افغـــان و افغـــانیـــان در شـــاهنـــامه

نوشته دکتور خوش نظر پامیرزاد
 ۳میزان ۱۳۳۱

شاهنامه که باازوو کننا ا اطاا یر مردماان در و آارا ارماناا ما باشا ز ادا اد زمااد از اواوا ا
وباماار را در داطااتان هااا بااه نآااام ما وا ارد ا در مااورد هوماام ادا اد از ان هااا م ااا ب را
نگاشته اطم .مک از اووام که داطتان ها شااهنامه از ان هاا راامام ما کنا ا اانانیاان ما
باشن  .اور چه داطتان ها مربو به اانان ها در م حقات شاهنامه ام ا ان ا باازه م اا ب در
مورد اانان ا اانانیان ارائه م دارد.
داطتانها مربو به اانانیان با وصه ها کک کوهزاد اغاز م شون که با په وانان زاب ساتان
در نبردز رز ا پیکار بودا ان  .ارداط امن داطتان ها را از زباان «دهقاان» راامام ما کنا
که اانانیان در نزدمک زابر در طه رازا راا دارار از ان زمسم داشته ان .
طارکردا ان هااا کاک کااوهزاد بار باااه کااوا و داه ما داشاته کااه موودیام ننراایااام ان چنااین
اصومر مااته اطم( :شاهنامه صفحه )۵۵۵
دور دشم ز هـنـــــ اان راا بود
به مک طو اا دشم خـــرواا بود
ز اانـــــان ا هچین ا کرد ا ب وچ
نشســـته در ان دشم بسیـــار کوچ
در امن داطتان در دشم خرواا در په و اانانیان اووا دمگار چاون هچاینز کارد ا ب اوچ ها
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مسکن وزمن م باشن  .در اطط راا از امن دشم اا زابر کوه را در داطتان ب ن م کنن کاه
بر باه ان کوا و ده ما امآاار شا ا کاه کاک کهازاد متاو ن ان اطام .از امان طارکردا نشاانه
هاااام در داطااااتان وفتاااه شاااا ا انااا کااااه چناااین اصااااومر مااا مابناااا ( :شااااهنامه صاااافحه )۵۵۵
هـآـــــه نااک ان از ا ژابین و ار
نژادش ز اانان طپـــــاه هـــزار
کک به اواوا ااناان منساود شا ا کاه باا داشاتن طاپاا زمااد رز ازماا مارد از وآااش په واناان
شاهنامه و آ اد وردم از مرد رز ا نبرد وفته ش ا که په واناان زمااد باا اا زارازماام نآاودا
ا ااااد زار دطاام اا هآااه ان هااا را من ااود طاااخته اطااما در داطااتان ام ا ا اطاام( :شاااهنامه
صفحه )۵۵۵
به ویــــت بس رز بودش به مـاد
ارا نـــا بـــــود کک کوهـــــزاد
بســــــ بیــــ ازا در دل زال بود
هـــزارا ص ا هــژدا اش طال بود
در امن ابیات مآر کک کوهزاد مک هزارا مک ص ا هژدا طاال وفتاه شا ا کاه کا ح از قیقام
ب ار خواه بود .ا به هیچ صورت وابر پ مرش نیسام کاه مآار ماک انساان باه ان انا ازا باودا
باش  .ارداط ان را از زبان راا شنی ا که راا ان دهقان دان پژاا بودا اطم .ا ا ماک
نکته در امن م ب وابر دوام اطام کاه قیقام مساا ه را باه شاکر دمگار بیاان ما دارد ا ان
امنکه به ا تآال و ده بر باه ان کاوا را در ا امان ما ت اوهن اواوا مرباو باه کاک در
اختیااار داشااته ا راا ان را بااه شاادا نساابم دادا باش ا  .ان و دااه را «مرباااد» نااا بااردا ان ا .
برا امن اووا طرکردا وان زابر طال ها باج ا خراج م پرداخته ان  .انا اد رطات هآاه طاال
دا چر واا پر از زر را برا ان م ارطتادا ان که ورشاطا ا طاا ا نرمآاان ا زال زر باه
امن مه ااادار بودا ان ا در امن بیم ام ا اطم:
دوــــر مه به مه هـــــ مه ها بیشآر
هآـــــیـ اد امن بـــــــاج را زال زر
زن اـــا در هـنـــــــ اان با طپـــــاا
که بـر زاب ســـــــتان نبــــــن ن راا
در داطتان ها ام ا اطم که رطت در منفاوان نوناوان از امان مها ا پیآاان بااخبر ما شاود ا
