
 
 
 
 
 

 *درسي بزرگ از شاهنامه
 حسين لسان

 

 باد  مرداد چارپايانت  تن 

 هميشه تن و بخت تو شاد باد

ها و ساوورا  هاي ديني قوم آريا ارج نهااد  باه چارپاياا م ر اهاز ويژگي

 اند. چهم زندگياست. در اين آيين ز ين و چارپا دو يار قديمي آد ي شناخوه شده

صاا  مد  اين اقاوامم خووتاست و شايد راز بزرگ  با هسوي اين دو پيوند خورده

  ين عشقايرانيا م در روزگارا  قديمم از همين اعوقاد سرچشمه گرفوه باشد. به ز

 وكار بسونم به نهرهاا و بارانهاا ورزيد م آ  را آباد كرد  و براي كشت و زرع به

اهميات و  ها و پرورش آنهااها و ر هسارها به چشم ا يد نگريسونم به گلهچشمه

ودناد همه چيزهايي بود كه ايرانيا  از ديرباز با آ  خو گرفوه باعوبار بخشيد م اين

 آ د.شمار  يو درواقع زيربناي جا عة آنا  به

چنين عادت و اعوقادي باود كاه بااهخره زنادگي را از صاورت بادوي و 

 ناايمني و توحش و به هرسو تاخون نجات بخشيده و سر و صورت و سا اني باه

هاي اقاوام آريااييم هادفيهاا و بيگرديآ  داده بود. تاريخ چيزي از ايان بيابا 

                                                           

.534تا  530صص م 1355م آذر 339شماره *. يغمام   
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كندم ظاهرا  خيلي پيش از اينكه اين اقوام در  سير تاريخ قرار درسوي بازگو نميبه

گيرند و نام و نشااني از خاود بجااي گنارناد راز حياات و پيونادهاي آ  را باا 

جهت نيست كه در اوساوام وه بودندم بيخيزي ز ين دريافحيوانات اهلي و حاصل

هماه از ها باشادم اينكه شايد قسمت  همي از آ  يادگارهاي تاريكي از اين دوره

ها و سوورا  و  زارع گنادم و چراگاههااي خاوخ بخشانده يااد شاده و در ر ه

هاي فارا  و اند.  هر يكي از ايزدا  باسواني دارناد  دشاتجا به نيايش آ دههمه

ي خوخ بخشنده است. جمشيد پادشاه اساطيري قوم آريا نيز به داشاون هاچراگاه

ها باا هماه ساادگي چاه هاي خوخ وصف شده است. اين ساوايشها و ر هگله

هاي كهن هنوز بوي حيات و نشئه زندگي صميمي و دلنشين است. در اين سروده

 جوشد. ي

 ... رحام وساواييمسواييم و  زرع گندم سودبخش را  يگله پرواري را  ي

ساواييمم آخ  ازدا آفرياد   قاد، رام  روت كاه ممخاوار بيرارگاا  اسات  ي

 سواييم. ي

 سواييم.جوشنده و باهم جمع شده و جاري را  ي ة ا آبهاي از چشم

كاه از   ادريدم و از شما شير گااو ثل و از شما آبهاي بارورم و از شما كه 

 كنيد!فقرام توجه  ي

 كنيم.ين و بهورين هسويدم  ا اسوفاده  يو در  يا   شروبات خوبور

فرسويم و به به كوههايي كه از باهي آنها آخ جاري  وجود استم درود  ي

فرسااويم و بااه  اازارع گناادم سااودبخش درود ها و اسااوخرها درود  يدرياچااه

 فرسويم. ي
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ها و هاا و خوشايهمه نعمتكند كه اينبين فرا وش نميولي آريايي واقع

 گويد:ده  يزاد  پروزدگاري بزرگ است. پس از همة اينها از او ياد كرها زيبايي

كنيم اهورا زدا را كه سوور و راسوي بيافريدم آبهاا و كوههااي  ا نيايش  ي

 خوخ بيافريد.

