بزرگداشت فردوسی بزرگ

به نام خداوند جان و خرد
کز این برتر اندیشه بر نگذرد
* امروز می خواهم کاری کنم ،کاِرستان .می خواهم از استاِد سخن فردوسی بزرگ بگویم.
سخن گفنت از این فرهیخته کار ساده ای نیست و من در خود این توانایی را نمی بینم که در باره ی این دانای همه ی زمان ها،
سخنی بگویم.
ولی از آنجا که باور دارم ،هر آنچه امروز بر سِر ما می آید از ناآگاهی های ما سرچشمه می گیرد ،هر چند به نارسایی ،به این
کار تن َدر داده و از کاِر سترگی که َتک دانه و ُدردانه ی ایرانزمین انجام داده و سخن گفته و همچنین زندگینامه ی او را به آگاهی
جوانان می رسانم.
 بهتر آنست که ایرانیان در خواب فرورفته و نیز جوانان بیگناه ما بدانند که ما ایرانیان ،تا چه اندازه خوشبخت هستیم که پروردگارچنین گوهر گرانبهایی را به ما ارزانی داشته است.
* اینکه می گویم جوانان بیگناه،سخنی به دور راستی ها نیست.
* هنگامی که برگ های تاریخ ایرانزمین را زیر و رو می کنیم این نکته برایمان روشن می شود؛
از روزی که سایه ی َبدشکون آخوندهای مسلمان بر آسماِن سرزمین ما گسترده شده ،زنگارهای واپس ماندگی در همه ی بخش
های ایرانزمین به چشم می خورد و مردمانش دیگر روی خوشبختی و نیک روزی را ندیدند .زیرا عرب هایی که به نام اسالم و
مسلمانی به ایرانزمین ،آن سرزمین آباد و آزاد تاختند با مردمانش ،از زن و مرد گرفته تا نوجوانانش هر آنچه که خواستند کردند.
 زباِن آن گروه تازنده زباِن خون و شمشیر بود .این گفته ی ما نیست .این راستینگی ) حقیقت( در تاریخ اسالم ،به روشنی آمدهاست.
ِ
 بدینگونه بود که کسی در برابر آنان یارای پایداری نداشت و هیچ گروه و دسته ای نمی توانست از چنگ آنان بگریزد و بپرهیزد.سر برآورده بودند ،به جای کاش ِ
نت سبزه ،نیزه برکشیدند و به نام اسالم ،به هر
عرب هایی که از بیابان های بی آب و گیاه َ
سرزمینی که تاختند تا توانستند ،کشتند ،سربریدند ،زبان ها از گلوها بیرون کشیدند ،خانه ها ویران کردند ،زنان را ،از هر گروه و
دسته ای که بودند بنام کنیز و جوانان را بنام برده بر سر بازارها فروختند و از مردماِن فرهیخته ی آن سرزمین ها ،کسی به جای
گ واالیشان نگهداری کند.
نماند تا از فرهن ِ
ی تاخت و تاِز عرب های تازه مسلمان ،شده ،روز به روز
 ایرانزمین که یکی از کشوِرهای سرفراز و برجسته ی آن روزگار بود َدر پ ِراِه َپسگرایی را در پیش گرفت .همه ی دست آوردهایش ،به باد رفت .آنچه را که در درازای سال ها ،دانشمندانش با خون دل به
دست آورده و رشته بودند ،همه و همه پنبه شد.
 ایرانی دیگر نمی توانست به زباِن خود سخن بگوید ،می باید به زبان عربی گفتگو کند ،بخواند و بنویسد.سخنگاه ) منبر( َنسکی ُکلفت را به
 -پس از چند سالی که از چیرگی مسلمانان بر ایرانزمین می گذشت ،روزی آخوندی بر باالی ُ

