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ﻧﻘﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ

زﻳر نﻈر امیر ﺣﺴیﻦ دﻳانی

ﭼﻬﺎﺭﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺩ ﻭﺳﻰ ﻣﻮﻟﻮﻯ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻌﺪ ﻯ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺪﻭﺷﻦ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺯ :ﺍ .ﺡ .ﺩﻳّﺎﻧﻰ
انتش��ار این ش��ماره ره آورد هم زمان اس��ت با فرارس��یدن نوروز و به��ار ؛ وچه آغازی نیکوتر و ج��ان فزاتر از
سخن پدر زبا ِن پارسی در شاهنامه فردوسی؟ ..اگر برمن ُخرده نمیگرفتید ،نوشتار را
گفتاری در موردکالم و ِ
ِ
حرمت این پی افکن کاخ رفیع زبان پارس��ی و
به نام نامی خود او ،فردوس��ی توس��ی میآغازیدم  ...اما به پاس و
شناسانندهی تاریخ باستانی سرزمین آریاییمان ،ایران ،هم آوا با او میسرایم :
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کزین برتر اندیشه بر نگذرد
بنام خداوند جان وخرد
صحب��ت از اثری اس��ت به ه ّمت راد مردی نظیر پی��ر توس که عمری را
ب��ه گفتار و نوش��تار در بارهی ایران و ایرانی س��پری نم��وده و هم چنان
در س��نین س��الخوردگی هم از پای ننشس��ته؛ کتاب " چهار سخنگوی
وج��دان ای��ران ،فردوس��ی مول��وی حاف��ظ س��عدی " نوش��تهی دکت��ر
محمدعلی اس��المی ندوش��ن .همان گونه که در دیباچه کتاب آمده" :
چهار مقالهای که در این مجموعه گرد آمدهاند ،باز نوشتﮥ یک سلسله
سخنرانی است ،دربارهی چهار گویندهی بزرگ ایران ،که طی نُه جلسه
در تابستان  13٧٧در"شهر کتاب" ایراد گردید"* .
اس��تاد به زبان خود میگوید  ":م ًاموریت ش��عر در زبان فارس��ی قدری
ب��ا جاهای دیگر ف��رق دارد .در زبانهای دیگر آن را بیشتر برای ّ
تلذذ
هنری میخواهند ،ولی ما عالوه بر آن میخواهیم از آنها بیﺂموزیم که،
که بودهایم و چه بودهایم.
در دوران بعد از اس��الم ،تاریخ ایران به گونهای س��یر کرده که اقوام ایرانی کالم شاعرانه را به عنوان یک غشاء
دفاعی برخود بپوشاند :از ب ِد حادثه این جا به پناه آمدهایم  ." ...پس از حملهی تازیان و سلطهی عرب بر ایران،
این قوم بیابانی که با مقوالتی چون فضائل انس��انی ،فرهنگ و ادب و از همه غریب و نا آش��ناتر  ،هنر ،س��روکار
نداش��تند ،نه نقاش��ی و مجس��مه س��ازی ،نه موس��یقی و رقﺺ و  ...را بر نمیتابیدند و فقط گوشهاش��ان با شعر
آش��نایی داش��ت؛ آن هم نه ش��عری که در آن -به طور کلی  -از مفاهیم انتزاعی سخن رفته باشد؛ شعر در آن حد
مقبول و ش��نیدنی بود که در آن از چش��م و ابروی یار و یا رجز خوانی و یا از بیرحمی و ش��قاوت فالن در تار
و مار نمودن قبیلهی متخاصم س��خن گفته باش��د .شعر خوانی و مجالس مربوط به آن هم رسمی سالیانه بود که
هر س��ال در مک��ه برگزار میگردید .بازاری برای تب��ادل کاال و هدیه دادن و قربانی ک��ردن برای بُتهایی که
ِ
اعراب به
در خانهی کعبه بود .مراس��م کنونی حج ،یادگاری اس��ت از همان گردهمآییهای سالیانه در مکهی
اصطالح جاهلیّت.
یکی دیگر از ابزار فرهنگ و تمدن که چون خاری در چشم بادیه نشینان فرو میرفت ،کتاب بود .روایتی است
از عم��ر خلیف��ه دوم که گفته بود " :هر آن چه که یک مس��لمان به آن نی��از دارد در کتاب خدا " قرآن " موجود
اس��ت؛ کتابهای موجود یا از همان س��خن گفته_اند که در کتاب خدا هس��ت و یا مکتوباتی است مخالف
با آن که حرام اس��ت و باید نابود گردد" .از این روس��ت که پای تازی به هر س��رزمینی رسید ،به آتش کشاندن
کتاب و کتابخانه از ملزومات قتل و چپاول و کش��تار بود .در همین راس��تا اس��ت که نویس��ندهی کتاب می-
گوید  " :از این رو ،وزنهی فرهنگ ایران ،و محصول نبوغ ایرانی بیشتر از هر چیز بر شعر متمرکز گشت .ما در
این مرحله از تاریخ خود بسیاری از چیزها را دادیم و در ازای آنها چند اثر بزرگ گرفتیم .این نشان میدهد
که در هر حال ایرانی در گیرو دار حوادﺙَ ،س ِر زندگی خود را از دست نداده است".
