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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  145 -  115 ،1394 تابستان، دومسال ششم، شمارة 

  )نامههشا (ملي  ةروايتي نو از تدوين حماس

  *علي محمدي

  ***فهيمه ارتقايي، **انتصار پرستگاري

  چكيده
 شـاهنامه ملي حماسة آمدن  كوشش نويسندگان در اين مقاله به بازخواني روند پديد

يـا   شـاهنامه آمـدن   تر به روند پديـد  اي تازه نويسندگان از زاويه. معطوف بوده است
منقح نسبت  اين درست است كه ما امروز از متن به. اند ملي پرداخته حماسةشاهكار 
كـه در   ايـن از  ، امـا منـديم  بهره ملي حماسةيا به تعبيري ديگر، كتاب بزرگ  شاهنامه

اي، زبـاني،   هاي فرهنگي، اسطوره ترين متن كه از باشكوه ،آمدن اين متنفرايند پديد 
كـه در   يا اين تي رخ دادهتحوالو تاريخي ايران و زبان فارسي است، چه  ،، ادبيملي

. تـر سـخن در ميـان اسـت     كم هوقوع پيوست هايي به سير سرودن آن كتاب چه حادثه
نگارنـدگان ايـن    .نبودن منابع كافي ؛اي مشخص است سبب اين كاستي هم تا اندازه

انـد   به اين باور رسيده شاهنامههاي تاريخي و شواهد شعري در متن  مقاله در بررسي
هاي نوشتاري و به حدس و گمان،  متن يا متن  كه خود حاصل ،فردوسي شاهنامةكه 

اي از پيش تعيين  ، در فضايي بسيار خطربار و با نقشهاست هايي شفاهي بوده روايت
اي پيروزمندانـه   گونـه  و همت واالي فردوسـي بـه   ملي حماسةحاميان  دست به شده

حاميـان   دسـت  بـه اي زيركانه و مخفيانـه   اين پيروزي حاصل نقشه. پديد آمده است
تـا سـرانجام بـه همـت      شـد حمايـت   از آن بود و در مراحل گوناگون ملي حماسة

اين مقاله، در فرايند يادشده تا بر نتايج  بنا. فردوسي به شكل كنوني به دست ما رسيد
نشسـتن ايـن نهـال پربـار بسـياري از بزرگـان        بار رسيدن به اين نقطه از شكوه و به

  .دوست ايراني در اين راه جان باختند فرهنگ و ادب و خويشكاران وطن
  .فردوسيبزرگان فرهنگ و ادب، ، ملي حماسةباختگان،  جان :ها كليدواژه
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  مهدمق. 1
 رد. تر نيـاز دارد  كه اثباتش به تحقيقات بيش است شده  گذاشتهاي  فرضيهبناي كار ما بر 

گفتـه  سخن   در اين گفتار از دو حادثه. كند ما را تأييد مي ةپايي از شواهد تاريخي فرضي
يكـي  . شود شناسي ابراز مي شاهنامه/ هاي فردوسي بار در بحث كه براي نخستين شود مي
و  اسـت  رخ داده ملـي  ةحماسـ   گيـري  شـكل   پي كه در كشتارهايي اشاره دارد  سلسلهبه 

در  ويـژه  بـه است كه پس از بروز كشتارها در خراسان و  يپنهان يگزارش انجمن يديگر
دهقانـان بنـا نهـاده شـد و       انجمني كه به پـايمردي . گرفت  در توس شكل سپسمرو و 

 ةآغـاز سلسـل  رنگش پـيش از   انجمني كه پي ،برخي اميران ساماني از آن حمايت كردند
عضـايش را  تـرين ا  كه بيش غزنوي، با اين ةساماني ريخته شده بود و تا پايان دور  رسمي

  .از دست داد، دوام آورد
  

  باختگان ؛ نخستين جانخاندان سهل. 2
دادهـاي   چندان روشن تاريخي درفـش گردكـرد روي   ترين كساني كه به استنادهاي نه كهن

هاي سياسي و ميهني و اعتالي فرهنگـي   مبارزهزمينة و تاريخي را در  ،اي، حماسي اسطوره
ايـن خـانواده پـيش از     فعاليـت . فرزندان سهل از خاندان هاشم بودند ،به اهتزاز درآوردند

زمـان   سوم هجري يعني هـم قرن ساماني در اطراف مرو و در  گيري حكومت مستقل شكل
ر و هـم در پوشـش   هـم آشـكا   شـاهنامه فردوسي در . بود  با حكومت طاهريان آغاز شده

ـ  نخستينوي . سخنان ديگر و تعريض از سهل نام برده است از مـرگ رسـتم    ةبار در حادث
  :سهل نام برده است

ــامش آزاد ــد ن ــر ب ــي پي ــرويك  كه با احمـد سـهل بـودي بـه مـرو        س
ــن    دلــي پــر ز دانــش ســري پرســخن ــاي كهـ ــر ز گفتارهـ ــان پـ  زبـ

ــ ــا نامـ ــتيةكجـ ــروان داشـ ــوان     خسـ ــر پهلـ ــن و پيكـ ــتيتـ  داشـ
ــژاد ــيدش ن ــان كش ــام نريم ــه س ــاد    ب ــه ي  بســي داشــتي رزم رســتم ب
ــافتم ــك    بگـــويم كنـــون آنـــچ ازو يـ ــخن را ي ــافتم  س ــر ب ــدر دگ  ان

  )439 ،دفتر پنجم: 1386فردوسي، (

مـرگ رسـتم   . مرگ رستم ةهاي باال مربوط به داستان شغاد نابرادر است و حادث بيت
سـاده نيسـت؛ مـرگ آرزوهــا و     يداد رخ شـاهنامه كـم بـه روايـت فردوســي در     دسـت 
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 حماسةكه بخشي مستقل از نقدش را به  ،ديويدسن. بزرگ است اي ههاست، فاجع انگيزه
، بـه  است نهاده شاهنامهشاعر و پهلوان در را  شو نام كتاب است پهلوانان اختصاص داده

ديويدسـن،  (داشـته اسـت    صه خـا جـ ويژه حضور رستم تو ت بخش پهلواني و بهياهم
نامـه   خواست نـام كتـابش را شـه    اگر فردوسي مي كه گويد جيحوني نيز مي). 91: 1378

 ويژه ، بهگران شهريار وران و ياري گذاشته تا داستان نام نامه ور نام اما، توانست بگذارد مي
فردوسـي خـود   «: اسـت  شـده گفتـه  كـه   ايـن ). 11: 1380جيحوني، (را بيان كند  ،رستم
ي بـه  دتا ح ،)67: 1383حميديان، (» نامه درحقيقت پهلوان شاهنامهمنش است و  پهلوان

نامه است، بدون نـام پهلـوان    پهلوان شاهنامهاگر . همين حضور پررنگ رستم اشاره دارد
ـ    ،رو  از اين. پهلوانان چيزي كم دارد اسـت و مـتن   بـوده  بـزرگ   اي همـرگ رسـتم حادث

از نظـر   ،رو  از ايـن . آن براي فردوسي اهميت دوچندان داشـته اسـت   ةحكايت و حاشي
روايـت تـاريخ و اسـطوره    كنـار  او به داستان مرگ رستم و خيانت شغاد در  نگارندگان

  .است داشتهنگاهي نمادين 
بسـيار ميـان شـعار و     ةهـا و فاصـل   شـدن سـتم   پس از ورود تازيان به ايران و آشـكار 

هايي كه به شهادت تاريخ  جنبش ،ستيزي در ايران شكل گرفت هاي بيگانه جنبش ،شانعمل
پـيش از   ملـي قهرمانان . مايه شد و به شكست انجاميد دست دشمنان خانگي تهي تر به بيش
خانه خنجر خوردنـد؛ از   دست دژخيمان بيگانه از پاي درآيند، از دست دوستان هم بهكه  آن
 شـدن رسـتم    تاريخ داستان نيرنگ شغاد و كشته ةحال در آيندادهاي  رو، در ديدن رخ  اين

كـه داسـتان    ايـن . رود مـي شمار  به ملي ةترين حادث دردآورترين داستان قهرمانان و تراژيك
نظـر   شود به اش آغاز مي خونين خاندان سهل و خانواده ةبا يادآوري حادث شاهنامهشغاد در 

  :تم اساي مه نشانه
ــار ــه گفت ــازگردم ب ــون ب ــروكن ــد   س ــرو  ةفروزن ــه م ــان ب ــهل ماه  س
 هنرمنـــد و گوينــــده و يــــادگير    پــذيرچنــين گويــد آن پيــر دانــش

ــده ــد زال را بن ــرده ب ــه در پ  ايرود و گوينــــــده ةنوازنــــــد   ايك
ــي ــر زاد روزي يكـ ــزك پسـ  كـــه از مـــاه پيـــدا نبـــود انـــدكي   كنيـ

  )441 ،دفتر پنجم :1386فردوسي، (

ايـن   ةگيـرد مسـئل   شدن رستم بهره مي براي بيان كشته  كه فردوسي از چه روايتي اين
رستگار فسايي، (ايرادهايي گرفته شده است  شاهنامهبه روايت شغاد در . گزارش نيست

در  شـاهنامه االن قـ بر اين باشد كه شخص فردوسي يـا ديگـر ن   اگر بنا اما ،)921: 1374
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ف بسـيار  رايـن تصـ   رسـد كـه   نظر مـي  بهباشند،  ف كرده رشدن رستم تص روايت كشته 
زادگان ترك در عهد شـاعر مقايسـه    شغاد كنيززادي است كه با غالم. سنجيده بوده است

هاي فرهنگـي ايـران    ياري خليفگان بغداد به غارت داشته كساني كه به دست شده است،
زادگـان تـرك در ايـران،     رو، ميان نابرادري شغاد و نابرادري غالم  از اين. دست يازيدند

فردوسي بر رستم ايـران   ةزال بر رستم گويا موي ةموي. ان پيوندي رمزآميز يافتشايد بتو
  :باشد ملي حماسةباختگان  و جان

 همي كرد روي و بـر خـويش چـاك      همــي ريخــت زال از بــر يــال خــاك
ــه ــغاد آن ب ــوريدهش ــرين ش ــرواني    بخــتنف ــن آن خس ــد از ب ــت بكن  درخ

ــوم ــاه ش ــل روب ــا پي ــه ب ــد ك ــه دان  سـگالد بـدان مـرز و بـوم؟    همي كين   ك
ــار؟     چنـين روزگـار؟كه دارد بـه يـاد ايـن ــنيدن ز آموزگـ ــد شـ ــه دانـ  كـ

 بـــه گفتـــار روبـــاه گـــردد هـــالك   كه چون رستمي پيش پيري چو خاك
ــه ــردم ب ــان نم ــيش ايش ــرا پ ــار؟      زار؟چ ــان يادگ ــدر جه ــدم ان ــرا مان  چ

ــاه؟ ــدگاني و گـ ــدم زنـ ــرا بايـ ــواب و آرام   چـ ــدم خـ ــرا بايـ ــاه؟چـ  گـ
  )457-456دفتر پنجم، : 1386فردوسي، (

. باري راوي حكايت باال سرو است كه آرزوي سهل ماهـان را فـروزان خواسـته اسـت    
 ،هاي بـاال  شدن رستم دارد؟ در بيت سهل ماهان چه پيوند رازناكي با نابرادري شغاد و كشته 

ا يكـي از  دهـد، سـخن بـر سـر گفتـار سـرو اسـت كـه او ر         كه بيرون ماجرا نشان مي چنان
بـه فـرض كـه    ). 99: 1374صفا، (اند  شمار آورده به شاهنامههاي شفاهي و روايي  سرچشمه

حكايـت سـرو چـه     ،)68: 1378ديويدسـن،  (باشد باواسطه سرو يكي از اين منابع گفتاري 
نـام او   ،ميان آوردهبه از سرو آزاد سخن  شاهنامهجايي كه در  دارد كه هر دو  ربطي به سهل

  .را برده است؟ براي برقراري پيوند ميان اين سرو و سهل نياز به رمزگشايي است
 ةفاصل. سهل بوده باشد ةبر اسناد خانواد  مبتني سرو آزادروايت رسد كه  نظر مي چنين به

سـوم، يعنـي حـدود    قرن فرزندان او هم در آغاز . استقرن   كم يك سهل با فردوسي دست
انـد   توانسته نمي شرو، سهل و فرزندان  از اين .ز ديگري كشته شدند، يكي پس اقمري 300
كـه همـان    ،هـا  آن  راوي امـا  ،براي فردوسـي باشـند   شاهنامههاي  واسطه روايتگر داستان بي

، به همين شاهد گفتـار،  است مرو بوده ةطآزادسرو و از دليران و پهلوانان سرشناس همان خ  
  را نقل كـرده   شاهنامههاي  طرها و هم برخي از داستانخ ةخاطر براي فردوسي هم باواسطه 

ل مـ تأدرخـور  كنـد،   يـاد مـي  » دليري و قهرماني«را  انكه فردوسي صفت روايتگر اين. است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 119   و ديگران علي محمدي

ت پهلـواني نيـز اشـاره دارد كـه در     نت دهقاني به سنبر سافزون جا  فردوسي در اين. است
  .خاندان دهقانان رواج داشته است

 20نيست كه فردوسي حدود  اي شاهنامهف همان سكه در دست ماست با تأ اي شاهنامه
سروده شده بود و بايـد بـه اقتضـاي     شاهنامه. ها سرود سال پيش از روي كار آمدن غزنوي

نويسـي و   نسـخه (منتشـر  شـد تـا    هاي غزنويان ويـرايش مـي   تياسسروزگار و نيازها و ح
و   بـار تـدوين   كم دو سال ديگر و دست   هحدود د يفردوسي ط. شود) پراكندن آن در ايران