 ایرانی دیگر نمی توانست به زباِن خود سخن بگوید ،می باید به زبان عربی گفتگو کند ،بخواند و بنویسد.سخنگاه ) منبر( َنسکی ُکلفت را به
 پس از چند سالی که از چیرگی مسلمانان بر ایرانزمین می گذشت ،روزی آخوندی بر باالی ُهمه نشان داد و گفت :این َنسک به زبانی نوشته شده که من خواندِن آن ندانم .آیا در میان شما کسی هست که این را بخواند؟ از
َتِه تاالر مرِد پیر و افتاده ای بلند شد و با سرفرازی گفت من خواندن این نسک را می دانم .به او گفتند نزدیک بیا و نسک را بگیر.
پاسخ داد من همه ی آن را از َبر هستم و خواندن را آغازید! می دانید پاداش او چه بود؟ زبانش را بریدند!!!
بدینگونه شد که دیگر نه از زبان ،نه از فرهنگ ،نه از سرفرازی ایرانزمین چیزی بر جای نماند .به یاد جامی افتادم که با اندوه
سراید:
می ُ
بودم آن روز درین میکده از درد کِشان
که نه از تاک  ،نشان بود و نه از تاک نشان
* در چنین روزگاران سیاهی بود که در پهنه ی خوراسان فرزندی چشم به جهان گشود که سپس ترها َنه تنها مایه ی سرفرازی
ایران و ایرانی ،و زنده کردِن دوباره ی زبان پارسی شد که آفرین ها و ستایش های جهانی را برانگیخت.
* هنگامی که چشم به جهان گشود او را ابوالقاسم نامیدند.
 نام ِ راستین او ابوالقاسم حسن منصور بن محمد بن اسحاق شرفشاهی توسی است. سپس ترها به نام ِ فردوسی پرآوازه شد. باژ نام ِ روستایی است که این گرانمایه ی ما در آنجا چشم به جهان گشود .باژ در پهنه ی توس در استان خوراسان است. در باره ی روز زاده شدِن او سخن های گوناگونی هست .بسیارانی سال  ۳۲۹کوچی ماهی ) هجري قمری( را ساِل زاده شدِن اومی دانند.

خانه ی فردوسی در دهکده ی باژ
 اینکه زاد روِز او چه روز و چه سالی بوده است ،نه به بزرگی و ارزش او چیزی می افزاید ،نه چیزی از آن می کاَهد.ی ما ایرانیان به اندازه ای بزرگ و ُپر بها است که همه ی سخن های دیگر را به کناری می زند.
 کاری که او کرده است ،برا ِ کاری که او کرده ،کاِر بیمانند ی است .او شناسه ی ایرانی را از لجنزار گمنامی بیرون کشیدهَ ،ک آن را ُزدوده و
خس و خاشا ِ
دوباره پاک و پاکیزه به دست ایرانی داده است.
 بهتر آنست که امروز ما ایرانیان از خود بپرسیم اگر فردوسی بزرگ نبود ،اگر او شاهنامه را نمی سرود ،آیا ایرانی میتوانست به ایرانی بودَنش ،به فرهنگش ،به شهرنشینَیش ) تمدنش( ببالد و بتواند خود را از کشورهای دیگر جدا نگه دارد؟
کشورهایی که چون فردوسی نداشتند ،همه ی تاریخ ،همه ی گذشته ،همه ی فرهنگ خود را از دست دادند .نمونه ی روشن آن
کشور بزرگ ِمسر است.

کشورهایی که چون فردوسی نداشتند ،همه ی تاریخ ،همه ی گذشته ،همه ی فرهنگ خود را از دست دادند .نمونه ی روشن آن
کشور بزرگ ِمسر است.
* این فرزنِد شیِر پاک خورده در زمان دودمان سامانیان چشم به جهان گشود .پادشاهان سامانی همگی به تاریخ و ادب
ایرانزمین دلبستگی بسیار داشتند .پدر فردوسی بزرگ ابومنصور از کشاورزان بزرگ خوراسان و مادرش گردویه زهرا نامیده
می شد و دختر یکی از شاهزادگان مازندان ،به نام اسپهبدان بود.
* فردوسی بزرگ که دیرترها و دورترها یکی از برجستگان ادب و هنر ایران شد ،از کودکی تشنه ی دانسنت بود.
 او در آغاِز نوجوانی آموزش های نخستین را در مکتب خانه های باژ آموخت .سپس به توس رفت .در آن هنگام با مردِدانشمندی به نام محمد بن حسن هم خانه می شود .این َمرد دانشمند همان کسی هست که سپس ترها نام ِ دقیقی را برای خود
برمی گزیند .این دو با هم دوست می شوند و این دوستی چهل سال به درازا می کشد.
ی چشمگیری برخوردار بود و نیازی
* گفتیم که فردوسی بزرگ ِدهگان زاده بود .هنگامی که آغاز به سرودن شاهنامه کرد از دارای ِ
خ باستاِن ایران دلبستگی داشتند و از او
به ِکشت و به داشت ،نداشت .جدا از این بودند ،برخی از بزرگاِن خوراسان که به تاری ِ
پشتیبانی کرده و اگر می بایست یاری هایی به او می کردند.
* فردوسی بزرگ از همان زمان جوانی دلبسته ی داستان های تاریخی بود .او دارای خوی و خیم ِ نرمی بوده است.
 یکی دیگر از ویِژگی های فردوسی بزرگ ،میهن دوستی و اد ِب او بوده است .ادب و میهن دوستی و مهر او به ایرانزمین ،در هر
بندی از بندهای شاهنامه خودنمایی می کنند.
 فردوسی بزرگ هرگز و هرگز در سروده هایش پا را از چهارچوب ادب بیرون نگذارده .اگر هم در جایی می خواسته بر کسیخرده بگیرد ،آن خرده گیری را با واژه هایی سروده که نشان دهنده ی ادب او می باشد .برای نمونه در سروده ای که در نکوهش
سراید:
سراید ،آنجا که می خواهد بگوید که محمود غزنوی بزرگزاده نیست چنین می ُ
محمود غزنوی می ُ
اگر شاه را ،شاه بودی پدر
اگر مادر شاه ،بانو ُبدی

