ُسارٍ ی غاٌُاهَ :پارٍ ی چِارم
افسّزٍ ُا زر غاٌُاهَ :زرآهس

یک
"چٌیي گْیٌس کَ ضلطاى هحوْز غازی را ،رّی ًیکْ ًثْز .کػیسٍ رّی تْز ّ
ذػک ّ زراز گرزى ّ تلٌس تیٌی ّ کْضَ تْز ّ ،تطة آًکَ پیْضتَ گِل ذْرزی،
زرز رّی تْز"...
تسیي گًَْ ذْاخَ ًظام الولک ،زر "ضیر الولْک" چِرٍ ی هحوْز غسًْی را هی
ًگارز.
زر پارٍ ی گسغتَ ،گفتار ضؼسی زر "گلطتاى" را زرتارٍ ی تٌگ چػوی هحوْز
غسًْی ،کَ زّیطت ضال پص از هرگ هحوْز ّ ضس ُا فرضٌگ زّر از ذراضاى
ًْغتَ تػس را تیاّرزین:
"یکی از هلْک ذراضاى هحوْز ضثکتیي را ترْاب چٌاى زیس کَ خولَ ّخْز اّ
ریرتَ تْز ّ ذاک غسٍ هگر چػواى اّ کَ ُوچٌاى زر چػن ذاًَ ُوی گرزیس ّ
ًظر هی کرز .ضایر حکوا از تاّیل ایي فرّ هاًسًس هگر زرّیػی کَ تدای آّرز ّ
گفتٌُْ :ز ًگراًطت کَ هلکع تا زگراًطت".

ًیس تساًطتین کَ اًْغَ رّاى اهیر هٌصْر کَ پػتیثاى فرزّضی ّرخاًّس ّ کار اّ
تر غاٌُاهَ تْز ّ از فرزّضی چٌاًچْى "ضیثی تازٍ" ًگِساری هی کرز ("ُوی
زاغتن ،چْى یکی تازٍ ضیة/کَ از تاز ًایس ،توي ترًِ ،یة") ،تَ زضت هرزم کػاى
ّ زژذیواى زرتار هحوْز غسًْی کػتَ تػس.
تص آغکار تْز کَ فرزّضی تسرگْار کَ زر پارٍ ی "ضتایع اًْغَ رّاى اهیر
هٌصْر  -پػتیثاى فرزّضی"ًٌِ" ،گِ هرزم کع" ،هحوْز غسًْی را ًفریي هی کٌس
("ضتن تاز ،تر خاى ِاّ ،هاٍ ّ ضال/کدا ،تر تي ِ غاٍ غس ،تس ضگال") ُیچگاٍ غاٌُاهَ
را تَ چٌیي "ضْضوار تسرگی" پیػکع ًکرزٍ تْز ّ ایي "پیػکع ًاهَ تَ هحوْز"
تَ هاًٌس "زر ضتایع پیغوثر" ّ تطیاری ترع ُای زیگر زر غاٌُاهَ ،تَ زضت
تطیاری هسزّر افسّزٍ غسٍ تَ غاٌُاهَ ُطتٌس.
اضتاز خٌیسی ،از "تارید تیِمی" چٌاًچْى گْاٍ زیگری زر ایى تارٍ ضري هیگْیٌس:
"گْاٍ زیگری کَ ًػاى از آى هی زُس کَ فرزّضی ُیچگاٍ ضتایع هحوْزِ ًاضتْزٍ
را ًکرزٍ اضت ،تارید تیِمی اضت کَ زر زهاى هحوْز ّ هطؼْز ًْغتَ غسٍ اضت.
زر آى ًاهَء غایطتَء ًگرظ ،فِرضتی از ُوَء ضرایٌسگاى هسزّر زرتار هحوْزی
آهسٍ اضت ّ از ُر یک ًیس ضرّزٍ ای زر ضتایع ّی پیْضتَ غسٍ اضت ّ ،زر
آًویاى ،از فرزّضی ًاهی ًیطت .چرا؟"
ضپص تر زکتر فریزّى خٌیسی ،تَ ایي پرضع ذرزهٌساًَ ی ذْیع ،چٌیي پاضد هی
زٌُس:
"از ترای آًکَ زر ُواى رّزگارُ ،وگاى زًسٍ تْزٍ اًس ّ آگاٍ ّ ...هیساًطتَ اًس کَ
فرزّضی ًَ تٌِا ضتایع ّی را ًکرزٍ اضت ،کَ زر آغاز ّ پایاى غاٌُاهَ ّیرا تا
گفتار تلٌس ّ آراضتَء ذْیع ذْار کرزٍ ّ ًکُْیسٍ اضتً ّ ،ام ّ آّازٍء هحوْز ّ
پایگاٍ اّ زر زیسگاٍ فرزّضی چٌساى پطت ّ تی ارزظ تْزٍ اضت کَ زیسگاٍ ذْیع

