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دكتر غالمحسين يوسفى

شناختن شاهنامه فردوسى و به روح و جوهر آن پى بردن موضوعى نيست
كه سرسرى گرفته شود .كارى است مهم ،بلكه براى مردم ايران وظيفههاى اسهت
خطير .حتى به گمان من آنچه اين اثر بزرگ براى حيات معنهوى انسهان ،خاصهه
ملت ما پديد آورده ،آن قدر ارجمند است كهه اگهر اص صهميم دد بهدان معرفهت
حاصل نكرده باشيم ،ايرانى با فرهنگ نمىتوانيم بود.
اين ضرورت در اين قرن ،بيشتر اص هر وقت ديگر احساس مىشهود .صيهرا
در عصر ما تمدن جديد و علم و صنعت مغرب صمين با شيوههاى اقتصادى و بهه
مدد وسايل ارتباط جمعى ،جهان را به سوى يكنواختى ددآصارى سوق مىدهد كه
حاصل آن تضعيف صندگى معنوى بشر ،يكدست شدن انديشهههها وآرمهانهها و
خشك گشت ريشه فرهنگهاى ملى است و در نتيجه ،عقيم شدن فكر انسهان اص
آفرينندگى .در اين ميان شهرق  -كهه صادگهاه انديشههههاى وا و داراى معهارفى
درخشان و انسانى بوده است  -اگر هوشيارى به خرج ندهد ،صيان مىبينهد صيهرا
حالت گيرنده و پذيرنده را پيدا مىكند.
 .مجله كلك شماره  1371ص .32-33
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تمدن ماشينى و توليد روصافهزون و بهاصارجوى آن ،بشهر را بهدان مشهغود
مىدارد كه هر روص محصولى براى راحتى پديد آورد و بدان دلخهو

اسهت كهه

اتومبيل دارد و يخچاد و تلويزيون و ديگر وسهايل گونهاگونا اص ايهن رو ،بهراى
به دست آوردن هر چه بيشتر آنها شه
حيات او متوجه شده است به كسه
پرداخت اقساط فراوان .بدين ترتي
اص انسانسل

و روص در ته

معها

اسهت و ههد

درآمهد بيشهتر بهراى مصهر

افهزونتهر و

اندكاندك مجاد انديشيدن و به خود آمهدن

مىگردد.

اگر صندگى اص معنويت تهى شود و غايت حيات در اين منحصر گهردد كهه
آدمى  -به قود كاليكلس  -فقط خواهشها و امياد خهويش را سهير كنهد تها بهه
سعادت رسد ،در اين صورت به سقراط بايد حق داد كه اين گونه صنهدگى كهردن
را تشبيهكرده است به حالت كسى كه «مبتلى به جذام و خار

بدن باشد و ههيچ

كس هم او را اص خاراندن بدن بهاص نهدارد و او تمهام عمهر خهود را بهه خارانهدن
بگذراند .آيا صندگى او را مىتوان صندگى با سعادتى شمرد؟»
چه قدر فرق است ميان عالمى كه چارچوب صدگى خشك ماشهينى بهراى
انسان مىساصد كه فقط پود در بياورد و بخرد و مصر

كند و بهه چيهزى ديگهر

نينديشند با آنچه در شاهنامه فردوسى مىخوانيم كهه رسهتم بها همهه احتهرام بهه
گشتاس

و اسفنديار و اعتقاد به رعايت خواست آنان ،ننگ صبونى و بىآبرويى را

نمىپذيرد و به ميدان رفتن حتى جان سپردن را بر آن ترجيح مىدهد! يا سهياو
با ايمان به پاكدامنى خويش با سرافراصى مردانه به ميان آتش مىرود و هرگز قدم
استوار او در راه شر

و تقوى نمىلرصد .همچنان كه ديگر قهرمهان شهاهنامه نيهز

پايبند نام و ننگاند و براى چيهزى بهر تهراص «خهود» و جسهم و راحهت «خهود»
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مىصيند .اص اين رو نيستى اص پستى و خوارى در نظرشان آسانتر و گواراتر است.
در قرن حاضر ،استفاده اص وسايل جديد صندگانى به حدى رسيده كه همهه
كارها به مدد ابزارهاى خودكار بهراى انسهان انجهامپهذير شهده ،حتهى در دانهش
سيبرنتيك انسان مث ً درصدد است بداند ماشين تا چه حد ممكن است اص اعمهاد
اساسى صيستى تقليد كند ،به عنوان نمونه ،در كارى شبيه فكر كهردن ،تها در همهه
صنايع به تدريج بتوان شيوه اتوماسيون را به كار برد.
اگر اين پيشرفتهاى فنى و صنعتى جهان كه البته به جاى خود سودمند و
مغتنم است ،مردم شرق را به اين پندار و غفلت بكشهاند كهه سهعادت بشهر نيهز
چيزى جز اينها نيست و وى اص ميراث فرهنگى انسهانى خهويش بهى نيهاص گشهته
است ،صيانى است بزرگ .صيرا آنچه شخصيت معنوى و فكرى مها را اسهتوارى و
پايدارى مىبخشد ،همين بنيانهاى معرفت و انديشه است .گمان نمهىكهنم ههيچ
فرد دانا و آگاهى با سست شدن و يا پوك شدن اين ريشهها كه سهب

