
 ضحاکِ انقالبی!

یا ناـخـواسته که ـخـواسته  خوریم  به اـبـیاتی برمی  ضحاک  داستانِ  ضمنِ ـخـواندنِ  در 
ادعایِ جنجالیِ شاملو را به یادِ ما می آورد؛

که « ای نامدارانِ بسیار هوشبفرمود کردن به در بر خروش
نه زین باره جویید کس نام و ننگنباید که باشید با سازِ جنگ 

به یک روی جویند هردو هنرسپاهی نباید که با پیشه ور 
سزاوارِ هرکس پدید است کاریکی کارورز و یکی گرز دار

سراسر پرآشوب گردد زمینچو این کارِآن جوید آن کارِ این 

شاملو ضمنِ آوردنِ ابیاتِ سوم و پنجم مدعی می شود که:

...... این به ما نشان مى دهد که ضحاك در دوره ى سلطنت خودش که درست وسط دوره هاى

سلطنت جمشید و فریدون قرار داشته ، طبقات را در جامعه به هم ریخته ؛ بوده ...

 ضبط کننده ى اسطوره (خواه فردوسى ، خو اه مصنف خداینامک که مأخذ شاهنامه بوده )

کلک زده اسطوره یى را که بازگو کننده ى آرزوهاى

طبقات محروم بوده به صورتى که در شاهنامه مى بینیم درآورده و ازاین طریق ، صادقانه از

منافع خود و طبقه اش طرفدارى کرده . طبیعى است که درنظر فردى برخوردار از منافع نظام

طبقاتى ، ضحاك باید محکوم بشود و رسالت انقالبى کاوه ى پیشه ورِ بدبختِ فاقد حقوق

اجتماعى باید در آستانه ى پیروزى به آخر برسد و تنها چرم پاره ى آهنگریش براى حتمیق

توده ها، به نشان پیوستگى خلل ناپذیر شاه و مردم به صور ت درفش سلطنتى درآید و

فریدون که بازگرداننده ى جامعه به نظام پیشین است و طبقات را از آمیختگى با

1یکدیگر بازمى دارد باید مورد احترام و تکریم قراربگیرد. ......

)۱۹۹۱منتِ کاملِ سخن رانی شاملو را اینجا ببینید: (برکلی کالیفرنیا 1

:// - . / - -http cafe dastan ir %D9%85%D8%AA%D9%86 %DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 %D8%B3%D8%AE

- -%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF

- -%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88 %D8%AF%D8%B1 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF

%D8%A7%D9%87/

 ضحاکِ انقالبی!

یا ناـخـواسته که ـخـواسته  خوریم  به اـبـیاتی برمی  ضحاک  داستانِ  ضمنِ ـخـواندنِ  در 
ادعایِ جنجالیِ شاملو را به یادِ ما می آورد؛

که « ای نامدارانِ بسیار هوشبفرمود کردن به در بر خروش
نه زین باره جویید کس نام و ننگنباید که باشید با سازِ جنگ 

به یک روی جویند هردو هنرسپاهی نباید که با پیشه ور 
سزاوارِ هرکس پدید است کاریکی کارورز و یکی گرز دار

سراسر پرآشوب گردد زمینچو این کارِآن جوید آن کارِ این 

شاملو ضمنِ آوردنِ ابیاتِ سوم و پنجم مدعی می شود که:

...... این به ما نشان مى دهد که ضحاك در دوره ى سلطنت خودش که درست وسط دوره هاى

سلطنت جمشید و فریدون قرار داشته ، طبقات را در جامعه به هم ریخته ؛ بوده ...

 ضبط کننده ى اسطوره (خواه فردوسى ، خو اه مصنف خداینامک که مأخذ شاهنامه بوده )

کلک زده اسطوره یى را که بازگو کننده ى آرزوهاى

طبقات محروم بوده به صورتى که در شاهنامه مى بینیم درآورده و ازاین طریق ، صادقانه از

منافع خود و طبقه اش طرفدارى کرده . طبیعى است که درنظر فردى برخوردار از منافع نظام

طبقاتى ، ضحاك باید محکوم بشود و رسالت انقالبى کاوه ى پیشه ورِ بدبختِ فاقد حقوق

اجتماعى باید در آستانه ى پیروزى به آخر برسد و تنها چرم پاره ى آهنگریش براى حتمیق

توده ها، به نشان پیوستگى خلل ناپذیر شاه و مردم به صور ت درفش سلطنتى درآید و

فریدون که بازگرداننده ى جامعه به نظام پیشین است و طبقات را از آمیختگى با

1یکدیگر بازمى دارد باید مورد احترام و تکریم قراربگیرد. ......

