رفنت در شکمِ شیر
رستم پس از ماجرای هفت خوان دیــگر یک پهــلوانِ معــمولی نیــست.
اعتـباری که نزدِ شاه و پهلـوانان به دست آورده او را تـبدیل به تکیه گاهی
شکــــست ناپذیر کرده است .قهــــرمان هــــربار پس از اجن امِ دشوارترین
ماموریت ها -بی نیاز از هـرگونه پـاداشی -به قلـمروِ خویش بازمی گردد تا
باز در گره گاهی دیــگر ظاهــرشود و دلــیری و پهــلوانی را به اوج بــرساند.
هنوز ماجرای سهراب اتفاق نیافـتاده و داغ و دریغِ فرزندکُـشی بر پیـشانیِ او
ننشـــــسته است .کی کاووس برای بارِ سوم در دامِ بلهـــــوسی ها و
جاه طلبی های غـــیرِ مـــسئوالنه ی خود افـــتاده و به پایمردیِ رستم از
معرکه ای صعب جنات یافته است .ایران در وسعت و امنـیّت به سر می بَرَد
و پهلـــوانانِ بزرگ حسِ خوبی از بـــرخورداری و اغتـــنامِ فـــرصت را جتـــربه
می کنـند .هـفت تن از بـزرگترین سپهـساالرانِ ایران مهـمانِ رستم اند و با
هـریک بـزرگانی همراه شده اند .مهـمان و میـزبان شب و روز به سرخـوشی
و بازی و شکار مــشغولد .گــیو شکارگاهِ »نــوند« را برایِ آن هــمه
پهــلوان و شکارچی بــسنده منی داند و رستم را وســوسه می کــند که به
سمتِ شکارگاهی در سرزمین توران حرکت کنند؛
به مستی چنین گفت یک روز گیو
به رستم  :که ای نامبردارِ نیو
گر ایدونک رایِ شکار آیدت
که یوزِ شکاری به کار آیدت
به نخچیرگاهِ رَد افراسیاب
بپوشیم تابان رخِ آفتاب

بدین گونه »داستانِ رستم و هفت گُردان در شکارگاهِ افــراسیاب« رقم
می خورد و ماجـــراهای خودش را به دنـــبال دارد .این قـــصه  -همـــچون
دسته ی بـــزرگی از ماجـــراهای شاهنامه -با »دلـــهره« آغاز می شود.
همین که گــیو در مــستی چنـــین پیــشنهادِ خطـــرناکی را مــطرح می کــند
دلـهره آور است .این که رستم کلـیدی ترین چهره های سیـاسی و نـظامیِ
ایران را -دسته جمعی -به شکار در خاکِ دشمن می برد بر این دلـهره
می افـزاید .اما آن چه از هـمه گیـراتر و هنرمـندانه تر است شش بیتی ست
که فــردوسی پــیش از آغازِ داستان آورده و از قــضا نــکاتِ مبهــمی دارد که
هدف از این نوشته پرداخنت به آن است؛
چه گفت آن سراینده مردِ دلیر
که ناگه برآویخت با نره شیر :-که گر نامِ مردی بجویی همی،
رخِ تیغِ هندی بشویی همی
ز بدها نبایدْت پرهیز کرد
که پیش آیدت روزِ ننگ و نبرد
زمانه چو آمد به تنگی فراز
هم از تو نگردد به پرهیز باز
چو همره کنی جنگ را با خرد
دلیرت ز جنگاوران نشمرد
خرد را و دین را رهی دیگر است
سَخُن های نیکو به پند اندر است

