
دارا و ندار در قلمروِ بهرامگور

داستانِ بهرامگور در شاهنامه بهسه دلیل اهمّیت دارد.
ـکم  ــیان از برـجــستگی   و ـی نزدِ ایراـن روزگارِ ـفــردوسی  ــهرام در   اـیــنکه شخـــصیتِ ـب

۱نوعیطرحوارگی  برای رفتار با دیگران -بهویژه زیردستان- برخورداراست. 

زندگیِ طبـقاتِ مختـلفدوم به  شکلِ بـیسابقهای معـطوف  به  داستان    ایـنکه فـضای 
-و گاه محرومِ- جامعه است. 

اماسوّم که ـهمشکل  رُستم، چـهرهای ظـهور میکـند    اـینکه در ـفقدانِ مایوسکـنندهی 
وارونهی  اوست؛ رستم «پهلوانی شاهوش»  و بهرام «شاهی پهلوانمنش» است. 

عدل و داد تبیینِ معیــارهای  برای   داستانِ بــهرام همچنــین فــضای منــاسبی 
که داستان ایــنطور بهنــظر مــیرسد  نامربوطِ  ظاهرا   بــهدست مــیدهد. از مــقدمهی 
تبیینِ این زمیــنه بــودهاست،  خویش در   فــردوسی نــیز متــرصّدِ تعلــیمِ مــبانیِ فــکریِ 
مردم و طبـقاتِ مختـلفِ اجتـماعی کشیـدهاست و در به  سخن را  عدلوداد   معیـارهایِ 
 این راه خواننده خواه ناخواه باید با حکایتهایی مشابه مواجهگردد.   انگار در مسیرِ
رونده از که  با ـگــلهایی مـتــفاوت طراحیـکــردهاند   داستان باغـچــههایی  ـهــمشکل 
ــبوهی از است اـن بدونِ احـــساسِ خـــستگی عبورکـــند. همچنـــین ممـــکن  ــارشان   کـن
زندگیِ بهرامگور- در بینِ مردم موجود بوده و  داستانهای مشابه -مربوط به حوادثِ 
توالی را میاـنـشان رشتهی  خوب مـرتب کـند و  با نظـمی  آنها را   فـردوسی میبایـست 
با حـوصله بعـضی حکایـتها را که احتـماال فـردوسی  حدس زد   بـرقرار منـاید. مـیتوان 
به هم که خـیلی  دهاند  داستانهایی ماـن حال  بااین  ادغام کرده است.  یا در هم   حذف 
 شباهت دارندو میتوان آنها را حولِ مقولهی «عدل و داد و دارا و ندار»  به سه دسته

-که هریک سه شخصیتِ تکرار شونده دارند-  تقسیمکرد: 
 الف) داستانِ دهـقانهایی اصیل و ـبزرگوار که در سخاوت جاـیگاهِ بـلندی دارند و در

هرام منـسوب میکـردند (ن.ک.۱ به ـب خود را  بویه ، شـروانشاهان وسـلسلههای دـیگری  صفاریان ، آلِ  بود که  هحدّی  هرام ـب  محـبوبیّتِ ـب
دایرةاملعارف بزرگِ اسالمی ذیلِ بهرام). شاهنامه نیز با پرداخنت به ماجراهای بهرام به این روند کمک کرد.



در تربیتْ -بهویژه تربیتِ دخترانِ خود -  ممتازاند.
ب) داستانِ مردانی خسیس که از مهمانهای خویش بیزارند.

هپای دـیگران خود ـب مال  اشیدنِ  ناداری در ـپ وجودِ  با  که  یک زن  دومرد و  داستانِ   ج) 
تردید منیکنند.