ان را ننگ م دان که په وانان نام ار چگونه بان ا برا مک اد ب نا ا نشان هستن  .رطات
امادا نبرد با کک کوهزاد م شود .ا پ رش طادم در بای ا هارای ما ااتا  .پای از پای
در طیساتان منااد اما ن کااردا باود کاه کسا نااا کاک را نازد رطات باار زباان نیااارد کااه ا
رزمدواا اا خواه ش ا خ ر کشته ش ن پی م ام .
طرانجا رطت با خبر م شود .ا راز به بازار باا هآراهاان ما راد ا از زباان دا نفار
رهگا ر ناا کااک را ما شانود کااه ان هاا اا را باا کااک مقامساه ما کننا  .ان هاا از کاک چنااین
اصومر را به رطت م دهن ( :شاهنامه صفحه )۵۵۳
هآیــــشه به بیــــــ اد بسته کـآـــــر
مک پیر ورویــــــسم ان ب وهـــر
ابر دشم خـــــرواا بگیرن کـــــوچ
نژادش ز ااغـــــان طپاه ب ـــوچ
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رطاات از شاانی ن اماان وصااه بااه انا اما ا ا ادها بااا خااود ما کنا کااه( :شاااهنامه صاافحه )۵۵۳
بــااااـرار از اا کااااا زابـــــااااـر وـــــااااـراا
هاااا اکنااااون ماااان ا خنجــااااـر ا راا کـــااااـوا
هآراهان رطت مانع امن کار م شون ا اا را به خانه بار ما ورداننا  .رطات ا اب اناازا از
پ رش م وردد ا پ ر را در پرداختن باج برا کک کوهزاد م مم م کن کاه اا( :شااهنامه
صفحه )۵۵۳
چـــــه بام ارا کاخ ا اارن ا اـــــاج
ز زابر هـآــــــ زر طتان خــــــراج
در داطتان ها شااهنامه ندسام باار اطام کاه په واناان زابار باه مکا از اواوا دمگار بانگا ار
وفته میشون  .ا از زبان انان امتراف به ان م شاود کاه کای دمگار از اناان براار داشاته ا
زاراارار اطم .در داطتان «ام ن رطت نازد زال زر ا ارادا نآاودن باه نبارد کاک» زال ما
ووم ( :شاهنامه صفحه )۵۵۳
ز ورشاط ا از طا ننگ ار اطم
کک کوهـــــــزاد اژدهــــا نر اطم
در امن داطتان اضا داطتان در نهت طوق دادا م شود اا کک کوهزاد به مناوان ماک دزد
ا رهزن در نظر خوانن ا مجس وردد .ا امن از مآیزات شاهنامه ما باشا کاه هار غیرامرانا
به چنین ااصااا متصا واردد .ا ا باه اور بید راال داطاتان باه ان ارف کشاانی ا ما
شود که کک کوهزاد به انهام نبودا ب که طردار مک وشاون مانظ ما باشا کاه ابیاات زمارمن
داطتان کشور را در نظر م اارد که دارا طپاا بودا ا طپاا ان از اووا ا واما مدت ا
انتظا مااته اطم:
که هـــــر مک ازانن از شکـــــــر
وزمن کردا وـــــرد ز هـر کشور
طــــــوار ا پیــادا ب وچــــــــان بکار
ابا هـــــر مک شکــــــر ص هزار
ز هچین د یـــــران بر وـــــرد کــــوا
هـــــزاران طـــــواران اانـــان وراا
ان چااه از اماان ابیااات در داطااتان اطااتنتاج ما شااودز مونودماام اانانیااان در زاباار ا ا ااراف ان
اطم .در داطتان زال زر از راتن رطت به ننگ کک مانع م شود ا بارام ما ووما کاه اا
باارا شااکار بااه طااا ات هیرمن ا م ا ام ا ا ان واااا م ا اااوان بااا اا اصاافیه ساااد نآااام ا در
داطتان ام ا اطم( :شاهنامه صفحه )۵۵۳
که وردد پر از رم کهسار ا غار
بـآـــان اا به هنگا اصر بهــــــار
ابا نامــــــ اران ز کــــــوا ب ـنــــــ
ز مــــرباد ام طـــــو هـیـــــرمن
با انود پااشار زال رطت مصآ اطم که به مقاب ه کاک بارادا ما ووما ( :شااهنامه صافحه
)۵۵۳
بیکـــــ برار از امشــان دمـــــار
اور ص هــــزارن اوـر مک طوار
ببین چسان ان اانـــــان وــــــــراا
پیادا را طــــو ان برز کـــــــوا
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هآه دشم خــــــرواا برهـــــ زن

