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  یادداشت آغازین
  

که درِ دهش بر من برگشود  گزارمنواز را، از بنِ جان سپاس مىهنباز داناى راز و پروردگار کارساز بندهکردگار بى
اى دیگر از آرزوى دیرین را به نگارش درآورم و پاره باستان نامهارمین جلد از و مرا بخت آن ارزانى فرمود که چه

  ، نامه سپند و ورجاوند ایران است برآورم.شاهنامه را که ویرایش و گزارش
را کـه  » سـمت «سـازمان   دانم که جناب آقاى دکتـر احمـدى، سرپرسـت   همچنان بر خویشتن بایسته مى

خوى، به روى و خُنیدهاند رخشانْجویانىرا که موى دل، نیز ویراستاران سازمانرخ و فرزانْاى است فرّخْفرهیخته
 تابند و چشم بـر زودرنجیهـا و  بردبار و آمیزگار، درشتیها و دشواریهاى کار را برمى همان سان کارکنان آن را که

آرزو ببرم که همواره، در گسترش  اه دوست،مریزاد بگویم و از درگ، فرّخباد و دست»خوابندمى«سنجیها فروخرده
  و با فرّ و هنگ ایرانى، کامگار و بختیار باشند. ادب شکّرین و شیواى پارسى و فرهنگ گرانسنگ
اسـت و بـه دیگـر چاپهـا و      هـا و چاپهـاى زیـر انجـام گرفتـه     در این جلد نیز ویرایش متن بر پایه برنوشته

  ها پرداخته نشده است.برنوشته
به دست  شاهنامه مستوفى از حمداهللا ظفرنامهاى که بر کناره ) برنوشته2؛ »ف«) برنوشته فلورانس با رمز 1

نیست و آن را ویرایشى از این نامه نـامور   شاهنامهمتن  این برنوشته تنها برنویسىِ». ظ«داده شده است، با رمز 
نگارش ریختگرایانه متن بسنده نکرده است و کوشیده است کـه  تنها به برنویسى و  توان دانست؛ برنویسنیز مى

اسـت و ریخـت نـژاده و     ریختهاى درست و پذیرفتنى دست یابد و هرجا که خواندن متن بر وى دشوار بـوده  به
بیت را نانوشته و سپید نهاده است تا هر زمـان ریخـت بـآیین و     اى یا لختى ازیافته است، واژهپذیرفتنى را نمى

شـاهنامه  ) 4 ؛»م«چاپ مسکو، با رمز  شاهنامه) 3در آن سپیدى نوشته آید و بر متن افزوده؛  یافته آمد،پسنده 
، »ج«ویراسته مصطفى جیحونى نیز، بـا رمـز    شاهنامه) هر جاى نیاز بوده است از 5؛ »ژ«چاپ ژول مول، با رمز 
  بهره برده شده است. 

را پسـندیده و   شـاهنامه دوسـتاران   ،نامه باسـتان جلدهاى پیشین از  امیدم آن است که این جلد نیز، مانند
  این نامه نامى گرامى یارى، رساند. ایدون باد! سودمند افتد و آنان را، در شناخت ژرفتر و افزونتر

  
  الدین کزّازىمیرجالل

  1383اردیبهشت ماه 
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  به دوست گرامى یکدله، دکتر على داودآبادى،
  دروغش.بىدریغ و به پاس مهر بى  

  
  دیباچه

  
  و فرمانروایى ایرانى» خودکامگى خاورانه«

پژوهندگان و تاریخـدانان   هاى آشنا و پر کاربرد در فرهنگ واژگان کشوردارى و فرمانروایى که آن رایکى از واژه
د شرقى) است. بدان سان که این (= استبداخودکامگى خاورانه  اند، واژهاند و به کار گرفتهباخترزمین پدید آورده

چنـد و  بـى  اى از فرمـانروایى دارد، خودکامگى خاورانه گونهنماید و روشن مىآشکارگى باز مى واژه ویژه خود به
نهـد. در ایـن شـیوه از کشـوردارى،     نمى گیرد و مرز و کراناى آن را فرو نمىچون است که هیچ بند و بازدارنده

تواند کـرد و در برابـر هـیچ کـس مگـر خویشـتن،       خواهدش، مىمى است و هرچه دلفرمانروا کامگار و کامران 
 نگاران باخترینـه و آنـان کـه بـه پیـروى از اینـان در      رفتارهاى خویش نیست. از دید تاریخ پاسخگوى کردارها و

