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الفردوسي
شاعر الفارسية العظيم
مقالة بالفارسيّة
د.دالل عباّس

چكيده
هرچه در باره شاهنامهء فردوسى گفته شود كم وناچيز است .اين شاعر محاسه سرا ومحاسه
ساز كه "ماىلءُ الدنيا وشاغلُ الناس" است ،چه كرده بود تا اين مهه جنجال ها در بارهء او وشاهنامه اش
بر پا گردد؟
فردوسى در شاهنامه اش رويدادهاى جزئى يا حىت ناچيز زندكى انساهنا را با امهيت وارمجند
مى دانست ،ودر قالب واژه هاى فارسى ايران باستان را دوباره زنده كرد ،أما مراد فردوسى از
داستاهنا چه بوده است؟ بعضى پژوهش گران كوشيده اند تا فردوسى را در شاهنامه اش يك شاعر
متعصب ونژادى پرست قلمداد كنند ،أما فردوسى بنظر ديگران ،يك مسلمان واقعى است.
اين دو گرايش در شاهنامه منايان است وبايك نظر كلى ،جامع وهنرى به شاهنامه بنگرمي مى
توانيم اهبام ها واشكاىل ها را بزدائيم وارزياىب وداورى خوىب داشته باشيم.
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فردوسى ،ا ستاد بزرگ ىب بديل حكيم أبو القاسم منصور بن حسن فردوسى طوسى ،شاعر

بزرگ محاسه سراى ايران ،ويكى از شاعران مشهور عامل ،وستارهء درخشان آمسان ادب فارسى ،واز
مفاخر نامربدار ملت ايرانست ،وبسبب مهني عظمت مقام ومرتبت سرگذشت او مانند ديگر بزرگان
دنياى قدمي با افسانه ها وروايات خمتلف در آميخته است .زادگاه او قريهء باژ از دهات ناحيهء طربان
طوس بوده ،يعىن مهاجنا كه امروز آرامگاه اوست ،ووى در آن ده در حدود سال 993 -923
هجرى در خانواده يـى از طبقهء دهقانان چشم جبهان هسىت گشود.
دهقانان يك طبقه از مالكان بودند ،ويكى از طبقات اجتماعى فاصل ميان طبقهء كشاورزان
واشراف درجهء اول را تشكيل مى دادند .فردوسى از چنني طبقهء اجتماعى ايران بود ،وبه مهني علت
از تاريخ ايران آگاه بود ،وبه ذكر افتخارات ملى عالقه داشت .وى از خانداىن صاحب مكنت وامالك
ء
بود ،وبا درآمد اين امالك ودهات از امثال خود ىب نياز بود ،وىل اين ىب نيازيش پايدار مناند زيرا او مهه
سودهاى مادى خود را بكنارى هناد ،وهمّ وغمّ خود را به زنده كردن تاريخ گذشته مصروف داشت
واز بالغت وفصاحت معجزه آساى خود در اين راه يارى گرفت تا شاهنامه را بامههء رونق وجال
وشكوه وجاللش ،براى ايراىن ها جاودانه قراردهد ،كه رمحت برآن تربت پاك باد.
شاهنامهء فردوسى متضمن تاريخ داستاىن ايرانست .ريشه هاى روايات آن از اوستا آغاز شد،
وبا روايات ديىن وتارخيى دوره هاى اشكاىن وساساىن تكامل يافته به دورهء اسالمى كشيد وسپس از

نيمهء دوم قرن سوم در شاهنامه هاى منثور ورماهناى قهرماىن تدوين شده بدوران حيات فردوسى
رسيد...
شاهنامه چه از حيث حفظ روايات كهن ملى ،وچه از حلاظ تأثري شديد آن در نگاهباىن از
زبان فارسى درى ،بزرگترين سرمايهء فرهنگ ملى ايرانست ،وبيهوده نيست كه آنرا قرآن عجم نام
هناده اند .انديشه ها واندرزها وحكمتهاى نياكان ايرانيان وراه ورسم آنان در دفاع از ميهن خود مهه
در اين اثر عظيم و اعجاب انگيز كه مقرون بفصاحىت معجزه آميزست درج شده ،واجتماع اين صفات
آنرا بدرجه يـ ى رسانيده است كه حمققان جهان در رديف بزرگترين محاسه هاى جهاىن در آورده
اند.

