
 

 چکیده
ند؛ در روانهای کسان فراوان  ز ابوالقاسم فردویس، خرگاه در جهان امروزین می 
 شان نهادینه مینماید و 

ی
 را در زنده گ

ی
شوری برپا میکند؛ میهن دوستی و آزاده گ

 نستوهانز چون فکری را به سوی تاریخ و فرهنگ برومند گذشته میکشاند. 

، موالنا جامي روزگار من و شماست: پژوهشگر داير ي
ی
،  ةفكري سلجوق ي

ز
المعارق
. او خواسته  ز ، شاعر دردمند، موسيقيدان نامور و تاريخ نگار باريكبي  منتقد اجتماعي

 همچون فردویس بزرگ ،گذشته را فرا یاد آورد تا آینده رس و سامانز پیدا کند.  ،است
ي كه بر  گازرگاه و خيابان  او در رساله هاي

و  رسالة مزارات هراتو در تعليقانی
ز مقاله هاي فراوان ديگر، پژوهشگرانه،   ديباچة دوست دمحم هروي نبشته است، نی 

ز ما را، فردویس وار آن شعونی متعهد، آن که تاریخ آریانای   گذشته های پربار رسزمي 
کهن را خوب خوانده است آيينه داري ميكند، گوني شاهنامه ني به نیر نبشته باشد. 

و در پرداخته هاي ديگرش، به سان يك مردمگراي  فريدون و زهرهفکری در مثنوي 
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ي ميدهد؛ چنان که پدرش، 
ی
ان را درس زنده گ فرهيخته قامت مي افرازد و جوانان و پی 

 آموزه هاني را به همروزگارانش داده بود. به این آرزو تا همتی به 
ز در شاهنامه، چني 

 خرچ رود و رستمانز رستیم کنند. 

فردویس تویس آفریدگار شاهنامه در سدۀ چارم و فکری تاریخ نگار و شاعر سدۀ 
در یک گفتمان ویژۀ دیگر، همفکری نشان میدهند و یک راز رس به مهر را  -چار دهم

در میان میگذارند: راز ارج گزاردن به زبان را. بدین گونه فردویس امروزی تر از بسیاری 
 ما میشود، نه این که فکری دیروز تر شود. 

 از نظم کاخ بلند نی افکنده 
 -فكري، به سان آفریدگار رستم آن که به راستی

شيفتة زبان مادري است. فردویس و فکری خوب دريافته بودند كه زبان ريشه در 
جان آدمي دارد و يكي از استوارترين بنيادهاي هر جامعه است. باز دريافته بودند كه 
ي ما 

زبان فاریسي دري بازتابگر فرهنگ و روح عرفان و تمدن گذشتة ماست. جامعة زبانز
 ، ي
ی
با نگهداشت و پاسداشت زبان فاریسي دري است كه ميتواند بدون گسست فرهنك
فتة جهان، مدنيت در خور درنگ و آراسته با  در پهلو و همسو با كشورهاي پيشر

ي را رقم زند. 
ی
ق  ارزشهاي معنوي رسر

فکری و فردویس دریافته بودند که بدون زبان، نه درخششر است و نه ساز و  

، حتا شاهنامه، بدون پاسداشت زبان فاریس دری معلق  ز کاری؛ تا آنجا که همه چی 

ز  یتز است که از برکت آن فرهنگ و معنویت خراسانزمي  میماند. این زبان ستون ستیی

 یافته اند؛ و اگر از آن 
ی
و مدنیت شکوفان رنسانس تیموری استواری و شکوهنده گ

ود.  ز ما بر باد می   آگاهانه و دلسوزانه حمایت نکنیم، بیگمان همه چی 

فردویس، فكري، شاهنامه، زهره و فریدون، قصاید، فرهنگ، :  كليد واژه گان

 فاریسی دري، جامعه نگری

 . ديباچه1
د كه گوينده گان فاریسي  ي را در بر ميگی  ه ني

جامعة زبانز فاریسي دري آن گسیی
ند. مرزهاي سيایسي  ي به رس برده اند و ميیی

ی
ي است   -دري دران زنده گ ز ي چی  جغرافياني

ه  ي دارند، باز نميتوانند در بخشبندي و بيان ويژه گيهاي اين گسیی هاني كه هر چند تأثی 
 فراچشم باشند. 

ز دارد،  ، دري و فاریسي سه  به باور من، که پشتوانۀ ستیی زبانشناسیک نی  تاجيكي
ي ميتوان يافت. اگر كشي از سه كه اندرون هر يك شيوه  گويش بزرگ اند

هاي فراوانز
ي افگنانه و باز شايد دشمنانه به اين  ند، برخورد سيایسي و شايد جداني ز زبان سخن می 
ي بر 

ی
ي سخن از همبسته گ

همپيوندي داشته باشد. همان گونه كه تاريخ اين جامعة زبانز

تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 1391، ز2ش 81    



 

ي و به 
ة زبانز ز هر شاعر و نويسنده و متفكري كه در اين گسیی لب دارد، امروزه نی 

ي مينويسد، ز چه از افغانستان باشد، چه از تاجيكستان یا ايران يا از هر    فاریسي دري چی 
ي نفس كشيده و دست به توليد زده كه زبان  ي ني

ی
كشور ديگري، در فضاي فرهنك

،آن را ساخته  ي  بگويم ستون            هسته ني
فاریسي دري يكي از پايه هاي استوار، و بهیی

 آنچه از آن گريزي و گزيري نيست.  -است
ي آدمي به 

نميخواهم به زندان زبان بيفتم، مگر زبان را پايگاهي ميشناسم، كه وقتی
ي از شخصيت او در گرو 

د و جنبه هاي فراوانز جهان افكنده ميشود، او را فرا ميگی 
و  ز زبان است؛ ازيیز ي   زبانهمي 

ی
ي در ساختار فرهنك ي يك  -ميتواند جايگاه ويژه ني

تمدنز
فردویس و فكري اين گپ را دريافته بودند و جامعه و يك ملت داشته باشد. 

ميدانستند كه چگونه و چرا اين زبان فاریسي دري را بايد ارج گزارد، پاس داشت و در 
نگهداشت و برومندي آن كوشيد، تا پل ميان گذشته و امروز لرزان نشود و گسست 
ي نكند، هر چند گسست به معنای بريدن از گذشته، به  

ويرانگر، پشت مردم را كمانز
ز بر نميتابند. را باورهاي گونة كامل   ميشل فوكو نی 

ی فردویس و جایگاه بلند او، نه تنها ازان است که داستانهای  فرهنگ گسیی
 نیاکان مان 
ز میکند،  ین جلوۀ شاهنامه، که ماندگاری آن را تضمي 

را باز گفته است؛ بل ارزشناکیی
، به ویژه  رسوخ آن در ذهن فرهیخته گان رسارس تاریخ پر فراز و فرود جامعۀ انسانز
ومندی  ز پایگانهای نی  جامعۀ زبانز فاریس دری است؛ تا آنجا که در جهان معارص نی 

در بارۀ المثل السایر برای آن میتوان یافت؛ و این سخن کیم نیست. اگر ابن اثی  در 
در »میخوانیم:  چار مقاله؛ و اگر در «و هو قرآن القوم العجم»شاهنامه مینویسد: 

ز نفوذ «عجم سختز بدین فصاحت نیم بینم و در بسیاری سخن عرب هم ، از همي 
 بیمانند شاهنامه آب میخورند. 

