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برای فردوسی
چه کرده ایم؟

مدون دیگری یعنی «شاهنامه ابومنصوری» تهیه شده
است ،بنابراین شاهنامه بههیچوجه با سخنان گفتاری
دهقان ها و گوسان ها و امثال آن ها ارتباطی ندارد.
گفتاری بودن شاهنامه را بیشتر ،خارجی ها مطرح
کردهاند؛ چون برخی حماسههای آنها اینگونه است
و پنداشتهاند که همه حماسههای جهان گفتاری است.

حید
ری*

آنچه «ایــران» را بــزرگ مــيدارد ،میراث
گرانسنگ وپرشکوه این سرزمین است که
با سفر به گوشه گوشه آن ميتوان انبوهي
از آنچه هویت ایراني و اسالمي ما را شکل
ميدهد ،یافت و دید و از آن جمله است
توس ،شهري که هویت ایراني ،اسالمي،
تاریخي ،فرهنگي وادبــي را یکجا دارد.
توسی که روزگاري بيشمار اندیشمندان
و مفاخري را در خود پــرورد که هر یک از
سرآمدان دانــش و فرهنگ این بوم و بر
شدهاند و برتارک آن نام حکیم فردوسي
ميدرخشد که نیاي من و شماست.
باور کنیم فردوسي ،این ایراني مرد بزرگ
باورداشت که یک ایرانی می تواند در حد
توان خود به تعهد اجتماعی اش پایبند
باشد و او «توانست» البته به مدد "دانستن"
که خود گفته بود و"توانا بود هر که دانا بود"
وظیفهاجتماعیوتاریخیخودرابهنیکویی
به سرانجام رساند .فردوسی کــاري کرد
کارستان« .شاهنامه» او نامه شاهان نبود
که نامه من و شماست .از این رو قدردانی از
فردوسی ،قدردانی از فر و فرهنگ و منش
تاریخی ایرانی است .قدردانی از یک تالش
سی ساله که قرنها تضمین کننده هویت ما
شده است .حال باید از خودمان بپرسیم آیا
ما در برابر این عظمت ادبی و فرهنگی و این
تالش بی دریغ آن مرد توسی چه کردهایم؟
به راستی قـــدردان واقعی او بــوده ایــم؟
آیا توانسته ایم نسل به نسل کالم و پیام
فردوسی را منتقل کنیم تا هدف سراینده
شاهنامه محقق شود؟ آیا از این نماد هویت
ساز فرهنگی به قدر کفایت در راهبردهای
فرهنگی استفاده کردهایم؟ آیا از فرصت
بزرگ و عظیمی چون فردوسی و شهر توس
بــرای گردشگری ادبــی کــاری کردهایم؟
آیا آنچنان که جهان برای شخصیت های
ادبی خود سرمایه گذاریهای اقتصادی
می کند تا از ایــن مسیر فرهنگی برای
شکوفایی اقتصاد فرهنگ گام بر دارد ،ما
نیز راهی یافته ایم؟ آنچه در واقعیت ماجرا
وجود دارد خالف این را ثابت میکند و نشان
میدهد نه به قدر رنج سی ساله او گامی
برداشتهایم و نه به شایستگی امروزمان.
* روزنامه نگار فعال

دکتر جالل خالقیمطلق ،شاهنامهپژوه برجسته
در گفتوگو با شهرآرا

اگر متن مدون را اساس کار فردوسی بدانیم،
نقش خالقیت فردوسی چه میشود؟

«ایران»فردوسی
ِ
از جیحون تا فرات است

خالقیت فردوسی در این است که او مترجم واژهخوان
نبوده و لفظ به لفظ ترجمه نکرده است ،بلکه آن متن
منثور را پرورانده و احساسات خود را وارد کرده است و
توصیفات شاهنامه و مانند آن از خود اوست .همچنین
بسیاری از جاهایی را که در متن منثور بوده ،کوتاه کرده یا
توضیح بیشتری داده است ،بدون اینکه از موضوعات و
آن اخباری که در دستش بوده است ،بزند.

آیا حکیم ابوالقاسم فردوسی با زبانهای
اوستایی و پهلوی هم آشنایی داشته و از متون
باستانی بهره برده است؟

وحید حسینیایرانی -دکتر جالل خالقیمطلق ،از شاهنامهپژوهان برجسته جهان و مدیر علمی
بنیادفردوسیاستوویرایشاوازشاهنامه،بهباوربسیاری،بهترینتصحیحشاهکارحکیمابوالقاسم
ِ
فردوسیتوسی است .این استاد هشتادویکساله دانشگاه هامبورگ ،پس از گذراندن تحصیالتش
در دبیرستان ،از تهران راهی آلمان میشود و در آنجا از دانشگاه کلن مدرک دکتری در رشتههای
شرقشناسی ،مردمشناسی و تاریخ قدیم را میگیرد .دلبستگی به ایران و فردوسی و شاهنامهاش،
سبب شده است تا درکنار تدریس زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران در دانشگاه هامبورگ ،عمری را
وقف پژوهش درباره شاهنامه و ویرایش آن کند .این کوشش و تکاپو ،تصحیح مشهور دکتر خالقیمطلق
از شاهنامه را بهدنبال داشته است .حضور استاد در یکی از برنامههای بزرگداشت حکیم ابوالقاسم
فردوسی در مشهد ،مجال اندکی نصیب ما ساخت تا در حاشیه آن برنامه دقایقی با او همکالم شویم.
این گفتوگو میتوانست مفصلتر و منسجمتر باشد از آنچه پیشروست ،اما بهسبب محدودیتهایی
چون فشردگی برنامههای یادشده و مالحظه خستگی استاد ،همینی از کار درآمد که میبینید ،چند
نکته درخوراعتنا که هریک امکان گسترش و تبدیل شدن به مطلبی جداگانه را داشت.

آقای دکتر خالقی! از میان نسخههای
هشتجلدی و چهارجلدی شاهنامه با تصحیح
شما ،باالخره کدام نسخه را باید ویرایش
نهاییتان بدانیم؟

پس از انتشار دوره هشتجلدی ،یکبار نیز اصالحاتی
نخست چهارجلدی
در شاهنامه انجام دادم که در چاپ
ِ
ارائه شد .بار دیگر هم در چاپ دوم دوره چهارجلدی
شاهنامه تا اندازهای اصالحات کردم .پیشنهاد میکنم
کسانی که چاپ اول را تهیه کردهاند ،برای اینکه از چاپ
دوم بینیاز شوند ،دو نسخه را با هم مقایسه و اصالحات
را در نسخه خودشان اعمال کنند .این گونه به آن ها
زیان مالی وارد نمیشود .من امیدوارم در فرصتی ،تمام
این اصالحات را در فهرستی منتشر کنم که همه به آن
دسترسی داشته باشند و هرکسی بتواند از روی آن نسخه
خود را اصالح کند .این امکان هست که در هر چاپی
تعدادی از پیشنهادها را یا آنچه من خود به آن رسیدهام،
بپذیرم و اصالح کنم اما تعداد اصالحات زیاد نیست ،از
اینرو لزومی ندارد که هرکسی مدام چاپ جدید را بخرد،
بلکه میتواند در چاپ خودش اصالحات را اعمال کند.

پس همچنان اصالح و ویرایش شاهنامه ادامه
مییابد؟

اوستایی را که به هیچوجه ،احتمال پهلوی دانستن او
هم کم است؛ البته زبان او خیلی به زبان پهلوی نزدیک
بوده است ولی مشکل فردوسی دربــاره زبان پهلوی،
نشناختن خط پهلوی است.

اینکه گفته شده است حکیم از داستانهای
موبدان زرتشتی نیز بهره برده است ،چقدر
صحت دارد؟

فاصله زمانی شاهنامه نسخه فلورانس با دوران
فردوسی چقدر است؟

بله ،تاآنجاییکه موارد مربوط ،به دستم برسد ،این کار را
در هر چاپی صورت خواهم داد.

این نسخه که نیمه اول شاهنامه است214 ،سال پس از
پایان سرایش شاهنامه بهوجود آمده است.

نسخه اساس کار شما همچنان نسخه فلورانس
خواهد بود؟

شما در تصحیح خود از اثر گرانمایه حکیم توس،
چقدر به گویش خراسانی و بهویژه محدوده توس
و پاژ توجه کردهاید؟

بله ،تا زمانی که نسخه بهتری پیدا شود ،همان فلورانس
خواهد بود؛ چون من تصحیح مجدد که نمیکنم(فقط
اصالحاتی صورت میدهم).

با این حساب چیزی به نام ویرایش نهایی
نخواهیم داشت؟

ویرایش نهایی به آن معنای مطلق کلمه نداریم و تا یک
نسخه معتبر کهن به دست نیاید ،ما نمیتوانیم از این
تصحیحی که در دست هست ،جلوتر برویم و بهتر از این
نمی توانیم تصحیح کنیم .اگر مــواردی را هم اصالح
میکنیم ،آنقدر اندک است که نمیارزد شما 50هزار
بیت را بهخاطر آن دوباره تصحیح کنی.

در شاهنامه چند مورد -که همه آنها از تعداد انگشتان
دو دست بیشتر نیست -واژههای گویش خراسان یافت
می شود و بیش از آن هم نیست .فردوسی به فارسی
معیار ،شعر گفته است نه به لهجه خراسانی.

در رویارویی با همین نمونههای اندکی که
میگویید ،باتوجهبه اینکه خودتان خراسانی
نیستید ،چه رویکردی را در پیش گرفتید؟

من خراسانی نیستم و برای تصحیح شاهنامه لزومی
ندارد که آدم خراسانی باشد؛ چون با این حساب هرکس
هم که دیــوان حافظ تصحیح می کند ،باید شیرازی

باشد!

در مسیر کارتان با چه سختیهایی روبهرو
بودهاید؟

بــزرگ تــریــن سختی ،مقابله نسخه هاست؛ چون
تعدادشان بسیار زیاد و مقابله آنها با هم کار خیلی
سنگینی اســت ،ولــی در رونــد ایــن مقابله اســت که
مصحح میآموزد چه درست است و چه غلط .کسانی
که براساس یک نسخه یا شاهنامههای چاپی متنی را
تصحیح میکنند ،هیچ اطالعی از آن متن ندارند.

در کتاب «حماسه» که تالیف و ترجمهای از شما
برپایه دیدگاههای «سیامبورا» است ،گفتهاید
علت اینکه بورا در پرداختن به حماسههای
جهان توجه چندانی به شاهنامه نکرده ،این
است که او دریافته است شاهنامه ،حماسه
گفتاری نیست .در اینباره نظر شخص خودتان
را توضیح میدهید؟

بله .شاهنامه اثــری گفتاری نیست ،بلکه براساس
متنی مدون تهیه شده و آن متن نیز خود براساس متن

چند تن از موبدان بودند که از متن خداینامه به فارسی
ترجمه کردند و آن ترجمهها در شاهنامه ابومنصوری
آمده است .درواقع استفاده فردوسی از داستانهای
مــوبــدان مستقیم نیست ،بلکه با واسطه شاهنامه
ابومنصوری است.

