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  چكيده
ي ملـي   كوشش نويسندگان در اين مقاله، بـه بـازخواني رونـد پديدآمـدن حماسـه     

تـر بـه رونـد     اي بـه نسـبت تـازه    نويسندگان از زاويه. نامه، معطوف بوده است شاه
اين درسـت اسـت كـه مـا     . اند ي ملي، پرداخته كار حماسه نامه يا شاه پديدآمدن شاه

    ّ   ي مل ي،  عبيري ديگر، كتاب بزرگ حماسهنامه يا به ت                         ّ     امروز از متن به نسبت منق ح شاه
تـرين                                                                              برخوردار هستيم؛ ام ا اين كه در فرايند پديد آمدن ايـن مـتن كـه از باشـكوه    

             ّ                                            اي، زباني، مل ي، ادبي و تـاريخي ايـران و زبـان فارسـي      هاي فرهنگي، اسطوره متن
 هايي بـه                                                                 است، چه تحو التي رخ داده يا اين كه در سير سرودن آن كتاب، چه حادثه

اي مشخص  سبب اين كاستي هم تا اندازه. تر سخن در ميان است وقوع پيوسته، كم
هـاي تـاريخي و شـواهد     نگارندگان اين مقاله، در بررسي! نبودن منابع كافي: است

ي فردوسـي كـه خـود     نامـه  اند كـه شـاه   نامه، به اين باور رسيده شعري در متن شاه
هـايي شـفاهي    حدس و گمان، روايت هاي نوشتاري و به آمده از متن يا متن حاصل

اي از پيش تعيين شـده، از سـوي حاميـان     بوده، در فضايي بسيار خطربار و با نقشه
. اي پيروزمندانه، پديد آمـده اسـت       ّ                            ي مل ي و همت واالي فردوسي، به گونه حماسه

    ّ      ي مل ي بود  اي زيركانه و مخفيانه از سوي حاميان حماسه اين پيروزي، حاصل نقشه
                                                                 احل گوناگون، مورد حمايت قرار گرفت تا سرانجام به هم ت فردوسي، بـه  و در مر

بنا بر نتايج اين مقاله، در فرايند يادشده، تا رسيدن به . شكل كنوني به دست ما رسيد
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اين نقطه از شكوه و به بارنشستن اين نهال پربار،  بسـياري از بزرگـان فرهنـگ و    
  .ن راه، جان باختنددوست ايراني، در اي كاران وطن ادب و خويش

  .    ّ         ي مل ي، فردوسي باختگان، حماسه جان: هاي كليدي واژه
 

       مقد مه. 1
           رد  پايي از . تر نياز دارد شده كه اثباتش به تحقيقات بيش  اي گذاشته                     بناي كار ما بر فرضي ه
گـوييم كـه    سخن مي  در اين گفتار از دو حادثه. كند ي ما را تأييد مي شواهد تاريخي، فرضيه

  يكـي بـه سلسـله   . شـود  شناسي ابـراز مـي   نامه شاه/ هاي فردوسي بار در بحث براي نخستين
    ّ                                ي مل ي رخ داده و ديگـر گـزارش يـك     حماسه  گيري شكل  كشتارهايي اشاره دارد كه در پي

تر در تـوس                                                                     انجمن پنهان است كه پس از بروز كشتارها در خراسان و خاص ه در مرو و پس
دهقانان بنا نهاده شـد و برخـي اميـران سـاماني از آن       مردي پاي انجمني كه به. گرفت شكل

ساماني ريخته شده بـود    ي رسمي رنگش پيش از آغاز سلسله انجمني كه پي. حمايت كردند
  .عضايش را از دست داد، دوام آوردترين ا ي غزنوي، با اين كه بيش و تا پايان دوره

  
  باختگان خاندان سهل بودند نخستين جان. 2

دادهاي  ترين كساني كه به استنادهاي نه چندان روشن تاريخي درفش گردكرد روي نكه
هاي سياسي و ميهني و اعتالي فرهنگي به  اي، حماسي و تاريخي را در جهت مبارزه اسطوره

     ـ                            فع الي ت ايـن خـانواده پـيش از      . اهتزاز درآوردند، فرزندان سـهل از خانـدان هاشـم بودنـد    
زمان  ي سوم هجري؛ يعني هم ماني در اطراف مرو و در سده                ّ   گيري حكومت مستقل  سا شكل

نامـه، هـم آشـكار و هـم در پوشـش       فردوسي در شـاه . بود  با حكومت طاهريان، آغاز شده
ي مـرگ رسـتم    بـارش در حادثـه   نخسـتين . سخنان ديگر و تعريض، از سهل نام برده است

  :است
ــامش آزاد ــد ن ــر ب ــي پي ــرويك  مـرو كه با احمـد سـهل بـودي بـه   س

ــن    دلــي پــر ز دانــش ســري پرســخن ــاي كهـ ــر ز گفتارهـ ــان پـ  زبـ
ــتي     ي خســروان داشــتيكجــا نامــه ــوان داشـ ــر پهلـ ــن و پيكـ  تـ

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
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  ). 439: ، دفتر پنجم1386فردوسي، (

مـرگ رسـتم،   . ي مرگ رستم                           َ                       هاي باال، مربوط به داستان ش غاد نابرادر است و حادثه بيت
داد سـاده نيسـت؛ مـرگ آرزوهـا و      نامـه، يـك رخ   دست كم به روايـت فردوسـي در شـاه   

ديويدسـن كـه بخشـي مسـتقل از نقـدش را بـه       . ي بزرگ اسـت  هاست، يك فاجعه انگيزه
نهـاده، بـه   » نامـه  شاعر و پهلـوان در شـاه  «ب را ي پهلوانان اختصاص داده و نام كتا حماسه

).     )1378 :91                                      ـ                         اهمي ت بخش پهلواني و به ويژه حضور رسـتم، توج ه خـاص  داشـته اسـت       
            توانست؛ ام ا  نامه بگذارد مي خواست نام كتابش را شه اگر فردوسي مي: گويد جيحوني نيز مي

: 1380(را بيان كند ) به ويژه رستم( گران شهريار وران و ياري نامه گذاشته تا داستان نام ور نام
» نامه نامه در حقيقت پهلوان منش است و شاه فردوسي خود پهلوان«: اين كه آورده شده). 11

نامه،  اگر شاه.                                               ؛ تا حد ي به همين حضور پررنگ رستم هم اشاره دارد)67: 1383حميديان، (
از ايـن رو، مـرگ رسـتم يـك      .نامه است، بدون نام پهلوان پهلوانان، چيزي كـم دارد  پهلوان
ي آن براي فردوسي، اهميت دوچندان داشـته   ي بزرگ است و متن حكايت و حاشيه حادثه
از اين رو به نظر ما او به داستان مرگ رستم و خيانت شغاد، در پهلوي روايت تاريخ . است

  . كرده است و اسطوره، نگاهي نمادين را دنبال مي
ي بسيار ميان شـعار و   ها و فاصله ان و آشكارشدن ستمپس از ورود تازيان به كشور اير

هـايي كـه بـه شـهادت      جنـبش . ستيزي در ايران، شكل گرفت هاي بيگانه ها، جنبش عمل آن
           ّـ      قهرمانـان مل ي،    . مايه شد و به شكست انجاميد تر به دست دشمنان خانگي، تهي تاريخ، بيش

خانـه، خنجـر    ز دست دوستان هـم پيش از آن كه به دست دژخيمان بيگانه از پاي درآيند، ا
ي تـاريخ، داسـتان نيرنـگ شـغاد و      دادهاي حال در آيينـه  خوردند؛ از اين رو، در ديدن رخ

    ّـ               ي مل ي بـه شـمار      تـرين حادثـه   شدن رستم، دردآورترين داستان قهرمانـان و تراژيـك   كشته
هل و ي خـونين خانـدان سـ    نامه، بـا يـادآوري حادثـه    اين كه داستان شغاد در شاه. رفت مي

  :          اي مهم  است شود، به نظر ما، نشانه اش آغاز مي خانواده
ــرو ــار س ــه گفت ــازگردم ب ــون ب  ي ســهل ماهــان بــه مــروفروزنــده   كن

ــادگير،     پــذيرچنــين گويــد آن پيــر دانــش ــده و يـ ــد و گوينـ  هنرمنـ
ــده ــد زال را بن ــرده ب ــه در پ  اي،ي رود و گوينــــدهنوازنــــده   ايك

ــر زاد  روزي يكـــي  كــه از مــاه پيــدا نبــود انــدكي،       كنيـــزك پسـ
  ).441: ، دفتر پنجم1386فردوسي، (
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ي ايـن   گيرد، مسـئله  شدن رستم بهره مي اين كه فردوسي از چه روايتي براي بيان كشته 
گـار   رسـت (نامه، ايرادهايي گرفته شده است  به روايت موجود شغاد در شاه. گزارش نيست

نامـه در                                ّ       باشد كه شخص فردوسي يا ديگر نق االن شاه                     ؛ ام ا اگر بنا بر اين)921: 1374فسايي، 
              ّ                رسد كه اين تصر ف، بسيار سنجيده  باشند، به نظر مي             ّ       شدن رستم تصر ف كرده  روايت كشته 

. زادگان ترك، در عهد شاعر قابل مقايسـه اسـت   شغاد كنيززادي است كه با غالم. بوده است
. هاي فرهنگي ايران دست يازيدنـد  تهياري خليفگان بغداد، به غارت داش كساني كه به دست

زادگان ترك در ايران، شـايد بتـوان پيونـدي     از اين رو، ميان نابرادري شغاد و نابرادري غالم
باختگـان   ي فردوسي بر رستم ايـران و جـان   ي زال بر رستم، گويا مويه مويه. رمزآميز يافت

  :    ّ      ي مل ي باشد حماسه
 روي و بـر خـويش چـاك   همي كرد                            همــي ريخــت زال از بــر يــال خــاك

ــه ــغاد آن ب ــوريده         ش ــرين ش ــرواني      بخــت           نف ــن آن خس ــد از ب ــت بكن  درخ
ــوم ــاه ش ــل روب ــا پي ــه ب ــد ك ــه دان  همي كين سـگالد بـدان مـرز و بـوم؟                                 ك
ــار؟                                   كه دارد به يـاد ايـن چنـين روزگـار؟ ــنيدن ز آموزگـ ــد شـ ــه دانـ  كـ
 بـــه گفتـــار روبـــاه گـــردد هـــالك                              كه چون رستمي پيش پيري چو خاك

ــرا ــه زار؟   چ ــردم ب ــان نم ــيش ايش ــار؟                            پ 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

  ).456-457: همان(

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

دهد، سـخن بـر سـر گفتـار سـرو اسـت كـه او را يكـي از          چنان كه بيرون ماجرا نشان مي
بـه فـرض كـه    ). 99: 1374صفا، (اند  نامه به شمار آورده هاي شفاهي و روايي شاه سرچشمه

، حكايت سرو چـه  )68: 1378ديويدسن، (الواسطه باشد  سرو يكي از اين منابع گفتاري مع
نامه از سرو آزاد سخن در ميان آورده، نام او را  دارد كه هر دوجايي كه در شاه  ربطي به سهل

  . و سهل نياز به يك رمزگشايي است برده است؟ براي برقراري پيوند ميان اين سرو
. ي سهل بـوده باشـد   رسد كه سرو آزاد، روايتش مبتني بر اسناد خانواده چنين به نظر مي

ي سـوم،   فرزندان او هم در آغـاز سـده  . سده است  كم يك ي سهل با فردوسي دست فاصله
رزندان هجري، يكي پس از ديگري كشته شدند؛ از اين رو، سهل و ف 300يعني حدود سال 

                                  نامه براي فردوسي باشند؛ ام ا راوي هاي شاه گر داستان اند بدون واسطه، روايت توانسته او نمي
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ي مرو بوده، بـه همـين                                                 ّ آزادسرو و از دليران و پهلوانان سرشناس همان خط ه  ها كه همان  آن
ي هـا  ي خطرها و هـم برخـي از داسـتان    خاطره الواسطه براي فردوسي هم  شاهد گفتار، مع

يـاد  » دليري و قهرماني«گر را  روايت  اين كه فردوسي صفت يك. است  را نقل كرده  نامه شاه
             ّ               ّ                    جا عالوه بر سن ت دهقاني، به سـن ت پهلـواني نيـز     فردوسي در اين.                   كند، قابل تأم ل است مي

  . اشاره دارد كه در خاندان دهقانان، رواج داشته است
حدود                       اي نيست كه فردوسي طي  نامه همان شاه                           اي كه در دست ماست، با تأس ف  نامه شاه

نامه، سروده شده بود و بايد به اقتضاي  شاه. ها سرود سال، پيش از روي كار آمدن غزنوي 20
شـد تـا بتوانـد بـه دسـت انتشـار        هاي غزنويان، ويـرايش مـي                           روزگار و نيازها و حس اسي ت