، به ویژه در دوران معارص،  ز حضور فردویس در افغانستان، و در شعر این رسزمي 
توجه کردنز است؛ چنان که با پدید آمدن فضای حمایس در بسیی جنگهای 
آزادیخواهانۀ افغان و انگلیس، زمینۀ آفریدن شاهنامه ها و جنگنامه ها فراهم گردید: 

ی و اکیی نامۀ غالم،  جنگنامۀ قاسم عیل ازان  ظفرنامه یا محاربۀ کابلحمیدکشمی 
 باز نایستاد، هرچند به شیوۀ 

ی
جمله توانند بود؛ و این حضور جانانه هرگز از سازنده گ

 دیگر و به گونۀ دیگر. 
: شهر هرات يكي از خاستگاههاي فاریسي دريفکری از هرات افغانستان است و 

ز رسوده هاي فاریسي دري را زمزمه   ي كه فرزندان آن نخستي 
شعر، غزل و ترانه، رسزميتز
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ي را از  »كرده اند؛ چون چكادهاي بادغيس، حنظله وار، مرِد مردانه  خطر كرده مهیی
 و محمود وراق وارگفته اند: « كام شی            جسته اند

 
 
 

ي چون جامي را بوي جوي ماالن هرات   -اين خاك اوليا -تا اينكه خاتم الشعراني
ي و عرفان ميسازد: 

 همدم شور و عشق و مستی
 

، ميسازد و خوب ميسازد،  ز درخشش اين بزرگوار فرازين پايگاه، به جاي سوخيی
ي بدان مايه كه 

ي هروي و از شاعران عهد  -گمنامي چون عبدهللا ثابتی
مشهور به بهشتی

ي همراه  -صفوي ي ميدهد، تا سخنان نغز و پرآب و تانی را سه سده پيش از امروز تواناني
ز در شط ادبيات ما جاري بگرداند:   با تصويرهاي بس شفاف و نو آيي 

 
 
 

ي 
ی
شاه حلقة آن  -تا اينكه در دوران معارص، شيداي تاريخ و ادب، فكري سلجوق

 -زرينزنجی  
مي رس بر 
آنكه آورد، 

ي از آگاهيهاي ، با پشتاره ني  ميخواهد از راه فرهنگ و هیز
ز به خداوندگار توس، يك بار ديگر   ، و با چشم دوخيی ي

به هم گره خوردة تاريخز

ق را زنده بسازد، روان جامي و رازي و تاكي و انصاري را شاد بگرداند و 
رنسانس رسر

ي كه 
جايگاه و پايگاه برين افغانستان را، به عنوان گهوارة زبان فاریسي دري، رسزميتز

ي را به جهان عرضه داشته است، 
ی
ي بزرگ

روزگاري توليد فكر و فرهنگ كرده، مدنيتی
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 نگارينا به نقد جانت ندهم
گرفتستم به جان دامان 

 وصلــــت

ی دربـــاـــا ارزانـــت نـــدهـــم  
د
 گـــرای

نـاــم جــان از كــا و دامــانـــــــــت 
 ندهــــم

ی كه از نام تو ميبارد عشق
د
 آی

عاشق گردد هر كه ز كويت  
 گذرد

از نـــامــه و  ــيـــاــام تــو مـــيــبـــارد   
 عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
آري ز در و بـــام تـــو مـــيـــبـــارد 

 عشــــق



 

ي كه آگاهانه يا ناآگاهانه اين جايگاه و پايگاه را درك نكرده اند 
براي من و شما و آنانز

ی جز این میخواست؟ هرگز.  ز و يا باور نداشته اند، بشناساند. مگر فردویس چی 

فردویِس بزرگ میخواست شکوه آریانا را، با آن مدنیت سخته و پرداخته، همروزگاران 
 وداع گویند. این 

ی
ز خویش را دریابند و با خواری و خوارمایه گ او بشناسند، خویشيی

جاست که فردویس و فکری در یک راه ناهموار گام میگذارند و یک فریاد را به کاریز  
یزند، تا هشداری باشد همۀ مان را.   گوشها می 

 . درخشش شکوه گذشته 2
فردویس یس سال تمام، شب و روز را نشناخت، خواند و نوشت تا توانست اثری 
به عظمت شاهنامه پدید آورد. بیگمان، آنچه که شاهنامه را به چکادها رساند، هدف 
واال و درد مردم آن روزگاران بود که فردویس همۀ توان و توش خود را بر رس آن  

ز هست.  -گذاشت دردی که درد همۀ تاریخ و درد من و شماست و درد فکری نی 
ود که فردویس رفته است و همان سخنهاني را  فکری، درست و راست همان راه را می 
بر لب دارد که روان فردویس از آنها انباشته بود، چه به نظم ارایه یافته باشند و چه به 

 .  نیر
 مرحوم غواص، از همروزگاران فكري، با توجه به گوشه هاني از کار و پیکار

اوارش بوده است:   استاد فكري در عرص ما »فکری، از او به گونه ني ياد ميكند كه رسز
يگانه مورخ، محقق و پژوهشگر زحمتكش و پركاري بود كه هرات باستان را با تمام 
مندانش، با همه خطاطان و نقاشانش و با  عالمان و عارفانش، با همه صنعتگران و هیز
ي آن زنده ساخت و در البه الي مقاالت و 

ي و تاريخز
همه آبدات و نفايس عمرانز

ي نمود
ز
ي خود معرق

. استاد فكري تاريخ مؤلفات مبسوط و تاريخنامه هاي پژوهشر
نوشت، كتاب نگاشت، شعر رسود، قصيده گفت، خط خوش داشت، نقاش بود، 
هاي هرات باستان را  ي تراشيد و هیز

تذهيب نمود، مينياتوركشيد، جلد ساخت، كایسر
ي عرص خود بود: با زنده ساخت

. استاد فكري در تدوين و نگارش تاريخ هرات، بيهقی

نیر ساده و شيوا، با كمال امانتداري و آداب تاريخ نويشي پايبند و موصوف بود. 
اسناد و روايات خطي و شفاهي را در جوالنگاه افتخارات هرات باستان از خالل اوراق 
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د من و شعر ناب  يوند  بي 
 بزن

باز آ به گلوي خسته و 
 تاريكم

تلخم به رخم يك دو شكرخنـد   
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن
از جنس ستاره يـك گـلـوبـنـــــــــــــــــد 

 بزن



 

درهم و پراكنده و از صفحات كتابها و ُجنگهاي كمياب و از حافظه و خاطرات  
ي گرد مي آورد

ي و كایسر ي و گخی
ی
-46:  3585)غواص؛ «  كهنساالن و از كتیبه هاي سنك

 ضة، روخواندمی  االخبار صةحبيب السی  و خالاسفزاري،  روضات الجنات(. او 47
خواندالصفاي  فنامه و عبدالرزاق سمرقندي،   ين، مطلع السعدين و مجمع البحرمی  رسر

ي حافظ ابرو را ميخواند، اوراق، كتابها و كتيبه هاي  شمس الحسن
و نوشته هاي تاريخز

ي و سنگ سنگ و خشت خشت آنها را 
فراوان را از نظر ميگذراند و بارها بناهاي تاريخز

فت، به سخنان  عاشقانه تماشا ميكرد، به گوشه گوشة هرات و دورترين روستاها می 
ي بيمانند گوش فرا ميداد و هرچه در هر جا ميديد و 

ی
آگاهان سالخورده با شيفته گ

، برگهاي تاريخ هرات باستان او را  ميشنيد يادداشت ميكرد، تا پس از فروكاوي و برریسي
 آذين بندند. فكري خود مينويسد: 

ورانم؛  تاريخ هرات باستانسالي چند است، انديشة جمع و تأليف » را در دل ميیی
ي دربارة هرات ديدم، يادداشت نمودم؛  طي اين مدت به هر كتاب و رساله كه نكته ني
به گوشه و كنار از نقاط هرات كه مرا گذر افتاد به جست و جوي عمارات كهن شتافتم 
ي به نظر 

