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 در سخنِ فردوسی و پیوندِ آن با کیشِ اسماعیلیِ شاعر« دینِ خُرَّم»

 *حميدرضا اردستاني رستمي
 گاهِ آزادِ اسالمي، دزفول، ایرانزفول، دانشبيّاتِ فارسي، واحدِ دیارِ گروهِ زبان و اددانش

 21/9/3191دریافت:  تاریخِ 

 7/1/3199  پذیرش:  تاریخِ 

 چکيده     
، سخن بسيار شاهنامهدر مصراعي از دیباچة داستاِن سياوخشِ « دینِ خُرّم»دربارة ترکيِب      

ز این سخن بازگفته است. اند. نگارنده نيز در جستارِ پيشِ رو، تعبير و تأویلِ خویش را اگفته

ترِ این که فردوسي از اسماعيليان بوده است و بيشبه باورِ نویسندة این جستار، با توجّه به این

دینانْ در پيِ دیني بودند و خُرّمگروهِ باطني در ایران، پيش از مسلمان شُدَن، بر باورِ خُرّم

 کردِموردِ نظر، خود را شيفتة عمل استقالِل ایران از تازیان برآمدند، فردوسي نيز در بيتِ

داند که در پيِ متابعت از ایشان در کنندة راهِ آنان ميرَویسياسي و فرهنگِي این گروه و پي

را سروده است تا این درختِ برومند، بارِ خود را بر همة ایرانيان بپراکََند  شاهنامهدوستي، ایران

ر دیباچة داستانِ سياوخش، فردوسي از موبدی مند سازد. گذشته از این، دو آنان را بهره

گویي، توجّه به گویي، خردمندی، نکوخویي، نرمگوید کـه این موبد، همه را به سَُخنسخن مي

ه از شخصي ـوجّه به متني کـا تکند. بگر سفارش ميـردار و جهانِ دیـآوردِ کدست

است و تطبيِق آن با کالِم موبد  دین بوده( به جا ماندهمذهب )که پيش از آن خُرّماسماعيلي

هاِی مانوی دیني بوده باشد. برخي اندیشهدر شعرِ فردوسي، این موبْد نيز باید شخصيّتي خُرّم

دهد؛ زیرا دیني نشان ميهایِ خُرّمنيز در سخنِ موبد هست که آن نيز پيوندِ او را با اندیشه

ي، با است و آنان نيز در باورهاِی مذهب بوده دیني در کيشِ مزدکيانهایِ خُرّمریشة اندیشه

ا ـب عيلِي فردوسي و پيوندِ اسماعيلّيه؛ پس با توجّه به مذهبِ اسمااندمانویان پيوند داشته

توان بر آن شد که دیني، ميهایِ خُرّممایهطور وجودِ سخنانِ موبد با دروندینان و همينخُرّم

چه دینان )آناًل تأیيدِ برخي باورهایِ دینِي خُرّمماندن بر دیِن خُرّم در سخِن فردوسي، احتما

کردِ فرهنگِي آنان است که رویرَوی از ماعيليّه بوده است( و به ویژه پيمتناسب با عقایِد اس
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 مقدّمه     
ویراستة جالل خالقي مطلق، شاهِد  شاهنامةدیباچة داستاِن سياوَْخش، مطابق با  در     

 این هجده بيت هستيم:
 گویِ بيدارْمغزکنون ای سَخُن

 سَخُن چون برابر شود با خرد

 کسي را که اندیشه ناخَوش بُوَد

 تَن را چليپا کندهمي خویش

 وُ ليکن نبيند کس آهویِ خویش

 ه جایاگر دادْ باید که آید ب

 چو دانا پسندد، پسندیده شد

 به گفتارِ دانا کنون بازگرد

 ها زِ بُنکَهُن گشته این داستان

 اگر زندگاني بُوَد دیریاز

 داری بمانَد زِ منیَکي ميوه

 از آن پس که پيمود پنجاه و هشت

 تر نگردد به سالهمي آز کم

 روپيشچه گفت اندر این موبدِ 

 اش گوی بتو چندانک مانيْ سَخُن

 چو رفتي سر و کارْ با ایزدَست

 نگر تا چه کاریْ همانْ بِدْرَوی

 گویدُرُشتي ز کس نشنود نرم

 

 یَکي داستانْي بيارایْ نغز 

 رُوانِ سراینده رامش بَرَد

 او گَش بُوَد رایيناخَوشبَدان 

 به پيِش خردمند رسوا کند

 تو را روشن آید همه خویِ خویش

 ایبيارای و زان پس به دانا نِم

 به جویِ تو در آبْ چون دیده شد

 مَردنگر تا چه گوید سَراینده

 همي نو شود روزگاِر کَهُن

 بمانم دراز دینِ خُرّمبرین 

 که بارَد همي بارِ او بر چمن

 به سرْ بَرْ فراوانْ شگفتي گذشت

 همي روز جوید به تقویم و فال

 گشته نوکه هرگز نگردد کَهُن

 خردمند باش و نکوخوی باش

 نيک باشَدْتْ جایْ ار بَدَست اگر

 سَخُن هر چه گویيْ همانْ بشنوی

 به جُز نيکُویْ در زمانه مجوی
 (242-243/ 2: 3111)فردوسي،                 

 شناسان، پيش از این دربارة این بيت:شاهنامهو  شاهنامهپژوهندگانِ        
 اگر زندگانيْ بُوَدْ دیریاز

 

 درازبرین دینِ خُرّمْ بمانْم  
 

اند و آرایي نسبتاً متفاوت دربارة آن ارائه و ترکيبِ دینِ خُرّم در آن بسيار سخن گفته

کوشد شود. نگارنده نيز در جستاِر پيِش رو، ميها اشاره مياند که پس از این بِدانداده

ا تعبيرِ خود را از این بيت و ترکيبِ دینِ خُرّم در آن به دست دهد؛ تعبير و تأویلي که ب

هایِ باستاني و شيعيِ هایِ فکری و مذهبيِ فردوسي در پيوند و برخاسته از اندیشهدیدگاه

 وی است.
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 دینِ خُرّم در بيتِ فردوسي و دیدگاهِ گذشتگانْ دربارة آن -3      

چه پژوهندگان، پيش از این دربارة این بيت و ترکيبِ دیِن خُرّم نخست بنگریم بِدان     

 د:اندر آن آوَْرده
. هـ 171را در بيتِ یادشده، بر بنيانِ نسخة لندن )« دین»عبدالحسين نوشينْ  -3-3     

ضمنِ بازگفتِ این نکته که این واژه در نسخة  نامک،واژهخوانده است. او در « وین»ق( 

آمده است، « دَیْر»است و در نسخة لنينگراد « وین»گُمان مصحفِ و بي« دین»قاهره 

به معنِي  شاهنامهجا که در را از آن [3]« دَیْر»داند و مي« وین»را تصحيفِ « دین»

چاپِ  شاهنامةمن در »نویسد که شمرد و ميبه کار نرفته است، نادرست مي« گيتي»

است و َرز کنایه « رَز»به معنِي « وین»از دیِد نوشين، «. مسکو وین را در متن قرار دادم

ونه معني ـگارة دومِ بيت را اینـ؛ پس پ«گيتي»و باغ هم کنایه است از « باغ»است از 

 . (014-019: 3111)نوشين، « اگر در این تاکستان یا باغِ خُرّم، زماني دراز بمانم»کند: مي

ه معني ـگونپذیرد و بيت را ایندگاِه نوشين را ميـمحمّد دبيرسياقي نيز دی -3-2     

باغ، سَرابُستان، مدّتي طوالني در رفاه و اگر ُعمْرم طوالني باشد و در این وین، »کند: مي

داری، درختِ پُر ثمری از من باقي خواهد مانْد که بار و ثمر و خُرّمي زیست کنم، ميوه

ای خواهم سرود که سودِ معنویِ آن به ميوة آن بر چمن پراکنده خواهد گشت؛ منظومه

 .(90: 3179)دبيرسياقي، « همه کس و در همه جا برسد

یادآورِی »نویسد: پذیرد و در این باره ميهمن سرکاراتي دیدگاهِ نوشين را نميب -3-1     

به کار نرفته است، به جاِی خود نکتة  شاهنامهکه واژة دَیْر به صورِت کنایه از گيتي در این

جایي است؛ ولي عنوان کردِن این نکته به صورتِ دليلي براِی اختيارِ وین به جایِ دَیْر در به

در این مفهوم به کار نرفته است؛  شاهنامهجا است؛ چون اوّاًل واژة وین نيز در د نابهاین مور

که چنين کاربردی در ثانياً هر گاه کاربُرِد دَیْر را به عنوانِ کنایه از جهان، به علِّت این

سابقه ندارد، در این بيت نامناسب و ناروا بدانيم، باید بپذیریم که استعماِل وینِ شاهنامه 

. (227: 3191)سرکاراتي، « تر استخُرّم )باغِ خُرّم( به صورِت کنایه از جهان نامناسب

هایِ فارسي به معناِی رنگ و انگورِ دهد که وین در فرهنگسرکاراتي در ادامه توضيح مي

کدام از دو معني، برایِ وین در بيتِ فردوسي مناسب نيست و از سياه آمده است و هيچ

تصرّف در معنِي لغت کرده و وین را در معنيِ تاکستان گرفته  همين روی، نوشينْ

یک از ن در هيچـه واژة ویـکند که اشاره ميـه این نکتـسرکاراتي در ادامه ب [2].است

هایِ کهن به کار نرفته و یک لغتِ مهجورِ عربي است که در پس از قرنِ یازدِه نامهواژه

اند برایِ آن حتّي یک نویسانِ ایراني نتوانستهههایِ فارسي شده و واژهجری وارِد فرهنگ
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زّازی نيز همين سخن را الدّین کرجاللـ. مي(229-221)همان: د ـارسي بيابنـگواه از ادِب ف

واژة وین هرگز در چنين معنایي به کار بُرْده نشده است و حتّي »نویسد که آوَرَد و ميمي

« کاربُرْدای است ناشناخته و بيآن است، واژه در معنيِ انگورِ سياه نيز که معنایِ قاموسيِ

هایِ دین و وین و َدیْر، مطمئنًّا . کزّازی معتقد است از ميانِ واژه(377/ 1: 3112)کزّازی، 

که ابوالفضل خطيبي )و  . بيفزایيم(377/ 1)همان: تر و سازگارتر با متن است برازنده« دین»

طورِ کامل نظرِ نـوشين و دبيـرسياقي را در کاربُردِ ( هم به 21: 3111علي رواقي،  پيش از او

چه نـوشين ابراز چه ضبطِ ویـن برخالفِ آن»خوانند؛ وین به جاِی دین نادرست مي

؛ شاهنامهشود و نه در هيچ نسخة دیگری از دیده مي 171داشته، نه در نسخة لندنِ مورِّخ 

سي محسوب کرد که در مورِد این بيت بنابراین، تصحيِح مزبور را باید از گونة تصحيحِ قيا

ها آمده و بـا این ضبط، ها و اکثریّتِ آنترین نسخهوجهي ندارد؛ زیرا ضبِط دین در کهن

« معني نيست که مُصَِحّحْ ناچار شود به تصحيحِ قياسي روی آوَرَدبيتِ موردِ نظر بي

را در مصراع « دین». سرکاراتي نيز پس از نقدِ سخِن نوشين، واژة (314: 3117)خطيبي، 

پندارد. او پس از آوَرْدَِن مي« در معنِي راه و رسم و روش و شيوه»پذیرد و آن را مي

است، « راه و رسم»ه معنيِ ـب« دین»و « آیين»ه در آن ـک امهـاهنـشهایي از واهيـگ

ِن ده نيز اگر دین را در مفهومِ شيوه و راه و روش بگيریم و دیدر بيتِ یادشُ »نویسد: مي

خُرّم را به تعبيری سنّتِ مرضيّه بينگاریم، معنيِ بيت چنين خواهد شد: اگر زندگْي 

ام )یعني ای که در پيش گرفتهطوالني باشد و من بر این شيوة خُرّم و روشِ فرخنده

-210: 3191)سرکاراتي، « داری بمانَد زِ من...( بپایم و دراز بمانم، یکي ميوهشاهنامهسرودنِ 