سـال ديگـر و      حـدود ده       طـي   فردوسي،. سپرده شود) نويسي و پراكندن آن در ايران نسخه(
بنگريـد بـه ريـاحي،    (كردن، آن را به دربـار فرسـتاد    و از نو بازسازي  كم دوبار تدوين دست
نامـه،   هـا در شـاه   اين يادنشدن نام خاندان سهل به طور روشن و فراموشي آن). 125: 1376

خشم  پس از مرگ فردوسي و مرگ محمود كه فردوسي از دست. چيز چندان غريبي نيست
سال بعد، آن گاه كـه حكومـت غزنـوي و     200كم  او به روايتي، متواري شده بود، تا دست
هـاي   هايشان از هم پاشيد، به سبب تـرس از دسيسـه   متعاقب آن حكومت سلجوقي شيرازه

تر كسي جرئت بـر زبـان رانـدن نـام      ها در ايران، در محافل رسمي، كم خالفت و ايادي آن
شـهري و يـا بـه روايتـي      توسـي، هـم    به عنوان مثـال اسـدي  . داشتنامه را  فردوسي يا شاه

جا  نعمتي داشت، آن                            ّ    كه فردوسي از دو سو بر او حق  ولي  ) 72: 1284نولدكه، (ي او  برادرزاده
خواست شكوه، بزرگي، دانش و هنر ايران را به رخ تازيان بكشد، جرئت نكرد نـامي   كه مي

). 13: 1354(كنـد   نامه، بـه ناچـار از او يـاد مـي     باز فردوسي ببرد؛ اگرچه در آغاز گرشاس
هاي تـاريخي،   اسدي دست كم، نيم قرن پس از مرگ فردوسي زنده بوده و به استناد روايت
توانسـت   او مـي . از آشوب و جنجال خاندان غزنوي و سلجوقي، رخت به آذربايجان كشيد

ا بر تازيان بود؛ نـام فردوسـي را در   ه يافتن وجوه برتري ايراني  در پي  اي كه در آن،          در بياني ه
  :مندان ايراني بنشاند؛ درحالي كه از آوردن نام او چشم پوشيد ي شكوه صدر همه

 ...     ّ           اي غـر  شـتربان   بويد شما خود گلهچه   مايه عجـم راعيب از چه كني اهل گران
  ).112: 1385به نقل از مينوي، (

اي برجسـته   شود، جاي فردوسـي بـه گونـه                                             در اين بياني ه، وقتي از شاعران بزرگ ياد مي
گر تاريخ و فرهنـگ                                                          خالي است و نيامدن نامش، عالمت تعج ب بزرگي را در ذهن پژوهش

                                     نامه و نام فردوسي، مد ت مديدي بايد در  هاي ديگري نيز وجود دارد كه شاه نشانه! نشاند مي
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زده شد اگر نام خاندان سهل،  بنا بر اين، نبايد شگفت. ها از آسياب بيفتد ماند تا آب محاق مي
باره  توانست يك ها، فردوسي نمي ي اين هراس با همه. نامه نيامده است چنان كه بايد در شاه

.                                             ّ                                  از تمام شكوه نام خاندان سهل كه همگي بر سر عز ت ايران جان باخته بودند، چشم بپوشد
ه طور منسجم و آشكار، در قالب اشاره و ايما، از خاندان سـهل يـاد   او جسته گريخته و نه ب

كه تمام اين خانـدان بـه بـاور     خواند؛ چنان  خاندان سهل را دلير و شجاع مي  كند، راوي مي
هاي ايراني، جنگيده و در اين راه كشته شـده   داري از ارزش باني و پاس خويش، بر سر پاس

احمد سهل مردي با راي بود و گربز و دانسته «: ه استاالخبار نيز گفت صاحب زين. بودند
   ).152: 1347گرديزي، (»و زيرك

                          ّ                    جمله به سهل نسبت داده، معر ف شخصي ت استثنايي او  چهار صفتي كه گرديزي در اين 
        ـ     خـورد؛ ام ا                                                   ّ                        تواند بود؛ به ويژه، صفت گربزي و زيركي كه با سن ت پهلواني و دليري گره مي

كند؛  راوي از سهل براي ما بيان مي  خبر درست ديگري است كه همينتر است،           آن چه مهم 
  :خواهد پسر او احمد را بشناساند زماني كه مي

ي  ي يزدجـرد شـهريار بـود و از جملـه     احمد بن سهل از اصيالن عجم بود و نبيره  اين«
بـه مـرو    و. گار نام بود               و جد  احمد، كام. هاي بزرگ مرو است دهقانان جيرنج بود كه از ديه

كاريـان   و اين كام. گويند به غايت سرخ باشد. »كاري گل كام«گلي است كه بر او باز خوانند 
                ـ       فضـل و حسـين و محم د     .                                    و برادران همه دبيران و منج مان بودند. خدمت طاهريان كردند
روزي او را پرسـيدند كـه طـالع    . و سهل علم نجوم نيكو دانسـت . اند پسران سهل بن هاشم

چون ننگري، تا عاقبت ايشان چگونه خواهد بود؟ گفت چه نگرم كه هرسـه   پسران خويش
و احمد چون بـزرگ شـد   . چنان بود                             خواهند شد اندر تعص ب عرب و هم روز كشته  به يك

شـدن پسـران احمـد     چنين در باب كشته هم 151: 1347گرديزي، (»خون برادران طلب كرد
  ).98: 1374سهل، بنگريد به صفا، 

شمارد،  اين كه احمد را از اصيالن ايراني مي. مهري دارد نظر ما رازهاي سربهمتن باال به 
ي رازآميز دهقان است كـه فردوسـي نيـز     همان واژه» اصيل«ترديدي نيست كه منظورش از 

هـاي بسـياري    ي دهقـان، پـژوهش   در خصـوص واژه . خود يكي از آن خاندان بوده اسـت 
). 45: 1378ديويدسـن،  (و نيز ) 81: 1374، صفا(و ) 8: 1351مينوي، (صورت گرفته است 
ي دهقانان عالوه                                                هايي كه در ادبي ات فارسي آمده، حاكي است كه طبقه نگاهي كوتاه به نمونه

سـبب    اند؛ به همين                       مند و منج م و حكيم بوده تر دانش         َ                      بر حفظ ا صالت و روايات كهن، بيش
توانستند  ايرانيان به دل نداشتند؛ باز نميمهري از ايران و   هايي كه هيچ دربار پادشاه و سلسله
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                 ؛ پوشيده از محم د »نامه گفتار اندر فراهم آوردن شاه«جا كه فردوسي در  آن. ها بشكيبند از آن
يكي : گويد كند، مي باختگان يادشده در همين گزارش، ياد مي       ّ                    عبدالر ز اق توسي، يكي از جان

يا ايـن كـه در   ). 12: ، دفتر يكم1386(و راد  دلير و بزرگ و خردمند/ نژاد پهلوان بود دهقان
نامه را هرچه گزارش كنيم از گفتار دهقانان بايـد آورد   اين «: نامه آمده است ي شاه      مقد مه

دست ايشان بود و از كار و رفتار و از نيك و بد و از كم و بـيش،   كه اين پادشاهي به 
هـا، همـه    ايـن سـخن  ). 44: 1363 ؟،(» ايشان دانند، پس ما را به گفتار ايشان بايد رفت

هـا و   تـر جنـبش   بـيش   گيـري  چون و چراي اين طبقه در شـكل  حاكي از حضور و تأثير بي
ي  نكته.     ّ          ي مل ي بوده است هاي فرهنگي و شعوبي و سرانجام پديدآمدن كتاب حماسه حركت

قـول   جا از آن سخن بگوييم و بـاز از همـين    خواهيم اين بار مي ديگري كه ما براي نخستين
گـاران بـراي بـه ثمرنشـاندن نهـال       آيد، يادكرد رنجي است كـه خانـدان كـام    گرديزي برمي

گـل  . شـود  گار دانسـته مـي   شناسي گل كام اين سخن در پرتو ريشه.     ّ        ي مل ي كشيدند حماسه
هاي ادبي كهن از آن  تر متن گار، چنان كه گرديزي گفت، نام گلي سرخ است كه در بيش كام

                          ّ                                      اني چون رودكي، منـوچهري، فر خـي، قطـران، مختـاري، فردوسـي و      شاعر. ياد شده است
فردوسي جز يك جا كه مورد استناد ايـن گـزارش اسـت، جـايي     . اند سوزني از آن نام برده

همـان، دفتـر   (گـار  شكفته هميشه گل كام/ بهار                         ّ كه ايران چو باغي است خر م: گويد ديگر مي
ه دنبـل درد خسـروپرويز، در برابـر    اين سخن درست در جايي آمده است كـ ). 345: هشتم
بيند كه جاي مهي را بـه مـردم    وقتي شيرويه را مي. هاي شيرويه، شكافته شده است باكي بي

داند كه جاي مهي را به ناسـزامردم دادن، ماننـد دادن سـالح بـه دسـت       دهد و مي ناسزا مي
گويد ايران  به او مي. دارد سري باز مي دشمن است، پسر را با يادكرد رنج گذشتگان، از خيره

  :       ّ     باغي خر م است
ــار و ســيب و بهــي ــرگس و ن ــر از ن ــي،    پ ــردم تهـ ــردد ز مـ ــاليز گـ ــو پـ  چـ
 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
 دريا چـه راغ چه باغ و چه دشت و چه    اگـــر بفكنـــي خيـــره ديـــوار و بـــاغ
ــي ــوار او نفكنـ ــو ديـ ــا تـ ــر تـ  دل و پشـــــت ايرانيـــــان نشـــــكني   نگـ
ــاختن ــارت و ت ــود غ ــس ب ــز آن پ ــتن     ك ــين آخـ ــواران و كـ ــروش سـ  خـ
ــه   زن و كـــــودك و بـــــوم ايرانيـــــان ــه انديشـ ــان  بـ ــه در ميـ ــد منـ  ي بـ
 خـــردخردمنـــد خوانـــد تـــو را بـــي   چــو ســالي چنــين بــر تــو بــر بگــذرد
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  ).همان(

خاطرات خسروپرويز   تواند از زمره نامه، چگونه مي سخن فردوسي در اين گوشه از شاه
گاري را به خاندان سهل نسبت دهند؟ ياد و رمـز    باشد، حال آن كه گفته شده است گل كام

بينيم كه فردوسي سخن  مي. شدن يزدگرد سوم، حادث شده است گاري، پس از كشته گل كام
از ميـان  . كند را كه وفق مرادش بوده، از زبان خسروپرويز نقل ميخويش يا روايت راوياني 

/ ران  تر بسي بود نه همه چون تو كـام  مه: گويد برديم، سوزني سمرقندي مي شاعراني كه نام 
خـواه   تا نيك/ گار باش  تري چو گل كام در باغ مه// گار  چو كام ها بسي بود، نه همه هم گل

                                                     به نظرم با توج ه به ديدگاه ما، اين شاعر نيـز از گـل   ). 200 :1338(بوي برد، بدسگال، خار 
كرده كـه    اي اشاره سوزني در دو بيت باال با تلويح، به حادثه. گويد گار، با رمز سخن مي كام

دهخـدا نيـز در شـرح گـل     . دادي تلخ و شناخته شده بوده است براي مخاطبان خويش، رخ
سـخن  . د و به احمد بن سـهل منسـوب اسـت   گويد گلي كه به غايت سرخ باش گار مي كام

. عبارت گرديزي ناشي شده اسـت كـه سـهوي نيـز در آن هسـت      دهخدا به نظرم از همين 
جـا كـه                                                               گويد اين گل به جد  احمد سهل منسوب است، نه احمد سـهل و از آن  گرديزي مي

ت كـه  كند، بعيد نيسـ  ترين جايي كه نام اين گل آمده است، از عهد رودكي تجاوز نمي قديم
اش چنـدان دشـوار نيسـت، بـه نياكـان       زني اين لقب را مردم غزنه و مرو به سببي كه گمانه

روايـت  . دار ايران در اين خانـدان، داده باشـند   شدگان يا شهيدان پاس خاندان سهل و كشته
؛ »به مرو گلي است كه بر او بازخوانند«: گويد كند كه مي                                گرديزي نيز اين گمان را تقوي ت مي

ي طاهريـان   گاران به سلسله خاندان كام.                       گار و جد  احمد سهل باشد كام به او كه همان يعني 
                                    ِ هايي چون دبيري و وزيري و اميري از آن   گاه ساماني نيز پست كردند و در دست خدمت مي

ي دهقانان بودند و هم از بازمانـدگان شـهريار    جا كه هم از طبقه اين خاندان از آن. ها بود آن
گران ايران  ني يزدگرد سوم، آخرين شاه ساساني، تازيان يا اعراب را به چشم غارتايران؛ يع

ها بر ايران و بـه   عرب  بار پس از چيرگي ها بودند كه نخستين اين  هم. نگريستند و ايراني مي
ي ايراني كه بنـا بـر منشـي برتـر و      هاي آيين گذشته ، با يادآوري                      ّ شور افتادن احساسات مل ي