 فرسويم:به آفريدگار درود  ي

ربي در دين اهورايي  اه نگهبا  سوورا  و چارپايا  است. به همين جهت  

دهند  اين واقعيت است كاه ز خوانده شده است و اين خود نشا گياه و رسوني ني

اند و يكي از اين دو ديگري را به داري هردو  الزم يكديگر بودهكشاورزي و گله

خيازد و بار دل هاي راسوين كاه از دل بر يدنبال داشوه است. راسوي اين سروده

ده اسات؟ وده شااند؟ در كجا سرنشيند از چه ز اني است؟ چه كساني سروده ي

دانيم جز تخمين و حاد، چيازي نيسات و باه دانيم و آنره هم  يدرست نمي

وي هرحال دست تاريخ از دا ن آنها كوتاه است و سارا  آنهاا را باياد در آ  سا

و انگيز را براي  ا بازگتاريخ گرفت ا ا اين يادگارهاي دورا  كهن واقعيوي شگفت

با تمام وجود خود درك كارده و راه آ  را  كنند اينكه چنين  رد يم زندگي را ي

ها و چارپاياا . هام گلاههام درختهاي جاريم ز ينبه دست آورده بودندم چشمه

ار پروردگ اينها را بايد ارج نهاد و برو ندي و سرسبزي و رونق و بركت آنها را از

طلبيد. همين توجه باعث شده است كاه يكاي از خاورشناساا  بگوياد زردشات 

ات  يا  شبانا  به تبليغ ا ر خاود پرداخواه باود و پاس از آ  در طبقا نخست در

وين ديگر  ردم نفوذ پيدا كرده بود. ا ا نباياد فرا اوش كارد كاه در جوا اع نخسا

 اسا، زندگي بر شباني بنياد يافوه بود و آ  هم بر كشاورزي اسووار بود.



 126 24/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ده و رجمه شدر اندرزنا ه پوريوتكيشا  )اندرز پدرا  ديني( كه از پهلوي ت

 دهد ازجمله چنين آ ده است:دار را شرح  يوظايف يك دين

 ا گيوي نخست بايد به دين اسووار بود 4

 ا دوم بايد ز  گرفون5

 ا سرز ين را كشت و كار كرد 6

 ا با ر ه از روي داد رفوار نمود 7

 يزنمن( را )به وهمنايرانيا  باسوا  عالوه بر  اهم كه قبال  به آ  اشاره شدم 

دانسوند. در دين زردشات اصاحالح )واساور فساوينت( باه  حافظ گله و ر ه  ي

شد كه جزو جا عة پاكا  و  قدسا  درآ اده بودناد. قسامت اول  رد ي گفوه  ي

 اين كلمه )واسوري( به  عني  حافظ و نگاهباا   رتاع و چراگااه و قسامت دوم

دهاد كاه ا   ينشا شاد و ايان خاود)فسوينت( به نگاهبا  ر ه و گله اطالق  ي

شده است. داري و توجه به چراگاهها ا ري  قد، و كاري خدايي شمرده  يگله

گما  قسمت  همي از تمد  قوم ايراني و اعوبار و اهميواي را كاه توانسات در بي

ت. بناا دنياي قديم به دست آورد  ديو  چنين تعاليم و اعوقادات ارزنده بوده اسا

ر ه   رد ي كه به حفاظت و نگاهداري و پرورشبه تعاليم زردشتم تنها آ  گروه 

پردازند بندگا   حلوخ و واقعاي خداوناد هساوند. بعادها كلماة و گله  راتع  ي

حاال نبارد باا پلياد  ي براي هر زردشوي كه درطور عام صفت بارز)فسوينت( به

  استم گرديد.