ي در تاق مسجد يا رواق خانقاه و درگاه حوضز و اگر كتيبه و يا نوشته ني
ز رصف نظر ننمودم و هر  رسيد، نقل برداشتم؛ از داستانهاي محیلي و روايات بومي نی 

ي داشتم به ترتيب و تنظيم آن نوشته ها پرداختم 
فكري؛ گازرگاه: «)وقت فراغتی

 الف(. 
ي و علل رونق پديده های 

ی
شايد فكري ميخواسته با تأكيد بر افتخارات فرهنك

دازد»مادی و معنوي جامعة ما در گذشته ها  ي را كه «  به تضعيف دولتها بیی
با »و آنانز

ي و جايگزين  
ی
ي اضمحالل دست آوردهاي فرهنك وي از نظم اجتماعي عقبگرا در نی پی 

ي بوده اند همچون يك روشنفكر متعهد هشدار بدهد«  كردن ارزشهاي ابتداني
؛  ي

(. اگر فكري دورة تيموري را به تماشا ميگذارد، اگر آه 304:  3585)صديقی
جانسوزي در نبود آن شكوهنده گيها از نهاد بر مي آورد، براي اين است كه نمود و 

 نماد دیروز و امروز ما را رقم زند. 
ود او نه نباش است  ؛ فكري ژرفنگرانه و متعهدانه به رساغ تاريخ گذشتة كشور می 

ي به سوي فرهنگسازي و فرهنگ    رويكردهاني
ز و نه كفن دزد. او ميخواهد با چني 

ي برود، معنويت را پاس دارد و پی  و برنا را فرياد بزند كه بكوشيد و بكوشيد؛ و  
گسیی

 گاه چنان به درد اندر ميشود كه اين بيت نظامي در گلويش ميپيچد: 
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ي خود را همه جا بر مال ميسازد؛ مگر نه به خاطري كه زادگاه 
فكري هرات دوستی

 اوست، بل به اين دليل كه: 
، فكري  ي

ی
ي ناپذير بر گور آرزوها و »به سخن فرزندش وفا سلجوق

ی
با تالش خسته گ

ي و بدون 
مزار خداوندان دانش و فرهنگ كشور شمع تحقيقات مي افروخت و با فروتتز

ز فهیمي خود داشته باشد، دانشمندان و فرزندان  ي بر چی  اينكه هيچ گونه ادعاني
ي كشور تالش 

ز آثار باستانز دانشجوي اين خاك را تشويق ميكرد تا در زنده نگه داشيی
ز آن برنيامده است، تكميل  نمايند و آنچه را كه وي از عهدة روشن نگه داشيی

ز بوده است، او خود مينويسد: :3:  3585)وفا؛ «  نمايند ي چني 
اكنون »(؛ و به راستی

م و تو را خانه به خانه از زوايا و خبایای مصیلي  دست تو اي خوانندة عزيز را ميگی 
مند و بزرگوار تو را به تو  ي ميكنم و سنگ سنگ از قبور نياكان هیز م و راهنماني ميیی
ي ميكنم و تهداب كاخ كاخ و خانقاه خانقاه خيابان را به تو نشان 

ز
مينمايم و معرق

ي و از دستت برآيد نواقص اين 
ميدهم و ميسپارم تو را اي خوانندة عزيز كه اگر توانز

اوراق را تكميل نما و به گوشه و كنار تاريك وطن شمع تحقيق بر افروز و آنچه را كه 
ي از عهده برآمده نتوانستم،

ان كن:  من به درستی  جیی
 )فكري؛ خيابان: الف(                                                                                                       

در فراهم آوری شاهنامه، افزون بر خدای نامه هاني که به زبان پهلوی و 
فاریس دری پدید آمده بودند، و فردویس به آنها وفاداری نشان داده است، پی  

ان دانش پژوه»فرزانۀ توس  نزدیک  مندان و گوینده گان با »و «  پی  هیز
هوشانه داستانهای گذشته گان را میشنود و اثر خویش را «  شکوه ز مینشیند و تی 

 آراید: بدانها م 

 کِ با احوـذ سْل بَدی بِ هزٍ یکی پیز بَد ًاهص آساد سزٍ 
 سبـــــاى پــــز س گفتارّای کْي دلی پز س داًص سزی پز سخي 

 تــــــي ٍ پیـــــکز پْلَاى داضتی کجا ًاهۀ خسزٍاى داضتـــــــی 

سال اول  02 تاریخگرایی و زبان دوستی گرهگاه فردوسی دیروزین و فکری امروزین 

 اي كس ما بيكسی ما نگر   قافله شد وا سی ما نگر

عرصة شار هري كز هر دياري باتی 
 است

 مدفن استاد رازي، مولد  ت  هرات
ك، خانة سلطانعلی   مادر بازاد و مت 

بــلــكــه از بــا  ارم از  ــيــ  نــزهـــت   
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
تربت مـويي جـا ی عـارا دانشـور 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
منشاء استاد جعفر، خـانـقـاه ا ـاـر 

 اســـــت



 

 بسی داضتــــی رسم رستن بِ یاد بِ سام ًزیواى کطیذی ًـــژاد 
 سخي را یک اًذر دگز بافتن بگَین کٌَى آًچ اسٍ یافتــــن 
 رٍاى خزد باضذم رٌّـــــــوای اگز هاًن اًذر سپٌجی ســــزای 
 بِ گیتی بواًن یکی داســتــاى سز آرم هي ایي ًاهۀ باستـــــــاى 

 (:97:  35:7)فردویس؛       
 و در جای دیگری م آورد: 

 پسٌــــــــذیذُ ٍ دیذُ اس ّز دری  یکی پیز بذ هزسبــاى ّـــــزی 

 سخٌــــذاى ٍ با فز ٍ با یال ٍ ضاخ جْاى دیذُ یی ًام اٍ بَد هـــاخ   

 س ّزهش کــِ بٌطسـت بز تخت داد بپزسیذهص تا چِ داری بـِ یاد 

 چـــَ بٌطست بـــز ًاهَر پیطگاُ  چٌیي گفت پیز خزاساى کِ ضاُ 

 (:337) همان:        
 راستاني فکری رامقتدی و فردویس رامقتدا دانسته ام 

ز پس اگر در چني 
   سختز به گزاف هرگز نگفته ام. 

 مثنوي فريدون و زهره . 3 
ز هست. شعر فكري به سان كتابها و نبشته هاي ديگر او، براي  فكري شاعر نی 
ي امروزين است. در اين 

ی
ز سنگبناي زنده گ زنده سازي فرهنگ پربار گذشته و گذاشيی

ي است. اين مثنوي افزون بر  فريدون و زهرةراستا از همه بيشیی مثنوي 
او درنگ كردنز

ي و ارزشهاي آن 
ی
ده و ديد باز فكري را در بارة زنده گ ارزشهاي فراوان ديگر، نگاه گسیی

، اين فكري  ي و فردویسي
ي آيينه داري ميكند و نشان ميدهد، كه پس از دقيقی به خونی

، در رسوده های خویش برخورد  ي  مزديسناني
ز است كه با گذشته، به ويژه با آيي 

 تاريخمندانه ميكند نه متعصبانه، او رازناكانه خداي را ميگويد: 
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داديم نشان زگنج مقصود تو 
 را

ما گر نرسيديم تو شايد بریسی   
 »  



 

 

ي  در پهلوي قرآن كريم، تفاسی  و احاديث نبوي، كه خود و خاندانش بدانها  گوني
ز ميخوانده  و خوب ميخوانده و به كام سخت باورمند بودند، اوستا و زند و پا زند نی 