                                                           آغاالنيدند و با توج ه به اين كه خود از بازمانـدگان خانـدان    ه بود، مردم را برميكنشي آزادان
                       ّ                               ي مكتوب يا دست كم از سن ت به جا مانده در اين خاندان كه  مانده شاهي بودند، از آثار باقي

گاه ساساني، چه در دفتر  هاي شاهاني و پهلواني بوده و در دست همان نقل داستان و روايت
دادنـد تـا    هـايي در اختيـار مـردم قرارمـي     شد، برگ ت روايي، ضبط و ثبت مي          ّو چه در سن 

جا  نامه، آن ي شاه در مقدمه. باره به خاموشي نگرايد دوستي يك گري و ميهن هاي ايراني شعله
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كند كه امير ابومنصور عبدالرزاق به چاكر خويش فرمـان داد   اشاره مي» ي شاهان نامه«كه به 
هاي خاندان شاهي نيـز اشـاره دارد    ها و آثار و كتاب ترديد به نامه د، بيها را گرد آورن كه آن

                                             ّـ       هاي فردوسي كه در باال آورده شد، نخستين منبـع خط ي و     ؛ بنابر بيت)35: 1332قزويني، (
ها و اسنادي بود كه  نقل قول توانست قرار بگيرد،                             ّ          روايي كه در اختيار انجمن مل ي حماسه مي

سرو را به خاندان سهل پدر  اين كه فردوسي آزاد. و سهل قرارداشت در اختيار خاندان هاشم
كند، به نظـرم   داند و اين كه با صفت پهلواني از او و خاندان سهل ياد مي احمد منسوب مي

شـهرياران پيشـين                                                                    از آن جهت است كه او از منابعي به نسبت دست او ل كه ميـراث همـان   
                      ّ                       ي پهلواني كه همانند سن ت دهقاني در اين خاندان  بوده است، سخن گفته و به ويژه به رشته

كساني كـه در راه مبـارزه بـا     در نتيجه به پندار ما، نخستين . موروث بوده، اشاره كرده است
نسبت گـل  . باختند، همين خاندان سهل بودند        ّ     هاي مل ي جان حماسه  گيري بيگانگان و شكل

رزند سهل به اين خاندان بايد داده شده گاري، چنان كه گفته شد، پس از شهادت چهار ف كام
                    ـ          هـاي فضـل و حسـين و محم د،       بنا بر گزارش گرديزي، ابتدا سه فرزند سهل بـا نـام  . باشد

احمد سـهل نيـز كـه بـه     ). 151: 1347گرديزي، (باختند  آشكارا بر سر مبارزه با تازيان جان
ه كاروان ايـن شـهيدان   بودند، برخاسته بود، ب                                   خواهي برادران كه در تعص ب عرب رفته  خون

: 1354و نيـز بنگريـد بـه حقيقـت،      108: 1322چنين بهار،  و هم 98: 1374صفا، (پيوست 
داري از كيان ايراني و  خون اين برادران، چنان كه در تاريخ يادشده است، بر سر پاس). 467

يـد،  روي گار كه هر بهـار مـي   گل سرخ كام. ي عرب ريخته شد جانبه هاي همه در برابر تازش
فردوسي نيز به سهم خويش، در اين بـاره، سـكوت   . آورد شور و جنبشي تازه را با خود مي

كند، وصف اين خاندان و به ويژه احمد  جا كه از پيري خود گله مي يك. اختيار نكرده است
  :آميزد هاي پيري خود درهم مي سهل را  با رنج

ــد ــرخ بلنــ ــرآورده چــ  منـد؟       م سـت چه داري به پيري مـرا     اال اي بــ
 بــه پيــري چــرا خــوار بگذاشــتي؟    چــو بــودم جــوان در بــرم داشــتي

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

  ).133: همان، دفتر ششم(

جنبش فرهنگي كه هـدفش انتشـار     باختگان بر سر برپايي يك بدين روي، نخستين جان
گذشتگان ايراني   داري ها و پاي اي بود تا در آن دليري دادهاي تاريخي، حماسي و اسطوره رخ
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                                                              ّـ                               را به مردم بنماياند و از اين طريق بتواند به فربگي باورهـاي مل ي بپـردازد، فرزنـدان سـهل      
  .بودند
  

  پس از خاندان سهل. 3
گران بر ايران، در امان  ديگري كه از آسيب دشمنان و تازشي  پس از خاندان سهل، خانواده

  :      ّ                   ي محم د عبدالر ز اق توسي بود باختگان نوشته شد، خانواده ي جان نماند و نامشان در زنجيره
ــه       انـد                     سخن هرچه گويم همـه گفتـه ــه رفت ــش هم ــاغ دان ــر ب ــد                                  ب     ...     ان

ــتان ــه باس ــود از گ ــه ب ــي نام                                       فـــراوان بـــدو انـــدرون، داســـتان                           يك
ــدي ــر موب ــت ه ــده در دس ــره                         پراكن ــردي           از او به ــر بخ ــزد ه                         اي ن

ــوان      يكــي  ــود        پهل ــان      ب ــژاد    دهق                                    دليــر و بــزرگ و خردمنــد و راد        ن
ــده ــت      پژوهنـ ــار نخسـ     ...                   هـا همـه بازجسـت        سخن     گذشته               ي روزگـ

  ).11: همان، دفتر يكم(

حاميان نهضت بيداري و » انجمن«هاي روشني از  توانيم نشانه در سخنان فردوسي، ما مي
ي دهقـان و پهلـوان اسـت كـه      ها، واژه كليد اين نشاني. هاي گذشته ببينيم گردآوري داستان

). 39: 1383چنين بنگريد به راشد محصـل،   هم(تر هم به اهميت نقش آن اشاره كرديم  پيش
هـاي   هـاي رزمـي و سـپس جنـبش     ي خودجوشي جنبش كه ابتدا انگيزهچيزي   اشاره به آن

هـاي بـاال،    در بيـت . ها، استادانه، درج گرديـده اسـت   را پديد آورد، در همين بيت  فرهنگي
انجمن   هاي اصلي ي خويش و از هسته ، كه از طبقهنژاد پهلوان دهقانفردوسي  به مرگ اين 

كند و اين خود بـر خـالف انتظـار،     اي نمي اشاره      ّ          ي مل ي بود، هيچ باز حماسه و حاميان جان
چگونه ممكن اسـت و چـرا بايـد فردوسـي در     ! سازد تر مي ابهام موجود را چندبرابر روشن

ي ملـي بـود،    گـر حماسـه   هاي حمايـت  برابر جنايتي بزرگ، كشتن مردي كه يكي از ستون
كه مرگ اين مرد، بدون  كند و آن اين بري مي دليل ره  ساكت بماند؟ اين سكوت را تنها يك

فردوسـي و بـه   . باشـد  دست كارگزاران خالفت و حكومت، صورت گرفتـه   ترديد، بايد به 
ي بـزرگ سـكوت        ّ                           ي مل ي، اگر در برابر اين فاجعـه  گر حماسه تر، انجمن ياري تعبير درست

    ّ                              ي مل ي به هر حال، بايـد سـروده و    حماسه. تر را در پيش چشم داشتند كردند، هدفي بزرگ
  .شد تشر ميمن
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ي خراسـان بـزرگ از كشـتار و     ي تلخي كه مـردم مـرو و غزنـه و همـه     پس از خاطره
خزيدند و سـكوتي   ريزهاي مهاجمان داشتند، مردم ايران بايد در الك ترس خويش مي خون
      ّ  هاي مل ي                    حسين صد يقي به جنبش                            عبدالغني  ميرزايف و دكتر غالم. كردند بار اختيار مي مرگ

  تر در شرق ايران شـكل گرفتـه اسـت، اشـاره     مرداني رشيد و بيش  هرمانيو مذهبي كه به ق
جنبش ختالن، شـورش  ). ي كتاب همه:           1372     مقد مه و صد يقي، : 1958ميرزايف، (اند  كرده

                   ّ                      المهري در مـاوراءالن هر، شـورش سـندباد     سغد، شورش ابومسلم، شورش شريك پسر شيخ 
ايـن  . هاي ديگر ع در نيشابور و شورش                     ّسيس در هرات، شورش مقن  مجوسي، شورش استاد

هايي بود كه يكي پس از ديگـري، بـه شكسـت و ناكـامي      ها تا عهد ساماني كوشش جنبش
اي ديگـر، وارد   مبارزان بايد به گونه. هاي چريكي و تن به تن، فرجامي نداشت جنگ. كشيد

           ّ    ين مسير مـؤث ر  توانست در ا     ّ    ي مل ي مي ي مردم با شور حماسه            تقوي ت روحي ه. شدند عمل مي
تر و در عـين   هاي آهسته ها ياد داد كه بايد گام آن  ي تلخ گذشته نيز به تجربه. دار باشد و پاي

اي                              ّ                   جا بود كه پديدآمدن انجمني مل ي، آن هم نه به گونه اين. تري برداشته شود حال حكيمانه
      ـ        با توج ه بـه     «:                               جا الزم است به اين پرسش مقد ر كه اين. آشكارا، ضرورت خود را نشان داد

،  دوسـت  ي ايـران  ي ساماني و بودن قدرت در اختيار آن سلسله فضاي فرهنگي خوب دوره
پـس از فـتح تازيـان هـر     . پاسخ گـوييم »  چه ضرورتي بود كه انجمن مخفي شكل بگيرد؟

     ّ                                                     مستقل ي كه شكل گرفت، زير پرچم قبول خليفگان بغداد مشـروعي ت          ّ      ي مستقل  و نيم سلسله
ي قبايل عرب، چيزي نبود كه به زودي از ياد و خـاطر آگـاه و    روزي گذشته هسيا. يافت مي

هـا از يـك    نشيني و در رنج و مالل زيستن در بيابان خواري و باديه. ها زدوده شود ناآگاه آن
هـا را جـزم    شده از سـوي ديگـر، عـزم آن    هاي اشغال                               سو و مشتهي ات گوناگون در سرزمين

چابكي و برتري مردمي . ي خويش را حفظ كنند درت فايقهساخت تا به هر روي كه شده، ق
ها، بغضي عميق در گلوي مهاجمان، به ويژه  شدند، به ويژه ايراني كه اينك موالي خوانده مي
استقالل حكومت ساماني تا آن اندازه كه اعتاليي بـراي فرهنـگ   . خاندان اموي، نشانده بود

گاه خالفت بغداد، پـس از پشـت    دست. د نبودوجود آورد، دور از نظر قدرت بغدا ايران به 
، آن قـدر  )ايـران و روم (سر گذاشتن سه سده مبارزه و فتح با دو امپراطوري بـزرگ جهـان    

ترين مشاوران ايراني و رومـي و   گرفتن زيرك  تجربه كسب كرده بود كه بتواند با در خدمت
ي خـويش نظـارت داشـته     افتـه ي استيال ي ي ابزاري از تركان مهاجم، بر تمام منطقه استفاده

                                                               نعمتي چون ابومسلم كه باعث انتقال قدرت از اموي به عب اسـي شـده             جا كه ولي  تا آن. باشد 
همان قدرت بغداد بود كـه  . گاه، جان سالم به در برد بود، نتوانست از زخم خيانت آن دست

بود  رفته سره در بغض فريب فرو  پديدآمدن حكومتي چون ساماني را براي كشوري كه يك
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پنداشـت؛   پذير مـي           رفت، تحم ل ي آن هر لحظه احتمال شورش و نافرماني مي و از هرگوشه
كرد كه ساماني بتواند به زودي به چنان شـوكت فرهنگـي و علمـي نايـل                     ام ا گمان هم نمي

ها، خيانـت و   از اين رو، ترساندن ايراني. هاي گذشته را فراياد آرد گردد كه باز آن برترمنشي
ي ملـي،   گيري حماسـه  به همين سبب جنبش شكل. ها باز آغاز شد شكني از سوي آن انپيم

از ايـن  . اين بار ترجيح داد، دور از چشم ايادي خالفت و حكومت، به آن مبارزه ادامه دهند
      ّـ              هـاي مل ي، محتمـل      داشـت ارزش  گرفتن مخفي انجمني ايراني براي پـاس  روست كه شكل
شود و  كتاب سيرالملوك، به نام گروه بدمذهبان، معرفي مي انجمني كه در. دانسته شده است

اين جماعت آن كسان بودند كه شغل درگاه و بارگاه و ديوان، تعلـق بديشـان   ... «: گويد مي
داشت و حل و عقد مملكت به دست ايشان بود و اگـر يكـي را از ايشـان پـاي در سـنگ      

  ).300: 1364الملك،  نظام(» آمدي، همه ايستادگي كردندي
هـا بـود و بنـا بـر      آن  نامـه در دسـت   پس از انهدام خاندان سهل كه برخي از منابع شـاه 

  گيـري                  ّ                                         ي پسرانش در تعص ب عرب رفته بودند، محم د پسر عبدالر ز اق با پي او همه   بيني پيش
ايـن بيـداري و جنـبش،    . ي منثور را بنـا نهـاد   نامه آوردن شاه وار خويش، اساس فراهم شيفته