« چند و چونسره سنجيده و بيیک»را در این معنا، « دین»ه کزّازی کاربُرِد البتّ .(211

دانند که همواره بيم و پروایِ آشنایند، مي شاهنامهآنان که با »نویسد: داند. او مينمي

، کوتاهِي زندگاني و فراز آمدنِ ناگهانِي مرگ است، نه شاهنامهاستاد در نافرجام ماندِن 

ور و شراِر وی در سرودنِ این نامة نامور که هرگز دمي در وی فرو کمي و کاستْي در ش

انگيزد؛ پس دارد و به تالش و تکاپوْی برميتاب و ناآرام مينشيند و پيوسته او را بينمي

باید چنين نگراني و پروایي را در دل راه داده باشد؟ بر پایة این چرا تنها در این بيت، مي

ای است بر َلخِت نخستين و آن را ِر معنایيِ بيت، لَخِت دوم دنبالهشناختي و بافتانکتة روان

دانم، خُرّمْ چونان جا که من ميگردانَـد. از دیگر روی، تـا آنبخشد و استوار مينيرو مي

. دبيرسياقي نيز بر سخنِ (371/ 1: 3112)کزّازی، « ویژگيِ دین به کار بُرْده نشده است

معنایي که برایِ ترکيبِ »نویسد: پذیرد و ميتعبيرِ او را نميگيرد و سرکاراتي خُرده مي
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دینِ خُرّم بيان شده است، یعني سنِّت مرضيّه و اصوالً صفِت خُرّم با موصوفِ دین در معنِي 

خواهد چه فردوسي در آن بيت و بيتِ بعد ميراه و روش و شيوه، سازگاری ندارد و هم آن

، روش و راه و آیين و شيوه نيست، شاهنامهدر نظمِ بگوید متناسب نيست. کارِ فردوسي 

)دبيرسياقي، « نّت هم نيست؛ اقدامي است ناشي از تصميمِ قاطع و نيّتِ عالي و انسانيِ اوسُ

3179 :91-90) . 

گونـه را داراِی اصالت انگاشته است. او این« دین»جالل خالقي مطلق نيز واژة  -3-0     

بر این آیين و روشِ خُرّم که دارم، عمری دراز کنم؛ به »هد: دیي از بيت به دست ميمعني

 .(111/ 3: 2443/3114)خالقي مطلق، « سخنِ دیگر: اگر عمری باشد و دلِ شادی!

داند و مي« نشـاط و شادی»خُرّميْ را در بيت، بـه معنِي علي رواقي نيز دین -3-1      

اگر زندگانيْ دیریاز و بلند باشد و بر : »دهدیي از سخنِ فردوسي ارائه ميمعني گونهاین

دار بمانم، اکنون دارم[ پایْ این شيوه و هنجار با شادی و نشاط و خُرّمي و آسودگي ]که هم

باشد[ از من بر جای خواهد ماْند که باِر آن درخْت بر باغ و  شاهنامهدرختي برومند ]که 

 . (21 :3111)رواقي، « کندفروشد و نازش ميبوستانْ فخر مي

« دینِ خُرّم»جا که ترکيبِ ، عزیزاللّه جویني از آنشاهنامهدر ميانِ پژوهندگاِن  -3-1      

« یاد، خاطره و سرگذشت»، به معنایِ «ویر»دینان است، دین را به یادآوَرِ کيشِ خُرّم

نه گوتصحيح کرده است تا فردوسي را بری از باور به این فرقه بداند. او معنيِ بيت را این

هایِ درازْ اگر زندگانيْ طوالني شود، من با این خاطره و تذکار، همواره سال»آوَرْده است: 

 . (301/ 0: 3119)جویني، « شادمان خواهم بود

گفتة ابوالفضل خطيبي نيز با توجّه به نسخة پُرآوازة سعدلو، به جاِی بيتِ پيش -3-7     

 کند:  مينهاد فردوسي، این ضبِط جالبِ توجّه را پيش
ــــــاز ــــــوَد دیرب  اگــــــر زنــــــدگانيْ بُ

 

ـــــانم دراز  ـــــر بم ـــــي ب ـــــدین خُرّم  بَ
 

به بد مرکّب است از حرفِ اضافة بَدین خُرّمي جا، در این»نویسد: او در توضيح مي     

با »دهد: یي از بيت به دست ميو چنين معني« خُرّميبه عالوة  اینعالوة صفتِ اشارة 

  .(311-310: 3117طيبي، )خ« خُرّميْ زماني دراز بپایم

« دین»ای یاد کرد که هماننِد نوشين و دبيرسياقي، در پایان نيز باید از پژوهنده -3-1     

باشد؛ زیرا « بين»تواند مي« وین»خوانده است؛ امّا با تفاوِت معنایي. از دیدِ او « وین»را 

« رّمـنِ خُـوی»توان ميشوند؛ پس در زباِن فارسي، به هم دگرگون مي« ب»و « و»هایِ واج

ر آن بود که ـداشت و بـپن« نـبيبين/خوشکـني»ه معنيِ ـب« ِد( خُرّمـنِ )دیـبي»را 
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جا کرده است. به فردوسي بر بنياِد ضرورِت رعایتِ وزِن شعر، دو واژة خُرّم و وین را جابه

درازا بکشد و  هـاني بـدگـر زنـاگ»گونه خواهد شد: ماِن این پژوهنده، معنيِ بيت اینـگُ

ای ونهـه گـداری بمانَد ز من/... و ببين/اميدوار باشم که چنين شود، یکي ميوهمن خوش

ر ـر بـم: اگـخوانيـردوسي و چنين بـرایشِ فـه سـزدیک بـاختاری نـجا و با سگر )جابهـدی

  ن ـر ایـر من بـاز(: اگـریـوَد دیـاني بُـدگـرا زنـه مـم دراز کـرّم بمانـنِ خُـن ویـای

هایِ زندگانيِ من به درازا بکشد، مانم دراز( که سالـپایم، بـبيني/اميدواری بمانم )بخوش

چه درختِ پُرباری از من برایِ هميشه به جایْ خواهد مانْد که بار و ميوة آن بر همة آن

( به شاهنامهآید، سر است و نازاْن و آن دیگرها در برابرِ بار و کاِر من )پدید آمده و مي

                 .(21-21: 3191روی، )پریش« کوتاهيِ چمن خواهند بود

گونه که کزّازی اشاره کرده و دیگراني چون رواقي و نگارنده در جستارِ پيِش رو، آن     

اند، بر آن است که ترکيِب دینان انگاشتهجویني نيز ترکيبِ دینِ خُرّم را در پيوند با خُرّم

گردد که پيوندی بسيار االً به باورهاِی باطنِي اسماعيلِي فردوسي برميدینِ خُرّم احتم

 دینان داشته است. نزدیک با خُرّم

دانم، ُخرّمْ چونان ویژگِي دین به کار جا که من ميتا آن»نویسد: کزّازی در این باره مي     

روانِ م است، دیِن پيبُرْده نشده است. تنها دیني که در فرهنِگ ایراني و زبانِ پارسيْ خُرّ

اند. واژة خُرّم نيز در ناِم این دین، شدهیا خُرّميان ناميده مي جامگانخرسُبابک است که 

دیني، ویژگِي دین نيست و نامي است تاریخي که بر این دین نهاده شده است. خُرّمْ خُرّم

: 3112)کزّازی، « اندواندهختَن را بِدو باز ميدینان خویشنامِ بانویِ مزدک بوده است که خُرّم

1 /371) . 

رکيبِ دیِن خُرّم در بيتِ فردوسي و ـد که ایشان مياِن تـآیزّازی برميـاز سخنِ ک     

 بيند. دینان پيوند ميخُرّم

کند که پس از ، به این نکته اشاره ميشاهنامهرواقي نيز در بحث از دیِن خُرّم در      

دینان در ذهنش نقش بسته است و بر دین و خُرّمبِک خُرّمدرنْگ بادیدِن این ترکيب، بي

دین یا دینِ خُرّم با هنجارِ فکریِ این مردمان پيوند باشد. او با آن شده که باید ميانِ خُرّم

دینان، به این اند و از وجِه تسمية خُرّمهایي که از این فرقه یاد کردهپژوهش در متن

آنان به دور از شادی و نشاط نيست و این همان تعبيری نتيجه رسيده است که معنِي نامِ 

 . (29: 3111)رواقي، در بيتِ فردوسي داشته است « دینِ خُرّم»بوده که رواقي از 
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بيند و دینان پيوند ميای مياِن دینِ خُرّم در سخنِ فردوسي و خُرّمبه گونه همجویني      

کند؛ این پيوند، واژة دین را به ویر تصحيح ميئة او از برِتر گفته شد، برایِ تَکه پيشچنان

پيش از »نویسد: امّا به هر صورت او نيز به این پيوند اشاره کرده است. او در این باره مي

شود دینِ خُرّم را این در جلِد سوم نوشتيم که مذهبِ فردوسْي اسماعيلي است؛ پس نمي

درِ انوشيروان پيدا شده است آن هم در که دنبالة مذهِب مزدکيان بوده، در روزگارِ قباْد پ

دینان که دنبالة آیيِن مزدکيان است، آذرآبادگان، بپذیرد... . اگـر فردوسي به دیِن خُرّم

بخت را زنده بر دار کرد/سرِ مرِد بود؛ پس نباید از مزدک دوری بجوید و بگوید: نگونمي

« /تو گر باهُشيْ راِه مزدک مگيرسار کرد/از آن پس بُکشتش به بارانِ تيرنگون [1]دین بي

 .(301/ 0: 3119)جویني، 

گوید، برخالفِ سخنِ جویني، ميانِ اسماعيليانِ گونه که منابعِ تاریخي به ما ميآن     

دیناْن پيوندهایي بسيار نزدیک بوده است و آنان چه از نظرِ سياسي و نظامي باطني و خُرّم

اند که بِدان خواهيم شمار داشتههایي بيو همانندی و چه از دیدِ اندیشه و باور، مناسبات

 دینان سخن گویيم.پرداخت؛ امّا پيش از هر چيز باید دربارة اسماعيليان و خُرّم

 اسماعيليان -2     
امامتِ اسماعيل، فرزندِ بزرگِ  شود که بهکساني گفته مي اسماعيليّه در تاریخِ اسالم به     

گزیند؛ امّا پيش ر داشتند که امام او را در مقامِ جانشينِ خود برميامام جعفر صادق )ع( باو

نوشيِ او سببِ برکناریِ گذرد )البتّه بنا بر روایتي هم بادههـ. ق درمي 301از امام، در سالِ 

(. پس از این واقعـه، ایشـان فرزنـدِ 341: 3114حلبي، شود/او از مقامِ جانشيني در امامت مي

کند که برادرِ ناتنيِ اسـماعيل اسـت و اظم )ع( را به امامت انتخاب ميدیگرِ خود، موسي ک

یابـد )یـا کـه اسـماعيل وفـات مـيتر از او است. البتّه پس از آنبيست و پنج سال کوچک

کـه امـام شود( و بـا وجـود ایـننوشي از امامت برکنار ميکه نقل شد، به واسطة بادهچنان

کند، گروهي که بعدها بـه امِ جانشين خود معرّفي ميجعفر )ع(، موسي کاظم )ع( را در مق

روانِ اسـماعيل فشارند. پـيامامتِ اسماعيل پای ميچنان به یابند، هـماسماعيليّه آوازه مي

هـ. ق که تشيّعِ اماميّـه را اسـتقرار و اسـتحکام  301پس از رحلتِ امام جعفر )ع( در سال 

شـوند و محمّـد، اماميّه و زیدیّه جدا مـي غُلّات، ه،بخشد، از دیگر شيعيان، مانند کَيْسانيّمي

نهند کـه بـا علـي بـن شمرند و سلسلة هفت امامي را بنيان ميپـسرِ اسماعيل، را امام مي

رسـد کـه امـامِ شود و پس از او امامت به حسن بـن علـي )ع( مـيطالب )ع( آغـاز ميابي

ه و حقِّ واگـذاریِ آن را بـه فرزنـدانش مُسْتودِع )کسي که امامت نزدِ او به ودیعه نهاده شد