 سخن خويش آب كاثه ها و يشتها ميچكانده است. 
ي 
دة داستان باستانز را، كه بوي گواراي شهنامة فردویسي  فريدون و زهرهفشر

 ميدهد،
 مي آورم: 
ز فرزند همواره دلتنگ بود. روزي دست به  -موبد آتشگاه ماالن -مرزو از نداشيی

دامن اهورامزدا زد و گفت: اگر مرا فرزندي آيد، روي درياي ماالن پیلي خواهم بست، تا 
مردمان بتوانند آسوده به آتشگاه ماالن بيايند. خداوند او را زيبا پشي داد و نامش را 
فريدون نهاد. از دانايان در بارة آيندة اين كودك پرسيد؛ پاسخ دادند: زيرك، پهلوان و با 
ي گرفتار مي آيد، رس به بيابان ميگذارد، در 

دانش خواهد شد، مگر به عشق زيبا دخیی
ز آتشگاه ماالن ميشود.   فرجام گوشه نشي 

، فريدون  ي رد بينشمند -شتی
ُ
ي را به خواب ديد، ديوانة او  -اين گ  خوش سيماني

دخیی
شد. ازين پس كاري جز گريه و زاري نداشت. فريدون بود و رس به سنگ و صخره  
كوبيدن و پدر را به تنور هجران سوختاندن. زمانها گذشت، كاروان پدر زهره، كه 
 مردي بود

پر خواسته، از نشاپور به هرات رسيد. او براي نيايش به آتشگاه ماالن آمده بود.  
ز ديدار فريدون   پدر و پش نزديك مهمانان رفتند و با يكديگر آشنا شدند. در نخستي 

ز گرويدة او شد؛ دریغا هجران فرا رسيد.   گمشده اش را يافت و زهره نی 
ی ديگر  روزها و ماهها گذشت، فريدوِن بيقرار راهي ديار یار شد؛  ز مگر زهره چی 

، ي
در نامه   شده بود. فريدون شكَوه رس داد و دلدار را گفت: مرا شيفتة خود ساختی

 هاي چند 
؛ پاسخ دلخواهي نشنيد.  ي وعده هاي بسياري دادي؛ مگر امروز به گونة ديگري مينماني

ز آتشگاه برزين شد.   پس از رسگردانيهاي فراوان، گوشه نشي 
در فراشد روایت رخدادهای اين مثنوي، داستانهاي فرعي بسياري جاي گرفته اند  
ي فكري به گذشتة 

ی
، عشق به ميهن و آگاهي و شيفته گ ي

كه همه بيانگر فرهنگدوستی
ز ماست ي رسزمي 

ي داشته است؛ آنچه  -تاريخز
آنچه دران دوره هاي درخشان جوششر

ي ميداده است. 
ي و رس و سامانز

ی
ز را آب و رنك  فرهنگ غنامند خراسانزمي 

ي نگرشهاي 
ه دست و به جغرافياي تاريخز فكري كه تاريخ نگاري است چی 

ي دارد، در داستان  امون آتشگاه ماالن، بنا كردن پل فريدون و زهرهبايسته ني ، پی 
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تو را هر قوم ميخواند به 
 نا ی 

عجم گويد تو را هرمزد و 
 يزدان

تو را هم هست ايشان را   
  يا ی 

 عرب گويد تو را هللا و ر مان



 

 ماالن، بناي
ان،   ي و حكايت عبدهللا عامر حصار شمی 

تازي فرهنگ   -پيدا شدن اسیی غم، ظهور مانز
ي كرده است -كش وري سامانيان، نكته يابيهاني نكته يابيهاني كه بيشیی  -و باز فرهنگیی

ي 
داز،  -به كار يك پژوهشگر ژرفنگر نزديك است تا به نگاه عاطقز تخيیلي يك داستانیی

 هر چند به سان كار پيشگامانش، تاريخ افسانه ميشود و افسانه تاريخ. 
همه میدانند که فردویس خدای نامه ها را فرا روی میگذارد، و با همان شم 
 باالني که دارد، آنچه را بایسته است برمیگزیند، و با امانتداری بیمانند، برگهای 

ی
فرهنك

دازی دهقان نژاد باژ  شاهنامه را به آن فراز آوریده ها آذین میبندد. روش داستانیی
بیان کردِن آنچه دیگران  «  زبان کشاده»برگزیدن است و پروردن و به زبان نیکو و یا 

 گفته اند و نوشته اند: 

 بــــــز باغ داًص ّوِ رفتِ اًذ سخي ّز چِ گَین ّوِ گفتِ اًذ 

 ًیابن کِ اس بز ضذى ًیست رای اگز بز درخـــت بـــزٍهٌذ جـــای 

 ّوــاى سایِ سٍ باس دارد گشًذ کسی کَ ضــــَد سیــــز ًخل بلٌذ 

 بــــــز ضاخ آى سزٍ سایِ فکي تَاًــــن هگـــز پایــــِ یی ساختي 

 (6: 35:7)فردویس؛        
ایش است، نه افزایش و کاهِش  پس آنچه فردویس انجام میدهد، آرایش و پی 

 : ز  آنچنانز به اصل ميی

 بپـــــــیًَذم اس گفتۀ راستـــاى      کٌـــــَى سیي سپس ًاهۀ باستاى  

 (;75) همان:        
 و یا: 

 بِ هاّی گزایٌــذُ ضذ ضست هي چَ ایــــي ًاهِ افتاد در دست هي 

 بســــی بیـــت ًــا تٌذرست آهذم ًگِ کزدم ایـــي ًظن سست آهذم 

 سخٌْا اسٍ بــــــز هٌص راستاى یکــی ًاهـــــِ بَد اس گِ باستاى 

 طبایع س پیـــــــًَذ آى دٍر بَد چَ جـــام گْز بَد ٍ هٌثَر بَد 

 گز ایذٍى کِ پزسص ًوایذ ضوار گذضتِ بـزاى سالیاى ضص ّشار 

 (897)همان:                        
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ز همراه است، آن جاست که هزار بیت  اوج این امانتداری، که با بزرگ منشر نی 
هاني که دارند، در دریای شاهنامه جاری میسازد: 

ز  را، با همه افت و خی 
 دقیقی بلخز

 کٌَى ّزچِ جستی ّوِ یافتی  بذیي ًاهـــــــِ گز چٌذ بطتافتی

 سخي را ًیــــاهذ سزاسز بِ بي  اسیي بارُ هي پیـــص گفتن سخي

 بگفتن  ســــــز آهذ هزا رٍسگار   سگطتاسپ ٍ ارجاسپ بیت ّشار

 رٍاى هي اس خــاک بز هِ رسذ   گزآى هایِ ًشد ضٌْـــطِ رســذ

 هٌن سًذُ اٍ گطت با خاک جفت  کٌَى هي بگَین سخي کَ بگفت

 (868: 35:7)شاهنامه؛                                                                
ي دربارة هرات مييافته، آن   اين بوده كه هر جا داستان جالتی

ز شيوة كار فكري نی 
ان را در  را به نظم ميكشيده است؛ چنانكه داستان بناگذاري شهر هرات و دژ شمی 

(. و داستان پيدا شدن انگور 98-77:  :355میتوان یافت )اسفزاري؛  روضات الجنات
ز جشن نوروز را در ز مواردي پس 90-87: 35:0)خيام؛  نوروزنامه و نخستي  (. در چني 

 از برابر گذاري،خواننده
در مييابد كه او با چه امانتداري ني در به نظم آوردن تاريخ جايها، گام ميگذارد، تا  

