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سيّد حسن تقيزاده

چون جناب پرفسور هرتزفلد در ضمن نطق خودشان در جزز ثازار ّلز
قديم ايران كه حفظ يا تعمير ثنها الزم است اشارهاي هم به قبر فرد سز ووسز
فرّودند ّرا به خاور رسيد كه در باب اين ّطلب ّهم قدري بيشتر افكار ثقايزان
را ّتوجه سازم.
عظمت ّقام فرد س نهچندان است كه ّحتاج به ذكر شرح باشد لهذا
ّن هم داخل اين ّوضوع نم شوم چه تا زبان فارسز

ايرانيزت در دنيزا بزاق

است ي يك از ّؤسسين بزرگ اين بنا ركن ركزين ثن شزمرده خواهزد شزد.
فرد س براي ايران همان ّقام را دارد كه هوّر شاعر يونان براي يونزان قزديم
هوراس براي ر م شكسپير براي انگليس گوته بزراي ثلمزان يكتزور هوگزو
اّثال ا براي فرانسه پوشكين براي ر سزيه اّزرلالقيس ّتنبز بزراي ّلزت
عرب .ا يك كاخ بلندي جا دان براي بناي ّليت ّا برافراشت كه به قول خزود
از باد باران گزند نيابد عمرها بر ثن بگذرد خراب نشود چنانكه گويد:
* .ثينده سال نخستين شمارة د م صص  141تا .144
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بناهاي ثباد گردد خراب
ز باران از ثتش ثفتاب
پ افكندم از نظم كاخ بلند
كه از باد باران نيابد گزند
بدين ناّه بر عمرها بگذرد
بخواند هر ثنكس كه دارد خرد
براي ّا ايران ها عار است كه بر ر ي قبر چنين كس كه كاخ بلندي براي
ّليت ايران برافراشت يك كلبة ّحقري هم بنا نكرده باشيمّ .ا ايران ها بايد ّثزل
ساير ّلل ّتمدن از بزرگان خود قدردان كنيم .در ر ي قبر شكسپير نهتنها بنزاي
عال افراشته شده بلكه در ر ي قبر يك كتابخانة بزرگ كه شاّل تمزام كتزب
ّطبوعات كه در تمام زبانهاي دنيا در باب شكسپير نوشته تمام چاپهاي كتب ا
تمام ترجمههاي ثنها به هر زبان در دنياست بنا شده است.
ّا هم بايد در اينگونه قدردان ها از اين ّلل عبزر

بگيزريم .بايزد نشزان

بدهيم كه ر ح ايران از حالت عهد ثن شيخ اعظ ّتعصب كه جنازة فرد س را
به قبرستان ّسلمانان راه نداد عوض شده.
ّالحظه بفرّاييد بزرگترين بان ّجد عظمت ّل

اساس ّليت ايزران

در عهد خود فقير ث اره با چشم گوش ضعيف ّنفزور زيزر خواجزه احمزد
ّيمندي ّغضوب پادشاه عهد سلطان ّحمود غزنوي تكفيرشدة شيخ وابران
از اين دنيا رفت .حاال بايد ر ح بزرگ ا ّكافا
خود را ببيند.

اين حقناشناس زّزان حيزا
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فرد س در اخالق هم ّقاّ عال داشت كمتر كس در شزعراي ايزران
نزهت اخالق ا را داشتهاند ا از ابتدا فقير نبود گدا ّتملق جايزهولب نبود
خود ّتمول بود ل تمول خود را صرف ساختن همين كاخ جا دان كزرد بزه
همين جهت پس از تمام شدن سرّايه شخص خودش براي انجام بنا ّحتاج بزه
تقاضاي سرّايه از ديگران شد تا صرف زندگ خزود كنزد فقزر بزراي بزه ثخزر
رساندن ثن بناي عظيم ّل كه ثرز

اّيد ّقصد زندگ ا بود چنانكه همهجا

گويد« :زّان خواهم از كردگار جهان» كه ثنقدر نميرم كه ايزن كتزاب را بزه ثخزر
برسانم بعد اگر ّردم اهميت ندارد .يك از بزرگان علمزاي ثلمزان كزه بهتزرين
كتاب را در باب فرد س

شاهناّه نوشته گويد كه شايد از نظر اهل ايزن زّزان

تقاضاي پول كه فرد س براي تأليف شاهناّه از سلطان ّ كرد قدري قابل انتقاد
ديده شود از شأن ي بكاهد بايد درست در نكا