                      ّ                                                 امي خود را در باور مسل م ديد كه استخوان زبان و ادبي ات فارسي زير بار صرف درست هنگ
. و نحو و نثر و نظم عربي در مدارس و امور ديـواني در دربـار، درحـال خـرد شـدن بـود      

رفت نهادينه شود، داشت            ّ                   ي تغيير خط  و تغيير زبان كه مي ي فرهنگ ايراني، به واسطه شيرازه
    ّ                     ي مل ي از آن  نام برديم و  حماسه  جمني كه ما با عنوان انجمن مخفيهمان ان. پاشيد از هم مي

از » محمل حاميـان «برد و با تركيب  از آن نام مي» حلقه«كوب با تلويح به عنوان            استاد زر ين
نامـه بايـد بـه شـكلي      ، به اين نتيجه رسيد كه متن نثر گفتار شاه)54: 1381(كند آن تعبير مي

آن در برابـر    گردد تا هـم اثـر آنـي    شد، آراسته  يي كه شعر ناميده مياستوار و زباني موسيقيا
ي                                             هايي كه خاص  زبان شعر بـود، گفتـار حماسـه                   ّ                         هجوم بيگانه مؤث ر افتد، هم با زيور زيبايي

انجمني كه جز خاندان دهقانان مرو و توس و نيشابور، از عضوهاي آن، .   ّ             مل ي جاوداني شود
داد، پورشاپور، ماهوي خورشيد پسر بهـرام و   رخابي، يزدان، پورس)شاح(دهقاناني چون شاه 
تـوانيم گردآمـدن ايـن     ما چگونه مـي ). 35: 1332قزويني، (توان نام برد  شادان برزين را مي

هـا   هاي آن           ّ                                     موجبي و ات فاقي بدانيم؛ در حالي كه دست كم از نام دهقانان را در شهر توس، بي
سـپاري باشـند؟    ي جـان  صـيل و كمربسـته و آمـاده   توان دانست كه بايد گروهي ايراني ا مي
مـردي                                                        ّ                    هاي ايراني و دهقاني و به تقريب زردشتي كه به دعوت محم د عبـدالر ز اق و پـاي   نام

آغاز كـار ايـن   ). 34: همان(                                                     وزير محرم اسرارش، ابومنصور معم ري، به توس خوانده شدند 
  .بايد شكل گرفته باشدشدن خاندان سهل  انجمن، به طور روشن و آشكار، پس از كشته
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  شدن محمد عبدالرزاق كشته. 4

چنـان كـه بايـد، فرجـام نيافتـه بـود كـه        ) ي ابومنصـوري  نامه شاه(ي نثر نامه هنوز كتاب شاه
    ّ                ـ ّ                 ي مل ي؛ يعني همـان محم د عبـدالر ز اق،      آوري حماسه ي فراهم ترين عامل و سرحلقه بزرگ

سند معتبري نداريم كه سـر نـخ فتـواي    ما . ابتدا مسموم و سپس به طور مرموزي كشته شد
گاه قدرت بغداد بيابد؛ چنان كه از مرگ مشـكوك وزيـر بالياقـت او                       قتل محم د را در دست

انداز،  هاي بلند و شلنگ خواهد با گام                           خبريم؛ ام ا براي كسي كه نمي                      ابومنصور معم ري نيز بي
هاي ناچيز،  تاريك آگاهي  از دلشود كه بتواند  ميدان تاريخ را بپيمايد، آثار كوچكي يافت مي

  گيري باختگان ديگري است كه بر سر شكل ي جان يكي زنجيره. چيزهاي بزرگ كشف كند
دادند و بنا بر شواهد تاريخي، فتواي اين كشتار، از اتـاق فكـر خالفـت         ّ     ي مل ي جان حماسه

خـورده،   فريـب هاي  اي موارد، ايراني شد و تركان غزنوي يا غالمان ترك و در پاره صادر مي
دليل ديگر اين كه پيش از مرگ ابومنصور، . ها بودند گاه ساماني كارگزاران اين فتوا در دست

نگاري كرده بود كه اين سردار رشيد،        ّ                                              عبدالر ز اق توسي، الپتكين به دربار و قاضيان بخارا نامه
ي بـا ايـن   منصور پسر نوح سامان). 300: 1364الملك،  نظام(است » در مذهب باطنيان شده«

و » رافضـي «گـري كـه دشـمنان آن را     هاي ايراني كه خود بر خالف پدرش نوح، به گرايش
» شـدي، او را قرمطـي خواندنـدي   ) بـاطني (و هركه در اين مذهب «  خواندند مي» قرمطي«
                                                          ، كشيده شده بود؛ ام ا با وجود سرگذشت تلخي كـه بـر جـد ش،    )289: 1364الملك،  نظام(

. هاي سرداران ترك و قاضيان بخارا، مقابله كند د؛ نتوانست با وسوسهنصر ابن احمد رفته بو
نبـود  » تـر كـس   قـوي «از اين رو، اجازه داد كه سردار رشيدش كه آن روز در خراسان از او 

الملك وزير باتدبيري كه دشـمن خـوني قرامطـه و     نظام. ، با نيرنگ كشته شود)304: همان(
، از كنار مرگ ابومنصور، ساده گذشته اسـت و گفتـه   رفت ها به شمار مي ها و رافضي باطني

                         ؛ ام ا بـه آن سـبب كـه    )305: همان(است كه وقتي تصميم گرفتند او را بكشند، او بيمار بود 
تـوان از   گـذرد؛ اگرچـه مـي    داري مـي  دادها با جانب گونه رخ ي سيرالملوك، از اين نويسنده

تـوان   همـين مـاجراي ابومنصـور، مـي    هاي مهمي بيرون آورد، از جملـه، در   سخنان او نكته
شـود؛ امـا بـه     ي الفتگين، آن سردار بزرگ، به سوي مرگ كشـانده مـي   دانست كه با دسيسه

سـره،   تـوان گفتـار او را يـك    هاي تاريخي ديگر، نمـي  هرحال، بدون تأمل و با حضور قرينه
  . پذيرفت
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وشـمگير  «: گويـد  گرديزي مي. مسموم و كشته شد  ّ                350          باري محم د عبدالر ز اق در سال 
ي  ي سـنه                     ّ                                                   ـ            هزار دينار زر، يوحن اء طبيـب را داد تـا ابومنصـور را زهـر داد، انـدر ذي الحج ه       

ي بسـيار   زهر، درسـت هنگـام يـك مبـارزه    اين ). 162: 1347گرديزي، (خمسين و ثلثمائه 
                                                                               حس اس، از سوي دوست يا پزشك معتمد، به او خورانده شده بود و درسـت هنگـامي اثـر    

                                       ساالر، نياز داشت؛ ام ا زهر امان مـرد را   زي ياران او به هوش و كياست اين سپهكرد كه پيرو
ابومنصـور  «: ما بايد با وسواس، احساس بغض و انزجار ايـن خبرهـا را دريـابيم   . بريده بود

وي را تنها . بينم من راحت خويش اندران مي: گفت. وقت نيست: گفتند. من فرودآيم: گفت
. در وقت خيل احمد بن منصـور بـن قـراتگين فرارسـيد    . فرود آمد و او. بگذاشتند و برفتند

               ّ                                            سر ابومنصور عب دالر ز اق برداشت و انگشترين او بستد و پيش مهتر . غالمي سقالبي فراز آمد
كه تبار خـويش را بـه كنارنـگ، يكـي از سـرهنگان       سر مهتري ). 163: همان(».خويش برد

ي او بـا نوشـتن    نامـه          ّ                  د عبـدالر ز اق، كـار شـاه             با قتل محم ! رساند پرويز مي ي خسرو برجسته
                                                                              اي كه ابومنصور معم ري بر آن نوشت، به فرجام رسيده بود؛ ام ا به شـعر درآوردن آن،        مقد مه

جوريـان افتـاده    ساالري كه در اين زمان به دست سـيم  هاي داخلي، تغيير سپه به سبب جنگ
الملـك در   هـاي خواجـه نظـام    از نوشـته  .ها يادكردني بود ها و دل بود، تنها در اندرون خانه

توان دريافت كه در ايـن زمانـه، چـه هراسـي، در دل ايرانيـان و       سيرالملوك، به روشني مي
توان آن را قرن  اي كه مي ي سوم هجري، سده خراسان در سده. دوستان، بايد افتاده باشد ايران

گويد نوح  اين كه مي. ري بودگري و آگاهي ايرانيان به شمار آورد، دچار بلواهاي بسيا روشن
در «                                                     ها را بخشكانند و گردن محم د نخشبي را بزنند و پس از آن  ي باطني دستور داد تا ريشه

، پيداست )295: همان(» شناختند كشتند و همه را مي شهر افتادند و هر كه از ايشان يافتند مي
بردنـد و هنـوز انجمـن،     مي گرايي كار خود را آشكارا پيش ي ايران ها كه هنوز حلقه يا حلقه

اش خوانديم، بـه       ّ ي مل ي چه ما انجمن حماسه                             كرد؛ ام ا پس از اين واقعه، آن كاري پنهاني نمي
و اين مذهب در «: گويد طور پوشيده و پنهان، كار خويش را پيش برد؛ از اين رو كه همو مي

            د ر، در پـي  ممكن است پرسشي به عنـوان دخـل مقـ   ). 296: همان(» خراسان پوشيده بماند
    ّ                                                    ي مل ي و مذهب قرمطي و باطني باشد؛ پاسخ چنين پرسشي روشـن   ي حاميان حماسه رابطه

هـاي مـذهبي،    سـره و بريـده از عالقـه    توانستند يك است؛ از اين رو كه مبارزان ايراني نمي
گاه خالفت، هر گونه مبـارزه و جنبشـي را    هاي خويش را پيش ببرند؛ وانگهي، دست هدف

هاي  الملك، وقتي از جرم خواجه نظام. كرد ي و باطني و رافضي سركوب ميتحت نام قرمط
هـا   هـا و رافضـي   كند كه براي باطني گويد؛ همان چيزهايي را تكرار مي دينان سخن مي   ّ خر م

                      ّ                                           هاي تكراري از قبيل، حل ي ت خواهر و مادر بـراي مباشـرت، نپوشـيدن     جرم. برشمرده است
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ي ابومسلم، ترك نماز و روزه و حج و جهاد و  عن كشندهل ها از نامحرمان، خوردن مي، فرج
جا معلوم گشت كـه اصـل مـذهب مـزدك و      از اين«: گويد هم بدين روي است كه مي... . 
» دينان و باطنيان هر سه يكي است و پيوسته آن خواهند تـا اسـالم را چـون برگيرنـد       ّ  خر مه

  ). 320: همان(
زنـد،   ها پيوند مي ي ديگر مرگ را به سلسله باري يكي از داليلي كه مرگ اين ابومنصور

ها،  داران فرهنگ، ارزش ترس و وهمي است كه پس از قتل اين امير و وزير او بر دل دوست
همين كه فردوسي از تشريح صريح و روشن مرگ او زبان .                              ميراث تمد ن و زبان فارسي افتاد

:   1374    سي دي، (اند  ز آن ياد كردها» رويي روزگار بي«برد و اين كه برخي با عبارت  به كام مي
  ي شـاهي  ي منثـور در خـانواده   نامه اين كه شاه. نشاني است ، خود نشان از آن همه بي)576

    ّ                                                                              محم د عبدالر ز اق پنهان شد و تا زمان دقيقي و پس از او فردوسـي خبـري از آن در دسـت    
يجاد گشته بود نيست، خود حاكي از وحشتي است كه در خراسان و عراق و سراسر ايران ا

ي  خـانواده . سـاخت                       ّ                                   و مرگ ابومنصور عبدالر ز اق و وزيرش، هراس و ترس را مضاعف مي
.                   ي سرودنش مهي ا گردد نامه را حدود پانزده سال مخفي كردند تا زمينه     ّ               محم د عبدالر ز اق، شاه

ود شد و اين كاف در نام او خـ  خوانده مي» اميرك توسي«              ّ               منصور پسر محم د عبدالر ز اق، كه 
داران انجمن حماسـه   سوزي به مرگ او نزد دوست           و يا حس  دل  مندي           ّ       ناشي از عز ت و ارج
اين برآمد كه    شده انگاشت، در پي اي خفته ستيزي را تا اندازه ي حماسه تواند بود، وقتي فتنه

  توانست باشد؟ اين شاعر جز دقيقي كه مي. آن اثر يگانه را، به دست شاعري فحل بسپارد
  

  يقيدق. 5
ي شـعر او بـا شـعر     سرايي او و در مقايسه نامه مانده از دقيقي و شاه هاي باقي در جريان بيت

               بـرخالف تصـو ر   . پژوهـان قـرار گرفتـه اسـت     نامه فردوسي، دقيقي سخت مورد تازش شاه
تنهـا شـاعري بسـيار بـا ذوق و      دقيقي، ما بر اين باوريم كه او نـه   گران به هنر شاعري تازش