نویس��نده س��پس به محتوی و پیام ش��عر در ادب ایران میپردازد و به حالت دوگانهی این پیام اش��اره می نماید
ک��ه از یک س��و ما را به صع��ودی معنوی و لطیف هدایت میکند و به این وس��یله به انس��ان درگیر در زندگی و
مش��کالت آن،کمک مینماید تا این فش��ارها را قابل تحمل س��ازد؛ و در همین حال اس��تاد با اشاره به حالت
دوم شعر ،هشداری میدهد که از زبان خود او شنیدنی است " :باید مراقب باشیم که به الالی شعر در خواب
نروی��م ،از بی��دار ب��ودن باز نمانیمِ .
تفکر اش��راقی اگر ب��ه انحطاط بیفتد ،به نازایی و آش��فتگی س��ر میزند" .پیر
فرهیخته و با تجربه -تجربهای که حاصل زندگی خود او و کنکاش در تاریخ است  -براین باور است که بین
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این دو حالت ش��عر بایس��تی توازنی عقالنی و عقالئی حاکم گردد که نه تبدیل به انس��انی ماشینی و بی احساس
گردی��م و نه از س��وی دیگر به ورطهی هولن��اک عرفان افراطی بیفتیم " : .اگر به پذیریم که اندیش��ه ماد ِر کردار
است ،باید درخت اندیشه را سر سبز نگاه داشت ".
دکتر محمد علی اس�لامی ندوش��ن در فرازی دیگر از دیباچه میگوید " :ش��عر فارسی چون محصول تجربهی
ممت��د قوم ایرانی در س��رزمینی پر حادثه اس��ت ،هیچ حرفی نیس��ت که ناگفته گذارده باش��د ،هی��چ زاویهای از
زوایای ت ًامل نیس��ت که نکاویده باش��د .با بیانی بسیار دلنشین ،و به این علت است که زمانی از دروازهی چین
تا کنارهی مدیترانه  ،و از جیحون تا سند را در تسخیر خود داشته است".
چهار گوینده بزرگی که در کتاب از آنان یاد شده ،به عنوان نموداری از نامیرایی آتش فرهنگ و ادب ایرانی،
برگزیده ش��دهاند؛ و همان گونه که نویس��ندهی کتاب به آن اش��اره دارد ،ابوالقاس��م فردوس��ی توسی و اثر بی
مانندش در جهان،شاهنامه ،بر تارک این تاج معنوی جای دارد.
نکتهی قابل توجه دیگری که اس��تاد در ادب و به ویژه ش��عر فارسی به آن اشاره میکند ... " :آمیختگی عجیبی
از شادی و اندوه [در آن ]دیده میشود .از یک سو در طبع ایرانی شادی و بهار است و از سوی دیگر زندگی او
خالی از چاشنی اندوه نبوده است .چه شاهنامه و چه سایر کتابها گواه آنند" .ابوسعید ابوالخیر میگفت:
آن همه گفتار بود و این همه کردار
آن همه اندوه بود و این همه شادی
 ...و در تمام این دوران ،ایرانی ،با ادب فارس��ی و ش��عر تس�لای خاطر یافته اس��ت .به مصداق بیتی که مس��عود
سعد برای خود سروده:
پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای
گیتی به درد و رنج مرا کشته بود اگر
آنانی که از نزدیک باردکتر اس�لامی ندوش��ن آش��نا هس��تند میدانندکه اگر قرار بود به س��ان یونانیان باس��تان
خدایی برای ُحجب و حیا ،فروتنی و انس��انیت قایل شویم،کس��ی جز اس��تاد نماد آن نبود؛ و هموس��ت که در
درازای س��لطنت پهلوی دوم و س��پس با اس��تقرار نظام جمهوری اس�لامی ،با زبان و قلم و در جا جای پهنه_ی
گیت��ی هم��اره از ای��ران و ایران��ی و فرهنگ وتمدن ای��ران زمین،گفته و نوش��ته و در تمام اح��وال ،گاه با کالمی
آش��کار و گه در زبان لفافه ،حکمرانان و مردم عادی رابه پیروی از خرد :پندار،گفتار و رفتار نیک فرا خوانده
است .
اگ��ر در دوران پادش��اهی مش��کلی جز"خط قرمز" سیاس��ت نداش��ت ،پ��س از انقالب این اش��کال به"خطوط
قرمز"ی تبدیل گردیدند که تقریب ًا به تمام مقوالت سیاس��ی ،اجتماعی و اخالقی مربوط می_گردید .س��خن از
نابسامانی و ُسلطهی جهل بر خرد در جمهوری اسالمی ،تکرار مکررات است و اشاره به تاریک بودن بدیهی
ش��ب ؛ قصدم تنها یادآوری از راه صعب و خطرناکی اس��ت که دکتر ندوش��ن به گونهای خس��تگی ناپذیر در
این س��ه دهه پیموده اس��ت  :بس��ی رنج بردم در این سال س��ی ؛ ولی با تمام این احوال ،لحظهای از پای ننشسته
و ش��گفت که مالیان مرتجع و دش��من خونی ملّیت ایرانی تا کنون چشم زخمی به وجود نازنیناش نزدهاند ،که
جای بسی ُشکر دارد !

