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 چکیده  اطالعات مقاله 
های اساطیری و ملی، در متون ادبی و غیرادبی و عرفانی و جز آن، از  داستان مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

بوده توجه  مورد  متعددی  توصیفی   وجوه  روش  به  که  پژوهش  این  در  است. 

ای انجام گرفته؛ به بررسی چند موضوع  خانهتحلیلی و با استفاده از منابع کتاب 

و   فردوسی  بزرگداشت  و  ستایش  وثاقت  ارزیابی  پرداخت:  خواهیم  اساسی 

شاهنامه از سوی عرفا در روایات موجود در متون عرفانی و غیرعرفانی؛ تأثیر 

حاکم بر عصر در ایجاد نگاه مثبت یا منفی در میراث عرفانی  های فکری  جریان

ای؛ بررسی دالیل ورود برخی ابیات  های شاهنامهنسبت به شاهنامه و داستان

دهد  شاهنامه یا منسوب به شاهنامه به متون عرفانی. بررسی انجام شده نشان می

ابیات شاهنامه در متون اشتهار و رواج برخی  این    به دلیل  ابیات به مختلف، 

جا مانده در متون، از نیمة سدة پنجم به بعد به  احتمال و بر اساس شواهد به

آثار عرفانی که  از خالل برخی  باشد جز چند روایت،  منابع عرفانی راه یافته 

گواهی بر تمجید و تعظیم صریح عرفایی معدود از فردوسی و اثر سترگ اوست؛  

 و عرفا پی برد. توان به جایگاه حماسة ملی نزد صوفیه  می
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 . مقدمه 1

های  ای عالی در فن بیان و بالغت و سخنوری، نگرشعنوان نمونهبهشاهنامة حکیم فردوسی، 

گونة برخی قهرمانانش  حکیمانه و خردورزانه به دنیا و فناپذیری آن، سرنوشت مرموز و عرفان

دورهچون کی دیگر، در  بسیارِ  و جهات  و سیاوش  از سوی طیفخسرو  و  های  های مختلف 

کرد عرفا و متصوفه نیز به شاهنامه و فردوسی از  گوناگون فکری مورد توجه بوده است. روی 

ای، اظهار نظر عرفا در باب  خالل متون عرفانی از جهات متعددی از جمله: تلمیحات شاهنامه

فردوسی و شاهنامه، استشهاد به ابیات توحیدی و حکیمانة شاهنامه، تأویل عرفانی اشخاص و  

آن در آثار شیخ اشراق مشهود است؛ قابل  های ملی و اساطیری شاهنامه که نمود بارز  داستان

رو نظر عرفا دربارة فردوسی و شاهنامه، هم بر پایة اشارات آنان  بررسی است. در پژوهش پیش

شاهنامة حکیم  ابیات  به  استشهاد  کمیت  و  کیفیت  هم  و  ایرانی  و  ملی  اثر سترگ  این  به 

 فردوسی، از گذشته تا حال، مطالعه و بررسی شود. 
 

   پژوهش بیان مساله و سواالت . 1-1

حماسة    این  گاهیو جا  یشاهنامة فردوس  باعرفا و متصوفه    مواجهة  یبه بررس  حاضر  قیتحق  در

ا  یمل آثار  پرداخت  شان ی در  با.  خواهیم  پژوهش  که    روبرو  یسؤاالت  در خالل  پشدیم    ی در 

عرفا    یو شاهنامه، به واقع، از سو  یفردوس   ش یو ستا  دیتمج   ایآ   -1:  می به آنها هست  ییپاسخگو

و    ی ریو اساط  ی مل  هایتعارض داستان  شة یاست که به منظور محو اند  یکسان  ودةبرافز  ایبوده  

  ی بزرگ جا  ی عرفا  ان یو شاهنامه را در کالم و ب  ی از فردوس  ش یاسالم، ستا  ن یبا د  یپهلوان

نسبت به    ی منف   ای انعکاس نگرش مثبت    ا ی  جاد ی حاکم بر عصر، در ا  ی فکر  انجری  - 2  اند؟داده

اندازه    یکه در متون منثور عرفان  یریو اساط  یل م  هایشاهنامه و داستان ثبت است تا چه 

  ، یمنسوب به شاهنامه به متون منثور عرفان  ا یاز شاهنامه    یاتیاب  ی ابیراه  ا یآ  -3بوده؟    رگذاریتأث

 به شاهنامه است؟  ه یبه علت توجه خاص عرفا و صوف  ایبوده  ات یرواج و اشتهار آن اب  لیبه دل

   پژوهش ت، اهمیت و هدفرضرو. 1-2

بهفردوس  می شاهنامة حک  ات یاب  ورود راهحماسریمتون غ  ی  ویژه  به  و  و  ی  آن  از  ابیاتی  یابی 

نیاز به  که  چندان قابل اعتناست    یادکرد فردوسی و شاهنامه در اثنای برخی متون عرفانی، 

موضوع توجه   نیمحققان و پژوهشگران به ا  زین  ترشیپ   کند.پژوهشی مستقل را ایجاب می 
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. اما به  کرد  میاشاره خواه  قیتحق  نةیشی م آنها در پاه  به  که  اندانجام داده  یقاتیکرده و تحق

طور اختصاصی در حوزة عرفان و تصوف تا کنون به تفصیل و به صورت مستقل به این مسأله  

 است. پرداخته نشده 
 

   پژوهش پیشینة. 1-3

و   آن  به  نسبت  عرفا  صریح  یا  تلویحی  دیدگاه  و  عرفانی  متون  در  شاهنامه  بازتاب  موضوع 

الی برخی آثار، مانند تعلیقاتی  های پراکندة محققان و اساتید در البهاش، در یادداشتسراینده

های  سرچشمههایی از کتاب  اند؛ مورد توجه بوده است. در بخشکه بر متون مصحَّح نوشته
ارتباط شاهنامه و متون عرفانی    شناسیفردوسی به  دکتر محمدامین ریاحی، اشاراتی کوتاه 

نامه(« از دکتر سجاد آیدنلو وار )فردوسی و شاهنامه در مرزبانشده است. مقالة »تندّم فردوسی 

ت در مطالعة فردوسی و شاهنامه در متون غیرِحماسی  توان در زمرة نخستین تحقیقا را می

شمار آورد. مقالة »بازتاب شاهنامة فردوسی در غزلیات شمس مولوی« اصطالحاتی را که  به

مولوی از شاهنامه تأثیر گرفته؛ به صورت الفبایی بررسی کرده است. همچنین، یادداشتی با  

پارسی« از مختار مسعود، به صورت  عنوان اصلیِ »نورافشانی خداوند سخن در آسمان ادب  

ها و شواهدی را که شعرا و نویسندگان ادب فارسی که در آثار عرفانی  وار، نمونهکلی و فهرست

-های شاهنامه در خلق است. دو مقالة »بیت  اند؛ آوردهو غیر عرفانی، فردوسی را ستایش کرده

االنسان« از دکتر جواد بشری  ق االنسان« از دکتر ابوالفضل خطیبی و »ابیات شاهنامه در خل

گونه و متعلق به اوایل سدة  نیز، به دلیل اینکه ابیاتی از شاهنامه را در متنی »واعظانه و مجلس

اند؛ قابل اعتناست. رسالة دانشگاهی »ابیات پراکندة شاهنامه در  ششم هجری« بررسی کرده

هفت سال  پایان  تا  فارسی  کهن  پژوهش  منابع  با  قمری«  هجری  رسالة  صد  و  غالمی  علی 

»بررسی اشعار شاهنامة فردوسی در آثار منثور تا قرن هشتم« با پژوهش سیدحسن کالنتری  

کار  های مورد نظر را که بیتی از شاهنامه در آن بهبا رویکرد محتوایی، به این ترتیب که متن

د و حیطة  رفته؛ بر حسب معنای محصَّل از آن در شاهنامه، بررسی تطبیقی کرده است. رویکر 

انداز نوشتار حاضر متفاوت است. بنابراین، مقالة حاضر، در دو  بررسی تحقیقات مذکور، با چشم

گیری دیدگاه  بخش تنظیم شده است: در بخش اول، تأثیر باورهای ایدئولوژیکی را در شکل 

عرفا نسبت به شاهنامة فردوسی بررسی و در بخش دوم، نفوذ و راهیابی ابیات شاهنامه به  

این مقصود، گردآوری  ون منثور عرفانی و علل احتمالی آن را برمیمت برای تحقق  شماریم. 

 ایم.های خود را به متون منثور عرفانی منحصر کردهشواهد و یافته
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  پردازش تحلیلی موضوع .2

شکل  - 2- 1 در  ایدئولوژیک  باورهای  شاهنامة تأثیر  به  نسبت  عرفا  دیدگاه  گیری 

 فردوسی

 نامقی و ستایش فردوسی احمد جام - 2- 1- 1

ق( به گواهی آثارش، از صوفیانی است که ذهنیت متشرعانه    441-536نامقی )شیخ احمدجام

عرفانی او غلبه داشته و آن طریقت را منحصر به خود او کرده است. از   و زاهدانه، بر طریقتِ

همین روی، در آثار وی یادکردی از عرفای بزرگ پیشین و استناد به کالم ایشان، مگر اشاره  

شود و این بدان  رود؛ دیده نمی به نام چند عارف که تعداد آنها از انگشتان دست فراتر نمی

ای است که دکتر  ستقل از طریقة عارفان پیشین بود. این نکتهمعناست که وی بر طریقتی م

بر آن است که احمد جام، صاحب منظومة عرفانی  شفیعی نموده و  نیز بدان تأکید  کدکنی 

 مستقلی است که بعد از وی ادامه نیافته و عرفان او با عرفان قبل و بعد از وی، متفاوت بوده

به این خصیصة حائز اهمیت در طریقة عرفانی شیخ    با توجه  (37:  1393کدکنی،  )شفیعیاست.  

جام، یعنی کمترین میزان ارجاع و استشهاد به اقوال و آرای دیگران، یادکرد توأم با احترام و  

تکریم از فردوسی و اثر سترگ او شاهنامه، در چند موضع از آثارش و استناد چندباره به بیتی  

است. جالب است که دکتر محمدامین ریاحی نیز در  ای قابل تأمل و در خور توجه  از آن، نکته

اشاره به ستایش احمد جام از فردوسی، به این نکته نظر داشته و پیش از نقل عبارت زیر از  

خشک و متعصب بودن او در طریقت عرفانی، این   شیخ جام، با اشاره به خصیصة کنوزالحکمه

جام در کنوزالحکمه، از فردوسی  شیخ  (  181:  1382)ریاحی،  دو نکته را مورد توجه قرار داده است.  

