ما و فردوسي

*

محمدعلي اسالمي ندوشن

اين روزها حرف فردوسي زياد به ميان ميآيد ،ولي اگر ما ارادتي بهه ايهن
مرد داريم ،نخستين نشانة ابرازش آن است كه خود را تا حدّ ادراك زبهان او بها
ببريم .منظور از ادراك زبان آن نيست كه لغتهها اهاهنامه را مينهي كنهيم ،يها
نكته ها مشكل ايرهايش را بگشاييم؛ منظور آن است كه بها دنيها اهاهنامه و
فردوسي يك حدّاقل تفاهم برقرار سازيم .حقيقهت ايهن اسهت كهه راباهة مها بها
ااهكارها فكر گذاهتهمان و ازجملهه اهاهنامه ،گسهيخته اسهت؛ از اهار و
سهرورد و ناصرخسرو حهرف مهيزنيم ،ولهي اگهر اارهها و سههرورد ها و
ناصرها در ميان ما بودند ،نميدانم كه چه به روزاان ميآورديم.
دنيا بزرگان گذاته از اينرو برا ما بيگانه اسهت كهه مها درسهت هدّ
چيز را ميخواهيم كه آنها ميخواستند .اگر آنها هم آنچه را كه بسيار از ادبا و
روانفكران ما ميخواهند و دنبالش هستند ،ميخواستند ،ميتوان يقين داات كهه
سرچشمة فكر ميخشكيد و هيچ ااهكار در اين زبان به وجود نميآمد.
بياييم به فردوسي ،فردوسي كيست؟ يك مرد ساده ،يك دهقانزادة طوس،
از خانوادها گمنام كه نظيرش دهها ههزار در خراسهان آن روز بودنهد ،لهيكن او
* .يغما ،سال بيست و هشتم ،امارة اشم ،اهريور  ،1354صص  321تا .328
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تفاوتش با ديگران در آن بود كه تبلور روح قوم ايراني قرار گرفهت .و البتهه بايهد
آفرين گفت به فرهنگ و جاميها كه كسي چهون فردوسهي توانسهت از آن سهر
برآورد .يك جامية حقير كه تنها به فكر نان و آب خود بااد ،قادر نيست كهه بهه
مرداني چون فردوسي اجازة باليدن بدهد .اين افتخار ،اين بار نيز باز ميگهردد بهه
طبقة متوسط و گمنام ايراني كه در طي تاريخ همواره بهار تمهدّن و فرهنهگ ايهن
كشور را بر دوش دااته است.
اين اوّلين حقيقت را دربارة فردوسهي بايهد دانسهت كهه اگهر او توانسهت
ااهنامه را بهوجود آورد برا آن بود كه بهه چشمدااهت «مهزد» كهار نميكهرد.

1

برخالف آنچه در افسانهها آمده ،ااهنامه كتاب قابل تقويم به پول نبود .ارزش آن
به بها

مر و به بها آرمهان صهاحبش بهود .از آن بها تر ،اهاهنامه در چشهم

فردوسي ،جان ايران بود؛ كتاب كتابها كه ميبايست رمز زندگي را كشه

كنهد و

به بازجست گذاته پردازد ،تا در پرتو چراغ مردگان ،زندگي بيرمه زنهدگان را
نيرو ببخشد.
هيچ كتابي در زبان فارسي آنقدر ساده و انساني پا به رصة وجهود ننههاده
است؛ در انزوا و خلوت ،در قريها كه اايد هرگز بااندهاش پها از آن بيهرون
ننهاد ،در وقار و اخالص ،مانند كوه ظيمي كه از زير آب سر برآورد.
ااهنامه كتاب دّ غوغا و دّ تفاخر است ،نمايانگر نبهوغ نييهق قهومي
است كه نودولتي را پشت سر نهاده و به پختگي و بزرگمنشي رسيده.

