هفت خوان
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مشهورترین هفت خوان در شاهنامه و حافظه ی فرهنـگیِ ایرانـیان مـربوط به شرحِ
گذشنتِ رستم از هـفت مرحـله برای جناتِ شاه و ایرانـیانِ اسیر درسرزمینی با جغرافـیا و
ساکنانی نـاشناخته و عجـیب است .رستم در این سفر تنهـاست ،تکیّه ی اصلیِ او بر
رخش است که غــیر از کــشیدنِ بارِ گرانِ رستم دوبار جانِ او را از مرگ جن ات
می دهد ،همچنین از نیمه ی راه راهنمایی پیدا می کند به نامِ »اوالد« که شاید اگر
نــبود -رستم -آن هــمه مــسیرهای پرمــخاطره را به سرمنی بُرد .بااین حال رستم تا
حلظه ی آخر اطمیـــنانِ صـــددرصد به اوالد ندارد و هـــربار پـــیش از هر نبردی او را
بـردرختی می بـندد و پس از پـیروزی می گـشاید .به همـین دالیل تاکـید بر تنـها بودنِ
رستم نکته ی درستی ست که این هفت خوان را در مقــابلِ هفت خوانِ اسفندیار
ممــتاز می کــند .پــیش از ورود به این بــحث الزم است این هــفت خوان را بارِ دیــگر
مرورکنیم:
 (۱خفنت در بیشه ی شیر
 (۲جنات از تشنگی
 (۳کشنتِ اژدها
 (۴رهایی از دستِ زنِ جادو
 (۵جنگ با »اوالد« و اسیر گرفنتِ او
 (۶چیرگی بر ارزنگِ دیو
 (۷جنگ با دیوِ سپید و به دست آوردنِ جگرِ او برای مداوای کی کاووس
این هـفت خوان برای رستم جتربه هایی بس گرانقیمتـند که مرحـله به مرحـله از آن
می توان به مثابه ی هفت مرحله ی »آگاهی« یاد کرد:
خوانِ نخست :آگاهی به »غفلت« و خطری که از بیخِ گوشِ آدمی می گذرد.
خوانِ دوم :آگاهی به این که اگر »استقامت« کنیم نشانه ی رهایی رخ خواهدمنود.
خوانِ سوم :آگاهی به لزومِ »حسّاس بودن« به پیامی که از دوست می رسد.
خوانِ چــهارم  :آگاهی به این که بــاید از »منّــیتِ« خود برخیــزیم و متنــاهای خود را
سرکوب کنیم.
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استاد خالقی مطلق امالی »خان« را ترجیح داده اند و احتمالِ انتخابِ همین امال توسطِ شخصِ فردوسی را متذکر شده اند.

خوانِ پنجم :آگاهی به این که باید به شرطِ احتیاط به دیگران»اعتماد« کنیم.
خوانِ ششم :آگاهی به این که باید به »بزرگیِ« خود در مواجهه با مـوجوداتِ عجـیب
و ترسناک باور داشته باشیم.
به این وسیله رستم برای خوانِ هفـتم آماده می شود .در این جا دوباره از هفت کوه
می گذرد که رمزِ مرورِ همه ی این خوان هـاست و در خوانِ هفـتم به جـنگِ دیوِ سپید
می رود .رستم که کامال برای این نبرد آماده است .چـشم هایش حلظه ای درحـجابِ
ظلــمت مــسحور می مــاند ولی بزودی قادر به دیدن می شود و دیو را به زانو در
می آورد و جگرِ او را که شفایِ بینایی ست از گردگاهش بیرون می کشد .این مرحـله
با توجه به مترکز بر »بینایی« مصداقِ حدّ ِ اعالیِ آگاهی ست
خوان های رستم مبتنی بر نوعی نـگاهِ سه گانه -و البـته بدیهی -اند ،چه هر ماجرایی
خواه ناخواه از سه مرحله ی »آغاز  ،اجن ام و مــیانه« می گذرد .به همــین دلــیل بــاید
عددِ خوان ها فرد بـاشد و باز به همـین دلـیل خوانِ نخـست  ،خوانِ چـهارم و خوانِ
هفـتم از اهمـیتِ حتلیـلیِ بیـشتری برخـوردارند .اگر بـخواهیم این روند را به یک تابعِ
ریــاضی تــشبیه کنــیم خــطی را می بینــیم که از یک مینیــمم و یک ماکزیمم و یک
نقطه ی عـــــطف عـــــبور می کـــــند و فـــــاصله ی نقطه ی عـــــطف از دونقطه ی دیـــــگر
مساوی ست.
پیش از حتلیلِ این سه مرحـله اهمـیتِ تنـها بودنِ رستم در سفرِ هفت خوان را منی توان
نادیده گرفت .اگر رستم در این ماجرا مثلِ اسفندیار سپاهی در اختیار داشت گذشنت
از مــراحل ممــکن بود به »مدیریت  ،رهبری و آرمان گرایی« معــطوف شود و نــقشِ
»تعالیِ فردی و بالیدنِ آگاهی« نسبت به »سازماندهی و رسالتِ اجتـماعی« کم رنگ
شود .در این صورت در یک فــاصله ی هــزارساله از تــبدیل و تــبدّل های اجتــماعی
تاریخِ مصرف پیداکند و زمانی حیاتی و زمانِ دیگر بیهوده تلقّی گردد ،اما آن چه بر
رستم در این سفرِ دهـشتناک گـذشت همیـشه و همه جا می تـواند برایِ خوانـندگانِ
جتربه ی او مـثلِ خوابی تاثیـرگذار بـاشد که آن را برای هـمه تعـریف می کنـند .اکـنون
ببینیم خوانِ یکم  ،چهارم و هفتم به ما چه می گویند.
نقطه ی مینیمم )خوانِ یکم(:
آغازِ هر کاری با سه نوع تردید همراه است .نخست تردید در اصلِ آن کار که آیا کارِ