ب ان م

را اا

غـــــــــ زنــــــ

م وردد ا در اا

کاین کاک ما طاوزدا اا ااکیا

رطت در داطتان ب ارا ا ناورار اوصی
م کن :
مگر طو اانان ا خــــروه زمین
ن ار درنگ امشب ام ر ز کـیــــن

انچه از محتوا داطتان بر م ام ز هرای خانوادا په وانان از وراا اانانیان ما باشا کاه امان
اااری ا باای در دل هاار باشاان ا ان طاارزمین خانااه کااردا اطاام .په وانااان ا طااردم اران طااپاا
زاب ساتان دل مقاب ااه باا اماان وااراا را ن ارنا  .از اماان را زماان رطاات باار راتان پااشااار ما
نآام ز می د ا کشواد دا ان از په وانان زابر که رطات را در هرناام هآراها ما نآامنا  .از
بای ا هارای کااک کاوهزاد از راااتن باا رطاات اباا ما ارزنا  .کشااواد کاه ماارد مسان ا صااا ب
اجربه در کارزار اطم به رطت م ووم ( :شاهنامه صفحه )۵۶۵
نشــــــام کشــــــی ن ب انســـو گا
کســـــ را که با اا نتــــابی طــا
نتاب به اانــــــان ا هچیـن طپــــاا
من امـــــ ر بآــــــان نیــــــام براا
رطاات هآراهااان را از بااادا مساام ما کنا کااه در مساات ما اشااجیع میشااون اااا اا را هآراها
کنن ا ان ها م وومن :
ز اانـــــان ا هچیـــن بر ارم داد
طـــو دشم خــــــرواا اازم زاد
رطت برا کین نستن در اپ اطم ا از ا م مست هآراهان اطتفادا نآودا به راا م ااتن .
رمق نآودا ا به پا و ده مرباد م رطن  .ندارا رطات باشان ا واان و داه را بیقارار
ان ها
م طازد .از ندرا اا در مییابن که مرد به رزمگااا شاان اما ا اطام .طارکردا اانانیاان کاک
کااوهزاد رخ بااه ا راایااان ما کنا ا کسا را نسااتجو ما نآاما اااا راتااه ا ان کاای را در بن ا
ان اختها بیاارد .در امن داطتان راان ا طامکا وژ باشن ا وان و ده اصومر ش ا اطام کاه انهاا
در برابر ص ا غرن ا رطت ب افاات ا ب باک م باشن  .په وانان زابار را چنا ان در نظار
نآ اارن  .بهزاد مک از اابسته وان کک به امن کار امادا م شود ا اوتا باه نزدماک رطات
ا هآراهان م رط ا اا را به نظر قارت نگرمسته م ووم :
ب ا ندــــــرا زد کا خـــــر زاب
طبـــــک دم اا را به چشـــــ م
ان ها دره م اامزنا ز مکا وارز ما کوبا ا مکا طاپر ما ویارد .رطات اوتا ما بینا کاه
بهزاد اا را نشانه وراته ا با ورز وران م خواها بار طارش بکوبا ا زار باازا اا را با من
طان مسدرا م کن که( :شاهنامه صفحه )۵۶۱
که امنـــــسم پیـــــکار اانــــــانیان
بدن م رطتــــــ ز وـــــــرز وران
رطت نا اانانیان را بر زبان ااردا ا ان را به مسدرا م ویرد که نا زال زر را از زباان اا
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ی ا وآان م اات که از هآان خانوادا اطما به اا م ووما ( :شااهنامه

