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  پيش گفتار
ادبيـات  .  آن كشور اسـت    ومها و رس   ، خرده فرهنگ  اه اي هر كشوري معرف ايده     بي شك ادبيات افسانه   

ترين ادبيات فانتزي در نوع خود است كـه در برگيرنـده    هزار ساله كهن كهن ايران زمين با سابقه تمدني هشت   
. پرداخته شده است در اين مقاله به ابتداي داستانهاي شاهنامه. استاي نوع بشر  افسانهداستانهاي  ترين قديمي

 ايـن سـه داسـتان بـسترسازي الزم را             جمع آوري داستان سه پادشاه نخستين گيتي است،         نخستين پادشاهان، 
  .كند براي ورود به دنياي اساطيري شاهنامه مهيا مي

 ارتباط الزم با جامعـه هـوادار ژانـر           هاي بسيار دور،    اسي در گذشته  با توجه به نظم در آوردن اين اثر حم        
هاي منظوم حكيم ابولقاسم فردوسي به نوشتار امروزي          برگرداندن نوشته . شد  فانتزي آنطور كه بايد، حاصل نمي     

 باشـند بـي ترديـد احـساس         فانتزي كه عموما قشر جوان و نوجوان مي       براي ارتباط هر چه بيشتر هواداران ژانر        
نظير با حمايـت انجمـن هـواداران ژانـر فـانتزي              شد، در اين راستا جناب آقاي حسين اوشني، در اقدامي كم            مي

اي   اند، شايان ذكر است اين مهم، بـه گونـه           زيرآبيوس تصميم به تبديل نثر قديم فردوسي به نثر امروزي نموده          
  . دگرد احترامي نشود، تقديم شما مي كه به متن پرمحتواي شاهنامه بي

.هاي بعدي باشيد منتظر بخش
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  نخستين پادشاه گيتي

  
  :نخستين پادشاه گيتي بر اساس گفتار شاهنامه كيومرث بود 

  كه از پهـلوانـي زنــد داستـان             پژوهـنـده نـامــه بــاستــان
  كيـومـرث آورد كـو بـود شـاه             چنين گفـت كائين تخت و كاله

پادشاه گيتي در كوه ها براي خود جايگاه محكمي ساخت و در حالي كه جامـه اي از                  كيومرث نخستين   
كيومرث سي سال پادشاه جهان بود  و پسري داشـت بـه              . 1پوست پلنگ پوشيده بود به مردم نيز جامه پوشاند        

گال سيامك در سراسر گيتي دشمني جز اهـرمن بدسـ         . نام سيامك كه در مردي هم پايه پدر گرانقدر خود بود            
و چون اهرمن تاب و توان تحمل شادي كيومرث و مردمش را نداشت در انديشه اين شد تا فريبي به                    . نداشت  

  .كار بندد 
اين ديو سـياه دل و      . پس دست به دامان يكي از پسران خود به كه مانند گرگي سترگ و سياه بود شد                  

ديو بدسگال سپاهي عظيم فراهم كرد تـا        . ود  سياه روي در سپاه اهرمن آموزش ديده بود و ساالر سپاهيان او ب            
 پوشيد و راهي كارزار با      2پلنگينه اي . چون اين خبر به گوش سيامك رسيد سخت بر آشفت           . بر كيومرث بتازد    
  .سپاه اهرمن شد 

امـا آن موجـود     . سيامك با بدني نيمه برهنه به مصاف فرزند اهرمن رفت و رو در روي او قرار گرفـت                   
 سترگ خود بر باالي بدن سيامك پاك نژاد زد و او را بر زمين زد آنگاه  با چنگالهـاي نفـرت        اهرمني با دوست  

  .انگيز خود پهلوي او را از هم دريد 
چون خبر مرگ سيامك به كيومرث رسيد چنان بر آشفت و ناله كنان فرياد كرد،  كه همه مردم شـاه ،                       

كيومرث براي فرزند برومند خود يـك سـال جامـه           .  رفتند    و انسان بر خروشيدند و به دامان كوه        4 و دد  3از ديو 
  :پس آنگاه از جانب خداوند دادار پيامي بر كيومرث فرود آمد . دريد و چشمان خود را به خون دل تر كرد 

