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 ييبِت ِخَردگرايپنجم/ غ فصلگرا. و حکمت و عرفان انسان يدر يپارس

 

 

در سرودِن شاهنامه و طرِح خرِد  يده: تالش فردوسيچک

ان بود که يسامان يدوره يکاِر فرهنگ ي، در ادامهيپهلوان

 يبودند. اما با فروپاش يمل يجاد حکومتيا يظاهرا در پ

ترک نژاد، و  يهاحکومت يريان و شکل گيدولت سامان

پس از آن در خراسان، در  يهادوره يهايژه نا امنيبه و

، خرد انهيو صوف ياِت عرفانياز ادب يابخش نسبتا گسترده

 داد. يم و زارياِت تسليخود را به ادب ي، جايپهلوان

------------------------------------------------ 

 

 

 

د ياِن  ملک و ملکوت پديم يشکاِف ژرفها رو به رونق. تصوف بود و خانقاه روزبازاِر

اما  يفردوس افت.ييوند با ملکوت معنا مين و پيزم بدرود بادر  يشادمانآمده بود، و 

ها بوده باشد گونهنيد به هميداشت. شا رانيا ين بود. دل در گرو آباديزم ياز اهال

 که...  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 ها:د واژهيکل

، ي، شاهنامه، خرد، اخالق پهلوانيفردوس

د، اشاعره،  ي، ابوسعيابوالحسن خرقان

 مالصدرا

در متن نشانه ن يحات با حروف التيتوض

ان مقاله قابل مشاهده يشده و در پا يگذار

ن در صورت استفاده از ياست. همچن

هر کدام از  يک رويورد، با کل ينسخه

د يتواتنيح مربوطه را ميحروف ، توض

 د ينيبب
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در  يحت .ستين ياز فردوس ياديد آمد يمنسوب به قرن چهارم و پنجم که در خراسان پد يدر آثار عرفان

  .گران بوديتر از دشيآزاد اندظاهرا ر هم که يد ابوالخياحواالت ابوسع

عرفان و  خياز تار يدر مقطع يو فرهنگ يفکر يدو نحله ست بلکهيدو شخص ن يجا منظورم رابطهنيدر ا

د آغاز يزيکه از با آن است يگراکرِد انسانين منظورم از "عرفان" رويهمچن .مورد نظر استخراسان حکمت 

توان يرا م يد و فردوسيابوسع، يخين مقطع تارين حساب، در ايده بود. با ايد رسيروزگار ابوسعبه شده بود و 

خ تولد يآن گونه که از تارو . بودندبه هرحال هر دو در خراسان  .ن دو نحله دانستيندگان اين نمايتربرجستهاز 

 1.تر بوده استجوان ياز فردوس ست و هشت ساليحدود بد يابوسع ديآيبر مشان و وفات

به توس  يرگاه سفچيه يونقل است که هـ (.  535 -253ست) يزيهم در همان زمان م يابوالحسن خرقان

شابور به ياز ن ايآمد يشابور ميهنه به نياز م هر بار که .کرده بودتوس گذر  بارها از دياما ابوسع. نکرده است

رفت و مجلس يار منبر ميد مردِم آن يهم برا يگاه .کوتاه در توس داشت يگشت توقفيهنه باز ميم

کهنسال رفته  يدار فردوسيک بار به ديانسال الاقل يِد ميست که ابوسعين هانيدر م يچ گزارشياما ه گفت.يم

 ياريد به هر دياست که ابوسع ين در حاليا بار بر مزارش حاضر شده باشد.کي يا پس از مرگ فردوسي ؛باشد

ده بود، به مزار يار نقاب خاک به چهره کشياز آن د يرفت و اگر بزرگيبزرگانش هم مدار يکرد به ديکه سفر م

ن يدر ا ند.اهنکرد ياز فردوس ياديچ يهم که همزمان با او بودند ه يگريان و عارفاِن ديصوف شد.ياو حاضر م

 انه است:يدر م يچند يهاباره گمانه

اهل منبر و موعظه نبود  يد. البته فردوسينمايد مين بعيگمنام بود؟ ا يدر روزگار خود، مرد يا فردوسيآ -1 

نداشت، خواص که او را  يتداشته باشد، اما به هرحال اگر نزِد عوام شهر يمردم شهرِت چندان يکه نزد عامه

 د. يتوان فهميم يعروض يستان و چهار مقالهيخ سيتار يهان را از گزارشيشناختند، ايم

 يگرم يانهيتوانستند ميطبعا نم ،داشتند ياشعر مشرِب ،يدر آن روزگار که متصوفه به لحاظ کالمظاهرا  -3

را  يشيو ژرف اند يياز خردگرا يبلکه نوع ستنديان" معتزله نيمنظورم از "خردگرا ان داشته باشند.يبا خردگرا

  کند. يسپررا با چراغ خرد  يتين گيدر ا يبر آن بود تا زندگم که يگويم

                                                           
 )هـ( بود 114_ 953)هـ( و ابوسعيد ابوالخير از 111 -923زندگاني فردوسي از  - 1
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ر که د معتزله هم نبود ييگرااز جنس عقل ،نبود" ي"هست يستيچ يدر جست و جو چندان يحکمتچنان 

تا  بر آن بودشتر يبلکه ب ؛باشد خدا يا چگونگي ينين ديمضام يهاييچرا يبرا يدا کردِن پاسخيپ جستجوي

دا کند. ين جهان پيهم يو در زندگ يهست نيفرو کاستِن رنِج انسان در ا يبرا يراهدر کارها  يشيباعاقبت اند

ک و بد سرنوشت يشود و انسان مسؤل نيبه خرد گشود م ن جهانيدر ا يزندگ ين نگاه، گره کارهايدر ا

 است.دانسته شده ش يخو

"خدا" آنان از مفهوِم  يبر تلق يدر آن روزگار، مبتن يچون فردوس يمانين تفاوت عارفان و حکيمهمترد يشا

خود هر چه اراده کند در  يقدرت مطلقه ه بريتکبا که  باور داشتندرا  ييخدااز متصوفه  ياريبس A.استبوده 

حساب و يد رفتاِر بيشا .هستندن يدر زماو  يرسم يندهينماهم فه و سلطان يخلدهد. يانجام م ين هستيا

رد. يمؤمنان شکل بگاز  ياريبسواره در ذهِن انسان ييبود تا خدا سبب شده يرسم يهاندهين نمايکتاِب  هم

. از نام و نشان برتر است. نه به ان مداخله کنديآدم يست که مدام در امور زندگين يآن ،يفردوس ياما خدا

ن يزم درن "خدا" يگزي"خرد" را جاحا يتلو ين جهت است که فردوسيد نه به فهم. احتماال به هميآيچشم م

 .استکرده 

 يتيگحساب و کتاب در امور يب يهاها و دخالتعادت ها و خرقمعجزه يخدا يفردوس يگر، خداير ديبه تعب

 آن ياريبه را  يتين گياموِر اخود را و  يخداوند به انسان است تا آدم يهين هدي"خرد" برتر بلکه Bستين

" و ييشود مگر "دانايده نميدر شاهنامه د از آن يعلم يفيست، تعرينکه مشخصات "خرد" چيسامان دهد. ا

 عت:يچ و خم آسمان و ماوراء طبيز از گرفتار شدن در پيژه پرهيبه و يراِه زندگ يجستجو

 يند هميند که بيهمان را گز    يند هميخرد گر سخن بر گز

و  يساماِن زندگن ين. همچنديبيمکه  ديگويمست، بلکه آن اندازه يب نيگر، "خردمند" مفسر غير ديبه تعب

" هم با "خرد" ياست که "پهلوان  ن رهگذرياز به قدرت هم دارد. از هميالبته ن و دانش، جامعه، افزون بر خرد

ش از آن است يب يت پهلوانيفرما نشده است، اهمبه نام "قانون" حکم يزيکه هنوز چ يدر جهان ابد.ييوند ميپ

 د.يان در آيامروز که به تصوِر
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اسر شاهنامه در سر ين فردوسيهمچن ،غاز شدهبا نام خداونِد جان و خرد آکه شاهنامه  يباچهيدافزون بر 

فراهم  يچگونگ ازآنجا که  .داستان ارائه نموده استادب و  هنر و يدر حال و هوا را يخردن يچن تياهم