ز خواننده در  ي روا نميبيند. نی 
ي را بر روايتهاي تاريخز

آنجا كه هیچ كاهش و افزايشر
ي را برریسي ميكند:  ي مسأله ني  ميیابد كه با چه نگرش ژرف و همه گی 

 
 
 

ي ميشايد: 
 و دربارة ظهور مانز

 
 
 
 
 

غم در عرص فريدون پادشاه بلخ»در حكايت  قول ديگري را كه «  پيدا شدن اسیی
 دربارة پيدا شدن نازبو وجود داشته، بدين سان پژوهشگرانه بيان ميدارد: 

 
 

سال اول  02 تاریخگرایی و زبان دوستی گرهگاه فردوسی دیروزین و فکری امروزین 



 

ز مزد  -آن آتربان موبد پاكدل -فكري در اين داستان از مرزو ياد ميكند و از آيي 
 : ي
ي و از عنعنه هاي زردشتی  یسناني

 
ي است، 

ز و غسل مقدس، كه از بنيادهاي كيش زردشتی ي بسيی
ز از رسم كشتی نی 
 سخنها بر لب دارد: 

 
 
 

ي را كه فكري بر ميگزيند، بيگمان جاي واژه هاي دري، حتا واژه گان  
داستانز

؛ مانند:  ي و نام شخصي ي است يا نام عنعنه ني  آنها يا نام جاني
پهلوي ميباشد که بيشیی

ي را 
ز داستانز امشاسپندان، برسم، آتربان، هوماد و . . . . فكري كه آگاهانه چني 

د، بدين سان ياد ميكند:   ميشايد، از اينكه واژه هاي مهجور را به كار ميگی 
 

ند و عاشق فرهنگ و  ز ز كشي كه از زواياي روشن و ناروشن تاريخ سخن می  چني 
ي كه فرهنگ غنامند او را پايمال كرده اند و ميكنند

ز است، در برابر آنانز زبان آريانا زمي 
دند - ز ي كه نابودي را جار می 

ز ازان   -به ويژه آن تازيانز هرگز نميتواند بيتفاوت بماند؛ نی 
ي كه به پايمردي شان زبان و ادب اين مرز و بوم گرامي داشته شده است، به 

كسانز
ي 
ی
ي ياد نكند. داستان عبدهللا بن عامر، يكي ازان مواردي است كه دران چگونه گ نيكوني
، نمود جانانه يافته است. در اين حكايت،  ي  راستاني

ز برخورد فكري، در چني 
ي كه خراسانيان  وري خراسانيان ستايش ميشود و ازان دوران شكوهنده ني فرهنگیی

ي پيدا كند، چنان  -اين كليد زندان فرهنگ -ميخواستند زبان آنان روان تازه ني
ي فراوان او را به 

ی
ز نگاه شيفته گ اند، كه خواننده با نخستي  جانبدارانه سخن می 

 فرهنگ و زبان پر بار دري درميیابد: 
ین با شاهنامه  این چشم دوختنهای فکری به زبان، هرگز نمیتواند پیوند ستیی
ی و جوانز  ، مانند پی 

 باشد. درست است که موضوعات فراوانز
ز
برگزار نکند و تصادق

ز گردند و بیان عاطقز پیدا کنند، مگر این ارجگزاری  و . . .، میتوانند در همۀ روانها سیی
ازین  به زبان 
گونه 

نیست. 
نولدکه 
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 كاندژ را بنا لاراسپ كرده
وليك اين قلعه را در عاد 

 بامن

بناي ديگرش گشتاسپ    
 كرده
ان ساخت و دروي كرد  شمت 
 مأمن



 

میان شعر نی افکندم از نظم فردویس و شعر هوراس هم مانندیهاني »آلمانز مینویسد: 
فراوانز 
است، 

که نی آن  
 
ً
مسلما

ز  بي 

ز هیچ گونه پیوندی وجود داشته باشد. هوراس  خراسانیان و این نماینده گان مغربزمي 
من بناني به پا کرده ام از همۀ فلزات محکمیی و از حیث مقام با عظمت »میگوید: 

ز سالهای متمادی و   خویش از اهرام بلندتر که باران سخت و باد تند شمال و همچني 
گردش 
روزگار، 

در 

م، بخش بزرگ من از دست  تخریب و انهدام آن عاجز و ناتوان است. به کیل نمیمی 
النوع رب 
فرار مرگ 

خواهد  
من کرد و 
خواهم زنده 

. من شهرت پیدا کرده ام، از آن که رسود کهن ایول را بر وزن  بود با شهرت جاودانز
 فردویس میشاید: «. ایتالیاني کهن آورده ام

سال اول  01 تاریخگرایی و زبان دوستی گرهگاه فردوسی دیروزین و فکری امروزین 

 ز قول موبد دانا و فرمند
  كيمی از ديار كندهارا
چو موسيقار و بلبل خوشنوا 

 شد
ی چندي ز سادي و 

تتد
 بخـــاري

د فرمود دهقان خردمند    چني 
به توس اندر شد از راه 

 بخارا
به چنگ و عود و بر بط آشنا 

 شد
 به دور آن  كيم از راه يـــاري

م را شاه  به قولی استر
 جمشيد

گرفتش تخم و آوردش به 
 بستان

ستر غم زينت بستان جم 
 شـــــد

به صحرا ديد و بويش را   
  سنديد

 بپاشيد و ازان روييد ريحان
م  از ان رو نام او جام استر

 شـــد

به شكران جانب گنبد روان 
 شد

ی غذا خوردند 
به خامویس 
 شادان

همی برسم گرفت و زند   
 خوان شد
 س از رصا غذا شادان و 

 خندان

 س از غسل مقدس شه 
 فريدون

 بپوشانید سدره بر تن او
نگ   ز هرمز یشت و  س نت 

ی 
 كستی

به  ا ايستاد چون سيمينه   
 استون

اهن  چو شد سد ره به تن  ت 
 او

ی از 
بخواند و بست كستی

ی 
 درستی

  



 

 بگفتــــن بــذیي ًغش گفتار خَیـص      هي ایـــــــــي ًاهۀ ضْزیاراى پیص  

 اسیي پیــص تخن سخي کس ًکطـت      جْاى کزدُ ام اس سخي چَى بْطت  

 س بــــاراى ٍ اس گـــزدش آفتـــاب      بٌاّــــای آبــــــاد گزدد خــزاب   

 کـــِ اس بـــاد ٍ باراى ًیابذ گشًذ      پــــــــی افگٌذم اس ًظن کاخ بلٌذ  

 بذیــي ًاهــــِ بز ســــالْا بگذرد             بخَاًذ ّز آى کس کِ دارد خزد 

 کِ تخــــــن سخي را پزاکٌـذُ ام      ًویــــزم اسی پس کِ هي سًذُ ام 

من »اویدوس در ستایش اثر خود، چون فردویس و هوراس داد سخن میدهد: 

، نه آتش، نه آهن و نه مرور زمان قادر  اثری از خود به یادگار گذاشتم که نه قهر ژوپییی

اینها همه به جای خود درست؛ مگر کارهای پژوهشر و «.  به محو آن خواهد بود

ینه آفرینشهای فکری  گویای بسیار   -او زهره و فریدونبه ویژه مثنوی –بیشیی
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وك و  لاات كانه و متی
 ماجور

كه خواهانم به جان لفظ 
 دري را
د ماد من خاك هري  نخستي 

 بود
 دران ساعت كه از مادر بزادم
بباليدم به اين آب و به اين 

 خاك
 دري گفتم نيوشيدم دري را
چو ما را زاد و بوم از 

 آرياناست
ين از آن  مذاق جان من شت 

 است

م ميدار معذور    به كار ار ميتر
 يكی مرغم گلستان هري را
د  را من  را  نخستي 
 دري بود
 به گلزار هري ديده گشادم
ی  ی آهو و یر چه آب و خاك یر

