
یروشن نگری و موضع گيری فردوس  
"مقابلۀ فرهنگ ايران با فرهنگ اسالمی" در  

 1

  
  

بعدها فرهنگ اسالمی  است که در جريانات موضعگيری ايرانيان در مقابله فرهنگ ايران با آنچه فکرانیفردوسی از نخستين روشن     
 به رغٍمحفظ ارزش های ملی را  او . بروشنی و وضوح جانب فرهنگ ايران را گرفت و جان و مال خود را بر سر آن گذاشتناميده شد
مر و تندرستی و خوشيهای ع. شخصی ترجيح داد و دار و ندار را بر سر آرمانهايش گذاشتهای  حفظ دارايی بر زمانها،  همۀمرسوٍم

 چنين.  و نسخه سياستمداری نوشتای آيندگان الگوی کشور داری کشيدری بازگشت سربلندی های پيشين ريخت و برا به پاناپايدار 
 خود زندگی انغم فردای هم ميهندر  تا اين درجه سازنده و مثبت  کها کردد پيديشومکمتر روشنفکری را در تمام درازای تاريخ ايران 

 در زمان خود چه بسيار ديده ايم روشنفکران . نخواهد و از جايی يا کسی طلبکار نباشده ميان اين در خودبرایيا سهمی  چيزی  و؛کند
ننشانده اند؛ سفره و خانه و کاشانه، همه را ايشان را  ،خواهشان يا بر جای دل سر سفره راهشان ندادهبر را که چون یخواهداد   وترقیم

  . حکايت ديگ و سر سگ. يکجا سوزانده اند
  

 با اين رسم و عنوان در ايران آغاز البته  پيداست که موضع گيری هايی" گ اسالمی فرهنگ ايران با فرهنۀمقابل "اين که ميگوييم     
  .ه استی برازنده چنان جريان هايی دانسته شده بعدها چنين عنوان کهبگونه ای در ايران چرخيدحوادث . هنشد

  ١: سعی ميکنم نمونه هايی بدهم و مطلب را کمی بشکافم شدهدر اين چند دقيقه ای که فرصت داده
 

  د را  چنين آغاز ميکنفردوسی کتابش      
   نگذرد بر انديشهزين برترک    ٢بنام خداوند جان و خرد 

  
د که بيم و  ميکند و نشان ميدهسازديگر ی نغمه اخراسان،  ،ن خطه ايکه او برخاسته بودس از او انديشمند ديگری از همادو سده پ       
   .٣ميانديشيده استدرست  اندازه تا چه  اوبيجا نبوده و  استيان فردوسی از آينده تاريکی که در انتظار ايران و پيش بينیهراس

  
 رسالة" نه وامام محمد غزالی است "  الطيررسالة"ش منطق الطيرکه سرمشق   _ين بلخی يا مالی رومبخش جالل الدعطار  الهام      
 :دنين آغاز ميکن را چابوعلی سينا سروده خود" الطير

   خاک را٤که جان بخشيد و ايمانآن  را پاک آفرين جان آفريٍن
  
ست اما در فاصله دو سده  ایيکساننگاه ست ا آفريدگاری آفريننده جانهنگاه هر دو در اينکه تفاوت از کجاست تا بکجا ؟  کهبينيممی      .

  جوهر و بيانگر تمام آنچيزيست که ما فرهنگ ايران باستان ميناميم اش جای خودخرد کهچنان روزگاری بر سرشان ميآيد که ايرانيان 
  .ميگويند اش" ايمان خاک"ميدهد که خود را به چيزی 

  
شگرفی ست که او برای ما به انجام و ای انديشه فردوسی و کار سترگ ان دهنده چگونگی پهنا و ژرفچک نشهمين مقايسه کو     

  آرام آرام   داشتند پيش خورده بودندده هاس فرهنگی و اجتماعی و نظامی که  ضربۀ از بی هوشٍی در آن هنگام ايرانيان.رسانيده است
در هر گوشه وکنار مملکت آوای مقاومت و مقابله بر می  بتزايد رو  پيوستهٍش در آن فضای آگاهی بخ.بهوش ميآمدند و بيدار ميشدند

   .خاست
  

                                                 
1  
به مناسبت روز زايش فردوسی خوانده شده؛ اينک با افزودن پا نويس ها و ويرايش های ٢٠٠٩ فوريه ١٥ اين نوشته که در جلسه انجمن فردوسی در تارخ -1   ١

