شاهنامه ی یک
کی قُـباد جایی و به گونه ای در شاهنامه ظاهر می شود که به نـظر می رسد کارِ سرودنِ یک حمـاسه می توانـست
به اجنام رسیده باشد .قباد موفق می شود صلح  ،رفاه  ،دادگری و کارآفرینی را در یک مدینه ی فاضله مستقر کـند.
در سرزمینِ او حکومت مکلف است حمایت از بیکاران را به عهده بگیرد:
هرانکس کجا باز ماند ز خَورد
نیابد همی توشه از کارکرد
چراگاهشان بارگاهِ من است
هران کس که آید سپاهِ من است
از آجنا که عددِ »صد« یـکی از مناد های جاودانگی ست  ،تعیـینِ صد سال بـقایِ حـکومت برای قـباد رویایِ یک
آرمان شهرِ جاوید را تقویت می کند:
برین گونه صد سال آسان بزیست
نگر تا چنین در جهان شاه کیست
از حتلـیلِ عملکـردهای این پـادشاه و همچنـین مالحظه ی جزئـیاتِ انتـخابِ کلـمات برایِ تـوصیفِ دوست و دشمن،
می توان به این نتیجه رسید که حـکومتِ کیقـباد منایشِ یک جامعه ی آرمانی ست .در این رابـطه توجه به »معـنیِ
واژه ی قباد« نـیز الهام بـخش است .قـباد آنچـنان که زبانشنـاسان حدس می زنـند در اصل از دو جزءِ »کوا« و »واتا«
تشکیل شده است که در مجـموع به معـنایِ شاهِ محـبوب است .این معـنی اگر درست بـاشد شباهتِ زیادی به شاهِ
موعود دارد و یادآور کسی است که حکومتش رویایِ یک قومِ خـسته از شکـست ها و تلخ کامی هـاست .جایی که
بـاید نه تنـها عدالت محـقق شود بلـکه بـاید حسِ انتـقام هم دیـگر در جامعه باقی منـاند و ثـبات و سازندگی جایِ
دشمن را بگیرد.
در عملکردِ قباد یک رفتارِ منادینِ دیگر هم هست که اهمیتِ زیادی دارد:
وُزاجنا سویِ پارس اندر کشید
که در پارس بُد گنج ها را کلید
نشستنگه آن گاه اصطخر بود
کیان را بدان جایگه فخر بود
تغیــیرِ پایتخت از جایی در حوالیِ آمُل و ساری به پارس نــشانه ی مهــمی از تغیــیرِ جــهان بینی و سپهرِ اندیــشه ی
دیوان ساالری در حــکومتِ قـــباد است .به ویژه این که این پایتختِ جـــدید در عینِ تاریخی و واقــعی بودن،
آرمانی ترین شهر ایران در خاطره ی جمـعیِ ایرانـیان است و این نقش آفریـنی را تا امروز با داشنتِ الـقابی چون تـختِ

جمشید و تختِ سلیمان و پرسه پولیس و مُلکِ سلیمان و قصرِ شیرین حفظ کرده است.
