
آدمِ بیکار
بحثی در حاشیه ی دادگری های بهرام گور

مقدمه

ها به آن ـــکار» چــــندان که در واژه نامه  واکاویِ  واژه ی «بـی موازی دارد؛ نخــــست  هدفِ  ـــقاله دو  این ـم
که ـیـکی از عدالتِ اجـتـماعی»  به  اند.  دوم برـقـرارکردنِ ـنـسبتی ـبـینِ «واژه ی بـیـکار» و «ـنـحوه ی ـنـگرش  نپرداخته 

موضوعاتِ ممتاز در داستانِ بهرام گور به روایتِ شاهنامه ی فردوسی است.
کار» در فرهـنگِ معـین « ضمنِخالصه ی معـنیِ «بی  نامه ی دهـخدا  ندارد». در لغت  کاری  که  ست   کسی 

بودن» و این قـبـیل شغل» ، «بـیـهودگی» ،«معطل  به «ـنـداشنتِ  کاری» را  ها «بی  ارائه ی فـهـرستِ ـبـزرگی از مثال 
توجّه نـنـموده و مـعـنایِ ـمـستقلی در کاری و ـپـرگویی ـهـست  که ـمـیانِ بی  به ـنـسبتی  اما  است،  ـمـعانی ترجمه کرده 

راستایِ این نسبت استخراج نکرده است. آن چه باید به معنی ها افزود:
نامعتبر ، ــقدِ  یاوه گو، منـت زیاده گو،  مدّعی ،  ــکار =  بـی

معترض به زبان که کالمش وجاهتی ندارد.
فردوسی:

دلِ مردِ بیکارِ بسیار گوی
ندارد به نزدِ کسان آبروی

استفاده بدرد نخور و بی  به معـنای  کار»  زیر «بی  در ابـیاتِ 
ـرین سرود» ـق با «گفــتار و  شکلِ مـعـنی داری  به  اما  است 

شده است:
فردوسی:

به هستیش باید که خستو شوی
ز گفتارِ بیکار یک سو شوی

ناصر خسرو:
کردی تدبیر تو ، ولیک همه بد
گفتی الکن سرودِ یافه و بیکار

همچنین در این مثال از تاریخِ بیهقی:
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باید که جوابی جزم و قاطع دهید نه عشوه و بی کار چنانکه
(هر سه مثالِ باال  برگرفته از لغت نامه است)بر آن اعتماد توان کرد. 

سیک می کـــندگاه در حتلـــیلِ ابـــیات شناختِ مـــتونِ کال این معـــنی از «بیـــکار» در  که دانـــسنتِ   کمـــکی 
راه گشاست. برای منونه در بیتِ زیر از حافظ:

هر سرِ موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و مالمتگرِ بیکار کجاست

برای «بیـکار» سمتِ معـنای متـعارف  به  ذهنِ مـخاطب  خود  بودنِ کلمه ی «کار» در مـصراعِ نخـست خودـب به  ظر  ـن
مرا مالمت می کـند که  اما ـکـسی  کار دارم  هزاران  تو  مویِ  سرِ  هر  با  «من  شاعر می گـوید؛  می رود و می پـندارد 
دریافتِ برای درک و  ذوقی  که  است  ـگر همــین  ـکاریِ مالمـت که بـی ـندارد  ـانا مــخاطب می ـپ است» و احـی بی کار 

جاذبه های سرِ زلف ندارد. 
در حالی که با معنایِ «مدّعی و یاوه گو» صفتی می یابیم که بخوبی مالمت گر را توصیف می کند:  «رشته های

اتصالِ من به تو قابلِ شمارش نیست، حاال این مالمتگران بروند هر مزخرفی که می خواهند بگویند».

«بیکار» در داستانِ بهرام گور
بار شش  خراجِ جـهان را»  گور  اندر بخـشیدنِ بهرام  سرلوحه ی «گفـتار  به  شاهنامه  گور در  داستانِ بهرام  در پـایانِ 
ینِ مـفهومِ رایج از «بـیکار»  ـتکرار شده است که ـپنج موردِ آن محـتملِ مـعنای ادـعاشده در این ـنوشته است. یـعنی ـب
مورد ِ یک  ذهن را ـمـتوهّم می ـکـند. در آن  نامعتبر»  یاوه گویی و ادـعـاهای  «یاوه و  کاری و مـفـهومِ    کار و بی  بی 
رها که ـکــاشته ـنــشده و بی ـحــاصل  است  به «زمـیــنی  اشاره  کار»  بـکــلی مـعــنای دـیــگری دارد و  استثنا، «بی 

