
 دكتر هامون سبطي –فردوسي پدر زبان پارسي  

 /http://daryaftpub.com                دور از چشم كنكور               > ي شما صفحه 1

 

 

 فردوسي پدر زبان پارسي
 دكتر هامون سبطي

 
 يران بازيرا در ا ييخته بودند كه حدوداً نقش اشراف اروپايدار و فره نيزم يا از دهقانان توس بود. دهقانان طبقه يفردوس

راث يو م يهلوانپ يها ماندند و تالش كردند سنّت يباق يرانيا ي ان، دهقانان ستون جامعهيها پس از سقوط ساسان كردند. تا سده يم
كه  يدياز جمله تأك -مسلمان و طبق شواهد يفردوس ي است كه خانواده شده منابع موجود گفته ي ران را حفظ كنند. در همهيا يفرهنگ
د به خاطر داشت يبا يعه بودند، وليش -امبر اسالم داردياو پس از پ ينيو جانش يگاه واالي حضرت عليدر آغاز شاهنامه بر جا يفردوس

ات و پرهيز و بيزاري از يت كامل اخالقيناب، به همراه رعا يكتاپرستيف آن ين توصيشده داشت كه بهتر يرانيا يتياسالم آنان ماهكه 
 است. يشر و بد

 
 شود : يگونه آغاز م نيسرودن شاهنامه ا يي خود فردوس به گفته

ش يخواهد كه برا يزد و از همسر مهربانش ميخ ياب برمباره از خو زي يكييپا يها از شب ياش بود كه شب ي چهارم زندگي در دهه 
شودكه در درون همسرش  اي مي شود اما وقتي متوجه هنگامه زده مي هنگام شگفت ي نابه د. همسرش درآغاز از اين خواستهيارايب يبزم

 يد و در جاميآرا يو ترنج و بِه، خوان م افروزد؛ با انار ييازد؛ در باغ شمع و چراغ م چيند دست به بزم مي برپا شده، دامن از بستر برمي
ان تا يدر زمان هخامنش يرانيزنان ا يشود كه از هنرها يم ها) مشغول ييآورد و خود به نواختن چنگ (هارپ اروپا او باده مي يشاهانه برا

 تر است: نشين است. شنيدن داستان اين شب رويايي از زبان خود فردوسي دل آن روزگاران بوده
دوده                          يو نار(انار) و تُرنج و بِه آورد يميجام شاهنشه يكيز 

 نواخت) يم يي(جادورنگ ساخت يكه هاروت ن يتو گفت          (نواخت)د و گه چنگ ساخت يگُسار يم يگه
 ره نوروز كرديروز كرد                                كه بر من شبِ تيدلم بر همه كام پ

 م جفت:يار بشنو چه گفت                            از آن پس كه با كام گشتيمهربان مرا 
 باستان ... ي مت از گفتهيداستان                               بگو يكيتا  يم يمايبپ

 مهر ... يفزايچهر                           بخوان داستان و ب بت خوب يار ايبگفتم به 
 ياز دفتر پهلو يبه شعر آر                       يفت ار ز من بشنوگه بگ پس آن

چه بسا كه همسر  -ديگو يباز م يرا از دفتر پهلو» ژهيژن و منيب«ش داستان يبرا ييجادو يدر شب يچهر و مهربان فردوس ار خوبي
 كند. ياشقانه و مستانه آغاز مگونه ع نيو شاعر بزرگ توس سرودن شاهنامه را ا -است  دانسته يم يزبان پهلو يفردوس

 
 يها ان سرايش داستانيچندبار در م ين مناسبت فردوسياست و به هم ان بودهيرانيا ي نهيريد يها نييجشن زادروز از آ

 اش: يوسه سالگ كند. از جمله جشن زادروز شصت يشاهنامه به جشن تولد خود اشاره م
 وسه نده بر شصتيچو شد سال گو »                    روزبه« يآور ا شيلعل پ يم

 زيرنويس شودنگاشت.)  يخوش م ياو را با خط يها سروده ير نظر فردوسيس شاهنامه بود كه زينو (روزبه خوش
 