سـتبدانه) تنهـا در   (= م ساستارانه گونه، از فرمانروایى خودکامه واند، اینهاى فرمانروایى پژوهیده و کاویدهشیوه
سان، دامنه کـارکرد و  زنند و بدیننشان مى» خاورانه«ویژگى  خاورزمین روایى داشته است؛ از این روى، آن را با

(=  ساسـتاران گردانند، آنچنان که گویى این خودکامگان و دارند و کرانمند مىتنگ مى جغرافیاى معنایى آن را
باخترینه از ستم و تباهکـارى آنـان    اند و سرزمینهاىرسیدهن به هم مىمستبدان؛ دیکتاتورها) تنها در خاورزمی

  برکنار و برآسوده بوده است!
خوانـده شـده اسـت، در     »خودکـامگى خاورانـه  «ما، در این جستار، برآنیم که این شیوه فرمانروایى را کـه  

ى خاورانه در ایران نیز کارآیى و روایى داشته خودکامگ فرهنگ و تاریخ ایران بکاویم و بررسیم و بازنماییم که آیا
 ترین ویژگـى فرمـانروایى را در ایـران کـه سرشـت و     ترین و برجستهفراگیر، بنیادى است یا نه. از نگاهى فراخ و

-paradoxically(= ناسـازوارانه   تـوانیم سـویمندى دوگانـه و   ریزد، مـى آورد و پایه مىساختار آن را پدید مى
padoxal- اى از دو ناسـاز بــوده اسـت کـه گردنــاآوردنى و    آمیـزه  بـدانیم: فرمـانروایى، در ایـران، همــواره   ) آن

ایرانى، از سویى، فرازین و فرورى و مینوى است و از دیگـر سـوى، فـرودین و     نمایند؛ فرمانروایىناپذیر مىآشتى
نخسـتین اسـت و    ى و ویژگى؛ نیز این ویژگى و سویمندى دومین وابسته بدان سویمند»کشوردارانه«و  گیتیگ

آن، شـالوده و خاسـتگاهى اسـت کـه بـى      (= علت وجودى) ایـن یـک اسـت و    بهانه بوشبرآمده از آن. آن یک 
بیهوده خواهد بود. ایرانیان تنها زمانى فرمانروایى کسى را بر خویشتن  معنا وو کشوردارانه بى گیتیگفرمانروایى 

اى باشـد و بـه گونـه    ند که این کس، از آن پیش، مردى مینـوى بـوده  نهپذیرند و گردن مىایران زمین مى و بر
اهورایى را یافته باشد. هم از آن است کـه شـیوه    فراسویى و آیینى، شایستگى فرمانروایى بر این سرزمین سپند

در ایـن شـیوه از فرمـانروایى، ایـن دو از      1نامید.شاه ـ موبدى  یا موبد ـ شاهى   توانیمفرمانروایى ایرانى را مى
پیش، موبد شده باشـد؛   تواند راند که از آنتواند بود و فرمان مىاند و شاه تنها زمانى شاه مىناگسستنى یکدیگر

پیش از آنکه سروران گیتى باشند، مردان مینوینـد و   سروران گیتى، بیش و یعنى مرد مینو. فرمانروایان، چونان
                                                             

 شنویم: ن جمشید این گفته را مىاز زبا شاهنامه. از آن است که در 1
 موبدى. ، هممپادشاهىهمم           منم گفت با فره ایزدى؛  
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انـد؛ از آن  انـد و درآمیختـه  دوگانه و ناساز را در خویشتن با یکدیگر آشتى داده از آن کسان که سرشت و منشى
ـ مى» خواجگان پارسا«و » شاهان درویش«شگرف که  مردان پارسا،  شاهان یا خواجگان توانیمشان خواند. موبد 
باید سخت به گیتى بگراینـد و در کـار و   خواجگانند، مى ، از آن روى که شاهان وناسازوارانهاى شگفت و به گونه

 آن گسسته و ناآگاه نمانند؛ اما در همان هنگام، از آن روى که موبدان و پارسـایانند،  کردار آن بکوشند و دمى از
نشوند که دمى مینو را  و هرگز آنچنان با آن درنیامیزند و در آن غرقهباید گیتى و کار و بار آن را فرو گذارند مى

  از یاد ببرند. 
کارى است نیـک پیچیـده و نغـز و     شود،بر این پایه، فرمانروایى به شیوه ایرانى آن، وارونه آنچه انگاشته مى