بوده است.    )ص( گوید: »فردوسی نیز یکی از حکمای امت محمدبه عنوان حکیم نام برده و می 

  خن سخت خوش آمده است: در شاهنامه دیدم که او گفته است و مرا از این س

 دار از این کار پرداخته است جهان  جهان را چه سازی که خود ساخته است 

سخن بزرگان اگرچه در کوی دعوی و الف نباشد همه پرمعنی بود. از آن است که به قول     

از سیاق عبارتِ پس از بیت،  (  143:  1387)جام،  شعرای بیگانه در تفسیر قرآن احتجاج کنند.«  

آید که ستایش شیخ جام از فردوسی و شاهنامه، به نوعی، دفاع از شاهنامه در  چنین بر می

با اسالم، نیز    - خواندندکه آن را داستان مجوسان می  - قابل این اثر سترگ ملی مقابل اندیشة ت

بیان علم »در  ابتدای بابِ  تا در  بر آن داشته  را  باشد و همین موضوع، شیخ جام  ها و  بوده 

بوده و با اینکه    )ص( حقایق« متذکر شود که فردوسی نیز یکی از حکمای امت حضرت محمد
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ی و اسالمی نبوده لکن از آنجا که بازگو کنندة سخن حقیقت  موضوع شاهنامه، مباحث دین

دهد که شیخ  است؛ شایستگی آن را داشته تا به کالم پر بارش احتجاج شود. این نشان می

دیده است. نکتة قابل اهمیت دیگر اینکه  های اسالم نمیجام تعارضی میان شاهنامه و آموزه

رده و بیت را در آنجا دیده است. این در مقایسه  شیخ جام خود مستقیماً به شاهنامه مراجعه ک

اند؛ امری نادر و درخور  های عرفانی و عرفای دیگر که به ابیات شاهنامه استشهاد کردهبا متن

-، در خالصة کنوزالحکمهکند. عبارت ذکر شده از  توجه است و اهمیت موضوع را دو چندان می
که کتابی است در شرح احوال و آثار شیخ جام و در    - جامی  عالءالملک  المقاماتِ ابوالمکارم

)خالصةالمقامات در نیز به اختصار آمده است.    -به شاهرخ تیموری تقدیم شده بود   840سال  

وی نیز    السائرینسراجو بیت مورد اشارة شیخ جام از شاهنامه، در  (  360:  1393کدکنی،  شفیعی

 (277و  130:  1389)جام، دو بار آمده است. 

های درست و اصیل آن، به  به جهت حفظ و ضبط   المقاماتخالصةبا توجه به اینکه متن     

(  145:  1393کدکنی،  )شفیعی  . دلیل دسترسی به نسخ کهن آثار شیخ جام دارای اهمیت است

شیخ جام نسبت به فردوسی و شاهنامه و عدم تحریف نسخ آثار احمد    توان به اصالت عقیدة می

پای تحوالت  جام در مورد شاهنامه اعتماد کرد. همچنین، با نظر به اینکه آثار شیخ جام، هم

شده است.  سازی میسیاسی و عقیدتی جامعه، از سوی فرزندان و نوادگان وی، بازبینی و پاک

ستایش فردوسی و شاهنامه، به فاصلة چهار قرن، از قرن  حفظ این روایت در    (41-4)همان:  

تواند حاکی از ثبات دیدگاه احفاد شیخ جام نسبت به شاهنامه باشد.  پنجم تا نهم هجری، می

اصالت دیدگاه شیخ جام نسبت به فردوسی و حفظ آن تا چهار قرن بعد در آثار خاندان وی،  

-مد جام کرّامی بود و به گفتة دکتر شفیعی برخاسته از اعتقادات و باورهای جزمی اوست. اح

زیرا بر    ( 109)همان:  ارتباط با کرامی بودن او نیست.  کدکنی، موضوع بزرگداشت فردوسی، بی

های داستانی از  اساس شواهد موجود، ظاهرا کرّامیان از مشوقان سرودن شاهنامه و منظومه

 ( 101: 1389کدکنی، )شفیعینوع شاهنامه بودند. 

، متخلص به ربیع نیز در منظومة خود آورده؛ هر چند در  نامهعلیب را سرایندة  این مطل  

آنجا کرامیه متهم به دفاع از شاهنامه و حماسة ملی ایران برای مقابله و رویارویی با اسالم  

با شاهنامه با توجه به اشارة سرایندة    اند. اما با وجود این، اصل قضیه، یعنی ارتباط کرامیه شده

نامه، همچنان به قوت خود باقی است. شاید احمد جام در پاسخ به چنین اتهاماتی عبارت  علی

که از عبارات پس از بیت »جهان را چه سازی...«  آورده باشد و چنان  کنوزالحکمه مذکور را در  
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کند و گویی  یران با اسالم را رد میهای ملی اآید؛ او اندیشة تناقض و تعارض داستانبر می

 دهد.تلویحاً چنین نقدی را پاسخ می 
    

های ملی، اساطیری و شاهنامه در بررسی باورهای ایدئولوژیک نسبت به داستان - 2-1-2

 برخی روایات 

از فردوسی و شاهنامه نامی برده نشده اما سه بار، به مناسبت    راألسراکشفدر تفسیر عرفانی  

حارث  ماجرای عناد و دشمنی نضربن ( 486و  6:  7و همان/  326:  1389/3)المیبدی،تفسیر آیاتی  

خواند و برای مقابله با کالم وحی، اخبار رستم و اسفندیار را که قرآن را اساطیراالولین می 

نقل می مردم عرب  آمدهبرای  دربارة  کرد؛  اسفند  است.  و  داستان رستم  میان    اری اشتهار  از 

داستان    نیا، گفتنی است که  اعراب  انیم در    ی عهد اسالم  لیدر اواهای ملی و اساطیری  داستان

داستان جبلة  هایاز  توسط  که  است  شاهنامه  است  عربی   به  سالم،بنمستقل  شده    .نقل 

اسالم بوده    لیاعراب در اوا  انی شهرت و رواج آن، م  ة یما  توانستهیم   نیهم  و (45:  1384صفا،)

 باشد.  

نضربن   تقابل داستانماجرای  به مسألة  اندیشهحارث  با  از  های شاهنامه  اسالمی که  های 

-اینکه نضربن  ( 9:  1387نامه،)رستمگردد.  پیش از سرایش شاهنامة فردوسی مطرح بود؛ برمی

ای سیاسی بود  شک معارضهشمرد بیقرآن را اساطیری مانند قصة رستم و اسفندیار می  ارثح

تفسیر    األسرارکشفکه در قرآن کریم برای آن آیه نازل شد و پاسخ آن معاند هم داده شد.  

عرفانی قرآن است و بدیهی است که به مناسبت تفسیر آیات، شأن نزول و ماجرای مربوط به 

های ملی با اسالم  حارث و تقابل داستانآیه و در مورد آیات مورد بحث ما، قصة معارضة نضربن

 آورده شود.  

شده    حکایتی ذکر  هزار حکایت صوفیانحدود یک قرن پس از میبدی، در کتابی به نام    

-کشف حتی اگر نتوان با قطع و یقین،    (687:  10)همان/نیز آمده است.  األسرار  کشفکه در  
را مأخذ هزار حکایت صوفیان دانست؛ مقایسة حکایت در این دو کتاب تفاوت یا تحول    السرارا

دهد که قابل تأمل است. حکایت  های ملی و اساطیری ایران را نشان مینگرش دربارة داستان

 قرار است:   از این

عبداهلل  علیه اهللرحمة جبیرسعیدبن   پیش  در  که  اهل    عنهمااهلل رضیعباسگوید  از  جماعتی  بودم. 

و برفتند و جماعتی از اهل قرآن درآمدند و    تفسیر قرآن درآمدند و بر وی آن علم بخواندند

قرآن درست کردند و برفتند و جماعتی درآمدند و بر وی علم فقه خواندند و برفتند وجماعتی  



 7 فردوسی و شاهنامه در متون منثور عرفانی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمدند بر وی علم شعر خواندند و برفتند و گروهی از اهل فارس درآمدند و از وی از اخبار  

:  1389/1)هزارحکایت صوفیان،  یث بگفت.  رستم و اسفندیار بپرسیدند؛ وی از بهر ایشان این حد

585) 
-سؤال اهل فارس )ایرانیان( از ابن عباس در باب اخبار رستم و اسفندیار، در روایت کشف   

ألسرار نیامده است. بنابراین، دو مواجهه با اخبار رستم و اسفندیار در دو متن مزبور دیده  ا

ساطیری ایران به فاصلة یک قرن، قرن  شود؛ دو بازخورد متفاوت از این داستان ملی و امی

شود به بازتاب اخبار رستم و اسفندیار میان  ششم تا هفتم هجری. مواجهة نخست مربوط می

و   قرآن  مقابلة  برای  آن  از  بن حارث  نضر  استفادة  رغم سوء  به  روایت  »این  اینکه  و  اعراب 

پیامبر با  شناخته شد، سال)ص(دشمنی  اعراب  میان  در  همچنان  بعد  نشان  ها  این  و  بوده  ه 

پهلوانی ایران  - های ملیدهد که بر خالف پندار برخی متعصبان، اساسا تباینی میان داستانمی

  ( در 268-267: 1396)آیدنلو، پیش از اسالم با مبانی و معتقدات اسالمی وجود نداشته« است. 

واقع، روایت ابن عباس مبین آن است که نه تنها اندیشة مخالفت با اخبار رستم و اسفندیار  

ایرانیان   نزد اعراب مشهور شده که  این داستان چنان  بلکه  از میان برخاسته  نزد مسلمانان 

پرسیدند. دومین مواجهه مربوط است به موضوع اختالف  های ملی خود را از اعراب میداستان

،  االسرارکشفحارث در  دو متن مورد بحث که با توجه به ماجرای ذکر شده از نضربن  روایت در 

حذف شده    األسرارکشفدر    هزار حکایت صوفیانآید: یا عبارت پایانیِ  دو احتمال به وجود می

الحاقی است و بعدها به آن افزوده شده است.    هزار حکایت صوفیانو یا این عبارت در روایت  

-کشفحارث با قرآن با نقل اخبار رستم و اسفندیار، در  اجرای معارضة نضربنذکر چندبارة م 
تواند مؤید اندیشة ستیزجویانه با روایات ملی و اساطیری باشد که در پس نقل این  می  األسرار

ماجرا نهفته و همین امر موجب شده تا در حکایت مورد اشاره در این کتاب، عبارت مربوط به 

  هزاربه اخبار رستم و اسفندیار ذکر نشود. اما اگر این عبارت، در    )ص( اعلم پسر عم رسول خد

انداز جامعه در طول یک قرن نسبت به  گر تحول چشمالحاقی باشد؛ نشان  حکایت صوفیان 

  )ص( اهللهای ملی و پهلوانی خواهد بود. به این معنی که الحاق موضوع علم پسرعم رسولداستان

های ملی  گر محو یا تعدیل موضوع ستیز و تعارض با داستانملی ایرانیان، نشان  هایبه داستان

 و اقبال و توجه به آن در جامعة ایران بوده است.  
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داستان   تضاد  فکری  دردورهرسوبات  اسالم  با  تا  های شاهنامه  ایران  مناطق مختلف  و  ها 

فا و بازخوردِ منفی مریدان و یا  خوانیِ عرگیری است. از جمله موضوع شاهنامهها قابل پیسده

 حاکمان وقت نسبت به این قضیه. 