قدری در اما ـپــیش از آن  جدا ـبــررسی میکـنــیم  جدا  گروه  را  سه  این   دراـیــنجا  
«مقدمهی ظاهراً نامربوط» درنگمیکنیم:

مقدمهی ظاهراً نامربوط:

آغاز بارشِ ـتـگرگ   زیرِ  سرد  یک زـمـستانِ  داستانِ بـهـرامگور را در  سرودنِ   ـفـردوسی 
میکند:

همی تیر بارید از ابرِ سیاهبرآمد یکی ابر و شد تیره ماه
نه بینم همی بر هوا پّرِ زاغنه دریا پدید و نه دشت و نه راغ
چه سازد همی زین؟ بلند آسمانحواصل فشاند هوا هرزمان

جو تا هنـگامِ بـرداشتِ  به نقـصان دارد و قطـعاً  سرمایی آذوقهی فـردوسی رو   در چنـین 
دوام نخواهد آورد:

نه چیزی پدید است تا  «جودرو»نه ماندم منکسود و هیزم و نه جو
زمین گشته از برف چون کوهِ عاجبدین تیرگیروز و هولِ خراج

اصلی؛ مـثلِ داستانهای  آغاز میکـند. از  هُره  با اـیجادِ دـل خود را  داستانهای   ـفردوسی 
تا حکاـیتهای کـوچکِ ـفرعی. در همـین وسهراب» گرـفته  یژه» و «رستم   «ـبیژن و مـن
شاه آغاز مـیشوند مثالً طُـغرای  با دلـهره   داستانِ بهـرامگور اغـلبِ حکایـتهای فـرعی 
که اوست  گم ـمـیشود و در جــستجوی  است-  اهدایی خــاقانِ چــین  ـرندهی   -که ـپ
درندگان در سهمگین ممــلو از  ـگر بیــشهای  رقم مــیخورد. در حــکایتی دـی  ماجــراها 
ساخته جوری  این دلهــرهها  شاه بــاید از آن بــگذرد.  که   مــقدمه تــوصیف مــیشود 

 . مثالً اگر  میخواهد به۲میشوند که در ادامه با محتوای قصه سازگاری داشتهباشد

 این شگرد را با مسامحه میتوان همان براعتِ استهالل (شگرفآغازی) دانست با این تفاوت که براعتِ استهالل ربطی به داستانسرایی ندارد و مثالً در مقدمهی یک اثرِ علمی۲
 هم میتواند کاربرد داشته باشد. هر چه هست منونهها در شاهنامه زیاد است و از قضا سه شاهکار در این زمینه در همین داستان(بهرامگور) دیده میشود که نشان دهندهی

بیداریِ ذهنِ فردوسی به این شگرد در زمانِ سرودنِ بهرامگور است.



توصیفِ زنی بیاجنامد که بر شوی خودچیرگی دارد در مقدمه میخوانیم:
یکی اژدها دید چون نرّه شیربه نخجیر شد شهریارِ دلیر 
دو پستان چُن آنِ زنان بر برشبه باالی او موی بُد برسرش

بزد بر برِ اژدها بیدرنگکمان را به زه کرد و تیری خدنگ
قد ازدواجهای مـکررِ او ـتوصیف و ـن زنان و  با  شاه  است «خُـفت و خـیزِ»  قرار  اگر    یا 

شود در مقدمه میخوانیم:
یکی ماده را اندرآورد زیرچو پیروز شد نرّه گورِ دلیر 

بخندید چون دید و شد شادمانبهزه داشت بهرام جنگیکمان
گذر کرد بر گور، پیکان و پربزد تیر بر پشتِ آن گورِ نر

دلِ لشکر از زخمِ او برفروختنر و ماده هر دو به هم بر  بدوخت
 با چنین نگرشی از شگردِ مقدمهچینی به ابیاتِ آغازینِ داستانِ بهرامگور برمیگردیم؛
هخود دهاست .  «هولِ خراج» ـفکرِ او را ـب سرد است و آذوقهای برای ـفردوسی مناـن  هوا 

مشغول میکند:
مگر دست گیرد حُیَیِّ قُتیبهمه کارها را سر اندر نشیب 
کزان برتر اندازه نتوان گرفتکنون داستانی بگویم شگفت

