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 در حوزۀ تمدنی ما« زن»مبحث 
  

 یک عرض عاجزانه به جناب هاشمیان

 جی بپرورده اند به چندین میان  آورده اندتو را از دو گیتی بر 
 را به بازی مدار تویی، خویشتن  فطرت، پسین در شمار نخستین  

 حکیم بزرگ فردوسی

 

 (3قسمت اول بخش )

استنباط  می شود، ایشان در این باره دو نظر شنیده بودند؛  جناب هاشمیانسوال سوم این که تا جایی که از قول خود 

 یکی نظر محصل اولی که گزارش داده است؛ و دیگری نظر محصل دومی که فردوسی را شماتت کرده است؛ 

به حیث یک طالب العلم چرا و چگونه این هر دو نظر  استاد هاشمیاندر این همه مدت که از آن روزها گذشته است، 

سال  ۴۵بارۀ فردوسی نه رسانیده اند؛ که اینک در مقایسۀ تحلیلی نه سپرده اند و به یک قضاوت دقیق  را  به یک

نظر صرفاً همان یک محصل را بدوش می گیرند، که معلوم است که فردوسی را اصالً نمی دانسته  مسؤولیتبعد، 

 است؟ 

 اشمیاناستاد هبرای تحلیلی، اصوالً ممکن باشد،  و یونه بررسگ هر و اصالً  ،برای این که مقایسه میان آن دو نظر باال

متودولوژی برای نقد شاهنامه  ته تر بود که برای ما شاگردان یککه درجات علمی و ممارست مسلکی دارند، بایس

 ویسند؟بن« لعنت به فردوسی»شایسته یافته اند که  استاد هاشمیان از چی نظر معلوم نه شد نشان بدهند؛  فردوسی

برای ما مستدل بسازند که کدام مبانی نقد  استاد هاشمیانمثالً اگر شاهنامۀ فردوسی جوانب اساطیری دارد، پس 

 به ما  رهنمایی می کنند؟ را  Kritik of Mythologie  اسطوره  شناسی

مهربانی   یدبرای این که این کار صورت گرفته بتواند، اول تر با و پیش از این که این کار صورت گرفته باشد، و

برای شاهنامۀ فردوسی اصوالً چی تعریف قایل هستند؟ یعنی   جناب استاد هاشمیانمی گردند و به ما می گفتند که  

« لعنت» استاد هاشمیان؛ خوب می خوانیم که «چیست؟»به ما می  گفتند که از نظر مبارک شان شاهنامۀ فردوسی 

.میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء ولیتؤمس  
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ا و چی ر ،کنند، شاهنامه را چی دانسته« نقد» خدای ناخواسته واستهفرستاده اند، اما اگر می خواستند که خدای ناخ

 می خواستند نقد کنند؟ 

حق به جانب است که  دکتور محمود امید ساالرفردوسی را در کدام زمانه جابجا می ساختند؟؟ آیا   استاد هاشمیانو 

باالی شرق اسالمی آن « طیقرون وس»/ می نویسد مفهوم اروپایی 1۳9۶«/شاهنامه و مرجعیت فرضی غرب»در 

 کدام رهنمایی دیگری به ما دارند؟؟ استاد هاشمیاندوران، و خاصتاً باالی حوزۀ ما، قابل انتقال نیست؟ و یا 

انشناسی یک داکتر زب عنوان کردیم که از استاد پوهاند داکتر پروفیسر هاشمیان صیباین چیزها را به دلیلی به آدرس 

 یات دری؛ همین چیز ها انتظار می رفت؛ و یک استاد کرسی تاریخ ادب

 چپراسی شاندن؟ ،قناسی  ده ،کسی رهکدام   ،کجاده 

 زبان شناسی شاندن؟  که لعنت نویسی ره ده  چپراس

فردوسی را باز می یابیم که در یازده قرن پیش بر تاقچۀ یک خانۀ گلین، و بر صفۀ یک باغچۀ رنگین، و بر کنارۀ 

سال شب و روز خود را وقف کرده است و قامت خود را خم کرده تا نامۀ باستان را  ۳۵یک آبشار سنگین، بیشتر از 

 مارک کنونی هنوز کتیبه های سنگی رایج بوده است!!  همین زمان در دندر هزار بیت به تحریر آورده است؛  ۶0در 