فردوسی ،سخنگوی" پیروزی" نیکی بر بدی

کت��اب ب��ا فردوس��ی آغاز میگردد" :نخس��تین و بزرگترین ،و در واقع ف��رد ا ّول فرهنگ ایران " .نویس��نده او را
کسی میداند که " سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی است" .و از آن گذشته ،او را یک پدیدهی استثنایی میداند
که با خلق اثری یکتادر جهان توانس��ته اس��ت زندگی فرهنگی و تاریخی یک قوم را به بیان آورد  .ش��اهنامه ،نه
تنها مس��ائل ایران ،بلکه مس��ائل مبتالبه بش��ر را در بر میگیرد .میگوید " :فردوس��ی کسی است که بیشترین
حق را بر گردن ملّت ایران دارد  ...بدون او و کتاب او  ،این کش��ور آن چه را که در طی این هزار س��ال بوده،
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نمیبود ...شخصیت و قومیّت ایرانی تکوین پیدا کرد...
فردوس��ی به مردم ش��خصیّت و حافظهی تاریخی داد"  .با ش��اهنامه اس��ت که ما با گذش��تهی درخشان تاریخ
میهنمان آش��نا میش��ویم و در مییابیم نیاکان ما با کوش��ش و تالش ،تمدنی را در دنیای باس��تان خلق کردند
که هیچ گوش��های در دنیای آن دوران از بهرهاش بی نصیب نماند .به ویژه در کش��ور خودمان ایران که پس از
" ش��اهنامه " هیچ کتاب مهم و درخور توجهی نوش��ته نشده که ت ًاثیر ش��اهنامه در آن دیده نشود .به باور دکتر
ندوشن:
" ...این کتابی است جدایی ناپذیر از قوم ایرانی .الزم نیست همه مردم آن را خوانده و یا شنیده باشند ،نه؛ مردم
بدون آن که توجه داش��ته باش��ند خون شاهنامه در تنشان است و به جلوههای مختلف بروز میکند .از اسمها
بگیرید تا رسمها  ."...و " :هیچ کتاب دیگری در دنیا این جامعیت را ندارد ...هرکتابی در جهان واجد یک و
یا چند خصوصیت است ،ولی این جامعیت همه جانبه مخصوص این کتاب است  ...مت ًاسفانه به علّت این که
زبان فارس��ی یک زبان پرنفوذ جهانی نیس��ت ...نتوانس��ته آنگونه که باید در جهان شناخته شود" .نولدکه ایران
ش��ناس آلمانی که ش��ناخت از ادب جهانی داش��ت ،در مورد این کتاب گفته  " :ش��اهنامه ،حماس��هی ملیای
است که هیچ ملّتی نظیر آن را ندارد".
نب��رد نیک��ی با بدی که هس��تهی مرکزی ش��اهنامه را تش��کیل میدهد س��رانجام با پیروزی نیکی ب��ر بدی پایان
میپذیرد و از همین روس��ت که اصطالح معروف " ش��اهنامه آخرش خوش اس��ت " معنا مییابد  .در نخس��تین
مرحل��ه ،جن��گ با دیوان اس��ت که تهمورس قهرمان آن میباش��د ،بعد ماجرای ُضحاک پی��ش میآید که با قیام
کاوه و به س��لطنت رس��یدن فریدون ،نیکی بر بدی پیروز میگردد .سپس جنگ ایران و توران بر سر کشته شدن
س��یاوش بیگناه آغاز میشود که سر انجام بابه مجازات رس��یدن گناهکار  ،جبههی نیکان که ایرانیان هستند
ب��ر تورانی��ان که در این داس��تان در جبههی بدان قرار دارند ،پیروز میش��وند .کوش��ش و ت�لاش – به هرقیمت
تفکر مزدایی دارد که  " :از کهنترین ّ
 برای آن که نیکی بر بدی پیروز گردد ،ریش��ه در ّتفکرهای دنیاس��ت "
 .بر مبنای این فلس��فهی فکری ،دنیا و زندگی به دوجبههی نیک و بد تقس��یم میگردد و انس��ان که در این میان
ارزش پیروزی نیک بر بد ،از هیچگونه
نقش اصلی و اساسی را دارد ،بایستی برای رسیدن به هدف منطقی و با ِ
تالشی باز نایستد!
ّ
ِ
دکتر اس�لامی ندوش��ن با " نظر پاک خطاپوشش " میگوید  " :این تفکر بعدها در مذاهب توحیدی ،و از جمله
در اسالم به نحو دیگری عنوان گردید"؛ ولی همین عبارت کوتاه " به نحو دیگر"  ،گویای تفاوت بنیادین بین
تفک��ر مزدایی و ادیان س��امی اس��ت .درتفکر مزدایی نق��ش اصلی در مبارزهی بین نیک و بد ،بر عهدهی انس��ان
اس��ت و در ادیان ابراهیمی " ،بندهی خدا" که از روز ازل به جرم پدرش " آدم " به اقامت در تبعیدگاه زمینی
محک��وم ش��ده! وظیف��های جز اطاعت از فرامی��ن خدا و جلب رضایت او ن��دارد ،زیرا که " :هی��چ برگی هم از
درخت بیخواست او بر زمین نمیافتد".
یکی دیگر از مسائل مهم در شاهنامه " :داد و َد ِهش است؛ تو داد و دهش کن ،فریدون تویی" ! داد و دهش در
این معنا ،توازن و عدالت است به مفهومی کلی؛ تقسیم ثروت عادالنه باشد " .تراکم ثروت در دست یک ّ
عده
جمع نشود و فقر گروه انبوه دیگر در کار نیاید"  .در این مرحله ،پیروزی نیکی بر بدی از معنای ذهنیاش بیرون
آمده ،ملموس و دیدنی میش��ود .ش��عا ِر آرمان��ی پیروزی نیکی بر بدی ،تبدیل ب��ه کار و عمل گردیده و راهکار
رسیدن به آرمان ،روشن میشود.
نکت��هی دیگری که در ش��اهنامه آمدهِ ،خ َرد اس��ت " :مس��ئله ِخ َرد در ش��اهنامه بنیادی اس��ت و پای��ه کار برآن
گذارده شده.
خرد مفهوم بس��یار وس��یعی دارد .فش��ردهی ّ
کل آموزههای انس��انی اس��ت که از آن نتیجه گیری درس��ت شده