قُتیب» این «حُیَیِّ  که  سمرقندی در چارمـقاله میدانـیم   به راهنـماییِ نـظامیِ عـروضیِ 
اما شاعر از او ـطـمعِ ـخـیر و ـگـذشت دارد  زمانِ فردوـسـیست و  توس در  خراجِ   ـعـاملِ 
است از قرار  که  این ابـیاتِ دلـهرهآور مـقدمهی داستانـیست  که  توجّه میکنـیم   کـمتر 
ثروتِ هنگفتی به نامِ «گنجِ گاوان» سخن بگوید. شاهِ این داستان به مال و  بخششِ 
تأمین میکـند. در شکار  فروشِ گـوشتِ  خود را از  ثروتِ  ندارد و  یاتِ رعـایا طـمع   ماـل
مردم که  آسایش بـاشند  امان و  شاه چـنان در  عدلِ  است  بـزرگان از  قرار  داستان   این 
خانه بلـند صدای مـوسیقی و عـشرت -که از  کردنِ  با دنـبال  خانهی ایـشان را   نـشانیِ 

است- پیداکنند.

/مهربُُنداد بُُرزین ماهیار /



ــهشکلِ ــهاد ـب ــقانِ کریمـن سه دـه داستانِ بهـــرامگور  ــعددِ  ــیانِ شخـــصیتهای مـت  در ـم
معنیداری شبیهِ هم هستند:

) مهربُنداد۱
شاه در ــرفی میـکــند.  ــرست» مـع مردِ دـهــقانِ یزدانـپ ــکی  ــردوسی مهربُـــنداد را « ـی  ـف
چرایِ برای  ویژه  به  است و اـیـنکار امـنـیتِ دـهـقان را  شکار   چراـگـاههای  او ـمـشغولِ 
به داستان مشخـصاتِ  مهربُــنداد  صرفِ نـظر از جزـئـیاتِ  تأمین میـکـند.   گـوسفندان 

قرارِ زیر است :
 «پیر» (برون آمد از بیشه مردی کهن)

«آزاده، سخندان و خردمند» (زبانش گشاده به شیرین سخن)
 «ثرومتند» (خداوند ِ گاو و خر و گوسفند)

 «مهماننواز» (بسی گوسفندانِ فربی بکشت)
«میخواره» (یکی خورد و دیگر به بهرام داد)

که اوست  ــزرگیِ  کَرم و ـب  در ـتــوصیفِ مهربُـــنداد آـنــچه بـیــشتر ـجــلوهگری میـکــند 
شراب به مجــلسِ  سایهی درخــتان و کــنارِ جویــبار تــبدیل  شاه را در   استراحتگاهِ 

میکند:
بیاورد و چندی ز ده مهترانبشد مهربُنداد و رامشگران

بیامد یکی جامِ زرّین به مشتبسی گوسفندانِ فربی بکشت
نهادند پیشِ گل و شنبلیدچو نان خورده شد جامهای نبید
بکوشید و بر خوانش آرام دادیکی خورد و دیگر به بهرام داد

 در این توصیف «رنگِ جام» و «نخست نوشیدنِ میزبان» از آداب مجلسِ شراب دیده
سخنانی آنگونه  به مــستی و  خوردن  شراب  این   و بــعدها مــکرراً تــکرار مــیشود. 
سرِ بر  آنی و نـسنجیده میمانـند، نـاچار فـردوسی  به تـصمیماتِ  که بیـشتر   میاجنـامد 
شاهنامه که از منکینـتـرین قـصههای  شراب میرود»  اندر ـحـرامکردنِ   داستانِ «گفـتار 

است.
) بُرزین   ۲

هقرارِ نام دارد.مشخـصاتِ او ـب هرام مـیشود بُـرزین  زبان ـب که مـی  دهـقانِ پُـرمایهی دـیگری 
زیر است:

«پیر» (به لب  برنشسته یکی مردِ پیر) 



«آزاده، سخندان و خردمند» (خردمند پیری و بُرزین بهنام)
 «پدر» (سه دختر برِ او نشسته چو عاج)
 «ثرومتند» (همه باغ پر بنده و خواسته)

 «مهماننواز» (پیِ میزبان بر تو فرخنده باد)
«میخواره» (بیاورد پر می یکی زرد جام)