در بارهء اين اثر جاوداىن ،حتقيقات وماالعات متعددى به زبان فارسى وبسيارى از زباهناى
زندهء دنيا اجنام شده ،وچندين ترمجه از آن به زبان هاى خمتلف عرىب وتركى گرفته تازباهناى اروپاىي جبا
مانده است.
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زبان فردوسى در بيان افكار خمتلف زبان ساده ،روان ودر عني حال ،متني است ،وبيان
مقصود در شاهنامه معموالً بسادگى وبدون توجه بصنايع لفظى صورت ميگريد ،زيرا علو طبع وكمال
مهارت گوينده بدرجه اى است كه تصنّع را مغلوب رواىن وانسجام مى كند ،واگر هم شاعر گاه
بصنايع لفظى توجّه كرده باشد ،قدرت بيان وشيواىي ورواىن آن خواننده را متوجه صنايع منى منايد.
قابل توجه است كه فردوسى در عني سادگى ورواىن كالم ،به انتخاب الفاظ فصيح وزيبا هم
عالقه مند است ،وهبمني سبب سخنش در يك حال هم ساده است وهم منتخب ،هم سخىن است
حساب شده ودقيق ،وچنني سخىن است كه صفت "سهل ممتنع" به آن مى هنند .بيهوده نيست كه
نظامى عروضى كه خود مردى سخن شناس بود در بارهء كالم استاد طوس كفته است" :احلق او هيچ
باقى نگذاشت وسخن را بآمسان علّيني برد ودر عذوبت مباء معني رسانيد" وباز فرموده است" :من در
عجم سخىن باين فصاحت منى بينم ودر بسيارى از سخن عرب هم".
اشكاىل كه در اين مقاله ميخواهيم به آن پردازمي وحلّ كنيم اين است :چاور ميتوانيم اين
تعارض وتضاد را در شاهنامه ميان اسالم از يك طرف ونژادگراىي از طرف ديگر كه در سراسر
شاهنامه ظاهر ميگردد ،توجيه كنيم؟ وما ميدانيم كه مجع ميان تعصب نژادى گورگورانه واسالم نا
ممكن ،بلكه حمال است ،ومبثابه مجع كردن آتش وآب در يك ظرف است.
ء
فردوسى بنظر مسلمانان ايراىن ،يك مسلمان واقعى است ،وبراى متعصّبان نژادى مناينده
مملكت ايران شاهنشاهى است ،كه اعراب آمدند تا اين مملكت را ازبني بربند ،وخواسته اند اسالميت
انديشه فردوسى را انكار كنند ويا حىت اورا معاند اسالم نشان دهند.
اين دوگرايش ذكر شده صحيح ودر شاهنامه ظاهر است.
اول :اين تعصّب نژادى كه عكس العملى بود ناشى از ،رفتار امويان كه كارشان از كار

اسالم جدا است ،از آن حلظهء از تاريخ اسالمى كه معاويه خالفت را به يك "ملك عضوض" بدل
كرده ،ودر مسجد مدينة بعد از شهادت امام حسن عليه السالم به صراحت اعالم كرد كه به سنت
خلفاى راشدين تبعيت منى كنند ،بلكه راهى ديگرى ،مبتين بر مصلحت "مؤاكلة ومشاربة" است،
بگشايد .واز آن تاريخ ببعد مههء مسلمانان غري عرب از مجله ايرانيان زير سلاه قهر آلود وحتقري آميز
فرمانروايان عرب نژاد بسر مى بردند ،تا جاىي كه كارشان به يك نوع عصيان وقيام معنوى وعقيدتى
بر عرهبا كشيد .وبه آيهء قرآن كه داللت بر تساوى مههء اقوام وقبايل آدميان مى كند متوسل شدند تا
خودرا مساوى عرهبا بدانند " يا أيّها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل
لتعارفوا إنَّ اكرمكم عند اهلل أتقاكم إنَّ اهلل عليم خبري" (احلجرات )39/وحديث يبغمرب "ال فضل
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لعربـيّ على أعجميّ إالّ بالتقوى" .وسبّس از اين حدّ بگذرند وخويشنت وهر قوم ديگر از عرهبا برتر

مشردند ،واز اين طريق فرقه بنام "شعوبيه" پديد آورند كه كارشان مبارزهء فكرى يا برتر انديشى عرهبا

وسياست متعصّبانه نژادى آنان در زمان امويان وآغاز دورهء عباسيان بود .اين انديشه را در بسى از
آثار عربگويان ايراىن ونيز در خبشى از آثار پارسى تا شاهنامهء فردوسى ودر داستاهناى قهرماىن ايران
بروشىن وصراحت متام مى توان يافت.
در قرن دوم وسوم هجرى قمرى بسيارى از علما وفيلسوفان وشاعران ايراىن نژاد به زبان عرىب
سخن گفته شهرتى حاصل كرده اند كه نامشان را در كتب تراجم من بينيم وذكر مههء آهنا سخن را
بدرازا مى كشاند.1
أما قرن چهارم ونيمهء اول قرن پنجم بايد مهمترين دروه از ادوار متدن اسالمى ايران دانست،

دورهء استحصال ايرانيان از كوششهاى متمادى خود در قرن دوم وسوم براى باز يافنت استقالل كامل،
ودورهء هبره بردارى آنان از كوششهاى علمى وادىب ،ودوره شگفت انگيز نثر ونظم فارسى است.
آغاز اين دوره تايك قرن باغلبه پادشاهان ايراىن نژاد مهراه بود وبالنتيجة دورهء درخشان علم وادب
وآزادى افكار بشمار مريفت ،ودر أواخر اين دوره كه هنوز درخشندگى متدن ايراىن خريه كننده
وچشم گرينده بود مقدمات غلبهء حكومتهاى غري ايراىن نژاد فراهم آمد ودوران جديدى در تاريخ
ايران آغاز شد.
در اين دوره ابو القاسم فردوسى طوسى شاعر بزرگ محاسه سراى ايران ،ويكى از شاعران

مشهور جهان وستارهء درخشندهء آمسان ادب فارسى واز مفاخر ملت ايرانست ،زندگى كرد.
فردوسى در خانواده ئى از طبقهء اجتماعى دهقانان چشم بدنيا گشود ،وبه مهني علت از تاريخ
ايران قبل وبعد از اسالم آگاه بود وبه ايران عشق مى ورزيد ،به ذكر افتخارات ملى عالقه و از
سرگذشت نياكان خويش آگاهى داشت.
فردوسى وقىت ديد ،ىب هويىت وستم در روزگار او رواج يافته ،وحكام عرب وامريان ترك بر
ايران تاخته اند وبه قول جالل آل محد "مى نشيند وبه چه حوصله اى ،چه عظمىت كه منت اساطري
است وسازنده تاريخ است ،عني كارى كه جالل الدين رومى كرد ،در حببوحهء محلهء مغول". 2
فردوسى در شاهنامه ،با اين ويژگى كه او شاعرى "محاسه ساز ومحاسه سراست" ايران باستان
را دو باره زنده كرده است ،اما ايران او ايران آرماىن اوست :ايران شكوفا پرخري وعدل وانصاف
است ،نه ايران اشرافيت وبردگان.
 -1تاريخ أدبيات إيران ،جلد اول ،ص .75 -14
 -2جالل آل أحمد ،مج ،2ص .471
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انسان او مهان انسان آرماىن اوست :انسان خِردمند وخِرد پرور ،نيكوكار ودادگر پرعشق
وشور وكماجلوىي.
شاهنامه ،سرود اميد است ،اميد دستياىب به حقيقت ،مهر ،عدالت ،خردمندى كه در دنياى
حكمت خيز شاهنامه در قالب اساوره ها وتاريخ رنگ آميزى شده است .وهنر بزرگ فردوسى اين
است كه مى داند چگونه وچرا براى كدام خماطب سخن بگويد .سخىن كه قلمروش در عرصه عمر
وقرن ومهو طنان او حمبوس منى شود ،در عرصه نسل هاى پى در پى زنده مى ماند .تا به امروز ،واز
ء

حوزه ملت ايران فراتر مى رود ،واز حوزه ملت هاى فارسى زبان نيز مى گذرد[ .اگر ما بشاهنامه
بايسنغرى ،كه آن نسخه اى از شاهنامه فردوسى به خط جعفر تربيزى بايسنغرى است ،وبه فرمان
بايسنغر غياث الدين (098 -023هـ) نوشته شده بود ،اين نسخه مصوّر ومذهّب كه از

شاهكارهاى هنر ايراىن عصر اسالمى به مشار مى آيد ،ودر كتاخبانهء موزهء كاخ گلستان (در هتران)
نگاهدارى مى شود ،نگاه كنيم ،ميتوانيم درك كنيم تا چه حدّ شاهنامه را نزد فرمانروايان غري ايراىن
جملّل وگرامى وحمترم بود.
اگر ما در شاهنامه بنگرمي ،اين تضاد وتعارض ميان مسلمان بودن وايراىن نژاد بودن را خيلى
روشن مى بينيم ،وبراى منونه در اينجا به نقل ابياتى از "نامهء رستم فرخزاد" اكتفا مى شود ،كه از
ميدان جنگ "قادسيه" به برادرش نوشته بود ومشتمل بر توضيحات روشىن در بارهء وضع سياسى
واجتماعى وديىن ايران در آغاز قرن پنجم هجرى بود ،اين نامه مهيناور آغاز ميشود:
بيا ورد صُالّب واختر گرفت/ز روز بال دست برسر گرفت
يكن نامه سوى برادر بدرد/نبشت وسخنها مهه يادكرد
خنست آخرين كرد بر كردگار/كزويست نيك وبد روزگار
دگر گفت كز گردش آمسان/پژوهنده مردم شود بدگمان
گنهكارتر در زمانه منم/از ايران گفتار اهرمينم
كه اين خانة از پادشاهى تُهيست/نه هنگام پريوزى وفرهيست
 ...تا اينكه مى گويد:
بايرانيان زار وگريان شدم/زساسانيان نيز بريان شدم
دريغ آن سر وتاج واورنگ وختت/دريغ آن بزرگى وآن ف ّر و خبت
كزين پس شكست آيد از تازيان/ستاره نگردد مگربز زيان
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 ...چونامه خبواىن تو با مهتران/برانداز وبر ساز لشكر روان
مهه گرد كن خواسته هرچه هست/پرستنده وجامه هاى نشست
 ...سخن هرچه گفتيم مبادر بگوى/نبيند مهانا مرا نيز روى
درودش ده از ما وبسيار پند/بدان تا نباشد بگىن نژند
 ...مهيشه بيزدان ستايش كنيد/جهان آفرين را نيايش كنيد
 ...رهاىي نيامب سراجنام ازين/خوشا باد نوشني ايرانزمني
چوگيىت شود تنگ بر شهريار/تو گنج وتن وجان گرامى مدار
كز آن ختمهء نام دار ارمجند/منا ندست جز شهريار بلند
نگهوار او را بروز و بشب/كه تاچون بود كارمن با عرب
زكوشش مكن ايچ سسىت بكار/بگيىت جو او نيست پروردگار
ز ساسانيان يادگارست وبس/كزين پس نبيند ازين ختمه كس
دريغ اين سر وتاج وآن مهر وداد/كه خواهد شدن ختت شاهى بباد
تو بدرود باش وىب آزار باش/مهيشه به پيش جهاندار باش
گر اورا بد آيد توسر پيش اوى/بشمشري بسپار وياوه مگوى
چو با ختت منرب برابر شود/مهه نام بوبكر وعمر شود
تبه گردد ابن رجنهاى دراز/نشيىب دراز است پيش فراز
نه ختت ونه ديهيم بيىن نه شهر/زاختر مهه تازيان راست هبر.

اگر نيزه بركوه قارن زمن/كذاره كنم زآنكه رويني تنم
كنون تري وپيكان آهن گذار/مهى برهنه نيابد بكار

مهان تيغ كان گردن پيل وشري/فگندى بزخم اندر آورد زير
نربّ دمهى پوست بر تازيان/ز دانش زيان آمدم بر زيان

مرا كاشكى گر خرد نيسىت/گز آگاهى روز بد نيسىت

بزرگان كه در قادسى با منند/درشتند وبا تازيان دمشنند
گمانند كاين بيشه پرخون شود/ز دمشن زمني رود جيحون شود
ز راز سپهرى كس آگاه نيست/ندانند كاين رنج كوتاه نيست
چوبر ختمه ىي بگذرد روزگار/چه سود آيد از رنج واز كارزار
ترا اى برادر تن آباد باد/دل شاه ايران بتو شاد باد...
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اگر ما تفسريى عجوالنه وصورى از اين ابيات ياد شده ،وبسيارى از بيت هاى فردوسى به
عمل آورمي ممكن است اورا معاند با اسالم تلقى كنيم :آن دمشنان كه نامشان اينجا اعراب يا تازيان كه
در جنگ قادسيّه شركت كردند ،از مسلمانان اوايل بودند كه به جهاد رفتند تا اسالم را خارج از
حدود "جزيرة العرب" گسترش بدهند.
اول :واژه اعراب يك كلمهء توهني وحتقري آميز است ،كه در قرآن در دو سوره :توبه
وحجرات آمده است " ،األعراب أشدّ كفرًا ونفاقًا وأجدر أال يعلموا حدودَ ما أنزل اهلل على رسوله
واهلل عليم حكيم " يعىن[ :عرهباى باديه نشني كافرتر ومنافق تر از ديگرانند وبه ىب خربى از احكامى
كه خدا بر پيامربش نازل كرده است سزاوارتر كند .وخدا دانا وحكيم است] (توبه ،آية  )38و"قالت
األعراب آمنّا ،قلّ مل تؤمنوا ،ولكنْ قولوا أسلمنا ،وملا يدخلِ اإلميان يف قلوبكم ،وإنْ تُطيعوا اهللَ
ورسولَه ال يَلتكم من أعمالكم شيئًا إنَّ اهلل غفور رحيم" (احلجرات ،آية  .)31يعىن [اعراب باديه
نشني گفتند :اميان آورمي :بگو :اميان نياورده ايد ،بگوييد كه تسليم شده امي ،وهنوز اميان در دهلايتان
داخل نشده است ،واگر خدا وپيامربش را اطاعت كنيد ،از ثواب اعمال مشا كاسته منى شود ،زيرا خدا
آمرزنده ومهربان است].
واژه ديگر كه معنايش توهني وحتقري به عرب است كلمه تازيان كه از فعل تازيدن مشتق است
ومعىن تازيدن :تاخنت ومحله كردن وهجوم كردن و زدن .وهم ميدانيم كه تازي :به معىن سگ
شكارى بكار رفته است.
واين معاىن را كه مستشرقان وهم ايرانيان متعصب كه در نيمهء اول قرن بيستم ميالدى
ميكوشيدند تبليغاتى برضد دين اسالم كه به دستهاى عرهبا به ايران داخل شده بود ،ميان مردم ايران
وجوانان ايراىن منتشر كنند .وبسيارى از بيت هاى فردوسى تفسري كردند بگونهء كه اورا معاند با
اسالم تلقى كنند .حىت برخى از پژوهشگران كوشيده اند فردوسى را حىت غري مسلمان جلوه دهند.
مثل كارى كه تيودور نولدكه كه در "محاسهء ملى ايران" اجنام داده است .در آن كتاب نولدكه با ريز

بيىن ويژهء خويش ،با تسلط بر زباهناى زنده ومرده دنيا ،باتفحص در نسخه بدل ها شخصيت
فردوسى وشاهنامه را حتليل وتفسري كرده است" .او سرزمني شاهنامه را شخم زده است ودر نقاطى
كه مناسب دانسته "مني" كاشته است .مني ضد فردوسى ،وضد ايراىن وضدّ اسالمى ،وشگفت است
كه پاسخى سزوار او ،پس ازگذشت قريب صد سال هنوز داده نشده است .كتاب نولدكه نيز به
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فارسى ترمجه شده ومترجم حمترم با افزودن كلماتى از پيش خود ،بُعد وصبغه ضد اسالمى كار نولدكه
را كامل كرده است".1
ء

متامى تالش نولدكه اين است كه شاهنامه را از جهت كمى وكيفى كم ارزشتر از منظومه
هومر ،ايرانيان را مردمى متكرب ومبالغه گو ونيز فردوسى را غري مسلمان نشان دهد .مى گويد( :گفته
هاى او در بدو كتاب عقايد خدا پرسىت مالق است ،ورباى به عقايد خمصو مسلماىن ندارد ،ونيز
در مرثيه پس رش ،آجنا كه دلِ شاعر صريح وآشكار گفتگو مى كند ،هيچ نكته اى كه در واقع مربوط
به عقيده مسلماىن باشد گوشزد منى شود.
در افسانه اى كه از مأخذ اسالمى اقتباس شده وراجع به زيارت اسكندر از كعبه است،
اظهار مى كند كه خداى زمني وزمان احتياجى به جا ومكان ندارد .بيان اين مالب را مى توان به

منـزله مشاجره قلمى با اصاالح اسالمى (خانهء خدا دانست)...2
 ...گذشته از اين ،بروشىن بيدا ست كه گفتار در ستايش پيامرب ( ) كه فردوسى به صراحت دين
وآيني وراه ورسم خود وعشق ودوسىت اش نسبت به اهل بيت پيامرب ( ) وعلي (ع) را مارح كرده
است واز اوج دلدادگى خود سخن گفته است ،مورد كمترين توجه وشناخت وبررسى قرار نگرفته
است .علت روشن است :نولدكه مى خواهد از شاهنامه را ابزارى براى تقابل ميان ايران واسالم،
وايرانيان وعرب بتراشد ...حمور شرق شناسى واسالم شناسى نولدكه مهان اسالم ستيزى است.
وجمموعهء آثار ومقاالت او گواه اين مدعاست.3
اين كار نولدكه ،ديگران در ايران كه به كليت نگرش وروح وگوهر شاهنامه توجه نداشته
باشند ،وبه هر دليل به انديشه ديىن وباور مذهىب فردوسى توجه نكنند ،ويا حىت به عكس بكوشند
شاهنامه را از بستر انديشهء ديىن فردوسى جدا كنند ،يا بتعبري زنده ياد جالل آل أمحد "فردوسى بازى"
كردند ،او اين تعبري را براى كساىن به كار برد كه از نام وياد فردوسى ،خواستند مردم را اغوا كنند

ودر تقويت بنياد نظام پادشاهى بكوشند.4

 -1حماسه فردوسى ،عطاء هللا مهاجراني ،جلد اول ،انتشارات اطالعات ،چاب اول 4752ش .ص .464
مترجم كتاب حماسه ملى ايران ،بزرگ علوى -مشهور به آقا بزرگ -است .به عنوان نمونه .يكى از پا ورقى هاى مالب ( )41كتاب مى
خوانيم" :يكى از اهاىل مكه نضر بن احلارث نام در آن ايام براى مهشهرى هاى خود آنچه را كه در سرزمني فرات راجع به رستم واسفند ياذ شنيده بوده ،حكايت
مى كند ،ومعلوم است كه اين مردمان كامال ىب دين وىب مذهب از اين افسانه ها بيشتر از قصه هاى خشك مذهىب قرآن لذت مى برند (ابن هشام)277 -414 ،
به نقل نولدكه.72 ،
واما :نولدكه تنها مى گويد :آن ىب دينان ،آن افسانه هارا از قصه هاى پرهيز گارانه قرآن بيشتر دوست داشتند .كلمهء (خشك) بزرگ علوى افزوده است.
 -2مهاجرانى ص  462بنقل از حماسه ملى ايران ،نولدكه ،ص .57 -51
 -3م .ن ،ص .467
 -4در خدمت وخيانت روشنفكران ،مج ،2ص .476
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از اين زاويه ،متأسفانه ،ستمى آشكار بر فردوسى وشاهنامه رفته است .كتاىب كه بستر
حركت وستوهناى نگهدارنده اش حكمت الٰهى است ،تبديل به ابزارى براى تزيني ظلم وستم شد.
پژوهشگران خمالف انديشه مذهىب يا غري مذهىب ويا چپ ،زمخهاى بسيارى بر پيكرِ فردوسى وشاهنامه
زدند.
أما در پاسخ ،بآهنا كه كوشيده اند بر آفتاب انديشه ديىن فردوسى ابر ترديد وغبار وهم
پوشانند وپراكنند ،بويژه نولدكه حمقّق بزرگوار "حميط طباطبائى" در باره شيوه داورى نوشته اند:
"نولدكه كه حقًّا خنستني حتقيق باسلوب جديد در بارهء فردوسى وشاهنامه در كتاب خود
كرده ،به اقتضاى تأثر ريشه دار خود به روح تربيت مشترك كليسا وكنشت ،با آهنمه وسعت ديد
تارخيى واحاطه نظر بر منابع ومآخذ روايات شاهنامه ،نتوانسته گريبان خود را از دست شاهنامه

تعصب غري ارادى كه زاده سابقه دور و دراز بدخواهى مسلماىن از طرف صليبيان بوده ،رها سازد
ودر احكام خود نظرهاىي دور از انديشهء آزاد منصف مى دهد .وى در فصل  22از اثر خود پس از
اظهار نظرهاى خمتلف ومتناقض ...بعدًا آقاى طباطبائى مى نويسد:
"به اشكال مى توان پذي رفت كه فردوسى علوم وفضايل عصر خود ،من مجله علوم ديىن
واسالمى را حتصيل كرده باشد".1
فردوسى واسالم:
نولدكه مى گويد" :در هر حال ما مى توانيم اطمينان داشته باشيم كه او -يعىن فردوسى-
هيچ وقت جدّا معتقد به يك مذهب رمسى نبوده است .وىل مى توان قبول كرد كه فردوسى علوم
وفضايل عصر خود ،من مجله علوم ديىن وفلسفه اسالمى را حتصيل كرده باشد".2
كساىن كه خواسته اند اسالميت انديشه فردوسى را انكار كنند ،يا حىت اورا معاند اسالم
نشان دهند ،به استناد از اشعار سابق ،يا هبره گريى نه فقط از اساطري وتاريخ روزگار ساساىن ،بلكه از
تفكرات وعقايد فلسفى كه در زبان هپلوى مارح شده ،استفاده كرده اند.
أما انديشه ديىن واميان مذهىب فردوسى به روشىن در گفتارَش (گفتار اندر ستايش پيغمرب ما
صلوات اهلل وسالمه عليه) 3تبيني شده است :او در اين گفتار مى گويد كه راه بايد از سخن پيامرب
شناخت .سخن پيامرب مثل آب است كه تاريكى ها را مى شويد ومى زدايد.
 -1محيط طباطبائى ،فردوسى وشاهنامه ،ص  12و.17
 -2حماسه ملى ايران ،نولدكه ،ص  01و.04
ء
 -3عنوان اين گفتار در نسخه هاى مختلف شاهنامه تا حدودى متفاوت است ،ولى مضمون همه آنها يكى است.
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به گفتار پيغمربت راه جوى/دل از تريگى ها بدين آب شوى
چه گفت آن خداوند تنـزيل و وحى/خداوند امر وخداوند هنى
كه من شهر علمم عَليَّم در است/درست اين سخن گفت پيغمرب است
گواهى دهم كني سخن راز اوست/توگوىي دوگوشم بر آواز اوست
حكيم اين جهان را چو دريا هناد/برانگيخته موج از او تندباد
چو هفتاد كشىت برو ساخته/مهه بادبان ها بر افراخته
يكى هپن كشىت بسان عروس/بياراسته مهچو چشم خروس
حممد بدو اندرون باعلى/مهان اهل بيت نىب ووصى
اگر چشم دارى به ديگر سراى/بنـزد نىب ووصى گري جاى
گرت زين بد آيد گناه من است/چنني است واين دين وراه من است
برين زادم وهم برين بگذرم/چنان دان كه خاك پى حيدرم
عالوه بر مقدمه وگفتار در ستايش پيامرب ( ) ،فردوسى در شاهنامه در موارد ديگرى نيز از
پيامرب اسالم ( ) ي اد كرده است .معموالً در مواردى كه سخن را از آفرينش وستايش خداوند متعال
آغاز كرده است پيامرب ( ) را وصف منوده است .او در داستان سياوش مى گويد:
جز اورا خموان كردگار جهان/جز اورا مدان آشكار وهنان
به پيغمربش بر كنيم آفرين/به يارانش برهريكى هم چنني.1

در پادشاهى اسكندر ،در سراجنام سخن سروده است:
بر اندازه زو هرچه بايد جنواه
به يزدان گراى وبه يزدان پناه
جز او را خموان كردگار سپهر
وزو بر روان حممّد درود

فروزنده ماه وناهيد ومهر
2
به يارانش برهريكى برفزود

و در پادشاهى شابور پسر اردشري:
به يزدان گراى وسخن زو فزاى كه اويست نيكى ده ورهنماى
كه صلوات تاجست بر منربش.1
درود از تو برگور پيغمربش
 -1مهاجرانى ،ص  417بنقل از شاهنامه خالقى بيت  11تا .415
 -2همان ،ص  410بنقل از شاهنامه ،مسكو ،مج ،7ص .415
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اضافه براين ،در نامه اى كه "سعد بن أيب وقّا " فرمانده سپاه مسلمان براى رستم فرخزاد
مى نويسد وشاه ايران را دعوت به اسالم مى كند:
كه گر شاه بپذيرد اين دين راست/دو عامل به شاهى وشادى وراست
مهان تاج يابد مهان گوشوار/مهه ساله با بوى و رنگ و نگار
شفيع از گناهش حممد بود/تنش چون گالب مصعَّد بود
به كارى كه پاداش ياىب هبشت/نبايد بباغ بال كينه كِشت.2
عالوه بر آن ،در آخرين ابيات شاهنامه اين دوبيت پاياىن شاهنامه است:
ز ما آفرين باد بر مصافا
هزاران درود وهزاران ثنا
مهى آفرين خوامن از هبر دين
وبر اهل بيتش مهيدون چنني
او در جستجوى رستگارى در دنيا وآخرت است :نگاه بلند ودور پرواز او از افق دنيا فراتر
مى رود .مى خواهد در هر دو گيىت از بدى بر كنار باشد.
وقىت با خداوند مواجه مى شود ،غري از نيكى وپاكى متاعى نداشته باشد ،براى دريافت
وراهربدن به چنني سراجنامى ،مى گويد:
دل از تريگى ها بدين آب شوى
به گفتار پيغمربت راه جوى
راه را بايد از سخن پيامرب شناخت ،سخنان پيامرب مثل آب است ،كه تاريكى هارا مى شويد
ومى زدايد.
وقىت فردوسى در ستايش خرد ،از "داناىي" سخن گفت ،واينكه آرامش جان انسان وتواناىي او
در داناىي است .انسان جستجوگر ،راه را در سخن پيامرب ( ) مى جويد،
ومييابد كه پيامرب ( ) شهر دانش وداناىي است ومترصد ورود است .از كدام "در" وارد
شود ،ودر عظمت پيامرب ( ) سر بر آستان او قرار دهد؟ درِ "شهر علم" على (ع) است.
ترديدى نيست كه بيان فردوسى ،نشانه ومنادى از عشق آتشني او به على (ع) است .او برقله
كمال دانش وهنر وپاكى ايستاده ومى گويد:
براين زادم وبرين بگذرم
نباشد جز از ىب پدر دمشنش

3

چنان دان كه خاك پى حيدرم
كه يزدان به آتش بسوزد تنش

 -1همانجا.
 -2حماسهء فردوسى ،عطاء هللا مهاجراني ،ص .415
 -3عطاء هللا مهاجرانى ،حماسه فردوسى ،ج ،4ص  ،475بنقل از شاهنامه ،خالقى ،دفتر يكم ،ص  ،44ديباچـه ،بيت .411

12

هر آن كس كه در دلش بغض على است از و زارتر در جهان زار كيست

1

براساس آنچه گفته شد ،ترديدى نيست كه فردوسى انساىن دين باور وشيعه بوده است.
اشاره به واليت ووصايت على (ع) ،اشاره به اهل بيت ،اشاره به كشىت جنات خبش خانواده پيامرب
( ) در درياى توفاىن دنيا ،بروشىن نشان مى دهد كه انديشه ديىن فردوسى چگونه بوده است.
حاال ،چاور اين اشكاىل را كه مارح كردمي حلّ بكنيم ،مگر از نظر كلى بشيوه ادىب
فردوسى ،مهيناور كه مرحوم طباطبائى باين نكته مهمى اشاره كرده اند:
واينكه "به مهان اندازه كه حبث در باره عقيده دانشمندى متكلم ،يا فيلسوىف اجتماعى راجع
به موضوعهاى ديىن واجتماعى كارى آسان است ،پى بردن به عقيده واقعى سخنوران در باره هر
موضوعى دشوارى دارد .زيرا حيات عقلى شاعر زير فشار احساس وعاطفه شاعرانه پيوسته دچار جزر
ومدّ است ،عقيده هر سخنورى راجع به موضوعات گوناگون تابع آن احساس است ،كه بر اقتضاى
مقام در قلب او توليد شده است .مهني كه خربى اورا بد آيد ،ىب درنگ بد مى گويد وچون نيكو
پندارد ،خوب مى ستايد ونه آن بدگوىي را مى توان عقيده قاعى او در اين باب دانست ،ونه ستايش
اورا بايد فصل اخلااب اعتقاد وى حمسوب داشت".2
فردوسى كه ىب شك سرآمد مهه داستانسرايان است ،در كالم خود سخن را مقتضى مقام مى
آورد وبر هر كه كشته شود تأسّف مى خورد ،وبدى ازهر كس سرزند ،سزاوار نكوهش مى داند،

پس كشف عقيده اين گونه سخنوران در صورتى كه سخن مقالهء ام به اين خاطره كه در تذكره
جمالس النفائس آمده ختم مى كنم:
"چون فردوسى وفات كرد ،شيخ ابو القاسم گركاىن بر او مناز خنوانده وعذر خواسته كه او
مدّ اح كفار بوده ،وبعد از آن به كشف مشاهده كرده كه فردوسى در هبشت فردوس باحور عني در
قصور است .شيخ به او گفته به چه چيز خداى متعال ترا آمرزيد ودر جنت ساكن گردانيد؟ فردوسى
گفت :به دو چيز ،يكى به آنكه تو بر من مناز خنواندى ،ويكى آنكه آن بيت در توحيد گفته ام:
ندامن چه اى هرچه هسىت توىي".3
جهان را بلندى وپسىت توىي

 -1همان ،اين دو بيت در شاهنامه خالقى در حاشيه آمده.
 -2محيط طباطبائى ،فردوسى وشاهنامه او ،ص .21
 -3مير نظام عليشير نوايى ،تذكره مجالس النفائس ،به سعى على اصغر حكمت ،تهران :كتابخانه منوجهرى 4767ش ،ص  217و.211
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