خوانیِ یکی از مریدان شیخ  ابن بزاز اردبیلی، ماجرای سعایت از شاهنامه   صفوةالصفای»در   

- اردبیلی نقل شده است  الدین خواجلویبه نام خواجه نظامه.(    735-650)الدین اردبیلی صفی

 نه شاهنامه:      -خوانده است ر حالی که او به گفتة خویش قرآن مید
 نامه کجا و هنر ما ز کجا شه   ما نامة شه ز دفتر دل خوانیم

هفتم و هشتم   به نظر دکتر آیدنلو این حکایت، هم نشان دهندة توجه برخی عرفای سدة     

در اردبیل به شاهنامه است و هم ناشی از تلقی برخی عرفا و صوفیه و حتی اهل شریعت ایرانی  

دانستند. نمونة دیگر که مشابه مورد قبل  های اسالمی میبه شاهنامه که آن را معارض آموزه

مغرضانی که فرمان  الحقائق،  است؛ مربوط به شیراز و دورة قاجار است. بر اساس گزارش طرائق

دار دورة فتحعلی شاه قاجار را از  قتل میرزا ابوالقاسم شیرازی معروف به سکوت، از عرفای نام

یابند و آن را از موارد جرایم  گیرند؛ به هنگام تفتیش خانة او، شاهنامه را میحاکم فارس می 

    1.« آورندو اتهامات او به شمار می
 

 مه برادران غزالی و شاهنا  - 3-1-2

ق( و    520مشترک، ولی انتساب متفاوت، از احمد )ف.    مایةدر منابع کهن، دو روایت با بن 

ق( گزارش شده است که از تعظیم و تکریم فردوسی حکیم از زبان   450-505محمد غزالی )

 ق( آمده است: 607-622)تحریر  نامه مرزبانکند. نخستین روایت، در ایشان حکایت می 

و ایاه یوم الجمع، روزی در مجمع    در فواید مکتوبات خواندم که امام احمد غزالی جمعنا اهلل 

تذکیر و مجلس وعظ روی با حاضران کرد و گفت: ای مسلمانان! هر چه درین چهل سال من  

گویم؛ فردوسی آن را در یک بیت گفته است. اگر بدان کار کنید؛  از سر چوب پاره با شما می 

 های دیگران مستغنی توانید بود. بیت:از گفته
 ز روز گذر کردن اندیشه کن   پرستیدن دادگر پیشه کن

 ( 142-3: 1376)وراوینی،   

 
نقل شد که    –که البته زیر چاپ است   –آذربایجان و شاهنامه  . این دو نمونه، از مقدمة چاپ دوم کتاب مستطاب 1

دکتر سجاد آیدنلو از سر مهر و لطف در اختیار نگارنده قرار داده است. همچنین از ایشان بابت معرفی و در اختیار  

 گزارم. ق در مقدمه اشاره شد؛ سپاسگذاشتن دو مقالة دکتر خطیبی و بشری که در پیشینة تحقی
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  839الدین حسین خوارزمی )کمال   األسرارینبوعروایت دوم، دو قرن پس از روایت اول، در         

 ق( آمده است:

بنی»آورده   کانبیاء  امتی  »علماء  مصداق  سبیل،  ائمة  امام  که  ابوحامد  اند  امام  اسرائیل« 

محمدالغزالی »قدس سره« مدتی ترک مجلس وعظ کرده بود و روی به عزلت و انقطاع آورده.  

تشنگان زالل مقال او، باز از حضرت امام التماس کردند برای نصایح  طالبان ذوق و حال و لب

شتند.  و موعظه. امام نیز ملتمس ایشان مبذول داشته؛ همت بر تزیین مجالس موعظت گما

روز اول، حافظ در مجلس امام، آیتی از آیات تقوی و خشیت ملک علّام خوانده است؛ امام در  

اند: آنچه این ضعیف در مدت سی سال از معانی آیات و اخبار به مسامع  اثنای تقریر فرموده

 احرار و اخیار رسانیده؛ فردوسی حاصل این همه در دو بیت ادا کرده و این دو بیت را خوانده

 که، شاهنامه: 
 ز روز گـذر کـردن اندیشه کن  پرسـتیدن دادگر پیشه کن

 ره رستگاری همین است و بس     بترس از خدا و میازار کس 

 (144-5: 1384/1)خوارزمی،  

هایی که شرح  های راقم سطور، این دو روایت، نه در کتب تذکره و اولیاءنامهبر طبق بررسی     

ای شده اند؛ آمده و نه در آثار آن دو به این موضوع اشارهاحوال احمد و محمد غزالی را نوشته

آید.  شمار میاست. به همین دلیل به احتمال بسیار، دو متن مزبور تنها مأخذ این دو روایت به

د که  میموضوعی  اینجا  از  ر  بیتی  به  برادر،  دو  استشهاد  باشد؛  بررسی  و  بحث  محل  تواند 

اندوخته یا چهل سال  را که در طول سی  تجاربی  و  تمام آن معارف  اند؛  فردوسی است که 

می متفاوت  کفایت  تحریر  دو  با  اما  یکسان  روایی  ساختار  با  روایت  دو  با  ما  اینجا  در  کند. 

شناسی موضوع، اصالت هر یک از دو روایت مزبور  د با تحلیل روایتمواجهیم. بنابراین، ابتدا بای

را بررسی کنیم. آخرین مجلس احمد غزالی در کتابی به نام مجالس، حاوی عباراتی بسیار  

مَعاشِرَ المسلمینَ! الیومَ یومَ وَداِعنا. ألیسَ قدطَوَلنا وَ جَلَسنا مِئَةَ نامه است:  مشابه با روایت مرزبان

  یَترکُکَ  أو   –أترک ماسواهُ و اشتغلُ به    1﴾قُلِ اهللُ ثُمَّ ذَرهُم﴿   صلُ ماقُلنا مِئَة مَرّة، کلمةٌ واحدةٌ:مرّةٍ؟ حا

 ( 69: 1389غزالی، ). یحرمُکَ و سواهُ ما  و

یعنی: »ای گروه مسلمانان! امروز روز وداع ماست. مگر نه این است که ما طول دادیم و    

صد مجلس نشستیم؟ حاصل آنچه ما در این صد مجلس گفتیم یک کلمه بیش نیست »بگو 

 
 92/ 6. قرآن کرمی: 1
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خدا، پس ایشان بگذار«. آنچه که جز اوست بگذار و به او مشغول شو؛ یا تو را و آنچه جز اوست  

م می محرومت  و  میهمان  (157)همان:  کند.«  یگذارد  مالحظه  که  احمد  طور  شود؛ خطابة 

دارد تا بدانجا که احمد مجاهد    نامهمرزبانغزالی در این مجلس، شباهت بسیاری با روایت  

 )همان، یازده( داند. را صورت پارسی شدة این مجلس می نامهمرزبان روایت

دهد  شواهدی در منابع وجود دارد که نشان میبرای تحریر دوم از روایت مورد بحث نیز     

گیری امام محمد غزالی از کرسی بحث و درس، واقع شده بود. محمد غزالی در  ماجرای کناره

 کند: نشینی خود چنین اشاره میهایش به گوشهیکی از نامه

را  اتفاق افتاد که در شهور سنة تسع و تسعین و أربعمائة نویسندة این حرفها، غزالی،  »   

که به    -ای را مالزمت کرده پس از آنکه دوازده سال عزلت گرفته بود؛ و زاویه-تکلیف کردند  

نیشابور باید شد و به افاضت علم و نشر شریعت مشغول باید گشت، که فترت و وهن به کار  

های عزیزان از ارباب قلوب و اهل بصیرت به مساعدت این حرکت  علم راه یافته است. پس دل

و در خواب و یقظت تنبیهات رفت که این حرکت مبدأ خیرات است و سبب احیای  بـرخاست  

 ( 16: 1383/1)غزالی،علم و شریعت.« 

محمد غزالی از مجلس وعظ و سخن علم و شریعت گفتن و خواستاری شاگردانش    اعراض   

های خود او، سندیت دارد. آنچه قابل  برای رجوع دوبارة استاد به آن مجالس، به گواه نوشته

تأمل است، موضوع استشهاد هر دو برادر به بیتی مشترک از فردوسی در مجلس وعظ و با  

دو روایت گفته شده از برادران غزالی، بر پایة طرحی از پیش    رویکردی مشابه است. پنداری هر

رود، منتها در یکی، احمد غزالی است که به  ساخته برای تعظیم شاهنامة فردوسی، جلو می

احتمال    توانیم   ا یآکند و در دیگری، امام محمد غزالی.  اهمیت شاهنامه و فردوسی اذعان می

  از   دانستن، شانبّ تمام معارف و تجاربو آن را لُ  ی دوسفر  تیبه ب  ی غزال انداد استشهاد برادر

  باشد؟   و برای تعظیم جایگاه فردوسی و شاهنامه بوده  شان یا  اتیدوران پس از ح  هایبرافزوده

  ی مزبور فردوس تیباشند که ب  دهیمشترک رس جةینت اینکه هر دو برادر به  این موضوعچون 

  نیعام، ا  ی در مجلس   دو بخواهن  کند ی م  برابری  آنها  و تجارب شهودی   علوم و معارف  با تمام

دهد. هر  ، شائبة دستکاری در اصل روایت را به ذهن خطور می مطلب را به همگان اعالم کنند

پیمایند و محل وقوع هر دو، مجلس وعظ است و هر دو  دو حکایت خط سیر معینی را می

دهند. آیا در حکایت احمد غزالی،  ای واحد سوق می روایت، ماجرا را به سمت پیام و نتیجه

گیری محمد غزالی از بحث و درس بیت فردوسی جایگزین آیة قرآن شده و در حکایت کناره
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و بازگشت مجدد او، استناد به بیت فردوسی در خطابة آخرین مجلس وعظش، برافزودة راویان  

غیر عرفانی، برای    است و یا، با عنایت به این نکته که لقب امام در منابع مختلف عرفانی و 

توانسته تصحیفی از محمد بوده  نامه، میمحمد به کار رفته است، آیا احمد غزالی در مرزبان

 باشد؟

و احمد مجاهد    ( 34:  1358)پورجوادی،  از میان محققان، عالمه قزوینی، نصراهلل پورجوادی     

اند  نامه توجه داشتهبه روایت مرزبان  و محمدامین ریاحی و سجاد آیدنلو: یازده(  1389)غزالی،  

اند. عالمه قزوینی  لکن به جز عالمه قزوینی و آیدنلو، بقیه در باب صحت و سقم آن نظری نداده

:  1386)آیدنلو،  داند  نامه میاین داستان را برافزودة سعدالدین وراوینی به تحریر خود از مرزبان

فقی(  218 و  را مفتی  غزالی  فرهنگ  دکتر ریاحی، محمد  و  به سنن  دانسته که  هی متعصب 

داند که  ایرانی عنایتی نداشته، اما بر خالف او، احمد غزالی را شاعر و عارف و آزاد اندیشی می

نمونهروایت مزبور مرزبان اوست.  نامه،  نظری  بلند  و  آزادی  از  البته 206:  1382)ریاحی،  یی   )

یم و همچنین، آنچه در ادامه از قول امام  االسرار که در باال ذکر کردروایت منقول از ینبوع

اعتنایی محمد  محمد غزالی نقل خواهیم کرد، ظاهراً خالف گفتة دکتر ریاحی را در باب بی

-دهد. دکتر آیدنلو انتساب این روایت را به احمد غزالی بعید نمی غزالی به شاهنامه نشان می 

با ذکر دلیلی که دکتر ریاحی ذکر کرده و یکی دو ای  قرینة دیگر، گزارش شاهنامه  بیند و 

 ( 226: 1399؛ همان، 218: 1386)آیدنلو، داند. وراوینی را منحصر به فرد و مهم می

شود.  انتساب تکریم فردوسی به محمد غزالی، در یکی از آثار منسوب به وی نیز دیده می  

ای از ملوک نوشته شده  که به درخواست عدهسرّ العالمین و کشف ما فی الدارین  وی در رسالة  

»وَ یَستحبّ أن یُطالِع کتب  کند:  است، آنان را به مطالعة شاهنامه و قصص عجم توصیه می

 ( 457:  1416)غزالی،    الطب و التواریخ و شاهنامة العجم و قصص التابعین للعجم و الدیلم ... «

توان توصیه  این نمیمنسوب به محمد غزالی است، بنابر  سرّ العالمین با توجه به اینکه رسالة  

خوانی را به قطع و یقین از او دانست. میان محققان دربارة انتساب این اثر به غزالی،  به شاهنامه

ای به دلیل برخی اعترافات غزالی در این کتاب، آن را  تا به امروز، دو دستگی وجود دارد: عده

اند، هر چند، نظر غالب،  دانسته  دانند و برخی، آن را از آثار مسلّم ویاز آثار منسوب به وی می

از متأخران، عالمه امینی در    ( 69:  1369)رک ذکاوتی قراگوزلو،  ردّ انتساب آن به غزالی است.  