اوست. ماهآفـرید، فـرانک و دخترانِ  موردِ بُـرزین برجـستگی دارد رامـشگریِ   آنـچه در 
ـست و ـهخوبی آدابِ مجاـل ـصندهاند،  ـب ـوازنده و رـق شاعر، ـن دخترانِ بُــرزین؛   شنبَلید 
اصلی و سرمایهی  که بــرزین دارد  ثروتِ هنگــفتی  باوجودِ   معــاشرت را میدانــند و 
هم آسیابان  مردِ  ازاین-  دخترانی را - ـپـیش   شگرفِ او محــسوب ـمـیشوند. چـنـین 
 داشت اما سخنِ ما بر سرِ بُرزین است که فردوسی او را دهقانِ پُرمایه خطاب میکند و

در توصیفِ دخترانش میگوید: 
نهاده بهسربر ز گوهر کالهبرفتند هرسه بهنزدیکِ شاه

سهدیگر خوشآواز بربط شکنیکی پایکوب و دگر چنگزن
بدین سان که بیند همی شهریارسه دختر به کردارِ خرّم بهار

) ماهیار۳
هم فروش» و «ـبـازارگان»   «گوهر  چه  اگر  که ـفـردوسی او را  است  سوم ماـهـیار   ـنـفرِ 
استفاده صراحتاً از واژهی «دـهـقان»  اوسخن میگـوید  با  وقتی کـنـیزش  اما   میخـواند 
جایِ دـیگـر:«چو دهـقان یا در  به دهـقان بگـفت ......».  امد کـنیزک   میکـند: «بـی

وُرا دید بر پای خاست ....» 
  مشخّصاتِ ماهیار بهقرارِ زیر است:

«پیر» (کسی مردمِ پیر ازینسان ندید) 
«آزاده، سخندان و خردمند» (که ای پیرِ آزادهی نیک خوی)

 «پدر» (ندارد جز از دختری چنگزن)
 «ثرومتند» (بهخروار با نامور گوهر است)

 «مهماننواز» (ز دیدارِ او میزبان گشت شاد)
«میخواره» (بیازید دهقان به جام از نخست)



به داستان رو  به  داستان  که  است آدابدانیهایـیست  دراین ـقـسمت ـمـشخّص   آنـچه 
خود رسیــدهاست.  همچنــین عــلوِّ شکلِ  ـهترین  به ـب ـته و اینــجا   افــزایش و کــمال رـف
دوبار از است. ماهـیار  آراسته  انواعِ هنـرها  به  به تنـهایی  که  داستان  دخترِ   شخـصیتِ 

دخترش به نامِ «آرزو»  راجع به ازدواج نظرمیپرسد:
پسندی تو او را به دیدار و خویپدر گفت با دختر ای آرزوی

 و وقتی که متقابال  از بهرام میخواهد که دختر را بهخوبی وارسیکند به دانشِ فرزندِ
خود میبالد:

همان دانش و کوشش و رایِ اویبهژرفی نظر کن سراپایِ اوی

 از این سه شخصیت -با خصوصیاتِ کمابیش مشابه- پی به اهمیتِ طبقهی دهقانان
 میبریم که در عصرِ ساسانیان ستونِ فقراتِ کشورداری محسوب میشدند و از ارکانِ
رسید هـمـین دهـقـانان به ـعـصرِ ـفـردوسی  حدی باقیـمـاند و  تا   ـحـکومتِ اـیـشان آـنـچه 
وصف میکــند مبلــغانِ بزرگمنــشی و فرهنــگاند، که فــردوسی   بــودند. دهقــانانی 
که آدابِ اجـتـماعی را تـعـریف و ـتـرسیم میکـنـند. اـیـشان کریم   ـمـردمانی ثروتـمـند و 
ویژه دخترانِــشان شاـیـستهی به  رعایت میکـنـند و  پرورشِ ـفـرزندان را ـبـهخوبی   اصولِ 
است یک دـهـقان مـمـکن  خانهی  مردانِ روزـگـارند.  در  با ـبـهترین   ازدواج و هـمـسری 
نان ، مــیوه ، اسب،  گاو ، گــوسفند ،  ایوان ،  کاخ ، آبگــیر ،  دستور ،   خدمه ، 
 زعفران گ، یخ ،ظروفِ رنگارنگ ، بربط ،چنگ و کتاب یافت شود اما آنچه حتماً
اندازههای ـبـسیاربزرگی که ممکــناست در  است  میِ خــوشگوار  باده و  جامِ   ـهـست 

عرضه شود.