یکی از پرسشهایی که ممکن است برای خواننده
شاهنامه پیش بیاید ،این است که «ایران» به
مفهوم امروزی چقدر مدنظر فردوسی بوده
است؟ درنظر داشته باشید که حتی در مقطعی،
دوران حکومت رضاشاه ،بر سر نامگذاری کشور
به «ایران» یا «پرشیا» تردید بهوجود آمد.

نام ایران همیشه ایران و ایرانشهر بوده و در زمان پهلوی
هم تردیدی نبوده است .مسئلهای که در زمان پهلوی
اول در گذاشتن نام ایــران [که بیگانگان آن را پرشیا
میخوانند] پیش میآید ،بهخاطر این بوده است که
دیگران از نام پرشیا سوءاستفاده نکنند و بهویژه همسایه
شمالی ما نگوید چون پرشیا فارس است ،پس بقیه ایران
مربوط به شما نیست! نام ایران همیشه بوده و پیش از آن
هم بوده است .فردوسی هم «ایرانشهر» را بهکار برده ولی
چون در وزن متقارب نمیگنجد« ،شهر ایران» یا فقط
«ایــران» گفته است .ایرانی که فردوسی مدنظر دارد،
ایرانشهر است؛ یعنی ایرانی که از رود جیحون تا رود فرات
-و نهفقط ایران امروز ما را -دربرمیگیرد.

ویژه بزرگداشت فردوسی

2

 25اردیبهشت1397

غ

الم
رضا ب
نیا

س

زبان حقیقت گویی
فردوسی توسی
ِ
حماسه اگــرچــه روح جـــاری در کالم

فردوسی است ،این حماسه ،همزادی به
نام حکمت هم دارد .همانی که در احادیث
دینی به عنوان گمشده مؤمن از آن یاد
میشود ،چنانکه در کالم موالی انسان
و سخن و حکمت ،حضرت رسول معظم
اسالم(ص) ،میخوانیم:
ُ
ُّ
ُ
فحیث َ
وجدها
المؤمن،
الحکمةضالة
کلمة ُّ ِ
ِ
ُ
فهو أحقبها یعنی :سخن حکیمانه،
گمشده مؤمن است ،پس هرجا آن را بیابد،
به آن سزاوارتر است .حضرت علی(ع)،
امام حکمت و بالغت ،نیز می فرمایند:
حکمت ،گمشده مؤمن است ،پس آن را
بجویید گرچه نزد مشرک باشد ،زیراکه
شما بدان سزاوارتر و شایستهترید.
در اثر مانای حکیم جاودانه توس نیز شاهد
شکوفا شدن دم بــه دم حکمت در ابیات
بهشتآفرین هستیم و هم میبینیم که او
«یک دم» هم آدمی را غافل نمیپسندد،
بلکه به اعجاز کالم و بیدارباش واژه هــا
میخواند که برخیز که آسودن از آموختن،
معنایی جز کفران و مرگ ندارد و هیچکس
نمیتواند خود را در مرتبت استغنا بداند،
لذا میگوید:
میاسای از آموختن یک زمان
ز دانش میفکن دل اندر گمان
چو گویی که وام خرد توختم
همه هرچه بایستم ،آموختم
یکی نغزبازی کند روزگار
که بنشاندت پیش آموزگار
ندانی چو گویی که دانا شدم
به هرآرزو بر توانا شدم
چنان دان که نادانترین کس تویی
چو گفتار دانندگان نشنوی)1(...
و بهراستی در این کالم پرشکوه جز روح
سیال «اطلب العلم من المهد الی الهد»
چــه مــیتــوان یــافــت؟ رســول معرفت و
حکمت ،بازه زمانی آموختن را به وسعت
فردوسی
حیات آدمی تعریف میفرماید و
ِ
بزرگییافته در مکتب رسالت و والیت نیز
ـان پارس گوی آن مکتب می شود که
زبـ ِ
ریشه در وحی دارد با بیان تحریز قرآن
کــه :قل َهــل یستوی الذین یعلمون و
الذین ال یعلمون انما یتذکر اولوااللباب.
( .)2بله ،آنــان که می دانند با آنــان که
نمیدانند ،هرگز برابر نیستند .فردوسی
نیز این را به باور عمومی تبدیل میکند.
از این منظر می توان او را زبان پاکیزه و
بیادعای معارف الهی نیز دانست و درکنار
شخصیت حماسی و ملیاش ،شخصیتی
قامتکشیده و دینی و حکمتی را نیز دید.
اگر کاوشگرانه به سخن او تامل کنیم ،در
این «گنجستان» به معادن بزرگ حکمت و
معرفت خواهیم رسید که در ساحتهای
مختلف میتواند دست انسان را بگیرد و
او را از کورهراههای زندگی به بهشت باورها
برساند .بخوانید که مرد «فریدونساز» به
چه ظرافتی از داد و دهش و مرزهای باریک
آن با بیحسابی در حسابگری ،میگوید:
چو داری به دست اندرون خواسته
زر و سیم و اسبان آراسته
هزینه چنان کن که بایدت کرد
نباید فشاند و نباید فشرد()3
آیا او را نمی توان در حال تامل به پیام
َ ُ ًَ
«و ال َت َ
آیه شریفهَ :
جعل َی َدک َمغلولة ِا لی
َُ َ ً
ُع ُنق َ
ک َو ال َت ُ
بسطها ُک ِّل َ
سط فتقعد ملوما
الب
ِ
ِ
ً
مــحــســورا  )4(».یافت که بخش نخست
آیــه ،کنایه است از اینکه دست دهنده
داشته باش و همچون بخیالن که گویی
َ
دستهایشان با غل و زنجیر به گردنشان
بسته شده است ،مباش .در بخش دوم نیز
قرآن گفته است :بذل و بخشش بیحساب
مکن .باری ،فردوسی حکیمی دینی است
که از طرح داستانهای خود در شاهنامه،
نتایج اخــالقــی بــه خواننده می دهد.
درحقیقت داســتــان هــا و افسانه های
شاهنامه نیز برای عبرت است و بیداری
خواننده و به اصطالح جنبه رمــزی و
کنایهای دارد و به قول خود او:
از او هرچه اندر خورد با خرد
دگر بر ره َرمز ،معنی بود
فردوسی
توان
می
از این منظر است که
ِ
پارسیگو را در شمار بهرهمندان حکمت
نــاب دینی یافت و بــرای او درکنار همه
نقشهای زبــانبــانــی و حــریــمداری و
حرمت افزایی ،جایگاه «لسان الحق» را
هم قائل شد که بهزیبایی ،حق و حقیقت
را به زندگی انسان میآورد.
پینوشت:
-1خالصه شاهنامه ،ص707 – 706
-2سوره زمر ،آیه13
2375.8 -3شاهنامه
 -4سوره اسرا ،آیه29
* روزنامه نگار فعال

دی*

تاریخنگاری دوران زندگی فردوسی براساس ابیات شاهنامه
سنت برگزاری جشن تولد از زمانهای کهن در ایران رایج بوده است و بر همین اساس در گاهشمار ایرانی هم زمان زایش بزرگانی چون زرتشت ،بهرام گور و ...با ذکر ماه و سال و روز مشخص بوده است .فردوسی
شیما سیدیِ -
از طبقه دهقانان و از پایبندان به سنتهای کهن ایرانی بوده و خود نیز به جشن و شادی عالقه بسیار داشته است ،بنابراین بعید است که تاریخ تولد خود را نمیدانسته باشد ،چنانکه مکرر در شاهنامه نیز به سالهای عمر
خود اشاره میکند ،با این حال او هیچگاه تاریخ دقیق والدت خود را نگفته است و تذکرهنویسان نیز آن را گاه  323و گاه نیز  329ذکر کردهاند که هنوز این تاریخها برای همگان مسلم نیست .درباره سال وفات او نیز اتفاق
نگاری عمر وی را از والدت تا وفات شرح دهیم.
خود شاعر ،تاریخ
نظری وجود ندارد و در یکی از سالهای 411تا  416بیان میشود ،با این حال قصد داریم شاهنامه را مالک نظر قرار دهیم و براساس اشارات ِ
ِ

تولد

گرچه برخی  323را سال تولد شاعر حماسهسرای شعر پارسی بیان میکنند،
بزرگانی چون شاپور شهبازی ،ژول مول ،ملکالشعرای بهار ،مجتبی مینوی و...
با محاسبه تاریخهایی که شاعر برای سال تولد خود در شاهنامه ذکر کرده است،
سوم دی 329هجریقمری را با احتمال بسیار زیاد بهعنوان روز تولد فردوسی
بزرگ پذیرفتهاند .این تاریخ از دو نظر در تاریخ ادبیات ایران بهیادماندنی است؛
تولد فردوسی و مرگ رودکیسمرقندی.

تدوین شاهنامه ابومنصوری

درحالیکه فردوسی ده تا شانزدهسالگی را سپری میکرده ،شاهنامه ابومنصوری
به امر حاکم فرهیخته توس ،ابومنصور محمدبنرزاق ،تدوین میشده است.
از اشعاری که فردوسی در دیباچه شاهنامه سروده است ،چنین برمیآید که او
هنگام تدوین شاهنامه ابومنصوری در شهر تابران ،اخبار را میشنیده و بسیار،
نویسندگان آن را تحسین میکرده است .ایبسا بارها در جوار محل انجام آن کار
سترگ میایستاده و از این و آن حاصل کار را جویا میشده است ،بیآنکه بداند
عاقبت خود ،این کارنامه فرهنگی باشکوه ایرانیان را به سرمنزل مقصود خواهد
رساند.

تولد اولین فرزند

فردوسی بالفاصله در ســال 357صاحب فرزند پسری شده است و احتماال
همین فرزند نیز در شصتوپنجسالگی پدر ،درحالیکه 37سال بیشتر نداشته،
جوانمرگ شده است .برپایه افسانهها ،فردوسی یک دختر نیز داشته که پس از
مرگ پدر ،صله محمود را نپذیرفته است.

فوت دقیقی

دقیقی که به نظم درآوردن شاهنامه ابومنصوری را به دستور امیران سامانی آغاز
کرده بود ،تنها پس از سرودن هزار بیت از پادشاهی گشتاسپ(اولین پادشاه
زرتشتی ایران) ،به دست یکی از غالمانش کشته شد و کارش ناتمام ماند.

پایان ویرایش اول شاهنامه

حمایت امیرمنصور تنها 6سال به طول انجامید و پس از آن فردوسی 8سال را
بهتنهایی و بدون هیچگونه حمایتی به سرودن شاهنامه گذراند و سرانجام پس از
14سال ،ویرایش اولیه شاهنامه را به پایان رساند.

سال329
کودکی و نوجوانی

سالهای 339تا 346
سال356

سال357
سالهای 351تا 370
سال367
سال370

سال384
سال385

حکومت محمود غزنوی بر ایران

فوت سبکتگین(پدر محمود) و نو ح سامانی(پادشاه سامانی) مصادف با
پنجاهوهشتسالگی شاعر و دوران رسیدن محمود به قدرت اصلی ایران است.
بعدها فردوسی در شصتوپنجسالگیاش از این سال یاد میکند و در مقدمه
داستان جنگ کیخسرو و افراسیاب ،ابیاتی را خطاب به محمود میسراید و او را
«فریدون بیداردل زمانه» میخواند.
ِ

سال389

سال394
بخشش خراج به رعایا

در این سال محمود ،خراج یک سال را بر رعایا میبخشد و به همین سبب هم
فردوسی هرچند که میگوید جز پروردگار نباید به فرد دیگری دل بست ،از محمود
تشکر میکند .این مدح کمی سوالبرانگیز است.