مهىگهردد

شرق در فرهنگ غرب جذب و مستهلك شود موافهق باشهد .شهاهنامه فردوسهى
يكى اص اركان بسيار مهم انديشه و فرهنگ ماست .اص اين رو من هر وقت مىبيهنم
برخى اص فرصندان ما پيش اص آنكه با دنياى شهاهنامه و پيهام انسهانى آشهنا شهوند،
فريفته داستانهاى مبتذد فرنگى مىگردند .در مرتبه معلم و مربى نمىتهوانم خهود
راببخشم.
شاهنامه فردوسى  -برخ

آنچه ناآشنايان مىپندارند فقط داستانجنگها

و پيروصىهاى رستم نيست ،بلكه سرگذشت ملتى است در طود قرون و نمهودار
فرهنگ و انديشه و آرمانهاى آنان است .برتر اص همه ،كتابى است در خورحيثيت
انسان .يعنى مردمى را نشان مىدهد كه در راه آصادگى و شرافت و فضيلت ت

،
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مبارصه و مردانگىها كردهاند و اگر كامياب شده يا شكسهتخهوردهانهد ،حتهى بها
مرگشان آرصوى دادگرى و مروت و آصادمنشى را نيروبخشيدهاند.
حماسه تركي

است اص تاريخ و افسانه يعنى واقعيت و تخيل .با ايهن همهه

شاهنامه اص آثار نظاير خود مث ً ايلياد هُمر  -كه در آن خدايان نيز در كنار آدميهان
درحوادث شركت مىجويند  -به صندگى انسان و حقايق آن نزديكتهر اسهت در
عينحاد كه شاهنامه هشت برابر ايلياد است .اف طهون داد وخهرد را در ايليهاد و
داستانهايى مانند آن ضعيف مىديد و اص صبان سقراط بر ايهن گونهه آثهار ،اص نظهر
تربيتى ،خرده مىگرفت كه در آن اص خدايان  -به پندار انسان كارههايى بهرخ
عدد و نيكى سر مىصند يا خواندن اين اشعار جوانان را اص مرگ بهيم مهىدههد و
ندبه و صارى مردان بهزرگ در ايهن داسهتانها بهه تربيهت روحهى فرصنهدان صيهان
مىرساندو ناتوان و ترسو و فرومايهشان مىپرورد و معتقد بود كه «اگر بخهواهيم
اينها دلير بار آيند ،صم است حكاياتى كه براى آنان گفته مىشهود ،حتهىا مكهان
خو

آن را اص مرگ صايل ساصد» ،صيرا نكته اين است كه اينگونه آثار  -هر چنهد

شاعرانه باشد« -كمتر شايسته آن است كه به گو

اطفهاد و مردانهى برسهد كهه

مىخواهيم سرافراصبار بيايند و مرگ را بر اسارت ترجيح دهند».
شاهنامه فردوسى در معرض چنين انتقادى قهرار نمهىگيهرد .صيهرا ههم در
حمايت دادگرى و خرد و مردمى و آصادگهى اسهت ،ههم راسهتى و نيكوكهارى و
وطندوستى را تعليم مىدهد .چه ارصشى با تر اص اين كهه شهاهنامه بهراى انسهان
كماد مطلوبى مىآفريند وا و بشرى؟ مردمى كه اميد و آرمهان و ههدفى نداشهته
باشند صنده نمىتوانند بود .پس آن كه بتواند براى بشر آمهاد و مقاصهدى شهريف
بپرورد كه ارص

آنها جاودانى باشد و خلل نپذيرد  -نابغهاى است بزرگ.
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شاهنامه در خ د داستانهاى م دانگيز خود مبشر پيامى است چنين پُرمغز
و عميق .گويى حاصل همه تجربهها و تفكرات ميليونها نفوس ،در فراص و نشي
حيات اص پس ديوار قرون به گو