    ّـ   ي مل ي                                                                   كه صاحب همان غيرت و حمي تي نيز بود كـه حاميـان انجمـن حماسـه      هنرمند، بل
يافت؛ كار حماسه      ّ       ي مل ي را مي ترديدي نيست كه اگر دقيقي توفيق سرايش حماسه. داشتند

كردن دقيقي بـه منبعـي                               سبب هم دو چيز بود، يكي تكي ه. ماند چنان خام و ناتمام باقي مي هم
      ّ                                  ي محم د عبدالر ز اق بود، ديگـر ايـن كـه     مانده در خانواده ميراث ي به نامه يگانه كه همان شاه
نامه بدمد كه فردوسي با آن نبوغ منحصـر بـه    توانست آن روحي را در شاه دقيقي هرگز نمي

سره چنين گمان كنيم كه او شاعري  معنا نيست كه ما يك  فردش دميد؛ با اين حال اين  بدان
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پـيش از آن كـه بـه آب روي او لطمـه بزنـد، بـه آن        ناتوان دانستن دقيقـي . نظم بود سست
برخالف معمول به نظر مـا  .     ّ       ي مل ي بودند حماسه  بازآفريني  كند كه در پي تشكيالتي اخم مي

گيرد، نـه آن چيـزي    كند و اگر ايرادي به او مي فردوسي، دقيقي را سخت تأييد و تمجيد مي
تـرين شـاعران و نويسـندگان     كه بـزرگ دقيقي كسي است . اند نامه گفته است كه ناقدان شاه

                                            ع تبي در ميان شـاعران عهـد سـاماني، او را    . اند دربار محمود غزنوي او را به استادي ستوده
                                ّ                    در چهارمقاله ارز سخن دقيقي از فر خي برتر نهاده شـده  ). 64: 1384نولدكه، (ستوده است 

              ّ          و را به سبب دق ت معاني و ا«: گويد االلباب مي عوفي نيز در لباب). 63: 1369نظامي، (است 
  :و خود فردوسي در وصف او)        :11 ، ج او ل1335عوفي، (»   ّ                    رق ت الفاظ دقيقي گفتندي

 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

ــاده ــد گشـ ــواني بيامـ ــانجـ  طبعـي روان گفتني خـوب و  سخن   زبـ
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                              ن هادش به سر بر، يكـي تيـره     ب

ــك ازو بخــت ــديكاي ــته ش  بـر، كشـته شـد     به دست يكي بنده   برگش
 چنــان بخــت بيــدار او خفتــه مانــد   نامـه ناگفتـه مانـدبرفت او و ايـن

  ). 13: ، دفتر يكم1386فردوسي، (

ما اگر بخواهم نكات كليدي گفتار بـاال  . ها از فردوسي است در توصيف دقيقي اين بيت
  : را برجسته و اتمسفر متن را بازسازي كنيم، چنين خواهد بود

جهـاني از  . را كه به نثر است، براي هركسي بخوانـد   كوشد كه دفتر حماسه خواننده مي
در فحـواي كـالم فردوسـي    . انـد  كـرده  شخو  جمله خردمندان و راستان، به اين داستان دل،

  ّ                             مل ي به اين نتيجه رسيد كه حماسه  ي  نامه يا حماسه آيد كه انجمن حمايت از شاه چنين برمي
بايد به شعر و نظم درآيد . توانند با آن ارتباط برقرار كنند تا به قالب شعر درنيايد، مردم، نمي

  انجمن حامي، در پي. دش را نشان دهدي مردم بنشيند و سپس تأثير و نفوذ خو تا در حافظه
. زبان، برگزيده شد يا خود را نامزد اين كار سترگ كرد جواني گشاده. گشت شاعري توانا مي

ي خسـروان   وقتي او گفت من اين نامه. دان بود و هم طبعي روان داشت كسي كه هم سخن
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  ـ                ام ا ايـن شـاعر     . تآورم، دل انجمن، با شناختي كه از او داشت، شـاد گشـ   را به شعر درمي
. اي كه داشت، هميشه با بدي در جنگ و دشـمني بـود   ويژه  برگشته، به سبب خصلت بخت

تـوان بـه پاسـخ آن     چگونه؟ اين پرسشي است كه به سـادگي نمـي  ! خوي بد يار دقيقي بود
  زنـي  توانسـتيم در گمانـه   توانستيم بدانيم چرا خوي بد يار دقيقي بـود، مـي   اگر ما مي. رسيد

برانگيز دقيقـي بـه كـيش زردشـتي      هاي ذوق آيا فردوسي به گرايش. تر باشيم    ّ مسل م خويش،
                                               ـ     اند دقيقي مسلمان بود و نام فرضي او نيز بايـد مؤي د     گويد؟ درست است كه گفته سخن مي

نولدكه نام ابومنصـور  . توان به اين گفته ايمان آورد هايي، باز نمي                         اين قول باشد؛ ام ا به سبب
انـد، نيـز    كه برخي منابع براي دقيقي آورده»             محم د بن احمد«                 داند؛ ام ا در نام  را پذيرفتني مي
بـا ايـن   ). 66: 1374(شمارد   هايي، زردشتي مي                             دارد و با قطعي ت او را به سبب ترديد روا مي

كـوب اسـتناد جسـت كـه او در                              توان به سخن استاد زر يـن        ّ                     حال حت ا اگر مسلمان باشد، مي
توانسـته از   نمـي ) كنـد  همين خوي باشد كه فردوسي از آن ياد مـي  كه شايد(حاالت مستي 
). 41: 1381(تري كـه گـرايش او بـه كـيش زردشـتي بـوده، خـودداري كنـد          سخن راست

پرستي و عشق را انتخاب كنـد و از زنـدگي    خواست شادخواري، مي ، از او مي بندوباري بي«
باده و چنگ و لب معشوق، . ت داشتها با كيش زردشتي منافا              ّ            اين جهاني، لذ ت ببرد و اين

ممكن است دقيقي به همـين روي،  ). 42: همان(» داشت                            ّ     او را، نزد پارسايان توس، مت هم مي
اين . خواسته است مورد سرزنش فردوسي قرار گرفته باشد؛ چون او را دهقاني خردمندتر مي

هايي كه در  نشاني شناساند، آيا با كه دقيقي خصلت خويش را در اين چهارپاره اين گونه مي
  سخن فردوسي آمده است، پيوندي ندارد؟

 و زشـتي   خـوبي  به گيتـي از همـه      سـتدقيقي چارخصـلت برگزيـده
 رنـگ و كـيش زردهشـتي   خونمي   ي چنـگرنـگ و نالـهلب يـاقوت

  ). 106: 1373شريعت، (

  آيا همين صفات او نيست كه فردوسي به اقتضاي روزگار خويش كه محمـود انگشـت  
ي  تندي داشت؟ برويم بر سر دنباله  جست، گفته باشد او خوي دركرده و گبر و مجوس مي

شـيرين در زبـان   » .دقيقي به سبب داشتن آن خوي بد جـان شـيرينش را بـداد   «: مطلب
 .سوزي و مهرورزي به دقيقي توانـد بـود، نـه بغـض و كينـه      ي شفقت و دل فردوسي نشانه

زبـاني بـود،    او كه مبتني بر گشـاده )    ِخوب (     ِ گفتار  و ) شد كشته(                   دقيقي با تأس ف برفت 
او   زبـاني  خوردن بر مرگ دقيقي و توصيف گشاده  ي سخن باال جز دريغ چكيده !ناگفته ماند

كنيد با سـخنان ديگـري    تواند باشد؟ حال بياييد اين سخن حكيم فردوسي را مقايسه چه مي
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از  پنـداريم  مـي هـا داريـم،    ها و وجـود بيـت   كه ما با احترام تمامي كه براي حضور نسخه
ي ديگـر   نه به اين سبب است كه بخـواهيم او را در كفـه   دفاع ما از دقيقي. فردوسي نيست

مـا بـا         ّـ  ي مل ي   حماسـه   بزرگي!  ي آن است؛ هرگز ترازويي بنشانيم كه فردوسي در يك كفه
سـرود، ايـن    نامه را نمـي  فردوسي اگر شاه. خورده است فردوسي سخت به هم گره   بزرگي

جز فردوسـي داشـت، يـك اثـر بـزرگ      اي  نامه سراينده يافت و اگر شاه همه ارج و بها نمي
گـذار   باره، روي شاعري كه پايه                                      آمد؛ ام ا اين به آن معنا نيست كه ما يك جهاني به شمار نمي

هـاي   دقيقـي صـاحب چكامـه   . نظمي نو و كاري سترگ بوده اسـت، خـط بطـالن بكشـيم    
ــدي ــد «: چــون ســت هــم بلن ــو مان ــدان زلفكــان ت ــان! (»شــب ســياه ب او داراي ). 97: هم
ي  او سراينده). 107: همان! (»به دوچيز گيرند مر مملكت را«: ست از اين دست هايي سروده

او همان كسي است كـه  ). 105: همان! (»كاشكي اندر جهان شب نيستي«: اين سخنان است
ي شكوه  و فردوسي با همه) 80: ، دفتر پنجم1386فردوسي، (نامه را سرود  هزار بيت از شاه

ها چگونه قابل آن همـه   دارنده و صاحب اين بيت! چشم بپوشدكالمش، دريغش آمد از آن 
ي او گفتـه   صابر، شاعر شهير و شهيد عصر خويش، در باره سرزنش است؟ كسي كه اديب 

  :است
 ي كاروان خـويش                 هستم كنون مقد مه   گر نيستم بـه طبـع دقيقـي و فرخـي

)1380 :136.(  

تـا  «: سـتايد  را بـه بزرگـي مـي                                      ّ           كسي كه خداوندگار شعر عصر محمودي، فر خي، نام او 
؛ با اين حال، آيا دقيقي آيا همان )179: 1363  ّ    فر خي، (» ي مديح تو دقيقي درگذشت ترازنده

  :بگويند  اش چنين شاعري است كه در باره
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 پنجم1386فردوسي، (

  : اگر بخواهم سخنان فردوسي را به زبان ساده بازنويسي كنيم، چنين خواهد بود
چـون  ! ، به گفتار خودت بـازگرد )؟(گوي بيدارمردي هستي اي فردوسي كه سخن«

يـا شـكاري   (بـه مـاهي   ) دام شكار من(اين نامه به دست من رسيد، گويي شست من 
هـاي ناتندرسـتي    بيت(!) چون نگاه كردم ديدم اين نظم سست است . برخورد) خوب
بتواند ) محمود(وشتم تا شهريار نامه را ن من كه فردوسي باشم به اين سبب شاه(!) دارد 
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                ِ        سخنان دقيقي و آن   من دو (!) ي اين دو نوشته سخن نابكار را تشخيص دهد  در مقايسه
     ِ         سـخنان  ايـن   . اينك شاه به گفتار گوش كنـد   گوهر بودند و ما دو، گوهرفروش بوديم،

ت وقتي روح و روان(!) نبايد گفت) ارزش و خالي از گوهر زيبايي و انديشه بي(دست 
وقتي طبعت مانند آب روان نيسـت، بـه   (!) بيمار است، معدني را كه گوهر ندارد مكاو

ي  تـر اسـت تـا سـفره     اگر دهان از خوردن تهي بماند، به(!) ي خسروان دست مبر نامه
منطقـي، سسـتي و                       ـ           ّـ           چه كسي باشد كه متوج ه تنـاقض، خف ت، بـي      . »(!)ناسازي بگستري 

                            سازد؛ ام ا خلـق او را نيـز    دقيقي، فردوسي را سرشاد مي ي هاي باال نشود؟ نامه هدفي بيت بي
يـا نـه بـراي    (!) گويـد   فردوسي براي خاطر دل شـهريار، دارد سـخن مـي   (!) كند  تنگ مي
فردوسي پس از نقل هزار بيـت  (!)  ي شعر خودش با دقيقي و هدف ديگري ندارد  مقايسه

اسـه تفـاوتش روشـن اسـت،                                          هايي كه تنها براي متخص صان زبـان و حم  دقيقي، آن هم بيت
چـه   5ي بيـت   ميـان دوپـاره  (!) انـد   درسـت  هاي دقيقي سست و ناتن فهميده است كه بيت
توان يافت؟ ما دو گوهر فروشيم و سخنانمان گـوهر، اينـك شـاه بـه      تناسب و ارتباطي مي

  و بـاقي (!) گـوهر را مكـاو    وقتي جان و تنت بيمار است كـان بـي  (!)  دهد  گفتار گوش مي
فردوسـي بـا آن   . ها كه انتسابش به فردوسي جز كاهش آب روي او، بار ديگري نـدارد  بيت

ما با نظـر نولدكـه   ! دهد اش، سخناني سست را با سخنان سست ديگري پاسخ مي نبوغ يگانه
، )70: 1384نولدكـه،  (آميـز اسـت    ي دقيقـي افـراط   سخنان فردوسـي در بـاره  : گويد كه مي

ي سسـتي زبـان    خواهيم دامن دقيقي را از مزبله به سببي كه مي                            موافقيم؛ ام ا آن سخنان را نه 
دكتـر  ! خواهد از آن فردوسي نباشند پاك بدانيم؛ بل كه به سبب سستي و ركاكت، دلمان مي

