
 ارزانیان

در داستانِ بهرام گور

عدالتِ به ـبـحثِ  که از کشـیـدهشدن  ندار درآمیخته  با ـمـقولهی دارا و  شاهنامه ـچـنان   داستانِ بـهـرامگور در 
این مـوضوع  معطوفخواهـدشد. در به  ذهنِ مـخاطب   چه نخـواهد  ردوسی بخـواهد و  اسـت.چه ـف ناگزیر   اجتـماعی 
 داستانِ بهرام،  فردوسی به ما از پادشاهی سخن میگوید که به  پشتگرمیِ یک نیرویِ زُبدهی خارجی به ایران میآید
خود -در ادشاهی خـلع میکـند و  با زور از ـپ زدگرد-  را  اراضی از ـی سرانِ  ـن زرگان و  ادشاهِ مـنسوبِ ـب  و «خـسرو»  -ـپ
به که  ایران مـیشود. بـهرام  شاهِ  برمیدارد و  شیر  شاهی را از مـیانِ دو  تاجِ  خودش آن را درمـیان نـهاده-   که   شرطی 
-به تــعبیرِ سرگرمِ  ـتدا  پدرش را تــکرار نکــند» از هــمان اـب قول داده؛ «هــرگز خــشونتهای بیرحــمانهی  ـزرگان   ـب
زنان دل با  به خُــفت و ـخـیز  -دستور و ـمـشاورِ خردـمـندش-   روزبه  به ـتـعبیرِ  بازی و نخجــیر ـمـیشود و   ـفـردوسی- 
است، ـنـاشناس و طبیعی روان  شکارگاههای  به دـنـبالِ  ـهصحرا و دشتـبـهدشت  وقتی صحراـب این ـبـین   میـبـندد. در 

ناخوانده طبقاتِ مختلفِ مردم را میبیند و میسنجد.
آشوبِ که در  یافته  مواجه مـیشوند گریـزگاهی  با بـهرام  که  آدمهای رنگُ وارنـگی    فـردوسی در جمـعکردنِ 
ـیها ، غذاها ، ترانهخواـن واردشود و از  مردم  به روزمرگــیهای طبــقاتِ مختــلفِ  تی  شاهنامه خل سترکِ   نبــردهایِ 
وسایلِ ـکــسبوکار و جدلهای زـنــاشویی ،  نوکری ،  ارباب و  روابطِ  زندگی ،  وسایلِ  اسباب و   رـقــصیدنها ، 
کَرَم از با نـسبتهای متـفاوتی از فرزانـگی و  ندار  آدمهای دارا و  سخن بگـوید. طـیفِ   شعرگفنتها و بادهگـساریها 
درستِ تقـسیمِ شکلِ  ذهن را در  صف میکـشند و  سوی دیـگر  پـیشِ چـشمِ خوانـنده   سویی و بُـخل و تـرشرویی از 
 ثروت به چالش فرامیخوانند. غیر از این اتفاقاتی میافتد که شاه باید یک ثروتِ هنگفت را بهنفعِ خزانهی سلطنتی
رتر- موارد ـنحوهی تقـسیم -بهعـنوانِ یک اـلگوی ـب اموال تقـسیم کـند، در اـینجور  وارثانِ آن  یا  ینِ مردم   ضبط و یا ـب

رویدادی خواهدبود که ثبتِ آن درحدِّ تصویبِ یک قانون و تنظیمِ یک بیانیه ارزش دارد.
 خوشبختانه و شگفتا که در روندِ حوادثِ  داستان، خواننده چهار بار با این ضرورت مواجه میشود که شاه
یک نـگاه و رویـکردِ مورد در مجـموع  این چـهار  مالِ هنـگـفت تـصمیم میگـیرد، بـررسیِ  یک   نـسبتبه سرنـوشتِ 

نسبتاً مبسوطی را نسبت به عدالتِ اجتماعی و نقشِ حکومت در آن بدست میدهد:

 )۴۶۰ص ) داستانِ گنجِ گاوان  (۱
که حالی  مردِ مهترپـرست» در  راهی میگـذشت. «بیـامد یـکی  سپاه» از  با  «خود و مـوبد و ویـژگان    بـهرام 
که آن «دهـقانِ شد  به زودی معـلوم  سخنبگوید.  شاه  با  داشت و میخـواست ـمـستقیماً و تنـها  دست   کُلنـگی در 
به زند و  هرام ـتصمیمگرفت در زمـینهای او خیمهـب است.  ـب خود مـشکوک  اراضیِ  وجودِ گـنجی در  به   کـدخدای» 