درستی ست یانه:
چنین گفت رستم به فرّخ پدر  /که من بسته دارم به فرمان کمر
ولیکن به دوزخ چمیدن به پای  /بزرگانِ پیشین ندیدند رای
2
هنوز از تنِ خویش نابوده سیر  /نیاید کسی پیشِ درنده شیر
نقطه ی مقـابلِ چنـین تـردیدی در آغازِ یک مـسیرِ پرمـخاطره »احـساسِ رسالت کردن«
است ،این فکر که انگار گردشِ چرخ ما را برای چنین روزگاری ذخیره کرده است:
همانا که از بهرِ »این روزگار«  //ترا پرورانید پروردگار
با این حال هـنوز تـصمیم گـیری سخت است و آدم راهِ درست را منی داند.تـردیدِ نوعِ
دوم در انتخابِ مسیراست:
چنین گفت رستم به پاسخ که راه  /درازست  ،من چون شوم بی سپاه
ازین پادشاهی بدان -گفت -زال  /دو راه ست هر دو به رن و وبال
...
تو کوتاه بگزین شگفتی ببین  /که یارِ تو باشد جهان آفرین
باالخره رونده بر این دو تـردید غلـبه می کـند و رنِ صحنه های خداحافظی را پـشتِ
سر می گذارد:
بیامد پر از آب رودابه روی  /همی زار بگریست دستان بروی
به پَدرود کردنْش رفتند پیش  /که دانست که ش بازبینند بیش؟
تردیدِ سوّم نه از رونده و نه از مـسیر که از مردِ بیـنا برمی خـیزد! تـردیدی حکیـمانه که
آیا جهان اصال به چنین سفرهایی و چنین مفارقت هایی می ارزد؟ فردوسی زمانی بس
کوتاه )به قدرِ دو بیت( از داستان خارج می شود و می گوید:
زمانه برین سان همی بگذرد  /پی َش مردِ بینا همی بشمرد
زمانه می گذرد و حکیم صدایِ قدم های او را می شنود و با خود شماره می کـند! با
خود می گوید:
همان روز کان بر تو بر برگذشت  /تنت از بدِ گیتی آزاد گشت
»آزادی از بدِ گــیتی« در گروِ روزی ست که می گذرد .این حالِ حــاضر است که
می تـواند خوب یا بد بـاشد .چنـین فرضِ حکیـمانه ای که مبتـنی بر اغتـنامِ فـرصت
2اگر این دوبتِ اخیر حدیثِ رستم در باره ی خودش باشد که آثار تردید در آن واضح است  ،اما اگر برای کاووس باشد )یعنی
بگوید؛ کاووس که هنوز از »تنِ خود نابوده سیر« بود نباید به این راه می رفت  ،باز هم می تواند مبینِ تردید و تزلزل باشد.