)۱۹۹۱منتِ کاملِ سخن رانی شاملو را اینجا ببینید: (برکلی کالیفرنیا 1

:// - . / - -http cafe dastan ir %D9%85%D8%AA%D9%86 %DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 %D8%B3%D8%AE

- -%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF

- -%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88 %D8%AF%D8%B1 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF

%D8%A7%D9%87/

http://cafe-dastan.ir/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
http://cafe-dastan.ir/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/
http://cafe-dastan.ir/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/


ضحاک در «داستانِ   شاملو را خالصه کـنـیم می ـخـواهد بگــوید :  های  اگر حرف 

که از ـبهم ریخـنتِ ـبساط ـنظامِ طـبقاتیِ ست  دارانه از حکومتی  جانب  شاهنامه روایتی 

شعبانِ کاوه را  ـکـسی ـمـثلِ  شاملو  بی دارد ،  سویه ی انقال دورانِ جـمـشید ـبـرآمده و 

قدرت اشرافِ از  تا  شده  است و اـجــیر  اوباش  که ـســردسته ی  جـعــفری می بـیــند 

بدورافتاده را  باز بر سرِ کار آورد.»

اکنون اگر به شاهنامه برگردیم به سه دلیل می توان این نگاه  را نقد و رد کرد:

هدفِ  او۱ بر  ـردوسی را  ـقاتیِ ـف چون انگــیزه ی طـب است  ـادرست  شاملو ـن ادعای   (
برتری می دهد.

مردم ـخـواهانِ ـبـرانداخنت۲ِ که  فرض می ـکـند  چون  است  شاملو ـنـادرست  ادعای    (
حکومت های سلطنتی بوده اند. 

اشاره۳ ـقاتی  ـگیِ طـب ـهم ریخـت بهِ ـب ـردوسی  چون ـف است  ـادرست  شاملو ـن ادعای    (

می کند اما به برتریِ طبقاتی اشاره ی صریح ندارد.

 است 2- فردوسی پروژه محور۱

کم از مراحـلی به ـبعد به صورتِ فردوسی شاهنامه را -اگر ـنگوییم «از آغاز»- دستِ 
توان ؛«ـفـراهم آوردنِ طورِ خالصه می  پروژه را به  این  است.  «پروژه» می دیده  یک 
تاریخ و فرهنگِ ایرانیان از ابتدا تا حمله ی اعراب به مـنظورِ ـتقویتِ احـساسِ ـمشترکِ
توان ادعا را از دو ـطـریق می  این  کرد.  اقوامِ اـیـرانی» تعریف  های  ـمـلی و ترـمـیمِ زخم 
شاهنامه و ثابت منود نخست از شواهدِ متعددی که درونِ منت است و دوم نتایجی که 

شاهنامه خوانی پس از خود به بار آورد. 
امر داللت می کـند؛ این  بر  است نـیز  حاکم  بزرگ  این کـتابِ  بر سـراسرِ  که  وحدتی 

«درباره ی فــردوسی» ریاحی در ـکــتابِ  (صمحــمد اـمــین  وحدتِ)۱۷۸   می نویــسد: 

مراد از پروژه محور  این است که نویسنده خودآگاهیِ آرمانیِ خود را بر ناخودآگاهیِ طبقاتی/اجتماعی/تربیتیِ خود  مسلط کند 2
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(شاهنامه) پارچگی درـسـراسرِ آن  آرمانی و اـنـسجام و ـهـماهنگی و یک  ـمـوضوعی و 
چنان است که گویی همه در یک روز ، نه در متام عمر شاعر از جوانی تا پیری سروده

شده است»
دشمنِ شاهنامه قـــصه ی نخـــستین  ضحاک در  داستانِ  که  داشت  ــاید  توجه ـب
با شاهنامه در ـپـایان ـنـیز  تاج و ـتـختِ ایراـنـیان را ـغـصب می ـکـند.  که  ست  خارجی 
که شود. این  تاج و تـخت می  باد رفـنتِ  بر  به  که منـجر  است  مواجه  اعراب  حمله ی 
یک که معـلول کـتـمانِ  خوی اهریـمـنی دارد بـیـشتر از آن  است و  ضحاک عرب ـتـبار 

قیامِ مردمی باشد مبیّنِ وحدتِ ساختاریِ شاهنامه است. 
قراردان اـقشارِ وقتی کسی پذیرفت که فردوسی یک پروژه ی ملی را با هدفِ مخاطب 
که شد  دشوار خــواهد  ـلی  این نکــته خـی باورِ  ـبال می کــند،   ـماعی دـن ـلفِ اجـت مخـت
ناشیانه یک چهره ی مردمی و محبوب را به اسمِ ماردوش و خونخوار  جلن مال کـند و
متقابال اجامر و اوباش را برکشد و متجید مناید. بلکه ـهمان گونه که یاد شد ـفردوسی
کردن اشد در جـهتِ  عـربی  افزوده ـب خود  ضحاک از  داستانِ  هم در  رساخته ای  اگر ـب
تا حدّی یز  شانه های ضحاک ـن یده بر  های روـی به مار  اشاره  است.  ضحاک  ـقصه ی 
اعرابِ بدوی است. به اـبیاتی که از زبانِ دستورِ ـهرمزد در یادآورِ وضعیتِ جغراـفیاییِ 

حتقیرِ تازیان سروده بنگرید:
ندارم به دل بیم از تازیان  // که از دیدشان دیده دارد زیان
که هم مارخوارند و هم سوسمار //ندارند جنگی گهِ کارزار

 در شاهنامه به قدرِ کافی فرصت برای به رخ کشیدنِ جاـیگاهِ طـبقاتیِ ـفردوسی ـهست
که نیازی به برساخنتِ یک قهرمانِ دروغین نباشد.

)  مردم خواهانِ برانداخنتِ حکومت های سلطنتی نبوده اند.۲

ضحاک توجه کـنیم در می یابیم که توده های شهری اگر به جزـئیاتِ دو گـناهِ بزرگِ 

و احیانا روستاییِ ایرانی در زمانِ ـفردوسی از چه چـیزهایی بیمـناک بوده اند. ضحاک

از سویی بیدادگر ، خون خوار ، جوان کُش ، حـریص در خوردن (به ویژه گـوشت) و

خودکامه است و از سویِ دـیگر به مرز و حـریم اهمـیتی منی دهد. این گـناهِ دوم را هم
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 در شاهنامه به قدرِ کافی فرصت برای به رخ کشیدنِ جاـیگاهِ طـبقاتیِ ـفردوسی ـهست
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)  مردم خواهانِ برانداخنتِ حکومت های سلطنتی نبوده اند.۲

ضحاک توجه کـنیم در می یابیم که توده های شهری اگر به جزـئیاتِ دو گـناهِ بزرگِ 

و احیانا روستاییِ ایرانی در زمانِ ـفردوسی از چه چـیزهایی بیمـناک بوده اند. ضحاک

از سویی بیدادگر ، خون خوار ، جوان کُش ، حـریص در خوردن (به ویژه گـوشت) و

خودکامه است و از سویِ دـیگر به مرز و حـریم اهمـیتی منی دهد. این گـناهِ دوم را هم



سفرهایی زویجِ دیو و آدمی و هم در  خواهرانِ جمـشید می بیـنیم ، هم در ـت اسارتِ  در 

بود. همه ی سفرش هم به هـندوستان  رفت و آخـرین  برای ـتغذیه ی ـمارهایش می  که 

خوب دو ـادشاهِ  اند . ـپ ـابلِ ترمیم  خوب ـق ـادشاهِ  یک ـپ وجودِ  با  ها   این کژرفتاری 

صفتی ها را این ضحاک  دسته از  یک  که ـهـریک می ـتـواند  خـصـوصیتِ  ـمـهم دارد 

بپوشاند و ـمحو ـکند. شاهِ خوب فَر دارد و حـریمِ «ـتبار و نژاد و زبان و مرز و آـیین» را

پاسداری می کند. همچنین پادشاهِ خوب دادگر است و به جـوانان ـفرصت می دهد و

سازگاری ما  خونِ به ناحق منی ریزد. این که چنین باوری با مفهومِ دموکراسیِ روزگارِ 

ندارد دلیل بر عدمِ اعتقادِ مردمِ روزگارِ فردوسی نیست.

دور شدن از آیینِ دیواـنساالریِ ـپسندیده در شاهنامه هر ـکسی را به ـتباهی می ـکشد.

کی خسرو در اوجِ پیروزی از لغزش می هراسد و می گوید:

روامن نباید که آرد منی // بد اندیشی و کیشِ اهریمنی

شوم بد کنش همچو ضحاک و جم // که با سلم و تور اندر آیم بزم

 

)  به هم ریختگیِ طبقاتی یا برتریِ طبقاتی؟۲

وقتی که ـفریدون پیروزـمندانه -ـبااسب- واردِ کاخِ ضحاک می شود. مدتی ست که

ضحاک آجنا راترک کرده و جانشینِ مرموز و موقرش «کندرَ و»امور را اداره می ـکند.

هاد و در پا ـن کاخ  بر زمـینِ همـین  کاوه ی آهـنگر آـنگونه پرهـیاهو  که  عد از این  اـنگار ـب

سایه ی بُــهت پاره کرد و ـبـرپای افـکـند  ضحاک و دـیـگران مـحـضرِ ـبـزرگان را  ـحـضورِ 

ریدون ته و ـف به هـندوستان رـف ضحاک گـویا  سنگینی می کـند .  کاخ  سرِ  بر  همچـنان 

ـریدون از است. ـف کرده  خون ریزی ـتـسخیر  جادو و بی  مددِ  به  کاخ را  در ـغـیابِ او 

سلطنتِ ضحاکی را آب بکـشند و از خواهرانِ جـمشید کندرو می خـواهد که اسبابِ 

حرمِ ـاشی از  ـیدگی های ـن ـروند و  ژوـل به حــمام ـب که  ارنواز» می خــواهد  «شهرناز و 
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ضحاک را از روی  و موی دورکنند.

کندرو که می داند ضحاک را کجا می شود ـپیدا کرد به سمتِ او حـرکت می ـکند و
صاف کـند. اما با رفنتِ او وقتِ آن می رسد که فریدون حسابش را با حامیانِ ضحاک 

فریدون تصمیم می گیرد  ایشان را به جایگاهِ واقعیِ خودشان برگرداند:

که « ای نامدارانِ بسیار هوشبفرمود کردن به در بر خروش
نه زین باره جویید کس نام و ننگنباید که باشید با سازِ جنگ 

به یک روی جویند هردو هنرسپاهی نباید که با پیشه ور 
سزاوارِ هرکس پدید است کاریکی کارورز و یکی گرز دار

سراسر پرآشوب گردد زمینچو این کارِآن جوید آن کارِ این 

این دو ـبیت است.  شاهد آورده  شاملو دو ـبیت از این اـبیات را  که گـذشت  هـمانطور 
قرار که در ـکـنارِ اـبـیاتِ دـیـگر  وقتی  اما  الـبـته ـبـهم ریـخـنتِ طـبـقاتی را ـنـشان می دـهـند 

می گیرند الزاما رنگِ برتریِ طبقاتی به خود منی گیرند.
ضحاک محـسوب می شوند «ـنامدارانِ ـبسیار هوش »  فریدون  کسانی را که حاـمیانِ 
«کارورز» «گرز دار » و  صفاتِ  باهم از  گروه  ـسه ی دو  خطاب می کــند و در مقاـی
شاملو اگر گفته ی  دارند.  بارِ جانـبدارانه ی یکـسانی  که کـمابیش  استفاده می منـاید 
رنگِ صفت ها  که انـتــسابِ  ما می گـــوید  به  ــردوسی  بود روانشـنــاسیِ ـف درست 

خود می گـرفت ریدون هـست3جانب داری به  یانِ ـف که در ـب رمانه ای  حالتِ محـت . این 
دشمنیِ طبـقاتی شخصِ فـردوسی از مـوضعِ  داستان و  سازندگانِ  که  گواهی می کـند 

سخن منی گویند.

مهرانِ راد
۲۰۱۹جون 
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