دارى از منشى است دوگانه و دوگونـه  فرمانروایى و برخور دشوار که در توان هر کس نیست. بایسته این شیوه از
 هایى نهانگرایانه و آیینى که تنهـا ورزهها و آن کارى است شگرف و نیازمند به آموزه دادنکه درآمیختن و آشتى

تواننـد  سـامان و سـرانجام مـى    توانند یافت و آن را بـه آنان که از توانهایى ویژه و واال بهره دارند، در آن کام مى
اى یـارى و پشـتیبانى   است که ایرانیان، در فرمانروایى، به گونـه  اى شدهدشوارى این کار انگیزه رسانید. نازکى و

است.  شود و فرمانروایى درست و بآیین و پذیرفتنى باز بسته بدانخوانده مى فربیابند که  ایزدى و آسمانى باور
شده است کـه بـر گـرد سـر     شمرده مى اى درخشان و مینوىهم از این روست که بازتاب و نمود برونى فر هاله

)نام گرفتـه اسـت. در   AURA( اوراکه هاله آذرین (= اثیرى) یا  تافته است و همان استفرمانروایان فرمند مى
دیدار  کنم: زال از رستم که به؛ به یاد کرد تنها یک نمونه بسنده مى2فر سخن رفته است ، بارها از تابششاهنامه

  گوید: رستم در پاسخ پدر مى پرسد واسفندیار رفته است و او را دیده است، درباره این شاهزاده فرمند مى
  خردمند و با زیب و با فرهى.      هى، ـسواریش دیدم چو سرو س

  بزرگى و دانایى او را سپرد.      تو گفتى که شاه آفریدون گرد 
  .3فر شاهنشهىهمى تافت زاو       دن، فزون آمد از آگهى؛ ـبه دی

گسلد سخن از تیـره  از وى مى میرد، یا در پى تبهکارى و سیهسارى، فربه همان سان، آنگاه که فرمانروا مى
است. نمونه را، استاد، در آن هنگام که جمشـید منـى    شدن فر و از میان رفتن فروغ مینوى و آسمانى آن رفته

پیچد و در پـى آن دهـاك مـاردوش بـر ایـران چیرگـى و فرمـانروایى        یزدان مى د و ازشوکند و ناسپاس مىمى
  بدین سان از تیره شدن فر جمشید سخن گفته است: یابد،مى

  .4به کژى گرایید و نابخردى       ؛ فره ایزدىبر او، تیره شد  
ایرانیان است و آنان آن را به  زمین و بهروزى و نیکبختىفرمانروایى بآیین و پذیرفتنى که مایه آبادانى ایران

کیشـان و  ونـدان و تبـاه  باز بسته به فر است؛ فرى که در توانند نهاد،توانند شد و گردن مىخواست دل پذیرا مى
 توانند آورد. نمونه را، افراسـیاب تـورانى، آن درونـد دروادل و   هرگزش فرادست نمى اند وبهرهجانان از آن بىتیره

و به ستم و سیاهى دچار  خوى که با بدکنشى و ددمنشى جهان را به آشوب و تباهى کشیده بودتیره راى خیره
همواره، در این کار، ناکام ماند و فر برجست و از چنـگ   فرادست آورد؛ اماآورده، سه بار سخت کوشید که فر را 

که از  اند، چه آناندستیابى به فر که از آن مردمان آریایى است، چه آنان که به جهان آمده او در«وى گریخت و 
                                                             

 ».فرتابش«/ جستار 1380، 2الدین کزّازى؛ چ میر جاللاى دیگر؛ از گونه. در این باره، بنگرید به 2
 .250/ 6، ج شاهنامه. 3
 .37/ 2، ج نامه باستان. 4
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فـر بـا فرمـانروا کـه سـرورى و       پیونـد  5».این پس به جهان خواهند آمد و از آن زرتشت سپند است، کام نیافت
اى کـه آن را پیونـدى   است گوهرین و ساختارى، به گونـه  ساالرى وى در گرو آن است و برآمده از آن، پیوندى

 توان دانست. تا آن زمان که فرمانروا در اندیشه و گفتـار و کـردار پـاك و راسـت و    مى )organiqueانداموار (= 
پشـتیبان اوسـت و مایـه     ناه و کژى و دروغ و بیداد، فر بدو پیوسته اسـت و یـاریگر و  دادگر است و پیراسته از گ