 که: کنديد ميکندتاکياد ميآوردن شاهنامه

 دانـهانه مـون و بـرنگ فسدروغ و فسانه مدان     به ن را يتو ا

 برد ياز او هرچه اندر خورد با خرد      دگــر بـر ره رمـز و معن

خ به صورت منثور بوده باشد، اما باز يتار نقِلبود صرفا  يفردوس يکه مآخذ اصل يابومنصور ياگر شاهنامه

ها آدميرابطهخ گفته باشد، بلکه تا يتارصرفا آنکه  ي، آن هم به صورت منظوم، نه برايفردوستوسط آن  يخوان

 يهاهيتوان آن را از پاين جهت مياز ا ان کند.ين روابط بيو نقش خرد را در سامان دادن به ا گريکديبا  را

 ار متفاوت است.يکه در آن روزگار مطرح بود بس ينيدانست که البته با اخالق د يپهلوان اخالِق

 .آورديم فرود نميها سر تسلييو زورگو ياجتماع يهايعدالتي، بيتيگ يهايدر برابر ناهموار ين اخالقيچن

. داستاِن رستم ستيناز آن  يزيکه گر انجامديب يتراژد ياوردن به نوعين سر فرود نيامواقع  يادر پارهاگر چه 

 است. ريناگز يتراژدن ياز هم ياار نمونهيو اسفند

راساِن پس از ظهور م در خين حکيترهيبلند پا يگفت که فردوستوان يم، ميفرض وفادار باششين پيااگر به

 .کرده استات و هنر بازگو يحکمت آموز را در قالب ادبو  يپهلوان اخالِقن يکه مضام بوداسالم 

در نظر داشتند که آنان را در  ياژهيو ياز "توکل" معنا بودند، بياز غ يواردات قلب يلبستهکه داما متصوفه 

را از  يتيگ حوادِث يامور در دسِت "او" بود و همه يهمه يداشت. رشتهينگه م يراض يابرابِر هر حادثه

شد نه به يشمردند که "خرد" را در آن راه نبود. نزد اغلب آنان گرِه کارها به دعا گشوده ميم يتعاليجانب بار

با خداوند و به اذن  يکيها که از آنان نقل شده همه را به سبب نزدعادت از کرامات و خرق ياريبس يخرد و حت

 يهاها از تفاوتنيد. ادنش نبويب ييهاماِن خردگرا، افسانهيد از نگاه حکيکه شا يدانستند. کراماتياو م

 بود. يدر روزگاِر فردوس يم و صوفيان حکيم ياديبن

 يچندان يصاحب نام خراسان هم همدل ياِن متصوفهيدر م اشاره کنم که زين مهم ين نکتهيدانم به ايالزم م

  Dم.ينيبيگر ميد يد از سويک سو و ابوسعياز  يريان ابوالقاسم قشيها را مين ناهمدلين ايمشهورتر Cنبود.
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که از او  ياحواالتدارد. از حاالت و گران ياز دبس متفاوت  يگاهيجا يان عارفان، البته ابوالحسن خرقانيدر م

شگاه يدر پافته که يدست  يمعنو يپهلوان يبه نوع ين گمانه گشود که ويبر ا يتوان راهينقل شده است م

است  يزي، چيبا امر قدساو  يهاگرفتن ينشانده است. کشتِم محض يو تسل" ي"بندگ يخدا، "رفاقت" را جا

 او آمده است: يدر گفت و گوها .ده شدهيگران کمتر ديکه در د

 يز به تو دهم اّلا خداونديمن، همه چ يحق گفت: بنده

کارگان ين بير که ايان برگين دادن و دهم از ميهم نخواهم. ا يز به بوالحسن دهين يگفتم: خداوند

 3ند.يگو

 يفردوس ييوفه با خردگرامتصاغلِب  يش اشعريکه گراد ينمايدرست من گمانه يام، ياز ابوالحسن که بگذر

 يبرجا يفردوس يبرا يچرخِش روزگار هم اقبالح که ين توضيالبته با ا .داشته باشد ياانهيم توانستينم

 نگذاشته بود

که مستقل  يرانيا يريگشکل ين آرزوي، همچنيفردوس يينکه، افزون بر خردگرايسوم ا يو گمانه -2 

، هم ش از اسالميروزگاراِن پ يادامه ياسيلحاظ سبهگر يو د بر باد رفته بود،کردنديم يريگيان پيسامان

 .نموديبس دوراز ذهن م يزيچ

از دستگاه  يتا حدودان بود که يسامانژه يبه وان و يصفار ياسيس-يفرهنگکاِر  يدر ادامه يتالِش فردوس

هم را  ين منظور زبان پارسيبه ا بودند.قل مست يحکومت د آوردنيکار پد درو  خالفت فاصله گرفته بودند

ن اسالم ييکه با آچنان کرده بودند ياتازه يباز خوانرا راِن قبل از اسالم يا يفرهنگ يهاو ارزشگسترش داده 

نقل و  2برسانند بهرام گورخود را به تالش کرده بودند که َنَسب  يران سامانيام يحت دا کند.يپ يز همخوانين

را آموخته  يده بود و هم فرهنگ و ادب عربيبه کمال رس يرانيهم در ادب و فرهنگ ا ،که بهرام گوراست 

 يان بسيسامان ياز سو يانامهن نسبيانتخاِب چنن حال يه است در عيشتر شبيافسانه ب ت اگرچه بهين روايا Eبود؛

 .آوردد يپد مدارا ينوع تا گرفتيفاصله م يرانيعناصر تند رو ا يبرخ يش ضد عربيگرا ازو  رسدينظر ممعنادار به

                                                           
 234نوشته بر دريا، ص:  - 2

 22/و تاريخ بخارا، ص: 139احسن التقاسيم، جلد دوم، ص:  - 9
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ن و يخردمندترن و يرفتارتر ان در عمل هم خوشيد سامانيآيبر م يخيگونه که از منابع معتبر تارآن

 Fبودند پس از اسالم يرانيا ن شاهاِنيتريفرهنگ

 يزيگر يِن اسالميمضامبا  يزِش فرهنگ و زباِن پارسياز آم ران،ين اسالم در اييپس از گسترِش آبه هرحال 

 .تواند باشدينم ياسيچندان هم مانع استقالل س يزشين آميچنن گمانه بودند که يان بر ايسامانو  نبود

ن ياز هم يا، نشانهيِر طبريقرآن و تفس يترجمه يو حت يبه پارس يها از عربکتاباز  ياريبس يترجمه

در شاهنامه آمده واقعا  يم که آنچه در مدح رسول و امام عليرياگر بپذ تواند باشد و يان مينفس ساماناعتماد به

از در شاهنامه م. يابييرا بهتر در م يزش فرهنگين آميا يچگونگگاه آن، باشدبوده  يخود فردوس يسروده

در ساَحِت  رش اسالميگر پذيد يشود و از سويده ميد اعراب و دستگاِه خالف يسو مخالفت با سلطهکي

 اد خواهم کرد.ين مورد را يدر ادامه باز هم ا. يفرهنگ و زبان پارس

 ِتيو با حما يرانيبا همت دانشمندان ا يابومنصور ي، شاهنامهنوجوان بود يابوالقاسم فردوسکه يهنگام

ن يِر هميتحت تاث يفردوساحتماال  .در طوس نگاشته شدساالر خراسان( ابومنصور عبدالرزاق )سپه ِغيدريب

شعر و از جنس  يرا با زبان يابومنصور يم گرفت شاهنامهيهم قرار داشت که بعدها تصم يفرهنگ يهاشيگرا

 .هنر به نظم آورد

 يراان بيده بود و غزنويفرا رسان هم يروزگاِر سامان اِنيپا ن کاِر سترگ بود کهيِش ايسرا يانهيد در ميشا

ن يتوان گفت که ايم. خالفت وانمودندع دستگاِه يشتر خود را مطيب چهخود هر يِت حکومِت نوخاستهيتثب

از رستم آن بود که  يت فردوسيژه آنکه روايبه و بودمون ينام يبسن و يسهمگ ياضربه يفردوس يبرااتفاق 

ر و سلطان يار امين ديها در او اکنون وارثان همان کرديمران کوتاه يالنهر را از اان و ترکان ماوراءيدست توران