ندارد( است و باید امامت را به امامِ مستقرّ )حسين بن علي( برسـانَد و  سلسـلة امامـت در 
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که به یابد، تا اینفرزندانِ او )علي بن حسين، محمّد باقر، جعفر صادق، اسماعيل( ادامه مي

؛ همـو، 202، 12: 3119)دفتـری، پـذیرد مـي محمّد بن اسماعيل، در مقـامِ قـائمِ مُنْتَظَر پایان

اسماعيليان حدودِ یک قرن پس از اسـماعيل،  .(234-249/ 3: 2441؛ شهرستاني، 13-10: 3111

یافتـه و گسـترده مند، برایِ پدیداریِ جنبشـي سـازمانای پنهاني و با روشي نظامگونه بـه

البي، برایِ برانـداختنِ عبّاسـيان ـ سياسي با اهدافِ انقکوشند. آنان جنبشِ سرّیِ دیني مي

که به غَصْبِ حقوقِ مشروعِ علویان متّهم بودند و به حکومـت نشـاندنِ امـامي اسـماعيلي، 

یـا « دعـوت»دهنـد کـه ایـن جنـبش را اسـماعيليان، بَریِ امّت اسالم سازمان ميبرایِ رَه

؛ همـو، 340: 3114بـي، ؛ حل333: 3111؛ همـو، 201: 3119)دفتـری، خواننـد مي« الهادیّههعوالدّ»

اسماعيليّه داعـياني مختلف به سراسـرِ جهـانِ اسـالم . (314-309: 3113؛ مادلونگ، 304: 3171

هــ. ق، در  297یابيِ نخستينِ خود را با تشکيلِ دولتِ فاطمي در سـالِ کنند و کامگسيل مي

ورة حکـومتيِ فاطميـان، ه، از دآوَرَند که اغلبْ در تـاریخِ اسـماعيليّفریقا به دست مياشمـالِ 

حکومتِ دینيِ اسـماعيلي »زیرا ؛ (207: 3119)دفتری، شود مي تعبير «عصرِ طالیي» حقّ بهبه

کـرد و بـه نحـوی درصـددِ که فاطميان مستقرّ کردند، کسبِ علم را تشویق و تـرویج مـي

فزایيم که . نيز باید بي(331-330: 3114)حلبي، « عقالني ساختنِ مفاهيم و مقوالتِ دیني بود

 .(211/ 3: 3112خسرو اسفندیار، )کي« ائمّة اسماعيليّه به غایت بر خالیق مهربان بودند»

 دینانخُرّم -1     
کاِر آساني نخواهد بود اگر بخواهيم از گروهي سخن گویيم که در طوِل تاریخْ      

اند. بوده دشمن با ایشاناند که اند و صرفاً کساني از آنان نوشتهدشمناني بسيار داشته

 دهد. مطهّر بن طاهرِهایِ گوناگونِ تاریخي، این نکته را به خوبي نشان مينگاهي به کتاب

گویند وی زنازاده بود »گوید: گونه سخن ميدینان، بابک، اینمقدسي دربارة سرکردة خُرّم

سواد به نامِ هایِ آذربایجان. مردی از نَبَطِ دست بود از قریّهچشم و تهيو مادرش زني یک

عبداللّْه شيفتة او شد و از وی آبستن گردید و آن مرد ُکشته شد و بابک در شکِم مادرش 

بود تا او را بزاد و به دشواریْ پرورش داد تا به مرحلة کوشش رسيد. جواني مستعدّ شد و 

ویند یک اش او را در برابرِ پرداختِ خوراک و پوشاکْ به کارِ شُباني ُگماشتند. گکدهاهلِ ده

روز که مادرش غذایِ او را بُرْد و بابک در زیرِ دیواری ُخفته بود، دید که مویْ بر اندامِ او 

چکد. مادرش گفت: این فرزندِ من اهّميّتِ ای خون ميراست شده و از سرِ هر موی، قطره

 ها گروهي از خُرّميان بودند که دو سرکرده داشتند:بسيار خواهد یافت. در آن کوهستان

دیگر در نزاع بودند. یک بار یکي به ناِم جاویدان و دیگری به ناِم عمران و این دو تن با یک
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کدة بابک ُگذر کرد، او را دید و چاالکي و هوشِ او را که جاویدان کاری داشت و به ده

سَرِ جاویدان ند هَمْ ـه نزدِ خویش بُرْد. گویـه مُزد گرفت و بـافت و از مادرش او را بـدری

ها و ابک را از گنجينهـبستة بابک شد و رازهایِ شوهرش را با او در ميان نهاد و بلد

هایِ شوهر آگاه ساخت. چندی نگذشت که ميانِ جاویدان و عمران جنگي درگرفت دفينه

سَرِ جاویدان چنان نِمود که وی بابک را به و جاویدان زخمي برداشت و درگذشت و هَمْ 

است و روانِ وی به پيکرِ بابک انتقال یافته است... . قومِ جانشينيِ خویش برگُزیده 

و  (971-970/ 3: 3111)مقدسي، « روِ او شدند و گواهيِ آن زن را تصدیق کردندجاویدانْ پي

هایِ بابک اند، ریشة اندیشهگونه که برخي یاد کردهسان بابک، بزرگِ آن گروه شد. آنبدین

رة ساساني، جنبشي بزرگ که در دو [0]هایِ مزدک ُجست دینان را باید در اندیشهو خُرّم

دین به پس بابِک خُرّم»دِهي کرد و البتّه انوشيروانْ او و یارانش را سرکوب کرد: را سازمان

جانبِ آذربایگان برخاست و کارش سخْت عظيْم بزرگ شد و اصِل ایشان از روزگاِر قباد 

اد... چون نوشروانْ ایشان را بکشت، پس مزدک بود، از مزدک بن بامدادان، موبد موبدانِ قب

را زني بود نامِ او خُرّمه بنتِ فاده، به روستایِ ری افتاد و مردم را دعوت کرد به دیِن 

ـه عهدِ د و بـردنـدین خوانْدَنْدِشان و مزدکْي به جایْ رها کمزدک و از آن پس خُرّمه

« هترِ ایشان شد و کارشْ روزگاری بمانْدالرّشيد قُوّت گرفتند و در این وقتْ بابکْ مهارون

 . (110-111: 3111، مجمل التّواریخ و القصص)

دینان )که برخاسته از روستایي از اردبيل به ناِم خُرّم بودند و شورِش بابک و خُرّم     

 3179؛ یاقوت حموی، 014: 3102تعليقاتِ هاشمِ رضي بر ابوالمعالي، / [1]جا خُرّميّه منسوب بِدان

)تعليقاِت « در واقع نهضتي بود مّليْ عليهِ اَعْراِب فاتح»( در آغازِ قرنِ سومِ هجری، 112/ 2ق: 

که سرانجام آن را معتصمِ عبّاسي به دسِت افشين  (001: 3102هاشمِ رضي بر ابوالمعالي، 

. (111: 3119؛ مسعودی، 139-131: 3117؛ مستوفي، 319-311: 3110)گَرْدیزی، سرکوب کرد 

هایي همانندِ قيامِ سنباد، استادسيس، المقنّع و آخِرینِ آن، همين شورشِ نظاميِ شورش

دینان، اگرچه از دیِد نظامي تأثيری در جامعة ایران نداشت، از نظِر اجتماعي باعث خُرّم

شد روحِ قومي در ایرانيانِ مغلوبِ تازیان، زنده بمانَد و همين زنده ماندنِ روحِ قومِ ایراني 

)قاضي مرادی، مستقلّ و مستقلِّ ایراني شکل بگيرد هایِ نيمهتر، حکومتکه سپسسبب شد 

3191 :17).  

امطلوب و ضِدّ اخالقي از ـای نویساِن دورة اسالمي، چهرهـنمورِّخان و مِلَل و نِحَل     

دیني )که ای که حّتي تعبيری نادرست از نامِ خُرّمبه گونهاند؛ دینان نشان دادهخُرّم

ها را به اباحتيان )کساني که اند و آننسوب است به روستاِی خُرِّم اردبيل( به دست دادهم
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که ابوالمعالي دربارة آنان اند؛ چناندانند( منسوب کردههایِ دین را مباح ميهمة حرام

اند و از هر مذهبي آساني و خُرّميْ اختيار کردهاند که تندینانْ آن گروهخُرّم»نویسد: مي

گوید که یا شهرستاني مي (22: 3102)ابوالمعالي، « تر آیداند که ایشان را خوشآن گرفته

الملک یا خواجه نظام (212/ 3: 2441)شهرستاني، « ایشان قائل به حالل و حرام نيستند»

چه از اند و آنهایِ خویش برداشتهقاعدة مذهبِ خُرّمّيه آن است که رنج از تن»نویسد: مي

دینِ مسلماني است چون قيام کردن و نماز گُزاردن و گرفتِن روزه و کردِن حجّ و کارهاِی 

اجتهاد کردن با دشمناِن خدای عزّوجّل و سرُشستن از جنابت و حرام داشتِن خَمْر و به 

جای آوَْردِن زُهد و پرهيز و هر چه فریضه است از آن دور بودن و جوینده نيستند هيچ 

 . (139: 3111الملکِ توسي، )نظام« هِ ملِّت مصطفویشریعتِ دیني و گرفتِن را

که از آنان  لفایِ عّباسيندِ خُمَنماید که برخالفِ سخنانِ دشمنانِ بعضاً ارادتچنين مي     

خُرّميانْ نمایندة »دیناْن در پيِ بزرگيِ ایران و بازگشِت استقاللِ ایران بودند. ، خُرّمیاد شد

مستقِلّ ایرانيان را دوباره  روایيِنفرماو در پِي آن بودند تا ... هایِ ملِّي ایرانيان احساس

دار ]که برخي دهقانان یا اَشْرافِ زمين»؛ از همين روی، (39: 3113)مادلونگ، « برپا سازند

؛ (11: 3191)قاضي مرادی، « کردندها حمایت ميفردوسي نيز از همين طبقه است[ از آن

ای که وقتي یکي از اسماعيليان نيز بودند؛ به گونه کنندةحمایتکه همين دهقانان، چنان

شود، نظر و حمایت و یاریِ بسياری از داعيانِ اسماعيلي، از مصر راهيِ خراسان مي

 .(190: 3117؛ مستوفي، 213: 3110؛ گَرْدیزی، 90: 3194)یعقوبفسکي، سازد دهقانان را فراهم مي

 دوستيانْ در ایراندینان و اسماعيليپيوندِ خُرّم -0      
دیناْن پيوندی دید و نَسَب و خُرّمشاید از همين نقطه بتوان مياِن فردوسِي دهقان     

ه همين ـاور بي را در آغاِز داستاِن سياوخش، بدر سخنِ فردوس« دینِ خُرّم»رکيبِ ـت

داریِ ر دوسترَویِ او از روشِ آنان دتر بگویيم، پيدوست یا بهتر و دقيقدیناِن ایرانخُرّم

ها در ایران دانست هایِ آننشاندهفرهنگِ مّليِ ایران و ضدّبّت با حکومتِ عبّاسي و دست

گونه که از محتوایِ و آرزویِ ادامة این کار، آن شاهنامهکه همين تبعيّت، او را به سرودنِ 

 خوانَد. آید، فرا ميها برميآن بيت

که پس از ای باید سخن گفت و آن، اینان، از نکتهدیندر پيوندِ اسماعيليّه و خُرّم     

دینان، بسياری از آنان به مرورْ مسلمان شدند. در همين باره حسن قاضي سرکوبِ خُرّم

روِ شيعة اسماعيليّه بودند. اینان که شُدگان، پيترِ این مسلمانالبتّه بيش»گوید: مرادی مي

هایي به برخي از مکتوباتِ خودشان اشارهاز امکاِن بقا برخوردار شدند، توانستند در 
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دیناْن با اسماعيلي . خُرّم(17-11: 3191)قاضي مرادی، « دینان داشته باشندمعتقداتِ خُرّم

را « دینيراِه خُرّم»این داعيانِ اسماعيلي نهایتًا  الّنقضشدن )که مطابق با سخِن صاحبِ 