زردشت زندگي و حيات ر ه و گله را تا  قام تقد، باه برد و در  قوود 

خود تا بدانجا  وفق گرديد كه لغت فسوينت حوي در زبا  سغدي  عناي شخص 

برگزيده و اصيل و  حورم را گرفت. در ديان زردشاتم انساا  شااهكار خلقات 
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پروردگار است ا ا در عين حال با ساير  وجودات خوخ  انند گاو و گوسافند و 

باه واساحة چارپايا  ديگر  رتبط  و  أنو، است. حوي سگ نياز در ايان آياين 

وفاداري و جرأت و فر انبرداريش حائز صفات و اخالق  عنوي خوخ به شامار 

آيد. به احومال قويم وجود بساياري از حكاياات و داساوانهايي كاه در زباا   ي

فارسي دري آ ده و سگ در آنها از جنبة عاطفي و اخالقي نقاش اصالي را داردم 

اندم كردهنسوه و از آ  پرهيز  يدادرصورتي كه  سلمانا م اين حيوا  را نجس  ي

ناشي از همين توجهي اسات كاه ايرانياا  در گنشاوه باه ايان حياوا  داشاوه و 

 اند.تر و آشناتر بودهروزگاري با آ   أنو،

اند. كاري نيز ايرانيا  به همين اندازه اهومام داشاوهدر ا ر درخت و درخت

ندگاني ساكنا  اين  ارز ز درخت كه سهم  همي در زهاي سرسبز و انبوه اجنگل

بين پوشايده باشاد. و بوم داشت چيزي نبود كه ارزش آ  از ديد اين  اردم واقاع

هاا را خاراخ و درخواا  را قيور روم در ز ا  شاپور دوم به ايرا  تاخواهم آبادي

آ يز از او ياباد و باا لحناي نكاوهشبريده است. سرانجام شاپور بر او دسات  ي

 خواهد: ي

 يرا  بريدي درختدگر هرچه ز ا

 بختنبرّد درخت كسا  نيك

 بكاري و ديوارها بركني

 ها  گر خشم كمور كنيز دل

بايست اين  واهب حق را گرا ي دارد و زندگي را به وجود آنها ايراني  ي

 ديو  بداند. دعا و سوايش آنهام كوشش در باروري و سرسبزي آنهاام ساوايش و 

ترين پدياد  خلقات از باه عناوا  عااليآفرين زندگي و حيات است: حياتي كاه 
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جانب پروردگار به آد ي اعحا شده اسات و چاه خاوخ ايان حقيقات در شاعر 

ايم و فردوسي انعكا، يافوه است. دعايي كاه ا اروز باا آ  ساخت بيگاناه شاده

  وأسفانه از خاطرها رفوه و از زبانها افواده است:

هايت پيوسوه و ابادي ها و ر هنسل چارپايا م گله :تن چارپايانت  رداد باد

 باد.

*** 

 . نمردنيم فناناپنير. رداد: جاويدم جاويدا 

م فردوسيم هزار سال پيشم كلمة  رداد را به همين صورتي كه ا اروز تماا

كار بارده اسات زيارا او برندم در  عني جاويد و فناناپنيرم باهكار  ي لت ايرا  به

به زبا   ردم سخن گفواه اسات و كادام هنار باراي شااعر و شاعر  ردم بوده و 

شاد. و نويسنده و گوينده از اين بزرگور كه از خود نساازد و باا  اردم همزباا  با

 ير آ دهجالب آنكه كلمة ) رداد(در اين شعر در  فهوم لغوي خود به  عني فناناپن

ر ي را دنه در  عني اصحالحي ) اه  رداد( كه در هرحال توساع و تساا ب بيشاور

 سازد.پنير  يچنين  واردي ا كا 

 ا آوردهدانشمند بزرگ ابوريحا  بيروني در آثارالباقيه همين لفظ ) ارداد( ر

الخلق ابادا   ان ميار  اوت و دوام معني مردادو آ  را چنين  عني كرده است: و 

اشد و ب رداد آ  است كه خلق هميشه بماند و  رگ و نيسوي نداشوه هفناء  عناي 

 گويد:ز  يبا

گيرناد باه  رداد اهم روز هفاوم آ  روز  ارداد اسات و آ  روز را عياد  ي

 واسحة توافق دو نام روز با  اه و آ  را  ردادگا  گويند.
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اند ( را نيز ساخوهمردادگانيم بلكه صفت نسبي )تنها ) رداد( داربنابراين نه

نشامند: گفوه ايان دا كه آ  جشني بوده است در روز هفوم  اه  رداد و باهخره به

لواي اصالها ا يةاهمنيه واهدواقامة الدنيا و بحفظهوالملك الموكل  مرداذ

 للجوع والضر واه راض. المزيلةالغنبات 

 ابوريحا  در كواخ ديگر خود الوفهيم نيز اين كلماه را باه هماين صاورت

اهخباار از ) ارداد( و آورده است. گرديازي نهواد و پنجااه ساال پايش در زين

 ) ردادگا ( به همين دو صورت نام برده است.