بهزاد م شنود در
صفحه )۵۶۱
چو بهــــزاد اانان از اا امن شنفم

ب ا وفم کاهــــــرمآنم باد نفـــم

از احااوا وفتااار داطااتان مد ااو ما شااود کااه ااغااان نااا دمگاار اانااان بااودا کااه مااا بااه صااورت
مامیانه ا ما به اآسدر وراته میشود .اوتا رطات بهازاد را بساته ما کنا ا خاراش بارااردا ا
بر کک داد م زن ( :شاهنامه صفحه )۵۶۱
که ام هـآــــــه نا ااغان به ننگ
چه در دژ وــزم ب منسان درنگ
رطت بد از خراش برااردن کک را برا مقاب ه به پاماان دژ میدواها ا اا را اه ما مینآاما
که اور نیام هآه مرز اانان را بره خواه زد( :شاهنامه صفحه )۵۶۱
نه دژ مان انگه نه کهسار ا طنگ
که ام بر ااـــراز ُکه چـــون پ نگ
ب من دژ ز کیـــــن اا ان ر زنــــ
هآه مــــرز اانـــــان بهـــ بر زن
نکته وابر دوم در ننراایا اوامع امن داطتانها م باش  .اضا داطتان ان ها امن ننراایاا را
میان زابر ا دشم خرواا اآثیار میا ارد کاه در میاناه راا زابار ا هن اطاتان وارار داشاته اطام.
میانه راا زابر ا دشم خرواا کوا ب ن اطم که بر باه ان و داه ما بناا مااتاه کاه در داطاتان
«مرباد» نا وراته ش ا که رطت در پا امن کوا پامان ان و ده کک کوهزاد را به رز ارا ما
خوانا  .کااوهزاد امااادا وا ما ویااردز کا ا باار طاار ما نها ا کآاار را ما بنا د ا مآااود باار
می اردا در امن بیم:
کــــزا کوا ا بــــرز وشت طتـــوا
مـآـــــود بآانن مک دـــم کوا
در اماان بیاام محاار اوااوک نباارد کااک ا رطاات در کااوا ا باارز بیااان وردماا ا ا اماان طااوا در
ننراایاا امان داطاتان هاا اطام کاه اماا ماراد از ا بارز هآاان کاوه اطام کاه کناون در ننااود
غرب اهمم ب خ اانانستان ورار دارد ا ما مراد از ا برز رشاته کاوا هاا بدا شاآا کشاور
امران ا ما ا برز در موودیم دمگر اطام اوار موودیام ان را در اهمام ب اخ بپا مرم ز مسا آا ح
امن موودیم با موودیم محر داطتان متفاات م باش ا ب من صورت که  :در داطاتان ا بارز در
شرق زابر در میانه راا زابر ا دشم خروااا ناا مااتاه کاه باه ارف هن اطاتان راا دارد .در
ااا کااه ا باارز در موودیاام اهماام ب ااخ در شااآال شاارق زاباار واارار دارد ا میانااه راا زاباار ا
هن اطااتان ش ا ا نآ ا اوان ا  .ه ا چنااین موودیاام ا باارز در شااآال کشااور امااراز امااران منتف ا
میشود .زمرا کشور امراز امران در غرد اانانستان بودا کاه هآچناان در غارد زابار وارار
دارد ا نآ اوان شاخا دمگر موودیم ا برز را کاه میاناه راا زابار ا هن اطاتان باشا در بار
بگیاارد .پاای امااا م اارن کااردن چنااین موودیاام باارا اکآیاار اضااا داطااتان مااک اارن ادی ا
خواه بود مقینا ح نواد ان «ندیر» اطم .ب من د یر که ارداط اارم وار شاهنامه کسا اطام
که خود زاب ستان را در نوردم ا باا ا بارز در موودیام کشاور اماراز اماران اشانا باودا ا نیاز
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مه و م ارما را نیک م دانسته ا ب ان شک با ب خ ب مم کامر داشاته اطام .ا ا ا بارز را در
موودیاام داطااتان ان ااردن باار اماان د یاار بااودا کااه در ان رازوااار اماان نااا در شاارق زاباار کااه
موودیم ط س ه کوا ها ط یآان را ا توا م داردا انود داشته اطم.