ج زر
به سر بر نهاد مرا تا ِ
مرا سیم و زر تا به زانو ُبدی

 گفتیم که فردوسی بزرگ پا را از چهار چوب ادب فراتر نگذاشته است .این خود نشانگر آن است که +آبشخور او فرهنگی بوده به دور از بی ادبی،
 +آبشخور او فرهنگی بوده که برای زندگی و زندگان ارزش می شناخته،
 +آبشخور او فرهنگی بوده که هر زیستمندی را پاس می داشته،
 +کوتاه سخن آنکه آبشخور او فرهنگ ایرانی بوده است و بس.
* شاهنامه َنسکی است پهلوانی و رزمی که در ستای ِ
ش بزرگان و گهرمانان ایرانزمین سروده شده است.
 شاهنامه چیزی پیرامون پنجاه هزار دوتایی ) بیت( دارد .در این نسک از پیروزی ها و مردانگی ها و دلیری های ایرا ِنِ پیش ازتاخت و تاِز اسالمیون سخن ها رفته است.
* گفتیم که فردوسی بزرگ دهگان زاده و زمیندار بود .از اینرو نیازی به پول نداشته است.
ی سود و سودای خویش نبوده ،که چون دلبسته ی تاریخ ایرانزمین بوده برای گردآوری داستان هایی
 فردوسی بزرگ نه تنها در پ ِکه در شاهنامه آمده است .تکه تکه زمین هایش را می فروخته و پوِل آن را هزینه ی به دست آوردِن آن داستان ها می کرده است.
او سالخوردگان را نزد خویش فرا می خوانده و هزینه ی رفت و آمد آنها را می پرداخته و یا خود با َرهسپاری ) سفر( به گوشه و
کنار ایران پای سخِن ساملندان می نشسته و به گفته های آنان گوش فرا می داده است .این چنین شد که همه ی دار و ندار و
دارایی خود را در راه بازسازی فرهنگ ایرانزمین هزینه کرد .و روزگاِر پیری را در تنگدستی گذراند.
اال ای برآورده چرخ بلند
چه داری به پیری مرا مستمند
چو بودم جوان در برم داشتي
به پیری چرایم چنین خوار بگذاشتی
بنالم ز تو پیش یزدان پاک
خروشان به سر بر پراکنده خاک
چو شست و سه شد سال ،شد گوش کر.
ز بیشی چرا جویم آیین و فر
…..
* در شاهنامه از پیروزی ها ،از شکست ها ،از دالوری های ایرانیان ،از دیر و دور زمان تا سرنگونی دودمان ساسانیان به
دست عرب های به گفته ای مسلمان سخن ها رفته است .هم چنین از کشمکش های ایرانیان با بیگانگانی مانند هندیان ،با