  كز اين بيش مخروش و باز آر هوشسته سروش             درورد آوريـدش خـجـ
 براي آن برگـزين و چـون چنـين كـردي             5 ميان انجمن  سپاهي را به فرمان من مهيا كن و سر داري از          

  .دلت را از كين آن ديو سياه پر كن

                                                 
 اساس گفتار شاهنامه جامه مردمان در آن زمان شاخ و برگ درختان بودبر  1
بر اساس اشعار شاهنامه در آن زمان هنوز وسائل دفاعي و رزمي مانند سپر و . جامه اي از پوست پلنگ كه به تن ميكردند  2

 شمشير و زره ساخته نشده بودند 
  ر ميان آنها ديوان پاك نهاد نيز وجود داشته است گويي تمام ديوان بد نهاد و سگال انديش نبوده اند و د 3
كامال مشخص نيست كه آيا دد نوع ديگري از مخلوقات است . در ادبيات ايران زمين هميشه نام ديو و دد در كنار هم آمده اند  4

  .يا همان ديو است 
 دارد كه پادشاه خود به تنهايي و برا در سراسر شاهنامه گرد آوردن انجن توسط پادشاهان به چشم ميخورد كه نشان از اين 5

بر خالف آثاري از اين دست مانند اديسه كه در آن پادشاهان به ميل خود تصميم مي . اساس ميل خود تصميم نمي گرفته است 
  .گيرند
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كيومرث دادگر سر سوي آسمان بلند كرد و پروردگارش را به بزرگي ياد كرد و با ياري خواستن از دادار                    
 هوشـنگ  كيومرث چون آماده جنگ شد ، فرزند سيامك ،. زمين و آسمان براي گرفتن كين سيامك آماده شد       

  :را كه نزد او مانند سيامك گرانمايه بود فراخواند و چنين به اوگفت 
چـون  . سردار اين سپاه بزرگ تويي      . لشكري سترگ ميخواهم و خروشي كه لشكر را به حركت وادارد            

  .از عمر من چيزي بر جاي نمانده است 
م كرد و تمام جهان را چـه        هوشنگ به فرمان شاه جهان سپاهي از پري و شير و پلنگ و گرگ را فراه               

كيومرث هم در پـس  . آنگاه خود سپهدار اين سپاه بزرگ شد . از ديو و دد و مرغ و پري به فرمان خود در آورد        
  .اين لشكر در حركت بود 

ديو سياه دل و سياه روي از ديدن سپاهي بدين سترگي به وحشت افتاد و به زيردستان خود كـه ماننـد                      
  . دستور داد بر سپاه كيومرث بتازند خود او سياه دل بودند 

سپاه كيومرث روزگار را سخت بر سـپاهيان        . پس دو سپاه بر هم تاختند و به كارزار با يكديگر پرداختند             
  .ديو بد سگال و يارانش تنگ كرده بودند كه هوشنگ با ديو روبرو شد 

 6و بـا چنگالهـاي قدرتمنـدش        با خروشي ناگهاني به سمت پاهاي ديو حمله برد و او را بر زمين كوفت                
  .شكم ديو را مانند چرم گوسفندان از هم دريد و خون او را بر زمين ريخت 

اما از گردش چرخ روزگار و تقدير همزمان با كشته شدن ديو به دست هوشنگ ، كيومرث جان به جان                    
  .آفرين تسليم كرد 

                                                 
 .به زودي به قمست كشف آهن مي رسيم. با چنگال شكم ديوي را دريدن نشان ميدهد كه هنوز آهن كشف نشده بود  6



  حسين اوشني: نويسنده  انجمن هواداران ژانر فانتزي زيرآّبيوس  نخستين پادشاهان/1اي  پادشاهان افسانه
 

  پادشاهي هوشنگ
  

د نوه اش هوشنگ به جـاي او نشـست و چنـين داد              چون كيومرث دادگر جان به جان آفرين تسليم كر        
  :سخن سر داد 