 حفّاری در اطرافِ محلی که زمینش آب را با سروصدا میبلعید مشغول شود. «ز کندن چوگشتند مردان ستوه
 پدیدآمد از خاک جایی چو کوه» و چیزی نگذشت که دو گاوِ طالیی با چشمانی از یاقوت در محاصرهی خانهای
 از آجر و ساروج بدست آمد که در شکمِ گاوان و همچنین در آخورهاشان  ثروتی هنگفت از جواهراتِ گرانقیمت
 انباشتهبود. شاه به حتقیق پیرامونِ هرگونه نام و نشانی فرمان داد که صاحبِ این گنج را آشکار کند. سرِ موبدان «به

  نبشتهست برگاو: جمشید شاه» . این نوشته بیش از پیش میتوانست میراثبریِشاهِ جهان گفت: کردم نگاه 
دستگاهِ سلطنتی را مسجّل کند اما بهرام چنین اعتقادی نداشت و به سرِ موبدان گفت:

چرا کرد باید مرا گنجِ خویش؟ز گنجی که جمشید بنهاد پیش
فرازآید، آن پادشاهی مبادهرآن گنج را جز به شمشیر و داد

به داد و به شمشیر گنج آگنیماگر نام باید که پیدا کنیم
شاه حتا برای سپاهیان نیز حقی  قائل نبود:

نه تنگ است بر ما به مردی زمیننباید سپاهِ مرا بهره زین
هکار رـفته است. در ـنگاهِ یان» ـمیداند و این واژه ظاهراً ـمعادلِ «نیازـمندان و ـمستحقان» ـب  ـبهرام گـنج را سهمِ «ارزاـن
این دادگری اـیـجاب میـکـندکه  «آسیبپذیر» شناختهـمـیشوند.  دستِکم  یا  «آسیبدیده» و  مردم   شاه ـگـروهی از 

افرادزیرِ چترِ حمایتِ حکومت قراربگیرند:
کودکانِ یتیم و زنِ بیوهفروشید گوهر به زرّ و به سیم

بباید شمردن به رسمِ کیان همچنانخواستهخوردگانسرِ 
گسسته دل از نام و آرام و کام تهی دست مردم که دارند وام

 در این فهرست -چنانکه دیده میشود- چهار دسته از مردم مشمولِ دریافتِ کمکهای حکومتی از محلِ «درآمدِ
حاصل از گنجِ گاوان» شناختهشدهاند:

 ) زنِ بیوه (بعدها میفهمیم که مراد از زنِ بیوه درواقع دو گروه از زنانند ؛ یکی زنانی که پس از از دست دادن۱ِ
شوهر منبعِ درآمدی ندارند و دوم زنانی که به تنهایی مجبور به پرورشِ فرزندان خویشند)

) کودکِ یتیم۲
) ورشکسته ۳
) کسی که منیتواند از عهدهی بازپرداختِ وامِ خود برآید۴

افرادِ ـیـادشده بدانیم همهی  بد نـیـست  اما در ایـنـجا  کاملتر ـمـیشود   این فـهـرست در ـقـسمتهای ـبـعدی دقـیـقتر و 
جانبِ نهــادهای مــربوطه دیده و از  دولتی معروفــند  خدماتِ  به  که   امروزه در سیــستمهای حــمایتیِ کــشورهایی 

با عـناوینی همـچون:  ونه در کـشورِ کـانادا  برای من ball  پـشتیبانی مـیشوند  out peyment یا    child tax 



benefit ِتری نظـیر یا عـنوانِ کـلّی  با معـادلهایwelfare و  به ترـتیب  نام مـیبرد  هرام  که ـب افرادِ فهـرستی    عمالً 
 single mom 

orphan
bankrupt

  in debt person
حتتِ پوششِ حمایتهای دولتی قرار دارند

 )۵۰۹ص ) اموالِ فرشیدورد   (۲
ضبطِ اموالِ فردیِ  بارِ دومی که ـفردوسی به سَروَقتِ  فهـرستِ دریافتکـنندگانِ کمـکهای حکـومتی میرود پس از 

