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 حیمحمن الرَّاهلل الرَّ  بسم

 جلسه دوم

 «شرح خطبة داستان سیاوش»

 

 زــــارای نغـــی بیــانــی داستــیک    زــدار مغــوی بیـگخنُکنون ای سَ

 رَدــــبَ 1شــــده رامـــروانِ سَراین   ردـــود با خـر شـون برابـسخن چ

 دوَــُب 2شـو گبدان ناخوشی رایِ ا   وَدـوش بُـکسی را که اندیشه ناخَ

 دـــوا کنــد رســش خردمنـه پیــب   3دـــا کنـن را چلیپـی خویشتــهم

 ترا روشن آید همی خویِ خویش   خویش 4بیند کس آهویِنولیکن 

 ایـما نِــس به دانـی وزان پاارــبی   5ایــه جـد بــه آیـد کـاگر داد بای

 6ر، آب چون دیده شدبه جوی تو د   دــده شـدد پسندیـا پسنــو دانــچ

گذشت، راز جاودانگی نام فردوسی و شاهنامة او در خرد و حکمتی است که  دماتیمقچنانکه در گفتار 

 )مطارحات سهروردی(.« ت عن العالم ابداًعما انقط انّ للحکمة خمیرةً»خمیرة ازلی و ابدی است. 

خودپسند و  ،خردی در عین بی و ای ندارند از سوی دیگر، گویندگان و نویسندگانی که از خرد بهره

با  ی هرگز دانایان را نتوانند فریفت.چه بسا اشخاص ناآگاه را با زبان پرزرق و برق خود بفریبند، ول اند خودبین

پرستی مانند دقیقی طوسی نزد  وجود اینکه فردوسی در اینجا از کسی نام نبرده و با وجود اینکه شاعر قوم

                                                           

 ، طربرامش: شادی -1

 گش: مغرور، خودبین -2

 نما ساختن چلیپا کردن: انگشت -3

 ، کژیآهو: عیب -4
 اگر حق مطلب باید اداگردد - 5
 جوی تو آب روشن گشت و زالل؛ کار تو رونق گرفت در - 6
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داند که  خوبی می ته که هزار بیت او را در شاهنامة خود بگنجاند، ولی فردوسی بهفردوسی این اندازه منزلت داش

یا هر امر عَرَضی دیگر از خرد دور است و نزد دانایان پسندیده نیست و سخن  پرستش خاک و خون و نژاد

جوانمردی بیخردان قوام و دوامی ندارد. فردوسی اشعار دقیقی را سست و ناتندرست خوانده است، ولی از روی 

شود به این  خوانده می« نامه گشتاسب»آنها را از فنا و زوال نگاه داشته است؛ چه بسا آوردن آن هزار بیت که 

ند که سخن حکمت با بو دریا قصد نیز بوده است که تفاوت دو گوینده و دو گفتار بر خوانندگان آشکار گردد

گوید،  و گشتاسب، یعنی میراث باستان سخن می زردشتسخن دور از حکمت یکی نیست. البته دقیقی نیز از 

دید حکمت. بفرمایید شاهنامة مسعودی مروزی کجاست و چرا باقی نمانده و چرا آثار شعوبیان از میان  ولی نه از

 رفته است؟

های پهلوی و  بحث دانشوران دربارة خداینامه و یا خداینامه»قان بزرگ نوشته است: یکی از محقّ

های منثور، مثل شاهنامة ابوالمؤید بلخی و ابوعلی  م، مانند شاهنامة مسعودی مروزی، و شاهنامههای منظو شاهنامه

بلخی و شاهنامة نثر ابومنصورین )ابومنصور محّمدبن عبدالرّزاق طوسی و ابومنصور معمَّری( و دیگر منابع فارسی 

ة ارزش مطلق شاهنامة فردوسی دچار و عربی چنان مبسوط و گسترده بوده که اذهان خام و غیرمجرَّب را دربار

های متعدد بوده، با این  آید که شاهنامة فردوسی هم یکی از این شاهنامه کند و گاهی چنین به نظر می تردید می

در این مورد ناچار باید توضیحی داده های دیگر از بین نرفته است.  تفاوت که بخت بلند داشته و مثل شاهنامه

ری معقول باشد البد بخت فردوسی علل ماهوی داشته که جاودانگی او و اثرش را صوّشود: اوالً، اگر چنین ت

دیده و در شاهنامه مکرّر ذکر کرده  دانسته، بلکه می تضمین کرده است. خودِ فردوسی مصرحاً این خلود را می

درک عظمت و به گزاف نگوید؛ ثانیاً، شاهنامه که  ننوئی که در اوج فرزانگی و پختگی بوده، سخاست و چُ