سال396

درگذشت فردوسی

از سال 400به بعد دیگر خبری از فردوسی نیست ،حتی تاریخ فوت او نیز دقیق
مشخص نیست و احتماال در یکی از سالهای 411تا  416در آوارگی درگذشته
اســت .در آن سال ها سیاست سلطان محمود این بود که همه فرهیختگان
شیعه مذهب را تحت تعقیب قرار مــی داد .آنها شیعیان را شکنجه میکردند
و اموالشان را میستاندند .در همین سالها ابوعلیسینا و ابوریحان به خوارزم
پناه بردند .فردوسی نیز در این سالها آواره شد و تنها در اواخر عمر به زادگاه خود
بازگشت و غریبانه درگذشت و حتی اجازه دفن پیکر او در قبرستان عمومی نیز
رزان شهر تابران توس به خاک
داده نشد .او در باغچه شخصی خود واقع در دروازه ِ
سپرده شد.

او پسر بنده ترکی به نام «سبکتگین» بود که در جوانی به اسارت درآمد و در بازار
برده فروشان فروخته شد .صاحبش او را از بخارا به نیشابور برد و به آلپتگین
فروخت .سبکتگین چنان لیاقتی از خود نشان داد که به اربابان ،نزدیک شد و
درنهایت به دامادی آلپتگین درآمد .بعد از مرگ او نیز جانشینش شد و حکومت
غزنه و زاولستان را در سال 366برعهده گرفت .فرزند او ،محمود32 ،سال از
فردوسی کوچکتر است .محمود تا بیستوسهسالگی بدون اینکه فردوسی و
خراسان را دیده باشد ،در غزنه میزیست .فردوسی در آن فاصله در چهلسالگی
شروع به نظم شاهنامه کرد و ظرف 14سال سرایش اولیه آن را به پایان برد تااینکه
محمود و پدرش به خراسان آمدند و محمود و فردوسی سال بعد با هم آشنا شدند،
بنابراین فردوسی هیچگاه سرودن شاهنامه را به دستور وی و با هدف دستیابی به
صله آغاز نکرد.

سال400
سال 411تا 416

حکایت صلههای محمود

محمود که بود و چرا
نامش با فردوسی
گره خورده است؟

پینوشت :این مطالب برگرفته از کتاب «حماسهسرای شهر من» ،نوشته مهدی سیدی و مقاله «از والدت تا وفات» ،نوشته
دکتر محمدجعفر یاحقی ،در کتاب پاژ 13و 14است.

از زمان تولد تا آغاز سرایش شاهنامه ،اطالعات زیادی از زندگی فردوسی در دست
نیست ،اما پیداست که وی روزگار نوجوانی و جوانی را به کسب دانش پرداخته
است ،زیرا در چهلسالگی که سرودن شاهنامه را آغاز میکند ،نهتنها شاعری
توانا که فیلسوف و حکیم بوده است .عالوهبر این فردوسی بهمانند همه دهقانان
همطبقه خود ،اراضی و امالکی داشته که میتوانسته است از درآمد حاصل از
آن تا سالها در امنیت اقتصادی و بدون دغدغه خاطر زندگی کند و به کسب علم
بپردازد .حدود 60سال از عمر گرانمایه حکیم توس ،در دوره سامانی گذشت.
این دوران بهترین دوران زندگی اوست ،زیرا جوان بود ،برخوردار و تندرست.

ازدواج

همانطور که گفته شد ،تا چهلسالگی اطالعات دقیقی از فردوسی در دست
نیست ،اما بنا به احتماالت ،وی در سن متعارف بیست وهفت سالگی همسر
داستان بیژن و منیژه از همکاری «مهربانیاری»
گزیده است .فردوسی در آغاز
ِ
که ندیم و مونس وی در سرودن شاهنامه بوده ،یاد کرده است .برخی معتقدند
این مهربانیار ،همسر فردوسی بوده است .بهجز آن ،نشانی از همسر فردوسی
در شاهنامه وجود ندارد مگر در آغاز داستان پادشاهی هرمزد نوشینروان که
فردوسی از مرگ «نگاری» عزیز یاد کرده است که معلوم نیست ترفندی شاعرانه
است یا او بهراستی یاری مهربان را از دست داده است اما آنچه مسلم است.

سالهای انتظار

سالگی فردوسی دوران ناامیدی و انتظار اوست.
سالهای بیستودو تا چهل
ِ
در این سالها ابومنصورعبدالرزاق توسی را سیمجورها میکشند و والیت کل
خراسان به دست آنان میافتد .آنان تا ســال 371حاکم خراسان میمانند و
فردوسی هم موقتا دست از آرزوهای بلند خود برای نظم شاهنامه برمیدارد.

آغاز سرودن شاهنامه

بعدازفوتدقیقی،فردوسیدرچهلسالگیدرصددادامهکاراوبرآمدوبرایدنبال
کردن کار دقیقی ،قصد کرد به بخارا ،پایتخت سامانیان ،سفر کند تا هم دستور
ادامه کار را از شاه سامانی بگیرد و از پشتیبانی مالی او برخوردار شود و هم اینکه از
نسخهای از شاهنامه منثور ابومنصور محمدبنعبدالرزاق استفاده کند اما بعد از
اینکه دوستی از همشهریانش دستنویسی از این منبع را دردسترس او گذاشت،
از این کار صرفنظر کرد و کار را در شهر خود شروع کرد .امیرک منصور ،فرزند
ابومنصور محمدبنعبدالرزاق نیز فردوسی را ازنظر مالی پشتیبانی کرد ،اما این
دوران طولی نکشید و امیرک منصور کشته شد .فردوسی بزرگمنشانه تمامی هزار
بیت را آورده که البته مقایسه خوبی هم شده است بین قدرت شعری او و دقیقی.

اولین آشنایی محمود و فردوسی

در پی خیانت و تمرد سیمجوریان در خراسان ،سامانیان از سبکتگین ،پدر محمود
غزنوی ،و محمود جوان کمک خواستند که به مقابله با آنان بپردازند و درعوض وعده
حکومت خراسان را به محمود جوان دادند .سبکتگین پذیرفت و به خراسان لشکر
کشید .پس از شکست سیمجوریان ،محمود در نیشابور بر تخت نشست .سیمجورها
حمله کردند و محمود را بیرون راندند و جنگی دیگر در «دره کارده» به نام نبرد اندرخ(در
روستایی به همین نام در نزدیکی پاژ زادگاه فردوسی) روی داد .فردوسی از تماشاچیان
این نبرد بود و آن بزرگترین جنگی بوده که فردوسی به عمر خود دیده است .در این
نبرد ،فردوسی برای اولینبار محمود را میبیند؛ البته این دیدار یکطرفه است .وی
دالوریهای محمود را در این نبرد با رستم و اسفندیار مقایسه میکند.

آغاز رابطه فردوسی و سلطان محمود غزنوی

در این سال که مصادف با شصت وپنج سالگی شاعر است ،ارتباط فردوسی
با سلطان محمود به واسطه وزیــر فرهیخته و ایــران دوســت او« ،ابوالعباس
فضلبناحمد» ،بیشتر میشود و در همین سال ،سلطانمحمود قول حمایت از
فردوسی را به او میدهد .این سال از نظر دیگری نیز مهم است ،زیرا فرزند فردوسی
در همین سال جوان مرگ می شود ،بنابراین هم شاعر به سبب مرگ فرزند و
تهیدستی نیاز به حمایت دارد و هم محمود چون تازه به قدرت ایران رسیده است،
نیاز به حمایت حکیمی چون فردوسی دارد و فردوسی نیز حمایت از او را به صالح
ایران میداند .احتماال همین دوستی کوتاهمدت ،موجب پدید آمدن افسانهها و
حکایتهای عجیبوغریب درباره او و سلطان شده است.

قحطی ،پایان رابطه محمود و فردوسی و پایان شاهنامه

حمایت محمود از فردوسی 6سال بیشتر دوام نمیآورد .بعد از مدح سوالبرانگیز
فردوسی ،دیگر خبر خوبی از محمود در شاهنامه نیست .درعوض گالیه شاعر
از روزگار و تنگحالی است .در این سال ،برفی سنگین در خراسان میبارد و
سرما همه محصوالت و حتی غله و جو را میزند و مردم غذا برای خوردن ندارند.
قحطی هولناکی روی میدهد و صدهزار نفر هالک میشوند .آدمها گوشت هم
را میخورند ،حتی مادر گوشت فرزندش را میخورد .در این سالها محمود نیز
بهسبب طمع ،وزیر فرهیخته خود را که حاضر به جمعآوری خراج نیست ،معزول،
حبس و شکنجه میکند و او درنتیجه همین شکنجهها فوت میکند.
بنا به روایت نظامیعروضی که نه میتوان تمام آن را پذیرفت و نه اینکه رد کرد،
همزمان با مرگ فردوسی ،صلههای محمود به تابران رسید .نظامی میگوید:
«محمود وقتی با سپاه خود از هند بازمیگشته ،رسولی نزد یکی از حکام هند
فرستاده و از وزیر پرسیده حاکم چه جوابی خواهد داد و وزیر نیز گفته:
اگر جز به کام من آید جواب /من و گرز و میدان و افراسیاب
سلطان پرسیده این بیت از کیست و وزیر گفته بیچاره فردوسی که 30سال رنج
کشید و چنین کتابی نوشت اما ثمری ندید .درنتیجه سلطان پشیمان شده و صله
را نزد فردوسی فرستاده است اما درحالیکه جنازه فردوسی را از دروازه رزان بیرون
میبردند ،قطار شتران حامل صله از دروازه رودبار(روی پل کشفرود) وارد شده
است».
البته این روایت خیلی نمی تواند صحیح باشد؛ چون سلطان محمود آن قدر
دلنازک و شعرشناس نبود که با یک بیت شعر منقلب شود .عالوهبر این ،بیتی که
نظامی نقل کرده است ،چندان صحیح نیست و اصل آن این است:
نجویم بر این کینه آرام و خواب /من و گرز و میدان و افراسیاب
اما بهدلیل اختالف سلطانمحمود با خلیفه عباسی ،احتماال او درصدد دلجویی
از فردوسی برآمده و به وی امان داده است تا به شهر خویش بازگردد.