فصلنامه ره آورد شماره  ، 98بهار 1391

263

کتاب چهار سخنگوی وجدان ایران

باش��د .ای��ن ها در ی��ک تن که جمع گردند ،خرد او را تش��کیل میدهن��د و مجموع آنها ِخ�� َرد کل اجتماع را
تشکیل میدهد".
دکتر اس�لامی ندوش��ن در یکی دیگر از مقاالتش ،روش��ن مینماید که منظور از خرد تنها دانش و علم نیس��ت؛
چه بسا سالخوردگانی را در جامعهی ایران میبینیم که فاقد تحصیالت کالسیک و دانشگاهی هستند ،اما با
دریافت هوشمندانه از " خرد اجتماعی"  ،خردمند هستند و در پارهای از اوقات ِخ َردشان از تحصیلکردههای
دانشگاهی ،پیشی میگیرد! به همین دلیل بود که در یکی دیگر از نوشتارهایم( )2آورده بودم که به فرض مثال،
ش��ما نمیتوانی��د در جامعهی نوجوان��ی چون امریکا و در میان افراد عادی ب��ا " خردمند" به مفهومی که از آن
س��خن رفت،روبرو ش��وید؛ چون که این خرد به سان میوهی درختی است تنومند و کهن سال که پس از قرنها
و هزارهها ،حاصل میدهد.
زمان��ی ک��ه صحبت از ِخ َرد میکنیم ،متض��اد آن " ،آز" را نباید ندیده بگیریم " :آز ی��ک پدیده و روش اهریمنی
اس��ت .آز یعنی وس��یلهی تجاوز ،تع ّرض ،زیاده روی  ،خودبینی انسانی .وقتی حاکم بر فرد میشود ،این فرد یک
آدم متجاوز و بد کاره میگردد و آنگاه که بر جامعهای حاکم ش��ود ،آن جامعه همین خصوصیّت و حالت را
پیدا میکند".
در ادام��هی مطلب ،نویس��نده به خصوصیات دیگر ش��اهنامه اش��اره میکند .این کتاب تنه��ا مربوط به ایران و
باش��ندگان تیرهی تیره ی آریایی آن نیس��ت؛ تاریخ بش��ریت را سروده است و از این منظر کتابی است جهانی.
از همان آغاز که با س��تایش " خداوند جان وخرد" ش��روع میش��ودّ " :
کل تفکر انسانی راجع به هستی را در
خود خالصه میکند جان چیست ؟...همین جسم زندهای که بر س ِر پاست ،واگر بر سر پا است به ت ّوالی جان
است .وسپس ِخ َرد که وجه معنوی ،فرهنگی و روحانی اوست  ...اصوال هر فرد و هر اجتماع وابسته به دو چیز
اس��ت :اول آن ک��ه بای��د بر س��ر پا بماند و یعنی زنده باش��د و دوم این که زندگی را با ی��ک گوهر معنوی همراه
کند که " خرد" نام گرفته است  ...این گونه است که فقط مربوط به ما نیست ،شروعی همگانی است ،شروعی
بشری و جهانی".
در همین راستاس��ت که ش��اهنامه به آفرینش زمین و کل کائنات میپردازد و س��پس قدم به قدم جلو میرود و
میس��راید که چگونه تمدن آغاز ش��د ،خواندن و نوشتن پدید آمد ،چطور لباس دوختن پا گرفت  ...و ازاین رو
خطاب جهانی دارد.
نکتهی مهم دیگر در ش��اهنامه خوانی ،توجه به جنبهی نمادین و س��مبلیک داس��تانهای آغازین آن است .برای
مثال در داس��تان نبرد تهمورس با دیوان ،دیو ها نمایندهی انس��انهای بد و آزمندند .فردوسی خود در این باره
سروده :
" ت��و م��ر دیو را مردم بد ش��ناس " و س��عدی هم میگوید :دیو با مردم نیامیزد ،مت��رس  /بل بترس از مردمان دیو
سار

ارکان فکری در شاهنامه
دکتر محمد علی اس�لامی ندوش��ن در ادامهی مطلب ،ارکان فکری در ش��اهنامه را فهرس��ت وار -برای آسان
نم��ودن درک و فهم از آن  -به ش��رح زیر آورده اس��ت که در بارهی هری��ک از آنان با توجه محدویت صفحات
فصل نامه و حوصله خوانندگان گرامی ره آورد ،مختصری از آن را ذکر میکنم :