را تٌِا تا یک رج زر آغاز غاٌُاهَ ّ یک رج زر پایاى غاٌُاهَ چٌیي ًوایاًسٍ
اشت:
ضتن تر خاى هحوْز تاز ،تٌسٍء تی ٌُری کَ غِریار غس ّ پِلْاى ها را تکػت!"

زّ
پرضع اکٌْى چيیى تْز :افسّزٍ ُا را چَ زهاى تَ غاٌُاهَ اًسر کرزًس؟
ی " ...تَ ًاهَ ُای ًسزیک
یی چيیى تاغس :ترای زریافت پاضد م ی تا ز
پاضد اضتاز خيز
تَ زهاى پایاى یافتي غاٌُاهَ ًگریضت".
یی "،ضیاضت ًاهَ" یا "شیرالولْک" ًثػتَ ی ًظام الولک
ًرطتیى گْاٍ اضتاز خيز
( 408هاُػوار  485 -هاُػوار ؛  1018ترضایی  1092 -ترضایی) تَُْز .ىیک م ی
ی "شیاضت ًاهَ" را ذْاخَ اتْػلی حطي پْر ػلی ًظام الولک کارزاى ایراىی
زاىم
کَ شی ضال زر زرتار الة ارضالى ّ هلکػاٍ ضلدْقی تسرگ کارزاى ّ ّی چیرٍ
تْز ،تَ ذْاضت هلکػاٍ ضلدْقی اًسکی پیظ از کػتَ غسًع تَ زضت "اضواعیلیاى"
ی زر "شیرالولْک" پرزٍ از
کػتَ تػس ،تٌْغتُ .واى ًظام الولک ی کَ پیغتر تگفتم
چِرٍ ی هحوْز غسًْی ترزاغت ّ تيّغت اّ را "غازی را ،رّی ىیکْ ًثْز ّ
کْضَ تْز" ّ چْى "پیّضتَ گِل ذْرزی ،زرز رّی تْز".
یی ًگارًس" :ذْاخَ ًظام الولک ّزیر ضلدْقیاى زاضتاىی از هحوْز ّ
اضتاز خيز
پیرزىی را کَ تسّ ضتن رّا زاغتَ غسٍ تْز ،م ی گْیز ،آًدا کَ زر شیاضتٌاهَ از
«زززاى کْچ ّ تلْچ» ًام ترزٍ غسٍ اضتّ« :ایى کْچ ّ تلْچ پیّضتَء ّالیت
کرهاى اضت»"( .شیرالولْک" ،ذْاخَ ًظام الولک ٍ ،یّترت زارک ،اًتػارات
ی )86
ػلن ی فرٌُگی . 1364 ،رّ ٍ
زر ّیرایظ رّغي تػْز کَ ًام کْچ ضاذتگی اضت ّ ًثرز کطری تا تلْچ ّ کْچ
از افسّزٍ ُای غاٌُاهَ اضت .اها زر "شیرالولْک" ،ذْاخَ ًظام الولک کَ
پیراهْى ًْ 484غتَ غسٍ اضت ضري از زّزهاى «کْچ» تِوراٍ تلْچ رفتَ اضت".