www.shahraraonline.com

دکتر

شاه

اهمی

ور ش

منص

رزا*

شاهنامه
سپر دفاعی فارسیزبانان

شاهنامه شاهوار حکیم ابوالقاسم فردوسی،
آن دانای توس را میتوان َ
برحق سپری دفاعی
درمقابل هر گونه آفت و بالی تاریخ دانست .این
دژ محکم و استوار که پای در زمین دارد و سر بر
آسمان ها افراشته است ،گویای تاریخ ،زبان،
فلکلور ،هویت و سرنوشت زبان فارسی است.
سخنسرای توسی در این اثر جاودانه داد سخن
را داده و دربرابر تصویر قهرمانیهای رزمآوران
سربلند ایرانی و جانفداییهای آنان درمقابل
دشمنان مرزوبوم ،حکمت و خرد را علم کرده
است که برای آنان مهمتر از همه ،حفظ میهن و
خاک پاک آن است.
پهلوانان این حماسه بی بدیل دربرابر شمشیر
و سنان از خرد کار میگیرند و گوینده شاهنامه
بر این است که قهرمانی و پهلوانی فقط شمشیر
گرفتن بر دست نیست ،بلکه باید در سر خرد و
در دل ،عشق و مهر میهن داشت و از نگاه دانای
توسی ،فریب و مکر و ریو و ریا نکوهش شده است.
او پیروز میدانها را آنی میداند که خرد را افسر
خویش کــرده است و بر این نظر است که تنها
خرد واالست که بشر را از جمله آفات و گزندها به
دور میدارد و یک زندگی آسوده و ّ
مفر ح را برای
فرزندان آدم فراهم میکند.
شاهنامه همانند اقیانوسی اســت که در آن
همهگونه ُد ّر و گهر ،اعم از حکمت ،خرد ،نجابت،
راستی ،پاکی ،نکویی و سرفرازی و سربلندی
را میتوان پیدا کرد .فرو رفتن در این اقیانوس
بیانتها به ّ
غواص آن داراییای میبخشد که با
صاحب شدن به این دردانهها هرگز با فقر معنوی
مواجه نخواهد شد.
به عقیده فردوسی ،بشر تنها در پناه بردن به خرد
راستین میتواند در این دنیا و عالم اخروی ،مانا و
جاودان بماند .بیدلیل نیست که اثر نمیرندهاش
را با ستایش خرد آغاز می کند و تاج سر جمله
هنرهای بشر در خردمندی است و بی خرد به
هرگونه پستی و رذالت دست میزند .تنها خرد
است که مایه وارستگی و آزادگی میشود .به پندار
اینجانب ،راز ماندگاری شاهنامه در همین خرد
سرمدی نهفته است که چنگ زدن بر آن مایه
نجات و رستگاری خواهد شد.
َ
ایا ،ای حکیم سخنآفرین!
«سخنآفرین را هزار آفرین»
هنرمند واال ،سخنگستری
خرد را ،ادب را ،تو پیغمبری!
پیافکندی کاخ بلند سخن
همی از خرد ،از زبان کهن
نگهبان فرهنگ نامآوران
چراغ فروزان شعر و زبان
جهان را به لطف خرد ساختی
بشر را به اصل خودش خواستی
بود تا زبان نزد ایرانیان
که شهنامه هرگز نیابد زیان!
به لطف بشارتگر راستی
بود جاودان زنده این پارسی
کارشناس میز تاجیکستان
در مؤسسه فرهنگی اکو

دیدگاههای تربیتی
در شاهنامه
امیرحسین تقوی -شاید در نگاه اول که
به شاهنامه بنگریم درون مایه اساطیری و
پهلوانی و جنگاوری و دالوری و ...آن بیشتر
به چشممان بیاید و بیشتر توجه ما را به خود
جلب کند ولــی با کمی دقــت متوجه می
شویم که این اثر میخواهد پیامهای واالتر و
عمیقتری را به ما منتقل کند و یکی از همین
پیامهای عمیق و واال ،اخالق و مسائل مربوط
به آن میباشد که دین مبین اسالم هم اهمیت
خاصی را برای آن قائل است و همچنین پیوند
عمیقی با زندگی انسان و روح و فطرت او دارد
و یکی از مهمترین چیزهایی (موضوعاتی)
استکهانسانبایدبدانتوجهکندوهمچنین
موضوعی است که هر فــردی ،هم باید در
زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی آن
را رعایت کند و یکی از دالیل اهمیت آن نیز
همین میباشد .فردوسی نیز به این موضوع
توجه بسیاری کرده است و می توان گفت
که تقریبا همه ی ابیات شاهنامه ی او به
صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوعات
اخالقی اشــاره دارد و یا می تــوان چنین
گفت که شاهنامه فقط به موضوعات رزمی
و امثال آن اشاره ندارد ،بلکه این موضوعات
را با مضامین اخالقی درهــم آمیخته و هر
اسطورهای را نماد یک صفت اخالقی و یا به
عبارتی دیگر آن را قالبی برای ویژگی اخالقی
موردنظرش قرار داده است و همچنین در
جــای جــای آن می توان به نکات اخالقی
شعر او پی برد و این نشاندهنده این است
ً
که قطعا او اهمیت خاصی برای موضوعات
اخالقی قائل شده است و در نتیجه نمی
تــوان گفت که شعر او شعری تک جنبه ای
است.
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آرزویاﻗﺘﺒاسازشاهنامه

هند

س قا
ئمی

گفتوگو با هوشنگ گلمکانی منتقد سینما و روزنامهنگار

فردوسی و سینما

آثار سینمایی ساختهشده درباره فردوسی و
شاهنامه در دستهبندی زیر جای میگیرد :
الــــف_ فــیــلــم هــای بــلــنــد سینمایی
ساختهشده در ایران :
فیلم «فردوسی» ،ساخته عبدالحسین
سپنتا ،سال 1313هجریشمسی درباره
زندگی فردوسی
فیلم «رستم و سهراب» ،ساخته مهدی
رئیس فیروز ،سال 1335هجری شمسی،
درباره داستان رستم و سهراب شاهنامه
فیلم «بیژن و منیژه» ،ساخته سیامک
یاسمی ،ســـال  1337هجری شمسی،
روایت عاشقانهای از داستان شاهنامه
فیلم «ســیــاوش در تخت جمشید»،
ساخته فــریــدون رهــنــمــا ،ســـال 1346
هجریشمسی ،برداشتی امروزی و آزاد از
داستان سیاوش
فیلم «مردان سحر» ،ساخته اسماعیل
نوری عالء ،ســال  1350هجری شمسی،
داستان رستم و اسفندیار در آیینه سینمای
جاهلی زمان با سویههای روشنفکری
فیلم «پسر ایــران از مــادرش بی خبر
است» ،ساخته فریدون رهنما ،سال1352
هجریشمسی ،تالشی برای تلفیق گذشته
و اکنون ایران با اشاره به محتوای شاهنامه
سریال تلویزیونی 28قسمتی «چهل
سرباز» ،ساخته محمد نوریزاد ،سال1385
هــجــریشــمــســی ،تـــالش بـــرای پیوند
قهرمانان شاهنامه(رستم و اسفندیار) با
شخصیتهای تاریخ تشیع
فیلم «پــرچــم هــای قلعه کـــاوه»،
ساخته محمد نـــوریـــزاد ،ســـال 1386
هجری شمسی ،نگاهی اغــراق آمــیــز به
قهرمانان شاهنامه
فیلم «تمرینی بــرای اجـــرا» ،ساخته
محمدعلی سجادی ،ســال  1394هجری
شــمــســی ،تـــالش گـــروه تــئــاتــری بــرای
اجرای داستان سیاوش ،نمایش در گروه
هنروتجربه،بهمن 1394
ب_ فــیــلــم هــای بــلــنــد سینمایی
ساختهشده در دیگر کشورها :
در تاجیکستان( شــوروی سابق) چهار
فیلم سینمایی که همه آن هــا را بوریس
کیمیاگروف ،سینماگر تاجیک1920( ،
1979م) به شرح زیر ساخته است :
کاوه آهنگر1961 ،میالدی
افسانه رستم1971 ،میالدی
داستان رستم و سهراب1972 ،میالدی
داستان سیاوش1977 ،میالدی
در هندوستان سال 1968میالدی فیلم
«رستم و سهراب» را ویشرام بدکار و سهراب
مودی با همان ویژگی های شناخته شده
سینمای هندی ساختهاند .
پ_ فیلمهای کوتاه و مستند :
سوگ یک دالور ،ولی محمدی
نان ،عشق ،ترس ،حمید تمجیدی
ماجرای شاهنامه ،اریک باالیان
فردوسی ،حسین قوانلو
سوگ سیاوش ،احمد طالبینژاد
زورخانه ،عباس شباویز
شاهنامه و مردم ،نصیب نصیبی
فردوسی و مردم ،حسین ترابی
سیمرغ ،ابراهیم حیدرزاده
سیری در پردههای شاهنامه ،جمشید
سپاهی
مینیاتورهای شاهنامه ،ایرج گرگین
پرتو حماسه ،منوچهر طیاب
مرگ سیاوش ،بیژن مهاجر
ت_فیلمهای پویانمایی و عروسکی :
فیلم «رستم و سهراب» ساخته کیانوش
دالوند با کمک مرکز گسترش سینمای
مستند با دوبله انگلیسی ،ســال 1393
هجریشمسی
فیلم «سیمرغ» ،ساخته علی بنایی،
سال 1380هجریشمسی
اپرای عروسکی «رستم و سهراب» ،بهروز
غریبپور
ج _ فیلمنامههای چاپشده :
فردوسی و امیرعلی سیمجور ،سیدعلی
آذری ،سال 1315هجری شمسی
زنــدگــی فــردوســی ،سیدعلی آذری،
سال 1326هجریشمسی
دوازده ر خ ،هــوشــنــگ گلشیری،
سال 1369هجریشمسی
دیباچه نوین شاهنامه ،بهرام بیضایی،
سال 1369هجریشمسی
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فضاهای آزاد خودمان لنگ میزنیم و مشکل
داریم .حال اگر فردی بخواهد براساس یک
اثر ادبیات کهن فارسی ،فیلمنامهای امروزی
بنویسد ،بیتردید کار سختتری در پیش رو
دارد و مطمئن باشید آن اثر ،کسانی را که توقع
اقتباس از ادبیات کهن در سینما را دارند ،راضی
نمی کند .ازطرفی باتوجه به محدودیت در بازار
فیلم ایران ،سرمایه یک مشکل بزرگ است؛ یعنی اگر
قرار باشد فیلمی براساس یکی از آثار ادبیات کهن ساخته
شود ،چندبرابر یک فیلم معمول امــروزی هزینه خواهد
داشت .حال این فیلم باید آنقدرها فروش بکند که بتواند
سرمایهاش را برگرداند.
شکیبا افخمی راد-
ارزش شاهنامه به عنوان
یکی از شاهکارهای ادبی تاریخ ایران بر کسی پوشیده
نیست .ایــن اثــر یکی از منابﻊ خــوب بــرای اقتباس
سینمایی محسوب میشود اما آمار آثار اقتباسشده از
شاهنامه در تاریخ سینمای ایران به کمتر از  1۰میرسد
که برخی از آنها در زمره فیلمهای بیارزش سینمایی
جــای می گیرند .باتوجه به ﻇرفیت های شاهنامه و
به مناسبت روز بزرگداشت فــردوســی با هوشنگ
گلمکانی ،منتقد ،روزنامه نگار و مترجم سینما و از
بنیانگذاران مجله فیلم ،همکالم شدیم تا با موضوع
اقتباس از آثار ادبی در سینمای ایران و چرایی اقتباس
نکردن از شاهنامه در فیلم های ایرانی بیشتر آشنا
شویم.