هر حال به .امده بودينبه مذاق سلطان محمود خوش ِر رستِم شاهنامه يتصو نبود کهجهت يو ب شده بودند

ش از يکان خويگفتن با نزد دهيپوش هنوز در سخِنان ينقل است که خاندان غزنوو  ترک نژاد بودمحمود هم 

 4.دندکرياستفاده م يترکهمان زبان 

                                                           
 241تاريخ بيهقي، ص:  - 4
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و  يکامهم با تلخ يد فردوسيسال رنج به آخر رس يچون شاهنامه پس از س بوده باشد که هاگونهنيد به ايشا

اد ير زنده يو به تعب ندها رونق گرفته بودخانقاه که ياجه شده بود در حالوم يبرگيو ب يريو پ ييتنها

 کوب خراسان روزبازاِر تصوف بود.نيزر

 ييخردگرا يکيان کرد. يب يفردوس به هاينامهربان يبارهتوان دو عامل نسبتا مهم را در يبنا بر آنچه گذشت م

 يرانياِت يمل استقالل و به ليتما يگريگرفت و ديمتصوفه قرار م يِش اشعريبا گرا يجد ياو که در معارضه

و نه  و سلطان بودند دستگاِه خالفت ين مورد دوم هم نه خوشاياعراب وجود داشت. ا يش از سلطهيکه تا پ

 هان.يند فقيخوشا

ن خاک و دل يشه در اير .دهقان بود يلک و ملکوت بود. فردوسُمن دو نحله به ينگاِه اگر، نوع يتفاوِت مهم د

ر بود که بر خوردا يتي"دهقان" و "دهقان نژاد" از همان اهم اصطالحدر شاهنامه . داشت نيزم يدر گرو آباد

 Gد آمده بود.يپد يخيو تار يو عرفان يفقه در متوِنخ" يو "ش"امام" و "امامزاده"  نيعناو

و مربوط به  ينيها، همه زمآن داستان يل دهندهيبه نظم در آورد، و عناصر تشک يکه فردوس ييهاداستان

 ييفرامانروا يهيبود داع ر کردهيتصو اوهم که  يرستم. ييبود و نه ماورا يچکدام نه ملکوتيه ،بود يتين گيهم

ن مرز و بوم بود. يدفاع از ان کارش يمهمترکرد يد ميران را تهديا يمرزها ينداشت اما هر گاه که خطر

. است يفردوس يشگين مشرِب انديآشکاِر ا يهااز نمونه يران و نبرِد رستم با وين به ايداستاِن هجوِم خاقان چ

، است ييگشا هجوم و کشور ينه براکه  دهديارائه منبرد  نيدر ااز حضور رستم  يکه فردوس يفيژه توصيبه و

 :ن داشتيران زميا يبلکه رو به آباد ،ب و غارتيو نه تخر ن،ينه جهاد در راه د

 نـيم زمـادا ز رستـن      که آباد بــيد بـر پهلوان آفـرـگـرفتن   

 5ادـاد بـش آبـرانير و بـوِم اـب      اد  ــاد ببدو جاِن شاِه جهان ش   

به  يطبعا تعلق خاطر با ملکوت و عالِم معنا داشت و يوستگينهادند که پيرا ارج م يگِر زندگيآن وجه داما متصوفه، 

 نداشت.قت يو حق بود "َمجاز"از نگاه آنان  يو ماد ينين جهاِن عياارانش. يو ح يمس يسين نداشتند. مثل عيزم

  شود.ينه نمودار ميکه در آ يريهمچون تصو

                                                           
 533شاهنامه، جلد اول، ص:  - 5
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ژه با ين نگاه به ويار قابل اعتنا بود. يپست و غ يتيواقع ل بودند،يقا يتين گيا يبرا يتيواقعاگر گر از متصوفه يد يبرخ

ن ياز ا يمانند نجم راز يبعدها عارفان که از داستاِن هبوط آدم داشتند، همآهنگ شده بود. ييرهايها و تفسليتاو

 ار آوردند.يها در آثار خود بسليگونه تاو

ه يدر نزد صوف ملکوت به عالم معنا و شيگران يهمهم  يکين دو نحله، يقابل تامل در ا يگمان من، نکتهبه

ده باشند. يا را داده بودند تا آخرت را خريان زهدگرا و اهل معامله که دنيژه نزد آن گروه از صوفيبه واست. 

ملک  ياسالم يگِر امپراطوريد يهانيهم چون سرزمخراسان  رايهم نبود ز ياراِه چاره، ن دورانيد در ايشا

ش يار پيبس .ماوراالنهر بودندترکاِن از  يرانيسرداران و اماغلب ول دارانش هم يت ان ويالو .شديشمرده مفه يخل

 شتر کرده است.يش مردمان را به ملکوت و آسمان بين، گرايزم يرو يهابتيآمده که مص

 يهازخم ها وبخِش رنج اميالت ديچون ابوالحسن و ابوسع يکالِم بزرگاننگاه و پر آشوب البته ن روزگار يادر 

بِت ياند نفوذ کالم و هگونه که در داستاِن مالقات سلطان محمود با ابوالحسن نوشتهآن يحت بود جامعه رواِن

د و حالج و ابوالحسن به يزيد بتوان از بايشا .ران و سردارانيبه ام در سلطان هم کارگر بود چه رسد يه ونگا

 6شدند.يشمرده م يجد يدستگاه خالفت خطر ياد کرد که براي يعنوان تنها عارفان بزرگ

فه و سلطان، ملکوت هم از يخل از آِن رفته بود. ُملکيِم قلمرو صورت پذيتقس يانگار نوع، گر عارفانيددر نزد 

مطرح  يِت مليهو ران وينام اهم به يزيچهم نداشتند.  يبرا يچکدام خطر چندانيعارفان. همتصوفه و آِن 

 ييکه گو ه بودروزگار محو شد يچنان از صفحهران يار ابن خلدون ي. به تعبآن باشند يکه دل سپرده نبود

شده بود و انگار  يبزرگ اسالم ياز امپراطور ييهاران همه بخشيگر مناطق ايخراسان و د 7هرگز نبوده است.

ان يهرچه به پاست که يجهت نيب .مستقل بر باد رفته بود يرانيا يريشکل گ يآرزو يمتماد يهاقرن يبرا

بخِت  يستارهاز آن رو که  ؛شوديتر مسوگوارانههم  يفردوس يفات شاعرانهيم، توصيشويک ميشاهنامه نزد

 د شدن بوده است.ينگ باختن و ناپددر حال ر ييگرارانيران و ايا

 

 

                                                           
 هاي پيشينبراي توضيح بيشتر نگاه کنيد به بخش - 6

 221و 229ي ابن خلدون، جلد اول، ص: مقدمه - 3
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 زبان ينزد عارفاِن پارس يداستان آمرزش فردوس

برآنند و دفن او درباِغ  ياست که جملگ يرا به گورستان مسلمانان راه ندادند، قول يکِر فردوسينکه پيدر ا

نسبت  ه طابرانيکه به فق ييايرؤت باشد. اما در مورد ين روايا يبر درست يانشانهتواند يخودش، م يشخص

ا و آن يداستان آن رؤا يگو. ار استياما و اگر بس يجاد سروده، يدر توح يند فردوسيگويکه م يتيو باند داده

ست تا ابتدا يمناسبت ن يبپردازم، ب قصهن يکه به چند و چون اش از آنيپت مشهور بعدا ساخته شده باشد. يب

 .دهم نه ارائهين زميرا در ا يامقدمه

هان و يفقو کدام نزد متصوفه چياو، ه ييگرارانيو نه ا يفردوس يينه خردگرا اشاره گذشت کهن بهيش از ايپ

ِث لهو يقرآن، حد ِنيهان و مفسرياز فق ياريکه شاهنامه در نزد بسژه آنيبه ونداشت.  يمنزلت ،دستگاِه خالفت

    ها، در شرِح داستان يفردوس ياِن هنرمندانهيو ب يتوان گفت که زباِن پارسياما م 8است.شده شمرده 

کصد و چهل يحدود  يعروض ينظامکه جهت نبود يب H.کردياو م يفتهيرا ش يزبان يبود که هر پارس يزيچ

 نوشت: يسال پس از مرگ فردوس

ده است)...( من در عجم ين درجه رساَند که او رساني... کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بد