.الزم برای چاپ آماده شده است   
. ما امروز اين دو واژه را به جای يکديگر و با معنی يکسان بکار ميبريم. داشته است" عقل"عنی گسترده تری از در ادبيات پيش از اسالم ايران م" خرد   "-٢

بر عهده آنان است که اگر امروز واژه يی . اما اين شلختگی را برفرهنگ نويسان نميتوان بخشيد. زباٍن زنده، تغيير پذير و تحول ناگزير است. اشکالی هم ندارد
زيرا  مهم اين است که هنگام مطالعه نوشته های پيشينيان واژه ها را با همان .  ديگر همان معنی سابق را ندارد؛ معنی يا معانی گذشته را هم گوشزد نمايندداريم که 

.است" هنر"يکی ديگر از نمونه های معروف در اين زمينه واژه .  کارد برد آن زمان بشناسيم  
: نگاه کنيد به" خرد"واژه برای آشنايی بيشتر با کار برد   

١٠٥ تا ٩٧؛ صفحات ٢٠٠٢ژانويه . ؛ ايرج طبيب نيا؛ چاپ ونشر دوم، سانفرانسيسکو، کاليفرنيا"در ستيز رستم و سهراب"  
2  

. در نامه رستم فرخزاد به برادر خود-٣ 3  
٢ 

  بداند و اثبات آن نطقيعنی باور داشتن چيزی بی آنکه صاحب آن خود را ملزم به ارايه دليل و م" ايمان   "-٤
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  عربعليه سروریرا  جنبش هايیو سوم  دوم  سده"هایروشن فکر" -يا به تعبير امروز  -روشن انديشان و روشن بينان بخشی از      
 البد که ی خردستيز،ها" خاک ايمانی" قاومتهایم اما در اثر وده ب رسيد خود در سده چهارم به اوج کردند کهمی آغازو آنجا اينجا

 تازه آنرا و  پذيرفته بودند هم تنها مشگلی نداشتند بلکه آنرا با ارمغانی که از ديار بيگانه آمده بود نهند وه ا بود می همروشنفکرتر
   . رو بخاموشی نهادشانبردند و آرام آرام صداهااز پيش ن کار موثری خردگرايان و  آزادی خواهانسرانجام ٥، ميکردندتئوريزه هم

  .به زنجير کشيده شد" ايمان ورزها" بدست  عاقبت وخرد انديشی در اين ديار رو به ضعف نهاد
 

و در سير تاريخ چه بسا بيشتر و رساتر او نيز يکی از اين همه بود ولی صدايش و پيامش ماند  .ماند  بود که فردوسیصدای اينفقط       
 تکليف خود را بر سر اين دو راهی با خويشتن اينان  زيرا. پر آوازه ترينشان سهروردی و حافظ. گوش جانهای خسته ايرانيان رسيدبه

 اين زيریيش در سرايستيز  حال آنکه ابومسلم با آنهمه غيرت ايراندوستی و عرب.ندهرگز گرفتار هويتی دوگانه نشد روشن کردند و
  ٦ .نامه اسالمی جعل ميکرد تا تبار خود را به عباسيان برساند کوب نسب  زرين عبدالحسينتهبگف دوگانگی فرو افتاد و

دوپارگی در جان تک تک بلکه  .در دو صف جداتنها   اين که نه٧. ايرانيان دو پاره شديمه در برابر اين ارمغان نوظهور مااين شد ک     
  . که تا امروز روز هم مانده ايم.امام حسين و قتلگاه سياوش سرگردان مانديم خيمه  بين.  زبان امروز شديم حر شهيد به.تما نشس

  
 خود چه بسيار صحنه هايی ٨ در داستان های عاميانه. بيشتر است يا رستم دستانسال است که مانده ايم آيا زور موالی متقيانهزار      
 در بيشتر اين داستانها اميرالمومنين . شاخ و برگهای رنگارنگی آنهم با چه.کشيده ايمنبه تصوير   که آزمايی اين دو شخصيترواز ز

 لرزان ميرود و سپس چرخان و فتماندازد که اغلب تا آسمان ه  به هوا میآن پيلتن بينوا را چنان رستم را بر سر دو انگشت بلند ميکند و
اما .  سر تهمتن هزار تکه شده استم نيآيد ديگر برح ایاگر لحظه با سر بسوی زمين ميشتابد که دل حضرتش ی می خورد وسکندر