ثرومتند و عبوس به نامِ فرشیدورد است. قسمتی از ثروتِ او چنین توصیف شدهاست:
به هر کاروانبر یکی ساروانشتر بود بر دشت ده کاروان
ز پشمِ شتر ، چرخهای پنیر  ز گاوانِ ورزا  و گاوانِ شیر

-کس او را به گیتی ندانست نام-همه دشت و کوه و بیابان کنام 
(سُم در اینجا یعنی آغُل)همه روغنِ گاو در سُم به خُم  بیابان سراسر همه کنده سُم

(مراد از پینو کشک و از ترف قرهقروت است)شتروار بود اندران کوهسار ز پینو و از ترف سیصد هزار

به پــایان کار  قوز درمــیآورند و  که فهرستنویــسان  به درازا میکــشد  ثروتِ فــرشید ورد چــندان   گرتــهبرداری از 
 منیرسد. مامورِ شاه خشمگین از اینهمه ثروت به شاه تندی میکند که عاملِ ثروتاندوزیهایی چنین بیحساب

و کتاب تویی که:
(یعنی سکوتِ تو ظلم به خزانهی مملکت است) ازین خامُشی گنج کیفر بردکز اندازه دادت همی بگذرد

دلِ شاه از اندازهها تازه بههمه کارِ گیتی به اندازه به
 مامور در ادامه میگوید این ثروتها مالِ کسی است به نامِ فرشیدورد که کسی نامِ او را نشنیده و در هیچ بزمگاه و
شاه را نامه)  وسیله بهـرامهور (نویـسندهی  بدین  زندگی میکـند.  ندارد و مانـندِ فـقرا و در گمـنامی   نبردی حـضور 
به جواب خــطاب  تن مـنـیدهد و در  اما  شاه  اموالِ ـفـرشیدورد را ـمـصادرهکند.  خزانه  به ـنـفعِ  که    حـتـریک میـکـند 

بهرامهور مینویسد:
(یعنی کاری به کارِ او نداشتم) همین مرد را نیز نپسودمی نبشت آنک گر دادگر بودمی 

نبُد هم کسی را به بَد رهنموننیاورد گِرد این ز دزدی و خون
بر سیطره  هره منـیبرد را شاـیستهی  خویش ـب مالِ  که از  ضبط میکـند و کـسی را  رشید ورد را  اموالِ ـف شاه  حال  این   با 



چنین ثروتی منیداند:
کزو خورد و پوشش نیاید به چنگبه زیرِ زمیندر چه گوهر چه سنگ

 از ـنظرِ شاه اموالِ ـفرشید ورد مثلِ مِلکِ متروکه است که درواقع صاحبی ندارد و ـباید آن را به نفعِ افرادِ زیر ـمصرف
کرد:

ببخش و مبر سویِ یک موی دستتو آن خواسته گردکن هرچ هست
  گر از بد همی دیر یابد جواز                                   پوشیده دارد نیازکسی را که 

بهچشمِ گرامنایگان خوار گشت     پیری که بیکار گشتهمان نیز 
کنون ماند با درد و با بادِ سردچیز بود و بخَورددگر هرک را 
  به بازارگانی کسش یار نیست                         فام است و دینار نیستکسی را که

پدرمرده و مانده بی زرّ و سیمکودکانی که بینی یتیمدگر 
که کاری ندانند و بیکوششانداندزنانی که بیشوی و بیپوشش

فهرستی که این بار ارائه شده، شش گروه را شامل میشود و پیشنیازهای واجدینِ شرایط هم اضافه شدهاست:
)  فردِ کم درآمد (که آبرومندانه زندگی میکند و مرتکبِ خالف منیشود)۱
) پیر (که کسی به او کار منیدهد)۲
) ورشکسته۳
کسی که منیتواند از عهدهی بازپرداختِ وامِ خود برآید (که دیگر اعتباری در بازار ندارد)) ۴
)  کودکِ یتیم۵
)زنِ بیشوی و بیپوشش ۶