 آك
  ذيرفتم زبان مادري را
 دري را تار و  ود از آرياناست
كه اين قندم هميشه در 

 دهان است



 

ز تاریخ گذشته و  ی آگاهانۀ اش از نگاهکرد فردویس به زنده ساخيی روشتز از تأثی  گی 

ی جز آرزوني به پایان 
ز ارجگزاردن به زبان فاریس دری تواند بود. مگر فردویس چی 

 آوردن تاریخ نیاکان خویش در رسداشت؟ هرگز: 

  

 کِ چٌذاى بواًن بِ گیتی بِ جای ّوی خَاّن اس دادگز یک خذای       

 بپیـــًَذم اس خَب گفتار خَیص کِ ایــــــي ًاهۀ ضْزیاراى پیص 

سال اول  28 تاریخگرایی و زبان دوستی گرهگاه فردوسی دیروزین و فکری امروزین 

 شنيدستم كه عبدهللا عامر
 به عمال خراسان داد فرمان
كه هر يك مرد از دهقان و 

 ا رار
ه كان را  هميسوزم كتاب گتر
هر آنكوعاجز است از نامه 

 دادن
... به زير تيغ يك يك جان 

دند  ستر
 گروهی كز نظر ها دور بودند
 زبان  الوي گفتارشان بود
 گروهی هم ز آزادان و دهقان
 به تقيه كار خود آسان نمودند
...كه تا از لطا  ق فرخنده 

 شاهی 
به تخت اندر نشست از آل 

 سامان
د  ... دگر ره تازه شده آيي 

 نوروز
...  مغ و مسلم به هم دمساز  

 گشتند

 چــــو انــــدر آريــــانــــا گشــــت آمــــر  
نــد  ــيــمــان  كــه تــا از مــوبــدان گــت 
 مگر يك من كتاب آرد به نـاچـار
د مـاـان را  كه هستم دشمن آيـي 
 جـــدا ســـازنـــد او را   ز گـــردن
دنـد  و ليك ايـن امـر را فـرمـان نـتر
 هــمــه آواره و مــاـــجــور بــودنـــد
نـكـو كـردار و خـوش  ـنـدار شــان 
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
 به شارستان و اطراا خـراسـان
 زبـان خــويـش را  ــنـاــان نـمــودنــد
 جــاــان عــدل را  شــت و  ــنــاهی 
شـد از وي كـار مــلــك و ديــن بــه 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ه كــان شــد چــاــره  دوبــاره گــتر
 افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروز
 به نفع مملكت همراز گشتــــــــند



 

 (868: 35:7)فردویس؛          
 مگر او از پراکندن تخم سخن کار برازنده تری رساغ داشت؟ هرگز: 

 سخــــي بْتز اس گَّز ضاَّار سخي هاًذ اًذر جْاى یــــادگار 

 )همان(       
ز ميخواهد زبان گرهگاهي باشد و  ز پیشینه و برداشتی است که فکری نی  با چني 
ومندي و پاسداري زبان دري را خواستار است و  همه را به هم پيوند زند. ازينجا، او نی 
ي است    راستاني

ز ي به اين زبان نبشته آید. در چني 
ميخواهد همة دانشها حتا متون ديتز

كه از ترجمة قرآن كريم و خواندن نماز به دري در عهد سامانيان بدين سان با شور 
 فراوان ياد ميكند: 

 
 .  رداخته هاي ديگر4

به غزلهاي فكري كه بيشیی عاشقانه اند، كاري ندارم؛ مگر از او هفده قصيده 
مانده كه در همۀ آنها رسدمداران را ستوده است؛ اما هيچگاهي براي رسيدن به آب 

ده و  ز »و نان، بدين كار دست نیی ز را فداي خاك رنگي  ننموده است. درين «  باد رنگي 
ي به جانش مي افروزد  او مرديجاها 

ي است كه ويرانز ميهن آتشر . فكري در اصالح طلتی

 ده قصيدة ديگر از
ي   ي پاسخهاني ي آرياني

ي مينالد، بلخ و مردمش را ميستايد، به مخالفان موسيقی
ی
زنده گ

ي سخت دردمند است،
ي اين موسيقی

ي   ميدهد و از ويرانز
حيدر ششتارنواز و موسيقی

ض -خراسانز را ستایش ميکند، در مرگ ملك الشعرا بهار  -چكامه پرداز اجتماعي و معیی
ي 
ي كه در تركيب بندي مرگ عالمه قزويتز

پژوهشگر تواناي  -مويه رس ميدهد، همچنانز
 را به اندوه مينشيند:   -زبان وادب فاریسي دري

ي فاریسي دري مي  ببينيد، اين سوگنامه ها نشان ميدهند كه فكري
به جامعة زبانز

، در راه  انديشد و فرامرزي فكر ميكند.  ي
ي از اين جغرافياي زبانز هر كه، در هر جاني

ي همراه است، گامي 
ی
ز فرهنك ومندي اين زبان و ادب، كه با رسوب سنگي  پرباري و نی 

ي ميكند، ارج مينهد و هر كه پا كج ميگذارد، خون دل ميخورد. 
 بر ميدارد و خدمتی

ود»فاریسي دري براي فكري شكر است و  هر چند «.  قندي است كه بنگاله می 
ي داستان فريدون و زهره به زمان باستان، آوردن برخ واژه هاي   شايد پيوند محتواني
ي ديگر او خود پيداست كه  كهن و پهلوي را بر او تحميل كرده باشد؛ مگر از پرداخته ني
 فكري شيفتة
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ي واژه گان ناب فاریسي دري است  ؛ چنانكه اين واژه گان در كالمش بوي باستانگراني
ميدهند: نغنوي، سماري، كنگاش، وخشور، سوزيان، ديماس، برناس، پايزه، 

گجستك،    زفنداك، هزاهز، گاهو، ناوس، پنام، آك، بادافراه، گشنامار، فدرونك، آ 
س، ايدر، شكينه، اندروا، فرغند، فرغر، پرنود و . . . .  ، میی  راسو، خرفسیی

ي و 
اين سخنور آگاه و فرهيخته، چنان دلبسته و گرويدة زبان و فرهنگ باستانز

ي را در شعرش مي آورد كه  اصیلي مرز و بوم خود است كه گاهي آن واژه هاي دري ني
د ي رايج را به كار بیی ي  -ميشد به جاي آنها معادل عرنی

ز زیانز ي كه به وزن نی 
واژه گانز

سانند؛ چنانكه به جاي مسجد، مزگت را مي آورد و به جاي خانقاه، معرب  نمی 
 خانگاه را: 

*** 
ي دارد،  ي ويژه ني ي جاني  مزديسناني

ز ز به جاي پل رصاط، پل چنود را، كه در آيي  نی 
ي را جايگزين اصطالههای رايج 

د و در موارد ديگر هم، اصطالحات دين زردشتی ميگی 
  ميكند: 
 
 
 

د، براي بسيار   ي را كه به كار ميگی 
فكري ميدانسته كه بسياري از كهن واژه گانز

ي كه در داستان فريدون و  كسان دشوار ميآيد. از آنجا، در پهلوي آن عذرخواهيهاني
ي 
ی
ده گ زهره بازتاب يافته، ميكوشد معناي اين كهن واژه گان را، و در مواردي با گسیی

، بيان دارد:   بيشیی
 

 گوني نصاب الصبیانز فرا روی مان میگذارد. 