 9از سخِن عرب، هم. يارينم و در بسيبين فصاحت نميبد يسخن

ها و ر وعظ و خطابهدخراسان  يبرجسته يعارفان و متصوفهاغلِب سرود، شاهنامه را  يکه فردوس يروزگار

در  ياتيو اب يتيب يبه تناسب هر موضوع و کردندياستفاده م ياز زبان پارس هاها و رساله نوشتنمجلس گفتن

 بهو گذرا  يکل ک نگاِهيآورده باشند.  يات ناميآن اب ياصل يندهيآنکه از سرا يآوردند بيخود م يهاگفته

و  يگاِه سخِن موزون پارسي، جاخواندهيخ ميال نزد شکه قّو ياتيا ابياند نوشتهد يکه به نقل از ابوسع يتاياب

ج در آن يرا ياوردن، ظاهرا سنتيشاعر را ن ين شعر گفتن و ناِم اصليدهد و ايِت شعر را نزد او نشان مياهم

  .داد نسبتتوان ينم يسرقت ادب هآن را ب يچ رويروزگار بوده که به ه

                                                           
 لهوالحديث در نسبت با داستان رستم و اسفنديارنک: بخش فردوسي و شاهنامه،  - 2

 37-35چهار مقاله، ص: - 3

http://ali-tahmasbi.name/index.php/2013-01-08-08-31-56/94-2013-01-26-05-09-28
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ان يد بيبزرگ چون بوسع يکه آنچه از زبان عارف آمده بودش ين گمانه پيا يبعد يهانسل يگر برايد ياز سو

نسروده است،  يد که جز دو رباعي، بوسعيکدکن يعيشف يخود او بوده است و به گفته يد سرودهيشده شا

 10ش ساختند.يبرا يواِن شعريد

سندگان و ياِن شاعران و نويژه در ميان مردم به ويدر مات شاهنامه ياب يبرخست که يانتظار ناز ن دور يبنا بر ا

قرار ز ين متصوفه ياستفادهمورد گاه يگاه و بن بسا که يو همچن 11دا کرده باشديمردان رواج پقواالن و دولت

 آن را دانسته باشند. يندهيسرا منا يآنکه حتيب استگرفته 

استفاده از  دوم،و  نزد متصوفه؛ يده شدن فردوسيآمرز يچگونگ يکيطرح دو نکته آوردم،  ين مقدمه را برايا

 يآنچه فردوس ي، بلکه کامال واژگونهييج خردگرايمنظور تروبه نه البته  يمتون عرفانات شاهنامه در ياب يبرخ

 امن مورد را آوردهيک نمونه از اين مقاله ياِن ايدر پا .بود در نظر داشت

 يتيمانع دفن او در گورستان مسلمانان شد، روا ينماز نکرد و حت يفردوس يکه امام طابران بر جنازهن يا

نما شدِن امام از خواب يانشانه چيت هين روايدر ا چهار مقاله آورده است. درهم  يعروض ينظامکه است 

 يکرده است که پس از آن که جنازه تيگونه روانيا را بعد عطار قصه يانيست. اما سالياو ن يمانيطابران و پش

از  يد که تاجيرا به خواب د يخودش دفن کردند، همان شب امام طابران فردوس يرا در باِغ شخص يفردوس

 خرامد ين ميسبزتر از سبزه بر تن، در بهشِت بر يازمرد بر سر و جامه

، خداوند ينماز نکرد يبر مِن ب کند که اگر تو نمازيه ميشود گاليم يارويه متعصب رويو چون با آن فق

 د سرودم.يبود که در توح يتيهمه به سبب آن بسرشت فرستاد تا بر من نماز کنند، و از فرشتگان پاک  يجهان

-ژه که يوامه باطل است بهـشاهن يهـعدل خداوند، هم يکه در ترازون است يهم ا يکين داستان ير ايتعب

 يد سروده سبب آمرزش ويدر توح يت که فردوسيک بيهمه در مدح گبرکان بوده است. تنها  -هانيزعم فقبه

  شده است.

                                                           
 ي مصحح، ص: صد و نهاسرارالتوحيد، جلد اول، مقدمه - 14

 22چهار مقاله، ص:  - 11
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عطار آمده است.  يدر اسرارنامهبه صورت مکتوب ن خواب نما شدن يداستان ان بار باشد که ين اولياحتماال ا

ه در طول يشدِن آن فق ماند اصل داستاِن خوابيو شا .يست سال پس از مرگ فردوسيک دوينزد يعني

 13ها افتاده و عطار آن را به نظم آورده است.ساخته و پرداخته شده و بر سر زبان روزگاران

 که : را هم آوردند يمنسوب به فردوسو مشهور  تيبن يو ا Iت را نقل کردندين روايران همگيز ديپس از عطار ن

 ييتو ي، هر چه هستياندانم که     ييتو يو پست يجهان را بلند

دانسته و در مورد وحدت وجود به آن استناد کرده است  يت را از فردوسين بيکه ا يگريت دين شخصيمهمتر

أن کله الوجود، و  يعني»  :د نموده کهيت تاکين بيا يو در معنا مشهور به مال صدرا است يرازين شيصدرالد

 يدلتنگ يرا هم در باره يگريداستان ده طابران يفق يايداستان رؤمال صدرا افزون بر  12«الوجودهو کل

 د:ينمايب ميعج يآورده است که بس ياز محمود غزنو يفردوس

ن يگفت: تو در ا يو د که بهيرستم را به خواب د يفردوس ي، شباز محمود[ يفردوس ي]پس از دلتنگ

را بجا آورم، توانم حق تو يمردگان هستم و نم ي، و من در زمرهيار کردي]شاهنامه[ مدح من بسکتاب

 کرد. يدا خواهيپ ين را حفر کن در آنجا گنجيجا و زماما برو به فالن

 14تر بود از محمود که زنده بودميار کريگفت: رستم پس از مرگش بسيم يپس فردوس

ت مذّمدر و  ياز فردوس يت هم در طول روزگاران به هوادارين رواين است که اين ايقيب به يقر يگمانه

بعدها باشد که  ين اقباليتواند هميهم م ييايرؤ آن گنِج ِليتاود بتوان گفت که يشامحمود ساخته شده باشد. 

 يگرين داستان منظور ديو شاهنامه ابراز نمودند. البته مال صدرا از طرح ا ينسبت به فردوس يم و عامعاِل

ان پس از يآن است که آدم ياها نشانهيرؤ ن گونهيح داده، ايخود توضکه و آن گونه  ياز نگاه و   داشت. 

مان يبرا ميدانيرا که ما نم يند و مطالبيايتوانند به خواب ما بياست و م يگر باقيمرگ، روحشان در عالم د

 .  آمده بود يگونه که رستم به خواِب فردوسهمان آشکار کنند

                                                           
 اسرار نامه، بخش بيست و دوم - 12

 199كتاب : المبدأ والمعاد، ص:  - 19

 همان - 14
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که تنها ..«ييتو يو پست يجهان را بلند»ِت يبن يا ن است کهيجالب ا ينکتهوار، افسانه يهان قصهيگذشته از ا

اند وجود کرده يکه شاهنامه شناسان معرف يچکدام از منابع معتبريدر هدانسته شده،  يده شدن فردوسيسند آمرز

  J.ندارد

ن يالدندارد. نجم يشاهنامه همآهنگ ياند با ساختار کلت ارائه دادهين بيکه عارفان از ا يريافزون بر آن، تفس

عالم روح و ملکوت و  يت به معناين بي" در ايه( که همزمان با عطار بود، نوشته است که "بلندي)نجم دايراز

به آدم که در ملکوت خدا بود  15.است ينيزم يزندگانهبوط در و  يتيگملک و  ي" به معناي"پستباال است و 

تواند يو توبه و انابه م يپس از زار يو هر آدم اند. اما آدمدهيهم نام ين هبوط را قوس نزولين هبوط کرد. ايزم

از  يگريت دياند. بدهينام ين بازگشت به باال و ملکوت را هم قوس صعوديا .ن بازگردديآغاز يبه همان نقطه

 رساند:ين معنا را ميعارفانه تکرار شده است همآثار در که  يان مراغهياوحدالد

 يوستيهم تو پقت به يبه حق    يهست يدو سر خط حلقه

که در سراسر  يدر حال اند" آوردهي" و "پستي"بلند يبرا يماِن الهياست که عارفان و حک ييرهاين ها تعبيا 

و  يزبون ي" به معناين است و "پستين زميدر هم يو پادشاهجاه و منزلت  ي" به معنايشاهنامه "بلند

 ن.يزمن يباز هم در هم يو بندگ يشيو درو يمحتاج

 يپارس يپنهاِن جامعه يهاهيدر الث شاهنامه يحدا ي، گوو مفسران قرآن هانيفقاز  ياريبس مخالفتبه رغم 

 يمختلف به آن دلبستگ يهااز گروه ياريان داشت و مردماِن بسيسترگ جر ياهمچون رودخانه زبان،

 يد قصهياست که باها بوده ن گونهيد به هميشانبرده بود  ييجاهم راه به هامخالفتکه  يعنيداشتند. 