اختالف فردوسي و دقيقـي بـر   «: حميديان نيز گويي بويي از اين الحاقات برده بود كه گفت
هـاي آن دو بـود و چـون     ر و انديشـه سر سستي شعر نبود؛ بل كـه اخـتالف در اصـل فكـ    

حميـديان،  (» ها را بر سر نظم دقيقي شكست كوزه خواست از آن اختالف ياد كند، كاسه نمي
                                                 ـ          ي استاد حميديان، در اين نقل قول، موافق نيسـتيم؛ ام ا بـا      ما، اگرچه با نتيجه). 124: 1383

د گفت در اين خصـوص  داند و باي صغرا و كبراي او، موافقيم كه شعر دقيقي را سست نمي
                                                    در واقع اگر دقيقي در نظر فردوسي تا اين حد  حقير بود، «: گويد   ّ                    حق  با نولدكه است كه مي

نولدكه، (» چرا بايد او را ستايش كرده باشد و شعرهاي او را در كتاب خود ضبط كرده باشد
خـود   هـا،  ي نسـخه  نامـه در همـه   هاي اين بخش از شاه بيت  از سويي، آشفتگي) 71: 1384

                                  ّ                 ها از فردوسي نبايد باشد يا تحت تصر ف شـديدي واقـع    گواهي است بر اين كه اين حرف
                                                                          ّ  شده است و اگر هم به فرض محال از آن فردوسي باشند، بايد سبب حضورشان را با دق ت 
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ما در خصـوص مـرگ دقيقـي    .     ّ           ي مل ي دقيقي بود ي ديگر حماسه باخته بدين روي، جان
تاريخ، براي ما نگفتـه كـه ايـن    !  »شد به دست يكي بنده بر، كشته«دانيم كه  از اين نمي  بيش

ي غـالم در قـاموس    بنده كه بايد ترك هم بوده باشد، چرا دقيقي را كشته است؟ خـود واژه 
نامه يا سـيرالملوك،   در سياست. يي بوده است شده و فدا چنين دوراني، به معناي يك تربيت

و ايـن تنهـا   ) 140: 1364الملـك،   نظـام (ها اشاره شده است  ردن اين گونه غالمبه طرز پرو
دار  ها پهلوان و نام دقيقي هم نبوده است كه به دست غالمش كشته شده است؛ مرداويج و ده

ي بـداخالقي و روابـط جنسـي دقيقـي بـا       مسئله. ديگر، به دست غالمان ترك كشته شدند
از قضا، همين نكتـه خـود   . آيد                  قي ون امروز خوش ميغالمش، سخني است كه به زعم اخال

دقيقـي حـدود   ! هاي مرگ دقيقـي  گر ساختگي بودن دليل تواند نقض غرض باشد و بيان مي
شـده اسـت     گفته. سالگي جان باخت 40؛ يعني حدود 368به دنيا آمد در حوالي  330سال 

ار بيت گفته بود كـه بـه قتـل    هز. نامه را آغاز كرد ي نوح پسر منصور ساماني شاه كه به گفته
شدن دقيقي نيز به فرمـان                        توان تصو ر كرد كه كشته مي«: گويد كه جيحوني درست مي. رسيد
اين ).      «)1380 :12                                                      ي عب اسي و به سبب دشمني با كتاب خودباوري ايرانيان بوده باشد خليفه

وي . دارد هـاي بلنـدي   ي انديشـه  وانـه  ترديد پشت شرري كه به ذهن جيحوني زده شده؛ بي
ي كشتارها  ي سلسله ، گويي انديشه»نيز«                      كند؛ ام ا با آوردن قيد   اگرچه اين گفتار را دنبال نمي
ي دقيقـي؛   نامه ي گفتار دكتر صفا، روايت گشتاسب وانه به پشت. را او هم، تجربه كرده باشد

ي  نامـه  ن شـاه ي منبـع او، همـا                ـ          سويي دارد؛ ام ا يگانـه    ي اياتگار زريران هم اگرچه با منظومه
خـوردن بلـور زالل    تـرك . سالي كه دقيقي كشته شد، سال بلوا بـود . ابومنصوري بوده است

گراني از شرق كه از جانب  افكني تازش و تفرقه  هاي پاك سامانيان، آن هم با مرموزي انديشه
                     به قدرت رسيد؛ ام ا به  387اين درست است كه محمود در سال . شده بودند خليفه تحريك 

مـرگ  . گـاه سـاماني تـا آن سـال دوام آورد     معنا هم نيست كه ما بپنداريم صالبت دست آن
  .حاميان حماسه بود              ّ هاي انجمن مل ي دقيقي مرگ شادي

  
         اي ديگر       باخته                اميرك توسي جان  .  6

چند سالي دهقانان و . ي ابومنصور ناياب شد نامه ي تلخ، باز كتاب شاه پس از اين حادثه
: گويد جيحوني مي. رساندن اين كار سترگ، در انتظار مانند به فرجام   يحاميان حماسه، در پ

شدن دقيقي، هشداري بوده است كه فردوسي را وادارد تا در خفا بـه سـرودن    شايد كشته «
» بود 354نامه  سال آغاز شاه«:                                ؛ ام ا اين سخن او با اين كه گويد)44: همان(» نامه، بپردازد شاه
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؛ چون در اين سال، هنـوز  )همان(آيد  ، موافق نمي)سالگي فردوسي در حدود بيست و پنج (
  .بوده است 368دقيقي زنده بود و گفتيم مرگ دقيقي به تقريب، 

زادروز فردوسـي، بـا   . سرانجام خورشيد فردوسي از مشرقي بايسته، درخشيدن گرفـت 
 940هجـري، مصـادف بـا     329بـازي، اگـر سـال     شه پور                    ّ         توج ه به پژوهش مستقل  دكتر شاه

درست مقارن بـا روز مـرگ   ). 31: 1372رياحي، : چنين هم 273: 1374(ميالدي بوده باشد 
ي غزنوي نگذاشته كه ما از دوران كـودكي،   دوره سهم  و سم به نسبت تاريك. ست رودكي

نامـه   سالي كه فردوسي به سرودن شـاه . جواني و نوجواني، پدر و خاندان او خبردار گرديم
 370هاي به نسبت درستي كـه خـود فردوسـي داده، سـال      سرگرم شد، بنا بر قراين و نشانه

سالي طول  30مه، در مجموع نا سرودن شاه. سالگي                     ّ              بوده است؛ يعني در سن ي نزديك به چهل
هـايي از   ها، حدود ده سالي صرف ويراستاري و تـدوين و تغييـر بخـش    از اين سال. كشيد
، سـال پايـان   400رسد كه حدود سـال   به نظر مي). 781: 1379خالقي مطلق، (نامه شد  شاه

د؟ قـراين  نامه را سرو                                               نامه به دربار محمود باشد؛ ام ا فردوسي چگونه شاه يافتن و سپردن شاه
نامـه،   گيـري شـاه   شدن دقيقي، انجمـن حاميـان شـكل    سازد كه پس از كشته         ّ    چنين مدل ل مي
    ّـ    ي مل ي،    باره در جمع حاميان حماسـه  فردوسي هم يك. گزين برآمدند جاي  بالفاصله در پي
ي دهقانـان   انجمن پيش از اين  او را شناخته بود؛ چون او خود در خـانواده . آشكار نگرديد

اي نقل مجالسشان  هاي حماسي و پهلواني و اسطوره دهقاناني كه روايت. شده بود توس زاده
گاه مواريث كهن بود و مجـال   هاشان، نهان ها و پستوهاي خانه دهقانان پارسي كه سينه«. بود

                   ّ           شـود كـه فردوسـي تـا سـن        تصـور مـي  ). 84: 1383حميـديان،  (» يافـت  شدي نمـي  بيرون
دهي شده  در شعر آشكار ساخته بود و با هدفي سازمان سالگي گوهر هنرنمايي خود را چهل

اهللا رضا كار فردوسي به كار هيچ شـاعري   فضل. اي پوالدين، پيش آمد و عزمي جزم و اراده
تـر   مندان و اهل علم زمـان مـا شـبيه    زندگي او به زندگي دانش«: گويد داند و مي ماننده نمي

اش  گر، سي سال نشسته، نوشـته  حساب گري او مانند پژوهش. است تا به يك شاعر قديمي
سرا باشد، در فكر كاري بادوام و بهينه بوده  گو و مديحه را بازبيني كرده و بدون اين كه بديهه

نامـه را بسـراي؛    گويـد شـاه   دوست فردوسي به او مي اين كه مهربان). پانزده: 1384(» است
    ّ  ي مل ي  گيري حماسه ل، خود يكي از رموز چگونگي شك»گفتن پهلوانيت هست سخن«چون 

نامه از فردوسي بـه دسـت مـا     است؛ با اين حال اگر امروز شعري منسجم و منفرد، جز شاه
. نامه نداشـته  ي ديگري جز شاه سروده نرسيده است؛ دليل بر اين نتواند بود كه فردوسي هيچ

ي شـاعري او پـيش از آغـاز سـرايش      هاي پراكنده، از عـالم شـاعري و آوازه   برخي سروده
به عنوان مثال، چنـد بيتـي كـه در    ). 30: 1390لو،  نيز بنگريد به آيدين(دهد  نامه خبر مي شاه
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» ...ام چراغ سـحرگاهي  من آن شب«: هاي نه چندان مورد وثوق، درج شده است نامه آغاز شاه
نامـه   هاي مندرج در شـاه  و برخي از نمونه) نشان          مقد مه، بي: تا فردوسي، چاپ اميربهادر، بي(

نامـه   هاي فردوسي، به شاه نمايد كه سروده ژانري متفاوت با وضع حماسه دارد، چنين ميكه 
سـرودن و بـه     نامـه، فردوسـي پـس از مـرگ دقيقـي در پـي       بنا بر شاه. منحصر نبوده است

    ّ                                                          ي مل ي كه بر سر حفظ و حراستش احمد سـهل و بـرادران، بـر سـر      رساندن حماسه فرجام
                            ـ                                و وزيـر باليـاقتش ابومنصـور معم ري و بـر سـر ورود بـه                       ّ             گردآوردنش محم د عبـدالر ز اق  

  :باخته بود، برآمد سرودنش، دقيقي جان 
                             سوي تخت شاه جهـان كـرد روي                              دل روشن من چو بگذشت از اوي

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

ــر خــود ــي                    درنگــم نباشــد بســي       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 بـود                 به شهرم يكي مهربـان
                                     بــه نيكــي خرامــد همــي پــاي تــو        راي تـو                   مرا گفت خوب آمـد ايـن

ــو آرم                            نبشــته مــن ايــن دفتــر پهلــوي ــيش ت ــه پ ــوي                       ب ــر نغن                نگ
ــاده ــت    گش ــت هس ــان و جواني ــخن                   زب ــت هســت    س ــتن پهلواني                           گف

    روي                              بــدين جــوي نــزد مهــان آب                 ي خسـروان بـازگوي          شو اين نامـه
                   جـان تاريـك مـن                   برافروخت ايـن                            چــو آورد ايــن نامــه نزديــك مــن

  ).14و 13: ، دفتر يكم1386ردوسي، ف(

بـرده   فردوسي به كـاري دسـت  . شود ي باال، نقص آگاهي، به روشني ديده مي در سروده
هاي بسيار، به بهاي آن پرداخته است؛ آيـا                                            ّ است كه تمام عمر مفيد خود را، آن هم با مشق ت

بـه يـك دليـل    ! ممكن است چهارچوب كارش را و راويان و يـاورانش را نشناسـاند؟ آري  
 ي توطئه«                ّ            همان چيزي كه محق قي با عنوان . ممكن است و آن سكوت براي فرجام كار است

  ).  1374 :584    سي دي، (ير كرده است از آن تعب» سكوت
هايي بودند،  جنبش گاه ساماني كه خود حاميان آرام چنين فردوسي در آغاز كار، از دست

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



 147   و ديگران علي محمدي

ي سرگذشت پرافتخـار   ي همان دهقاناني بودند كه آينده توان گفت كه خاندان او از زمره مي
خانداني كه نه تنها در تربيت او رنج كشـيده بودنـد؛   . ديدند ايران را در دست فرزندشان مي

نامه  تربيت عالي اشرافي كه به شاه: دكن كوب با اين عنوان از آن ياد مي                     تربيتي كه استاد زر ين
ي  كـه از هرگونـه  ) 28: 1381(ي عنوان حكيم كرد  سرايت كرد و باقي ماند و او را شايسته

كوشـش فردوسـي بـراي بـه     . نياز كرده بودنـد  گرايشي مادي و معنوي به دربار نيز او را بي
اي دور از گزند  گوشه اي كه در نامه.     ّ                ي مل ي، به نتيجه رسيد ي حماسه آوردن سرچشمه دست

اگرچه .                             ّ                          شد، از طريق منصور پسر عبدالر ز اق توسي، به شاعر سپرده شد داري مي ناكسان نگه
                                                                         نامه، تنها به اين كتاب اكتفا نكرد؛ ام ا اين اثـر بـا خـود چنـان وهـم       فردوسي در روايت شاه