زار بود. از يب يخواه ادهيو ز يداشت و از تعصب و نادان يآور است، دوست م يانسان شاد يچه را كه برا و آن ياو زندگ  

ن (از جمله يران و شاهان نوديژه شاعران دربار و اميو از مردم به يارير بسيگ بانيكه در آن زمان گر يخواه جنس و هم يپرست شهوت
داشت و  يم يرا گرام يقيموس ينوا يكرد. فردوس يگردان بود و آنان را نكوهش م يبود، رو و شاعران دربارش) شده يمحمود غزنو

، نوروز را مكروه ياش، امام محمد غَزّال يشهر است كه هم ين در حاليكرد. ا يم جينوروز، سده و مهرگان را ترو يها جشن يبرگزار
ان محو شود يرانيآرام از ذهن ا راسالمي آراميغ ين باورهايگر دانست تا ايد يچون روزها د نوروز را همين باور بود كه بايدانست و بر ا يم

ها  د كه آتشكدهيگو يكند و م يان قبل از اسالم اعتراض ميرانيپرست خواندن ا بارها به آتش ينماند! فردوس يباق يا شان رخنه نيو در د
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 يخواهد و رفتن به كعبه برا يچنان كه خدا خانه نم دن آتش، همياند نه محل پرست ش پروردگار بودهيايگاه نيجا
 دن سنگ و خشت كعبه:يپرستش خداست نه پرست

 شيبود پ يزديدن ايپرست  ش                  ين و كييبود آ يكه ما را هم
 ان است محراب و سنگيآتش خوبرنگ                        كه بر تاز يبدان گه بد

 
كه به  يت قائل است و هنگاميز اهميپرورش تن ن يبر دانش و فرهنگ برا عالوه يرانيزادگان ا گر دهقانيچون د هم يفردوس

 ياه پرپشت داشت و در سواركاريس يگلگون و موها يها خورد كه گونه يم خود افسوس يشود، بر زمان جوان يم كينزد يشصت سالگ
زبردست بود. او  يداشت و در سرودن شعر به زبان پارس يا آسوده يپرداخت. زندگ يز مين يدانيم يها گر ورزشيسرآمد بود و به د

ها  دانش زمان، ورزش يريادگي يوقفه برا يش باو سراسر با تال يش از سرودن شاهنامه زندگيمنش بود. تا پ بلندقامت و پهلوان يمرد
و شركت در مجالس بحث و درس  يقيدادن به موس ، گوشيكوبيجشن و پا يها نيي، آيرانيا يها ي، بازيراندازيو ت يژه سواركاريو به

ان يدر برابر تاز) بود. خود را ي(خراج يم ساسانيمش براساس تقويست؛ تقويز يان ميدر زمان ساسان ييگذشت؛ گو يدانشمندان م
ها را  ستود و از دشمنانشان كه آن يران باستان را ميا يران باستان احترام قائل بود. قهرمانان اخالقيفرهنگ و تمدن ا يبود و برا نباخته

كردند،  يت محكوم يغرب يايزمان بر آس ، كه در آنيتوران يها ژه اعراب و تركيو دانستند، به يه ميما ينبودن خوار و ب ل مسلمانيبه دل
ز ين يدلسوز يكفر و گمراه ي بابت درافتادن به ورطه يفردوس يبرا يگاه يحت يرانيزار بود. شاعران چاپلوس دربار و خودباختگان ايب
ران و يكه از ا يقيرحقيبه گناه آن همه مطالب غ يدربار سلجوقيان) نگران است فردوس ي(چاپلوس ير معزّيكه ام چنان نمودند، هم يم
 ان گفته در آخرت مجازات شود!يرانيا

و  ي، شادخواريرانيا يقيدادن به موس كه از خواندن كتاب، گوش يا يو كامكار ياما اين آزادمرد ايراني، در ملك خود با خوشبخت
ذاتش  در يپرست زدانيو  يمدار ، اخالقيگذارد و خردورز يشد، روزگار م يبش مينوروز و سده نص يها ژه جشنيو ها به شركت در جشن

حافظ  ي ت جانانهين دو بير آن، ايتأث ي ن نمونهيد آشكارتريداشته و دارد؛ شا هم ادامه يخواران فردوس راثيدر م يزندگ ي وهين شيبود. ا
 باشد كه:

 يچمن ي و گوشه» يكتاب«و  يفراغت                 يكهن دو من ي رك و از بادهيار زيدو 
 يام افتند هر دم انجمن ياگرچه در پ                   ا و آخرت ندهم ين مقام به دنيمن ا

 
از او داشت كه  يو قدردان ياريد يسترگ را به سفارش او نسرود، اما ام ي ن نامهيدار نكرد و ايرا د يهرگز سلطان محمود غزنو يفردوس

ران يت مردم ايازمند حماينخست او خود را ن ي شود: در دوره يم ميمتضاد تقس ي به دو دوره يمحمود غزنو ياسيس يبر باد شد. زندگ
فرهنگ و  ياياح يبرشمرد كه برا يوپا كرد و خود را از نوادگان شاهان ساسان دست يرانيا يخود اصل و نسب ين برايد، بنابرايد يم

ل شد و دستور داد يار قايبس ارزش يزبان پارس يرو برا نياست؛ ازا ان كمر همت بستهيان و عباسيران از ستم تازيا ييو رها يرانيتمدن ا
به حفظ و  يانين راه كمك شايداشت و از ا يرا گرام يرانيبرگردد و دانشمندان و شاعران ا يبه پارس يقلمرو او از عرب يتا زبان رسم

د. او يد نمي يرانيان و فرهنگ ايرانيازمند ايت قدرتش ديگر خود را چندان نيان كرد. اما پس از تثبيرانيما ا ينابود به گسترش فرهنگ رو
 ي پرستانه هنيبودن به احساسات م تر بود تا وابسته بغداد در راه افزودن بر قدرت و ثروتش مناسب ي فهيبه خل يكيحاال براي او نزد

ا متعصب و جهادگر ظاهر شد و جواز حمله به هندوستان ر يبار در كسوت مسلمان نيرو ا نياعراب؛ از ا ي فهيخورده از خل شكست يمردم
خ را رقم زد.دست در خون مردم كرد؛ هندوستان را به آتش يتار ي تجاوزكارانه يها ن جنگياز خونبارتر يكين گرفت و يج ديدر راه ترو

 يها يشكن ن بتياد نبرد (داستان اين را هم از يمسلم ي فهيران آورد و البته سهم خليتكه كرد و با خود به ا آنان را تكه يد و آثار مليكش
پرور و  گر آن پادشاه دادگر، دانشيد يها محمود غزنو ن ساليايد.) در ا رستان خواندهيبست در كتاب سوم دب يه را در درس قاضصانيحر

 يش زندگيها نيسال از محل فروش زم يس يد. فردوسيان رسين دوران به پايشاهنامه در هم يينها ي شعردوست نبود و بدا كه نسخه
 يشاهكار او ارزش يبرا يدوار بود كه محمود غزنويان رساند و اميسته بود به پايسته و بايچنان كه شا ا آنخود را گذراند تا شاهنامه ر

م يز از تقديگر نيد ين كند كه اين گونه نشد. البته فردوسي هدفياو را تضم يريدرخور آسايش روزگار پ يل شود و با پاداشيار قايبس
رد، چگونه از ينگ يقدرقدرت جا يپادشاه ي نهيباستان در گنج ي ن هفت جلد نامهيا در سر داشت؛ اگر يشاهنامه به محمود غزنو

شود،  باستان باشد تا خوانده ي ن نامهيقدرتمند پشت ا يت پادشاهيد حمايافروزان در امان خواهد بود. با توزان و جنگ نهيب كيآس
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گونه نشد و محمود  نيروزگار در امان بماند. اما اگر برسد و از گزند يشود، به دست شاعران و دانشمندان د يبردار نسخه
ان و يرا از گزند تاز يدر نظر نگرفت. فردوس يفردوس يدرخور برا يروز نبود. شاهنامه را نخواند و پاداشيامروز، محمود د

 ياش را در ترس و تنگدست گياني زنديپا يها ن ساليزم رانير سالخورده ايتبار آنان پناه نداد و به حال خود رها كرد. پ يرانينوكران ا
كر پاكش را در يمانع  شدند كه پ ينيمتعصبان د يرانيران و ايبه ا يبودن و دلبستگ عهيش ي ز به بهانهيكرد و پس از مرگ ن يسپر