و از گذشتگان، از    (96:  1368)سروش،  و عبدالرحمن بدوی    (14:  1398)بلخاری قهی،    الغدیر

سبط سنت:  اهل  محققین  در  بنمیان  ذهبی  العالم  جوزی،  حجر   (14)ج  النبالءسیر  ابن 
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البیضاء  المحجة  و از میان شیعیان، مال محسن فیض کاشانی در  (2)ج  لسان المیزانعسقالنی در  
مؤلف کتاب سرّالعالمین فی )اند  را مسلماً از امام غزالی دانسته  سرّ العالمین،  فی تهذیب االحیاء

یلی، انتساب این اثر را به غزالی  الدین همایی با ذکر دالعالمه جالل  (1397  کشف ما فی الدارین،

رد کرده لکن آن را به دلیل احتوایِ بر فواید تاریخی و ادبی، از جمله نام بردن از شاهنامه، در  

می  توجه  انتساب    (250-3:  1387)همائی،  داند  خور  نیز  غزالی  آثار  انتقادیِ  فهرست  سر  در 
در میان مخالفان و موافقان   (211:  1363)فانی،  به وی با قطع و یقین رد شده است.    العالمین

میانه قراگوزلو، رأی  غزالی  این مسأله، ذکاوتی  بر آن است که محتمالً، محمد  ای دارد. وی 

بعضاً   یا  امروز در دسترس است، کالً  که  بر نسخة چاپی آن،  داشته، لکن  نام  این  به  کتابی 

نگارنده نیز بر مبنای نظر اخیر، بر آن است که    (69:  1369)ذکاوتی؛ قراگوزلو،  منطبق نیست.  

 به احتمال، توصیه به شاهنامه خوانی، مانند سایر موضوعات، به اصل رساله افزوده شده باشد.  

در هر حال، باید در نظر داشت که دو صورت مختلف از یک روایت با مضمون مشترک،   

، نشان از این واقعیت دارد که  فیانهزار حکایت صوو    األسرارکشف مانند نمونة مشابه آن در  

های فکری غلبه داشت یا هنوز تفکر  ها و جریاندر آن دوران که عرفان و تصوف بر تمام نحله

داد و تالش  عناد و ستیز با شاهنامه و متعارض دانستن آن با اسالم، به حیات خود ادامه می

رام و ستایش عرفا و علما نسبت  شد روایاتی از احتبرای تغییر چنین افکاری بود که موجب می

آمیز آنها، این  به شاهنامه و فردوسی، به منابع مختلف راه یابد تا بتواند از رهگذر تأیید ستایش

های ملی و اساساً شاهنامه، به آن درجه از مقبولیت  مسأله از میان برخیزد و یا اینکه حماسه

شگرانة علما و عرفای نامی، تأیید و  رسیده بود که در سخنان توأم با احترام و برخورد ستای

تأکید شود. در صورت صحت ماجرای استشهاد هر کدام از برادران غزالی به بیت فردوسی،  

باید گفت که شاهنامة فردوسی به مرور به چنان شهرت و مقبولیتی رسیده بود که ابیات آن  

 شد. ئت میبر باالی منابر وعظ علما و عرفای بزرگی چون احمد و محمد غزالی قرا
 

 نفوذ و راهیابی ابیات شاهنامه به متون منثور عرفانی و بررسی علل آن  - 2-2

 القضات همدانی و جایگاه شاهنامه در تعالیم استادان و پیران او عین - 1-2-2

ابیاتی از شاهنامه بدون اشاره به نام آن و    ه.ق(   525-492)القضات همدانی  های عیندر نامه

های راقم سطور، در متون عرفانی دیگر نیامده و این بر اساس بررسیفردوسی ثبت است که  

و مراجعة مستقیم عین توجه عالمانه  از  تمام  حاکی  نگارنده  بوده است.  به شاهنامه  القضات 
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منتها ایشان این شواهد را  ( 92: 1392)غالمی، کند.  شواهد را از رسالة پژوهشی غالمی نقل می

-آورده که کامل   ق(   853)تاریخ کتابت:  وفات مال مراد استانبول  موق  1547نویس شمارة  از دست

ها، به متن  القضات است، ولی نگارنده برای دسترسی آسان به نمونههای عینرین نسخة نامهت

 دهد:چاپی آن ارجاع می 
 بدین پرده اندر تو را راه نیست          ن راز جانِ تو آگاه نیستـاز ای

 (351: 1387، 1القضات/ ج)عین  
 

 ة سخته کی گنجد او     ـدر اندیش  سنجد او رد را و جان را همیـخ

 ( 386)همان:   

 ن            ـتـوفـدر آورده را کــر انـزیـب  وفتنـردی بود خیره آشـم هـچ

 (175، 2)همان/ج  

ترکیه نقل شده که    خانة ایاصوفیةمتعلق به کتاب  4824نویسی به شمارة  بیتی هم از دست   

 القضات آمده است:  ظاهراً در یکی از رسائل عرفانی عین

 ود   ـان بــناهـگی ـدرد دل ب هـچ   ود ـان بـ اهـة عزل شـتم، نامـس

 ( 93: 1392)غالمی،   

همدانی    القضاتای به نام رسالة عینیه از احمد غزالی که خطاب به عیناین بیت را در رساله   

 توان مالحظه کرد:     است نیز می
 گناهان بود    درد دل بی چو   ستم، نامة عزل شاهان بود 

 ( 95-94)همان،   

عین      به  غزالی  احمد  مکتوب  در  ابتدا  بیت  این  اینکه  به  توجه  سپس  با  و  آمده  القضات 

)احتماالً به تأسی از استادش( آن را در یکی از رسائل خویش آورده و نیز با نظر    القصات عین

به ماجرای استشهاد احمد و به روایتی محمد غزالی به بیتی از شاهنامه که پیش از این ذکر  

القضات به ابیات شاهنامه نتیجة تعلیم پیر و مرشد  توان احتمال داد که استشهاد عینشد؛ می

ی بوده باشد و این گواهی بر سابقة آشنایی احمد غزالی با شاهنامه است که در  او احمد غزال 

نامه بازتاب داشته است. چه آن روایت مجعول بوده باشد و چه بتوان اصالتی  روایت مرزبان

های چهارم و پنجم هجری  بدان قائل شد، در هر حال بیان کنندة توجه محافل عرفانی سده

در نامة شصت و نهم، در ذکر (  218:  1386)رک: آیدنلو،    هار آن است.به شاهنامة فردوسی و اشت

  تفاوتِ فهم لفظ و معنای قرآن مجید، تمثیلی از یکسانی لفظ و معنا در حماسه آورده شده 
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القضات به موضوع حماسه و شاهنامه  که نشان دیگری از توجه عین  (629:  1387/2القضات،)عین

 تواند قلمداد شود.می

القضات به شاهنامة فردوسی، تنها به تأثر او از احمد غزالی و شاید امام  رغبت و توجه عین 

محمد غزالی محدود نمانده است و ردپایی از اهمیت و جایگاه شاهنامه در تعالیم استادان او  

می واسطهرا،  با  مشایخ  از  دیگر  یکی  در  روایت  توان  یافت.  نیز  طوسی  معشوق  محمد  اش، 

تشویق فردوسی به سرودن شاهنامه توسط محمد معشوق طوسی از عرفای نامدار  مشهوری از  

خراسان و معاصرِ ابوسعید ابوالخیر، در مقدمة شاهنامة نسخة بایسنقری )بایسنغری( نقل شده  

القضات اولین  زیسته، و عینالقضات میکه قابل توجه است. این شخص یک قرن پیش از عین

هایش نیز  و از خالل نوشته  (171:  1366)پورجوادی،  او داده    کسی بوده که شرح مبسوطی از

القضات از این شیخ با عبارت تُرک قبا بسته یاد  توان به ارادت خاصش بدو پی برد. عینمی

کند: »محمد معشوق ترکی قبا بسته بود« و با این معرفی ظاهری و کنایی، نژاد او را هم  می

اما روایتی که در مقدمة بایسنقری  (  172)همان:  رده است.  روشن ک  -که ترکی از ترکمانان بود    -

 آمده چنین است:

»چون حکیم طوس بر آن شد تا شاهنامه را به نظم درآورد[ از شیخ محمد معشوق طوسی  

علیه الرحمه که از جملة اولیاءاهلل بود استمداد همّت کرد و شیخ فرمود که میان ببند و زبان  

ید. فردوسی خرّم خاطر گشت و دانست که هر تیری که از بگشای که به مقصود خواهی رس

 ( 177)همان: مشت آن بزرگوار رفت به هدف مراد رسید.« 

ای منتشر کرده است. محمد معشوق  ظاهراً این روایت را نخستین بار سعید نفیسی در مقاله 

ا فردوسی  طوسی از عرفای اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است که نفیسی معاصرت او را ب

زند که بعید نیست فردوسی با این عارف  داند و با احتمالی قریب به یقین حدس می حتمی می 

(  813:  1313)نفیسی،  نامی محشور بوده و از او در سرایش شاهنامه طلب همت کرده باشد.  

کند اشاره به مشرب تصوف فردوسی است که در آن  نکتة شگفتی که وی با قطعیت مطرح می

. )همان(  تمایل نبوده استوس رواج بسیار داشته و فردوسی هم نسبت به آن بیزمان در ط

دکتر پورجوادی با ذکر اینکه این داستان در منابع قدیمی نیامده و از این بابت هم صحت آن  

بر آن است که هیچ دلیل تاریخی هم برای انکار صحت آن   مورد تردید مورخان واقع شده 

ها دربارة  دکتر دبیرسیاقی نیز در مقالة »نقد و رد افسانه( 177:  1366)پورجوادی، وجود ندارد. 

شاهنامه   بایسنقری  مقدمة  مندرجات  نقد  در  شاهنامه«  و  را  -فردوسی  آن  مطالب  که 
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به هنگام نقل  (  64:  1383)دبیرسیاقی،  داند.  های سست و عامیانه و خالف واقع می بافیخیال

به ماجرای محمد معشوق و شاهنامه اشاره    -که از نظر وی مردود است  -مطالب آن  رؤوس

 ( 65)همان: نکرده جز رفتن فردوسی به توصیة محمد معشوق به غزنین. 
 

   یشاهنامه در متون عرفان  اتی مروج اب  ،یراز  نالدینجم   - 2-2-2

  ی راز  ن الدینجم  اند؛ از شاهنامه استشهاد کرده  یات یاب  ای   تیکه در آثارشان به ب  یی عرفا انی م  از

و  مرصادالعباد  از شاهنامه که در    ی اتیکه تعداد اب  شودیز م یمات می  ژگ یو  نیبا اق(    654-570)

و محتمل    برخوردار است  ایاز تنوع قابل مالحظه  ؛ دهمآوی    یداود  در مزمورات  یمرموزات اسد

راه   یاز متون عرفان  یاریمرصادالعباد به بس  قیبعد، از طر  یهاشاهنامه در سده  اتیکه اب  است

  ی با متون عرفان  اسیدر ق  الدین دایهدر آثار نجم  از شاهنامه  ی متعدد  اتیذکر ابباشد.    افتهی

یا اینکه به دلیل  و    باشد  وینزد    یاثر سترگ مل   نیا  تینشان دهندة اهم  ممکن است   گر،ید

تکرار و پربسامد بودن این ابیات و رواج آن در سایر متون غیرعرفانی، به آثار او هم راه یافته 

 باشد.