گاِه خالفِت نان ضّدیّتِ خود را با دستچهم»(، 132: 3111قزوینيِ رازی، کردند/ آشکار مي

که  (17-11: 3191)قاضي مرادی، « عبّاسي و شریعتِ رسمِي آنْ حفظ کردند و ادامه دادند

توان الملک ميدوستان را عليهِ خالفِت عّباسي، در سخنِ نظامالبتّه گزارشِ پيوندِ این ایران

ُکشته شدنِ بابک، »امر آن است که  . واقعيّتِ(214-279: 3111الملکِ توسي، )نظامخوانْد 

دینان وارد ساخت؛ امّا این قوم پس از این واقعه، یک لطمة بزرگي به حيات و قدرتِ خُرّم

اند؛ ولي به باره از ميان نرفتند و اقلّاً تا آخِرِ قرنِ چهارم، در مواضعِ خودْ کرّ و فرّ داشته

کم در اند و کمبه مسلمانْي تَشَبُّه کرده مُرورْ به سبِب شّدتِ تعصِّب دیني و غلبة اسالم،

هایي از اند و دستهاند و امتياِز دینيِ خود را از دست دادهميانِ ایشان، مستهلک شده

 .  (123: 3172)صدیقي، « اندایشان به دینِ اسماعيليان درآمده

، پيوسته نویسانشود تا مورّخان و ملل و نِحَلدینان سبب مياسماعيلي شدِن خُرّم     

که ابوالمعاليْ در سان بدانند؛ چناندینان و اسماعيليانِ باطني و البتّه مزدکيان را همخُرّم

کند دینان در یک فصل یاد مي، از قرمطيان یا همان باطنيانِ اسماعيلي و خُرّمالدیانابيان

ملک نيز آنان را ال. خواجه نظام(22: 3102)ابوالمعالي، دهد و آنان را در یک ردیف قرار مي

اند، باطنيان دینان خروج کردهبه هر وقتي که خُرّم»نویسد: داند. او ميدارایِ یک بنياد مي

با ایشان یکي شوند و به تن و مال، ایشان را قُوّت دهند که اصلِ مذهبِ هر دو در دین و 

ْص از این یاریْ . او به طورِ مشخّ(132: 3111الملکِ توسي، )نظام« در فساد و معنْي یکي است

دینانْ خروج کردند از پس در ساِل دویست و دوازده، در ایّاِم مأمونْ خُرّمه»گوید: سخن مي

ناحيتِ سپاهان و پریدن و کاپله و کره و باطنيان با ایشان پيوستند و فسادها کردند و به 

الملک پس از . از همين جا است که نظام(131)همان: « آذربایگان شدند و به بابک پيوستند

معلوم »تر از آن یاد شد، این جمله را آوَرْده است: هایِ خُرّميّه که پيشدینيبرشمردنِ بي

دینان و باطنيان، هر سه یکي است و پيوسته آن گشت که اصلِ مذهبِ مزدک و خُرّم

ان و دینهيچ تفاوتيْ ميانِ خُرّمسمعانيْ بي .(124)همان: « خواهند تا اسالم را چون برگيرند

ای از باطنيان است که این نسبت به طایفه»نویسد: مي« خُرّمي»اسماعيليان، در توصيِف 

شهرستاني نيز به این نکته  .(391-391: 3932)سمعاني، « خواننددینيّه ميایشان را خرّم

دینان طي و مزدکي )که خُرّممَرْاشاره کرده است که در عراق، اسماعيليّه را باطني و قَ

 این سخنان، ما را بر یک  .(233/ 3: 2441)شهرستاني، امند ـناند( ميودهـان بـاندیشة آنادامة 
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کم در مخالفت با عبّاسيان، جانشيناِن که اسماعيليانْ دستسازد و آنْ اینمي نکته مطمئنّ

  دینان بودند. راستينِ خُرّم

دوست نيز ر به اسماعيلياِن ایرانمانَد که اگچه گذشت، ُگماني به جا نميبا توجّه بِدان     

جا برخاسته است که این اند، این نکته از آندینان، اتّهاماتِ گوناگون وارد کردهچون خُرّم

کوشيدند فرهنگِ گروهِ شيعي، برایِ مّليّتِ ایرانِي خود ارزشي فراوان در نظر داشتند و مي

اند. امام نِ آنان به آشکار دریافتهدوستيِ اسماعيليان را دشمناایراني را حفظ کنند. ایران

که در آن  المستظهریّهالباطنيّه و فضائلفضائحغزالي، دشمنِ اسماعيليانْ در کتابِ  محمّدِ

کند که در کنارِ هفت گروهِ دیگرْ به پردازد، به ایرانياني اشاره ميبه نقدِ اسماعيليان مي

ز ایرانيان، اسالم را غاصبِ دولتِ خود اند. او معتقد است این دسته ااسماعيليان پيوسته

 .(11: 3910؛ الغزالي، 11: 3193)متها، شان را بگيرند خواهند انتقاِم نياکاندانند و ميمي

ه در آنْ تأیيدِ سخنِ غزالي را ـارة اسماعيليان سخناني دارد کـجویني نيز درب عطاملکِ

لفاِی راشدین... در ميانِ اسالم، جماعتي در ابتدایِ ملّتِ اسالم، بعد از اّیامِ خُ»بينيم: مي

هایِ این پيدا شدند که ضمایِر ایشان را با دینِ اسالم ُالَْفتي نبود و عصبّيتِ مجوس در دل

طایفه رسوخي داشت، از جهتِ تشکيک و تضليل. در مياِن خالیقْ سخني انداختند که 

 .(301-302/ 1: 3112)جویني، « ظاهرِ شریعت را باطني هست

دینان و اسماعيليان و عالقة شدیِد آنان به فرهنگِ ایران، این دوستيِ خُرّمجدا از ایران     

ون مهرداد بهار، بر این باور ای بزرگ چهایي دارند که پژوهندهسانيدو گروه چنان هم

هایِ باطنيان توان به نوشتهدینان، ميکه برایِ شناخِت باورهایِ مزدکيان و خُرّماست 

اطني سخن ـر شکل گرفتنِ آرایِ بـان بـدینرد. او از تأثيرِ عمدة آشکارِ خُرّمـکمراجعه 

کند که آنْ بر آلفرد مادلونگ نيز از متني اسماعيلي یاد مي .(343-344: 3110)بهار، گوید مي

 . (11: 3191)قاضي مرادی، دیني فراهم آمده است هایِ خُرّمبنيادِ اندیشه

ها سخن سانياز این پيوندها و هم ،دیباچة داستانِ سياوخش پس از این در تحليلِ     

خواهيم گفت. پيش از آن، باید از اسماعيلي بودِن فردوسْي اطميناِن نسبي بيابيم تا 

 دینان سخن گویيم. بتوانيم دربارة ترکيبِ دینِ خُرّم در بيتِ او و پيوندش با خُرّم

 مذهبفردوسيِ اسماعيلي -1     
این پژوهندگاني چون عبّاس زریاب خویي به وابستگيِ فردوسي به مذهبِ  پيش از     

ترین دالیلي که دربارة اسماعيلي زریاب خویي یکي از مهمّ اند. اسماعيليان اشاره کرده

مقولة خرد و جان است که شيعيـاِن اسماعيلي از کند، توجّهِ او به بودنِ فردوسي نقل مي



  21 شاعر يِ لياسماع شِ يآن با ک وندِ يو پ يدر سخنِ فردوس« خُرَّم نِ ید»
 

 

گونه که شمارند؛ همانکنند و آن را اساسِ آفـرینش ميي ميآن تعبير به عقل و نفِس کـلّ 

بدان عنایت دارد و در چند جاْی از دیباچه،  شاهنامه سرا در آغازین بيتِشاعرِ حماسه

. محمّدامين ریاحي نيز معتقد است که (23: 3119)زریاب خویي، گوید دربارة آن سخن مي

بر بنيانِ حکمتِ اسماعيلي گِرد آمده است؛ امّا تا پيش از ارائه به محمود،  شاهنامهدیباچة 

را به محموِد غزنوی تقدیم کند، آن را به ریختي  شاهنامهشود که وقتي فردوسي بر آن مي

؛ (210: 3119)ریاحي، آوَرَد که در تضادِّ با اندیشة شاِه غزنوی و مردماِن آن زمانه نباشد درمي

پندارد و افزون مذهب ميدوسي را اسماعيليخویي، فر سان، ریاحي نيز چون زریاببدین

نيسي، )برگیابد نيسي هم فردوسي را از حکمت اسماعيلي متأثّر ميبر این دو، کاظم برگ

که بر اماميّه بودنِ فردوسي تأکيد دارد، برخي مطلق نيز با آن . جالل خالقي(32/ 3: 3111

توحيِد »داند که سماعيلي ماننده ميرا به آرایِ ا (1/ 3: 3111)فردوسي، هایِ دیباچه بيت

مطلق را نه تنها در دور کردنِ زمان و مکان و ماهيّت و حدّ و وجود )زمان و جای و چيزی 

او «. دادندگونه صفتي به او نسبت نميکه هيچدانستند؛ بلو اندازه و بود( از آفریدگار مي

 ، نوشتة ابویعقوبِ حجوبالمکشفسپس برای تأیيِد سخِن خود به مقالِت نخسِت کتاِب 

 .(0/ 3: 2443/3114)خالقي مطلق، کند سجستانيِ اسماعيلي استناد مي

نگارندة جستارِ پيشِ رو نيز در دو مقاله به مذهبِ فردوسي پرداختـه و او را اسـماعيلي      

احتمـالِ نزدیـک بـه  او در نخستين مقاله به این نتيجه رسيده است کـه بـهدانسته است. 

نِماید، از ایـن مذهب بوده است. دالیلي که او را بِدین نظر راه ميدوسيْ اسماعيليیقين، فر

دوسـت و آیـد، ميـانِ دهقانـانِ مـيهنکـه از اشـاراتِ مورّخـان برمـيچنـانقرار اسـت: آن

بينيم که ناصرخسـروِ اسـماعيلي نيـز اسماعيليانْ پيوندهایي بسيار نزدیک بوده است و مي

ای که او همـة آثـارش را بـه گونه يّتِ ایراني توجّهي آشکار دارد؛ بهملّ چون فردوسيْ بههم

« نـام»گوید. نویسد. فردوسي در دیباچه از خداوندِ نام و خداوندِ جای سخن ميفارسي مي

ست که تنها نامي از آن در ميان است، بدونِ هيچ صفتي که این نشانِ خداوندی ا اشاره به

زدان در آن بـه ظهـور ـجهان است کـه اسما و مظـاهرِ یــه اشاره ب« جای»زیه است و ـتن

شود که این محلِّ تشبيه اسـت و ایـن دو در پذیر ميخداوندْ وصف رسد و به وسيلة آنمي

شود. این اعتقادِ اسماعيليان نيز هست. وصـفِ سـاختارِ کنارِ همْ سببِ شناختِ خداوند مي

است. فردوسي در مصراعي آوَرْده است  اعيلينيز سازگار با حکمتِ اسم آفرینش در دیباچه

 را جوهرِ عقل و نفسِ کلّي« گوهربَرشُده»توان مي«. گوهر استنگارندة برشده»که خداوند 

گویــد، اســاسِ چـه ناصرخسـرو، بـر بنيـانِ حکمـتِ اسـماعيلي ميپنداشـت. مطـابقِ آن

یـة آفـرینش نخواهـد شـد؛ یک بدونِ دیگریْ مااست کـه هيچ آفـرینش، عقل و نفسِ کلّي
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گيـرد. ها جسد )آسمان(، نبات، حيوان و انسان شکل ميگویا گوهری یگانه است که از آن

در سخنِ ناصرخسرو، عقل و نفسْ )خرد و جـان( برتـر از زمـان )آسـمان( اسـت و آن دو، 

ر جـوهرِ عقـل و نفـس تعبيـ د و ناصرخسرو از آن بهـکنر ميـاالیِ هفت چرخِ مدوّر سيـب

که شود. دیگر اینشود؛ زیرا نفسْ هم از عقل پدیدار ميکند که گویي یکي پنداشته مييم

فرمـانْشْ ژرفـي بـه  به»چون اسماعيليّه تأکيد دارد: فردوسي بر دریافتِ معنایِ دروني، هم