 – 1روح پهلوانی
 – 2طیف عرفانی
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 – 3دستور نامهی زندگی
 – 4طیف خیّامی
 – 5زن و عشق
 – 6تراژدی در شاهنامه
 – 1ش��اهنامه یک کتاب جنگی اس��ت؛ ولی یک جن��گ تدافعی و نه تعرضی .همان گونه ک��ه در باال آمد ،نبردی
بی��ن نی��ک و بد ،و در واقع بیان س��ملیک رس��یدن به یک زندگی تکام��ل یافته از جانب قهرمانان این داس��تانها
اس��ت .الزمهی رسیدن به این هدف ،دس��تیابی و برقراری یک توازن معقول بین نیازهای مادی و معنوی انسان
در زندگی اس��ت .به کس��ی که نیازهای مادی و جسمانی خود را به نحو مطلوب برآورده کند ،نمیتوان ُخرده
گرف��ت ،ول��ی در حین حال اعتال جویی وجود انس��انی ،یا هم��ان نیازهای معنوی نیز جزو خصوصیات انس��ان
است .این اعتال جویی که در هر تیره و ملتی پیدا میشود ،بستگی مستقیم به فرهنگ و تمدن جامعهای دارد که
انس��ان در آن میزید .در برخی از تمدنها ،پرورده میگردد و رش��د پیدا میکند و در نزد بعضی از اقوام،رش��د
آن کند و یا در مرحلهای که " توحش" نام دارد ،باقی میماند و به مرحلهی زندگی بایسته اجتماعی نمیرسد.
فردوسی ،در شاهنامه با آوردن نمونههای مختلف ،به طور ّ
منظمی به دنبال راهکاری است که چگونه میتوان
به این اعتال و بایستگی اجتماعی رسید.
ضحاک قرار میدهد ،از کیقباد میگوید ،که نه خوب اس��ت
برابر
در
فریدون ،فرمانروای خوب و شایس��ته را
ّ
و نه بد ،کیکاووس را مثال میآورد که فرد مناس��بی نیس��ت ،از سیاوش یاد میکند که نمونهی یک انسان آزاده
اس��ت و کیخس��رو را یک پیام آور معرفی مینماید .س��راینده شاهنامه در این راه جانب عدالت را رعایت می
کن��د و از وط��ن پرس��تی افراطی دوری میجوید .برای او انس��انی که جانب آزادگی و اصول را داش��ته باش��د،
قهرمان است ،خواه ایرانی باشد و یا تورانی و در جبههی دشمن.
برای نش��ان دادن نمونهی این قهرمان ،رس��تم را به میدان میکش��اند که س��اخته و پرداختهی ذهن خالق خود
او و تمدن ایران اس��ت .اگر هم ریش��ههایی برای وجود تاریخی رس��تم در دوران اشکانیان جستهاند ،ولی وی
آن چنان در ابر افس��انه و اس��طوره پیچیده ش��ده که ذیگر نمیتوان او را تاریخی به حساب آورد .برجستهترین
خصوصیت رس��تم آن اس��ت که در عین قهرمانی ،عاری از عیبهای بش��ری نیست! زیرا که انسان کامل پیدا
نمیش��ود؛ ولی رس��تم انسانی اس��ت برجسته ،واال ،کسی است که با ضعف بش��ری به قلّه زندگی رسیده .به این
معنا که با پیروی از اصول ،تمام کوشش و استعدادهایش را به کار گرفته است .او در راه حق شمشیر میزند،