/براهام بازارگان فرشیدورد /

که آدمهای  گـداصفتی را مـیخوانیم   در مقـابلِ چـهرهی «دهـقان» ، حـکایتِ 
 مال و لبخند و خوشآمدِ خویش را از دیگران دریغمیکنند. سه حکایتِ خواندنی به



زندگی و اشتراکاتِی  داشنتِ  ضمنِ  که  است  این جـــنس معـــطوف   سه نـــفر از 
خصوصیاتشان یکی پس از دیگری ابعادِ تازهای به خود میگیرد:

) براهام۱
موجِ یآنکه فـردوسی تـصریحی داشتهبـاشد بهنـظر مـیرسد در  است و ـب  بـراهام یـهودی 
هم رسـیدهاست. راوانی  مال و مـنالِ ـف به  داشتند  زدگرد  زمانِ ـی که یهـودیان در   رشدی 
 یکی از دالیلِ ناخوشنودیِ موبدانِ زرتشتی از یزدگرد که او را «بزهگر» خواندند و از
بود. داشتند همـین تـقویتِ مـشاورانِ یـهودی  ابا  شاهی  به   پذیرشِ فـرزندِ او -بـهرام- 
 حتا شایعاتی بر یهودی بودنِ مادرِ بهرام (و از این طریق خودِ بهرام) در میان است که
 به هر حال بر رواداریِ مذهبی در زمانِ یزدگرد  داللتمیکند. کریستینسن از منبعی
که ایـشان اورا «عیـسویِ رحـیم» و خبر مـیدهد  زمانِ یـزدگرد   سریانی نوشـتـهشده در 
شاهنامه ص. ـامهای   ـمـقدسترین ـپـادشاهان ـمـیشناختند(ن.ک.ـجـلد دوم فرـهـنگ ـن

بر۱۱۳۹ ستم  اظِ  -چه بهحل نامِ ـبــراهام  پس از  صفتِ «ـیــهودی»   چه از  اگر   .( 
اما کرد  ـوشی  ـیتوان چشمـپ تاریخی- مـن اظِ مــشاهداتِ  چه بهحل ـنی  و  ـتهای دـی  اقلـی
بازی منیکـند. بـراهام در ایـنجا ما اینـکه بـراهام یهودیبـاشد نقـشی   عجالـتاً در بـحثِ 
ررسیِ آن به ـب وشته متکـفل  این ـن دارند و  هنوعی  هم ـب که همتـایانش   خصـوصیاتی دارد 
 است. نخست براهام را میزبانی میبینیم خسیس، تلخ و بیمروت که بهرام در هیئتِ

سواری بازمانده از سپاه به خانهی او پناه میبَرَد:
مباندم ، چو بازآمد او از شکاربزد در ، چنین گفت کز شهریار
نباشد کسی را ز من هیچ رنگر امشب بدین خانه یامب سپنج
بگفت آنچ بشنید ازآن نامداربه پیشِ براهام شد پیشکار

بگویش که ایدر نیابی سپنجبراهام گفت ایچ ازین در مرن
خصوصیاتِ براهام را میتوان چنین خالصه کرد:

«ثرومتند»(همه خانه دیبا و دینار بود)
«متظاهر به فقر»(بگویش که این جایگاهیست تنگ)

«بهانهجو»(بخسبی و چیزت بدزدد کسی)
«مسئولیتناپذیر»(به پیمان که چیزی نخواهی ز من)

«سختگیر»(همان خشت را پخته تاوان دهی) 
«تنهاخور»(ز گیتی هرآنکس که دارد خورَد)



«تنها نوش»(کسی کو ندارد بود خشکلب)
«بهانهجو»(کنون آنچه گفتی بروب و ببر)

