
 
 
 
 
 

 *ما و فردوسي
 محمدعلي اسالمي ندوشن

 

آيد، ولي اگر ما ارادتي بهه ايهن اين روزها حرف فردوسي زياد به ميان مي

و بها  امرد داريم، نخستين نشانة ابرازش آن است كه خود را تا حدّ ادراك زبهان 

هها  اهاهنامه را مينهي كنهيم، يها آن نيست كه لغت ببريم. منظور از ادراك زبان

 وها  مشكل ايرهايش را بگشاييم؛ منظور آن است كه بها دنيها  اهاهنامه نكته

فردوسي يك حدّاقل تفاهم برقرار سازيم. حقيقهت ايهن اسهت كهه راباهة مها بها 

مان و ازجملهه اهاهنامه، گسهيخته اسهت؛ از  اهار و ااهكارها  فكر  گذاهته

و ها زنيم، ولهي اگهر  اارهها و سههرورد سهرورد  و ناصرخسرو حهرف مهي

 آورديم.دانم كه چه به روزاان ميناصرها در ميان ما بودند، نمي

رو برا  ما بيگانه اسهت كهه مها درسهت  هدّ دنيا  بزرگان گذاته از اين

خواستند. اگر آنها هم آنچه را كه بسيار  از ادبا و خواهيم كه آنها ميچيز  را مي

توان يقين داات كهه يخواستند، مش هستند، ميخواهند و دنبالروانفكران ما مي

 آمد.خشكيد و هيچ ااهكار  در اين زبان به وجود نميسرچشمة فكر مي

زادة طوس، بياييم به فردوسي، فردوسي كيست؟ يك مرد ساده، يك دهقان

ها ههزار در خراسهان آن روز بودنهد، لهيكن او ا  گمنام كه نظيرش دهاز خانواده
                                                           

.328تا  321، صص 1354اهريور امارة اشم، *. يغما، سال بيست و هشتم،   
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ح قوم ايراني قرار گرفهت. و البتهه بايهد تفاوتش با ديگران در آن بود كه تبلور رو

ا  كه كسي چهون فردوسهي توانسهت از آن سهر آفرين گفت به فرهنگ و جاميه

برآورد. يك جامية حقير كه تنها به فكر نان و آب خود بااد، قادر نيست كهه بهه 

گهردد بهه مرداني چون فردوسي اجازة باليدن بدهد. اين افتخار، اين بار نيز باز مي

وسط و گمنام ايراني كه در طي تاريخ همواره بهار تمهدّن و فرهنهگ ايهن طبقة مت

 كشور را بر دوش دااته است.

اين اوّلين حقيقت را دربارة فردوسهي بايهد دانسهت كهه اگهر او توانسهت 

 1كهرد.كهار نمي« مهزد»وجود آورد برا  آن بود كه بهه چشمدااهت ااهنامه را به

نامه كتاب قابل تقويم به پول نبود. ارزش آن ااهها آمده، برخالف آنچه در افسانه

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

بايست رمز زندگي را كشه  كنهد و فردوسي، جان ايران بود؛ كتاب كتابها كه مي

رمه  زنهدگان را به بازجست گذاته پردازد، تا در پرتو چراغ مردگان، زندگي بي

 ببخشد. نيرو

ههاده هيچ كتابي در زبان فارسي آنقدر ساده و انساني پا به  رصة وجهود نن

اش پها  از آن بيهرون ا  كه اايد هرگز بااندهاست؛ در انزوا و خلوت، در قريه

 ننهاد، در وقار و اخالص، مانند كوه  ظيمي كه از زير آب سر برآورد.

 گر نبهوغ نييهق قهوميااهنامه كتاب  دّ غوغا و  دّ تفاخر است، نمايان

 منشي رسيده.است كه نودولتي را پشت سر نهاده و به پختگي و بزرگ

                                                           

بيش از  گشت و محمود غزنو  زماني بر تخت نشست كهها آغازسرودن ااهنامه در  صر ساماني. 1

مر فردوسي بود كه به  لت فقر اا ر و بيضي مالحظات دو سوم آن سروده اده بود. تنها در اواخر  

.ديگر، ااهنامه به دربار محمود  ر ه اد و خوابختانه ناكام گرديد  
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آهنگ باروح كتهابش اسهت. دوسهت دااهتن همهة همزندگي فردوسي نيز 