و همیش��ه آمادهی دفاع از نیکی و آزادی اس��ت " :رستم نمونه ی آزادگی و آزادی است " .در برابر اسفندیار
رویین تن ،حاضر است تمام موجودیت،اعتبارش ،سرزمین سیستان و خانوادهاش را در یک کفه ترازو در برابر
آزادی بگذارد و فدا نماید:
نبندد مرا دست چرخ بلند
که گوید برو دست رستم ببند ؟
ُ
" چرخ بلند در واقع قدرت حاکم بر کل جهان و سرنوش��ت بش��ر اس��ت " و گشتاس��ب شاه را که برایش " ف ّره
ای��زدی" قائل بودند ،نماینده این قدرت بر روی زمین میدانس��تند .بدین گونه اس��ت قهرمان واال و برجس��تهی
شاهنامه که حتا در برابر " چرخ بلند" هم قد میافرازد و از آزادی و آزادگی خود دفاع مینماید.
ّ
س��نایی،عطار،مولوی – وتا حدی
 – 2طی��ف عرفانی :عرفانی که در ش��اهنامه مطرح میش��ود ب��ا عرفانی که از
س��عدی و حافظ – میشناس��یم تفاوت دارد " :عرفان ش��اهنامه یک نوع عرفان زمینی است ،یعنی عرفانی که با
خصوصیّات واقعی زندگی انس��ان س��ازگاری دارد" .کوشش در آن است که انسان در همین زندگی خاکی ،
انسانیت خود را فراموش نکند و رابطهاش با همنوع ،همراه با لطافت و دوستی باشد؛ به دیگران هم بیندیشد و
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در مورد زندگی خودش نیز تفکر و غور نماید .شاهنامه به دنیای پس از مرگ هم باور دارد و آن را " مینو" می
نامد؛ ولی عرفانش به معنی ناچیز گرفتن خود زندگی و عوالم خاکی نیست .میگوید " :پشت نکنید به زندگی،
زندگی را نفی نکنید و این حالت جوکی گری و مرتاضیگری و ترک دنیا در شاهنامه مطرح نیست".
 - 3دس��تور نامهی زندگی ،اندرزهایی اس��ت که در ش��اهنامه آمده اس��ت؛ و راه ورس��م بهتر زندگی کردن را
از زبان بزرگمهر حکیم ،یا پادش��اهان و یا فردوس��ی از زبان خودش نقل میکند .این دستورالعملها در همین
دوران و زندگی در سده ی بیست و یکم میالدی هم نیز به کار میآیند.
 -4طیف خیّامی  :و منظور آن است که انسان از مواهب مشروع زندگی غافل نماند " :این هم از خصوصیات
شاهنامه است که میگوید زندگی  ،شادیها و خوشیهای خلق شده برای بشر را خوار نشماریم ".
برای دگر روز چیزی بنه
بپوش وبنوش و ببخش و بده
 - 5زن و عشق  ..." :بزرگترین سوء تفاهمی که در حق شاهنامه صورت گرفته ،در بارهی زن است" .به همان
صورت��ی که بدخواهان کوش��یدهاند ش��اهنامه را کتابی در بارهی ش��اهان معرفی کنند که ب��ه هیچ روی چنین
نیست و کتابی است مردمی؛ برخیها هم با استناد به بیتی مجعول که در نسخههای اصیلتر هم موجود نیست
و اص��والً با روح ش��اهنامه نمیخواند ،خواس��تهاند ش��اهنامه را یک کت��اب ضد زن معرفی کنن��د .بیت :زن و
اژدها هر دو در خاک به /جهان پاک از این هردو ناپاک به ،یک تل ّقی عوامانه از ش��اهنامه اس��ت .دکتر اس�لامی