  چنين گفت بر تـخت شاهنشهي             يچو بنشست بر جـايگـاه مـهـ
  به هر جاي پـيروز و فـرمـانروا             كه بر هفت كشور مــنـم پادشاه
   كمربه داد و دهـش تـنـگ بسته             بـه فـرمـان يــزدان پيـروز گـر

پس به ياري ايزد توانا دست به آباداني گيتي زد و جهان را پر از داد نمود و هنرهاي بسيار بـه مردمـان                      
تا اينكه روزي از روزها كه هوشنگ و چند تن از يارانش در كوهي ميرفتند ماري دراز و سياه بر آنان                     . آموخت    

سنگي از زمين بر داشت و آن را به سوي آن           هو شنگ با دليري تكه      .پديدار گشت  كه بر تكه سنگي ميخزيد         
مار نمرد اما هوشنگ بـا      . سنگ به آن تكه سنگ ديگر خورد و از آن فروغي بر خاست              . اژدهاي سياه انداخت    

فهم اين كه بر خورد دو تكه سنگ كه يكي از آنها سنگ آهن بود باعث ايجاد اين فروغ شده اسـت نخـستين                        
  :آتش را بر پا كرد 

  دل سنگ گشت از فـروغ آذرنـگ             آمد از هر دو ســنگفروغي پديد 
  پـديـد آمـد آتـش از آن سنگ باز             نشـد مـار كـشتـه ولـيــكن ز راز
  7از او روشنــايــي پــديــد آمـدي              هر آنكس كه بـر سنـگ آهن زدي

 و از او بـه خـاطر سـخاوتش در بخـشيدن           هوشنگ چون چنين ديد نزد يزدان پاك به نيايش پرداخـت          
آنگاه براي سپاسگراري از لطف اهورامزداي پاك آتش را نشانه او قـرارد داد و فرمـورد                 .آتش به او سپاس نمود      

  :كه آن را  به ياد اهورامزدا سجده كنند 
  پرستيد بايد اگـر بـخـردي             بگفتا فروغيست اين ايزدي

ياه خود را بر  آبي آسمان روز گسترد، شاه  دستور داد تـا آتـشي بيفروزنـد                    و هنگامي كه  شب دامان س      
  : نهادند 8آنگاه   به نوشيدن باده پرداختند و نام آن جشن با فر و شكوه را ،  سده . به بزرگي كوه 

  9سـده نـام آن جشـن فـرخـنده كرد              يكي جشن كرد آنشب و باده خورد
ش  آهن رااز سنگ جدا كرد و تيغ و اره و تبر ساخت و به كمك آن كـشاورزي را  بعد از آن به كمك آت     

  :گسترش داد 
  كجـا زو تبـر ، اره و تـيشه كرد             چو بشناخت آهنگري پيشه كرد

                                                 
ر شاهنامه فردوسي ابتدا گفته شده است كه هوشنگ آهن را از سنگ جدا ميكرد و به آهنگري پرداخت آنگاه داستن پديد د 7

 .آمدن آتش آمده است 
جشني كه هنوز توسط هم وطنان زرتشتي ما گرامي داشته ميشود و چه خوب است كه جشني ملي مانند سده را ساير ايرانيان  8

 .اموش نكنيم كه ما ابتدا ايراني هستيم و بعد پيرو هر مذهب و فرقه اي و فر. هم گرامي بدارند 
» خرد«را » خورد«در خواند اين بيت دقت كنيد كه ظاهرا گويي وزن ندارد اما وزن آن در كالم شما نهفته است يعني بايد  9

(khard) كرد«را اشتباه براي وزن دادن به شعر » كرد«و دقت كنيد كه .  بخوانيد «(kord)  نخوانيد  .  
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پس از آن به اهلي كردن حيوانات پرداخت و حيوانات سودمند را براي رفع نياز هـاي خـود و مـردمش                      
هر جا جانوري كه پوست نرمي داشت  را ديدند به دستور شاه آن را  شـكار كردنـد و بـراي                       آنگاه  . پرورش داد   