 .1سرودن ااهنامه در صر سامانيها آغازگشت و محمود غزنو زماني بر تخت نشست كه بيش از
دو سوم آن سروده اده بود .تنها در اواخر مر فردوسي بود كه به لت فقر اا ر و بيضي مالحظات
ديگر ،ااهنامه به دربار محمود ر ه اد و خوابختانه ناكام گرديد.
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زندگي فردوسي نيز همآهنگ باروح كتهابش اسهت .دوسهت دااهتن همهة
آنچه زيبايي طبييي و سالم دارد؛ بههار و بهو خهوش و رو خهوش و صهدا
خوش؛ سوار و اكار و آن مقدار استاا ت كه نُقل و نان و نبيد بر سر سفره
بااد؛ و همهة اينهها بهاز فهروآ و آسهتانه قهرار ميگرفتنهد بهرا رسهيدن بهه آن
سا تها بزرگ كه بر سر سرودن ااهنامه گذارده مياد.
چه زندگي فردوسي و چه محتوا ااهنامه پيروز زيبايي ساده و انساني
را بشارت ميدهد ،كه پايدارترين و درستترين و همگانيترين زيباييهاسهت ،و
غني و فقير به آن دسترسي دارند؛ و ايرها كه جار مياهوند ،بهيش از هرچيهز
يادآور روندگي و رويندگي طبييت هستند؛ چون باز ادن اكوفهها ،روان اهدن
آبها بهار از كوه ،سرازير ادن گوزنها به سو آبشخور ...همهچيز پهاكيزه و
نيرومند و سراار از زندگي است.
و اين مرد ،در طي مر خود كه نه بلندتر و نه كوتاهتر از يك مر طبييهي
بود ،گويي به دراز قرنها زندگي كرد؛ چهه ،گواهها و جزيهي از فرزانگهي و
اور و غم و ااد همة قهرمانهايش را در خود جا داد؛ با همة آنها سر كرد و
با همة آنها همهدرد انسهاني بههخرج داد ،حتّهي پهلوانهها تيرهروانهي چهون
افراسياب و گرو زره.
اما دنيا ااهنامه چه دنيايي است؟ حماسهة نهداد آريهايي؟ حماسهة قهوم
ايراني؟ ستايش از اميران و دولتمندان و زورآوران؟ اينها حرفهايي اسهت كهه از
اين و آن و بخصوص جوانها انيدهايم و ترديد نيست كه افراطي و نسهنييده
است .ااهنامه در نيمة اول خود ،سرگذات قوم ايراني است در دوراني كه مردم
صريحتر و روانتر زندگي ميكردند و از آلهودگي و پيچيهدگي زنهدگي متصهنّ
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بهدور بودند؛ مذهق ساده بود ،آيينها ساده بود ،و همهچيز بر اساس يك سلسله
قوا د «خهوب و بهد» و «روا و نهاروا» جريهان پيهدا ميكهرد .در دوران داسهتاني
ااهنامه كمترين تيصّق ديني نميبينيم .حتي درست رواهن نيسهت كهه در ايهن
دوره دين ايرانيها چيست .همين اندازه مشخص است كه به خدا يگانة ناپيهدا
ا تقاد دارند و كام و ناكاميها از او ميدانند .در جنگهايي كه برپا ميگهردد ،نهه
پرستشگاهي خراب مياود و نه پرستشگاه تازها آبهاد .نهه قربهاني اسهت و نهه
مراسم نااي از خرافات .هنگام رو بردن به يزدان و حاجت خواستن ،تنهها تهن
استن است و نيايش ،همين و بس .تهذيق نفس و توكهل و آنگهاه اطمينهان بهه
پيروز كه خاص طباي تلاي

اده و پيشرفته است؛ چه ،ميدانند راههي را كهه

در پيش دارند ،راه درست و در جهت نيكي است.
ايرانيها و تورانيها دو قوم برادراند .آنچه آنها را از هم جدا ميكنهد و در
برابر هم ميايستاند ،رهبر و فرمانروايي بد است .تورانيها به آتش فرمانروايهان
بدكارهاان ميسوزند ،كه با كشتن ايرج به دست تور اروآ مياود و سپس ادامه
مييابد.
در ااهنامه اگر جانق ايرانيها گرفته مياود ،تنها به آن لت نيسهت كهه
ايراني هستند ،بلكه به آن سبق است كه در جبهة خوبي قرار گرفتهانهد .ايرانيهها
از نظر ااهنامه تافتة جدابافتها نيستند كه سراپا ميصوم بااند ،آنها نيز ميتوانند
از طري فرمانروايانشان در ميرض گناه يا ااهتباهكار قهرار گيرنهد .گجنگهها
هاماوران و مازندران را به ياد بياوريم).
انسانها بد يا نيمبد در ميان ايرانيها هستند ،چون سلم و تور يا كاووس
يا گشتاسق يا گرگين ميالد ،همانگونه كه انسان خوب در ميان تورانيهها ديهده
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مياوند چون اغريرث ،برادر افراسياب يا فرنگيس و جريره ،و خود پيران .امّهة
مردم توران به هيچوجه در ااهنامه محكوم نمياوند ،زيرا بالذّات بهد نيسهتند و
استيداد تشخيص خوبي از بد را از دست ندادهانهد؛ بهه محهن آنكهه فرصهتي
بهدست آيد به جانق نيكي ميگرايند ،دليلش همان محبت و احترامي اسهت كهه
سپاهيان تور به ايرج پيدا ميكنند .و بيد ،مردم تورانزمين بهه سهياوش ،كهه ايهن
هردو امر موجق نگراني و بغن تور و افراسياب ميگردد.
با اين حال ،انضباط و رق قوميت حكم ميكند كه پشت سهر فرمهانروا
خود بايستند .اين كشمكش دروني و گرايش دوگانه در وجهود پيهران سپهسها ر
تيسّم مييابد .در ين آنكه ح را به جانق ايرانيها ميداند ،نميتواند نسبت به
افراسياب كه مخدوم و خويشاوند اوست وفادار نمانهد ،و همهين ،مهاجرا او را
بهصورت يكي از تراژد ها بسيار ظري

و غمانگيز ااهنامه درميآورد.