از دوزخ به بهشت  يگاه فردوسيهان و متعصبان هم جايرد تا در نزد فقيه طابران شکل بگينما شدن فقخواب

 .ابدير ييتغ

نه به خاطر آن خ عبور کند و به روزگاِر ما برسد، يچ و خم حوادِث تاريبه گمان من، اگر شاهنامه توانست از پ

، نبودهم  ارياسفند يگِل رو ورستم  يپهلوانخاطِر به يبود. حت طابران ماِما يايرؤ يو نه افسانه يت جعليب

نبرد انسان با  يتکرار شونده يبه سبِب طرِح تراژدن ي، همچنيفردوس يبانهيافزون بر زباِن فاخر و نجبلکه 

                 است. ز بوده ينگر يد يد آوردن صلح از سوي"خردمندان" در پديک سو و آرزوياز  ين هستيانسان در ا
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گر يد يان داستان را در مقالهيل اياست. تاو ين تراژدياز هم يااسطوره ييار هم نمايداستاِن رستم و اسفند

 16اند.کرده يث تلقيرا مصداق لهوالحد اريو اسفند رستم ن داستاِنينکه چرا اغلِب مفسراِن قرآن، ايام و انوشته

 

 انهيصوف ميرضا و تسلشاهنامه به  يپهلوان از خرِد يات پارسيچرخش ادب

شاهنامه و به  يهاد که داستانيآيگونه بر منيا ،يو ادب يخيمتون تارن يهمچنو  ياز کنکاش در متون عرفان

ش آمدند. يخ ادب و عرفان ما پيمتفاوت و به موازاِت هم در تار يرستم، در عرصه يپهلوان ِثيژه حديو

اصل دانسته  يآسمان ينمونهدا کرد و آن يهم پ يآسمان يانمونه ينيِم زمياورشل، تيحيگونه که در مسهمان

ن يد اوليشا 17.گرفت يجاو عشق و عرفان  تيروحان يدر عرصه يصفِت پهلوان هم ين عرفانيشد، در مضام

در  قابل تامل است کهن يد. انعطار باشو سپس  ييسنا ندکرد يل معنوين شاهنامه را تاويکه مضام يکسان

 گرفت.که در شاهنامه آمده هفت خوان را  يجا هفت شهر عشق ر عطاريالطمنطق

است که  ياگونه، بهف نمودهيآن را توصدر کتاب خود  ين نسفيزالديکه عز گماِن من، "انساِن کامل"به يحت

فات خود از يدر توص يو افته است. البتهي ياتازه يتجّل يمعنو ين همان رستم است که در عرصهيانگار ا

کهن  يهيرا باطرح نظر ين دگرگونيااز  ياگوشهد يشا .به رستم نکرده است ياچ اشارهي"انساِن کامل" ه

 ح داد.يالگوها بتوان توض

و در هر زمان و مکان، متناسب با  ،يجمع آگاِهناخودهستند در  ييهاوارهطرحالگوها" "کهنن نگاه، ياز ا

تازه را  يهالين شکل و شماياکنند. يدا ميپرا  يال تازهيهمان روزگار شکل و شما مردِم يازهاينها و دغدغه

 دانست. يناخودآگاِه جمع يهاوارهاز آن طرح يتوان به عنوان نماديم

ن کهن الگو يرا داشتند ا خود و دفاع از مرز و بوِم ياستقالل مل ينوع يکه دغدغه يانيرانيو ا يفردوس يبرا

به  يديامچنان که  يهنگام . امااستگانگان بوده يکه در برابر تهاجِم ب شود يبازخوانرستم  به ناِم ينمادبا  توانستيم

همان کهن الگو به صورِت "انساِن کامل" مطرح ، دا کرديش به ملکوت گسترش پيگرا و کامال فرو مرد يمل استقالِل

  .شد

                                                           
 "لهوالحديث" در نسبت با داستان رستم و اسفنديار  - 16
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 يکند و صورت ياتازه يرا بازخوان ينهفته در رواِن جمع يهادغدغهن باشد که يتواند ايکار شاعر و عارف هم م

 د.نان کياسطوره بنماد و رمز و از آن را به زباِن 

ن نکته کمک کند. در يد به فهم بهتر اي، شاين نسفيزالديگر از عزيد يتيو روا يت از زبان فردوسيک رواي

 است آمده است که: ين منابع به روزگار فردوسيترکيستان که از نزديخ سيتار

من هزار مرد چون  ِث رستم، و اندر سپاِهيست مگر حديچ نيشاهنامه خود ه يمحمود گفت: همه

 رستم هست.

ن دانم که يخداوند دراز باد! ندانم اندر سپاِه او چند مرد چون رستم باشد، اما ا يبوالقاسم گفت: زندگان

 18ن بوسه کرد و رفتين بگفت و زمياد. يافريگر نيچ بنده چون رستم ديشتن را هيخو يخدا

به  يتوجه يوار است. ياش در سپاه او بسکه نمونهداند يم ينيع يمحمود رستم را مرد ،تيروا نيدر ا

ست. يش نيبرا يريچ مثل و نظيداند که هيم ياگانهيرستم را  ياما فردوس ،داستاِن رستم ندارد يرمزوارگ

ن حال يدر ع دهد.ينشان مو فرد بودن را  يگانگين يان کرده، هميب يز نسفيداستان انساِن کامل هم که عز

 ياد کردم همخوانين کهن الگو يکند که با آنچه در مورِد گونه گون شدِن اياشاره م يابه نکته ينسفز يعز

 دارد:

اند، و مختلفه ذکر کرده ياساماضافات و اعتبارات بهار است بهيبس ين انسان کامل را اساميبدان که ا

ند. و يند. و دانا و بالغ و مکّمل گويگو يو مهد يشوا و هاديخ و پيجمله راست است. انسان کامل را ش

اق بزرگ و يو تر ينما يتيگ ينهييند، و جام جهان نما و آيفه و قطب و صاحب زمان گويامام و خل

ات خورده است. و يند که آب حيو خضر گو کند.يند که مرده زنده ميگو يسيند. و عير اعظم گوياکس

 يکيادت از يشه در عالم باشد و زين انسان کامل هميو ا داند.يند که زبان مرغان ميمان گويسل

 19نباشد...

                                                           
 9تاريخ سيستان، ص: - 12
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بعدها ظهور بت است و يدر غان را که يعيش ، امام دوازدهمخ خوديمشا يکيبه نقل از  يگريد يدر رساله

ست، ين چرخش نيا يا نادرستي يجا بحث بر درستنيدر ا 30اد کرده است.يخواهد کرد به عنوان انسان کامل 

ت ياز جنس معنو ياتيبه ادب يات پهلوانيادبسبب شد تا  ياريبس يدهيچين است که عوامل پيبلکه سخنم در ا

ت و يکه پهلواِن عالم معنو يکسان يشد برا يهم "رستم" صفت يگر عرفانين ديل شود. در مضاميو عرفان تبد

 است.  ار آمدهيات شمس بسيژه در غزليو به يمولو يهان صفت در سرودهيعرفان بودند. ا

خود را به  يجاها تا مدت ياِت پارسيهم در ادب ي، طرِح اخالِق پهلوانيفردوس يبا خاموشکه، نيتر ادرست

 يگراگمان من، از عرفاِن انسانن نکته اشاره کنم که بهيد به ايباز هم باکنم يداد. فکر م عارفانه صفاِتِغ يتبل

کامال گر همزمان با او بودند، تا عرفاِن يو دو د يش از فردوسيد که دو تن پيد و حالج و ابوالحسن و ابوسعيزيبا