همان دو انگشت کمربند با جوشان ميشود و درست يک بند انگشت مانده بزمين حضرت مت  ديگ رح يار ايرانيان استچون پروردگار
  . ميگذاردشين بر زمتم را ميگيرد و مثل پر کاهیرس

  
بردو شانه حضرت بوسه ميزند و .  گرد و خاکهای لباسش را ميتکاند.دخيز معموال رستم از زمين بر می.  روشن است بقيه داستان هم
  ٩. اسالم ميآورد

  ١٠. راضی کند به پذيرش دين بهی، گشتاسب،ا به فرمان پدرشرستمی که اسفنديار هم نتوانسته بود او ر
  

ن و گريان بدست بوس آقا  و فردا شتابا، در تخت جمشيد، جشن ميگيريمشادان و خندان سالگی کورش بزرگ را ٢۵٠٠امروز      
  . در مشهد،ميرويم

                                                 
ازاين قرار.   نفر از پنج نفرامامان سنی مذهب که به اسالم دوام و استحکام بخشيده اند ايرانی هستندسه  -٥ 5  

پس از رسول   کهدو تن ازنظريه پردازان و پايه گزاران مذاهب چهارگانه اهل تسنن؛ به اضافه امام  محمد غزالی  که مذهبی بدعت نگذاشت؛ليکن گفته شده است
:اکرم بزرگترين تاثير را براسالم  همو گذاشته است  

. هجری قمری؛ پدرش از کابل و خودش از کوفه است٨٠ ابو حنيفه؛ پيشوا و پايه گزار فرقه حنفی، نخستين فرقه سنی از چهار فرقه اهل تسنن   متولد -        ا  
.هجری قمری؛ پدرش از مرو و خودش از بغداد١۶۴٠متولدهارمين فرقه سنی از چهار فرقه اهل تسنن    احمد حنبل؛ پيشوا و پايه گزار فرقه حنبلی، چ–       ب   
 هجری قمری در توس بدنيا آمد، سفر  ۴۵٠ امام ابو حامد محمد بن محمد اشعری شافعی طوسی ملقب به زين الدين  حجة االسالم  امام غزالی در سال –      پ 

. در همانجا بمرد۵٠۵شت و در اواخر عمر به توس باز گشت و در سال بسيار کرد، و کتاب بسيار نو  
)١٣۵٠تاليف مدرس گيالنی؛چاپ اول " اخالق غزالی"به نقل از کتاب (   

ی های عقل  ضربه کاری و نهايی را به هر گونه عقل گرايی وارد کرد و پيروان بی شمارش را از زحمت تعقل و گرفتار در مجادلۀ معتزله و اشاعره امام غزالی
.برای هميشه وا رهانيد  

١٣٨٠- ١٣٧، ص ص ٢٥٣٥؛ چاپ ششم تهران، "دو قرن سکوت"  بنقل از عبدالحسين زرين کوب؛ ١٥٤.ص. ١٣٨٣، چاپ ، پاريس، خرداد "ر در فرهنگ دينیامتناع تفک" آرامش دوستدار؛ -٦  6 
ايران و اسپانيا دو _ از جنوب اسپانيا و شمال افريقا تا اندونزی و مرزهای چين _ ند  در سراسر کشورها و مناطقی که در برابر هجوم اعراب تسليم اسالم شد-٧ 

همه زبان مادری و فرهنگ محلی خود را با هم يکجا بدست فراموشی _ چه مرعوب و چه  مفتون _ جز اين دو؛ در جهان تازه اسالمی شده . پديده استثنايی هستند
اما ايران زبان عرب را نپذيرفت واز اسالم هم برای خود . انايی فرهنگی ناگهان ذوب  و از بن دندان عرب و مسلمان شدندمصريان  با چنان پيشينه و تو. سپردند   

. ما ايرانيان بود"دو پارگی ذهنی"سر آغاز _ به گمان من _ و اين . باور ويژه ای آفريد 7  
: برای نمونه نگاه کنيد به-٨   

..توساز انتشارات راديو تلويزون ملی ايران، مرکز فرهنگ مردم و جشن هنر " فردوسی و شاهنامه" و" دم و شاهنامهمر" سيد ابوالقاسم انجوی شيرازی   
..8 

١٠٩-  ١٠٨ص ص . ١٣٥٤چاپ اول " مردم و شاهنامه "-٩  
. يگردد اين کتاب اختصاص دارد به داستان های رستم که بر سر زبان مردم کوچه و بازار م١٧٦ تا ١از صفحه :     توضيح 9  