یی م ی افسایًس" ،غاٌُاهَ ای کَ زر زضت ًظام الولک تْزٍ اضت،
"پص" ،اضتاز خيز
ُوراٍ تا افسّزٍ ُا تْزٍ اضت".
ًوًَْ یی زگر :ػٌصرالوؼالی کیکاّش پْر اضکٌسر پْر لاتْش پْر ّغوگیر پْر
زیارً ،گارًسٍ ی ًطک "لاتْضٌاهَ" تاغس کَ تَ آییى زًسگی پرزازز ّ بی گواى
م یاى ضالِای  457تا  462هاُػوار ًگاغتَ تػسٍ .کیکاّش "لاتْضٌاهَ" را زر
پایاى زًسگی ترای پٌس پطرظ گیالى غاٍ زر چِل ّ چِار فرگرز تٌگاغت.
ػٌصرالوؼالی ،زر ایى ًطک ،از زاضتاى افسّزٍ ی رفتي گػتاضپ تَ رّم ّ
آٌُگری زر آى ضرزم یى یاز م ی کٌس:
"چٌاًکَ گػتاضپ چْى از هطتمر ذْیظ بیفتاز ،آى لصَ زرازضت ،اها همصْز
ی رفت ،تا ّی ٍ یچ چیز ًثْز ز زىیاّی ّ عیب
ایًطتکَ ّی ترّم افتاز ،زر لططٌطيٍ
م ی زاغت ًاى ذْاضتي ،هگر اتفاق چٌاى افتازٍ تْز کَ تَ کْزکی زر ضرای پسر
ذْیظ آٌُگراى زیزٍ تْز کَ کارزُا ّ تیؽ ُا ّ رکاب ُا ّ ،زُاًَ ُا کرزًسی،
هداّر ّ ،هگر زر طالغ ّی ایى صٌاػت اّفتازٍ تْزُ ،ر رّز گِرز ایغاى ُن ی
یی ّ ،ایى صٌاػت بیاهْذتَ تْز ّ ،ایى رّز کَ ترّم زرهاًس،
گػتیُ ّ ،ن ی ز ز
ٍ یچ ذیلَ ًساًطت ،تسّکاى آٌُگراى رفت ّ گفت ،هي ایى صٌاػت زاًنّ ،یرا
توسزّر گرفتٌس ّ چٌساًکَ آًدا تْز از آى صٌاػت ُن ی زیضت ّ تکص ىیازظ
ًثْز"...
ی ،اًتػارات ػلن ی فرٌُگی،
("لاتْضٌاهَ"  ،ػٌصرالوؼالی ،غالهحصیى یّضف
ی ُای )135 - 136
 . 1364رّ ٍ
ی زاًطت کَ ایى زاضتاًِا ُوگی تَ غاٌُاهَ ی فرزّشی
زر گفتواى ُای آیًسٍ ذْاٍ م
افسّز غسٍ اًس .چیزی کَ زاًطتي آى غایاى تْز ُواًا ایى تاغس کَ غاٌُاهَ ای کَ
ػٌصرالوؼالی زر زضت تساغتَ ایى ترع افسّزٍ غسٍ را زر ذْز تساغتَ.