ار اشع ينماز بخواند و گفت: و يقبول نكرد بر و يل مذهبي) به داليخ ابوالقاسم (گرگانيشهر به خاك بسپارند. ش يگورستان عموم
 د از گبركان صرف كرد.ي) سرود، عمرش را در تمجيدر وصف گبر (زردشت ياريبس

ا يبه قبر او هم رحم نكردند و گو يارش بود، به خاك سپردند. بعدها حتيمانده از امالك بس يي باق كه تنها قطعه يا وهياو را در باغ م
و  يپناه ياز ب ين پدر زبان پارسي، ايرضاخان پهلو ي ها در دوره به كار گرفتند! تا آن كه پس از سده يسنگ قبرش را در ساخت حمام

 ش پرشكوه و استوار و بر آن نگاشتند:يها چون سروده ش ساختند هميسزاوار برا يآمد؛ آرامگاه رونيب يسرپناه يب
 آباد گردد خراب / ز باران و از گردش آفتاب يبناها

 ابد گزندين بلند / كه از باد و باران يافكندم از نظم كاخ يپ
 ين پارسي/ عجم زنده كردم بد ين سال سيرنج بردم در ا يبس
 ام ام / كه تخم سخن را پراكنده رم كه من زندهين پس نمياز ا

 نين / پس از مرگ بر من كند آفريو د يهر آن كس كه دارد هش و را
 
 ز بود:يدو چ ين سال سيدر ا يفردوس يآوردها ن دستيبرتر 
ها و  ييبايقصد داشت ز يآن. فردوس ي ه خورد كر خسته و زخميتازه در پ يدن جانيو دم ياز نابود يپارسدادن زبان  نجات -1

دانشمندان و شعرا زبان اعراب  يسته برايعنصر، تنها زبان شا انِ سستيرانياز ا يكه به نظرِ بعض يرا در دوران يزبان پارس يها ييتوانا
سعادت  يايميدر ك يتوس يز است. محمد غزاليانگ رتيح يان گاهيرانيا يپرست گانهيب و يزيش بگذارد. خودستيفاتح بود، به نما

ان يرانيد از عادات ايان) است و بايرانيبودن هنگام خوردنِ غذا، عادات عجم (ا د چون خاموشيد كه هنگام غذاخوردن حرف بزنيگو يم
 ز كرد!يپره
ان يبود! در م كردند، ممنوع كرده يتكلم م يرا كه جز به زبان عرب يگفتن با كسان ن) سخيبلخ (زادگاه مولو يم اَدهم از عارفان ناميابراه
 گفتيم؟ نبود، ما امروز به چه زباني سخن مي ياگر فردوس ين خودباختگانيچن
آمدن اعراب  بود اما با ان قوت گرفتهيساسان ي ژه در دورهيو ن احساس بهيان بود. ايرانيا ييگرا يداركردن مليب يگر فردوسيهدف د -2

را با  يرانيآن برآمدند كه پهلوانان و بزرگان ا يا سودجو در پيان خودباخته يرانياز ا ياريشد و بس ختهياز هم گس يو عباس يامو
مان يد همان سلياست و جمش ومرث همان حضرت آدم بودهيند كه كيجا كنند؛ مثالً بگو جابه يو تاز يسام يها تيقهرمانان و شخص

ن يو حافظ و ديگر  بزرگان ا يو مولو يسعد يو حت يتوس ياو اسد يو در پ ي، فردوسيقيوس همان شداد و ... اما، دقكاو يو ك ينب
ر يآزاده كه نه با سنگ و شمش يدارد. سلحشور ينان جايبر تارك ا يان فردوسين ميستاندن و در ايا يفروش ن وطنين در برابر ايسرزم

روز شد يجو، شكست خوردند، پ يآزاد يو نظام ياسياز رهبران س ياريكه بس يدانيمند و پاك در م هشكو يو شالق و داغ كه تنها با زبان
 ر گشت.يپذ او امكان ي با شاهنامه يملت يو جاودانگ يد زندگيو تجد

 دكتر هامون سبطي
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