: ميگويدستگيريش آمده با درشتی  برای داو رستم از اسفنديار ميشنود که  ابتدای داستان رستم و اسفنديار؛ هنگامی که -١٠ 10  
" چرخ بلندتم ببند؟          نبندد مرا دستکه گفتت برو دست رس"  
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 شکست ماست يادآورکه   را عربستان ارمغان آمده از صحرایايران باستان را و  يادگارها و ارمغان های سمبوليکبهنگام نوروز     

وصله زده  هويت دو پارهين دلشاديم که بين ا، دست افشان و پای کوبان   و از کرده خود هم بيش از هزار سال استدر کنار هم ميگذاريم
  . دهراحت و آسو. ايم و عورت دوپارگی را پوشانده ايم

  وقت چه ؟  در حال انفجار از هم گسست آننه مسئوليتی نه فکر چاره ای و نه غم فردايی که اگر اين دوگانگٍی
  

 و  و دوپارگیای دچار ترديد و وسوسهباری سخن ما بر سر فردوسی است او تنی از چند انگشت شمار متفکرينی است که لحظه       
  شاه که بدست ضحاک دو نيمه شد تا به امروز دوران جمشيد از همان.ميآزماييمست که آزموده را بيش از هزاران سال.  نشددوگانگی

 م و نه دانسته ايمنه توانسته ايولی  .د شو چيزی به درد بخورر را جوری سرهم بندی کنيم که شايدسعی ميکنيم دو چيز متضاد چسب ناپذي
  کوششی استخاکی فرو افتاده از آسمان ايمان  گوهر خرد بارکيب سال پيش فردوسی دانست و گفت که ت هزارحال آنکه .که نميتوانيم

  .١١بيهوده  وناشدنی
  

و آنرا به  ننوشتديگر  تاريخ را آنرنج آور   دنباله .در سرودن تاريخ ايران به پايان ساسانيان که رسيد لب از سخن فرو بستاو      
  . ديد و نوشتش ميديد در فرا افکنی به آينده نيزاما آنچه را در زمان خوي. ديگران وا گذاشت

  .١٢ به برادر خود نمونه اش نامه رستم فرخزاد
  

 ت ودرست و نادرست بودآنچه هجو و ناشايسدر زمينۀ ايران باستان در تواريخ خود   بنام مورٍخايرانيان و ايرانی زادگاٍن حال آنکه ......
 .تا عصر خود به نحو کامل باز گفتند تاريخ را ند وتدر باره نياکان خويش بهم باف

  : و افسانه ناميدند همانی که فردوسی ميگفتهای بزرک سرمايه ملی شان بود دروغ کهها و داستانهای پهلوانی راه  اسطور آنها
   زمانه مدانوشن به يک سان ر   دانــ فسانه مو  دروغن راـو ايـت

  ردــز معنی بــر ره رمـــر بـ دگ  و هر چه اندر خورد با خرداز ا
  

و التنبيه و " و " مروج الذهب و معادن الجوهر "مسعودی صاحب دو کتاب تاريخ،: فردوسی اندکه همزمان شان  هامعروفترين     
 و .معروف است" تاريخ طبری" در نزد ما  بنام که" تاريخ الرسل و الملوک"جرير طبری صاحب ديگری محمد بن   و"االشراف

  . ديگری احمد بن ابی يعقوب صاحب کتاب های متعدد تاريخی
چاره ای جزنوشتن بزبان  در آن عصر و روزگار گفته شده. شان هم عربی استسراسر نوشته هاچنان که از نام اين کتابها پيداست مه

ريحان بيرونی، ابن بيهقی، ابوپس  بايد پرسيداگر چنين باشد .  بوده است عربی میدبی و ديوانی زبان رسمی، علمی، ا نبوده  زيراعربی
   به کدام عهد و زمانی تعلق ميداشته اند؟ اين دوره مگر و بسياری ديگر از فارسی نويسان، ابو سعيد ابی الخيرسينا

                                                 
و در پايان چون فراغت يافت . مة يک جامعة مرفه است همه را  بر قرار و استوار داشتهفت صد سال دوران پادشاهيش آنچه الز.  در داستان جمشيد ميخوانيم که در-١١  

که جز خويشتن را ندانم جهان...             چنين گفت با سالخورده مهان ٦٤  
    هنر در جهان از من آمد پديد               چو من نامور، تخت شاهی نديد٦٥
            چنان است گيتی کجا خواسستم   جهان را بخوبی من آراستم     ٦٦
همان پوشش و کامتان از منست.     .      خور و خواب و آرامتان از منست٦٧  
که گويد که جز من پادشاست؟.          ..   بزرگی و ديهيم و شاهی مراست٦٨  