 ار است.يد فاصله بسيسرايخدا سرود م يکه تنها برا يخدا محور

د و ابوالحسن و يزيبا يگران جهت عرفان انسانيکند و از ايها را مشخص مان آدميم يمعموال "اخالق" رابطه

 يانگِر رابطهيب شتر يهم عرفان زاهدانه و هم عرفان عاشقانه، بکه  يدر حال توان استثنا دانست يد را ميابوسع

شجاعانه و  يبه محاّجه يچون ابوالحسن خرقان ياند عارفانار کم بودهين رابطه، بسيدر ا .با خدا است يآدم

و توسل و  يما زار يعرفانو  يادبن يمضاماز  ياگسترده بخِشدر اما  گرفتن با خدا برخاسته باشند يکشت

 . دا کرده استيوجه غالب پ ،ميتسل

 يگسترده و بعد از آنان هجوممانند هجوم غزها  يو حوادث يدر پ يپ يهابتي، مصياجتماع يهايناامنا يآ

رون از يدراز دامن است و ب يبحثن يا  K؟است داشتهن يجد يريتاث کردين رويدر ا ،خراسان بهها مغول

به اند که عارفان از قرآن داشته ييرهايدر تفسنه تنها م را يو تسل ين زاريا يهااما نمونهن مجال. يا يحوصله

 شود.يده ميهم د ير عرفانيو غ يعرفان مهين ،ين ادبياز مضام ياريبلکه در بس مشاهده کرد توانيم يفراوان

هم  يادب پارس عرفان و يهانهيقرن هفتم نگاشته شده و از گنج لياواکه در  هياثر نجم دا کتاب مرصادالعباد

کرد، يم يزندگ همدان که يواست.  يعرفان – يادب نوِعن يدر اقابل تامل  يهااز نمونه يکي، شوديشمرده م

آن گونه خود نوشته است و  کنديو فرزندان را رها کرده و از شهر خود فرار م زنان مغول، يهجوم سپاه هنگام 
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محتمل است  31ا به اسارت آنان در آمدند.يها کشته شدند به دست مغولبازماندگانش در شهر ست که يمعلوم ن

ه در ياگر چه نجم دا ر نبوده باشد.يتاث ي، بحوادثدر برابر م يو تسل ياِت ترس و زارين حوادث تلخ، در ادبيکه ا

 33خوانديها باشند فرا ماِن مسلمان را به دفِع کفار که همان تاتارها و مغوليموارد فرمانروا ياپاره

از دهد، يح ميتوض ين ادبين مضاميتربا شورمندانهرا  داستاِن هبوط آدمات مربوط به يآ هين دايالدآنجا که نجم

 زبان آدِم ابوالبشر آورده است که:

خود را خوار مکن،  يز کردهيمشکن، عز يفکن، و آن را که تو نگاشتيم يخداوندا، آن را که تو برداشت

و  يان تخم تو ِکشتهيمعذور دار، که ا 32يُخردگين بيخوار مکن، و بدش را غميخو يپرورده يشاد

 ت:ي، بيان ِگل تو سرشتهيا

 ياشتهان است خود ريو گر پرن  ياشتهاگر بار خارست خود ِک

آدم من ربه کلمات  يفتلق»د، آفتاِب اقباِل ين سرحد رسيآدم از حد بگذشت و سخن بد يچون زار

 35ن مطلع طلوع کرد...ياز ا 34«هيفتاب عل

 يياگر آدم خطا .گردديبه خداوند باز مت ين بيدر ا« خود»ر يضمداستان،  ينهيمتناسب با زمآشکار است که 

 يو نابسندگنش و هبوط يل از آفريتاون يااش خار است، خود خداوند آن را ِکشته و سرشته. کرده، اگر ثمره

مخالف است و او را هم ام يسخت با خ يست. ويام نيخ يوهيبه ش يکرديرو البتهرا به گردن خدا نهادن،  آدم

ن يقا به هميدق ياز آن دو رباع يکيکه  آورده اوهم از  يام دو رباعياثباِت کفر خ يداند. اتفاقا برايم ممهدورالّد

 نکته اشاره دارد که:

 باز از چه ِقَبل فکندش اندر کم و کاست؟     ـت   ــع آراســــيـاـب طبــيـده چـو ترکـدارن

 36ت؟ــراســهر چـاز ب يـوب آمد خرابـور خ    ؟ب کراستير عن صَويآمد پس ا تگر زش

                                                           
 به بعد 15مرصادالعباد، باب اول، فصل دوم، ص:  - 21

 مرصادالعباد، باب اول، فصل دوم - 22
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طرح کرده که نجم  را ينش، پرسشيهمان داستاِن آفر يام آن است که برايخ يرتيبص يکفر و ب يظاهرا نشانه

 ِتي، رعکه دارد يابا قدرت مطلقه ييفرمانرواو  يپادشاهتر اگر ر سادهيتعببه آن ندارد.  يبرا يه پاسخيدا

نجات،  يبلکه چاره ؟يبه چه گناه :که بپرسد باشدآن  يزهرهد ينبات را ياندازد، رعيب يرا در چاه يگناهيب

 حافظ:  ير رندانهيو به تعب Lاست يشگاِه ويدر پ يزار

 37و گو گناه من است باشق ادب يتو در طرار ما حافظ      يگناه اگر چه نبود اخت

 خود»ِر يآمده است که ضم ياگونهشاهنامه به شگاِه خداوند آورده، دريه از قول آدم در پيدا که نجمت يب همان

 ند.يفر گناه خود را ببيد کيگردد که مرتکب خطا شده است و بايباز م يبه شخص« ياخود رشته» و « ياِکشته

سلم  يهادون را سه پسر بود به نامين گونه است که فريت مزبور در شاهنامه به ايداستاِن مربوط به ب يصحنه

روم به سلم  .م کرديسه فرزند تقس انين را ميها بود زمنيسرزم يهمه يدن که فرمانروايرج. فريو تور و ا

ن اسطوره نماِد يرج نام داشت. سلم که در اين فرزند که ايران هم به کوچکترين به تور، ايرسد و توران و چيم

رساند. بعدا يرج را به قتل ميران، ايا يتصاحب تاج پادشاه يورزد و برايرج حسد ميروم است، به ا يامپراطور

ش از آنکه يشود پيداِن رزم با سلم رو برو ميکه در م يرود و هنگاميپدر م يخونخواه رج( بهيمنوچهر )فرزند ا

 ينابخرد يدن ثمرهين در خون غلطيآورد که ايادش ميد و بهيگوياو م يهاياو را بکشد از فرجاِم تبهکار

 خودت هست:

 اکنون َبرش در کنارهم يابي، آمد به بار     بيکه پرورد يدرخت

 38ياانست خود رشتهيوگر پرن    ياخارست خود ِکشتهاگر بار 

 يه در مرصادالعباد بازخوانين دايالدهر دو داستان، در قلمرو اسطوره است. هم داستاِن هبوط آدم که نجم

در شاهنامه آورده.  يکه فردوس شاوندشيخومنوچهر از  يرج و خونخواهيکرده و هم داستاِن سلم و تور و ا

اد کند آورده، بلکه سخن در دو يآنکه از او  يرا ب يه شعر فردوسيست که چرا نجم داين نيسخن تنها بر سر ا

 .است از انسانِل کامال متفاوت يگونه نگاه و دو گونه تاو

                                                           
 ديوان حافظ، تصحيح قزويني - 23

 33شاهنامه، ص: - 22
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د از يباهم  يو جوانمرد يپهلوانخرد و ، طبعا ش دانستهيخوِد انسان را مسئول فرجام خوکه در شاهنامه 

در  ينقشو  ياارداه يآدم از جمله در مرصادالعباد که ياز متون عرفان ياريدر بس . اماانسان باشد يهايژگيو

  M.را گرفته است يخرِد پهلوان يجام، يو توسل و تسل ي، زارنداردخود  يو در جامعهفرجاِم خود 

و  يش رستميت خويمعنو يدر سرا يکه هر کسنيا :ک پرسش باشديتواند يم، ن مقاليدر اآخر  يو نکته

توان يم ايآ م،ين روزگار که ما هستيدر ا و ياجتماع ياما در عرصه ست؛ين ينقل ،داشته باشد يمعنو يامام