یک اقتباس سینمایی چه ویژگیهایی باید داشته
باشد؟ یعنی به چه میزان باید به متن اصلی وفادار
باشد و چه مقدار باید هویت سینمایی داشته باشد؟

هیچ لزومی ندارد که یک فیلم به متن اصلی وفادار باشد .ما
بهطورکلی دو نوع اقتباس ادبی در سینما داریم؛ یکی شکل
کالسیک آن است که داستان را روایت میکند و یک خط
داستانی را با جزئیات درون رمان ،به فیلمنامه تبدیل میکند
و درنهایت کارگردان ،آن را به تصویر میکشد .این اقتباسها
اغلب برگرفته از رمانهایی است که حجم زیادی از حوادث
را دربرمیگیرند .طبیعتا این حجم از حوادث در یک فیلم
سینمایی جای نمی گیرد ،بنابراین روش رایج در سینما
این است که تعدادی از شخصیت ها و جزئیات داستانی
حذف شود ولی در شکل دیگر اقتباس ،فیلمنامهنویس،
روح اثر ،پیام کلی و خط کلی داستان را میگیرد و آن را به
اثری جدید تبدیل میکند .االن در سالهای اخیر بیشتر
این نوع اقتباس در سینمای دنیا رواج دارد .ضرورتی ندارد
که نویسنده یک فیلم نامه اقتباسی حتما به جزئیات و
حتی رویکرد نویسنده آن اثر وفادار باشد .اقتباس درواقع
یک نقطه عزیمت و شروع است و بعد ازآن فیلمنامهنویس
هرکاری بخواهد ،میتواند با آن اثر انجام دهد.

چرا با اینکه ایران زبان و ادبیات قدرتمندی دارد،
اقتباس سینمایی از آثار ادبی بسیار ضعیف است؟

اقتباس از ادبیات کالسیک و ادبیات کهن ایــران برای
سینمای داستانگو کار سختی است .یکی از مشکالتی که
در ادبیات معاصر وجود دارد ،لزوم وفاداری نویسنده به اثر
ادبی است .ما در طول سالها نمونههای فراوانی داشتهایم
که فیلمنامهنویس از یک اثر ادبی اقتباسی کرده است که
هم منتقدها و هم صاحبان اثر به آن اعتراض کردهاند که مثال
چرا نگاه فیلمنامهنویس شبیه نگاه ما نیست .فیلم «خاک»
کیمیایی براساس «آوسنه باباسبحان» محمود دولتآبادی
است .بعد از نمایش این فیلم ،آقای دولتآبادی جزوهای
منتشر کرد و بهشدت به آن فیلم اعتراض کرد .به نظر من،
همین امر یکی از عواملی بود که باعث شد در 45سال
گذشته ،فیلمسازها کمتر سراغ اقتباس از ادبیات معاصر
بروند .موارد موفق اقتباس در سینمای ایران مربوط به آثار
هوشنگ مرادیکرمانی بوده است؛ چون او نگاهی درست،
واقع بینانه و منصفانه به موضوع دارد .او جمله معروفی
دارد که میگوید من میوه به عمل آوردم و فیلمساز از میوه
من کمپوت درست کرده است و این کمپوت ،طعم و سلیقه
فیلمساز را دارد و لزوما نباید میوه من را روی پرده بیاورد .به
نظر من ،این نگاه درست است و همین موضوع باعث شده
است که بیشترین اقتباس از آثار مرادی کرمانی صورت
گیرد.

در اقتباس از ادبیات کهن هم این مشکالت وجود
دارد؟

اگر قرار باشد فیلم نامه نویس و فیلم ساز از ادبیات کهن
ایران اثری را خلق کند که همان حالوهوای آن اثر و دوران
را داشته باشد ،از نظر اجرایی و فیلمسازی کار بسیار سختی
است .در این میان ممکن است فردی یک فیلمنامه خیلی
خوب هم مثال از شاهنامه بنویسد اما اگر قرار باشد با همان
حالوهوای شاهنامه و سازوبرگ و لباس و دکور آن دوران،
فیلمی خلق شود ،کار سخت و هزینهبری خواهد بود ،ضمن
اینکه از اول تاریخ سینمای ایران ،نمونههای اقتباسشده
از ادبیات کهن ،نمونههای موفقی نبودهاند؛ چه به لحاظ
انتقادی و چه به لحاظ تجاری ،بنابراین سینماگرها هم
خیلی سخت به این سمت میروند اما اگر قرار باشد از ادبیات
کهن اقتباسهای مدرن صورت گیرد ،مثال از یک داستان
شاهنامه یک داستان امروزی بیرون بیاید ،امکانپذیر است
ولی بازهم کار خیلی خیلی سختی خواهد بود؛ چون ما
همین االن در فیلمنامههای معاصر درمورد شخصیتها و

شاهنامه یکی از شاهکارهای ادبی ما بهشمار میرود.
اگر بحﺚ هزینهها را کنار بگذاریم ،به نظر شما
فیلمنامهنویسان میتوانند شاهنامه را دستمایه
اقتباس قرار دهند؟

شاهنامه قصهها و داستان های جذابی دارد اما اگر قرار
باشد با همان مشخصههایی که در شاهنامه توصیف شده
است ،فیلم ساخته شود ،عالوهبر اینکه هزینههای هنگفتی
دارد ،آن نوع قصهگویی با عادتهای تماشاگران سینمای
امروز متفاوت است .درواقع آن نوع لحن و روایت را تماشاگر
امروزی زیاد دوست ندارد .اگر فیلم با همین ویژگیهای
روایــی در شاهنامه تصویر شــود ،ممکن است درنهایت
برای گروهی خاص ارزشمند شود ،اما اگر قرار باشد خط
کلی داستان و روح و پیام آن در یک داستان امروزی آورده
شود ،این دیگر افرادی را میخواهد که خیلی قدر باشند؛
فیلم نامه نویس هایی که روح شاهنامه را بشناسند و بعد
بتوانند یک اقتباس امروزی از آن بکنند .به نظر من ،یکی
از مشکالت سینمای امروز ایران فیلمنامه است و نمیدانم

هم که ساخته شده ،ناموفق بوده است و آن صحبتها و
اقدامها و نطفههایی هم که بسته شده ،اغلب به سرانجام
نرسیده اســت .اینکه فیلم نامه چگونه باشد که بگوییم
اقتباس از شاهنامه ،کلنجارها و دعواهای زیادی سرش
خواهد بود.

در سینمای دنیا آثاری با اقتباس از شاهنامه ساخته
شده است ،آنها را چطور میبینید؟

در سینمای شــوروی در جمهوری های فارسی زبانش،
چندین اقتباس از فردوسی ساخته شد که اکثرا آثار
پرطمطراقی بودند و شباهتی با فیل هوا کردن داشتند
و اگر سرمایه دولتی پشت آن ها نبود ،اصال این فیلم ها
ساخته نمی شد .خیلی وقت ها ساخت این فیلم ها هم به
یک پروپگاندای رسمی تبدیل میشود ،درحالیکه سینما
باید یک سینمای بومی و از خود مناسبات و نیازهایی که
تماشاگر به بدنه سینما منتقل می کند ،باشد .نگاه های
رسمی همیشه میگویند شاهنامه و آثار کهن برای اقتباس
داستانی ،خوب هستند .درحالی که اگر واقعا ظرفیتی
وجود داشته باشد و مناسبات حرفه ای هم در آن رعایت
شود ،الزم نیست که کسی آن را بیان کند و سرمایهگذار و خود
سینما بهدنبال آن میروند .چنان که در این سالها دیدهایم
که بعضی حوادث و موضوعات معاصر را که تماشاگر امروز با
آنها آشناست ،مثل حادثه اسیدپاشی یا قضیه شهال جاهد
و محمدخانی ،خود سینما احساس کرده است که میتواند
یک سوژه جذاب باشد .هیچ جایی هم به آنها توصیه نکرده
و هیچ نهاد رسمی و دولتی هم سرمایهگذار نبوده است.

پس به نظر شما شاهنامه اصال برای مردم جذابیت
سینمایی ندارد؟

به نظر شما چند نفر می توانند داستان های شاهنامه را
تعریف کنند؟ بعد هم جالبی داستانهای شاهنامه به زبان
حماسی شاعرانهای است که فردوسی آن را بهکار می گیرد.
اگر مثل قصههای مادربزرگ بخواهیم آنها را تعریف کنیم،
جذابیتی ندارد .اهمیت شاهنامه به قالب هنری و به فرمش
است .ممکن است این فرم در سینما جواب ندهد و به چیزی
تبدیل شود که تماشاگر آن را پس بزند.

در سینمای جهان ،ارتباط با آثار حماسی چگونه
بوده؟ آیا از نسخههای ادبی حماسی در دنیا اقتباس
شده است و آیا این آثار موفق بودهاند؟

بله .در سینمای دنیا فیلمهایی داشتهایم که هم حماسی
بودهاند و هم از لحاظ تجاری موفق ،منتها این فیلمها به
این دلیل موفق بودهاند که سینمای آمریکا بازار گستردهای
دارد ،بنابراین می تواند سرمایه هنگفتی را در این
قضیه جذب کند.

چرا فیلمنامهها در روایت زندگی معاصر امروزی هم لنگ
می زنند .حال اگر قــرار باشد از یک اثر ادبــی کهن مثل
شاهنامه یک اقتباس نو شود که در قالبها و چهارچوبهای
زندگی امروزی بگنجد ،کار بسیار سختتر خواهد شد؛ چون
سینما صنعت گرانی است ،بنابراین کمترکسی خطر انجام
چنین کاری را میپذیرد .برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد،
سرمایههای بخش خصوصی کفاف نمیدهد .نهادهایی
که به سرمایههای عمومی وصل هستند و دخلوخرج برای
آنها مهم نیست ،بهعنوان یک سرمایهگذار فرهنگی باید به
این قضیه ورود پیدا کنند.