پنج  (  57:  1386/1نجم رازی،)مختلف در مرصادالعباد آمده    یکه از شعرا  ی تی ب  128  انی از م  

.  باشدیم ی فردوس  ایاست که البته بدون اشاره به نام شاهنامه و   ی آن از شاهنامة فردوس تیب

 :است ریقرار ز  ز آمده ا ی از شاهنامه که در مرصادالعباد و مرموزات اسد یاتیاب
 انـد هبپرورد یـ انجیم نیندـبه چ  انـــد برآورده ی تـیـرا از دو گــت

           دار  ـ م  یرا به باز شتنیخو یـیتو   مـارـش نیرت پسـفط نینخست

 ( 82همان، )  

 ایتهـت، خود رشـاس انیوگر پرن  ایارست، خود کشتهـر بار خـاگ

 ( 124:  1386/2نجم رازی،)  

 رشته نبود ـبه مشک و به عنبر س  ود ـته نبـرشـرخ فـف  دونیـرــف

 ی      تو دونیتو داد و دهش کن فر  یکویآن ن افتیش ـبه داد و ده

 (119همان:)  

 نه چشم زمانه به خواب اندر است  یبر فریهم تو ک ی نـد کـر بـاگ

        در است   ـان ابـیراسـدان افـه زنـب  هنوز ژنیـش بـ نق اـهـوانیر اــب

 ( 124همان، )  

   :  یمثنو    

 به رنج یازی به گنج و چه  یچه ناز  سپنج یدل اندر سرا یچه بند
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 ... بداد   رـگیتد به دـت بسـدس کیز   است ساز و نهاد  نیچنجهان را 

         نشـراهیـاک پ ـوب رخ چـر از خـپ    ود دامنش ـرد دانا بـپر از م.... 

 ( 102 همان،)  

شاهنامه    ات یبه اب  یبدون ذکر نام فردوس در آثار خود    نالدینجم  د؛ش   طور که گفتههمان 

آن   ندة یذکر کرده و از سرای  منسوب به فردوس  ی تیمورد ب  کی استشهاد کرده است. تنها در  

عز و  ادی   ز«یبه »آن  زعم  به  اگر  که  فردوس  ت یب  ،یکرده  عز  ی از  آن  از  مقصودش    ز، یباشد 

   :است ی فردوس
 ی   ـ یتو یهر چه هست  ییـندانم ک          یی تو یتـو پس یرا بلند انـجه

 ( 66و  42همان: )  

را در   یاثر حماس  نیا ریتأث توانیشاهنامه، م  ات ی به اب نالدیبر موضوع استشهاد نجم عالوه 

ملوک«    خی از کتاب را با عنوان »توار  یبخش   ن،الدی. نجمدید  ز ین  مرموزات اسدینظم مطالب  

  ب، یکرده و پادشاهان را با همان ترت  می در شاهنامه آورده تنظ  یکه فردوس   ی ب یبا همان ترت

هر کدام و آنچه را که در جهان رسم کرده و از خود   یو مدت پادشاه بردیاسم م  ک ی به  ک ی

 (108-9همان:  )  است. آورده ترتیب شاهنامه  طبق بر اندگذاشته یجابه
 

  یعرفانمنثور   در متوناز شاهنامه  پراکنده   اتیاب - 3-2-2

از دو جنبه قابل بررسی است: یکی موضوع    یعرفان   منثور  مورد استناد شاهنامه در متون  ات یاب

 ابیات و دیگر، بررسی وضعیت انتساب آنها به فردوسی و شاهنامه. 
 

 بررسی محتوایی ابیات  - 1-3-2-2

  پذیرکلی بخشسه موضوع    به  اند ابیاتی که عرفا در بیان مطالب خود بدانها استشهاد نموده

  ات یاستشهاد به اب  ؛ پردازیدر سخن  ی انسان؛ توجه به مهارت فردوس   نش ی: موضوع آفراست

 .شاهنامه آموزحکمت
 

 انسان  نشی( موضوع آفرالف

 :است مشهور اری، بس خلقت آدمیعرفا در باب  انی م زیر از شاهنامه، در  تیب - 1
 ی تو یهر چه هست ایندانم چه  یتو ی و پست یجهان را بلند

بدون ذکر    ا ی  ی به نام فردوس   ح تصری  با   اند، استشهاد کرده  تی ب  ن یکه به ا  ی متون عرفان  از   

  نالدینجم  (42  )ص  یمرموزات اسد و  (  66و  2  )ص   مرصادالعبادآثار قابل ذکراند:    نینام او، ا
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دو    (،163)ص  ینسف  نیزالدعزی  الحقائقکشف(،  39)ص  یسهرورد  ترجمة عوارف المعارف  ،یراز

-شرح فصو(، 195و 141)ص یهمدان  یعل دیس  روح االعظم ا یو االنسان الکامل  هیهمدانرسالة 
رسائل  ،  (90  )ص  یشرح نقش الفصوص جام  ینقدالنصوص ف (،  1002)ص  خوارزمی  الحکمص

ای  نکته  .(237ص    ،2)ج  یسبزوار  یمالهاد   یشرح مثنوو  (  444و    106  )ص  ی ادهم خلخال  یفارس 

این بیت حائز اهمیت است موضوع درستی یا عدم درستی انتساب آن به فردوسی    که دربارة

است. دکتر محمدامین ریاحی با ذکر اینکه حکایتی که این بیت به موجب آن میان صوفیه  

مشهور شده یعنی ماجرای نماز نخواندن ابوالقاسم نامی که به احتمال زیاد اصالً صوفی نبوده؛  

الدین رازی و پس از آن، در  حمداهلل مستوفی و سپس آثار نجم  نامةظفربر جنازة فردوسی، در  

اند که این بیت در نسخة چاپ مسکو و چاپ خالقی مطلق،  متون عرفانی رواج یافته؛ افزوده

الزم به ذکر است که در  (  214:  1382)ریاحی،  الحاقی بوده اما در چاپ بروخیم آمده است.  

 بیت از فردوسی دانسته شده است. برخی از آثار عرفانی معاصر نیز این

  ی دیتوح  یهمواره معنا  تیب  نیاست لکن عرفا از اشاهنامه    یدیتوح  اتیمزبور از اب  تیب  

  ی معن   ن ی. بداندکرده  لیبر آن تحم   زین  ی گرید  ی کالم، معنا  ی و به اقتضا  کردند ینم   افتیدر

  ، شناسیانسان  ا یو    ی حق تعال  د ی: مبحث توحیدو موضوع عرفان  ل یذ  ، تیکه بر حسب کاربرد ب

مزبور،    تیاز ب  شناسیمفهوم انسان  القای . عرفا با  دانستندیانسان م  ای را خداوند و    تیمخاطبة ب

 ن تریحینشان دهند. صر  ؛آن است  غربطون عالم اکبر را در انسان که خود تمثال اص  دند کوشییم

  نیا  ی »... و حق تعال:  دگوییاست که م  خوارزمی  الحکمدر شرح فصوص  ،ی معن  نیاشاره به ا

که انسان   یکمال صورت  یاز برا  د یرا مسخّر او گردان  یو پست  یانسان کامل را روح عالم ساخت و بلند

خوارزمی،  )...«    ی توئ  یو پست  یرا بلند  ن : جهاتیدر مخاطبة او گفتند ب  ی بر آن مخلوق است تا بعض

  ی را از فردوس   ت بی  که-آملی   زادةکتاب، عالمه حسن  نیجالب است که مصحح ا  (1002  :1379

  نکه ای   ذکر  ( با171:  1381/2زادة آملی،جا و نیز: حسنهمان)استشهاد کرده    زیدانسته و بدان ن

  یادآورینکته را    نیااست    یابوالقاسم فردوس  می در عبارت باال، حک  یبعضاز    یمقصود خوارزم

 ن،یسروده شده است نه در مخاطبه با انسان و بنابرا یدر مخاطبه با حق تعال  تیکه ب کندیم

.  دهدی تذکر م  یبه فردوس   را   انتساب آن   ز یو ن  تیاز مفهوم ب  ی را خوارزم  افت یدر  ینادرست 

  شاره مالصدرا ا  اسفار اربعةدر    ی دیتوح  یدر معنا  تیخود به کاربرد ب  این گفتة  یبرا  شانیا

  ی »و از کسان:  دگویی کرده، م  دی مزبور، تأک  تیب  ید یتوح  ایبر معن  اسفاردر    مالصدرا  .کندیم
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 شیعطار است که در اشعار پارس  خیش  باشد،یم  تعالی  واجب  آن،  از  مرادشان  و  اندکه لفظ وجود گفته

              :گفته

 اوست  اتیمصحف آ اءیجمله اش  ذات اوست  یکه هست یخداوند نآ

بلندد یکتابش گو  باچةیدر د  یقدّوس   یفردوس   و را  پست  ی : جهان  صدرالمتألهین )....«    ی توئ  یو 

 .خداوند بدانند  یرا در معن   ی هستکه    کسانی  اندبوده  کم   مالصدرا  نظر  از  (351:  1388/2شیرازی،

متفاوت، از    ی مورد بحث در دو معن  تیکه اختالف عرفا در کاربرد ب افتیدر توانیاو م  کالم از  

به هر حال بحث وجود در این بیت منسوب به فردوسی  . شودی م  یناش  یهست ایشان از  ریتعب

ذکر شده در ابتدای این    ی از متون عرفاندر اسفار مالصدرا، مفهوم فلسفی به خود گرفته است.  

  اندبردهبه کار    ی دیتوح  ی را در معنا  ت یب  ی، تعداد  اند؛ استشهاد کردهمزبور    تیببه  که  بخش  

به کار    ادر هر دو معن   مانند ادهم خلخالی آن را  هم   یو برخ  شناسی انسان  یدر معن   برخی  و

  ی دیبر مفهوم توح  «یه و ال  یعال  یعلم   ی عام  د ی»توح  لیذ  ،دالتوحیمشرقدر رسالة    او.  اندبرده

 یجز او. آر  زیچ  چیه  ستی»... او هست و ن:  دگوییم   دیپس از ذکر انواع توح  ؛ کرده  حیتصر  تیب

و    ی. نظم: جهان را بلنددیندارد و ستارة بلند در داس کوه الوند پست نما  یآفتاب پرتو  شیچراغ پ 

-انسان  یمعنا  ه، یلها  ة یرسالة ذکراما در مقدمة    (106  :1381عزلتی خلخالی،  )...«    ییتو  یپست

و بر    ی دان  ی ک یزبان داد تو را، نه دو، چنانکه به دل    کی  نی»همچنقائل است:    تیب  یبرا  ناسی ش

  ی و پست  یجهان را بلند  ،یاریو بر زبان ن  ینینب  انیحال و قال در م  یرا از رو  یو دو  یخوان  یکیزبان  

 ( 444 :)همان...«  ییتو
که علت   ای هیو اول  ی قیحق یمعنا  ت، یب ن یتفاوت آراء عرفا در مفهوم ا رغمبه  گفت که   دیبا

همان مفهوم    ؛موجب نجات او شده  ،یانکو کرّ   یبوده و بر طبق داستان فردوس  آن  شیسرا

متأثر از    ز ین  تیاز ب  شناسیانسان  ی معنا  افتیعرفا در در  که  ست ی ن  دیبعلکن  است    یدیتوح