 دان شود؟يم "قانون" رستِمأت ي" درهي"خرِد جمعن يابد و همچنيبر خرد رواج  ياخالِق مبتندوار بود که يام

  1295مشهد/ پنجم مرداد ماه 
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 :حاتيتوض

                                                           
A - گذار آن بود بلکه طيف گرايي هم صرفا هماني نيست که ابوالحسن اشعري پايهمنظورم از اشعري

ي آنان ايمان به تقدير هاي گوناگون در اين نحله پديد آمده بود که شايد وجه مشترک همهاي از گرايشگسترده

ي اشاعره شمرده اري از زمرهازلي بود. در خراساِن آن روزگار، هم ابولقاسم قشيري و خواجه عبدهللا انص

 ي مقدرات بسيار با هم متفاوت بوده است.شدند، هم ابوسعيد. در حالي که رويکرد هرکدام در بارهمي

 
B - ياساس يهاخرد آمده است، مشابهت ينويکند با آنچه در کتاب ميان ميشاهنامه ب يباچهيدر د يکه فردوس يخرد 

خرد ظاهرا پس از اسالم  ينويسازد. اگر چه کتاب ميآدم را م ييت نهايهو ياعمال آدم ين نظر که تماميژه از ايدارد. به و

د چندان ين شايباشد بنا بر ايم يو باستان ييات اوستاين آن بر گرفته از روايمضام يارينگاشته شده است اما به هرحال بس

 م.يبدان يهمان حکمت خسروانک به ينزد يرا تا حدود يفردوس ييگونه خردگرانيراه نباشد که ايب

C - ه را يريقش يشابور، رسالهيد و در نيبا همزمان با ابوسعيهـ(تقر 175 -927مشهور به استاد امام) يريابوالقاسم قش

ن ي( در ا27 يه، صفحهيريقش ياِن اسالم ارسال کرد.)رسالهين رساله را به جماعت صوفيا يهجر 193نوشت و به سال 

ها نقل شده است که تعداد تيها و حکاتياِن عراق و خراسان آمده و از هر کدام روايخ مشهوِر صوفياز مشا ياريکتاب نام بس

از  يامده است. حتين کتاب نيد در اياز ابوسع يچ ذکرين است که هيقابل تامل ا يشود. اما نکتهيتن م 523آنان بالغ بر 

که هنگام  ي( در حال177ه، ص:يريقش يست)رسالهين يتيو روا يادي، يپاره خطميک مورد در نيبه جز  يابوالحسن خرقان

ز در اواخر عمر خود بود و هر دو نفر هم يد نيگذشت و ابوسعيش از ده سال از فوت ابوالحسن ميه، بيريقش يف رسالهيتال

 تر بودندکهنسال يريبه لحاظ سن و سال از قش

D - در مورد سماعِ همراه با رقص در خانقاه بود  يريد و قشيان ابوسعياختالفات من ياز مهمتر يکيمشهورتر.  يد بسيو شا

ن دو يمدام ا يدار و آگاهيو د يريد با قشيابوسع يشود. با توجه به همزمانيگذاران آن شمرده مانيد از بنيکه ظاهرا ابوسع

د هم يبر ابوسع يضيدر باب سماع، تعر يريت قشيم که رواين احتمال را از نظر دور نداريم ايتوانيشابور، ميگر در نيکدياز 

 هست:

بر دست راست او و  يو جماعت يدم، بر باميس را به خواب ديت کنند که گفت ابليحکا ياز ابوالحارث االوس

شان را ياز ا يده داشتند، گروهيکو پوشين يهاشان جامهيگر بودم، و ايبر دست چپ او، و من بر بام د يجماعت

آواِز  يفکنم از خوشيشتن از آن بام بيدند، من چنان شدم که خواستم خويشان آوازها بر کشيد، اييگفت بگو
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ا اباالحارث، يس مرا گفت يتر نبود، پس ابلکوتر و خوشيشان رقص کردند که از آن نيشان. پس گفت رقص کنند، ايا

 (792ه/صيريقش ين سماع. )رسالهيابم مگر ايافتم که به سبب آن به دل شما راه يز نيچ چيه

ان خدا يش صوفيتوان نسبت داد. در گرايگرا مان عرفاِن خدا محور با عرفان انسانيرا به اختالف م يو ناهمدل يمهرين بيا 

در روزگار  يهان حتياز فق ياريتوان مشاهده کرد چندان که بسيعت ميق آنان را به احکام و ظاهِر شريدق يبند يمحور، پا

شتر يد، بيچون ابوالحسن و ابوسع ييگرارسد عارفان انسانينظر مکه به يشهرت دارند، در حالز يما به عارف بودن ن

ها نه تنها در ارتباط با احکام يشکن ن شالودهياز ا ييهانو در افکنند. نمونه ياند و در کار آن که طرحشکن بوده شالوده

 د آمده است.يز پديدر ارتباط با قرآن ن ي، که حتيفقه

E - ند متولد شد ]پدرش[ او را به منذر پدر نعمان سپرد تا او را بپروراند، منذر بهرام را با يگوو چون بهرام كه باو بهرام گور مى

د پدرش يت رسيكى او را پرورش داد، و چون به سن تربيد و به نيگان برگزين او بود و براى او دايره برد كه سرزميخود به ح

رانى و عربى كامل يان فرستاد و منذر هم براى او آموزگارانى از عرب گماشت و او در هر دو ادب ايانريبراى او آموزگارانى از ا

رت يده سيبا و پسنديد و خردمند و عاقل و زيراندازى به حد كمال رسيافت و در ادب و سوار كارى و تيده يت پسنديشد و ترب

 ( 23و  32شد.)اخبارطوال، ص: 

F - ن آورده:يم چنيالثقاسآنکه در قلمرو حکومت آنان باشد در کتاب احسن يان بود بيکه همزمان با سامان يمقدس 

د، خدا يرسي[ م1بودند و نژادشان به بهرام گور ]ي[ م9در نواحى سمرقند ]سغد[ بنام سامان ] يهيشان از ديا

شانند، از امثال زبانزد مردم است كه هر گاه يان يپرورترن شاهان و فرهنگيرفتارترد كه خوشيبخش يروزيشان را پيا

عضد الدوله با آن همه جبروت و قدرت و جوان  ينيشود خشك خواهد شد. نب ياغيان يبر خاندان سامان يدرخت

ك يك نامه و فرستادنش با يجز نوشتن  يچ كوششيهيمن را بگرفت، و بيجنگ  يفتاده بيكه هنوز به راه ن يبخت

ن مرد با ين كه ايز خطبه بنامش بود و گرفت آنچه گرفت، هميخوانده شد، در سند و عمان نامبر، خطبه بنامش يپ

ستاد و خراسان را خواست، خداوند نابودش كرد و گروهان سپاهش را بپراكند و دشمنان يرو در رو ا يخاندان سامان

و 131،ص:2م/ترجمه،جيالتقاسن.             ) احسيره ساخت، پس مرگ باد بر دشمنان خاندان سامانيرا بر او چ

135) 

 

G - که امامِت  ينيه ديست؛ بلکه هر دانشمند و فقيه معمول است نيامام يعهيگونه که در شمنظور از لفظ "امام" آن

ال کار رفته است. مثن معنا بهين لفظ به هميبارها ا يهقيخ بيکرد. در تاريدا مينمازگزاران را هم بر عهده داشت، لقب "امام" پ

ه و اماِم جماعِت نمازگزاران بوده يفق يا پدرش مردياد شده است و گويِر مسعود با عنوان "امام زاده" يوز ياز بوسهل زوزن
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شتر اهل يکه ب يريچون ابوالقاسم قش يان اهل عرفان و تصوف کسانين در مي(  همچن222، ص:يهقيخ بياست. )رک: تار

 عت بود به "استاِد امام" مشهور بوديشر

H - ت کرده يگونه استادانه و از چشم خرد روانيخ را ايتوانسته باشد اسطوره و تار يکس يکنم پس از فردوسيمن گمان نم

د که يرسان ييرا به همان بلندا يخاص )قرن چهارم و پنجم( نثر پارس ين دورهيکه در ا ين نگاه تنها کسيباشد. از ا

 عِ روزگار خود را نوشته استياز وقا ياباشد که گوشه يهقيد ابوالفضل بيده بود شاينظم را رسان يفردوس

I -  ن حال نوشته است:يت مشهور آورده در عين بياست که ا يده از حمدهللا مستوفيخ گزيهم تار يکيمنابعِ بعد از عطار 

 

شاعر كه او را در گورستان  يبود. بوقت وفات فردوس يمعاصر سلطان محمود غزنو -يخ ابو القاسم گرگانيش

غمبر )ص( فرمود من تشبه بقوم فهو منهم. يكرد كه او مادح كافران و گبران بود و پيمسلمانان دفن كردند، منع م

بر من رحمت  يتعال يده. بتعجب شد. او را گفت خدايان پوشيروحان يهاد حلهيرا در خواب د يهمان شب فردوس

 :ي[ گفت2د ]يت كه در توحيك بين ي. بديمقبول من يشتگ يكرد و فرمود اگر مردود گرگان

 شعر

 يتوئ يهر چه هست يندانم چه ا            يتوئ يو پست يجهان را بلند          

 ت است:ين بيو بقول اصح ا 

 (771ده: صيخ گزيشه بر نگذرد )تارين برتر انديبنام خداوند جان و خرد            كز         

ت نقل شده ين داستان و همان بيمربوط به قرن نهم باز هم هم يير نوايش ير عليالنفائس از اممجالس يتذکرهن در يهمچن

در  يت منظوم زاهد و فردوسيحکا»ن مورد نوشته است با عنوان يبا عنوان در ا يقيتحق يادنلو مقالهيسجاد ا ياست. آقا

 منتشر شده است.  « راث مکتوبيم يمرکز پژوهش»ت ين مقاله در وبساي. ايگدليوان آذر بيد

J - عنوان مآخذ مورد استفاده قرار شان به يهم که ا يست در منابعيمطلق ن يخالق يآقا ياصالح شده يت در نسخهين بيا

 يهاده شده است که ظاهرا از نسخهيم ديچاپ بروخ ين نسخهيژول مول و همچن يداده است وجود ندارد، اما در نسخه

ن سلسله يِن ايشيبه بعد اضافه شده باشدمن هم در بخش پ يست که از حدود قرن نهم هجريد نيمتاخر هستند و بع

 بودِن آن نشده بودم ينقل از مرصادالعباد نقل کردم متوجه جعل ت را بهين بيمقاالت که ا

K - ي قرن انهيشابور و سرخس از ميژه در توس و نيل غز در خراسان به ويقبا يد، ترک تازيآيخ بر ميآن طور که از منابع تار

در خراسان  يامن يجا چيغارت و کشتار و تجاوز آنان در قرن ششم چندان گسترده شده که ه، پنجم به بعد شدت گرفت

http://mirasmaktoob.ir/fa/system/files/nashriat/GM-58-59-Aydenloo-Ferdosi-p35.pdf
http://mirasmaktoob.ir/fa/system/files/nashriat/GM-58-59-Aydenloo-Ferdosi-p35.pdf
http://mirasmaktoob.ir/fa


 ali-tahmasbi.com در عرفان و تصوف خراسان ييبت خردگرايغ

 22 

                                                                                                                                                                                     
ژه قرن ششم يقرن پنجم به بعد و به و يانهيد که از ميآيگونه بر منيا يخيتار يهادا نبود. اما به هر حال از گزارشيپ

را  يکه اخالق پهلوانِب شهرها، افزون بر آنيها و تخرها و اسارتغزها و کشتارها و غارت يدر پ يپ يها، هجوميهجر

توسط  يترگسترده يهجوم يرا برا نهيد آورد که زميدر مردم پد ين چنان ترسينمود همچن يافتنينا دست ييايميک

 يد نوشتهين در کتاب اسرار التوحير در الکامل شرح داده است. همچنيع را ابن اثين وقاياز ا ياريز فراهم آورد. بسيها نمغول

 ع مربوط به غزها نقل شده است. ياز وقا ياابن منور گوشه

L - خدا در  يفهيگر در آن روزگار، پادشاه خليعارفان د ياريه و بسيده انگاشت که از نگاه نجم دايتوان نادين نکته را هم نميا

در شأن آنان است. اگر عادل باشد و « فهياالرض خليجاعل ف يان» يهين شمرده شده است که اطاعت از آنان و آيزم

ش بود يس وقت خويباشد و ابل يخداوند است و  و اگر ستمگر باشد، صورتِ قهر و غضب خدا يت دوست، وجه رحمانيرع

 و..)مرصادالعباد، باب پنجم، فصل اول(

 

 ها ارجاع داده شده است:ن مقاله به آنيکه در ا يمشخصات منابع

، تهران، يمنزو ينقي، ترجمه عليم، أبو عبد هللا محمد بن أحمد مقدسياألقال ةمعرف يم فيأحسن التقاس -1

 .يديخورش1971ران، چاپ اول، يشركت مؤلفان و مترجمان ا

، چاپ چهارم، ي، تهران، نشر نيدامغان ي، ترجمه محمود مهدوينوريفه احمد بن داود دياخبار طوال، ابو حن -2 

 يديخورش1931

ازدهم يگه، چاپ ، نشر آيکدکن يعيح: دکتر محمدرضا شفيد، محمدبن منور، مقدمه و تصحياسرارالتوح -9 

  1919، چاپ اول: يطهور يار، ناشر: کتابخانهيح شادروان احمد بهمنيد تصحي/ و اسرارالتوح 1931

 گنجور يکي. نشر الکترونيشابوين ابوحامد محمد عطار نيدالدياسرار نامه، فر -1

. چاپ يانين اآلشتيد جالل الديح: سيق وتصحي)مالصدرا(  تحقيرازين محمد الشيالمبدأ والمعاد، صدر الد -5

 ttp://www.hawzah.net/m/m.htmكى : ي. نشانى الكترونيغات اسالميش. مرکز انتشارات دفتر تبل1924سوم 

ص محمد ي، تلخيأبو نصر أحمد بن محمد بن نصر القباو ي. ترجمهيخ بخارا، ابوبکر محمدبن جعفر نرشخيتار -7

 ش.1979ن، توس ، چاپ دوم ،، تهرايمدرس رضو يق محمد تقيبن زفر بن عمر ، تحق
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 1954ماه يدانشگاه مشهد، د ياض، چاپخانهياکبر ف يح علي، تصحيهقين بي، محمدبن حسيهقيخ بيتار -3 

 1922، نشر مرکز، چاپ دوم يش متن: جعفر مدرس صادقيرايستان، ويخ سيتار -2

ر، چاپ سوم ير کبي، تهران، اميينوان يق عبدالحسي، تحقي، حمدهللا بن ابو بکر بن احمد مستوفدهيخ گزيتار -3

1971 

ن، نشر ي، به اهتمام دکتر محمد معينيح عالمه محمد قزوي، تصحيسمرقند يعروض يچهار مقاله، نظام -14

 1931، تهران، چاپ نهم يجام

 1927چاپ مسکو، انتشارات هرمس، چاپ سوم  يهي، بر پايفردوس يشاهنامه -11

 1974، چاپ يطهور يکربن، کتابخانه يح هانري، تصحيرازيش يلخ روزبهان بقيات، شيشرح شطح -12

ح ي، تصحيحسن بن احمد عثمان ي، ترجمه ابو عليريم بن هوازن قشيه، ابوالقاسم عبدالکريريقش يرساله -19

 1931الزمان فروزانفر، انتشارات زوار، چاپ سوم عيبد

ژان موله، يمار يفرانسو يح و مقدمهيکربن، تصح ير نظر هانري، زين نسفيزالديکتاب االنسان الکامل، عز -11

 يديخورش 1972 يطهور يد چاپ: کتابخانهيفرانسه در تهران، تجد يرانشناسيناشر انجمن ا

و  ي، شرکت انتشارات علمياحين ريه، به اهتمام محمد اميمعروف به دا ين رازيالدمرصادالعباد، نجم -15

 1975، چاپ دوم يفرهنگ

، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. چاپ ين گناباديمحمد پرو يابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه يمقدمه -17 

 1953چهارم 

، چاپ يکدکن يعيح محمد رضا شفي، مقدمه و تصحيابوالحسن خرقان يراث عرفانيا، از مينوشته بر در -13

 انتشارات سخن. ،1931ششم 