او، در اندیشه و گفتار و کردار که نیکى و پاکى آنها  پذیرفتگى و رواداشت فرمانروایى وى؛ لیک با کمترین لغزش
 اند،شدهنامیده مى ختسه بوروزى آدمى است و از این روى رستگارى و فرخنده در باورشناسى کهن ایرانى مایه

است که بازتاب » انداموار« پذیرد. این پیوند آنچنان بنیادین و نهادین وپیوند فر با فرمانروا سستى و کاستى مى
اى بیراه در سـر فرمـانروا برانگیختـه    که اگر دمى اندیشه سانتواند داشت؛ بدانو کارکردى جهانشناختى نیز مى

 هاى پیرامون اثر خواهد نهاد و آنها را دیگرگون خواهد کـرد. ایـن  نجارها و پدیدهه درنگ بر جهان و برشود، بى
، به زیبایى و آشکارگى شاهنامه دیدگاه یا باور ایرانى در چیستى و چونى فرمانروایى و کشوردارى، در داستانى از

این روى، داستانهایى بسیار  توان دانست و ازشهریار ساسانى مى ترین»مردمى«بازتافته است: بهرام گور که او را 
سوده و فرسوده از  به یادگار مانده است روزى، شاهنامهاى از آنها در ایرانیان روان بوده است و پاره از وى بر زبان

بیند و از او سپنج و جایى زنى سبو بر دوش را مى برد ونبردى گران و سهمگین با اژدهایى دمان، به دهى راه مى
شـود و آن نبـرده سـوار را    نـوازى، بهـرام را پـذیرا مـى    زن، بـه مهـر و مهمـان    جوید.دن مىبراى آسودن و آرمی

زن مهربان  بیفروغ و بینوایانه وى را خانه خویش بینگارد و در آن، به آسودگى، بیارامد و بغنود. گویدکه خانهمى
دارد و در پاسخ زن که او باز مى تیمارداشت بهرام چشم و فرومایه بوده است که او را از پذیرایى ورا شویى تنگ
 انگیـزد، وى را از بینـوایى و سـرماى   خوانـد و برمـى  ساختن براى مهمـان فـرا مـى    اى و خورشرا به کشتن بره
  گوید: دهد و مىزمستانى بیم مى

ان؛ میهمان؟      ندارى نمکسود و هیزم، نه ن چنین    چه سازى تو برگ 
ر.ـتو ش      وار؛ـبره کشتى و خورد و رفت این س ندر گذا نبوهى ا به ا خر    و؛ 

سـزم اد دمـستان و  ب پیش آیدت یک زم      ان، ـرما و  اگهان.ـبه    6ان ن
بهـرام را خـوان و خـورش     کشـد و زن، بر کامه (= على رغم) شوى و نکوهشها و ژکیدنهاى وى، بره را مـى 

آرایـد و  آید، زن میزبان براى او بزمى مىنوشین برمى سازد. پگاهان، در آن هنگام که بهرام از خواب خوش ومى
خواهد که از آنچه دیده است و شـنیده سـخنى در میـان    نشیند، از وى درمىمى ه بزمشهریار جوان، آنگاه که ب

نالد و گالیه سر مى نشینانزن کم سخن نیز زبان برمى گشاید و از درشتى و آزار دیوانیان و کارداران با ده آورد.
اندیشد کـه مردمـان   دل، مىردهناخشنود و آز افتد. وى،آید و ناپسند مىهاى زن بهرام را گران مىدهد. گفتهمى

انـد کـه همـواره    نهند و بدان خوى کـرده دوستى وى را ارج نمىو مردم ناسپاسند و نیکى ناشناس و دادگسترى
کسـان را در رنـج و    افتد که چندى درشتى را بر نرمى برگزینـد و پر گالیه باشند. سپس، بر آن سر مى فغانگر و

آسایشى را که او در سایه داد و دوستى در  و ایرانیان امن و 7»ز گزند پیدا شودداد و مهر ا«آزار درافکند، تا مگر 
وى را سپاس بگزارند و ارج بنهند. بهرام، در این اندیشه، سر بر بـالین   کشور گسترده است، از بن جان دریابند و
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مالـد تـا او را   مـى  ، دست بـر پسـتان گـاو   »تیار و جفبه نام خداوند بى«بامدادان، آنگاه که زن میزبان،  نهد.مى
دان و گـردد. زن خـرده  پیـر و پژمـان مـى    یابد و دل جـوان و شـادانش  بدوشد به شگفتى آن را تهى از شیر مى