 براهام  پس از این که با اکراهِ متام  بهرام را در خانه راه میدهد، همان ابتدای صبح به
تلخی او را به جاروکردن و حملِ  پشکلِ اسبِ خویش مجبور میکند:

بیاور که سِرگین کشد بیکیاربدو گفت بهرام شو پایکار
وُزین خانهی تو به هامون برددهم زر که تا خاک بیرون برد

بروبد، برد، ریزد اندر مغاکبدو گفت من کس ندارم که خاک
نباید که خوامنْت بیدادگرتو پیمان که کردی به کژّی مبر

) بازارگان۲
 پس از براهام به مردِ بازرگانی میرسیم که نوعِ خسّت و لئامتِ او متفاوت است. این
 بار ـنیز ـبهرام ـناشناخته و خـسته به کاخِ او ـپناه ـمیبَرَد «سویِ کاخِ ـبازارگانی رسید».
بادامِ ـغزِ  ـیرِ کـهـنه ، ـم برای او پـن تا  ـازرگان ـمـیدهد  به ـب پولی  است،   مـهـمان گــرسنه 

تفتداده و تخمِمرغ تهیه کند: 
خصوصیاتِ بازارگان را میتوان چنین خالصه کرد:

«کسی که دستش به دهنش میرسد»(درم شست، گنجی برو برشمار)
«بیتعهّد»(نیاورد بازارگان آنچه گفت)

«گستاخ»(فزون خواسنت نیست آیین و شرم)
«کسی که چانهی یکریال و دوریال میزند»(که مرغی خریدی فزون از بها)

که دندانگردی تـوصیف مـیشود  مردِ  دستودلوازش-  شاگردِ  ازارگان -بر خالفِ   ـب
لیاقت مال و کسب و کار را ندارد ، شاه در هنگامِ جداشدن از او میگوید:

همی چشمِ شاگرد بردوختیبه دانگی مرا دوش بفروختی
نهادی مرا در دمِ اژدهاکه مرغی خریدی فزون از بها
سوی گاهِ شاهی گرازید و تفتبگفت این به بازارگان و برفت

) فرشیدورد۳
که شخــصیتش از پیچــیدگیهای ـهنامِ ـفـرشیدورد  گروه، ـمـردیست ـب سوم ازاین   ـنـفرِ 
ذلّت و ماورای ـتـصوّر دارد، در منـتـهای  است. ـفـرشیدورد  ـثـروتی   ـخـاصی ـبـرخوردار 



زندگی میکـند و پرخـاشگر و بیاعتنـاست. انـگار ـعـمداً میخـواهد ـجـهان و  تـنـهایی 
ـضاوتها سخنمیگویدو از ـق ـادیده بگــیرد. خــشمگین و آزاردـهـنده   کارِ جــهان را ـن

ابایی ندارد. 
خصوصیاتِ فرشیدورد را -با همهی دشواری- میتوان چنین خالصه کرد:

«ثرومتند»(زمین پر ز آکنده دینارِ اوست)
«معتقد به بدبختیِ خویش»(همین بختِ بد رهنمای من است)
«خود را آدم حساب منیکند»(نه دانش نه مردی نه پای و نه پر)

«نفرینشده»(براین خانه نفرین به از آفرین)
«پلشت»(همه خانه سِرگین بُد از گوسفند) 

«مهمانگریز»(به جای دگر خانه جویی سزاست)
«کسی که آه ندارد با ناله سودا کند»(بدو گفت ایدر نه جای اَهوست)

«گزنده زبان»(چرا آمدی در سرای تهی)
 فرشید ورد شاه را منیپذیرد و از خویش میراند. شاه ماموری گسیل میکند تا ثروتِ
داستان این  ـسمتهای درخــشانِ  ـسانهای از ـق ثروتِ اـف این  ـوصیفِ  ـسنجند. ـت  او را ـب

است اما در زیر  قسمتی از گفتارِ یک خارکن  را  در توصیفِ او بخوانید:
نه فرزند و خویش و نه بار و بنهشکم گرسنه کالبد برهنه