نشدن نام خاندان  اين ياد). 125: 1376رياحي، (كردن آن را به دربار فرستاد   از نو بازسازي
پـس از مـرگ   . چنـدان غريبـي نيسـت    مسئلة شاهنامهها در  و فراموشي آن يروشن سهل به

كـم   تـا دسـت  ) بـود فردوسي از دست خشم او به روايتي متواري شده ( فردوسي و محمود
هايشـان از   حكومت سلجوقي شـيرازه  شگاه كه حكومت غزنوي و متعاقب آنسال بعد،  200

ها در ايران، در محافـل رسـمي،    هاي خالفت و ايادي آن سبب ترس از دسيسه بههم پاشيد، 
  مثـال اسـدي  بـراي  . را داشـت  شـاهنامه تر كسي جرئت بر زبان راندن نام فردوسـي يـا    كم

كه فردوسي از دو سو بـر او    )72: 1284نولدكه، (او  ةروايتي برادرزاد ري يا بهشه توسي، هم
و هنـر ايـران را بـه رخ     ،خواست شكوه، بزرگي، دانش جا كه مي نعمتي داشت، آن يول قح

ناچـار از   بـه  نامه گرشاسبتازيان بكشد، جرئت نكرد نامي از فردوسي ببرد؛ اگرچه در آغاز 
كم نيم قرن پس از مـرگ فردوسـي     دستاسدي ). 13: 1354ي، اسدي توس(كند  او ياد مي
هـاي تـاريخي از آشـوب و جنجـال خانـدان غزنـوي و        و به استناد روايت است زنده بوده

يـافتن وجـوه     پـي  در  اي كه در آن هيدر بيانقادر بود او . سلجوقي رخت به آذربايجان كشيد
 در، منـدان ايرانـي بنشـاند    شـكوه  ةصدر همبر تازيان بود نام فردوسي را در ان برتري ايراني

  :حالي كه از آوردن نام او چشم پوشيد
 ... شـتربان  راي غ بويد شما خود گلهچه   مايه عجـم راعيب از چه كني اهل گران

  )112: 1385به نقل از مينوي، (

اي برجسته خـالي   گونه شود جاي فردوسي به ه وقتي از شاعران بزرگ ياد مييدر اين بيان
ب بزرگـي را در ذهـن پژوهشـگر تـاريخ و فرهنـگ      جـ است و نيامدن نـامش عالمـت تع  

ت مديدي بايد در دو نام فردوسي م شاهنامههاي ديگري نيز وجود دارد كه  نشانه .نشاند مي
زده شد اگر نام خانـدان سـهل    بنابراين نبايد شگفت ؛ها از آسياب بيفتد ماند تا آب محاق مي

باره از  توانست يك ها، فردوسي نمي اين هراس ةبا هم. نيامده است شاهنامهكه بايد در  چنان
. ت ايران جان باخته بودند، چشم بپوشدزكه همگي بر سر ع ،شكوه نام خاندان سهل يتمام
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. كنـد  از خاندان سهل ياد مي ،در قالب اشاره و ايما ،او جسته گريخته و نه منسجم و آشكار
اين خاندان به باور خـويش بـر   همة كه   خواند؛ چنان ميخاندان سهل را دلير و شجاع   راوي

. هـاي ايرانـي جنگيـده و در ايـن راه كشـته شـده بودنـد        داري از ارزش سر پاسباني و پاس
 »احمد سهل مردي با راي بود و گربز و دانسته و زيرك«: نيز گفته است االخبار زينصاحب 

  ).152: 1347گرديزي، (
ت يف شخصـ رمعـ  اسـت  جمله بـه سـهل نسـبت داده    چهار صفتي كه گرديزي در اين 

. خـورد  ت پهلواني و دليري گره مينصفت گربزي و زيركي كه با س ويژه به؛ ستاستثنايي او
راوي از سـهل بـراي مـا بيـان       تر است خبر درست ديگري است كـه همـين   مچه مه آن اما
  :خواهد پسر او احمد را بشناساند كند؛ زماني كه مي مي

دهقانـان   ةيزدجرد شهريار بـود و از جملـ   ةسهل از اصيالن عجم بود و نبيربن  احمد  اين
و بـه مـرو گلـي    . گار نام بود احمد، كام دو ج. هاي بزرگ مرو است جيرنج بود كه از ديه

كاريـان   و ايـن كـام  . غايت سرخ باشـد  گويند به. »كاري گل كام«است كه بر او باز خوانند 
د مـ فضل و حسـين و مح . مان بودندجمه دبيران و منو برادران ه. خدمت طاهريان كردند

روزي او را پرسيدند كـه طـالع   . و سهل علم نجوم نيكو دانست. اند بن هاشم  پسران سهل
 پسران خويش چون ننگري، تا عاقبت ايشان چگونه خواهد بود؟ گفت چه نگرم كـه هـر  

حمد چون بزرگ و ا. چنان بود ب عرب و همصخواهند شد اندر تع روز كشته   سه به يك
شـدن پسـران     چنين در باب كشته هم ؛151: 1347گرديزي، ( شد خون برادران طلب كرد

  ).98: 1374صفا،  ← احمد سهل

كـه احمـد را از اصـيالن ايرانـي      ايـن . مهـري دارد  متن باال رازهاي سـربه  سد ر نظر مي به
رازآميـز دهقـان اسـت كـه      ةهمـان واژ » اصـيل «شمارد، ترديدي نيست كه منظورش از  مي

هـاي بسـياري    دهقان پـژوهش  ةواژ بارةدر. فردوسي نيز خود يكي از آن خاندان بوده است
نگـاهي كوتـاه بـه    ). 45: 1378ديويدسـن،  ؛ 81: 1374صـفا،  ؛ 8: 1351مينوي، (است  شده
و اصالت بر حفظ افزون دهقانان  ةات فارسي آمده حاكي است كه طبقيهايي كه در ادب نمونه

سـبب دربـار پادشـاه و      اند؛ بـه همـين   م و حكيم بودهجتر دانشمند و من وايات كهن، بيشر
. ها بشكيبند از آنقادر نبودند مهري از ايران و ايرانيان به دل نداشتند باز   هايي كه هيچ سلسله

اق توسي، زرد عبدالمپوشيده از مح» شاهنامهگفتار اندر فراهم آوردن «جا كه فردوسي در  آن
يكـي پهلـوان بـود    : گويـد  كنـد، مـي   باختگان يادشده در همين گزارش، ياد مي از جان يكي

كـه در   ايـن يـا  ) 12 ،دفتر يكـم : 1386فردوسي، (دلير و بزرگ و خردمند و راد / نژاد دهقان
  :آمده است شاهنامه ةمدمق
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دست ايشـان    نامه را هرچه گزارش كنيم از گفتار دهقانان بايد آورد كه اين پادشاهي به اين 
بود و از كار و رفتار و از نيك و بد و از كم و بيش ايشان دانند، پس ما را به گفتـار ايشـان   

  ).44: 1363، تاريخ سيستان(بايد رفت 

  گيـري  چون و چراي اين طبقـه در شـكل   ها همه حاكي از حضور و تأثير بي اين سخن
 ةآمـدن كتـاب حماسـ    پديـد هاي فرهنگي و شعوبي و سرانجام  ها و حركت تر جنبش بيش
 آيـد  به ميان مياز آن سخن  در اين مقالهبار  ديگري كه براي نخستين ةنكت. بوده است ملي

 ثمـر  گاران براي به آيد، يادكرد رنجي است كه خاندان كام قول گرديزي برمي و باز از همين 
گـار دانسـته    شناسـي گـل كـام    اين سخن در پرتو ريشه. كشيدند ملي حماسةنشاندن نهال 

تـر   ، نام گلـي سـرخ اسـت كـه در بـيش     ه استكه گرديزي گفت گار، چنان گل كام. شود مي
خي، قطـران،  ررودكي، منوچهري، فمانند شاعراني . هاي ادبي كهن از آن ياد شده است متن

كه مورد اسـتناد ايـن    ،جا يكي جز فردوس. اند و سوزني از آن نام برده ،مختاري، فردوسي
شكفته هميشه گـل  / بهار مركه ايران چو باغي است خ: گويد گزارش است، جايي ديگر مي

اين سخن درست در جـايي آمـده اسـت كـه     ). 345: دفتر هشتم :1386فردوسي، ( گار كام
بيند  وقتي شيرويه را مي. هاي شيرويه شكافته شده است باكي خسروپرويز در برابر بي دنبل

مردم دادن ماننـد   داند كه جاي مهي را به ناسزا دهد و مي كه جاي مهي را به مردم ناسزا مي
سـري بـاز    دست دشمن است، پسر را بـا يـادكرد رنـج گذشـتگان از خيـره      بهدادن سالح 

  :م استرگويد ايران باغي خ به او مي. دارد مي
ــار و ســيب و بهــي ــرگس و ن ــر از ن ــردم   پ ــردد ز مـ ــاليز گـ ــو پـ ــيچـ  تهـ
 همـــه شـــاخ نـــار و بهـــي بشـــكنند    ســـپرغم يكايـــك ز بـــن بركننـــد
ــوار اوي ــت ديـ ــليح اسـ ــپاه و سـ ــزه    سـ ــر ني ــرچينش ب ــه پ ــار اوي ب ــا خ  ه
 چه باغ و چه دشت و چه دريا چـه راغ    اگـــر بفكنـــي خيـــره ديـــوار و بـــاغ
ــي ــوار او نفكنـ ــو ديـ ــا تـ ــر تـ  دل و پشـــــت ايرانيـــــان نشـــــكني   نگـ

ــارت و ــود غ ــس ب ــز آن پ ــاختنك ــتن     ت ــين آخـ ــواران و كـ ــروش سـ  خـ
ــه انديشـــ    زن و كـــــودك و بـــــوم ايرانيـــــان ــه در ميـــان   ةبـ ــد منـ  بـ
 خـــردخردمنـــد خوانـــد تـــو را بـــي   چــو ســالي چنــين بــر تــو بــر بگــذرد

  )همان(

اسـت؛  خاطرات خسـروپرويز    زمرةچگونه از  شاهنامهاز بخش سخن فردوسي در اين 
گاري را به خاندان سهل نسبت دهنـد؟ يـاد و رمـز گـل       كه گفته شده است گل كام آنحال 
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فردوسـي سـخن خـويش يـا     . اسـت اتفاق افتاده شدن يزدگرد سوم   گاري پس از كشته كام
از ميـان  . كنـد  از زبـان خسـروپرويز نقـل مـي     است روايت راوياني را كه وفق مرادش بوده

  :گويد سوزني سمرقندي مي هبرده شدشاعران نام 
 گـار  چو كـام  ها بسي بود، نه همه همگل   رانتر بسي بود نه همه چون تـو كـام مه

 خواه بـوي بـرد، بدسـگال، خـار    تا نيك   گـار بـاشتري چـو گـل كـامدر باغ مه
 )200: 1338سوزني سمرقندي، (

سوزني در دو بيـت  . گويد گار با رمز سخن مي اين شاعر نيز از گل كام رسد مي نظر به
دادي تلـخ و   رخ شكـه بـراي مخاطبـان    اسـت  كـرده   اي اشـاره  باال بـا تلـويح بـه حادثـه    

غايـت سـرخ    بـه گويد گلي كه  گار مي دهخدا نيز در شرح گل كام. شده بوده است شناخته
عبـارت   سخن دهخـدا از همـين    رسد نظر مي به. بن سهل منسوب است باشد و به احمد

 دگويد اين گـل بـه جـ    گرديزي مي. استگرديزي ناشي شده است كه سهوي نيز در آن 
ترين جايي كه نام ايـن   جا كه قديم احمد سهل و از آنخود احمد سهل منسوب است، نه 

كند، بعيد نيست اين لقب را مردم غزنه و مـرو   گل آمده است از عهد رودكي تجاوز نمي
شدگان يـا    اش چندان دشوار نيست به نياكان خاندان سهل و كشته زني سببي كه گمانه  به

ت يـ روايت گرديزي نيز اين گمان را تقو. شهيدان پاسدار ايران در اين خاندان داده باشند
گـار   كـام  ؛ يعني به او كه همان »به مرو گلي است كه بر او بازخوانند«: گويد كند كه مي مي
كردنـد و در   طاهريـان خـدمت مـي    ةگاران به سلسـل  خاندان كام. باشداحمد سهل  دو ج

ـ    از جمله هايي  دستگاه ساماني نيز پست ايـن  . بـود  اندبيـري و وزيـري و اميـري ازآنِ آن
يعنـي   ،دهقانان بودند و هم از بازمانـدگان شـهريار ايـران    ةجا كه هم از طبق خاندان از آن

گران ايران و ايراني  يزدگرد سوم، آخرين شاه ساساني، تازيان يا اعراب را به چشم غارت
هـا بـر ايـران و بـه      عرب  بار پس از چيرگي بودند كه نخستينآنان   چنين هم. نگريستند مي

بـر منشـي برتـر و     كه بنا ،ايراني ةهاي آيين گذشت ، با يادآوري مليشور افتادن احساسات 
كه خـود از بازمانـدگان خانـدان     اينه به جو با تو ندشوراند ميادانه بود، مردم را كنشي آز

كه  ،جا مانده در اين خاندان ت بهنكم از س مكتوب يا دست ةماند شاهي بودند، از آثار باقي
ت نو در دستگاه ساسـاني در دفتـر و سـ    هاي شاهاني و پهلواني بود نقل داستان و روايت

هـاي   دادنـد تـا شـعله    مـي  هـايي در اختيـار مـردم قـرار     شد، برگ روايي ضبط و ثبت مي
جـا كـه بـه     آن ،شاهنامه ةدر مقدم. باره به خاموشي نگرايد دوستي يك گري و ميهن ايراني

