خوانندۀ عالقه مند،
بنياد فرھنگی کھزاد اينبار قسمتی از کتاب "افغانستان در شاھنامه" را خدمت تان
تقديم ميدارد .قسمت ھای ديگر اين کتاب در آينده بنوبت در چند قسمت تقديم خواھد
شد .اين کتاب شادروان عالمه کھزاد مانند آثار ديگرش در وقت نشر خود يک اثر
بکر و ابتکاری بود و کدام اثر ديگری بدين محتوا و تناسب در افغانستان پيش از آن
به نشر نرسيده بود .متاسفانه چاپ اول اين کتاب با اشتباھات بسيار زياد طباعتی به
نشر رسيد زيرا کارمندان چاپخانه نتوانسته بودند دست نويس استاد کھزاد را که با
دستان رنجديده و مريض نوشته بود درست بخوانند .در حال حاضر اين کتاب زير
کار است تا برای تجديد چاپ آماده گردد .بھر حال اين بنياد آنرا بصورت پراگنده از
طريق انترنت نيز جھت استفاده عالقه مندان عزيز تقديم ميگردد.
اين کتاب برای غير عالقه مندان آن قطعا ً نيست و لطفا ً خود را با خواندن آن زحمت
ندھند.
ضمننا ً قابل ياد آوريست که چاپ و تکثير اين اثر خالف قوانين بين المللی بوده و سؤ
استفاده کنندگان در عرصه بين المللی مورد مجازات قرار خواھند گرفت.
داکتـر فــريار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی

بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
خداوند خورشيد رخشنده ای

توانـا و دانـا و بـخـشــنـده ای

افـغـانـستـان در شـاھـنـامـه
شـاھـنـامـه در خـراسـان
يا
شـاھـنـامـه در آريـانـا

اقتباس ،تحليل ،تعبير و تفسير از:

احـمـد عـلـی کـھـزاد
متن اشعار از:

ابـوالـقاســم فــردوسـی

2008

پـيـش گـفـتـار ناشــر:
]در چاپ کتاب تقديم خواھد شد[

بـنـيـاد فـــرھـنــگــی کـھــزاد

تذکر:
کتاب افغانستان در شاھنامه ،چنانکه از عنوانش پيداست ،تحقيقی است جامع و عالمانه در باره آن
چھره ھا و قصه ھا و سنت ھای ديرينه مردم ما که بيشتر آميزه ای از تاريخ و اساطير اند و
ارزشھای زندگی پيشينان ما را عيان ميسازند.
اين اثر صرفنظر از جنبه ھای تحقيقی اش که خود سزاوار ستايش بسيار است ،واجد ارزشھای
ديگری نيز ميباشد که بر شمردنش در ين مختصر ممکن نيست.
با اين وصف آنچه ذکرش ضروری به نظر ميرسد اينست که محتويات اين کتاب خواننده را در
جريان رويدادھايی ميگذارد که ھمه شگرف و افتخار آفرين اند و اساس متينی برای مليت،
سربلندی و وطنپرستی ما به شمار ميروند.
وزارت اطالعات و کلتور با چاپ اين کتاب اميدوار است که دوست داران دانش و فرھنگ از
محتويات اين اثر ارزنده بھره برند و سھم مردم وطن ما را در يکی از بزرگترين و دلنشين ترين
حماسه ھای جھان نيک بدانند.

پوھاند دکتور نوين
وزير اطالعات و کلتور
 ١٣۵۵کابل

فھرست:
 -١فھرست مندرجات
 -٢مقدمه
 -٣ديباچه ،ابولقاسم محمود ،ابولقاسم فردوسی
 -۴آريانا )آريانا انتی کوا( آريانای باستان ،آريانای کھن ،آريانای قديم
 -۵البرز کوه و سيمرغ ،سام از غور در بلخ ،زال زر متولد در بلخ ،وفات در چھل ابدال
 -۶رودابه دختر مھراب کابل خدای ،پادشاه کابلستان
 -٧شاھنامه دقيقی بلخی ،مھمترين قسمت شاھنامه
 -٨لھراسپ شاه بلخ ،گشتاسپ و زرير دو شھزاده ،گشتاسپ و زرير در مرغزار٩کابل
 -٩پادشاھی گشتاسپ در بلخ ،ظھور زردھشت در بلخ بامی ،لھراسپ معتکف در آتشکده )مھر
برزين( يا )نوش آذر( در بلخ ،جلوس گشتاسپ بر تخت
 -١٠آگھی ارجاسب ،شاه توران ،از آئين نو ،علت مخالفت با دولت آريائی باختری ،گشتاسپ و
تبليغ آيين مزديسنا
 -١١آغاز جنگ آريانا و توران ،ترتيب لشکر گشتاسپ و ارجاسب ،پيشگويی جاماسپ و قتل امرأ
و شھزادگان ،فتح بلخ ،اسفنديار دربند
 -١٢کشته شدن لھراسپ در آتشکده مھر برزين يا )نوش آذر( در بلخ
 -١٣جنگ دوم آريائی ،باختر زمين و تورانی )توران زمين( اسفنديار محبوس گنبدان دژ،
اسفنديار و رستم دستان
 -١۴سپھبد اسفنديار و سپھبد رستم در کناره ھای رود ھيرمند و رويين تن و تھمتن
 -١۵رستم
 -١۶سھراب پسر رستم و تھمينه دختر شاه سمنگان
 -١٧رستم و سھراب ،تدارک جنگ بين پدر و پسر ،کشته شدن سھراب
 -١٨کوشانی ،کشان ،کشانی
 -١٩ھيتال-ھپتال-ھفتال شاھان ،يفتلی ھا
 -٢٠کک کوھزاد پھلوان )مرباد( ،قلعه کک کوھزاد در فراه
 -٢١سمن ناز دختر کورنگ شاه کوشانی ،شاه زابلستان و اوالده او -تور -تورک-سرند-اترت -
شم-گرشاسپ
 -٢٢برزوی شنگانی  -شغنانی پسر سھراب سمنگانی
 -٢٣ماھوی سوری ،کنارنگ مرو ،نقشه قتل يزدگرد سوم شاه ساسانی

فھرست مفصل مندرجات:
فھرست اسمأ و رجاليکه در سرزمين آريانا ،خراسان ،افغانستان تولد يافته يا نشوونما نموده يا در
فصول تاريح مملکت ما بکرأت ذکر شده با مختصر نام ھای مختلف جای ھائيکه در شاھنامه ذکر
رفته و احيانا ً مربوط به افغانستان امروزی است.
***
مقدمه،
اصل مطلب،
آرزوی شاعر
ريشی ھا،
افغانستان
مرام نويسنده
 _ ١ديباچه
ابوالقاسم محمود و ابوالقاسم فردوسی ،شاه و شاعر
پارچه ھای مختلف در ستايس محمود از زبان خود فردوسی
 - ٢آريانا
»آريانا انتی کوا« يعنی »آريانای کھن«» ،افغانستان قديم«
»اراتس تنس« و تذکار نام قديم مملکت »آريانا« بار اول در قرن سوم ق م »استرابو« و
سرحدات آريانا
»بطليموس« و واليات ھفتگانه آريانا
احيا نام فراموش شده آريانا در قرن  ١٨و  ١٩توسط »ولسن« با نشر کتابی بنام »آريانا
انتی کوا«
نشر رساله "آريانا" در سال ١٣٢١
»ايران« فردوسی يا »آريان«ی »اراتس تنس« و »استرابو«
خطاب محمود زابلی به صفت شاه و شاھنشاه ايران توسط فردوسی ،عنصری ،فرخی
 - ٣شاھنامه دقيقی بلخی:
مھمترين قسمت شاھنامه
لھراسب و گشتاسب
شرح حال دو تن از پادشاھان سالله »اسپه«
ظھور »زردھشت«

علت جنگ ھای طوالنی بين کشور ما و توران زمين
کشته شدن دقيقی بلخی بدست غالمش
اقتباس ھزار فرد دقيقی
اقتباس از شاھنامه دقيقی ،اساس کار فردوسی
 - ۴البرز کوه و سيمرغ:
البرز کوه و سيمرغ
سام
سيمرغ
زال زر
مقصود از البرز کوه چيست؟
معبد نوبھار
داستان ھای شاھنامه
پيشداديان بلخ
کوی يا کوانی
دودمان اسپه
سيستان
زابلستان
زرنج
نيمروز
کوه ھند يا ھندو کوه
لروند ،تيوره ،غور ،دل آرام
زال زر يا پير مرد مو طالئی البرز کوه در مجاورت معبد نوبھار بلخ
تذکار منھاج السراج جوزجانی
بلندترين راسيات عالم
البرز کوه ،کوه نزديک تھران نيست
رد نظريه مجتبی مينوی که البرز کوه قريب تھران باشد
اين کوه در ھندوستان وجود ندارد
چھل ابدال يا چھل ملنگ
خواب ديدن سام زال را
خواب ديدن بار دوم
خواب ديدن مردی از کشور ھندوان »کابلستان«
خواب ديدن جوانی با درفش بلند از کوه ھند »ھندوکش«
آمدن سام در طلب پسرش به البرز کوه
ديدن قصر باشکوه بجای آشيانه سيمرغ

نشان دادن طلسمی از »ژنی« يا »موکل« ھندوکش
»پرومته« در يکی از مغاره ھای ھندوکش
اوستا
چيز ھای عجيب و غريب اين کوه
سام و ديدن سام ديگر
آوردن سيمرغ زال را نزد سام
مقصد از سيمرغ چيست؟
نام سيمرغ در اوستا
»اپام نپت« در »ودا« اردوی سورا اناھيتا در کنار آمو دريا
مسجد ملکان يا مسجد کوچک در »لروند« غور
زال مرغ منديش
مھراب کابل خدای شاه کابلستان
 - ۵رودابه دختر کابل خدای شاه کابلستان:
رودابه دختر مھراب شاه کابلی شاه کابلستان
اسمأ واليات کابلستان
کابلستان
باختران يا باختر زمين مرکز ديانت »مزدسينا«
مھراب شاه
تجمل مھراب شاه کابلستان
زيبائی دختر مھراب شاه
سھراب و سام در خيمه
مھراب شاه-شاه ھندو مذھب کابل زمين
خانواده شاھی ھنود
دو معبد ھندو »درمسال« بزرگ ھندو
يکی معبد »شمو« شمس و ديگر معبد »سجاوند« لوگر
رايان کابلی يا برھمن شاھان
معبد »سونا« يا »شونا«
کابل خدا ،زابل خدا» ،زاول« يا »زاولی«
اصل معبد و نام آن
محمود غزنوی لقب زابلی
بتکده »زور« در واليت زمين داور
»زور« و آئين زابلی
زال عاشق رودابه
موافقت موبدان

منوچھر شاه از سالله پيش دادی بلخ
ترس شاه از ين مزاوجت
موافقت پدر دختر
مراسم تولدی رستم زابلی
 - ۵لھراسب شاه بلخ:
گشتاسب و زرير
کشتاسب در مرغزار کابل
لھراسب شاه بلخ
گشتاسب و زرير »دودمان لھراسب« خاندان اسپه
اسپه در زبان پشتو به معنی »ماديان«» ،زر اسپه« ،به معنی اسپ زرد يا اسپ طالئی
بيانات »پوليپا« مورخ يونانی
جنگ بين »انتيوکوش« شاه يونانی شامی و »اوتيد« شاه يونانی باختر زمين
شکست »اوتيدم« و پناه بردن او به شھر »زر اسپه«
بزرگترين جنگ تاريخ دو کشور
آتشکده »مھر برزين« يا »برزين مھر«
حفريات »ھاکن« و »گريشمن«
»سرخ داغ« و »سفيد داغ«
آتشکده نوش آذر
»ارجاسب« تورانی
آگھی لھراسب از فرار مخفيانه گشتاسب
رسيدن گشتاسب به کابل
زرير در تعقيب برادر
عذر خواھی
 - ۶پادشاھی گشتاسب در بلخ:
لھراسب پير و معتکف در آتشکده بلخ
جلوس گشتاسب بر تخت سلطنت
ظھور »زردھشت« در بلخ بامی
»زردھشت« و صفات »سپينه«
»سپنيت« و »سپنتمان«
شتر دو کوھانه بلخی
»پوروشاسپه« پدر زردھشت
»اوستا« مشتق از »اپتاک«
»برات رش«

قايل زردھشت
»خورده اوستا« و »يشت« ھا
قسمت ھای پنجگانه اوستا
»يسنا« مھمترين قسمت اوستا
»ونديداد« و فصل جغرافيأئی اوستا
»يشت«ھا و فصل تاريخی
جنگ ھای آريانی و تورانی
گشتاسب بنيان گذار کاخ با شکوه در بلخ
سرايت آئين بودائی در باختر
 - ٧آگھی ارجاسب شاه توران:
ارجاسب و مخالفت او با آئين زردھشت
مخالفت باختر با توران روی مسايل مذھبی
گشتاسب و تبليغ آئين »مزديسنا« در سيستان
خالی ماندن بلخ
لھراسب در گوشه انزوا
استفاده ارجاسب از موقع و داخ نودن لشکرش به بلخ
ويرانی بلخ و کشته شدن جمعی از موبدان زردھشتی
 - ٨آغاز جنگ آريانا و توران:
جنگ ميان دولت باختريان و چين »توران زمين«
ترتيب لشکر گشتاسب
سپھبد »شرا«
»زرير« و پسرش »نستور« و ديگر پسران و بستگان شاه در جنگ
درفش سه رنگ :سرخ ،سبز و بنفش
»بيدرفش« يکی از فرماندھان تورانی
صد ھزار سپاه تحت اوامر »نامخو«
صد ھزار سپاه تحت اوامر ارجاسب
جاماسب وزير دانشمند بلخی و پيش گوئی کشته شدن دالوران بلخ و تمام شھزادگان
محاصره گشتاسب شاه بلخ در قله کوه »بروپرکيا« يعنی »پروپانيزيا« »ھندوکش«
 - ٩کشته شدن لھراسب در آتشکده »مھر برزين« در بلخ:
بلخ در اظطراب و بيقراری و تنھائی
رفتن شاه جوان گشتاسب برای تبليغ آئين »زردھشت« به سيستان
شاه پير در بلخ

لھراسب پدر گشتاسب در آتشکده »مھربرزين« معتکف شده و مشغول عبادت سؤظن بين
گشتاسب و پسرش اسفنديار
حبس شھزاده در محبس »گنبدان دژ«
عذر خواھی جاماسب
کشته شدن لھراسب شاھنشاه پير و گوشه نشين با  ٨٠تن از موبدان در آتشکده مھررزين
 - ١٠جنگ دوم ،جنگ باختران با توران:
آماده شدن سپاه بلخيان
حرکت سپاه تورانی
قله »بروپرکيا« بين سمنگان و کابلستان
محاصره شاه
جاماسب
خاصی اسفنديار را از محبس »گنبدان دژ«
اسفنديار و شتافتن به کمک پدر گشتاسب با وجود آزرده بودن از او
کشته شدن شھزادگان
قتل برادرش »فرشيد ورد«
کشته شدن چند تن از پھلوانان بلخ
اسارت خواھران اسفنديار در دست شاه تورانی و به غيظ آمدن او
 - ١١سپھبد اسفنديار و سپھبد رستم در کنار رود ھيرمند:
لشکر بلخ
سپھبد اسفنديار در کنار رود ھيرمند
سراپرده او
رسيدن رستم
کشته شدن »نوش آذر« و »مھرنوش« پسران اسفنديار
اسفنديار و رستم در جنگ تن به تن
باران تير بر سر رستم
زخم برداشتن رستم و اسپش »رخش«
رستم مقابله را با اسفنديار غير ممکن ميداند
گريز رستم و پناه بردن او به کوه
پناه بردن او نزد پدرش »زال زر«
گريه خانواده او
رستم و بھانه جوئی
»زال« و رجوع او به سيمرغ
تيری از درخت گز

نشانه گيری بر چشمان اسفنديار روئين تن
کشته شدن اسفنديار
فرستادن جسد اسفنديار توسط رستم با شکوه تمام به بلخ نزد پدرش گشتاسب
 - ١٢رستم ،رستم کابلی سپس زابلی ،بزرگترين پھلوان نامی جھان:
حماسه رستم
فردوسی او را بزرگترين پھلوان جھان ميخواند
پھلوان نامه
رستم نامه
پدرش »زال زر«
سام پدر کالنش
»سور« و »سام« دو برادر از اوالد »فريدون« در غور
مادرش »رودابه« دختر طناز مھراب شاه کابلی
مادر کالنش سندخت زن مھراب شاه
مداخله سيمرغ در تولدی رستم
چند قطعه شاه پر
عمليات
تولد شدن رستم از پھلوی مادرش
اسم رستم »رتسھتم« يعنی »درشت پيکر«
»روتسھتم« و »تھمتن« ،بزرگترين پھلوان نامی کابلی يا زابلی
رستم و مزاوجت او با »تھمينه« دختر شاه سمنگان
سھراب پسر رستم و تھمينه
سھراب پدرش رستم
قتل پسر به دست پدر
اسفنديار جھان پھلوان پسر گشتاسب شاه بلخ
دو جنگ معروف رستم با سھراب و اسفنديار
 - ١٣سھراب پسر رستم و تھمينه دختر شاه سمنگان:
سمنگان سر راه غوری
بغالن ،خلم ،بلخ يک ثلث بزرگ بين باميان ،ھزار سم ،سمنگان
رسيدن رستم خسته و مانده به سمنگان
برخورد با سپاھيان
مھمان شاه سمنگان از طرف شب
تھمينه و دايه در اطاق خواب رستم
عشق و ازدواج

مھره قيمتی
صبح وداع رستم با تھمينه
تولد نوزاد
مھره در بازوبند سھراب
 - ١۴رستم و سھراب در مقابل يکديگر ،تدارک جنگ:
رستم و سھراب پدر و پسر يکديگر را نمی شناسند
جنگ با سالح کارگر نمی افتد
کشتی تن به تن سھراب نو جوان پانزده ساله
پھلوان نو آموز
رستم پھلوان پير و سالخورده
غلبه سھراب بر رستم
بر زمين زدن رستم
قصه کشتن او و خالصی به مکر و حيله
موکول شدن جنگ و کشتی به فردا
به زمين خوردن سھراب
رستم فوراً خنجر کشيده پھلوی سھراب را ميشگافد
ديدن بازو بند
گريه و نديه رستم
آگاه شدن رستم از قتل پسرش پيش از رسيدن نوشدار و سھراب وفات ميکند ،سھراب به
حيث پھلوان فاتح بر پدرش
 - ١۵کوشانی ھا ،کشان ،کشانی:
کوشان و کوشانی يک دودمان آريائی
مھاجرت ايشان از قلب آسيا و شھرت شان در حوالی سرحدات ما بنام »سيتی«،
»تورانی« و »لوچی«
کوی شانگ ھو ھو
واليت کوی شانگ
رياست کوشانی
دودمان بزرگ
خاندان »کدفيزس« و خاندان »کنيشکا«
سلطنت کجوال کدفيزس و يما کدفيزس از خانواده اول
شھرت کنيشکا ،ھويشکاو اسودوا از خاندان دوم
پھلوانان کوشانی از نظر فردوسی عبارت انداز؛ کاموس ،اشکابوس ،جنگس ،کورنگ،
برزو
مقايسه اين پنج نام يا پنج نام تاريخی کوشانی

