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کليد واژها:
فردوسي ،شاهنامه ،خرد ،اخالق پهلواني ،ابوالحسن خرقاني ،ابوسعيد ،اشعريگرايي ،عرفان ،عزيزالدين
نسفي ،مالصدرا

چکيده:
اين مقاله شامل  42صفحه است.

تالش فردوسي در سرودنِ شاهنامه و طرحِ خرد ،به ويژه اخالقِ

پاورقيها را در پايين هر صفحه

پهلواني ،در ادامهي کارِ فرهنگي دورهي سامانيان بود که ظاهرا در

آوردهام و توضيحات که با حروف
التين در متن نشانه گذاري شده در

پي ايجاد حکومتي ملي بودند .اما با فروپاشي دولت سامانيان و شکل

پايان مقاله قابل مشاهده است.

گيري حکومت غزنويان و به ويژه نا امنيهاي دورههاي پس از آن و

مشخصات مآخذ را هم در انتهاي

هجوم ديگر قبايل ماوراءالنهر به خراسان ،خرد و اخالقِ پهلواني

مقاله آوردهام

فردوسي هم رنگ باخت و ادبياتِ تسليم و زاري که در اغلب مضامين
عرفاني طرح شد ،جاي آن را گرفت.

پارسي دري و حکمت و عرفان انسانگرا .بخش پنجم /غيبتِ خِرَدگرايي
در آثار عرفاني منسوب به قرن چهارم و پنجم که در خراسان پديد آمد يادي از فردوسي نيست .حتي در احواالت
ابوسعيد ابوالخير هم که ظاهرا آزاد انديشتر از ديگران بود.
در اينجا منظورم رابطهي دو شخص نيست بلکه دو نحلهي فکري و فرهنگي در مقطعي از تاريخ عرفان و حکمت
خراسان مورد نظر است .همچنين منظورم از "عرفان" رويکردِ انسانگراي آن است که از بايزيد آغاز شده بود و
به روزگار ابوسعيد رسيده بود .با اين حساب ،در اين مقطع تاريخي ،ابوسعيد و فردوسي را ميتوان از
برجستهترين نمايندگان اين دو نحله دانست .به هرحال هر دو در خراسان بودند .و آن گونه که از تاريخ تولد و
وفاتشان بر ميآيد ابوسعيد حدود بيست و هشت سال از فردوسي جوانتر بوده است.
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 -زندگاني فردوسي از (111 -923هـ) و ابوسعيد ابوالخير از ( 114 _953هـ) بود
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ابوالحسن خرقاني هم در همان زمان ميزيست(  245 -254هـ ) .نقل است که وي هيچگاه سفري به توس
نکرده است .اما ابوسعيد بارها از توس گذر کرده بود .هر بار که از ميهنه به نيشابور ميآمد يا از نيشابور به ميهنه
باز ميگشت توقفي کوتاه در توس داشت .گاهي هم براي مردمِ آن ديار منبر ميرفت و مجلس ميگفت .اما هيچ
گزارشي در ميانه نيست که ابوسعيدِ ميانسال الاقل يک بار به ديدار فردوسي کهنسال رفته باشد؛ يا پس از مرگ
فردوسي يکبار بر مزارش حاضر شده باشد .اين در حالي است که ابوسعيد به هر دياري که سفر ميکرد به ديدار
بزرگانش هم ميرفت و اگر بزرگي از آن ديار نقاب خاک به چهره کشيده بود ،به مزار او حاضر ميشد .صوفيان
و عارفانِ ديگري هم که همزمان با او بودند هيچ يادي از فردوسي نکردهاند .در اين باره گمانههاي چندي در
ميانه است:
 -1آيا فردوسي در روزگار خود ،مردي گمنام بود؟ اين بعيد مينمايد .البته فردوسي اهل منبر و موعظه نبود
که نزد عامهي مردم شهرتِ چنداني داشته باشد ،اما به هرحال اگر نزدِ عوام شهرتي نداشت ،خواص که او را
ميشناختند ،اين را از گزارشهاي تاريخ سيستان و چهار مقالهي عروضي ميتوان فهميد.
 -4ظاهرا در آن روزگار که متصوفه به لحاظ کالمي ،مشربِ اشعري داشتند ،طبعا نميتوانستند ميانهي گرمي
با خردگرايان داشته باشند .منظورم از "خردگرايان" معتزله نيستند بلکه نوعي از خردگرايي و ژرف انديشي را
ميگويم که بر آن بود تا زندگي در اين گيتي را با چراغ خرد سپري کند .چنين حکمتي چندان در جست و
جوي چيستي "هستي" نبود .از جنس عقلگرايي معتزله هم نبود که پي پيدا کردنِ پاسخي براي چراييهاي
مضامين ديني يا چگونگي خدا باشد؛ بلکه بيشتر بر آن بود تا باعاقبت انديشي در کارها راهي براي فرو کاستنِ
رنجِ انسان در اين هستي و در زندگي همين جهان پيدا کند .در اين نگاه ،گره کارهاي زندگي در اين جهان به
خرد گشود ميشود و انسان مسؤل نيک و بد سرنوشت خويش دانسته شده است.
شايد مهمترين تفاوت عارفان و حکيماني چون فردوسي در آن روزگار ،مبتني بر تلقي آنان از مفهومِ "خدا" بوده
است A.بسياري از متصوفه خدايي را باور داشتند که با تکيه بر قدرت مطلقهي خود هر چه اراده کند در اين
هستي انجام ميدهد .خليفه و سلطان هم نمايندهي رسمي او در زمين هستند .شايد رفتارِ بيحساب و کتابِ
همين نمايندههاي رسمي سبب شده بود تا خدايي انسانواره در ذهنِ بسياري از مؤمنان شکل بگيرد.
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اما خداي فردوسي ،آني نيست که مدام در امور زندگي آدميان مداخله کند .از نام و نشان برتر است .نه به چشم
ميآيد نه به فهم .احتماال به همين جهت است که فردوسي تلويحا "خرد" را جايگزين "خدا" در زمين کرده
است.
به تعبير ديگر ،خداي فردوسي خداي معجزهها و خرق عادتها و دخالتهاي بيحساب و کتاب در امور گيتي
نيست Bبلکه "خرد" برترين هديهي خداوند به انسان است تا آدمي خود را و امورِ اين گيتي را به ياري آن سامان
دهد .اينکه مشخصات "خرد" چيست ،تعريفي علمي از آن در شاهنامه ديده نميشود مگر "دانايي" و جستجوي
راهِ زندگي به ويژه پرهيز از گرفتار شدن در پيچ و خم آسمان و ماوراء طبيعت:
خرد گر سخن بر گزيند همي همان را گزيند که بيند همي
به تعبير ديگر" ،خردمند" مفسر غيب نيست ،بلکه آن اندازه ميگويد که ميبيند .همچنين سامانِ زندگي و
جامعه ،افزون بر خرد و دانش ،البته نياز به قدرت هم دارد .از همين رهگذر است که "پهلواني" هم با "خرد"
پيوند مييابد .در جهاني که هنوز چيزي به نام "قانون" حکمفرما نشده است ،اهميت پهلواني بيش از آن است
که به تصورِ امروزيان در آيد.
افزون بر ديباچهي شاهنامه که با نام خداوندِ جان و خرد آغاز شده ،همچنين فردوسي در سراسر شاهنامه
اهميت چنين خردي را در حال و هواي هنر و ادب و داستان ارائه نموده است .آنجا که از چگونگي فراهم آوردن
شاهنامهياد ميکندتاکيد ميکند که:
تو اين را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسـون و بـهانه مـدان
دگــر بـر ره رمـز و معني برد

از او هرچه اندر خورد با خرد

اگر شاهنامهي ابومنصوري که مآخذ اصلي فردوسي بود صرفا نقلِ تاريخ به صورت منثور بوده باشد ،اما بازخواني
آن از سوي فردوسي ،آن هم به صورت منظوم ،نه براي آنکه صرفا تاريخ گفته باشد ،بلکه تا رابطهي آدمها را با
يکديگر و نقش خرد را در سامان دادن به اين روابط بيان کند .از اين جهت ميتوان آن را از پايههاي اخالقِ
پهلواني دانست که البته با اخالق ديني که در آن روزگار مطرح بود بسيار متفاوت است.