ز فريدون ياد ميكند، به  ي بسيی
ي كه از كستی

ي است آگاه، زمانز او كه پژوهنده ني

ز  ز را نداند، یا شاید به همي 
ي بسيی

ز كستی اين گمان اندر ميشود كه شايد خواننده آيي 

ز داد سخن ميدهد:   بهانه، چني 
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 عجم را گر نماز دشوار آيد
مراين دين خاص اويد عرب 

 نيست
مسلمان گر سياه و گر سپيد 

 است

 نمازش  اریسی گفتار شايد  
ی مقيد در نسب 

د
مسلمای
 نيست

همه در يك اميد و يك نويد 
 است



 

 
ي در واژه گان و سودبري از ويژه گيهاي  ي با اين همه باستانگراني

ی
فكري سلجوق

/ و . . . باز نميتواند از آموخته  ساختاري زبان كهن همچون /م/، /به/، /اندر/، /هیمي
ز او  د. نی  ي خود جدا باشد و واژه ها، تركيبها و عبارتهای عرنی را به كار نگی 

هاي ديتز

و، سخن خويش را با پيپاك،  فرزند زمان خود است و با گويش هري دمساز؛ ازيیز
ُرش و . . . آذين ميبندد.  همرو، دادر، پچ پچ، 

ُ
 فش فش باد، مچول، درمنه، ت

فردویس بزرگ هرچند در آوردن واژه های عرنی امساک نشان نمیدهد، و هرگز 
آن سخن پنج در صدی واژه گان عرنی در شاهنامه درست نیست، بازهم خدای نامه 
ها، از جمله شاهنامۀ ابومنصوری ني که فرا روی دارد، ساختمانهای کهن دستوری و 
واژه گانز که بوی و رنگ پهلوی دارند، در منظومۀ او فراوان راه یافته اند؛ و این به 
معنای پشت کردن به زبان دورۀ غزنوی نیست؛ زیرا فرودیس چه بخواهد چه 

 نخواهد، این پهلوانز نامه ها مهر خود را بر روان و زبان او گذاشته اند: 
 کِ بز خَاًذ اس گفتۀ باستاى س دّقاى کٌَى بطٌَ ایي داستاى 

 (:309: 35:7)فردویس؛       
فردویس این همه رنج را برای این بر خود هموار میسازد، تا یادگاری باشد 
، و رنگ گرفته از دانش و دین و 

ی
خشوانه، رسارس پند و اندرز و راه و رسم زنده گ

 خرد: 
 کِ تا ّســـت هزدم ًگزدد ًْـاى      اسٍ یـــــادگاری کٌـــــــن د ر جْاى 

 بشرگاى ٍ جٌـگی سَاراى پیص       بذیي ًاهـــــــــۀ ضْــز یــاراى پیص 

 گذضتِ بسی رٍسگــــــار کْـي       ّوِ بشم ٍ رسم است ٍ رای ٍ سخي 

 ّواى رٌّوًَی بِ دیـگز سزای       ّوـــِ داًص ٍ دیي ٍپزّیش ٍ رای 

 ّویي رٍس را سَدهٌـــذ آیـذش   س چیـــــشی کش ایطاى پسٌذ آیذش       
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باز امروز جاان است  ر از آه 
 و فاان
يا كه مار فلك فضل و هتد 

ی 
 قزويتد

مگر از جسم جاان رفته برون جان   
 جاان

گشته از جور فلك در افق مرگ 
 ناان

تو اي در مزگت و دير و  
 كليسا

ی تو از  ناان و  يدا    به هر جایی



 

 ّوـــاى هًَــس رٍسگارش بـَد      کشاى بــــزتزاى یــــــادگارش بَد 

 (;97) همان:                             

سد، دیگر پی  و زمینگی  شده، از  فردویس، هنگام که شاهنامه به پایان می 

بیمهریهاني به ستوه آمده است؛ چون رس بدره ها هرگز باز نمیشود و تنگدستی 

ز فضای دردآلودی است که با این بیتهای پرمعنا و  همچنان او را م آزارد. در چني 

 موقرانه، تاریخ آریانای کهن را فرجام میبخشد: 

 بِ هــــــــاُ سفٌذارهذ رٍس ارد     سز آهـــــذ کٌـــَى قصۀ یشدگزد 

 بِ ًـــــــام جْاى داٍر کزدگار     س ّجزت ضذُ پٌج ّطتــــاد بــــار 

 س هي رٍی کطَر بَد پز سخي     چَ ایي ًاهَر ًــــــاهِ آهـذ بِ بي 

 کِ تخـــــن سخي را پزاکٌذُ ام    اساى پس ًویــــزم کـِ هي سًذُ ام 
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 به ياري تو اي هرمز دادار
 ل چنود كه باريك است 

 چون موي

نه ام نوميد اگر هستم    
 گناكار

جااندم هست  ر قطران و 
 بدبوي

 به با  خرسو ازآن دانة خورد
بود سارونه تاك اي مرد 

 خاموش
ستر غم يا گياه شاه ستر 

 غم
 به نام ناز بو اندر خراســــــان

يكی سارونه شد، خرمتی از   
 مورد
شده اين واژه از ذهناا 
 فراموش
م هم  كه مينامند او را استر
به تازي ضیمر ان گويند و 
 ريحان

با من بيمار محزون باخت 
 هندوي فلك

نقش ششدر بر بساط خانگاه   
 ششدري



 

ّزاى     
-کِکس 

 داردّص ٍ رای ٍ دیي   پس اس هزگ بز هي کٌذ آفزیي
 (3589)همان:        

دازد، گوني میخواهد بگوید: خدایت  فکری که این همه به گرامیداشت زبان مییی
که فانوس ِمهر زبان فاریس «  رحمت بران تربت پاک باد»بیامرزد فردویس پاکزاد و 

دری را در تاریکناهای دلم بر افروختی و نهال مردم دوستی را در روانم ریشه دار 
 نمودی. 

ي و توجه دادن به شكوهمنديها و شكوهندگيهاي تاريخ پر  اين گذشته گراني
ي 
ی
ز زنده گ ز و پرداخيی ز ما، نزد فردویس و فکری، به معناي ساخيی درخشش رسزمي 
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د  الوانان ی گرفيی
شتی
ُ
 چو در ك

د نام كردند ی گرفيی
شتی
ُ
 ازان ك

د  ولی اين نكته در آيي 
 زردشت

د بود از بار طاعت  كمر بسيی
همان بندي كه مزديسنان 

  سندند
ز  شم خاص هفتاد و دو 

 رشته
كه هفتاد و دو باشد فصل 

 يسنا
دوازده ماه يك سال تمام 

 است

ند از ميان بند جوانان    بگت 
ی نام كردند

شتی
ُ
د ك  مر او را نت 

ميان بندي بود در دين 
 زردشت

ط  د بود در    ميان بسيی
 جاعت

ميان خود به آن محكم 
 ببندند

زن موبد به شش رشته 
  شته

 تو را باشد ختر اي مرد دانا
د هر سال را شش عيد  همي 

 عام است

ی 
د
ی را ندای

 اگر تفست  كستی
ی ميان بند

ی كمر يعتد
 بود كستی

همان باشد كه اكنون در 
 خراسان

ی و كستی 
 يكی واژه بود كشتی

د سخت  ی گرفيی
شتی
ُ
بود ك
 مشاور

 

ی   
د
 هميگويم تو را از وي نشای
ميان بند و كمر بيچون و 
 بيچند
 كمربندش هميخوانند ياران
ی 
 بود هر دو يكی اندر درستی
انند معروا  به اين بازي دلت 
 



 

ومندی افغانستان و است ي و نی 
ي است كه فکر آبادانز  مردمگراني

ز ي نی 
. فكري سلجوقی

ي مردم آن در او نهادينه شده است. 
ی

و، با دريغ ميگويد: آن همه  بهبودي زنده گ ازيیز
ساز و برگ و آن همه توش و توان كجاست، چرا و چگونه بر باد رفته و چرا تو همچون 
پدرانت كمر بر نميبندي و كشورت را رسافراز نميسازي. اين سخنان را هم در غزلهاي 
عاشقانة او ميتوان يافت و هم در قصيده ها، مثنويها، و ترجيعها و تركيب بندهای 

ز را هشدار ميدهد تا از كار باز نایستند؛  زيرا تنها نازيدن و باليدن او؛ مگر فرزندان مهي 
ي نيست

ي و واقز
ي در به شكوه گذشته كاقز

ي كه رنج فراوانز
، بايد همچون اسالف، آنانز

ز و از خود گذر باشند.  ي كشورشان كشيده اند، كوشا، دشمن ستی 
 آبادانز

 دريِغ آن ققنوس و ققنوسان ديگري كه آرمان به دل اين جهان را وداع گفتند. 
 