هر زّان دقيزق شزد .حزاال

ّؤلف براي زندگ خود سرّايهاي كه الزم دارد كه خرج كزرده بنشزيند كتزاب
بنويسد به اسطة فر ش نسخة كتاب خود به ناشرين سرّايهاي بزرگ به دسزت
ّ ث رد ل در ثن زّان اينگونه ناشرين نبودند يك ّؤلف براي زندگ خزود
به فراغت خاور پرداختن به تأليف ّحتاج سرّايهاي بود كه بايد به ثن وريق به
دست بيا رد .فرد س خود ّتمول بود ضياع عقار داشت اگر به ادارة ثنهزا
تزييد ار

عايد

خود ّ پرداخت عمر خود را صرف اين كزار ّ كزرد

ّحتاج ّحمود غزنوي نم شد .لكن ثن قت ّا شزاهناّه را نداشزتيم ا سزرّاية
خود را خورد شاهناّه را تأليف كرد پيش از انجام ثن سرّاية شخص ا تمام
شد ّحتاج به كسب سرّايه از ديگران براي زندگ خود در اقع براي انجزام
شاهناّه شد.
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اينجانب در چهار سال قبل درضمن ّقالهاي راجزع بزه فرد سز در بزاب
قسمت ثخر عمر ا چنين نوشته بودم« :با كمال تأسف ديده ّ شود كه بزرگترين
شاعر ايران احياكنندة داستان ّل ّزا در سزن پيزري سزالخوردگ درحزد د
هشتاد تا نود سالگ در نهايت فقر عجز شكستگ

تنگدست با قد خميزده

گوش سنگين چشم ضعيف ّطر د فراري ّتواري در ّزرز بزوم خزود
پسرّرده با كمال نوّيدي ب كس در زير ّواظبت يك دختر بهسر ّ برده در
تحت حكوّت يك پادشاه بااقتدار قهار كه دشمن ا بود زير تسزلر فقهزاي
ّتعصب سن حنف كه ا را رافض

ّرتد ّ دانستند زندگ ّ نمود درّوقع

فاتش از دفن ا در قبرستان ّسلمانان ّمانعت شد».
قبر فرد س در باغ خودش داخل در ازة رزان ووس بود از فا

شاعر

تا صد سال قبل كه فريزر انگليس قبر را ديزده ّعزر ف ّعمزور بزود .نظزاّ
عر ض در صد سال بعد از فا
فا

شاعر قاض نوراهلل شوشتري در  600بعد از

ي فريزر در هشتصد سال بعد از فا

قبر را زيار

كردهاند .لكزن در

قرن اخير كه غفلت انحطاط اّور اجتماع ّا را استيال كرد قبزر فرد سز نيزز
ناپديد شد اينك جناب پرفسور هرتزفلد برحسب تحقيقا

دقيقه بهوور قطع

ّحل قبر را ّعين كردهاند.
حاال قت ثن است كه ّزا شايسزتگ خزود را بزه تجديزد حيزا
نهضت ترق

احساسا

ّلز

قوّ خود را نشان داده اين قبر شريف را تعمير كنزيم

ّن چه از ورف خود چه از ورف انجمن ثاار ّل كه يقين دارم ّايل به اين
كار هستند عاّه ّلت را به شركت غيورانه در ا لين اقزداّ كزه بزراي ايزن كزار
بشود دعو

ّ كنم عجب نيست كه اگر اّسال يعن سنه  1304هجري كه سر

53

چند كلمه دربارة فردوسي

سال نهصدّين فا

شاعر بزرگ است برافراشته شدن بناي شايستهاي را بر سزر

قبر ابت تابع خود بكند.
فرد س به ر ايت كه برحسب قرائن ّعتبره اصح به نظر ّ ثيزد در سزنه
 416هجري قمري يعن  404هجري شمس
سال از ثن تاريخ ّ گذرد .بل

فا

كرد اّسال درسزت نهصزد

قت است كه همت ّردانه در ايزن كزار شزود

سخن بلندّرد بزرگ كه گفته:
چو اين ناّورناّه ثيد به بن
ز ّن ر ي كشور شود پر سخن
از اين پس نميرم كه ّن زندهام
كه تخم سخن را پراكندهام
نهتنها در سينههاي ّردم عارف بلكه در تعظيم ّرقزد وزاهري ثن بزرگزوار
نيز صادق ثيد.