شهریار جهان دوشـینه سـتمگار شـده    «گوید که: دژمروى را مى برد و شوىدرنگ بر راز کار راه مىهوشمند بى
 گـویى و گویـد و از پریشـان  زده از گفتـه وى، او را انـدرز مـى   شـوى، شـگفت   8».پیچـان  است و دلش اندر نهان

خـوى نیسـت و   و آشـفته  گوید کـه پریشـانگوى  دهد. زن، در پاسخ وى، مىدارد و پرهیز مىخویى باز مىآشفته
  گمان اگر شاه بیداد پیشه کند، جهان تباه خواهد شد:بى

  مرا بیهده نیست این گفت و گوى.    وى:ـمایه شـاى گرانـن کچنین گفت ز
یـچ ب ه،ـو  شا ر  دا ن ا جه شد  دگر    ه بایست، ماه.ـد، بـتابـردون نـز گ    دا

خشک؛ شیر  شود  ها در،  ن پستا   شک.ـافه درون، نیز مـبوید، به نـن      به 
ن بـز ر و  شـا  آ شــکـا  ا  ر ؛ـا د   ود.ـنگ خارا شـون سـرم چـدل ن      و

  رد.ـخردمند بگریزد از بىـخ      ورد؛ـت اندرون، گرگ مردم خـبه دش
ب خایه، در زیر مرغان، ت   .اهـشت شـدادگر گـهر آنگه که بی      اهـشود 

گـچ ین  ا ه  ا گ نـرا کمتر  ب      بود؛ـاو  نبود.ـهم آ بتر    شخورش نیز 
  9دگرگونه شد رنگ و آژیر اوى.    به پستان، چنین خشک شد شیر اوى؛ 

شـود و بـاز   خویش پشیمان مـى  شنود، از اندیشه تباهآنگاه که بهرام گفت و گوى زن میزبان و شوى را مى
بیداد نیندیشد و تاب در دل نیفکند. تا این اندیشه از سر  بندد که از آن پس، هرگز بهآید و با خود پیمان مىمى

  آکند:مىپستان خوشیده و خشک گاو از شیر در درنگگذرد، بىبهرام مى
پ فرخ  ك یـزن    ت.ـاو مالید دسـاره، بر گـربـدگ      رستـپزدانـا

گفت خداوند زرتشت،  نام  نهفت.      به  ز  گذارى نهان ا   که بیرون 
پ شیر؛ستان گاوش، بباریز  گفت کـزن می      د    اى دستگیر!ـزبان 

را کرده  دگتو بیداد  دا نـوگ      ر؛ـاى  ه،  یـرن ا ا    10ر.ـنـن هـبودى ور
رنـه در پهنـه   آیین کشوردارى، اگ بر پایه آنچه نوشته آمد، در فرهنگ و منش ایرانى، چگونگى فرمانروایى و

و  ساسـتارى نـامگى، از  یکبـارگى پیراسـته از خودکـامگى و سـیه     کردار، دست کم در قلمرو اندیشه و بینش، به
آیـین را   ایرانیان، در خوى و منش، هرگز فرمـانروایى سـتمکارگان سـیاهدل و درونـدان دروغ     تباهکارى است و

نیز بر ایران، این سرزمین سـپند   روى، اگر دیرى توانند نهاد. دهاکان اهریمن خوى و بیباکان دشمنگردن نمى
که مزدا آفریده است فرمان برانند، هرگـز در دل ایرانیـان    سترگ، این بوم بامى نامى که بهترین سرزمینى است

  چونان فرمانروا، پذیرفته و رواداشته نخواهند شد. جایى نخواهند یافت و
ایرانـى در تـاریخ و فرهنـگ ایـن      هایى دیگرسـان در فرمـانروایى  ز شیوهها و یادگارهایى ابا این همه، نشانه

هاى دیگرسان را، همچنـان،  آور از این شیوهبرجسته و شگفتى اىتوان آورد. نمونهسرزمین دیرسال فرادست مى
در  شیوه شورایىمانند فرهنگ و منش ایرانى است. این نمونـه  یافت که نامه سپند و بى توانیممى شاهنامهدر 
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پهلوانـان، زابلسـتان، انجمنـى بـرین      فرمانروایى است که پایه آن بر دودمانساالرى نهاده شده است. در سرزمین
اى دیگـر نیـک و شـگرف و    است، نه تنى تنها چونان پادشاه. نکته کردهرانده است و کشور را اداره مىفرمان مى
زنان فرمـانروا،   باید بود، این است که در این انجمنمى که مایه سرافرازى و نازش هر ایرانى پیشینهنوآیین و بى