ضَ
از گفتار بیُكی کَ پیغتر تگفتیم ،زاًطتَ تػس کَ ًَ زر زهاًَ ی هطؼْز ّ ًَ هحوْز
غسًْی زضت تَ افسایظ غاٌُاهَ ترزًس .زر "تاریخ بیُكی" ًَ ضريی از فرزّشی
اضت ّ ًَ ضتایظ تسرگورز تْش از "ًٌِگ آزم کع" ،هحوْز غسًْی ،کَ کػٌسٍ
ی پػتیتاى فرزّشی ّ غاٌُاهَ ،اًْغَ رّاى ام یر هٌصْر تْز.
هطؼْز غسًْی ،فرزًس هحوْز ضثکتکیى ،تَ ضال  432هاُػواری تَ زضت
لػکریاًعً ،رطت زًساىی ّ ضپص کػتَ تػس .هطؼْز زر زّراى فرهاًرّایی
ذْیظ ًَ ،تٌِاتا لػکر کعی ُای تصیار ذْز تَ ٌُسّضتاى ،آى تْم را تارُا چپاّل
تکرز ،کَ تسرگ کارزاى ّ ّی چیرٍ ذْیظ" ،حطٌک ّزیر" ،را کَ ّاپصیى
تسرگ کارزاى ّ ّی چیرٍ هحوْز غسًْی تْز را تَ فرهاى "ذلیفَی تغساز" ،تَ
زار آّیذت" .حطٌک ّزیر" را کَ گْیًس ّی چیرٍ ای تصیار کارزاى تْز را تَ
زرّؽ "لرهطی ای اضواعیلی" ذْاًسًس ّ تَ ضازگی آى غْرترت را تر ضر زار
ترزًس.
چْى هطؼْز غسًْی تَ ضال  432هاُػواری کػتَ تػس ،فرهاًرّایی تَ "هْزّز"
ی .پیظ از "هْزّز غسًْی" ،لػکریاى هطؼْز ًرطت کْظیزًس یکی از پطراى
ترشز
هطؼْز را تَ ًام هحوس را تر ترت فرهاًرّایی تٌػاًٌس .هْزّز از ایى کار لػکریاى
آگاٍ تػس ،تَ غسىیى پایترت غسًْیاى تتاذت ،تکػت ّ ذْى ُای تصیار تریذت ّ
ی.
تا از م یاى ترزى توام ی زغوٌاى ذْیظ ،تَ فرهاًرّایی رشز
"زیىاالذثار " ای "تاریخ گرزیزی" کَ زر گفتار شیّم ،پارٍ زّیّم ،از آى ّ زاضتاى
اًسٌُّاک کػتَ غسى اًْغَ رّاى ام یر هٌصْر پػتیتاى فرزّشی یاز تکرزیم ّ ،تا
زتاى زکتر ش .صفا زر "تاریخ ازبیات زر ایراى"(ًطک ًرطت) ..." ،غاهل ّلایع از
اتتسای ذلمت تا پایاى زّرٍء هْزّز تي هطؼْز غسًْی « ّ »432 - 440هتضوي
اطالػاتی زر تْاریخ ّ اعیاز ّ رضْم هلل ّ حْازث ػالن ّ زارای ًثری رّاى ّ

ضازٍ اضت ".زر ُن یى زّرٍ ی پایاى زهاى غسًْیاى ًگاغتَ تػس442 - 443( .
هاُػواری)
یی تر ایى تاّرًس کَ پص از کػتَ غسى هطؼْز تَ ضال  ّ 432آغاز
اضتاز خيز
فرهاًرّایی هْزّز ّ " ...تا چٌساى خٌگِای ذْىیى ّ کػتارُای ضرت کَ زر تاریخ
ُای بیُكی ّ گرزیزی آهسٍ اضت ّ اًسیغَء ایراىیاى را پریغاى کرزٍ اضتً ،رم ًرم
م ی تْاضتٌسً ،ام هحوْز را تػاٌُاهَ افسّزٍ ،ضتایظ ُای ضطت ّ گسافَ ای را کَ
اکٌْى زر م یاى غاٌُاهَ اضت تساى بیفسایًس".

چِار
بیُكی ٍ یچگاٍ ًام فرزّشی را زر کٌار هسزّراى ّ ضتایغگراى زرّغگْی زرتار
هحوْز ضثکتکیى ًگساغت .پص ایى ضتایظ از هحوْز ،گساف گْیی ذٌسٍ آّری
بیظ ىیضت:
پسر تر پسر تر ،پطر تر پطر
ُوَ تاخْر تاز ّ پیرّزگر!
یی ..." ،کَ ترای
تساى زهاى ُوَ م ی زاًطتٌس کَ پسر هحوْز را ،تا زتاى اضتاز خيز
فرّظ آّرزٍ تْزًس ،زر ىیغاتْر تَ زرم ی چٌس ذریزٍ تْزٍ اًس!"
آای ُواى ضرایًسٍ ی هسزّر ،زیگر ضرّزٍ ُای ضطت ّ بی تيیاز را تَ غاٌُاهَ
بیفسّز؟
ًوًَْ یی زگر ،پص از گفتار ًرطتیى آغاز م ی غْز:
ذساًّس ًام ّ ذساًّس خای
ذساًّس رّزی زٍ ّ رٌُوای!