ندوش��ن مینویس��د " :این مربوط به داستان سودابه اس��ت ،به علت خیانتی که این زن به سیاوش میکند .فردی
که دل پُری از زنش داش��ته [!] بنا به تفنن این را س��اخته و به فردوسی نسبت داده است " .اما واقعیت آن است
که  " :زنان ش��اهنامه با ش��خصیتترین و آراس��تهترین زنان را در کل ادبیات فارس��ی تش��کیل میدهند .ش��ما
کتاب دیگری پیدا نمیکنید که این قدر از زنان برجس��ته از جهات مختلف ،نظیر رودابه ،س��یندخت ،تهمینه،
فرنگیس ،منیژه و دیگران نشان داشته باشد".
 - 6تراژدی در شاهنامه :این کتاب از آن روی که بیان کنندهی واقعیات زندگی از قبیل صلح ،جنگ ،پیروزی،
شکس��ت ،ش��ادی و غم و میباشد ،از تراژدی هم غافل نبوده اس��ت؛ زیراکه داستانهای بزرگ و ماندنی از دل
صحنههای ش��اد زندگی بیرون نمیآیند .اگر در یونان باس��تان به یک" اریستو فانس " بر میخوریم که ُکمدی
نویس بوده است ،در برابر ایسخیلوس ،سوفوکلس و اوری پیدوس را داریم که آنان به ادبیات تراژیک که عمق
زندگی انس��ان را میکاود ،پرداختهاند؛ و یا شکس��پیر در انگلستان ،کورنی در فرانسه و یا گوته در آلمان و ...
در ش��اهنامه ،تراژدیها را در رس��تم و س��هراب  ،رستم و اسفندیار و یا سرنوشت ایرج و یا سرنوشت سیاوش
که اوج تراژدی در شاهنامه است مییابیم .هنوز هم پس از هزار سال که از فردوسی و شاهنامه میگذرد ،گاه
میشود که شاهنامه خوانان و نقاالن در باز گویی این چند تراژدی ،اشک برچشمان شنونده بیاورند.
پایا ِن س��خن کتاب ارزندهی " چهار س��خنگوی وجدان ایران" اثر دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن در چهار
بخش اس��ت که من در این نوش��تار تنها به بخش نخس��تین کتاب ،فردوسی و ش��اهنامه ،پرداختم؛ و از آن روی
بود که جایگاه و مقام فردوسی در تاریخ ادبیات کشور ما ،مرتبتی خاص و ویژه دارد .شاهنامه تنها یک دیوان
ش��عر نیست ،س��ند موجودیت ایران کهن ،شناس��نامهی تاریخی اقوام ایرانی و نگاهدارنده زبان پارسی است!
ِ
مغلوب هجوم تازیها بودیم .این
که بی او و ش��اهنامه ش��اید که ما هم یکی دیگر از کش��ورهای عرب زبان
سپاس و قدردانی ،با وجود عظمت فردوسی و ُسترگی شاهنامهاش ،فقط متوجه او نیست؛ ما در حقیقت مدیون
فرهنگ و تمد ِن جامعهی این سرزمین آریایی هستیم که در دامان پُر مهر مادرانش ،زرتشت،کوروش ،فردوسی
و ...را پروراند!
با وجود ظلمت ش��بی که در این دوران و ُس��لطهی ُض ّحاک زمان بر کش��ورمان حاکم است ،شک نداریم صبح
در راه اس��ت؛ زود باش��د که فرشتهی فروغ و روشنایی ،میترا ،نور و روشنایی را دوباره بر سر زمینمان بتاباند.