 .  يگفتار5

ز سخن است: شکوه گذشته را  پیام فردویس بزرگ و جانمایۀ شاهنامه همي 
یاد آرید؛ راهکارهای آن جهان دیدگان را فراچشم بدارید؛ کمر همت بر بندید؛ 

 کنید. 
ی
   تا بتوانید آزاد وار و رسبلند زنده گ

، با پ ز ي نی 
ی
ي از  فكري سلجوق

ده در تاريخ و جغرافياي بخشر ژوهشهاي ژرف و گسیی
افغانستان )هرات(، اين باور را نمود میبخشد كه پاسداري از فرهنگ و معنويت، كار و 

ي افغانستان نشان تالش و آگاهي ميخواهد، ديروز و امروز هم ندارد. 
گذشتۀ تاريخز

ز برچكاد  ي براي فراز رفيی
ميدهد كه اين مهد زبان و ادب فاریسي دري، توانايیهاي فراوانز

ي   تمدن داشته است
ی
يم، راه رسيدن به تعالي و ترق كه اگر آن بنيادها را فرا چنگ بگی 

 هموار ميشود. 
هرچند، تاريخ پردرخشش گذشته، به ويژه دوران تيموريان، فكري را به برخورد 

ي 
ي و پاسداشت  -عاطقز

احسایسي ميكشاند؛ مگر اين عاطفه ها رسشارند از ميهندوستی
و، هر  ؛ از ییز ي

ز سنگبناي جامعة متمدن كنونز فرهنگ و تمدن پربار گذشته و گذاشيی
د.   ني آرامش را از او میگی 

ي از تكنالوژي او را رسشار شادي ميسازد و هرکژاندیشر بارقه ني
ند، ُجنگها و بیاضها را  ز فكري رس به سنگ ميكوبد، كتیبه ميخواند و كاغذ پاره ورق می 
ی در  ز برگ گردانز میکند، کتابهای بزرگ خط و چانی را میخواند و میخواند، تا مگر چی 

، بیابد و به ما ارزانز دارد. او میخوا هد رازی از گذشته را ، هرات باستانبارۀ زادگاهش
دریابد و به من و تو بگوید؛ گنجینه ها فراهم میآورد و همه را دامن دامن بخش 
دۀ آن چشیده باشید.آيا ما آماده  میکند. روزی تان باد اگر از آب زالل و خوان گسیی
ي وقت بگذاريم و آن چند سطري را كه ميوۀ ماهها تالش فكورانۀ 

ي نيم ساعتی
ايم ساعتی

ز نباشيم.   فكري است برخوانيم، تا به خود آييم؟ دريغا اگر چني 
ز نگاه  -شعر فكري چه مثنوي و قصيده، چه غزل و تركيب بند و ترجيع بند نی 

يك تاريخدان عاشق فرهنگ است و نگاه يك احياگر فرهنگ غنامند گذشته براي 
ي 
ز جامعة كنونز اسيی ز و پی 

ي آراسيی
ي دمساز ميشود و اگر با فرخز

. او اگر با فردویسي و دقيقی
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ي و حافظ ميخواهد معرفت و معنويت را در روانها بكارد و ما را به 
و سعدي و عراقی

ي كشور بكشاند
ي داشتيم، چرا امروز در  -سوی آبادانز ي و مصالني

ماكه آتشگاه ماالنز
ز شکوه گذشته و  ز نداشته باشيم؛ مگر همي 

زمينۀ تفكر و تكنالوژي سختز براي گفيی
ز به خاک سیاه مذلت نیست، که فردویس را به رسایش شاهنامه میکشاند؟  نشسيی

ز فرهنگ،  فردویس و فكري ميدانستند كه جايگاه زبان فاریسي دري در ساخيی
 تاچه

و، ي بنيادی است؛ ازيیز زبان فاریسي دري، اين حامل فرهنگ و ارزش  معنوي ما   مايه ني
ي  را، پاس میدارند و ميخواهند به اين باور برسيم كه بدون زبان، از هويت میلي خیی

 نيست. 
: خطاط، نقاش و میناتوريست، كاشيكار و  ةفكری آدمي بود داير ي

ز
المعارق

تذهيب كار، صحاف، شاعر، موسيقدان و تاريخ نگار. نميخواهم بگويم كاش 

ز پرسشناك  ي امروزه نی 
ی
تخصص كار ميكرد؛ زيرا تك بعدي بودن انسان در زنده گ

السطوح باشيم بهیی نيست؟  است: اگر ما چون فكري آدمهاي چندي بعدي و كثی 

ي از كار باز 
ی
شايد باشد، اگر بسان او عاشقانه تال ش ورزيم و دست و دماغ ما درنك

ز شوند؛ و اگر چون او  ي فراروي مان سیی وهيم و برسنجیم تا تازه هاني
ر نايستند: بیی

ز خویش،با  بتوانیم، با فرزانه گان آزاده و میهندوست تاریخ پربار و معنویت خی 

فردوسیها، آگاهانه، پیوند بر قرار کنیم؛ از آنها بیاموزیم؛ شایسته گیها و بایسته گیها را

در جامعۀ نیازمند کنونز رسوخ دهیم، و همصدا  -آنچه را امروزه به کار مان م آید -

توس بگوییم:  تو چندان که گوني سخن گوی باش/ خردمند باش و جهانجوی با پی 

 از بیخردی درد جانکاهیی رساغ نتوان کرد.  - باش

  چشمه ها
؛ ) - ي ز الدين زمخی ی اوصاا مدينه هرات(؛ :355اسفزاري، معي 

د
به تصحيح ؛ روضات الجنات ف

ي و تعليقات سيد دمحم كاظم امام؛ تهران: چاپخانۀ دانشگاه. 
 ،حوایسر

 به کوشش و تصحیح مجتتی مینوی؛ تهران: کتابخانۀ کاوه. ؛ نوروز نامه(؛ ) 35:0خیام ، عمر؛  -

، جالل الدين؛ ) -  ي
ی (؛ 3585صديقی

ی
هرات باستان: ؛ روش تاريخ نگاري استاد فكري سلجوف

 .7،س4ش

 .7، س4؛ هرات باستان: ش به یاد نگارندة تاريخ هرات باستان(؛ 3585غواص، دمحم اعلم؛ ) -

، عبدالروف؛ )  - ي
ی
ي .  خيابان(؛ 3565فكري سلجوق

 ؛ كابل: مطبعة دولتی
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. ؛ گازرگاه(؛ 3556؛ ) ------------------ -  کابل: مطبعۀ دولتی

 

سال اول  21 تاریخگرایی و زبان دوستی گرهگاه فردوسی دیروزین و فکری امروزین 
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