فردوسی و شاهنامه

*

دکتر منوچهر مرتضوی
چکیده:
داوری دربارة ارزشهای شاهنامه ،برعکس آنچه بههنظهر مه رسه ،،بیهرار
دشوار است ،زیرا هرگونه داوری ستایشآمرز حمل بر مبالغه و تعصّب خواهه،
بود .شاهنامه مجموعة منیجم از اساطرر باستان و روایات تهاریخ سهنت و
داستانهای پهلوان است .شاهنامه داستان رویاروی خصال نرکان و ب،ان است.
شاهنامه درواقع در اجزا پرام مشخص ن،ارد ،ول در نهایت شاهنامه تب،یل به
پرام کل م شود .منابع شاهنامه پراکن،ه و متع،د بوده ،فردوس با نبهو خهود
مطالب اضاف و حهواد

تکهراری را حهکر کهرده و داسهتانههای میهت ل و

پراکن،ه را وح،ت و انیجام بخشر،ه است .فردوس در سرودن شاهنامه هرگهز
اصول مورد قبول فرمانروایان روزگهار سهامانران و نزنویهان را رعایهت نکهرده
است.
از مران آثار جاودان مل ب تردی ،م توان آثار چهار شخصرت بزرگ ،یعن
فردوس  ،سع،ی ،مولوی و حافظ را با شکوهترین آثار مل بهشهمار آورد .ایهن
چهار تن مظهر و منادی ضمرر ناآگاه ،آگاه و زیرآگاه انیان ایران هیتن.،
شاهنامه کتاب همگان است ،اگر آن را به صحنههای تنگ بکشانن ،،احترام
و همگان بودن آن از مران خواه ،رفت.
کلید واژه :شاهنامه ،ارزیاب آن ،محتوای شاهنامه ،فردوس .
* .نامة انجمن ،شمارة ( 1سال هشتم) ،ص . 14-5
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قضاوت دربارة ارزشهای اثری که در یه

ههزاره بهزرگتهرین اثهر مله

ایرانران و مورد عالقه و ستایش همگان بوده ،برعکس آنچه اول تصور مه شهود،
بیرار دشوار است؛ زیرا احتماالً هرگونه قضاوت ستایشآمرزی در این قبرل موارد
حمل بر مبالغه و تعصب خواه ،ش.،
شاهنامه ،که قرنها مورد عنایت و محفل آرای عوام و خواص بوده ،امروز
بهکل از دایرة توجه و اشتغال فکری و ذوق عموم بررون رفته اسهت و بنهابراین
هرگونه بحث ج،ی دربارة این حماسة بزرگ ارزش و مفهوم فراتر از مرزههای
پژوهشِ ادب پر،ا م کن ،و با ی

«میألة مهم فرهنگ و اجتماع و مل » ارتباط

م یاب.،
فردوس منادی عزت و شرر ملت ایران و شاهنامه معتبرتهرین و موثه -
ترین سن ،هویت تاریخ و مل ایران است.
اگر کیان شاهنامه را مجموعة افیانهها و داستانهای پهلوان یا مجموعة
داستانها و سرگکشت پادشاهان بپن،ارن ،،قطعاً اشتباه م کنن .،شاهنامه مجموعهة
منیجم از اساطرر باستان و روایات تاریخ سنت و داستانهای پهلوان اسهت
که سرگکشت اقوام ایرانه را در چههارچوآ آرمهان مله مهنعکس مه سهازد و
شهریاران و پهلوانان شاهنامه (تا پایان داستانِ اسکن،ر) نماینه،ة ادوار و حهواد
فراموش ش،ه و نمودار ازل ِ شخصرتِ انیان ایران و اییتادگ و پرکار و نهم و
شادی و بهروزی و تررهروزی و صالح و فیادِ او بهشمار م رون.،
شاهنامه داستان رویاروی خصلتهای نرکان و ب،ان و پهلوانان و جبّاران و
ایران و انرهران عناصهر اههورای و اهریمنه و جلهوهگهاه آرمهانهها و امره،ها و
ناامر،یها و روزهای تاری