كند كه امير ابومنصور عبدالرزاق به چـاكر خـويش فرمـان داد كـه      اشاره مي» شاهان ةنام«
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هاي خاندان شـاهي نيـز اشـاره دارد     آثار و كتابها و  ترديد به نامه آورند، بي ها را گرد آن
ي طكه در باال آورده شد، نخستين منبع خ ،هاي فردوسي بر بيت ؛ بنا)35: 1332قزويني، (

ها و اسنادي بـود كـه در    نقل قول ، گرفتحماسه قرار  مليكه در اختيار انجمن  ،و روايي
 ،سرو را بـه خانـدان سـهل     دكه فردوسي آزا اين. داشت اختيار خاندان هاشم و سهل قرار

كند، از  با صفت پهلواني از او و خاندان سهل ياد مي كه اينداند و  منسوب مي ،پدر احمد
شهرياران پيشين بـوده اسـت،    كه ميراث همان  ،لواست كه او از منابعي دست اروي   آن

مـوروث  ت دهقاني در اين خانـدان  نكه همانند س ،پهلواني ةبه رشت ويژه بهسخن گفته و 
كسـاني كـه در راه مبـارزه بـا      نخسـتين  رسـد   نظر مي بهدر نتيجه . اشاره كرده است ،بوده

نسـبت گـل   . باختند، خانـدان سـهل بودنـد     جان مليهاي  حماسه  گيري بيگانگان و شكل
كه گفته شد، پس از شهادت چهار فرزند سهل به ايـن خانـدان بايـد داده     گاري، چنان كام

 ، وحسـين  ،هـاي فضـل   سه فرزند سهل با نامنخست ارش گرديزي، بر گز بنا. شده باشد
 ،احمـد سـهل  ). 151: 1347گرديـزي،  (باختند   د آشكارا بر سر مبارزه با تازيان جانممح

برخاسته بود، بـه كـاروان   نيز بودند،  ب عرب رفته صخواهي برادران كه در تع كه به خون
خـون  ). 467: 1354حقيقـت،   ؛108: 1322بهـار،   ؛98: 1374صفا، (اين شهيدان پيوست 
شده است، بر سر پاسداري از كيان ايرانـي و در برابـر    كه در تاريخ ياد اين برادران، چنان

روييـد، شـور و    كه هر بهار مـي  ،گار گل سرخ كام. عرب ريخته شد ةجانب هاي همه تازش
بـاره سـكوت نكـرده      فردوسي نيز به سهم خويش در ايـن . آورد جنبشي تازه با خود مي

احمد سهل را بـا   ويژه بهكند، وصف اين خاندان و  جا كه از پيري خود گله مي يك. است
  :آميزد هاي پيري خود درهم مي رنج

ــد ــرخ بلنــ ــرآورده چــ  سـتمند؟ مچه داري بـه پيـري مـرا       اال اي بــ
 بــه پيــري چــرا خــوار بگذاشــتي؟    چــو بــودم جــوان در بــرم داشــتي

ــل ــردد گ ــي زرد گ ــامهم ــارك  همــي پرنيــان گــردد از رنــج، خــار   گ
 همان تيره گشت آن گرامـي چـراغ     دوتايي شد آن سرو يـازان بـه بـاغ

  )133 ،دفتر ششم: 1386، فردوسي(

 انكـه هدفشـ   ،فرهنگـي  هـاي  باختگان بر سر برپايي جنبش روي، نخستين جان بدين
  هـا و پايـداري   اي بـود تـا در آن دليـري    و اسـطوره  ،دادهاي تاريخي، حماسي انتشار رخ

ـ بپرداز ملـي ند و از اين طريق به فربگي باورهـاي  نگذشتگان ايراني را به مردم بنمايا د، ن
  .بودند  فرزندان سهل
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  خانوادة محمد عبدالرزاق. 3
گران بـر ايـران در امـان     ديگري كه از آسيب دشمنان و تازش ةپس از خاندان سهل خانواد
  :اق توسي بودزرد عبدالممح ةباختگان نوشته شد خانواد جان ةنماند و نامشان در زنجير

ــه    انـدسخن هرچه گويم همـه گفتـه ــاغ دانــش همــه رفت ــر ب ــد ب  ... ان
ــتان ــه باس ــود از گ ــه ب ــي نام  فـــراوان بـــدو انـــدرون، داســـتان   يك

ــده ــديپراكن ــر موب ــت ه ــره   در دس ــردي  از او به ــر بخ ــزد ه  اي ن
ــوانيكــي  ــود  پهل ــانب ــژاددهق  دليــر و بــزرگ و خردمنــد و راد     ن

ــد ــتةپژوهنــ ــار نخســ  ... ها همـه بازجسـت سخنگذشته   روزگــ
  )11: همان، دفتر يكم(

هاي روشني از انجمن حاميـان نهضـت بيـداري و گـردآوري      در سخنان فردوسي نشانه
دهقـان و پهلـوان اسـت كـه      ةهـا واژ  كليد اين نشـاني . شود مشاهده ميهاي گذشته  داستان
چيزي كه   اشاره به آن). 39: 1383راشد محصل، (شد تر هم به اهميت نقش آن اشاره  پيش

را پديد آورد، در   هاي فرهنگي زمي و سپس جنبشهاي ر خودجوشي جنبش ةانگيزنخست 
هـاي بـاال فردوسـي بـه مـرگ ايـن پهلـوان         در بيت. استشده ها استادانه درج  همين بيت

 ملـي  ةباز حماسـ  انجمن و حاميان جان  هاي اصلي خويش و از هسته ةنژاد، كه از طبق دهقان
تـر   برابر روشـن  م موجود را چندكند و اين خود برخالف انتظار، ابها اي نمي اشاره  بود، هيچ

چگونه ممكن است و چرا بايد فردوسي در برابر جنايتي بزرگ، كشـتن مـردي كـه     .كند مي
دليـل    يـك فقط ملي بود، ساكت بماند؟ اين سكوت را  حماسةهاي حمايتگر  يكي از ستون
خالفـت و  دست كارگزاران   ترديد بايد به بيكه مرگ اين مرد  است كند و آن اين رهبري مي
اگر در  ملي ةتر، انجمن ياريگر حماس فردوسي و به تعبير درست. باشد  انجام شده حكومت

 ملي ةحماس. تر را در پيش چشم داشتند بزرگ سكوت كردند، هدفي بزرگ ةبرابر اين فاجع
  .شد به هر حال بايد سروده و منتشر مي

از كشــتار و خراســان بــزرگ  ةتلخــي كــه مــردم مــرو و غزنــه و همــ ةپــس از خــاطر
خزيدنـد و   هاي مهاجمان داشتند، مردم ايـران بايـد در الك تـرس خـويش مـي      يريز خون

هـاي   يقي به جنـبش دحسين ص ميرزايف و غالم يعبدالغن. كردند بار اختيار مي سكوتي مرگ
  تر در شرق ايران شكل گرفته است، اشاره مرداني رشيد و بيش  كه به قهرماني ،و مذهبي ملي
جنبش ختالن، شـورش سـغد،    ؛ از جمله)1372يقي، دص ؛مقدمه: 1958ميرزايف، (اند  كرده

هر، شورش سندباد مجوسي، نالمهري در ماوراءال شورش ابومسلم، شورش شريك پسر شيخ 
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ها تا  اين جنبش. هاي ديگر ع در نيشابور و شورشنسيس در هرات، شورش مق شورش استاد
. انجاميـد هايي بود كـه يكـي پـس از ديگـري بـه شكسـت و ناكـامي         عهد ساماني كوشش

. كردنـد  مياي ديگر عمل  گونه مبارزان بايد به. تن فرجامي نداشت به هاي چريكي و تن جنگ
  تلخ گذشـته نيـز بـه    ةبتجر. بود مؤثردر اين مسير  ملي ةمردم با شور حماس ةيت روحيتقو
جا بود  اين. تري برداشته شود تر و در عين حال حكيمانه هاي آهسته ها ياد داد كه بايد گام آن

جـا   ايـن . اي آشكارا، ضرورت خود را نشان داد گونه بههم نه  ، آنمليآمدن انجمني  كه پديد
سـاماني   ةب دوره به فضاي فرهنگي خوجبا تو  كهپاسخ داد ر دالزم است به اين پرسش مق

چه ضرورتي بود كه انجمن مخفـي شـكل     دوست ايران ةو بودن قدرت در اختيار آن سلسل
گرفـت زيـر پـرچم     ميي كه شكل لمستق و نيم لمستق ةبگيرد؟ پس از فتح تازيان هر سلسل

قبايل عـرب چيـزي نبـود كـه      ةروزي گذشت سياه. يافت ت مييقبول خليفگان بغداد مشروع
نشـيني و در رنـج و    خواري و باديـه . ها زدوده شود زودي از ياد و خاطر آگاه و ناآگاه آن به

شـده از   هـاي اشـغال   ات گوناگون در سـرزمين يسو و مشته  يكها از  مالل زيستن در بيابان
خـويش را حفـظ    ةتا به هر روي كه شده، قـدرت فايقـ  كرد ها را جزم  سوي ديگر، عزم آن

هـا، بغضـي    ايرانـي  ويـژه  بـه شدند،  ردمي كه اينك موالي خوانده ميچابكي و برتري م. كنند
استقالل حكومت سـاماني تـا آن   . خاندان اموي نشانده بود ويژه بهعميق در گلوي مهاجمان 

دسـتگاه  . وجود آورد دور از نظر قدرت بغـداد نبـود    اندازه كه اعتاليي براي فرهنگ ايران به
وري بزرگ جهان تمبارزه و فتح با دو امپراقرن سه سر گذاشتن  خالفت بغداد پس از پشت 

تـرين مشـاوران    گرفتن زيـرك   قدر تجربه كسب كرده بود كه با در خدمت آن )ايران و روم(
خـويش نظـارت    ةاستياليافت ةمنطقهمة ابزاري از تركان مهاجم بر  ةايراني و رومي و استفاد

اسي بكه باعث انتقال قدرت از اموي به ع ،ابومسلممانند نعمتي  يجا كه ول تا آن. باشد داشته 
همان قدرت بغداد بـود  . در برد  شده بود، نتوانست از زخم خيانت آن دستگاه جان سالم به

سره در بغض فريب فرو رفته  ساماني را براي كشوري كه يكمانند آمدن حكومتي  كه پديد
، پنداشـت  پذير مي لمرفت تح آن هر لحظه احتمال شورش و نافرماني مي ةبود و از هرگوش 

شود زودي به چنان شوكت فرهنگي و علمي نايل  بهكرد كه ساماني بتواند  گمان هم نمي اما
خيانـت و   و هـا  رو، ترسـاندن ايرانـي    از ايـن . هاي گذشته را فراياد آرد كه باز آن برترمنشي

بـار   ملـي ايـن   حماسـة گيري  به همين سبب جنبش شكل. شد آغازدوباره ها  شكني آن پيمان
سـت  ا رو  از اين. ترجيح داد دور از چشم ايادي خالفت و حكومت به آن مبارزه ادامه دهد

محتمل دانسته شـده   مليهاي  داشت ارزش گرفتن مخفي انجمني ايراني براي پاس  كه شكل
  :گويد شود و مي عرفي ميبه نام گروه بدمذهبان م سيرالملوكانجمني كه در ، است
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اين جماعت آن كسان بودند كه شغل درگاه و بارگاه و ديوان تعلق بديشان داشت و حل ... 
دست ايشان بود و اگـر يكـي را از ايشـان پـاي در سـنگ آمـدي، همـه         بهو عقد مملكت 

  ).300: 1364الملك،  نظام(ايستادگي كردندي 

و بنابر  ،بود  شاندر دست شاهنامهكه برخي از منابع  ،پس از انهدام خاندان سهل
  گيري اق با پيزرد پسر عبدالمب عرب رفته بودند، محصپسرانش در تع ةهم او، بيني پيش
اين بيداري و جنبش . را بنا نهاد منثور ةشاهنامآوردن   وار خويش، اساس فراهم شيفته

ات فارسي زير بار يبان و ادبم ديد كه استخوان زلدرست هنگامي خود را در باور مس
حال خرد شدن  صرف و نحو و نثر و نظم عربي در مدارس و امور ديواني در دربار در

، شدن بودنهادينه حال  دركه  ،و تغيير زبان طتغيير خ از طريقفرهنگ ايراني  ةشيراز. بود
برده از آن نام  ملي ةحماس  همان انجمني كه با عنوان انجمن مخفي. پاشيد مياز هم  داشت

از » محمل حاميان«برد و با تركيب  از آن نام مي» حلقه«ا عنوان كوب با تلويح ب ينرو زشد 
 شاهنامهبه اين نتيجه رسيد كه متن نثر گفتار ) 54: 1381كوب،  زرين( كند آن تعبير مي

  اثر آني تا همشود شد، آراسته  كه شعر ناميده مي ،شكلي استوار و زباني موسيقيايي بايد به
زبان شعر بود گفتار  صهايي كه خا ر افتد، هم با زيور زيباييثآن در برابر هجوم بيگانه مؤ

انجمني كه جز خاندان دهقانان مرو و توس و نيشابور، از . جاوداني شود ملي ةحماس
داد، پورشاپور، ماهوي  پورسرخابي، يزدان ،)شاح(شاه مانند عضوهاي آن، دهقاناني 

چگونه ). 35: 1332قزويني، (توان نام برد  و شادان برزين را مي ،هرامخورشيد پسر ب
كم   در حالي كه دست، فاقي بدانيمتآمدن اين دهقانان را در شهر توس ا توانيم گرد مي