آنچه زيبايي طبييي و سالم دارد؛ بههار و بهو  خهوش و رو  خهوش و صهدا  

ره   بر سر سفخوش؛ سوار  و اكار و آن مقدار استاا ت كه نُقل و نان و نبيد

گرفتنهد بهرا  رسهيدن بهه آن بااد؛ و همهة اينهها بهاز فهروآ و آسهتانه قهرار مي

 اد.ر سرودن ااهنامه گذارده ميها  بزرگ كه بر سسا ت

ي چه زندگي فردوسي و چه محتوا  ااهنامه پيروز  زيبايي ساده و انسان

هاسهت، و اييترين زيبترين و همگانيدهد، كه پايدارترين و درسترا بشارت مي

اهوند، بهيش از هرچيهز غني و فقير به آن دسترسي دارند؛ و ايرها كه جار  مي

ها، روان اهدن يادآور روندگي و رويندگي طبييت هستند؛ چون باز ادن اكوفه

چيز پهاكيزه و ها به سو  آبشخور... همهآبها  بهار  از كوه، سرازير ادن گوزن

 نيرومند و سراار از زندگي است.

تر از يك  مر طبييهي ن مرد، در طي  مر خود كه نه بلندتر و نه كوتاهو اي

ا  و جزيهي از فرزانگهي و ها زندگي كرد؛ چهه، گواههبود، گويي به دراز  قرن

هايش را در خود جا  داد؛ با همة آنها سر كرد و اور و غم و ااد  همة قهرمان

روانهي چهون ا  تيرههههلوانخرج داد، حتّهي پبا همة آنها همهدرد  انسهاني بهه

 زره.افراسياب و گرو 

 ماما دنيا  ااهنامه چه دنيايي است؟ حماسهة نهداد آريهايي؟ حماسهة قهو

هايي اسهت كهه از ايراني؟ ستايش از اميران و دولتمندان و زورآوران؟ اينها حرف

ايم و ترديد  نيست كه افراطي و نسهنييده ها انيدهاين و آن و بخصوص جوان

در نيمة اول خود، سرگذات قوم ايراني است در دوراني كه مردم است. ااهنامه 

كردند و از آلهودگي و پيچيهدگي زنهدگي متصهنّ  تر زندگي ميتر و روانحصري
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چيز بر اساس يك سلسله ها ساده بود، و همهدور بودند؛ مذهق ساده بود، آيينبه

ران داسهتاني كهرد. در دوجريهان پيهدا مي« روا و نهاروا»و « خهوب و بهد»قوا د 

بينيم. حتي درست رواهن نيسهت كهه در ايهن ااهنامه كمترين تيصّق ديني نمي

 ناپيهداها چيست. همين اندازه مشخص است كه به خدا  يگانة دوره دين ايراني

گهردد، نهه هايي كه برپا ميدانند. در جنگاز او مي هاكام و ناكاميا تقاد دارند و 

ا  آبهاد. نهه قربهاني اسهت و نهه ستشگاه تازهاود و نه پرپرستشگاهي خراب مي

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 

دانند راههي را كهه يپيروز  كه خاص طباي  تلاي  اده و پيشرفته است؛ چه، م

 راه درست و در جهت نيكي است. در پيش دارند،

كنهد و در ها دو قوم برادراند. آنچه آنها را از هم جدا ميها و تورانيايراني

ها به آتش فرمانروايهان ايستاند، رهبر  و فرمانروايي بد است. تورانيبرابر هم مي

اود و سپس ادامه سوزند، كه با كشتن ايرج به دست تور اروآ مياان ميبدكاره

 ابد.يمي

اود، تنها به آن  لت نيسهت كهه ها گرفته ميدر ااهنامه اگر جانق ايراني

هها انهد. ايرانيايراني هستند، بلكه به آن سبق است كه در جبهة خوبي قرار گرفته

توانند ا  نيستند كه سراپا ميصوم بااند، آنها نيز مياز نظر ااهنامه تافتة جدابافته

هها  رض گناه يا ااهتباهكار  قهرار گيرنهد. گجنگاز طري  فرمانروايانشان در مي

 هاماوران و مازندران را به ياد بياوريم(.

ها هستند، چون سلم و تور يا كاووس بد در ميان ايرانيها  بد يا نيمانسان

هها ديهده گونه كه انسان خوب در ميان تورانييا گشتاسق يا گرگين ميالد، همان
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ياب يا فرنگيس و جريره، و خود پيران.  امّهة اوند چون اغريرث، برادر افراسمي