الوقاسيم كه در اواسط قر  پيش از همة اينهام  قدسي صاحب كواخ احسن

يارا  هجري( به ايرا  آ دهم همين لفط ) ارداد( را از  اردم ا 370چهارم )حدود 

بط ضشنيده و در اثر پرارزش و گرانماية خود آ  را به همين صورت ا روز خود 

 كرده است.

تاأليف شادهم  520نظياري در لغات كاه در اهسا يم كوااخ كمالسا ي في

هجري )هشت قر  پيش( نوشوه شده و از روي آ   600اي از آ  در حدود نسخه

ست و ابه همين صورت نام برده «  رداد اه»و «  ردادروز»افست گرديده است. از 

در دقات و قانويساا  در ضابط كلماات چهفرا وش نكنيم كه اين دساوه از لغت

شانيده و ياا در  أخان اساوواري اند و چيازي را تاا درسات نميوسوا، داشاوه

 اند.كردهاند ضبط نمييافوهنمي

هورم فرسنگها دور از ايرا م در سرز ين هندوسوا  و در شهر فار، زبا  ه

ز ا سعود سعد شاعر بزرگ ايراني در قر  ششمم دو بار به توريب در شعر خاود 

 دروز و  رداد اه( ياد كرده است:اين كلمه ) ردا
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 روز  رداد  ژده داد بدا 

 كه جها  شد به طبع باز جوا 

 عدل باريد بر جها  يكسر

 دولت و  لك شهريار جها 

 گويد:جاي ديگر  ي

  رداد ه است سخت خرم

  ي نوش پياپي و د ادم

 از گردو  طبع خاك پر تف

 وز بارا  چشم ابر پر نم

گاوييمم از خيلاي قاديمم  اروز باه آ  ساخن  يدر زبا  فارسي دري كه ا

و بار زبانهاا جااري  تر شدههزارا  لغت و كلمه تراش خوردهم صيقل يافوهم ساده

جو به هزارا  سليقه و سادهگرديده است. فارسي كه جاي خود داردم ايراني خوش

كلمه و لغت عربي هم كه در  حدود  قا وسها به چار يخ )فاوب و ضام و كسار( 

ده است ابقا نكرده در لفظ و  عني آنها دخالت و تورف كرده و هرطور كشيده ش

تر يافوه تلفظ كرده است. چرا؟ براي اينكه خواسوه و آ  را راحت و روا  و آسا 

خواهد و راز بزرگ زبا  دري و بقاي آ  نيز در نا و، تحول و ارتقا همين را  ي

ي ايراني را عقاب بزناد و هالهجه ةهمين بوده است. فارسي دري كه توانست هم

حوي زبا  پهلوي را كه زبا  دين و دولت بود به فرا وشاي بسادرد و در شارق و 

هاي  ديوراناه مرخ ايرا  بزرگ از آ  سوي جيحو  تا بغداد و از ههور تا كراناه

سازي او بوده اسات كاه كاري و سادهتاز  يدا  شود در همين خاصيت صيقليكه

دو صورت اين را )با( و )ابي( را )بي( كند و نظاير آ ؛ )هرتدريج )ابا( توانست به
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اوسوايي يا پهلاوي « ارتات»بينيم(. زبا  دري با دو حرف اضافه را در شاهنا ه  ي

آهناگ و زيبااي نيز همين  عا له را كرده و از اين كلمه ثقيل و خشن لفظ خوش

نياز هماين است كلماه )انااخ( باه  عناي )انااخ ل  خاالص( را ساخوه «  رداد»