Rahavard Persian Journal - Issue 98, Spring 2012

266

بخش هفتم :نقد و معرفی کتاب

زیرا که " :ایران هرگز نخواهد مرد" )3( .

در شماره آیندهی ره آورد به سه بخش دیگر ،مولوی ،سعدی و حافظ خواهم پرداخت
و سخن را با فرازی دیگر از این کتاب و از زبان نویسنده ارجمند به پایان میبرم " :
از مجموع آن چه در بارهی شاهنامه گفته شد ،یک چیز بر فراز همه قرار میگیرد و آن
سخن فردوسی است .ارزش نهایی هر اندیشه به طرز بیان آن باز میگردد .هیچ کس دیگر
نتوانسته است در زبان فارسی به این درجه از بلندی کالم برسد؛ بی آرایش،سخته و استوار
سخن دیگران مقداری هنر وری و اندیشه وری نمود میکند ،ولی این مرد
مانند کوه .در ِ
چنان آن را به گفتار میآورد که گویی پارهای از وجود طبیعت است ...چون بخوانید و یا
بشنوید ،شما را از شرایط خاکی فراتر میکشد و این احساس به شما دست میدهد که
میخواهید از زمین کنده شوید و این گونه کالم به یاد میآورد که در وجود آدمی ،خارج
از خلط و استخوان ،لختی از حیثیّت فرا زمینی هست .تنها و تنها کالم میتواند این حالت
را بر انگیزد...نه علم ،نه اختراع و نه هیچ اعجازی دیگر".

.................................................................................................................
 – 1جمالت میان گیومه ،نقل قوم مستقیم از استاد اسالمی ندوشن در کتاب است .حتم ًا توجه داشتهاید که سبک کالم به خاطر
به نوشتار در آوردن این کتاب از یک سلسله گفتارهای شفاهی ،با شیوه و نثر فاخر دکتر در دیگر آثارش تفاوت دارد .من هم تا
سرحد امکان کوشیدهام با الهام از گفتارهای خود استاد ،به شرح و معرفی کتاب به پردازم؛ با این امید که تا اندازهای موفق شده
باشم .
 - 2نقل به مضمون از نقدی بر کتاب " بیشعوری"  ،ره آورد شماره . 95
 - 3شعاری است که زنده یاد دکتر شاپور بختیار به کار میبرد .گرامی یاد ،نوشدارویی بود که پس از مرگ سهراب بر ما و
سرنوشت ایران ،روا داشتند !

فصلنامه ره آورد شماره  ، 98بهار 1391