و روشن مردم ایران و از این لحاظ در عرصة پهناور
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فرهنگ و ادبرات ایران منحصر به فرد و به نظر بیراری از دانایهان و پژوهنه،گان
در ادآ و فرهنگِ سایر اقوام و ملل جهان ب نظرر است.
جهانبرن ژرر و حکمهت واالی فردوسه در سراسهر شهاهنامه متجله
است ،ول پرام اساس شاهنامه ب،ون آگاه از روح مجموعهة منیهجم روایهات
قابل درک نخواه ،بود .درواقع شاهنامه در اجزاء ،پرام مشخصه نه،ارد وله در
نهایت تمام شاهنامه تب،یل به پرام کل مه شهود .راز سرگکشهت و سرنوشهت
بشر ،مبارزة ب پایان خرر و شرّ  ،حاکمرت متعادل قانون جبر سهمگرن آفهرینش و
اخترار مح،ودِ انیان ،ارتباط میت رم تأیر ،اله با کرفرت پنه،ار و کهردار انیهان،
ت،اوم هویت ایران و پرکار ایران و انرران و باالخره ضرورت آگهاه ایرانرهان از
نشرب و فرازِ سرگکشت و هوشراری نیبت به سرنوشت خود ،پرام اساس و کل
شاهنامه محیوآ م شود.
روایت شاهنامه ،برخالر انلب داستانها و منظومههای ادب و شهاعرانه و
افیانههای متأخر و عامرانه ،به جای نظم صهوریِ منط ه و اخالقه دارای نظهم
طبرع و فلیف و احراناً فاق ،شعار اخالق

جریانِ مطلوآ و خشنودکنن،ه است

و طبرعت راسترن زن،گ انیان را با نشرب و فرازها و سرانجام نمافزا ،نشان م -
ده ،و در عرن حال اعت اد ژرر بهه پهاداش و پهادافراءِ کهردار و پنه،ار انیهان از
شگفت های راز سر به مُهر سرنوشت حکایت م کن .،مرگ سهراآ که دل نهازک
را از رستم به خشم م آورد و کشته ش،ن اسفن،یار و نتایج طبرع این واقعه کهه
منجر به نابودی خفّتبار خان،ان زال و رستم (پهلوان محبوآ فردوس ) م شود،
مثال آشکاری در این مورد است.
***
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فردوس م گوی:،
تو این را درو و فیانه م،ان
به یکیان روش در زمانه م،ان
ازو هرچه ان،ر خورد یا خرد
وگر بر ره رمز معن برد
فردوس در این دو برت به صراحت به چن ،نکته اشاره م کن:،
نخیت ،اینکه داستانهای مله بها افیهانه و درو فهرر دارد .دوم ،اینکهه
صحّت این داستانها را در دایرة ح ر ت و امکان بای ،جیتجو کرد نه در عرصهة
واقعرّت تاریخ  .سوم اینکه مطالب شاهنامه رمز و تمثرل است و قابهل حمهل بهر
مصادی کلّ  .عمر دراز شخصرتهای شاهنامه و چهرة شکیتناپهکیر و صهفات
منحصر به فرد رستم و نجاتبخش و تبار و نژاد شگفتآورِ او و اتصال و ان طاع
فرّ کران و سرمر اهورای و اژدها و دیو و روئرنتن اسنف،یار و کشته شه،ن آن
روئرنتن به دست رستم و علل و عواقب ناگزیر این سرنوشت شهوم ،ههری یه
گویای ی

واقعة جزئرة تاریخ نریت ،بلکه هر ی

تمثرل است وههمانگرهز از

آرمانها و سرنوشتها و سرگکشتها و ادوار مهآلود تاریخ و امر،ها و اعت هادات
مردم ایران.
م توان گفت شاهنامة فردوس ی

تمثرل بزرگ است .ممکن است کیه

سؤال بکن ،این چه نوع تمثرل است و بها انهواع مشههور تمثرهل ،مهثالً تمثهرالت
موالنا ،چه شباهت دارد؟ در پاسخ بای ،گفت فردوس و مولوی ههر دو از تمثرهل
استفاده و با فاصلة دو قرن و نرم ،هردو مؤثرترین شروه را اخترار کهردهانه .،البتهه
م صود فردوس با م صود موالنا فرر دارد ،یعن تمثرل مولوی وسرلة بران م اص،
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خارج از تمثرل است ،ول م صود فردوس تمثرل و داستان نه برای بران داسهتان،
بلکه برای ارت اء روح داستان است .موالنا تمثرالت را خود انتخاآ م کن ،،وله
داستان مل ایران ،که فردوس به نظم درآورده ،تمثرل اسهت بهزرگ کهه ضهمرر
ناآگاه جمع ِ ایرانران در هزارهها و س،هها آفری،ه است .در ههر صهورت م صهود
نهای و منظور نای ِ فردوس قصّهسرای نبوده است.
***
منابع شاهنامه (اعمّ از شاهنامة ابومنصوری و داستانهای میت لّ و همچنرن
منابع کتب و شفاه شاهنامة ابومنصوری) متعّ،د و پراکن،ه بوده ،ول فردوس با
نبو و خالّقرت خود مطالب اضاف و حواد