ز  یراز  نالدینجم باشند  ب  نتریکهن  رایبوده  استعمال  ا  تی نمونة  مرصادالعباد    ،یمعن   نیدر 

 ( 12: 1398آیدنلو، ) .است

2- 

 اند بپرورده ی انجیم نیبه چند  اند برآورده یتـیتو را از دو گ

 مدار یرا به باز شتنیخو ییتو  شمار  نیفطرت پس نینخست

اصفهانی،  )  ق(  835)  ترکهبنعلینالدیصائن داع   (43:  1375ترکة  در    ی رازیش  یشاه 

در مصرع اول   فطرت یبه جا فکرت   ضبطبا  یجام(،  41-2:  1377داعی شیرازی،  ) نالمحققیمرآة 

خلخال (،  101:  1370جامی،  )دوم    تیب رسالة    یادهم  اشرف    ل یذ  د التوحیمشرقدر  »انسان 
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پس از شرح   (189:  )همان  رسالة مخاطبات نیز در  و  (  101  :1381عزلتی خلخالی،  )مخلوقات است«  

 .اندمزبور استشهاد کرده ات یانسان، به اب نش یآفر ی عرفان

3- 

 خاک  ریدگر ره برون آرد از ز  به خاکت درآرد خداونــد پــاک 

 برون  یبران گونه از خاک آئـ  به خاک اندرون  یبر آن حال کآئ

 نام  زهیازان پاک و پاک یبرآئ  مقام  یـریاگر پـاک در خـاک گ

ی،  فردوس   می حک  به این ابیاتانسان    نشیآفر  انیب  ی( برای)قرن نهم هجر  یسبزوارکاشفی     

 (668:  1369کاشفی سبزواری، ) .ده استاستشهاد کربا ذکر نام او، 
 

 یدر سخنور  ی( توجه به مهارت فردوسب

مورد توجه واقع    ، یدر شاعر  ی فردوس  ریکم نظ   ی مهارت و استاد  ،یاز متون عرفان  یبرخ  در

  ن یرا بهتر  ی فردوسشاهنامة  سخن،    یی در بحث مانا  یخوارزم  ن یحس  ن الدیشده است. کمال

اصحاب ]نامدار[ خود    عیروزگار و بدا  ی ابنا  عیاز صنا  نیزم  طی»... بر بس:  داندی موضوع م  ن یگواه ا

خاطر نخواهد بود... الجرم به   جةی از نت تریتذکره باق  چیاز سخن نتواند بود و ه دارتری پا  یادگاری چیه

ذرا  سازیسخن  امنیم ن  ،یسحرپرداز  عیو  جاو  شیخو  یکوینام  چنان  دیزندة  فردوسسازند.    ی که 

 :  دفرماییم یطوس

 ز من پر کالم  یتیگ یشود رو   نامور نامه گردد تمام  نیچون ا

 ام ندهـکه تخم سخن من پراک  امکه من زنده رمیاز آن پس نم

    داریـو او پا میذارـا بر گ ـه مـک  ادگار یبه که ماند ز ما   خنـس

 (340: 1384/1خوارزمی،)  

  ی سخنورفردوسی در  مقام بلند    در ستایش خود،    وان یدر د  زی ق( ن  870)  یرازیش   ی داع  شاه

 :سرایدچنین می
         ادگاریسخن را از او  یتو کرد  از روزگار ی ردوسـر رفت فـاگ

 (84: 1377داعی شیرازی، )  

     

 شاهنامه یحکم  ات ی( استشهاد به ابپ
 :انداز شاهنامه استشهاد کرده یاتی به اب ز،ین یو حکم  ینکات اخالق انیدر ب  عرفا

1- 

       که فردا چه آرد زمان   یچه دان  به فردا ممان  ی ارـروز کـاز ام
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 ( 128: 1384ترکه اصفهانی، )  

2 -  

-یشاهنامه استناد م   منسوب به  یات یدر ذکر فرقة مضله، به اب  یزتبری  محمدبنمحمدکاظم

 :  کند

 ... به باغ بهشت  یگرش برنشان  را سرشت ی که تلخ است و ی درخت

 انباشتن    ده یبود خاک در د  داشتن  ی ز بداصل چشم به... 

 (124-5: 1388تبریزی، )  

، در االتحاد  ب یالوداد و مکات  صحایفرسالة  م از  چهاردر مکتوب پنجاه و    ی ادهم خلخال  -3

 :آوردیم ی فردوسرا به نام  شعر  نیدر طلب علم ا  ارانیاز  یک یبه  هیتوص

 خاک  یبر رو رقدیفتد خاک و ب  اکـ نـابـ ر تـوهـا گـ هــالـر ســـاگ

 ار ـــروزگ شیـز آال  شیــه روـب  بارــغ   ندـیشـمتر نـم که کـر آنــب

    در است ی همان آن به عمّان اصل  همان گوهر است زدیچه از خاک خ

 ( 799: 1381عزلتی خلخالی، )  
 

 :بارها مورد توجه عرفا بوده است زیشاهنامه ن ات یاب ن یا - 4

 مشک و به عنبر سرشته نبود  به  ودـبـته نـرشـرخ ف ـف  دونیرـف 

 ی تو دونیفرتو داد و دهش کن    ی کوین او افت ی به داد و دهش 

:  1386/2)نجم رازی،ی  راز  نالدینجم  یمرموزات اسدنخست بار در    ،به احتمال   ،نیز تیدو ب  نیا

  ی مورد توجه قرار گرفته است. ادهم خلخال   عرفانی  متون  یآمده باشد و پس از آن در برخ(  119

شصتم از همان مکتوب، با    فةی در صح  دن،یدر عدالت ورز  نیاز وکالء خوان  ی کیبه    حتیدر نص

 :آوردیمتفاوت م  یرا با ضبط  تیدو ب ن یا یدوس ذکر نام فر

 مشک و ز عنبر سرشته نبود ز  ودـبـته نـرخ فرشـف  دونیـرـف 

 یی تو فرشتهتو داد و دهش کن   ی فرّه  آن افت ی به داد و دهش 

 ( 815همان: ) 

خوانده و   « یابوالقاسم فردوس  م ی حک نیریرا »قول ش  ت یدو ب ن یا ز ین آملی  زادة حسن عالمه

 ( 373:  1381/2زادة آملی،حسن)از آثار خود آورده است  ی کی آن را در 

  در  نکهیا  یک ی  آید:از مجموع آنچه در این بخش گفته شد، دو نکتة قابل توجه به دست می

به ابیات شاهنامه و در نتیجه توجه به آن بیش از گذشته  استشهاد    ،از سدة نهم   پسمتون  
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عرفانی پیشین، در متون پس از سدة نهم هجری    بر خالف متونبوده است. نکتة دوم اینکه  

های قبل چنین نبوده  که در دورهذکر ابیاتی از شاهنامه با تصریح به نام فردوسی بوده در حالی

    ای نشده است.نقل ابیات او جز در مواردی نادر، اشارهو به نام فردوسی یا شاهنامه، به هنگام 
 

 بررسی وضعیت ابیات منتسب به فردوسی و شاهنامه در متون عرفانی   -4-2-2

ابیاتی که به نام شاهنامه و فردوسی در آثار عرفانی ِبررسی   برای ارزیابی وضعیت انتساب 

شده در این نوشتار ذکر شد ابتدا در جدول زیر ضبط ابیات را با ضبط شاهنامة ویرایش دکتر  

دهیم و سپس  های دیگری از شاهنامه تطبیق می ای موارد با چاپمطلق و در پارهجالل خالقی

 الزم را با قید شمارة ابیات مندرج در این جدول ذکر خواهیم کرد: توضیحات 

 

 توضیحات - مطلقضبط شاهنامه، چ خالقی ابیات شاهنامه در متون عرفانی 

جهان را چه سازی جهان ساخته       1

 است 

 دار از این کار پرداخته است جهان

 سهراب است. و  بیت از داستان رستم 

 ( 163: 1386/2)فردوسی،  شاهنامهضبط

 است. تو گیتی چه سازی که خود ساخته 

 بان ازین کار پرداخته است.جهان

 اند برآورده   یتیترا از دو گ 2

 انـد هبپرورد   یانجیم  نیبه چند

  ییتو  شمـار  نیفطرت پس  نینخست

 مدار   یرا به باز   شتنیخو

شاهنامه است. ضبط شاهنامه   دو بیت از دیباچة 

 ( 7: 1366/1)فردوسی،

 انــد ترا از دو گیتـــی برآورده

 اند به چندین میانجی بپرورده 
 نخستینت فکرت، پسینت شمار 

 تو مر خویشتن را به بازی مدار 

 

وگر  ای  اگر بار خارست، خود کشته 3

 ای است، خود رشته   انیپرن

 ( 151ضبط شاهنامه )همان: 

 یی گرش بار خارست خود کشته 

 یی وگر پرنیانست خود رشته 

 فرخ فرشته نبود   دونیفر 4

 به مشک و به عنبر سرشته نبود 

 ی کویآن ن  افتیبه داد و دهش  

 ی تو  دونیتو داد و دهش کن فر

دو بیت در شاهنامة چاپ مسکو از ابیات الحاقی است  

. اما در شاهنامة چاپ خالقی مطلق، جزو  (252همان:)

 (:85ابیات اصلی است )همان: 

 فریدون فرخ فرشته نبود 

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 

 به داد و دهش یافت آن نیکویی 

 تو داد و دهش کن فریدون تویی 
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 ی بر  فریهم تو ک   یاگر بد کن 5

 نه چشم زمانه به خواب اندر است 

 هنوز   ژنینقش ب  وانهایبر ا

 اندر است   ابیبه زندان افراس

-متعلق به قطعه  یکدکن یعیشفدکتر   ةگفت هب این بیت 

(  190: 1386/2رازی، نجماست )  ی منسوب به فردوس یا

ای چهار بیتی است که به گفتة مینوی،  دو بیت، از قطعه

بیت اول در جنگی از قرن هشتم به نام فردوسی و دو  

بیت در تاریخ طبرستان بدون نام گوینده ضبط شده  

نلو حتی انتساب  ( دکتر آید 90: 1354است. )مینوی، 

 احتمالی این ابیات را به فردوسی نیز محتمل نمی داند.

ندانم  یی  تو  یو پست  یجهان را بلند 6

 یی تو  ی هر چه هست  ییک

این بیت هرچند به نام فردوسی شهرت یافته، اما از او  

 نیست.