  :خود جامه دوختند تا عريان نمانند 
  بكشت و از ايشان بر آهيخت پوست             وستز پويندگان هر كه مويش نــكـ

  رمچهارم سمور اسـت كـش موي گ             چو سنجاب و قاقم ، چـو روبـاه نرم
هوشنگ چهل سال با داد گستري در جهان زندگي  كرد و نام نيك از خود يادگار گذاشت و پس از آن                      

  .جان به جان آفرين تسليم كرد  و فرزندش طهمورث بر جاي او نشست 
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  بند پادشاهي طهمورث ديو
  :چون هوشنگ جان به جان آفرين تسليم كرد فرزندش طهمورث بر جاي او نشست 

  گرانمايه طـمـورث ديـوبـنـد             پسر بود مر او را يكي هوشمند
طهمورث چون بر تخت شاهنشاهي نشست سرداران سپاه خويش را فرا خواند و چنـين داد سـخن سـر              

پس جهان از بدي ها خواهم شست  و دست ديوان           . داد كه اين تخت و تاج مرا در خور است و من زيبنده آنم               
  :تاه خواهم كرد را از گيتي كو

  كه من بود خواهم جهان را خديو             ز هر جاي كـوته كـنم دست ديو
سپس از ميان درندگان    . آنگاه رمه هايي از حيوانات اهلي ساخت و خوراك آنها را كاه و يونجه قرار داد                 

و شـاهين را بـه      11ن بـاز    و از مرغـا   .  و يوزپلنگ را برگزيد و آنها را به خدمت خويشتن در آورد                10سياه گوش   
سپس به مردم دستور داد تا به پاس شكرانه اين نعمـت            . گونه اي تربيت كرد كه براي انسان به شكار بپردازند           

  :ها  ايزد دادار را   نيايش كنند 
  جهان آفـريـن را ستـايـش كنيد             چنين گفت كاين را نـيايش كنيد

  ستايـش مـر او را كـه بـنمود راه             13 شستـگاه 12كه او دادمان بر ددان 
نام ايـن   . طهمورث همدمي داشت پاك نژاد و نيك سرشت  داشت كه بدي و كژي در وي راه نداشت                   
  :دستيار شيداسب بود و هميشه راه نيك را به شاه مي نماياند و جان او را از بدي ها دور نگاه ميداشت 

  كه رايـش ز كـردار بـد دور بود         بود     14مر او را يـكي پـاك دستور
  نزد جز به نيكي به هر جـاي گـام             خنيده به هر جاي و شيـداسب نام

كار روز و شبش نماز بر درگاه پروردگار بي نياز بود و چون شاه با او هم نشين  و هم انديش شد،  بدي                         
  : وي تابيد چنان كه فر ايزدي بر. يكسره از وجود طهمورث رخت بربست
  15كه تابيد بر او فـره ي ايـزدي             چنان شاه پالوده گشت از بدي
  تو شه را هنـر نـيز بـسيار دان             چو دستور باشد چنين كاردان

ديوان چون كردار نيك طهمورث را ديدند  از فرمان او سر پيچي كردند و انجمني فـراهم آوردنـد   تـا                        
  :ه چون از كار ايشان آگاه شد سخت بر آشفت شا. راي زني كنند 

  بر آشـفـت و بشـكست بازارشان             چو طهمورث آگاه شد از كارشان
آنگاه لباس رزم پوشيد و گرز گران را بر شانه انداخت و نهيبي بر سپاهيان خود زد و آنان را فراهم كـرد                 

هي سترگ با نيرنگ  و افسون  فراهم آوردنـد كـه از              ديوان چون اين خبر شنيدند سپا     . تا به جنگ ديوان برود      
                                                 

جانوري از تيره گربه سانان كه اندازه اي دو برابر يك گربه معمولي دارد و نشانه  او اين داست كه بر نوك هر دو گوشش  10
 .دسته اي موي سياه رسته است 

چك خوراك غالب باز را حشرات و جوندگان كو. پرنده اي با ظاهري شبيه به شاهين و جسه اي كه نصف جسه آن است   11
 .مانند موش تشكيل ميدهند 

