
رفنت در شکمِ شیر                  

یک پهــلوانِ معــمولی نـیـست. ـگر  خوان دـی ماجرای هفت  پس از  رستم 

گاهی به تکیه  بدیل  دست آورده او را ـت شاه و پهلـوانان به  نزدِ  که  اعتـباری 

دشوارترین امِ  پس از اجن است. قـهـــرمان ـهـــربار  شکــــست ناپذیر کرده 

ماموریت ها -بی نیاز از ـهرگونه ـپاداشی- به قـلمروِ خویش بازمی گردد تا

به اوج ـبـرساند. گاهی دـیـگر ظاـهـرشود و دـلـیری و پـهـلوانی را  باز در گره 

هنوز ماجرای سهراب اتفاق نیاـفتاده و داغ و دریغِ فرزندکُـشی بر پـیشانیِ او

سوم در دامِ بلـهــــوسی ها و بارِ  برای  کاووس  است. کی  ننشـــــسته 

رستم از پایمردیِ  به  ــتاده و  خود اـف های غـــیرِ مـــسئوالنه ی  جاه طلبی 

معرکه ای صعب جنات یافته است. ایران در وسعت و امـنیّت به سر می بَرَد

خوبی از ـبــرخورداری و اغـتــنامِ ـفــرصت را جـتــربه حسِ  بزرگ  و پهـلــوانانِ 

می کـنند. ـهفت تن از ـبزرگترین سپـهساالرانِ ایران  مهـمانِ رستم اند و با

ـهریک ـبزرگانی همراه شده اند. مـهمان و مـیزبان شب و روز به سرخـوشی

برایِ آن هــمه شکارگاهِ  «نــوند» را   شکار مــشغولد.    گــیو  بازی و  و 

به که  رستم را وســوسه می کــند  داند و  ـسنده منی  شکارچی ـب پهــلوان و 

سمتِ شکارگاهی در سرزمین توران حرکت کنند؛

به مستی چنین گفت یک روز گیو

به رستم : که ای نامبردارِ نیو

گر ایدونک رایِ شکار آیدت

که یوزِ شکاری به کار آیدت

به نخچیرگاهِ رَد افراسیاب

بپوشیم تابان رخِ آفتاب
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رقم شکارگاهِ اـفـراسیاب»  گُردان در  رستم و هفت  «داستانِ   گونه  بدین 

این ـقــصه - هـمــچون به دـنــبال دارد.  خودش را  خورد و ماـجــراهای  می 

شود. آغاز می  با «دلـــهره»  شاهنامه-  ــزرگی از ماجـــراهای  دسته ی ـب

که گــیو در مــستی چـنــین پیــشنهادِ خـطــرناکی را مــطرح می کــند همین 

های سیـاسی و نـظامیِ رستم کلـیدی ترین چهره  که  است. این  دلـهره آور 

این دلـهره بر  برد   دشمن می  خاکِ  شکار در  به  ایران را -دسته جمعی- 

ست شش بیتی  است  راتر و هنرمـندانه تر  چه از هـمه گـی اما آن  می افـزاید. 

که داستان آورده و از ـقـضا ـنـکاتِ مبـهـمی دارد  آغازِ  که ـفـردوسی ـپـیش از 

هدف از این نوشته پرداخنت به آن است؛

چه گفت آن سراینده مردِ دلیر

-که ناگه برآویخت با نره شیر -:

که گر نامِ مردی بجویی همی،

رخِ تیغِ هندی بشویی همی

ز بدها نبایدْت پرهیز کرد

که پیش آیدت روزِ ننگ و نبرد

زمانه چو آمد به تنگی فراز

هم از تو نگردد به پرهیز باز

چو همره کنی جنگ را با خرد

دلیرت ز جنگاوران نشمرد

خرد را و دین را رهی دیگر است

سَخُن های نیکو به پند اندر است 
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ترس و دلواـپـسی می ـکـند ـتـردیدی سخن گفتنی اـیـجادِ  که چـنـین  در این 

تر درست  -یا  شنوندگان  به  داستان  آغازِ  ـیش از  ـگار راوی ـپ نـیـست؛ اـن

بگویم به بینندگانِ خویش!- می گوید:  

که ای جنـگاور بود   شیر می جنگـید گفته  با  که  مردی 

برهنه ات برق می زند، می دانی که نـباید از اگر شمـشیرِ 

مواجه آزمون  با حلظه ی  یا زود  دیر  چون  بپرهیزی  بال 

خواهی شد. وقتی که روزگار از هرسو  ـفشار می آورد  با

اگر شد .  دستش خالص  توان از  نــادیده گرفنتِ آن منی 

اندازی ، به تـعـویق  چاره جویی  به ـبـهانه ی  جنـگـیدن را 

چاره تدبیر و  تو را پهـلوان نخواهـند خـواند.   جنـگاوران 

سخنِ پـندآموز اما اکـنون  خودش را دارد   جویی جایـگاهِ 

همین است که گفتم. 

مردِ سراینده  شود: «چه گـفت آن  آغاز می  این مـصرع  با  گفـتارِ فـردوسی 

دلیر». این مرد کیست؟

 آیا اشاره به «یک دلیرِ نامعلوم» است؟ 

«شخصی که ناگهان با شیر درآویخت گفت ...»

اصال عـجــیب شفاهی)  داستانگو (راویِ  یک   زبانِ  آغازی از   چـنــین 

شیری نرّه  با  اند  پهــلوانی  که بــگوییم:  «آورده  است  نیــست مــثلِ آن 

بالِ نام و ـنشانِ پـهلوان یا درآوـیخت ...» و در چـنین گـفتاری کـسی به دـن

شبهه اـیـجاد می ـکـند کلمه ی که ـکـمی  اما ـچـیزی  گردد.  خبر منی  مـنـبعِ 

«سراینده» است ؛

چه گفت آن سراینده مردِ دلیر
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-که ناگه برآویخت با نره شیر -:

که گر نامِ مردی بجویی همی، …

به مـعــنای هم  رسان» و  به مـعــنای «پیغام  هم  شاهنامه  «سراینده» در 

گر» به معـنای «دهـقانِ روایت  هم  صدا» و  خوش  «گویـنده و خوانـنده ی 

شخصِ سمتِ  نده به  ته است.  در این  ـمعانی گـمانِ خواـن کار رـف ـمکرر به 

داستانگویِ مـعــروفی یا  شاعر، خوانــنده  که  شود  خــاصی مـعــطوف می 

به «حنظله ی که فــردوسی  اگر چـنــین ـبــاشد بـعــید نـیــست  بوده ـبــاشد. 

غایتِ تاثـیـرگذاری از که از  اشاره دارد  بادغـیـسی» و آن دوـبـیتِ مـعـروفش 

است  و یاتِ دـیگر باقی مـانده  شماری اـب سوم در کـنارِ ـتعدادِ انگشت  قرنِ 

جاودانه ادِ اثربخـشی  به عـنوانِ من سمرقندی آن دو بـیت را  نـظامیِ عـروضیِ 

کرده است.

:حکایتِ چارمقاله

مردی تو  که  احــمدبن عــبداهلل اخلُجــستانی را پــرسیدند 

به: بودی، به امیریِ خراسان چون افتادی؟ گفت خربنده

دیوانِ حنظله ی بادغـیــسی بادغیس در خُجـــستان روزی 

همی خواندم بدین دوبیت رسیدم؛

مهتری گر به کامِ شیر در است

شو خطر کن ز کامِ شیر بجوی

یـا بـزرگیّ و عـزّ و نـعمت و جاه

یـا چـو مـردانـْت مـرگ رویـاروی

وجه در آن که به هیچ  آمد  ـدید  من ـپ باطنِ  داعیه ای  در 
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بود ــستم  راضی نتواـن بودم  اندر  که  خران را. حالت 

وطنِ خویش رحـلت کردم و بفروخـتم و اسب خـریدم و از 

به خدمتِ علی بن اللیث شدم (برادرِ یعقوب بن اللیث و

دولتِ صفاریان در ذروهِ اوجِ علّیّـین عـمروبن الـلیث) و بازِ 

بود و یعقوب و عمرو پرواز همی کرد، و علی برادرِ کِهین

بود ام  بر او اقــبالی مت به. را  چون یعــقوب از خــراسان  و 

غزنین شد از راهِ جبال، علی بن اللیث مرا از رباطِ سنگین

شحنگیِ اقـطـاعات به  به ـخـراسان  ـفـرمود، و بازگرداـنـید و 

بودم و برراه کرده  صد  سواری  من از آن ـلـــــشکر 

داشتم ازخود  بن. سواری بیـــست  و از اقـطـــاعاتِ علی 

چون به. اللیث یکی کروخِ هری بود و دوم خوافِ نشابور

کردم ـرمان عــرضه  رسیدم، ـف رسید. کروخ  من  به  ـچه  آـن

.تـفرقهِ ـلشکر کردم و به ـلشکر دادم؛ سوارِمن سـیصد شد

کردم، خواـجـگانِ رسیدم و ـفـرمان ـعـرضه  خواف  به  چون 

مارا شحنه یی ـباید با ده: خواف متکـین نکـردند و گفـتند

(ظاهرا سوارانِ زیادی که همراهِ شحنه ی نورسیده بوده برایِ اهالی هزینهتن 

سوار را قــبول کنــند) برآن .داشته و منی توانــستند آن تــعداد  من  رایِ 

صفاریان بازداشتم و جمله قرارگرفت که دست از طاعتِ 

خواف را غارت کردم و به روستایِ بُشت بیرون شدم و به

شد سوار بــرمن جمع  دوهزار  درآمدم؛  بیــامدم و. بیــهق 

تا کرد  باالگرفت و تـرقی همی  من  کارِ  نـشابور بگرفـتم و 

اصل و جـمـله ـخـراسان خوـیـشنت را ـمـستخلص گرداـنـیدم. 

سببْ این دوبیتْ شعر بود … 
/کتابخانه ی طهوری)۱۳۶۸ /چهارمقاله/ به سعی عالمه قزوینی/ چاپ اول ۶۲(ص 
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این ابـیات در ما بفهمـیم  که  ست   همـین حـکایتِ نـظامیِ عـروضی کافی 

زمانِ فردوسی از شهرتِ زیادی برخوردار بوده اند. عالوه بر آن با دیدنِ دو

ـبیتِ ـعربی در ـتاریخِ بیـهقی می توان حدس زد که دامنه ی این شهرت به

حوادثِ ذیـقـعده ی ذیلِ  است. بیـهـقی در  شده  هم ـکـشیده  شعرِ ـعـربی 

پدرش  -عــلی۴۲۱ِ ـفّذِ  بزرگ و متـن حاجبِ  سلطان ـمـسعود  که   از این 

احترامی بـازداشت و بُنه ی او را با بی  دستگیر می کـند و او را  قـریب- را 

ما با  که  عبرتی می بـیند  این ـقضیه درسِ  است و در  غارت می مـناید مـتاثر 

در میان گذاشته است، می گوید:  

اين است  علی و روزگارِ درازش  وقومش که به پايان 

غدار آمد و اين ـگـيتیِ  که دل در  اـحـمق ـکـسی ـبـاشد 

به ـهـیچفريفـتـگار ـبـندد یتِ اورا  جاه و وال  و نـعـمت و 

بدو فریـفـته ـنـشوند  شمرد و خردـمـندان  و عَــتّابیـچـیز 

:سخت نيکو گفته است 

(بگذار  راحت مبیرم)           ذَريني جتَِئني مِيتَتی مُطمئنهً 

و لم اَجتََشَّم هولَ تلکَ املوارد 
های موارد -پایگاه  این  ترسِ  (من 

بلند- را حتمل منی کنم)

کارهای بزرگ وابسته است -)(فانَّ جَسيماتِ االُمورِ مَنوطَه     

(به  آن چه در شکمِ شیران است)مبُِستَودَعاتٍ في بُطونِ االَوارِدِ   

 تاریخ بیهقی ـتصحیحِ سعید نفیسی با تغییر بیت بر اساسِ نسخه ی۱ جلد ۶۰(ص 

دکتر فیاض)

اگر چه بیتِ آخر به صورتِ «مبُِستَودَعاتٍ فی بُطونِ االَ ساودِ» هم آمده که

صورت هر  اما در  داند   بزرگ می  ـارهای  شکمِ ـم بزرگ را در  ـکـارهای 

کم دستِ  ـوشی نـیـست و  ـابلِ چشم ـپ به حنظــله ـق ـگاهِ عــتّابی  شباهتِ ـن

که ـکـسی این  زمانِ ـفـردوسی دارد و  شهرتِ چـنـین ـنـگاهی در  بر  لتِ  دال
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بدو فریـفـته ـنـشوند  شمرد و خردـمـندان  و عَــتّابیـچـیز 
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ها قولِ امروزی  پذیرشِ خــطر و به  ـزرگی بکــند الزمه اش  کارِ ـب بخــواهد 

«ریسک پذیری» است. این  نکته که «بزرگی در شکم یا کامِ شیراست»

که در واداشته  داشت ـفـردوسی را  شیر  آوردنش ـبـاید دلِ  برای ـبـدست  و 

داستانِ  « رستم و هفت گُردان در شکارگاهِ افراسیاب» که ـهمراه اـبتدایِ 

با دلهره و ریسک پذیری ست بگوید:

چه گفت آن سراینده مردِ دلیر

-که ناگه برآویخت با نره شیر -:

که گر نامِ مردی بجویی همی،

رخِ تیغِ هندی بشویی همی

ز بدها نبایدْت پرهیز کرد

که پیش آیدت روزِ ننگ و نبرد

مهرانِ راد

۲۰۲۰جونِ 

اتاوا

 

ها قولِ امروزی  پذیرشِ خــطر و به  ـزرگی بکــند الزمه اش  کارِ ـب بخــواهد 

«ریسک پذیری» است. این  نکته که «بزرگی در شکم یا کامِ شیراست»

که در واداشته  داشت ـفـردوسی را  شیر  آوردنش ـبـاید دلِ  برای ـبـدست  و 

داستانِ  « رستم و هفت گُردان در شکارگاهِ افراسیاب» که ـهمراه اـبتدایِ 

با دلهره و ریسک پذیری ست بگوید:

چه گفت آن سراینده مردِ دلیر

-که ناگه برآویخت با نره شیر -:

که گر نامِ مردی بجویی همی،

رخِ تیغِ هندی بشویی همی

ز بدها نبایدْت پرهیز کرد

که پیش آیدت روزِ ننگ و نبرد

مهرانِ راد

۲۰۲۰جونِ 

اتاوا

 




