
مرورى بر تر�ولوژى جمش�د، ضحاك و فر�دون به روا�ت فردوسى

 ب�ك سان روشن در زمانه مدان/تو ا�ن را دروغ و فسانه مدان 

  و گـــر بــر ره رمــز معنــى بــــرد/از او هرچه اندر خورد با خرد 

۱۱۱۱
در داستـان&ها�ى كه از دوران كـهن مانده&اند جـز آن ال�ه روئى و ب�ـرونى كه سرنـوشتى �ا قـصه&اى را
ب�ــان و �ـا پد�ده&هاى ظـاهرى اجــتــمــاع را آشـكار مى&كند ال�ـه&هاى هست كـــه طى اعــصــار و قــرون، �ـكى بر روى
د�گرى، در بـاطن و در درونِ آن شكلِ ب�ــرونى غنوده، چـهـار چوب اصـلى و ســاخـتــار واقــعى فــرهنگ جــامـعــه را
هستى و قوام و دوام بخـش�ده&اند. تار و پود ا�ن&ها هر چه زمان ب�ـشتر سپرى شـده در هم تن�ده&تر شده است

و ســپس  بـاز ســازى هر ال�ه را با مـــشكل روبرو مــ�ـكند. آداب و اند�شـــه&ها در گــذر (۱)بطور�ـكه كــار واســازى 
 همواره در حال دگرگونى&اند. گرچه مردمان راه-غالب �ا مغلوب-زمان و در تقابل با همسا�گان و ب�گانگان 

بگو��م  فرمـانروا�ان د�نى و-خود را مى&پو�ـند و جامعـه، خود، سـامان خو�ش را مى&سـازد اما قـدرت&مداران 
 درا�ن دگرگـونگى&ها سهـمى ب�ش و دستى-كشـورى ــ و �ا اند�شـمندان كه نسـبتى هم با ا�ن دو گـروه ندارند

باالتر دارند. به عباراتى د�گر ا�شانند كه بر جر�ان&هاى زمان خود اثر مى&گذارند، و بآن شكل م�دهند.
در پاره&�ى از داستانهاى شـاهنامه  آثارى از همان دوران غار نش�نى و گرد&آورى آذوقـه �افت م�شود
كه با اند�شه&هاى مهرى و زروانى و زرتشتى و چه بسا پ�ش از آن زمان&ها كه اسمى هم ندارند همه چنان در
هم تـن�ــــده و �ا ال�ه ال�ـه بر روى هم افــــتـــاده&انـد كـــه كــــار شنـاخت هر �ـك و باز ســــازى آن فـــقـط در صـــالحــــ�ت
كـارشناسـان خبـره است. امـا دوستـداران شـاهنامـه كه انـدكى با پهنا و ژرفـاى آن آشنا�ى بهم زده باشند شـا�د
بتوانند در آن پهنه&ى گـسترده&ى سرشـار از دُرّ و گهرِ اند�شه&هاىِ گـوناگون، گوهرى باز �ابند و بهـرِ دوستان

ارمغانى آورند.

۲۲۲۲
�كى از بخش&هاى در خـور درنگ و شا�سـتهٌ تاٌمل در شـاهنامهٌ فردوسـى داستان هاى جـمشـ�د و ضـحاك

  كـه بدنبال �كد�ـگر آمده&اند. ا�ن سـه--با همـان در هم تن�ـدگى&هاى ال�ه&هاى چون تار و پود--و فر�دون است 
داســتـان بـازگـو�ى  تـار�خ آغـاز�ـن ا�ران�ــان است؛ از كـوچ اقــوام هنـد و ا�رانى به فــالت و كـوهـسـتــان&ها�ى&كــه
بعــدها «سـرزمــ�ن ا�ران» نام گــرفـتند تا پـ�ـدا�ش و بر قــرارى ا�ران در زمـان فــر�دون. شـاهـنامـه، باقى، هـمـه
سـراسـر تار�خ چگونگى  پا�دارى ا�ن قـوم و تار�خ افت و خـ�ـزها و سـربلندى&ها و شكست&هاى آنست تا هجـمـهٌ

عرب.
ا�ن نوشـتـه فـقط �كى از ال�ه&هاى داسـتـان جـمشـ�ـد را بررسى مى&كند. نخـست با�ـد جاى داسـتـان را در

شاهنامه دانست. با زم�نه آن آشناتر شد. تا به معناى شعر و مقصد و مقصود شاعر بهتر بتوان پى برد.
 اما، در ا�ن راه تنها به دادن �ك(۲)فردوسى بى گمان مى&دانستـه كه در كار سرودن تار�خ ا�ران است.