3

غيبت خردگرايي در عرفان و تصوف خراسان

ali-tahmasbi.name

چنين اخالقي در برابر ناهمواريهاي گيتي ،بيعدالتيهاي اجتماعي و زورگوييها سر تسليم فرود نميآورد.
اگر چه در پارهاي مواقع اين سر فرود نياوردن به نوعي تراژدي بيانجامد که گريزي از آن نيست .داستانِ رستم
و اسفنديار نمونهاي از همين تراژدي ناگزير است.
ن پس از ظهور
اگر بهاين پيشفرض وفادار باشيم ،ميتوان گفت که فردوسي بلند پايهترين حکيم در خراسا ِ
اسالم بود که مضامين اخالقِ پهلواني و حکمت آموز را در قالب ادبيات و هنر بازگو کرده است.
اما متصوفه که دلبستهي واردات قلبي از غيب بودند ،از "توکل" معناي ويژهاي در نظر داشتند که آنان را در
برابرِ هر حادثهاي راضي نگه ميداشت .رشتهي همهي امور در دستِ "او" بود و همهي حوادثِ گيتي را از جانب
باريتعالي ميشمردند که "خرد" را در آن راه نبود .نزد اغلب آنان گرهِ کارها به دعا گشوده ميشد نه به خرد و
حتي بسياري از کرامات و خرق عادتها که از آنان نقل شده همه را به سبب نزديکي با خداوند و به اذن او
ميدانستند .کراماتي که شايد از نگاه حکيمانِ خردگرا ،افسانههايي بيش نبودند .اينها از تفاوتهاي بنيادي
ميان حکيم و صوفي در روزگا ِر فردوسي بود.
الزم ميدانم به اين نکتهي مهم نيز اشاره کنم که در ميانِ متصوفهي صاحب نامِ خراسان هم همدلي چنداني
نبود C.مشهورترين اين ناهمدليها را ميان ابوالقاسم قشيري از يک سو و ابوسعيد از سوي ديگر ميبينيم D.در
ميان عارفان ،البته ابوالحسن خرقاني جايگاهي بس متفاوت از ديگران دارد .از حاالت و احواالتي که از او نقل
شده است ميتوان راهي بر اين گمانه گشود که وي به نوعي پهلواني معنوي دست يافته که در پيشگاه خدا،
"رفاقت" را جاي "بندگي" و تسليمِ محض نشانده است .کشتي گرفتنهاي او با امر قدسي ،چيزي است که در
ديگران کمتر ديده شده .در گفت و گوهاي او آمده است:
حق گفت :بندهي من ،همه چيز به تو دهم الّا خداوندي
گفتم :خداوندي نيز به بوالحسن دهي هم نخواهم .اين دادن و دهم از ميان برگير که اين بيکارگان
گويند.
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از ابوالحسن که بگذريم ،اين گمانه درست مينمايد که گرايش اشعري اغلبِ متصوفه با خردگرايي فردوسي
نميتوانست ميانهاي داشته باشد .البته با اين توضيح که چرخشِ روزگار هم اقبالي براي فردوسي برجاي نگذاشته
بود
 -2و گمانهي سوم اينکه ،افزون بر خردگرايي فردوسي ،همچنين آرزوي شکلگيري ايراني مستقل که سامانيان
پيگيري ميکردند ،بر باد رفته بود و ديگر بهلحاظ سياسي ادامهي روزگارانِ پيش از اسالم هم ،چيزي بس
دوراز ذهن مينمود.
تالشِ فردوسي در ادامهي کارِ فرهنگي-سياسي صفاريان و به ويژه سامانيان بود که تا حدودي از دستگاه خالفت
فاصله گرفته بودند و در کار پديد آوردن حکومتي مستقل بودند .به اين منظور زبان پارسي را هم گسترش داده
و ارزشهاي فرهنگي ايرانِ قبل از اسالم را باز خواني تازهاي کرده بودند چنانکه با آيين اسالم نيز همخواني
پيدا کند .حتي اميران ساماني تالش کرده بودند که نَسَب خود را به بهرام گور برسانند 2و نقل است که بهرام
گور ،هم در ادب و فرهنگ ايراني به کمال رسيده بود و هم فرهنگ و ادب عربي را آموخته بود؛

E

اين روايت اگرچه به افسانه بيشتر شبيه است در عين حال انتخابِ چنين نسبنامهاي از سوي سامانيان بسي
معنادار بهنظر ميرسد و از گرايش ضد عربي برخي عناصر تند رو ايراني فاصله ميگرفت تا نوعي مدارا پديد
آورد .آنگونه که از منابع معتبر تاريخي بر ميآيد سامانيان در عمل هم خوش رفتارترين و خردمندترين و
فرهنگيترين شاهانِ ايراني پس از اسالم بودند

F

به هرحال پس از گسترشِ آيين اسالم در ايران ،از آميزشِ فرهنگ و زبانِ پارسي با مضامينِ اسالمي گريزي
نبود و سامانيان بر اين گمانه بودند که چنين آميزشي چندان هم مانع استقالل سياسي نميتواند باشد .ترجمهي
بسياري از کتابها از عربي به پارسي و حتي ترجمهي قرآن و ترجمهي تفسيرِ طبري ،نشانهاي از همين اعتماد
بهنفس سامانيان ميتواند باشد .اگر بپذيريم که آنچه در مدح رسول و امام علي در شاهنامه آمده واقعا سرودهي
خود فردوسي بوده باشد ،آنگاه چگونگي اين آميزش فرهنگي را بهتر در مييابيم.
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در شاهنامه از يکسو مخالفت با سلطهي اعراب و دستگاهِ خالف ديده ميشود و از سوي ديگر پذيرش اسالم در
ت فرهنگ و زبان پارسي .در ادامه باز هم اين مورد را ياد خواهم کرد.
ح ِ
سا َ
هنگاميکه ابوالقاسم فردوسي نوجوان بود ،شاهنامهي ابومنصوري با همت دانشمندان ايراني و با حمايتِ بيدريغِ
ابومنصور عبدالرزاق (سپهساالر خراسان) در طوس نگاشته شد .احتماال فردوسي تحت تاثيرِ همين گرايشهاي
فرهنگي هم قرار داشت که بعدها تصميم گرفت شاهنامهي ابومنصوري را با زباني از جنس شعر و هنر به نظم
آورد.
شايد در ميانهي سرايشِ اين کارِ سترگ بود که پايانِ روزگارِ سامانيان هم فرا رسيده بود و غزنويان براي تثبيتِ
حکومتِ نوخاستهي خود هرچه بيشتر خود را مطيع دستگاهِ خالفت وانمودند .ميتوان گفت که اين اتفاق براي
فردوسي ضربهاي سهمگين و بسي ناميمون بود به ويژه آنکه روايت فردوسي از رستم آن بود که دست تورانيان
و ترکان ماوراءالنهر را از ايران کوتاه ميکرد و اکنون وارثان همانها در اين ديار امير و سلطان شده بودند و
بيجهت نبود که تصويرِ رستمِ شاهنامه به مذاق سلطان محمود خوش نيامده بود .بههر حال محمود هم از
ماوراءالنهر آمده بود و نقل است که خاندان غزنويان هنوز در سخنِ پوشيده گفتن با نزديکان خويش از همان
زبان ترکي استفاده ميکردند.