)۵۱۹(ص  )شکارگاهِ بیابانِ جَز۳ّ

 تا کنون ما با اموالی مواجهبودیم که به نحوی بادآورد بودند. شاه تصادفاً ثروتهای هنگفتی را کشفکردهبود که
 نه خود و نه سپاهش هیچگونه زحمتی برای آن نکشیدهبودند. حدِّاکثر کاریکه شاه کردهبود  ثبت و ضبطِ اموال و
روبرو اموالی  با  اما اـکـنون  آید  طبیعیتر بهـنـظر  بادآورد  مالِ  شاید بخــشیدنِ  بود.  برای ـبـیرونآوردنِ ـگـنج   ـحـفاری 
جامعه آسیبپذیرِ  هم بـاید مـیانِ طبـقاتِ  آیا چنـین ثـروتی  سپاهِ او بـدست آمـدهاند  شاه و  دسترنِ  که از   مـیشویم 
ثروت دیدهـمیشود. برای یافنتِ این ـپاسخها نخـست به  تقسـیمشود و اگر چـنین است آیا ـتفاوتی در ـنحوهی ـتوضیعِ 
ولد فراوان زاد و  گور  ا گـلـههای  است و در آجن حدودِ ـخـوزستان  شاه در  پاییزیِ  شکارگاهِ  که  جزّ ـمـیرویم   بـیـابانِ 
شاه ابـتدا خود گرفتـهاند.  زیرِ قلـمروِ  حدود را  رسیدنِ بـهرام آن  که پـیش از   میکنـند و همچنـین کـنامِ شیرانـیست 



رقبایِ طبیعیِ خود را باید از صحنهی شکار حذف کند:
خدنگِ مرا گور گردد رهیچو این بیشه از شیر گردد تهی

شکار پس از دریافتِ باژ و ساو مـهمترین مـنبعِ مالیِ بهرام  در شرایطِ صلح است. مادامیکه سپاه در  فروشِ گوشتِ 
شاه شاخ و ـگـوشت بهراهـخـواهد اـفـتاد.اـبـتدا  سوداگرانِ ـپـوست و  آمدِ  رفت و  بازاری ـپـرسود از   شکارگاهی ـبـاشند 

سپاهیان را از آزار و دستدرازی به اموالِ مردم برحذرمیدارد، آنگاه:
بیابان ز گوران بپرداختندسپاه از پساندر همیتاختند

با و خزّ باقیِ مالـیاتها را دریافتِ دـی هجز  گور را مـمنوع میـکند بـلکه ـب  شاه پس از شکاریِ  پیروزـمندانه نهتـنها فروشِ 
هم میبخشد:

که یک تن مبادا بدین پهندشت،یکی مرد بر گِردِ لشکر بگشت
بدیشان دهید این همه رایگانکه گوری فروشد به بازارگان

درعوض شاه مامورانی را گسیل میکند تا افرادِ زیر را برای دادخواهی و دریافتِ کمک حاضر کنند:

وگر نیستش بهره از گنجِ ما نخفتهست با رنِ ماکسی کو
جوانست و ناتندرستهمان کو  و سست پیرست و بیکاردگر هرک

شدست از بَدِ فامخواهان ستوهکسی زین گروه فام دارد وگر
  از آن کس که دارد نخواهند چیز                            بیپدر کودکانند نیزوگر
  همی دارد از تنگیِ خویش راز                           مامِ کودک نهفته نیازبود

حاکمه یا هیئتِ  شاه و  که از  گروه از اـفــرادند؛ نـخــست ـکــسانی  تازگی دارد دو  این فـهــرست  که  در   ـچــیزی 
با رن و کـوشش که شاه  با ـثروتهایی دارد  افرادی از آسیبدیدگان ارـتباطِ ـمستقیم  افزودنِ چـنین   آسیبدیدهاند و  
 بدست میآورد. در مقدمهی همین شکارِ پاییزی خوانندگانِ شاهنامه شاهدِ خدمتکارانی هستند که قرار است آب
خار امنـیت ایـجاد میکنـند و در با پراکـندنِ  سپاه  شاه و  آرامگاهِ  که بـرگردِ  سپاه را فـراهم کنـند، کـسانی  خوراکِ   و 
افراد در کـــنارِ این  ــیشوند.  ــشکر محـــسوب ـم استخدامِ ـل صنعتگرانِ در  ــندان و  ــهایت همهی کـــسانیکه کارـم  ـن
دارند. قرار  آسیبدیدن از ـنقل و انـتقاالتِ سپاه  که در ـمعرضِ   خانوادههاـیشان جمعـیتِ ـبزرگی را ـتشکیل میدهـند 
مردمِ محـلی را برهم خـواهد زد و در حـکایتِ زنِ  در هـمین داستان  از زبانِ ـبهرام ـمیشنویم که حـضورِ ـلشکر آرامشِ 
روستائیان ـمیشنویم ، همهی این مـثالها ـنشان ـمیدهد که با ـتفاوت  پالـیزبان از حتـمیلِ  زحـمتِ سپاهیان بر زندگیِ 