گــــزارش تـار�خـى بسـنده نـكرده. دادن گــــزارش تـار�خـى كــــار تـار�خ نـو�س&است. امـــــا، نگـاه شــــاعـــــر به تـار�خ
به--بخـردانـه و فـ�لسـوفــانه و سـرشـار از شگـفـتى و پ�ـام است. شــاعـر توجـه داشــتـه كـه برخى از ا�ـن مطالب 

 با منطـق تار�خ و منطق روزگــار سـازگــار ن�ـسـت، پ�ـشــاپ�ش--و�ژه در بخش اسـطوره و پهلوانى شـاهـنامـه

۱

 ساخته&اند.Deconstruction ا�ن واژه را برابر (۱)
۱۳۸۰ ا�رج طبــ�ب&ن�ـا: «در سـتــ�ـز رسـتم و ســهـراب»؛ سن حـوزه، كــال�ـفـرن�ــا، نشـر و و�راست ســوم؛ دى&مـاه (۲)

۱۷۰-۱۶۵. مقالهٌ «حك�م ابوالقاسم فردوسى» صص.۲۰۰۲برابر ژانو�ه 

هشدار م�دهد كه آنچه در ا�ن نامه درخور  خرد  ن�ست رمزى است كه در آن حق�قتى نهفته.
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۳۳۳۳
جــمـشــ�ـد، شــاهِ دورانِ اسـاطـ�ـرى ا�ران�ــان، داســتـانش، پ�ـش از شـاهنامــه، هم در اوســتـا آمــده و هم در 

ادب�ـات كـهن هند. ا�ن مـ�رسـاند كـه اسطوره جـمـش�ـد در زمـانى كـه هند و ا�رانى&ها هنوز با هم مى&ز�سـتـه&اند
ش�د» را از داستانش بر سر زبان&ها بوده است. و بسا پ�ش از ا�ن زمان، كه&آن از ر�شهٌ «جم» پ�داست. «جم

«جم» و «شـ�ـد» سـاخـتـه&اند. «جم» بـه مـعنى همـزاد و كـسى است كـه تواٌم بـا د�گرى زاده شـده. در زبان فـرانسـه
  هر دو از �ك(۳)ا�ن واژه، امـــــروز، هـم به هـمــــ�ـن مـــــعنى بـكار مـــــ�ـــــرود، با تـلفـظى بـســــ�ـــــار نـزد�ك بـه «جم».
 و ا�ن ب�ـانگر(۴)ر�شـه&اند. در سـانسكر�ت باز همـ�ن واژه آمـده ولى بـا تلفظ «�م»، و خـواهر همـزادش «�مى».

هنگامى است كه قوم هند و اروپا�ى كوچ و پراكندگى بزرگ خود را هنوز آغاز نكرده بوده&اند.
سرگذشت «جم» و «�م» در ادب�ات ا�ران و هند كما ب�ش �كسان است&. تفاوت&ها را مى&توان برخاسته
از جـهـان &بـ�نى مـتـفــاوت هر �ك دانست. در جـر�ان ا�ن مــهـاجـرت دو قـوم كــه بعـدها با نام&هـاى ا�رانى و هندى

از همه مـهمتـر «هستى شناسى» و در ا�نجـا بگو��م-متـما�ز مـ�شـوند بر پا�ه اختـالف سل�قه ها و انـد�شه&ها 
 داستـان جمـش�ـد داستـان ا�ن حركت و داسـتان(۵) از �كد�گر دورى جـسته هر �ـك بسو�ى مى&شتـابند.-«مذهب»

ا�ن جدا�ى و داستان شكل گ�رى&هاى هاى اول�ه جامعه مدنى ا�ران�ان است. تفاوت، عمده البته بگمان من، بر
 راهنما و پ�ـشوا و رهبر-- «جم» �ا «�م»--سر پا�ان داستان است. تا هنگـامى كه هر دو قوم باهم&اند ا�ن مرد

و آباد كـننده و ســـرانجـــام پـادشـــاه است. پس از جـــدا�ى، هـند�ان وى را تـا مــقـــام خـــدا�ـى باال مـــ�ـــبـــرند. امـــا در
اسطورهٌ ا�ـرانى ا�ن خــود اوست كــه پ�ــشنهــاد اهورا مــزدا را مـبـنى بر پذ�رش مــقــام پ�ــامــبـرى رد ولى مــقــام

(۶)پادشاهى را از او قبول م�كند.

۴۴۴۴
شاهنامـه با داستـان آفر�نش جـهان آغاز مى&شـود.  سپس  دوران غـار نش�نى بشـر مى آ�د.. نخسـت�ن 

سـرپرسـت و بزرگ قـومى كـه فــردوسى مى&خـواهـد تار�خـشـان&را بـاز گـو�د مـردى است بـنام «گـ�ـومــرت شـاه».
  مى&دان�م بس�ـارى از مطالب ا�ن(۷)فـــــردوسى او را نخـستـ�ن شاه و اوسـتا او را نخـستـ�ن انسان مـ�ــــدانند.