  اند بود:توانستهنیز هموند و هنباز مى
کشد تـا رسـتم را بنـد بـر     مى در آن هنگام که اسفندیار به خواست و انگیزش گشتاسب لشکر به زابلستان

ر دست یازیده است که بـه آسـانى و بـه    بسیار دشوا دانسته است که به کارىدست به بلخ و بارگاه وى ببرد، مى
 امنیت«گویند سان که امروزیان مىخواست اسفندیار خواستى بوده است که بدان تواند پذیرفت.زودى انجام نمى

خواسـت وى در بـاالترین نهـاد     خواهـد کـه  گرفته است؛ از این روى، اسفندیار از زابلیان درمىرا آماج مى» ملى
او را پاسخ بدهند که آیا این خواست پذیرفته خواهد آمد  و بر رسیده شود و سرانجام، فرمانروایى در پیش نهاده

برین که  خواهد که سامان داده شود تا در آن خواست وى را بر رسند، انجمنى استدر مى یا نه. آنچه اسفندیار
. اسفندیار خـود همونـدان (=   دست دارد ها را در سامانداد و اداره کشور درراند و سررشتهبر زابلستان فرمان مى

شمارد: زواره که برادر رستم است و فرامرز که پور اوسـت و دسـتان   برمى یکبهاعضا) این انجمن فرمانروا را یک
در کنار مردان  پهلوان بزرگ است و استاد،که مام جهان» جهاندیده رودابه نیکنام«که پدر وى و نیز  سام یا زال

بزرگداشـت، از وى، ارجگـزار و ستایشـگر، بـا دو      هیچ سـتایش و نام یاد کرده است بىانجمن که از آنان تنها به 
گفته است. از این سـخن فردوسـى و همونـدى رودابـه در انجمـن بـرین        سخن» نیکنام«و » جهاندیده«ویژگى 

رانـى، چونـان   ای آشکارا ارج و ارز بسیار زن در فرهنگ و تاریخ ایران و برابرى و همترازى وى با مـرد  فرمانروایى،
چونـان نهـاد و بنیـادى فرهنگـى و      بـرد و دانـیم کـه آنچـه راه بـه اسـطوره مـى      آیـد. مـى  شهروند، دریافته مى

هزاران سال تاریخ است؛ آنچه در پهنه تاریخ دیرى بدان بـاور   ماند، دستاوردشناختى در آن به یادگار مىجامعه
گردیـده   ویژگى و هنجارى بنیادین در فرهنگ و مـنش مردمـان  اند و اند و به کار بستهورزیده اند و آن راداشته

دیگرگـون شـود. آنچـه اسـتاد، در      شـناختى اى اسـطوره مایـه تواند داشت که به بناست، بخت و توان آن را مى
فرمانروایى و رودابه چونان یکى از هموندان این انجمن و زنى کـه   گرماگرم بازگفت داستان، درباره انجمن برین

» پـا افتـاده   پـیش «اى سـاده و  راند گفته است و همچون نکتهسرزمین نمادین پهلوانان، فرمان مى ستان،بر زابل
ها تاریخ ایران و یادگارى بازمانده از هزاره کوتاه و گذرا از آن یاد آورده است، پژواکى است برخاسته از ژرفناهاى

وه گروهـى و شـورایى را در فرمـانروایى بـه کـار      از دیـر زمـان شـی    اى روشنگر و گویـا از آنکـه ایرانیـان   و نشانه
 انـد و همتـراز و همبـاال بـا مـردان کـه      سـان گرامـى و واال بـوده   شـهروندانى بـدان   اند و زنـان ایرانـى  گرفتهمى
انجمن فرمانروا بـر زابلسـتان، در    اند، در انجمنى چنین، هموند و هنباز باشند. درخواست اسفندیار ازتوانستهمى

  ن آورده شده است:، چنیشاهنامه
  زدن راى و سودن بدین کار دست؛      همه دوده اکنون بباید نشست؛
بـهانـج      زواره و فرامرز و دستان سام، یـدیده رودا   نام.ـکـه ن

خوب گفتا      یک بشنوید؛بههمه پند من یک گروید.بدین    ر من ب
یـبه ک      ود؛ـنباید که این خانه ویران ش  یـام دل شـران ا  11ود!ـران 
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