چنين، فردوسي چون ناصرخسرو از خداوندِ تنزیل و وحي )نـاطق( سـخن هم«. کردن نگاه

به این شهرستان، بایـد از درِ  یابيدستنبع و شهرستـانِ علم است و برایِ گوید که او ممي

د و دانـایِ درونـيِ سـخنِ نـاطق را مـيـه معنـذشت و او است کـآن، یعني وصيّ )علي( گ

دیگران بياموزد؛ پس فردوسيْ همانندِ ناصرخسرو بر وصيّ بودنِ علي )ع( تأکيد تواند به مي

ناصرخسرو است و او شِ اهلِ بيت )ع( نيـز بسيـار هماننـد به دارد. شيوة فردوسي در ستای

مـذهب از امـامِ کنـد. فردوسـيِ شـيعهنيز در مدحِ ائمّه از تعبيرِ کلّيِ اهلِ بيت استفاده مي

نّيکند؛ برخالفِ مورّخان و جغرافيهشتمِ شيعيانِ دوازده امامي یادی نمي مـذهب دانانِ سـُ

توانـد انـد. ایـن امـر مـياند، نامِ امام رضا )ع( را نيـز آوَرْدههوس یاد کردتکه هرجا از شهرِ 

هایِ اسماعيليِ فردوسي باشـد؛ زیـرا کسـاني کـه امامـتِ امـامِ هشـتمِ برخاسته از گرایش

یافتنـد و پذیرفتند، به امامتِ چهار امامِ بعدی نيز اعتقـاد مـيشيعيان، امام رضا )ع(، را مي

 . (91-17: 3190)اردستاني رستمي، شدند دوازده امامي پنداشته مي

بَر، وسيْ ميانِ ستایشِ یزدان و پيامفردآوردِ مقالة دوِم نگارنده نيز چنين است: دست     

رخالفِ روِش معموِل ـردة فردوسي که بـبا ستایش از خردْ فاصله انداخته است. این ک

و است. اسماعيليان از دو هایِ دیگرِ ادِب فارسي است، برخاسته از اندیشة اسماعيليِ امتن

را بَر است و آنان حجِّت بالقوّة عقل ویند: حجِّت عقل و حجّتي که پيامگحجّتْ سخن مي

دانند و معتقدند انسان به واسطة همين حجّتِ بَر مقدّم ميدر وجوِد آدمي، بر حجِّت پيام

گوید: فردوسي ميگویِ اعمالش باشد؛ از همين روی، خرد است که باید در روِز شمارْ پاسخ

ستگاری را بَر، عاملِ نخستِ رو پيش از ستایشِ پيام« تْ: شمارنخستينْتْ: فکرْت پسينَ»

که مغزِ سخِن بَر هم در رستگارِی انسان تأثيرگذار است؛ به شرِط آنستاید. البتّه پياممي

داوند داشت؛ خ نگری در کالمِ بَر، باید ژرفشود. براِی درِک بطنِ سخِن پيام آنان دریافت

پایة تنزیل، به بَر یا همان تنزیل، رمز و َمثَل است و باید از این نردبانزیرا سخناِن پيام

یابي به دانایي یا همان تأویل، تدانایي، دانشِ دین یا همان تأویل دست یافت که البتّه دس

مَثَل بودنِ  بَر شدني است. فردوسي نيز در دیباچه از رمز ودر پناهِ امام یا وصيِّ پيام
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، دقيقاً هماننِد سخناِن بيان کردهچه او در این باره گوید و آنهایش سخن ميداستان

نگری یا همان درکِ باطنِ سخِن اسماعيليان، از جمله ناصرخسرو است. نيز او به ژرف

یا « یابي به بطنِ کالِم خداوند(دانشِ دین )دست»تنزیلْ باور دارد و معتقد است که این 

این « درِ»رسانَد و البتّه سازد و به رستگاری ميانسان را توانا مي« دانایي»ن هما

 .(00-39: 3197)همو، بَر است ستگاری، امام یا وصيِّ پيامر

 «دینيْ اسماعيليخُرّم»رو در دیباچة داستانِ سياوخش: موبدِ پيش - 1     
رسيد که فردوسي، مذهبِ توان به اطميناِن نسبي چه بازگفتيم، ميبنا بر آن     

دیناْن پيوندهایي بسيار نزدیک که گفتيم، اسماعيليّه با خُرّماسماعيليان دارد و چنان

« دینِ خُرّم»گاه که فردوسي از تواند پذیرفتني باشد که آناین سخن مي اند؛ پسداشته

او خوْد  دینان را در نظر دارد؛ زیراگوید، گویا روشِ سياسي و فرهنگِي خُرّمسخن مي

اند و چه در دینان بودهاسماعيلي است و اسماعيلياِن باطنِي ایراني، خودْ برآمده از ُخرّم

هایِ شان و چه در برخي اندیشهدوستيشان به حکومتِ غاصبِ عبّاسي و ایراننگاه

تر اشاره کردیم اند. به این نکته هم پيشدینان داشتهشان، پيوندی نزدیک به خُرّممذهبي

دینان در قرنِ سوم داران نيز پيوسته در زمانِ شورش و جنبشِ خُرّمدهقانان و زمين که

)که البتّه تا پایانِ قرنِ چهارم، یعني زمانِ زندگيِ فردوسي، دارای نفوذ و کرّ و فرّ بودند(، 

کردند. روشن است که باید فردوسيِ دهقان نيز از این گروه و کوششِ مي حمایتاز آنان 

بر این دیِن خُرّم »که بگوید: باشد و مقصودِ او از این بوده یِ استقالِل ایران خشنودآنان برا

دینان و تأیيِد روشِ آنان برایِ حفظِ فرهنِگ ایران و دوستيِ خُرّمرانبازگفتِ ای «بمانم دراز

 که بخواهدرَویِ خودش از این گروه باشد؛ نه اینایران از دسِت غاصبانِ تازی و پيرهایِي 

و اميد به  شاهنامهها دربارة سرایشِ از دیِن خود سخن بگوید که اساساً ساخت و بافتِ بيت

کردِ سياسي و فرهنگيِ خُرّميّه را پيشِ فردوسي عمل جااین در واقعادامة این کار است؛ 

 نه باورهایِ دینِي آنان را.   (سرایيِ او استشاهنامهکه در پيوند با )چشم دارد 

باید به این نکته نيز اشاره کنيم که اگر برخي از پژوهندگاْن فردوسي را مبرّا از  البتّه     

ها، آنان را به انواعِ فسق و فجور اند، از آن روی بوده است که در تاریخدینان دانستهخُرّم

ها نيز چنين اتّهاماتي مطرح بوده است و گِردِ که دربارة اسماعيلياند؛ چنانمتّهم کرده

اساسًا به صورِت مُلِْحداني فاقِد اخالق جلوه »هایي سياه، منقوش کرده بودند و فسانهآنان ا

بَرانِ معنا و منطقي بودند که رَهشدند که قادر به هر جنایتي و ارتکابِ هر قتلِ بيداده مي

؛ در حالي که باید بدانيم قلم در دسِت (319: 3119)دفتری، « خواستندها ميبداندیشِ آن

ان و اسماعيليان( و ـدینان )خُرّمـچه آنر آنـن دشمنان، هـوده است و ایـبدشمن 
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کردند. از این گذشته، در شان تبليغ ميساخته است، عليهاعتبار ميهاشان را بياندیشه

یزی رخونه خشونت و ـهایي بودند کمياِن اسماعيليان نيز ماننِد هر کيشِ دیگر، گروه

 ها نسبت داد. توان کردارِ آنان را به همة اسماعيلياست نمي روشن و البتّه ورزیدندمي

ایاني که هایِ دیباچة داستانِ سياوخش )پنج بيتِ پکوشيم با تحليلِ بيتدر ادامه مي     

هایِ اسماعيلي و در رو آمده است(، پيوندِ فردوسي را با اندیشهدر آن سخناِن موبدی پيش

دینان یم و دیـنِ خُرّم را در سخِن فردوسي، همان شيوة خُرّمدیـنيْ آشکار سازپيِ آنْ خُرّم

شان به جایي هایِ نظاميدیناني که در پِي استقالِل ایران، اگرچه کوششبدانيم؛ خُرّم

لفاِی عّباسي سرکوب شدند؛ امّا راهِ استقاللِ ایران را باز نرسيد و در زمانِ اوِج قدرِت خُ

نان عامليْ در پدیداریِ تحرّکاِت دیني، بـه ویژه تشيّع شد. کردند و گویا تحرّکاتِ نظاميِ آ

خواهد برایِ حفِظ فرهنِگ ایراني بکوشد؛ پس راه را در دینان، ميچون خُرّمفردوسْي هم

دینيِ او ، این درختِ ُپر بار، را برآیندِ خُرّمشاهنامهداند و در واقع باید ميشاهنامه سرودنِ 

دارد؛ امّا اکنون بررسيِ بارَد و آن را زنده نگه مين )ایران( ميبدانيم که بارَش بر سرِ چم

 ها.    بيت

يِت هایي که در آغازِ جستار از دیباچة داستانِ سياوخش آوَرْدیم، در پنج بدر بيت     

رسد که این موبد، از ( آوَرْده شده است. به نظر ميبَرهرو )راپایاني، سخناني از موبدی پيش

گفته « موبد»دین است. فراموش نکنيم اگر این خُرّم« دهشُاسماعيلي»دیناِن مبزرگانِ خُرّ

دکي ساخته است و خوِد دینان را کيِش مزشده، از آن روی است که پایة فکرِی خُرّم

موبدانِ دربارِ قباِد ساساني بوده است. از این گذشته، در آن روزگارْ اشارة مزدک، موبد

شده است؛ پس طبيعي است که فردوسي رمي بزرگ شمرده ميدینان، جُمستقيم به خُرّم

از اشارة آشکار بِدو دوری کند و از او با نامِ عامِّ موبد یاد کند. البتّه شاید برایِ خوانندة 

پنداشتند و تاواني دینان را گناه ميسنج این موضوع پيش آید که اگر نام بُرْدن از خُرّمنکته

ها، فردوسي از ترکيِب دیِن خُرّم هار بيت، پيش از این بيتسنگين داشته است، چرا در چ

که از محتوایِ استفاده کرده و گفته است که بر آن خواهد پایيد؟ در پاسخ باید گفت چنان

و اميدواری به ادامة این  شاهنامهآید، او دربارة سرایِش سخنِ فردوسي در آن بيت برمي

ز از مهلکة ـریـنِ خُرّم در این بافت، راه گُـیراین، سخن از دـد؛ بنابـگویکار سخن مي

 گذاشته است. گيران را باز مينکته

 آوَریم:  جا ميتر، پنج بيتِ پایانيِ را دوباره در ایناکنون برایِ بررسِي بيش     
 رَوپيشچه گفت اندر این موبِد 

 گوی باش تو چندانک ماني، سَخُن
 گشته نَوکه هرگز نگردد کَهُن 

 خردمند باش و نکوخوی باش
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 چو رفتي سر و کار با ایزدَست

 چه کاری، هماْن ِبدْرَوی نگر تا

 گویدُرُشتي ز کس نشنود نرم
 

 اگر نيک باشَدْتْ جاْی ار بََدست

 سَخُن هر چه گویي همان بشنوی

 به جُز نيکوی در زمانه مجوی
 

، نکوخویي و یادکرد گویي، خردمندیها سفارش کرده است به: سخنموبد در این بيت     

که هر کاری که انجام دهي، نتيجة آن را درخواهي یافت. طور ایناز جهاني دیگر و همين

خيزد که البتّه این ویژگي از نکوخویي برمي کندسفارش مي گویينيز در بيِت پایانْي به نرم

گویي ي و نرمخویکه در بيتِ دوم بِدان توصيه شده است؛ بنابراین، از دیدِ موبد گویا نرم

 کند.نموده است که بر آن تأکيد ميبسيار مهّم مي

ه متعلّق است بـه یکي از اخالِف اسماعيليِ ـپيش از این، از متني سخن گفتيم ک     

اینان بر آن بودند که »دیناْن که آلفرد مادلونگ آن را تحليل کرده است، بدین شرح: خُرّم

که ميخي را هم نباید در زمين فرو زار رسانَد؛ چنانکس نباید به جانوران و گياهان آهيچ

کرد مبادا که زمين را درد فرو گيرد. نباید دو زن داشت؛ زیرا به هر دو آزار خواهد رسيد. 