تکراری را دارای «دینامریم» متنوّع

کرده و داستانهای میت لّ و پراکن،ه را وح،ت و انیجام بخشر،ه است.
ماهرّتِ مطالب شاهنامه حماسة ملّ ایران و زبانِ شاهنامه زبان ملّ ایران و
اقوام فارس زبان در دورة اسالم است.
تأثرر شاهنامه در ایجاد و تثبرت زبان مل ایران ف ط با تأثرر دانته و کمه،ی
اله در ایجاد و تثبرت زبان مل ایتالرا قابل م اییه است.
یک از مشخّصات کمنظرر شاهنامه این است که فردوس در سرودن ایهن
اثر عظرم به هریوجه اصول مورد قبول فرمانروایان روزگهار ،اعهمّ از سهامانران و
نزنویان ،را رعایت نکرده است.
وجود رستم به تنهای نوع تأیر ،و تجویز در مهورد اسهت الل شخصهرّت
اخالق و انیان و پهلوان و ح ّ اعتهراِِ فرمهانبران در برابهر لهم و بره،اد و
استب،اد و فیاد فرمانروایان محیوآ م شود .طبعاً چنرن دی،گاه برای سامانران
که با خانان ترک و سرمجوریان و البتکرن مواجه بودن ،و محمود و میهعود ،کهه
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جز تیلرم محض و اطاعت مطل تحمّل رفتاری دیگر ن،اشتن ،،نم توانیت قابل
قبول باش .،است الل و عظمت شخصرّت رستم و جاهطلب و نامجوی اسفن،یار و
چهرة منتفک و معترِ پرران نیبت به افراسراآ چنرن تضادّ استثنای و آشهکاری
را نشان م ده .،نم توان تصور کرد تنها این سه برت که فردوس از زبان رسهتم
گفته است ،برای امرر سامان و سلطان نزنوی و هر فرمانروای دیگر قابل تحمّهل
بوده باش:،
چو خشم آورم شاه کاووس کریت؟
چرا دست یازد به من ،طوس کریت؟
مرا زور و فرروزی از داور است
نه از پادشاه و نه از لشکر است
که آزاد زادم نه من بن،هام
یک بن،ة آفرینن،هام
شای ،بتوان گفت همة این دلرریها و صالبتها م تبس از داستانهای کهن
و ناش از امانت فردوس در ن ل روایات بوده است؛ ول هرگز نمه تهوان بهاور
کرد فردوس متوجه این تضاد و نتایج مطلوآ آن نبوده و باوجود امکان تغررهر و
تع،یل بعض جزیئات عم،اً (برحَیَب سلر ة استوار و خصلت ی

ده ان ایران )

در حفظ روایات کهن به صورت اصل نکوشر،ه است.
***
امروز پس از گکشت هزار سال تجیّم زن،گ و شخصرت فردوس بیرار
دشوار است و در واقع ،جز افیانههای فراوان که همه از روی عالقه به فردوسه
و برپایة تصورات و قرائن ساخته و پرداخته ش،ه ،هری چرز در این زمرنهه نمه -
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دانرم جز اینکه وی مردی ایران بوده و یک از بزرگترین و باشهکوهتهرین آثهار
ادب و حماس و یا اساطرری و تاریخ جهان را بهوجود آورده است .اگرچه پ
بردن به روح پاک و ان،یشة بلن ،و طبهع منرهع و ذور لطره

و نبهو و دانهش و

برنش و جهانبرن ِ ژرر فردوس  ،از روی مطالب شاهنامه کار دشواری نریت.
***
ی

اثر هنگام جاودانه و اثر مل م شود که به نحوی از انحهاء راضه -

کنن،ه و پاسخگوی «آمال» و «آالم» ضمرر آگاه و ناآگاه فهردی و جمعه باشه ،و
این ویژگ میألهای ژررتر و فراتر از ارزش و زیبای هنری است .ارزش ادبه
و هنری م توان ،اثری را در دفتر و فهرست مررا

ادب و فرهنگه ثبهت بکنه،،

ول نم توان ،اثری را ب،ون احراز آن ویژگ وص ناپکیر بر اریکة آثار جهاودان
مل بنشان.،
از مران ده تا دوازده اثر جاودان مل و «کالسر ِ» ایران ،ب تردی ،،م تهوان
آثار چهار شخصهرت بهزرگ ،یعنه فردوسه و سهع،ی و حهافظ و مولهوی ،را
باشکوهترین آثار مل و در ردی