 .كلمه دد معموال مترادف با  كلمه ديو به كار ميرود اما در اينجا دد به معني حيوانات به كار رفته است  12
 منظور اين است كه بر حيوانات ما برتري و فرمانروايي داد 13
  دستور در اينجا معني دستيار و وزير را مي دهد  14
 اد از اين است كه نور خداوندي وجودش را در برگرفت و از بدي ها پاك شد فره ي ايزدي در واقع مر 15



  حسين اوشني: نويسنده  انجمن هواداران ژانر فانتزي زيرآّبيوس  نخستين پادشاهان/1اي  پادشاهان افسانه
 

 را فرا گرفته بود و زمين و آسمان را سياه كرده بود و از بزرگي آن كوه ها به لرزه مي افتاد و                        17 تا باختر    16خاور
  :فرياد جان فرسايشان آسمان را مي لرزاند 

  خيره گشتدو ديده در او اندرون يره گشت             هوا تيره فام و زميـن تـ
شاهنشاه طهمورث هم سپاهي بزرگ از دالوران و پاك باخته گان گيهان خديو فراهم كرد تا بـر سـپاه                    

در يك سـو سـپاهيان اهـورامزدايي و در سـوي ديگـر      . آنگاه دو سپاه در برابر  يكديگر قرار گرفتند     . ديو بتازد   
دند تا آسمان زبانه ميكشيد و زمين و زمـان را           سپاهيان سياه ديو قرار داشتند  كه آتش هايي را  كه افروخته بو             

  .سياه كرده بود 
آنگاه كارزار خونين بين دو سپاه در گرفت و چنان جنگي شد  كه كوها  را خرد ميكرد و درياها را بخـار                        

  .از هر دو طرف بر يكديگر ميتاختند و خون و خوي  بود كه بر زمين دشت ميريخت . 
وري بر ديوان ميتاختند و يكي يكي آنها را از پاي در مي آوردند  و يـا                   سپاهيان طهمورث دادگر با  دال     

  :با افسون و جادو به بند ميكشيدند  
  دگرشان به گرز گران كرد پـستاز ايشان دو بهره به افسون ببست             

  :ديوان چون زمانه را چنين ديدند بر جان خود زينها خواستند 
  ز جان خواستند آنگهي زينـهار             كشيدندشان خسته و بسته خوار

ديوان كه به التماس و زاري بر پاي طهمورث افتاده بودند به او گفتند كه بر جانمان ما را زينهـار ده تـا                     
  :هنري به تو آموزيم كه بسيار بر كار تو آيد و براي تو و  فرزندانت چراغ باشد 

  وزي از ما كه آيد به سـربيام             كه ما را مكش تا يكي نو هنر
طهمورث چون مردي زيرك و دانا بود فهميد كه ديوان به او دروغ نمـي گوينـد و قـصد فريفتـشان را                       
ندارند بلكه از ترس جان چنين به خواري افتاده اند پس  به ايشان زينهار داد و گفت كـه هنـر خـود را عرضـه               

  .كنند 
آنهم نه به يك زبـان بلكـه        . تن را به طهمورث آموختند      ديوان چون بر جان خود زينهار يافتند هنر نوش        

  :به سي زبان گوناگون 
  چه رومي و چه تازي و چه پارسي             نوشتن يكي نه كـه نـزديـك سـي
  نـگـاريــدن آن كـجــا بـشنـوي             چو هندي و چينـي و چـه پـهلوي

فراوان  را به مردمان آموخت و در حالي چـشم           پس از آن طهمورث سي سال پادشاهي كرد و هنرهاي           
  :از جهان فرو بست كه فرزند برومندش جمشيد بر جاي او نشست 

  پـسر شـد بـه جـاي پـدر تـاجدار             چـو رفـت از مـيان نـامور شهريار
  كـمـر بسـته و دل پـر از پـند اوي             گـرانـمـايـه جـمـشيد فـرزند اوي

  
 

                                                 
 شرق 16
  غرب  17