در این که چنــین سخن گفتنی ایــجادِ ترس و دلواپــسی می کــند تــردیدی
نیــست؛ انــگار راوی پــیش از آغازِ داستان به شنوندگان -یا درست تر
بگویم به بینندگانِ خویش! -می گوید:
مردی که با شیر می جنگـید گفته بود که ای جنـگاور
اگر شمـشیرِ برهنه ات برق می زند ،می دانی که نبـاید از
بال بپرهیزی چون دیر یا زود با حلظه ی آزمون مواجه
خواهی شد .وقتی که روزگار از هرسو فـشار می آورد با
نــادیده گرفنتِ آن منی توان از دستش خالص شد  .اگر
جنگــیدن را به بــهانه ی چاره جویی به تعــویق اندازی ،
جنـگاوران تو را پهـلوان نخواهـند خـواند .تدبیر و چاره
جویی جایـگاهِ خودش را دارد اما اکـنون سخنِ پـندآموز
همین است که گفتم.
گفـتارِ فـردوسی با این مـصرع آغاز می شود» :چه گـفت آن سراینده مردِ
دلیر« .این مرد کیست؟
آیا اشاره به »یک دلیرِ نامعلوم« است؟
»شخصی که ناگهان با شیر درآویخت گفت «...
چنـــین آغازی از زبانِ یک داستانگو )راویِ شفاهی( اصال عجـــیب
نیــست مــثلِ آن است که بــگوییم» :آورده اند پهــلوانی با نرّه شیری
درآویـخت  «...و در چنـین گفـتاری کـسی به دنـبالِ نام و نـشانِ پهـلوان یا
منــبعِ خبر منی گردد .اما چــیزی که کــمی شبهه ایــجاد می کــند کلمه ی
»سراینده« است ؛
چه گفت آن سراینده مردِ دلیر

که ناگه برآویخت با نره شیر :-که گر نامِ مردی بجویی همی… ،
»سراینده« در شاهنامه هم به معـــنای »پیغام رسان« و هم به معـــنای
»گویـنده و خوانـنده ی خوش صدا« و هم به معـنای »دهـقانِ روایت گر«
مـکرر به کار رفـته است .در این مـعانی گـمانِ خوانـنده به سمتِ شخصِ
خــاصی معـــطوف می شود که شاعر ،خوانــنده یا داستانگویِ معـــروفی
بوده بـــاشد .اگر چنـــین بـــاشد بعـــید نیـــست که فــردوسی به »حنظله ی
بادغیــسی« و آن دوبــیتِ معــروفش اشاره دارد که از غایتِ تاثیــرگذاری از
قرنِ سوم در کـنارِ تـعدادِ انگشت شماری ابـیاتِ دیـگر باقی مـانده است و
نـظامیِ عـروضیِ سمرقندی آن دو بـیت را به عـنوانِ منادِ اثربخـشی جاودانه
کرده است.
حکایتِ چارمقاله:
احــمدبن عــبداهلل اخلُجــستانی را پــرسیدند که تو مردی
خربنده بودی ،به امیریِ خراسان چون افتادی؟ گفت :به
بادغیس در خُجـــستان روزی دیوانِ حنظله ی بادغیـــسی
همی خواندم بدین دوبیت رسیدم؛
مهتری گر به کامِ شیر در است
شو خطر کن ز کامِ شیر بجوی
یـا بـزرگیّ و عـزّ و نـعمت و جاه
یـا چـو مـردانـْت مـرگ رویـاروی

داعیه ای در باطنِ من پــدید آمد که به هیچ وجه در آن

حالت که اندر بودم راضی نتوانـــستم بود .خران را
بفروخـتم و اسب خـریدم و از وطنِ خویش رحـلت کردم و
به خدمتِ علی بن اللیث شدم )برادرِ یعقوب بن اللیث و
عمـروبن اللـیث( و بازِ دولتِ صفاریان در ذروهِ اوجِ علّیّـین
پرواز همی کرد ،و علی برادرِ کِهین بود و یعقوب و عمرو
را بر او اقــبالی مت ام بود .و چون یعــقوب از خــراسان به
غزنین شد از راهِ جبال ،علی بن اللیث مرا از رباطِ سنگین
بازگردانــید و به خــراسان به شحنگیِ اقطــاعات فــرمود ،و
من از آن لــــــشکر سواری صد برراه کرده بودم و
سواری بیـــست ازخود داشتم .و از اقطــــاعاتِ علی بن
اللیث یکی کروخِ هری بود و دوم خوافِ نشابور .چون به
کروخ رسیدم ،فــرمان عــرضه کردم .آنــچه به من رسید
تفـرقهِ لـشکر کردم و به لـشکر دادم؛ سوارِمن سیـصد شد.
چون به خواف رسیدم و فــرمان عــرضه کردم ،خواجــگانِ
خواف متکـین نکـردند و گفتـند :مارا شحنه یی بـاید با ده
تن )ظاهرا سوارانِ زیادی که همراهِ شحنه ی نورسیده بوده برایِ اهالی هزینه
داشته و منی توانــستند آن تــعداد