ي آغـاز و  هاي شـورانگيزي بـرا   توانست مايه پذيري داشت كه تنها به دست آوردنش مي دل
. گويان فردوسي درآمده بـود  ي آفرين اين جوان خردمند در زمره. انجام آن كار سترگ باشد

اي كـه حكـم درفـش      شد، با سپردن نامـه                                            او كه به سبب محبوبي تش اميرك توسي ناميده مي
  .     ّ         ي مل ي ثبت كرد باختگان حماسه كاويان را براي انجمن داشت، نام خود را در طومار جان

سـاالر خراسـان    نگريست، سپه چون معشوقي به او مي عنا و زيبا كه فردوسي همجوان ر
ترديدي نيست كه خبرچينان خليفه خبر برده بودند كه اميري از اميـران سـاماني دل در   . بود

دار و  هـا را خدشـه   دويست سال آن                                                گرو همان افتخاراتي دارد كه عرب با بخت بلندش طي 
  . نابود ساخته بود

فردوسي به                                                     مطلق در گفتاري، هرگماني را در خصوص اين مشو ق و حامي  قيدكتر خال
                         ـ           گويـد نـام او منصـور پسـر محم د        مي). 197: 1356خالقي مطلق، (يقين بدل ساخته است 
وي در سـال  . ساالر خراسان بـزرگ بـود   نژاد است كه او خود سپه       ّ                 عبدالر ز اق، پهلوان دهقان

سـال شـكنجه و آزار، در زنـدان     پس يـك  . ه بخارا بردنداو را ب. در نيشابور ربوده شد 377
  بـه همـراه ابـوعلي    388سبكتكين پدر محمود غزنوي، به زندان گرديز برده شد و در سال 

بان خود را از  ترين پشتي فردوسي بزرگ). 206: 1356خالقي مطلق، (جور به قتل رسيد سيم
             ّـ      يوسف انجمن مل ي از   . گشت مي او روشن  ي انجمن با چراغ روي كسي كه خانه. دست داد

كنـد،   خبـري مـي   اين كه فردوسي از اين ماجرا اظهـار بـي  . دارانش پنهان ماند چشم دوست
هاي او باشد؛ چون گرديزي از ربودن و به خواري بردن او ياد  جنس تجاهل ممكن است از 

بـود، نيـز                                      ّ                        بسيار ديلم بگرفتند و منصور بن محم د بن عبدالر ز اق، اندر ميان«: كرده است
همه را به خراسان فرستادند و منصور را بر گاوي نشاندند و بـه روز انـدر   . گرفته شد

شاعر ترجيح داده از ممـدوحين  «: گويد        سي دي مي ).167: 1347گرديزي، (» بخارا آوردند
                           ؛ ام ا گـويي چنـدين سـال    )  1374 :580    سي دي، (» مند خويش با ابهام و اشاره ياد كند شوكت
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مهتر «، »دوست مهربان«، »خداوند شرم«: سرودي او را با صفاتي چون در سوگ بعد، فردوسي
عجب «: نظر بود كه توان با اين شگفتي هم ستايد؛ بنا بر اين، مي مي» مرد جوان«و » فراز گردن

ي  مـرد تـوس كـه اصـل نسـخه      وار توس كه از داستان مهربان و جوان است از شاعر بزرگ
او را در دوران نظـم كتـاب     خـاطري  دست او سـپرده و آسـوده   ي ابومنصوري را به نامه شاه

؛ چرا كه )658: 1356محيط طباطبايي، (» نتوانسته در متن كتاب نامي ببرد... تأمين كرده بود؛ 
هايي                               دارد؛ ام ا براي اهل سخن، نشانه كشي پرده برنمي                                 راستي فردوسي از كم  و كيف اين آدم

د او نيز از آن روي بوده است كه مرگ اميرك، بـراي  جسارت يادكر. هم باقي گذاشته است
سـرود او تعريضـي    كرد فردوسي در سوگ بسياري از مردم مشكوك بود و كسي گمان نمي

  :گاه خالفت داشته باشد گاه محمودي يا دست به دست
ــراز ــردم ف ــدين نامــه چــون دســت ب  فـــرازتـــري بـــود گـــردن يكـــي مـــه   ب

ــوهر ــود و از گـ ــوان بـ ــوانجـ  روان خردمنــــد و بيــــدار و روشــــن   پهلـ
ــرم ــد شــ ــد راي و خداونــ  گفتــنش خــوب و آواي نــرم  ســخن   خداونــ
ــد همــي ــرا گفــت كــز مــن چــه باي ــي؟      م ــد هم ــخن برگراي ــت س ــه جان  ك

 بــه گيتــي نيــازت نيــارم بــه كــس        رسبــه چيــزي كــه باشــد مــرا دســت
ــب      ســيبهمــي داشــتم چــون يكــي تــازه ــر نهي ــن ب ــه م ــد ب ــاد نام ــه از ب  ك

ــك   كيـــوان رســـيدم ز خـــاك نژنـــد بـــه  منــــددار ارج دل نــــام از آن نيــ
ــر     به چشمش همان خاك و هم سيم و زر ــه زيـــب و فـ ــدو يافتـ                          ّ                كريمـــي بـ
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 ــاه    دريــ ــاالي شـ ــرز بـ ــغ آن كيـــي بـ  دريـ
ــان ــرده نش ــه م ــنم ن ــده بي ــه زو زن ــردم   ن ــان مـ ــه دســـت نهنگـ ــانبـ  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 ــم    يكـ ــوي داد آوريــ ــژ ي روان ســ      ّ                                 ز كــ

ــه    ي شــهريارمــرا گفــت كــاين نامــه ــرت گفت ــپار   گ ــاهان س ــه ش ــد ب  آي
  ). 15و  14: ، دفتر يكم1386فردوسي، (

از آغاز سـرايش  . سالي كه اميرك توسي كشته شد، محمود بر تخت سلطنت آرميده بود
ريـگ پـدر را بـر سـر      فردوسـي تمـام مـرده   . گذشت سال مي 18    ّ         ي مل ي دست كم  حماسه



 149   و ديگران علي محمدي

. تر انجمن نيازمنـد گشـته بـود    نامه و سرودن آن باخته، به حمايت بيش گردآوردن منابع شاه
انـدركاران   مردان توس و عـامالن و دسـت   ي از جوانحاميان او پس از اميرك توسي گروه

او مـرد    تـرين حـامي   از جملـه بـزرگ  . حكومت بودند كه هنوز شوكت و قـدرتي داشـتند  
. خردمندي بود كه محمود به سفارش پدرش و براي تنسيق كارها، او را به وزرات برگزيـد 

  .پسر احمد اسفرايني بودمند، فضل  نام اين مرد دانش
  

  ي ديگر فضل پسر احمد اسفرايني باخته جان. 7
گـاه                                                                             ابوالعب اس فضل پسر احمد اسفرايني به روايت تاريخ، از دبيران و خردمندان دسـت 

گـاه   پيمانـان دسـت   جوريان از هـم  فايقيان نيز مانند سيم.           الخاص ه بود ابوالحسن فايق يا فايق 
فرهنگي كه در سـامانيان بـود، در   دوستي و تفاخر به ميراث  همان شور ايران. ساماني بودند

هاي به جا مانده، برخي                                                             جوريان و فايقيان نيز كم و بيش بوده است؛ ام ا اين كه در تاريخ سيم
ي درنگـي خردمندانـه    بينيم، خود شايسـته  از اين اميران را به جان هم افتاده و خصم هم مي

رسيدن محمود يا غزنويـان   قدرت  جوريان با قدرت خالفت بغداد و به  فايقيان و سيم. است
سـاالر   جـور، سـپه   بينيم كه در تاريخ، ابوالحسن سيم سخت مخالف بودند؛ در عين حال مي

به نظـرم  . پيمان بود رود كه با اميرك توسي هم ي ايراني، از دشمنان تاش به شمار مي پرآوازه
وجـو   خالفت جستهاي استقالل اميران از دربار  ها را بايد در انديشه برخي از اين اختالف

جـور، پسـر ابوالحسـن     باني از سامانيان، بر ابـوعلي سـيم   محمود و سبكتگين به پشت. كرد
نـوح  (آيند؛ حال بايد پرسيد كه سبب پشت كردن ابوعلي به امير ساماني  جور، فايق مي سيم

، چه بوده است؟ به هر حال وقتي سبكتكين بر اين دو خصم فايق آمد، فضل را )بن منصور
، بـراي وزارت  )نـوح (بود، از امير سـاماني    بد در كياست و تدبيرش يقين حاصل آمدهكه ال

، هنوز محمود به سلطنت نرسـيده  )384(سالي كه فضل به دربار تركان راه يافت . طلب كرد
تـرين   از اين خود يكي از برجسته  كم سه سال امور كشور با تدبير فضل كه پيش دست. بود

ي  سلسـله  387وقتي محمود در سال . چرخيد گاه ساماني بود، مي تكارداران و كاردانان دس
. داشـت  غزنوي را استقالل بخشيد، به سفارش پدر، فضل را بايد در مقـام وزرات نگـه مـي   

گاران و محمـد   شد كه آبشخور خاندان كام اي سيرآب مي هاي فضل از همان چشمه انديشه
هاي ديواني از  اين كه پس از آمدن او نامه. ودي دهقانان ب       ّ                        عبدالر ز اق و فردوسي و ديگر طبقه

منـدان كـه بـه زبـان فارسـي       عربي به فارسي برگردانده شد، اين كـه بـه شـاعران و دانـش    
نامه تا پاي  نويسي و انتشار شاه نوشتند، در آغاز كار غزنوي بها داده شد و اين كه از نسخه مي
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ي هواداران انجمن  ل خود از زمرهباني كرد، همه از اين سخن حاكي است كه فض جان پشتي
هـاي فردوسـي از فضـل نـه بـه سـبب تقـدير از         ستايش.     ّ          ي مل ي بوده است مخفي حماسه

دادن او براي دربار محمودي نيـز بـوده    جلوه              كه براي موج ه  دريغ او بود؛ بل  هاي بي حمايت
ه پايان رسـيده  نامه نيز ب زماني كه فضل به دربار غزنوي راه يافت، نوشتار نخست شاه. است
                                                                                در آغاز كار به دستور فضل باج و خراج يا به تعبيري ديگر جزي ه از خانـدان فردوسـي   . بود

همين مرد خردمند بود كه فردوسي وادار شد   به احتمال بسيار زياد به پافشاري. برداشته شد
گـاهي   نامه به دسـت  فردوسي حدود ده سال از سپردن شاه. نامه را به نام محمود درآورد شاه

جسـت، پرهيـز كـرد                                                        اي مشروعي تش را از ايادي و عـامالن خالفـت عـرب مـي     كه به گونه
                                                 ؛ ام ا با تدبير و كياستي كه فضل از خود نشان داد و )33: 1372چنين بنگريد به رياحي،  هم(

رسـي داشـتيم، فردوسـي مجبـور شـد در       نامه دست داد، معلوم نبود ما امروز به شاه اگر نمي
هايي با  ها ستايش ها را حذف و در آغاز برخي از داستان بعدي برخي از سرودههاي  بازنگري

  :هاي محمودي گفته است ي او و در پوشش ستايش فردوسي در باره. نام محمود بيفزايد
ــان    يكي فرش گسترده شـد در جهـان ــه هرگــز نشــانش نگــردد نه  ك
 گــه فضــل بــن احمدســتنشســتن   كجــا فــرش را مرقــد و مسندســت

ــه ــاهي بدوســتك ــن پادش ــام    آرام اي 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  پرســت ي شــاه يــزدان پرســتنده   دســتگشــاده زب
ــه ــتور فرزانــ ــرز دســ ــر      و دادگــ ــه ب ــد ب ــن آي ــج م ــده رن  پراكن
ــه ــتم ايـــن نامـ ــتانبپيوسـ ــر     ي باسـ ــنديده از دفتــ ــتانپســ  راســ

ــد ــر ده ــرا ب ــري م ــا روز پي ــه ت  بزرگــي و دينــار و افســر دهـــد      ك
  ).171: همان، دفتر چهارم(

    ّ          ي مل ي را بـه   ها در ابتدا توانست آرزوهاي انجمن حماسه اگرچه فردوسي با اين ستايش
هاي انجمن حامي حماسه برآمدند، بـه   وجوي ريشه                                   دربار برساند؛ ام ا گويي وقتي به جست

» پيوسته خاك تخليط در قدح جاه او همي انداختند«ها، فضل را كـه   سبب همين ستايش
در دربـار، شـاعران   ). 480: ، ج اول1367صفا، (فتار ساختند ، هم گر)78: 1369عروضي، (