نکته ی دیـگری که قـباد را به الـگوی منـجی و متام کنـنده شبیه می کـند گـنگ بودنِ نـسبِ اوست .زال به رستم
می گوید:
نشان داد موبد به ما فرُّخان
یکی شاه با فر و بختِ جوان
ز تخمِ فریدونِ یلْ  ،کیقباد
که با فر و برز است و با رای و داد
و این مت امِ اطالعاتی ست که ما از گــذشته ی قــباد داریم .از زمانِ فــریدون تا امروز که زال با ما سخن می گوید
شاهنامه شاهدِ قتلِ هر سه پـسرِ فـریدون و ظـهورِ مـنوچهر نواده ی دختریِ فـریدون است .پس از مـنوچهر ،نوذر که
فرزندِ اوست به شاهی می رسد اما دو پسرِ نوذر ) طوس و گـستهم( جانـشین پدر منی شوند و زو تهمـاسپ که -بر
اساسِ شاهنامه -نسبتِ روشنی با خانواده ی سلطنتی ندارد با وجودِ پیری به سلطنت می رسد .آخـرین پـادشاه پـیش
از قــباد کرشــاسب است که حــضور و غیــبتِ او در نــسخه های مختــلف قــضیه را از آنــچه که هــست هم مبــهم تر
می کـند .از این مـباحث که بـگذریم ،قـیدِ »زتـخمِ فـریدون« بیـشتر وقتی مبـهم می شود که مهم تـرین دشمنانِ
ایران در آن بــرهه از تــخمِ فــریدون بــودند و حــتا قــباد هم از پــشنگ )پــادشاهِ کــشورِ متخــاصم( به تــعبیرِ »نبیره ی
فریدون« یاد می کند.
همه ی این ها را اضافه کنـید بر این که هـیچ ماموریتِ نـظامی یا غـیرِ نـظامی پـیش از این از قـباد گزارش نـشده و زالی
که هم اکــنون نــسبتِ او را به نــقل از مــوبدی نــاشناس به رستم گوش زد می کــند جوانیِ خود را در کوه و کــنامِ
سمیرغ سپری کرده و دستِ کم در آن ایام هیچ اطالعی از انساب و سلسله های شاهی نداشته است.
چنـین محیـطی از ابـهام به رازآلودگیِ ظـهورِ شاهِ مـوعود پس از دورانی سخت از جتربه ی شکـست های نـظامی و
قَحطی دامن می زند.
از آجن ا که ناگفته های مــولف گاهی در شناخت و تفــسیرِ مــنت از گفته ها مهمتــرند بــاید ببینیم که چرا فــردوسی
گرشـاسب را منی بیـند .این پـادشاه پـسرِ زو و آخـرین پـادشاهِ پیـشدادی است در مـنتِ اصلی نـسخه ی خالقی ِ مطـلق
بکـلی نامی از او نیــست و در فـاصله ی بـینِ مرگِ زو تا پـادشاهیِ قـباد داستانِ دلـکشِ پیـداشدنِ رخش و تــوصیفِ
گزیــنشِ این اسبِ دالور در مــیان است .در پاورقی ها اما به ابــیاتی ارجاع داده شده است که از کرشــاسب یا
گرشــاسب یاد می کــند و پــادشاهیِ او را  ۹سال می شمارد .از مجــموعِ جتــزیه و حتلیل هایی که از جزئــیاتِ ابــیات
فهمــیده می شود گرشــاسب در روایتِ فــردوسی حذف شده است .این مطــلب را اعتراضِ اسدی طــوسی که از
نزدیـکانِ فـردوسی بوده هم تائـید می کـند و همچنـین مجـموعه ی بـزرگی از گـزارشاتِ تاریخی به فـارسی و عـربی که
پـادشاهیِ گرشـاسپ و زو را تـوامان و بـراساسِ تقـسیمِ وظایف تـرسیم کرده اند و یا به روایت مجمل التـواریخ و مـنابعِ

دیـگر گرشـاسب را وزیرِ زو قلـمداد منوده اند) .برای دیدن منونه ها رجوع کنـید به فرهـنگِ نام های شاهنامه جـلدِ دوم ذیلِ گرشـاسب( همه ی این
روایاتِ پتانسیلِ باالیِ حذفِ گرشاسب را نشان می دهد که ممـکن است بـرخی از آن ها مـتاثر از شاهنامه هم بـاشد.
در نـسخه ی بُـنداری )ترجمه ی عـربی( که موردِ استـشهادِ دائـمیِ استاد خالقیِ مطـلق قرار می گـیرد نـیز نامی از
گرشاسب در میان نیست.