( كه عال ت نفي است از اول آ  افوااده و )نااخ( شاده ادگرگوني را پنيرفوه و )

گونه ايرادي هم نيست و كسي هم تا حال آ  را نادرست ندانسوه است  حل هيچ

ساازيم و راه و است. به هرحال  ا نيسوسم كه قانو  باراي زباا  ياا كلماات  ي

بنديمم بلكاه ايان خاود زباا  كار  يهكنيم و بعد آ  را برسمي برايش تدوين  ي

هايش را بر ناپنير خود قوانين و ساخوهاست كه با سيحر  عظيم و قدرت  قاو ت

سازد.  نوها نبايد فرا وش كنايم كاه در تشاكيل  ا تحميل و بر زبا   ا جاري  ي

اندركار بوده و جازء جازء چنين قدرتيم  ليونها  ردم در طول قرنهاي دراز دست

اند. اين  نبع قدرت هر دگرگوني و تحولي را كه هزم باشاد سوي بخشيدهآ  را ه

دهاد. فارساي دري كاه ا اروز باه آ  ساخن پنيرد و تحويال  اردم  يخود  ي

نژادم از چند هزار سال پيش ريشه و همگوييم و صدها و شايد خيلي بيشور هم ي

تر و باه زباا  ادههاي  شاابه خاود ساتا ا روز داشوه و داردم از تمام ايان لهجاه

و با بعضي از آنها  ثل اوسوايي و فر، هخا نشي و حواي پهلاوي  تر استجاري

گماا  هماين ساادگي و رواناي و از لحاظ سادگي اصال  قابل  قايسه نيسات. بي

حنف و ايجازم كه هرچه را هزم نديده دور انداخوه استم راز تفاوّق و خلاود او 

ي با چنين زبا  برو ند و زيبااييم چيازي را شناخوه شده است. بياييد براي همدل

كه قرنهاست نخواسوه و از آ  بيزاري جسوه است به زور بر او نبناديم و  حمائن 

وقات )ا ارداد(  ارد  باشيم كه هرگز زير بار چنين تحميلي نخواهد رفات و هيچ

فرا وش شده را به جاي ) رداد( نخواهد پنيرفت زيرا قرنهاست كه اين  لات در 
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داد( جا  د يده و او را زنده نگاه داشوه است و ديگر او  ردني و فناناپنير تن ) ر

ميددان كس در تر و گويااتر كاه ا اروز هايچنيست. چه  ثالي از ايان خود ااني

م چشامش در جساوجوي دروازه دروازه دولتگيردم در سرا  توپ نمي توپخانه

دنبال چنين چيزي م حوي يك روسوايي عوام يا يك برهم به پل چوبينيست و در 

آنكاه كساي باه آنهاا آ وخواه باشادم ترين  ردمم بيگردد. اينها در ذهن سادهنمي

 فاهيم گنشوة خود را از دست داده و  عني ديگري پيادا كارده اسات و در ايان 

اند. )ا رتات( كهان نياز  انناد  عنيم همه آ  را چو  يك قرارداد  قد، پنيرفوه

ي پيدا كارده و  فهاوم باساوانيش را درصاورتي هزارا  نظاير خود چنين سرنوشو

تر و زيباتر كه هما   رداد باشد عرضه داشوه است و همة ايرانيا  از عاا ي و تازه

اندم و كدام ايراني اسات كاه وقواي د  نهادهرباسواد تا روسوايي و شهري آ  را گ

فرا وش سازد به  فهوم لغوي ) رداد( با صدها كلمه نظير آ  را بر زبا  جاري  ي

شده چند هزار سال پيش آ  توجه داشوه باشد؟ آيا وقوي  ردم  ازندرا  در لهجة 

كنند خود نشانة آ  نيست كه  حلي خود ) رداد اه( را به صورت  الر ا تلفظ  ي

هاي باز اناده از روزگاار قرنهاست اين تحول صورت گرفوه تا جايي كه در لهجه

 سدرده شده است. به فرا وشخانة ز ا  همزهكهن نيز اين 

 


