـودش را 

همه  گذارد. از اينجاست كه در هريك از فنون هنر آثار هنرمندان اين دز آثارش مي
بايستي همة ايـن آثـار يكسـان و     گوناگون و رنگارنگ است و اگرنه چنان بود مي

  همانند باشند.
  

  پنج دسته
پس اكنون موضوع تحقيق ما آن است كه زندگاني هنرمند به چـه طريـق و   

كند. براي بيـان ايـن معنـي از شـارل اللـو، هنـردان و        چگونه در آثار او جلوه مي
كـس بهتـر در ايـن بـاب      زيباشناس نامي فرانسه، ياري بايد خواست كـه از همـه  

كند كه در هريك  پژوهش كرده است. وي هنرمندان را از اين جهت پنج دسته مي
  كنيم به طريقي ديگر است. اي كه در آن بحث مي از اين پنج گروه رابطه

براي گروهـي از هنرمنـدان هنـر سـرگرمي و بـازي       مي و بازي:ـ سرگر1
است. كساني هستند كه در زندگاني بـه كارهـاي علمـي يـا سياسـي و اجتمـاعي       

گوينـد،   پردازنـد. شـعري مـي    شغولند و هنگام فراغت به ايجاد آثـار هنـري مـي   م
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داعي در سازند. نزد اين گروه انديشة اب اي مي اي يا پرده نويسند و نغمه داستاني مي
گونـه آثـار اغلـب آنچـه هنرمنـد در       حكم تخيالت روزهاي تعطيل است. در اين

  كند. شود و از آنچه دارد كمتر ذكر مي زندگاني واقعي كم داشته بيان مي
كـه در شـمارة گذشـته گفتـيم      چنان ارسطو،ـ تصفيه يا تسكين شهوات: 2

دانسـت و   ات مـي غايت هنر را براي سازنده و پذيرندة آن تصفيه و تسكين شـهو 
معتقد بود كه بسا كسان به عواطف شديدي مانند وحشت و رحم و خاصه عشـق  

آورد. اگـر ايـن احتيـاج بـه      محتاجند كه زندگاني اجتماعي در ايشـان پديـد نمـي   
طريقي برآورده نشود موجب جنون يا محرك كارهاي مجنونانه خواهد شـد. هنـر   

بزننـد و نتيجـة آن تصـفية شـهوات و     كند كه بر دملي  در اينجا كار نيشتري را مي
آسايش روان است. اين احتياج ممكن است چنان نهاني باشد كه صاحبش نيـز از  

  خبر باشد. آن بي
را بر همين حاالت نهاني گذاشـته و بـراي   » تجزية روحي«فرويد پاية علم 

  بيان اين معني جاي ديگر و ميداني فراختر الزم است.
يز به جـاي خـود بسـيار اهميـت دارد. بسـا      جنبة فني هنر ن ـ جنبة فني:3

انـد.   هنرمندان كه بيشتر به اظهار اسـتادي در ابـداع صـورت آثـار خـود دلخـوش      
كوشد كه  معني مقصود را با تلفيق و تركيب اصـوات بـه طريقـي     دان مي موسيقي

خاص بيان كند. شاعر فصاحت و بالغت و وزن و قافيه را در مرتبـة اول منظـور   
  يابند. زد نقاش الوان و اشكال خود به استقالل وجود و اهميت ميدهد. ن قرار مي

هنرمنداني هستند كه جز به كار بـردن قـواي ذهنـي و جسـماني خـود در      
گونه رياضات غرضي ندارند و نفس همين عمل در ميان اعمال ديگر زنـدگي   اين

  بخش است. براي ايشان لذت
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گي تكميـل يـا تلطيـف    نوع ديگر از روابط هنر با زنـد  ـ تكميل زندگي:4
كنند. با ايـن   است. بيشتر هنرمندان در آثار خويش همان زندگاني خود را بيان مي

دارند. بعضي سرگذشت خـود را، نـه چنـان كـه      تفاوت كه در آن تصرفي روا مي
  دهند. خواهند باشد شرح مي پندارند يا چنان كه مي هست، بلكه چنان كه خود مي

انسان هميشه چنان نيسـت كـه خـود گمـان      اينجا بايد به خاطر داشت كه
كند بلكه اغلب به خالف آن است. هيچ لئيمـي نيسـت كـه لئامـت را ناپسـند       مي

روي در خرج نصيحت نكند. زيرا لئامت خود را  نشمارد و ديگران را به لزوم ميانه
پندارد. بسيار كسـان نيـز علـو همـت و عـزت نفـس را از جـان و دل         اعتدال مي

در رفتار ايشان به سبب ضعف اراده يـا علـل ديگـر از ايـن صـفت      ستايند اما  مي
نشاني نيست. پس اگر شاعري كه خود چاپلوس و فرومايه است عـزت نفـس را   
در شعر ستايش كند نبايد او را دروغگو خواند زيرا ممكن اسـت راسـتي صـفت    

  محبوب و مورد پرستش خود را ستوده باشد.
ز هنـر پايـدار كـردن و نگهداشـتن     غرض ديگر هنرمند ا ـ حفظ و ابقاء:5

حاالت و عوالم زيباي زندگاني است. هنرمند لذتي را يا غـم شـيريني را وصـف    
كند تا صورتي ثابت و پايدار از آنچـه گذرنـده و فـاني اسـت نگـه دارد. ايـن        مي

خواسـت   غرض درست عكس تسكين و تصفيه شهوات است. آنجـا هنرمنـد مـي   
كوشـد   چنگ برهاند و اينجا مـي  زويي آهنينخود را از دست وسوسة شهوت يا آر

  كه آن را دوام بخشد.
پيداست كه اين اغـراض تنهـا و خـالص در آثـار هنرمنـدان كمتـر يافـت        

شود. بعضي از ايشان هرچندگاه بـه تـأثير يكـي از ايـن اغـراض اثـري ايجـاد         مي
  كنند و در آثار بعضي ديگر چند غرض يكباره در كار است. مي



١٥٧ هنر و زندگي

ضاوت دربارة احوال و شخصيت هنرمندان از روي آثـار  روست كه ق از اين
ايشان كاري پيچيده و دشوار است. وصـف و سـتايش دليـري در شـعري هرگـز      

توان ادعـا   طور قطع برهان دليري شاعر نيست و خالف آن را نيز گستاخانه نمي به
اند و چـه بسـيار    بها از خود گذاشته كرد. بسا مردان بزرگوار كه آثاري پست و كم

  اند. همت بوده و شاهكارهاي جاوداني پديد آورده كسان كه خود حقير و دون
دالن اين تضاد ميان زندگاني و آثار  هنرمندان را نشانة تزوير و ريـا و   ساده
بينند كه درخـور   هاي باريكتر از مو مي پندارند اما اهل نظر در اينجا نكته دروغ مي

  جستن و يافتن است.  
  



 
  
  
  
  

  *سيري در آفاق
  

  يغالمحسين يوسف
  

در دنياي قديم مسافرت ـ با همه دشواريها كه داشت ـ مهمترين راه كسب   
فوايـد سـفر بسـيار    «گفتند:  معرفت و آموختن و تجربه اندوختن بود. پيشينيان مي

است: از نزهت خاطر، و جرّ منافع، و ديدن عجايب، و شـنيدن غرائـب، و تفـرّج    
اورت خـالّن، و تحصـيلِ جـاه و ادب، و مزيـد مـال و مكتسـب، و       بلدان، و مجـ 

  . حق نيز با آنان بود.)1(»معرفت ياران، و تجربت روزگاران
هـم   در آن روزگار وسايل ارتباط مردم جهان فراوان نبود و دنيـا چنـين بـه   

آمـد.   شـمار مـي   رو جهانگردي مكتب دانش و تجربـه بـه   نمود. از اين پيوسته نمي
هرگـز حكـمِ آبِ روان بـا حكـمِ      «نوشـت:   ق داشت كه در اين زمينه ميعبادي ح

ا مؤيدالدين طغرائي در رد سالمت دوستي و كاهلي، و ي؛ و )2(»ايستاده برابر نيست
اگـر وصـول بـه آرزوهـا در شـرف      «گفت:  ستايش حركت و كوشش و تالش مي

. در )3(»گفـت  بود هرگز خورشيد برج حمل را ترك نمـي  مسكن و مأوي ميسر مي
گون اهميت خود را از دسـت   عصر ما نيز سفر، و ديدن مناطق ديگر و مردمِ گونه
  نداده بلكه از هر لحاظ گسترشي بيشتر يافته است.

                                                            

.41تا  1، شمارة اول، صص 1350* مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال هفتم، بهار   
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آنچه اينك از آن سخن خواهيم گفت، سفري است پرثمر كـه هـم مسـافر    
بيني است، هم مدت سفر او دراز است و در شـهرها   مرد نامور و هوشمند و نكته

كشورهاي بسيار سـير كـرده. نكتـة ديگـر آن كـه ايـن مسـافرت وي را بكلـي          و
  دگرگون نموده و از او آدمي ديگر ساخته است.

*  
هجـري قمـري در    394ناصرِ خسرو قبادياني، به تصريح خود او، به سـال  

هجـري در   481تولد يافت. عمر دراز وي ـ تا وقتـي كـه بـه سـال       )4(قباديان بلخ
يده از جهان فرو بست ـ پر است از حوادث و فراز و نشـيبها.   بدخشان د )5(يمگان

زاده در مقدمة ديـوان   شرح احوال او خواندني است. تفصيل آن را سيد حسن تقي
و تكرار آن اينك ضرورتي ندارد بخصوص كه مقصود از اين  )6(وي نگاشته است

  بحث سير و تأملي در كتاب سفرنامة اوست و بس.
كه اين سفر مهم را آغاز كند مردي بود كامران و از ناصرخسرو پيش از آن 
زيست و در آنجا خانه  آسوده مي» بلخ چون بهشت«نعمتهاي جهان برخوردار. در 

اش  . خـانواده )7(گاه دوستان بود اش قبله و باغ و ملك و آب و زمين داشت و خانه
وش و مردمي بودند محتشم و شغلشان امور ديواني و دولتي. ناصر، عـالوه بـر هـ   

تنهـا در ادب   خوانده و پرمطالعه و دانشمند بود. نه استعداد فراوان كه داشت، درس
فارسي و عربي تبحر حاصل كرده بود و قرآن را از بر داشت بلكه در علوم عقلـي  
و نقلي متداول زمان، بخصوص حكمت و نجوم و حسـاب و هندسـه و كـالم و    

نويسـد مـدتي در مصـر     خـود مـي   اديان و مذاهب، اطالعات فراوان اندوخته بود.
خـوانيم در عيـذاب ـ بنـدر سـودان در       ، يا در سفرنامه مي)8(رياضي تدريس كرده

، و )9(دار شـده  ساحل بحر احمر ـ چند ماه به تقاضاي مردم خطيبي شهر را عهـده  



١٦١ سير آفاق 

در ناحية فلج ـ در عربستان ـ براثر احتياج، با نقاشي بر ديـوار و محـراب مسـجد      
، و از همه مهمتر آثار متعـدد او بـه   )10(كرده من خرما گذران مي آنجا در برابر صد