ما مىرسد كه آنچه را به عنوان ثمره حيات در

يافته و آصمودهاند ،صميمانه با ما در ميان مىنهند و همگهان را بهه نيهكانديشهى،
آصادمردى ،دادپيشگى و دانايى رهنمون مىشوند .آنجا نيز كهانديشه عمر صودگذر
ددها را مىلرصاند ،فكر اغتنام فرصت به ما اميد و دلگرمىمىبخشد كه:
بيا تا جهان را به بد نسپريم
به كوشش همه دست نيكى بريم
نباشد همان نيك و بد پايدار
همان به كه نيكى بود يادگار
بيا تا به شادى دهيم و خوريم
چو گاه گذشتن بود بگذريم
بى سب

نيست كه آفريننده شاهنامه را »حكيم« خواندهاند .مگر وى چنهين

انديشههاى حكيمانه را به صيباترين صورت ،بر پرده شعر تصوير نكرده است؟
با توجه به اين جنبه انسانى شاهنامه بود كه چند ساد پيش نوشته بودم:
«امروص كه در كشاكش پريشانىها و سرگشتگىهاى قهرن بيسهتم ،جوانهان مابهه
هدايت و تربيت درست نياصمندند تا به اصود اخ قهى و فضهايل بشهرىايمهان
آورند و شخصيتى استوار و تزلزدناپذير بيابند ،احتياج به شناختنفردوسى و پى
بردن به روح حماسه ملى ما محسوستر است .صيرا يكى اصمهمترين عواملى كه
مىتواند جوانان كشور را با هد

و با شخصيت بار آوردشناختن ايهران ،عشهق

به ايران و كوشش در راه سربلندى ملت ايران است وآثار ادبى ما به خصهوص
شاهنامه در پديد آوردن اين روح و منش در ايشانبسيار مؤثر تواند بود».
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اما ت

در راه حصود اين آگاهى فقهط بهه منظهور شهناختن ديروصمهان

نيست ،هد

اصلى پيوند صدن فرهنگ قوى گذشته بها حيهات كنهونى و سهاختن

امروص و فرداست .به ع وه شكى نيست كه براى آفريدن فرهنگى صنهده و بهارور،
هر ملتى احتياج به صبانى توانا و غنى دارد .به عبارت ديگر ،انديشه و صبان چنهان
به هم پيوستهاند كه وجود هر يك اص آنها بدون ديگرى صورتپذير نيست .آنهان
كه با آموختن صبان فرنگى ،آن هم در حد متوسط ،مىپندارند بدان وسيله اص نظهر
فرهنگى توانند انديشيد ،اص چند جهت در اشتباهاند .او صمانى دراص بايد بگذرد تا
كسانى امثاد ايشان ،خود دانش و فرهنگ غهرب را درك كننهد و بعهد اص مرحلهه
تقليد به مرص ابداع و آفرينش برسند .ثانياً همه كوشش و ته

ايهن اشهخاص -

اگر به جايى هم برسد  -بيشتر به سهود فرهنگهى ديگهر اسهت نهه در راه غنهاى
معار

قومى و گستر

دانش و معرفت در اين سرصمين.

تقويت و بسط صبان فارسى و رساندن به مرصى كه صبان پرورده فرهنهگ و
انديشههاى درخشان انسانى باشد اص طريق غور و تأمّل در شاهنامه و صبان توانگر
و وسعت تعبير آن صورت پذيرفت و اين خود مزيتى است خاص براى ايهن اثهر
بزرگ.
نكته ديگر كه در باب شاهنامه گفتنى است ،محهدوديتى اسهت كهه شهاعر
حماسهسرا ،اص جمله فردوسى ،در سهرودن داسهتانهها دارد .يعنهى آصادى وى در
داستانپرداصى محدود است .صيرا اين گونهه قصهههها را ملهت او نسهل بهه نسهل
بهخاطر سپردهاند و تصر
جهان اص نظر قال

در آنها مقدور نيست .حتى اكثر منظومههاى حماسهى

و ساختمان در ابيات متحدالشكلى به نظم در آمده است.

با اين همه ،فردوسى توانسته است ايهن داسهتانهها را  -در عهين رعايهت
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امانت  -چنان هنرمندانه بيان كند كه همه روايات پيشهين را تحهتالشهعاع قهرار
دهد .به عبارت ديگر ،هنر او در پروراندن و شهكل دادن بهه ايهن داسهتانهاسهت
بهصورتى شاعرانه و دلپذير .در اين كار وى چنهدان توفيهق يافتهه كهه گهويى بهه
آفرينشى دست صده و روحى نو در حماسه ملى ايران دميده و عمرى ابهدى بهدان
ارصانى داشته است.