ییً " :ازرضتی ایى گفتار بیزرًگ زر رج پٌدن غاٌُاهَ ذْز م ی ًوایاًس:
اضتاز خيز
ز ًام ّ ًػاى ّ گواى ترتر اضت
ًگارًسٍء ترغسٍ گُْر اضت
ّ زر ایى ٍ یچ گواى ىیضت کَ اًسیغَء گْیًسٍء رج ًرطتیى ،از گْیًسٍء ایى گفتار
فرضٌگِا تسّر اضت ،زیرا کَ فرزّشی تر تيیاز اًسیغَء ىیاکاى ذْیظ ،کَ پص از
اضالم ىیز تَ گًَْ ای زیگر رّاى تْزٍ اضت ،ترای ذساًّس خایگاٍ ّ ًام ّ ًػاى
ًن ی غٌاذتَ ّ اّ را ترتر از پٌسار ّ گواى ِهرزهاى م ی غورز ،چٌاًکَ ضؼسی ىیز
ی:
ی ُن یى را م ی گْ ز
پص از زّ ضسٍ ّ ىم
ای ترتر از قیاش ّ گمان ّ خیال ّ ُّن
ی
ی ّ ذْاًسٍ ا م
یم
ّز ُرچَ گفتَ اًس ّ غيز
ی ػور
هدلص توام گػت ّ تآذر رشز
ی
ها ُوچٌاى زر اّل ّصف تْ هاًسٍ ا م
ی:
ػطار ًػاتْر ،رُرّ تسرگ خِاى اًسیغَ ّ ػرفاى م ی گْ ز
ای بی نشان هحضً ،ػاى از کَ خْیهت؟
گن گػت زر تْ ُر زّ خِاى ،از کَ خْیهت؟"

پٌح :آغاز رٌُْرزی تص زراز
زاضتاى پرزاذتي غطت ُسار زرُن از ضْی هحوْز ضثکتکیى تٌگ چػن ،تٌِا
یی،
افطاًَ یی تْز ترای ًػاى زازى رازی اّ ّ ایى کَ ،تا زتاى زکتر فریزّى خيز
"م یذْاضتَ اضت غطت ُسار زیًار تَ فرزّشی تسُس!!"

یی ،پص از شی ضال رٌُْرزی زر ضپِر غاٌُاهَ ی پرّرزگار ضري،
اضتاز خيز
فرزّشی ّرخاًّس ،غوارٍ ی هسزّراىی کَ تَ غاٌُاهَ افسّزٍ اًس را پٌح ضرایًسٍ
زاًطتَ اًس کَ" ...تسیًکار گوارزٍ تْزٍ اًس ،زیرا کَ ظیٍّء ضري آًاى یکطاى ىیضت.
ترع ًرطت ،تا پازغاٍ ی کیذطرّ
ترع زّیم ،پازغاٍ ی کیذطرّ تا لِراضپ
ترع شیّم ،لِراضپ ّ گػتاضپ
ترع چِارم ،اضکٌسر
ترع پٌدن ،ضاضاىیاى "

ًثػتَ ی تاال تٌِا زرآهسی کْتاٍ تر ایى کار افسایًسگاى تْز .راٍ ی تص زراز ّ
رٌُْرزی تص زراز ّ پر فراز ّ ًعیب ّ ُوسهاى تصیار ظیریىی را زر پیظ رّ
ی.
زار م
ّحیس صالحیَ