 ةتوان دانست كه بايد گروهي ايراني اصيل و كمربسته و آماد ها مي هاي آن از نام
د مكه به دعوت مح ،تقريب زردشتي هاي ايراني و دهقاني و به سپاري باشند؟ نام جان
ري، به توس خوانده شدند ماق و پايمردي وزير محرم اسرارش، ابومنصور معزرعبدال

شدن   طور آشكار پس از كشته آغاز كار اين انجمن بهرسد  نظر مي به). 34: همان(
  .خاندان سهل شكل گرفته باشد

  
  شدن محمد عبدالرزاق  شتهك .4

ترين عامل و  كه بايد فرجام نيافته بود كه بزرگ چنان) شاهنامة نثر( شاهنامة ابومنصوريهنوز 
شـكل   بهمسموم و سپس نخست اق، زرد عبدالميعني مح ،ملي ةآوري حماس فراهم ةسرحلق

 دسـتگاه د را در مكه سرنخ فتواي قتل محدر دست نيست سند معتبري . مرموزي كشته شد
اطالعـي  نيز  ،ريمابومنصور مع ش،كه از مرگ مشكوك وزير بالياقت قدرت بغداد بيابد؛ چنان
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ميدان تاريخ را بپيمايـد، آثـار    هاي بلند خواهد با گام براي كسي كه نمي اما، در دست نيست
هاي ناچيز چيزهاي بـزرگ كشـف    تاريك آگاهي  از دل تواند ميشود كه  كوچكي يافت مي

 جـان  ملـي  ةحماسـ   گيـري  باختگان ديگري است كه بر سر شكل جان ةزنجير نخست؛ كند
شـد و تركـان    بر شواهد تاريخي فتواي اين كشتار از اتاق فكر خالفت صادر مي دادند و بنا 

سـاماني   دسـتگاه خـورده در   هـاي فريـب   اي موارد، ايراني غزنوي يا غالمان ترك و در پاره
اق توسي، الپتكين به زرپيش از مرگ ابومنصور عبدال كه اين دوم. ها بودند كارگزاران اين فتوا

» در مـذهب باطنيـان شـده   «نگاري كرده بود كه اين سردار رشـيد   دربار و قاضيان بخارا نامه
خود برخالف پـدرش   كه اينبا  ،پسر نوح ساماني ،منصور). 300: 1364الملك،  نظام(است 
خواندند  دشمنان آن را رافضي و قرمطي ميكه هايي  گرايش ،داشت گري هاي ايراني گرايش

 ،رفتـه بـود   ،بـن احمـد   ش، نصـر دبا وجود سرگذشت تلخي كه بـر جـ   اما ،)289: همان(
رو اجازه داد سردار   از اين. هاي سرداران ترك و قاضيان بخارا مقابله كند نتوانست با وسوسه

. با نيرنگ كشته شود )304: همان(نبود » تر كس قوي«كه آن روز در خراسان از او  ،رشيدش
رفت،  شمار مي ها به ها و رافضي وزير باتدبيري كه دشمن خوني قرامطه و باطني ،الملك نظام

از كنار مرگ ابومنصور ساده گذشته است و گفتـه اسـت كـه وقتـي تصـميم گرفتنـد او را       
گونـه   از ايـن  سـيرالملوك  ةبه آن سـبب كـه نويسـند    اما ،)305: همان(بكشند، او بيمار بود 

از جمله  ؛آيد ميهاي مهمي بيرون  نكته شاگرچه از سخنان ،گذرد داري مي دادها با جانب رخ
سوي  الفتگين، آن سردار بزرگ، به ةتوان دانست كه با دسيس در همين ماجراي ابومنصور، مي

هـاي تـاريخي ديگـر،     حال بدون تأمل و بـا حضـور قرينـه    اما به هر ،شود مرگ كشانده مي
  .سره پذيرفت توان گفتار او را يك ينم

: گويـد  گرديزي مـي . مسموم و كشته شدق  350اق در سال زرد عبدالممح ،در هر حال
 ةسـن  ةجـ اء طبيب را داد تا ابومنصور را زهر داد، اندر ذي الحنوشمگير هزار دينار زر، يوح«

بسـيار   اي هدرسـت هنگـام مبـارز   را زهـر  ايـن  ). 162: 1347گرديزي، ( »خمسين و ثلثمائه
معتمد به او خورانده بود و درست هنگامي اثر كرد كـه پيـروزي    ياس دوست يا پزشكسح

بايد بـا  . زهر امان مرد را بريده بود اما ،ساالر نياز داشت به هوش و كياست اين سپه شياران
  :دريابيم را اخباروسواس احساس بغض و انزجار اين 

. بينم من راحت خويش اندران مي: گفت. نيستوقت : گفتند. آيم من فرود: ابومنصور گفت
بن قـراتگين   بن منصور در وقت خيل احمد. و او فرود آمد. وي را تنها بگذاشتند و برفتند

اق برداشت و انگشترين او بستد و زردالبسر ابومنصور ع. غالمي سقالبي فراز آمد. رسيد فرا
  ؛)163: همان( پيش مهتر خويش برد
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 ،پرويز خسرو ةكه تبار خويش را به كنارنگ، يكي از سرهنگان برجست  است سرمهتريمنظور 
ري بر ماي كه ابومنصور مع مهداو با نوشتن مق ةشاهناماق كار زرد عبدالمبا قتل مح .رساند مي

تغييـر   ،هـاي داخلـي   سبب جنـگ  بهبه شعر درآوردن آن  اما ،آن نوشت، به فرجام رسيده بود
هـا   هـا و دل  در اندرون خانهفقط جوريان افتاده بود،  دست سيم بهساالري كه در اين زمان  سپه

توان دريافت كـه   روشني مي به سيرالملوكالملك در  هاي خواجه نظام از نوشته. يادكردني بود
سوم  ةخراسان در سد. بايد افتاده باشدچه هراسي  دوستان در اين زمانه در دل ايرانيان و ايران

شـمار آورد، دچـار    بـه را قرن روشـنگري و آگـاهي ايرانيـان     توان آن اي كه مي سده ،هجري
هـا را بخشـكانند و گـردن     بـاطني  ةگويد نوح دستور داد ريش مي كه اين. بلواهاي بسياري بود

كشتند و همه  در شهر افتادند و هركه از ايشان يافتند مي«د نخشبي را بزنند و پس از آن ممح
را  شگرايـي كـار   ي ايـران  هـا  هنوز حلقه يا حلقـه  پيداست كه ).295: همان(» شناختند را مي

پـس از ايـن واقعـه انجمـن      امـا ، كرد بردند و هنوز انجمن كاري پنهاني نمي آشكارا پيش مي
و ايـن  «: گويـد  رو كه همو مـي   اينكار خويش را پيش برد؛ از  پوشيدهشكل به  ملي حماسة

 ر درددخل مقـ منزلة  بهممكن است پرسشي  .)296: همان(» مذهب در خراسان پوشيده بماند
پاسخ چنـين پرسشـي روشـن     ؛و مذهب قرمطي و باطني باشد ملي حماسةحاميان  ةپي رابط

هـاي مـذهبي    سـره و بريـده از عالقـه    توانسـتند يـك   رو كه مبارزان ايراني نمي  است؛ از اين
نـام  بـا  خالفت هرگونه مبارزه و جنبشي را  دستگاهوانگهي . هاي خويش را پيش برند هدف

دينـان   مرهاي خـ  الملك وقتي از جرم خواجه نظام. كرد قرمطي و باطني و رافضي سركوب مي
. ها برشمرده است ها و رافضي كند كه براي باطني همان چيزهايي را تكرار مي ،گويد سخن مي

ها از نامحرمان،  نپوشيدن فرجت خواهر و مادر براي مباشرت، يلاز قبيل ح ،هاي تكراري جرم
هـم بـدين روي   ... . ابومسلم، ترك نماز و روزه و حـج و جهـاد و    ةلعن كشند خوردن مي،
دينان و باطنيان هـر   مهرجا معلوم گشت كه اصل مذهب مزدك و خ از اين«: گويد است كه مي

  ).320: همان(» سه يكي است و پيوسته آن خواهند تا اسالم را چون برگيرند
زنـد، تـرس و    هـا پيونـد مـي    ديگر مرگ ةاز داليلي كه مرگ ابومنصور را به سلسل يكي

هـا، ميـراث    داران فرهنـگ، ارزش  بـر دل دوسـت   شو وزير اووهمي است كه پس از قتل 
 گيرد ميهمين كه فردوسي از تشريح صريح مرگ او زبان به كام . و زبان فارسي افتاد ،ندتم
خـود   )576: 1374دي، يسـ (انـد   از آن ياد كرده» رويي روزگار بي«برخي با عبارت  كه اينو 

اق زرد عبـدال مـ مح  شـاهي  ةمنثور در خانواد ةشاهنامكه  اين. نشاني است همه بي  نشان از آن
پنهان شد و تا زمان دقيقي و پس از او فردوسي خبري از آن در دست نيست، خود حـاكي  

بـود و مـرگ ابومنصـور     پديد آمدهن و عراق و سراسر ايران از وحشتي است كه در خراسا
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را حدود  شاهنامهاق زرد عبدالممح ةخانواد. كرد مياق و وزيرش هراس را مضاعف زرعبدال
اق، كـه  زرد عبـدال مـ پسر مح ،منصور. شودا يسرودنش مه ةپانزده سال مخفي كردند تا زمين

يا   ت و ارجمنديزناشي از عممكن است شد و اين كاف در نام او  اميرك توسي خوانده مي
سـتيزي   حماسه ة، وقتي فتنباشدداران انجمن حماسه  سوزي به مرگ او نزد دوست دل سح

دست شاعري فحـل   اين برآمد كه آن اثر يگانه را به   پي شده انگاشت، در  خفتهاي  را تا اندازه
  توانست باشد؟ اين شاعر جز دقيقي كه مي. بسپارد
  

  دقيقيكشته شدن . 5
شـعر او بـا شـعر     ةسـرايي او و در مقايسـ   شاهنامهمانده از دقيقي و  هاي باقي در جريان بيت

ر تازشـگران بـه هنـر    وبـرخالف تصـ  . تاختنـد دقيقي بر  دتش پژوهان به شاهنامه فردوسي،
شاعري بسيار با ذوق و هنرمند، بلكه صـاحب   فقط دقيقي، ما بر اين باوريم كه او نه  شاعري

ترديدي نيسـت كـه اگـر    . داشتند ملي ةتي بود كه حاميان انجمن حماسيمان غيرت و حمه
چنـان خـام و ناتمـام بـاقي      كار حماسـه هـم   ،يافت را مي ملي ةدقيقي توفيق سرايش حماس

بـه   ةشـاهنام كردن دقيقي به منبعي يگانه كه همان   هييكي تك ؛سبب هم دو چيز بود. ماند مي
توانسـت آن   كه دقيقي هرگـز نمـي   ديگر اينو  اق بودزرد عبدالممح ةمانده در خانواد ميراث

با اين حـال ايـن   . بدمد كه فردوسي با آن نبوغ منحصر به فردش دميد شاهنامهروحي را در 
ناتوان دانستن . نظم بود سره چنين گمان كنيم كه او شاعري سست معنا نيست كه ما يك   بدان

  پـي  كه در رساند آسيب ميطمه بزند، به آن تشكيالتي كه به آب روي او ل دقيقي پيش از آن
فردوسي دقيقي را سخت تأييد و  رسد مينظر  برخالف معمول به. بود ملي ةحماس  بازآفريني
دقيقي . اند گفته شاهنامهكه ناقدان نيست گيرد آن چيزي  كند و اگر ايرادي به او مي تمجيد مي

ترين شاعران و نويسندگان دربـار محمـود غزنـوي او را بـه اسـتادي       كسي است كه بزرگ
در ). 64: 1384نولدكـه،  (تبي در ميان شاعران عهد سـاماني او را سـتوده اسـت    ع. اند ستوده

عـوفي  ). 63: 1369نظامي، (خي برتر نهاده شده است رسخن دقيقي از ف شارز چهارمقاله
» ت الفـاظ دقيقـي گفتنـدي   قـ ت معـاني و ر قسبب د او را به«: گويد مي االلباب لبابنيز در 

  :گويد و خود فردوسي در وصف او) 11 ،1ج  :1335عوفي، (
 همي خواند خواننده بر هـر كسـي    هـا بسـيچن از دفتر ايـن داسـتان

ــتان ــرين داس ــاده ب ــان دل نه  همان بخـردان نيـز و هـم راسـتان      جه
ــد ــواني بيامـ ــادهجـ ــانگشـ  گفتني خـوب و طبعـي روان  سخن  زبـ
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ــن    به شعر آرم اين نامـه را گفـت مـن ــد دل انجمـ ــادمان شـ  از او شـ
ــود ــار ب ــد ي ــوانيش را خــوي ب  همــه ســاله بــا بــد بــه پيگــار بــود   ج
 روز شـاد  نبود از جهان دلـش يـك      بدان خوي بـد جـان شـيرين بـداد
ــرگ ــاه م ــرد ناگ ــاختن ك ــر او ت  تـرگ  سر بر، يكـي تيـره  نهادش به   ب
ــد ــته ش ــك ازو بخــت برگش  بـر، كشـته شـد     دست يكي بنـده به   يكاي

 چنــان بخــت بيــدار او خفتــه مانــد   نامـه ناگفتـه مانـدبرفت او و ايـن
  )13، دفتر يكم: 1386فردوسي، (

نكات كليدي گفتار  براي برجسته كردن. است ها از فردوسي در توصيف دقيقي اين بيت
  :گفتني استاتمسفر بازسازي باال و 

جهـاني از  . كه به نثر است، براي هركسي بخوانـد  ،را  كوشد كه دفتر حماسه خواننده مي
در فحواي كالم فردوسي چنين . اند كرده جمله خردمندان و راستان به اين داستان دل خوش