از  هاسَر و خریدِ بَرْده نيز روا نيست. در واقع پنج گناه وجود دارد... که مُرْتکِب آنطالقِ هَمْ 

ریزیِ به ناحقّ، داشتِن دو زن در یک زمان، برقرار کردنِ دوزخ رهایي نخواهد یافت: خون

ت به سرایِ روانِ فرقه، بازگشرابطه با مخالفِ مذهبي و به دست و زباْن کسي را آزردن. پي

وِ نظریّة خود دربارة تناسخ، تفسير ـدادهاِی پس از آن را در پرتدیگر و رستاخيز و روی

. ادزآدمي مشتمل است بر تولّدی دوباره به شکلِ  گفتند که بهشتْ سان ميکردند؛ بدینمي

ها هر چند بهشتِ گيهاني )گَرودْمان( در آسمان است... . این توصيفي که از مذهبِ آن

دینان در سایرِ مآخذ آمده، مطابقت دارد و با در هایي که دربارة خُرّمترِ آگاهيشده با بيش

؛ قاضي 13: 3113)مادلونگ، « عَرِِّف آن استنظر گرفتِن غُلُوّهایِ جدلي، شاید به کمالْ مُ

 .(11: 3191مرادی، 

با  است دینان آوَرْدهها و باورهایِ خُرّمچه مادلونگ دربارة اندیشهبا مطابقِت سطحِي آن     

توان نزدیکي و همانندیِ هر ، به آساني ميکندميتوصيه  شاهنامه هایِچه موبد در بيتآن

چيز )دو زن نداشتن چون موجبِ آزارِ  کس و هيچنرساندن به هيچ( آزار 3دو را دریافت: 

گردد، حّتي حيوان و گياه را نباید آزردن شود، بَرْده نداشتنْ چون سببِ آزار ميهر دو مي

 ( در نظر داشتنِ جهانِ دیگر.  2گویي و نکوخویي در سخنِ موبد(؛ یا همان نرم

گرفته دینان را نشأت)مزدکياني که اندیشة خُرّم همين اندیشه را در باورهایِ مزدکيان     

خودداری کرد... باید آراِی دینِي  یزیرخونباید از »بينيم: دانند( به تأکيد مياز آنان مي

حبّت و ای وارد نياید. مَه اساِس اعتقادْ صدمهـجا که با آنـدیگران را تحمّل کرد ت
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)بهار، « بدونِ زیان رسانْدِن به دیگران آزاد استنوازیْ وظيفة همه است. لّذت بُرْدْن ميهمان

دارِ صُلح و آشتي و روانِ این دینْ طرفالقي، پياز نظِر اخ»؛ در یک سخن، (344: 3110

دادگری بودند و بر آن بودند که باید عللِ بدبختِي بشر را که تبعيضاِت اجتماعي است، از 

 . (342)همان: « ميان برداشت

نگر تا »که: رو در شعرِ فردوسي هست و آنْ ایندر سخناِن موبدِ پيشک نکتة دیگر ی     

توان نشان ای است که در آن مياین سخنِ موبد، بازگفِت نکته«. چه کاری، همان بِدْرَوی

اند( در دینان از آنان برخاستهاز باوِر مانویان ببينيم. بيفزایيم که مزدکيان )کساني که خُرّم

هایِ گنوسِي آنان قرار داشتند و زیِر تأثيرِ اندیشه [1]، مانوی بودند باورهایِ مذهبِي خود

. مانویان بر این باور بودند که بر جهانْ نظمْ چيره است و امکان ندارد که از (91)همان: 

هایِ مانوی به کساني تاخته خوبيْ بدی و از بدیْ خوبي برخيزد؛ از همين روی، در متن

و گویند که هُرْمَزْد و اهریمن برادرند »شمردند: ریمن را برادر ميشده است که هُرْمَزْد و اه

دیو، و بنا بر این سخن، به ویراني رسند. نيرنگ و سرزنش گویند به هُرْمَزْد که او را ماهمي

تکّه و تاراج کنند آفریدگانِ هُرْمَزْد و اهریمن را و کشور را روشن کردْن آموخت. تکّه

 . (321: 3171؛ نيولي، Boyce, 1975: 175)« نددشمنِ هر دوان تخمه بود

که در متِن باال از آن سخن گفته شده است، در واقع همان دوری گُزیدن از  آن ویراني     

این  تعبيرِ فيلسوفان، قانونِ علّيّت است کـه ارسطو آن را وضع کرده است؛ بهنظم یا به 

ها را صادر از دیگری انند و یکي از آنگردمعني که برخي ُممکنات را به برخي دیگر برمي

اند، نادیده گرفتنِ اسباب و عللْ به نفيِ خرد که فالسفه بيان داشتهچنانپندارند. آنمي

باره گفته است که اگر برایِ هر اندلسي در همين  رشدِ. ابنِ(003: 3110)اندلسي، رسد مي

ه باشد، آن موجود، اسم و ماهيّت یک از موجودات، فعلِ خاصّ و طبيعتِ ویژه وجود نداشت

هم نخواهد داشت و در آن صورت، همه چيز یک شئ خواهد بود؛ بنابراین، واحد، واحدْ 

نخواهد بود و هرگاه طبيعِت واحد انکار شود، طبيعتِ موجود انکار گردد و چون طبيعِت 

ان برایِ هر روی، فيلسوف ؛ از همين(004)همان: موجود انکار شود، عدمْ الزم خواهد آمد 

پندارند که از آن پذیرند و فصلِ ذاتيِ آن ميچيزی، طبع و سرشتِ خاِصّ آن را مي

داشدني نيست. اکنون سخن این است: اگر بدیِ اهریمْن ذاتي نباشد و هُرْمَزْد نيز به ناداني جُ

کردِن دیو( روشن ای )ماْهميزادهای که اهریمندانشي و ناتواني دچار باشد؛ به گونهو پسْ 

در ذاِت او نهادینه  سان، ذاتًا و فطرتًا نيکي نورزد و فعلي ویژهجهان را بِدو بياموزد و بدین

باور به  :یعني ،زاددو برادر و مينویِ َهم نشده باشد، جهاني پدیدار نخواهد شد و باور به
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ِي قانونِ برآميختِن خوبي و بدی به هم و تهي کردنِ ذاِت آن دو از هر ویژگِي روشنْ و نف

نيکي، نيکي و حاصلِ بدی، بدی  آوردِتدسعلّيّت که عدمْ را الزم خواهد آمد؛ بنابراین، باید 

برادراِن »بينيم: ای هماننِد بيتِ فردوسي را ميدرستْ جملهروی در آثارِ مانوی، باشد؛ بِدین 

ه انسان بکارَد، چهایِ نيکْ ُسسْت مَبُویْد؛ چه هر آنمن! روزان و شَبان در انجامِ کرده

 .(91: 3111، زبورِ مانوی)« همان بِدْرََود

کند، باید بگویيم که رو بِدان توصيه مينيز که موبدِ پيش« گویيسخن»دربارة      

صفتي است که « گویيسخن»، زیربنایي مانوی دارد. شاهنامههم در « گوی بودنسخن»

بَرَد( به کار ميگو به رة انساِن زیادهجُز مواردی که آن را دربا)به  شاهنامهفردوسي در 

هایِ نيِک دیگر چون بيدارمغز، بينادل، دهد و آن را با ویژگيکساني ناشناخته نسبت مي

ارائه  اهنامهـشمردِ گویْردوسي از سخنـه فـری کـد. تصویکنراه ميدل و ... هَمْ روشن

جوِد مردی مينوگوهر و ناشناخته دهد، تصویری است از انساني ناشناخته؛ امّا کامل. ومي

گوی را توان بر آن شد که باِر معنایي واژة ترکيبِي سخنپيشينه دارد. مي در ادبيّاِت مانوی

کشيده است؛ )سخن گفتن( مي -vak)روح( از ریشة  wāxšدر معنایِ انسان کامل، واژة 

و به ریختي  wāxšژة که در متني مانوی به فارسيِ ميانه، انساني مينوگوهرْ با واچنان

شود که صرفاً سخِن او قابلِ شنيدن است. با توجّه بِدین وار نشان داده ميناآشکار و روح

، هایِ مانوی، متأثّر از اندیشهشاهنامهگوی را در پيشينه، شاید بتوان مقصود از سخن

ندة دیگران نماییافته دانست که هيأتي ناشناخته دارد؛ امّا راهانساني مينوگوهر و کمال

 . (23-3: 3191)اردستاني رستمي، است 

در فارسيِ دری حضـوری مسـتقيم نـدارد، معنـا و  wāxšچه آمد، اگرچه واژة بنا بر آن     

مـذهبِ نمود یافته است. ناصرخسروِ اسـماعيلي، هـم« جان و سخن»مفهومِ آن در دو واژة 

دهـد کـه دسـت مـيبه « خنس»خود، چنان وصفي از  دیوانِهایِ فردوسي، در برخي بيت

 را جانشينِ آن ساخت و آن دو مقوله را یکي پنداشت: « جان»توان واژة گویا مي
ــراک تَنْتْ ازی ــْ ــد گَش ــخن بای ــه س ــده ب  زن

 پيدا به سخن بایـد مانْـدن کـه نمانْـده اسـت

 

 کـرد مسـيحابه سـخنْ زنـده همـيمُرده  

ــي ــسْ ب ــالَمْ ک ــدادر ع ــدا، پي ــخنِ پي  س
 (1: 3171)ناصرخسرو،                       

 جان( است:سخنْ نقشِ دیوار )بيانسانْ بي   
ــواریمکــي بــي  سَخُنْ پدید کند کز من و تو مردم کيست  ســخن، مــن و تــو هــر دو نقــشِ دی

 

 (74)همان:                                       
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)سخن( را به روح تشبيه  «گفتار»نيز  المسافرینزادشاعر و متکّلمِ قبادیان در کتابِ      

به مَثَْل قولْ روحاني است... قولْ مر کتابت را به َمثَلِ روح است مر »نویسد: کند و ميمي

 .(1: 3111)همو، « جسد را

هایِ فراوانيْ مياِن اندیشهباوریِ  بينيم که پيوندهایِ چه گذشت، آشکارا ميبنا بر آن     

گنوسي وجود داشته است و ایرانيان با گُزینِش مذهبِ  دینان و مانویانِاسماعيليان و خُرّم

. هاِی پيش از اسالم و پس از آن فراهم ساخته بودندیي مياِن اندیشهشيعه، پُلِ ارتباطي

هایِ بنيادِ اندیشه)مانویاني که هایِ اسماعيليان و مانویانِ گنوسي در پيوند و همانندی [7]

در نظرِ هر دو  توان به باورِ شریر بودنِ جهان و تنْمي، (را ساختند [1]دیني مزدکي و خُرّم

هایِ تاریخيِ دورة اسالمي به فراموش نکنيم که هر دو گروه در کتابگروه اشاره کرد. 