هر دو كـتـاب گـرامى كـه داراى زمـ�نه هاى �كسـانند همـانـند ب�ـان نشـده&اند. تفـاوت&ها گـاه از شـاخ و برگ&ها هم

۲

لو».-) [ براى جنس مذكر و مؤنث]. به معنى «دو همزاد». �ا «دوقJumelle) و ژومل (Jumeau ژومو (- (۳)
  ... آنكه از كنار سلـسله كـوه&هاى بلند گـذشـتـه است.، و مـس�ـر بسـ�ـارى از مـسـافـران را ز�ر نظر دارد. پسـر(۴)

«و�وسـوت» و گـردآورنده مـردم. اى �م پادشــاه مـا نذور رابراى تو تقـد�م مـ�كن�م.  ...  راه مــا را نخـست «�م» پ�ـدا كـرد.،
�ن چراگـاه&ها هـرگـز از مـا گـرفـتـه نخــواهد شـد. ...»                 گـز�ده ر�گ ودا؛ تحـقــ�ق و ترجـمـه دكـتـر مـحــمـد جـاللى۱

۳۴۳-۲۵۵      براى آگاهى ب�شتر به هم�ن كتاب و به و�ژه نك. صص. ۱۹۴ خورش�دى؛ ص.  ۱۳۶۷نائ�نى؛  نشر نقره؛ 
 اقبال الهورى دل�ل عمدهٌ ا�ن جدا�ى را گرا�ش ا�رانى&ها به مالك�ت زم�ن م�داند:(۵)

 اقبال الهورى؛ س�ر فلسفه در ا�ران؛ ترجمه ام�ر حس�ن آر�انپور؛  ص-
 «اى جم، اگـر ن�سـتى آمـاده و �اد دارنده و برندهٌ د�ن من، پس جـهـان مرا ببـاالن. پس جـهـان مرا فـراخ كن. پس(۶)

باش جـهـان مرا پرورنـده و نگهبـان و سـردار.» وند�داد، جلد اول [از چهـار جلد]، ترجـمـهٌ هاشم رضى. انتـشـارات فكر روز.
۲۵۰ داستان جم. ص. -، چاپ اول. از فرگرد دوم ۱۳۷۶تهران 

 از ا�ن روى كـه ا�ن داسـتـان در هر دو كـتاب �ـكسان بـ�ان نشـده؛ عـمـداً در عنوان نوشـتـه «بروا�ت فـردوسى»(۷)
را افزودم تا از آن داستان د�گر متما�ز باشد.

گذشته و بن ما�ه را هم دگرگون كرده است.
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بنـا بر نظر  پـژوهندگـــان تار�ـخ و ادب مـــا «گــات هـا» گـــوهر اصلى اوســـتـــا و ســـروده&هاى خـــود «اشـــو 
 مــوبدان بدان افـزوده انـد. به و�ژه در دوران سـاســان�ــان. و�ژگى-- هر چه هست--زرتشت» است. مــابقى را 

 آن است كــه آن چه از گــذشــتــه به ا�شــان رســ�ــده همــه را از ب�ن-- مــ�ــراث هنوز گــر�بــانگ�ــر--ا�ن دودمــان 
 چه مى&كـرده و-- و ب�ش از همــه، اشكان�ــان--برده&اند. چنـدانكه اكنون بدرســتى نمى&دان�ـم كـه آن پ�ــشـ�نـ�ـان 

چگونه مى&اند�شـ�ده اند. آن چه هم م�ـدان�م از منابع غ�ـر ا�رانى بما رسـ�ده مانند توار�ـخ ارمنى و �هودى و
�ونانى، و ا�ن آخرها، روسى.

كـتـاب&هاى «تار�خ» خــود چندان در خـور اعـتـبـار و اعـتـمـاد نـ�ـسـتند چه رسـد كـه آگـاهانه بـه همـان چ�ـز 
مـغـشــوش، مـغـرضـانـه، دست درازى هم شـده باشـد. ازآن جــمله است كـتـاب «خــدا�نامك» كـه در آخــرهاى حكومت
سـاسـان�ـان در زمـ�ـنه تار�خ ا�ران و به زبان پهلوى نـوشـتـه شـده و آن طور كـه مى&گـو�ند نـخـست به عـربى و
سـپس&تـر به فـارسى در آمـده و بنـام «شـاهنامـه ابـو منصـورى» شـهــرت �افـتـه است، ا�ـن همـان كـتـابـى است كـه
گـفـته مـ�ـشـود مـدرك و مآخـذ فـردوسى در سـرودن شـاهنامه بـوده است. فرض ا�ـن كه اسـتـاد طوس فـقط به ا�ن
كـتـاب بـسنده  كـرده و تمـام شــاهنامـه را از روى آن سـروده بـاشـد فـرض مـحكـمى ن�ـست. خـود اشــاره ها دارد كـه

داستان ها را از اشخاص معتبر و با خبر هم گرفته و گرد&آورى كرده است؛ با اشاره به نام ونشان هر �ك.