شده است»:
بشد رای و اندیشه ی کشت و ورز

  مرز  بی کاربه هر سو گیا رُست و
یادکردیم که از فـردوسی و ناصرخـسرو و بیهـقی در مـقدمه  سه مـثالی  برخالفِ  بدردنخوری  این بی حـاصلی و  چون 
قرینه ای با گفنت ندارد  و اصوال در باره ی انسان به کار نرفته است خود بخود از بحثِ ما خارج است اما پنج موردِ

دیگر بر اساسِ تصحیح دکتر جاللِ خالقیِ مطلق به قرارِ زیر است:
 بفرمود پس تا خراجِ جهان            نخواهند نیز از کهان و مهان!)۲و۱
-سرِ خفته از خواب بیدار کرد-    به هر شهر مردی پدیدار کرد 

نیاید ز بیکاری افکاری یی!بدان تا جنویند بیکاری یی       
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کاری» یدار می کـند «بی  هرام اـیشان را ـب مامورِ ـب که  فرض کـنیم  شهروندان  شده را  یدار  اگر خفته ی ـب مورد  این  در 
دیدار یدارکرد» را ـپ خواب ـب اگر «سرِ خفـته از  اما  دهد.  شغل و ولـنگاری و...» معـنی  داشنتِ  واند «تنـبلی و ـن می ـت
که شکل  این  به  شود،  اعتراض می  یاوه گویی و  به معـنایِ  گاه «بـیکاری»  شهر بدانیم آن  مامور و ـمسئول در  شدنِ 
یاوه سخنانِ  مدعیان  که  اشد و مراقـبت کـند  شاه ـب یدارِ  که چـشمِ ـب کرد  دیدار  مردی را ـپ شهری  هر  می گـوید: «به 

نگویند»
این معنی در ابیاتِ بعدی به این صورت حتکیم می شود:

ز پوشیدنی گر ز گستردنیز گنج آنچ بایستشان خوردنی
که نیک و بد از من نباید نهفتبدین پرخرد موبدان داد و گفت

مخواهید چیزی کراجنی بوید (خودتان را کنار بکشید)میانِ سخن ها میاجنی بوید
ز بدهاگمانیم کوته کنید!مرا از به و بتّر آگه کنید

خرد شد به مغز اندرون کاستهکه از داد و بیکاری و خواسته)۳
شدتِ است. یـعـنی از  کارنکردن  به مـعـنای تنـبـلی و  این «بـیـکاری»   که  رسد  ـظر می  به ـن طور  ـتدا این  باز در اـب
دادگری(نگرفنتِ مالیات) و بی نیازی و کارنکردنِ دهقانان و مال و منالی که به آن دخلوش بودند خردورزی ها رو به

ویرانی و تعطیلی گذاشت.
این بیت اما اشاره به زمانی دارد که موبدان در همه جا به ـعنوانِ چشم و گوشِ شاه مستقر شده اند و سیلِ نامه ها

به دربار سرازیر است:
ز هر کشوری نامه پیوسته شدبران بخردان کارها بسته شد
خرد شد به مغزاندرون کاستهکه از داد و بیکاری و خواسته

هنوز «بیکاری» می تواند ادعا و یاوه گویی و اعتراض معنی دهد چرا که پس از آن می گوید:
جوانان ندارند ارجِ مهانز بس جنگ و خون ریخنت در جهان

نه اندیشد از شاه و موبد بنیز!دل آکنده گردد جوان را به چیز 
خوب معلوم است که اعتراضاتِ جوانان در شهرها به ویژه به واسطه ی جنگ های بهرام (ازجمله با خاقانِ چین که
ها و مراد از بـیـکاری هـمـین گفتـگـوها و احـیـانا دگرجویی  کرد) منـظـوراست و  سرازیر  ایران  به  ثروتِ هنگــفتی را 

دگرخواهی های جوانان است.
نریزد نباشد به بد رهنمونبدان چاره تا مردِ بیکار خون)۴
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جوانان ندارند ارجِ مهانز بس جنگ و خون ریخنت در جهان

نه اندیشد از شاه و موبد بنیز!دل آکنده گردد جوان را به چیز 
خوب معلوم است که اعتراضاتِ جوانان در شهرها به ویژه به واسطه ی جنگ های بهرام (ازجمله با خاقانِ چین که
ها و مراد از بـیـکاری هـمـین گفتـگـوها و احـیـانا دگرجویی  کرد) منـظـوراست و  سرازیر  ایران  به  ثروتِ هنگــفتی را 