                      ّ                                         چون عنصري و عسجدي و فر خي و غضايري رازي، حضور داشتند و اگر نبود  حريصي هم
ي  وقتي با همه. ديد نامه هرگز روي انتشار به خود نمي هاي فضل، شاه چيني حمايت و زمينه
نامـه خـورد، فكـر فضـل از تـرس       شاهي                              ها، م هر پذيرش محمودي بر شانه اين دورانديشي
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اهريمنـان وارونـه،   .                                                  كار سترگ، آسوده گشت؛ ام ا اين آسودگي ديري نپاييـد  نابودي اين شاه
اي  اوبار پليدي، دام تـازه  ي زندگي زنجيره. روزها، منشوري را امضا كردند درست در همين 

                   ش از حـد  خليفـه،   فشارهاي بـي . صيد زيباي اين دام كسي جز فضل اسفرايني نبود. گسترد
آمـدن  . ي خوارداشت فضـل را فـراهم آورد   هاي واهي، زمينه سلطان را واداشت كه به بهانه

به جاي او و رواج دگربار زبان ) 64: 1364(» الكفات شمس«الملك  ميمندي، يا به تعبير نظام
گاه محمودي و خوارداشت دبيران و شاعراني كه براي زبـان عربـي، ارجـي     عربي در دست

، پـس از  401باري فضـل، مجبـور شـد در سـال     .                              گذاشتند، همه مؤي د اين فرض است ينم
محمود فرمان داد خانه و كاشانه و . ي غزنين سازد هفت سال وزرات، خود را محبوس قلعه

ي غزنين زير شكنجه بردند و از او خواسـتند   او را در قلعه. ضياع و عقار او را غارت كردند
    ّ           ي جل ادان محمود           ّ                  فضل؛ البت ه مردانه زير شكنجه.        ّ        نجمن مل ي تن دهدسازي اسرار ا تا به فاش

ي درخشـاني در دل تاريـك آن بـه تمـام      تاريخ، ورقـي تـازه خـورد و سـتاره    . باخت جان
ديگـري از ايـن    ي ديده ي ستم باخته فضل جان. ها، نور پاشاند ها و هراس ها و ترس     هم تي بي

  .روند اهريمني بود
  

  ديگر اي فردوسي حلقه. 8
گاه دربار محو گرديد، جانشين او احمـد پسـر حسـن ميمنـدي بـا       وقتي فضل از دست

هـاي ديـواني از    نخستين گام او، برگرداندن زبان نامه.                    ي عب اسي، برگزيده شد حمايت خليفه
ي كه بتواند تا روزگار ما دوام آورد،  نامه به اندازه در اين زمان، شاه. زبان فارسي به عربي بود

رسـيد، آه از   هايي كه وقتي به دست ايادي خليفـه مـي   نسخه. نويسي و تكثير شده بود نسخه
ي فرهنـگ و   هـاي خشـكيده   ديدند خوني تـازه در رگ  آورد؛ براي اين كه مي نهادشان برمي

خوني كه به همت زبـان فردوسـي، بـه همـت زبـان فارسـي، جـاري        . دود زبان فارسي مي
  :رو كرده بود؛ ريختن خونش مباح بود فردوسي دست حقيقت تاريخ را. گشت مي

ــدم ــان شـ ــان زار و گريـ ــه ايرانيـ  ز ساســـانيان نيـــز بريـــان شـــدم      بـ
                        ّ            دريغ اين بزرگي و ايـن فـر  و بخـت       دريغ اين سر و تاج و اين داد و تخت
 ...ســـتاره نگـــردد مگـــر بـــر زيـــان   كه زين پس شكسـت آيـد از تازيـان

ــي ــان از پ ــان كس ــويشزي ــود خ ــد و ديــن    س ــيشبجوين ــد پ ــدر آرن  ...ان
ــي ــون از پـ ــد خـ ــتهبريزنـ  ...شــــود روزگــــار بــــد آراســــته   خواسـ
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 روز بــــد نيســــتي  گــــر آگــــاهي   مــرا كــاجكي ايــن خــرد نيســتي
  ). 420تا  413: همان، دفتر هشتم(

ي ديگري به شمار آيد، از چنـد روي زنـدگي و مـرگ او بايـد      باخته فردوسي اگر جان
          ـ                           باختنـد؛ ام ا فردوسـي جـانش را در            ّ     ي مل ي جان ديگران در راه حماسه. شود متفاوت ديده 
كرد، يـا چـه سـحري بـا      ما چه      ّ ي مل ي اين كه فردوسي با حماسه.     ّ      ي مل ي دميد كالبد حماسه

زبـان  . ي آن بسيار نوشـت                                       وع بسيار بااهم ي تي است كه بايد در بارهزبانش در آن دميد، موض
جويد و در ذهن ناقدان و خردمندان  نامه چه رازي دارد كه به سادگي در دل مردم راه مي شاه

سـواد بختيـاري    بـان بـي   بـاغ  كند؟ يـك   و فيلسوفان شور و هيجان پررمز و رازي ايجاد مي
پژوهنـدگاني بـزرگ، شـب و روزشـان را بـا آن       ند و ك بها حفظش مي چون ميراثي گران هم

كردن فردوسـي   اي ديگر، سرگراني زاد در آن نامه، به رويه              ّ سخنان رستم فر خ . كنند سپري مي
ي  باختگان حماسه او با اين كار، نام خود را در فهرست جان. در برابر خليفه و محمود است

دانسـت؛   ي قـدرت فايقـه مـي    ماينـده محمود خود را بـازوي ديـن و ن  .   ّ              مل ي ثبت كرده بود
هاي پليد         ي شخصي ت او در پايان كار خويش، در چهره.                                 فردوسي ام ا به اين هردو تاخته بود

او   جا كه سرگراني سخنان شاعر در حكايت جمشيد آن. ديد نامه، خليفه و محمود را مي شاه
هـاي محمـود و    ركشـي وار دارد بـا س  سرايد، توصيفش تناسبي انـدام  را در برابر حقيقت مي

  :اش  مĤبانه           داوهاي قي م
ــام   هنــر در جهــان از مــن آمــد پديــد ــد چــو مــن ن  ور تخــت شــاهي ندي
ــتم      جهـــان را بـــه خـــوبي مـــن آراســـتم ــا خواس ــي كج ــت گيت ــان اس  چن
 همان پوشـش و كامتـان از مـن اسـت       خور و خواب و آرامتـان از مـن اسـت
ــت ــاهي مراس ــيم و ش ــي و ديه  كسـي پادشاسـت؟   كه گويد كه جز من   بزرگ

 بگشت و جهان شد پر از گفت و گوي        ّ            شـد فـر  يـزدان از اويچن اين  گفتـه
  ).45: دفتر يكم: همان(

هاي  وار فردوسي به قهرمان قهرمانان حماسه، رستم، يكي ديگر از نشانه شيفته  بستگي دل
كـه از   رستمي كه تبلور آرزوهاي دور و دراز اين مردم است. كجي او به محمود است دهن

ي دهقانان و  طبقه آرمان همين               ّ    ّ رستمي كه محل  تجل ي. اند دست ترك و تازي در امان نمانده
آن سخن مشهوري كه در تاريخ سيستان در خصوص رستمان . خردورزان ايراني بوده است

دار    ّ                                                                                 قل ابي محمود در مقايسه با رستم دستان آمده، خود حكـايتي اسـت از ايـن تنـاظر نـيش     
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      ّ                                   چون فر خي و عنصري و عسجدي و غضايري رازي و  وسي به جاي اين كه همفرد. تاريخي
  :برد مي ها شاعر ديگر به دامن تر محمود بچسبد، به آغوش مهربان رستم پناه ده

                 ّ              چو گم شد كنون فر  كـاووس شـاه     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 بــديجنگــيهمــه جــاي ــهنشسـ ــدي   گـ ــهريان بـ  شـ
 چنــگ اژدهاســت گــه تيــزنشســتن   كنون جاي سختي و جاي بالسـت

  ). 188: 1376به نقل از رياحي، (

                                                اي شد تا خاص  و عام  ايراني، باز به فكـر اعـتالي     مايه نامه دست بدين طريق بود كه شاه
ايـن  . گـو بداننـد   و                      ي، ادبي ات، دانش و گفتنگار                       ّ       زبان فارسي را قابل تكل م، نامه. ايران برآيند

تـرين   نامه بزرگ فهميدند كه شاه. كرد گاه خالفت را سخت عصباني مي چيزي بود كه دست
كار سترك فردوسي درست هنگامي به .          ّ         توانست ات فاق بيفتد ي خطرناكي است كه مي حادثه

ان، تسـخير زبـان در                                                 ّ               دست مردم رسيد كه با چيرگي بيگانگان با تسخير خط  در سراسر ايـر 
كشاندن جان و روان بلندپرواز ايرانيان آزاده، زيـر پـا    ها، به اسارت                       دربار و مدارس و نظامي ه

    ّـ  پل ه               ّـ    ي ايرانـي، پل ه    ريـگ مانـده، كـنش و مـنش بلندپروازانـه      مـرده  بـه   فرازي كردن گردن له
. د ايـران رسـيد  فردوسي در اين هنگـام بـه فريـا   . كرد                          هاي نابودي و فنا را طي  مي سرازيري
زبـان فارسـي سـخت تهديـد گشـته بـود و       . يابد      ّ                ّ          هر مل تي در زبان آن مل ت تبلور مي  هستي

                              مانند، سـد  اسـتواري شـد در     نامه و آميزش زبان استوار و بالغت بي فردوسي با سرودن شاه
جوشـش  . نامه، نه تاريخ است و نه افسـانه  سخن فردوسي در شاه. ناك برابر آن هجوم هول

بازتـاب  . يـك ايرانيـان آشناسـت    هـاي يـك   ها و شريان خوني كه با رگ. اك اوستخون پ
مـادام  «: تر از همه گفت برتلس خاورشناس روسي به.                          اي است تلخ؛ ام ا سخت شيرين تجربه

كه در جهان مفهوم ايراني وجود داشته باشد، نام پرافتخار فردوسي كه تمـام عشـق سـوزان    
نامـه را بـا    فردوسي شاه. كرده بود، جاويد خواهد ماندقلب خود را به وطن خويش ارزاني 

: 1322بـرتلس،  (»                             ّـ                    به اين قيمت محب ت و احترام مل ت ايـران را خريـد      خون دل نوشت و 
آگهـي يافـت، فـرار را برقـرار      404فردوسي به محض اين كه از قتل فضل در سال ). 160

مازندران، به روايتـي متـواري   هاي خراسان و نواحي طبرستان و  خود را در كوه. ترجيح داد
.                                                                              ساخت تا شايد بتواند از آتش شوم بغض و عصبي ت خليفه و گماشتگان او، دامن درچينـد 

                                                        اند؛ ام ا داستان فـرار فردوسـي، دروغ هـم كـه باشـد،       برخي به اين فرار و گريز، شك كرده
كجي  دهن شناسيم كه سخن شاعر را شناسي را مي پژوه و فردوسي نامه كدام شاه. راست است
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ي اسماعيليان و قرمطيـان و شـيعيان،    رحمانه به حاكمان روزگار خويش نداند؟ آيا كشتار بي
                      ّ                                      توانست درسي باشد؟ البت ه فردوسي بـه ظـاهر بـه كـام ايـن       خود براي فردوسي شيعه، نمي

در  416افـزا در سـال    ها گرفتار نيامد؛ ولي، مرگ او در هراسي وحشـت  ي شوم قتل سلسله
هـاي   توانست آرام سـر بـر خـاك ايـران بگـذارد و از دسـت خيـال        د كه او ميحالي رخ دا

  .اش رهايي يابد پرپرشده
  

  گيري نتيجه. 9
آوردنـش كمـر    ي ملي ما ايرانيان كه گروهي از دهقانان و ايرانيان كوشا به فراهم حماسه

ي  نامه و حماسـه  بسته بودند؛ طي فرايند دشواري به ثمر نشست؛ چنان كه براي محققان شاه
ي  نامـه  ملي مسلم است، كتابي كه به زبـان نثـر فارسـي در آغـاز نوشـته شـد، همـان شـاه        

امـروز بـر   . ي فردوسي از روي آن به نظمـي واال درآمـد   نامه تر شاه ابومنصوري بود كه پس
تـرين   ي فردوسي يكي از پرشكوه نامه گران اين ميدان آشكار و مبرهن است كه شاه پژوهش
ي ملي به جاي مانده است؛ امـا چنـان كـه در ايـن مقالـه       ست كه از روايت حماسه اثرهايي

هـا و ماجراهـاي تـاريخي خـونيني رخ داده      ثهگزارش شده، بر سر فراهم آمدن اين اثر حاد
شدن ابومنصور پسـر عبـدالرزاق توسـي،     شدن خاندان سهل، كشته از آن جمله، كشته. است
شدن اميرك توسي فرزنـد عبـدالرزاق،    شدن وزير خردمندش، ابومنصور معمري، كشته كشته
يـن مقالـه بـراي    ا. تـوان نـام بـرد    شدن دقيقي و برخي ديگر از حاميان فردوسي را مي كشته

ترين حاميان  هاي تاريخي و حضور يك انجمن پنهان كه از اصلي نخستين بار از همين واقعه
  .ي ملي بوده، سخن به ميان آمده است حماسه
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