۵۵۵۵
   در(۸)حـــال،  پـس از ا�ن مـــخــــتـــصــــر، مى&توان پـرداخت به داســــتـــان جـــمــــشـــ�ــــد به روا�ت فــــردوسى.

  مــحـورســخن در--كــه در شـاهنـامـه هم بـه همـ�ـن ترت�ب آمــده&اند--تر�ولـوژى {جـمــشــ�ــد، ضـحــاك، فــر�دون} 
چگـونگى شكـل گــرفـــتن ســـر زمــ�ـن ا�ران�ـــان است. به ب�ـــانى د�ـگر، ا�ن «ســـروده&هاى ســـه گــانه»، بـر روى هم،

چگونگى رس�دن آر�ا�ى&ها به سر زم�ن هاى جد�د وسپس چگونگى پ�دا�ش ا�ران را باز م�گو�ند:
 حكا�ت جدا�ى قوم هند و ا�رانى از د�گر هند و اروپا��ان--همچنانكه گفته شد-- (۹)داستان جمش�د

و سـپس جـداشـدن ا�ران�ـان از هـند�ان است: در جـر�ان ا�ن كـوچ و سـپس در دوران اسكان، پـا�ه هاى مـدن�ت و
«ثابت ز�ســتى» زندگـانـى جـد�د ر�خــتـه و نظام جــامـعـه اى پـى&افكنده مـ�ــشـود كــه با شـتـاب از آرامـش و رفـاه

برخوردار مى&گردد.
؛ دوران س�ـاهى و تار�كى و وحـشت و ترور است.  دوران پ�روزى جـهل و ظلم.-ضحـاك-داستـان دوم  

دوران اسـتـ�ــالى اژدها؛ بقـاى حكومت در گــرو نابودى اند�شـمنـدان است. دو مـغـز انسـان غــذاى روزانه مـارانى
(۱۰)است كه بر دوش ضحاك رو��ده&اند:

داسـتـان سـوم؛ قــصـهٌ شـورش كـاوه، سـرنگونـى ضـحـاك و پادشـاهى فـر�ـدون است. او پس از پاك كـردن

۳

  شاهنامه به كوشش جالل خالقى مطلق؛ دفتر �كم.(۸)
  نگاه كن�د به ا�ن دو كتاب ز�ر كه هر دو ترجمه �ك متن از اوستا در بارهٌ جمش�د هستند:(۹)

۲۵۸ تا ۲۴۸ وند�داد؛ هاشم رضى. صص. ۱-
.۱۰۱ تا ۹۱. صص.۱۳۶۳ داستان جم، ترجمهٌ دكتر محمد مقدم؛ انتشارات ا�ران كوده، تهران ۲-

)۵۰ «بجز مغز مردم مده شان خورش»  (داستان ضحاك ص. (۱۰)
 در ا�ن فرضـ�ه شـاهنامه پژوهان هم آوا نـ�ستنـد. برخى م�گو�ند&بهنگام تقـس�م است كـه نام ا�ران و توران(۱۱)

از روى نام ا�ـرج و تور بر گـــز�ـده شـــده و برخـى ن�ـــز چون نـام ا�ران را فـــردوسـى پ�ش از داســـتــــان فـــر�دون بكـار برده
 هم�ن داستان جمش�د.۱۷۸ تا ۱۶۷واژگونهٌ ا�ن نظر را دارند. به حكم اب�ات 

  مــ�ــان ســه فــرزندش قــســمت(۱۱) كــه تا ا�ن زمــان هنوزنامـى ندارند، -فــســاد هاى آن اژدهافـش ســر زمــ�ن&هارا
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 را ا�ران مــ�نامــد و به ا�رج واگــذار مــ�كنـد. بهـرهٌ آنـدو د�گر،-- بخش مــركــزى&--مــ�كند. بهــتــر�ن بخش آن 
نامــشـان «سلم» و «تـور»، به ترت�ب ســر زمـ�ن روم است[در جــاى تركـ�ــه امـروزى] و كــشـور توران [جــا�ى در

بخش&ها�ى از غرب چ�ن و تركمنستان امروز]

۶۶۶۶
جـمـشـ�ـد پسـر طهـمـورث پسـر هوشنـگ پسـر سـ�ـامك پسـر گـ�ـومـرت است. گـفـتـه شـد كـه گـ�ـومـرت در
شاهنامه نخـست�ن پادشاه و در اوسـتا نخست�ن انـسان است: نخست�ن داسـتان شاهنامه ن�ـز داستان اوست.  و

ا�ن گونه آغاز مى شود:
گـــــ�ومرث آورد و او بــــــود شــــــــاهچن�ن گــفت كـــــآ��ن تــخت و كــاله         ۵
(۱۲) نخست�ن به كوه اندرون ساخت جاى كه خود چون شد او برجهان كد خداى۶

ســخن از دوران غــار نـشــ�نى است و «پـلنگ�نـه» پوشى.  به روشنـى پ�ــداست كــه حكـ�م داســتــان را از
زمانـى آغاز كرده كـه گ�ـومرت و قـوم و قبـ�له&او تازه غارنـش�ن شـده&اند. هند و اروپا�ى&ها باهمند و در جـهان
هنوز پراكنـده نشـده&اند. سـپس&تر است كـه كـوچ&هـا آغـاز مـ�ـشـود.  هند و ا�رانى&ها از شــدتِ �خ بندان و سـرمـا

ىِ&سختِ سرزم�نِ خود، به ام�د رس�دن به سرزم�ن&هاى گرم، بسوى ن�مروز �عنى جنوب روى م�آورند.

  در آو�خت و بمرد.-د�و-س�امك پسر و جانش�ن گ�ومرث به شاهى نرس�د. دآلورى&كرد،  با دشمن  
   بـــــرآو�خـــت بـــا د�ــو اهـــرمنــــا س�امــك ب�آمـد بــرهنه تنا۳۲
(۱۳)                       س�امك بدست خزوران د�و          تبه گشت و ماند انجمن بى خد�و۳۵

 و آهن است و بـدنبــالش(۱۴)  دوران كــشف آتش-پدرش ســ�ــامك و ن�ــاش گــ�ــومــرت-دوران هوشنگ  
آشنا�ى با آهنگرى و ساختن گرز و تبر و ت�شه واره. و ن�ز دامدارى و آغاز آشنا�ى با كشت و آب�ارى.

به آتش ز آهن جدا كـــرد سنگنخست�ن �كى گوهر آمد به چنگ۷
گِراز و تبر ، اره و ت�شه كــــردچو بشناخت آهنگرى پ�شه كـــــرد۹

ز در�ا و هامونش اندر بتاختچو ا�ن كرده شد، چاره&ى آب ساخت۱۰
(۱۵)پــراكنـــدن تــخم وكشت و درودچــراگــاه مــردم بد�ن بـــــــرفـــزود۱۲

دوران طهـمـورثى ادامـه دوران هوشنگـى است و سـتـ�ـز با مـردمـان بومى كـه نو&آمـدگـان آنهـا را «د�و»
  بر خــداى خـود نهــاده بودند. طهــمــورث�ـان د�ـوان را به بند-مــ�ـخــوانند؛ نامى كــه همــراهان پ�ــشـ�ـن ـ هند�ان

كـشــ�ـدند. ا�ن بومــ�ـان فـرهنـگى پ�ـشـرفــتـه& داشـتنـد. براى نجـات جــان گـفـتند كــه دانا�ى هاى خـود را بـه ا�شـان
خواهند آموخت. پس «طهمورت د�وبند» آزادشان كرد و د�وان:

دلش را چو خورش�د بفروختندنبشتن به خسرو ب�ــــاموختند۴۲

۴

۲۱  داستان گ�ومرت ص. (۱۲)
۲۳  داستان گ�ومرت ص.  (۱۳)
  خالقى داستان كشف آتش و بدنبال آن داستان جشن سده را ندارد. ولى اہن داستانها در د�گر شاهنامه&ها(۱۴)

۲۰-۱۹ جلد اول، ص ۱۳۴۵آمده است. نگاه كن�د ژول مول، كتابهاى ج�بى، 
۳۰-۲۹  داستان هوشنگ ص ص.  (۱۵)

(۱۶)چه رومى و چه تازى وپــــارسى نبشته �كى نه، چه نزد�ك سى۴۳
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۷۷۷۷
 جمشـ�دى(۱۷)جمـش�ـد پسر طهـمورت كـه رهبر شـد قوم مـهاجر در ا�ـن شرا�ط بود. دوران هفـتصد سـاله

آغاز پا�ه ر�زى ساختار جامعه نو�ن است. مراحل و مراتب كار را استاد توس چن�ن باز سازى مى&كند:
(۱۸)درِ نام جُستن به گُردان سپردنُخُست آلت جنگ را دست ُبرد۱۰

بر نرم كــردن آهن كـه دست �ـافت جـوشن وخــود و زره و خـفــتـان وشـمــشـ�ــر و برگـســتـوان بســاخت. به روا�ت
شاهنامه ا�ن كار پنجاه سال زمان ببرد. پس از ا�ن، نظامِ طبقاتى را بر قرار كرد.

پنجـاه سـال هم پس از آن براى «جـامه» سـاخـتن بگذاشت. «رشـتن و تافـتن» و «به تار اندرون پود را بافـتن» و 
ن�ز «دوختن و شستن»، همه را در ا�ن دوران به مردمان آموخت.

پنجاه سال بعدى دورهٌ پد�د آمدن «طبقات اجتماعى» ست. حك�م خود چن�ن مى&سرا�د:
بد�ن اندرون پنجهى ن�ز خَوردز هر پ�شه �ى انجمن كرد مرد۱۹
بـــه رسم پــــرستندگـــان دان�شگروهى كه آثوربان خــوان�ش۲۰
پرستنده را جا�ــگاه كــرد كــــوهجــدا كــردشان از م�ان گــــروه۲۱

پنجاه سالِ پس از آن آشنا�ى با ساختمان سازى است: و به&دنبالش ساختن خانه و گرمابه و كاخ&هاى بلند.
سپس كـشف گهرها�ى چون �اقوت و ب�ـجاده و س�م و زر و ن�ـز مواد خوشبـو همچون كافـور و مشك
و عـود و عنـبـر و گـالب. در ضــمن از درمـان و پزشكـى هم غـافل نمــاند؛ و سـپس ســاخـتن كــشـتى و از كـشــورى به
كـشـورى رفتن و گـذر از آب&ها و در�اها. و به ا�ـن سان سـ�ـصـد سال سـپـرى مـ�ـشود. «ز رامش جـهـان پر ز آواى
نوش است». مـردمــان را د�گر از «مـرگ» و «رنج» و «بد» آگـاهى نـ�ـست. همـه در جـشن و شـادى و خــرمى بسـر
مى&برند. ا�ن روزگـار آرامش و خـوشى د�ـرى نمى&پا�د و ناگـاه بسـر مـ�ـآ�د. جـمـشـ�ـد گـرانمـا�گان لشكر را فـرا

مى&خواند و پس از برشمردن خدماتش كه
  همان پوشش و كامتان از من است/خور و خواب و آرامتان از من است  ۶۷

مدعى م�شود كه: 
كه جز از خو�شتن را ندانم جهانچن�ن گفت با سالخورده مِهان۶۴

و ا�ن همان سخنى است كه فردوسى در آغاز داستان سروده بود:
ــــــــــــررررِِِِّّّّهههه    اااا����ــــــــــــززززددددىىىى۸ ــــــــاااا    ففففــــ ـََََمممم    ««««گگگگــــــــــــففففتتتت»»»»    ببببــــ ــــــــــــددددىىىىمممَمَََننننـــــــ ــــ ــــ ــــــــــــووووببببــــ ــــــــااااررررىىىى    وووو    ههههمممم    ممممــــ ــــ هههَهَََمممَمَََمممم    ششششههههــــــــرررر����ــــ

ّ    ����ززززدددداااانننن    اااازززز    ااااووووىىىى           ۷۰ ببببگگگگششششتتتت    وووو    ججججههههاااانننن    ششششدددد    پپپپرررر    اااازززز    گگگگففففتتتت    وووو    گگگگووووىىىى                                        چچچُچُُُنننن    اااا����نننن    گگگگففففتتتتهههه    ششششدددد    ففففرررّرّّ
«فره ا�زدى» آنست كه در فارسى امروز بجـا�ش مى&گو�ند «تائ�دات الهى» ولى فردوسى آنرا بجاى

«تائ�دات مردم» بكار م�برد. چون سپس مى سرا�د كه:
پد�د آمد از هر سوى جنگ و جوشاز آن پس بر آمد ز ا�ران خروش۱۶۷
گـسستنـــــد پ�ونـــد بــا جم&ّش�ــــــــدس�ــه گشت رخشنده روز سپ�ـــد۱۶۸

ا�ران�ان به ستوه آمده از جور جمش�د دست به دامان ضحاك مى&آو�زند و به پادشاهى ا�ران م�خوانندش.
، همسا�ه جنوبى(۱۹)پ�ش از ا�ن فردوسى چگونـگى به قدرت رس�دن ضـحاك را در سر زمـ�ن «ن�زه داران»  

۵

۳۷   داستان طهمورت ص. (۱۶)
 - در اوستا نهصد سال گفته شده.(۱۷)
»۴۱«داستان جمش�د ص  (۱۸)

ا�ران، بازگفته است و اكنون چن�ن ادامه م�دهد:
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ــــــــــــررررففففتتتتنننندددد    ررررااااهههه����ــــــــــــككككاااا����ــــــــــــكككك    بببب����آآآآممممــــــــدددد    اااازززز    اااا����ــــــــرررراااانننن    سسسسپپپپااااهههه۱۱۱۱۷۷۷۷۲۲۲۲ ــــــــاااازززز����اااانننن    ببببرررر    گگگگــــ سسسسووووىىىى    تتتتــــ
ــــــــــــووووىىىى۱۱۱۱۷۷۷۷۴۴۴۴ ــــ ــــــــااااكككك    ررررووووىىىىسسسسوووواااارررراااانننن    اااا����رررراااانننن    ههههممممــــــــهههه    ششششــــــــااااهههه    ججججــــ ــــــــــــههههااااددددنننندددد    ����ككككسسسسرررر    ببببهههه    ضضضضححححــــ ــــ ننننــــ
وووورررراااا    ششششااااهههه    اااا����رررراااانننن    ززززمممم����ــــــــــــنننن    خخخخووووااااننننددددننننددددببببهههه    ششششااااههههىىىى    ببببرررر    ااااوووو    آآآآففففــــــــــــرررر����نننن    خخخخووووااااننننددددننننــــــــــــدددد۱۱۱۱۷۷۷۷۵۵۵۵
ــــــــاااادددد۱۱۱۱۷۷۷۷۶۶۶۶ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ببببهههه    اااا����رررراااانننن    ززززمممم����نننن    تتتتــــااااجججج    ببببــــرررر    سسسسرررر    ننننــــههههااااددددممممرررر    آآآآنننن    ااااژژژژددددههههااااففففشششش    بببب����ااااممممدددد    چچچچوووو    ببببــــ
گــز�ن كـــرد گردان هــــر كشورىز ا�ــران واز تـــاز�ـــان لشكـــــرى۱۷۷
(۲۰)چـو انگشترى كـــرد گ�تى بر اوى سوى تــخت جمــــش�د بنهـــاد روى۱۷۸

«هَمَم شـــهــر�ـــــارى و هـم مـــــوبدى» در هم آمــ�ــخـــتن «دولت» و «د�ن» است. ا�ـن را جــهــان پ�ــشـــرفــتــهٌ
امروز د�گر بر نمى&تابد،  مـغرب زم�ن  با  پشت سـر نهادن  دوران هولناك «قرون وسطى» در آسـتانهٌ جنبش
رنسانس مفهـوم  ا�ن پد�ده را آشكار م�كند و از آن زمان پاسدارى از ا�ن دستآورد را جـزو وظا�فش م�داند.
امــا صــداى فـردوسـى و همــفكرانش را كــسى نمى&شـنود. فــردوسى گـرفــتــارى&هاى روش «هَمَـم شـهـــر�ـــــارى و هم
مــــوبدى» را تجـربه مـ�كرد و مى&شناخت  و با زبان رمـز و استـعـاره عواقب تلخ و شـوم چن�ن حكومـتى را باز
مى&گفت. او در زمـانى م�ـز�ست كه جـانش�نان خـدا بر روى زم�ن از بغداد ا�ـران را اداره م�كردند. نمـا�ندگان
خـدا بر روى زمـ�ن، مـجـوز سـرپرسـتـى د�ن و دولت داشـتند همـان تائ�ـد الهى را. هـمـان كـه مى&گـفـتندش «فـره
ا�زدى». همان كه فردوسى از گفتن آن  آشكارا مرادش تاٌ��د «مردم» بود. در شاهنامه&اش م�گفت «فره ا�زدى»

 امـا در داستـانش «خـواست مـردم» اراده م�كـرد. نگاه كن�م به-- به احـترام آنـچه از گـذشـته بدو رسـ�ـده بود--
داسـتـان جـمـشـ�ـد كـه پس از آن همـه زحــمت و خـدمـتى كـه به پاى مـردم ر�خـتـه بود هنـگامى&كـه آنهـا را خـوار و
خف�ف كرد كه «همه چ�زتان از من است پشتـ�بان�شان را از دست داد. نگاه كن�م به ضحاك. مردم، و لشكر�ان
ن�ـز، وقتى از جـمشـ�د بـر�دند ضحـاك را برگز�دند. و هـنگام�كه شـقاوتش را تـاب ن�اوردند برش داشـتند. با
شــورش كـــاوه و ن�ــرو و تدبـ�ــر فــر�دون. كـــ�ــقــبـــاد هم تاٌ��ــد پـادشــاه�ش را از زال و رســـتم گــرفت. رســـتم در

 خالفى مـ�كند به باد-- هر زمان--شـاهنامه مظـهر خـواست و اراده ا�ران�ـان است. هموسـت كه  كـ�كاووس را 
 كــه پاى بر زمـــ�ن دارند و--خــشم، ســـرزنش مــ�كـند و دشنامـش مــ�ــدهد. شـــاهان در شــاهنـامــه با تاٌ��ـــد مــردم 

 و �ا در كـتابى كـه-- كـه هست ولى در خ�ـاالت ا�شـان و در آسمـان -- بر سـركـارند. نه با فـره �زدان --هستند
از آسمان گو�ا آمده.

۸۸۸۸
 �كى همـ�ـن مـورد است. فـردوسى--كـه به اشـاره&اى از آن گــذشـتـ�م--از تفـاوتهـاى شـاهـنامـه و اوسـتـا 

اسطوره را، بى&آنكه دستى در اسـتخوان&بند�ـش ببرد، طورى باز مى گو�د كـه نتا�جش با آنچه در اوسـتاست
  بركنارى جــمــشـ�ــد را بدست ا�رانـ�ـان از  آن هنـگامى مـ�ــدانند كــه- هر دو-تفــاوت دارد. اوســتـا و شــاهنامــه 

جمش�د در بند كـالن&پندارى خو�ش و خوار انگارى غ�ر گرفتار شد. امـا اوستا به آن نگاه اخالقى مى&اندازد و
شــاهـنامــه نگـاهى ســ�ــاسـى و اجــتــمـــاعى. اوســتــا گـناهش را ا�ن مـــ�ــداند كـــه با اعــالم «هَمَـم شــهـــر�ـــــارى و هم

۶

 اوستا ضحاك را از سرزم�ن «بورى» م�داند. «بورى» همانست كه بعدها با تبد�ل «واو» به «ب» و «ر» به(۱۹)
«الم» شده است بابل. �ا عراق امروز.

ا�ن كـه فردوسـى نشانى ضـحـاك را از جا�ى در جـز�رة&العـرب مـ�دهد �كـى د�گر از موارد اخـتـالف دو كتـابست و حـاكى از
انتخاب  آگاهانه فردوسى براى خوانندهٌ پ�گ�رِ اند�شهٌ او در تمث�ل&هاى رمز گونه&اش.

۵۱   داستان ضحاك ص (۲۰)

مـــــوبدى» از ارج روحــان�ت  كــاســتـه. شــاهنامــه همــ�ن گنـاه را مى&پذ�رد، امــا به جــهت آنكه د�ن و حـكومت را



مرورى بر تر�ولوژى جمش�د، ضحاك و فر�دون به روا�ت فردوسى

�كى كرده است. با�د دانست كـه اسطوره، بافتهٌ خ�ـاالت و افسانه&اى از گذشتـهٌ ما ن�ست. اسطوره حقـ�قتى از
دوران مـاست و حقـ�قـتى از هر �ك از دوره&هاى تار�خ مـا.   و ن�ز حـق�ـقـتى نهفـته در درون هر �ك از مـاست.

 حــادث مـى&شــود. به كـــژ رفــتنـى و مــژ فـــهــمـــ�ــدنى ضـــحــاك بجـــا�ش-- �ا  در درون مــا--جــمـــشــ�ـــدى در تار�خ 
مـــ�نشـــ�ند. فـــر�دونـى از پس او مـــ�ــرســـد و بر مـــ�ـــداردش. اگــر نـ�ك به تار�ـخ بنگـر�م نمـــونه& فـــراوان است.

اول�نش سقوط دولت ساسانى.

۹۹۹۹
شاهنامه پا�ان كار جمش�د را چن�ن م�گو�د:

پس ا�ران�ـان به جمـش�د پـشت كردند و روى به كـشور همـسا�ه آوردند. ضـحاك شاه سـرزم�ن ن�ـزه داران [�ا 
 را به پادشاهى ا�ران فرا خواندند. او آمد و جمش�د برفت:(۲۱)بنا بر اوستا كشور بابل]

بزرگى و د�ــه�م و گنج و سپاهبـــرفت و بـــدو داد تـخت و كــــــاله۱۸۰
سپردش به ضحاك تخت و كالهنهان گشت و گ�تى بر او شد س�اه۱۸۱
برو نـــام شاهى و او نـــاپد�ـــدچو صد سالش اندر جهان كس ند�د۱۸۲
�كا�ك ندادش سخن را درنــگچو ضحــاكش آورد نــاگه بــه چنگ۱۸۵
جهان را از او پاك پر ب�م كـردبه اره&ش سراسر بـــه دو ن�م كــرد۱۸۶

بن ما�ه اند�شه&هاى فردوسى ا�ن سخن او را امروز ا�نگونه به گوش ما م�رساند:
«جـمـشـ�ـد، كـه پادشـاهى و روحـان�ت را در هم آمـ�ـخـت سـزا�ش، از مـ�ـان اره كـردن شـد، وسـرانجـامش نمـاد جـدا 

(۲۲)خواستن د�ن از حكومت.»

روشنفكر ا�ـرانى، هزار سـال پ�ش، با چـشم تن ا�ن را د�د و با چشم جــان به فـراست در�افــتش. او اسطوره را
چنان باز سازى كرد تا بتواند ا�ن پ�ام را سالم به نسل&هاى پس�ن برساند. پ�ام امروز در برابر ماست.

.۱۲۸۴ و مرداد ۱۳۳۲و ما هنوز اندر خم كوچهٌ مرافعه پنجاه سال پ�ش و �كصد سال پ�ش�م. مرداد  
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۷

).۱۸  نگاه كن�د به ز�ر نو�س ((۲۱)
۶۴  ا�رج طب�ب ن�ا «در ست�ز رستم و سهراب» ص. (۲۲)