 کن   شهیدادگر پ  دنیپرست 7

 کن  شهیز روز گذر کردن اند

 کس   ازاری بترس از خدا و م

 است و بس   نیهم  یرستگار ره  

شاهنامه  است.ضبطترکستانگیوبهرفتنازداستاندوبیت

 ( 419: 2/ 1386)فردوسی،

 ز روز گذر کردن اندیشه کن 

 پرستیدن دادگر پیشه کن 

مطلق از ابیات الحاقی است. اما  بیت دوم در چاپ خالقی

مسکو جزو ابیات اصلی است   در نسخة 

 ( 481: 1388/2)فردوسی،

 بلند   یبـرآوردم از نظـم کـاخـ 8

 گـزند   ابدیز باد و ز باران ن

  ام کهپس که من زنده  نیاز  رمینم

 م اپراکنده   را  سخن  تخم

نیست، اما در    مطلقبیت دوم در شاهنامة چاپ خالقی

 ( با این ضبط آمده:2161: 9چاپ مسکو )همان/

 ام از آن پس نمیرم که من زنده

 ام که تخم سخن من پراگنده

ام  در نسخة بروخیم: ... که تخم سخن را پراکنده

 ( 132: 1382)ریاحی، 

 ی نشمر  هدهیمگر خواب را ب 9

 ی غمبریش ز پبهره دانَ   یکی

بیت مربوط به خواب دیدن کسری و گزاردن بوزرجمهر  

 ( 167: 1386/7مطلق )فردوسی،است. ضبط خالقی

 نگر خواب را بیهده نشمری 

 یکی بهره داَنش ز پیغامبری 

    

10         

 ها گوهر تابناک اگر سال 

 خاک   یبر رو   قدریفتد خاک و ب

 غبار  ندیر آنم که کمتر نشب

 روزگار   شیز آال  شیبه رو

 همان گوهر است   زدیچه از خاک خ

 در است   یهمان آن به عمّان اصل

این ابیات از فردوسی نیست! شاعر آن، محمد بن  

( است. در  971سلیمان بغدادی، متخلص به فضولی )ف  

آذر، این   و آتشکدة 1الظنون/ جهفت اقلیم و کشف 

ابیات فارسی از فضولی آمده و ضبط درست بیت دوم و  

 سوم چنین است )سایت آقابزرگ تهرانی(:

 بر آنم که کمتر نشیند غبار 

 ز خاکش بر آئینة اعتبار 

 چو از خاک خیزد همان گوهر است 

 شهان را برازندة افسر است 
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نامة دهخدا در مادة فضولی  بیت اول و سوم در لغت 

ا تضمینی از ابیات فردوسی دانسته  آمده و وی آن ر

 داند. است. ادهم خلخالی هم آن را از فردوسی می

    

11 

 به فردا ممان   یاز امروز کار 

 که فردا چه آرد زمان   یچه دان

مطلق  خالقیاست. ضبطرواننوشینبیت از آغاز داستان

 ( 89: 7/ 1386)فردوسی،

 از امروز کاری به فردا ممان 

 گردد زمان که داند که فردا چه 

     

12 

  را سرشت  یکه تلخ است و  یدرخت

 به باغ بهشت   یگرش برنشان

  خیخلدش به هنگام آببه ب  یور از جو

 و شهد ناب  یزیر  نیانگب

               سرانجام گوهر به بار آورد

 تلخ بار آورد   وةیهمان م

  دی نشا  ز بدگوهران بد نباشد عجب

 ستردن به شب   یاهیس

 د ی ام  دمداری  زادهز ناپاک

 دیبه شستن نگردد سف  یکه زنگ

 داشتن   یز بد اصل چشم به

 انباشتن   دهیبود خاک در د

سه بیت اول، از ابیات مشهور منسوب به فردوسی  

منتسب به وی آمده است. »این   است که در هجونامة 

سه بیت به رغم شهرت انتساب آنها به فردوسی به دلیل  

های مهم معتبر شاهنامه قطعاً مربوط به  نبودن در نسخه

متن حماسة ملی ایران نیست ... شرط احتیاط علمی  

های منسوب به نام  این است که فعالً آنها را جزو بیت

(. سه بیت آخر  113: 1395فردوسی بدانیم« )آیدنلو، 

هم از هجونامة فردوسی است. همچنین، دو بیت اول،  

در دیباچة قدیم شاهنامه، در قسمت هجونامه آمده  

 ( 161: 1382است )ریاحی، 

    

13 

 به خاکت درآرد خداونــد پــاک 

 خاک   ریدگر ره برون آرد از ز

 به خاک اندرون   یبر آن حال کآئ

 برون   یبران گونه از خاک آئـ

 مقام   یـر یپـاک در خـاک گاگر  

 نام   زهیازان پاک و پاک  یبرآئ

ابیاتی که کاشفی سبزواری بدان استشهاد نموده، آن هم  

 با ذکر نام فردوسی، از او نیست.

    

14 

 را  نندهیآفر  نندگانیبه ب

 را   نندهیدو ب  ینیمرنجان نب

 ( 3: 1366/1از ابیات آغازین شاهنامه است. )فردوسی، 

     

15 

شود    نامور نامه گردد تمام  نیچون ا

 ز من پر کالم   یتیگ  یرو

که  ام  که من زنده  رمیاز آن پس نم

 ام تخم سخن من پراکنده 

چاپ مسکو با این ضبط آمده   دو بیت اول، در شاهنامة 

 ( 2161: 1388/9است )فردوسی،

 چو این نامور نامه آمد به بن 

 ز من روی کشور شود پر سخن 

 ام از آن پس نمیرم که من زنده

 ام که تخم سخن من پراکنده
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که ما بر  ادگاریسخن به که ماند ز ما  

 دار یو او پا  میگذار

    

16 

 به کش  ههمه داغ دل دست کرد

 پرستــارفش   ششیبرفتند پ

 همه دست کرده به کش   رانیدل

 دفش یخورش  یجهان جو   شیبه پ

ابیات از داستان کاموس کشانی است. ضبط خالقی  

 ( 106: 3/ 1386مطلق )فردوسی،

 همه داغ دل دست کرده به کش ...

نامة دهخدا در  بیت دوم در شاهنامه نیست، اما در لغت 

 نامه( مادة »فش« از فردوسی دانسته شده است. )لغت 

    

17 

 ی سال س  نیرنج بردم در ا  یبس

 ی پارس  نیعجم زنده کردم بد

جزو ابیات الحاقی در چاپ خالقی مطلق است  

 ( 487: 8/ 1386)فردوسی،

    

18 

 چه مردی بود خیره آشوفتن 

 به زیر اندر آورده را کوفتن

»شاهنامه: مصراع یکم: نه مردی بود... . هیچ یک از  

-های عینهای شاهنامه ضبط این کتاب ]نامه نسخه

کند.« القضات[ را در مورد واژة »چه« تأیید نمی

 ( 92: 1392)غالمی، 

    

19 

 ستم، نامة عزل شاهان بود 

 گناهان بود چه درد دل بی

»شاهنامه: مصراع دوم: چو درد دل ... . هیچ یک از  

های شاهنامه ضبط این رساله ]رسالة عینیه[ را  نسخه

 ( 93.« )همان:کنددر مورد واژة »چه« ... تأیید نمی

 

که ابیات مذکور در جدول باال، در آنها آمده )با ذکر   1در ادامه، منابع عرفانی و غیرعرفانی 

گر زمان  تواند نشانای میشود که تا اندازهشمارة بیت مورد نظر بر طبق جدول فوق( ذکر می

 و مأخذ رواج این ابیات باشد: 

)قرن   .1 العباد  السلوک7مرصاد  فرائد  )صفری  7)قرن    (//  فردوسی  نام  به  تصریح  با   )

 ( 594-433: 1،1/ج1395قلعه،آق 

-(؛ روضه6الصدور )قرن(؛ راحه7(// فرائد السلوک )قرن7)قرن  یمرموزات اسدمرصاد العباد و   .2

 ( 1253: 1395/2قلعه،( )صفری آق 7)قرن(؛ مختارات من الرسائل 7لکتاب )قرنا

 (؛ هزار و یک کلمه )دورة معاصر(11(؛ رسائل ادهم خلخالی )قرن7اسدی )قرن مرموزات .3

 ( 106: 1( )همان/7(؛ تاریخ جهانگشا )قرن7(// تاریخ طبرستان )قرن7مرموزات اسدی )قرن .4

)قرن .5 اسدی  و مرموزات  العباد  )قرن7مرصاد  الحقائق  تاریخ جهان7(؛ کشف  )قرن(//  (؛  7گشا 

 (1394: 2/( )همان7عراضه العروضیین )قرن

 
امی و ارجاعات مربوط به این کتاب در این خبش،  مراجعه کردهاشعار فارسی پراکنده در متون . در ایفنت منابع غریعرفانی به کتاب 1

 ی، اهتمام چندانی نشده است. مربوط به مهنی منابع است. الزم به ذکر است که در این کتاب، به منابع عرفانی جز در موارد
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( 7نامه )قرن(// مرزبان 270ص،  11)قرن    یادهم خلخال  یرسائل فارس(؛  7مرموزات اسدی )قرن .6

 ( 1089)همان، 

 ( 895( )همان، 7قرآن و برهان )معاصر(// فرائدالسلوک )قرن .7

 ( 1038( )همان، 6(// راحه الصدور )قرن9شرح نظم الدر )قرن  .8

 ( 365و  236و 66(، 1)همان/ (7(// تاریخ جهانگشا )قرن14منظراالولیاء )قرن .9

)قرنینبوع .10 )قرن9االسرار  السلوک  فرائد  )قرن(؛ جوامع7(//  )همان،  7الحکایات  ،  2جو    595( 

895) 

( و عالمه  410:  1368بیت دوم در آثار دورة متأخر آمده است: مصحح فرائدالسلوک )سجاسی،   .11

اند، لکن بیت در  کرده  زادة آملی هر دو به این بیت با تصریح به نام فردوسی استشهادحسن

به نظر می باشد که ذیل مادة  آید مرجع هر دو، لغتشاهنامه نیست.  بیت    فشنامة دهخدا 

 مزبور را از فردوسی دانسته و به نام او آورده است. 
 

 معاصر   یعرفان  شاهنامه در آثار  - 5-2-2

اند،  در تحقیقات عرفانی معاصر، اعم از شرح یا تعلیقاتی که متأخرین بر متون عرفانی نوشته

دهد که مأخذ این ابیات،  ابیاتی به فردوسی نسبت داده شده که از او نیست و شواهد نشان می

مقدمة    شرحدر    ی انیآشت   نالدیجالل  د یبه عنوان نمونه، استاد سنامة دهخدا بوده است.  لغت
خود قرار    ی عرفان  حات یبر توض  ی از شاهنامه را به عنوان شاهد  یت بی  ، الحکمبر فصوص  یصریق 

 :رض فرموده است یطوس ی»فردوس: که اصالً از او نیستداده 
 ستیکه جان را جز از گور گهواره ن  ستیبه بگذشتن از گورمان چاره ن

 ( 496: 1370آشتیانی، )  

 به  را( نیز بیت  36:  1388/1صدرالمتألهین شیرازی، مالصدرا )  در شرح زادالمسافر  ایشان  

 االسرار دربارة این بیت:  . مصحح کتاب ینبوعاست ذکر کرده  یفردوس  نام

 گنج نابرده رنج      یکس ابد ین  خردمند گنج  یبه رنج اندر است ا

 (213: 1384/1خوارزمی،)  

فردوسی است و در  تصریح می  از  از فردوسی    آمده  نیز  مرصادالعباد کند که  این بیت  اما 

نامة  نیست و معلوم نیست مصحح کتاب این بیت را در کدام نسخة شاهنامه دیده البته در لغت

فردوسی دانسته شده است. از  در    انیاصطالحات صوفکتاب  مصحح    دهخدا ذیل مادة رنج، 

شاهنامه استشهاد کرده    اتیبارها به اب  ، یو اصطالحات عرفان  می شرح مفاه   یبرا  ، کتاب  قاتیتعل

و دگر    کوبی پا  یکی :  کندبه این بیت شاهنامه استناد می  تواجد  ی شرح معن  برایاست. مثالً،  
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  210های دیگر:و نمونه  94:  1388اصطالحات صوفیان،  )  شکن   انده  آوازخوش  گریسه دزن//چنگ 

آواز بربط البته ضبط وی با ضبط خالقی مطلق متفاوت است: ... سه دیگر خوش  ( و ...  280و  

مصحح مرصادالعباد نیز در تعلیقات کتاب، در شرح برخی لغات  (  480:  1386/6)فردوسی،شکن  

 متن، به دفعات به ابیاتی از شاهنامه استشهاد کرده است.  