در نحوهی بدستآوردنِ ثروت فهرستِ آسیبدیدگان و دادخواهان میتواند تغییر کند.
چترِ زیرِ  رن میـبـرند.  بیـماران بـهطورِ کـلی بـاید  جوانی از بـیـماری  وجودِ  با  که  افرادِ بـیـمار ـهـستند  گروه    دوـمـین 



هطورِ خاص جـوانانِ ـلشکری که بـیشتر از هرکـسی در ـمعرضِ انواعِ بیمـاریها  حـمایتِ حـکومت قرار داشتهـباشند و ـب
قراردارند.

)۵۳۷(صغنائمِ جنگ با خاقان 

شاه در مـیانِ که  دقت فهـرستی از دریافتکـنندگانِ کمـکهای حکـومتی میبیـنیم وقـتیست  این  با  که  باری   آخـرین 
یک ـتادن در  ایران را از اـف ـیزند و  شبیخون ـم زمان  ـشکرهای  ـزرگترین ـل ـکی از ـب بر ـی اندک  سپاهیانی  با  ـاباوری   ـن
به دادهاند و ـحـاضر  برای ـخـاقان ـپـیامِ ـبـندگی  پایتخت  افرادی از  حالیکه   ورشـکـستگیِ سـیـاسی جنات ـمـیدهد. در 
 پرداختِ باژ و ساو گشتهاند بهرام با سپاهیانی سبکبار همچون شبحی از آذربایجان در امتدادِ جنگلهای مازندران

میتازد و خود را به مَرو میرساند :
شب و روز تازان و پویان به راهقبا جوشن و ترگِ رومی کاله
- نپرّد بران گونه پران تذرو-برین سان بیامد به نزدیکِ مرو

 بهرام نه تنها خاقان را به بند کشید بلکه در نخستین جنگِ عمرش هوسِ جهاجنویی هم بسرش زد و به بخارا حمله
کرد. این همان جوانِ بازی و نخجیری بود که به قولِ حکیم:

ز نخجیر و بازی جهاجنوی شدبه یکروز و یکشب  به آموی شد
 حاصلِ این فتوحات غنائمِ هنگفتی بود که میانِ سپاهِ خویش تقسیم کرد و ثروتی از باژ و ساو که باید تکلیفِ آن را

روشن میکرد. این ثروتْ فوقالعاده هنگفت توصیف شده است:
درم  بود ازآن گنج و دینار بودهزار و صد و شست قنطار بود  
بگسترد شادان بر او ریخت سیمبیاورد پس مَشکهای ادیم

  رباطی که از کاردانان شنید                   به ره بر هرآن پل که ویران بدید
  وگر نانش از کوششِ خویش بود                    هرکه درویش بودز گیتی دگر 
زنِ بیوه و کودکانِ یتیم به کپّان بسنجید سیمسدیگر
 و از روزِ ننگ و نبرد  فروماند                         پیر کز کارکرد هرآن چهارم
  توانگر نکردی ازو هیچ یاد                   با نژاد به هرکس که بُد پنجمبه

همی داشت درویشیِ خویش راز هر که آمد ز راهِ درازششم

افرادِ مواردِ ـمـشابهِ قـبـلی از  کردن از  یاد  پس از  این فـهـرست نخــست از ـمـرمّتِ ـپـلهاو ـکـاروانسراها میـگـوید و   در 
 بانژادی سخن میگوید که از شوکت افتادهاند و احیاناً به مخارجِ خود درماندهاند . همچنین از مسافرانی میگوید



 که از راههای دراز میآیند و در شهر غریبند. چیزی که مایهی شگفتیاست قرار گرفنتِ این فهرستها بر عددِ شش
شش عددِ  شمارهی فهـرست از  تا  هم جـمع میکـند  با  مادران را  ردوسی کـودکان و  که ـف یم  نجا میبیـن  است . در اـی

فراتر نرود.

مهرانِ راد 
۲۰۱۸ سپتامبر ۲۵