در ااهنامه آنچه محكوم مياود نداد در برابر نداد ديگهر ،يها قهومي در
برابر قوم ديگر نيست ،بلكه آن ذّه از راهبراناند كه سلسلهجنبان بد ميگردند.
حّاك ماردوش بر همان ايرانياني حكومت ميكند كه فريدون خواهد كهرد؛ امها
چون فريدون و كاوه ميآيند همهچيز به ناگهان دگرگون مياود.
از سو ديگر در ااهنامه ،برخالف كتابها مشابه يا همزمانش ،تا پيش از
ظهور زرتشت اختالف ديني موجق بروز جنگ نمياود .در همرر مهيبينيم كهه
خدايان به دو دسته مياوند :دها جانق تروائيان را ميگيرند و دها جانق
آخائيان را .در همان دوراني كه داستانها ااهنامه تكوين مييابهد گنزديهك سهه
هزار سال پيش) دوران اختالف مذهق و بردگي است كه از هيچيك از ايهن دو،
نشانها در ااهنامه نمهيبينيم .مقهارن همهان زمهان آاهور ها بهه سهرزمينها
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همسايه هيوم ميبردند و ميابد را ميكوفتند و مردم را قتل ام ميكردند و نظهام
برده دار سراسر دنيا اناخته اده را از چين تا يونان گرفتهه بهود ،و رفتهار بها
بردگان از رفتار با حيوان بدتر بود و مثالً در چين پنج برده را با يك گاو مياو ه
ميكردند و چون پادااه يا رئيسي ميمرد ،غالمان و كنيزكان جوانش را به همهراه
او زنده به گور ميكردند .ااهنامه ،چنان كه ميدانيم دور از اين هوالم اسهت .در
آنيا همة ايرانيان «آزادگان» خوانده مياوند و اگهر «آزادگهان» از نهاآزادان جهدا
ميگردند ،برا آن است كه اينان در تحت استيال حكومتي بهسهر ميبرنهد كهه
فاقد نيابت و تمدّن است.
در نيمة اوّل ااهنامه انحصار طبقاتي نيز نيست .كسي چون كاوه ميتوانهد
از پايينترين حرفه كه آهنگر بااد به با ترين مقهام ،يينهي سپهسها ر ايهران
برسد .ايار ااهنامه اين است« :تو داد و دهش كن فريدون تويي».
از اين حيث جهوّ اجتمها ي دوران داسهتاني ،بههمراتق از دوران ساسهاني
پاكيزهتر است .در برابر فضا باز و نرم و بيتيصّق دورة داستاني ،صر ساساني
يك دورة منحط اناخته مياود.
جنگهايي كه ايرانيها به آن دست ميزننهد ،از لحهاا اخالقهي و انسهاني
توجيهپذير است ،زيرا يا جنگ تدافيي است و يا برا دفهاآ از خهوبي .نخسهتين
نبرد با دستگاه حّاك است .جنگ دوم برا كينخواهي ايرج ،سومي كه از همه
بزرگتر است و مهمترين قسمت ااهنامه را در بر ميگيرد ،بهرا گهرفتن انتقهام
خون سياوش .اين جنگ با كشهته اهدن افراسهياب و گرسهيوز و گهرو زره كهه
مقصرين اصلي هستند پايان ميگيرد .همة خونهايي كه ريخته مياهود بهرا آن
است كه ح بر كرسي بنشيند.
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و اما انسانها ااهنامه گباز در دورة داستاني) اين خصوصيّت را دارند كه
برا زندگي مرز قائل بااند ،و آن را به هر قيمت كه اد نخواهند .در نزد آنان
«نام» بر «نان» برتر دارد و «نام» در خدمت به نيكي به دست ميآيد .مرداني كهه
در ص