بسیاری از ما صرفاً می توانیم حدس بزنیم که زحمتی که فردوسی در یازده قرن پیش برای  روی دست آوردن  یک 

از شمار اندک کسانی هستند که   جناب هاشمیانچنین اثری برخود قبوالنده است، چقدر بزرگ بوده است؛ اما خود 

سال  با  2۸ هم مدت  هاشمیان مبارک ذاتمی توانند این زحمت بزرگ فردوسی را مجسم بسازند؛ زیرا  به خوبی 

د؛ وما همان نا بوده افغانستان  ۀآیین ۀمجلپستی برای مشقت تایکار بسیار پُر  ، سرگرم  «پُرگرم»ۀ بسیارحوصل یک

ناب جگونه که در برابرعظمت فردوسی با یک اعجاب غیرقابل پیمایش سرفرود می آوریم؛ به همان گونه از زحمات 

سال تایپستی کرده اند؛ و همین کار بسیار ثقیل  2۸هم تجلیل می کنیم که با سرانگشتان مبارک شان مدت  هاشمیان

 افغانستان حتی یک اثر و یا بررسی علمی و مسلکی هم نه نوشته اند.  تایپستی دلیل شده که چرا ایشان در مجلۀ آیینۀ

 گو این که حکیم بزرگ فردوسی چنین یک ناسخ  ناسخن را می شناخته، که نوشته بود:

 

 ش بردـــــده رامـنـروان سرای    سخن چون برابر شود با خرد
 

 ناخوشی رای او گش بود بدان      اندیشه ناخوش بود کسی را که
 

 وا کندـد رسـنـش خردمـه پیـب      ن را چلیپا کندـتـشـی خویـمـه
 

خود شان پیشقدم شوند و پیش از رفتن شان این   جناب هاشمیانازین خاطر، ما خوانندگان، عرض عاجزانه داریم که 

 را به  صندوق کنند! « لعنت»طوق  

 بوق کنند، که نام   جناب  چندان  تا که مطبوعات افغانستان است، این "لعنت هاشمیان" را بر سر هر چارسوق ،اگر نه

 هاشمیان را مسلوق کنند، و آرامش  آنجهانی را از جناب هاشمیان مسروق کنند! 

 !جناب هاشمیانبه اختیار خود  جناب هاشمیانما عرض عاجزانۀ خود را کردیم؛ خیار 
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 بگفت حکیم بزرگ فردوسی: 

 جهان سربسر عبرت و حکمت است
 غفلت است؟ ر  ماـهـزو همه ب  راـچ

 

1 
 چند سخن در بارۀ فردوسی و شاهنامه

ور ، در اختیار ابو منص«نامۀ باستان»بوده و این « نامۀ باستان»می دانیم که منبع اولی برای کار فردوسی  -نخست 

ابومنصور در جریان جنگ های میان دیلمیان و سامانیان کشته شده است؛   اینعبدالرزاق والی طوس بوده است، و 

و پسر وی امیرک منصور که از محتشمان طوس بوده، و بدست سبکتگین کشته شده است، این نامۀ باستان را به 

 حکیم فردوسی رسانیده است؛ و حکیم بزرگ فردوسی از این پدر و پسر با حرمت یاد می کند:

 

 گردنفرازود ــری بـتـی مهـیک چون دست کردم دراز بدین نامه

..... 

 که جانت سخن بر گراید همی د همیـمرا گفت کز من چه آی

 م به کسـم، نیازت نمانـوشـبک که باشد مرا دسترس چیزیه ب

 دار  ارجمندـنیکدل، نام نآاز  به کیوان رسیدم ز خاک نژند

 دهد:می با دریغ از نبود وی خبرردوسی و ف که وی را نمی شناسیم؛و یک "پهلوان" بعدی، هم، یار و یاور فردوسی بوده، 

 که با من تو گفتی ز یک پوست بود   یکی مهربان دوست بودرم ـبه شه

 خردمند و بیدار و روشن روان   ود و از گوهر پهلوانــوان بــج

 پای تو میـد هـی گرایـبه نیک   مرا گفت خوب آمد این رأی تو

 نویـغـر نـمگ و آرمـه پیش تـب   ۀ پهلویـن این نامـم هـشتـبـن

 هست تـیـوانـهلـن گفتن پـخـس   ت هستـیـو جوان گشاده زبان

 آبروی انـوی نزد مهـن جـبدی   گوی ۀ خسروان بازـنام تو این

 منبر افروخت این جان تاریک    چو آورد این نامه نزدیک من

ساله بوده باشد که دقیقی کشته  ۳۵هق است؛ و باید حوالی  ۳۳0یا  ۳29به رویت مندرجات شاهنامه، فردوسی متولد 