اوند، زيرا بالذّات بهد نيسهتند و وجه در ااهنامه محكوم نميمردم توران به هيچ

انهد؛ بهه محهن آنكهه فرصهتي استيداد تشخيص خوبي از بد  را از دست نداده

گرايند، دليلش همان محبت و احترامي اسهت كهه دست آيد به جانق نيكي ميبه

زمين بهه سهياوش، كهه ايهن كنند. و بيد، مردم تورانتور به ايرج پيدا مي سپاهيان

 گردد.هردو امر موجق نگراني و بغن تور و افراسياب مي

كند كه پشت سهر فرمهانروا  با اين حال، انضباط و  رق قوميت حكم مي

 خود بايستند. اين كشمكش دروني و گرايش دوگانه در وجهود پيهران سپهسها ر

تواند نسبت به داند، نميها مييابد. در  ين آنكه ح  را به جانق ايرانيم ميتيسّ

ا رافراسياب كه مخدوم و خويشاوند اوست وفادار نمانهد، و همهين، مهاجرا  او 

 آورد.انگيز ااهنامه درميها  بسيار ظري  و غمصورت يكي از تراژد به

اود نداد  در برابر نداد ديگهر، يها قهومي در در ااهنامه آنچه محكوم مي

گردند. جنبان بد  مياند كه سلسلهبرابر قوم ديگر نيست، بلكه آن  ذّه از راهبران

كند كه فريدون خواهد كهرد؛ امها  حّاك ماردوش بر همان ايرانياني حكومت مي

 اود.دگرگون مي چيز به ناگهانآيند همهچون فريدون و كاوه مي

در ااهنامه، برخالف كتابها  مشابه يا همزمانش، تا پيش از  از سو  ديگر

بينيم كهه مهي همرراود. در ظهور زرتشت اختالف ديني موجق بروز جنگ نمي

ا  جانق گيرند و  دهرا مي تروائيان ا  جانقاوند:  دهخدايان به دو دسته مي

يابهد گنزديهك سهه انها  ااهنامه تكوين ميرا. در همان دوراني كه داست آخائيان

يك از ايهن دو، هزار سال پيش( دوران اختالف مذهق و بردگي است كه از هيچ

ها  ها بهه سهرزمينبينيم. مقهارن همهان زمهان آاهور ا  در ااهنامه نمهينشانه
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كردند و نظهام  ام ميكوفتند و مردم را قتلبردند و ميابد را ميهمسايه هيوم مي

دار  سراسر دنيا  اناخته اده را از چين تا يونان گرفتهه بهود، و رفتهار بها برده

بردگان از رفتار با حيوان بدتر بود و مثالً در چين پنج برده را با يك گاو مياو ه 

مرد، غالمان و كنيزكان جوانش را به همهراه كردند و چون پادااه يا رئيسي ميمي

دانيم دور از اين  هوالم اسهت. در چنان كه ميكردند. ااهنامه، او زنده به گور مي

از نهاآزادان جهدا « آزادگهان»اوند و اگهر خوانده مي« آزادگان»آنيا همة ايرانيان 

برنهد كهه سهر ميگردند، برا  آن است كه اينان در تحت استيال  حكومتي بهمي

 فاقد نيابت و تمدّن است.

 توانهدكسي چون كاوه ميدر نيمة اوّل ااهنامه انحصار طبقاتي نيز نيست. 

ترين حرفه كه آهنگر  بااد به با ترين مقهام، يينهي سپهسها ر  ايهران از پايين

 «.تو داد و دهش كن فريدون تويي»برسد. ايار ااهنامه اين است: 

مراتق از دوران ساسهاني از اين حيث جهوّ اجتمها ي دوران داسهتاني، بهه

تيصّق دورة داستاني،  صر ساساني و بينرم  تر است. در برابر فضا  باز وپاكيزه

 اود.يك دورة منحط اناخته مي

زننهد، از لحهاا اخالقهي و انسهاني ها به آن دست ميهايي كه ايرانيجنگ

پذير است، زيرا يا جنگ تدافيي است و يا برا  دفهاآ از خهوبي. نخسهتين توجيه

مي كه از همه خواهي ايرج، سونبرد با دستگاه  حّاك است. جنگ دوم برا  كين

گيرد، بهرا  گهرفتن انتقهام ترين قسمت ااهنامه را در بر ميتر است و مهمبزرگ

زره كهه خون سياوش. اين جنگ با كشهته اهدن افراسهياب و گرسهيوز و گهرو 

اهود بهرا  آن هايي كه ريخته ميگيرد. همة خونمقصرين اصلي هستند پايان مي

 است كه ح  بر كرسي بنشيند.
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ارند كه ها  ااهنامه گباز در دورة داستاني( اين خصوصيّت را دو اما انسان

 زد آنانبرا  زندگي مرز  قائل بااند، و آن را به هر قيمت كه اد نخواهند. در ن

آيد. مرداني كهه در خدمت به نيكي به دست مي« نام»برتر  دارد و « نان»بر « نام»

ي رم اهمرده اهود. وقتهبايد محت« اصول»در ص  ايران هستند، آگاهي دارند كه 

هها  اخصهي و برا  حفه  اصهول زنهدگي كهرد، خودخواهي« نام»كسي برا  

يابند و همبسهتگي انسهاني و همهدرد ، خود ميال چنداني برا  بروز نميبهخود

اسههت كههه همههة « رسههتم»گيههرد. مههرد آرمههاني، مهرد نمونههه جها  تكههرو  را مي