: کرده باشدچنين توهماتی از سوی کسی صادر ميتواند شد که پادشاهی را با پيوند خرد و ايمان آغاز  
    منم گفت با فره ايزدی              همم شهرياری و هم موبدی٩

۴۵ – ۴١. ص.داستان جمشيد  ص. َاشاهنامه خالقی مطلق دفتر يکم  
)شماره اين ابيات همان شماره های دفتر ست(   

چگونه ميتوان پويايی خرد را با ايستايی احکام تغيير ناپذير در آميخت .  خرد لطيفه ايست پوياو. رد استسياست همزاد خ. لکتداریشهرياری چيزی نيست جز سياست مم. پيوند خرد با ايمان امريست محال
 و معجونی کارآ بدست آورد؟

.بيخود نيست که در داستان سر نوشت جمشيد در دو پارگی رقم خورده است  

سردار ايرانی، رستم فرخزاد، در نبرد قادسيه؛ آنچه را خود در اين ساليان به چشم خويشتن ديده است بر زبان اين سرباز فردوسی چند صد سال پس از شکست .  مفاد اين نامه همه آشناييمبا ابيات و١٢
.نگارش تاريخ عجم و عجميان را بر نمی تافت.خسته جان ميگذارد تا به عنوان پيش بينی های يک سرباز به صورت سندی تاريخی گويای وقايع سيصد سال اخير باشد  

  ]٢٢١- ٢٢٠. ص.ص.  ١٣۴۵جلد هفتم، . شاهنامه  ژول موهل، کتاب های جی بی:  [چند بيت از اين نامه را ميخوانيم. ين کاری برايش از کشتن رستم بدست شغاد هم دشوار تر بود چن
      چو با تخت منبر برابر شود     همه نام بوبکر و عمر شود١٠۵ا
     ز اختر همه تازيان راست بهر    نه تخت و نه ديهيم بينی نه شهر ١٠٧
    برنجد يکی ديگری بر خورد     به داد و به بخشش کسی ننگرد١١١

    ز پيمان بگردنند و از راستی     گرامی شود کمی و کاستی١١۴
    ربايد همی اين از آن آن از اين            زنفرين ندانند باز آفرين١١٧
          پدر همچنين بر پسر چاره گر   بد انديش گردد پسر بر پدر    ١١٩

    ز ايران و ترک و تازيان     نژادی پديد آيد اندر ميان١٢٢
    نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود     سخن ها بکردار بازی بود١٢٣
نه جشن و نه رامش، نه کوشش نه کام     همه چاره و تنبل و ساز دام...١٢٧  

      بجويند و دين اندر آرند پيش    زيان کسان از پی سود خويش١٢٩
 12   نباشد بهار از زمستان پديد     نيارند هنگام رامش نبيد- ١٣٠
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 فرهنگ مقابله فرهنگ ايران با " در موضعگيری روشنفکران  مقولۀ نشانه ی ديگری از همان بايد همپاسخ من اين است که اين را
  . چهره ای ديگر از دو پارگی و دامی ديگر.دانست" اسالمی

  
  .تافت عرب و پيآمدهای آنرا بر نمیسلطه فردوسی آری،      

 گونه بسرايد که مقصد اريخ را آن تد که مانع از آن نبو اما اين اختيارش را پيشه کرده بود مورد به منابع تاريخی وفا درست است که او
   . بماندغاييش ناگفته

  .ديده بوداه و آسمان  در ابر و م و نه عکسی. بود نه دنباله رو.  و خرد گراروشنفکری بود راه گشا .مورخ نبود او
  .پروراند گری در سر می قصد دياو
  

، شاهنامه، را "بيانيه سياسيش " پس .مناسبتر ميدانست شه هايبرای بيان انديش زبان شعر را آن روزگاران  ديگٍر بزرگاناو همچون     
  .تاريخ ايران و به ايرانيان پيشکش کردانگيز شعر نه بسلطان محمود که به قالب خيال بر   هميندر
  .شن سر گذشت هم ميهنا تاريخ سرودن بهتر ازچه زمينه ای و
  

  .ان خجسته بادبر همگزاد روز فردوسی  )١٠۶٧(يک هزارو شصت و هفتمين سال 
  
  
  

  ايرج طبيب نيا
   ١٣٨٧اسفند 