،  معاصر او بوده هق  رخ داده باشد؛ زیرا نوح سامانی، که دقیقی۳70تا  ۳۶۵؛ و این واقعه باید در میان شده

که دقیقی، هم،  به ابتکار خودش  را تقویت می کندیک گفتۀ فردوسی این تصور هق به قدرت رسیده است؛ ۳۶۴در

 سرایش گشتاسب نامه را آغاز کرده بوده است:
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 روان طبعی و خوب گفتنی سخن زبان شادهـگ دــامـیـب یـوانـج

 انجمن دل شد انــشادم او از من گفت را نامه این آرم شعرم به

 

خود  فردوسی می نویسد که از سنت  ؛ وباشد به ادامۀ کار دقیقی همت گماشته هق ۳70پس فردوسی می باید از آغاز 

 و می نویسد که  دقیقی، پس از مرگ، بر وی ظاهر شده است : دقیقی الهام گرفته،

 که یک جام می داشتی چون گالب   چنان دید گوینده یک شب به خواب

 می داستان ها زدی بر آن جام   د آمدیــدیـز جایی پ  "دقیقی"

 کاووس کی مخور جز بر آیین   دادی که می آوازبه فردوسی 

 د مرا روزگارــ، سرآمتمـفـبگ   هزار گشتاسب و ارجاسب بیتی ز

 منم زنده، او شد با خاک جفت  سخن، کو بگفت کنون من بگویم

ه دست ب« جهان بر جویندگان تنگ بوده» در دورۀ پس از کشته شدن دقیقی، فردوسی خطر ها را بجان خریده و در احوالی که

جو و اجتهاد بزرگ زده است، تا به دقایق یک گذشتۀ دور دست بیابد؛ و این کار با روح بزرگ فردوسی عجین شده و  جست

 بوده  است:

 ردش روزگارــیدم از گـبترس  ر کسی بیشمارـبپرسیدم از ه

 کسیه دیگر ـردن بـد سپــبیای  م نباشد بسیـمگر خود درنگ

 

 به جای گیتی که چندان بمانم به  خواهم از دادگر یک خدای همی

 خوب  گفتار خویش بپیوندم از شپی ۀ شهریاران  ـکه این نام

 

 و شود بر سر  انجمنـمی نـه  من ، زکهن گشت این داستان ها

 م شادمانـد دلــکه چندان بمان جهان  زمان خواهم از کردگار

 گذشته برو سال و گشته کهن  سخن که این داستانها و چندین

 د پراگنده گردــن آیـز گفت م ی شاه، تا یزدگرد ـز هنگام ک

 سخن های شاهنشهان نو کنم  ی َخو کنمــدم و باغ بــونـبپی
 

 «تشویق امر و» محمودفردوسی برای کارش از  پس این آوردۀ استاد هاشمیان را مسترد می کنیم که می نویسند: 

ماده بوده باشد؛ در حالی آهق ۳۸۴نقل اولی شاهنامه باید در « فردوسی پژوهی»است؛ مطابق به بررسی های  گرفته

  هق به قدرت رسیده است؛۳۸7که محمود در 
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 مصوون و پنهان نگه داشته بوده است:« بد   زمانه»مدت طوالنی هم  آن چه را به نظم کشیده بوده، از فردوسی و 
 

 ه همی داشتمـتـفـن را نهـسخ بگذاشتمه یک چند ـن گونـبدی

 بود به جویندگان بر، جهان تنگ بود سراسر زمانه پر از جنگ

 هیچ درمان نبود جز از خامشی آسان نبود همی این سخن بر دل

 نهان بُد ز خورشید و کیوان و ماه نامه را چند گاه همی گفتم این

 ( قسمت اول۳پایان بخش )

 ادامه دارد

 ( قسمت اول را به کمک لینک آتی مطالعه فرمائید:2)( و 1بخش های )

 (1قسمت اول بخش )
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 (2قسمت اول بخش )
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