یکی خانه پوشد کند پرگهراگر کشتمندش فروشد به زر
خود او نانِ ارزن خورد با پنیرشبانش همی گوشت جوشد به شیر
ازویست هم بر تنِ او ستمدو جامه ندیدست هرگز به هم

که یــکسرش دهقــانان ایــستاده بــودند کــسانی را آنسویِ طیــفی   بدین ترتــیب در 
 میبینیم که به گونههای مختلفی از بزرگی و آدمیّت بیبهرهاند. هرچه سمتِ نور به

وحدت و یکسانی میرود  سمتِ تاریکی به کثرت و گونهگونی متمایل است. 

/لُنبک شاگردِ بازارگان زنِ پالیزبان /



شگفتی به ـمــیانهی ـطــیف ـبــیاییم و در ـکــمالِ  که  است   اـکــنون هـنــگامِ آن 
 سهشخصیتِ کمابیش تکرار شونده را ببینیم که برخالفِ این شش نفر نهتنها ثروتی
سهنفر در این  آسیبپذیرترین اـقـشارِ اجـتـماعی مـحـسوب ـمـیشوند .   ـنـدارند بـلـکه از 

مراتبِ کرامتهای انسانی چنان بزرگند که خواننده را افسون میکنند:

) لُنبَک۱
ـنده به خواـن ـراهام برمیـکـشد و  ـابلِ ـب ـردوسی او را در مـق که ـف است   لـنـبک،  آبکــشی 
روزگار سقّایی  که از  مردی زحمـتکش و تنـگدست و مهمـاندوست   میشنـاساند. 
خویش و مـهمان  را نه از اندوخته که از کارِ روزانه تأمین میمـناید.  میگـذراند و نانِ 
 چون شاه از احوالِ لنبک آگاه میشود نخست ترتیبی میدهد که کسی از لنبک آب
خانهی لـنـبک را سواری جاـمـانده از ـلـشکر درِ  ـهصورتِ  غروب ـب  ـنـخرد آـنـگاه هـنـگامِ 

میکوبد. 
که روز از مواجه ـمیشویم  وازیها  با گـسترهی بینظـیری از مهمانـن ما  این ـقسمت   در 
مالی- ادامه مییابد. رـفتارِ کریمانهی لـنبک  پسِ روز -در ـعینِ ـبیکاری و درماندگیِ 

را میتوان اینچنین فهرست کرد:
تیمارِ اسب (همی داشت آن باره لنبک نگاه)–
بازی (یکی مهره شطرن پیش آورید)–
غذا (یکی چارهای ساخت از خوردنی)–
باده (بیاورد یک جامِ می شادمان)–
رویِ خوش (وُزان چرب گفتار و آن تازه روی–
رفعِ تنهاییِ مهمان(اگر یار خواهی بخوانیم کس)–
ممانعت از رفنتِ مهمان (یک امروز با ما به شادی بپای)–
پذیرایی(به بازار شد گوشت آورد و کشک)–
اصرار بر ماندنِ مهمان(بدو گفت روزِ سوم شاد باش)–
احساسِ ثرومتندی از حضورِ مهمان( چناندان که بخشیدیام زرّ و چیز)–



گرو گذاشنتِ اموال بجای پول(گروگان به پرمایه مردی سپرد)–
فراهم کردنِ خوابگاه(به بالینِ او شمع برپای کرد)–
احساسِ خجالت(ببودی درین خانهی تنگ و تار)–

سخن هم  با  شاهان  حوادثِ  شاه میـگـساری میـکـند از ـتـاریخ و  با  شب  هر   لـنـبک 
میگویندو در پایان از او میخواهد که دوهفته پیشِ او مباند.