ايران هستند ،آگاهي دارند كه «اصول» بايد محترم اهمرده اهود .وقتهي

كسي برا «نام» و برا حفه اصهول زنهدگي كهرد ،خودخواهيهها اخصهي
خودبهخود ميال چنداني برا بروز نمييابند و همبسهتگي انسهاني و همهدرد ،
جها تكههرو را ميگيههرد .مههرد آرمههاني ،مهرد نمونههه «رسههتم» اسههت كههه همههة
خصوصيات بارز اخالقي اهاهنامه را در خهود متيسهم دارد .مهرد يگانهه ،كهه
ادبيات هيچ كشور نظيرش را بهوجود نياورده است.
اين حف اصول بهحدّ اهميّت دارد كه حتّي خويشاوند و پيوند خهون
نيز در برابرش بيتأثير مياود .فريدون به مرگ دو پسهر خهود ر ها ميدههد ،و
كيخسرو به رو پدر بزرگ خود تيغ ميكشد ،و فرنگيس خهون پهدر خهويش را
مباح ميامارد.
ميتوان گفت كه همة غمها و ااد ها و تالطمها روحي بشر ،نمونهاش
در نيمة اول ااهنامه جا گرفته است .باوركردني نيست كه در سهي ههزار بيهت
گكمتر يا بيشتر) آنهمه مالق بتواند بگنيهد؛ و از ايهنرو اغهراق نگفتههايم اگهر
بگوييم كه ااهنامه صاره و چكيدة تمدّن و فرهنگ ايران در طي دو ههزار سهال
است .در هيچ كتابي در ايران آنهمه كلمة داد و خرد بهكار نرفته كه در اهاهنامه
بهكار رفته .جامية ااهنامه به آن درجه از پختگي و فرهنگ رسيده بود كهه تشهنة
داد و خرد بااد ،و همة قهرمانها نيكوكهارش ،زنهدگي خهود را وقه
كردن اين دو بدارند.

پيهروز
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مههردان و زنههان اههاهنامه تنپههرور و بيكههارگي و تنههگنظر و حقههارت
نمي اناسند ،همة آنان زندگي جواهان و سراهار دارنهد ،حتهي آنهان كهه بهدكار
اناخته ادهاند ،برا پيشبرد منظور خود از پا نمينشينند .جنگ بيامان زندگي
است .زنها ،با آنكه مقام دوم دارند ،در بزرگمنشي و وقار و ايثار و استيداد رنهج
كشيدن ،ميتوانند ماية غرور همة زنها تاريخ بااند.
اينكه گفته اهده اسهت كهه اهاهنامه كتهاب مهردم نيسهت و انحصهار بهه
با نشينان دارد ،ااتباه است .در دورة داستاني ،در جريانهايي كه ميگذرد ،مهردم
با دستگاه رهبر كننده هماهنگي دارند .كاروان يكپارچهها اسهت كهه بهه جلهو
ميرود ،و اگر از افراد اد حرف كم به ميان ميآيد ،اين ،طبييت ادبيهات زمهان
كهن است .آنچه مهم است آن است كه جريان امور رو به روانايي دااته بااد.
اينهاست ارزشها اصلي ااهنامه ،و همينهاست كه كار امروز ها را در
راه يافتن به حريم اين كتاب مشكل ميكند .چنان كه گاهي اين احسهاس هسهت
كه ديوار در ميان ما و آن كشيده اده است .آيا ما ميتوانيم خود را در ااهنامه
باز اناسيم؟ ميتوانيم بگوييم پيوند خوني با كساني داريم كه ارح زندگيشان در
كتاب فردوسي آمده؟ اير را بچه هميماند بدو...
دها از كساني كه نان ادب فارسي ميخورند ،بنا به ايوة زندگيا كهه
دارند ،ااهنامه بيشتر از ديگران برا آنها دنيا غرائق است و هرگهز بهه انهدازة
اكنون «افسانه» نبوده است .و بازهم اگر راهي ميان فردوسي و مردم امروز بااهد،
بايد آن را در نزد خوانندگان نااناختة بيتظاهرش جست.
اينكه در وص

فردوسي برامرده اود كه جاندهندة زبان فارسي اسهت،

گذاتة ايران و قوميّت ايرانهي را زنهده كهرده ،برانگيزنهدة هرق ملّهي و پاسهدار

ما و فردوسي

13

استقالل ايران بوده ،سخنان حكمتآميز بر زبان آورده ،بزرگترين حماسة دنيها را
آفريده ،و از اينقبيل حرفها ...همة اينها كم و بيش درسهت؛ امها آنچهه از همهه
مهمتر است آن است كه فردوسي در كتاب خود حماسة انسان ارزنهده را سهروده
است ،انسان ارافتمند .اگر اين جنبة كتاب او بهرا مها قابهل درك نبااهد سهاير
جنبههايش حرفها توخالي مياود؛ و اگر ايران و گذاته و تاريخش ارزاهي
دارند ،از آنروست كه در هر زمان هدها انسهان ارزنهده و آزاده در آن زنهدگي
كردهاند.