سوار را قــبول کنــند( .رایِ من برآن

جمله قرارگرفت که دست از طاعتِ صفاریان بازداشتم و
خواف را غارت کردم و به روستایِ بُشت بیرون شدم و به
بیــهق درآمدم؛ دوهزار سوار بــرمن جمع شد .بیــامدم و
نـشابور بگرفـتم و کارِ من باالگرفت و تـرقی همی کرد تا
جمــله خــراسان خویــشنت را مــستخلص گردانــیدم .اصل و
سببْ این دوبیتْ شعر بود …
)ص / ۶۲چهارمقاله /به سعی عالمه قزوینی /چاپ اول /۱۳۶۸کتابخانه ی طهوری(

همـین حـکایتِ نـظامیِ عـروضی کافی ست که ما بفهمـیم این ابـیات در
زمانِ فردوسی از شهرتِ زیادی برخوردار بوده اند .عالوه بر آن با دیدنِ دو
بـیتِ عـربی در تـاریخِ بیهـقی می توان حدس زد که دامنه ی این شهرت به
شعرِ عــربی هم کــشیده شده است .بیهــقی در ذیلِ حوادثِ ذیقــعده ی
 ۴۲۱از این که سلطان مــسعود حاجبِ بزرگ و متنــفّذِ پدرش -عــلیِ
قـریب -را دستگیر می کـند و او را با بی احترامی بـازداشت و بُنه ی او را
غارت می منـاید مـتاثر است و در این قـضیه درسِ عبرتی می بیـند که با ما
در میان گذاشته است ،می گوید:
اين است علی و روزگارِ درازش وقومش که به پايان
آمد و احــمق کــسی بــاشد که دل در اين گــيتیِ غدار
فريفتــگار بــندد و نعــمت و جاه و وال یتِ اورا به هــیچ
چــیز شمرد و خردمــندان بدو فریفــته نــشوند و عَــتّابی
سخت نيکو گفته است :
ذَريني جتَِئني مِيتَتی مُطمئنهً

)بگذار راحت مبیرم(

و لم اَجتَشَّم هولَ تلکَ املوارد
)من ترسِ این موارد -پایگاه های
بلند -را حتمل منی کنم(

فانَّ جَسيماتِ االُمورِ مَنوطَه
مبُِستَودَعاتٍ في بُطونِ االَوارِدِ

)کارهای بزرگ وابسته است (-
)به آن چه در شکمِ شیران است(

)ص  ۶۰جلد  ۱تاریخ بیهقی تـصحیحِ سعید نفیسی با تغییر بیت بر اساسِ نسخه ی
دکتر فیاض(

اگر چه بیتِ آخر به صورتِ »مبُِستَودَعاتٍ فی بُطونِ االَ ساودِ« هم آمده که
کــارهای بزرگ را در شکمِ مــارهای بزرگ می داند اما در هر صورت
شباهتِ نــگاهِ عــتّابی به حنظــله قــابلِ چشم پــوشی نیــست و دستِ کم
دال لتِ بر شهرتِ چنــین نــگاهی در زمانِ فــردوسی دارد و این که کــسی

بخــواهد کارِ بــزرگی بکــند الزمه اش پذیرشِ خــطر و به قولِ امروزی ها
»ریسک پذیری« است .این نکته که »بزرگی در شکم یا کامِ شیراست«
و برای بــدست آوردنش بــاید دلِ شیر داشت فــردوسی را واداشته که در
ابـتدایِ داستانِ » رستم و هفت گُردان در شکارگاهِ افراسیاب« که هـمراه
با دلهره و ریسک پذیری ست بگوید:
چه گفت آن سراینده مردِ دلیر
که ناگه برآویخت با نره شیر :-که گر نامِ مردی بجویی همی،
رخِ تیغِ هندی بشویی همی
ز بدها نبایدْت پرهیز کرد
که پیش آیدت روزِ ننگ و نبرد
مهرانِ راد
جونِ ۲۰۲۰
اتاوا