)شاگردِ بازارگان۲
خود خـجالت سرورِ  که از اخالقِ ناـپسندِ  است  ینوایِ دـیگری  مردِ ـب ازارگان   شاگردِ ـب
که ـــابد و میـکـــوشد  بر منیـت با مـهـــمان  ـــازارگان را   میـکـــشد. ـحـــسابگریهای ـب
 کوتاهیهایِ او را جبرانکند، بر خالفِ دستورِ او برای مهمان مایه میگذارد و توبیخ

میشود:
خریدی به افزون و کردی ستمچرا مرغ کارزش نبُد یک درم

شاگردِ بازارگان را با خصوصیاتِ زیر میتوان شناخت:
قبولکردنِ هزینهی مهماننوازی (چنان دان که مرغ از شمارِ من است)–
ممانعت از رفنتِ مهمان (که امروز با ما به بد باش جفت)–
پذیرایی (بیاورد خوان با خورشهای نغز–
شراب(چو نان خورده شد جامهی می ببُرد)–
برآوردنِ خواستِ مهمان(کنون آرزوها بیاریم گرم)–

)زنِ پالیزبان۳
ـنکه همــچون لُنــبک و این زن غیرازاـی قرار دارد.  دشوارتری  موقیتِ   زنِ پالیــزبان در 
 شاگردِ بازارگان تـنگدست است از جانبِ شویش نیز  حـمایتی منیبیند بـلکه حـتا به
 دستو دلوازیِ  بیخردانه متّهم میشود. با اینحال دردرکِ این واقعیت که آزادگی
مدیریت سختیها مـهـماننوازی را  با همهی  است ـتـردید منیـکـند و   جوهرِ اـنـسانیت 

میکند.
خصوصیاتِ این زن با همهی پیچیدگی در زیر خالصه شدهاست:

مدیریتِ شوهر در مهمانداری(بدو گفت کاه آر و اسبش مبال)–
رسیدگی به نظافتِ خانه(ز پیشاندرون رفت و خانه برُفت)–



ترتیبِ جایی آبرومند(حصیری بگسترد و بالش نهاد)–
اجنامِ کارهای سخت(سویِ خانهی آب شد آب بُرد)–
مراقبت از تنها مناندنِ مهمان(بیامد نشست از برِ آن حصیر)–
آماده کردنِ حاضری(... برو ترّه و سرکه و تازه ماست)–
تدارکِ غذایی شایسته(بره کُشت باید ترا کین سوار ...)–
مقاومت در برابرِ امساکِ شوهر(همی گفت انباز و نشنید زن)–
فراهم کردنِ شراب(کدویی می و سنجد آورد زن)–

تدارک برایِ میهـمانش ـتردید منیکـند از گـوسفندش ـمیگذرد و برایِ  زنِ پالـیزبان در 
پذیرایی سبزی از او  مرغ و  با ـتـخمِ  شیر ـمـیپزد و  گرمِ گــوسفند ـمـیبرد ، آشِ   او رانِ 

میکند. در متامِ این مدت هم غرغرِ شوهر را حتمّل میکند و هم به او غُر میزند:
همی در نهان شوی را بر شمردسویِ خانهی آب شد آب بُرد
هر آنگه که بیند کس اندر سرایکه این پیرِ ابله مناند به جای

....
که چندین چرا بایدت گفتگویچنین گفت با زن فرومایه شوی
چه سازی تو برگِ چنین میزبان نداری منکسود و هیزم نه نان

 بدین ترتیب  این فصل از شاهنامه را صحنهای میبینیم -برخالفِ معمول- آکنده از
 آدمهای معمولی که نُه نفر از ایشان به قراری که گذشت به نسبتِ دارایی و نداری و
 همچـنین ـبزرگی و اخالق با هم در مقاـیسه ـبودند. ـبهرام در متامِ این ماجـراها نخـست
داستانِ احوالِ رـعـایا ـمـیپردازد. وی در ـپـایانِ  به ـمـطالعه در  ظاهر ـمـیشود و   ـنـاشناس 
بازگو ثروت را در آن  که ـنــحوهی ـتــوزیعِ  صادر میـکــند   ـفــرشیدورد بیانیهماـنــندی 
 میمناید، در همهی این روند نیز هرگز به اموالِ مردم چشم ندارد و تا میتواند به افرادِ

آزاده و مهربان از کیسهی افرادِ فرومایه و ثرومتند بذل و بخشش میکند. 
 



       