* در شاهنامه از پیروزی ها ،از شکست ها ،از دالوری های ایرانیان ،از دیر و دور زمان تا سرنگونی دودمان ساسانیان به
دست عرب های به گفته ای مسلمان سخن ها رفته است .هم چنین از کشمکش های ایرانیان با بیگانگانی مانند هندیان ،با
تورانیان ،با رومانیان یاد شده است .جدا از اینها شاهنامه دارای داستان هایی است مانند داستان زال و رودابه ،داستان
رستم و سهراب ،داستان بیژن و منیژه و … .و … که هر یک از شاهکارهای ادبی جهان به شمار می روند.
* در باره ی زن فردوسی بزرگ گزارشی در دست نیست.
 در آغاز داستان بیژن و منیژه از زنی نام برده شده که پژوهشگرانی مانند بهار ،ذبیح اهلل صفا او را همسر فردوسی بزرگدانسته اند .بر پایه ی این گمان درمی یابیم که همسر فردوسی بزرگ نیز زنی فرهیخته بوده و چنگ می نواخته است .
* پسر فردوسی بزرگ هنگامی که بیش از  ۳۷سال نداشته درمی گذرد .در آن زمان فردوسی بزرگ  ۶۷ساله بوده است.
درگذش ِ
سراید:
ت پسر بر فردوسی بزرگ بسیار گران می آید و چنین می ُ
مرا بود نوبت ،برفت آن جوان
ز دردش منم چون تن بی روان
جوان را چو شد سال بر سی و هفت
نه بر آرزو یافت گیتی و رفت
ِو را سال سی ُبد ،مرا شست و هفت
نپرسید زین پیر و تنها برفت
* چنین آمده است که فردوسی بزرگ دختری داشته که به هنگام مرگ پدر هنوز زنده بوده .است .گویند دختر فردوسی بزرگ از
بانواِن نیک اندیش و نیکوکار بوده است و کارهای نیک و دهش های او هنوز در گوشه و کنار پهنه ی خوراسان به جا مانده است.
* دروغی بزرگ
 بد خواهان فردوسی بزرگ ،داستانی دروغین را ساخته و پرداخته اند ،بدینگونه که فردوسی بزرگ هنگامی که سرودنشاهنامه نزدیک به پایان خود می رسد دست یاری به سوی محمود غزنوی دراز می کند و … و …
 این یک دروغ تاریخی و سد در سد ساختگی است .روان شاد استاد ابوالقاسم پرتو در نوشته ای باال بلند این رابازشکافی و روشن کرده و بازگفته است.
* فردوسی بزرگ و آخوندها
 برای یاف ِنت فرتوری از تندیس فردوسی بزرگ به جستجو پرداختم .به یاد آوردم که در زمان احمدی نژاد تندیس چهار دانشمند
ایرانی به نام نشانی از » پیشرفت علمی صلح آمیز« به دفتر سازمان ملل متحد در وین پیش کش شده است .با خود گفتم بی
گفتگو یکی از آن چهار دانشمند می باید فردوسی بزرگ باشد .ولی چنین نبود .نام و تندی ِ
س چهار دانشمند بزرگی که هر یک
مایه ی سرفرازی ما ایرانیان هستند :خیام بزرگ  -ابوریحان بیرونی  -زکریای رازی و پورسینا می باشد.
 اینکه تندیس فردوسی بزرگ در کنار دیگر دانشمندان ایرانی جای بگیرد یا نه ،برای آنانی که به شکوه کاِر او پی برده وفردوسی را برای فردوسی بودنش دوست می دارند کوچکترین دگرگونی پدید نمی آید .ولی این خود نشانه ایست که آخوندها با
گ ایرانی سِرناسازگاری داشته و دارند .با این پژوه ِ
ش ساده ،بیش از پیش این راستینگی ) حقیقت( بر من روشن شد که ما
فرهن ِ
ایرانیان می باید هر چه زودتر به خود آییم و سرزمینمان را از چنگ جمهوری اسالمی برهانیم.
* سرانجام فردوسی بزرگ ،این یگانه ی ما ایرانیان ،در هشتاد سالگی جان به جهان آفرین وامی ِ
سپارد.
 پس از مرگ فردوسی ،آخوند تبرستان نمی گذارد که پیکر پاک فردوسی بزرگ در گورستان مسلمانان به خاک سپرده شود. از اینرو او را در باغ خانه اش در توس به خاک می سپارند. آرامگاه فردوسی بزرگ ،این پیر ساالر ما در سال های  ۱۳۰۷تا  ۱۳۱۳به دستور رضاشاه بزرگ بازسازی شد. روان هر دو شاد و یادشان گرامی باد.* یکی از سرایندگان ایرانی به نام اخوان ثالث در پهنه ی آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شده است.
جا دارد که در همین جا ناسازگاری خود را با این کار بگویم .آنجا خانه ی فردوسی بزرگ ،خانه ی ایرانیان است ،نه یک
گورستان.
امیدوارم که ایرانیان دوستدار فردوسی بزرگ ،آن اندازه هشیار و بیدار باشند که پروانه ندهند ،باز هم چنین کاری انجام پذیرد.
فراهم کننده  :ژاله دفتریان
اردیبهشت  ۲۵۸۱ایرانی
ماه مه  ۲۰۲۲ترسایی

ماه مه  ۲۰۲۲ترسایی