4

شايد به اينگونهها بوده باشد که چون شاهنامه پس از سي سال رنج به آخر رسيد فردوسي هم با تلخکامي و
تنهايي و پيري و بيبرگي مواجه شده بود در حالي که خانقاهها رونق گرفته بودند و به تعبير زنده ياد زرينکوب:
خراسان روزبازارِ تصوف بود.
بنا بر آنچه گذشت ميتوان دو عامل نسبتا مهم را در بارهي نامهربانيها به فردوسي بيان کرد .يکي خردگرايي
او که در معارضهي جدي با گرايشِ اشعري متصوفه قرار ميگرفت و ديگري تمايل به استقالل و مليتِ ايراني که
تا پيش از سلطهي اعراب وجود داشت .اين مورد دوم هم نه خوشايند دستگاهِ خالفت و سلطان بود و نه خوشايند
فقيهان.

4

 -تاريخ بيهقي ،ص241 :
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تفاوتِ مهم ديگر ،نوع نگاهِ اين دو نحله به مُلک و ملکوت بود .فردوسي دهقان بود .ريشه در اين خاک و دل در
گرو آبادي زمين داشت .در شاهنامه اصطالح "دهقان" و "دهقان نژاد" از همان اهميتي بر خوردار بود که عناوين
"امام" و "امامزاده" و "شيخ" در متونِ فقهي و عرفاني و تاريخي پديد آمده بود.

G

داستانهايي که فردوسي به نظم در آورد ،و عناصر تشکيل دهندهي آن داستانها ،همه زميني و مربوط به
همين گيتي بود ،هيچکدام نه ملکوتي بود و نه ماورايي .رستمي هم که او تصوير کرده بود داعيهي فرامانروايي
نداشت اما هر گاه که خطري مرزهاي ايران را تهديد ميکرد مهمترين کارش دفاع از اين مرز و بوم بود .داستانِ
هجومِ خاقان چين به ايران و نبردِ رستم با وي از نمونههاي آشکارِ اين مشربِ انديشگي فردوسي است .به ويژه
توصيفي که فردوسي از حضور رستم در اين نبرد ارائه ميدهد که نه براي هجوم و کشور گشايي است ،نه جهاد
در راه دين ،و نه تخريب و غارت ،بلکه رو به آبادي ايران زمين داشت:
گـرفتنـد بـر پــهلوان آفـريــن

که آباد بـادا ز رستـم زميـن

بدو جانِ شاهِ جهان شاد باد بـر و بـومِ ايرانـش آبـاد بـاد

5

اما متصوفه ،آن وجه ديگرِ زندگي را ارج مينهادند که پيوستگي با ملکوت و عالمِ معنا داشت و طبعا تعلق
خاطري به زمين نداشتند .مثل عيسي مسيح و يارانش .اين جهانِ عيني و مادي از نگاه آنان "مَجاز" بود و
حقيقت نداشت .همچون تصويري که در آينه نمودار ميشود .برخي ديگر از متصوفه اگر واقعيتي براي اين گيتي
قايل بودند ،واقعيتي پست و غير قابل اعتنا بود .اين نگاه به ويژه با تاويلها و تفسيرهايي که از داستانِ هبوط
آدم داشتند ،همآهنگ شده بود .بعدها عارفاني مانند نجم رازي از اين گونه تاويلها در آثار خود بسيار آوردند.
بهگمان من ،نکتهي قابل تامل در اين دو نحله ،يکي هم همين گرايش به عالم معنا و ملکوت در نزد صوفيه
است .به ويژه نزد آن گروه از صوفيان زهدگرا و اهل معامله که دنيا را داده بودند تا آخرت را خريده باشند .شايد
در اين دوران ،راهِ چارهاي هم نبود زيرا خراسان هم چون سرزمينهاي ديگرِ امپراطوري اسالمي ملک خليفه
شمرده ميشد .واليان و تيول دارانش هم اغلب سرداران و اميراني از ترکانِ ماوراالنهر بودند .بسيار پيش آمده
که مصيبتهاي روي زمين ،گرايش مردمان را به ملکوت و آسمان بيشتر کرده است.

5

 -شاهنامه ،جلد اول ،ص533 :
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در اين روزگار پر آشوب البته نگاه و کالمِ بزرگاني چون ابوالحسن و ابوسعيد التيام بخشِ رنجها و زخمهاي روانِ
جامعه بود.
آنگونه که در داستانِ مالقات سلطان محمود با ابوالحسن نوشتهاند نفوذ کالم و هيبتِ نگاه وي در سلطان هم
کارگر بود چه رسد به اميران و سرداران .شايد بتوان از بايزيد و حالج و ابوالحسن به عنوان تنها عارفان بزرگي
ياد کرد که براي دستگاه خالفت خطري جدي شمرده ميشدند.

6

در نزد ديگر عارفان ،انگار نوعي تقسيمِ قلمرو صورت پذيرفته بود .مُلک از آنِ خليفه و سلطان ،ملکوت هم از آنِ
متصوفه و عارفان .هيچکدام خطر چنداني براي هم نداشتند .چيزي هم بهنام ايران و هويتِ ملي مطرح نبود که
دل سپردهي آن باشند .به تعبير ابن خلدون ايران چنان از صفحهي روزگار محو شده بود که گويي هرگز نبوده
است 7.خراسان و ديگر مناطق ايران همه بخشهايي از امپراطوري بزرگ اسالمي شده بود و انگار براي قرنهاي
متمادي آرزوي شکل گيري ايراني مستقل بر باد رفته بود .بيجهت نيست که هرچه به پايان شاهنامه نزديک
ميشويم ،توصيفات شاعرانهي فردوسي هم سوگوارانهتر ميشود؛ از آن رو که ستارهي بختِ ايران و ايرانگرايي
در حال رنگ باختن و ناپديد شدن بوده است.

داستان آمرزش فردوسي نزد عارفانِ پارسي زبان
در اينکه پيکرِ فردوسي را به گورستان مسلمانان راه ندادند ،قولي است که جملگي برآنند و دفن او درباغِ شخصي
خودش ،ميتواند نشانهاي بر درستي اين روايت باشد .اما در مورد رؤيايي که به فقيه طابران نسبت دادهاند و
بيتي که ميگويند فردوسي در توحيد سروده ،جاي اما و اگر بسيار است .گويا داستان آن رؤيا و آن بيت مشهور
بعدا ساخته شده باشد .پيش از آنکه به چند و چون اين قصه بپردازم ،بي مناسبت نيست تا ابتدا مقدمهاي را
در اين زمينه ارائه دهم.

6

 -براي توضيح بيشتر نگاه کنيد به بخشهاي پيشين

3

 -مقدمهي ابن خلدون ،جلد اول ،ص229 :و 221
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پيش از اين بهاشاره گذشت که نه خردگرايي فردوسي و نه ايرانگرايي او ،هيچکدام نزد متصوفه و فقيهان و
دستگاهِ خالفت ،منزلتي نداشت .به ويژه آنکه شاهنامه در نزد بسياري از فقيهان و مفسرينِ قرآن ،حديثِ لهو
شمرده شده است 8.اما ميتوان گفت که زبانِ پارسي و بيانِ هنرمندانهي فردوسي در شرحِ داستانها ،چيزي
بود که هر پارسي زباني را شيفتهي او ميکرد H.بيجهت نبود که نظامي عروضي حدود يکصد و چهل سال پس
از مرگ فردوسي نوشت:
 ...کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدين درجه رسانَد که او رسانيده است( )...من در عجم
سخني بدين فصاحت نميبينم و در بسياري از سخنِ عرب ،هم.

9

روزگاري که فردوسي شاهنامه را سرود ،اغلبِ عارفان و متصوفهي برجستهي خراسان در وعظ و خطابهها و
مجلس گفتنها و رساله نوشتنها از زبان پارسي استفاده ميکردند و به تناسب هر موضوعي بيتي و ابياتي در
گفتههاي خود ميآوردند بي آنکه از سرايندهي اصلي آن ابيات نامي آورده باشند .يک نگاهِ کلي و گذرا به ابياتي
که به نقل از ابوسعيد نوشتهاند يا ابياتي که قوّال نزد شيخ ميخوانده ،جايگاهِ سخنِ موزون پارسي و اهميتِ شعر
را نزد او نشان ميدهد و اين شعر گفتن و نامِ اصلي شاعر را نياوردن ،ظاهرا سنتي رايج در آن روزگار بوده که به
هيچ روي آن را به سرقت ادبي نميتوان نسبت داد .از سوي ديگر براي نسلهاي بعدي اين گمانه پيش آمده بود
که آنچه از زبان عارفي بزرگ چون بوسعيد بيان شده شايد سرودهي خود او بوده است و به گفتهي شفيعي
کدکني ،بوسعيد که جز دو رباعي نسروده است ،ديوانِ شعري برايش ساختند.

10

بنا بر اين دور از انتظار نيست که برخي ابيات شاهنامه در ميان مردم به ويژه در ميانِ شاعران و نويسندگان و
قواالن و دولتمردان رواج پيدا کرده باشد 11و همچنين بسا که گاه و بيگاه مورد استفادهي متصوفه نيز قرار
گرفته است بيآنکه حتي نام سرايندهي آن را دانسته باشند.

2

 -نک :بخش فردوسي و شاهنامه ،لهوالحديث در نسبت با داستان رستم و اسفنديار

3

 -چهار مقاله ،ص37-35:

14

 -اسرارالتوحيد ،جلد اول ،مقدمهي مصحح ،ص :صد و نه

11

 -چهار مقاله ،ص22 :
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اين مقدمه را براي طرح دو نکته آوردم ،يکي چگونگي آمرزيده شدن فردوسي نزد متصوفه؛ و دوم ،استفاده از
برخي ابيات شاهنامه در متون عرفاني البته نه به منظور ترويج خردگرايي ،بلکه کامال واژگونهي آنچه فردوسي
در نظر داشت .در پايانِ اين مقاله يک نمونه از اين مورد را آوردهام
اين که امام طابران بر جنازهي فردوسي نماز نکرد و حتي مانع دفن او در گورستان مسلمانان شد ،روايتي است
که نظامي عروضي هم در چهار مقاله آورده است .در اين روايت هيچ نشانهاي از خوابنما شدنِ امام طابران و
پشيماني او نيست .اما سالياني بعد عطار قصه را اينگونه روايت کرده است که پس از آن که جنازهي فردوسي
را در باغِ شخصي خودش دفن کردند ،همان شب امام طابران فردوسي را به خواب ديد که تاجي از زمرد بر سر
و جامهاي سبزتر از سبزه بر تن ،در بهشتِ برين ميخرامد و چون با آن فقيه متعصب روياروي ميشود گاليه
ميکند که اگر تو نماز بر منِ بي نماز نکردي ،خداوند جهاني از فرشتگان پاک سرشت فرستاد تا بر من نماز
کنند ،و همه به سبب آن بيتي بود که در توحيد سرودم.
تعبير اين داستان يکي هم اين است که در ترازوي عدل خداوند ،همـهي شاهنـامه باطل است بهويژه که -
بهزعم فقيهان -همهي شاهنامه در مدح گبرکان بوده است .تنها يک بيت که فردوسي در توحيد سروده سبب
آمرزش وي شده است.
احتماال اين اولين بار باشد که داستان اين خواب نما شدن به صورت مکتوب در اسرارنامهي عطار آمده است.
يعني نزديک دويست سال پس از مرگ فردوسي .و شايد اصل داستانِ خوابنما شدنِ آن فقيه در طول روزگاران
ساخته و پرداخته شده و بر سر زبانها افتاده و عطار آن را به نظم آورده است14.پس از عطار نيز ديگران همين
روايت را نقل کردند Iو اين بيت مشهور و منسوب به فردوسي را هم آوردند که :
جهان را بلندي و پستي تويي ندانم کهاي ،هر چه هستي تويي
مهمترين شخصيت ديگري که اين بيت را از فردوسي دانسته و در مورد وحدت وجود به آن استناد کرده است
صدرالدين شيرازي مشهور به مال صدرا است و در معناي اين بيت تاکيد نموده که « :يعني أن کله الوجود ،و هو
کلالوجود»

12

12

 -اسرار نامه ،بخش بيست و دوم

19
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مال صدرا افزون بر داستان رؤياي فقيه طابران داستان ديگري را هم در بارهي دلتنگي فردوسي از محمود غزنوي
آورده است که بسي عجيب مينمايد:
[پس از دلتنگي فردوسي از محمود] ،شبي فردوسي رستم را به خواب ديد که به وي گفت :تو در اين
کتاب[شاهنامه] مدح من بسيار کردي ،و من در زمرهي مردگان هستم و نميتوانم حق تو را بجا آورم،
اما برو به فالنجا و زمين را حفر کن در آنجا گنجي پيدا خواهي کرد.
پس فردوسي ميگفت :رستم پس از مرگش بسيار کريمتر بود از محمود که زنده بود

14

گمانهي قريب به يقين اين است که اين روايت هم در طول روزگاران به هواداري از فردوسي و در مذمّت محمود
ساخته شده باشد .شايد بتوان گفت که تاويلِ آن گنجِ رؤيايي هم ميتواند همين اقبالي باشد که بعدها عالِم و
عامي نسبت به فردوسي و شاهنامه ابراز نمودند .البته مال صدرا از طرح اين داستان منظور ديگري داشت .از
نگاه وي و آن گونه که خود توضيح داده ،اين گونه رؤياها نشانهي آن است که آدميان پس از مرگ ،روحشان در
عالم ديگر باقي است و ميتوانند به خواب ما بيايند و مطالبي را که ما نميدانيم برايمان آشکار کنند همانگونه
ب فردوسي آمده بود.
که رستم به خوا ِ
گذشته از اين قصههاي افسانهوار ،نکتهي جالب اين است که اين بيتِ «جهان را بلندي و پستي تويي»..که تنها
سند آمرزيده شدن فردوسي دانسته شده ،در هيچکدام از منابع معتبري که شاهنامه شناسان معرفي کردهاند
وجود ندارد J.افزون بر آن ،تفسيري که عارفان از اين بيت ارائه دادهاند با ساختار کلي شاهنامه همآهنگي ندارد.
نجمالدين رازي(نجم دايه) که همزمان با عطار بود ،نوشته است که "بلندي" در اين بيت به معناي ملکوت و
روح و عالم باال است و "پستي" به معناي ملک و گيتي و هبوط در زندگاني زميني است 15.آدم که در ملکوت
خدا بود به زمين هبوط کرد .اين هبوط را قوس نزولي هم ناميدهاند .اما آدم و هر آدمي پس از زاري و توبه و
انابه ميتواند به همان نقطهي آغازين بازگردد .اين بازگشت به باال و ملکوت را هم قوس صعودي ناميدهاند .بيت
ديگري از اوحدالدين مراغهاي که در آثار عارفانه تکرار شده است همين معنا را ميرساند:
دو سر خط حلقهي هستي به حقيقت به هم تو پيوستي
14

 -همان

15

 -مرصادالعباد ،ص77:
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اين ها تعبيرهايي است که عارفان و حکيمانِ الهي براي "بلندي" و "پستي" آوردهاند در حالي که در سراسر
شاهنامه "بلندي" به معناي جاه و منزلت و پادشاهي در همين زمين است و "پستي" به معناي زبوني و محتاجي
و درويشي و بندگي باز هم در همين زمين.
به رغم مخالفت بسياري از فقيهان و مفسران قرآن ،گويا حديث شاهنامه در اليههاي پنهانِ جامعهي پارسي
زبان ،همچون رودخانهاي سترگ جريان داشت و مردمانِ بسياري از گروههاي مختلف به آن دلبستگي داشتند.
يعني که مخالفتها هم راه بهجايي نبرده بود شايد به همين گونهها بوده است که بايد قصهي خوابنما شدن
فقيه طابران شکل بگيرد تا در نزد فقيهان و متعصبان هم جايگاه فردوسي از دوزخ به بهشت تغيير يابد.
به گمان من ،اگر شاهنامه توانست از پيچ و خم حوادثِ تاريخ عبور کند و به روزگارِ ما برسد ،نه به خاطر آن
بيت جعلي و نه افسانهي رؤياي امامِ طابران بود .حتي بهخاطرِ پهلواني رستم و گلِ روي اسفنديار هم نبود ،بلکه
افزون بر زبانِ فاخر و نجيبانهي فردوسي ،همچنين به سببِ طرحِ تراژدي تکرار شوندهي نبرد انسان با انسان در
اين هستي از يک سو و آرزوي"خردمندان" در پديد آوردن صلح از سوي ديگر نيز بوده است .داستانِ رستم و
اسفنديار هم نمايي اسطورهاي از همين تراژدي است .تاويل اين داستان را در مقالهاي ديگر نوشتهام و اينکه
ن قرآن ،اين داستانِ رستم و اسفنديار را مصداق لهوالحديث تلقي کردهاند.
ب مفسرا ِ
چرا اغل ِ

16

چرخش ادبيات پارسي از خرد و اخالقِ پهلواني به رضا و زاري و تسليم
از کنکاش در متون عرفاني و همچنين متون تاريخي و ادبي ،اينگونه بر ميآيد که داستانهاي شاهنامه و به
ويژه حديثِ پهلواني رستم ،در عرصهاي متفاوت و به موازاتِ هم در تاريخ ادب و عرفان ما پيش آمدند .همانگونه
که در مسيحيت ،اورشليمِ زميني نمونهاي آسماني هم پيدا کرد و آن نمونهي آسماني اصل دانسته شد ،در
مضامين عرفاني هم صفتِ پهلواني در عرصهي روحانيت و عشق و عرفان جاي گرفت.

17

شايد اولين کساني که مضامين شاهنامه را تاويل معنوي کردند سنايي و سپس عطار باشند .اين قابل تامل است
که در منطقالطير عطار هفت شهر عشق جاي هفت خوان را که در شاهنامه آمده گرفت.
16
13

" -لهوالحديث" در نسبت با داستان رستم و اسفنديار

 -شرح شطحيات ،ص 22 :و 131
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حتي بهگمانِ من" ،انسانِ کامل" که عزيزالدين نسفي در کتاب خود آن را توصيف نموده ،بهگونهاي است که
انگار اين انسان کامل همان رستم است که در عرصهي معنوي تجلّي تازهاي يافته است .البته وي در توصيفات
خود از "انسانِ کامل" هيچ اشارهاي به رستم نکرده است .شايد گوشهاي از اين دگرگوني را باطرح نظريهي کهن
الگوها بتوان توضيح داد.
از اين نگاه" ،کهنالگوها" طرحوارههايي هستند در ناخودآگاهِ جمعي ،و در هر زمان و مکان ،متناسب با دغدغهها
و نيازهاي مردم ،همان روزگار شکل و شمايل تازهاي را پيدا ميکنند .اين شکل و شمايلهاي تازه را ميتوان به
عنوان نمادي از آن طرحوارههاي ناخودآگاهِ جمعي دانست.
براي فردوسي و ايرانياني که دغدغهي نوعي استقالل ملي و دفاع از مرز و بومِ خود را داشتند اين کهن الگو
ميتوانست با نمادي به نامِ رستم بازخواني شود که در برابر تهاجمِ بيگانگان بوده است .اما هنگامي که چنان
اميدي به استقاللِ ملي کامال فرو مرد و گرايش به ملکوت گسترش پيدا کرد ،همان کهن الگو به صورتِ "انسانِ
کامل" در ساحتي معنوي مطرح شد .کار شاعر و عارف هم ميتواند اين باشد که دغدغههاي نهفته در روانِ
جمعي را بازخواني تازهاي کند و صورتي از آن را به زبانِ رمز و نماد و اسطوره بيان کند.
يک روايت از زبان فردوسي و روايتي ديگر از عزيزالدين نسفي ،شايد به فهم بهتر اين نکته کمک کند .در تاريخ
سيستان که از نزديکترين منابع به روزگار فردوسي است آمده است که:
محمود گفت :همهي شاهنامه خود هيچ نيست مگر حديثِ رستم ،و اندر سپاهِ من هزار مرد چون رستم
هست.
بوالقاسم گفت :زندگاني خداوند دراز باد! ندانم اندر سپاهِ او چند مرد چون رستم باشد ،اما اين دانم که
خداي خويشتن را هيچ بنده چون رستم ديگر نيافريد .اين بگفت و زمين بوسه کرد و رفت

18

در اين روايت ،محمود رستم را مردي عيني ميداند که نمونهاش در سپاه او بسيار است .وي توجهي به رمزوارگي
داستانِ رستم ندارد ،اما فردوسي رستم را يگانهاي ميداند که هيچ مثل و نظيري برايش نيست.

12

 -تاريخ سيستان ،ص9:
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داستان انسانِ کامل هم که عزيز نسفي بيان کرده ،همين يگانگي و فرد بودن را نشان ميدهد .در عين حال
عزيز نسفي به نکتهاي اشاره ميکند که با آنچه در موردِ گونه گون شدنِ اين کهن الگو ياد کردم همخواني دارد:
بدان که اين انسان کامل را اسامي بسيار است بهاضافات و اعتبارات بهاسامي مختلفه ذکر کردهاند ،و
جمله راست است .انسان کامل را شيخ و پيشوا و هادي و مهدي گويند .و دانا و بالغ و مکمّل گويند .و
امام و خليفه و قطب و صاحب زمان گويند ،و جام جهان نما و آيينهي گيتي نماي و ترياق بزرگ و اکسير
اعظم گويند .و عيسي گويند که مرده زنده ميکند .و خضر گويند که آب حيات خورده است .و سليمان
گويند که زبان مرغان ميداند .و اين انسان کامل هميشه در عالم باشد و زيادت از يکي نباشد...

19

عزيز نسفي در رسالهي ديگري به نقل از يکي مشايخ خود ،امام دوازدهم شيعيان را که در غيبت است و بعدها
ظهور خواهد کرد به عنوان انسان کامل ياد کرده است 40.در اينجا بحث بر درستي يا نادرستي اين چرخش
نيست ،بلکه سخنم در اين است که عوامل پيچيدهي بسياري سبب شد تا ادبيات پهلواني به ادبياتي از جنس
معنويت و عرفان تبديل شود .در مضامين ديگر عرفاني هم "رستم" صفتي شد براي کساني که پهلوانِ عالم
معنويت و عرفان بودند .اين صفت در سرودههاي مولوي به ويژه در غزليات شمس بسيار آمده است.
درستتر اينکه ،با خاموشي فردوسي ،طرحِ اخالقِ پهلواني هم در ادبياتِ پارسي تا مدتها جاي خود را به تبليغِ
صفاتِ عارفانه داد .فکر ميکنم باز هم بايد به اين نکته اشاره کنم که بهگمان من ،از عرفانِ انسانگراي بايزيد و
حالج و ابوالحسن و ابوسعيد که دو تن پيش از فردوسي و دو ديگر همزمان با او بودند ،تا عرفانِ کامال خدا محوري
که تنها براي خدا سرود ميسرايد فاصله بسيار است.
معموال "اخالق" رابطهي ميان آدمها را مشخص ميکند و از اين جهت عرفان انسانگراي بايزيد و ابوالحسن و
ابوسعيد را ميتوان استثنا دانست در حالي که هم عرفان زاهدانه و هم عرفان عاشقانه ،بيشتر بيانگرِ رابطهي
آدمي با خدا است.

13

 -االنسان الکامل .ص1 :به بعد.
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در اين رابطه ،بسيار کم بودهاند عارفاني چون ابوالحسن خرقاني که به محاجّهي شجاعانه و کشتي گرفتن با خدا
برخاسته باشند اما در بخشِ گستردهاي از مضامين ادبي و عرفاني ما زاري و توسل و تسليم ،وجه غالب پيدا کرده
است.
آيا ناامنيهاي اجتماعي ،مصيبتهاي پي در پي و حوادثي مانند هجوم غزها و بعد از آنان هجوم گستردهي
مغولها به خراسان ،در اين رويکرد تاثيري جدي نداشته است؟ Kاين بحثي دراز دامن است و بيرون از حوصلهي
اين مجال .اما نمونههاي اين زاري و تسليم را نه تنها در تفسيرهايي که عارفان از قرآن داشتهاند به فراواني ميتوان
مشاهده کرد بلکه در بسياري از مضامين ادبي ،نيمه عرفاني و غير عرفاني هم ديده ميشود.
کتاب مرصادالعباد اثر نجم دايه که در اوايل قرن هفتم نگاشته شده و از گنجينههاي عرفان و ادب پارسي هم
شمرده ميشود ،يکي از نمونههاي قابل تامل در اين نوعِ ادبي – عرفاني است .وي که در همدان زندگي ميکرد،
هنگام هجوم سپاهيان مغول ،زن و فرزندان را رها کرده و از شهر خود فرار ميکند و آن گونه خود نوشته است
معلوم نيست که بازماندگانش در شهر به دست مغولها کشته شدند يا به اسارت آنان در آمدند 41.محتمل است
که اين حوادث تلخ ،در ادبياتِ ترس و زاري و تسليم در برابر حوادث ،بي تاثير نبوده باشد .اگر چه نجم دايه در
ن مسلمان را به دفعِ کفار که همان تاتارها و مغولها باشند فرا ميخواند
پارهاي موارد فرمانروايا ِ

44

آنجا که نجمالدين دايه آيات مربوط به داستانِ هبوط آدم را با شورمندانهترين مضامين ادبي توضيح ميدهد ،از
زبان آدمِ ابوالبشر آورده است که:
خداوندا ،آن را که تو برداشتي ميفکن ،و آن را که تو نگاشتي مشکن ،عزيز کردهي خود را خوار مکن،
شادي پروردهي خويش را غمخوار مکن ،و بدين بيخُردگي 42معذور دار ،که اين تخم تو کِشتهاي و اين
گِل تو سرشتهاي ،بيت:
اگر بار خارست خود کِشتهاي و گر پرنيان است خود رشتهاي

21

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

22

 -مرصادالعباد ،باب اول ،فصل دوم
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چون زاري آدم از حد بگذشت و سخن بدين سرحد رسيد ،آفتابِ اقبالِ «فتلقي آدم من ربه کلمات فتاب
عليه» 44از اين مطلع طلوع کرد...

45

آشکار است که متناسب با زمينهي داستان ،ضمير «خود کشتهاي» و «خود رشتهاي» در اين بيت به خداوند باز
ميگردد .اگر آدم خطايي کرده ،اگر ثمرهاش خار است ،خود خداوند آن را کِشته و سرشته .اين تاويل از آفرينش
و هبوط ،و نابسندگي آدم را به گردنِ خدا نهادن ،ادامهي همان گرايش اشعري هم ميتواند باشد و البته
رويکردي به شيوهي خيام نيست .وي سخت با خيام هم مخالف است و او را مهدورالدّم ميداند .اتفاقا براي
ت کفر خيام دو رباعي هم از او آورده که يکي از آن دو رباعي دقيقا به همين نکته اشاره دارد که:
اثبا ِ
دارنــده چـو ترکيــب طبــايـــع آراســــت

باز از چه قِبَل فکندش اندر کم و کاست؟

گر زشت آمد پس اين صوَر عيب کراست؟

ور خـوب آمد خرابـي از بـهر چــراســت؟

46

ظاهرا نشانهي کفر و بي بصيرتي خيام آن است که براي همان داستانِ آفرينش ،پرسشي را طرح کرده که نجم
دايه پاسخي براي آن ندارد .به تعبير سادهتر رويکرد نجم دايه آن است که اگر پادشاهي و فرمانروايي با قدرت
مطلقهاي که دارد ،رعيتِ بيگناهي را در چاهي بياندازد ،رعيت را نبايد زهرهي آن باشد که بپرسد :به چه
گناهي؟ بلکه چارهي نجات ،زاري در پيشگا ِه وي است

L

نکتهي جالب در همان بيت که نجم دايه از قول آدم در پيشگاهِ خداوند آورده ،اين است که اين بيت از شاهنامهي
فردوسي است و در شاهنامه بهگونهاي آمده است که ضميرِ «خود کِشتهاي» و « خود رشتهاي» به انساني باز
ميگردد که مرتکب خطا شده است و بايد کيفر گناه خود را ببيند .يعني درست واژگونهي آنچه مورد نظر نجم
دايه بوده است.
صحنهي داستانِ مربوط به بيت مزبور در شاهنامه به اين گونه است که فريدون را سه پسر بود به نامهاي سلم
و تور و ايرج .فريدن که فرمانرواي همهي سرزمينها بود زمين را ميان سه فرزند تقسيم کرد .روم به سلم ميرسد
و توران و چين به تور ،ايران هم به کوچکترين فرزند که ايرج نام داشت .سلم که در اين اسطوره نمادِ امپراطوري
روم است ،به ايرج حسد ميورزد و براي تصاحب تاج پادشاهي ايران ،ايرج را به قتل ميرساند.
 - 24سورهي دوم ( بقره) آيهي 37
25

 -مرصادالعباد ،ص37 :
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ن رزم با سلم رو برو ميشود پيش از
بعدا منوچهر (فرزند ايرج) به خونخواهي پدر ميرود و هنگامي که در ميدا ِ
آنکه او را بکشد از فرجا ِم تبهکاريهاي او ميگويد و بهيادش ميآورد که اين در خون غلطيدن ثمرهي نابخردي
خودت هست:
درختي که پروردي ،آمد به بار بيابي هماکنون بَرش در کنار
اگر بار خارست خود کِشتهاي وگر پرنيانست خود رشتهاي

47

هر دو داستان ،در قلمرو اسطوره است .هم داستانِ هبوط آدم که نجمالدين دايه در مرصادالعباد بازخواني کرده
و هم داستانِ سلم و تور و ايرج و خونخواهي منوچهر از خويشاوندش که فردوسي در شاهنامه آورده .سخن تنها
بر سر اين نيست که چرا نجم دايه شعر فردوسي را بي آنکه از او ياد کند آورده ،بلکه سخن در دو گونه نگاه و دو
گونه تاويلِ کامال متفاوت از انسان است.
در شاهنامه که خودِ انسان را مسئول فرجام خويش دانسته ،طبعا خرد و پهلواني و جوانمردي هم بايد از
ويژگيهاي انسان باشد .اما در بسياري از متون عرفاني از جمله در مرصادالعباد که آدمي ارداهاي و نقشي در
فرجامِ خود و در جامعهي خود ندارد ،زاري و توسل و تسليم ،جاي خرد و اخالق پهلواني را گرفته است.

M

و نکتهي آخر در اين مقال ،ميتواند يک پرسش باشد :اينکه هر کسي در سراي معنويت خويش رستمي و
امامي معنوي داشته باشد ،نقلي نيست؛ اما در عرصهي اجتماعي و در اين روزگار که ما هستيم ،آيا ميتوان
ق مبتني بر خرد رواج يابد و همچنين "خردِ جمعي" درهيأت "قانون" رستمِ ميدان شود؟
اميدوار بود که اخال ِ
آبان /1292مشهد

23

 -شاهنامه ،ص33:
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توضيحات:

 - Aمنظورم از اشعريگرايي هم صرفا هماني نيست که ابوالحسن اشعري پايهگذار آن بود بلکه طيف
گستردهاي از گرايشهاي گوناگون در اين نحله پديد آمده بود که شايد وجه مشترک همهي آنان ايمان
ن آن روزگار ،هم ابولقاسم قشيري و خواجه عبدهللا انصاري از زمرهي
به تقدير ازلي بود .در خراسا ِ
اشاعره شمرده ميشدند ،هم ابوسعيد .در حالي که رويکرد هرکدام در بارهي مقدرات بسيار با هم
متفاوت بوده است.

B

 -خردي که فردوسي در ديباچهي شاهنامه بيان ميکند با آنچه در کتاب مينوي خرد آمده است،

مشابهتهاي اساسي دارد .به ويژه از اين نظر که تمامي اعمال آدمي هويت نهايي آدم را ميسازد.
اگر چه کتاب مينوي خرد ظاهرا پس از اسالم نگاشته شده است اما به هرحال بسياري مضامين آن بر
گرفته از روايات اوستايي و باستاني ميباشد بنا بر اين شايد چندان بيراه نباشد که اينگونه خردگرايي
فردوسي را تا حدودي نزديک به همان حکمت خسرواني بدانيم.
C

 -ابوالقاسم قشيري مشهور به استاد امام( 175 -927هـ)تقريبا همزمان با ابوسعيد و در نيشابور،

ن اسالم ارسال
رسالهي قشيريه را نوشت و به سال  193هجري اين رساله را به جماعت صوفيا ِ
ن عراق و
کرد(.رسالهي قشيريه ،صفحهي  )27در اين کتاب نام بسياري از مشايخ مشهورِ صوفيا ِ
خراسان آمده و از هر کدام روايتها و حکايتها نقل شده است که تعداد آنان بالغ بر  523تن ميشود.
اما نکتهي قابل تامل اين است که هيچ ذکري از ابوسعيد در اين کتاب نيامده است .حتي از ابوالحسن
خرقاني به جز يک مورد در نيمپاره خطي ،يادي و روايتي نيست(رسالهي قشيريه ،ص )177:در حالي
که هنگام تاليف رسالهي قشيريه ،بيش از ده سال از فوت ابوالحسن ميگذشت و ابوسعيد نيز در
اواخر عمر خود بود و هر دو نفر هم به لحاظ سن و سال از قشيري کهنسالتر بودند
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 -و شايد بسي مشهورتر .يکي از مهمترين اختالفات ميان ابوسعيد و قشيري در مورد سماعِ همراه با

رقص در خانقاه بود که ظاهرا ابوسعيد از بنيانگذاران آن شمرده ميشود .با توجه به همزماني ابوسعيد
با قشيري و ديدار و آگاهي مدام اين دو از يکديگر در نيشابور ،ميتوانيم اين احتمال را از نظر دور نداريم
که روايت قشيري در باب سماع ،تعريضي بر ابوسعيد هم هست:
از ابوالحارث االوسي حکايت کنند که گفت ابليس را به خواب ديدم ،بر بامي و جماعتي بر دست
راست او و جماعتي بر دست چپ او ،و من بر بام ديگر بودم ،و ايشان جامههاي نيکو پوشيده
داشتند ،گروهي از ايشان را گفت بگوييد ،ايشان آوازها بر کشيدند ،من چنان شدم که خواستم
خويشتن از آن بام بيفکنم از خوشي آوازِ ايشان .پس گفت رقص کنند ،ايشان رقص کردند که از
آن نيکوتر و خوشتر نبود ،پس ابليس مرا گفت يا اباالحارث ،هيچ چيز نيافتم که به سبب آن به
دل شما راه يابم مگر اين سماع( .رسالهي قشيريه/ص)792

ن خدا محور با عرفان انسانگرا ميتوان نسبت داد.
اين بيمهري و ناهمدلي را به اختالف ميان عرفا ِ
ظاهر شريعت ميتوان مشاهده کرد
در گرايش صوفيان خدا محور ،پاي بندي دقيق آنان را به احکام و
ِ
چندان که بسياري از فقيهان حتي در روزگار ما به عارف بودن نيز شهرت دارند ،در حالي که بهنظر
ميرسد عارفان انسانگرايي چون ابوالحسن و ابوسعيد ،بيشتر شالوده شکن بودهاند و در کار آن که
طرحي نو در افکنند .نمونههايي از اين شالوده شکنيها نه تنها در ارتباط با احکام فقهي ،که حتي در
ارتباط با قرآن نيز پديد آمده است.
E

 -و چون بهرام كه باو بهرام گور مىگويند متولد شد [پدرش] او را به منذر پدر نعمان سپرد تا او را

بپروراند ،منذر بهرام را با خود به حيره برد كه سرزمين او بود و براى او دايگان برگزيد و به نيكى او را
پرورش داد ،و چون به سن تربيت رسيد پدرش براى او آموزگارانى از ايرانيان فرستاد و منذر هم براى او
آموزگارانى از عرب گماشت و او در هر دو ادب ايرانى و عربى كامل شد و تربيت پسنديده يافت و در ادب
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و سوار كارى و تيراندازى به حد كمال رسيد و خردمند و عاقل و زيبا و پسنديده سيرت شد(.اخبارطوال،
ص 32 :و ) 23
F

 -مقدسي که همزمان با سامانيان بود بي آنکه در قلمرو حکومت آنان باشد در کتاب احسنالثقاسيم

چنين آورده:
ايشان از ديهي در نواحى سمرقند [سغد] بنام سامان [ ]9ميبودند و نژادشان به بهرام گور
[ ]1ميرسيد ،خدا ايشان را پيروزي بخشيد كه خوشرفتارترين شاهان و فرهنگپرورترين
ايشانند ،از امثال زبانزد مردم است كه هر گاه درختي بر خاندان سامانيان ياغي شود خشك
خواهد شد .نبيني عضد الدوله با آن همه جبروت و قدرت و جوان بختي كه هنوز به راه نيفتاده
بي جنگ يمن را بگرفت ،و بيهيچ كوششي جز نوشتن يك نامه و فرستادنش با يك پيامبر،
خطبه بنامش خوانده شد ،در سند و عمان نيز خطبه بنامش بود و گرفت آنچه گرفت ،همين كه
اين مرد با خاندان ساماني رو در رو ايستاد و خراسان را خواست ،خداوند نابودش كرد و گروهان
سپاهش را بپراكند و دشمنان را بر او چيره ساخت ،پس مرگ باد بر دشمنان خاندان ساماني.
( احسنالتقاسيم/ترجمه،ج،2ص131:و )135

G

 -منظور از لفظ "امام" آنگونه که در شيعهي اماميه معمول است نيست؛ بلکه هر دانشمند و فقيه

ديني که امامتِ نمازگزاران را هم بر عهده داشت ،لقب "امام" پيدا ميکرد .در تاريخ بيهقي بارها اين
لفظ به همين معنا بهکار رفته است .مثال از بوسهل زوزني وزي ِر مسعود با عنوان "امام زاده" ياد شده
است و گويا پدرش مردي فقيه و اما ِم جماعتِ نمازگزاران بوده است( .رک :تاريخ بيهقي ،ص)222:
همچنين در ميان اهل عرفان و تصوف کساني چون ابوالقاسم قشيري که بيشتر اهل شريعت بود به
"استا ِد امام" مشهور بود

20

غيبت خردگرايي در عرفان و تصوف خراسان

H

ali-tahmasbi.name

 -من گمان نميکنم پس از فردوسي کسي توانسته باشد اسطوره و تاريخ را اينگونه استادانه و از

چشم خرد روايت کرده باشد .از اين نگاه تنها کسي که در اين دورهي خاص (قرن چهارم و پنجم) نثر
پارسي را به همان بلندايي رسانيد که فردوسي نظم را رسانيده بود شايد ابوالفضل بيهقي باشد که
گوشهاي از وقايعِ روزگار خود را نوشته است
I

 -منابعِ بعد از عطار يکي هم تاريخ گزيده از حمدهللا مستوفي است که اين بيت مشهور آورده در عين

حال نوشته است:
شيخ ابو القاسم گرگاني -معاصر سلطان محمود غزنوي بود .بوقت وفات فردوسي شاعر كه او
را در گورستان مسلمانان دفن كردند ،منع ميكرد كه او مادح كافران و گبران بود و پيغمبر (ص)
فرمود من تشبه بقوم فهو منهم .همان شب فردوسي را در خواب ديد حلههاي روحانيان
پوشيده .بتعجب شد .او را گفت خداي تعالي بر من رحمت كرد و فرمود اگر مردود گرگاني
گشتي مقبول مني .بدين يك بيت كه در توحيد [ ]2گفتي:

شعر

ندانم چه اي هر چه هستي توئي

جهان را بلندي و پستي توئي

و بقول اصح اين بيت است:

بنام خداوند جان و خرد

كزين برتر انديشه بر نگذرد (تاريخ گزيده :ص)771

همچنين در تذکرهي مجالسالنفائس از امير علي شير نوايي مربوط به قرن نهم باز هم همين داستان و
همان بيت نقل شده است .آقاي سجاد ايدنلو مقالهاي تحقيقي با عنوان در اين مورد نوشته است با
عنوان «حکايت منظوم زاهد و فردوسي در ديوان آذر بيگدلي .اين مقاله در وبسايت «مرکز پژوهشي
ميراث مکتوب» منتشر شده است.
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 -اين بيت در نسخهي اصالح شدهي آقاي خالقي مطلق نيست در منابعي هم که ايشان به عنوان

مآخذ مورد استفاده قرار داده است وجود ندارد ،اما در نسخهي ژول مول و همچنين نسخهي چاپ
بروخيم ديده شده است که ظاهرا از نسخههاي متاخر هستند و بعيد نيست که از حدود قرن نهم
ن اين سلسله مقاالت که اين بيت را به نقل از
هجري به بعد اضافه شده باشدمن هم در بخش پيشي ِ
ن آن نشده بودم
مرصادالعباد نقل کردم متوجه جعلي بود ِ
K

 -آن طور که از منابع تاريخ بر ميآيد ،ترک تازي قبايل غز در خراسان به ويژه در توس و نيشابور و

سرخس از ميانهي قرن پنجم به بعد شدت گرفت ،غارت و کشتار و تجاوز آنان در قرن ششم چندان
گسترده شده که هيچ جاي امني در خراسان پيدا نبود .اما به هر حال از گزارشهاي تاريخي اينگونه
بر ميآيد که از ميانهي قرن پنجم به بعد و به ويژه قرن ششم هجري ،هجومهاي پي در پي غزها و
کشتارها و غارتها و اسارتها و تخريبِ شهرها ،افزون بر آنکه اخالق پهلواني را کيميايي دست
نايافتني نمود همچنين چنان ترسي در مردم پديد آورد که زمينه را براي هجومي گستردهتري توسط
مغولها نيز فراهم آورد .بسياري از اين وقايع را ابن اثير در الکامل شرح داده است .همچنين در کتاب
اسرار التوحيد نوشتهي ابن منور گوشهاي از وقايع مربوط به غزها نقل شده است.
L

 -اين نکته را هم نميتوان ناديده انگاشت که از نگاه نجم دايه و بسياري عارفان ديگر در آن روزگار،

پادشاه خليفهي خدا در زمين شمرده شده است که اطاعت از آنان و آيهي «اني جاعل فياالرض
خليفه» در شأن آنان است .اگر عادل باشد و رعيت دوست ،وجه رحماني خداوند است و و اگر ستمگر
ت قهر و غضب خداي باشد و ابليس وقت خويش بود و(..مرصادالعباد ،باب پنجم ،فصل اول)
باشد ،صور ِ
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مشخصات منابعي که در اين مقاله به آنها ارجاع داده شده است:
 -1أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد مقدسي ،ترجمه علينقي منزوي،
تهران ،شركت مؤلفان و مترجمان ايران ،چاپ اول1971 ،خورشيدي.

 -2اخبار طوال ،ابو حنيفه احمد بن داود دينوري ،ترجمه محمود مهدوي دامغاني ،تهران ،نشر ني ،چاپ
چهارم1931 ،خورشيدي

 -9اسرارالتوحيد ،محمدبن منور ،مقدمه و تصحيح :دکتر محمدرضا شفيعي کدکني ،نشر آگه ،چاپ
يازدهم  / 1931و اسرارالتوحيد تصحيح شادروان احمد بهمنيار ،ناشر :کتابخانهي طهوري ،چاپ اول:
1919

 -1اسرار نامه ،فريدالدين ابوحامد محمد عطار نيشابوي .نشر الکترونيکي گنجور

 -5المبدأ والمعاد ،صدر الدين محمد الشيرازي(مالصدرا) تحقيق وتصحيح :سيد جالل الدين اآلشتياني.
چاپ

سوم

1924ش.

مرکز

انتشارات

دفتر

تبليغات

اسالمي.

نشانى

الكترونيكى

:

ttp://www.hawzah.net/m/m.htm
 -7تاريخ بخارا ،ابوبکر محمدبن جعفر نرشخي .ترجمهي أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر القباوي ،تلخيص
محمد بن زفر بن عمر  ،تحقيق محمد تقي مدرس رضوي ،تهران ،توس  ،چاپ دوم 1979،ش.

 -3تاريخ بيهقي ،محمدبن حسين بيهقي ،تصحيح علي اکبر فياض ،چاپخانهي دانشگاه مشهد ،دي
ماه1954

 -2تاريخ سيستان ،ويرايش متن :جعفر مدرس صادقي ،نشر مرکز ،چاپ دوم 1922

 -3تاريخ گزيده ،حمدهللا بن ابو بکر بن احمد مستوفي ،تحقيق عبدالحسين نوايي ،تهران ،امير کبير ،چاپ
سوم 1971
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 -14چهار مقاله ،نظامي عروضي سمرقندي ،تصحيح عالمه محمد قزويني ،به اهتمام دکتر محمد معين،
نشر جامي ،تهران ،چاپ نهم 1931

 -11شاهنامهي فردوسي ،بر پايهي چاپ مسکو ،انتشارات هرمس ،چاپ سوم 1927

 -12شرح شطحيات ،شيخ روزبهان بقلي شيرازي ،تصحيح هانري کربن ،کتابخانهي طهوري ،چاپ 1974

 -19رسالهي قشيريه ،ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن قشيري ،ترجمه ابو علي حسن بن احمد عثماني،
تصحيح بديعالزمان فروزانفر ،انتشارات زوار ،چاپ سوم 1931

 -11کتاب االنسان الکامل ،عزيزالدين نسفي ،زير نظر هانري کربن ،تصحيح و مقدمهي فرانسوي ماريژان
موله ،ناشر انجمن ايرانشناسي فرانسه در تهران ،تجديد چاپ :کتابخانهي طهوري  1972خورشيدي

 -15مرصادالعباد ،نجمالدين رازي معروف به دايه ،به اهتمام محمد امين رياحي ،شرکت انتشارات علمي
و فرهنگي ،چاپ دوم 1975

 -17مقدمهي ابن خلدون ،عبدالرحمن بن خلدون ،ترجمهي محمد پروين گنابادي ،بنگاه ترجمه و نشر
کتاب .چاپ چهارم 1953

 -13نوشته بر دريا ،از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني ،مقدمه و تصحيح محمد رضا شفيعي کدکني،
چاپ ششم  ،1931انتشارات سخن.
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