ا برز کوا برا اانانیان محر بی دادن اارطان ن دمگران بودا اطام .در داطاتان «شانی ن کاک
ندرا رطت را ا هف بسیار زدن» کاک کاوهزاد رطات را متوناه ما طاازد کاه باه ناام اما ا
اطم که طا از ان نا ورمزان بودا اطما اا ااکی مینآام :
ازا وشم طـــــا نرمآـــان طتــوا
ن ان چــــه نامیسم امن بـرز کوا
رطت ب ان ا تفات به امن وفته کک اا را برا مبارزا دموت م کن ا کاک اا را ناواد ما
ده ( :شاهنامه صفحه )۵۶۱
که وــــــردد هآه کوا خــارا طتوا
مک رز طــــاز در امن برز کوا
کک کوهزاد با هآه هف ا وزاف من ود رطت ما شاود ا در برابار رطات ادها میساپارد کاه
اضر اطم هآه مال ا اطباد ا کنیزکان مه را را با اااج زر ا غ ماان چینا ا راما را
به رطت بسپارد ا از دشم خرواا از وراا اانان هزار طوار کآر بسته را در برابر ویآم طار
خود به زابر بفرطت  .در امن وفتگو کک اه م م کن که اور رطات نپا مردا شاکر صا هازار
نیزا و ار را از دشم ارا خواه خوان  .رطت به خن ا م ااتا ا باه کاک ما ووما ( :شااهنامه
صفحه )۵۶۵
به نــــزد مــه زاب ستــــــان بـــــر
چو بست اــــرا طو دطتــــان بر
مک از مسا ه هام که در امن داطتان ها به نظر ما اما ااری ا بای زمااد طارکردا واان زابار
از اانانیان بودا اطم .در داطتان اوق ا کر زمان که طا ا زال اواه م مابن کاه رطات باه
ور نهان به ننگ کک راته اطما دچار د هرا م شون ا طیساتان را خاا از اهآاتن اکار
م کنن  .زمرا از پیکار کک نیک می انن که به امان طابب طاا باه ارزا ما ااتا  .باه خاود ما
ووم که اور رطت کشته شودا پی( :شاهنامه صفحه )۵۶۵
بــــــ امـــــ به زابر ز اانـــــانیان
دور مرد کک نیسم کی در نهان
زال از طراطر زابر طپاا را نآع م کن ا به طو دشم خروااا ما ااازد .زال در میاناه راا
اقط در اکر برخورد رطت با کک کوهزاد م باش که مک در ماین منفاوان ناوان ادمگار
در پدته طا با اجارب از ننگ م باشن  .با خود اده م کن که اوار رطات را زنا ا نیابا ا
د ر امن صورت( :شاهنامه صفحه )۵۶۵
بسوز ز اانــــان هآـــه انجـــــآن
اوـــــــر کشــــــته ش رطت پی ـتن
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اا بر طپاا خود اوضیح می ه که از پادشاا امران طپاا کآک خواه خواطم ا ان ها نیز با اا
هآکار باشن ا طپاه پاطخ می هن ( :شاهنامه صفحه )۵۶۵
از امشـــــان به زابر در ارم کـوچ
که مک ان نآـانی مــــا از ب ـــــوچ
طپاا نآع ش ا زال زر بران اصآی م ویرن که اور به رطت ص مه رطی ا باش ا ب وچ هاا را
از زاباار متااوار بسااازن  .زال زر بااا طااپاا خااوم از زاباار بیااران ما شااون ا بااه( :شاااهنامه
صفحه )۵۶۵
از امشان بر ااغــان نهان ش اباا
طـــــو دشم خـــــرواا امـ طپاا
ش ا مرگ بر نان اانــــان وــــــوا
زمین وشـم ننبان ا رزان هــــوا
در اماان داطااتان راال وصااه از رز ا پیکااار دا په ااوان بیااران میشااود .زمااان وصااه پاارداز
راامم خوم را به ااج م بردا بر امن نکته اآرکز م کن که غا ب شا ن رطات را اصاومر
نآاما  .نشااان ما دها کااه پیااراز رطاات باار کااک کااوهزاد پیااراز باار اوااوا اانااان ا ب ااوچ ا
هچین اطم .ان واا زال را با طاپاا زابار باه صاحنه ما رطاان ا شکسام کاک کاوهزاد را در