اسمای ديگر کوشانی از قبيل؛ کنارنگ ،سھراب ،برزو ،بک پور »فغفور« وغيره.
 - ١۶ھيتال ،ھپتال ،ھفتال ،شاھان يفتلی:
ھيتال يا ھپتال يا ھفتال ،قريب بيست ھزار خانواده در بدخشان
مھاجرت يفتلی ھا مانند کوشانی ھا در شمال شرقی مملکت ما در اواخر قرن  ۴يا اوايل
قرن  ۵در گوشه شمال شرقی در »کشمھن« عالفه »شغنان«
جنگ با شاھان ساسانی »بھرام گور ،فيروز ،کيقباد«
کاميابی زياد در ين جنگ ھا
»آخشنور« و جلوس او بر تخت
پاگنده شدن شاخه ھای از مردم يفتل در حدود غزنی ،غرجستان ،کاپيسا ،بادغيس،
وجيرستان ،جاغوری ،مالستان ،و ديگر نقاط آريانا در اين گير و دار
پادشاه ايشان بنام »راو زابل« يعنی »زابلشاه«
»زوبل« يا »زاول« لقبی است که يفتلی ھا ھزار و پنجصد سال قبل بار اول به »غزنی«
دادند
محمود خود را »زابلی« ميخواند
يفتلی ھا و »گوپتا« ھای ھندی
شکست و مراجعت ايشان بعد از  ٨٠سال به آريانا
 - ١٧سمن ناز دختر کورنگ شاه کوشانی ،شاه زابلستان:
اين قسمت از گفتار فردوسی نيست ،بلکه از گفتار اسدی ميباشد
جم و جمشيد اصالً از سلسله شاھان پيش دادی بلخ است
شاه ھفت کشور
رقابت بين او و ضحاک
سرگردانی جمشيد و برآمدن او از بلخ ،رسيدن او خسته و ناالن به زابلستان)نيمروز(،
مواصلت او به باغ سمن ناز دختر شاه
دختر شاه و مرد مسافر ،پيش خواستن دختر او را ،نشان زدن ھر دو ،شاه برافتاده و
شھزاده خانم
ازدواج بدون اطالع پدر
تولد کودک
جمشيد و ترس او از قھر ضحاک
رفتن او جانب سرحدات چين
افتادن او بچنگ سربازان ضحاک
دونيم کردن جمشيد با اره
اوالده او بنام ماتور ،تورک ،سرند ،ارتسھم  ،گرشاسب
 - ١٨کورنگ شاه کوشانی زابلستان:

پادشاھان کوشانی از نظر تاريخ و از نظر فردوسی
»سيتی« و »تورانی« بنام »يوچی« و »کوشانی«
تخار
تخارستان عوض باختر
زبان »تخاری« يا »اتو تخاری« يا »تخاری قديم« بحيث زبان ھای دسته دوم در تشکل
زبان »فارسی دری« و »پشتو«
رسم الخط »يونانو باختر« ھزار سال در کتيبه ھا
»کورنگ« يکی از شاھان اخير کوشانی
بعضی نام ھای تخاری ،کوشانی» ،کنارنگ« به معنی »وکيل«» ،نايب« و »سرحددار«
يا »مرزبان«.
 - ١٩کک کوھزاد پھلوان »مرباد« ،قلعه کک کوھزاد در فراه:
»دشت خرگاه« محل غژدی ھای افغان
افغان ،الچين ،کرد ،بلوچ  -کک کوھزاد در قلعه »مرباد« در فراه.
از دشت خرگاه راه ھائی به طرف کابلستان و ھندوان
کک کوھزاد با تعداد زيادی از قبايل افغان و الچين )محتمالً قوم ھزاره( و کرد و بلوچ
ترس رستم از کک کوھزاد
ارسال ھفت پوست گاو و طال به قسم باج و خراج
رستم و ورودش به فراه رود با تمامی لشکر
اسير شدن کوھزاد
روانه کردن او به شھر آمل
بدار زدن او
 - ٢٠برزوی شنگانی )سيقنانی( شغنانی پسر سھراب سمنگانی:
دھقان بچه »شنگانی  -شغنانی«
افراسياب وتمايل او بداخل شدن او به سلک سپاه
خسر او »شيرويه«
مادرش زن زيبای شغنی
کنار چشمه برخورد ميان سھراب و زن شغنی
عشق آندو باعث تولدی »برزو« گرديد
سرداران توران و ياد دادن رموز جنگی به برزو
اولين جنگ بين »برزو« و رستم
بندی شدن برزو
چاره سازی مادرش
جنگ رستم و برزو کرت دوم

برزو و فرزند سھراب
منشور غور و ھری
 - ٢١ماھوی سوری کنارنگ مرو ،نقشه قتل يزد گرد سوم ساسانی:
ماھوی سوری يک تن از رجال انقالبی »سور«
منشور حضرت علی )رض( ،پول ماليات ذمت اھالی خراسان
ماھوی سوری نايب الحکومه شھر مرو
نظام کنارنگی
امپراطوری ساسانی بعد از چھار قرن شکوه به تدريج ضعيف شد
سعد وقاص
شکست يزدگرد
يزدگرد مرحله به مرحله از قصر کسری به مداين ،ری ،ساری ،آمل ،گرگان ،نيشاپور،
طوس و باالخره به مرو آمد
چشم اميد به ياری کنارنگ مرو
نقشه قتل يزدگرد
خسرو آسيابان
خاتمه شاھنشاھی ساسانی
منشور غور و ھری پيشنھاد »کرسيوز« و اشغال خاک بخارا سمرقند و چاچ
»کرسيوز« و »بيژن« ترک ،مرزبان سمرقند
کشته شدن »کرسيوز« و »ماھوی سوری«
غوغا در مرو
گراز يکی از رفقای ماھوی سوری و نگھداری شھر مرو
آشوب بزرگ در مرو
بيژن ترک به کيفر کار خود اول ديوانه و بعد کشته شد
در ين غوغا »گراز« جان به سالمت نبرد
شھر مرو در آتش سوخت

مقدمه
اصل مطلب:
فردوسی شاعر بلند پايه و حکيم فرزانه ئی بود .مقصود وی از گرد آوری اين ھمه داستانھای
فولکلوری ،نيمه افسانوی و نيمه داستانی و اختالط آنھا با حوادث تاريخی ،آنھم به زبان شعر در
مدت  ٣٠سال و اندی چه بود؟ آيا در شرح و بسط اين ھمه داستان ھا خودش به تنھائی دخيل است؟
يا از محيط و ماحول و معاصران شنيده؟ و الھام گرفته؟ شعرای متقدم و ھموطنش مانند :ابوالمؤيد
بلخی ،ابو علی محمد بن احمد بلخی ،مسعودی مروزی و ديگران چه داشتند؟ مشوق آنھا که بوده؟
فردوسی پيش قدم است يا نه؟
جواب اين ھمه سوالھا اين است که فردوسی به ھيچ صورت مبتکر ،پيش آھنگ و قافله ساالر اين
دسته شعرا نيست .پيش از او عدهئی به نام شاھنامه و داستان نامه قصه ھای )ويدی( و )اوستائی(
را که رنگ اساطيری گرفته بود به نثر و نظم کشيده بودند تا اينکه بزرگترين شاعر در اين رشته
که فردوسی باشد ،بميان آمد .تمام داستان ھا را چه شفاھی و چه تحريری و چيزھائيکه از زبان و
گزارشات دانشمندانی چون ماخ از ھرات ،ماھوی پسر بھرام از نيشاپور ،شادان پسر برزين از
طوس و يزدان داد پسر شاھپور از سيستان شنيده و دريافت کرده بود ،ھمه را بھم مخلوط کرده و
با استعداد و نبوغ فوقالعاده شاعرانه تخم سخن را پراگنده کرد و کاخی پيريزی نمود که از گزند
باد و باران در امان باشد.

آرزوی شاعر:
فردوسی در گوشه خراسان ،در طوس نشسته و شاھنامه بزرگ و قطور خود را سر و زير ميکرد
و آماده ميساخت و دلش ميخواست که نتيجه ساليان دراز قريحه و فکر خود را به پيشگاه کسی که
سزاوار آن باشد ،تقديم نمايد .در عراق عجم و پارس کسی را که اليق چنين کاری باشد ،نميديد .آل
زيار و آل بويه در گرگان ،طبرستان و ھمدان امارت ھای محلی داشتند و احيانا ً تابع سلطنت
غزنويان بودند .به اين ترتيب مدت  ٢٠سال شھنامه خود را در عالم انتظار مخفی نگھداشت:
نديدم ســرافــراز بــخشنده ئی
سخن را نگھداشتم سال بيست
گـران مايه نزد شاھنشاه رسيد

بـه گاه کيان بـــــر درخشنده ئی
بر ان تا سزاوار اين گنج کيست
روان مـن از خاک بــر مه کشيد

بعد از انتظار بيست ساله تنھا کسی را که سزاوار اين گنج بود ،يافت و او ابوالقاسم محمود ،سلطان
زابلی غزنوی ،شاھنشاه مشرق زمين بود که کتاب خويش "شاھنامه" را به استان او تقديم نمود و
روانش از عالم خاکی به جھان علوی باال رفت و آسوده شد.

ريشی ھا:
از حکيمان ،شاعران و داستان سرايانی که بار اول حين مھاجرت و استقرار آرياھا از »بخدی« به
جنوب ھندوکش نام ميبرند» ،ريشی ھا  «Rishiبودند .اين »ريشی ھا« بحيث حکيم و شاعر در
ميان قبايل آريائی ميزستند و حين مھاجرت از دره ھای کوبھا )کابل( ،کرومو )کرم( و گوماتی
)گومل( بطرف »سپته سند« يا منطقه ھفت دريا و يا پنجاب با دانش خود عالوه بر امور مذھبی در
کارھای اجتماعی نيز کمک مينمودند .تمام بينش و دانش فرھنگ عصر »ريگويد« منسوب به
آنھاست.
در عصر اوستائی در ميان آرياھائی که در بخدی باقی ماندند در اثر انقالب ادبی و اجتماعی
»زردھشت« ،بزرگترين »ريشی« عصر و مقنن دانای زمان ظھور کرد و کتاب »اوستا« را به
ميان آورد .فرگاد دوم )ونديداد( که تنھا مبحث جغرافيائی است از  ١۶قطعه خاک خوش آب و
ھوای اوستائی که به عقيده ھمه دانشمندان عبارت از اراضی ماحول و اطراف ھندوکش است و
شانزده قطعه خاک زيبا در اطراف اين سلسله کوه شامخ قرار گرفته است ،بحث ميکند .ھمين قسم
ساير فرگادھای »ونديداد« و »يسناھا« سائر پادشاھان و پھلوانان و کارنامه ھای ايشان و پاره ئی
از جنگ ھای آريائی را شرح ميدھد .مبحث جغرافيائی آن سرتاسر افغانستان امروزی يا آريانای
باستان را احتوا ميکند .فصل تاريخی آن از پادشاھانی صحبت مينمايد که در ھمين نواحی فوق
الذکر اوستائی به پادشاھی رسيده اند.
در عصر اسالمی که داستان سرائی و يادآوری از کارنامه ھای باستان در خراسان شروع ميشود،
شعرائی مانند ابوالمؤيد بلخی ،ابوعلی محمد بن احمد بلخی ،مسعودی مروزی و ديگران بياد
پادشاھان و پھلوانان ديار مذکور افتاده و اين کار در سراسر کشور ما در بلخ ،ھرات ،مرو،
سيستان و تخارستان شروع و شاھنامه ھای منثور تھيه ميگردد .دقيقی شاعر مقتدر بلخ ھزار بيت
مربوط به سلطنت لھراسب و گشتاسب و نشر آئين زردھشت را به رشته نظم درآورد .دقيقی بلخی
در حقيقت سنگ اول بنای شاھنامه منظوم را بدين وزن نھاد و شاھنامه گوئی و شاھنامه نويسی
بنام او شروع شد .ھمين شاھنامه ھزار فردی يکجا و يک پارچه بدست فردوسی افتاد و برای او
نقطه الھامی بود که راه روشنی برايش گشود .خودش گويد:
چو اين نامه افتاد در دست من

به ماھی گرائيده شد شست من

مطالب ديگری نيز در باب محرک شاھنامه نويسی فردوسی نقل ميکنند که ھمه آن جزء واقعات
عصر اوست .ولی محرک اساسی منظومه و بانی نخستين شاھنامه نويسی فردوسی ،دقيقی بلخی
است .جا دارد که شاھنامه او ]دقيقی[ عليحده طبع و نشر شود .باری غالمی شاعر بلخی را از پای
در آورد و شھيد کرد و سرنوشت شاھنامه بدست فردوسی افتاد .بدين ترتيب فردوسی ھزار فرد
شاھنامه دقيقی را در شاھنامه خود اقتباس کرد.

افغانستان:
افغانستان يک نام تازه و بسيار جديد است و فردوسی شاعر بزرگ و حماسه سرا از عدم استعمال
آن معذور است .کلمه »افغان« بشھادت شاھنامه بعنوان نام عشايری سابقه ھزار ساله دارد ولی
تاريخ رسمی اسم ترکيبی و وطن افغان ھا يعنی )افغانستان( از  ٢۵٠سال تجاوز نميکند.
کسی که شاھنامه را سر تا اخير يک بار مرور کرده باشد و با عقل سليم کمی در اطراف نامھای
خاص اماکن دقت نموده باشد ،ميداند که »ايران فردوسی« کجاست!؟ در ميان اين ھمه اسمأی
يادشده در شاھنامه اکثر آن نامھای نقاط مختلف افغانستان امروزی است .من در مبحث »آريانا
انـــتی کوا« در ھمين کتاب واضح نوشته ام که »آريانای کھن« کجاست و حدود و ثغور آن
بصورت بسيار واضح و معين از قرن سوم ق.م .کجاھا بود و نويسندگان اروپائی چه سان و
چطور آنرا از تاريکی به روشنی کشيدند .اين نام از حدود  ٢٣٠٠ق.م .بدين طرف نام افغانستان
قديم ميباشد و در حدوديکه ذکر نموديم يعنی در داخل افغانستان قديم نام »آريانا« در مراتب
تاريخی و جغرافيائی قابل تدقيق است.
آيا ممکن است مملکتی که از ھامون سيستان تا کوه شمشاد و از رودخانه آمو تا سفيدکوه )سپين
غر( افتاده و مھد بزرگترين پھلوانان جھان و کانون جھانگشائی بزرگترين شاھان دنيا و محل تولد
و نشو نمای مشھورترين رجال علمی و ادبی و فرھنگی عالم است ،بی نام و نشان باشد؟ نخير،
مملکت ما در تاريخ معاصر »افغانستان« ،در دوره اسالمی قرون وسطی »خراسان« و بطور
کلی و جامع در دوره ھای قديم پيش از اسالم »آريانا« ياد ميشد.
موضوع نام ھای خاص اماکن و شخصيت ھای مملکت افغانستان که در شاھنامه فردوسی ياد
آوری شده از مسايل بسيار مھم کشور ماست و بايد تحقيقات اختصاصی در آن زمينه صورت
گيرد .عجالتا ً بصورت بسيار مختصر از امھات نام ميبريم و ھر نام به تنھائی شامل نام ھای متعدد
ديگر است:
کابل ،کابلستان ،کابل زمين ،زابل ،زابلستان ،سمنگان ،بلخ ،رود جيحون ،رود ھيرمند ،البرز کوه،
کشور ھندوان ،ھندو کوه ،کوه ھند ،ھندوکش ،سيستان ،بست ،شنگان ،شغنان ،کشمھن ،کشھم،
سند ،زاولی ،زابلی ،تخارستان ،ھرات ،ھری ،قندھار ،کشمير ،برز کوه ،غور ،نوبھار ،چغاسران،
چغه سرای ،گنبدان دژ ،دژ گنبدان ،غزنی ،زرنج ،گرديز ،باميان ،فراه ،مرباد ،بدخشان ،زال،
رستم ،اسفنديار ،کک کوھزاد ،بھزاد ،سلطان محمود ،تھمينه ،ھيتل ،ھپتل ،کشان ،کشانی ،کوس،
اشکبوس ،جنکش ،کورنگر ،اخشتنور ،لھراسب ،گشتاسب ،برزين مھر ،نوش آذر ،دقيقی ،ابوعلی
محمد بلخی ،ارجاسب ،جاماسب وغيره وغيره.
پس فردوسی مملکت »خراسان« يعنی کشور خودش» ،غزنی« پايتخت کشور خودش ،سلطان
محمود غزنوی زابلی شاھنشاه خودش که او را »شاھنشاه ايران« ميخواند ،ھمه را خوب ميشناسد
و از جزئيات آن بکلی باخبر است و اين يک امر طبيعی است و غير از ين طور ديگر نميتواند
باشد.
ايران فردوسی غير از ايران امروزی )فارس( ميباشد ،يا واضحتر گقته شود ايران فردوسی
عبارت از آريانا يا خراسان بزرگ عھد خودش ميباشد .بنابران نبايد »ايران شاھنامه« را با

»ايران امروزی« مغالطه کرد .البته روشن است که قسمتی از ايران شاھنامه جزء کشور ايران
امروزی و بقيه آن جزء افغانستان و کشورھای ھمسايه ميباشد .دو کشور برادر ايران و افغانستان
از طلوع تاريخ بدينسو فرھنگ مشترک دارند که شاھنامه فردوسی ،حماسه بزرگ ،يکی از آن
افتخارات مشترک ميباشد و بدينترتيب شاھنامه بزرگ مال تمام فارسی زبانان و عالقه مندان زبان
فارسی دری ميباشد.

مرام نويسنده:
در صورتيکه شاھنامه فردوسی را چه در ايران امروز و چه در ھند و چه در ممالک اروپائی و
سائر کشورھای جھان قدر کرده ،آنرا بزبان ھای مختلف ترجمه و نشر نموده و مينمايند و صدھا و
ھزارھا مقاله تحقيقاتی و از نقطه نظر تاريخ ،لغت شناسی و فولکلور وغيره در اطراف آن قلم
فرسائی نموده اند ،آيا چه ضرورت داشت که ما ھم چيزی در ان مورد نوشته کنيم؟ امروز عالوه
بر طبع و نشر متون شاھنامه ،موسسه ئی بنام »بنياد شاھنامه« در ايران تأسيس شده که نشر
ھرگونه نگارش مربوط به شاھنامه را به عھده گرفته و اميد است که اين گونه نشرات و موسسات
نشراتی زياده تر و بھتر تأسيس گردد تا شاھنامه را با جزئيات آن معرفی نمايند.
در ين شبھه ئی نيست که صاحبان مقاله ھا و نشر کننده شاھنامه ھا ھر يک مرام و مقصد جداگانه
دارند .نويسنده اين اثر )افغانستان در شاھنامه( که سراسر کتابش به روی داستان ھای شاھنامه
متکی است ،ھم مقصدی داشته و دارد و آن تعلق خاص شاھنامه و داستان ھای آن به افغانستان
است .نويسنده ميخواھد تشريح نمايد که افغانستان ،خراسان عھد اسالمی ،مخصوصا ً آريانا ،ھسته،
کانون و مرکز مملکت داری شاھنشاه مشرق ،سلطان محمود زابلی ،امير خراسان يا شاھنشاه
ايران است که فردوسی از يک گوشه آن يعنی طوس برخاسته و شاھنامه خودش را پنھان و مخفی
نگھداشته و به کسی نشان نداده تا به آستان سلطان محمود غزنوی تقديم نمود .بدين مالحظه است
که فردوسی در شاھنامه از سر تا آخر )به استثنای داستان ھای مربوط به روم ،ساسانيان و
فتوحات اسالم( تمام قصص ،روايات فولکلوری و حکايات نيمه تاريخی و نيمه افسانوی محالت
مختلف ايران زمين يا خراسان عھدخودش يا افغانستان امروزی را ديده ،شنيده و خوانده است.
نويسنده اين اثر مطالب راجع به آريانا را از شاھنامه اقتباس و آنرا تحليل نموده و از البالی اشعار
فردوسی چيزھای را بيرون کشيده است که از خواندن آن قلمرو افغانستان در ذھن مجسم ميشود.
امروز خوشبختانه راجع به طبع صحيح شاھنامه نويسندگان بزرگ و موسسه »بنياد شاھنامه«
مشغول کار ھستند و آثار زيادی در دست دارند که انشأﷲ و تعالی نتايج کار ايشان موفقيت آميز
است.
مطلب ديگری که ميخواھم جزء مرام خويش اينجا بنويسم اين است که شاھنامه با اينکه يک اثر
فولکلوری ،افسانوی ،تخيلی و نيمه تاريخی است ،باز ھم بحيث يک اثر داستانی و تاريخی
مخصوصا ً راجع به تذکار يک عده نام ھا از قديم ترين روزگاران آريائی تا زمان خسرو
انوشيروان يک منبع و يک مؤخذ بسيار قيمتدار تاريخی بشمار ميرود .برای روشن شدن تاريخ
آريانا )افغانستان( از شاھان اوليه تا دودمان پيشداديان بلخی ،شاھان خاندان کاوی ،اسپه ،يونانی،
پارتی ،کوشانی ،يفتلی ،چينی ،ترکی ،ھندوئی ،رايان کابلی وغيره يک مؤخذ بسيار غنيمتی است
که از آن غفلت نميتوان کرد .ھر قدر که معلومات فردوسی راجع به سالله ھای مذکور با افسانه و

اساطير مخلوط باشد ،باز ھم پاره حقايق را از آن ميتوان بيرون کشيد و ھر قدر منابع خواننده و
نويسنده زياد باشد ،شاھنامه ھم بحيث يک مؤخذ بحساب خواھد آمد.
راجع به اقتباس متن شاھنامه ھر که باشد ،ميخواھد آن قسمت ھا صحيحتر و درست تر چاپ شود.
ميدانم که امروز در ايران چه دقت نظر و موشگافی به خرچ ميدھند .من واضح ميگويم که
کوچکترين ادعائی در اين مورد ندارم ،زيرا از نظر »تخنيک« کار يک اثريکه تقريبا ً ھزار سال
از متن اصلی آن بگذرد و بالشبھه در ين مدت ھزار سال دست بدست »افسانه گويان« بگردد،
صحيح نوشتن آن »اصل شاھنامه« کاريست صعب و دشوار و مخارج بزرگ و مھارت زياد و
روح انتقادی بکار دارد .خودم اعتراف دارم که از من ناتوان کار بزرگی ساخته نيست و فقط برای
مرامی که بدان اشاره کردم ،به نگارش آن مبادرت ميکنم.
موأخذ بنده عبارت از يک جلد شاھنامه چاپی مصوريست که تصاوير آن را بعداً رنگ آميزی کرده
اند .اين کتاب بفرمايش حاجی محمد حسين ،تاجر تھرانی ،بدست مصطفی قلی فرزند مرحوم محمد
ھادی سلطان کجوری در مطبعه حاجی عبدالمحمد رازی در  ١٢۶٧به اتمام رسيده است .کتاب
ديگر »فردوسی و شعر او« نگارش مجتبی مينوی استاد دانشگاه تھران است که در آبان ماه
 ١٣۴۶از طرف انجمن آثار ملی ايران با شماره  ۵۶چاپ شده است .عالوه بر شاھنامه فردوسی
از ساير منظومه ھای ملی ما مانند گرشاسب نامه ،فرامرز نامه ،داستان کک کوھزاد و سوسن
نامه که برخی از آن ھا جزء ملحقات شاھنامه آمده ،نيز استفاده شده است.
مرام اين ناتوان خيلی مشخص است و جزء ھمان يک آرزوی »مقدس« چيز ديگری ندارم و از
خداوند متعال توفيق ھمه را خواھانم و از بزرگان علم و ادب پوزش ميخواھم.