بزرگترین آثار ادب و فرهنگ جهان بهشهمار

آورد.
هرگهاه ،چنههانکهه بعضه دانایههان معت ،نه ،،بههه سههه نهوع آگههاه  ،یعنه
«خودآگاه » و «ناخودآگاه » و «زیرآگاه » باور داشته باشرم ،م توانرم سهع،ی
را مظهر خودآگاه و حافظ را جلوهگاه ناخودآگاه و موالنا را تجلّ زیرآگاه
و فردوس را تجلّ ناخودآگاه ِ جامعة ایران ب،انرم .بهعبارت روشنتر:
فردوس  ،مُنادی عزّت و اصل و نَیَب ملت ایهران و مظههر ضهمرر ناآگهاه
جامعة ایران است.
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سع،ی ،شخصرّت مصلحتگرا و معلم و ان،رزگوی جامعه و تجلّ ضهمرر
آگاه و نریزة طبرع و ب آالیش مردم ایران است.
حافظ ،انرس و مونس و نمگیار و شهرزاد قصهپرداز و پاسخگوی آمال و
آالم انیانِ ایران و همزاد ضمرر ناآگاه او محیوآ م شود.
موالنا ،کاروانیاالر هجرت و رجعت انیان از نربهت بهه وطهن و از «مهن
جزئ » به «من کلّ » و مبشّر ب باک قرام و ان الآ روحان و عرفان و بازگشهت
از طلیم نریت ِ هیت نما به سرزمرن مألور ،ول فراموش ش،ه و عرّار ن بزن و
دیوانة زنجرر گیلِ زن،ان شکن و بُخت حمّالِ کوسِ و طهوط محبهوس و فرهل
میتِ دور از هن،وستان و طوفان و انفجارِ زَبَر آگاه انیان است.
***
فرهنگ ایران و سن ،بزرگ هویتِ مله  ،یعنه حماسهة فردوسه  ،کهه در
بحبوبة نلبة عناصر ترک و عرآ رویر ،و بالر ،و در م،ت هزارسال در برابر سرل
تهاجماتِ ترک و مغول و ترمور و عثمهان و روس ههمچنهان پایه،ار و پاسه،ار
فرهنگ ایران بود .از آناز س،ة چهاردهم هجری شمی با خطر نفوذ و اسهترالی
ب ح َ،و مرز فرهنگ نرب رو بههرو شه .،و پهس از جنهگ دوم جههان آسهرب
دیگری که خطر روشنفکرمآبان بود ،به آفت نخیترن پروست.
از این دو آسرب بزرگ ،آسرب نخیترن ،آفت مزمن و گیترده و پنهان بود
که همچون موریانه ریشه و تنه و شاخیار فرهنگ کهنیهال ایرانه را فرسهوده و
پوسر،ه کرد .و اکثر مظاهر فرهنگ مل را از عرصة زن،گ مردم به محافل علم
و م،ارس و دانشگاهها و نمایشگاهها و باالخره موزهها منت ل ساخت.
آسرب دوم ،که معجون از ادّعهای تجه،د و نهوآوری و انیهان دوسهت و
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چپگرای و آزادیخواه و سنتشکن بود ،محابا و ب،ون تأمل و ترحّم ،سنن و
عناصر فرهنگ و اجتماع  ،حت آرمانها و اخالر ایرانه را محکهوم و منهزوی
کرده و در اذهان پرروان معصوم و ناآگاه خود ،بهخصوص جوانان ،این تصهور را
بهوجود آورد که همة سنتها و عناصر دیرینِ اجتماع و فرهنگ بای ،در ردی
ارتجاع و استب،اد تل

گردد و از عرصة زن،گ و فرهنگ و هنر ران،ه شود.