برابر زال زر به نآام م و ارد .هر دا په وان طرور کشات ویار انا ا زماان رطات باه
واارد ب نا اما ا از نق ااه دار نظاار ما کنا ز می انا کااه پا رش بااه اا ما رط ا  .بااا رطاای ن پا ر
چشآ به اا م اات ( :شاهنامه صفحه )۵۶۳
بآــــانن درمـــــا چیـــــن بر دمی
چو رطت نگه کــــرد ا دطتان ب م
اا با هآه نیرام به کاک آ اه ار شا از از دا پاا اا وراتاه ا اا را از میا ان میرباما ا باه
پی پ رش بر زمین م زن  .زال کک را به م مت ما ویارد کاه از طیساتان بااج طاتان ا
طرانجا ب طم کودک وراتار ش  .کک نواد م ده :
وــــــراتار وشـــــت ب طم پســـــر
کنون چــــون زمانه در ام به طر
کک امن نواد را در برابر زال زر م ووم کاه طاال هاا طاپر شا کاه کسا باا مان هآنبارد
نبودز از ورشاط اا کورنگ شاا ا نرمآان ا طا ا زال هآه باج وا ار مان بودنا  .امان وفتگاو
در داطتان اونه را به نکته م ن اب ما نآاما کاه ماک انساان ا زنا ا وا ماک نسار را دارا
بودا ا امن نا طدن بر چهار ا پنج نسر میاراد .امان موما هآاان طادن اطام کاه کاک مآثار
مک وو که به نا اانان بوداا در داطتان اب ور مااته اطم ا امن ادما را م اب دمگار نیاز از
برخورد زال ا رطت با اانانیان اصا مق ما دارد .زمارا زماان شکسام کاک در برابار رطات
و د م شودز زال به طپاه ارمان م ده :
بگــــــردان زابر مکـــ بنگـــــرم
چو زال امن طدـــن ها ازا بشنوم
ب زدان اانــــان ز کین طـــر کشی
بگـفــــــتا چــــــه دارم انـ ر کشی
ندـــــواه که مانن اانــــان طپــاا
نآـــــانی مک اــن در امن رزمگاا
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امن نکتاه راشان ما طاازد کاه امان نناگ میاان طاپاا زابار ا طاپاا ااناانز ب اوچ ا هچاین باودا
اطم .زمرا اور مسا ه مک نفر م بودز کاک وراتاار شا ا طرنوشات شاکر دمگار روا ما
خورد .ا از میان باردن ماک واو ا هجاو باه ان مابام ما طاازد کاه داطاتان در اصار خاود
مقاب ه وراه ما ووم بودا اطم کاه باه طارکردا وا رطات ا کاک در برابار ها اصاومر ما
مابن  .غ به رطت بر کک طبب م شود اا اواوا ااناان ا هچاین باه شاکر دطاته نآدا باه طاپاا
زابر طراس ی اراد اارن  .در داطتان راا داا م ده که شب به پامان م رط ا:
(شاهنامه صفحه )۵۶۳
ب م ن هــــرطو که شکــــر و شم
چو ش راز راشن از ان پهن دشم
وــــــراه رطی ن طــــر ب ک ا
هـــزاران ز اانـــان ا هچین طپاا
اماان وااراا هااا بااه زال اسا ی شا ن ا پااوزش پاای کردنا ا امااادا بااه پرداخاام باااج اطاااا شا ن .
زال ا رطت ا طپاا شان با باج اخراج ا غ مان ا کنیزکان از کهسار ا بارز بروشاتن کاه امان
خبر به شاا امران م رط  .در امن داطتان منوچهر در امر بار ادام پادشااه اماران اکیاه زدا
اطم که رطت ازال با انچه ب طام ااردا بودنا باه درباار اا ما شاتابن  .اا از امان کاار رطات
ادجب م کن ا هآه دربارمان به یرت م نگرمستن :
وـــــراه ز اانــانیان کردا پسم
ب م ن کک را چنــــان بستــه دطم
بااا چنااین اصااومر وااوم بااه نااا اانااان در داطااتان هااا شاااهنامه مجسا ش ا ا کااه در صاافحات
م حقات شاهنامه درج اطم .محر بودا باش امن اووا را دشم خرواا ا دامناه هاا کاوا ا بارز
اشکیر م ده .
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