جا برخاسته است که آنان به تأویلِ متنِ اند و گویا این نام از آنآوازه داشته« زندیگي»

و برایِ اسماعيلياْن  اوستانویان و مزدکيانْ متنِ ها )برایِ مامقدّس و دریافتِ بطنِ آن متن

آمده است. واژة اند که به هيچ روی به مذاقِ اهِل ظاهر خوش نميکوشيده( ميقرآن

«zand » ِاست « توضيح و تفسير»در زبانِ پهلوْی به معنای(MacKenzie, 1971: 98)  و

« کُنندهتفسير/تأویل»واژه  ن سخن، معنایِساز است که بنا بر ایصفِت فاعلي« īg»پسوندِ 

گونه رود و معنایيْ دُشنامبه کار مي ترْ در معنایِ مُلْحِد و مُرْتَدّ خواهد شد. این لقبْ سپس

 :Daryaee, 2008)شود گذاری )البتّه از دیدِ اهلِ ظاهر( خطاب ميگيرد و به هر بدعتمي

 . (12-13: 3191؛ دریایي، 19

را سبِب « خرد»گرِ اسماعيليان و مانویان این است که هر دو از باورهاِی هماننِد دی     

هایِ تبليغي به جاهایِ گوناگون دانند، هر دو برایِ تبليغِ اندیشة خویش، هيأتآفرینش مي

فرستادند، لّغي داشت( ميبَ)هر دو مذهب، جهان را دوازده بخش کرده بودند و هر پارْه مُ 

جا تبليِغ کيشِ خود ذهبي، به زبانِ مردمي که در آنبلِّغانِ مکوشيدند مُ هر دو گروه مي

ه احترام بنگرند و در هر جا بهایِ پيشينِ مردِم آننّتکنند، کاماًل چيره باشند و به سُمي

هایِ ها گذشتـه، در متنسانيبينيم. از این همروان را ميمراتبِ پيسلسلهدو کيش، 

همانند آشکار است. برایِ نمونه، همانندیِ  متعلّق به هر دو گروه، تشبيهات و استعاراتِ

که این تشبيه را در سخنِ فردوسيِ  [9]« مروارید»به « روح»یا تشبيهِ « دریا»به « جهان»

 .  (34/ 3: 3111)فردوسي، « حکيم این جهان را چو دریا نِهاد»بينيم: مذهب هم مياسماعيلي

ردمند بودن، برجسته است. عنایتِ به توجّه به خردمندی و خ شاهنامهدر سخِن موبدِ      

و  [34]هایي است که جُز در سخِن فردوسي، در کالِم ناصرخسرو خرد، از دیگر ویژگي
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سانِ هر تواند برخاسته از سرچشمة یکنيز ارجِ بسيار دارد و این نکته هم مي [33]مانویان 

 سه باشد.

ایي که از ماندن بر دینِ خُرّم گذشت، دیدیم که فردوسي، در جاز پيِش رو  چهاز آن     

، همه در تطبيق با که آن سخنان کندگوید، به سخنانِ موبدی هم استناد ميسخن مي

تر است و این نکته، ما را بيش هایِ آنان()و منشأِ اندیشه دینان و اسماعيليانباورهایِ خُرّم

. بـه نظر است بـوده هشُددینانِ اسماعيليمدارد که فردوسي هم از همان خُرّر آن ميـب

پوشيده، با اشاره به این موبد و آوردنِ ترکيبِ دیِن ای به گونه است بوده رسد، او بر آنمي

 کند.باورهایِ فرهنگي و سياسيِ خود را نمایان  ها،خُرّم در آن بيت

 گيرینتيجه     
گروهِ باطني در  ترِ اینکه فردوسي از اسماعيليان بوده است و بيشبا توجّه به این     

دینانْ در پيِ استقاللِ ایران از دیني بودند و خُرّمایران، پيش از مسلمان ُشدَن، بر باورِ خُرّم

کنندة رَوینظر، خود را شيفتة این گروه و پيتازیان برآمدند، فردوسي نيز در بيتِ موردِ 

را سروده است تا  هنامهشادوستي، داند که در پِي متابعت از ایشان در ایرانراهِ آنان مي

مند سازد. پس این دو این درختِ برومند، بارِ خود را بر همة ایرانيان بپراکَنَد و آنان را بهره

 بيت را: 
ــــــوَد دیریــــــاز  اگــــــر زنــــــدگاني بُ

ـــــد ز مـــــن یکـــــي ميـــــوه  داریْ بمانَ
 

ـــــانم دراز  ـــــرّم بم ـــــنِ خُ ـــــرین دی  ب
ـــن ـــر چم ـــارِ او ب ـــي ب ـــارَد هم ـــه ب  ک

 

دربارة اسماعيلي بودِن فردوسي گفتيم )اسماعيلياِن ایراني که  چهبا در نظر داشتنِ آن

کنيم: اگر زندگانِي من به درازا کشد، گونه معني ميدین بودند(، اینتر، اغلب خُرّمپيش

دیني )شيوة زندگِي آنان که همان حفِظ فرهنِگ ایران است( )عُمْری باشد(، بر این خُرّم

دوستِي آنان(، درختِ رَوی از ایرانصورت )در صورِت پي مانْد. در اینبرایِ هميشه خواهم 

 از من به جا خواهد مانْد که بارِ آن بهرة ایرانيان خواهد شد. شاهنامه بارآوَرِ 

شود که اگر ترکيبِ دینِ خُرّم در بيتِ فردوسي را در پایان باز بر این نکته تأکيد مي     

تيم، به معناِی این نيست که فردوسي خود را در دیني گرفدر پيوند با دیِن پُرآوازة خُرّم

ها سخن کند )اساسًا در این بيتداند و معرّفي ميدینان مياعتقاداِت دیني، دقيقًا از خُرّم

و اميد به تداومِ این سرایش  شاهنامهاز دین و باورهایِ دیني نيست. شاعر دربارة سرایشِ 

کردِ سياسي و فرهنگيِ أیيدِ عملـت ه شاعر، ضمنِـرسد کگوید(. به نظر ميسخن مي

هاِی سياسي و خواهد کاِر خود را در ادامة همين روند و تابعِ کوششدینان، ميخُرّم

چه در دیباچة فرهنگيِ آنان بشناسانَد. نباید فراموش کنيم که فردوسي مطابق با آن
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دیني در به خُرّمآوَرْده است، مسلمان است و شيعة اسماعيلي؛ بنابراین، اشاره  شاهنامه

بيتِ یادشُده، نه تأیيِد تمامِ باورهایِ دینيِ آنان )اگرچه در بسياری از باورها مطابق با 

ها در حفظِ هایِ فرهنگي و سياسيِ آنکه صِرفاً پذیرشِ ُکنشاسماعيليان باشند(؛ بل

بيتِ او را  دین دراستقالل و فرهنگِ مّليِ ایراني است. پس به هيچ روی نباید ترکيبِ خُرّم

خُرده بگيرد  بر نگارنده تواندسنج ميپذیرشِ باورهایِ دینيِ آنان دانست؛ زیرا خوانندة نکته

د، از چه روی دینِ خُرّم در بيتِ شاعر را به دانمذهب ميکه اگر فردوسي را اسماعيلي

تلقّي ، (دخواهد بر آن بپاید و بمانَچنان ميکه فردوسي هم) دینانباورِ خُرّمهمان معنایِ 

ها راجع به که زمينة بيت؟ باید دوباره به تکرار تأکيد کرد که با توجّه به اینکندمي

ِن خُرّم را ـرکيبِ دیـه تـاره بـوستگِي این عمل است، اشـو آرزوِی پي شاهنامهسرایشِ 

از  اعرـدینان بپنداریم و شکرِد فرهنگي و سياسِي خُّرمتوانيم در پيوند با پذیرِش عملمي

 خواهد بر دینِ خُرّم بپاید؛ نه از منظِر دیني.این منظر مي

 هانوشتپي
نویسان معنيِ ابتدا نسخه»اند که: دگرگون شده، آوَرْده« دیر»به « وین»گونه که چه. دربارة این3

اند، مانندِ نسخة قاهره؛ سپس شاید در برخي اند و او را به دال َبدَل کردهدانستهکلمه را نمي

اند و به جاِی واژة اصيلِ نویسان آن را دَیْر خواندهها دین با نونِ کشيده بوده است و نسخهسخهن

 .(014: 3111)نوشين، در این باره بنگرید: «. اندوین گذاشته

بدیهي : »نویسدو سپس ميکند . دبيرسياقي در پاسِخ سرکاراتي نخستْ دو بيت را معني مي2

و اطرافْ بتواند پراکنده شود، در فضایِ بسته و محدود و غير است درختي که بارش بر چمن 

تواند پراکنده شود. جاِی تواند باشد؛ زیرا بارش بر چمني که در اطرافش نيست، نميگشاده نمي

درختِ بارآوَر در درختستان و باغستان و سرابُستان و باغ است. درختِ بارآوَرِ فردوسي هم باید از 

زارِ پيرامونش و فضایي از بستان باید پراکنده گردد. و ميوه و ثمرش بر چمنزار و باغ باشد درخت

ترین کلمه در مصراعِ دومِ بيتِ اوّل با مفاِد پس وین که به توسّعْ باغ معني شده است، متناسب

بيتِ دوم است به جایِ دَیْر و به خصوص به جایِ دین. خاصّه که این کلمه با کلماتِ ون و بُن و 

ارتباط نيست. از درخت به ذکرِ جُز و ارادة کُلّ به معنيِ درخت که ریشة ایراني دارند، بي نيز بين

 .(90: 3179)دبيرسياقي، بنگرید: «. توان به درختستان و باغستان و باغ منتقل شدمي

کند، او به دین یاد مي. این نکته را در نظر داشته باشيم که اگر فردوسي از مزدک با عنوانِ بي1

توان این سخن را نظرِ شخصيِ فردوسي بند بوده است و نميداری در منابعِ خود پایتمانا

، دربارة مزدک آمده است، ستایِش او را شاهنامههایي که در دانست. از این گذشته، در برخي بيت

وصف پِژوه نام و دانشگویي، با دانش، نيکهایي چون سَخُنای که او با ویژگيبينيم؛ به گونهمي

شناسيْ پُرآوازه، شاهنامه، سبب شده که شاهنامههایِ منسوب بِدو در شده است و همين ویژگي
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الملک، با فردوسيْ برعکسِ کساني چون خواجه نظام»گونه بنویسد: برخالفِ عزیزاللّه جویني، این

 .   (202-203: 3119)ریاحي، بنگرید: «. بَرَدنظری مساعد از مزدک نام مي

هاِی که اندیشهارة اینـ. درب(3111؛ همو، 3173ليما، ـ)کد: ـة مزدک و مزدکيان بنگریارـ. درب0

. نيز (31: 3113؛ مادلونگ، 201: 3172)صدیقي، دینيْ ریشه در باورهایِ مزدکي دارد، بنگرید: خُرّم

 .(12: 3111جوزی، )ابنِبنگرید: 

گوید ما حتّي پذیرد و ميرا نميحسين صدیقي این سخن . بایسته است یادآور شویم که غالم1

به عنوانِ روستایي « خُرّم»بينيم، چه برسد به نامِ هایِ جغرافيایيِ کهن نمينامِ اردبيل را در متن

دینيّه، نامِ محلّ بگيریم، معنِي اگر خُرّم را در خُرّم»در اردبيل. او در توجيهِ نامِ خُرّم آوَرْده است: 

 .(203-204: 3172)صدیقي، بنگرید: «. اندستایِ خُرّم را داشتهشود: کساني که دینِ روآن مي

امّا مزدکيان . به این نکته باید توجّه داشته باشيم که جنبشِ مزدک، جنبشي است اجتماعي؛ 1

: 3113؛ مادلونگ، 09: 3111)ابوالقاسمي، اند. بنگرید: روِ ماني و مانویّت بودهدر مباحثِ دیني، پي

39). 