دگرخواهی های جوانان است.
نریزد نباشد به بد رهنمونبدان چاره تا مردِ بیکار خون)۴

در این بیت بخوبی معنای اعتراض و ادعا از بیت تراوش می کند. شاه قانونی وضع کرده که شش ماه خراج بگیرند



و شش ماه آن مال را به شهروندان مسترد کنند تا تا مردِ بیکار به بد رهنمون نشود.
به بی دانشان بر بباید گریستکه بیکاریِ او ز بی دانشی ست)۵

بپردازیم خورده به اـیـشان  خورده  اگر  پس از آن می ـگـوید  که  ویژه این  داریم به  وضوح  این ـبـیت ـنـیز ـکـمابیش  در 
صدایشان قطع می شود:

چو شد گرسنه تا نیاید به بانگ!ورا داد باید دو و چار دانگ

دادگریِ عمودی

توجه باید داشت که «دادگری» با آن چه ما امروزه از مفهومِ عدالتِ اجتماعی می فهمیم یک تفاوتِ عمده دارد.
در دادگری یک ـنگاهِ از باال به پایین وجود دارد. شاهِ دادگر در راسِ هِرمی است که در ـقاعده ی آن اـقشارِ مخـتلفِ
ثروت ، دادنِ مـنــزلت ، باج خواهی ، ـپــاسخگویی ، ـمــجازات ، ـتــوضیعِ  زندگی می کـنــند. ـنــحوه ی   اجـتــماعی 
رسیدگی به شکایات و هرنوع کنشِ اجتماعیِ دیگری در این ـمحورِ عمودی معنی دار می شود. اگر شاه حـکومتِ
شدنِ هرم و گـسترده  شدنِ ارتـفاعِ  دادگری کـوتاه  دادگر بـاشد و نـشانه ی حتـققِ  پـایدار و مقـتدری می خـواهد بـاید 
اید حال ـب داشته ـباشد در ـعینِ  ایدار  خود درآورد تا ـهرمی ـپ سلطه ی  ـقاعده ی آن است. شاه ـباید سرزمین ها را زیرِ 

اوجِ بی اندازه نگیرد و تا می تواند به قاعده ی هرم نزدیک شود. 
تار و پودِ یک پارچه می توان دید. مردم و صاحبانِ ـمشاغل به ـمثابه ی رشته های این عدالتِ اجـتماعی را  اما ـمثلِ 
ـگارِ ـسبی در نــقش و ـن پارچگیِ ـن سالمت و یک  بادوام نیازمــندِ درهم تنــیدگی و  سطحِ  یک  داشنتِ  اند.  پارچه 
های که ـبـینِ بخش  است  های روابطی  صحبت از ریزه کاری  جا  سازد. در این  که اجـتـماع را می  ست  منسوجی 

مختلفِ منسوج داریم ، به آفاتی فکر می کنیم که تارها را پوسیده و مندرس می کند. 
ثالِ یک ـم برای ـبدست آوردنِ  اعتراض» ـمساوی نـیست.  کردن ، ـنقد و  ادعا  با «سخن گفنت ،  مدل  این دو  ـنسبتِ 

مدیریتِ ماترـیسی  Matrix (عمـلی و جتـربه شده می توان به ـبحثِ  managementدر حوزه ی مدیریت توجه (
دیده و چـیده ماتریس  یک موسـسه مـثلِ  مدیریتِ عـمودی و سلـسله مراتبی کارمـندان  بر خالفِ  مدل  این  کرد. در 
داشته پروژه ـن مالیِ  با مـسئولِ  که ـنسبتِ مـستقیمی  اشد  به کـسی ـب فرد  یک  کاری  گزارشِ  است  شوند و ممـکن  می 
ارتش که اطاعتِ بدونِ خـدشه و سـلسله مراتبی می طـلبد. در چـنین ـباشد. چـنین مدیریتی را مقاـیسه کـنید با ـنظامِ 

فضایی است که مفهومِ «مدعی و معترض» با «بیکار» نسبتِ معنی داری می یابد. 
وقتی حافظ می گوید:

ما کجاییم و مالمتگر بیکار کجاست
با سرعت یک فاصله ی بسیار زیادی بینِ «ما» و «مالمت گر» به ذهن متبادر می شود که یکی به وصال رسیده و
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هر سرِ مویش و هر سلولش در حالِ اتصالند و دیگری بکلی از مرحله پرت است و حرفِ مفت می زند. همین گونه
است تعبیرِ فردوسی از «بیکار» که   در نتیجه گیریِ داستانِ بهرام گور  مشاهده شد. 

        که از داد و بیکاری و خواسته
خرد شد به مغز اندرون کاسته
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