است در آغازِ یک داستانِ هول انگیز چه معنایی جز »تردید از نوعِ سوم« دارد؟
پس از »تردید« باید از »غفلت« عبور کرد؛
ماجرایِ خوانِ نخــست با خفــنتِ رستم  -بــعد از خوردنِ گور -در مــکانی ناامن
شکل می گیرد:
یکی نِیسِتان بسترِ خواب ساخت  /درِ بیم را جایِ ایمن شناخت
در آن نیستان بیشه ی شیر بود  /که پیلی نیارستی آن نِی پَسود
رخش البته بیدار بود؛
دو دست اندرآورد و زد برسرش  /همان تیز دندان به پشت اندرش
درسِ بـزرگی که در خوانِ نخـست می گیـریم اهمـیّتِ بـیداری به معـنایِ واقـعیِ کلـمه
است .گـذشنت از تـردید خـطرِ غفـلت را افـزایش می دهد .گاهی اطمیـنان حالتی در
فرد ایــجاد می کــند که کفّه ی »بــیداری« سبک می شود .رهرو بــاید بــیدار مبــاند و
بیدار بخوابد و بیدار مبیرد!
نقطه ی عطف )خوانِ چهارم(:
آنـچه در خوانِ چـهارم می بینـیم به شکلِ عجـیبی عیـنا در خوانِ چـهارمِ اسفندیار هم
تکرار شده است ،عفریته ی جادو خود را به شکلِ یک زنِ زیـبا در می آوردتا قهـرمان
را بفریبد.
بـاید توجه داشت که رستم تا این حلـظه از سه مرحله ی پرمـخاطره گـذشته ،خـسته و
ناآشنـــاست .هـــنوز کـــسی را نـــیافته که از او مـــسیری را بپـــرسد و چـــیزی یادبگیرد.
نـاآشنایی ورطه ی خطرناکی ست انـسان را از طبیعتِ خود دور می کـند و غمِ غـربت
را بــرسرِ آدمی فرومی ریــزاند» .نــاآشنایی« یعــنی »بــریدن از خود« و »نــگاه کردن در
آینه ای که خود را در آن همـــچون خارِ سرگردانی در بیـــابان می بینـــیم«» ،من اون
سرگشته خارم در بیابون /که هر بادی وزه پیـشش دوومنُ« .تنـهایی باعث می شود ما
بپنداریم که کسی بوده ایم ،شخصیتی داریم ،دیگران به ما شیفته بوده اند .
رستم اکـنون در چنـین موقعـیتی قرار دارد  ،ناگـهان زیرِ درختی و در کـنارِ چـشمه ای
غذایی می بیــند که با سلیقه نــهاده و برایِ خوردن آماده شده است .جامِ شرابی
آجناست و طنبوری که رستم را به سویِ خود می کشد؛
ابا مِی یکی نغز طنبور بود  /بیابان چنان خانه ی سور بود

تهمنت مران را به بر برگرفت  /بزد رود و آن گه ره اندر گرفت
»راهی می زد که آهی بر سازِ آن توان زد« و غــــزلی می خــــواند که در مــــیانِ
یک شاهنامه ناچار ساختارِ مثنوی به خود می گرفت:3
که آواره و بدنشان رستم است  /که از روزِ شادیش بهره کم است
همه جایِ جنگ است میدانِ اوی  /بیابان و کوه است بستانِ اوی
همه رزم با شیر و با اژدها  /ز دیو و بیابان نیابد رها
می و جام و بویا گُل و میگسار  /نکردست بخشش وُرا کردگار
همیشه به جنگِ نهنگ اندرست /وُگر با پلنگان به جنگ اندرست
برایِ یک »مرد« چنـین حـسی ناگزیر با وجودِ یک زن معـنی پـیدا می کـند .زن است
که مرد از بطنِ او زاده شده و از پستانِ او شیر مکـیده و در آغوشِ او آرامِ گرفـته است.
در چنین حالی از تنهایی و »نیازبه دردِ دل« همه چیز برای پیداشدن یک زنِ جادوگر
فــراهم است .برایِ کــندن و وارستگی از متــنّا  ،رهایی از زنِ جادوگر رمزی ست که
ذهن را به گــذشنت از تعـــلّق راهنمایی می کـــند .نـــاچار صدایِ آوازخوانیِ رستم
به گوشِ زنِ جادو می رسد:
به گوشِ زنِ جادو آمد سرود  /همان چامه ی رستم و زخمِ رود
بیاراست خود را به سانِ بهار  /وُگر چند زیبا نبودش نگار
برِ رستم آمد پر از رنگ و بوی  /بپرسید و بنشست نزدیکِ اوی
تشخیصِ راه از چاه در چنین موقعیتی بـسیار دشوار است .متنّـاهای آدمی با ریـسمانی
از ابریشم به او بسته شده اند .فرد با متنّا به دنیا می آید و بزرگ می شود» .کـندن از
تعـلّق« مـثلِ اهدای عـضو با جـراحّی و احتـمالِ پـشیمانی هـمراه است .آنـچه به رهرو
کــمک می کــند آرمان است  ،راندنِ نامِ »مــهر« بر زبانِ رستم سحرِ جادو را بــاطل
می کند:
یکی طاسِ می برکفش برنهاد  /ز دادارِ نیکی دهش کرد یاد
چو آواز داد از خداوندِ مهر  /دگرگونه تر گشت جادو به چهر
نقطه ی ماکزیمم:
3