 . (92-94: 3191)اردستاني رستمي، ه بنگرید: . در این بار7

هایِ اجتماعيِ برابرخواهانه از نوعِ . به این نکته باید توجّه داشته باشيم که گویا پيوسته، جنبش1

کمونيستي، از دلِ تفکّرِ عرفاني )گنوسي( درآمده است. اگر به  هایِ کمونيستي یا شِبْهِاندیشه

ستيزیِ مسيحيّت و یابيم که ثروتنویسد، درميه بردیایف ميگونه ککمونيسمِ روسي بنگریم، آن

هایِ کمونيستي شد. در دزد خواندنِ مالکان و دشمني با مالکيّتِ خصوصي، سببِ پدیداریِ اندیشه

ستيزی و اصالً . در ميانِ مانویان نيز این ثروت(121-213: 3114)بردیایف، این باره بنگرید: 

همة »توانيم ببينيم: چه را با جهانِ مادّی در پيوند است، به آشکار ميباریِ همة پيکرة آنشرارت

ریمني و مدفوعِ او »یا: « مند و ُگذرامَند و کرانهآميخته ]اعمّ از[ زمان چه هست به شرّآن

همين اندیشه و دیدگاه به . (Boyce, 1975: 88, 99)بنگرید: «. ]اهریمن[ جاری است بر جهان

ریزد. در این دوره مزدک )که مزدکي را در زمانِ قبادِ ساساني پي ميجهان است که جنبشِ 

بُرْده و مانوی بوده، بسيار هایِ عرفانيِ مانوی دارد و گویا از بُونْدوس که در روم به سر ميدیدگاه

 سازد تا اموالِ اَشْراف را به سودِ فُقَراکند و پادشاه را راضي ميتأثير پذیرفته بوده است( ظهور مي

در ميانِ آنان تقسيم کند. بردیایف به خوبي پيوندِ اندیشة کمونيستي را با باورهاِی مانوی توضيح 

 .(131: 3114)بردیایف، داده است. بنگرید: 

 .(3193)اردستاني رستمي، . در این باره بنگرید: 9

اک کرد. توان از گُناه پ. حکيمِ قبادیان معتقد است که جان را به نيرویِ خرد و طاعت مي34

 .(1: 3171)ناصرخسرو، بنگرید: 

، زبورِ مانوی)اند. بنگرید: گفته شده« خردآیين»هایِ بزرگ همانندِ مانيْ . در مانویّت نيز انسان33

3111 :73-72). 
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 فهرستِ منابع           

 ِرضا ذکاوتي قراگزلو، ترجمة علي ،تلبيسِ ابليس(. 3111جوزی، ابوالفرج. )ابن

 گاهي.انشتهران: نشرِ د

 ( .3111ابوالقاسمي، محسن .)تهران: هایِ ایراني در دورانِ باستانها و کيشدین ،

 طهوری.

 ( .3102ابوالمعالي، محّمد الزّاهد .)به کوششِ هاشم رضي، تهران: االدیانبيان ،

 خانة سپهر.چاپ

 ( .3193اردستاني رستمي، حميدرضا« .)گوی در اندیشة مانوی و نفسِ سخن

گاهِ شهيد ، دانشهایِ ادبيششمين همایِش ملِّي پژوهش، «اسماعيلي ناصرخسروِ

 بهشتي.

  ،اعيليّهفردوسي، ناصرخسرو و اسم(. »3190حميدرضـا. )اردستاني رستمي» ،

، سالِ یازدهم، شمارة نوزدهم، بهار و تابستان، صص نامة ادب حماسيپژوهش

17-91. 

 ( .3191اردستاني رستمي، حميدرضا« .)ـ  و پيشينة مانوی شاهنامهردِ مگویسخن

-3، ساِل هفتم، شمارة دوم، تابستان، صص ارسيپنامة ادبِ کهن، «زروانيِ آن

23. 

 ( .3191اردستاني رستمي، حميدرضا .)«هایِ دینيِ ایراني یافته در متننَفِْس کمال

هایِ پژوهش، «هایِ مانوی و فارسيِ دری(هایِ پهلویِ زردشتي، متن، متناوستا)
 .91-11ساِل پنجم، شمارة دهم، صص  ،دیانيا

 ( .3197اردستاني رستمي، حميدرضا« .) مياسای ، «شاهنامهشش نکته در دیباچة
، ز آموختن یک زمان )مجموعه مقاالِت همایِش مّلِي شاهنامه و تعليم و تربيت(

به کوششِ سّيد علي کرامتي مقدّم، با نظارتِ محمّدجعفر یاحّقي، مشهد: مؤسّسة 

 .00-39نگي، هنری و انتشاراتِي ضریحِ آفتاب، صص فره

  ِاصغر حلبي، تهران: ، ترجمه و توضيِح عليالتّهافتتهافت(. 3110رشد. )اندلسي، ابن

 جامي.

 ( .3111اوتاکر، کليما .)گير فکری ارشاد، ، ترجمة جهانتاریخچة مکتبِ مزدک

 تهران: توس.
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 ( .3111اوتاکر، کليما .)گير فکری ارشاد، ، ترجمة جهانتاریِخ جنبِش مزدکيان

 تهران: توس.

 ( .3114بردیایف، نيکالی .)اللّه ، ترجمة عنایتمنابعِ کمونيسِم روسي و مفهوِم آن

 زمين.رضا، تهران: ایران

 تهران: فکر روز.شاهنامه(. 3111نيسي، کاظم )تصحيح و توضيح(. )برگ ، 

 ( .3110بهار، مهرداد .)تهران: چشمه.ادیانِ آسيایي ، 

 از گُماِن خویش هر کس یارِ فردوسي )جستاری چند (. 3191روی، عبّاس. )پریش
 ، تهران: کتابِ پنجره.دربارة فردوسي و شاهنامه(

 ( .)تهران گاهِ تهران: دانش ،شاهنامه(. 3119جویني، عزیزاللّه )تصحيح و توضيح. 

 ( .3112جویني، عطاملک .)ران: ، تصحيِح محمّد قزویني، تهگشایتاریِخ جهان

 دنيایِ کتاب.

 تهران: اساطير.تاریخِ علمِ کالم در ایران و جهانِ اسالم (.3171. )اصغرحلبي، علي ، 

 تهران:  ،سياسي در ایران و اسالم هایِاندیشه تاریخِ(. 3114. )اصغرحلبي، علي

 .اساطير

  زیرِ نظرِ احسان شاهنامه هایِیادداشت(. 2443/3114مطلق، جالل. )خالقي ،

 .ایران ميراثِ  نيویورک: بنيادِ ر،یارشاط

 ( .3117خطيبي، ابوالفضل« .)ای آفتابي در مياِن سایه، «بدین خُرّمي بر بمانم دراز

رضا مُظفّری و سّجاد ، به کوششِ علينامة استاد دکتر بهمن سرکاراتي()جشن

 . 317-329آیدنلو، تهران: قطره، صص 

 ( .3119دریایي، ایرج« .)رخي آرا دربارة زندیگ در فارسِي از ماني تا مزدک )ب

، ترجمة حميدرضا اردستاني رستمي، سالِ تاریخ و فرهنگِ ایرانِ باستان، «ميانه(

 . 94-13سوم، شمارة سوم، صص 

 ( .3111دفتری، فرهاد .)ای، تهران: ، ترجمة فریدون بدرهتاریخ و عقایِد اسماعيليّه

 فرزان روز.

 ( .3111دفتری، فرهاد .)ای، تهران: ، ترجمة فریدون بدرهیِخ اسماعيليّهمختصری در تار

 فرزان روز.

 ( .3119دفتری، فرهاد .)ای، تهران: فرزان روز.، ترجمة فریدون بدرهاسماعيليّه و ایران 
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 ( .3179دبيرسياقي، سيّد محمّد« .)دورة چهارم، نامة فرهنگستان، «وین، دَیْر، دین ،

 . 91-11شمارة سوم، پياپي پانزدهم، صص 

 سالِ نامة انجمن، «گونه باید خواند؟را چه شاهنامهباز هم (. »3111قي، علي. )روا ،

 .11-0چهارم، شمارة اوّل، پياپي سيزدهم، صص 

 تهران: طرِح نو.فردوسي(. 3119امين. )ریاحي، محّمد ، 

 پهلوان و روانِ  تنِ ،«شاهنامه ةمنگاهي تازه به مقدّ»(. 3119. )اسخویي، عبّ زریاب
 .21-37صص ، نو وب، تهران: طرحِکُسشاهرخ مِ  ه کوششِب ،خردمند

 کاری م(. ترجمه از قبطي به انگليسي: چارلز رابِرْت سسيل )با ه3111َ.) زبور مانوی

 پور، تهران: اسطوره.هوگو ایبشر( و ترجمه از انگليسي: ابوالقاسم اسماعيل

 ( .3191سرکاراتي، بهمن .)تهران: فارسي(هایِ شکارشده )گُزیدة مقاالتِ سایه ،

 طهوری.

 ( .3932سمعاني، عبدالکریم .)ليدن.االنساب ، 

 ( .2441شهرستاني، محمّد بن عبدالکریم .)حَواشيْه  ، َقّدم لَُه و عَليالملل و النّحل

 الدّین الهوّاری، بيروت: الهالل.صالح

 هایِ دوم و سومِ هجریهایِ دیني در قرنجنبش(. 3172حسين. )صدیقي، غالم ،

 ن: پاژنگ.تهرا

 ( .3910الغزالي، ابوحامد .)حّققه و قدّم له المستظهرّیهالباطنيّه و فضائلالفضائح ،

 عبدالرّحمن بَدَوی، الکویت حوّلي: الثقافيه.

 کاران مو هَ  مطلق تصحيح جالل خالقي ،شاهنامه(. 3111. )فردوسي، ابوالقاسم

 بزرگِ المعارفِ رهدای مرکزِ ، تهران: (7و ابوالفضل خطيبي ج 1)محمود اميدساالر ج

 .اسالمي

 ( .3191قاضي مرادی، حسن .)تهران: نگاهي اجمالي به عصرِ زرّینِ فرهنگِ ایران ،

 آمه.

 ( .3111قزوینيِ رازی، نصيرالدّین ابوالرّشيد عبدالجليل .) النّقض )بعض مثالب
الدّین محدّث، ، به تصحيِح ميرجاللالنواصب في نقض بعض فضائح الرّوافض(

 هران: سلسله انتشاراتِ انجمنِ آثارِ ملّي.ت

 تهران: سمت.نامة باستان(. 3112الدّین. )کزّازی، ميرجالل ، 
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 به اهتمامِ رحيم رضازادة ملک، دبستانِ مذاهب(. 3112خسرو اسفندیار. )کي ،

 تهران: طهوری.

 ( .3110گَرْدیزی، ابوسعيد عبدالحي .)لک، ، به اهتماِم رحيم رضازاده ماالخبارزین

 تهران: انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگي.

 ( .3113مادلونگ، آلفرد .)ی، تهران: اساطير.ة ابوالقاسم سرّ، ترجمهایِ اسالميفرقه 

 ( .3193متها، فاروق .) غزالي و اسماعيليان )مشاجره بر سرِ عقل و مرجعيّت در
 ای، تهران: فرزان روز.، ترجمة فـریدون بدرههایِ ميانه(اسالمِ سده

 (. تصحيِح محّمدتقي بهار، تهران: دنيایِ کتاب.3111. )التّواریخ و القصصمجمل 

 ( .3117مستوفي، حمداهلل .)به اهتمامِ عبدالحسين نوایي، تهران: تاریخِ گُزیده ،

 اميرکبير.

 ( .3119مسعودی، علي بن حسين .)ترجمة ابوالقاسم پاینده، التنبيه و االشراف ،

 تهران: علمي و فرهنگي.

 مقدّمه، ترجمه و تعليقاتِ آفرینش و تاریخ(. 3111سي، طاهر بن مطهّر. )مقد ،

 محمّدرضا شفيعي کدکني، تهران: آگاه.

 ( .3171ناصرخسرو، ابومعين .)تصحيحِ مجتبي مينوی و مهدی محقّق، دیوان ،

 گاهِ تهران.تهران: دانش

 ( .3111ناصرخسرو، ابومعين .)حمن، تهران: الرّ، تصحيحِ محّمد بذلالمسافرینزاد

 اساطير.

 تصحيحِ هيوبرت دارک، نامهسياست(. 3111علي. )بن الملِک توسي، حسن نظام ،

 تهران: علمي و فرهنگي.

 تهران:  ،هایِ دشوارِ شاهنامه()فرهنگِ واژه نامکواژه(. 3111. )نوشين، عبدالحسين

 .معين

 ( .3171نيولي، گراردو« .)ترجمة ابوالقاسم  ،آیينِ گنوسي و مانوی، «آیينِ ماني

 .319-339پور، تهران: فکر روز، صص اسماعيل

 بيروت: صادر.الْبُلدان مُعجمق(.  3179الدّین ابوعبداللّه. )یاقوت حموی، شهاب ، 

 ( .3194یعقوبفسکي، آ. یو« .)گاه و ماهيِّت حکومِت محموِد غزنوی، خاست

زلي اصغرزاده، تهران: ، ترجمة نا، فردوسي از نگاِه خاورشناسانِ روسيه«غزنویان

 .97-17شباهنگ، صص 
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