ارد. مهرد  يگانهه، كهه خصوصيات بارز اخالقي اهاهنامه را در خهود متيسهم د

 وجود نياورده است.ادبيات هيچ كشور نظيرش را به

حدّ  اهميّت دارد كه حتّي خويشاوند  و پيوند خهون اين حف  اصول به

دههد، و اود. فريدون به مرگ دو پسهر خهود ر ها ميتأثير مينيز در برابرش بي

ويش را كشد، و فرنگيس خهون پهدر خهكيخسرو به رو  پدر بزرگ خود تيغ مي

 امارد.مباح مي

اش نهها  روحي بشر، نموها و تالطمتوان گفت كه همة غمها و ااد مي

ت در نيمة اول ااهنامه جا  گرفته است. باوركردني نيست كه در سهي ههزار بيه

ايم اگهر رو اغهراق نگفتهههمه مالق بتواند بگنيهد؛ و از ايهنگكمتر يا بيشتر( آن

ال سهكيدة تمدّن و فرهنگ ايران در طي دو ههزار بگوييم كه ااهنامه  صاره و چ

كار نرفته كه در اهاهنامه به خردو  دادهمه كلمة است. در هيچ كتابي در ايران آن

كار رفته. جامية ااهنامه به آن درجه از پختگي و فرهنگ رسيده بود كهه تشهنة به

ز ها  نيكوكهارش، زنهدگي خهود را وقه  پيهروداد و خرد بااد، و همة قهرمان

 كردن اين دو بدارند.
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نظر  و حقههارت پههرور  و بيكههارگي و تنههگمههردان و زنههان اههاهنامه تن

اناسند، همة آنان زندگي جواهان و سراهار دارنهد، حتهي آنهان كهه بهدكار نمي

امان زندگي نشينند. جنگ بياند، برا  پيشبرد منظور خود از پا  نمياناخته اده

نهج رمنشي و وقار و ايثار و استيداد در بزرگ است. زنها، با آنكه مقام دوم دارند،

 مة زنها  تاريخ بااند.هتوانند ماية غرور كشيدن، مي

اينكه گفته اهده اسهت كهه اهاهنامه كتهاب مهردم نيسهت و انحصهار بهه 

گذرد، مهردم هايي كه ميبا نشينان دارد، ااتباه است. در دورة داستاني، در جريان

ا  اسهت كهه بهه جلهو دارند. كاروان يكپارچهه كننده هماهنگيبا دستگاه رهبر 

آيد، اين، طبييت ادبيهات زمهان رود، و اگر از افراد  اد  حرف كم به ميان ميمي

 د.كهن است. آنچه مهم است آن است كه جريان امور رو به روانايي دااته باا

ها را در هاست كه كار امروز ها  اصلي ااهنامه، و هميناينهاست ارزش

كند. چنان كه گاهي اين احسهاس هسهت تن به حريم اين كتاب مشكل ميراه ياف

مه توانيم خود را در ااهناكه ديوار  در ميان ما و آن كشيده اده است. آيا ما مي

 توانيم بگوييم پيوند خوني با كساني داريم كه ارح زندگيشان درباز اناسيم؟ مي

 ماند بدو...كتاب فردوسي آمده؟ اير را بچه همي

ا  كهه خورند، بنا به ايوة زندگيا  از كساني كه نان ادب فارسي ميده 

 انهدازة دارند، ااهنامه بيشتر از ديگران برا  آنها دنيا  غرائق است و هرگهز بهه

ز بااهد، نبوده است. و بازهم اگر راهي ميان فردوسي و مردم امرو« افسانه»اكنون 

 اهرش جست.تظبايد آن را در نزد خوانندگان نااناختة بي

ن فارسي اسهت، دهندة زبااينكه در وص  فردوسي برامرده اود كه جان

گذاتة ايران و قوميّت ايرانهي را زنهده كهرده، برانگيزنهدة  هرق ملّهي و پاسهدار 
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ترين حماسة دنيها را آميز بر زبان آورده، بزرگاستقالل ايران بوده، سخنان حكمت

ها كم و بيش درسهت؛ امها آنچهه از همهه ها... همة اينقبيل حرفآفريده، و از اين

تر است آن است كه فردوسي در كتاب خود حماسة انسان ارزنهده را سهروده مهم

است، انسان ارافتمند. اگر اين جنبة كتاب او بهرا  مها قابهل درك نبااهد سهاير 

اود؛ و اگر ايران و گذاته و تاريخش ارزاهي ها  توخالي ميهايش حرفجنبه

ا  انسهان ارزنهده و آزاده در آن زنهدگي ت كه در هر زمان  هدهروسدارند، از آن

 اند.كرده

 