آیا نشناختن ادبیات و آگاهی نداشتن درباره
آن و کاهش سواد عمومی ،دلیلی بر بیمیلی و
بیعالقگی فیلمنامهنویسان نیست؟

ممکن است مسائل بسیاری وجود داشته باشد که مردم از
آن اطالعی نداشته باشند .این وظیفه هنرمندان است که
آن مسائل را کشف کنند و سراغ آن موضوعها بروند .هرزمان
درمورد فیلمنامهنویسی و اقتباس از متون کهن در سینما
صحبت میشود ،بیشترین مثالی که گفته میشود ،درمورد
شاهنامه است که چرا فیلمنامهنویسان سراغ داستانهای
جــذاب شاهنامه نمی روند .حتی بعضی مواقع فراتر از
خود داستانها میروند و میگویند نوع روایت داستان در
شاهنامه بهنوعی سینمایی است ولی این صحبتها
در حد تئوری است و در عمل کار سختی است و
نمونه هایی هم که انجام شده ،در جذب
تماشاگر ناموفق بــوده اســت .فیلم
ساختن براساس شاهنامه از نظر جنبه
اقتصادی به این سادگی ها نیست.
فرض بر اینکه سرمایه گذار هم وجود
داشته باشد ،در یک گروه ،بر سر خود
این موضوع که نگاه به این اثر و داستان
شاهنامه چگونه باید باشد ،همان اول
دعواست؛ چون چنین فیلمنامههایی
معموال بهصورت فردی نوشته نمیشود
و یک گروه آن را مینویسند و به عدهای
مشاوره می دهند تا آن هــا بخوانند و
نظر بدهند .بعد دچار اختالف سلیقه
میشوند و مکافاتی است .به نظر من،
اقتباس از شاهنامه از آن کارهای
نشدنی اســـت .حاال
لفظ نشد نی شا ید
خــیــلــی نــاامــیــدانــه
بــاشــد ،ولـــی در ایــن
سالها آن فیلمهایی

در آخر آیا فکر می کنید یک کارگردان هالیوودی
بتواند با اقتباسی از شاهنامه ،فیلمی جذاب بسازد؟

برای این نوع اقتباس به یک تیم فیلمنامهنویس و بعد ابزار
صنعتی و فنی برای تولید آن حالوهوا و فضا نیاز است که
سینمای ایران هنوز این تواناییها را ندارد اما در یک موقعیت
فرضی باتوجه به نمونه هایی که از سینمای دنیا دیده ایم،
سینمای هالیوود میتواند از داستانهای شاهنامه اقتباس
کند امــا فکر می کنید درنهایت چند نمونه اثــر این گونه
میتواند ساخته شود؟ این حرفها بیشتر فانتزیها و آرزوها
و خیال بافیهای ماست که تا ابد همین طور آن ها را تکرار
میکنیم که ادبیات کهن ما و شاهنامه پر از ظرفیت است و
چرا ما از آن استفاده نمی کنیم .خب چه کسی مانع شده
است که استفاده نکنیم؟ اگر میشد استفاده کنند که خب،
استفاده می کردند .آن هایی که سرمایه دارند و نهادهای
دولتی که می توانند کمک کنند و سرمایه گذاری کنند،
بیایند کمک کنند .مگر کسی مانع آنها شده است؟ پول و
امکانات و مجوز دست آنهاست .درمورد بخش خصوصی هم
چه کسی مانع آنها شده است؟ اگر فکر میکنند تماشاگر
می پسندد ،این کار را بکنند .سرمایه و فیلم نامه نویس و
کارگردان و امکانات فنی خوب هم که دارند .درمورد شاهنامه
چه کسی مانع است؟

وانی

یرض
س

ضا طو
علیر

عقﻼنیت انتقادی
رمز ماندگاری شاهنامه

شاهنامه فردوسی از معدود آثار بهجایمانده
در تاریخ ادبــیــات ایــران اســت که به مفهوم
«عقالنیت انتقادی» در معنای خردباوری
روشنگرانه توجه می کند .به طورکلی نظریه
عقالنیت انتقادی بر اهمیت وضوح ،شفافیت
و روشــنــی به عنوان یــک ارزش بنیادی در
اندیشهورزی و نظریهپردازی تاکید میکند و
مدعی است که فقط وضوح و نداشتن تناقﺾ
منطقی در اندیشه و بداهت در گفتار میتواند
ما را از جهان تاریک مجهوالت به دنیای روشن
معلومات رهنمون ســازد .در این معنا ،تفکر
انتقادی یعنی اندیشیدن برمبنای اصول
منطق ،تبعیت از انصاف و پرهیز از جزماندیشی
و تعصب ازطریق اجــرای فرایندهای ذهنی
و تشخیص و تحلیل و ارزیابی داده ها.پایه و
اساس چنین تفکری ،بیشک ،اعتماد و اتکا
به «خرد انسانی» به عنوان معتبرترین ابزار
آ گاهی است که ازقضا موضوع مــورد عالقه
حکیم توس در شاهنامه نیز بوده است« .خرد»
در شاهنامه یک مفهوم مرکزی و تعیینکننده و
عبارت است از فشرده کل آموزههای انسانی و
مجموع اندیشهها و تجربههای عملی انسانها
که در طول تاریخ انباشته شده است .فردوسی
خرد را چنان رفیع و ارزشمند میداند که اثر خود
را به نام خدا ،جان و خرد آغاز میکند و پس از
ستایش خداوند و برشمردن بزرگی و توانایی
او ،بالفاصله به ستایش خرد مــی پــردازد .او
خرد را برترین هدایای خداوندی می داند و
کارکردهای فراوانی را برای آن برمیشمارد،
چنان که گویی خرد بــرای او اصل و بن مایه
زندگی است:
کنون ای خردمند ،ارج خرد
بدین جایگه گفتن ،اندر خورد
بگو تا چه داری ،بیار از خرد
که گوش نیوشنده زو برخورد
خرد بهتر از هرچه ایزدت داد
ستایش خرد را به از راه داد
خرد افسر شهریاران بود
خرد زیور نامداران بود
خرد زنده جاودانی شناس
خرد مایه زندگانی شناس
خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
خرد چشم جان است چون بنگری
تو بیچشم جان آن جهان نسپری
همیشه خرد را تو دستور دار
بدو جانت از ناسزا دور دار
همچنین ابیات شاهنامه در عین بهرهمندی از
عمیقترین مضامین هستیشناسی ،اخالقی،
اجتماعی و سیاسی ،به نحو آگاهانهای از بداهت
منطقی و وضوح بیانی نیز برخوردار است .این
نکته یکی از اصول مهم نظریه عقالنیت انتقادی
اســت .برطبق ایــن اصــل ،هــرانــدازه وضــوح و
شفافیت «نظریه» بیشتر باشد ،امکان «نقد» آن
نیز بیشتر فراهم میشود و در سایه نقد است که
ایرادها و کاستیها مشخص و برطرف میشود.
اندیشه و سخن غامﺾ و پیچیده ازآنجاکه راه را
بر هرگونه بررسی نقادانه می بندد ،نمی تواند
در گــذر از مجهوالت به معلومات و درنتیجه
حل وفصل مشکالت اجتماعی ،کارگشا و
راهگشا باشد.
شاهنامه یکی از نمونه های بی بدیل در تاریخ
ادبیات ایران است که در آن بر اهمیت نقدپذیری
و مداراگری در عقیده تﺄکید میشود و فردوسی
ریشه آن دو را در خردورزی و عقلباوری و پرهیز از
تعصب میبیند:
خرد مرد را خلعت ایزدی است
سزاوار خلعت نگه کن که کیست
نباشد خرد ،جان نباشد رواست
خرد جان پاک است و ایزد گواست
زبانی که اندر سرش مغز نیست
اگر در بارد ،همان نغز نیست
مدارا خرد را برادر بود
خرد بر سر جان چو افسر بود
و باز در چهارچوب مبحث خردگرایی ،ضرورت و
لزوم مدیریت عقالنی ،از دیگر نکاتی است که از
نظر فردوسی پنهان نمانده است و بر اهمیت آن
تﺄکید میکند و چاره گرفتاریها و کاستیها را
در گردن نهادن به راهبری عقل و دنبال کردن
راهکارهای بخردانه جستوجو میکند:
خرد چون ندانی ،بیاموزدت
چو افسرده گردی ،برافروزدت
خرد بهتر از چشم و بینایی است
نه بینایی ،افزون ز دانایی است
خرد باد همواره ساالر تو
مباد از جهان جز خرد یار تو
مثالها و شواهد گفته شده تنها گوشهای از تالش
ارزشمند و کمنظیری است که حکیم توس در
ترویجوتبلیغخردباوریدرجامعهزمانخودانجام
داده است .از این حیث شاید بتوان اهمیت کار
فردوسی را با سقراط ،افالطون و ابنسینا مقایسه
کرد .اگرچه فردوسی به معنای رایج فیلسوف
نبود ،تذکرات بیمثال او دربــاره اهمیت خرد و
عقالنیت در زندگی بشر ،بــدون شک از جنس
دلمشغولیهایفیلسوفانهبودهاست.
* عضو هیﺌتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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شاهنامه
گنﺠینه بزرگ ﻃرح
مﻄاﻟﺐ ملی فرهنﮕی
شاهنامه فردوسی از جمله کتابهای ادبی نادری
است که تمام زوایای یک اثری هنری -حماسی و
تعلیمی در آن مورد توجه سراینده بوده است.
یک متن ادبی از دو مسیر ما را با جهان درون خویش
مرتبط می کند .دریچه عاطفی و هنری و دریچه
خــردورزی؛ شاهنامه که به عنوان یک دنیای پویا
و زنده قرن هاست که در کنار ایرانیان بوده است و
با ایفای مهمترین چشم انداز در هر دو حوزه پیوند
عاطفی و خردورزی توانسته است در عین مانایی
تﺄثیرگذارترین متنها باشد.
لحن حماسی متناسب با مضامین ،ایجاد حس
دالوری و غیرتمندی به وقــت خوانش ابیات و
موسیقی خــاص شاهنامه که حتی توصیفات
عاشقانه و پندهای حکیمانهی آن را در برگرفته
است از مصادیق قابلیتهای هنری این اثر است .
داستان تزریق شور دالورانه به سپاهیان خسته و از
جنگ گریزان محمود غزنوی با ابیات قرائت شده از
شاهنامه توسط ابوالعباس اسفراینی گواهی بر این
مدعاست .ابوالعباس اسفراینی دو بیت از شاهنامه
را برای سربازان خسته می خواند ،ابیاتی که محمود
غزنوی را هم به شگفتی وا می دارد.
چو فردا برآید بلند آفتاب من و گرز و میدان و افراسیا
چنانش بکوبم به گرز گران که فوالد کوبند آهنگران
قطعا آنچه این ابیات را در حافظه تاریخ ادب پارسی
و کتاب چهار مقاله جاودان کرده است ،موسیقی
وحس حماسی موجود در آن است.
اکنون می باید در درگاه دریچه فرهنگی بایستیم.
انتقال مفاهیم فرهنگی شاهنامه که بیشتر در
بررسی جنبه های ملی یک اثــر حماسی به آن
اشاره میشود یکی از بنیانهایی است که در نگاه
خردمندانه به شاهنامه فردوسی همواره مورد نظر
بوده است.
بنیانهای توحیدی شاهنامه که در تحمیدیهها و
نیایشهای این کتاب از زبان پهلوانان بیان میشود،
خردسرایی فردوسی ،خاستگاه عدل و داد که تقریبا
در تمام داستانهای شاهنامه سایه گسترده است،
توجه به جایگاه زن و ترسیم سیمای بانوانی چون
گردآفرید ،گردیه ،بانوگشسب ،تهمینه ،کتایون و
فرانک که سرآمد روزگارندو نقشآفرین و مقام زن در
کسوت مادرانه و پهلوانانه آنان ستوده شده است،
گوشهای از جلوههای فرهنگی این کتاب است.
از جمع بندی ابیات منتخب این کتاب به این نتیجه
میرسیم که فردوسی در جای جای این گنجینه
بزرگ دغدغه طرح مطالب ملی فرهنگی را داشته
است و از البه الی داستانها و افسانههایش آنچه
نشانه زندگی درست و صحیح است ،یافت میشود.
این نکات گرانبها گاه چنان با بیانی موثر سروده شده
است که هر خوانندهای را تحت تﺄثیر قرار میدهد.
ز خاکیم باید شدن زیر خاک
همه جای ترس است و تیمار و باک
تو رفتی وگیتی بماند دراز
کسی آشکارا نداند ز راز
جهان سر به سر حکمت و عبرت است
چرا بهره ما همه غفلت است
درســت اســت شاهنامه اثــری حماسی اســت اما
دغدغه فردوسی انتقال فرهنگ وخرد است .در کنار
حفظ زبان و اندیشه ایرانی همچون یک متن تعلیمی
لحظهای از نصیحت و یادآوری غافل نمیشود.
در داستان های متنوع و در سراسر اثــر سترگ
فردوسی ابیاتی دربــاره دانش و دانایی و ستایش
خرد وجود دارد که نشاندهنده ارج فراوانی است که
وی به دانش می نهد.
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود
بیت یاد شده که چون شعاری مقدس مفهوم آن را
همه ایرانیان ،بلکه همه جهانیان در نظر دارند،
میتواند نظر واقعی شاعر ما را درباره دانش بیان
کند و روشن سازد و بنمایاند که دانندگان جز به راه
حقیقت و راستی گام نمینهند و در نتیجه آرامش و
راحتی سراسر وجود آنان را فرا میگیرد:
بیاموز و بشنو ز هر دانشی
که یابی ز هر دانشی رامشی
سر راستی دانش ایزدی است
خنک آنکه با دانش و بخردی است
بر ما شکیبایی و دانش است
ز دانش روانها پر از رامش است
که دانا بلندی نیارد به گنج
تن خویش را دور دارد ز رنج
فردوسی با اعتقاد به همین ابیات به صورت پوشیده
و نمادین و گاه آشکار در البه الی ابیات شاهنامه
مفاهیمی تعبیه کرده است که چون کلیدی برای
مردم ایران زمین بوده است .هر زمان که نا بخردان
در طول تاریخ نادانسته یا دانسته بر این فرهنگ
حصاری از جهل وتعصب کشیده اند این ابیات
عالمانه عامل گشایش و رهایی بوده است .مثال" با
تعبیری نادرست از جشنهای آتش این ملت موحد
را به توتم پرستی و بت پرستی متهم کــرده اند،
اینجاست که ابیات شاهنامه چون سندی محکم
از حریت این مردم خداجوی دفاع کرده و می گوید
به یک هفته در پیش یزدان بدند
مپندار کاتش پرستان بدند
که آتش بدانگاه محراب بود
پرستنده را دیده پر آب بود
بدانگه بدی آتش خوب رنگ
چو مرتازیان راست محراب سنگ
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ادامهای بر شاهنامه و شاهنامهای با دو «فردوسی»