شاید این پنج بیت نخستین غزل-مثنوی یی باشد که ما در ادبِ فارسی داریم  .بعدها در دیوانِ شمسِ تبریزی منونه های
درخشانی خواهیم دید.

»رهاییِ رستم از خویش« او را آماده ی اعتماد به دیـگران می کـند ،شگفتا که نامِ این
دیگری در داستانِ هفت خوان »اوالد« است .اگر چه این نام احتـماال بر وزنِ »پوالد«
و اَوْالدِ عــربی بر وزنِ »سوداء« و از نــظرِ معــنی و ریــشه از یــکدیگر جدا هــستند اما
کلمه ی اَوْالد به معنای فرزند در زمانِ فـردوسی -به ویژه نزدِ شیعیان -بـکار می رفـته
و هیچ بعید نیست که در این داستان رشته های نامرئیِ تداعی بینِ این دو بـرقرار بوده
است .هــرچه هــست رستم به اُوالد اعتــماد می کــند و به یاریِ او از عجیب تــرین
سرزمین ها می گذرد  .جایی که مردمانی با گوش های بـرآمده  ،سرهایی مـثلِ سگ و
پــاهایی همــچون اخــتاپوس دارند .رستم دیــگر آنــقدر نیرومــند شده که هــیچ کوه و
درّه ای مانعش منی شود و هیچ هیوالیی در دلش ذره ای ترس ایـجاد منی کـند .صدایِ
شیهه ی اسبش شکوهِ طــلوعِ خــورشید را دارد و از فــاصله ی دور دلِ شاهِ اسیر را به
رهایی گرم می کند.
کی کاووس کور شده است و قادر به دیدن نیـست ،چاره ی این نابیـنایی دست یافنت
به جگرِ ساالرِ دیوانِ مازندران است .خوانِ هفتمِ رستم گذشنت از هفت کوه و دست
یافنت به جگرِ این هیوالست:
گذر کرد باید بر این هفت کوه  /ز دیوان به هرجای بینی گروه
یکی غار پیش آیدت هول ناک  /چنان چون شنیدم تلی بی مَغاک
بیــنایی که از ابــتدایِ این داستان من ادِ آگاهی بود اکــنون نقطه ی نــهاییِ مسیــرست ،
وقتی که رستم خود را در غارِ دیوِ سپید می افکنَد خود نیز حلظه ای نا بینا می شود:
زمانی همی بود در چنگ تیغ  /نبُد جای دیدار و جای گریغ
چو دیده مبالید و مژگان بشُست  /وُزان چاهِ تاریک خلتی بجُست
به تاریکی اندر یکی کوه دید  /سراسر شده چاه ازو ناپدید
اوالد پیش از این به او گفته بود که دیو با نور نسبتی ندارد:
بدو گفت اوالد :چون آفتاب  /شود گرم  ،دیو اندرآید بخواب
...
نکرد ایچ رستم به رفنت شتاب  /بدان تا برآمد بلندآفتاب
گفتارِ آخر:

چــشم پــوشیدن بر شباهتِ این داستان با »هــفت درجه ی تــشریف در آیــینِ مــهر« و
»هـــفت وادیِ سلوک در آیـــینِ تـــصوف« و »هفت خوانِ اسفندیار در شاهنامه«
امکان پذیر نیست اما آن چه هفت خوانِ رستم را متمایز می کـند ساختارِ تطبیق پذیرِ
آن بر جتربه های فردیِ هر کسی ست که تغیــیر و خــطری بزرگ را در زندگی جتــربه
کرده است .جتربه ی مـهاجرت  ،تغیـیرِ دین  ،مـبارزه ی سیـاسی  ،زندان  ،عـشقِ ممـنوع
و هر جت ربه ی سخت و تاثیـــرگذاری کـــمابیش از چنـــین هفت خوانی می گذرد.
جتربه ی رستم منایـشی عمیـقا انـسانی از روزگارِ کـهن است که الـگوی خودش را بر ما
حتمیل کرده است.
مارچ ۲۰۲۰
اتاوا
مهرانِ راد