  آملی  زادةمعاصر و چه بسا دوران گذشته، در آثار عالمه حسن  دورة  یآثار عرفان   انی م  از 

  ی نی . عناومخورییو شاهنامه برم  ی فردوس    آگاهانةو اعزاز و بزرگداشتِ   می از همه به تکر  شیب

  ی جناب فردوس   ،یابوالقاسم فردوس   م ی: حک لیاز قب  کندی م  اد یرا با آنها    یهمواره فردوس   یکه و

و    ی به فردوس   ی است. از جهات مختلف توجه و  سخن   ن یا  گواه  زاد، پاک  ی طوس  ی و فردوس 

  باشدیم یعرفان   تکالم خود در باب نکا دیی از شاهنامه در تأ ی ات یاحتجاج به اب یکی شاهنامه، 

 شود. یم  نقل نمونهکه چند 

عبارت  یک ی در    آملی   زادة حسن  عالمه  از ذکر  آثارشان، پس  که    یاز  اسفار  از مالصدرا در 

  داندی مسبوق به سابقه م  یرا امر  تنش یاز سخن خو  شی کالمش بود، ستا  شی مشتمل بر ستا

مطلب    نیا  د یی در تأ  )ع( یو امام عل  )ص( از کالم خداوند متعال، رسول خدا  ی از ذکر شواهد  بعد و  

  : آوردیبه عنوان شاهد م  «یابوالقاسم فردوس  می را از »حک ریت زیبالفاصله دو ب

 
 گـزند   ابدیز باد و ز باران ن   بلند  ی بـرآوردم از نظـم کـاخـ

 ام که تخم سخن را پراکنده  ام پس که من زنده نیاز رمینم             

 ( 66 :1370زادة آملی، حسن)  

تأ  نیهمچن    غ   »خوابِکه    ینکتة عرفان  نیا  دییدر  عالمِ  به  را    «کند...یم  تیهدا  بیراست ما 

  :آوردیاز شاهنامه م  یشاهد

 ی غمبریش ز پ بهره دانَ یکی   ی نشمر هدهیخواب را ب مگر

 ( 20 : 1365همان، )  

 :است تیب نیشاهنامه که به دفعات مورد توجه عالمه قرار گرفته، ا اتیجملة اب از     
 را نندهیدو ب ینیمرنجان نب   را  نندهیآفر نندگانیبه ب    

  از(  236و444:  1381/2همان،)   داندیم   یمحدود به چشم جسمان  تیرا رؤ  تیمفهوم ب  یو  

  ی و بالغ   ی از شاهنامه در مباحث لغو  یات یاستشهاد به اب  ،یعالمه به فردوس تیعنا  گر یموارد د
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ابوالقاسم    می بغل، آورده است: »حک  ی به معن  کَش لغت    یمعن  ان یاست. به عنوان نمونه، در ب

 :دیگودر اول جلد دوم شاهنامه  ی فردوس
 ... رستــارفشـپ  ش ـشیتند پ ـبرف  ه داغ دل دست کرد به کش ـهم

      دفشیخورش یجهان جو شیبه پ   همه دست کرده به کش  رانیدل ...

 ( 262، 3مان/)ه  

  ز ین  میوجوه اعجاز قرآن کر  ان یدر ب  ن،یهمچن (  268و    253  ،رک همان  شتریب  هاینمونه  ی)برا 

  ی شعر  های و اغراق  ی زآمیالیو خ   کندی بالغت ذکر م  ی را به عنوان نمونة اعال  ی از فردوس   ی تیب

 (298: 2همان/) / داندیفصاحت او م   ل یرا دل ی چون فردوس یشاعران

همان،  )  ارانشانی از    ی ک یآن به    مفصل   و نقل   ( ضبط   نهمی  با )  رستم   خوانهفتاشاره به   

«  .نفس را شکست داد   یوهایباالتر از رستم بود تا د  د ی»باکه:    ( برای تذکار این نکتة عرفانی149

 ( 152، )همان
و    داندی نم  ی عرفان  ای شاهنامه را حماسه  ،آملی  زادةاست که عالمه حسن  ی ادآوری الزم به    

 ز ی تمابه    شانی عکس، ابلکه به  ستی ن  یعرفان  می اشخاص و حوادث آن به مفاه  لیتأو  یدر پ 

  ی مل  های در تقابل با حماسه  را  ی ن ید  ی هاحماسهوی    ن ی. همچنمعتقد استحماسه و عرفان  

که به سبک و    یمنظوم  ین یدرباب حماسة د  ی در کالم و  توانیمطلب را م   ن ی. اندبیینمنیز  

  شان ی سروده شده است، مالحظه کرد. ا  )ع(نیامام حس   دان، یوزن شاهنامه در ماتم ساالر شه 

ق( را    1264-1325)  یکرمانشاه  ی باغ فردوس(، سرودة احمد الهام  ابانی خ  ارشاهدنامه )چه 

فردوس  شاهنامة  نه    اس یق  ی با  و  ملکرده  حماسة  د  ی تنها  حماسة  با  تقابل  در  قرار    ی نی را 

 :دانندی م شی خود ارزشمند و قابل ستا گاهی بلکه هر دو را در جا دهند ینم

تقارب    ن یبه وزن بحر وز  جنگاور  هنگامه دالوران   سراییدر حماسه  ی طوس   یآن فردوس ...  

هم    ی نیحس   ی فردوس  ن یا  و  .نغز سره داد سخن بداد  یپهلو  ی تقرب جسته است و به پارس 

و دودمان    دانی شه  ساالر  در ماتم  نیو شکر  نیریو هم بدان لهجه ش  نیو مت   ن یبدان بحر رص

 ( 56-7: 3همان،سبقت را از همگنان و همگان ربود. ) ی آن سرسلسله آزادگان گو

در کتاب    فقیه شیعه( فیلسوف، عارف و  1374-1305عالمه سید محمدحسین تهرانی ) 

شناسی با موضوع عرفان نظری، نقدهایی بر فردوسی و شاهنامه وارد کرده است. در نقد  امام

های ملی و اساطیری با دین اسالم مشهود  او، آثاری از اندیشة کهنِ تقابل شاهنامه و داستان

گیری و گسترش  ها شکلدهد که رسوبات فکری این موضوع در طول سدهاست و این، نشان می
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شود. این تفکر و اندیشه در عبارت زیر از وی  آن در ایران، در آثار دوران متأخر نیز دیده می

 به عیان منعکس شده است:  

گفتار فردوسی: »چه فرمان یزدان چه فرمان شاه« بر اساس مذهب زرتشتیان است که شاه   

یزدان را که در مقابل أهرمن است؛    دانند به اسالم چه مربوط؟ و اسالم خودرا نمایندة خدا می 

داند تا چه رسد به سایة یزدان و نمایندة او.  کند و اعتقاد به او را شرک و ثنویت میرد می

 (193، 177، 176، 197؛ رک: همان، 200-199: 1418/6)تهرانی،

   یریگجه ینت .3

حتی دورة  -برخی از ابیاتی که در متون عرفانی به نام فردوسی یا بدون تصریح به نام او آمده

از او نیست یا منسوب به اوست و به نام فردوسی به منابع عرفانی و غیرعرفانی راه یافته  -متأخر

  مورد قطعاً از   12است. از میان ابیاتی که در متون عرفانی منثور در این تحقیق بررسی شد؛  

بیت از ابیات منسوب به فردوسی است و دو مورد هم اصالً از فردوسی نیست.    7شاهنامه است.  

ابیات شاهنامه در تحقیق حاضر و داده انتساب  به جدول بررسی وضعیت  های ذیل آن  اگر 

الدین دایه آمده و به احتمال  نگاهی بیندازیم خواهیم دید که ابیاتی از شاهنامه که در آثار نجم

جا به متون عرفانی راه یافته؛ در منابع غیرعرفانی معاصر با آن، یعنی آثار قرن هفتم نیز  از آن

احتمال،   به  و  دارد  آن  از  پس  و  هفتم  قرن  متون  در  ابیات  این  رواج  از  نشان  این  و  آمده 

الدین آن ابیات را از طریق همان منابع وارد آثار خود کرده باشد. دربارة آثار عرفانی قرن  نجم

و چهاردهم هجری و حتی دورة معاصر نیز، ابیات مورد استشهاد شاهنامه در منابع قرن    نهم

آید که شمار قابل  نظر میهفتم یا پس از آن آمده است. در آثار و تحقیقات عرفانی معاصر به

 نامة دهخدا به منابع راه یافته باشد.  توجهی از ابیات شاهنامه از طریق لغت

با توجه به آنچه گفته شد و آنچه از بررسی روایات دو وجهی به دست آمد با قید احتمال،    

توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل اشتهار و رواج برخی ابیات شاهنامه در منابع مختلف،  می

ه  منابع عرفانی نیز راه یافته و به گمان، عرفا بدون مراجعاین ابیات از نیمة سدة پنجم به بعد، به

اند. در این میان، باید استثنائاتی هم قائل بود. با توجه  به شاهنامه به آن ابیات استناد جسته

ای به ارتباط کرامیه با شاهنامه، پاسداشت فردوسی و حماسة ملی در آثار احمد جام از گونه

به کاربرد  القضات همدانی نیز با توجه  دیگر و فارغ از تأثیرپذیری از منابع دیگر بوده است. عین

ابیاتی از شاهنامه که ظاهراً در منابع عرفانی دیگر مورد استشهاد نبوده به احتمال از طریق  

خوانده و به آن توجه داشته است. همچنین، آثار  نفوذ تربیتی استادان خود، شاهنامه را می
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تر  که پیش  زادة آملی را هم باید مستثنی کرد. زیرا ابیاتی از شاهنامه را ذکر کرده عالمه حسن 

در منابع نبوده و ستایش ویژة او از فردوسی و شاهنامه و نقل مطالبی از آن به دقت و تفصیل،  

دهد. این مطلب را هم نباید از نظر دور داشت که تکریم  از اِشراف وی به شاهنامه خبر می

مختلف    شاهنامه از سوی عرفا در متون عرفانی مورد بررسی، از نگاه و تلقی جامعه، طی اعصار 

ای که به برخی متون راه  روایات دوگانه  تأثیر نبوده است.نسبت به این اثر عظیم ملی نیز بی

نیز موضع  به خواندن  یافته و  و یا حاکمان عصر  نگاه منفی برخی عارفان و صوفیه  گیری و 

 دهد.   ها نسبت به شاهنامه نشان می، این تأثیر را در تحولِ نگاهشاهنامه
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Research Article 
Mythological and national stories, in literary, non-literary, mystical 

texts and other than that, have been of interest from several aspects. 

In this research, which has been done by descriptive-analytical 

method and using library resources, some basic issues will be 

examined: evaluating the authenticity of the praise and honoring of 

Ferdowsi and Shahnameh by mystics in the traditions found in 

mystical and non-mystical texts, The effect of the thought 

movements of the present era in creating a positive or negative view 

of the mystical heritage in relation to the Shahnameh and its stories, 

investigating the reasons why some verses of the Shahnameh or 

attributed to the Shahnameh were included in mystical texts. The 

research shows that due to the popularity and prevalence of some 

of the Shahnameh verses in various texts, these verses probably and 

based on the evidence left in the texts, have entered mystical 

sources from the middle of the fifth century onwards. Except for a 

few narrations, through some mystical works that testify to the 

explicit praise of a few mystics of Ferdowsi and his great work, the 

position of the national epic among Sufis and mystics can be 

understood. 
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