هیچ بخشی از شهریارنامه در نسخ شاهنامه فردوسی،
به عنوان یک روایت الحاقی وارد نشده بود و همین باعث
شد که متن گمنام بماند .نخستین بار ،فهرستنویس
کتابخانه بریتانیا ،چارلز ریو در «فهرست نسخ فارسی
موزۀ بریتانیا» به ّ
معرفی نسخه ناقصی از شهریارنامه،
پرداخت .او برپایﮥ اقــرار شاعر در ابیات پایانی این
دست نویس ،گوینده متن را «مختاری» معرفی کرد
که اثرش را به پادشاهی مسعودنام تقدیم کرده ،او را
سراج ّ
الدین عثمان بن ّ
محمد مختاری غزنوی (متولد
 469یا  / 458متوفی  512یا  548ه.ق) ،از شعرای
معاصر غزنویان هند دانسته بود (.)3-542/3 :1881
چند دهه بعد دستنویس کاملی از این نسخه در 360
ً
برگ ،در هند که احتماال خاستگاه شکل گرفتن این
حماسه فارسی است ،در کتابخانﮥ بانکیپور شناسایی
شــد .ایــن نسخه که تاریخ کتابت  1033را داشــت ،
نسبت به سه نسخه دیگر که به قرن سیزدهم تعلق
دارنــد ،قدیم ترین بود .عبدالمقتدر ،فهرست نویس
کتابخانه ،بر مبنای ابیات متن ،سرایندۀ متن را ّفرخی
و ممدوح وی را محمودشاه ّ
معرفی کرد .بدین صورت
دو فرض درباره سراینده این متن شکل گرفت :برخی
چون ریپکا ،شهریارنامه را ســرودۀ ّفر خی سیستانی
دانستند( ،)307 :1383ولی بیشتر آن را به عثمان
مختاری نسبت دادنــد (نولدکه236 :1384 ،؛ اته،
 .)57 :2536بر مبنای همین شهرت ،جالل همایی ،در
تصحیح دیوان عثمان مختاری ،شهریارنامه را در 925
بیت تصحیح کرد (علمی و فرهنگی .)1392 ،مدتی
پس از آن ،نسخهای توسط چایکین از ایران خریداری و
به بخش خاورشناسی شعبه فرهنگستان شوروی سابق
در دوشنبه فروخته شد 60.برگ از این نسخه  160برگی
به شهریارنامه و بقیه به برزونامه عطایی تعلق داشت.
بعد از معرفی این نسخه ،دکتر غالمحسین بیگدلی
که در سفر به تاجیکستان رونوشتی از این نسخه تهیه
کرده بود ،آن را در اختیار همایی قرار داد .همایی بعد از
بررسی این نسخه که حاوی  5185بیت از منظومه بود،
در مختارینامه ،نظر قبلی خود را مردود شمرد و ،اعالم
کرد که متن به شاعری متاخر تعلق دارد (-371 :1361
 .)376با این وجود در دهه هفتاد ،بیگدلی ،از روی
نسخه چایکین ،متن را با اغالط بسیار و به نام عثمان
مختاری (بیتوجه به ّرد این انتساب از جانب همایی و
در عین تقدیم آن به وی!) منتشر کرد (پیک نور.)1377 ،
همین باعث شد که این انتساب غلط در بسیاری از
منابع فارسی راه یابد .بعدها امیدساالر نیز عدم انتساب
متن به مختاری و حدس همایی درباره سرودن آن در
هند را تﺄیید کرده ،بدون سند خاصی ،تصریح کرد که

متنی دیگر و بدون تفاوت در محتوا و داستان سروده شده
است .سراینده متن اصلی شاعری به نام فرخی در هند
بوده است که شاعری به نام مختاری ،در  3سال ،اثری
را که شاعر اصلی  12سال برای خلقش کوشیده بوده،
بازسازی کرده ،به شاهی به نام مسعود تقدیم کرده بود؛
در حالی که اثر اصلی به پدر او (محمود) تقدیم شده
بود .از این حیث تنها متن را میتوان با انتحال همای و
همایون خواجو در سامنامه مقایسه کرد؛ البته نه با آن
سطح از تغییر ،بلکه فقط با بازسرایی بخش زیادی از
ابیات و حفظ بخشی از آنها و بدون تغییر داستان.

دکتر فرزاد قائمی* -حماسه های
پس از شاهنامه فردوسی ،دنیای
بزرگی است که کمتر برای مخاطب
حماسه ایــرانــی شناخته شده
اســت .نشر شــتــابــزده و لبریز از
بدفهمی برخی از حماسه های فارسی به دست
شاهنامهپژوهانی که گاه با دیده حقارت در این متون
نگریسته اند و بــدون صرف وقت کافی این متون
را از نسخه خطی به نسخه چاپی تبدیل کردهاند،
ً
باعﺚ شده ،دانش ما دربــاره این متون عمال غیر
از معرفی ناقص و ذخیره متنی الغر چیز خاصی
نباشد .یکی از متون حماسی شاخص فارسی پس
از شاهنامه ،در شاخه حماسههای ملی )یا به تعبیر
برخی از شاهنامهپژوهان «منظومههای پهلوانی»(
«شهریارنامه» است .منظومهای حماسی ،دربارۀ
شهریار پسر برزو و نوۀ سهراب که پس از برزونامه
جدید )سروده عطایی که بلندترین حماسه منظوم
فارسی اســت( ،شاهنامه فــردوســی و شاهنامه
اسدی ،در میان نظیرههای شاهنامه ،طوالنیترین
متن منظوم حماسی فارسی است.

شهریارنامه متعلق به دورۀ صفویه یا حتی پس از آن است
(.)5-454 :1381
با توجه به دوگانگی بین نسخ ،دوبلوا و پس از او،
خالقیمطلق این فرض را طرح کردند که تنها ابیاتی
که همایی در دیوان عثمان مختاری آورده ،از اوست و
نسخ ّ
مفصلتر شهریارنامه ،سرودۀ شاعرانی جدیدتر
است (دوبلوا476/8 :1998 ،؛ خالقیمطلق:1395 ،
 .)24-23برپایﮥ همین فرضیه آیدنلو ،شهریارنامه را در
گروه منظومههای دارای دو بخش کهن و جدید دانست
َ
( .)33 :1388اخیرا دست نویس چهارمی از این
منظومه نیز در کتابخانﮥ ملی شناسایی شد که محتوی
اوراق نامنظمی از شهریارنامه با متن حماسی دیگری
موسوم به قصه کوه دماوند در  161برگ و با دو نسخه
بریتانیا و چایکین خویشاوند بود .در این نسخه شاعر
خود را نام نبرده ،ولی بارها از ممدوح خود («مسعود»
پسر «محمودشاه») یاد کرده بود .رضا غفوری با مقایسه
این نسخه با روایاتی از شهریار در طومارهای نقالی ،البته
بدون دسترسی به نسخه بانکیپور ،مشابه افراد اخیر
شهریارنامه را حاوی دو تحریر کوتاه و بلند و متن اصلی را

سرودۀ شاعری به نام مختاری دانست .به نظر وی ّفرخی
همانند برخی گویندگان دورۀ صفویه (بدون ذکر شواهد
این «برخی») ،ابیاتی بر شهریارنامﮥ مختاری افزوده،
برخی داستانها را تغییر داده (؟) ،حاصل کارش را به
دو پادشاه به نامهای محمود و عباس (!) تقدیم کرده
است (غفوری142-119 :1396 ،و .)137-118
البته همو در مقاله دیگری ،فرضیه تعلق متن به دو شاعر
را رد کرده ،سراسر منظومه را سرودۀ یک نفر دانسته
بود (همو .)3 :1395 ،این تناقﺾ ناشی از ندیدن
نسخه اصلی و مثل دیگر نظرها از نوعی شتابزدگی
در قضاوت لطمه خورده بود؛ سنتی که پژوهشهای
ادبــی مــا را در ســال هــای اخیر بسیار آزرده کــرده
است.
نویسنده جستار حاضر ،بــرای اولین بار و بعد از دو
دهه صرف وقت و بذل هزینه مادی و معنوی (از منابع
شخصی و بدون حمایت مراجع و مراکز ذیربط) ،همه
نسخ موجود این اثر را فراهم آورده است و در بخش پایانی
ّ
این نوشتار ،تنها یک طرح کلی از رابطه نسخ این متن
با یکدیگر ارائه میکند .میتوان دریافت که این چهار