اکـنون اگر به غیـبتِ گرشـاسب در شاهنامه بنگـریم و همچنـین همـنام بودنِ این پـادشاه را با پدرِ نریـمان جدِ اعالی
زال قیاس کنیم ابهاماتِ تازه ای پیدا می شود که رفعشان نیازمندِ خیال پردازی های دور و درازی ست.
زال کیست؟
بر درِ میکده رندانِ قلندر باشند
که ستانند و دهند افسرِ شاهنشاهی
زال کودکی مرغ پرورد است که نه از پدرش آنچـنان که بـاید پدری دیده و نه از مادرش محـبتی چـشیده .قدیمی
ترین جایی که از مادرِ زال یادی می بینیم در عـقلِ سرخِ سهروردی ست که به روشِ معـمولِ او مـشحون از رمزگـرایی
و درپرده گویی های شاعرانه است:
پـیر را گفـتم که شنیدم زال را سیمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاریِ
سیمرغ کُـشت .پـیر گـفت بـلی درست است .گفـتم چـگونه بود؟ گـفت
چون زال از مادر در وجود آمد ،رنگِ موی و رنگِ روی سفید داشت.
پدرش سام بفرمود که وی را به صحرا اندازند و مادرش نیز عظـیم از وضعِ
حـملِ وی رجنـیده بود .چون بـدید که پــسر کریه لقـاست هم بدان رضا
داد .زال را به صحرا انداختند .فصلِ زمستان بود و سرما ،کس را گـمان
نـبود که یک زمان زنده مـاند .چون روزی چـند بـرین بـرآمد ،مادرش از
آسیب فارغ گــشت .شفقتِ فــرزندش در دل آمد .گــفت یک باری به
صحرا شوم و حالِ فـرزند بیـنم .چون به صحرا شد فـرزند را دید زنده و
سیمرغ وی را زیرِ پرگرفته .چون نظرش بر مادر افتاد تبسمی بـکرد ،مادر
وی را در بر گـرفت و شیر داد ،خـواست که سویِ خانه آرد ،باز گـفت:
»تا معـلوم نـشود که حالِ زال چـگونه بوده است که این چـند روز زنده
مانْد ،سویِ خانه نشوم« .زال را به همان مقام زیرِ پرِ سیمرغ فروهـشت و
او بدان نزدیــکی خود را پنــهان کرد .چون شب درآمد و سیمرغ از آن

صحرا منهزم شد ،آهویی بر سرِ زال آمد و پستان در دهانِ زال نـهاد .چون
زال شیر بخورد خود را بر سرِ زال بخوابانـید ،چـنان که زال را هـیچ آسیب
نــرسید .مادرش برخــاست و آهو را از سرِ پــسر دور کرد و پــسر را سویِ
خانه آورد.
پــیر را گفــتم آن چه سّر بوده است؟ پــیر گــفت من این حال از سیمرغ
پـرسیدم .سیمرغ گـفت زال در نـظرِ طـوبا به دنـیا آمد ،ما نگـذاشتیم که
هالک شود .آهو بره را به دستِ صیاد باز دادیم و شفقتِ زال در دلِ او
)مادرِ آهو بره( نهادیم ،تا شب وی را پرورش می کرد و شیر می داد و به
روز خود منَش زیرِ پر می داشتم.
)مجموع مصنفاتِ شیخِ اشراق جلد  ۳صفحه ی (۲۳۲

پدرِ زال اما در شاهنامه به خوبی شنـاسانده می شود .این شخص که جـهان پهلوان سام نام دارد سراجنام زال را از
سیمرغ پس می گـیرد و با دادنِ گـنج و امکـانات به جانـشینیِ خود می گـمارد .اما سام از ناحیه ی پدرانِ خودبه
وضوح شناخته نیـــست .پدر بزرگِ او گرشـــاسب نام دارد  .بعـــضی از دانـــشمندان در این که این سه نـــسل
) گرشاسب  ،نریمان  ،سام( سه فردِ مـجزا هـستند تـردید دارند .هـرچه هـست گرشـاسب جایـگاهِ بـزرگی در ادبـیاتِ
زرتشتی دارد و از زندگانِ جاوید و مالزمانِ سوشیانتِ موعود شمرده می شود.