احمد علی کھزاد
گذرگاه ،کابل ١٣۵٣

١
ديـــــباچه

ابوالقاسم محمود  -ابوالقاسم فردوسی
شاه – شاعر
ابوالقاسم محمود سلطان غزنه ،امير خراسان و ھند و سند ،خداوند ايران و توران ،شاه مشرق بود.
پدرش سبکتگين ،نامش محمود ،کنيتش ابوالقاسم ،شھرتش زابلی ،مولد غزنی ،تولد  ٣١١قمری،
وفات  ٢٣ربيع الثانی سال  ،۴٢١عمرش  ۶١و سلطنتش  ٢٣سال بود.
ابوالقاسم فردوسی ،شاعر ،حکيم ،پدرش زمين دار و دھقان ،نامش فردوسی ،کنيتش ابوالقاسم،
محل تولدش طوس )؟( ،سال تولدش معلوم نيست ٣٠ ،تا  ٣۵سال مشغول سرودن شاھنامه بود.
 ٢٠سال شاھنامه منظوم خويش را مخفی نگھداشت تا به سلطان محمود غزنوی تقديم نمود .تقريبا ً
 ١٠سال پيشتر از سلطان غزنه وفات نمود.
محمود شاه کابلستان ،امير خراسان ،کشمير ،قنوج و ھند و سند ،شاه ايران ،خداوند توران زمين،
شاھنشاه مشرق بود که از »ری« تا »سومنات« بر قلمرو وسيعی سلطنت داشت .وی از تخمه
ترکان ماورالنھر و مادرش دختر شاه زابلستان بود .خودش تولد يافته شھر غزنين و پرورده
فرھنگ خراسان بود .پدرش سبکتگين ،نامش محمود و کنيتش ابوالقاسم بود .محمود در دھم محرم
سال  ٣١١ھجری قمری تولد شده و در روز  ٢٣ربيع الثانی سال  ۴٢١وفات نمود ۶١ .سال
زندگی کرده و  ٢٣سال سلطنت نمود .فردوسی راجع به او گويد:
جھانـدار محمــــــــود شــاه بـزرگ
ز کـشـمير تا پــيش دريـای چيـــــن
چو کودک لب از شير مادر بشست
به ايران ھـــمه خوبی از داد اوست

به آبشخور آرد ھمی ميش و گرگ
به او شـھرياران کــــنند آفــــــرين
به گھـواره محمــود گـــويد نخست
جھان شادمــــان از دل شاد اوست

فردوسی حکيم و شاعر معاصر محمود ،دانای طوس ،کنيتش ابوالقاسم و تخلصش فردوسی است.
او مردی زميندار و دھقان بود .بصورت صحيح معلوم نيست که چه وقت به دنيا آمده و چه وقت
از دنيا رفته ولی از روی پاره ئی اقوال خود او مدت تقريبا ً  ٨٠سال زندگی نموده و  ٣٠تا ٣۵

سال عمر خويش را بر سر شاھنامه صرف نموده و تقريبا ً  ١٠سال قبل از محمود وفات نموده
است .برای اينکه مقام و موقعيت محمود در عصر شاھنشاھی او از قلم و زبان خود فردوسی در
روزگاران مختلف زندگانی معلوم شود ،از گفتار شاعر ابياتی چند را که در جاھای مختلف
شاھنامه سروده شده ،اينجا اقتباس ميکنيم:
جھاندار محمود با فــر و جــود
ابوالقاسم آن شھريار جــــــھان
کـنـون پادشاه جھـان را ستای
سر افراز محمود فرخنده رأی
جـھانــدار ابـوالقاسم پـــر خرد
شـھنشــاه ايــران و زابلــــستان
برو آفرين باد و بر لشکـــرش
نباشد کسی در جھان پايــــــدار
کجاشد فريدون و ضحاک وجم
ابوالقاسم آن شــاه بـا داد و دين
ابوالقاسـم آن شھـــــريـار دلـيـر
جھان تا جھان باشـد او شـاد باد
يکی فرش گسترده اندر جـھان
که پيروز نامست و فيروز بخت
چنين تا بپای است گردان سپھر
سـرش سبز بادا تـنش بـی گـزند
جــھانـدار محـمـود با فر و جود
ھــمی مشتری نازد از فر اوی
چو خشم آورد کوه ريـــزان شود
پدر بر پدر شھريار است و شاه
بمـانــاد تــا جــــاودان نــام اوی
ز آواز کوسش ھمی روز جـنگ
سرش سبز بادا دلـش پر ز داد
که شاه جھان جــاودان زنده باد
چو خـورشيد تابنده بنمود چھـــر
به برج بره تاج بـــر ســر نـھـاد
بدين نامه چون دست کردم دراز
ز يزدان بــر آن شاه باد آفـريــن
خداوند تـاج و خـــداونــد گــنــج
چو جنگ آيدش پيش جنگ آورد
به بـزم اندرون گنج بـپـــراگــنــد
پس لشکرش ھفت صد زنده پيل
ھمی باژ خواھد ز ھـر مھتــری
اگر باژ ندھنــــد کشــــور دھــنــد
که يارد گذشتـن ز پــيـــمــان اوی

کـه او را کـند ماه و کيوان سجود
کزو تازه شـــــــد تاج شاھنشاھان
به بزم و به رزم و به دانش گرای
کــزو يست نام بـــــــزرگی بجای
کـه رأيــش ھمی از خرد بـــگذرد
ز اقـنـوج تــا مــرز کابلــــــــستان
چو برخويش و بر دوده وکشورش
ھــــــمه نـام نـيـکـی بـــود يـادگـار
مــھــان عــرب ،خـــسروان عـجم
خداوند ديھـيـم و تــــخت و نـگـيـن
کـجا گور بـستــانـد از چـنگ شيــر
بـلـنـد آخـــرتــش افـــــسر مـاه بـاد
که ھـرگز نشـانـش نـگــردد نــھان
از او سـربلند است ديھيم و تخـت
از يـن تـخمه ھـرگـز مـبراد مــــھر
منش بر گذشته ز چـــــــرخ بـلـنـد
کـزو بـخشـش و جود شد در وجود
بــنـازيــــم در ســايــه پـــــــر اوی
سپـھـر از بــر خاک لــرزان شـود
بـنـازد بــدو گـــنـبـد ھــــور و ماه
ھــمـه بـھـتـری بـاد فــرجـام اوی
بــدرد دل شــيــر و چــرم پــلــنگ
از و دسـت بـدخــــــواه کـوتـاه بـاد
بـــــزرگان گـيـتـی ورا بـنــده بــاد
بـياراســت روی زمين را ســپـھـر
از و خــاور و باخـتـر گـشـت شـاد
بــنــام شــھـنـشــاه گـــــردن فـــراز
کــه نازد برو تخت و تاج و نگـيـن
خداوند شمشير و خفـتــان و رنــــج
ســر شــھــريــاران بــه چـنگ آورد
چو رزم آيدش شــيـر و پـيـل افـگـنـد
خـدای جــھــان يــاورش جــبــرئـيـل
ز ھـــر نــامــدار و ز ھـــر کشـوری
ھمان گنج و ھم تـخـت و افســر دھـنـد
دگـر سر کشـيــــدن ز فـــرمـــان اوی

ســر ســرکـــشان انــدر آرد بــگـــرد
جھاندار محمـــود کانــدر نـــبـــرد
پــسنــديــده از دفــــــتــر راســـتــــان
بپيوستـــم اين نـامـــــه بـاستـــــان
بزرگی و دينار و افســـــــر دھـــــــــد
که تا روز پيری مرا بــــر دھــــد
بــدان ســـان کـــه باد بــھـاری ز دشت
چو پنج از بر سال شستم گذشــت
بجای عنانم عصا شــد بـدســت
من ازشست وشش سست گشتم چو مست
چــــــو کافور شد رنگ و روی سياه
رخ الله گون گشت بر سان مــــاه
ھــــــــم از نرگسان روشنائی بکاست
ز پيری خم آورد باالی راســـــت
جـــــــوان بودم و چون جوانی گذشت
بدانگه که بد سال پنجاه و ھشـــت
کـــه انديشه شـــد پـيـــر و تن بی گزند
خـــــــروشی شنيدم ز گيتی بلنـــد
کــــه جســــــت از فريدون فرخ نشان
که ای نامداران و گردن کـــــشان
زميـــن و زمـــان پيــــــش او بنده شد
فريدون بــيــدار دل زنده شــــــــد
ســـــــــرش برتر آمد ز شاھنشاھان
به داد و به بخشش گرفت اين جھان
کــــــــه جاويد بادا بـــــر و بيخ اوی
فـروزان شد آثار تاريـــــــــخ اوی
کــــــــه چندان بماند تنم بی گــــــزند
ھـمی خواھم از گردگار بـلنـــــــــد
بـــــــــــــــگويم نماند سخن در نـھان
که اين نامه بر نام شــــــاه جھـــان
کـــــــــــز و يست پيدا به گيتی ھــنـر
جھانـدار بخشنـــــــــده دادگــــــــر
خداوند ايــران و تــوران زميــــــــــن
خداوند ھنــد و خداوند چيـــــــــن
برزم اندرون شير شمشير کــــــــــــش
خـداوند محمود خورشيد فـــــــش
ميــــــان يالن ســـــــر فرازی دھـد
مـرا از جھان بی نيازی دھـــــــــد
کـــــه ماند ز مــــــــن در جھان يادگار
يکی بـــندگی کردم ای شھريـــــار
چو بـــــر تارک مشتـــــری افسرست
که شاه از توان و گمان برترســـت
ز بــاران و از تابــــش آفتـــــــــــاب
بناھای آباد گـــــــردد خــــــــراب
کـه از بــاد و باران نيابـــد گــــــــزند
پی افـــگنـــدم از نظم کاخ بـــلنـــد
ھــمــــــــی خواند آنکس که دارد خرد
بر ين نامه بــر عمـــرھا بگــــذرد
کــــه بـــی او نـبـيـنـاد کــــس پيشــگاه
کنـد آفرين بــــــر جھــانــــدار شاه
سراسر جھان پــــر ز آثار اوســــــت
ھم او را ستاينده کــــــردار اوست
ستــــايـــــش کـــنم خــــــاک پای ورا
چــو مايــــــــــه نــدارم ثنــای ورا
ز اقــــنـوج تا پــــيــش دريای ســـــند
يکی گفت شاه روم است و ھنــــــد
به آبشخور آرد ھــــــمی ميش و گرگ
جھاندار محمــــــود شــاه بـــزرگ
بــــــــــــر و شھرياران کنند آفــــرين
ز کشمير تا پيــــش دريـای چيــــن
بـــــــــــه گھواره محمود گويد نخست
چو کودک لب از شير مادر بـشست
جھــــــــــان شاد از دل شاد اوســـت
به ايران ھمه خوبی از داد اوسـت
چــنـــو شھــــــرياری نــيـــامد پــديــد
جھـــــــــــان آفرين تا جھان آفريـد
جـھـــانــدار پــيــروز بيدار بــخـــــت
خداوند تاج و خداوند تخـــــــــــت
زميـــن شد به کـــــــــردار تابنده عاج
چو خورشــيــد ھرگاه بنمــود تــاج
کــزو در جھـــان روشنائــــی فــــزود
چه گوئی که خورشيد تابان که بود
نھاد از بـــر تــاج خـــورشيـد تخــــت
ابــوالقاسم آن شاه فيروز بخــــت
پـــــديد آمـــــد از فـــــــر او کان زر
ز خــاور بياراســــت تا باخـــتـــر
بــدســت چـــپـــش ھــفـتصد ژنده پيل
زده برکشيــــده ســپـاه از دو ميــل
بــــــرأی و بـــفـــرمـــان او زنـــــده اند
بايــــران و تـــــــوران ورا بنده اند

بــتــن ژنــده پــيـل و بـجـان جبرئيل
شـھنشــــاه را ســـربســـر دوستـدار
شده ھر يکی شاه ھــر کشـــــــوری

بــکـــف ابـــر بــھـمــن بـــــدل رود نيل
بــفـــرمان بـبـسته کــــــمر استـــــــــوار
روان نـــام شـــــان بـــــر ھـمه مــنبری

٢
آريانا
آريانا انتيکوا
آريانای باستان ،آريانای کھن ،آريانای قديم
نامی که در دوره ھای قديم پيش از اسالم از اواسط قرن سوم ق م بار اول توسط »اراتستنس«
برای مملکت ما احيا شد »آريانا« بود .سپس »استرابو« حدود آنرا معيين نمود و »بطليموس«
واليات ھفتگانه و باشندگان داخل آنرا معرفی نمود.
نويسندگان قرن  ١٨و  ١٩اروپائی از روی کتاب »آريانا انتی کوا« تاليف »ولسن« اين نام
فراموش شده را زنده نمودند .بيليو با نگارش آثار خود نام »آريانا« را بر زبانھا افگند .بنده در
سال ) (١٣٢٠از روی منابع يونانی و نوشته ھای مؤرخين و نويسندگان اروپائی اسم »آريانا« را
توسط رساله »آريانا« بحيث اسم باستانی کشور ما معرفی نمودم» .ايران فردوسی« ھمان
»آريانای« اراتس تنس و استرابو است.
بنده در سال  ١٣٢٠کتاب کوچکی به نام »آريانا« نوشتم و در آن راجع به دو کتله قديم »آريا« و
»داسيو« يعنی سفيد پوستان و سياه پوستان و »آريا ورته« و »آريا ورشه« يعنی »مسکن مردمان
جليل« و به اساس سرود ويدی »آريانم ويجو« يا )سرزمين اوليه آريائی( و از نظر اوستا ،جغرافيه
قديم اوستا و  ١۶قطعه خاک مبارک »ونديدا« شرحی نوشتم .ھکذا راجع به نويسندگان کالسيک
يونانی »اراتس تنس » ،«Eratosthenesاسترابو » ،«Straboبطليموس » ،«Ptolemyآرين
» ،«Arrianپلينی  «Plinyو »کورتيوس  «Cortiusبحثی نگاشته ،متذکر شدم که »اراتس تنس« بار
اول نام قديم مملکت ما» ،آريانا« را در حوالی وسط قرن سوم ق م ذکر کرده و »استرابو«
جغرافيه نگار و مورخ يونانی ) ۶٠ق م  ١٩ -ب م( به اساس گفتار »اراتس تنس« حدود و ثغور
آريانا را شرح داده و بطليموس و پلينی واليات و باشندگان و برخی شھرھای آريانا را به قيد
تحرير در آورده اند.

جغرافيه اوستا:
)(０
)(٢
)(٣
)(۴
)(۵

اريانم ويجو  -حصه شمالی پامير و فرغانه
سغديان
سغد -
حوزه مرغاب
مورو -
بلخ و باختر
بخدی -
نيسا ،نسا  -ميمنه

) (۶
) (٧
) (٨
)(٩
)(١٠
)(١١
)(١٢
)(١٣
)(١۴
)(١۵
)(١۶

ھريو -
ھراويتی -
ھيتومنت -
ويکريتا -
کخره -
اوره ،روه -
ره گه -
وارونا -
خننته -
رانکا -
ھسپه ھندو-

حوزه ھريرود ،ھرات
حوزه ارغنداب
حوزه ھيرمند و پشت رود
حوزه رود خانه کابل ،کابلستان
ککرک غزنی ،ککرک باميان ،کرخ ھرات
سرزمين پکتيا
راغ بدخشان
باميان و ھزاره جات
معلوم نشد
معلوم نشد
منطقه ھفت دريا ،پنجاب.

اراتس تنس و استرابو و حدود اربعه آريانا:
حدود شرقی آريانا رود اندوس )سند( ،حدود جنوبی آن اوقيانوس بزرگ )بحر ھند( ،بطرف
شمال بلخ )مرواريد آريانا( و کوه پاروپاميزوس و رشته جبالی که از شمال ھند تا دربند خزر
ميرود .قسمت غربی آنرا خطی معيين ميکند که »پارتيا« را از »مديا« و »کرمان« را از
»فارس« و »پارتاکنه« جدا ميسازد.
بنابرين نظر نويسندگان کالسيک يونانی نسبت به حدود آريانا قرار آتی است:
شرق :از کلکت تا اوقيانوس ھند ،رود اندوس )اباسين(
جنوب :اوقيانوس يا بحر ھند
شمال :اکسوس )رود آمو( از سرچشمه تا نقطه ئی که در آن وقت به بحيره اورال ميريخت.
غرب :سه طرف فوق با خطوط طبيعی معين بود .طرف غرب آنرا خط فرضی تعين ميکند که
از کنار بحيره خزر تا بحر ھند منبسط بود و »کرمان«» ،پارتيا« يعنی خراسان را به آريانا
مربوط ميساخت و »فارس« و »مديا« را به فارس منسوب ميساخت .به اين ترتيب قراريکه
مالحظه ميفرمايند ،حدود آريانا از نقطه نظر »اوستا« و نويسندگان کالسيک يونانی يک چيز
است و فرقی نداشت.

بطليموس و واليات آريانا:
بطليموس آريانا را به ھفت واليت تقسيم ميکند:
) (١
)(٢
) (٣
) (۴
) (۵
) (۶
) (٧

مارجيانا -
بکتريانا -
آريا -
پاروپاميزوس -
درانجيا -
اراکوزيا -
جدروزيا -

حوزه مرغاب
بلخ و بدخشان
واليت ھرات
ھزاره جات و کابل تا سواحل اندوس ،نورستان و ارستان
سيستان
واليت قندھار و سلسله کوه سليمان تا اندوس
کچ ،مکران يا بلوچستان.

در عصر اسالمی در تقسيمات فوق بعضی نام ھای قديم اين مملکت را داخل نمودند:
باختر
حصه شمالی –
کابلستان
حصه شرقی –
زابلستان
حصه جنوبی –
حصه شمال غربی – غور
حصه جنوب شرقی – روه
حصه جنوب غربی  -نيمروز.
قدری منبسط تر چنين ميشود:
کابلستان- :
زابلستان- :
باختر- :
غور- :
روه- :
کج- :
نيمروز- :

مارجيانا ،آريا و قسمتی از پاروپاميزوس.
درانجيانا ،اراکوزيا ،کدروزيا.
بکتريانا و قسمتی از پاروپاميزاد شرقی.
قسمت غربی پاروپاميزاد و قسمتی از آريا.
کھسار جنوبی و شرقی کوه سليمان.
اراکوزيا ،قندھار ،مکران ،بلوچستان.
قسمت غربی درانجيانا و سيستان.

نويسندگان اروپائی قرن  ١٨و :١٩
در زمان سلطنت شاه شجاع چون انگليس ھا وارد پشاور شدند ،مستر »مانت ستورات الفنستن
 «Mountstuart Elphinstoneدر  ١٨١۵کتابی راجع به مملکت ما نوشت و در لندن چاپ کرد
و به نشر رساند .در حقيقت اين کتاب مختص به سلطنت درانی بود و نامش را »گزارش
سلطنت کابلستان  «An Acount of the Kingdom of Caboulنھاد و پايانتر خاکھای تابع آنرا
در فارس ،تاتارستان و ھند عالوه نمود .راجع به نفس کتاب اينجا بدان کاری نداريم ،اما راجع
به نام آن »کابل يا کابلستان« که در شاھنامه تکرار آمده است ،مختصراً متذکر ميشويم که
حدود و ثغور آن با آنچه اوستا و نويسندگان يونان داده اند ،يک چيز نيست ،بلکه از آن خيلی
بزرگتر است.
»کابلستان« عين امپراطوری پھناور غزنوی يا ابدالی است .مشاراليه چرا چنين کرد؟ برای
اينکه اولين تماس و اولين کتاب را مربوط به مملکت ما نوشته و ھنوز از نام »آريانا«
اطالعی نداشت.

ولسن و آريانا انتيکوا:
مستر ولسن معاون انجمن ھمايونی آسيائی بنگال که شخص نھايت مدقق بود و معلومات دقيقی
راجع به مسايل آسيائی داشت و مسکوکات زيادی در باره افغانستان در دسترس خود داشت،
کتابی به عنوان »آريانا انتيکوا« نوشته که در آن عکس ھا ،نقشه ھا و آثار باستانی مملکت ما
را جمع نموده و منتشر ساخت و کتاب خيلی مفيد در باره وطن ما شايع کرده است .وی بعد از

تحليل و تفحص زياد نام زيبای قديم »آريانا« را پيدا کرده بود .اين نام سه قرن پيش از عھد
مسيح بود و آنرا به صورت »آريانا انتيکوا« يعنی )آريانای عتيق() ،آريانای کھن() ،آريانای
قديم( يا )آريانای باستان( نشر نموده و بعد از او جمعی از نويسندگان قرن  ١٨و  ١٩آنرا تائيد
کرده اند.

بيليو و سرحدات آريانا:
بيليو شخص نژاد شناس و مردم شناس مشھور انگليس در قرن  ١٩ - ١٨است .وی چند اثری
راجع به افغانستان نوشته :يکی »نژادھای افغانستان  «The Races of Afghanistanو ديگری
»تجسسی در مردم شناسی افغانستان  «An Inquiry into the Etnography of Afghanistanکه
در سالھای  ١٨٨٠و  ١٨٩١به ترتيب نشر شده اند و بعضی آثار ديگر.
اگر چه ھر دو کتاب »نژاد ھای افغانستان« و »مردم شناسی افغانستان« قراريکه از نام ھای
آنھا مستفاد ميشود ،مربوط به افغانستان است ،ولی چون مدقق ميخواھد دوره ھای باستان ھر
قوم را مطالعه کند ،به نگارش نويسندگان کالسيک يونان ميپردازد و مجبور ميشود که از
»آريانا« اسم برد و شرح حدود آنرا از آثار »اراتس تنس«» ،استرابو«» ،بطليموس«،
»اريان«» ،کوبينوس« و »پلينی« که مختصراً شرح يافت ،بگيرد .به اين ترتيب »بيليو« و دو
اثر او برای نام »آريانا« و حدود و ثغور آن و اسمای صدھا قوم و عشيره نھايت مفيد است.
راويلسن دانشمنديست مشھور ،در کتاب »بکتريا« که در  ١٩١٢در لندن به نشر رسيده در
صفحه دوم کلمه »آريانا« را از زبان »استرابو« استعمال کرده و چنين ميگويد:
"استرابو بلخ باختر را فخر آريانا خوانده است ".موسيو »فوشه  «A. Foucheدانشمند فرانسوی
در صفحه  ۴٠٨جلد دوم کتاب »صنعت گريکوبوديک گندھارا« کلمه »آريان  «Arianرا در
مورد قلمرو کشور ما استعمال کرده است .مشاراليه در صفحه  ۴٢٩ھمين اثر بکتريان
)باختر( را »مرواريد آريان  «Perle d'Arianخوانده است.
بيليو در صفحه  ۵٩کتاب "نژاد ھای افغانستان" در مورد کشور ما ميگويد:
"بھتر است اول نگاھی به اوضاع جغرافيائی قديم کشوری بيندازيم که نزد پارسی ھا به اسم
)آريا ورته( ،نزد يونانی ھا به اسم )آريانا( و بعدھا به اسم )خراسان( معروف بوده و در ين
تازهگی ھا به نام افغانستان شھرت يافته است ".پس ملتفت بايد بود که اسم آريانا و آرين به
صفت »آريانی  «Arianiھم توسط فوشه و بيليو استعمال شده است.
در شاھنامه و ساير مأخذ قديم ھر جا که کلمه »ايران« بکار رفته ،مراد از آن سرزمين
»آريانا« است و مراکز قدرت در آريانا و کانون ھای فرھنگی آن و اماکنی که نھضت ھای
بزرگ ملی و اجتماعی در آنھا جا گرفته تقريبا ً ھمه در خاک افغانستان امروزی بوده است.
چون کلمه ايران در قديم مرادف با کلمه آريانا بود ،بھمين سبب است که بزرگان شعر و ادب،
فرمانروايان بزرگ کشور ما را به نام »شاھنشاه ايران« ناميده اند .فردوسی و فرخی به
سلطان بزرگ خراسان ،محمود غزنوی »شاه ايران«» ،ايران شاه« و »شاھنشاه ايران«
خطاب کرده اند.
اينرا ھم بايد روشن ساخت که فردوسی کلمه »آريانا« را استعمال نکرده است زيرا در زمان
فردوسی زبانھای ما تحول نموده و نام ھا ھم تحول نموده بود چنانچه »کاپل« به »کابل«،

»بلھيکا« به »بلخ«» ،باميکا« به »باميان« وغيره تغيير نموده بود ولی اينکه فردوسی نامھای
باستانی »بلھيکا«» ،باميکا«» ،اراکوزيا«» ،جدروزيا« ،و بالخره »آريانا« و يا »آرياورته«
و »ايرياناويجو« را استعمال نکرده است بدين معنی نيست که اين نام ھا وجود نداشته است
بلکه فردوسی نام ھای معمول زمان خود را استعمال کرده است .از زمان فردوسی بزرگ تا
اوايل آغاز کشور آريانا چند ھزار سال فاصله است و زبانھا و نامھا چند بار تغيير و تحول
نموده است .پس مراجع و مأخذ درست و اساسی تاريخ آريانا سرودھای ويدی ،سرودھای
مھاباراتا ،مأخذ يونانی ،ھندی و چينی و مطالعات باستان شناسی ميباشد و نه کتاب شاھنامه
فردوسی و يا آثار کشور بزرگ و باعظمت خراسان و کتابھای خراسانی و عربی .شاھنامه
فردوسی قسميکه در اين کتاب تذکر داده شده است بسياری از داستانھای باستانی ويدی و
اوستائی را شکل تازه داده و به نظم دری درآورده است که به ھمين دليل نام ھا ھم شکل تازه
به خود گرفته است.
کلمه ايران در ين سالھای اخير متاسفانه معنی اختصاصی گرفت و تسميه ئی از نوع کل بر
جزء صورت بست ولی در ھر حال آنچه مسلم است اينست که سرزمين افتخار پرور آريانا که
نام متداول تر از آن در آثار اسالمی ھمان اسم خراسان است ،خاک افغانستان امروز از آن
نمايندگی ميکند.

٣
شـاھـنـامــه دقـيـقـی بـلـخـی
مھمتـرين قسمـت شـاھـنامه
شاھنامه دقيقی بلخی عبارت از شرح حال و گزارش واقعات دو تن از پادشاھان بزرگ
لھراسب و گشتاسب و پيدايش آئين »زردھشت« و جنگ ھای بين کشور ما و توران زمين
است.
اگر چه علت پيدايش شاھنامه را بصورت مختلف نگاشته اند ،ليکن بگمان غالب مھمترين
باعث وجود آن ھمين شاھنامه دقيقی بلخی است که ھزار بيت آنرا فردوسی در شاھنامه خود
اقتباس نموده و در يک جا چنين ميگويد:
چو اين نامه افتاد در دســــت من
ز گشتاسب و لھراسب بيتی ھزار

به ماھی گرائيده شد شست من
بــــــگفتم ســرآمد مرا روزگار

در جائی که سخن از شاھنامه فردوسی بميان ميآيد ،مخصوصا ً در اين اثر که بر شالوده
سخنان فردوسی بنيان آن گذاشته شده و از تحليل و تجزيه و انتخاب و تعبير و تفسير بر سخنان
آن شاعر و حکيم نامور سخن چندی گفته آيد ،جای بسيار تأسف خواھد بود اگر از شاعر و
چکامه سرای مبتکر »دقيقی بلخی« نام نگيريم.
درست است که برای شاھنامه نويسی و شاھنامه گويی علل بسيار آورده اند و از نقطه نظر
تاريخی و جغرافی به مورد اسمی از ابومنصور محمد عبدالرزاق و وزير او ابومنصور
معمری و ارسال چھار نفر به شھرھای خراسان و جمع آوری گزارش ھای زمان باستان،
نکات صحيح ايراد کرده اند .ھمچنان بسا مطالب ديگر را که عبارت از استفاده ھای شخصی
شفاھی و تحريری باشد ،به رشته تحرير درآورده اند ،ولی علت حقيقی را که با سرگذشت
"دقيقی و شاھنامه" ارتباط داشت ،ذکر نکرده اند .يکبار و يک پارچه »ھزار بيت« دقيقی را
به قسمت اصيل شاھنامه پيوند نمودند .يعنی حصه اساسی که کشته شدن لھراسب در بلخ و
پادشاھی پسر او در ين شھر کھن يزدان پرستی و ظھور زردھشت »ريشی« باشد ،بدست
آورد .البته ھيچ کسی منکر ابتکار يک دسته شعرای بلخی مانند :ابوالمؤيد بلخی ،ابو علی
محمد بن احمد بلخی ،دقيقی بلخی وغيره که پيش از  ٣۴۶ھجری قمری کانونی برای نگارش
شرح حال و روزگاران شاھان و پھلوانان بلخ مدنظر داشتند ،نميباشد.

در سه دوره تاريخ قديم بلخ يعنی در عصر ويدی ،عصر اوستائی و عصر عھد حماسه سرائی
اسالمی ،شعرا و حکمای معروفی در »بخدی – بلخ« بوجود آمده اند که ھر يک مطابق
تقاضای زمان خود با سرودن اشعار »شاھنامه سرای« عصر خود بشمار ميرفتند .در عصر
ويدی »ريشی ھا« با اشعار منثور چھار کتاب »ويدی« که پسان به قيد تحرير درآمد ،سرودند
که با داشتن جنبه ھای معنوی» ،داستان نامه« زمان خود محسوب ميشوند .اگرچه قسمت اعظم
اين کتب »ويدی« در ماورای شرقی رود سندھو »سند« سروده شده ،اما قسمت زياد
»ريگويد« يادگار »بلھيکا  -بخدی – بلخ« است.
در دوره دوم يا عصر اوستائی طوريکه در يک جا در ين اثر ياد آوری نمودم ،صاحب کتاب
اوستا مخصوصا ً با ابتکار »گات« ھا ،خودش در جمله »ريشی ھای« دانشمند بلخ محسوب
بود» .اوستا« در فصل کلی »يسناھا،و ونديدادھا و يشت ھا« آنقدر از شاھان و پھلوانان تذکار
داده است که کتاب او را به تمام معنی »شاھنامه اوستائی« ميتوان خواند و شاھنامه ھای دقيقی
بلخی ،ابوالمؤيد بلخی و ابو علی محمد بن احمد بلخی را سراسر نقل و ترجمه آن کتاب خواند.
البته اگر کتاب اوستا و کتب ويدا نمی بود ،شعرای بلخ از کجا به شاھنامه سرايی ميپرداختند؟
در دوره سوم يعنی عصر حماسه سرائی اسالمی که زبان فارسی دری »مبدأ زبان دری را در
قرن سوم بعد از ھجرت ميتوان يافت« نضج ميکرد ،يعنی در نيمه قرن سوم و مخصوصا ً در
قرن چھارم شعرايی که ممکن در جوانی »زردھشتی« و بعد از آن به مسلمانی گرائيده باشند يا
از زبان موبدان که ھنوز کم و بيش يافت ميشدند ،چيزھائی راجع به بلخ شنيده باشند ،بميان
آمدند .اين است که دسته يی از شعرای بلخی و ماورأالنھری که آنھا را »پلئه ياد« شرقی
ميتوان خواند ،شروع به نگارش شاھنامه ھا و گاه نامه ھا نمودند .دقيقی بلخی کسی است که با
»ھزار بيت« خود اساس نگارش شاھنامه منظوم را گذاشت و مھمترين قسمت شاھنامه را
نوشت و اين ابيات بدست فردوسی افتاد:
چو اين نامه افتاد در دست من

به ماھی گـــرائيده شد شست من

شاھنامه فردوسی )جلد سوم( با ذکر نام دقيقی و گرفتن ھزار بيت او شروع ميشود و جای
بسيار قدر دانی است که شاعر طوسی عين ھزار بيت شاعر بلخی را اقتباس نموده و گفتار
خويش را به ستايش سلطان محمود خاتمه ميدھد.
چنان ديد گوينده يکشب به خواب
دقــيـــقی ز جايی پديد آمـــدی
بفردوسی آواز دادی که مــی
که شاھی گزيدی بگيتی به بخت
شـھنشاه محمود گيرنده شــھـر
از امروز تا سال ھشتاد و پنج
و زآن پس به چين اندر آرد سپاه
نيايدش گفتن کسی را درشــــــت
ز گشتاسب و لھراسب بيتی ھزار
گر آن مايه نزد شھنشاه رسد

که يک جام می داشتی چون گالب
بر آن جام می داستان ھا زدی
مخور جزء به آئين کاؤس کی
بدو نازد و تاج و ديھيم و تخت
ز گنجش به ھـرکس رسانيده بھر
بکاھدش رنج و ببالدش گنج
ھمه مھتران بـرگشايند راه
ھمه تاج شھانش آيد به مشت
بگــــــفتم سر آمد مرا روزگار
روان من از خاک بـــــر مه رسد

فردوسی کشته شدن لھراسب و پادشاه شدن گشتاسب تا زمان رفتن اخيرالذکر به زابلستان و
آمادگی ارجاسب را برای جنگ دوم حاوی ھزار بيت دقيقی بيان ميکند و بعد قصيده يی در
ستايش سلطان محمود و ضمننا ً بدگويی از دقيقی را انشاد ميکند .برای اينکه ترتيب اصل متن
شاھنامه بر ھم نخورد قسمتی از ابيات فردوسی را با نکوھش دقيقی و ستايش محمود اقتباس
ميکنيم:
چو اين نامه افتاد در دست
نگه کردم اين نظم سست آمدم
من اين را نوشتم که تا شھريار
دو گوھر به اين با دو گوھر فروش
سخن چون بدينگونه بايدت گفت
چو بند روان بينی و رنج تن
يکی نامه ديدم پر از داستان
فسانه کھن بود و منثور بــود
نه بردی به پيوند او کس گمان
چو طبعی نداری چو آب روان
دھان گر بماند ز خوردن تھی
من اين نامه فرخ گرفتم بفال
نديدم سرافراز بخــــشنده ئی
يکی باغ ديدم سراسر درخت
جايی نبود ايچ پـــــــيدا درش
سخن را نگھداشتم سال بيست
جھان دار محمود با فر و جود
ابوالقاسم آن شـــھريار جھان
بيامد نشست از بر تخت داد
سر نامه را نام او تاج گشت
ببخشش بدانش بفــــــر و ھنر
ھــــــميشه سر تختش آباد باد

من به ماھی گرائيده شد شست من
بسی بيت نا تندرست آمدم
بداند سخن گفتن نابــــــــکار
کنون شاه دارد بگفتار گوش
مگوی و مکن رنج با طبع جفت
بکانی که گوھـــــــــر نيابی ،مکن
سخنھای آن بر منش راستان
طبايع ز پيوند او دور بود
پر انديشه گشت اين دل شادمان
نبر دست زی نامه خسروان
از آن به که نا ساز خوانی نھی
ھمی رنج بردم به بسيار سال
بگاه کيان بر درخشنده ئی
نشستنگه مردم نيک بخـــــــــت
جز از نام شاھی نبود افسرش
بدان تا سزاوار اين گنج کيست؟
که او را کند ماه و کيوان سجود
کزو تازه شد تاج شاھنشاھان
جھاندار چون او که دارد بياد؟
بفرش دل تيره چون عاج گشت
نبد تا جھان بد چنو نامــور
و ز و جان آزدگان شــــــاد باد

دقيقی بلخی کی بود؟
شاعر بزرگ اواخر عصر سامانيان که به امر امير رضی القاسم نوح بن منصور ). ٣۶۵
 (٣٨٧به نظم شاھنامه پرداخت و سنت ديرين آريايی را از نو زنده ساخت ،دقيقی بلخی بود.
اسمش محمد بن احمد و کنيه اش ابو منصور و تخلص شعری اش دقيقی بود .در باره تخلص
اش تذکره نويسان تعبيرھای مختلفی نوشته اند .محمد عوفی در لباب الباب معتقد است که او را
به سبب دقت معانی و دقت الفاظ دقيقی گفتند .اما جمعی اين مناسبت را بعدالوقوع دانسته و

ميگويند ابو منصور محمد بن احمد در اوايل جوانی شاعری پيشه کرد و ھنوز جوان بوده که
شاعر نامور و استاد برجسته گرديد ،به گفته فردوسی:
جوانی بيامد کشاده زبان

سخن گفتن خوب و طبع روان

بسيار احتمال دارد که شاعر خودش در جوانی تخلص دقيقی را برای خود انتخاب کرده باشد و
به آن به شھرت رسيده باشد تا اينکه دگران وی را به خاطر طبع دقيق اش دقيقی گفته باشند.
مولدش را ھم جاھای مختلف ذکر نموده اند اما درست ترين آن بلخ مينمايد زيرا اکثر شعرا به
آن ايقان دارند و ھم به نام دقيقی بلخی شھير است ،به ويژه که خودش بلخ را بلخ گزين نامد و
از نوبھار آن به حرارت سخن گويد.
اسلوب سخن دقيقی شيرين و قصايد و قطعات و غزلھايش فراوان است .شعرای بزرگ ديگر
مقامش را باال و گرامی دانسته اند .اديب صابر گويد:
گر نيستم بطبع دقيقی و فرخی

ھستم مقدمه کاروان خويش

دقيقی تغزالت بديع و مدايح عالی و مضامين بکر و اوصاف ساده و طبيعی را با مھارت
خاصی در گفته ھای خود منعکس ساخته و رنگ جاودانی به آنھا بخشيده است .قطعه زير که
در نوع خود در ادب دری ممتاز و تا کنون باين قوت و رسايی و پرمغزی نظير آن سروده
نشده از دقيقی ميباشد:
ز دو چيز گيرند مر مملکت را
يکی زر نام ملک بـــر نـبـشته
که را بويه وصلت ملک خيزد
زبانی سخن گوی و دستی کشاده
که ملکت شکاريست کو را نگيرد
دو چيز است کو را به بند اندر آرد
به شمشير بايد گرفتن مر او را
که را تخت و شمشير و دينار باشد
خرد بايد آنجا و جود و شجاعت

يکی زعفرانی يکی پرنيانی
دگـــــر آھــــن آبداده يمانی
يکی جنبشی بايدش آسمانی
دلی ھمش کينه ھمش مھربانی
عقاب پرنده نه شيــــر ژيانی
يکی تيغ ھندی دگر زر کانی
بدينار بستن پای ار تــــــوانی
نبايدش تن سرو و پشت کيانی
فلک مملکت کی دھد رايگانی

از آثار دقيقی غير از اشعار پراگنده ای که در کتب تذکره و تاريخ و لغت ثبت است ،ھزار
بيت )تعداد اصلی ابيات شاھنامه او را از سه الی بيست ھزار نوشته اند( رزمی او تھداب
شاھنامه فردوسی است که فردوسی خود آنرا اختيار کرده و به اقتضای او به بحر تقارب نظم
کرده است .دقيقی به تاريخ کشور خود سخت عالقه مند و به دين زردشتی احترام فراوان
داشت .سخنان سرکشاده او را در باره زردھشت و کتاب زند دليل بر تمايل او به اين دين آبائی
اش ميدانند:
يکی زردھشت وارم آرزويست

که پيشت زند را برخوانم از بر

دقيقی امرای سامانی وچغانی تابع سامانی را مدح گفته و ظاھراً به امر امير رضی ابوالقاسم
نوح بن منصور سامانی به نظم شاھنامه شروع کرده است .ھمچنان از جمله ممدوحان او
ابوالمظفر احمد بن محمد چغانی است که فرخی سيستانی از آن چنين ذکر کرده است:
تا طرازنده مديح تو دقيقی در گذشت
ز آفـــرين تو دل آگنـــــده چنان کز دانه نار
تا بوقت اين زمانه مرو را مدت نماند
ز ين سبب تا بنگری ز امروز تا روز شمار
ھر نباتی کز سر گور دقيقی بر دمد
گر بپرسی ز آفريـــن تو سخـــن گويد ھزار
واقعه مرگ دلخراش دقيقی را که در جوانی واقع شده است در حدود  ٣۶٧تا  ٣٧٠ميدانند و
اضافه ميکنند که به دست غالمی کشته شد .يکی از آثار مھم او گشتاسب نامه ميباشد که پارچه
از آنرا اينجا نقل ميکنيم:
چو گشتاسب را داد لھراسب تخت
ببلخ گزين شد بدان »نوبھار«
مر آن خانه را داشتندی چنان
بدان خانه شد شاه يزدان پرست
نشست اندر آن خانه بافرين
خدا را پرستيدن آغاز کرد
به بست آن در بافرين خانه را
بپوشيد جامه پرستش پالس
بيفگند ياره فروھشت موی
ھمی بود سی سال پيشش بپای
نيايش ھمی کرد خورشيد را
ز روز گذشته شب نامدار

فرود آمد از تخت و بر بست رخت
که يزدان پرستان بدان روزگار
که مر مکه را تازيان اين زمان
فرود آمد آنجا و ھيکل ببست
پرستش ھمی کرد رخ بر زمين
در داد و دانش بدو باز کرد
نھشت اندر آن خانه بيگانه را
خرد را بر اين گونه بايد سپاس
سوی داور دادگر کرد روی
بدين سان پرستيد بايد خدای
چنان چونکه بود راه جمشيد را
ھمی جست آمرزش کردگار

۴
الـبـرز کـوه و سيـمـرغ
سـام نـريمــان  -زال زر
سام نريمان ،جھان پھلوان از سيستان به غور آمد و از آنجا رھسپار بلخ شد .در اينجا ازدواج
کرد و دارای فرزندی شد ولی رنگ پوست بدن طفل سرخ و موھای او سفيد بود .سام از ديدن
او خيلی محزون شد و به پرستشگاه »بھار« برای طلب عفو گناھان خود رفت .مردم طفل
صغير را گرفته و به قله »البرز کوه« به پنجاه کيلومتری جنوب بلخ بردند .اين کودک در
آشيانه سيمرغ ،در جلوه گاه عقاب پرورش يافت و کالن شد ،پھلوان چيره دست گرديد و
دوباره به پدرش سام نريمان تسليم داده شد.
کنون پر شگفتی يکی داستان
نگه کن که مر سام را روزگار
نبود ايچ فرزند مر سام را
نگاری بد اندر شبستان اوی
از آن ماھش اميد فرزند بود
ز سام نريمان ھمو بار داشت
ز مادر جدا شد در آن چند روز
بچھره نکو بود بر سان شيد
پسر چون ز مادر بدين گونه زاد
شبستان آن نامور پھلوان
کسی سام يل را نيارست گفت
يکی دايه بودش بکردار شير
مر او را به فرزند بر مژده داد
که بر سام يل روز فرخنده باد
ترا در پس پرده ای نامجوی
يکی پھلوان بچه شير دل
تنش نقره پاک رخ چون بھشت
فرود آمد از تخت سام سوار
يکی پيرسر پور پرمايه ديد
ھمه موی اندام او ھمچو برف
چو فرزند را ديد موی سپيد

بپيوندم از گفته باستان
چه بازی نمود ای پسر گوش دار
دلش بود جويا دل آرام را
ز گلبرگ رخ داشت و ز مشک موی
که خورشيد چھره برومند بود
ز بار گران تنش آزار داشت
نگاری چو خورشيد گيتی فروز
وليکن ھمه موی بودش سپيد
نکردند يک ھفته بر سام ياد
ھمه پيش آن خورد کودک روان
که فرزند پير آمد از پاک جفت
بر پھلوان اندر آمد دلير
زبان بر گشاد آفرين کرد ياد
دل بد سگاالن او گنده باد
يکی پاک پور آمد از ماه روی
نمايد بدين کودکی چير دل
برو بر نبينی يک اندام زشت
بپرده در آمد سوی نوبھار
که چون او نديد و نه از کس شنيد
وليکن برخ سرخ بود و شگرف
ببود از جھان يکسره ناميد

بترسيد سخت از پی سرزنش
سوی آسمان سر بر آورد راست
که ای برتر از کژی و کاستی
اگر من گناه گران کرده ام
از ين بچه چون بچه اھرمن
چو آيند و پرسند گردنکشان
چگويم که اين بچه ديو کيست
بخندند بر من مھان جھان
بگفت اين به خشم و بتابيد روی
بفرمود پس تاش برداشتند

شد از راه دانش به ديگر منش
ز دادار آنگاه فرياد خواست
بھی زان نزايد که تو خواستی
و گر کيش اھريمن آورده ام
سيه چشم و مويش بسان سمن
ببينند اين بچه بد نشان
پلنگ دو رنگ است يا خود پريست
از ين بچه در آشکار و نھان
ھمی کرد با بخت خود گفتگوی
از آن بوم و بر دور بگذاشتند

داستانھای که شاھنامه بصورت انعکاس بسيار دور افتاده از قصه ھای »ويد« و »اوستا« نقل
ميکند ،ھمه اش نيمه داستانی ،نيمه اسطوره ئی و نيمه تاريخی است .اينجا بدون دخالت در
جزئيات فقط عناوين پادشاھان و پھلوانان نامی را که در مأخذ داستان رستم اسم برده شده اند و
عبارت از خاندان ھای سه گانه بلخ اند ،ياد دھانی ميکنم :پيشداديان يا »پاراداتا«» ،کوی يا
کوانی« و دودمان »اسپه« .در عصر زمامداری شاھان دودمانھای مذکور عده ئی از پھلوان
ھای بزرگ بواسطه کاروائی ھای فوق العاده خود بحيث جھان پھلوان شھرت يافته اند که
فردوسی يکی از آنھا را به نام سام نريمان ياد کرده و قاضی منھاج السراج جوزجانی در
طبقات ناصری او را در غور قرار ميدھد و ميگويد که »سور« و »سام« دو برادر بودند از
اوالد فريدون .يکی امير و ديگری سپه ساالر شد و سام در داستانھای شاھنامه خيلی مشھور
گرديد.
سام در دوره شاھی منوچھر که آخرين شاه دودمان پيشداديان است و در ادب »ويدی«
بصورت اصلی »منوچيترا« ياد شده است ،بسر ميبرده .چون در »ودا« اسم منوچھر تذکار
رفته ،ميتوان زمان او را بصورت تقريبی در حدود سه و نيم ھزار سال پيش از امروز حدس
زد.
سام نريمان از مشاھير »غور« و »سيستان« بود و شھرت زيادی بھم رسانيد .در دامنه شمالی
يا جنوبی آن در جلگه ھموار »باختر« يا در کوه ھای »غور« در »لروند« و »تيوره« رحل
اقامت افگند .سام پھلوان و سوارکار ماھری بود و به حيث پھلوان نيرومند ،پھلوانان و
سوارکاران آھسته ،آھسته به دورش جمع شده کارش به ملکی رسيد ولی چون اوالد نداشت ،
مدام محزون و اندھگين بود .نگاری در مشکوی پھلوانی داشت که رخش چون برگ گل و
مويش چون مشک سياه و معنبر و او را بنام »دالرام« )اين نام در افغانستان بصورت اسم
خاص تعبير شده ميتواند( ياد ميکرد .سام از ين زن زيبا انتظار فرزند داشت و بعد از چندی
يزدان پاک ياری فرموده و بار اول به او طفلی عنايت نمود که رنگ و رويش مانند آفتاب
درخشان بود ولی مويش سراسر سپيد بود .تن نوزاد بسان نقره خام سفيد و چھره او لعلگون و
سرخ فام بود و به اصطالح امروزی نوزاد »خضری« بود و کسيکه او را ميديد زال يعنی
»پير مرد« و »زال زر« يعنی »پير مرد طالئی« خطابش مينمود.

مادر زال از ترس بدگوئی مردم بويژهً از ترس جھان پھلوان ميخواست چند روزی او را
مخفی نگھداری نمايد تا از دست و زبان بدگويان در امان باشد .آخر يکی از کنيزکان وی را
برداشته و بنزد جھان پھلوان برد .سام از ديدن طفل به حيرت افتاد ،دلگير و رنجور شد و گفت
اين نوزاد اسباب خجلت و سرشکستگی او نزد پھلوانان و بزرگان است ،بھتر است او را دور
از اجتماع در نقطه نامعلومی بيندازند و از انظار مخفی نمايند .اين را گفت و خودش روانه
»ناوا ويھارا« يعنی معبد »نوبھار« بلخ گرديد تا از گناھان خود توبه و استغفار کند و اگر
گناھی نموده باشد از يزدان پاک عفو بخواھد و از نيش زبان مردم در امان باشد.
ھمينکه پھلوانان و گردان قوم از ماجرا اطالع يافتند ،بر پدر و مادر و مخصوصا ً بر طفل بی
گناه دل شان سوخت و به سام چنين نظريه دادند که نوزاد را در کوه معروف به »البرز کوه«
که قد آن سر بر آسمان ميزند ،برده و نزديک آشيانه سيمرغ که در آن نزديکی ھا واقع است،
بگذارند ،ھر چه باداباد .ميگويند يا در حوالی بلخ در کوھی که ھمين حاال معروف به اسم
»البرز کوه« است و معبد »نوبھار« در حوالی قريب آن واقع است يا طوريکه منھاج السراج
جوزجانی در  ۶۵٨ھجری قمری تصريح مينمايد در »غور« کوه شامخی است که از راسيات
جبال عالم است و سيمرغ سحرانگيز که شرح مربوط آن خواھد آمد ،در آن کوه النه و آشيانه
داشت ،نوزاد را گذاشتند .بزرگان قوم چنين مشوره دادند که نوزاد را برده در کنار آشيانه آن
مرغ بگذارند و تن به تقدير دھند و منتظر باشند که مرغ با او چه معامله خواھد کرد.
يکی کوه بد نامش البرز کوه
بدانجای سيمرغ را النه بود
نھادند بر کوه و برگشتند باز
جھان پھلوان زاده بيگناه
پدر مھر ببريد و بيفگند خوار
يکی داستان زد برين ماده شير
که گر من ترا خون دل دادمی
دد و دام بر بچه از آدمی
ھمان خورد کودک بدان جايگاه
زمانی سر انگشت را می مکيد
چو سيمرغ را بچه شد گرسنه
يکی شيرخواره خروشنده ديد
ز خارش گھواره و دايه خاک
فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ
ببردش دمان تا بالبرز کوه
بسيمرغ آمـــــد صدائی پديد
نگه دار اين کودک شير خوار
ز پشتش جھان پھلوان و ردان
سپرديم او را در اين کھسار
نگه کرد سيمرغ با بچــــــگان
شگفتی بدو برفگندند مھـــــــر
بـمردار خونــش ھـــمـی پروريد

بخورشيد نزديک و دور از گروه
که آن خانه از خلق بيگانه بود
برآمد بــــرين روزگاری دراز
ندانست رنگ سپيد از سياه
جفا کرد بر کودک شير خوار
کجا کرده بد بچه از شير سير
سپاس ايچ بر سرت ننھادمی
بسی مھربانتر بر وی زمی
شب و روز افـــتاده بد بی پناه
زمانی خروشيدنی می کشيد
بپرواز بر شد بلند از بنه
زمين را چو دريای جوشنده ديد
تن از جامه دور و لب از شير پاک
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ
که بودش در آنجا کنام گروه
که ای مرغ فرخنده پاک ديد
کزين تخم مردی درآيد ببار
بياينــــــد مانـــند شير ژيـــــان
ببين تا چه پيش آورد روزگار
بر آن خرد خون از دو ديده چکان
بماندند خيره بر آن خوب چھر
آبـــا بچگانــــش ھـــــمی آرميد

مدار اين تو از کار يزدان شگفت
برين گونه تا روزگار دراز
چو آن کودک خرد پرمايه گشت
يکی مرد شد چون يک آزاد سرو
نشانش پراگنده شد در جھان
بسام نـــــريمان رســـيد آگــــھی

فگنده نشد ھر کش او برگرفت
برآمد که بد کودک آنجا براز
بر آن کوه بر کاروان ھا گـــذشت
برش کوه سيمين ميانش چو غرو
بد و نيک ھــــرگز نماند نھان
از آن نيک پی پور با فــــرھی

مقصود از »البرز کوه« طوريکه پيشتر اشاره نمودم يا کوھی است در حوالی جنوب بلخ يا
طوريکه منھاج السراج جوزجانی ميگويد کوھی است در قطار پنج پاره کوه در »غور«.
در تعليقات کتاب »فردوسی و شعر او« اثر آقای مجتنی مينوی که در سال  ١٣۴۶در تھران
به طبع رسيده ،آمده است" :البرز کوه در شاھنامه در داستان فرار کردن مادر فريدون و
رھانيدن پسر خود و در داستان پرورده شدن زال نزد سيمرغ و در داستان رفتن رستم برای
آوردن کيقباد و مواردی ديگر از البرز کوه نام برده ميشود ،بنظر ميرسد که ھمه جا مراد کوه
ھای شمال ھندوستان است نه کوه ھای شمال ايران فعلی".
اين نظريه گمان ميرود که صحيح نباشد و مقصود فردوسی از »البرز کوه« کوھی است که به
اين نام در افغانستان ،در جنوب بلخ و در جنوب »نوبھار« قرار دارد که در اطراف آن داستان
ھا و اسطوره ھای زيادی نقل ميکنند .رفتن سام بطلب نيايش در معبد »نوبھار« اشاره ايست
که اين کوه را در نواحی »نوبھار« قرار ميدھد که در  ۵٠کيلومتری جنوب بلخ و نوبھار واقع
شده است.
خبر ديگری که داريم از قاضی منھاج السراج جوزجانی است که در »طبقات ناصری« بدين
موضوع اشاره ميکند و ميگويد":در غور پنج پاره کوه بزرگ و عالی است که اھل غور اتفاق
نظر دارند که از راسيات جبال عالم است .يکی از آن زال مرغ منديش است و چنين تقرير
کنند که کوشک و دارالملک شنسبانيان در دامن آن کوه کنند و گويند :که سيمرغ زال زر را که
پدر رستم بود در آن کوه پرورده است و بعضی از ساکنان دامن آن کوه چنين تقرير کنند که :
در سنين ميان خمساه و ستمائه بود از آن کوه آواز ناله و تعزيت آمد که زال زر درگذشت".
اين دومين خبر تاريخی است که راوی آن ھموطن ما از جوزجان است و  ٨٠٠سال قبل اين
حواله را بما ميدھد و مبداً خبر او اتفاق اھل غور است و واضح ديده ميشود که اسطوره و
داستان تا اندازه زياد در ين خبر دخالت دارد .معذالک آنرا بحيث يگانه مأخد تحريری قيد
نموديم و از آن معلوم ميشود که البرز کوه شمال ايران فعلی قطعا ً مورد بحث نيست چنانچه
خود آقای مجتبی مينوی اين نظريه را قبول ميفرمايند و نظريه ديگر شان که البرز کوه را به
شمال ھندوستان ميبرند ،ھم تطابق ندارد و چنين کوھی به اين نام و نشان در آن حدود نيست.
در مسافرتی که در سال  ١٣٢٣در غور نمودم ،در ميان کوه ھائيکه از »راسيات جبال عالم«
است ،بلندترين آنھا به گمان غالب و به اساس نظر يکی دو نفر مدققين خارجی »کوه زار مرغ
منديش« عبارت از کوه »چھل ابدال« است .اين کوه در شمال »تيوره« )در سال  ١٣٢٣تيوره
مرکز غور بود( است .ژنرال »فريه« فرانسوی در  ١۵٠سال قبل اين کوه را بلندترين کوه

»کره ارض« ميخواند و »ھولديچ« در کتاب »دروازه ھای ھند« اين کوه را  ١٢٠٠٠فت
يعنی  ۴٠٠٠متر بلند ميشمارد.
زيارتی در قله آن بنام »چھل ابدال« يا »چھل ملنگ« موجود است که اسباب شھرت آن کوه
گرديده است .دورادور آن از دره ھای سرسبز و خرم و چشمه سار ھا پوشيده شده .پس احتمال
دارد که »آشيانه عقاب« يا »النه سيمرغ« در باالی اين کوه بوده باشد و قله آن حاال به زيارت
»چھل ابدال« مشھور است.
پس البرز کوه يعنی جائيکه کودک نوزاد سام را در آنجا گذاشته اند يا البرز کوه واقع در ۵٠
کيلومتری جنوب بلخ است که تا امروز نام و نشان خود را حفظ نموده يا قله چھل ابدال غور
است که  ٨٠٠سال قبل آواز درگذشتن او را اھالی غور شنيدند.
بخواب ديدن سام ،زال را
چنان ديد کز کشور ھندوان
سواری سرافراز و گرد تمام
ورا مژده دادی ز فرزند اوی
چو بيدار شد موبدان را بخواند
بديشان بگفت آنچه در خواب ديد
چه گوئيد گفت اندرين دلستان
که زنده است آن خرد کودک ھنوز
ھر آنکس که بودند پير و جوان
که ھر کو به يزدان شود نا سپاس
که بر سنگ و بر خاک شير و پلنگ
ھمه بچه را پروراننده اند
نو پيمان نيکی دھش بشکنی
ز موی سپيدش دل آری بتنگ
نگر تا نگوئی که او زنده نيست
که يزدان کسی را که دارد نگاه
بران بد که روز دگر پھلوان
باز خواب ميبيند:
چو شب تيره شد راه خواب آمدش
چنان ديد در خواب کز کوه ھند
غالمی پديد آمدی خوب روی
بدست چپش بد يکی موبدی
يکی پيش سام آمدی زان دو مرد
که ای مرد بی باک ناپاک رآی
تو را دايه کز مرغ شايد ھمی
گر آھوست بر مرد موی سپيد
پسر کو بنزديک تو بود خوار

يکی مرد بر تازی اسبی دوان
فراز آمدی تا به نزديک سام
از آن برز و شاخ برومند اوی
وزين در سخن گونه گونه براند
جز آن ھرچه از کاروانھا شنيد
خرد تان برين ھست ھم داستان
رھا شد ز سرما و مھر و تموز
زبان بر گشادند بر پھلوان
نباشد بھر کار نيکی شناس
چه ماھی بآب اندرون يا نھنگ
ستايش به يزدان رساننده اند
چنان بيگنه بچه را بفگنی
تن روشن و پاک را نيست ننگ
بيارای و بر جستنش بربايست
نگردد ز سرما و گرما تباه
سوی کوه البرز پويد نوان
کـز انديشه دل شتاب آمدش
درفشی بــرافراختندی بلند
سپاھی گران از پس پشت اوی
سوی راستش نامـور بخردی
زبـان برگشادی بگفتار سرد
دل و ديده شسته ز شرم خدای
پس اين پھلوانی چه باشد ھمی
ترا ريش و سر گشت چون مشک بيد
مر او ھست پرورده گـــــردگار

کـزو مھربانتر ورا دايه نيست
که يزدان کسی را که دارد نگاه
بخواب اندرون برخروشيد سام
بترسيد از آن خواب کز گردگار
چو بيدار شد بخردان را بخواند

ترا خود بمھر اندرون پايه نيست
نگردد ز گــرما و سـرما تباه
چـو شير ژيان کاندر آيد بدام
نبايد کـه بيند بـــد روزگـار
سران سپه را ھمـه بـــرنشاند

سام نريمان کم کم فرزند خود را فراموش ميکند .اين کودک نوزاد دور از عاطفه انسانی در
ميان چوچه ھای سيمرغ با گوشت شکاری که سيمرغ با خود ميآورد ،بدون لباس و بدون دايه
يکه و تنھا نزد سيمرغ پرنده گوشت خوار ھوا در چنگال پرنده شھباز کوھسار بلند گذاشته شده
است.
پدر بی عاطفه در عالم بيخبری از حال و احوال پسر خود بکلی غافل است .شبی در خواب
ميبيند که از کشور ھندوان يعنی از سرزمين کابلستان مردی بر اسپ تازی سوار است و به
سرعت تمام ميتازد تا به نزديک سام ميرسد و او را مژده ميدھد که فرزند او زنده است و
بکمال آرامی و استراحت زندگی ميکند .سام اين خواب را سرسری ميپندارد و بدان وقعی
نميگذارد .شب ديگر باز در عالم خواب ميبيند که از کوه ھند که عبارت از ھندوکوه يا
ھندوکش باشد جوان بلند باال و نھايت قشنگ در حاليکه بطرف راستش يک نفر موبد و بطرف
چپش يک نفر از اھل خبره ميباشد و يک دسته سپاھيان از عقب او را بدرقه ميکند ،پرچم
بزرگی را بدست گرفته با شتاب فراوان چون سيل خروشان از دره ھای ھندوکوه پايان ميشود
و به کمال قھر به او خطاب ميکند و ميگويد :ای مرد ناپاک از خدا شرم نکردی که اين کودک
را به مرغ ھوا سپردی؟ سام از اين خواب ھولناک بسيار ترسيد و لرزيد و چون بيدار شد
بخردان را بخواند و سران و پھلوانان قوم را احضار کرد.
بيامد دمان سوی آن کوھسار
سر اندر ثريا يکی کوه ديد
نشيمی از او برکشيده بلند
فرو برده از شيز و صندل عود
بدان سنگ خارا نگه کرد سام
يکی کاخ بود تارک اندر سماک
ستاره جوانی بکردار سام
ابر آفريننده کرد آفرين
بدانست کو دادگر داورست
کز آنسان بدان کوه مرغ آفريد
ره برشدن جست و کی بود راه
ستايش کنان کرد آن کوه بر
ھمی گفت کای برتر از جايگاه
بپوزش بر تو سر افگنده ام
گر اين کودک از پاک پشت منست
برين برشدن بنده را دستگير

که افگنده خود کند خواستار
که گفتی ستاره بخواھد کشيد
که نايد ز کيوان برو برگزند
يک اندر دگر بافته چوب عود
بدان ھيبت مرغ و ھول کنام
نه از رنج دست و نه از آب و خاک
بديدش که ميگشت گرد کنام
بماليد رخسارگان بر زمين
توانا و از برتران برتر است
ز خارا سر اندر ثريا کشيد
دد و دام را بر چنان جايگاه
برآمد ز جائی نديد او گذر
ز روشن روان و ز خورشيد و ماه
ز ترس تو جانرا پر کنده ام
نه از تخم بد گوھر اھريمنست
مر اين پر گنه را تو کن دلپذير

برحمت بر افراز اين بنده را

بمن باز ده پور افگنده را

سام ميترسد و اھل خبره و بزرگان قوم را جمع ميکند و تعبير خواب خود را از ايشان ميطلبد
و بطرف کوه البرز بطلب فرزند خويش روان ميشود .چون بدامان کوه ميرسد ،سر باال ميکند
چيز ھائی ميبيند که به حيرت ميرود و به تفکر ميافتد .در اينجا در ستيغ کوه بجای النه سيمرغ
کوشکی ميبيند که ھيچگاه در روی زمين نظيرش را نديده بود و گمان نميرفت که دست بشر
در ساختمان آن تماس گرفته باشد زيرا در ين کوشک نه از سنگ خارا ،نه از گل و خاک
اثری بود و گمان ميرفت که خميرمايه آن از »شير و صندل« بھم ترکيب شده و پايه ھای آن
از چوب عود تعبيه شده باشد .سام حيرت زده ھرچه به اطراف خود نگاه ميکرد راه رفت و
آمد بشر را نمی يافت .در اين گردش ناگھان شخصی را ميبيند که عيننا ً بشکل و قيافه خود سام
است ،کمانی به شانه افگنده و به تجسس کنام در گشت و گذار است .سام که از ديدن خواب
وحشت ناک به لرزه افتاده بود ،از ديدن اين ھمه کوايف عجيب و غريب قدرت بيشتر خوف
بر او مستولی ميشود و می فھمد که آنچه ميبيند از عجائب قدرت است که اين کوه مظھر آنست
و قراريکه در افسانه ھای قديم يونان تصور ميکردند »ھرکول« در مغاره ھای ھندوکش
»پرومته« را محبوس کرده بود تا آھسته آھسته سيمرغ جگرش را خورد .اين »ژنی« ھندوکوه
يا »موکل« کوه ھای ھندوکش بشکل مرد جوانی درآمده بود که کمان بر شانه افگنده عقب کنام
در قلل اين کوه بزرگ گردش ميکرد.
ھندوکوه را اوستا بصورت افسانوی کوه »شکسته« خوانده که کلمه مذکور را »شگفت و پر
از عجايب و غرائب« ترجمه کرده اند .در اينجا وقتيکه سام حيران و متعجب به اطراف خود
نگاه ميکند و راه رفت و آمد بشر را نمی بيند ناگھان شخص ديگری را به ھمان شکل و قيافه
خودش می بيند که بصورت جوان شکاری درآمده و بھر سو در تکاپو است ،بيش از پيش
حيران ميشود و به لرزه می افتد و ميداند که اين »موکل« سلسله کوه ھندوکش است که بھر
شکل خواسته باشد ھيکل و صورت آن را بخود ميگيرد .اين قصر و اين سيمرغ نشانی از
کارھای فوق العاده او است.
مقصود فردوسی از »کوه ھند« که سام در مرحله دوم خواب خود ميبيند که جوان خوش لباس
با درفشی بلند در دست از آن کوه چون طوفان غريونده پايان ميشود ،ھندوکش است .چندين
مرتبه ذکر شده که اين سلسله کوه عظيم در وسط کابلستان افتاده و يونانيان به اسم و صفات
مختلف آنرا ياد کرده اند که يکی از آن »کوکازوس اندوکس« يعنی »قفقاز ھندی« ميباشد که
»اندوکس« آن در زبانزد اھالی به »ھندوکش« تبديل شده و ما در کتب جغرافيائی خود گاه
بصورت »ھندو کوه« از آن ياد کرده ايم» .کشور ھندوان« که سام در مرحله اول خواب خود
ميبيند که مردی بر اسپ تازی سوار است و بطرف او ميآيد ،مقصود از آن کابلستان است.
مقصود فردوسی از »کشور ھندوان« کابلستان و از »ھندوستان« کشور ھند است که به اين
طريق کابلستان را از ھندوستان جدا ميکند.
کابلستان بطرف مشرق حدودی دارد که به رودبار سند منتھی ميشود .اھالی و ساکنين آن
مخصوصا ً در عھد مھراب کابلی پيرو آئين ھندوئی بودند که از آن بجايش به تفصيل ذکر
خواھيم نمود.

آوردن سيمرغ زال را نزد سام
چو با داور اين رازھا گفته شد
نگه کرد سيمرغ ز افراز کوه
که آن آمدنش از پی بچه بود
چنين گفت سيمرغ با پور سام
ترا پروريده يکی دايه ام
روا باشد اکنون که بردارمت
جوان چون ز سيمرغ بشنيد اين
اگر چند مردم نديده بد اوی
بر آواز سيمرغ گفتی سخن
زبان و خرد بود و رای درست
نھادم ترا نام دستان زند
بدين نام چون باز گردی بجای
پدر سام يل جھان پھلوان
بسيمرغ بنگر که دستان چه گفت
نشيم تو فرخنده گاه منست
سپاس از تو دارم پس از کردگار
نه از دشمنی دور دارم ترا
ترا بودن ايدر مرا در خور است
ابا خويشتن بر يکی پر من
گرت ھيچ سختی بروی آورند
بر آتش بر افگن يکی پر من
که در زير پرت بپرورده ام
ھمانگه بيايم چو ابر سياه
فرامش مکن مھر دايه ز دل
دلش کرد پدرام و برداشتش
ز پروازش آورد نزد پدر
تنش پيلوار و رخش چون بھار
فرو برد سر پيش سيمرغ زود
که ای شاه مرغان ترا دادگر
که بيچارگان را ھمی ياوری
ھمانگاه سيمرغ بر شد بکوه
پس آنگه سراپای کودک بديد
بر و بازوی شير و خورشيد روی
سپيدش مژه ديدگان قيرگون
جز از مو بر و بر نکوھش نبود
دل سام شد چون بھشت برين

نيايش ھمانگه پذيرفته شد
بدانست چون ديد سام و گروه
نه از بھر سيمرغ آن راه سود
که ای ديده رنج نشيم و کنام
ھمت دايه ھم نيک سرمايه ام
بی آزار نزديک او آرمت
پر از آب چشم و دل اندوھگين
ز سيمرغ آمخته بود گفتگوی
فراوان خرد بود و دانش کھن
بتن نيز ياری ز يزدان بجست
که با تو پدر کرد دستان و بند
بگو تات خواند يل رھنمای
سر افرازتر کس ميان مھان
که سير آمدستی ھمانا ز جفت
دو پر تو فر کاله منست
که آسان شدم از تو دشوار کار
سوی پادشاھی گذارم ترا
و ليکن ترا آن از اين بھتر است
ھميشه ھمی باش با فر من
ز نيک و ز بد گفتگوی آورند
که بينی ھم اندر زمان فر من
ابا بچگانت برآورده ام
بی آزارت آرم بدين جايگاه
که باشد مرا مھر تو دل گسل
گرازان بابر اندر افراشتش
رسيد بزير برش موی سر
پدر چون بديدش بناليد زار
نيايش ھمی با آفرين برفزود
بدان داد نيرو و فر و ھنر
بنيکی بھر داوران داوری
بمانده بر و چشم سام و گروه
ھمی تاج و تخت کئی را سزيد
بدل پھلوان دست شمشير جوی
چو بست لب و رخ به مانند خون
بدی ديگرش را پژوھش نبود
بر آن پاک فرزند کرد آفرين

تنش را يکی پھلوانی قبای
ھمی پور را زال زر خواند سام
سپه يک سره پيش سام آمدند
بشادی بشھر اندرون آمدند

بپوشيد و از کوه بگذارد پای
چو دستان ورا کرد سيمرغ نام
گشاده دل و شادکام آمدند
ابا پھلوانی فزون آمدند

سيمرغ از فراز البرز کوه آمدن سام و گروھی از ھمراھان او را ميديد که برای پس گرفتن
پسر خويش که حاال جوان نيرومندی شده است ،باز آمده است .جوان خوش اندام و خوب شکل
به زندگانی در کوه و گشت و گذار و شکار حيوانات و پرندگان طوری خو گرفته بود که از
رفتن به شھر و ديدار پدر خود راضی نبود .چون انسان نديده بود و تنھا معاشرت او با سيمرغ
و چوچه ھای او بود ،خوی و بوی آدم کوھی را گرفته بود و از مجالست و آداب مردم داری
کمتر آگاھی داشت .چون وقت وداع فرا رسيد ،سيمرغ دو پر از شاھپرھای بال خود را کنده و
به او داد و گفت اين را بگير و ھر وقت بمشکلی برخوردی يکی از آنرا در آتش دود کن ،من
فوراً مانند ابر سياه از فراز آسمان نمودار ميشوم و بکمک تو می آيم.
من ترا از گزند ھر دشمنی می رھانم و راه ترا بجانب سرور و پادشاھی باز ميکنم .اينرا گفت
و جوان را در چنگال خود گرفته نزد سام رفت و وی را به پدرش تسليم داد و خودش پس
بجانب البرز کوه به پرواز درآمد .سام از ديدن پسر شاد شد و قبای پھلوانی بر او عرضه
داشت و او را »زال زر« يعنی »مرد سپيد موی« لقب داد و »دستان« را که سيمرغ بر وی
نھاده بود به اسم او افزود .ھمراھان سام نريمان از ديدن »زال زر« خوش شدند و با قلب
سرشار داخل شھر شدند.
مقصد از سيمرغ چيست؟ و شاھنامه از آن چه انتظار دارد؟
در اوستا کلمه سيمرغ به شکل »سينا مرغـو «Saena Margoيا »مرغـو سينا Margho
 «Saenaياد شده که معموالً آنرا سيمرغ ،عقاب يا شاھين ترجمه کرده اند که در نقاط
کھستانی ،در جايگاه ھای بلند کوه ھا آشيانه ميسازد و بويژه در بلند ترين کوھھای آريانا که
اوستا آنرا »يوپائی ری سينا« )کوه ھای بلند تر از پرواز عقاب( ذکر نموده ،النه و آشيانه
داشت .سيمرغ ،شاھين يا عقاب پادشاه پرندگان است و ھميشه نقاط بلند و ستيغ کوه ھای مرتفع
جوالنگه پرواز شاھانه اوست .او به دورادور قلل بلند کوه ھا دور ميزند و با نگاه تيزبين خود
صيد خود را از نقاط دور دست زمين پيدا ميکند .سيمرغی که در البرز کوه ذکر شده سيمرغ
عادی نيست ،او سمبول قدرت و توانائی موکل کوه ھای افغانستان است که طور معجزه آسا به
حفاظت و تربيه پسر سام مشغول ميشود .اين ھمان عقابی است که در نشان جمھوری
افغانستان جا گرفته است .او بر اساس اکثر افسانه ھا پرھای خود را به زال ميدھد تا در وقت
ضرورت آنرا دود کند و آنگاھی به کمک فرا ميرسد .قراريکه خواھيم ديد در وقت بارداری
رودابه و تولد رستم به کمک مادر نوزاد می آيد و کار مشکل را به آسانی صورت ميدھد .پس
ميبينيم که در اينجا سيمرغ جلوه ئی خاصی از تجلی قدرت است که اين طفل نوزاد را که از
ھمه چيز فاقد بود ،پرورش داد و بزرگ و نيرومند ساخت و چون توانا شد او را گرفته و به
پدرش تسليم نمود.

بھر حال سيمرغ پسر جوان و نيرومند را گرفته و به محل زندگی خويش در بلخ و يا در
حوالی »چھل ابدال« در محلی که بعد قصر و دارالملک شنسبانيه ميگردد به غور آورد و
لباس پھلوانانه به وی پوشانيد و با او در حاليکه رائين و آزين بسته بود ،داخل شد.
در البرز کوه و حوزه بلخ آب موارد و زمينه تقدس تقريبا ً يکسان است .در بلخ در حاشيه
نزديک به »آمو دريا« معبد آب و حاصل خيزی و فراوانی بنام »اپان نپت« و در اوستا بنام
»اردی سورا اناھيتا« در مجرای اکسوس )آمو دريا( ،اناھيتا ذکر شده .پسانتر معبد آفتاب در
ھمين نقطه ذکر گرديده که اوستا به قدامت آن مشاھدات »اپان نپت« ھيکل داخل آنرا بشکل
دختر جوانی ستايش ،تمجيد و تعريف ميکند که پرچم ھای بلند آنرا مؤرخين عرب از »ترمذ«،
از آنطرف دريای آمو ديده اند .تقديس اين معبد باقی بود تا »زردھشت« ظھور کرد و معبد
يزدان پرستی اعمار شد و صدھا معبد متجلی و فروزان گرديد .سپس آئين بودائی با شروع
عھد مسيح در آنجا سر کشيد» .سنگھارمه ھا« و »ويھار ھا« و »ناوا ويھار ھا« و »نو بھار
ھا« در نقاط مختلف آباد گرديد.
قصه سيمرغ بشکل خارقه آن در ذھن ساکنين غور تاثير زياد داشت و قراريکه گفتيم در آغاز
پيدايش اين داستان تا ھشت صد سال که به عقيده برخی »زال زر« در »غور« در گذشته است
و آواز تعزيت و ناله از کوه شنيده ميشد ،صدای اين داستان در گوش مردم طنين انداز بود ،نه
تنھا يکی از پنج پاره کوه عالی در جمله راسيات عالم حساب ميشد بلکه قله آنرا که بنام »زال
مرغ منديش« ياد ميشد »پرورشگاه پدر رستم« ھم ميخوانند و برای اينکه اين مفکوره جاويدان
بماند ،آئين مذھبی بھر اسم و رسمی که نزد مردم محترم بود ،در آن جستجو ميکردند .اين
عقيده و آئين جھات اساسی است که سيمرع را در البرز کوه جا داده و آنرا جايگاه مبارک
مذھبی می پنداشتند .سپس آئين »زردھشتی« و »بودائی« حتما ً در آنجا تاثيری وارد نموده
است .دين فرخنده اسالم عقايد مردم اين محل را به »چھل ابدال« مرکز بزرگان و پاکان
اسالمی معطوف ساخت و به کانون ده ھا و صدھا قصه و اسطوره تبديلش نمود» .جبل
الزور« يا »زور« در »زمين داور« در حاشيه جنوب غربی غور از نظر آفتاب پرستی شعاع
ديگری در اينجا افگند.
فراموش نبايد کرد که در »لروند« در حصص مرکزی غور مسجد کوچکی است که آنرا
»مسجد سنگی« يا »مسجد ملکان« غور می خوانند و تا جائی که بياد دارم ،مسجد مذکور با
ھيکل سيمرغ ھا و گنجشکھا مزين شده بود .طوريکه در سفرنامه »در امتداد کوه بابا و
ھريرود« نوشته ام ،اين مسجد بدست معماران ھندو در عصر و به امر و ھدايت سلطان
معزالدين و سلطان عألالدين ملکان غور ساخته شده و ساحه آن از  ...يا  ...متر مربع تجاوز
نميکند و در حاليکه احتمال آبادی در اينجا نميرود آنرا از سنگ تراشيده و بسيار نفيس اعمار
کرده اند و اين قصه بمناسبت کوه »زال مرغ منديش« شرح يافت .قله »زال مرغ« اشاره
صريح به زال و سيمرغ دارد و موقعيت کوھی را نشان ميدھد که از آن آواز گريه و زاری
حين وفات »زال« بگوش ساکنين »غور« ميرسيد .کلمه ديگر »منديش« است .بنا بگفته يکی
از دانايان غور )انديشه مکن( معنی دارد .اين سخن درست يا نادرست تحليل و تشريح زياد
ميخواھد و عجالتا ً از آن صرف نظر ميکنم.

۵
رودابـه
دخـتـر مـھـراب کابـل خـدای
شـاه کابـلسـتـان
رودابه دختر زيبای مھراب شاه کابلستان بود» .زال زر« که در قله کوھسار »البرز کوه«
جوان نيرومند بار آمده بود ،از شمال به جنوب ھندو کوه در سرزمين کابلستان در نزديکی
مجرای رود کابل خيمه زد .از قضا خيمه و خرگاه او قريب باره و بروج ارگ کابل واقع شده
بود .ميان رودابه و زال آشنائی و دوستی و عشق پيدا شد و باالخره کار دختر کابل خدای و
زال زر به مواصلت انجاميد.
از اين ازدواج رستم به دنيا آمد .پس پدر رستم ،زال زر فرزند البرز کوه ،پرورش يافته دامان
ھندوکش است و مادرش رودابه دختر طناز مھراب شاه کابلی ،شاه کابلستان ميباشد .از ين
جھت او را رستم کابلی و زابلی گويند .چون بزرگ شد و در آريانا به جھان پھلوان مشھور
گرديد .خدمات بزرگی در راه ميھن و مردم خويش بجا آورد.
يکی پادشاه بود مھراب نام
به باال به کردار آزاده سرو
دل بخردان داشت مغز ردان
ز ضحاک تازی گھر داشتی
ابا گنج و اسبان آراسته
ز دينار و ياقوت و مشک و عبير
يکی تاج بر گوھر شاھسوار
سران ھر که بودند و کابل سپاه
چو آمد بدستان سام آگھی
بدين کشور کابل اندر سرست
پذيره شدش زال و بنواختش
سوی تخت )پيروزه( باز آمدند
بلشکرگه زال آمد فرود
بزال او بسی آفرينھا بخواند

زبر دست و با گنج و گسترده کام
به رخ چون بھار و برفتن تذرو
دو کتف يالن و ھش موبدان
ز کابل ھمه بوم و بر داشتی
غالمان و ھرگونه ای خواسته
ز ديبای زربفت و خز و حرير
يکی طوق زرين زبرجد نگار
بياورد با خويشتن سوی راه
که زيبا مھی آمد اندر مھی
نثار تو با وی زر و گوھرست
بآئين يکی پايگه ساختش
گشاده دل و بزمساز آمدند
فرستاد او را ثنا و درود
ھمی اين از آن آن از ين خيره ماند

يکی پھلوانی نھادند خوان
گسارنده می ميآورد و جام
از آن دانش و رای مھراب گرد
چو مھراب برخواست از خوان زال
چنين گفت با مھتران زال زر
به چھر و بباالی او مرد نيست

نشستند بر خوان او فرخان
نگه کرد مھراب در پور سام
دل و دانش و ھوش او را سپرد
نگه کرد زال اندران برز و يال
که زيبنده تر زين که بندد کمر
کسی گوئی او را ھم آورد نيست

در اين وقت کشور آريانا از سيستان تا رودبار سند و از دريای آمو تا مجرای اباسين افتاده
بود و در داخل نامھای ايالتی کابلستان ،زابلستان ،بخدی و باختران ياد ميشد و مھراب کابل
خدای بران سلطنت داشت.
مھراب کابلی پادشاه کابل يا شاه کابلستان بشمار ميرفت و قلمرو سلطنت او قرار نقشه ضميمه
کتاب »الفنستن« بنام »گزارش سلطنت کابل« از افغانستان امروزی کالنــــتر بود .چيزی که
اينجا ميخواھم به مالحظه برسانم اين است که کابل را »کوبل« ميخواند و اين تلفظ قديم است.
"کوبل" به وزن "زوبل" باری زابل و زابلستان ھمرديف کابل و کابلستان ھر دو کنار ھم دو
ايالت مھم کشور آريانای باستان را در قلب مملکت تشکيل ميداد.
مھراب شاه کابلی
مھراب شاه و خانواده اش يکی از دودمانھای سابقه دار افسانوی است که از پشت پرده
اساطيری عين حقيقت را که عبارت از يک دودمان ھندوی کابلستان باشد ،نشان ميدھد و
شاھنامه يگانه ماخذ بزرگ تاريخی است که شخصيت اين پادشاه بزرگ قبل از اسالم کابل را
معاصر با سام و زال معرفی ميکند و مانند سام و زال حقيقت وجود آنھا در پرده ھای افسانوی
پيچيده شده است .ليکن اين افسانه در حقيقت اين را چنان وانمود ميکند که از ھر داستان
تاريخی مسلمتر ،روشنتر ،خوش آيندتر و گيراتر است .فردوسی شخصيت او را خيلی تعريف
ميکند و او را» :به باال به کردار آزاد سرو« ،به رخ مانند بھار ،وقت رفتن مانند کبک ،دلی
چون بخردان ،مغزی مانند موبدان ،بازوئی چون يالن و ھوشی چون ردان ميداند .اسبان
خاصه ،گنج و خواسته ،غالمان پيراسته دارد .از دينار و ياقوت و مشک و عنبر و ديبای
زربفت و خز و حرير بسيار دارد .با تاج شھسوار و طوق زبرجد نشان سر و صورت خود را
زينت ميدھد .در روزھای دربار روی تخت فيروزه جلوس ميکند و اطراف او را غالمان
زرين کمر فرا ميگيرند .
پادشاه کابلستان ،شاه کابل زمين به استقبال »زال زر« از کابل بيرون تر می برايد و با
لشکری از او پذيرائی مينمايد .اين نظم و سنجش و بينش بر زال زر تاثير زياد ميکند .زال
خيمه گاه بزرگی برپا نموده از شاه کابل پذيرائی ميکند و سفره خاص ميگسترد و بار اول برز
و يال مھراب شاه او را تحت تاثير ميگيرد.

مھراب شاه شخصيت برازنده دارد .مختصات ويژه او را چون آئين ،مذھب ،سياست و زندگی
خانوادگی اش را در جاھايش شرح خواھم داد.
زيبائی رودابه دختر مھراب شاه
يکی نامدار از ميان مھان
پس پرده او را يکی دختر است
ز سر تا بپايش به کردار عاج
بر آن سفت سيمين دو مشکين کمند
دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
دو ابرو بسان کمان طراز
اگر ماه جوئی ھمه روی اوست
سر زلف و جعدش چو مشکين زره
ده انگشت بر سان سيمين قلم
بھشتی است سر تا سر آراسته
به پيش پدر ديدمش چند بار
ترا زيبد ای نامور پھلوان
چو بشنيد زال اين سخنھای اوی
برآورد مر زال را دل به جوش

چنين گفت ای پھلوان جھان
که رويش ز خورشيد روشنترست
برخ چون بھار و به باال چو ساج
سرش گشته چون حلقه پای بند
مژه تيرگی برده از پر زاغ
برو توز پوشيده از مشک ناز
و گر مشک بوئی ھمه موی اوست
فگنده است گوئی گره به گره
برو کرده از غاليه صد رقم
پر آرايش و رامش و خواسته
فرستاده بودم ز سام سوار
که مانند ماھيست بر آسمان
بجنبيد مھرش بر آن ماھروی
چنان شد کز و رفت آرام و ھوش

در خيمه زال:
چو زد بر سر کوه با تيغ شيد
برون رفت مھراب کابل خدای
چو آمد به نزديکی بارگاه
نثار آوريد او چو روز نخست
بپرسيد کز من چه خواھی بخواه
بدو گفت مھراب کای پادشاه
مرا آرزو در زمانه يکيست
که آئی به شادی سوی خان من
چه مردست اين پير سر ،پور سام
چه گويد ز سيمرغ فرخنده زال

چو کافور شد روی گيتی سپيد
سوی خيمه زال زابل خدای
خروش آمد از در که بگشای راه
ز گوھر بسی اندرون مايه جست
ز تخت و ز مھر و ز تيغ و کاله
سر افراز و پيروز و فرمان روا
که آن آرزو بر تو دشوار نيست
به خورشيد روشن کنی جان من
ھمی تخت ياد آيدش يا کنام
چگونست چھر و چگونست يال

جواب مھراب:
چنين داد مھراب پاسخ بدوی
بگيتی دراز پھلوانان گرد

که ای سرو سيمينبر خوب روی
پی زال زر کس نيارد .....

چو دست و عنانش بايوان نگار
دل شير نر دارد و زور پيل
رخش سرخ ماننده ارغوان
اگر چه سپيد است مويش برنگ

نبينی نه بر زين چنو يک سوار
دو دستش بکردار دريای نيل
جوان سال و بيدار و بختش جوان
و ليکن به مردی بدرد پلنگ

رودابه سخنان پدرش را ميشنود و در دلش سخت تاثير ميکند.
چو بشنيد رودابه اين گفتگوی
دلش گشت پر آتش از مھر زال

برافروخت گلنارگون کرد روی
از و دور شد رامش و خور و حال

رودابه پنج کنيز از دختران ترک داشت که نسبت به کدبانوی خويش وفادار بودند و نديمه
دختر شاه به حساب می آمدند .ايشان را احضار کرد و به ايشان گفت:
بدان بندگان خردمند گفت
شما يک بيک راز دار من ايد
پر از مھر زال است روشن دلم
نه قيصر بخواھم نه فغفور چين

که بگشاد خواھم نھان از نھفت
پرستنده و غمگسار من ايد
بخواب اندر انديشه از و نگسلم
نه از تاجداران ايران زمين

جواب کنيزان:
که ای افسر بانوان جھان
ستوده ز ھندوستان تا به چين
بدل جوئی دختر مھربان
چو ما صد ھزاران فدای تو باد
سيه نرگسانت پر از شرم باد
لب سرخ رودابه پر خنده کرد

سر افراز دختر ميان مھان
ميان شبستان چو روشن نگين
شدند آن پرستندگان ھمزبان
خرد ز آفرينش روای تو باد
رخانت ھميشه پر آزرم باد
رخان معطر سوی بنده کرد

مھراب شاه کابلستان دختری داشت »رودابه« نام که در زيبائی سرآمد تمام مھرويان جھان
بود .سر تا پايش به کردار عاج بود و چشمانش چون نرگس بباغ مژگانش سياه ،چون پر زاغ
و ابروانش چون کمان طراز،رخسارش مانند برگ گل و گيسوان مشکينش چون تتار .خالصه
يکنفر از بزرگان دربار سام او را چندين مرتبه نزد پدرش ديده و توصيف او را نزد زال نمود
و استدعا کرد تا اين لعبت طناز را از پدرش خواستگاری نمايد  .فردا صبح که مھراب شاه
قرار موعود به خيمه گاه زال آمد ،از او استقبال شاھانه بعمل آمد .مھراب و زال دوستانه
مذاکره کردند .زال با وجوديکه از آتش عشق ميسوخت بظاھر خود داری ميکرد و تا
ميتوانست دراعزاز و ستايش مھراب شاه سعی بعمل آورد.
اين مالقات اولی به خوشی انجام يافت .شاه برخاست و بجانب کاخ خود روانه شد .سيميندخت
زن زيبا و خردمند مھراب شاه کابلی خواست کمی از چگونگی اين مھمان نو وارد آگاه شود و
سواالت چندی از شوھر خود نمود .شاه گفت مھمان ما پھلوانی است خيلی زورمند که کسی

پشت او را بھزمين ننھاده ،سوارکار بی ھمتاست ،دل شير و زور پيل دارد ،رخش سرخ و
موی او سپيد است و در نبرد پلنگ با او بس نيايد .رودابه که در مجلس خصوصی حاضر
بود ،گفتگوی پدر و مادرش را شنيده در دل نسبت به اين مھمان اظھار عالقه کرد و از جا
برخاست و به اطاق خود رفت و پنج نفر کنيزان خود را احضار کرد و راز قلبی خود را با
آنھا در ميان نھاد .کنيزان از بانوی خود دل جوئی بسيار کردند و به انجام ھرگونه خدمت
اظھار آمادگی نمودند.
رودابه دختر افسونگر زيبای کابل زمين که چون ستاره ميان دختران طناز ھند و چين و قنوج
ميدرخشيد و قيصر روم و فغفور چين و شاھان ايران را به ھمسری قبول نميکرد ناديده عاشق
پھلوانی شد به نام »زال زر« که سيمرغ موکل ھندوکش او را در »الرز کوه« تربيه نموده
بود .دختر راز مخفی خود را به کنيزان خود گفت .ايشان حاضر خدمت شدند و بطرف خيمه
زال که در کنار جويباری برافراشته شده بود رفتند.
برفتند ھر پنج تا رودبار
مه فرودين و سر سال بود
ھمی گل چدند از لب رودبار
نگه کرد دستان ز تخت بلند

بھر سوی و رنگی چو خرم بھار
لب رود لشکرگه زال بود
رخان چون گلستان و گل در کنار
بپرسيد کاين گلپرستان که اند

زال از باالی تخت کنيزان پری چھره را ديد که در لب جويبار گل ميچيدند و بگردش مشغول
اند .پرسيد که اينھا که ھستند؟ و چطور آمده اند؟
چنين گفت گوينده با پھلوان
پرستندگان را سوی گلستان
چو بشنيد دستان دلش بردميد

که از کاخ مھراب روشن روان
فرستند ھمی ماه کابلستان
ز بس مھر بر جای خود نارميد

چون زال کنيزان را کنار رودبار ديد و فھميد که از جانی رودابه آمده اند ،بسيار خوشحال شد.
فوراً از جا برخاسته و يکی از غالمان خويش را صدا کرد که تير و کمان او را بياورد و عقب
او روان شود .در ين وقت مرغی کنار آب رودبار نشسته بود .از صدای پای ايشان متوحش
شده پرواز کرد و زال آنرا در ھوا زد .کنيزان »ريدک ھا« پرسيدند که اين پھلوان پيلتن که
ميباشد؟
غالم گفت:
شه نيمروز است و فرزند سام
نگردد فلک بر چنو يک سوار

که دستانش خوانند شاھان بنام
زمان نه بيند چنين نامدار

گنيزکان از سخن او خنديدند و به جواب گفتند که رودابه دختر مھراب شاه کابلی در شرق و
غرب دنيا به زيبائی طاق است و از شاه تو به مراتب بھتر است.
که ماھيست مھراب را در سرای
بباالی ساجست و ھمرنگ عاج

بيک سر ز شاه تو برتر بپای
يکی ايزدی بر سر از مشک تاج

دو نرگش دژم ابروان پر ز خم
دھانش به تنگی دل مستمند
دو جادوش پر خواب و پر آب روی
نفس را مگر بر لبش راه نيست
خرامان ز کابلستان آمديم
بدين چاره تا آن لب لعل فام
سزا باشد و سخت در خور بود
پرستندگان ھر يکی آشکار
چو بشنيد زان بندگان اين پيام
چنين گفت با بندگان خوب چھر
از ايشان چو برگشت خندان غالم

ستون دو ابرد چو سمين قلم
سر زلف چون حلقه پای بند
پر از الله رخسار پر مشک موی
چو او در جھان نيز يک ماه نيست
بر شاه زابلستان آمديم
کنيم آشنا با لب پور سام
که با زال رودابه ھمسر بود
ھمی گفت از خوبی آن نگار
رخش گشت زين گفته ھا لعل فام
که با ماه خوبست رخشنده مھر
بپرسيد از او نامور پور سام

زال زر حقايق را شنيد و خوشحال شد و فوری ھدايائی برای کنيزان و دو انگشتری که
منوچھر شاه فرستاده بود با گشواره خويش برای رودابه فرستاد و خواھش نمود تا از اين راز
بکسی چيزی نگويد.
درم خواست با در و گوھر ز گنج
يکی درج بر گوھر شاھوار
دو انگشتری از منوچھر شاه
بفرمود کاين نزد ايشان بريد
برفتند زی ماه رخسار پنج
بديشان سپردند زر و گھر

گرانمايه ديبای زربفت پنج
برون کرد از گوش خود گوشوار
گزين کرد از بھر فرخنده ماه
کسی را مگوئيد و پنھان بريد
ابا گرم گفتار و دينار گنج
بنام جھان پھلوان زال زر

دو انگشتر و گوشواره را طور مخفی برای رودابه و زر و پول پارچه ھای زربفت را برای
کنيزان داد .دخترھا ھدايا را گرفته و بطرف کاخ مھراب شاه روانه شدند .شاه که رفت و آمد
ايشان را مالحظه ميکرد ،ايشان را نزد خود طلبيده و علت را جويا شد و گفت اگر حقيقت را
نگوئيد شما را بزبر پای فيل خواھم کشت .از ميان اين پنج نفر کنيزان يکی لب به سخن کشود
و گفت روابط عشقی ميان رودابه و زال شروع شده و با آنکه ھنوز يک ديگر را نديده اند ،ھر
دو جانب سخت مايل يکديگر اند .مھراب از استماع سخن نرم و آرام شد و سخننان کنيزک را
بخوبی شنيد.
سکالش بکردند اينسان بھم

دل پھلوان گشت خالی ز غم

برگشتن کنيزان به سوی رودابه
پری چھره ھر پنج بشتافتند
بر افروخت رودابه را دل ز مھر
نھادند دينار و گوھرش پيش

چو با ماه جای سخن يافتند
باميد آن تا بيندش به چھر
بپرسيد رودابه از کم و بيش

کنيزان گفتند:
که مرديست بر سان سرو سھی
ھمش رنگ و روی ز ھمش قد و شاخ
سراسر سپيد است مويش برنگ
برخ جعد آن پھلوان جھان
به ديدار تو داده ايمش نويد

ھمش زيب و ھم فر شاھنشھی
سوار ميان الغر و بر فراخ
از آھو ھمينست و اين نيست ننگ
چو سمين زره بر گل ارغوان
زما باز برگشت دل پر اميد

ديدار زال و رودابه
سپھبد سوی کاخ بنھاد روی
برآمد سيه چشم گلرخ ببام
چو از دور دستان سام سوار
دو بيجاده بگشاد و آواز داد
درود جھان آفرين بر تو باد
سپھبد کزان باره آوا شنيد
شده بام از گوھر تابناک

چنان چون بود مردم جفت جوی
چو سرو سھی بر سرش ماه تام
بديد آمد ان دختر نامدار
که شاد آمدی ای جوانمرد شاد
برانکس که او چون تو فرزند زاد
نگه کرو خورشيد رخ را بديد
ز تاب رخش سرخ ياقوت خاک

زال در پای قصر دختر ميرسد .رودابه از کنج بام به او نگاه ميکند .زال از ديدار معشوق سر
از پا نميشناسد .کمند می اندازد و بر بام باال ميشود.
گرفت آن زمان دست دستان بدست
فرود آمد از بام کاخ بلند

برفتند ھر دو بکردار مست
بدست اندرون دست شاخ بلند

داخل خانه رودابه
يکی خانه بودش چو خرم بھار
ز ديبای چينيش بياراستند
عقيق و زبرجد فرو ريختند
بنفشه گل و نرگس و ارغوان
سوی خانه زرنگار آمدند
بھشتی بد آراسته پر ز نور
شگفت اندران مانده بر
ابا باره و طوق و با گشوار
دو رخسار چو الله اندر چمن
ھمان زال با فر شاھنشھی
حمايل يکی دشنه اندر برش

ز چھر بزرگان برو برنگار
طبق ھای زرين بپيراستند
می و مشک و عنبر برآميختند
سمن شاخ و سنبل بديگر کران
بران مجلس شاھوار آمدند
پرستنده بر پای در پيش ھور
بدان روی و آن موی و آن زيب و فر
ز ديبا و گوھر چو باغ بھار
سر جعد زلفش شکن بر شکن
نشسته بر ماه با فر ھی
ز ياقوت سرخ افسری بر سرش

ز ديدنش رودابه می نارميد
ھمی بود بوس و کنار و بنيد

بدزديده در وی ھمی بنگريد
نگر شير کو گور را بشکريد

زال و رودابه در حاليکه مشغول راز و نياز در اطاق مخصوص شاھانه ھستند ،دفعتا ً زال
بفکر مسايل مذھبی و خانوادگی و سياسی ميافتد و ميگويد:
سپھبد چنين گفت با ماھروی
منوچھر چون بشنود داستان
ھمان سام پيرم بر آرد خروش
و ليکن سرمايه جانست و من

که ای سرو سمين بر مشکبوی
نباشد بدين کار ھمداستان
کف اندازد و بر آيد بجوش
ھمان خوار گيرم بپوشم کفن

رودابه راضی ميشود ،صدای عشق را ميشنود و بخاطر ندای باطنی و سوز نھانی عشق به
زال از آئين ھندوئی خود ميگذرد و ديانت يزدانی را قبول ميکند.
پذيرفتم از داور دادگرم
شوم پيش يزدان ستايش کنم
مگر کو دل سام و شاه زمين
جھان آفرين بشنود گفت من
بدو گفت رودابه من ھمچنين
جھان آفرين بر زبانم گواه
ز باال کمند اندر افگند زال

که ھرگز ز پيمان تو نگذرم
چو يزدان پرستان نيايش کنم
بشويد ز خشم و ز پيکار و کين
مگر کاشکارا شوی جفت من
پذيرفتم از داور کيش و دين
که بر من نباشد کسی پادشاه
فرود آمد از کاخ فرخ ھمال

کابلستان و زابلستان و آئين قديم
مھراب کابل خدای ،شاه کابلستان ،پادشاه بزرگی است که در متن شاھنامه در اين داستان پدر
رودابه ،شوھر سيندخت و يکی از رايان ھنود کابل زمين است .نام و نشان و تخت پيروزه و
تاج مکلل و جواھرات و لشکر او را پيشتر ديديم .کابل و زابل و باختر سه قطب اساسی اين
کشور است که در اولی ديانت ھندوئی و بودائی و شيوائی و در دومی آئين مزدسينا و آتش
پرستی و در سومی ديانت زردھشتی بميان آمده و يا مروج بوده و کم کم بر سائر نقاط آريانا
انتشار يافته است.
در کابلستان قراريکه باستان شناسی نشان ميدھد از  ۶٠سال )محاسبه از سال (١٣۵۵
باينطرف آثار و شواھد مادی و معنوی در ھر گوشه و کنار آن ديده ميشود .مخصوصا ً دين
بودائی و کيش ھندوئی و شيوائی در ين جا خيلی عموميت داشت که شرح آن کتابھای ضخيم
ميخواھد .تنھا در شھر کابل آثار بودائی و ھندوئی و شيوائی خيلی زياد است و فقط با گرفتن
نام ھای بعضی نقاطی که آثار از آن جاھا کشف شده کفايت ميکنيم:
خورد کابل ،باالحصار کابل ،قول خواجه شمس ،تپه مرنجان ،تپه گل زرد ،دامنه علی آباد،
کوه آسمائی خواجه روشنائی ،کوتل خيرخانه و ده ھا محل ديگر.

اوايل ظھور ديانت ھندوئی در کابل که اينجا بدان سر و کار داريم و نشو ونمای آن بدرستی
روشن نيست ولی از قديمترين زمانه ھا معلوم ميشود که ديانت ھندوئی و شواھد فرھنگ آن
مخصوصا ً بشکل »برھمن« ريشه دوانيده بود .مھراب شاه که از او بحيث پادشاه مقتدری ياد
آوری نموديم ،شاه بزرگی از دودمان »رايان« کابلی است .رودابه دختر قشنگ و زيبايی است
که در اثر عشق سوزان داخل ديانت يزدانی ميشود و ماذرش سيندخت زن با کياست و
دانشمندی است.
در قسمت جنوبی باالحصار کابل در محلی که آنرا خواجه شمو »خواجه شمس« ياد ميکنند در
ميان معابد و درمسال ھای مختلف معبد بزرگ ھندوان وجود داشت و ھندوشاھان و رايان تا
در ين معبد تاج پوشی نميکردند به حساب قانونی پادشاه نميشدند .در »سجاوند« يا »سگاوند«
لوگر قرار تذکار محمد عوفی در جامع الحکايات معبد بزرگ ھندوان قرار داشت که از
اقصای ھندوستان به بتان آن تبرک ميجستند .کابل شاھان ،برھمن شاھان ،ھندو شاھان و رايان
کابلی القاب دودمانھای کابلی است» .رای« و »رانه« شاه و ملکه را ميگفتند .شاھنامه صرف
يک تن از ين پادشاھان ھندو مذھب را که مھراب شاه است بياد ميدھد) .جھت معلومات بيشتر
به رساله رايان کابلی اثر احمد علی کھزاد مراجعه شود( .چندين درمسال ھنود در کابل و
ساير نقاط افغانستان اھميت اين ديانت و سوابق آنرا ثابت ميسازد .خالصه در تاريخچه کابل
معبد »شونا« در کوتل خيرخانه در  ١٢کيلومتری شمال کابل ،معبد قول شمس در شھدای
صالحين و معبد سگاوند لوگر در تاريخ اين شھر و آئين برھمنی ،ھندوئی و شيوائی خيلی مھم
است .کابل خدای و زابل خدای عناوين شاھی اين پادشاھان بود که مورخين عرب و مسلمان
به قلمرو سلطنت آنھا از رودخانه سند تا آب ھای ايستاده سيستان اشاره نموده اند.
زابل و زابلستان خطه جغرافيائی است که از حوالی غزنی تا قندھار و از قندھار تا ھامون
سيستان را در بر ميگرفت .در اين مورد ادبيات و تاريخ ما چه در نظم و چه در نثر مثال ھای
خيلی مشھور دارد .در حوالی  ١۵٠٠سال قبل حين ورود استقرار »يفتلی ھا« در آريانا يک
شاخه نيرومند آنھا بصفت »زاول« و »زاولی« در غزنی و در حدود دور و نزديک آن مستقر
شدند و به سلطنت رسيدند و حتی بعد تر از اينھا در عھد اسالم سلطان معروف غزنوی خود
را »محمود زابلی« ياد کرده و از ين معلوم ميشود که صفت »زابلی« در ين وقت شھرت فوق
العاده داشت.
خداوند ما شاه کشور ستان
يمين دول مير محمود غازی

که نامی بدو گشت زاولستان
امين ملل شاه زابلستان

شه زابلستان محمود غازی
به نيزه کرگدن را بر کند شاخ

سر گردن کشان ھفت کشور
به ژوبين بشکند سيمرغ را پر

فردوسی در شاھنامه خود بکرات از زابل و زابلستان نام ميبرد و بيان ميکند که زابل و
زابلستان يعنی از ھامون سيستان تا حوالی غزنه جايگاه اکثر پھلوانان و شاھان است .عده ئی
از پھلوانان از سيستان ،نيمروز ،زرنج ،کرکويه و غيره به ميدان جنگ گرائيده اند.
در ين شبھه نيست که در قرن قبل از اسالم آئين مخصوصی در زابل وجود داشت که آنرا

تقريبا ً »زروان« يا »زروانی« ميگفتند که آنرا »آئين زابل« ھم تعبير کرده اند .واضح است
که در سال  ٣٣ھجری قمری عبدالرحمن بن سمره در »زمين داور« بتی را که »زور«
خوانده ميشد ديده که چشمان او از ياقوت و دست ھای او از طال بود .اين بت معبدی داشت
باالی کوه که آنرا »جبل زور« يعنی »کوه زور« ميگفتند و نام آن بت »زور« بود .با اختالف
تلفظ آنرا زودر ،زدر ،زون ،سون ،سونا ،و شونا ھم گفته اند.
ناگفته نماند که بعضی ماخذ اروپائی »زور« يا »زوور« را معادل »زوير« دانسته اند .چنين
معلوم ميشود که بين »زابل« و »زنبيلم ارتباطی موجوده است .مجله ايتالوی )ايست اند ويست
شرق و غرب ،مارچ و جون  ،١٩٧٣شماره  ١و  ٢جلد  (٢٣مينويسدً»" :زنبيل« اسم پادشاه
و »زابل« نام آئين بود .عالوه بر اين از نقطه نظر تجانس لفظی ميان دو کلمه »زنبيل« و
»زابل« شباھت زيادی موجود است و پادشاه برای افتخار ،نام خود را از »زابل« گرفته
است .فرموش نبايد کرد که شاھان يفتلی حينی که در غزنی و ماحول آن متمرکز شدند در
مسکوکات خود را »زابل« و »زوبل« ثبت کرده اند.
مارکوارت مدقق فرانسوی در ترجمه ماخذ چينی از معبد آفتاب در »تسو« يعنی »زابل«
حرف ميزند و ميگويد که پادشاه »تسو – زابل« تاجی از طال بشکل ماھی و تختی از طال
بشکل اسپ داشت.
موبدان ،سام ،منوچھر
زال از اطاق رودابه بيرون شده و از راه بام کمند افگند و به خيمه گاه خود مراجعت کرد و در
دلش غوغائی بود از عشق رودابه و مسئله خانوادگی و پدرش سام و منوچھر شاه .اول موبدان
را احضار کرد تا موافقت آنھا را بگيرد.
ھمه کاخ مھراب چھر من است
چه مھتر چه کھتر چو شد جفت جوی
چه گويد کنون موبد پيش بين
گزيد اين دلم دخت مھراب را
بدين در خردمند را جنگ نيست
ببستند لب موبدان و ردان
ھمه موبدان پاسخ آراستند

زمينش چو گردان سپھر من است
سوی دين و آئين نھاده است روی
چه بينند فرزانگان اندرين
ببارم ز ديده به مھر آب را
که ھم راه دين است و ھم ننگ نيست
سخن بسته شد بر لب بخردان
ھمه کام و آرام او خواستند

بعد از موافقت موبدان به سام نامه نوشت .اگر چه برای سام احترام پدری قايل است ولی چون
زمان طفلی و آوان صباوت وی را در آشيانه سيمرغ تنھا گذاشته بود و خود به عيش و نوش
پرداخته بود به او چندان اعتنا نميکند.
پدر بود در ناز و خز و پرند
بکوه و کنام و بمردار و خون

مرا برده سيمرغ در کوه ھند
ھمی پروريدم بخاک اندرون

بر اورنگ بد سام و من در کنام
ھمی خواندندی مرا پور سام
ز کابل سوی سام شد بر دو اسب
سواری بکردار آذر گشسب
بانديشه دل سوی آرام رفت
دل سام از آن نامه زال تفت
سام انديشه تمام از ين کار داشت و بنوبه خود موبدان را بخواست .آنھا به سام نريمان چنين گفتند:
ترا مژده از دخت مھراب و زال
نه سگسار ماند نه مازندران
از بيشتر بد به توران رسد

که باشند با ھم دو فرخ ھمال
زمين را بشويد به گرز گران
ھمه نيکوئی زو به ايران رسد

جواب موبدان تسکين دھنده بود .پيش از پيش اين مزاوجت را به فال نيک به سام تبريک
گفتند و عالوه کردند که در آينده تخم سرکشان در سگسان و مازندران نخواھد ماند و نيکوئی
زيادی به ايران )آريانا( خواھند رساند.
سپس سيندخت از ين دل دادگی دخترش با زال زر آگاه ميشود و مھراب را از ين وافعه واقف
ميسازد .منوچھر شاه و سام را خبردار ميسازد يعنی ھمه کسانی که در اين کار حرفی داشتند،
واقف ميگردند.
منوچھر شاه که شکل اوستائی نام او »منوچھترا« ميباشدو از پادشاھان سالله پيش داديان بلخی
است ،پدر او »ايريو« نام دارد و بعد فريدون و چندی ديگر از پادشاھان »پاراداتا« بر آريانا
سلطنت کرده اند .در سرود ريگويد و اوستا بحيث پادشاه کوچک و گمنامی معرفی شده است.
اما در شاھنامه از و بعنوان شاھنشاه بزرگ و معروفی ياد شده و سلطنت او را يکصدو بيست
سال مينويسد .در اثر آميزش روايات بعدی او را معاصر رودابه مھراب شاه کابلی و سيندخت
زن او و زال مييابيم.
منوچھر از شنيدن ماجرای عشق زال و رودابه نخست خشمگين ميشود و ميگويد مھراب کابلی
از دودمان ضحاک تخمه دارد ،مبادا که ازدواج دختر او رودابه با فرزند جھان پھلوان ،سام
نريمان منجر به آن شود که مردی از اوالد آنھا به دنيا آيد که جھان را پر آشوب کند و عھد
ضحاک را تازه نمايد .سپس دستور ميدھد که سام جھان پھلوان از زابل به کابل رفته و دمار
از مھراب کابلی برآورد .مھوچھر شاه ميگويد:
پس آگاھی آمد به شاه بزرگ
منوچھر از ين کار پر درد شد
سخن رفت ھرگونه با موبدان
چنين گفت با بخردان شھريار
چو ايران ز چنگال شير و پلنگ
بگفتند کز ما تو دانا تری
بھندوستان اندر آتش فروز
نبايد که او يابد از تو رھا
سر از وی جدا کن زمين را بشوی

ز مھراب و دستان به سام بزرگ
ز مھراب و دستان پر آزرد شد
به پيش سر افراز شاه جھان
که بر ما شود زين دژم روزگار
برون آوريدم به رای و به جنگ
ببايستی ھا توانا تری
ھمه کاخ مھراب و کابل بسوز
که او مانده از تخمه اژدھا
ز پيوند ضحاک و خويشان اوی

زال در برابر پدر می ايستد و ميگويد اگر خواھد به مھرابيان حمله کند نخست بايد سر از تن
او جدا نمايد.
ھمی گفت اگر اژدھای دژم
چو کابلستان را بخواھد بسود

بيايد که گيتی بسوزد به دم
نخستين سر من بيايد درود

سام نامه ئی بدست زال به حضور منوچھر ميفرستد و ھمه ماجرا را شرح ميدھد و درباريان
آن از شھريار ميخواھد تا در ين باره تصميم بگيرد.
منوچھر ستاره شناسان را فرا ميخواند و از آنان ميپرسد که فرجام اين شھريار بزرگ ھوش و
خرد زال را می آزمايد و با ازدواج زال و رودابه موافقت نموده ،فرزند سام جھان پھلوان را
با شادمانی و رضائيت خاطر واپس به زابل ميفرستد.
اينجا از يکطرف سام و منوچھر راضی شدند اما از طرف ديگر سيندخت و مھراب شاه بی
خبر مانده اند .ملکه وقتی که از عشق دختر خود آگاه ميشود ،او را خواسته و چنين ميگويد:
به رودابه گفت ای گرانمايه ماه

چرا برگزيدی تو بر گاه چاه

رودابه حيران ماند که چه بگويد:
زمين ديد رودابه و پشت پای

فروماند از شرم مادر بجای

مھراب شاه ھم به ھمين طريق دختر خويش را از ين وصلت مالمت نمود .اما رودابه آھسته
آھسته از نرمی به تندی گرائيده و به پدر گفت:
بدو گفت رودابه پيرايه چيست؟
روان مرا پور سام است جفت

بجای سرمايه بی مايه چيست؟
چرا آشکارا ببايد نھفت

پدرش حيران ماند و افزود:
پدر چون و را ديد خيره بماند
سيه مژه بر نرگسان دژم
پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ
چو بشنيد رودابه پاسخ بسوخت

جھان آفرين را نھانی بخواند
فرو خوابيد و نزد ھيچ دم
ھمی گشت غران بسان پلنگ
ز شرم پدر روی را بر فروخت

موافقت مھراب شاه

فرستاده تازان بکابل رسيد
چنان شاد شد شاه کابلستان
چو مھراب شد شاد و روشن روان
تو گفتی ھمه جا پر افشاندند

و زو شاه کابل سخن ھا شنيد
ز پيوند خورشيد زابلستان
لبش گشت خندان و دل شادمان
ز ھر جای رامشگران خواندند

باالخره مھراب شاه کابلی ،سيندخت ملکه ،سام نريمان و منوچھر شاه با ازدواج رودابه و زال
زر ،دو دلداده وفادار موافقت نموده و ميان شان مزاوجت صورت گرفت.
ازدواج
سخناش جز دخت مھراب نيست
بفرمود تا زنگ و ھندی درای
ھيونی برفگند مردم دلير
چو بشنيد مھراب شد شادمان
ز بس گونه گون پرنيانی درفش
چه آواز نای و چه آواز چنگ
ھمی رفت ز ين گونه تا پيش سام
گرفتش جھان پھلوان در کنار
شه کابلستان گفت آفرين
بکابل رسيدند خندان و شاد
ھمه شھر ز آوای ھندی درای
تو گفتی در و بام رامشگر است
بخنديد و سيندخت را سام گفت
بدو گفت سيندخت ھديه کجاست
چنين داد پاسخ به سيندخت سام
ز گنج و ز تاج و ز تخت و ز شھر
برفتند زی خانه زرنگار
نگه کرد سام اندران ماھروی
بزال آنگھی گفت ای نيکبخت
بفرمود تا رفت مھراب پيش
بيک تخت شان شاد بنشاندند
سر شاه با افسر زرنگار
و ز ايوان سوی کاخ رفتند باز
عماری و باالی ھودج بساخت
چو سيندخت و مھراب و پيوند خويش
رسيدند پيروز در نيمروز
پس آنگاه سيندخت آنجا بماند

شب تيره مر زال را خواب نيست
زدند و گشادند پرده سرای
بران تا شود نزد مھراب شير
برخ گشت ھمچون گل ارغوان
چه سرخ و چه سبز و چه زرد و بنفش
خروشيدن بوق و آوای زنگ
فرود آمد از اسپ و بگذارد گام
بپرسيدش از گردش روزگار
چه بر سام و بر زال زر ھمچنين
سخن ھای ديرينه کردند ياد
ز ناليدن بربط و چنگ و نای
زمانه به آرايش ديگر است
که رودابه را چند خواھی نھفت
اگر ديدن آفتابت ھوا ست
که از ما بخواه آنچه داری تو کام
مرا ھر چه باشد شما را ست بھر
کجا اندران بود خرم بھار
يکايک شگفتی بماند اندر اوی
ز يزدان ترا ياوری بود سخت
ببستند بندی به آئين و کيش
عقيق و زبرجد بر افشاندند
سر ماه با گوھر شاھوار
بشادی گرفتند يک ھفته ساز
يکی مھد تا ماه را در ناخت ؟؟؟؟
سوی سيستان ره گرفتند پيش
ھمه شاد و خندان و گيتی فروز
خود و لشکرش سوی کابل براند

زادن رستم
بسی برنيامد بر ين روزگار
بھار دل افروز پژمرده شد
بدو گفت مادر که ای جان مام
يکايک به دستان رسيد آگھی
ببالين رودابه شد زال زر
ھمان پر سيمرغش آمد بياد
يکی مجمر آورد و آتش فروخت
ھم اندر زمان تيره گون شد ھما
چو ابری که بارانش مرجان بود
بيامد دمان تا به نزديک زال
ستودش فراوان و بردش نماز
چنين گفت سيمرغ کاين غم چراست؟
از ين سرو سيمين بر ماھروی
بباالی سرو و به نيروی پيل
ز آواز او اندر آيد ز جای
نيايد به گيتی ز راه زھش

که آزاد سرو اندر آمد ببار
دلش با غم و رنج بسپرده شد
چه بودت که گشتی چنين زرد فام
که پژمرده شد برگ سرو سھی
پر از آب رخسار و خسته جگر
بجنبيد و سيندخت را مژده داد
و زان پر سيمرغ لختی بسوخت
پديد آمد آن مرغ فرمان روا
چه مرجان که آرامش جان بود
گزين جھان مرغ فرخنده فال
برو کرد زال آفرين دراز
بچشم ھژير اندرون نم چراست؟
يکی کودک آيد ترا نامجوی
بانگشت خشت افگند بر دو ميل
دل مرد جنگی فوالد خای
بفرمان دادار نيکی دھش

شگافتن پھلوی مادر خوردن اژدم
بياور يکی خنجر آبگون
نخستين به می ماه را مست کن
تو بنگر که بينا دل افسون کند
شگافد تھيگاه سرو سھی
و ز و بچه شير بيرون کشد
وزان پس بدوزد کجا کرد چاک
گياھی که گويمت با شير و مشک
بسای و بياالی بر خستگيش
بر آن مال از پس يکی پر من
بگفت و يکی پر ز بازو بکند
بيامد يکی موبد چير دست
شگافيد بی رنج پھلوی ماه
چنان بيگزندش بيرون آوريد
يکی جشن کردند در گلستان
بکابل درون گشت مھراب شاد
بگفتا به رستم ،غم آمد بسر

يکی مرد بينا دل پر فسون
ز دل بيم و انديشه را پست کن
ز پھلوی او بچه بيرون کند
نباشد مر او را ز درد آکھی
ھمه پھلوی ماه در خون کشد
ز دل دور کند ترس و انده و باک
بکوب و بکن ھر سه در سايه خشک
ببينی ھم اندر زمان رستگيش
خجسته بود سايه فر من
فگند و به پرواز شد بلند
مران ماھرخ را به می کرد مست
بتابيد مر بچه را سر ز راه
که کس در جھان اين شگفتی نديد
ز زابلستان تا بکابلستان
به مژده به درويش دينار داد
نھادند رستمش نام پسر