نسخه در حقیقت مشتمل بر دو متن اصلی اند:
الف) نسخه بانکیپور با تاریخ کتابت  1033به عنوان
اقدم و تنها نسخه کامل ،سروده شاعری به نام ّفرخی ،در
طول  12سال ،که به ممدوحی به نام محمودشاه تقدیم
شده است( .که یک جا با دستکاری کاتب که مشخص
است ،به عباس تبدیل شده است) .ب) سه نسخه دیگر
(بریتانیا ،ملی و چایکین) سروده شاعری به نام مختاری
و محصول نوعی انتحال در متن فرخی است که به پسر او،
مسعود ،تقدیم شده است .مختاری با استفاده از بخشی
از ابیات فرخی و تغییر بخشی دیگر و سرودن ابیاتی
جدید به خلق منظومه خود در زمانی کوتاه ( 3سال)
موفق شده است.
بدین ترتیب ،بر خالف نظر همه پژوهشگران فوقالذکر،
نه این متن دارای دو بخش جدید و قدیم است که دنباله
ً
هم باشند (مثل برزونامه و فرامرزنامه) ،نه تماما سروده
یک شاعر است ،نه حتی یک متنش خالصه یا تکمله
متن دیگر است (مثل نظر غفوری که متن فرخی را تکمله
متن مختاری دانسته بود) .بلکه باید گفت ،یک متن آن
اصلی و دیگری نوعی اقتباس یا انتحال است که با تغییر

شــاهنــامه
کــتاب زنــدگی

دکتر سید علی کرامت مقدم در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که
میراث فرهنگی و آثار جاودانﮥ ادبی خویش را بشناسیم؛ ضرورت دارد که با تجزیه
و تحلیل اندیشههای گرانمایﮥ شاعران و نویسندگان ادب فارسی و ّ
معرفی آنان
به نسل جدید و جوانان برومند میهنمان ،با تهاجم فرهنگی بیگانگان مبارزه
کنیم .در این میان شناخت فردوسی و درونمایﮥ شاهنامه بیش از هر اثر دیگری
میتواند مفید باشد .شاهنامه انعکاس دهندۀ هویت ملی ماست و شناخت آن میتواند هویت از
دست رفته را احیا کند .ضرورت و ّ
اهم ّیت این مسﺌله زمانی آشکار میشود که بدانیم شاهنامه مظهر
و بیانگر غیرت ایرانی ،آزادی و آزادگی است .امروزه باید نسل جوان ما نتایﺞ پژوهشهای شاهنامه
پژوهان را بخوانند و بدانند که ّ
روحیﮥ حماسی حاکم بر شاهنامه به خواننده شور و هیجان میبخشد
ّ
ّ
حیﺜیت ملی و اعتقادی خود دفاع کند .شاهنامه به خواننده راه و رسم شیوۀ زندگی میآموزد؛
تا از
آن هم یک شیوۀ اصیل و ارزشمند که در مقابل تندبادهای وحشتناک و انحرافات اجتماعی استوار
بماند .برای مﺜال فردوسی سروده است:
بیا تا جهان را به بد نسﭙریم
به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار
همان گنﺞ و دینار و کاخ بلند
نخواهد بدن مر تو را سودمند
فریدون ّ
فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی

فردوسی حکیم راه و رسم
در حقیقت در این ابیات،
ِ
زیستن و فلسفﮥ فکری ایرانیان مسلمان را بازگو کرده
است؛ او از نیکویی در رفتار و گفتار و اندیشﮥ ایرانی
سخن گفته و بر ناپایداری دنیا و تعلقات دنیوی تﺄکید
ورزیــده است؛ با آوردن الگویی همچون فریدون،
خجسته بودن و نیکرفتاری را برای خواننده ترسیم
نموده تا خواننده بعد از تفکر در این کالم ،سبک
فکری و شیوۀ زندگی خویش را اصالح کند.
هنر دیگر فردوسی این است که داستانهای ملی را در
خدمت ارزشهای واالی بشری و ایرانی قرار داده و از
این طریق آنها را ماندگار ساخته است .با این توصیف
باید پذیرفت که شاهنامه ،برآیند تاریخ و اسطوره،
درس زنــدگــی ،عصارۀ حقیقت و ماحصل آرمــان
گرایی بشر است که در آنها رفتارهای انسانی بهویژه
خصلتهای ایرانی برجسته شده است.
بر این مبنا پژوهشگران ،شاهنامه را یکی از مهمترین
دریچههای خودشناسی و خداشناسی و جهان بینی
خاص دانستهاند که ایرانیان امــروز به شدت به آن

نیازمند هستند .دلیل صاحبان اندیشه برای چنین
ادعایی آن است که شاهنامه ،بهترین نمونﮥ انطباق
ّ
روحیات جمعی و آرمانهای انسانی ایرانیان در
با
دورانهای گذشته است.
دکتر رستگار فسایی در کتاب فردوسی و ّ
هویت
شناسی فردوسی ،ایرانی را نمونﮥ انسان کاملی مطرح
کرده که برای ّ
عزت و آبروی میهن تالش نموده و نوشته
اســت :از دیدگاه فردوسی ،ایرانیان حق و باطل،
زیبایی و زشتی را به خوبی درک میکنند ،خداپرست،
خـــردورز ،دادجــو ،نــام آور و شــادی طلب هستند.
مردکار
انسان ایرانی ،آزاده ،سخاوتمند ،مهماننوازِ ،
و تالش ،ایثار و فداکاری است و پیوسته در ستیز با
اهریمن و پلیدی است .در دیدگاه او انسان کامل
ایرانی خداشناس و حقیقت جوست.
بر این مبنا پژوهشگران تﺄکید کردهاند که هیچ کس به
اندازۀ فردوسی معتقد به عقل و دانش نبوده و تشویق
به کسب علم و هنر ننموده است .اقبال یغمایی در این
باره نوشته است :آغاز سخن فردوسی به این مصراع

است ":به نام خداوند جان و خرد" بالفاصله بعد از
فراغت از توحید ،به ستایش عقل میپردازد:
خرد افسر شهریاران بود
خرد زیور نامداران بود
کسی کاو خرد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کردۀ خویش ریش
دگر با خردمند مردم نشین
که نادان نباشد بر آیین و دین
مروارید دیگری که میتوان در شاهنامه یافت و آن
را در زندگی به کاربرد ،خــردورزی و دانایی است.
شاهنامهپژوهان بر گفتﮥ اسالمی ندوشن متفقالقول
هستند و این سخن را پذیرفته اند که اگر به عمق
شاهنامه فرو رویم ،میبینیم که این کتاب نه حماسﮥ
ّ
شاهان است ،نه جانبداری از قوم و ملتی خاص دارد.
کتاب زندگی است که داد و خرد جان مایﮥ آن است.
داد ،در زندگی عملی و اجتماعی و خرد به عنوان
راهبر فرد و رهگشای اجتماع .آن چه در آن به آدمی
توصیف میشود ،نجابت و ادب و بلند نظری است و

نیز آگاهی ،دانایی ،اعتدال ،شادمانی و خالصه همﮥ
آنچه زندگی را دلپذیر و ارزنده میکند .فردوسی از
سخنان بزرگمهر آورده است:
ز گیتی دو چیز است جاوید و بس
دگر هر چه باشد ،نماند به کس
سخن گفتن نغز و کردار نیک
نگردد کهن تا جهان است ریک
در این ابیات اندیشههای باستانی ایرانیان یعنی:
گفتار نیک و کــردار نیک را برجسته نموده است.
از دیگر ویژگی های سخن فردوسی در شاهنامه،
محکمی کالم و استواری در سخن گفتن است .به این
جهت اقبال یغمایی اعتقاد داشته و در کتاب «ز گفتار
دهقان» نوشته است :اوقاتی که به خواندن شاهنامه
ً
بگذرانی هــدر نمی رود و حقیقتا جــزو عمراست.
گذشته از اینکه وطن خواهی و پهلوان ستایی و ایران
دوستی نتایجی ضــروری است که برای هر کس از
شاهنامه خواندن حاصل میگردد ،بهترین ّ
تمتعات و
سالمترین تفریحات است .کالمش مانند آهن محکم
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است و مانند آب روان و در نهایت سادگی و بی پیرایگی
است.
با این توصیف بزرگان معاصر ما به گزاف شاهنامه را
سند ّ
قومیت و نسب نامﮥ ایرانیان معرفی نکردهاند ،زیرا
در شاهنامه چکیدۀ افکار و قرایح و عالیق و عواطف
ایرانیان انعکاس یافته است .بیان معانی بلند آسمانی
در شاهنامه ،فردوسی را عارفی کامل جلوه داده
است.
نکتﮥ درخور دیگر این که فردوسی با تالش سیسالﮥ
خود در سرودن شاهنامه ،خدمت عظیمی به زبان
فارسی و فرهنگ و اندیشﮥ ایــران اسالمی نموده
است .او آگاهانه و با عشقی وافر در این مسیر رنجها
و سختی ها را ّ
تحمل کــرده و زندگی خــود را وقف
ّ
جاودانگی ملت خود نموده است .فردوسی با ایمانی
ّ
که به کار خود داشته ،متوجه بوده است که اثرش
ّ
جاودانه خواهد ماند و ملت ایران را برای همیشه زنده،
استوار و مصون از هر گزندی خواهد کرد؛ پس این
احساس خود را به زیبایی در دو بند خالصه کرده و
سروده است:
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
اکنون بعد از گذشت هزار سال خواننده درک میکند
که این سخن ،گزاف و بیهوده نبوده است .پس در
مقابل این تالش خالصانه و ارزشمند ،وظیفﮥ ماست
که این اندیشههای واال را که سند ّملی ّ
هویت ایرانی
به شمار میرود ،مطابق نیازهای نسل امروز ّ
معرفی
کنیم و از این طریق عالوه بر نکوداشت فردوسی و
شاهنامه به عظمت و غنای آن بیفزاییم و با حفظ
این امانت گــران بها آن را به نسل های بعد منتقل
کنیم.
پژوهشگران نیز اعتراف کردهاند که شاهنامه یکی از
جامعترین مخلوقات ذهن بشری و از جاودانهترین
آثار ادبی در جهان است که هم به لحاظ صورت و
هم از نظر معنا جاذبههای ادبی دارد .با این اوصاف
باید بپذیریم که شاهنامه یک شاهکار ادبی است که
با تار و پود زندگی ما درآمیخته و خوانندگان امروزی
میتوانند آن را شیوهنامﮥ زندگی خویش قرار دهند و
گفتار و رفتار خود را بر مبنای آن تنظیم نمایند.
در پایان باید سپاسگزار صاحب نظران قدرشناس
و فرهنگ دوستان بانفوذی باشیم که قدر و ارزش
شاهنامه و خدمات فردوسی را به ایرانیان و زبان فارسی
درک نموده و با درخواست ثبت روز  25اردیبهشت به
عنوان «روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و
پاسداشت زبان فارسی» آن روز را به نام این حکیم نامی
نامگذاری کردهاند و این موضوع سبب شده است هر
ساله در چنین روزی نشستها و همایشهای ادبی به
یاد حکیم فرزانﮥ توس برگزار و اندیشههای خردمندانﮥ
او واکاوی و بررسی شود.
* دبیر اجرایی همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت

