دﯾﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ
دﮐﺘﺮ ﺷﺮوﯾﻦ وﮐﯿﻠﯽ
اراﺋﮫﺷﺪه در ھﻤﺎﯾﺶ ھﺰارهی ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ -ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻘﺪﻣﮫ
از آن ھﻨﮕﺎم ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﺎر ﺳﺘﺮگِ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ درآوردن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﯽ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﻮاره ﺑﺤﺚ از آﯾﯿﻦ و دﯾﻦِ ﺧﻮدِ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ادﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮِ ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ ،او را راﻓﻀﯽ
ﻣﯽ-داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﮑﺎرِ ﺧﻮدش روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎنِ ﺳﻨﯽﻣﺬھﺐ او را ﺳﻨﯽ ﺳﺴﺖدﯾﻨﯽ ﻣﯽ-داﻧﺴﺘﻨﺪ و در
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﯾﺎن از او ﺷﯿﻌﮥ ١٢اﻣﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ در دوران ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻠﺪﮐﮫ و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﯾﯿﻦ ﮐﮭﻨﺴﺎلﺗﺮ
زرﺗﺸﺘﯽ را ﺑﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣﯽ-ﺳﺘﻮدﻧﺪ ،وی را زرﺗﺸﺘﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺎن ژرف و ردﭘﺎی وی ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ھﻮﯾﺖ
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎمھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪه-اﻧﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ را ﻧﯿﺎی ﺧﻮد و از
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮫ-اﯾﺴﺖ از ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﻨﺎ؛ ﭼﺮاﮐﮫ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺪان ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﺑﮫ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی-ھﺎﺳﺖ.
ﺑﮭﺎﻧﮫ-ی ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ-ی ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻠﺪﮐﮫ] [١در ﻣﻮرد زرﺗﺸﺘﯽﺑﻮدنِ ﻓﺮدوﺳﯽ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎنﺑﻮدنِ وی ﺑﻮد ،و
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ] [٢و زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ] [٣در دﻓﺎع از ﻣﺴﻠﻤﺎن -و زﯾﺪی ﯾﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ -ﺑﻮدﻧﺶ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺤﺚ در آرای ﻣﻮﺟﻮد

ن دﯾﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻮرﺧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ-اﻧﺪ و ﺳﺨﻦھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﭘﺎﯾﮫ از ﻣﺤﮏ ﻧﻘﺪ
ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﮫ ﺳﻨﺠﯿﺪ ِ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ-آﯾﺪ؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺬﮐﺮه در ﺑﺎب ﻓﺮدوﺳﯽ را ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی در ﭼﮭﺎرﻣﻘﺎﻟﮫ-اش ﺑﮫ دﺳﺖ داده اﺳﺖ؛ در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﮫ ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻔﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻃﻮس را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-دھﺪ ﮐﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﯾﺶ درﺑﺎره-ی ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ را در ﺷﮭﺮ زادﮔﺎھﺶ و از
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ دﺳﺖ اول ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﻣﺎ درﺑﺎره-ی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽ-داﻧﯿﻢ ،از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در  ۴٩۵ھﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵١٠ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی و  ١١١۶ﻣﯿﻼدی( ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ رواﯾﺖ دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی در ﺳﺎل  ۴١١ه.ق .و ﺑﮫ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی در  ۴١۶ه.ق درﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺣﺪود  ٩۵ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺷﺎﻋﺮ از زادﮔﺎھﺶ دﯾﺪن ﮐﺮده و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﭘﺪراﻧﺸﺎن دوﺳﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺑﻮده-اﻧﺪ ،درﺑﺎره-اش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰارش ﻧﻈﺎﻣﯽ] ،[۴ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺲ از ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ آن را ﺑﮫ ﻏﺮﻧﮫ ﺑﺮد و ﭘﯿﺸﮑﺶِ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﺻﻠﮫ-ای ﮔﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻧﮋاد ﺗﻮراﻧﯽ ﻣﯽ-داﻧﺴﺖ ،از ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎی
ﻓﺮدوﺳﯽ از ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص زﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ-ھﺎی درﺑﺎرﯾﺎﻧﺶ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ را راﻓﻀﯽ ﻣﯽ-داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ
او ﻣﺮﺣﻤﺘﯽ ﻧﮑﺮد و ﺑﮫ ﺟﺎی زری ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﭙﺮدازد ،ﺳﯿﻢ داد و ﻓﺮدوﺳﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﮫ ﺣﻤﺎﻣﯽ و آﺑﺠﻮﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﻏﺰﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ او و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺷﺪﻧﺶ را ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او را
ﻣﻐﻀﻮب درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ دلﺷﮑﺴﺘﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ و  ١٠٠ﺑﯿﺖِ ﻣﺸﮭﻮرش را
در ھﺠﻮ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺳﺮود .آﻧﮕﺎه ﺑﮫ درﺑﺎر اﺳﭙﮭﺒﺪ ﺷﮭﺮﯾﺎر ﭘﺴﺮ ﺷﺮوﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،ﮐﮫ از ﻧﻮادﮔﺎن ﻧﺠﯿﺐزادﮔﺎن ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻮد و در ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺖ.
اﺳﭙﮭﺒﺪ ﮐﮫ از ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ھﺠﻮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای ﺷﺎﻋﺮ دلﻧﮕﺮان ﺑﻮد ،ﺑﮫ ١٠٠ھﺰار درھﻢ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎزﺷﺴﺖ] [۵و ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻄﺮ را از ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ زادﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻃﻮس ﺑﺎزﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺳﺎلھﺎی
آﺧﺮ ﻋﻤﺮش را ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ آورد و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﯿﺖِ »اﮔﺮ ﺟﺰ ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﻦ آﯾﺪ
ﺟﻮاب /ﻣﻦ و ﮔﺮز و ﻣﯿﺪان و اﻓﺮاﺳﯿﺎب« ،از ﮐﺮده-ی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد۶٠ ،ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﺮای ﺷﺎﻋﺮ ﺑﮫ ﻃﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ
ﮐﺎروان ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻮلھﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ از دروازه-ی ﻃﻮس وارد ﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﺮوه ﺗﺸﯿﯿﻊﮐﻨﻨﺪه -ﺟﺴﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ را از دروازه-ی ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ] .[۶ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﮭﺮ ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻔﺮ و رﻓﺾ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﯾﮑﯽ از
رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﺷﮭﺮ ﻃﻮس ،از ﺗﺪﻓﯿﻦ او در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او را در ﺑﺎغ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ]].٧
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،اﺳﺘﺨﻮان-ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺎم رواﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ درﺑﺎره-ی ﻓﺮدوﺳﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،از اﺛﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و رواﯾﺘﯽ ﮐﮫ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪ وام ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .رواﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺿﮫ داﺷﺘﮫ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ او و ﻣﺮگ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻮده،
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ-ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮی و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪی در آن راه ﯾﺎﻓﺘﮫ -ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ
ھﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ-اﻧﺪ .اﻣﺮوز اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ-ی ﻓﺮدوﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و از زﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ-ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ-داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ را ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻠﮫ از او ﻧﺴﺮوده اﺳﺖ .ﺑﮫ دو دﻟﯿﻞ:
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺗﺮک-زاده-ای ﺑﻮد ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری-اش ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ-داﻧﺴﺖ و ﻓﺎرﺳﯽ را ھﻢ  -ﮐﮫ
زﺑﺎن درﺑﺎرﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮده -ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ-ﻓﮭﻤﯿﺪه و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﮫ آن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ-ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪان ﺷﯿﻔﺘﮫ-ی رواﯾﺖھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﺣﻤﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ھﻢ ﺑﻮده و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﮫ رواﯾﺖھﺎی ﺷﺎھﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم
ﻋﻼﻗﮫ-ﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﺗﺬﮐﺮه-ھﺎ و ﺗﺎرﯾﺦھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ-ھﺎی وی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺳﺮودن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ را در  ٢۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ٣٨٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺎزه ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ-ﮐﺮد .ﻓﺮدوﺳﯽ ﺳﺮودن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ را از  ٣۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه-ی
دوران ﺳﺮودن آن -ﯾﻌﻨﯽ  ٢۴ﺳﺎل از  ٣۵ﺳﺎل را -در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﮐﮫ اﺻﻮﻻ وﺟﻮدش ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر زده ﺑﺎﺷﺪ.
دوم آﻧﮑﮫ ﻣﯽ-داﻧﯿﻢ ﮐﮫ داﺳﺘﺎن ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺪﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ-ی وی ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد در
درﺑﺎر ﻏﺰﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن رواﯾﺘﺶ ﮐﺮده و در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻓﺮدوﺳﯽ رﺳﺘﻢ را از ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ-داﻧﺪ] ،[٨ﺟﻌﻠﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ در واﻗﻊ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻋﺎدی در اﻃﺮاف زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ-ی ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎ داده ﺑﻮد،
ﺗﻨﯿﺪه-اﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ-ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ھﺠﻮﻧﺎﻣﮫ-ی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره-ی ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرِ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﮐﮫ اﺻﻞ ھﺠﻮﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﭙﮭﺒﺪ ﺷﮭﺮﯾﺎر ﻓﺮوﺷﺴﺘﮫ و ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﮔﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﻌﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺮا در ھﺠﻮ ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺎدر و ﭘﺪرش ﻣﯽ-ﺳﺮود ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ-ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻃﻮس ﺑﺎزﮔﺮدد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
آراﻣﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و وﺟﻮد ﻣﻘﺒﺮه-ی ﻓﺮدوﺳﯽ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮرت واﻗﻊ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رو ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﮔﯿﺮی ﻓﺮدوﺳﯽ و درﺑﺎر ﻏﺰﻧﮫ از ﻧﻮع ﺑﯽ-ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺷﺎھﯽ ﺗﺮک ﺑﮫ ﺷﺎﻋﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﮫ
ﺑﮫ رﻧﺠﺶ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ھﻢ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ-ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ
ﻓﺮدوﺳﯽ ھﺠﻮﻧﺎﻣﮫ-ای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد راھﯽ دراز را ﺗﺎ
ﺑﻐﺪاد ﭘﯿﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﻓﺴﺎﻧﮫ ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ .در واﻗﻊ ﺑﮫ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﮭﺮداد ﺑﮭﺎر ھﻢ-آواز ﺷﺪ ﮐﮫ اﺻﻮﻻ ﻣﻨﮑﺮ ﺳﻔﺮ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﻏﺰﻧﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ ،در رواﯾﺘﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻧﻘﺪ ،ﻋﻨﺼﺮی از
زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ-ی وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺪدﯾﻨﯽ او ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﺬﮐﺮه-ھﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊِ ﻏﺎﯾﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد –ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ -ﻧﯿﺰ ﻣﯽ-ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد داوری
ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ رواﯾﺘﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﯾﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻓﺮدوﺳﯽ را ﺑﮫ راﻓﻀﯽ ﺑﻮدن ﻣﺸﮭﻮر ﻣﯽ-داﻧﺴﺖ] [٩و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﮫ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ ﯾﺎ زﯾﺪﯾﮫ اﻃﻼق ﻣﯽ-ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ری ) ۴٠٧ھﺠﺮی( ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟﮫی دﯾﻠﻤﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻼﻗﮫاش ﺑﮫ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد] ،[١٠و اﯾﻦ ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﺳﻮزاﻧﺪن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﻠﺤﺪان و
راﻓﻀﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻗﺰوﯾﻨﯽ رازی ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ درﺑﺎره-ی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮده ،او را ﺷﺎﻋﺮی ﺷﺎﻋﯽ ﻣﯽ-ﻧﺎﻣﺪ ،ﮐﮫ
ﻣﻨﻈﻮرش ﺷﯿﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎز در آن ھﻨﮕﺎم ﻟﻘﺐ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﺮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ ﯾﺎ زﯾﺪﯾﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﻘﺾ )ﻧﻮﺷﺘﮫی ۵۵۶
ه.ق( ﻓﺮدوﺳﯽ را ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﯿﻌﮫی ﭘﺎرﺳﯽ زﺑﺎن داﻧﺴﺘﮫ] ،[١١ﮐﮫ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮت او در اﯾﻦ زﻣﺎن و ﮔﺮاﯾﺶ
دﯾﻨﯽاش اﺷﺎره دارد.
ﻋﻄﺎر ،در اﻻھﯽﻧﺎﻣﮫ-ی ﺧﻮد از زﺑﺎن ﺷﯿﺨﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺪﻓﯿﻦ او در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ-ﺷﺪ ،ﻓﺮدوﺳﯽ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽ-داﻧﺪ] ،[١٢و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ:
ھﻤﮫ در ﻣﺪح ﮔﺒﺮان ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ او ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺴﯽ ﮔﻔﺖ
ﭼﻮ وﻗﺖ ﻣﺮدن آﻣﺪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮد
ﺑﮫ ﻣﺪح ﮔﺒﺮﮐﺎن ﻋﻤﺮی ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮد
ﻧﻤﺎزم ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻋﺮ روا ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮا در ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺮگ رﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﻄﺎر ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﮭﺮﺗﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﮫﮔﺮی و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺒﺮی و
زرﺗﺸﺘﯽ-ﮔﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد.
در ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی ،ﻣﻮﺑﺪ اﻧﻮﺷﯿﺮوان از ﭘﺎرﺳﯿﺎن ھﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮم را در دوﯾﺴﺖ ﺑﯿﺖ درﺑﺎره-ی روﻧﺪ ﻣﻐﻀﻮب ﺷﺪنِ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺳﺮود و دﺷﻤﻨﯽ درﺑﺎرﯾﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ زرﺗﺸﺘﯿﺎن را دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺖ ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ در آن ﺑﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮدنِ ﺧﻮد
ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری-ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎد و ھﻤﭽﻮن ﺳﻨﺪی دال ﺑﺮ
زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮدنِ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ-ﺑﻨﺪی دﺳﺖ ﻣﯽ-ﯾﺎﺑﯿﻢ:
اﻟﻒ( ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ از ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن و ﺷﺎھﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮده از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺗﮭﻤﺖ ﺑﺪدﯾﻨﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ او ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ب( ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ راﻓﻀﯽ ﺑﻮدن ﻣﺘﮭﻢ ﺑﻮده و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮی دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

پ( ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺲ از ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﻏﺰﻧﮫ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن رﻓﺖ ﮐﮫ در آن ھﻨﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﯾﺎ
ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﮭﺒﺪان و ﭘﺎدوﺳﺒﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ-ﮐﺮدﻧﺪ و واﭘﺴﯿﻦ دژ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺗﻤﺪن
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎھﺎن او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
ت( ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﻃﻮس ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﺮدوﺳﯽ از دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺶ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺤﺚ

ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ در آن ﻣﯽ-زﯾﺴﺖ ،و زﻣﯿﻨﮫ-ای ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﮭﻤﺘﮭﺎ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ-ھﺎ در ﻣﻮردش ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ-ﺷﺪ و ﺑﮫ ھﺪف
ﻣﯽ-ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن زﻣﺎنِ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﮐﮫ زادﮔﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ٣١۴
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) ٣٢٣ه .ق .و . ٩٣۵م( در ﻗﺮﯾﮫ-ی ﻃﺎﺑﺮان در ﻃﻮس زاده ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده-اش ﺑﮫ ﻃﺒﻘﮫ-ی دھﻘﺎﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﮐﮫ زﻣﯿﻦ
داران ﻣﺮﻓﮫ و رﯾﺸﮫ-دار در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻘﮫ-ی دھﻘﺎﻧﺎن در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﻘﮫ-ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ-ﮐﺮد ،و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ-ھﺎی اﻧﻮﺷﯿﺮوان دادﮔﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﺗﺎ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن
ﻧﮕﮭﺒﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﮫ-ی دھﻘﺎﻧﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﯾﯿﻨﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺮب ،ھﻤﭽﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻃﺒﻘﮫ-ی اﺳﻮاران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﻮف و ﻓﺘﻮت ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﻮدﻧﺶ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ وا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ-ﮐﻨﻢ ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده-ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ-ی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮانِ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺣﺎﻣﻼن ﺳﻨﻦ و ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻣﺮاﺳﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮭﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
زاﯾﺶ ﻓﺮدوﺳﯽ در زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ-راﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻃﺎھﺮﯾﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دودﻣﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ-رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺣﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺮ و ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﮑﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری را ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدوﺳﯽ دو ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دودﻣﺎن ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺮور ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ دﯾﻠﻤﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﮔﺸﻮدن ﺑﻐﺪاد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻘﺐ ﺷﺎھﻨﺸﺎه را ﭘﺲ از اﺳﻼم اﺣﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮی ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
از ﻏﻼم زادﮔﺎن ﺗﺮک و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ-ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻐﺪ را زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻤﻮد
ﻏﺰﻧﻮی در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎه راﺳﺘﯿﻦ از اﯾﻦ دودﻣﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺶ در دو دھﮫ-ی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ دراز ﻓﺮدوﺳﯽ رخ ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ھﻤﺎن رواداری دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺳﻮم در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﺧﻮد ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ-ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ دﻗﯿﻘﯽ زرﺗﺸﺘﯽ در
درﺑﺎرﺷﺎن ﺑﮫ اﻧﺪازه-ی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ارج و ﻗﺮب داﺷﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻇﮭﻮر ﺷﻌﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
دری – ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﻠﺨﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﺎ رودﮐﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ -در درﺑﺎر ھﻤﯿﻦ ﺷﺎھﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﮏ
و آﯾﯿﻨﮭﺎی ﮐﮭﻦ اﯾﺮاﻧﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و زﺑﺎن و داﻧﺸﮭﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ-ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻇﺎھﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻠﻔﺎی
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﻦ اﯾﺸﺎن  -ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺳﻨﯽ-را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﻣﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﺜﻼ ﻧﺎم ﻧﻮح و
ﻣﻨﺼﻮر – ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺎﺳﯽ راﯾﺞ ﺑﻮد -در ﻣﯿﺎن ﺷﺎھﺎن اﯾﻦ دودﻣﺎن ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ-ﺧﻮرد.
ﻓﺮدوﺳﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و ھﻮاﯾﯽ ﺳﺮودن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ دو ﻧﯿﺮوی اﯾﺮاﻧﯽ آل -ﺳﺎﻣﺎن و آل ﺑﻮﯾﮫ ﺑﺮ ﺷﺮق
و ﻏﺮب اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و اﻓﺮاﻃﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﮫ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺎزی را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽ-ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺣﻠﻘﮫ-ای از زﻧﺠﯿﺮه-ی ﻃﻮﻻﻧﯽِ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن و زﺑﺎنآوراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﮐﯽ و دﻗﯿﻘﯽ
رواﯾﺘﮭﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ –ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﯾﺎدﮔﺎر زرﯾﺮان -را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ دری ﺑﺮ ﻣﯽ-ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮھﻨﮓ و ادب
ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ دری را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد دﻧﺒﺎﻟﮫ-ی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
در اﺑﺘﺪای ﻋﺼﺮ اﻣﻮی ﮐﮫ ﺗﺴﺎھﻞ ﻧﮋادی و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ،در ﻋﺮﺻﮫ-ی ﺧﻮدِ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ-ﻧﻤﻮد ﮐﮫ اﻋﺮاب ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻘﺪوﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺲ از دو ﺳﮫ ﻧﺴﻞ در زﻣﯿﻨﮫ-ی ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻮﺷﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﻀﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫ-ی ﻧﺎھﻤﮕﻮنِ دﯾﺮﭘﺎ را
ﻏﻨﯽ-ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ورود ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ،از اﯾﻦ اﻟﮕﻮی آﺷﻨﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ،ﺑﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﮋادی و
زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ-ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،در واﻗﻊ ھﻤﭽﻮن زﯾﺮﺷﺎﺧﮫ-ای ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞِ ﻣﺤﻤﻮد رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ
از درﻧﮕﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﭼﺎره-ی روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﭘﻨﺠﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻠﻤﯿﺎن را ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﮫ و ھﻮاداری از ﺳﻨﯽ-ﮔﺮی اﻓﺮاﻃﯽ
داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎد و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از وی ﺑﮫ اﯾﺮان ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دودﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﮐﮫ از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ-ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫ-ای ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﮋاد ﻣﻐﻮل-
ﺳﮑﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻮاداری اﻓﺮاﻃﯽ از ﻣﺬھﺐ ﺳﻨﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽِ در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻋﻨﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻراﻧﮫ و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدی ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﻋﻨﺼﺮ دﯾﻨﯽ
ﺗﺎزی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﻧﻘﻄﮫ-ی ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮد .او در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻟﯿﺪ ﮐﮫ زﺑﺎن دﯾﻮاﻧﯽ و درﺑﺎری ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻏﺰﻧﮫ – ﺑﮫ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ارﺑﺎﺑﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ-ﺷﺎن ،ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و ھﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در آن رواج داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﺤﻤﻮد در
اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﮫ-ای اﯾﺮاﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﭘﺪر او ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ در ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٣٧۶ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﺷﻌﺒﺎن  ٣٨٧ه.ق(

درﮔﺬﺷﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺰﻧﮫ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﺮاﺳﺎن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارث
ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم وزﯾﺮ او اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻠﻌﻤﯽ ﻧﺎم وی را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ
ﺟﺎوﯾﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺮدی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ ادب و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ دﻟﺒﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ اﺑﯿﺎت
زﯾﺎدی در ﻣﺪح وی دارد ،و ﺷﻤﺎر و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ-ﮔﺬارد .ﺑﮫ وﯾﮋه
ﮐﮫ در زﻣﺎن اراﺋﮫ-ی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،او ﻋﺰل ﺷﺪه و دﺷﻤﻦ ﺑﺪﺧﻮاھﺶ ﺑﮫ وزارت ﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺰل ﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﻤﻮد در  ٣٨٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) ۴٠١ه.ق( ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ-اش را ﺑﮫ درﺑﺎر وی ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽ-ﮐﺮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻠﯿﻔﮫ را ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .او در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ را ﺧﻠﻊ ﮐﺮد و او را ﭘﺲ
از دو ﺳﺎل ﺑﮑﺸﺖ .ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر وی ﮐﮫ اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺳﺒﮑﺘﮕﯿﻦ ﻧﺎم داﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ
در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺷﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ-ﮔﺮای ﺳﺎﺑﻖ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺗﺎزه-ای دادﻧﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ آراﯾﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را در ﻋﺼﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ-رﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﮑﯿﻢ ﻃﻮس
ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ھﻢ ﺷﯿﻮه-ی ﮐﺮدار و ھﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻀﻮی از ﺣﺮﮐﺖ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ھﻨﮕﺎم ﺗﺎزه داﺷﺖ ﺑﺎ
ورود ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه-ی ﺗﺮﮐﺎن ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ دﺳﺘﺨﻮش اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽ-ﺷﺪ ،و ﻣﺎﺟﺮای درﮔﯿﺮی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﺎ ھﺮ ﺷﺪﺗﯽ ﮐﮫ رخ داده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﻮاھﺪ درون ﻣﺘﻨﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮدوﺳﯽ داوری ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه-ی ذھﻨﯽ وی ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آرای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ-ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ ھﻨﮕﺎم ﺳﺮودن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ھﯿﭻ اﺷﺎره-ای ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﻮنِ در
دﺳﺘﺮس ﺧﻮد را ﺑﮫ رﺷﺘﮫ-ی ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر وﻓﺎدار ﺑﻮده و
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻦ و واژﮔﺎنِ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-اش را ﻋﯿﻨﺎ ﺑﮫ اﺑﯿﺎت ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از داده-ھﺎ و ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎ آﻓﺮﯾﺪه-ی ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﮫ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ
آورد .ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ در رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮاھﺎ ﺑﮫ ﻣﺘﻮن در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد وﻓﺎدار ﻣﯽ-ﻣﺎﻧﺪه ،و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎی ﭘﮭﻠﻮی ،ﺗﺎزی،
و دری-ای ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ،ﯾﺎ رواﯾﺘﮭﺎی ﺷﻔﺎھﯽ-ای ﮐﮫ ﻣﯽ-ﺷﻨﯿﺪه ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﻣﯽ-ﺳﺮوده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎھﺎ از اﯾﻦ
ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎ ﺑﯿﺮون زده ﺗﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه-ی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ در ﮐﻞ دو ﻧﺴﺨﮫ-ی ﻣﺘﻔﺎوت از
ﺣﻤﺎﺳﮫ-ھﺎی دﯾﻨﯽ -ﮐﯿﺎﻧﯽ را ﮐﮫ اﺻﻞ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﯽ زرﺗﺸﺘﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺳﮫ-ھﺎی ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ –ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻣﯽ در زﻣﺎن اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺳﮑﺎﯾﯽ داﺷﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ –ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺘﻢ -ﺑﮫ
ﺗﺼﺮﯾﺢِ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮق اوﺳﺖ و ھﻤﭽﻮن اﺑﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﺷﺪه ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎده-ی آن ﭘﮭﻠﻮان ﺳﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ
اﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮫ-ی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ وﻓﺎداری ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﻮنِ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-اش را ﻧﺒﺎﯾﺪ
دﺳﺘﻤﺎﯾﮫ-ی ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ وی ،ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎس وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ-اش در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ داﻧﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺮ ﻣﻨﺸﯽ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ردﭘﺎﯾﯽ از آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه-اش را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن ﭘﺨﺘﮫ و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ-ای ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺲ از دو ﻧﺴﻞ در ﻃﻮس از ھﻤﺸﮭﺮﯾﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻋﻤﺪه-ای از آن
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮدی را ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن اھﺎﻟﯽ ﻃﻮس ﻣﯽ-زﯾﺴﺖ و ﮐﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﮐﺮد را ﺟﺎوﯾﺪان
ﻣﯽ-ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﻣﺤﺘﻮای رواﯾﯽ ﻏﻨﯽ-اش ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ،راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ
اﺳﻄﻮره-ی رﺳﺘﻢ ،و ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری -و ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺴﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ردﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ روﺷﻨﯽ در ﺧﻮد ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﯽ-ﺗﻮان
ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﯽ-ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،رواﯾﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﮫ از
زﻧﺪﮔﯽ-اش ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ-اش ﭼﻨﺪان زﺑﺎﻧﺰد ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺷﺎه ری ھﻨﮕﺎم ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد
آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﺎﻋﺮش -در  ۴۵٨ه.ق -اﺳﺪی ﻃﻮﺳﯽ ﮔﺮﺷﺎﺳﭗ ﻧﺎﻣﮫ-ی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺮود.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ آن ﺑﻮد ،و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد و ﺷﺎﻟﻮده-ای ﮐﺎﻣﻞ و
ﺑﯽ-ﻧﻘﺺ را ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ھﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺷﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ--آورد .از اﯾﻦ رو از دﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ دﯾﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ،
اﺛﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺑﻨﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر از ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪھﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺸﺎن ،در ﭼﻨﺪ رده
ﻗﺮار ﻣﯽ-ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ :رده-ی ارﺟﺎﻋﺎت ﻋﺎم ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ از واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺰدان ،ﺧﺪا ،اﯾﺰد و دادار در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه-اﻧﺪ و دﻻﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ و ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ-دھﻨﺪ .اﯾﻦ واژﮔﺎن ﻣﺘﺮادف ھﻢ داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ،و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد

دﻻﻟﺘﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﯿﮏ دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه-ی ﻧﯿﮑﯽ-ھﺎ ھﻢ ھﺴﺖ ،ﺑﺎور داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ.
در ﺿﻤﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ واژه-ی اوﺳﺘﺎﯾﯽ دﯾﻦ را ﮐﮫ در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎر دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوزخ ،ﺑﮭﺸﺖ ،رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و آﻓﺮﯾﻨﺶ دارد .از ﺷﯿﻮه-ی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ واژﮔﺎن و ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻی
ﺗﮑﺮارﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ-آﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎور داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ارﺟﺎﻋﮭﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و
اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .اﻟﮕﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﮭﺘﮕﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ
واژﮔﺎن را ﻧﺸﺎن دھﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رده از اﺳﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ-ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واژه-ای ﮐﮫ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ-ﺷﻮد“ ،ﯾﺰدان” اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه از رﯾﺸﮫ-ی ﯾﺴﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﮐﮫ در اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺧﻮاﻧﺪنِ ﺳﺮود ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﯽ-دھﺪ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ و ﯾﺰد از اﯾﻦ رﯾﺸﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه-اﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در زﺑﺎن ﭘﮭﻠﻮی واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺰدﯾﺴﻦ و دﯾﻮﯾﺴﻦ را داﺷﺘﮫ-اﯾﻢ ،و از اوﺳﺘﺎﯾﯽ ھﻢ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺰدان و ﯾﺴﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮫ ارث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮫ-ی ﺟﺎﻟﺐ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﺎم ان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﺳﺘﺎ ﻣﯽ-ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﯾﺰدان ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اھﻮراﻣﺰدا ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ-رﻓﺘﮫ
واز ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻋﺎم ﺧﺪاﯾﺎن –ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻎ ،ﯾﺎ اﯾﺰد ﮐﮫ اﯾﻦ دوﻣﯽ از ھﻤﺎن رﯾﺸﮫ-ی ﯾﺴﻦ اﺳﺖ -ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ واژه-ی اﯾﺰد را
 ۴٣ﺑﺎر ،واژه-ی ﺧﺪا /ﺧﺪای را  ١٧۴ﺑﺎر ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺑﺎر و واژه-ی دادار را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻔﺘﺎد ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﺰدان ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺑﺎر در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آن ﮐﮫ ﻧﺎم اﷲ ﮐﮫ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻤﺎدی از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ دﯾﺪه ﻣﯽ-ﺷﻮد ،در ﺑﯿﺘﯽ ﮐﮫ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
واژه-ی ﯾﺰدان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎھﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺰداﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎم
ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ از ﺳﻮی ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ،و ﺗﺎﺟﮕﺬاری اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن اﺷﺎره-ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﻣﯽ-ﺑﯿﻨﯿﻢ .ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ واژه در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎم ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه در ﺑﺨﺶِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﻗﯿﻘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪن زرﺗﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻮﺳﻂ دﻗﯿﻘﯽِ ﻣﺰداﭘﺮﺳﺖ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽ-ﺷﻮد .دوﻣﯿﻦ واژه-ای ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
دﻻﻟﺘﯽ دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه ھﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺳﺨﻦ از ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﻣﺰداﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ-ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ آن
ﮐﮫ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﮫ ﺧﺪا از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎم ھﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﯾﺰدان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ دارد ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﮑﺮارِ ﯾﺰدان ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ-ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ-ی
ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی اﯾﻦ دو واژه -ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ -دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﻮان و ﻧﺎھﯿﺪ و ھﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻞ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی و ﻓﺮھﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﮭﯿﻢ و ﺷﺎھﻨﺸﮭﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ رای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽده و رھﻨﻤﺎی
ﺣﻀﻮر اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از واژﮔﺎنِ ﻓﺎرﺳﯽِ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ھﻤﺘﺎھﺎی ﺗﺎزی اﯾﻦ واژه در ﮐﻞ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽ-ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ از واژﮔﺎن ﻋﺮﺑﯽِ رب و اﻟﮫ در ھﯿﭻ ﺟﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و واژه-ی اﷲ را ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮑﺒﺎر در ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮاھﺎی اﺳﮑﻨﺪر ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ]]:١٩
ﭼﻮ ﻟﺸﮕﺮ ﺳﻮی آب ﺣﯿﻮان ﮔﺬﺷﺖ
ﺧﺮوش آﻣﺪ اﷲ اﮐﺒﺮ ز دﺷﺖ
اﺳﺘﺎد ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻋﺒﺎرت اﷲ اﮐﺒﺮ اﺳﺖ را ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
اﺳﺖ] .[٢٠اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺳﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ،واژه-ی اﮐﺒﺮ را ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﷲ در ﺑﺮ ﻣﯽ-ﮔﯿﺮد ﮐﮫ در ﮐﻞ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ
در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﻣﮑﺎن اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻞ ﺑﺨﺶِ
اﺳﮑﻨﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ وﺻﻠﮫ-ای ﻧﺎﺟﻮر ﻣﯽ-ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮدازی ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫ-ی اﯾﻦ
ﺣﻤﺎﺳﮫ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻀﺮ و ﻗﺘﯿﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﮫ در ﺑﻘﯿﮫی
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ھﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺎﺟﺮاھﺎ )ﻣﺼﺮ ،ﯾﻤﻦ ،ھﻨﺪ ،و…( و داﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ھﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﭘﺮداﺧﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .در آن
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻋﺠﯿﺐ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ آﻓﺮﯾﺪهی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﮔﺮازﺳﺮ ،ﻧﺮمﭘﺎی ،و ھﯿﻮﻻھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﯾﺎ اﺳﮑﻨﺪر در آن ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮاھﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﮐﻌﺒﮫ ﻣﯽرود ﮐﮫ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻢ رواﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺟﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﻣﮭﺮداد ﺑﮭﺎر در ﮐﻞ ﭘﺎره-ی اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﮫ-ی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ را اﻓﺰوده و ﻏﯿﺮاﺻﯿﻞ ﻣﯽ-داﻧﺴﺖ .ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ آﺛﺎری از
ﭘﮋوھﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه] [٢١ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ اﻓﺰوده ﺑﻮدنِ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ھﻤﺮاه
ھﺴﺘﻢ.
واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ درﻣﻮرد دﯾﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ از اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ واژه-ی دﯾﻦ را ﮐﮫ در
اوﺳﺘﺎﯾﯽ و ﭘﮭﻠﻮی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ،ﺑﯿﻦ ﻧﮭﺼﺪ ﺗﺎ ھﺰار ﺑﺎر در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬھﺐ و ﺷﺮﯾﻌﺖ

در ﮐﻞ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ-ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦِ ﺟﻢِ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻣﻦ /ﮐﺎﻓﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ دو واژه را
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮردی ﮐﮫ از ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ-ﺷﻮد ،ﺑﯿﺘﯽ از دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫ-ی ﮐﺎﻓﺮ را در آن
ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﻨﻈﻮرش ھﻢ ﻓﺮد ﻏﯿﺮزرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ و دوزخ ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ واژﮔﺎن
ﮐﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮭﻦ و اﯾﺮاﻧﯽ /زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮده-اﻧﺪ ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﮫ و ﮐﻠﻤﮫ-ی ﻓﺮدوس ﮐﮫ ﻣﻌﺮب ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮭﺸﺖ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ-دھﺪ را ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﺟﮭﻨﻢ در ﮐﻞ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوزخ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﯽ و اﺳﻼم
ﻏﯿﺎب ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﯿﺎت اﺧﺮوی را ﺑﮫ دﺳﺖ دھﻨﺪ ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦِ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﮐﮫ در
ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ آن روزﮔﺎر ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷﺘﮫ-اﻧﺪ ،از دﯾﺪ ﻣﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﯾﻦ ﻧﻤﯽ-اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺷﺼﺖ ھﺰار ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار واژه را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎر – ﺑﺎ ﻓﺮض ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﯿﺖِ ﯾﺎد ﺷﺪه -ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ-ی اﷲ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،و از آوردن واژﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﻠﻢ و اﺳﻼم در ﻣﺘﻦ ﺧﻮد
ﺑﮫ ﮐﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،و وازﮔﺎن دارای ﺑﺎر دﯾﻨﯽ را ﺗﻨﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاﺑﺮﻧﮭﺎدھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮭﻨﺶ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻓﺮدوﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮫ-ای از ﻣﻌﻨﺎھﺎ و رﻣﺰﮔﺎنِ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ-زﯾﺴﺘﮫ ،و ﻓﻀﺎی ذھﻨﯽ-اش از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری از ﻣﻨﺸﮭﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ-ﺗﺮ از او – ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﮐﯽ ﯾﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﻠﺨﯽ -و ﯾﺎ در ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺧﯽ و
اﺳﺪی ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ دﻻﻟﺘﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﯾﻦ اﺳﻼم در آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮان آن دوران ﺑﺴﺎﻣﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮدوﺳﯽ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و او از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﮭﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﺷﺎره-ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدنِ او دﻻﻟﺖ دارد را ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﮫ دو دﻟﯿﻞ ﻣﯽ-ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه
اﻧﮕﺎﺷﺖ .دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ اﯾﻦ اﺷﺎره-ھﺎ ﺷﻤﺎری اﻧﺪک دارﻧﺪ و در ﮐﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﻮرد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ-ﺷﻮﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﺸﺎن
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﺘﮭﺎ – ﮐﮫ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ دارﻧﺪ ،ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﻨﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ،و
در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ردﭘﺎی ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﮫ در آن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ-ﺧﻮرد .ﺳﻮم آن ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در
ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﯾﺎن دﻓﺘﺮھﺎی ھﻔﺖﮔﺎﻧﮫی اوﻟﯿﮫی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ – و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ -ﺑﻮده اﺳﺖ]].٢٢
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺗﮭﻤﺖ راﻓﻀﯽ ﺑﻮدنِ ﻓﺮدوﺳﯽ را ھﻤﺘﺎی ﺳﺴﺖ دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺶ – در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﮐﻠﻤﮫ-
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ-رﺳﯿﻢ ﮐﮫ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک )ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ ﺑﯿﺖ( از ﺧﻮدِ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،ﺷﻮاھﺪی را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدنِ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ-دھﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺣﺪود دو ﺳﻮمِ آن ﻣﺤﺘﻮای ﺷﯿﻌﯽ آﺷﮑﺎری دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ،و ﺑﺴﺎﻣﺪ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﮐﻤﺘﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺷﺎﻋﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎن – ،ﭼﮫ ﺷﯿﻌﮫ و ﭼﮫ ﺳﻨﯽ -اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ-رود.
در ﺿﻤﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ اﺑﯿﺎت و ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ-اﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ وﯾﮋه دارد ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ-ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ درﮐﯽ ﻋﻤﯿﻖ-ﺗﺮ از اﺷﺎره-ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ-اش ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ارﺟﺎع
از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺷﺮﺣﺶ ﮔﺬﺷﺖ ،در ﻣﻮرد ﻧﺎم اﷲ ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ارﺟﺎع در ﮐﻞ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ آن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﻟﺤﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺳﺮوده-ی ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺳﻢ ﻗﺮآن ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ آﻣﺪه ،ﮐﮫ آن ھﻢ ﺑﮫ
ﻧﺎﻣﮫ-ی ﺳﻌﺪ وﻗﺎص ﺑﮫ رﺳﺘﻢ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ-ﺷﻮد و از آن رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﺎم ﻧﻤﯽ-رﺳﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻣﻮرد
ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﮫ-ی ﺳﻌﺪ وﻗﺎص ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ]]:٢٣
ز ﺗﺎﯾﯿﺪ و از رﺳﻤﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ز ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻗﺮآن و وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ
ارﺟﺎﻋﮭﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﭼﮭﺎر ﺟﺎ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎم ﻣﯽ-ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﺨﺴﺖ :در اﺑﺘﺪای ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ و در ﺳﺮآﻏﺎز ﺳﺨﻦ ،ﻓﺮدوﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ]]:٢۴
ﭼﮫ ﮔﻔﺖ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ و وﺣﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮭﯽ
ﮐﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮﻻن ﻣﮫ
ﻧﺘﺎﺑﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺲ ز ﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮫ
ﻋﻤﺮ ﮐﺮد اﺳﻼم را آﺷﮑﺎر
ﺑﯿﺎراﺳﺖ ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻮ ﺑﺎغ ﺑﮭﺎر
ﭘﺲ از ھﺮ دوان ﺑﻮد ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺰﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮم و ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ
ﭼﮭﺎرم ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﺟﻔﺖ ﺑﺘﻮل
ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ رﺳﻮل
ﮐﮫ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻋﻠﻤﻢ ﻋﻠﯿﻢ در اﺳﺖ
درﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻗﻮل ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺳﺖ
ﮔﻮاھﯽ دھﻢ ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺨﻨﮭﺎ ز اوﺳﺖ

ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ دو ﮔﻮﺷﻢ ﭘﺮآواز اوﺳﺖ
ﻋﻠﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ
ﮐﺰﯾﺸﺎن ﻗﻮی ﺷﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﻦ
ﻣﻨﻢ ﺑﻨﺪهی اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﯽ
ﺳﺘﺎﯾﻨﺪهی ﺧﺎک و ﭘﺎی وﺻﯽ
..
اﮔﺮ ﭼﺸﻢ داری ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﺮای
ﺑﮫ ﻧﺰد ﻧﺒﯽ و ﻋﻠﯽ ﮔﯿﺮ ﺟﺎی
ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﮫ در ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻐﺾ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ
ازو زارﺗﺮ در ﺟﮭﺎن زار ﮐﯿﺴﺖ
از ﻣﺮور اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ روﺷﻦ ﻣﯽ-ﺷﻮد:
اﻟﻒ :ﺷﻤﺎر اﺑﯿﺎتِ آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ-دھﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ده ﺑﺮاﺑﺮِ اﺑﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ.
ب :در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻠﻔﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه-اﻧﺪ و اﯾﻦ در اﻣﺘﺪاد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺮﺳﻮم درﺑﺎر ﻏﺰﻧﮫ و ﻣﺮدمِ آن روز ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﮫ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮده-اﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫ-ی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺳﺮآﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنِ ﺳﻨﯽ-اش ،ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﮫ زورﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن
آراﺳﺘﮫ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ارﺗﺪاد را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ.
پ :اﻣﺎ در اداﻣﮫ-ی اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ ﺑﯿﺖِ ﭘﯿﺎﭘﯽ آﻣﺪه ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻦِ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه ،و ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺑﮫ دﺷﻤﻨﺎن او – ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻻﺑﺪ ﺳﻨﯽ-ھﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮده -ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ-آﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎنِ وﻗﺖ ،ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ در آﻏﺎز ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ – ﮐﮫ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
اﺑﺘﺪا و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ-ﺷﺪه ،ﺧﻮد را در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﻤﺪل و ھﻤﺮاه ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻇﮭﺎر ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﺪری ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻔﺲ او و ﭘﺮھﯿﺰش از رﯾﺎ ﻧﺎھﻤﺨﻮان ﺑﻮده ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ-ﺗﻮان ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮدنِ اﺑﯿﺎتِ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﻏﯿﺮﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺶ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻠﻤﮫ در آن دوران ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .وﮔﺮﻧﮫ اﺷﺎره-ی ﺗﻌﺎرفآﻣﯿﺰ ﺑﮫ
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ – ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺒﺎر و در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب -،و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻼ ﺗﻮھﯿﻦ-آﻣﯿﺰ در اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ-ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺮه-ی اﺻﻠﯽِ ﻣﺘﻦ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ-ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ آن ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺑﯿﺖِ اول را – ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و
ﺧﺪای ﺗﻨﺰﯾﻞ و وﺣﯽ ھﻢ در آن ﻣﯽ-ﮔﻨﺠﺪ -را ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﮭﻤﺖ از ﺧﻮد ﺳﺮوده ،ﭘﺲ ﭼﺮا در ﺑﯿﺴﺖ ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﮕﻔﺖ از ﻋﻘﺎﯾﺪی ﺷﯿﻌﯽ دﻓﺎع ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺳﺰا دادن ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ “در ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻐﺾ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ” ،ھﻢ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .. .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎرِ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ-ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ،و آن ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﯿﻌﮫ-ی ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻮد ،ﺟﺒﺮان
ﻣﺎﻓﺎت ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،از ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ دﭼﺎر اﯾﺮاد اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ از اﯾﻦ روﺣﯿﮫ-ی ﭘﺮﺷﻮر ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ-ﺷﻮد .ﻧﺎم اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در ﮐﻞ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﮫ ﺟﺎ آورده ﺷﺪه ،و ھﺮ ﺳﮫ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ-ﮔﺮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ از اﻋﺘﻘﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﺰ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﯿﭻ اﺷﺎره-ی
دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻟﺒﺘﮫ از ﺷﺎﻋﺮی ﮐﮫ آن ﺑﯿﺘﮭﺎی ﺗﻨﺪ را در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،آن ھﻢ در اﺑﺘﺪای
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭼﻨﺪان در ﺷﯿﻌﮫ-ﮔﺮی اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ﮐﮫ ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ را ﺑﮫ ﺟﺎن
ﺑﺨﺮد و در اﺑﺘﺪای ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ-ام ،درﺳﺖ ﭘﺲ از اﺷﺎره-ای ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺮﺳﺮی ﺑﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ-ای ﭘﺮﺷﻮر از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻮد
را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ-ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻨﻘﺪر ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﻏﺪﻏﮫ-ی ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ .از
ﺳﺮاﯾﻨﺪه-ای ﮐﮫ ﺷﺼﺖ ھﺰار ﺑﯿﺖ در ﺳﺘﺎﯾﺶ آداب ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺟﻨﮕﺎوری ﺳﺮوده ،و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺑﺮاﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﻮده ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ اﺷﺎره-ی دﯾﮕﺮی ﺑﮫ او ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ-ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮلِ اﺧﻼص ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ،و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺒﺮانِ ﺳﮫ ﺑﯿﺖ اول ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽ-ﮐﻨﻢ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﺎره-ی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی-اش ﺑﮫ دﯾﻦ اﺳﻼم ،دو ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ-آﯾﺪ:
ﯾﮑﯽ آن ﮐﮫ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ﺑﺮای اﺑﺮاز ھﻤﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺮھﻢ ﮐﺮده و ﻣﯽ-ﺧﻮاﺳﺘﮫ آﻏﺎز ﮐﺘﺎﺑﺶ را از دﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ درﺑﺎری
ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،و در ذﮐﺮ زورﮐﯽ ﺑﻮدنِ اﯾﻦ ﺗﻼش ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺰرگ ﮐﮫ ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ-اش در زﺑﺎن ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد ،در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن ﻟﺤﻨﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮭﻢ از اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﮫ-ی اﺳﻼﻣﯽ ،اﺻﻮﻻ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ در آن زﻣﺎن ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ-ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﺮآﻏﺎز
ﮐﺘﺎب و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﺣﺪس ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه-ی ﺑﯿﺴﺖ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ،اﻟﺤﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺳﺦ ﯾﺎ راوی-ای ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽ-زﯾﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮآﻏﺎز
ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ﺑﮫ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ اﻓﺰوده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ راوی ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺨﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮده ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎد اﯾﻦ اﺑﯿﺎت در ﻧﺴﺨﮫ-ھﺎی
ﻣﻮﺟﻮدِ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ھﻤﺸﮭﺮی ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮده و در ﻋﺼﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ او ﻣﯽ-زﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﯽ-داﻧﯿﻢ ﻣﺮدم ﻃﻮس
در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و زﯾﺪی ﺑﻮده-اﻧﺪ و اﯾﻦ دو در ارادت ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻢ-آواز ھﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ اﺷﮑﺎلِ ﻏﺎﻟﺐِ
ﺷﯿﻌﮫ-ﮔﺮی در آن دوران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﺪه-اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮاﯾﻨﺪه-ی اﺑﯿﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﻨﺪی داﺷﺘﮫ و از ﺳﮫ
ﺑﯿﺖِ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻧﻌﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ آزرده ﺷﺪه ﺑﻮده و ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ آن اﺑﯿﺎت ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﺎﻧﮫ و آﺷﺘﯽ-ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ را
ﺑﺰداﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻮدنِ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ،اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر واژه-ﺑﻨﺪی-ﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫ-ی ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﻔﺎوت دارد .در اﯾﻦ ﺑﯿﺘﮭﺎ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﯽ ،ﻧﺒﯽ ،ﺑﻐﺾ ،ﺗﻨﺰﯾﻞ ،و وﺣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺟﺰ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ وﺻﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻟﺤﺎﻗﯽ آورده ﺷﺪه ،و ﻧﺒﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺒﺎر در اﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ،و ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﺑﻐﺾ و وﺣﯽ اﺻﻮﻻ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو از دﯾﺪ ﻣﻦ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﺘﮭﺎ را ﺧﻮدِ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﺴﺮوده اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ-اش اﺷﺎره ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﮑﻨﺪر اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ در اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮﺷﻮر ﮐﮫ در آن
ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﮔﺮدش روزﮔﺎر ﻣﯽ-ﭘﺮدازد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺨﻦ را ﺑﺎ ﺳﮫ ﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ-دھﺪ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺘﮭﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺪارد .ﻓﺮدوﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ]]:٢۶
اﻻ ای ﺑﺮآورده ﭼﺮخ ﺑﻠﻨﺪ
ﭼﮫ دارﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺮی ﻣﺮا ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ
ﭼﻮ ﺑﻮدم ﺟﻮان در ﺑﺮم داﺷﺘﯽ
ﺑﮫ ﭘﯿﺮی ﭼﺮا ﺧﻮار ﺑﮕﺬاﺷﺘﯽ
...
وﻓﺎ و ﺧﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮ
ﭘﺮ از رﻧﺠﻢ از رای ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﻮ
ﻣﺮا ﮐﺎچ ھﺮﮔﺰ ﻧﭙﺮوردﯾﯿﯽ
ﭼﻮ ﭘﺮورده ﺑﻮدی ﻧﯿﺎزردﯾﯿﯽ
ھﺮاﻧﮕﮫ ﮐﮫ زﯾﻦ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﮕﺬرم
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﻔﺎی ﺗﻮ ﺑﺎ داورم
...
ﻣﺤﺘﻮای اﺑﯿﺎت ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ از ﭘﯿﺮی و ﻧﺎﺧﻮش اﺣﻮاﻟﯽ ﻣﯽ-ﻧﺎﻟﺪ ،و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ ﭼﺮخ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﻣﺘﮭﻢ
ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺛﺒﺎت و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺪارد و ﭘﺮوردن و آزردﻧﺶ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﭼﺮخ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺳﺦ،
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻮاﻟﮫ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽِ اﯾﻦ ﺑﯿﺪاد ،اوﺳﺖ .ﺧﻮب ،آﺷﮑﺎرا ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﻟﺤﻦ و ﻣﻮﺿﻮع
از ﺳﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪاراﻧﮫ و ﺧﻮدﻣﺪاراﻧﮫ اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮی ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻃﻐﯿﺎن از آن ﺑﺮ ﻣﯽ-ﺧﯿﺰد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺑﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ-دھﺪ]]:٢٧
ﺑﮫ ﯾﺰدان ﮔﺮای و ﺑﮫ ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه
ﺑﺮاﻧﺪازه زو ھﺮچ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاه
ﺟﺰ او را ﻣﺨﻮان ﮔﺮدﮔﺎر ﺳﭙﮭﺮ
ﻓﺮوزﻧﺪهی ﻣﺎه و ﻧﺎھﯿﺪ و ﻣﮭﺮ
وزو ﺑﺮ روان ﻣﺤﻤﺪ درود
ﺑﮫ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﻓﺰود
ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺷﺎره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﮫ رواﯾﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ از اﻧﺪرزھﺎی اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ-ﺷﻮد ،ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا زرﺗﺸﺘﯽ راﺳﺖ
ﮐﯿﺸﯽ اﺳﺖ و از ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﮫ-اش ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﺎﭘﻮر ،ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ در اﺑﯿﺎت ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه ،ردﭘﺎی ﺑﺎورھﺎی زرﺗﺸﺘﯽ را ﺑﮫ
روﺷﻨﯽ ﻣﯽ-ﺗﻮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺪرزھﺎی اردﺷﯿﺮ ﺑﮫ ﺷﺎﭘﻮر ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ]]:٢٨
ز ﺧﺎﺷﺎک ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺎ ﻋﺮش راﺳﺖ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ ﯾﺰدان ﮔﻮاﺳﺖ
ازو ﺑﺮ روان ﻣﺤﻤﺪ درود
ﺑﮫ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮ ھﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻓﺰود
ﺳﺮاﻧﺠﻤﻦ ﺑﺪ ز ﯾﺎران ﻋﻠﯽ
ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪ او را ﻋﻠﯽ وﻟﯽ
ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ اﺷﺎره ،در اﻧﺘﮭﺎی داﺳﺘﺎن اﻧﻮﺷﯿﺮوان و ﺑﺰرﮔﻤﮭﺮ وﺟﻮد دارد .در آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ]]:٢٩
ز ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﻣﺤﻤﻮد ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻄﯿﺐ

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﺮاﯾﺪ ﺻﻠﯿﺐ
ھﻤﯽﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﭼﻨﺪ ﮔﺎه
ﻧﮭﺎن ﺑﺪ ز ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﮐﯿﻮان و ﻣﺎه
ﭼﻮ ﺗﺎج ﺳﺨﻦ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺸﺖ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﮫ آﻓﺎق ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸﺖ
زﻣﺎﻧﮫ ﺑﻨﺎم وی آﺑﺎد ﺑﺎد
ﺳﭙﮭﺮ ازﺳﺮﺗﺎج او ﺷﺎد ﺑﺎد
ﺟﮭﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ھﻨﺪ
ﺑﺘﯿﻐﯽ ﮐﮫ دارد ﭼﻮ روﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪ
ﺗﻤﺎم اﺷﺎره-ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﮫ در آن از اﻋﺘﻘﺎد وی ﺑﮫ اﺳﻼم ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ ،در ھﻤﯿﻦ ﭼﮭﺎر ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ-ﺷﻮد .ﻣﻮاردی ﮐﮫ از ﭼﻨﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ھﻢ اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ:
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻣﻮرد ،در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻠﯿﺪی از ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ-ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮭﻢ آﻏﺎز
ﻣﯽ-ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﻏﺎز ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻓﺘﺮھﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ-ی اوﻟﯿﮫ ﺑﻮده ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ-ﺧﻮرده اﺳﺖ]].٣٠
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎ ﻟﺤﻨﯽ رﺳﻤﯽ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ،و ﺳﺎده دارﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰ اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺘﺎﯾﺶ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در اﺑﺘﺪای ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ آﻣﺪه و ﺑﮫ ﮔﻤﺎن
ﻣﻦ ﺳﺮوده-ی ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ در اﯾﻦ اﺑﯿﺎت دﯾﺪه ﻧﻤﯽ-ﺷﻮد .اﺷﺎره-ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ ،و ﮐﺎﻣﻼ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از اﻧﮓ ﺧﻮردن وادار ﺷﺪه ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن دﯾﻨﯽ راﯾﺞ در دوران ﺧﻮد اﺷﺎره-ای ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮدنِ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ،و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎدارﺷﺎن در ﻣﺘﻦ ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺑﺨﺸﮭﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻏﯿﺮﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺳﺮوده ﺷﺪه-اﻧﺪ.
ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﮫ در آﺧﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﮑﻨﺪر آﻣﺪه-اﻧﺪ و ﺟﺒﺮانِ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدون ﺑﻮده-اﻧﺪ،
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺷﺎره-ھﺎ در ﻣﻮاردی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯽ-ﭘﺮدازد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﮫ-ی ﻣﺨﺘﺼﺮِ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺲ
از ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ از ﭼﺮخ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاردی ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﯾﺎ
)ﻣﻌﻤﻮﻻ( ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ-ی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ-ی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از اﺑﯿﺎت ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-دھﺪ ﮐﮫ اﺷﺎره-ھﺎی وی ﺑﮫ ﺑﺎورش ﺑﮫ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻞ ،ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ھﺰار ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ و در آن ﺗﻨﮭﺎ ﭼﮭﺎر
ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺗﺎزه ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻢ دﻧﺒﺎﻟﮫ-ی ﺷﮑﻠﯽ از ﮐﻔﺮﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻧﺪاﻣﻮار ﺑﺎ ﻣﺪح
و ﺛﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ﻏﯿﺎبِ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺎورِ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،اﺷﺎره-ھﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺎبِ اﯾﻦ ﺑﺎور دﻻﻟﺖ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ-ی رﺳﺘﻢ ﻓﺮﺧﺰاد و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ-اش در ﻣﻮرد ﻇﮭﻮر اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﺎزﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آن ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﮫ-ی ﺳﻌﺪ وﻗﺎص ﺑﮫ ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر اﯾﺮان را ﺷﺮح ﻣﯽ-دھﺪ ،دﻋﻮتِ او ﺑﮫ اﺳﻼم را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ]]:٣١
ﺑﺘﺎزی ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺖ
ﭘﺪﯾﺪار ﮐﺮد اﻧﺪرو ﺧﻮب و زﺷﺖ
ز ﺟﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ وز آدﻣﯽ
ز ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ
ز ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻗﺮآن و وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ
ز ﺗﺄﯾﯿﺪ و ز رﺳﻤﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ز ﻗﻄﺮان و ز آﺗﺶ و ز ﻣﮭﺮﯾﺮ
ز ﻓﺮدوس وز ﺣﻮر وز ﺟﻮی ﺷﯿﺮ
ز ﮐﺎﻓﻮر ﻣﻨﺸﻮر و ﻣﺎء ﻣﻌﯿﻦ
درﺧﺖ ﺑﮭﺸﺖ و ﻣﯽ و اﻧﮕﺒﯿﻦ
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺑﭙﺬﯾﺮد اﯾﻦ دﯾﻦ راﺳﺖ
دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﺷﺎھﯽ و ﺷﺎدی وراﺳﺖ
ھﻤﺎن ﺗﺎج دارد ھﻤﺎن ﮔﻮﺷﻮار
ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺑﻮی و رﻧﮓ و ﻧﮕﺎر
ﺷﻔﯿﻊ از ﮔﻨﺎھﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد
ﺗﻨﺶ ﭼﻮن ﮔﻼب ﻣﺼﻌﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻌﻨﮫ-آﻣﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﺳﺮودﻧﺸﺎن از ﺷﺎﻋﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻼم ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
را در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ اﺷﺎره-ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎن ،اﺷﺎره-ھﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎرا ﺷﻌﻮﺑﯽ اﺳﺖ .او ﺗﺎزﯾﺎن را ﺑﮫ

ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ و ﻋﮭﺪﺷﮑﻨﯽ-ﺷﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻠﯿﺪی – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮداﺑﮫ و ﺿﺤﺎک -را ﮐﮫ از ھﺮ ﻧﯿﺮو و ﻓﺮ
ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﺑﯽ-ﺑﮭﺮه-اﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺗﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺑﮫ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﺷﻌﺎر ﻓﺮدوﺳﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ ﻣﯽ-ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﺰﻣﮭﺎی
ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن ﺣﻤﺎﺳﮫ-اش اﺷﺎره ﮐﺮده و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن و ﻣﻮﺑﺪان ﺑﮫ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و ﻣﯽ-ﮔﺴﺎری ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮده-اﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد .اﯾﻦ در ﺗﻌﺎرض آﺷﮑﺎر ﺑﺎ آرای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮردن ﺷﺮاب را ﮔﻨﺎه ﻣﯽ-داﻧﻨﺪ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﯾﯿﻨﮭﺎ و
ﺑﺎورھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎده را ﺧﻮش ﻣﯽ-داﺷﺘﮫ-اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ از رﻓﺘﺎر زﻧﺎن در
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ دارد در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﺣﺠﺎب ﺑﮫ روﺷﻨﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ
ﺷﺪه ،و رﮔﮫ-ھﺎﯾﯽ از زن-ﺳﺎﻻری در ﮐﺮدار ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎدﯾﻨﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ-ﺷﻮد ،ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮭﻨﮫ-ی ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﺘﺎد ﻃﻮس ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺷﻌﺮی و ﻋﻔﺖ ﮐﻼم ﻧﯿﺰ ﯾﮕﺎﻧﮫ-ی دھﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺗﮑﺮار
ﺷﻮﻧﺪه و ﺑﯽ-ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﮐﮫ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ در ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺟﻊ وی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺑﻮدنِ زﻧﺎن در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﮫ-ی
ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ .در ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ-ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ ،در ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد آﻣﯿﺰش ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻘﺪم ﻣﯽ-ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﺮﺻﮫ-ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه زوج
ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده-ی ﭘﺪری-ﺷﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮭﻤﯿﻨﮫ-ای ﮐﮫ رﺳﺘﻢ را ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ-ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی روداﺑﮫ-ای ﻣﯽ-ﮔﺬارد
ﮐﮫ زال را ﺑﮫ ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﻣﯽ-ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪرش و ﺷﺎھﻨﺸﺎه اﯾﺮان ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ از در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در ﻣﯽ-آﯾﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ راﺑﻄﮫ-ی
ﻣﻨﯿﮋه ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ،و ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﯿﺎوش ،و ﺣﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮداﺑﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎوش.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﮐﺮدار ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ-ای – ﺑﮫ وﯾﮋه رﺳﺘﻢ -ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﯿﭻ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﻧﺪارد .رﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ھﻤﺎورد ﻣﻘﺪس ﺧﻮﯾﺶ
–ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﮫ ﺟﻨﮕﺎور ﻣﻘﺪس دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ -،ﻣﺮدی ﻓﺮوﺗﻦ و ﺗﺎﺑﻊ اراده-ی ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .او آﺷﮑﺎرا
ﻣﻮﺟﻮدی ﯾﺎﻏﯽ و ﺧﻮدﻣﺪار اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻤﯽ-آورد و ﺣﮑﻢ و ﻗﺎﻋﺪه-ای ﺟﺰ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد وﺿﻊ ﮐﺮده را
ﻧﻤﯽ-ﭘﺬﯾﺮد]٣٢]:
ﻧﺒﻨﺪد ﻣﺮا دﺳﺖ ﭼﺮخ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﮫ ﮔﻔﺘﺖ ﺑﺮو دﺳﺖ رﺳﺘﻢ ﺑﺒﻨﺪ
ﮐﮫ ھﺮ اﺧﺘﺮی ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺮﮐﺸﺪ
اﮔﺮ ﭼﺮخ ﮔﺮدﻧﺪه اﺧﺘﺮ ﮐﺸﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزم ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺸﻮرش
ﺑﮫ ﮔﺮز ﮔﺮان ﺑﺸﮑﻨﻢ ﻟﺸﮑﺮش
دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی و ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ وی و ﺗﻤﺎﯾﺰش از ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﯿﻠﺲ و آژاﮐﺲ و ھﺮﮐﻮل و زﯾﮕﻔﺮﯾﺪ ھﻢ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
از ﺧﺮد ﺑﮭﺮه-ای ﺑﺴﯿﺎر دارد و ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﮐﺮدﮔﺎر ھﻤﭽﻮن ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ دو ﺳﻮﯾﮫ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺎﻟﺒﮭﺎی رﺳﻤﯽ و
ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﯽ-ﮔﻨﺠﺪ .رﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻤﻮن اﺑﺮاﻧﺴﺎن در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﮭﻠﻮان ﻣﻘﺪس اﯾﺮاﻧﯽ –ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر -را از ﭘﺎی در ﻣﯽ-آورد و اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ،ﮐﮫ ﺑﯽ-ﺗﺮدﯾﺪ آﻓﺮﯾﺪه-ی ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮدِ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺪای از ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮاژﯾﮏ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﮫ و ﺟﺬاﺑﯽ ﮐﮫ دارد ،ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ژرﻓﺘﺮ را ھﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ-ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و آن ھﻢ ﺳﺮﮐﺸﯽ رﺳﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوھﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻘﺪس و ﻧﺎﻣﻘﺪس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ رﺳﺘﻢ ھﻢ ﮐﺸﻨﺪه-ی دﯾﻮ ﺳﭙﯿﺪ – ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه-ی ﺟﺎدوان و دﯾﻮھﺎ -در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ اﺳﺖ،
و ھﻢ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر را از ﭘﺎی در ﻣﯽ-آورد ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﮭﻠﻮان ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ “ﻓﺮاﺳﻮی ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ” ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﭘﮭﻠﻮانِ ﺑﺎ اﯾﻤﺎنِ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ اراده-ی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺧﻠﯿﻔﮫ-ی وی،
ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ.
اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ-ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ اﺷﺎره-ی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽ-ﺷﻮد ،و ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و روزه و زﯾﺎرت ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ھﻢ رﯾﺸﮫ داﺷﺘﮫ-اﻧﺪ،
ﺑﮫ ﻋﻤﺪ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه-اﻧﺪ .ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن ﺟﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از ﯾﺰدان ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ-ﮐﻨﻨﺪ و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﺮاﺳﻢ
ﻓﺸﺮدن ھﻮم ،ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺑﮫ رﺳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ –ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن -ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺤﻮر اﺧﻼق در
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻧﮫ ﺧﺪا ،و اﯾﺰد در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی دوردﺳﺖ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﯿﮏ و
ﺳﻨﺠﮫ-ی ﮐﺮدارھﺎی درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺎﻃﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﻧﮫ در ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث آن ﺑﺴﯿﺎر
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ ،و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫی دوران اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎز ردﭘﺎی دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻇﮭﻮر ﻣﻌﺠﺰه-ھﺎ ﯾﺎ ﻧﺰول ﺑﻼھﺎی
اﻻھﯽ ﻣﯽ-ﺗﻮان دﯾﺪ ،در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ و دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺳﯿﺮ ﺣﻮادث ﻧﺪارد .آﺳﻤﺎﻧﯽ-ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻮادث ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﯿﻤﺮغ و دﯾﻮھﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﮔﮭﮕﺎه ﺳﺮوش ھﻢ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
و ﺧﺒﺮی را ﺑﺮای ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﻣﯽ-ﺑﺮد ،ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺰﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻨﺠﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ
دﯾﺪن ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺮدﻣﺎن و زاﯾﭽﮫ-ی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻌﺒﯿﺮ روﯾﺎھﺎ آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶ-ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن و اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ
ﭘﯿﺸﺎزرﺗﺸﺘﯽ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ﮐﮫ اﯾﺰدان اﺧﺘﺮی و ﻧﯿﺮوھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﮑﺜﺮ را ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽ-دﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ-اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و از زﻣﯿﻨﮫ-ای
ﻓﮑﺮی ﺑﺮ ﻣﯽ-ﺧﺎﺳﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﺎﻃﯿﺮ و ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮭﻦ اﯾﺮاﻧﯽ رﯾﺸﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﯾﺎ ﺳﻨﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .اﺷﺎره-ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﯾﺎ ﺳﻨﯽ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن

اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از آن اﺑﯿﺎت اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ھﻤﮕﯽ در ھﻤﺎن ﻗﺎﻟﺐِ “ﻣﻘﺪﻣﮫ-ای ﺑﺮ ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد” ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ در درﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽ-ﺷﺪه ،ﺑﻮده-اﻧﺪ.
ﻓﺮدوﺳﯽ و زرﺗﺸﺖ
ﺑﺎ رد ﮔﺰﯾﻨﮫ-ی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدنِ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦِ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﮫ از دﯾﺪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻠﺪﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻓﺮدوﺳﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺷﻮاھﺪی ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺘﺪاد وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ در اﺷﺎره-ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ زرﺗﺸﺖ و
دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﻦ اﺳﻼم را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﺑﯿﺖِ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ھﻤﮫ ﺟﺎ از دﯾﻦ ﺑﮭﯽ و ﻣﺰداﯾﯽ
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .دوم آن ﮐﮫ در ﮐﻞ اﺷﺎره-ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ
اوﺳﺘﺎ را ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر و ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ ﺑﮭﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ دوﯾﺴﺖ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﻐﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن رواﯾﺖِ
ﺣﻤﻠﮫ-ی اﻋﺮاب ﺑﮫ اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﺎر ﺣﮑﯿﻢ ﻃﻮس ﻣﻮج ﻣﯽ-زﻧﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ-ی ﻣﻠﯽ اﻧﻘﺮاض ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ-ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺟﻨﺒﮫ-ھﺎی دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽِ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﺎزﯾﺎن را ھﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽ-ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﺒﻮدنِ ﻓﺮدوﺳﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ-ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ-ی اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ در اﺛﺮ ﺳﺘﺮگ ﺧﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶِ زاﯾﺶ و رﺳﺎﻟﺖ زرﺗﺸﺖ را
ﺧﻮد ﻧﺴﺮوده و ﺑﮫ ﺟﺎی رواﯾﺖ ﮐﺮدنِ آن از ھﺰار ﺑﯿﺖِ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﺳﺘﺎن زرﺗﺸﺖ ،ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن ،و در ﻧﺰد ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ اﺛﺮی را
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﻓﺼﻠﯽ از آن را ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﺑﮕﺬارد و اﺛﺮی از ﺷﺎﻋﺮی دﯾﮕﺮ را ﻋﯿﻨﺎ در آن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺟﻠﻮه
ﻣﯽ-ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺲ از ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زدﻧﺪ و ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از او ﺷﺎﺧﮫ-ھﺎﯾﯽ از اﺳﺎﻃﯿﺮ
ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ-ای را ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﻣﯽ-دادﻧﺪ ،رواﯾﺖ رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر را ﻋﯿﻨﺎ از ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و در اﺛﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮدوﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﻌﺪ از او ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻘﻠﯿﺪ از او اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-ﺷﺪه و ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ-ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﯽ اﯾﻨﮑﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل را ،ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ وﯾﮋه اﻧﺠﺎم داده .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﻮﻟﻒ را ﮐﺎﻣﻼ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮدنِ دﻗﯿﻘﯽ
در ﺳﺮودن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮدش ﺑﺎ او ،و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺸﻮﯾﻘﮭﺎی او در ﺳﺮوده ﺷﺪن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،و اﯾﻦ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﮫ
روﯾﺎﯾﺶ آﻣﺪه و او را ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ در اﺑﺘﺪای ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﯽ-ﮔﻮﯾﺪ]]:٣٣
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻣﺪ ﮔﺸﺎده زﺑﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮب و ﻃﺒﻊ روان
ﺑﮫ ﺷﻌﺮ آرم اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
ازو ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ دل اﻧﺠﻤﻦ
ﺟﻮاﻧﯿﺶ را ﺧﻮی ﺑﺪ ﯾﺎر ﺑﻮد
اﺑﺎ ﺑﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻮد
ﺑﺮو ﺗﺎﺧﺘﻦ ﮐﺮد ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮگ
ﻧﮭﺎدش ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﺮگ
ﺑﺪان ﺧﻮی ﺑﺪ ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺪاد
ﻧﺒﺪ از ﺟﻮاﻧﯿﺶ ﯾﮏ روز ﺷﺎد
ﯾﮑﺎﯾﮏ ازو ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺷﺪ
ﺑﮫ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ
ﺑﺮﻓﺖ او و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻣﺎﻧﺪ
ﭼﻨﺎن ﺑﺨﺖ ﺑﯿﺪار او ﺧﻔﺘﮫ ﻣﺎﻧﺪ
اﻟﮭﯽ ﻋﻔﻮ ﮐﻦ ﮔﻨﺎه ورا
ﺑﯿﻔﺰای در ﺣﺸﺮ ﺟﺎه ورا
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﺮدوﺳﯽ آﺷﮑﺎرا ﺑﺮای دﻗﯿﻘﯽ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و او را –ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺧﻮی ﺑﺪش ،ﮐﮫ ﻏﻼﻣﺒﺎرﮔﯽ ﺑﻮده و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻠﺶ ﺷﺪه -ﺑﮫ ﻧﯿﮑﻮرﻓﺘﺎری و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻣﯽ-ﺳﺘﺎﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺖ آﺧﺮی ،ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وزن ﺳﺴﺘﺶ ،و
ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮭﯽ ،ﻋﻔﻮ ،و ﺣﺸﺮ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﮫ-اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻠﯽ – ﺣﺪسِ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدن در ﮔﻨﺎه دﻗﯿﻘﯽ ،و ﻧﮫ دﯾﻦ اوﺳﺖ! -ﺑﺎ او
اﺣﺴﺎس ھﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽ-ﮐﺮده و ﺑﮫ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪﻧﺶ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻧﻠﺪﮐﮫ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﯽ-ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ رواﯾﺖِ دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد زاﯾﺶ زرﺗﺸﺖ و ﻣﺎﺟﺮای
ﺗﺤﻮل دﯾﻦ او ھﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ،و ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮده ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﺘﻦ دﻗﯿﻘﯽ
را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ-ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﺮاﯾﺪ ،ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮده و در ھﺰار ﺑﯿﺖِ
ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ-ﻧﺎﻣﮫ-اش ھﻢ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ-ﺗﻮان اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ را ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺮﻣﺮﺳﻮم و ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدﻧﺶ ،ﻧﺸﺎﻧﮫ-ای دال ﺑﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺶ داﻧﺴﺖ .ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺗﮑﺮار زﯾﺎدِ واژه-ی ﯾﺰدان را
ﻧﯿﺰ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺑﮫ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﯽ-ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻓﺮدوﺳﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﯽ-ﺑﻮده،
ﻣﯽ-ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ او ﺑﮫ اوﺳﺘﺎ و دﯾﻦ ﺑﮭﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺎره ﮐﺮده ،اﻣﺎ
ﺷﯿﻮه-ی ﺑﯿﺎﻧﺶ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎورِ ﭘﺎﯾﺪارش را ﺑﮫ آن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ-دھﺪ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ -ﺑﮫ واژﮔﺎن ﻣﮭﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اھﻮرا ،ﻣﺰدا ،ھﺮﻣﺰ )ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎم ﺧﺪا ،و ﻧﮫ ﺷﺎھﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ( ،ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ ،ﯾﺴﻨﺎ ،ﯾﺸﺖ ،ﻧﺴﮏ و اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ ھﯿﭻ اﺷﺎره-ای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
واژه-ی ﮐﺸﺘﯽ ھﻤﻮاره در ﺗﺮﮐﯿﺐِ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮫ-ی دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﯿﺎن ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ھﯿﭻ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﮫ
ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ دﻋﺎھﺎی ﻣﺸﮭﻮر و ﻣﮭﻢِ اﯾﺸﺎن در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ-ﺧﻮرد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺖ
ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ )ﻣﺜﻞ اﺷﻢ وھﻮ( از ﻧﻈﺮ آواﯾﯽ و وزﻧﯽ ﺑﺎ وزن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﺷﺎره-ھﺎی ھﺠﺪه-ﮔﺎﻧﮫ-ی او ﺑﮫ اوﺳﺘﺎ )ﮐﮫ در ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت وزﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺎ آﻣﺪه( ،ﺑﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد ،در
ﺗﺮﮐﯿﺐ زﻧﺪ و اوﺳﺘﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ-ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮ اوﺳﺘﺎ ﺑﻮده و در زرﺗﺸﺘﯽ-ﮔﺮیِ راﺳﺖ
دﯾﻦِ آن دوران ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ ھﻤﺘﺎ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اوﺳﺘﺎ داﻧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽ-ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ از ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی دﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده -ﮐﮫ
زﻧﺪ –ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ -را ھﻤﭙﺎی ﺧﻮدِ اوﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ-داده-اﻧﺪ و آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻣﺰدﮐﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺪﯾﮏ )زﻧﺪﯾﻖ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ-ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺎره-ی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ اوﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺧﺮج دھﯿﻢ ،رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺰدﮐﯽ دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮدوﺳﯽ
ھﻨﮕﺎم رواﯾﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺰدک ﺑﮫ روﺷﻨﯽ از اﻧﻮﺷﯿﺮوان دادﮔﺮ ھﻮاداری ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺰدﮐﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺷﺎره-ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﮫ زردﺷﺖ ھﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﺳﺎن اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ،از ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﮑﺮﯾﻤﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﻮمِ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ “آﺗﺶ زردھﺸﺖ” اﺷﺎره ﻣﯽ-ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﮫ ﻏﯿﺎﺑﯽ
آﺷﮑﺎر در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﮫ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﻣﻮرد دﯾﻦ زردﺷﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽ-ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺷﺎره-ھﺎﯾﺶ ﺑﮫ زرﺗﺸﺖ و دﯾﻦ ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف اﺷﺎره-ھﺎی ﮐﻢ-ﺷﻤﺎرﺗﺮش ﺑﮫ دﯾﻦ اﺳﻼم ،در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮭﺎی
ﻓﺼﻠﮭﺎ و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺪح ﻣﯽ-ﺷﺪه ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮑﺮده و آن را در ﺳﺮاﺳﺮ اﺛﺮ ﺧﻮد ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﻦ
ﻃﻌﻨﮫ-آﻣﯿﺰ و ﮔﺰﻧﺪه-ای ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﺎه ﺑﺎ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽ-دھﺪ ،در ﻣﻮرد دﯾﻦ
زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ-ﺧﻮرد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰِ ﻓﺮدوﺳﯽ از رواﯾﺖ ﮐﺮدنِ ﻣﺎﺟﺮای زرﺗﺸﺖ ،و واﮔﺬار ﮐﺮدنِ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﮫ دﻗﯿﻘﯽ ،و ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻦ
وی ،ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدداری از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎره-اش ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎ
ﮔﺮاﯾﺸﯽ دوﮔﺎﻧﮫ در ﻣﻮرد دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای دﻗﯿﻘﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل اﻣﺎﻧﺘﺪاراﻧﮫ-ای ﮐﮫ از
ﯾﮏ زرﺗﺸﺘﯽ در ﻣﻮرد آﻏﺎزﮔﺎه اﯾﻦ دﯾﻦ داﺷﺘﮫ ،ﮔﺮاﯾﺸﺶ ﺑﮫ ﻣﺰدﯾﺴﻨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ-دھﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﮫ و ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ و ﮐﻢ
ﺷﻤﺎر ﺑﻮدن اﺷﺎره-ھﺎی ﺧﻮدش ﺑﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﮫ آن را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ-دھﺪ.
ﺣﺪس ﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮای دﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮده ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ھﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده داﺳﺘﺎن ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ را از زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدن ﺑﮫ آن،
ﻧﻤﯽ-ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﻧﻤﯽ-ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آن ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ-ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮدنِ رواﯾﺖ
زرﺗﺸﺖ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺳﺮاﯾﺶ آن را ﺑﮫ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺟﺪای از اﯾﻦ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،و ارﺟﺎﻋﺎت اﻧﺪک ،ﺑﮫ ﮔﻤﺎﻧﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرز دﯾﮕﺮی ﺑﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﺒﻮدنِ ﻓﺮدوﺳﯽ در دﺳﺖ اﺳﺖ،
و آن ﻣﺤﺘﻮای ﺣﻤﺎﺳﯽ داﺳﺘﺎنِ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ-داﻧﯿﻢ ،ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﯾﺎ وﯾﺸﺘﺎﺳﭗ در اﺳﺎﻃﯿﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﺷﺎھﯽ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ
ﻣﯽ-ﮔﺮود ،و ﭘﯿﺮوی راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮای وی ﻣﯽ-ﺷﻮد .ﺑﺮادرش زرﯾﺮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮭﯿﺪ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﭘﺴﺮش اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﭘﮭﻠﻮان ﻣﻘﺪس اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ .دﻗﯿﻘﯽ ،در ﺑﺨﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺑﯽ-ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ اﺻﻠﯽ-اش ﯾﺎدﮔﺎر زرﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﺘﻨﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ-ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ دﻗﯿﻘﯽ ھﻤﺪاﺳﺘﺎن اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر را ھﻤﭽﻮن ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪس و اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯽ-ﺳﺘﺎﯾﺪ ،ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ او ﺑﺎ زرﺗﺸﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ،و داﺳﺘﺎن ھﻔﺖ ﺧﻮان او را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ .داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ روﯾﯿﻦ ﺗﻦ
ﺷﺪنِ اﺳﻨﻔﺪﯾﺎر ،و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ِ-او ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ-ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻓﺮدوﺳﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ اﺑﺪاﻋﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﯽ-زﻧﺪ .آن ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﮭﺮﻣﺎن دﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ –ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر -را در ﻓﺮازی دﯾﺪﻧﯽ از ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ – ﯾﻌﻨﯽ
رﺳﺘﻢ ﮐﮫ آﻓﺮﯾﺪه-ی ﺧﻮدش اﺳﺖ -ﻗﺮار ﻣﯽ-دھﺪ .اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن اﺑﺮﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ دﯾﻨﯽ و اﺑﺮﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در اﺳﺎﻃﯿﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آن ،و ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺎری زﯾﺒﺎی آن را ﺑﯽ-ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﺣﻤﺎﺳﮫ در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
از دﯾﺪ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﺷﺎھﯽ ﻃﻤﻌﮑﺎر و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد رﺷﮏ ﻣﯽ-ﺑﺮد و ﻣﯽ-ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ
را از دﺳﺘﺮس او دور ﻧﮕﮫ دارد .او ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺎ
رﺳﺘﻢ زﻧﺪه ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،او را ﺑﺎ ﺷﺮﻃﮭﺎﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ رواﻧﮫ-ی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﮭﻤﺘﻦ ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪنِ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر و
روﯾﺎروﯾﯽ اﯾﻦ دو اﺑﺮﭘﮭﻠﻮان ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﺟﺮای رﺳﺘﻢ و ﺳﮭﺮاب ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﭘﺎﯾﮫ دﻟﮑﺶ اﺳﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ-ی ﮔﺮدش اﺧﺘﺮان و
ﺗﺼﺎدف و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﮫ اراده-ی ﺷﺎھﯽ ﺑﺪﺧﻮاه در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده-ی آن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ-ﺧﻮرد .ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدنِ
ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﺎهِ ﺑﺪﺧﻮاه ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺳﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،از رواﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮل زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ-ﺷﻮد

و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﻘﯿﺾ آن را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ-ﮐﺸﺪ .ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺎری داﺳﺘﺎن ﻧﺒﺮد رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮده دارد و
ﮔﻔﺘﻨﯽ در ﺑﺎب آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر و ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺳﺘﻌﺎری ﻧﮭﻔﺘﮫ در آن – ﭼﺸﻢِ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﺳﯿﻤﺮغ ،ﭼﻮب ﮔَﺰﯾﻦ ،ﺑﺪﺧﻮاھﯽِ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ،روﯾﯿﻦ ﺗﻦ ﺑﻮدنِ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،و… -ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻧﺒﻮدنِ او ﺑﮫ دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﮫ

ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻓﺮدوﺳﯽ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﯾﮑﺘﺎاﻧﮕﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎور داﺷﺘﮫ و او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪه
اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ و درﺟﮫی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاریای ﮐﮫ ﺑﺮای او ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮده ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ھﻢﻋﺼﺮاﻧﺶ اﺳﺖ.
دوم آن ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﮫ از زﺑﺎن ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ و ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ دادﯾﻢ ،ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻧﮕﺎر ﮐﮫ او ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺿﺮورت و ﺑﺮای دﻓﻊ ﺧﻄﺮ در ﻣﺘﻦ وارد ﮐﺮده و در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﻟﺤﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺶ ﺑﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﻮم آن ﮐﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﺒﻮده و از ﺑﯿﺮون ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺖ دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﮫ
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻃﻮﺳﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ )ﻧﺴﺨﮫی ﻣﺴﮑﻮ( ،ﻧﺸﺮ ﭘﯿﻤﺎن.١٣٧٩ ،
ﻧﻠﺪﮐﮫ ،ﺗﺌﻮدور ،ﺣﻤﺎﺳﮫی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮫی ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی ،ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﯽ.١٣۶٩ ،
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻓﺮدوﺳﯽ ،در :ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت) ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ دھﺒﺎﺷﯽ ،ﻧﺸﺮ
ﻣﺪﯾﺮ.١٣٧٠ ،
زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ،ﻋﺒﺎس ،ﻓﺮدوﺳﯽ و ﻃﺒﺮی در :ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت) ،ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ دھﺒﺎﺷﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺪﯾﺮ،
.١٣٧٠
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﭼﮭﺎر ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ.١٣۴۶ ،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮا ﺑﮭﺎر ،ﭼﺎپ دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﺎور ،ﺗﮭﺮان .١٣۶۶
ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﻧﻮراﷲ ﺑﻦ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،داراﻟﻄﺒﺎﻋﮫ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﮭﺮان .١٢٩٩،
رﯾﺎﺣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ،ﻓﺮدوﺳﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺷﻌﺮ او.١٣٧۵ ،
رﯾﺎﺣﯽ  ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ.١٣٧٢ ،
ﻗﺰوﯾﻨﯽ رازی ،ﺷﯿﺦ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﻘﺾ  ،ﭼﺎپ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪث ارﻣﻮی  ،ﺗﮭﺮان .١٣۵٨
ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﮭﯽ ﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﻮاد روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ زوار ،ﺗﮭﺮان.١٣٣٩ ،
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،زﮐﺮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،آﺛﺎراﻟﺒﻼد و اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد ،دار ﺻﺎدر ،دار ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯿﺮوت١٩۶٠ ،م.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﻓﯽ ،ﻓﺼﯿﺢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺼﯿﺤﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮخ ،ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻣﺸﮭﺪ.١٣۴١ ،
دوﻟﺖ ﺷﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺸﻌﺮاء ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ،ﻻھﻮر١٩٣٩ ،م.
ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ی ﺑﺎﯾﺴﻨﻐﺮی ،ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺸﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﯾﺮان ،ﺗﮭﺮان.١٣۵٠ ،
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ،ﻓﺮﺷﯿﺪ ،اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﮫ رواﯾﺖ ﻣﺘﻦ-ھﺎی ﭘﮭﻠﻮی ،ﻧﺸﺮ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ-ﻓﺮ.١٣٨٧ ،
ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ )دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ( ،ﺑﮫ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف
ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٨ ،
[] ١ﻧﻠﺪﮐﮫ.١٣۶٩ ،
[] ٢ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.١٣٧٠ ،
[] ٣زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ.١٣٧٠ ،
[] ۴][۴ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ.٨٣ - ٧۵ :١٣۴۶،
[] ۵ﺗﺬﮐﺮهی دوﻟﺘﺸﺎه ).١٩٣٩م (٣٠-٢۶ :ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﺜﻘﺎل زر و ﻣﺠﻤﻞ ﻓﺼﯿﺤﯽ ) (١۴٠-١٢٩: ١٣۴١ﺻﺪ ھﺰار درم
ﻧﻘﺮه آورده اﺳﺖ.
[] ۶ﻣﻘﺪﻣﮫی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫی ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮی.٢٢-٧ :١٣۵٠ ،
[] ٧][٧ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ.٨٣ -٨٢ :١٣۴۶،
[] ٨ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن.٨ -٧ :١٣۶۶ ،
[] ٩][٩ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ.٨۴ :١٣۴۶،
[] ١٠رﯾﺎﺣﯽ .١٣٧۵:١۶٠
[] ١١ﻗﺰوﯾﻨﯽ رازی.١٣۵٨ ،
[] ١٢][١٢ﻋﻄﺎر.٢٨٧-٢٨۶ :١٣٣٩ ،

[] ١٣ﻣﻘﺪﻣﮫی ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫی ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮی.٢٢ -٧ :١٣۵٠ ،
[] ١۴ﻗﺰوﯾﻨﯽ.١٩۶٠ ،م.۴١٧-۴١۵ :
[] ١۵ﺷﻮﺷﺘﺮی.۴٩٨ -۴٩٧ :١٢٩٩ ،
[] ١۶][١۶ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮوﺿﯽ.٨٣- ٧۵ :١٣۴۶،
[] ١٧ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٣٢١۶٠ -٣٢١۵٧ :
[] ١٨ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٢۵٧٨۴ -٢۵٧٧٩ :
[] ١٩ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٣٠٣٨۵ -٣٠٣٧٧ :
[] ٢٠ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ج.٩٣ :۶.
[] ٢١اﺑﺮاھﯿﻤﯽ.١٣٨٧ ،
[] ٢٢رﯾﺎﺣﯽ.۵۶-۵۵ :١٣٧٢ ،
[] ٢٣ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.۴٨٩٠۵ :
[] ٢۴ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.١١۴ -٩٠ :
[] ٢۵ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.۴٨٨٢٧ -۴٨٨١۴ :
[] ٢۶ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٣٠٩۴٠ -٣٠٩٢١ :
[] ٢٧ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٣٠٩۴٣ -٣٠٩۴١ :
[] ٢٨ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٣٢٣٩٠ -٣٢٣٨۴ :
[] ٢٩ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.۴١٣۵٨ -۴١٣۵٢ :
[] ٣٠رﯾﺎﺣﯽ.۵۶-۵۵ :١٣٧٢ ،
[] ٣١ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.۴٨٩١٠ -۴٨٩٠٣ :
[] ٣٢ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٢۶۶۴۵ -٢۶۶۴٣ :
[] ٣٣ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.١۴٢-١٣۵ :
[] ٣۴ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻣﺴﮑﻮ.٢٣۵١٩ -٢٣۵٠٧ :