این هر دو آسرب و خطر هرگز با دشمن آشکار به مر،ان نمه آینه ،و بهه
همرن علت خطرناکترن ،و زیانبارتر .آسرب نخیهت حته از تعظهرم و سهتایش
فرهنگ و سنن ایران خودداری نم کن ،،منتها جای آنها را بررون از متن زنه،گ
مردم در کتابخانهها و دانشگاهها و موزهها م پین،د و آفت دوم از طری بحث و
است،الل و م اله و کتاآ و سخنران برمبنای ای،ئولوژی و مرام مورد عالقة خهود
پایهها و ریشههای فرهنگ مل را فرو م ریزد و ریشهکن م سهازد و سرچشهمة
اعت ادات و عالی گکشته را م خشکان ،و با ایجاد ب،برن و عناد و تح رر نیبت
به اصول فرهنگ و هویتِ مل عمالً به آسرب نخیت ،یعن استرالی به حه ّ،و
مرز فرهنگ برگانه و نیران بلکه تح رر هویت و سنن و آرمانهای ایران  ،کمه
م کن.،
این نکته بای ،دقر اً مورد توجه باش ،که فرهنگ مله  ،ارتبهاط بها افکهار و
ع ای ،برهوده و بعض عادات منف و مانع پرشرفت و ترق مادی و معنوی نه،ارد
و با استفاده از همرن ابهام است که آسهربههای دوگانهه توانیهته اسهت اسهاس
فرهنگ ایران را بهعنوان افکار و عادات منف و مانع پرشرفت متزلزل بیازد.
شاهنامه با توجه به ماهرّت خود ،برش از دیگهر آثهار و مواریهثِ ایرانه از
تاخت و تاز نربزدگان و روشنفکر مآبان و هویتّ باختگان آسرب دیه،ه و امهروز
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بهن،رت م توان کودک پر،ا کرد که با داستانهای مل ایران و سرماهای حماسهة
مل آشنای و انس داشته باش .،سالهاسهت در مه،ارس و انتشهارات و رادیهو و
تلویزیون و سرنما جای فردوس و شاهنامه ت ریباً بهکل خال است .در سهرنما و
تلویزیون پرچم پهلوانان کشور آفتاآ تابان به جای درفش اژدها پرکهر رسهتم در
اهتزاز است و بازیگران و قهرمانانِ یونان و روم و سام و مغول و اروپهای و
آمریکای و ژاپن و  ...خاطرة رستم و اسفن،یار را از خاطرهها زدودهان.،
ناگفته نگکاریم که در کنار میاع علم معتبری که دربارة فردوس و اثهر
بزرگ او از مول تا وولَرس و مرنوی و سعر ،نفری و از نل،که تا وُل
و قزوین و استاریک

و بهرتلس

و از مجموعة خطابهها و م االت مربوط به هزارة فردوس

تا مجموعة انیترتوی خاورشناس اتحاد جماهرر شوروی صورت گرفته و از نظر
کرف و کمّ یک از اساس ترین سلیلة مطالعات و تح ر ات و کارههای علمه
در زمرنة ادبرات و فرهنگ ایران بهشمار م رود ،از سالها پرش مباحثات ب ثمری
نرز به عمل آم،ه که به جای حررِ حیاآ و بحث جّ،ی دربارة شهاهنامه ،جنبهة
حمله و دفاع و بهخصوص دفاع داشته و حماسة بزرگ ایران از کشهمکش ایهن
دو دی،گاهِ تنگ و ترره یعن «دی،گاه جاهالنة حملهه بهه فردوسه و شهاهنامه» و
«دی،گاه ترحّمآمرز دفاع از حرثرّت فردوس و شاهنامه» آسربهها دیه،ه و ت هّ،س
مل و حرثرتِ خ،شهناپکیر خود را از دست داده است.
***
اشتباه است اگر تصور کنرم شاهنامه در بعضه ادوارِ متهأخَر مهورد توجهه
خاص بوده ،و فردوس و شاهنامه را بزرگ کردهان .،توجه صوری به شاهنامه نه-
تنها بر شأن آن نرفزوده ،بلکه حماسة مل ایران را خفر

کرده و آن را از خانه و
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قهوهخانه و زورخانه و مر،انهای شهرها و روستاها ،به صهحنة تنهگ و محه،ود
دانشگاهها و عرصة کاذآ تبلرغات کشهان،ه و حرمهت و همگهان بهودن آن را از
مران برده است .بای ،ب،انرم هر آنچه از متن زن،گ جامعه یا حرمهت و عهزّت در
تابوت بلورین به موزهها سپرده شود ،مُرده است.
***
بن،ه نخواستهام در این م اله به مباحث عموم و میائل جزئ مربهوط بهه
فردوس و شاهنامه بپردازم ،بلکه ف ط خواستهام نکات مهم و قابل توجهه دربهارة
اهمرت و ارزش حماسة مل ایران و عظمت خ،مت فردوس و میائل اساس و
احراناً مورد اختالر یا مورد نفلت را مطرح بکنم .ب،یه است بهاوجود کارههای
عم،های که دربارة فردوس و شاهنامه انجام یافته ،در این بهاره گفتنه فهراوان و
عرصة پژوهش برکران و درهای مطالعه و تح ر به روی پژوهن،گان باز اسهت و
همرشه باز خواه ،بود و در ههری زمرنهه و مهوردی از میهائل متعه،د راجهع بهه
فردوس و شاهنامه هری کس نم توان ،م،ع باشه ،کهه آخهرین کهالم را گفتهه
است.