اگر به حذفِ نامِ گرشــاسب )پــسر و جانــشینِ زو( در روایتِ فــردوسی توجه کنــیم و از سویِ دیــگر زالِ نامیرا و
مرغ پرورد و اسطوره زاد را هم همان گرشاسبِ افسانه ای تصور کنیم و بر این تخیالت روایتِ مـورخانی را بـیافزاییم
که معتقد بودند » :گرشاسب و زو به اشتراک سلطنت می کردند« می توانیم بپذیریم که فـردوسی قـصه ی نُه سال
حـکومتِ فـرزندِ زو )گرشـاسب( را هـمان مـشارکتِ زال در فـرمانرواییِ زو و پدرش نوذر می دانـسته و لذا به کـلی از
آن صرفِ نظر کرده است.
پایانِ منایش
شاهنامه تا مرگِ زو و پـیدایشِ قـباد می توانـست یک اثرِ منایـشی  /سینماییِ متام عـیار بـاشد که به نقطه ی منـاسبی
برای تـیتراژِ پـایانیِ خود رسیده است .منایـشی از پـیدایشِ نخـستین کـوشش ها برای بنـیاد نـهادنِ مدنیت و کـشفِ هر
چیزی که انسان برای زندگیِ فردی و جمعیِ خود الزم دارد ،از رام کردنِ جانوران گرفته تا تقسیمِ کارِ اجتـماعی تا
روند پیدایشِ مرزها و دشمنی و جنگ و چشیدنِ طعم ِ تلخ و شیرینِ زندگی .اثری با چـاشنیِ یک عـشقِ شورانگیز
و ممنوع که جز به نیرویِ وفاداریِ تا پایِ جان منی توانست استوارباشد.
در این منایش از صحنه ی ورودِ فـاحت با اسب به کاخِ سلطنتی داریم تا به آتش کـشیدنِ کاخی در دریا تا باال رفـنتِ

دزدکیِ عاشق از ایوانی که معشوق بر باالیِ آن ایستاده است ،از دژخیمی که بر شانه هایش مار رویـیده تا زنی که
در راسِ یک گروهِ اعـزامی به ماموریتی مـهم می رود .همه ی این ماجـراها در داستان هایی منطـقی با دیالوگ هایی
جـاندار و بـاورپذیر سامان یافته اند .در انتـهایِ منایش در پیِ برد و باخت های زیادی که صورت می گـیرد سراجنام
سرزمینِ قهرمـانان را بی تدبیری و ضعف احاطه می کـند و دشمنان بر آن چـیزه می شودند .هـمه جا بویِ مرگ و
قحطی به مشام می رسد .در این آشوبِ نا امیدی ابرقهرمانی به نامِ رستم به میدان می آید و در آخرین نبرد دلیرتـرین
سردارِ دشمن را همچون مترسکی بی دست و پا از اسب بر می گـیرد و غافالنه به اسارت می برد .اقـبال با متـرسک
یار می شود کمربـندش از هم می درد .دشمن از چـنگِ رستم فرار می کـند و با پیـوسنت به سپاهیانش پـادشاه را از
ادامه ی جـنگ باز می دارد و همه چـیز به صلح خـتم می شود .کـشورها به مـرزهای سابق بر می گـردند و بر جایِ
قحطی و ویرانی آرمان شهری بنا می گردد.
اگر سینمای هالیوود می خـواست از شاهنامه یک سریالِ بزرگ بـسازد شاید این حلـظه را برای پـایانِ سیزنِ نخـستِ
خود انتخاب می کرد.
مهرانِ راد
اتاوا
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