بالغت و فصاحت و تقلیدناپذیری هنری و شعری و حماسی آن نیازی به تحقیق و تدقیق ندارد، گواهی راستین و 

که نمونة یکی از آنها  ،های منظوم و منثور دیگر شاهنامهقاطع است بر استثنایی بودن این اثر و امتیاز آن نسبت به 

هنر که البته مشت نمونة خروار است؛ ثالثاً،  ،بینیم مانده از شاهنامة منظوم مسعودی مروزی می را در چند بیت باقی

ای است که از حوادث روزگار مصون مانده و  و اهمیت و عظمت فردوسی در این نبوده که سرایندة تنها شاهنامه

است، بلکه عظمت فردوسی در این نکته است که شاهنامة او یک اثر کامالً اتّفاقی سته و به ما رسیده به سالمت رَ

ید به تأییدات الهی توانسته است داستان ملّی مفصَّل ایران را به سه و استثنایی بوده و این سخنور بزرگ و مؤَّ
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امکان و جامعیت  کامل بودن در حدویژگی برای همیشه مخلَّد سازد. این سه ویژگی عبارت است از: نخست، 

ها و روایات. سوم، توانایی و توفیق در آفریدن شیواترین و  آمیز در نقل داستان مطالب. دوم، امانت وسواس

های زبانی و  ترین و زیباترین و تقلیدناپذیرترین منظومه از جنبه ترین و دلنشین ترین و شایسته و برجسته بلندترین

و جامع این همه « حماسة ملی ایران»نکه سزاوار و الیق عنوان مطلق ادبی و ابداعات حماسی و حکیمانه، چنا

 (.30-29)فردوسی و شاهنامه، صص  «الحصول باشد مزایای بعید

است و هرکس از آب این چشمه نوشد جاودانه خواهد بود. در سخن محقّق   خرد، چشمة آب زندگی

 شاهکار فردوسی بیشتر مدّ نظر بوده است.ارجمند، خرد و حکمت مورد تأکید نیست و اوصاف ادبی و زبانی 

 مرد رایندهنگر تا چه گوید سَ    ازگرددهقان کنون ب به گفتارِ

 نـار کَهُـود روزگـهمی نو ش    نـگشته این داستانها زِ بُ نهُکَ

 م درازـبمان 2رّمـخ  نِـن دیـیبر    1ازـد دیریوَــُی بـدگانـر زنـاگ

 نـکه بارد همی بار او بر چم    نـد زِ مـداری بمانَ وهـی میـیک

)هوی( به کار رفته است. « نرَوَ»ند. گاه به جای واژة آز، واژة در کتب پهلوی خرد و آز در مقابل یکدیگر

 در خطبة داستان سیاوش نیز سرایندة بزرگ از این دشمن درونی )آز یا وَرَن( بر حذر است. 

 ی گذشتـاوان شگفتبه سر بر فر   اه و هشتپنج 3ودـاز آن پس که پیم

 الـم و فـد ز تقویـهمی روز جوی   ـال ه سـردد بــر نگــی آز کمتــهم

 وـگشته ن نـردد کهـکه هرگز نگ   ـرود پیشــن موبــه گفت اندریــچ

 اشـوی بـوخـد باش و نکـخردمن   اشـوی بـنگخُتو چندان که مانی سَ

 ت کار ار بد استدْاگر نیک باش   زد استــار با ایـی سر و کـچو رفت
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 همان بشنوی ،ن هرچه گوییخُسَ   رویدْـِان بــهم ،ه کاریـر تا چـنگ

 ویــه مجــوی در زمانــز نیکـجب   ـــویگ د نرموَــَی ز کس نشنـدرشت

 انــوی از باستـوان و برگـو برخـت   ـانون داستـــان کنــدهق ارِــز گفت

یشینه و پارینه( نقل شده است با تعلیمات کتب پهلوی دربارة کنش آنچه از قول موبد پیشرو )ظاهراً به معنی پ

طور کلی، در باب معاد روحانی و جسمانی  . بهپسین کامالً وفق دارد نیک و بد و بهشت و دوزخ و رستاخیز و تن

اند. از  تعلیم مزدایی و تعلیم اسالمی از یکدیگر چندان دور نیستند. مزدائیان قدیم هرگز به تناسخ باور نداشته

دادن رأی تناسخ بدو سخت بیراه  یان باستان است، نسبتآنجا که سهروردی در صدد احیای حکمت نوری پارس

کلّی غلط است. او صرفاً تعلیمات خسروانی را دربارة عالم مثال و تمّثالت نورانی و ظلمانی دوباره زنده  و به

 کرده است. 

 