  وسعت معلومات و گسترش دامنة استعداد او. همه نموداري است از )11(شعر و نثر
مردي چنين شايسته و باكمال، با موقع خانوادگي و تعيني كه داشته طبيعـي  

د را بـاز  است كه در جامعة آن روزگار بخصوص در دستگاه حكومت جـاي خـو  
كرده و به مقاماتي نايل شده باشد. خود او مكرّر از تقرّبش در نزد پادشاه و وزيـر  

و  )13(از او خـالي نبـوده  » مجلس مير و صدر و وزير«و اين كه  )12(گويد سخن مي
مـن  «نويسد:  . در سفرنامه مي)14(ديده است» اعزازها و اجاللها«از هريك از ايشان 

زجملة متصرفان در اموال و اعمال سلطاني، و به كارهـاي  مردي دبيرپيشه بودم و ا
ديواني مشغول بودم، و مدتي در آن شغل مباشرت نموده، در ميان اقـران شـهرتي   

ام چون سـلطان محمـود    من بارگاه ملوك و سالطين عجم ديده«. يا )15(»يافته بودم
الجليل، و . بعالوه مقام برادرش خواجه ابوالفتح عبـد )16(»غزنوي و پسرش مسعود

كند از عزت ناصرخسرو در روزگار جواني  ديگر قرائن و امارات همه حكايت مي
بيگ داود بن ميكائيل بن سـلجوق   و قبل از مسافرت در دستگاه ابوسليمان چغري

ظاهراً شكي نيست كه بعـدها در ايـام كهولـت    «هجري). با اين مقدمات  451(م. 
(حنفـي و شـافعي) بـود و يـا      ناصرخسرو هم اگر وي در مذهب غالب خراسـان 

همين قدر شيعه و اسماعيلي نبود در بلخ در حوزة اعيان و اشراف مانده و به امرا 
الملك به درجـة بـاالتر    رسانيد و شايد مثل عميدالملك و نظام هم تقرب كامل مي

  .)17(»رسيد نيز مي
اما آنچه سبب شد وي به همة اين نعمتها و جاه و مقام و آيندة نويـدبخش  
پشت كند و مذهب و راهي ديگر برگزيند ـ كه به آوارگي و تبعيد و انزوا و مرگ  
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در غربت منتهي شد ت سفري است طوالني كه مسير زندگي او را عوض كرد. از 
اين سفر گزارشي مختصر باقي است. در سـفرنامة موجـود سـير ناصرخسـرو در     

سخن ماست نكـاتي  آفاق بيشتر مطرح است تا سير انفسي او. آنچه اينك موضوع 
  است كه در سفرنامة او آمده است.

بنا به اشارت خود وي ـ به اقتضاي جواني   ـپيش از اين سفر، ناصرخسرو  
گذرانـد. ايـن    ورزي عمـر مـي   نوشي و عشـق  و مانند ديگر شاعران روزگار به باده

اي كه حكـم   معاني را در خالل اشعار خود مكرر گفته است بخصوص در قصيده
  او را دارد با مطلع زير:» رافياتو بيوگ«

  دل ز  افتعال اهل زمانه مال شدم    
  )18(زيشان به قول و فعل ازيرا جدا شدم    

پنداشـت دهـر چراگـاه اوسـت ـ       ـ كه مـي » ستوروار«از اين زندگي  كم كم
ستوه گشت. مانند بسـياري از گوينـدگان بـه دسـتگاه سـلطان وقـت روي آورد.       

كـرد. امـا در    غزل و در عين شاعري، دبيري نيز مياشعارش بيشتر در مدح بود يا 
و » اهل طيلسان و عمامه و ردا«اينجا نيز گمشدة خود را نيافت. چنان كه صحبت 

آنان نيز گرهي از كار او نگشود خاصه كـه مـال و   » قال و قيل و مقاالت مختلف«
  .  )19(زهدشان را يكسر رشوه و ريا يافت

جـوي او بـود.    ت ذهن كنجكـاو و حقيقـت  ظاهراً آنچه او را به سفر انگيخ
جواني را پشت سر گذاشته و از مرز چهل سالگي گذشته بود. بسياري از لـذتهاي  

كشيد. آراء و مقاالت تعبدآميزِ اطرافيان نيز ـ   زندگي ديگر او را به سوي خود نمي
كرد. ظلم و جور  وي را قانع و سيراب نمي ـكه بيشتر باب طبع عامة زودباور بود  

اش هواي پرواز بـه سـوي    آشفت. انديشه هاي زمانه نيز خاطر او را مي نابسامانيو 



١٦٣ سير آفاق 

كرد بخصوص كه حكمت اهل باطن ـ با انتسـاب ايشـان بـه      افقهاي دوردست مي
و محيط بستة خراسان جاي اين گفتگوها  )20(اي داشت آل رسول ـ براي او جاذبه 

  گويد: و چون و چراها نبود؛ خود مي
  دم چو ز ديوان گريختمداني كه چون ش    
  ناگاه با فريشتگان آشنا شدم    

رود كه او را به سـفر   افزاي سخن مي با آن كه در سفرنامه از رؤيايي بيداري
قبله رهنمون شده است ولي چه بسا كه آن رؤيا نيـز حاصـل ايـن زمينـة انفعـالي      
 مساعد و نتيجة حيرتها و تأملها و مكاشـفات درونـي مـردي باشـد كـه زمانـه را      

خواست گرفتار تقليد بماند و در جستجوي حقيقت بود. اينـك   پسنديد و نمي نمي
حكمـا  «نوشيد فقط از سر عيش و لذت نبود بلكه از بهر آن بود كه  اگر شراب مي

  .)21(»جز اين چيزي نتوانستند ساخت كه اندوه دنيا كم كند
لـل و  همة سفر هفت سالة او نيز به مطالعه و مباحثـه و تأمـل در احـوال م   

جا كتاب است.  گذرد. مصاحب هميشگي او در همه وجو مي نحل محتلف و پرس
و اگـر   )22(»هيچ چيز از دنياوي [با وي] نبود االّ دو سـلّه كتـاب  «در فلج عربستان 

نهـد   كنند او را به نسيه به بصره ببرند كتابهايش را بر شتر مي شتربانان موافقت مي
دلبستگي به همين كتابهاست كه پس از سـفر حـج   . )23(افتد و خود پياده به راه مي

فرساي او بـه يمگـان ـ كـه شـايد       و نيز در انزواي توان )24(كشاند او را به مصر مي
ـ تا پايان عمر انيس و همرازِ او كتـاب بـود، از     )25(بيش از بيست سال طول كشيد

  گفت: رو مي اين
  مرا ياري است چون تنها نشينم    
  داريسخنگويي، انيسي، راز    
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  گويد كه هرگز نشنود خود همي    
  ندارد غم وليكن غمگساري    
  سخن گويد بيĤواز او وليكن    
  نگويد تا نيايد هوشياري    
  به هر وقت از سخنهاي حكيمان    
  به رويش بر ببينم يادگاري    
  به صحبت با چنين ياري به يمگان    
    )26(سر بردم به پيري روزگاري به    

و را به اين سفر ترغيـب كـرد شـوقِ كشـف     غرض اين كه آنچه ناصرخسر
ها و فهم رازهـا و پرسشـهايي كـه فكـراو را بـه       بود و به يكسو زدن پرده حقيقت

يافت. اين موضوع در  خود مشغول كرده بود و در ديار خويش جواب آنها را نمي
جاي به روشني بيـان   جاي )27(»اي خوانده بسي علم و جهان گشته سراسر«قصيدة 

ش از اين تاريخ نيز او سفرها كرده و بسياري جاها را از هندوسـتان  شده است. پي
و سند و تركستان و افغانستان و ديلم و بغداد و خراسان و ماوراءالنهر و الهـور و  

ولي در سفرِ هفت ساله بـود كـه در قـاهره يكسـر بـه باطنيـان        )28(ملتان ديده بود
آرام او،  شـة پـرتالش و بـي   پيوست و چون به دعوت ايشان اعتقادپيـدا كـرد، اندي  
  سكون و آرامشي يافت و به ايماني استوار تكيه كرد.

هجري قمري ـ برابر   437االخرة سال سفر ناصر روز پنجشنبه ششم جمادي
ماه ـ آغاز شد در سن چهل و دو سالگيِ او. قصد وي سـفر قبلـه بـود از      نيمة دي

و از شـغل خـود   اين رو نخست از زندگي گذشته توبـه نمـود و بـه مـرو رفـت      



١٦٥ سير آفاق 

ترك كرد وبه راه افتاد، » مگر اندك ضروري«استعفا كرد و آنچه از مال دنيا داشت 
  درحالي كه برادر كهترش و يك غالم هندي همراه او بودند.

هجري ـ كه به بلخ باز گشـت ـ يعنـي     444االخرة سال  اين سفر تا جمادي
كـرده و شـمال   چهار بـار حـج   «هفت سال طول كشيد. در اين مدت ناصرخسرو 

شرقي و غربي و مركز ايران و ممالك و بالد ارمنستان و آسياي صغير و حلـب و  
العرب و مصر (كه قريب سه سال آنجا  ةطرابلس شام و سوريه و فلسطين و جزير

. خــود او )29(»بــوده)و قيــروان (در تــونس) و نوبــه و ســودان را ســياحت كــرده 
ديم ... و به بلخ آمديم غير آن كـه بـه   مسافت راه كه از بلخ به مصر ش«نويسد:  مي

. )30(»اطراف به زيارتها و غيره رفته بوديم دو هزار و دويست و بيست فرسنگ بود
وقتي ناصر برگشت در مذهب اسماعيلي حجت جزيرة خراسان و مأمور تبليغ در 

  اين سامان بود.
و  )31(»كـرد  طلـب اهـل علـم مـي    «ناصر در اين سفر، در هر شهر و ديـار،  

كالت خودرا در باب دين و شريعت و مسائل فلسفي با دانشمندان و حكماي مش
رفتم از ايـن شـهر بـدان     پرسنده همي«گويد:  نهاد؛ از اين رو مي هرجا در ميان مي

  .)32(»شهر
اي داشت و مشـاهدات خـود را    مسافر جويندة ما در اين سفر دفترِ روزنامه

، سـفرنامه را بـه   )34(از پايان مسافرت . ظاهراً مدتي پس)33(كرد در آن يادداشت مي
رشتة تحرير كشيد و اين نخستين كتاب منثور اوست. بنا بر بعضـي قـرائن گمـان    

رود سفرنامة موجود تلخيصي از صورت اصلي آن باشـد كـه اينـك در دسـت      مي
  .)36(نيست 
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اگر ايزد سبحانه و تعالي توفيـق دهـد چـون    «خوانيم:  در پايان سفرنامه مي
شـاءاهللا   شرق كرده شود آنچه مشاهده افتد با اين ضـم كـرده شـود ان   سفر طرف م

  .  )38(ولي از اين سفر و گزارش آن خبري در دست نداريم )37(»تعالي
كنـد كـه از    بناي كتاب حاضر بر اختصار است. گاه نويسـنده تصـريح مـي   

 و. در عين حال مندرجات سفرنامه با ديوان ناصرخسر)39(پرهيزد تفصيل مطلب مي
  طابقت فراوان دارد و از اين لحاظ بسيار مفيد است.م

سفرنامه مكرر به چاپ رسيد، در پاريس، هند، تهـران، و بـرلين؛ و نيـز بـه     
. اما اينك بپردازيم به آنچه در اين )40(زبانهاي فرانسوي و عربي ترجمه شده است

  يابيم. كتاب مي
*  

ديـد نويسـنده   نكتة مهمي كه در سفرنامه قابل مالحظه است دقـت نظـر و   
گـذرد ولـي    است. بسيار كسانند كه چيزهاي جالب توجه از برابر چشمشـان مـي  

نهد. اما افراد معـدودي هسـتند كـه     بينند و در ذهنشان اثري نمي گويي آنها را نمي
گذارند و هر موضوعي را در حد خود ... اگرچه به سرعت  هيچ چيز را نديده نمي

سنجند و آن را چنان كه هست به ديگـران   د و ميبينن و در زماني كوتاه باشد ـ مي 
نظير است. وسعت  گونه اشخاص عجيب و كم نمايانند. ناصرخسرو يكي از اين مي

بيني او از يك طرف، و هوش وافر و قدرت دريافت وي از جانب  مشاهده و نكته
رو در اين سفر همة حواس او از چشم و گـوش   انگيز است. از  اين ديگر اعجاب

كـار افتـاده و حاصـل مشـاهدات و اسـتنباط او       ه و درك روشـن وي بـه  و حافظ
صورت كتابي گرانبها و دلپذير به يادگار مانده است. در اين سـفرنامه از منـاظر    به

طبيعي و صورت شهرها و بناها تا طرز معيشت مردم و شيوة داد و ستد و زندگي 
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اهر حيـات و نيـز   و آداب و رسوم و احوال و روحيات و اخالق آنان، يعنـي ظـو  
و  عوالم دروني آن در عين اختصار به روشني تصوير شده است. ايـن ديـد دقيـق   

روشن ناصرخسرو در همة مراحل سفر او مشهود است چـه در ايـام آسـودگي و    
  ها. خوشي، و چه در مصائب و سختي

*  
موضوع درخور توجه ديگر، اطالعات فراوانـي اسـت كـه ناصرخسـرو در     

توان نشان داد كـه بـه    ه است. كمتر كتابي در زبان فارسي ميسفرنامة خود گنجاند
ي كـه از  بباشـد! تمـام مطـال     »صغيرالحجم و كثيرالفائده«قول محمد قزويني چنين 

پس بيان خواهد شد نموداري از اطالعات وافري است كه در سفرنامه مـذكور   اين
كـنم بـه   است. كافي است اينك كوهي را به مويي نشـان دهـم و ازجملـه اشـاره     

، مقيـاس اوزان در  )42(، ذكر خطبة سلطانِ هر واليـت )41(وصف مكه و مراسم حج
، باجگـاه  )44(، موقع و اهميت مقـام ابـوالعالء معـري در ديـار خـويش     )43(هر شهر

، وجود گـل سـرخ و سـپيد    )46(، كثرت شيعيان در اين شهر)45(كشتيها در طرابلس
، )48(، تفصـيل مـزارات حـدود عكـا    )47(تازه در شهر جبيل در روز پنجم ماه اسفند

، )50(، شهر مشهد خليـل و ديگـر مـزارات نزديـك آن    )49(المقدس صفت شهر بيت
و  )52(باني و چراغ دريايي در نزديكـي آبـادان   ، خشاب يا برج ديده)51(وصف جده

  غيره.
*  

افزايد دقت شگرفي  اما آنچه بر ارزش سفرنامه ناصرخسرو و مطالب او مي
كار برده است و اين خود  و تفحص و كسب اطالع و نگارش بهاست كه مشاهده 

نويسـي و گزارشـهايي از    سرمشقي تواند بود براي همـة كسـاني كـه در سـفرنامه    
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قبيل استعدادي دارند. بديهي است نوشتن مشاهدات و خاطرات وقتـي بيشـتر    اين
كـار   به آورد دقت ارزش دارد كه نويسنده نكاتي گفتني داشته و در آنچه به قلم مي

  برده باشد به نحوي كه بتوان به نوشتة او استناد جست.
بيني اسـت. ديـد وي در    سفرنامة ناصرخسرو مثل اعالي پژوهش و باريك

سـنجد.   هر مورد مانند نظر رياضيداني است كه هرچيز را نخست به معيـاري مـي  
ي قمـري  آورد ـ گاه با تطبيق ماهها  وي تاريخها و ساعات هر واقعه را به دقت مي

. حدود جغرافيايي، طول و عرض و مساحت شهرها و مسافت دقيـق  )53(و شمسي
دهد حتـي در بعضـي از ايـن مـوارد، ايـن ارقـام حاصـل         بين آنها را به دست مي

گيريِ خود اوست. بعالوه ابعاد بناها، درها، ستونها و سـنگهاي سـاختماني،    اندازه
و هرچيز كـه بـه آمـار بتـوان      )54(صحن مساجد، مخارج ساختن راهها، ساختمانها

ديگـر  «كند. گاه عدة مردم را در خانة كعبه ـ وقتي كـه    سنجيد نظر او را جلب مي
شمرد و گنجايش خانه را براي هفتصد و بيسـت تـن    ـ مي» جاي نبود كه درروند

  .)56(آورد ، گاه ميزان دقيق مد و جزرِ بصره را به قلم مي)55(يابد مي
كند تفاوتي اسـت   هاي ناصرخسرو را معتبر مي نوشتهچيزي كه اين ارقام و 

كه قائل شده است ميان آنچه كه خود سنجيده و قبول داشته با آنچه فقط شنيده يا 
و ماننـد آن  » گوينـد «غير متقن است. روايات از نوع دوم را بـه عبـاراتي از قبيـل    

 قبيـل  . حكايت جوشش سه روزة چشمة نيمـة شـعبان از ايـن   )57(كند مشخص مي
مـردم عـوام چنـين    «نويسد:  . در باب وادي جهنم ـ در دشت ساهره ـ مي  )58(است

آيـد.   گويند كه هركس به سرِ آن وادي شود آواز دوزخيان شنود كه از آنجا برمـي 
. گاه نيز مسموعات خود را با جمالتي ازقبيـل  )59(»من آنجا شدم اما چيزي نشنيدم

  .)60(كند همراه مي» مواهللا تعالي اعل«يا » الراوي علي ةوالعهد«
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بخشد كه سخن ناصرخسرو را بپذيرد  اين مايه دقت به خواننده اطمينان مي
اين معني كه «شنود:  خاصه كه گاه در خالل سفر ـ مثالً در باب بدويان ـ از او مي  

تقرير كردم از سر بصيرت گفتم نه چيزي از اراجيف كه من نُه ماه در ميان ايشـان  
  .)61(»به تفاريقك دفعه نه يبودم به 

انگيزي كه ناصرخسـرو در شـهرها    البته در سفرنامه نيز از چيزهاي شگفت
هـاي نويسـندگان    پردازي گونه روايات از نوع افسانه ديده سخن رفته است. اما اين

چنان كه «رود كه شتري را بلعيد  عجايب بر و بحر نيست. مثالً از ماهيي سخن مي
آن مـاهي را كـه   «و از ماهيي ديگر كـه  » ش بوديك پاي شتر قدري بيرون از دهان

امـا ايـن روايـت از قـول     ». شتر فرو برده بود فرو بردكه هيچ اثر از آن پديد نبـود 
مردي است در شهر عيذاب كـه خـود شـاهد واقعـه بـوده اسـت و ناصرخسـرو        

  .)62(»بر قول او اعتماد داشتم«گويد:  مي
*  

كشـد امـا طـرز     خـود مـي  در شهرها همه چيز نظر ناصرخسرو را به سوي 
ساختمان و مصالح بناها به صورت خاصي براي او جالـب توجـه اسـت. بـه هـر      

پردازد. آيـا   رسد اول به معماري آنجا، بخصوص به مسجد جامع، مي دياري كه مي
كند؟ در هرحـال سـفرنامة ناصرخسـرو از     اين از ذوق او در معماري حكايت مي

شهرِ آمد از ساختمان برج و بارو و عمـارات   اين نظر فوايد فراوان در بر دارد. در
. بقايـا و  )63(گويد و از مسجد بزرگ آنجا با دويست و چند سـتون  شهر سخن مي

. در )64(مانـد  هاي بناهاي قديم در نزديك شام نيز از نظر مسافر ما پنهان نمي خرابه
ذ آب خوانيم كه در شهر صور درز سنگها را براي جلوگيري از نفـو  سفرنامة او مي
گانـة مسـجد    هد. درهـاي پـانز  )66(و در ديگر جاها ارزيز )65(اند گرفته دريا با قير مي
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چون همة درها باز كنند اندرون مسجد چنان روشن شـود  «بينيم كه  االقصي را مي
اند كـه عقـل    كاربرده در آنجا سنگها به«و نيز  )67(»سقف است كه گويي ساحت بي

ديوار «يا » د كه آن سنگ را نقل و تحويل كندقبول نكند كه قوت بشري بدان رس
. در مصـر مسـجد عمروعـاص را    )68(»مسجد از بيرون قريب پنجاه گز ارتفاع دارد

و در آن هميشـه جمعـي   » به چهارصد عمود رخام قـائم اسـت  «كنيم كه  تماشا مي
چه از طالب علوم و چه از «هزار تن نبوده  زده كه هرگز كمتر از پنج كثير موج مي

بعـالوه در چراغـدان   ». بان و چه از كاتبان كه چك و قباله نويسـند و غيـر آن  غري
  .)69(اند افروخته گين آن هفتصد و اند چراغ مي نقره

هشت هـزار آدمـي   «المقدس چنان وسيع است كه  كليساي ترسايان در بيت
. دربـارة  )70(»را در آن جاي باشد، همه را به تكلُّف بسيار ساخته از رخـام رنگـين  

ن از سنگهاي بـزرگ كـرده   اكثر عمارتهاي آ«صرخسرو نوشته است: ر قوس ناشه
ست هزار من و سي هزار من باشد و عجب آن كه بـه ده  يكه هريك از آن مقدار ب

پانزده فرسنگي آن موضع نه كوهي است و نه سنگ تا آنهـا را از كجـا و چگونـه    
  .)71(»نقل كرده باشند؟!

حـدي اسـت كـه از     و معمـاري بـه  توجه ناصرخسرو به موضوع ساختمان 
  گون كشيد و پيش نظر آورد. توان تصويري از بناهاي گونه خالل سفرنامة او مي

*  
يادداشتهاي ناصرخسرو ما را از تشـكيالت شـهري و طـرز شهرسـازي در     

اي ديگر از نظـر شـامل و    كند. اين نيز جلوه مناطق مختلف دنياي آن روز آگاه مي
بينيم كـه در آن روزگـار وجـود مسـجد جـامع يكـي از        ياب اوست. مثالً مي نكته

. يا آن كه شهرستان ـ قسمت اصلي شهر ـ برج و بارو داشت   )72(مميزات شهر بود
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. در هرحال براي پي بردن به سازمانهاي شهري در قـرن چهـارم و   )73(ها و دروازه
پنجم هجري سفرنامه يكي از مĤخذ سودمند است و هركس در اين باب تحقيقـي  

  .)74(نياز نبوده است ه از رجوع بدان بيكرد
ها در اين زمينه سخن گفته اسـت   نويسندة سفرنامه براي ما از بسياري نكته

المقـدس و   ، صـنّاعِ بيـت  )75(ديـوار و خـار قـزوين    قبيل: باغستانهاي بي مثالً از اين
، بيمارسـتان عمـومي رايگـان و موقوفـاتش در آن     )76(هاي جداگانـة هريـك   رسته
، موقوفات بـراي مهمانـان و   )78(»فراديس«، باغستانهاي اطراف شهر به نام )77(شهر

ه    )80(، هيأت مستراح عمومي ميافارقين)79(زائران وضع مصـر و واليـات آن خاصـ ،
، دكانهاي استيجاري قاهره كه درحدود بيسـت هـزار   )82(، آيينة اسكندري)81(قاهره

، ـ كه يادآور نوعي  )83(پادشاه بوده از آنِ سلطان و نيز هشت هزار سراهاي اجاري
سازمان تهية مسكن و فروشگاه از طرف دولت است، بناهـايي بـا مسـاحت سـي     

اي كـه تـا سيصـد و پنجـاه تـن       ارش در سي ارش در مصر شامل اطاقهاي اجـاره 
سازيهاي امروزه، وسعت قصر سـلطان مصـر در   »آپارتمان«ـ شبيه   )84(سكنه داشته

، عمـارات پـنج   )85(هرسـتان ميافـارقين بـوده اسـت    ميان شهر قاهره ـ كه برابـر ش  
هـا و   ، باغچه)86(اشكوب و شش اشكوب در اين شهر و گاه هفت تا چهارده طبقه

ـ  و عمارت فروشـگاهي    )87(تفرجگاههايي كه در قاهره بر سر بامها ساخته بودند
سـازي در پايتخـت مصـر كـه      آورد، طـرز خانـه   ، را در لندن فراياد مي)88(معروف

جدا جدا نهاده است چنان كه درخت و عمارت هـيچ آفريـده بـر ديـوار     «ها  خانه
اند نه از گچ و آجـر و   كه گويي از جواهر ساخته«و پاكيزگي سراها » غيري نباشد

، وصـف  )91(، كاروانسراهاي فـراوان در مصـر  )90(، جوامع چهارگانة شهر)89(»سنگ
هـاي   ، سـردابه )94(مكـه  ، سراهاي اهل هر شهري در)93(، صفت شهر مكه)92(مدينه
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، كاروانسراها و بازارهـاي اصـفهان ازجملـه بـازار     )95(ارجان و آب جاري در آنها
داران آن شهر  و فروشندگان و حجره» اندر او دويست مرد صراف بود«صرافان كه 

، گنبدهاي بيابان ـ پس از نايين  )96(و استعداد اصفهان در جايگزين كردن كاروانيان
، )98(، طبس و خرماستانهاي آن)97(مسافران و گرد آمدن آب باران ـ براي راهنمايي

  .)100(هاي گنبدي آن ، قاين و طاق عظيم مسجدش و خانه)99(زارهايش تون و پسته
طور كلي ناصرخسرو از هر شهري ـ بزرگ يا كوچك ـ تصويري روشن    به

بارو،  دست داده است و به مناسبت از جمعيت آن ديار، طرز شهرسازي، برج و به
وران، ابنيه و امكنة عمـومي ازقبيـل مسـاجد،     عمارات، بازارها، محل استقرار پيشه

  ها، فروشگاهها، تفرجگاهها، راهها، و غيره ياد كرده است. مدارس، گرمابه
*  

در سفرنامه به مناسبت از برخي نكات مربوط به سـازمان اداري شـهرها و   
ازجمله از شـام تـا قيـروان ـ در     رود كه قابل مالحظه است.  ممالك نيز سخن مي

از «پرداخـت   همة شهرها و روستاها ـ مخارج مسجدها را وكيل سلطان مصر مـي  
روغن چراغ و حصير و بوريا و زيلو و مشاهرات و مواجبات قيمـان و فرّاشـان و   

دادند  نيز هر ماه دو هزار دينار مغربي حقوق مي ةالقضا به قاضي». مؤذّنان و غيرهم
مـال كـس طمـع نكننـد و بـر مـردم حيـف        بـه  تا «به نسبت وي ـ   ـ و هر قاضي

پرداخت: ماهي سه هزار دينـار   . مشاهرة امير مكه را نيز سلطان مصر مي)101(»نرود
. از ايـن قبيـل اشـارات    )102(فرسـتاد  و اسب و خلعت كه به دو وقت در سال مـي 

  رسد. نظر مي جاي در اين كتاب به جاي
*  
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رساني موضوع ديگري است كـه   آبياري و آب ب و مسألةآچگونگي تأمين 
جا به ايـن   رو همه گيرد. از اين در هر شهر و ديار مورد توجه ناصرخسرو قرار مي

شـده اسـت. بـدين     كند كه آب شهرها و روستاها چگونه فراهم مي نكته اشاره مي
دهـد. در   سبب يادداشتهاي سفر او اطالعات بسيار سودمندي در اين باب به ما مي

. در رمله در هر سراي حوضـي بـوده كـه    )103(ه آب شهر از باران و چاه استمعرّ
. همچنـين در شـهرها تـدبيرهاي    )104(انـد  كـرده  رفتـه و ذخيـره مـي   گ آب باران مي
اي از آب باران هدر نرود و مثالً از راه ناودانهـايي   رفته كه قطره كار مي گوناگون به

  .)105(آنكه آلوده گردد يضها گرد آيد بساختند همه در آبگيرها و حو مي ز زيركه ا
در مصر رود نيل منبع بركت و حاصلخيزي بـوده و افـزايش آب آن را بـه    

ند و عاملي با هزار دينار حقوق مأمور اين كار بـوده. هرگـاه    گرفته دقت اندازه مي
كـرده و كمتـر از آن را    گذشته مـردم شـاديها مـي    زيادتي آب نيل از هجده گز مي

رفتـه سـلطان بـر رعيـت خـراج       اند. و تا آب هجده گز باال نمي ردهشم نقصان مي
. در )106(انـد  گرفتـه  نهاده است و نيز درگذشتن اب را از هجده گز جشـن مـي   نمي

اند كه مصون  ساخته ها را بر سر بلندي مي مصر با توجه به زياد شدن آب نيل، ديه
ا زورق از دهي به ده ديگـر  گرفته ب آمده و راهها را فرو مي باشد. وقتي آب باال مي

پوشـانده هـركس    ب نيل زمينها را ميآاند ـ مانند ونيز. چهار ماه ازسال كه   رفته مي
چهـار مـاه كفـاف وي    «كرده كه  پخته و ذخيره مي از مردم اين نقاط چندان نان مي

  .)107(دقت مذكور است مدار جزر و مد نيل نيز در اين كتاب به». باشد
انـد و آب   بـرده  م كه در مصر سقايان آب بـا شـتر مـي   خواني جاي ديگر مي

چاهها هرچه به رود نيل نزديكتر خوشتر و هرچه دورتر شور بوده است و واليت 
كش است كه سـقايان آب كشـند و    مصر و قاهره را گويند پنجاه هزار شتر راويه«
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سقايان كه آب بر پشت كنند خود جدا باشند، به سـبوهاي بـرنجين و خيكهـا، در    
. زني بوده است در مصر كه پنج هزار سـبو  )108(»هاي تنگ كه راه شتر نباشد وچهك

گرفتـه و سـبوها را بـه كرايـه      ب مـي آاز برنج دمشقي داشته كه هريك سـي مـن   
  .)109(»هر سبويي ماهي به يك درم«داده است  مي

جا بركت رود نيل فـراهم نيسـت. در شـهرك عيـذاب آب چـاه و       اما همه
ب باران منقطع شـود از ديگـر   االّ آب باران و اگر گاهي آ آيد، يدست نم چشمه به

تا سـه مـاه كـه در    «جاها بايست آب آورند و بفروشند. ناصرخسرو نوشته است: 
. در مكـه نيـز   )110(»آنجا بودم يك خيك آب به يك درم خريديم و به دو درم نيـز 

ها و مصـانع  آب چاهها ـ همه شور و تلخ باشد چنان كه نتوان خورد، امـا حوضـ   «
ن آهـزار دينـار برآمـده باشـد و      اند كه هريك از آن به مقـدار ده  بزرگ بسيار كرده

  .)111(»اند كرده آيد پر مي ها فرو مي وقت به آب باران كه از دره
در سفرنامه از كاريزهاي گناباد ـ كـه گـاه تـا هفتصـد گـز عمـق داشـته و         

ناصرخسرو و ميليونها تـن   .)112(رود سخن مي ـاند كيخسرو آنها را ساخته   گفته مي
  اند و آن كاريزها هنوز در اين ناحيه از خراسان باقي است! مانند او درگذشته

  

*  
  

خواند از طرز معيشت مـردم و مسـائل    كسي كه سفرنامة ناصرخسرو را مي
اقتصادي آنها، حتي واردات و صادرات شهرها، واحد وزن و نرخ اجناس و ميزان 

كنـد. ايـن    در جاهاي مختلف نيز آگاهيهايي حاصـل مـي   مخارج مختلف زندگاني
  گونه مباحث بسيار مؤثر است. اطالعات در تكميل معلومات پژوهندگان در اين

خوانيم در ديه قوهه ـ نزديك قزوين ـ هنگام قحط يك من نـان     جا مي يك
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هجـري قيمـت    439و در قحط مكـه بـه سـال     )113(اند داده جو را به دو درهم مي
نان به يك دينار نيشابوري رسيد چندان كه سـي و پـنج هـزار آدمـي از     چهار من 

. در اصفهان بر اثر فراواني )114(»همه گرسنه و برهنه بودند«حجاز به مصر آمدند و 
دادند ولي پس از رفع قحطي و پيـدا شـدن    معموالً به يك درم، هشت من نان مي

من نان جوين را بـه يـك   اندكي گشايش در ارزاق، يك من و نيم نان گندم يا سه 
  .  )115(فروختند درم مي

بينيم در شهر تنيس مدام هزار كشتي در حوالي شهر آماده است ـ از   نيز مي
كار آيد به شهر آورند زيرا در آنجا هيچ  آنِ بازرگانان و سلطان مصر ـ كه هرچه به 

اي، رفع همة حوايج شهر و معامالت به وسـيلة كشـتي    چيز نيست و چون جزيره
گيرد و از اين شهر، هر روز هزار دينار مغربي براي خزانة سلطان مصر  ورت ميص

كنند و از آنجا  . در نوبه، بازرگانان مهره و شانه و بسد وارد مي)116(شود وصول مي
نامه از بردة نـوبي   سبب نيست كه در قابوس . بي)117(آورند برده به ديگر شهرها مي

در قاهره ماهانـه از دو دينـار تـا ده دينـار مغربـي       . كراية دكانها)118(رود سخن مي
اي به وسعت بيست گز در دوازده گز ـ پانزده   و ميزان اجارة ماهانة خانه )119(است
. بهاي يـك درم  )121(بهاي كاروانسرايي هر سال بيست هزار دينار و اجاره )120(دينار

م نيشابوري و در سنگ ريسمان در مصر سه دينار مغربي است برابر سه دينار و ني
نظيـر باشـد يـك درم بـه      ريسماني كه از همه نيكوتر باشد ... هرآنچه بي«نيشابور 

  .)122(»پنج درم بخرند
همچنين در سفرنامه از ديگر اجناس فراوان يا اندك و نـرخ آنهـا در بـازار    

» اهل شهر، عظيم توانگر بودند«شود كه در آن عهد  رود و گفته مي مصر سخن مي
و در «توانست داد  يي ثروتمند در آنجا بود كه شش سال نان مصر را ميحتي ترسا
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اين وقت المحاله چندان خلق در مصر بود كـه آنچـه در نيشـابور بودنـد خمـس      
  .)123(»ايشان به جهد بود

و ايـن كـه از فلـج تـا      )124(شـود  گاه نيز از نرخ كراية شتر در اسوان ياد مي
انـد و بـه    داده به يك دينار نقد كرايـه مـي  بصره ـ دويست فرسنگ راه ـ شتري را   

. )125(انـد  فروخته سي دينار به نسيه و حال آن كه شتري نيكو را به دو سه دينار مي
كردند و بـه صـنعتگران    در لحسا آسياهاي سلطاني غلّة رعيت را به رايگان آرد مي

لـت شغلشـان را   آدادند كـه اسـباب و    غريب، ازطرف حكومت سرمايه به وام مي
راهم كنند و پس از رفع حاجت قرض خود را پس دهند. در اين شـهر خريـد و   ف

هـزار   سرب در زنبيلها بود در هر زنبيلـي شـش  «شد و  فروخت به سرب انجام مي
. و در )127(گرفـت  . در بصره معامالت با برات صراف صـورت مـي  )126(»درم سنگ

  .)129(، و در فلج به زر نيشابوري)128(اخالط به پول
اصرخسرو به نوع و كيفيت محصوالت و مصنوعات هر شهر و ذكر توجه ن

آنها، بر فوايد اقتصادي سفرنامه افزوده است. وي با ما از فراواني و ارزاني عسـل  
گويد ـ كه صد من به يك دينار بود ـ در كوههاي آن حـدود     در بطليس سخن مي

رش قطـران  گذاشتند از سـر ديگـ   بيند كه چون يكسر آن را در آتش مي چوبي مي
. در معرّه گندم و درخت انجير و زيتون و پسته و بادام و انگـور  )130(آمد بيرون مي
از ملمع و سـبز و سـرخ   «. در شهر رمله انواع مرمرها وجود داشت )131(فراوان بود

. محصـول عمـدة   )132(بريدنـد  دندانـه مـي   اي بـي  و مرمر را بـه اره » و سياه و سفيد
خدايان بودند كه هريك پنجاه هزار من روغن زيتون المقدس زيتون بود و كد بيت

  .)133(بردند كردند و از آنجا به اطراف عالم مي در چاهها و حوضها پر مي
در سرزمين حاصلخيز مصر در همة ايام سال امكان درختكاري فراهم بوده 
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اند كه هر درخت و نهالي را در تغارها بر پشت بامها  فروشان بوده و دالالن و نهال
اند، اكثر پربار، از نارنج و ترنج و نار و سيب و به و گل و ريـاحين و   پرورانده مي

انـد و پـس از چنـدي     نشانده سپرغمها. اين درختها را با همان تغارها در زمين مي
كـه ـ بـه قـول      آن انـد بـي   آورده هـاي آن بيـرون مـي    شكسـته و پـاره   تغارها را مي

چنـين وضـع در همـة آفـاق     «ويسـد:  ن ناصرخسرو ـ درخت خبردار شود. وي مي 
  .)134(»ام و نشنيده و انصاف آن كه بس لطيف است جاي ديگر نديده

و  )135(برداري از درخت بلسان نيز در مصر تماشا داشـت  طرز كشت و بهره
شـد:   ها و سپرغمها به يك روز ديـده مـي   ماه اين ميوه هم در اين ديار در سوم دي

رنج، ليمو، سيب، ياسـمن، شـاه سـپرغم، بهـي،     گل سرخ، نيلوفر، نرگس، ترنج، نا
انار، امرود، خربزه، دستنبويه، موز، زيتون، هليلة تر، خرمـان تـر، انگـور، نيشـكر،     
بادنجان، كدوي تر، ترب، شلغم، كرنب، باقالي تر، خيار، بادرنگ، پيـاز تـر، سـير    

  .)136(تر، جزر، چغندر
. شـتر  )137(نـد كرد در اسيوط كشت خشخاش رايج بود و افيون حاصل مـي 

. در مكـه بـه واسـطة گرمـي هـوا، در آخـر       )138(نجيب بيابان جده شهرت داشـت 
آمـد و در پـانزدهم فـروردين     دست مي ماه خيار و بادرنگ و بادنجان تازه به بهمن

سته كـه  ههر يكي ده درم و «. خرماي فلج )139(انگور، و در اول ارديبهشت خربزه
اگـر بيسـت سـال بنهنـد تبـاه      «گفتنـد:   و مي »در ميانش بود دانگ و نيم بيش نبود

. در يمامه در وقت فراخي ممكن بود يك هزار مـن خرمـا را بـه يـك     )140(»نشود
. در لحسا خرما از اين هم فراوانتر و ارزانتر بـود و گـاه آن را بـه    )141(دينار خريد
  .)142(دادند ستوران مي

آورد بسـيار   يآنچه ناصرخسرو از مصنوعات مردم ممالك مختلف به قلم م
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دهـد كـه در هـر شـهر مـردم بـه چـه         خواندني و بديع است. وي به ما نشان مي
پرداختنـد؟   كارهايي سرگرم بودند؟ پيشه و صنعتشان چه بود و چگونه بـدان مـي  

پيداست اين نكات ـ در عين اختصار ـ در تحقيقـات اقتصـادي و اجتمـاعي چـه       
همه مربوط است به عامة مـردم و  افكند خاصه كه  روشنيهايي بر زواياي تاريخ مي

  كيفيت زندگي آنها.
كــرد در طــرابلس كاغــذ خــوب  در روزگــاري كــه ناصرخســرو ســفر مــي

هاي خاص كه در  ها و جامه . پارچه)143(»مثل كاغذ سمرقندي، بل بهتر«ساختند  مي
ملك فارس بيست هزار دينار به تنيس فرسـتاده  «نظير بود حتي  بافتند بي تنيس مي
جهت او يك دست جامة خـاص بخرنـد، و چنـد سـال آنجـا بودنـد و        بود تا به

فروختنـد.   بافتند به كسي نمي زيرا آنچه در كارخانة سلطاني مي». نتوانستند خريدن
. در صـالحيه  )144(بافتند كه در هيچ جاي عالم نبـود  نيز مي» بوقلمون«در اين شهر 
نيز كشتيهاي سلطاني در ؛ و )145(ساختند با ظرفيت دويست خرواربار كشتيهايي مي

هـاي مصـري چنـان     . سـفالينه )146(مصر پنجاه گز طول و بيست گز عرض داشـت 
شـد.   نهادند از اندرون ديده مي لطيف و شفاف بود كه دست چون بر بيرون آن مي

مانســت و آن را بــه وزن  آبگينــة مصــري نيــز بــه صــفا و پــاكي بــه زبرجــد مــي
نظيـر و   بافتنـد در عـالم بـي    وط از پشم مي. دستارهايي كه در اسي)147(فروختند مي

. عقيق صنعاي يمن شهرت داشت و بريدنش از كـوه و بريـان   )148(مانند حرير بود
كردنش بر تابه به آتش در ميان ريگ، و پروردنش در آفتاب و به چرخ پيراستنش 

. حصيرهاي مغربـي از ديبـا نيكـوتر بـود و گـاه      )149(آداب و ترتيب خاص داشت
در اين شهر چهارصد كارگـاه بـوده   «گفتند:  . در تون مي)150(ديباي روميگرانتر از 

  .)151(»است كه زيلو بافتندي
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اينها و بسياري اطالعات قابل مالحظة ديگـر، سـفرنامة ناصرخسـرو را بـه     
صورت منبعي سودبخش در باب معيشـت و اقتصـاد دنيـاي قـرن پـنجم درآورده      

  است.
  

*  
  

جتماعي عصر ناصرخسرو مربـوط  ائل انحوي به مس آنچه گذشت هريك به
بينيم در آن از روابـط مـردم بـا     دقت بخوانيم مي شود ولي وقتي اين كتاب را به مي

يكديگر، طرز عمل حكومتها، نحوة كسب و كار، طبقات مختلف جامعـه، اوضـاع   
رود. اشـاره بـه برخـي از     مذهبي، معتقدات مردم و بسياري نكات ديگر سخن مي

سفرنامه تواند بـود و معـرف نظـر كنجكـاو و طـرزِ ديـد        آنها، نموداري از ارزش
  نويسنده.

گفتنـد: تـازي، و پارسـي، و     در شهر اخالط مردم به سـه زبـان سـخن مـي    
. اهالي شهر صيدا برحسب عادت هميشه شـهر خـود را چنـان آراسـته     )152(ارمني
. در لحسا گوشت همـه حيوانـات   )153(داشتند كه گفتي در انتظار قدوم سلطانند مي

فروختند چون گربه و سگ و خر و گاو و گوسپند و غيره؛ بخصوص سـگ   را مي
  .  )154(خوردند كشتند و مي را فربه مي كردند و بعد مي

سپاه سلطان مصر مركـب بـود از اقـوام مختلـف، و نيـز گروهـي كثيـر از        
همـه را  «زيستند و  شاهزادگان و علماي ديگر كشورها به مصر رفته و در آنجا مي

گفتند و اگر  فروختند راست مي . اهل بازار مصر در هرچه مي)155(»ين بودارزاق مع
نشاندند. و زنگي بـه دسـت او    گفت او را بر اشتري مي كسي به مشتري دروغ مي

كـرد كـه مـن     ادي مينجنباند و م گرداندند؛ وي زنگ را مي دادند و در شهر مي مي
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ور ـ هرچـه    و عطـار و پيلـه  بينم. در بازار آنجـا ـ بقـال     خالف گفتم و مالمت مي
. )156(دادند اگر زجاج بود يـا سـفال يـا كاغـذ     فروختند باردان آن را از خود مي مي

امنيت و فراغت اهل مصر بدان حـد بـود كـه بـزازان و صـرافان و جوهريـان در       
كشيدند و كسي به چيزي دسـت   بستند جز دامي كه بر آن مي دكانهاي خود را نمي

ز مـردم مغـرب و مصـر و شـام بودنـد كـه در گودالهـا و        . گروهـي ا )157(برد نمي
سنگسارهاي مصر در طلب گنج و دفينة فرعون به حفاري اشتغال داشتند و هرچه 

خواندنـد و اميـر    دادند. اينان را مطالبيـان مـي   يافتند خمس آن را به سلطان مي مي
  .)158(مطالبيان بسيار ثروتمند بود

شـود در بيابانهـا ـ مـثالً درحـدود       يهرقدر در مصر از امن و آسايش ياد م
شود كه دائم با يكديگر در جنگ  رو مي طائف ـ ناصر با مردمي دزد و خوني روبه 

گذرد بسيار ناامن كه هركس بـدون بدرقـه و    و خصومت بودند؛ و از راههايي مي
كردند. در ميان قومي عرب از  گرفتند و برهنه مي راهنما بود اعراب محلي او را مي

انـد   جز شير شـتر چيـزي نخـورده    شنيد كه در عمر خويش به هفتاد ساله مي پيرانِ
و ايشـان خـود   «خـورد   ها جز علف شور چيزي نبود كه شتر مـي  زيرا در آن باديه

گاه نيز همراهـان وي سوسـمار و شـير    ». بردند كه همة عالم چنان باشد گمان مي
يافت با بـارِ   ي ميتوانست خورد و هرجا درخت خوردند و ناصرخسرو نمي شتر مي

  .)159(كرد آن ـ اگرچه به اندازة دانة ماش بود ـ سد رمق مي
راند و از حال  ناصرخسرو مكرر از دولتها و راه و رسم عمال آنها سخن مي

و روز مردم شهرها. امير ديلـم چنـدان دادگسـتر بـود كـه در واليـت وي كسـي        
رفتنـد   جد آدينـه مـي  توانست از كسي چيزي بستاند حتي مردمان كه بـه مسـ   نمي

. در )160(برد كس كفششان را نمي گذاشتند و هيچ كفشهاي خود را بيرون مسجد مي
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بافتند بهايش به تمـامي پرداختـه    مصر هرچه از قصب و بوقلمون براي سلطان مي
كردند و حـال آنكـه در ديگـر واليتهـا از      شد و مردم به رغبت براي او كار مي مي

وه . بعـال )161(شـد  وران و صنعتگران چنين رفتار نمي شهجانب ديوان و سلطان با پي
حدي بـود كـه از تصـرف در ميـراث ابوسـعيد       نيازي سلطان مصر به عدالت و بي

ورزيـد. بـر    يهودي و حتي قبول دويست هزار دينار تقديمي بـرادرش امتنـاع مـي   
. وقتـي  )162(روي هم سيرت سلطان مصر ناصرخسرو را سخت دلپسند افتاده بـود 

سلطان فرمـود تـا ايشـان را    «مير مطالبيان كشته شد، درمورد سيصد كنيزك او نيز ا
خواسـت بـه شـوهري دادنـد و آن كـه شـوهر        مخير كردند، هركـه شـوهري مـي   

گذاشتند تا در خانـة   خواست هرچه خاصة او بود هيچ تصرف ناكرده بدو مي نمي
  .)163(»يك از ايشان حكمي و جبري نفرموده باشد، و بر هيچ خود مي

گرفتنـد و بـه درمانـدگان و ورشكسـتگان،      در لحسا از رعيت عشريه نمـي 
كرد چنان كه غالمانِ او هر ملـك و آسـياب را كـه خـراب      پادشاه كمك مالي مي

شد هركـه بـا وي    كردند. بعالوه هروقت سلطان سوار مي شد به رايگان آباد مي مي
. تـدبير سـلطان   )164(كرد داد و تواضع مي گفت او را به خوشي جواب مي سخن مي

بيك در اصفهان نتيجة نيكو به بار آورد. وي دسـتور داده بـود سـه سـال از      طغرل
مردم هيچ چيز نخواهند و دبيـري نيشـابوري بـر ايـن كـار گمـارده بـود. ديـري         

. امنيت شهر طـبس نيـز نظـر    )165(نگذشت كه پراكندگان همه روي به وطن نهادند
بسـتند و سـتورها در    م درِ سراها را نمـي كرد كه شب مرد ناصرخسرو را جلب مي

وار نداشت هيچ زن را زهره نبود كه بـا مـرد   يكويها بودند. بعالوه با آن كه شهر د
كشتند. به سبب پاس و عدل گيلـي   گفت هردو را مي بيگانه سخن گويد و اگر مي

بن محمد، امير شهر، در آنجا دزد و خوني نبود. ناصر اين ديار را يكـي از چهـار   
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. امـا  )166(شمارد كه به عدل و امن در عرب و عجم ممتاز ديـده اسـت   ضعي ميمو
فروختنـد   در وان و وسطان گوشت خوك را نيز مثل گوشت گوسفند در بازار مي

  .)167(»تحاشي خوردند بي زنان و مردان ايشان بر دكانها نشسته شراب مي«و 
ع دينـي و  نكتة قابل مالحظه در احوال اجتمـاعي مـردم آن روزگـار اوضـا    

جاي در سـفرنامه يـاد    مذهبي هر شهر و نيز افكار و معتقدات مردم است كه جاي
شده. درآمد مسجد و كليسا نزديك هـم بـوده اسـت و مسـلمانان و ترسـايان بـه       

هجري دو هزار تن از مغربيان بر اثر نـزاع   440. در سال )168(اند پرداخته عبادت مي
. در حـرّان ناصرخسـرو   )169(ه شـدند با عرب بر سرِ خفارت در موسم حـج كشـت  

كوشد ـ با همـه اشـتياق مـرد عـرب ـ        بيند كه هرچه مي مردي شصت ساله را مي
  .)170(را بدو بياموزد» الناس قل اعوذ برب«تواند  نمي

در شهر صور اكثريت مردم مذهب شيعه داشتند ولي قاضي شهرمردي بـود  
ي بـه زيـارت گـور ابـوهريره     . مردم طبريه شيعه بودند و اگر كسـ )171(مذهب سنّي
. ميـان مصـر و انـدلس در هـزار     )172(زدنـد  آزردند و به سنگ مي رفت او را مي مي

. در رواقــي از مســجد )173(فرســنگ مســافت يكســر، ديــن اســالم رواج داشــت 
  .)174(المقدس هميشه خلقي از متصوفه مجاور بودند بيت

مان نداشتند ـ به  يا ادين كه به هيچ پيغمبر و پيشو بجاويان مردمي بودند بي
مردمي بد نبودنـد و   هذا به روايت ناصرخسرو ـ  . ـ مع واسطة دور بودن از آباداني

دزديدنـد و   كردند اما مسلمانان و غيرهم كودكان ايشان را مـي  دزدي و غارت نمي
علـوي بودنـد و   اميـران يمامـه     .)175(فروختنـد  به شهرهاي اسالم مي بردند و مـي 

. اما مردم لحسا بوسـعيدي مـذهب   )176(ن به شيوة زيديه بودزيدي مذهب و اذانشا
اي خاص داشـتند ـ از نمـاز و روزه فـارغ بودنـد و يكـي از        بودند ـ يعني طريقه 
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ايـن  «سالطين آنجا حجراالسود را از ركن بيرون كرده به لحسا برده و گفته بـود:  
تا آخر ». كشد سنگ مغناطيس مردم است، مردم را از اطراف جهان به خويشتن مي

حجراالسود را از اين قوم بازخريدند و به جاي خود بردند. لحسا مسجد نداشـت  
خوانـد او را بـاز    كردنـد ولـي اگـر كسـي نمـاز مـي       و در آنجا خطبه و نماز نمـي 

هـم نزديـك    دينـي ـ بـه    داشـتند. ناصرخسـرو ايشـان و بـدويان را ـ در بـي       نمـي 
  .)177(ديد مي

مـردم نقــاط مختلــف بســيار  تقــادات يادداشـتهاي ناصرخســرو در بــاب اع 
توان به روحيات و افكار و جوامع آن عصر پـي   خواندني است و از خالل آنها مي

اي سنگين طلسمي نوشته بودند بر ضـد   ه بر درِ شهر بر استوانهبرد. مثالً مردم معرّ
رودي كه از بالد اسـالم بـه جانـب     ة. در شهر حما)178(كژدم كه در آن شهر نيايد

دادند كه  . در شهر عكا زميني را نشان مي)179(نام داشت» آب عاصي«رفت  روم مي
مـردم   سالمقـد  . در بيـت )180(كـرده اسـت   السـالم در آنجـا زراعـت مـي     آدم عليه

المقـدس   . در مسجد بيـت )181(پنداشتند كه بيابان محشر نزديك اين شهر است مي
است كـه ايـزد سـبحانه و    اين در «گفتند:  خواندند و مي مي» باب التوبه«يك در را 

ناصرخسرو نيز در آنجا نماز كـرد و  ». السالم را آنجا پذيرفت تعالي توبة داود عليه
از خداي توفيق طاعت و تبرّا از معصيت طلبيد؛ و نيز مهد عيسـي را در سـردابي   

گفتند مولد عيسي اسـت سـنگي از    ديد و در آنجا نماز خواند. در مسجدي كه مي
به وقـت وضـعِ حمـل    «گفتند:  دادند با نشان دو انگشت و مي ستونها را بدو نشان

. سنگي ديگر نيز ديد با نقـش بـه   )182(»مريم ان ستون را به دو انگشت بگرفته بود
بـن عبـدالمطلب، عـم     ةشـد نقـش سـپر حمـز     اندازة سپري بزرگ كه گفتـه مـي  

. در قبـة صـخره،   )183(رسول(ص)، است كه آنجا نشسته و پشت بـر ديـوار نهـاده   
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  .)184(اند دانسته السالم مي قشي را بر سنگي نشان پاي اسحق عليهن
المقــدس، ناصــر قبــة سلســلة داود، قبــة جبرئيــل، و قبــة رســول   در بيــت

شـبِ معـراج رسـول(ص) اول بـه قبـة      «گفتند:  اكرم(ص) را ديده است. مردم مي
آمـد صـخره ازبـراي     صخره نماز كرد و دست بر صخره نهاد و چـون بيـرون مـي   

او برخاست و رسول(ص) دست بر صخره نهاد تا باز جـاي خـود شـد و    جاللت 
دادنـد كـه شـب     نيز جايي را نشـان مـي  ». قرار گرفت و هنوز آن نيمه معلق است

. در مصـر مـردم از طلسـمي    )185(اند تا پيغمبر سوار شد معراج، براق را آنجا آورده
م را زحمـت  انـد تـا نهنگـانِ نيـل مـرد      گفتند كه در حـوالي شـهر كـرده    سخن مي
  .)186(نرسانند

ذكر برخي از آداب و رسوم و سنتهاي اهالي شـهرها و ممالـك بـر فوايـد     
، بـا اينكـه در   )187(اجتماعي سفرنامه افزوده است ازقبيل مراسم گشـودن درِ كعبـه  

ذوالحجة هر سال بيش از بيست هزار خلق براي سنّت كردن فرزندان خـود  اوايل 
، در ايام تابستان در بازارهـاي تنـيس كشـكاب    )188(آمدند المقدس گرد مي در بيت

، مراسم فتح خلـيج در  )189(فروختند چون شهري بود گرمسير با رنجوري بسيار مي
رسـيدند او را   مصر تماشايي بود و هم در اين تشريفات مردم هرجا به سلطان مي

او  ، الحاكم بامراهللا در مصر، مسجد عمروعاص را از فرزنـدان )190(كردند سجده مي
نشسـتند   و آمد بر خران زيني مي  داران مصر در رفت ، اهل بازار و دكان)191(خريد
ها آمـاده بـود كـه بـه كـرا       رو پنجاه هزار بهيمة زيني در هرجا بر سر كوچه از اين

، اهل بصره هر روز در سه جاي بازار داشتند: اول روز در يك جاي، )192(دادند مي
، مراسم و مناسك حـج و عمـره و   )193(ايي ديگرميان روز به جايي، و آخر روز ج
. در اين ميان عامـة مـردم يمـن كـه بـه حـج       )194(احرام گرفتن نيز خواندني است



١٨٥ سير آفاق 

چون هندوان هريك لُنگي بربسته و مويها فرو گذاشته و ريشها بافتـه و  «آمدند  مي
  .)195(بودند» هريك كنارة قطيفي چنان كه هندوان در ميان زده

  

*  
  

چنان كه از طـرز زنـدگاني و ريخـت و لبـاس و احـوال و      ناصرخسرو هم
آميز سـالطين و   گويد از زندگاني تجمل افكار عامة مردم نواحي مختلف سخن مي

توانـد اوضـاع و احـوال هـر دو      كند. به عبارت ديگر خواننده مي اميران نيز ياد مي
هـا، و   ابـه طبقه را پيش چشم اورد. مثالً در قاهره همـة دكانهـا، كاروانسـراها، گرم   

كس ملك و عقـاري نـدارد. قصـر او را ـ      ديگر عمارات ملك سلطان است و هيچ
كنند و در آن دوازده هـزار   كه دوازده كوشك دارد ـ هر شب هزار تن پاسباني مي 

. )196(برنـد  سر مي خواره است و بر روي هم سي هزار آدمي در قصر به خادم اجري
باي رومي بود به زر دوخته و به جواهر در جشن فتح خليج، خرگاه سلطاني از دي

. صـفت خـوان   )197(»چنان كه صد سـوار در سـاية او بتواننـد ايسـتاد    «مكلل كرده 
اي ديگر از بارگاه باشكوه پادشاهان مصـر را نشـان    سلطان و داخل قصر او گوشه

پنجاه هـزار مـن شـكر راتبـة آن روز     «گفتند:  دهد، همين يك اشاره بس كه مي مي
و هر روز چهارده شتروار برف بـه شـرابخانة سـلطان    » طان خوان نهدباشد كه سل

بردند. اما نكتة ديگر آن كه عـالوه بـر امـرا و خـواص ـ كـه از مطـبخ پادشـاه          مي
خواسـتند بـه آنـان     اي داشتند ـ اگر مردم شـهر بـراي رنجـوران چيـزي مـي       راتبه
رم سـلطاني  دادند و نيز هر مشروب و دوا كه كسي در شهر الزم داشـت از حـ   مي
خريـدة زنگـي و حبشـي بـود،      هزار بندة درم . در لحسا سي)198(توانست گرفت مي

  .)199(كردند متعلق به شش تن ملك و وزيران، كه كشاورزي و باغباني مي
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ناصرخسرو از مصر و مصريان و سلطان آنجا و دسـتگاه او بـا شـيفتگي و    
ايـن ديـار تصـوير     گويـد و سـفرنامة او از هـر لحـاظ از     تفصيل بيشتر سخن مـي 

  دهد. كاملتري به دست مي
  

*  
  

هايي است كـه نويسـنده در معرفـي     قسمتهاي سفرنامه، نكته ترين از دلكش
شناسي و معرفت اوست به احوال و نفـوس   اشخاص به قلم آورده و نمودار مردم

شود به نـام   رو مي طبقات مختلف. در سمنان در جستجوي اهل علم با مردي روبه
نزديك وي شدم، مردي جوان بود ... و جمعي نـزد  «نويسد:  سايي، مياستاد علي ن

خواندند و گروهي طـب و گروهـي حسـاب. در     وي حاضر. گروهي اقليدس مي
اهللا عليه چنين خواندم و از  محـةگفت كه من بر استاد ابوعلي سينا ر اثناي سخن مي

ابـوعلي  وي چنين شنيدم. همانا غرض وي آن بود تـا مـن بـدانم كـه او شـاگرد      
سيناست. چون با ايشان در بحث شدم، او گفـت: مـن چيـزي از سـياق نـدانم و      
هوس دارم كه چيزي از حساب بخوانم. عجب داشتم و بيرون آمدم و گفتم چون 

  .)200(»چيزي نداند چه به ديگري آموزد؟!
ناصر مردم شهرها و عـادات و رفتارشـان را در عـين اختصـار بـه تمـامي       

ويسد در نواحي نجران قومي هستند خودسر و بيشـتر دزد و  ن كند. مي توصيف مي
. اهل فلج مردمكـاني بودنـد دزد و مفسـد و جاهـل و بسـيار      )201(خوني و حرامي

درويش و بدبخت و گرسنه و برهنه و هـر مـردي روزي بـه ده سـير غلّـه اجيـر       
پختند و با همه درويشي همه روزه جنگ و عداوت  شد كه آن مقدار به نان مي مي
آمد با سپر و شمشير بود. وقتـي   كردند. هركس به نماز مي ورزيدند و خون مي يم



١٨٧ سير آفاق 

خواسـت ـ جنـگ     نيز با  لشكري از عرب ـ كه از ايشـان پانصـد مـن خرمـا مـي      
  .)202(كردند

تر داستان ناصرخسرو و برادرش است در بصره. بهتر اسـت   از همه شيرين
ير پـول در نفـوس مـردم سـخن     نوشتة خود او را نقل كنم تا ببينيد چگونه از تـأث 

شناسي مقام فضل خود را به وزير شناسـانيده   رانده و هم با چه هوشمندي و مردم
  است.

چون به آنجا (بصره) رسيديم از برهنگي و عـاجزي بـه ديوانگـان ماننـده     «
خواستم كه در گرمابـه روم   بوديم و سه ماه بود كه موي سر باز نكرده بوديم و مي

ه هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هريـك بـه لنگـي    باشد كه گرم شوم ك
اي بر پشت بسته از سرما. گفتم اكنون ما را كه در  پاره كهنه پوشيده بوديم و پالس

نهـادم، بفـروختم و از بهـاي آن     حمام گذارد؟ خرجينكي بود كه كتاب در آن مـي 
كـه مـا را دمكـي     بان دهم تا باشد درمكي چند سياه در كاغذي كردم كه به گرمابه

زيادتر در گرمابه بگذارد كه شوخ از خود باز كنيم. چون ان درمكها پيش او نهادم 
اكنـون مـردم از    ايـم، گفـت: برويـد كـه هـم      در ما نگريست. پنداشت كه ما ديوانه

آيند و نگذاشت كه ما به گرمابـه در رويـم. از آنجـا بـا خجالـت       گرمابه بيرون مي
كردند، پنداشتند كه  فتيم، كودكان بر در گرمابه بازي ميبيرون آمديم و به شتاب بر

كردنـد. مـا بـه     انداختنـد و بانـگ مـي    ما ديوانگانيم در پي ما افتادند و سـنگ مـي  
نگرسـتيم جـز آن كـه وزيـر ملـك       اي باز شديم و به تعجب در كار دنيا مي گوشه

فضل داشـت   گفتند ـ مردي اهل بود و  اهواز ـ كه او را ابوالفتح علي بن احمد مي 
از شعر و ادب، و هم كرمي تمام، به بصره آمده بـا ابنـاء و حاشـيه و آنجـا مقـام      
كرده، و اما در شغلي نبود، پس مرا در آن حال با مردي پارسـي كـه هـم از اهـل     
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فضل بود آشنايي افتاده بود و او را با وزير صحبتي بـودي و بـه هروقـت نـزد او     
بود و وسـعتي نداشـت كـه حـالِ مـرا       تنگ ترددي كردي و اين پارسي هم دست

مرمتي كند، احوال مرا نزد وزير باز گفت. چون وزيـر بشـنيد مـردي را بـا اسـبي      
نزديك من فرستاد كه چنان كه هستي برنشين و نـزد مـن آي. مـن از بـدحالي و     

اي نوشـتم و عـذري خواسـتم و     برهنگي شرم داشتم و رفتن مناسب نديدم. رقعه
خدمت رسم و غرض من دو چيز بود: يكي بينوايي، دويـم   گفتم كه بعد از اين به

اي است زيـادت، تـا چـون بـر      گفتم همانا او را تصور شود كه مرا در فضل مرتبه
رقعة من اطالع يابد قياس كند مرا اهليت چيست، تا چون بـه خـدمت او حاضـر    

د. از جامه بدهي شوم خجالت نبرم. در حال سي دينار فرستاد كه اين را به بهاي تن
آن دو دست جامة نيكو ساختيم و روز سيوم به مجلس وزير شديم، مردي اهل و 

  ».سخن... اديب و فاضل و نيكومنظر و متواضع ديدم و متدين و خوش
بعد از آن كه حالِ دنياوي ما نيك شده بـود، و هريـك لباسـي پوشـيديم،     «

از در دررفتـيم  روزي به درِ آن گرمابه شديم كه مـا را در آنجـا نگذاشـتند، چـون     
بان و هركه آنجا بودند همه بر پاي خاستند و بايسـتادند چنـدان كـه مـا در      گرمابه

حمام شديم، و دالك و قيم درآمدند و خدمت كردند، و به وقتي كه بيرون آمـديم  
نشسـتند تـا مـا جامـه      هركه در مسلخ گرمابه بود همه بر پاي خاسته بودند و نمي

در آن ميانه حمامي به يـاري از آنِ خـود گفتـي: ايـن     شيديم و بيرون آمديم، و وپ
جوانان آنانند كه فالن روز ما ايشان را در حمام نگذاشتيم؛ و گمان بردنـد كـه مـا    

گويي كه ما آنيم كه پالس  زبان ايشان ندانيم. من به زبان تازي گفتم كه راست مي
هردو حـال  پاره بر پشت بسته بوديم. آن مرد خجل شد و عذرها خواست. و اين 

  .)203(»در مدت بيست روز بود
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*  
اينك وقت آن است كه به شيوة نگارش سفرنامه هـم ـ هرچنـد در كمـال     

اي كـنم. آنچـه خواننـدة سـفرنامه را ـ بـيش از هـر چيـز ـ           اختصار باشد ـ اشاره 
كنـد صـميميت نويسـنده و صـداقت بيـان اوسـت. ايـن روشـنايي          مجذوب مـي 

ن. ببينيـد ناصـر در   آپرتوافكن است تـا پايـان   نواز در نخستين سطور كتاب  چشم
پـس از آنجـا   «مقدمة سفرنامه احوال خود را چه صـادقانه بـه قلـم آورده اسـت:     

(مروالرود) به جوزجانان شدم و قريب يك ماه ببودم و شراب پيوسـته خـوردمي،   
شبي در خـواب ديـدم   ». قولوا الحق ولو علي انفسكم«فرمايد كه:  پيغمبر(ص) مي

را گفتي: چند خواهي خوردن از اين شراب كه خرد از مردم زايل كنـد؟  كه يكي م
اگر به هوش باشي بهتر. من جواب گفتم كـه حكمـا جـز ايـن چيـزي نتوانسـتند       
ساخت كه اندوه دنيا كم كند. جواب داد كه در بيخودي و بيهوشي راحتي نباشـد،  

كه چيزي بايـد  حكيم نتوان گفت كسي را كه مردم را به بيهوشي رهنمون باشد، بل
طلبيد كه خرد و هوش را بيفزايد. گفتم كه من اين از كجـا آرم؟ گفـت: جوينـده    

  .)204( »يابنده باشد و پس سوي قبله اشارت كرد و ديگر سخن نگفت...
آورد و در  لحن ناصرخسرو در اين سخنان، برخي از اشعار او را فراياد مـي 

ورزي و  و در لجـة عشـق  شرح ايامي كه در طلـب جـاه و روزي در تـالش بـود     
  زد: نوشي دست و پا مي شراب

  چهرگان گاهي ز درد عشق پسِ خوب    
  )205(گاهي ز حرص مال پسِ كيميا شدم    

ياد نيك ناصر از همة كساني كه در طـول ايـن سـفر دراز بـه وي يـاري و      
انـد نمـوداري ديگـر از ايـن راسـتگويي و حقگـزاري اوسـت. ايـن          محبت كرده
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ستند و سيماي آنان در سفرنامه درخشنده است. آنچه اينـك نقـل   مردان كم ني نيك
گونه روايات كه در خـالل آن امانـت و درسـتكاري     است از اين نكنم نمونه آ مي

ناصرخسرو نيز بارز است، مردي كه نه فقط در روايت و سخن بلكه در عمل نيـز  
  به درستي پابند بوده است.

تي داشـتم ... او را ابوعبـداهللا   در وقتي كه من به شـهر اسـوان بـودم دوسـ    «
آمدم نامـه نوشـته بـود بـه      گفتند، چون از آنجا به عيذاب همي محمد بن فليج مي

دوستي يا وكيلي كه او را به شهر عيذاب بود كه آنچه ناصر خواهد به وي دهد و 
خطي بستاند تا وي را محسوب باشد، من چـون سـه مـاه در ايـن شـهر عيـذاب       

خرج كرده شد از ضرورت آن كاغذ را بـدان شـخص دادم،   نچه داشتم آبماندم و 
خواهي تـا بـه    او مردمي كرد و گفت: واهللا او را پيش من چيز بسيار است، چه مي
سابقه با مـن آن   تو دهم، تو به من خط ده. من تعجب كردم از نيكمردي او كه بي

آن  بـاك بـودمي و روا داشـتمي مبلغـي مـال از      همه نيكويي كرد. و اگر مردي بي
شخص به واسطة آن كاغذ بستيدمي. غرض، من از آن مرد صد من آرد بسـتدم و  
آن مقدار، آنجا عزتي تمام داشت و خطي بدان مقدار بـه وي دادم، و او آن كاغـذ   
كه من نوشته بودم به اسوان فرستاد و پيش از آن كه مـن از شـهر عيـذاب بـروم،     

شد؟ هرچند كه او خواهد و از جواب آن محمد فليج باز رسيد كه آن چه مقدار با
من موجود باشد بدو ده و اگر از آنِ خـويش بـدهي عـوض بـا تـو دهـم كـه         آنِ

المـؤمن اليكـون   «طالـب صـلوات عليـه فرمـوده اسـت:       اميرالمؤمنين علي بن ابي
و اين فصل بدان نوشتم تا خوانندگان بدانند كه مـردم را بـر   ». محتشما و المغتنما

انـد و   هـر جـاي باشـد، و جـوانمردان هميشـه بـوده       مردم اعتماد اسـت، و كـرم  
  .)206(»باشند
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در سفرنامه از ايام خوشي و ناخوشي، عزت و بدبختي، دارنـدگي و  ناصر  
چيزي خود و نيز از مردم نيك يا بدانديش، از آنجا كه احترام ديده يـا او را بـه    بي

نـوع  هـيچ   اند، در كمال صداقت و صـراحت سـخن گفتـه اسـت بـي      تحقير رانده
روسـت حـاوي    رو خواننده با كتابي زنده و گرم و صميمي روبه پوشي. از اين پرده

هـم   هاي گوناگون و فراز و نشيبهاي بسيار كـه همـه را رشـتة حقيقـت بـه      صحنه
نشـيند كـه گفتـه     پيوسته است. درپايان اين كتاب، اين سخن نويسنده بـر دل مـي  

دادم و بعضي كه به روايتهـا   راستي شرح اين سرگذشت آنچه ديده بودم به«است: 
شنيدم اگر در آنجا خالفي باشد خوانندگان از اين ضعيف نداننـد و مؤاخـذات و   

  .)207(»نكوهش نكنند
  

*  
  

قدرت توصيف ناصرخسرو درسفرنامه موضوع جذابِ ديگري اسـت. وي  
توانسته است از آنچه ديده تصويري زنده و روشن پيشِ چشـم خواننـده مجسـم    

ظر طبيعي، كوهها، دشتها، شـهرها، بناهـا، ريخـت و لبـاس و قيافـة      كند اعم از منا
مردمان، و حتي روحيه و خصال آنها و اين كاري اسـت كـه البتـه آسـان نيسـت.      

روح نيست كه شامل اطالعاتي گوناگون باشد بلكه  سفرنامه گزارشي خشك و بي
 اي است پرنقش و متحـرك و برجسـته كـه در آن باغهـا پرطـراوت اسـت و       پرده

ها آبدار، بيابانها خشـك و سـوزان و پـر گـرد و      درختها در رقص و حركت، ميوه
گذرنـد. مـردم در شـهرها در تـالش      زنان مـي  غبار است و بادها بر صورتها سيلي

انگيز اسـت، و كاالهـاي    هاي هنر معماري اعجاب نمونه و شوند زندگاني ديده مي
هـا و طبقـات    و در هرجا با قيافه برد شهرها خواننده را همراه مسافر به بازارها مي
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د. اين همـه را قلـم   كن رو و با آنان آشنا مي مختلف و آداب و رسوم گوناگون روبه
  نگارگر ناصر به روي كاغذ آورده است.

  

*  
  

شگفت آن كه ناصرخسرو اين همه مطالب را كه از جهت بعد زمان، مكان، 
ورت دلپذير در كمال ايجاز كراني دارد ـ به اين ص  تنوع موضوع و غيره وسعت بي

نوشته است يعني در هر مورد به مدد كلماتي اندك توانسته اسـت آنچـه در نظـر    
  داشته به ما بفهماند و برايمان تصوير كند.

ايجاز ناصرخسرو از دو جهت قابل تأمل است: يكي آن كـه ذوق سـليم و   
سـخنِ  ذهن روشن او دريافته كه سـفرنامه جـاي اطنـاب و بـازي بـا كلمـات، و       

حشوآميز نيست از اين رو اقتضاي حال را رعايت كرده است. از قديم تاكنون هر 
اند تا  اي كه مطبوع افتاده ـ از آنچه پيشينيان به فارسي يا عربي نگاشته  نامه سياحت

كه شادروان جالل آل احمد نوشـت  » خسي در ميقات«هاي آن مانند  آخرين نمونه
  ن و بدين سبب پرتأثير.ـ همه داراي نثري موجز است و روش

نكتة ديگر قدرت قلم ناصرخسرو است كه در اين ايجاز هنرمندانه مشـهود  
نويسي كاري آسان نيسـت كـه از عهـدة همـه كـس       نويسي و كوتاه گردد. ساده مي

برآيد، سهل ممتنع است. كسي كه به شرط استعداد، زبـان فارسـي را هـم از آثـار     
وخته و نيز بسيار نوشـته و تجربـه اندوختـه    ادبي، هم از زبان زندة مردم خوب آم

  تواند بدين هنر دست يابد. باشد مي
نويسـي و ايجـاز    سفرنامة ناصرخسرو يكي از سرمشقهاي گرانبهـاي سـاده  

وصـف اسـتاد علـي    كنم. اين اسـت   است. اينك چند نمونه از نوشتة او نقل مي
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زبـان فارسـي    مردي جوان بـود، سـخن بـه   «، نمودار سن وقيافه و زبان او: نسايي
  .)208(»گفت، به زبان اهل ديلم  و موي گشوده همي

به قـزوين رسـيدم، باغسـتان بسـيار داشـت،      «آن:  قزوين و وضع كلياما 
ديوار و خار، و هيچ مانعي از دخول در باغات نبود، و قزوين را شـهري نيكـو    بي

ب در ديدم، بارويي حصين و كنگره بر آن نهاده و بازارهايي خوب مگـر آن كـه آ  
وي اندك بود و منحصر به كاريزها در زير زمين. و رئيس آن شهر مـردي علـوي   

  .)209(»بود. و از همه صنّاعها كه در آن شهر بود كفشگر بيشتر بود
اي است كه از سنگ بيـرون   و بدين ديه چشمه: «اي در مشهد خليل چشمه

  .)210(»آيد آبكي اندك و راهي دور مي
و دو سوراخ در آن بـود   كوهي بود سنگين: «مدآ آبي كه از كوه بيرون مي

  .)211(»ايستاد، آبي خوش جا در گوي مي آمد و همان كه آب بيرون مي
و مرا به شهر اسوان آشنايي افتاد با مردي كه او : «معرفي دوستي در اسوان
گفتند، مردي پارسا و باصالح بود و از طريق منطق  را ابوعبداهللا محمد بن فليج مي

  .)212(»دانست چيزي مي
لحسا شهري است كه همـه سـواد و روسـتاي او حصـاري     : «صفت لحسا

است و چهار باروي قوي از پسِ يكديگر در گرد او كشيده است از گل محكم، و 
هاي آب عظـيم اسـت در آن    ميان هر دو ديوار قريب يك فرسنگ باشد. و چشمه

ر كـار گيرنـد كـه از    شهر كه هريك پنج آسياگرد باشد و همة اين آب در واليت ب
ديوار بيرون نشود. و شهري جليل در ميان اين حصار نهاده است، با همه آلتي كه 

  .)213(»در شهرهاي بزرگ باشد
شهر اغلـب خـراب بـود و آبادانيهـا عظـيم پراگنـده كـه از        : «خرابي بصره
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فرسنگ خرابي بود، اما در و ديوار محكم و معمور و  اي مقدار نيم اي تا محله محله
  .)214(»خلق انبوه بود

لنجان عظيم ايمن و آسوده بودند، هريك  مردم خان: «لنجان زندگي در خان
  .)215(»به كار و كدخدايي خود مشغول

  

*  
  

هركس بخواهد ناصرخسرو را بشناسد و نيز از اوضاع و احوالِ آن قسمت 
يافـت.   از دنياي قرن پنجم كه او ديده آگاه شود، سفرنامه را كتابي سودمند خواهد

بخصوص كساني كه دوستدار سير در شهرهاي دور و آشـنايي بـا مـردم مختلـف     
هستند از اين كتاب لذتي بيشتر خواهند برد و با نويسندة ايـن سـطور همداسـتان    
خواهند شد كه سفرنامه اثري است پرمغز و خواندني و از نظرهاي گوناگون نـافع  

  و ارجمند.
  1349ماه  مشهد، آبان
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