به اين نتيجه رسيد كه حماسه تـا بـه    ملي  ةيا حماس شاهنامهآيد كه انجمن حمايت از  برمي
بايد به شعر و نظم درآيد تـا در  . توانند با آن ارتباط برقرار كنند قالب شعر درنيايد مردم نمي

شاعري توانا   پي انجمن حامي در. را نشان دهد شمردم بنشيند و سپس تأثير و نفوذ ةحافظ
كسي كه هم ، اين كار سترگ كردزبان برگزيده شد يا خود را نامزد  جواني گشاده. گشت مي

خسـروان را بـه شـعر     ةوقتي او گفت من ايـن نامـ  . دان بود و هم طبعي روان داشت سخن
برگشـته   ايـن شـاعر بخـت    امـا شـد،  آورم، دل انجمن با شناختي كه از او داشت شاد  درمي

خـوي بـد يـار    . هميشه با بدي در جنگ و دشمني بـود  اي كه داشت ويژه  سبب خصلت به
اگـر  . تـوان بـه پاسـخ آن رسـيد     سـادگي نمـي   بهچگونه؟ اين پرسشي است كه ؛ بود دقيقي
آيـا  . تـر باشـيم   ملمسـ   زنـي  توانسـتيم در گمانـه   چرا خوي بد يار دقيقي بود، مي دانستيم مي

گويد؟ درست اسـت   برانگيز دقيقي به كيش زردشتي سخن مي هاي ذوق فردوسي به گرايش
هايي  به سبب اما، د اين قول باشدينام فرضي او نيز بايد مؤاند دقيقي مسلمان بود و  كه گفته

در نـام   امـا  ،دانـد  نولدكه نام ابومنصور را پذيرفتني مي. ايمان آوردنيز توان به اين گفته  نمي
  ت او را بـه يـ و بـا قطع  داردانـد، ترديـد    كه برخي منابع براي دقيقي آورده ،بن احمد دممح

اگـر مسـلمان باشـد،     يتـ با اين حال ح). 66: 1374نولدكه، (شمارد   هايي زردشتي مي سبب
كه شايد همين خوي باشد (كه او در حاالت مستي كرد كوب استناد  ينرتوان به سخن ز مي

به كيش زردشتي  شكه گرايش ،تر توانسته از سخن راست نمي) كند كه فردوسي از آن ياد مي
  ).41: 1381كوب،  زرين(بوده، خودداري كند 
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و عشق را انتخاب كنـد و از زنـدگي    ،پرستي  ميخواست شادخواري،  از او مي  باريبندو بي
باده و چنگ و لب معشـوق  . ها با كيش زردشتي منافات داشت ببرد و اينلذت اين جهاني 

  ).42: همان(داشت  هم ميتاو را نزد پارسايان توس م

او را دهقـاني  زيـرا  باشـد؛   كردهسرزنش دقيقي را  به همين روي فردوسي ممكن است
گونـه   ايـن كه دقيقي خصلت خويش را در ايـن چهارپـاره    اين. خواسته است خردمندتر مي

  هايي كه در سخن فردوسي آمده است پيوندي ندارد؟ شناساند، آيا با نشاني مي
 و زشـتي   خـوبي  به گيتـي از همـه      سـتادقيقي چارخصلت برگزيـده

ــاقوت ــب ي ــل ــگ و نال ــگةرن  رنـگ و كـيش زردهشـتي   خونمي   چن
  )106: 1373شريعت، (

  كه محمـود انگشـت   ،اقتضاي روزگار خويش آيا همين صفات او نيست كه فردوسي به
دقيقي به « به هر روي تندي داشت؟  جست، گفته باشد او خوي دركرده و گبر و مجوس مي

شـفقت و   ةشيرين در زبان فردوسي نشـان  .»سبب داشتن آن خوي بد جان شيرينش را بداد
و ) شد  كشته(ف برفت سدقيقي با تأ. ، نه بغض و كينهاستسوزي و مهرورزي به دقيقي  دل

   سـخن بـاال جـز دريـغ     ةچكيد .زباني بود، ناگفته ماند بر گشاده  كه مبتني ،او) خوبِ(گفتارِ 
تواند باشد؟ حال اين سخن حكيم  او چه مي  زباني خوردن بر مرگ دقيقي و توصيف گشاده

هـا داريـم    ها و وجود بيت كه براي حضور نسخه يكه با احترام( ي را با سخنان ديگرفردوس
دفاع ما از دقيقي نه به اين سـبب اسـت كـه    . كنيم مي  مقايسه )پنداريم از فردوسي نيست مي

. آن اسـت؛ هرگـز   ةديگر ترازويي بنشانيم كـه فردوسـي در يـك كفـ     ةبخواهيم او را در كف
فردوسـي اگـر   . خـورده اسـت   فردوسي سخت به هم گره   ما با بزرگي  ملي ةحماس  بزرگي
اي جـز فردوسـي    سراينده شاهنامهيافت و اگر  همه ارج و بها نمي سرود، اين را نمي شاهنامه

بـاره روي   اين به آن معنا نيست كه ما يك اما ،آمد شمار نمي بهداشت، يك اثر بزرگ جهاني 
دقيقي صـاحب  . ري سترگ بوده است خط بطالن بكشيمگذار نظمي نو و كا شاعري كه پايه

او ). 97: همـان (» شـب سـياه بـدان زلفكـان تـو مانـد      « از جملـه  ؛ستا  هاي بلندي چكامه
 ةاو سـرايند ). 107: همـان (» چيز گيرند مر مملكت را به دو«: از اين دستدارد   هايي سروده

همان كسي است كه  و )105: همان(» كاشكي اندر جهان شب نيستي«: است نيز اين سخنان
شـكوه   ةو فردوسي با همـ ) 80 ،دفتر پنجم :1386فردوسي، (را سرود  شاهنامههزار بيت از 

همـه    آن اليقها چگونه  دارنده و صاحب اين بيت .كالمش دريغش آمد از آن چشم بپوشد
  :او گفته است ة، دربارش، شاعر شهير و شهيد عصرترمذيسرزنش است؟ كسي كه 
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 كـاروان خـويش   ةمـ دهستم كنون مق   بـه طبـع دقيقـي و فرخـيگر نيستم
  )136: 1380،ترمذي(

تـا  «: سـتايد  خي، نام او را بـه بزرگـي مـي   ركسي كه خداوندگار شعر عصر محمودي، ف
؛ با اين حـال آيـا دقيقـي    )179: 1363، سيستاني خيرف(» مديح تو دقيقي درگذشت ةترازند

  :بگويند  اش چنين همان شاعري است كه درباره
ــخن ــون اي س ــويكن ــدارمردگ  يكــي ســوي گفتــار خــود بــازگرد   بي

 به ماهي گراينـده شـد شسـت مـن       چو اين نامـه افتـاد در دسـت مـن
ــدم   نگه كردم ايـن نظـم سسـت آمـدم ــت آم ــت ناتندرس ــي بي  ... بس

  ).175، دفتر پنجم :1386فردوسي، (

  :چنين خواهد بود ، نتيجهاگر سخنان فردوسي را به زبان ساده بازنويسي كنيم
چون ايـن نامـه   ! به گفتار خودت بازگرد ).؟( گوي بيدارمردي هستي اي فردوسي كه سخن

. برخـورد ) يا شكاري خوب(به ماهي ) دام شكار من(دست من رسيد، گويي شست من  به
من كه فردوسي (!)  هاي ناتندرستي دارد بيت(!)  چون نگاه كردم ديدم اين نظم سست است

ايـن دو نوشـته    ةبتواند در مقايسـ ) محمود(را نوشتم تا شهريار  شاهنامهبه اين سبب  باشم
سـخنان دقيقـي و آنِ مـن دو گـوهر بودنـد و مـا دو،       (!)  سخن نابكار را تشـخيص دهـد  

ارزش و خـالي از   بي(سخنانِ اين دست . اينك شاه به گفتار گوش كند  گوهرفروش بوديم،
وقتي روح و روانت بيمار است، معدني را كه گوهر (!)  فتنبايد گ) گوهر زيبايي و انديشه

اگر دهان (!)  خسروان دست مبر ةوقتي طبعت مانند آب روان نيست، به نام(!)  ندارد مكاو
  .(!)ناسازي بگستري  ةاز خوردن تهي بماند، بهتر است تا سفر

هـاي بـاال    هدفي بيـت  و بي ،منطقي، سستي ت، بيفه تناقض، خجچه كسي باشد كه متو
فردوسـي  (!) كنـد   خلق او را نيز تنگ مي اما ،سازد دقيقي فردوسي را سرشاد مي ةنشود؟ نام

شعر خودش بـا دقيقـي و    ةيا نه براي مقايس(!) گويد  براي خاطر دل شهريار دارد سخن مي
فقـط   هـايي كـه   هم بيـت   فردوسي پس از نقل هزار بيت دقيقي، آن(!) هدف ديگري ندارد 

هـاي دقيقـي    صان زبان و حماسه تفاوتش روشن است، فهميده است كـه بيـت  صبراي متخ
توان يافت؟ ما دو  چه تناسب و ارتباطي ميپنج بيت  ةپار ميان دو(!) اند  سست و ناتندرست

وقتـي جـان و تنـت    (!) دهد  گوهرفروشيم و سخنانمان گوهر، اينك شاه به گفتار گوش مي
ها كه انتسابش به فردوسي جز كـاهش آب   بيت  و باقي(!) را مكاو  گوهر بيمار است كان بي

اش سخناني سست را با سخنان سسـت   فردوسي با آن نبوغ يگانه. روي او بار ديگري ندارد
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آميز  دقيقي افراط ةگويد سخنان فردوسي دربار كه مي ،ما با نظر نولدكه .دهد ديگري پاسخ مي
خواهيم دامن دقيقـي   آن سخنان را نه به سببي كه مي مااموافقيم ، )70: 1384نولدكه، (است 

خواهـد از آن   سبب سستي و ركاكـت دلمـان مـي    بهزبان پاك بدانيم؛ بلكه  سستي ةرا از مزبل
  :حميديان نيز گويي بويي از اين الحاقات برده بود كه گفت .فردوسي نباشند

اصـل فكـر و    اخـتالف در  بلكـه  ،اختالف فردوسي و دقيقي بـر سـر سسـتي شـعر نبـود     
ها را بـر سـر    كوزه خواست از آن اختالف ياد كند، كاسه هاي آن دو بود و چون نمي انديشه

  ).124: 1383حميديان، (نظم دقيقي شكست 

او مـوافقيم كـه شـعر     نظربا  اما ،حميديان در اين نقل قول موافق نيستيم ةاگرچه با نتيج
: گويـد  بـا نولدكـه اسـت كـه مـي      قح باره  در اين ني استداند و گفت دقيقي را سست نمي

حقير بود، چرا بايد او را ستايش كرده باشـد   ددرواقع اگر دقيقي در نظر فردوسي تا اين ح«
  آشـفتگي  چنـين  هم .)71: 1384نولدكه، (» و شعرهاي او را در كتاب خود ضبط كرده باشد

از اشـعار  ايـن   كـه  ها خود گواهي است بر اين نسخه ةدر هم شاهنامههاي اين بخش از  بيت
تحت تصرف شديدي واقـع   و اگر هم به فرض محال از آن فردوسي باشد نيستفردوسي 

  .تر كاويد ت و ظرافت بيشقبايد سبب حضورشان را با د شده است و
از ايـن    مرگ دقيقي بـيش  دربارةما . دقيقي بود ملي ةديگر حماس ةباخت بدين روي، جان

كـه   ،كه اين بنـده  است تاريخ براي ما نگفته .»شد  كشتهدست يكي بنده بر،  به«دانيم كه  نمي
غالم در قاموس چنين دورانـي بـه    ةبايد ترك هم بوده باشد، چرا دقيقي را كشته است؟ واژ

گونه  اينبه طرز پروردن  سيرالملوكيا  نامه سياستدر . يي بوده است شده و فدا معناي تربيت
دست غالمـش   بهدقيقي نبوده كه فقط و ) 140: 1364الملك،  نظام(ها اشاره شده است  غالم

. دست غالمان ترك كشـته شـدند   بهدار ديگر  ها پهلوان و نام كشته شده است؛ مرداويج و ده
ون امـروز  يـ زعم اخالق بهبداخالقي و روابط جنسي دقيقي با غالمش سخني است كه  ةمسئل

هاي  و بيانگر ساختگي بودن دليلاست ز قضا، همين نكته خود نقض غرض ا. آيد خوش مي
؛ يعنـي  رفـت دنيـا  از  ق 368حـدود   ق به دنيا آمـد و  330دقيقي حدود سال  .مرگ دقيقي

 ،پسـر منصـور سـاماني    ،نـوح  دسـتور بـه  گفته شده اسـت  . سالگي جان باخت 40حدود 
گفتـه اسـت    يدرست بهجيحوني . هزار بيت گفته بود كه به قتل رسيد. را آغاز كرد شاهنامه

سبب دشمني  بهاسي و بع ةشدن دقيقي نيز به فرمان خليف  ر كرد كه كشتهوتوان تص مي«: كه
ايـن شـرري كـه بـه ذهـن      ). 12: 1380جيحوني، (» خودباوري ايرانيان بوده باشد با كتاب

وي اگرچه اين گفتار را . هاي بلندي دارد انديشه ةد پشتوانتردي بياست  جيحوني زده شده
كشتارها را او هـم تجربـه كـرده     سلسله ةگويي انديش» نيز«با آوردن قيد  اما ،كند دنبال نمي
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ار زريـران  كـ ايات ةدقيقي اگرچه با منظوم ةنام گشتاسبصفا، روايت گفتة  ةبه پشتوان. است
سـالي كـه دقيقـي    . بوده اسـت  ابومنصوري ةشاهناممنبع او همان  ةيگان اما ،سويي دارد هم

هـم بـا    هاي پاك سـامانيان، آن  خوردن بلور زالل انديشه  ترك، سال كشته شد سال بلوا بود
ايـن  . شـده بودنـد   خليفه تحريك  دست بهگراني از شرق كه  افكني تازش و تفرقه  مرموزي

بـه آن معنـا هـم نيسـت كـه      ايـن   اما ،به قدرت رسيد ق 387درست است كه محمود در 
هـاي   مـرگ دقيقـي مـرگ شـادي    . ساماني تا آن سـال دوام آورد  دستگاهبپنداريم صالبت 

  .حاميان حماسه بود  مليانجمن 
  

  اي ديگر باخته اميرك توسي جان. 6
چند سالي دهقانان و حاميـان  . ناياب شد يابومنصور ةشاهنامدوباره تلخ  ةپس از اين حادث

شـايد  «: گويد جيحوني مي. نددرساندن اين كار سترگ در انتظار مان به فرجام   پي حماسه در
 شـاهنامه شدن دقيقي هشداري بوده است كه فردوسي را وادارد تا در خفا به سرودن  كشته 
» بـود  354 شـاهنامه سـال آغـاز   «: گويـد  كـه  ايـن اين سخن او بـا   اما ،)44: همان(» بپردازد

در اين سال هنوز دقيقي زنده زيرا ؛ )همان(نيست هماهنگ ) سالگي فردوسي  25حدود   در(
  .استاتفاق افتاده  ق 368تقريب  بهو مرگ دقيقي  هبود

زادروز فردوسـي،  اگـر  . سرانجام خورشيد فردوسي از مشرقي بايسته درخشيدن گرفت
الدي بـوده  مي 940مصادف با  قمري 329شهبازي، سال   شاهپور له به پژوهش مستقجبا تو

. ست ا درست مقارن با روز مرگ رودكي ،)31: 1372رياحي،  ؛273: 1374شهبازي، (باشد 
و  ،كـه از دوران كـودكي، جـواني   اسـت  غزنوي نگذاشته  ةتاريك دورنسبت  به سهم و سمِ

 سرگرم شد، بنا شاهنامهسالي كه فردوسي به سرودن . شويمآگاه  شو خاندان ،نوجواني، پدر
بوده است؛  ق 370سال  ،است نسبت درستي كه خود فردوسي داده بههاي  بر قراين و نشانه

از . سـالي طـول كشـيد    30در مجموع  شاهنامهسرودن . سالگي 40ي نزديك به نيعني در س
شـد   شـاهنامه هايي از  ها حدود ده سالي صرف ويراستاري و تدوين و تغيير بخش اين سال

سـال پايـان يـافتن و     ق 400رسد كـه حـدود سـال     ظر مين به). 781: 1379خالقي مطلق، (
را سرود؟ قـراين چنـين    شاهنامهفردوسي چگونه  اما ،به دربار محمود باشد شاهنامهسپردن 

 بالفاصله در شاهنامهگيري  شدن دقيقي انجمن حاميان شكل  سازد كه پس از كشته ل ميلمد
انجمن . نشدآشكار  ملي حماسةباره در جمع حاميان  فردوسي هم يك. برآمدندجانشين   پي

دهقاناني  ،شده بود  دهقانان توس زاده ةدر خانواد خود اوزيرا پيش از اين او را شناخته بود؛ 
دهقانـان پارسـي كـه    «. اي نقل مجالسشان بـود  هاي حماسي و پهلواني و اسطوره كه روايت
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» يافـت  شـدي نمـي   هاشان نهانگاه مواريث كهن بود و مجال بيـرون  ها و پستوهاي خانه سينه
سالگي گوهر هنرنمايي خود را در  40شود كه فردوسي تا  تصور مي). 84: 1383حميديان، (

اي پـوالدين پـيش    شده و عزمـي جـزم و اراده   دهي سازمانبود و با هدفي كرده شعر آشكار 
  :گويد داند و مي هيچ شاعري ماننده نمي به كار را اهللا رضا كار فردوسي فضل. ه بودآمد

او . تر است تا به يك شاعر قديمي زندگي او به زندگي دانشمندان و اهل علم زمان ما شبيه
 كـه  ايـن و بـدون   ،اش را بـازبيني كـرده   سال نشسته، نوشته 30مانند پژوهشگري حسابگر، 

  ).پانزده: 1384رضا، (سرا باشد، در فكر كاري بادوام و بهينه بوده است  گو و مديحه بديهه

گفـتن    سـخن «زيـرا  را بسـراي   شـاهنامه گويـد   دوست فردوسي به او مي مهربان كه اين
 ،با اين حـال  .است ملي حماسةگيري  ، خود يكي از رموز چگونگي شكل»پهلوانيت هست

از فردوسي به دست ما نرسيده است دليل بر  شاهنامهاگر امروز شعري منسجم و منفرد جز 
هـاي   برخـي سـروده  . است نداشته شاهنامهديگري جز  ةسرود  كه فردوسي هيچ نيستاين 

دهـد   خبـر مـي   شـاهنامه شاعري او پيش از آغـاز سـرايش    ةپراكنده از عالم شاعري و آواز
درج  موثـق چنـدان   نـه  هـاي  شاهنامهمثال چند بيتي كه در آغاز  براي). 30: 1390لو،  آيدين(

و برخـي از  ) مـه دمق: تـا  فردوسـي، بـي  (» ... ام چـراغ سـحرگاهي   من آن شـب «: شده است
ـ نماي كه ژانري متفـاوت بـا حماسـه دارد، چنـين مـي      ،شاهنامههاي مندرج در  نمونه د كـه  ان
فردوسي پـس از مـرگ    ،شاهنامهبر  بنا. منحصر نبوده است شاهنامههاي فردوسي به  سروده

كه بر سر حفظ و حراسـتش احمـد    ،ملي ةرساندن حماس  سرودن و به فرجام  پي دقيقي در
و  ،ريماق و وزير بالياقتش ابومنصور معزرد عبدالمسهل و برادران، بر سر گردآوردنش مح

  :برآمد ،باخته بود بر سر ورود به سرودنش دقيقي جان 
 سوي تخت شاه جهـان كـرد روي     از اويدل روشن من چو بگذشت

 بــه پيونــد گفتــار خــويش آورم      آورمكه ايـن نامـه را دسـت پـيش
ــي ــي ب ــيدم از هركس ــماربپرس ــار     ش ــردش روزگـ ــيدم از گـ  بترسـ

ــر خــود درنگــم نباشــد بســي ــي      مگ ــر كس ــه ديگ ــپردن ب ــد س  بباي
 همين رنج را كس خريـدار نيسـت     و ديگر كـه گـنجم وفـادار نيسـت

 پوست بـود  كه با من تو گفتي ز هم   دوسـت بـودبه شهرم يكي مهربـان
 بــه نيكــي خرامــد همــي پــاي تــو   راي تـومرا گفت خوب آمـد ايـن

ــوي      نبشــته مــن ايــن دفتــر پهلــوي ــر نغن ــو آرم نگ ــيش ت ــه پ  ب
ــاده ــتگش ــت هس ــان و جواني ــخن   زب ــت  س ــت هس ــتن پهلواني  گف
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 روي جــوي نــزد مهــان آببــدين   خســروان بــازگويةشــو ايــن نامــ
 جـان تاريـك مـن     برافروخت ايـن    چــو آورد ايــن نامــه نزديــك مــن

  )14-13 ،دفتر يكم :1386ردوسي، ف(

برده اسـت    فردوسي به كاري دست. شود روشني ديده مي باال نقص آگاهي به ةدر سرود
آيـا   .پرداختـه اسـت  هاي بسيار، بـه بهـاي آن    تقهم با مش  آن ،عمر مفيد خود را يكه تمام

بـه يـك دليـل     ،ممكن است چهارچوب كارش را و راويان و يـاورانش را نشناسـاند؟ آري  
 ةتوطئـ «قي با عنـوان  قهمان چيزي كه مح. ممكن است و آن سكوت براي فرجام كار است

  ).584: 1374دي، يس(كرده است ياد از آن » سكوت
هايي بودنـد،   جنبش  ان آرام چنينكه خود حامي ،ساماني دستگاهفردوسي در آغاز كار از 

دل حفظ شده بود، دست   كه با خون ،ها كه به منابع گفتار داستان همين . داشتي نداشت چشم
از شـواهد   امـا ما از وضع پدر و مادر او آگاهي چنداني نـداريم  . يافت، براي او بس بود مي

پرافتخـار ايـران را در دسـت     ةهمان دهقاناني بودند كه آينـد  ةكه خاندان او از زمر آيد برمي
تربيتـي كـه   ( در تربيـت او رنـج كشـيده بودنـد    فقـط   خانداني كـه نـه   ،ديدند فرزندشان مي

سرايت كـرد و   شاهنامهتربيت عالي اشرافي كه به : كند كوب با اين عنوان از آن ياد مي ينرز
ـ  كـه از بل ،)28: 1381كـوب،   زريـن ( )عنوان حكيم كـرد  ةباقي ماند و او را شايست  ةهرگون

 دسـت  كوشش فردوسي براي بـه . نياز كرده بود گرايش مادي و معنوي به دربار نيز او را بي
اي دور از گزنـد ناكسـان    اي كه در گوشه نامه. به نتيجه رسيد ملي حماسة ةآوردن سرچشم 

اگرچـه  . اق توسـي، بـه شـاعر سـپرده شـد     زرشد، از طريق منصور پسر عبـدال  داري مي نگه
اين اثر بـا خـود چنـان وهـم      اما ،به اين كتاب اكتفا نكردفقط  شاهنامهفردوسي در روايت 

هاي شورانگيزي براي آغاز و انجام آن كـار   دست آوردنش مايه بهفقط پذيري داشت كه  دل
سـبب   او كـه بـه   .گويان فردوسي درآمده بـود  آفرين ةاين جوان خردمند در زمر. بودسترگ 
اي كه حكـم درفـش كاويـان را بـراي       شد، با سپردن نامه تش اميرك توسي ناميده مييمحبوب

  .ثبت كرد ملي ةباختگان حماس ومار جانتانجمن داشت، نام خود را در 
ساالر خراسـان   نگريست، سپه چون معشوقي به او مي كه فردوسي هم ،جوان رعنا و زيبا

ينان خليفه خبر برده بودند كه اميري از اميـران سـاماني دل در   ترديدي نيست كه خبرچ. بود
دار و  هـا را خدشـه   دويست سال آن يگرو همان افتخاراتي دارد كه عرب با بخت بلندش ط

  .بودكرده نابود 
فردوسي به يقين بـدل    ق و حاميواين مش بارةگماني را در مطلق در گفتاري هر  خالقي

اق زرد عبـدال مـ منصور پسـر مح  شگويد نام مياو ). 197: 1356خالقي مطلق، (است كرده 
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در نيشابور ق  377وي در . ساالر خراسان بزرگ بود نژاد است كه او خود سپه پهلوان دهقان
سـال شـكنجه و آزار در زنـدان سـبكتكين پـدر       پس يـك  . او را به بخارا بردند. ربوده شد

جـور بـه قتـل     سـيم   به همراه ابوعلي ق 388برده شد و در محمود غزنوي به زندان گرديز 
كسي . ترين پشتيبان خود را از دست داد فردوسي بزرگ). 206: 1356خالقي مطلق، ( رسيد
دارانش  از چشم دوست ملييوسف انجمن . شد مي او روشن  انجمن با چراغ روي ةكه خان

جـنس   كنـد، ممكـن اسـت از     ي مـي خبر كه فردوسي از اين ماجرا اظهار بي اين. پنهان ماند
  :گرديزي از ربودن و به خواري بردن او ياد كرده استزيرا هاي او باشد؛  تجاهل

همه . اندر ميان بود نيز گرفته شد اقزربن عبدال دمبن مح بسيار ديلم بگرفتند و منصور
را به خراسان فرستادند و منصور را بر گاوي نشـاندند و بـه روز انـدر بخـارا آوردنـد      

  ).167: 1347گرديزي، (

شاعر ترجيح داده از ممدوحين شوكتمند خويش با ابهـام و اشـاره يـاد    «: گويد دي مييس
سـرودي او را بـا     گويي چندين سال بعد فردوسي در سـوگ  اما ،)580: 1374دي، يس(» كند

سـتايد؛   مـي » مـرد  جـوان «و » فـراز  مهتر گردن«، »دوست مهربان«، »خداوند شرم«: مانندصفاتي 
عجب است از شـاعر بزرگـوار تـوس كـه از     « :نظر بود كه توان با اين شگفتي هم بنابراين مي

دست او سـپرده و   بهرا  ابومنصوري ةشاهنام ةمرد توس كه اصل نسخ داستان مهربان و جوان
» نتوانسته در متن كتاب نامي ببرد... او را در دوران نظم كتاب تأمين كرده بود؛   خاطري آسوده

 اما ،دارد كشي پرده برنمي و كيف اين آدم مفردوسي از ك زيرا؛ )658: 1356محيط طباطبايي، (
آن روي بـوده   جسارت يـادكرد او نيـز از  . باقي گذاشته استنيز هايي  براي اهل سخن نشانه

كرد فردوسـي در   است كه مرگ اميرك براي بسياري از مردم مشكوك بود و كسي گمان نمي
  :خالفت داشته باشد دستگاهمحمودي يا  دستگاهسرود او تعريضي به  سوگ

ــراز ــردم ف ــدين نامــه چــون دســت ب ــردن   ب ــود گـ ــري بـ ــي مهتـ ــرازيكـ  فـ
ــوان ــوهر پهلـ ــود و از گـ ــوان بـ  روان روشــــنخردمنــــد و بيــــدار و    جـ
ــرم ــد شــ ــد راي و خداونــ ــخن   خداونــ ــرم  س ــوب و آواي ن ــنش خ  گفت
ــد همــي ــرا گفــت كــز مــن چــه باي ــي؟      م ــد هم ــخن برگراي ــت س ــه جان  ك
ــترس ــرا دس ــد م ــه باش ــزي ك ــه چي  بــه گيتــي نيــازت نيــارم بــه كــس        ب

ــب      ســيبهمــي داشــتم چــون يكــي تــازه ــر نهي ــن ب ــه م ــد ب ــاد نام ــه از ب  ك
ــك   خـــاك نژنـــدبـــه كيـــوان رســـيدم ز ــام از آن نيــ ــد دل نــ  دار ارجمنــ

ــ    به چشمش همان خاك و هم سيم و زر ــه زيـــب و فـ ــدو يافتـ  ركريمـــي بـ
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ــود ــوار ب ــيش او خ ــان پ ــر جه ــوان   سراس ــود  جـ ــادار بـ ــود و وفـ ــرد بـ  مـ
ــام ــو آن ن ــنچ ــد از انجم ــم ش ــن      ور گ ــهي از چم ــرو س ــاغ س ــن از ب  چ

ــاه ــد و آن گردگــ ــغ آن كمربنــ ــغ آن   دريــ ــاه دريـ ــاالي شـ ــرز بـ  كيـــي بـ
ــان ــرده نش ــه م ــنم ن ــده بي ــه زو زن ــه   ن ــردمبـ ــان مـ ــت نهنگـ ــاندسـ  كشـ

ــد     شـــــده نااميـــــدگرفتـــــار و زو دل ــردار بيـ ــه كـ ــرزان بـ ــوان لرزلـ  نـ
ــم ــاد آوريـ ــاه يـ ــد آن شـ ــي پنـ ــ   يكـ ــمژز كــ ــوي داد آوريــ  ي روان ســ

ــ  ــاين نامـ ــت كـ ــرا گفـ ــهريارةمـ ــه    شـ ــرت گفت ــپار    گ ــاهان س ــه ش ــد ب  آي
  )15-14 ،دفتر يكم: 1386فردوسي، (

از آغاز سرايش و  بودنشسته سالي كه اميرك توسي كشته شد محمود بر تخت سلطنت 
ريـگ پـدر را بـر سـر      مـرده همـة  فردوسـي  . گذشت سال ميهجده كم   دست ملي ةحماس

. بـود شـده  تر انجمن نيازمنـد   و سرودن آن باخته، به حمايت بيش شاهنامهگردآوردن منابع 
انـدركاران   مردان توس و عـامالن و دسـت   از اميرك توسي گروهي از جوان حاميان او پس

او مـرد    تـرين حـامي   از جملـه بـزرگ  . حكومت بودند كه هنوز شوكت و قـدرتي داشـتند  
. ت برگزيـد رخردمندي بود كه محمود به سفارش پدرش و براي تنسيق كارها او را بـه وزا 

  .ودپسر احمد اسفرايني بنام اين مرد دانشمند فضل 
  

  ديگر اي باخته ؛ جانفضل پسر احمد اسفرايني. 7
 دسـتگاه بـه روايـت تـاريخ از دبيـران و خردمنـدان       ،پسر احمد اسفرايني ،اس فضلبابوالع

ساماني  دستگاهپيمانان  جوريان از هم فايقيان نيز مانند سيم. ه بودصالخا  فايقابوالحسن فايق يا 
ميـراث فرهنگـي كـه در سـامانيان بـود در       دوسـتي و تفـاخر بـه    همان شـور ايـران  . بودند
جا مانده برخي از  بههاي  در تاريخ كه اين اما، بيش بوده است  و  جوريان و فايقيان نيز كم سيم

. درنگي خردمندانـه اسـت   ةبينيم خود شايست اين اميران را به جان هم افتاده و خصم هم مي
رسيدن محمود يا غزنويان سخت  قدرت  جوريان با قدرت خالفت بغداد و به  فايقيان و سيم

 ةسـاالر پـرآواز   سـپه  ،جـور  بينيم كه در تاريخ ابوالحسن سيم مخالف بودند؛ در عين حال مي
رم برخـي از  به نظـ . پيمان بود رود كه با اميرك توسي هم شمار مي ايراني، از دشمنان تاش به

. وجـو كـرد   هاي استقالل اميران از دربـار خالفـت جسـت    ها را بايد در انديشه اين اختالف
جـور،   جور، پسر ابوالحسن سـيم  باني از سامانيان بر ابوعلي سيميبه پشتسبكتكين محمود و 
) بن منصور  نوح(حال بايد پرسيد كه سبب پشت كردن ابوعلي به امير ساماني  .آيند فايق مي
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بوده است؟ به هر حال وقتي سبكتكين بر اين دو خصم فايق آمد، فضل را كـه البـد در    چه
. بـراي وزارت طلـب كـرد   ) نوح(بود، از امير ساماني   كياست و تدبيرش يقين حاصل آمده

. هنوز محمـود بـه سـلطنت نرسـيده بـود     ) ق 384(سالي كه فضل به دربار تركان راه يافت 
تـرين   از ايـن خـود يكـي از برجسـته      كه پيش ،تدبير فضلكم سه سال امور كشور با  دست

غزنوي  ةسلسل ق 387وقتي محمود در . چرخيد ساماني بود، مي دستگاهكارداران و كاردانان 
هـاي   انديشه. داشت را استقالل بخشيد، به سفارش پدر فضل را بايد در مقام وزرات نگه مي

اق و زرگاران و محمد عبـدال  خاندان كامشد كه آبشخور  ب ميااي سير فضل از همان چشمه
هـاي ديـواني از عربـي بـه      كه پس از آمـدن او نامـه   اين. دهقانان بود ةفردوسي و ديگر طبق

نوشتند در آغاز  كه به زبان فارسي مي يكه به شاعران و دانشمندان فارسي برگردانده شد، اين
تا پاي جان پشتيباني كرد،  اهنامهشنويسي و انتشار  كه از نسخه كار غزنوي بها داده شد و اين

 ملـي  ةهواداران انجمن مخفي حماسـ  ةهمه از اين سخن حاكي است كه فضل خود از زمر
بلكـه   دريـغ او  هاي بي سبب تقدير از حمايت هاي فردوسي از فضل نه به ستايش. بوده است
دربـار   زمـاني كـه فضـل بـه    . دادن او براي دربار محمودي نيز بوده است  جلوه ه جبراي مو

در آغاز كار به دستور فضل . نيز به پايان رسيده بود شاهنامهغزنوي راه يافت نوشتار نخست 
به احتمال بسيار زياد . ه از خاندان فردوسي برداشته شديباج و خراج يا به تعبيري ديگر جز

. را به نام محمـود درآورد  شاهنامههمين مرد خردمند بود كه فردوسي وادار شد   به پافشاري
تش را از ايادي ياي مشروع گونه ي كه بهدستگاهبه  شاهنامهفردوسي حدود ده سال از سپردن 

با تدبير و كياستي كه  اما ،)33: 1372رياحي، (جست پرهيز كرد  و عامالن خالفت عرب مي
، يا نه دسترسي داشتيم شاهنامهداد معلوم نبود ما امروز به  فضل از خود نشان داد و اگر نمي

و در آغـاز   كنـد  هـا را حـذف   هاي بعدي برخي از سروده مجبور شد در بازنگري فردوسي
او و در پوشـش   ةفردوسـي دربـار  . هايي با نـام محمـود بيفزايـد    ها ستايش برخي از داستان

  :هاي محمودي گفته است ستايش
ــان    يكي فرش گسترده شـد در جهـان ــه هرگــز نشــانش نگــردد نه  ك

 بــن احمدســت گــه فضــلنشســتن   سـتاكجا فرش را مرقـد و مسـند
ــاهي بدوســت ــن پادش ــه آرام اي ــام    ك ــر ن ــرد در س ــت خ  داران نكوس
ــو كدخــداي ــد خســروان را چن  به پرهيز و ديـن و بـه رادي و راي     نب

ــاك ــان و دل و پ ــتند   دســتگشــاده زب ــزدانةپرسـ ــاه يـ ــت شـ  پرسـ
ــه ــتور فرزانــ ــرز دســ ــر      و دادگــ ــه ب ــد ب ــن آي ــج م ــده رن  پراكن
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ــتم ــن نامـــ بپيوسـ ــتانةايـ ــتان     باسـ ــر راســ ــنديده از دفتــ  پســ
ــد ــر ده ــرا ب ــري م ــا روز پي ــه ت  بزرگــي و دينــار و افســر دهـــد      ك

  )171 ،دفتر چهارم: 1386، فردوسي(

را بـه   ملـي  ةتوانست آرزوهاي انجمن حماسـ آغاز ها در  اگرچه فردوسي با اين ستايش
هاي انجمـن حـامي حماسـه برآمدنـد،      وجوي ريشه گويي وقتي به جست اما ،دربار برساند

» پيوسته خاك تخليط در قدح جاه او همـي انداختنـد  «كه  ،ها فضل را سبب همين ستايش به
در دربـار شـاعران   ). 480 ،1ج : 1367 صـفا، (كردنـد  هـم گرفتـار    ،)78: 1369عروضي، (

ي حضـور داشـتند و اگـر    خي و غضـايري راز رچون عنصري و عسجدي و ف حريصي هم
ايـن   ةوقتـي بـا همـ   . شـد  منتشر نميهرگز  شاهنامه نبود هاي فضل چيني و زمينه ها حمايت

خورد، فكر فضل از ترس نابودي اين  شاهنامه ةها مهر پذيرش محمودي بر شان دورانديشي
اهريمنان وارونه درست در همـين  . اين آسودگي ديري نپاييد اماشد، شاهكار سترگ آسوده 

صـيد زيبـاي   . اي گسترد اوبار پليدي دام تازه  زندگي ةزنجير. روزها منشوري را امضا كردند 
خليفه سلطان را واداشت كه به  دفشارهاي بيش از ح. اين دام كسي جز فضل اسفرايني نبود

الملـك   آمدن ميمندي يا به تعبير نظام. خوارداشت فضل را فراهم آورد ةهاي واهي زمين بهانه
محمـودي و   دسـتگاه جاي او و رواج دگربار زبان عربي در  به) 64: 1364( »الكفات شمس«

د اين فـرض  يگذاشتند همه مؤ خوارداشت دبيران و شاعراني كه براي زبان عربي ارجي نمي
غزنين  ةقلعدر رت، خود را از هفت سال وز، پس اق 401باري فضل مجبور شد در . است

او را در . محمود فرمان داد خانه و كاشانه و ضياع و عقار او را غارت كردنـد . محبوس كند
تـن   مليسازي اسرار انجمن  به فاشكه را مجبور كردند غزنين زير شكنجه بردند و او  ةقلع
تاريخ ورقي تـازه خـورد و    .باخت  دان محمود جانالج ةه مردانه زير شكنجتفضل الب. دهد
فضل . ها نور پاشاند ها و هراس ها و ترس تيمه درخشاني در دل تاريك آن به تمام بي ةستار
  .ديگري از اين روند اهريمني بود ةديد ستم ةباخت جان

  
  اي ديگر فردوسي حلقه. 8

بـا حمايـت    ،پسر حسن ميمنـدي  ،، جانشين او احمدشددربار محو  دستگاهوقتي فضل از 
هاي ديواني از زبان فارسـي   نخستين گام او برگرداندن زبان نامه. اسي برگزيده شدبع ةخليف

نويسي  كه بتواند تا روزگار ما دوام آورد نسخه اي هبه انداز شاهنامهدر اين زمان . به عربي بود
شـان  رسـيد، آه از نهاد  دسـت ايـادي خليفـه مـي     هايي كه وقتـي بـه   نسخه. و تكثير شده بود
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فرهنـگ و زبـان فارسـي     ةهاي خشكيد ديدند خوني تازه در رگ مي كه اينآورد؛ براي  برمي
فردوسـي  . شـد  مـي به همت زبان فارسي، جاري  ،خوني كه به همت زبان فردوسي ،دود مي

  :دست حقيقت تاريخ را رو كرده بود؛ ريختن خونش مباح بود
ــدم ــان شـ ــان زار و گريـ ــه ايرانيـ  بريـــان شـــدم ز ساســـانيان نيـــز     بـ
 و بخـت  ردريغ اين بزرگي و ايـن فـ     دريغ اين سر و تاج و اين داد و تخت
 ... ســتاره نگــردد مگــر بــر زيــان       كه زين پس شكسـت آيـد از تازيـان

ــي ــان از پ ــان كس ــويشزي ــود خ  ... بجوينــد و ديــن انــدر آرنــد پــيش   س
ــي ــون از پـ ــد خـ ــتهبريزنـ  ... شـــود روزگـــار بـــد آراســـته      خواسـ

 روز بــــد نيســــتي  گــــر آگــــاهي   مــرا كــاجكي ايــن خــرد نيســتي
  )420تا  413، دفتر هشتم :1386 ،فردوسي(

شمار آيـد، از چنـد روي زنـدگي و مـرگ او بايـد       ديگري به ةباخت فردوسي اگر جان
فردوسـي جـانش را در    امـا  ،باختنـد   جان ملي ةديگران در راه حماس. شود متفاوت ديده 
كـرد يـا چـه سـحري بـا        ما چـه   ملي ةكه فردوسي با حماس اين. دميد ملي ةكالبد حماس

زبـان  . بسـيار نوشـت   اش هتي است كه بايد درباريمزبانش در آن دميد، موضوع بسيار بااه
جويـد و در ذهـن ناقـدان و     سـادگي در دل مـردم راه مـي    چه رازي دارد كه بـه  شاهنامه

و  ي بختيـاري باغبـان  كنـد؟   ايجاد مي خردمندان و فيلسوفان شور و هيجان پررمز و رازي
پژوهندگاني بزرگ شب و روزشـان را   كند و  بها حفظش مي چون ميراثي گران هم سواد بي

كـردن    اي ديگر، سـرگراني  به رويه ،خزاد در آن نامهرسخنان رستم ف . كنند با آن سپري مي
فهرســت او بــا ايــن كــار نــام خــود را در . فردوســي در برابــر خليفــه و محمــود اســت

قـدرت   ةمحمود خود را بـازوي ديـن و نماينـد   . ثبت كرده بود ملي ةباختگان حماس جان
 ةاو در پايان كار خـويش در چهـر  . دو تاخته بود به اين هر امادانست؛ فردوسي  فايقه مي
شـاعر در حكايـت   توصـيف  . ديـد  خليفـه و محمـود را مـي    شاهنامههاي پليد  تيشخص

وار بـا   سـرايد، تناسـبي انـدام    را در برابـر حقيقـت مـي   او   جـا كـه سـرگراني    آن ،جمشيد
  :دارد اش  مĤبانه ميهاي محمود و داوهاي ق سركشي

ــام   هنــر در جهــان از مــن آمــد پديــد ــد چــو مــن ن  ور تخــت شــاهي ندي
ــتم      خـــوبي مـــن آراســـتمجهـــان را بـــه ــا خواس ــي كج ــت گيت ــان اس  چن

 كامتـان از مـن اسـت   همان پوشـش و     خور و خواب و آرامتـان از مـن اسـت
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ــت ــاهي مراس ــيم و ش ــي و ديه  كه گويد كه جز من كسـي پادشاسـت؟     بزرگ
 بگشت و جهان شد پر از گفت و گوي   يـزدان از اويرشـد فـ  چن ايـن گفتـه

  )45 ،دفتر يكم: همان(

وار فردوسي به قهرمـان قهرمانـان حماسـه، رسـتم، يكـي ديگـر از        شيفته  بستگي دل
رسـتمي كـه تبلـور آرزوهـاي دور و دراز ايـن       .او به محمود است كجي هاي دهن نشانه

آرمـان    يلـ تج لرستمي كه محـ  ،اند مردم است كه از دست ترك و تازي در امان نمانده
تـاريخ  آن سـخن مشـهوري كـه در    . دهقانان و خردورزان ايراني بوده است ةطبق همين 
خـود   اسـت  دسـتان آمـده  بي محمـود در مقايسـه بـا رسـتم     الرستمان ق بارةدر سيستان

خـي و  رچـون ف  كه هم جاي اين فردوسي به. دار تاريخي حكايتي است از اين تناظر نيش
ها شاعر ديگر به دامن تر محمود بچسبد، بـه   عنصري و عسجدي و غضايري رازي و ده

  :برد مي  آغوش مهربان رستم پناه
 شـاه كـاووس رچو گم شد كنون فـ    كــه مــا را ز بــدها تــو باشــي پنــاه
ــود    دريغ است ايـران كـه ويـران شـود ــيران شـ ــان و شـ ــام پلنگـ  كنـ

ــتن   ســواران بــديهمــه جــاي جنگــي ــهنشسـ ــدي   گـ ــهريان بـ  شـ
 چنــگ اژدهاســت گــه تيــزنشســتن   كنون جاي سختي و جاي بالسـت

  )188: 1376به نقل از رياحي، (

ايرانـي بـاز بـه فكـر      مو عـا  صاي شد تـا خـا    مايه دست شاهنامهبدين طريق بود كه 
و  ،ات، دانـش يـ نگـاري، ادب  م، نامـه لـ تكشايسـتة  زبـان فارسـي را    و اعتالي ايران برآيند

 آنـان  .كـرد  خالفـت را سـخت عصـباني مـي     دستگاهاين چيزي بود كه . گو بدانند و گفت
كـار  . فـاق بيفتـد  تتوانست ا خطرناكي است كه مي ةترين حادث بزرگ شاهنامهفهميدند كه 

تسـخير   و دست مردم رسيد كه بـا چيرگـي بيگانگـان    ي درست هنگامي بهفردوس گستر
كشـاندن    هـا، بـه اسـارت    هيدر سراسر ايران، تسخير زبان در دربار و مدارس و نظام طخ

ريگ مانده، كنش  مرده به  فرازي كردن گردن  جان و روان بلندپرواز ايرانيان آزاده، زير پا له
فردوسـي  . نـد كرد مي يهاي نابودي و فنا را ط سرازيري  هلپ  پلهايراني،  ةو منش بلندپروازان

زبـان  . يابـد  ت تبلور ميلتي در زبان آن ملهر م  هستي. در اين هنگام به فرياد ايران رسيد
و آميـزش زبـان اسـتوار و     شـاهنامه بود و فردوسي با سرودن شده فارسي سخت تهديد 

 شـاهنامه سخن فردوسي در . وم هولناكاستواري شد در برابر آن هج دمانند س بالغت بي
هـاي   ها و شـريان  خوني كه با رگ. جوشش خون پاك اوست. نه تاريخ است و نه افسانه
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 ،بـرتلس . سـخت شـيرين   امـا  ،اي اسـت تلـخ   بازتـاب تجربـه  . ايرانيان آشناست تك تك
  :ه استبهتر از همه گفت ،خاورشناس روسي

كه تمـام عشـق    ،باشد، نام پرافتخار فردوسيمادام كه در جهان مفهوم ايراني وجود داشته 
فردوسـي  . سوزان قلب خود را به وطن خويش ارزاني كـرده بـود، جاويـد خواهـد مانـد     

ت ايـران را خريـد   لـ ت و احتـرام م بـ به ايـن قيمـت مح   را با خون دل نوشت و  شاهنامه
  ).160: 1322برتلس، (

. قرار ترجيح داد آگهي يافت، فرار را بر ق 404كه از قتل فضل در  فردوسي به محض اين
تـا شـايد   كرد هاي خراسان و نواحي طبرستان و مازندران متواري  خود را در كوهبه روايتي، 

برخي به اين فرار و . دامن درچيند شت خليفه و گماشتگانيبتواند از آتش شوم بغض و عصب
كـدام  . شـد، راسـت اسـت   داستان فرار فردوسـي، دروغ هـم كـه با    اما ،اند گريز شك كرده

كجـي بـه حاكمـان     شناسيم كه سـخن شـاعر را دهـن    شناسي را مي پژوه و فردوسي شاهنامه
اسـماعيليان و قرمطيـان و شـيعيان خـود بـراي       ةرحمان روزگار خويش نداند؟ آيا كشتار بي

شـوم   ةه فردوسي به ظاهر به كـام ايـن سلسـل   تتوانست درسي باشد؟ الب فردوسي شيعه نمي
در حـالي رخ داد كـه او   ق  416افـزا در   مرگ او در هراسي وحشت ، اماها گرفتار نيامد قتل
  .اش رهايي يابد هاي پرپرشده توانست آرام سر بر خاك ايران بگذارد و از دست خيال مي

  
  گيري نتيجه. 9

مر بسـته  آوردنش ك كه گروهي از دهقانان و ايرانيان كوشا به فراهم ،ملي ما ايرانيان حماسة
ملـي   حماسـة و  شاهنامهكه براي محققان  طي فرايند دشواري به ثمر نشست؛ چنان ،بودند

بود  ابومنصوري ةشاهناممسلم است كتابي كه به زبان نثر فارسي در آغاز نوشته شد همان 
امـروز بـر پژوهشـگران ايـن     . فردوسي از روي آن به نظمي واال درآمد ةشاهنامتر  كه پس

ست كه از روايـت   ا ترين اثرهايي فردوسي يكي از پرشكوه ةشاهنامميدان آشكار است كه 
، بر سر فـراهم  است كه در اين مقاله گزارش شده اما چنان ،جاي مانده است ملي به حماسة

شدن   از آن جمله كشته. خي خونيني رخ داده استها و ماجراهاي تاري آمدن اين اثر حادثه
شـدن وزيـر خردمنـدش      كشته، شدن ابومنصور پسر عبدالرزاق توسي  كشته، خاندان سهل

شدن دقيقـي و برخـي    كشته، شدن اميرك توسي فرزند عبدالرزاق  كشته، ابومنصور معمري
وقـايع  ايـن  از يـن مقالـه   در ابار  براي نخستين. توان نام برد ديگر از حاميان فردوسي را مي

بـوده،   )شـاهنامه ( ملـي  حماسـة ترين حاميان  كه از اصلي ،پنهان يتاريخي و حضور انجمن
  .استآمده سخن به ميان 
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  نامه كتاب
  .سخن: ، تهراندفتر خسروان). 1390(لو، سجاد  آيدين

  .خانة طهوري كتاب: كوشش حبيب يغمايي، تهران ، به  نامه گرشاسب). 1354(اسدي توسي 
  .چاپ وزارت فرهنگ: ، مجموعه مقاالت، تهرانهزارة فردوسي). 1322(برتلس، يوگني 
: ، تهـران 1313مقـاالت كنگـرة هـزارة فردوسـي در سـال       ، مجموعهآفرين فردوسي). 1322(بهار، محمدتقي 

  .انتشارات وزرات فرهنگ
  .معين: به كوشش محمدتقي بهار، تهران). 1381( تاريخ سيستان

  .الهدي: كوشش احمد عبداهللا، تهران  ، بهديوان). 1380(ترمذي، اديب صابر 
علمـي و  : كوشش جعفـر شـعار، تهـران    ، به ترجمة تاريخ يميني). 1374(بن ظفر  جرفادقاني، ابوالشرف ناصح 

  .فرهنگي
  .پژوهي شاهنامه: ، كتاب صفر، اصفهانشاهنامة فردوسي). 1380(جيحوني، مصطفي 

، مجلـة گـوهر  ، »هاي سوم و چهارم هجري نهضت حفظ آثار ملي ايران در قرن«). 1354(يع حقيقت، عبدالرف
  .3ش 

  .ناهيد: ، تهرانو هنر فردوسي  درآمدي بر انديشه). 1383(حميديان، سعيد 
  .50، ش مجلة جستارهاي ادبي، »فراز يكي مهتري بود گردن«). 1356(خالقي مطلق، جالل 
  .48، ش شناسي ايران مجلة، »ريخ روز پايان نظم شاهنامهتا«). 1379(خالقي مطلق، جالل 

  .ديبا: ، به كوشش محمدجواد شريعت، تهرانديوان ).1373(دقيقي 
  .نشر تاريخ ايران: ، ترجمة فرهاد عطايي، تهرانشاعر و پهلوان در شاهنامه). 1378(ديويدسن، الگا 

  .3، ش نامة ادب غنايي مجلة پژوهش، »شاهنامهجايگاه پهلوان و دهقان در «). 1383(راشد محصل، محمدرضا 
  .علمي و فرهنگي: ، تهرانهاي فردوسي پژوهشي در انديشه). 1384(اهللا  رضا، فضل

  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ، تهران شناسي هاي فردوسي سرچشمه). 1372(رياحي، محمدامين 
  .طرح نو: ، تهرانفردوسي). 1376(رياحي، محمدامين 

  .سخن: ، تهراننامورنامه). 1383(كوب، عبدالحسين  زرين
داشـت   مقـاالت كنگـرة جهـاني بـزرگ     ، مجموعـه ام نميرم از اين پس كه من زنده). 1374(رضا  ستوده، غالم

  .انتشارات دانشگاه تهران: فردوسي، تهران
  .اميركبير: حسيني، تهران ، به كوشش ناصرالدين شاهديوان). 1338(سوزني سمرقندي 

مقـاالت كنگـرة    ، مجموعـه ام نميرم از اين پس كـه مـن زنـده   ، »دالور سپهدار توس« ). 1374(مهدي  سيدي،
  .انتشارات دانشگاه تهران: رضا ستوده، تهران ، به كوشش غالم1369ماه  داشت فردوسي در دي بزرگ

مقـاالت،   عـه ، مجموام نميرم از اين پس كـه مـن زنـده   ، »زادروز فردوسي«). 1374(رضا  شاپور شهبازي، علي
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران
  .فردوس: ، تهران1، ج تاريخ ادبيات در ايران). 1367(اهللا  صفا، ذبيح
  .فردوس :، تهرانسرايي در ايران حماسه). 1374( اهللا صفا، ذبيح
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  .نام بي: ، به كوشش سعيد نفيسي، تهرانااللباب لباب). 1335(عوفي، محمد 
  .زوار: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانديوان اشعار). 1363(بن جولوغ  فرخي سيستاني، علي 

بـزرگ   المعارف دايرةانتشارات : مطلق، تهران ، به كوشش جالل خالقي شاهنامه ).1386(فردوسي، ابوالقاسم 
  .اسالمي

  .دنياي كتاب: ، تهران2، به اهتمام عباس اقبال و ابراهيم پورداوود، ج مقاله بيست  ).1332(قزويني، محمد 
، به كوشش عبدالحي حبيبي، )ق 443- 442متعلق به سدة ( زين االاخبار). 1347(گرديزي، ابوسعيد عبدالحي 

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران
  .57، ش گوهر ، مجلة»شاهنامهابومنصور بن محمد، باني نظم «). 1356(محيط طباطبايي، ميرسيد محمد 
  .62، ش گوهر ، مجلة»فردوسي شاهنامةبحث پيرامون «). 1357(محيط طباطبايي، ميرسيد محمد 

  .اميركبير: ، به كوشش مجتبي مينوي، تهرانكليله و دمنه). 1362(منشي، نصراهللا 
انتشـارات نشـريات دولتـي    : آباد يا دوشـنبه  ، زير نظر برگينسكي، استالينرودكي ).1958(ميرزايف، عبدالغني 

  .تاجيكستان
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