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به مناسبت زاد روز فردوسی

زندگی نامه فردوسی:
بـر پایـهٔ دیـدگاه بیشـتر پژوهشـگران امـروزی ،فردوسـی در سـال
 ۳۲۹هجـری قمـری برابر بـا  ۳۱۹خورشـیدی ( ۹۴۰میلادی) در
روسـتای پاژ در شهرسـتان توس در خراسـان دیده به جهان گشود.
نام او همه جا ابوالقاسـم فردوسـی شـناخته شدهاسـت .نام کوچک
او را در بنمایههـای کهنتـر «حسـن» نیـز نوشـتهاند .پـدرش از
دهقانـان تـوس بـود کـه ثـروت و موقعیـت قابل توجهی داشـت.
وی از همـان زمـان کـه بـه کسـب علـم و دانـش مـی پرداخـت،
بـه خوانـدن داسـتان هـم عالقـه مند شـد  .چــنان كه مــي دانيم
"دهقانـان" يـك طبقه از مالـكان بودند كه در دوره ي ساسـانيان (و
چهـار پنـج قـرن اول از عهـد اسلامي) در ايران زندگي مـي كردند
و يكـي از طبقـات اجتماعي فاصل ميان طبقه كشـاورزان و اشـراف
درجـه اول را تشـكيل مـي دادنـد و صاحب نوعي "اشـرافيت ارضي"
بودنـد .زندگانـی آنـان در كاخ هايـي كـه در اراضـي خـود داشـتند
مـي گذشـت .آن هـا بـه وسـيله ي "روسـتاييان" از آن اراضـي بهره
بـرداري مـی نمودنـد و در جمـع آوري ماليـات اراضـي بـا دولـت
ساسـاني و سـپس در عهد اسلام با دولت اسلام همكاري داشـتند
و حـدودا تـا زمـان حملـه مغول بـه تدريج بـر اثر فتنه ها و آشـوب
هـا و تضييقـات گوناگـون از بيـن رفتنـد .همان طور کـه در زندگی
نامـه فردوسـی آمـده اسـت ،آغـاز زندگی وی هـم زمان بـا گونهای
جنبـش نوزایـش در میـان ایرانیـان بـود کـه از سـدهٔ سـوم هجری
آغـاز شـده و دنبالـه و اوج آن بـه سـدهٔ چهارم رسـید و گرانیگاه آن
خراسـان و سـرزمینهای فـرارود بود.
دردرازای همیـن دو سـده شـمار چشـمگیری ازسـرایندگان و
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نویسـندگان پدیـد آمدنـد و بـا آفرینـش ادبـی خـود زبـان پارسـی
دری را کـه توانسـته بـود در برابـر زبـان عربـی پایـدار بمانـد ،توانی
روزافـزون بخشـیدند و بـه صـورت زبان ادبـی و فرهنگـی درآوردند.
فردوسـی از همـان روزگار کودکـی بیننـدهٔ کوشـشهای مـردم
پیرامونـش بـرای پاسـداری ارزشهـای دیرینـه بـود و خـود نیـز در
چنـان زمانـه و زمینـهای پا به پای بالندگی جسـمی بـه فرهیختگی
رسـید و رهـرو سـختگام همـان راه شـد.
دربـاره دوران کودکـی و جوانـی فردوسـی نـه خـود شـاعر سـخنی
گفتـه و نـه در بنمایههـای کهـن جـز افسـانه و خیالبافـی چیـزی
بـه چشـم میخـورد .بـا این حـال از دقت در سـاختار زبانـی و بافت
تاریخـی  -فرهنگـی شـاهنامه ،میتـوان دریافـت کـه او در دوران
پـرورش و بالندگـی خویـش از راه مطالعه و ژرفنگری در سـرودهها
و نوشـتارهای پیشـینیان خویـش سـرمایهٔ کالنـی اندوختـه کـه
بعدها دسـت مایهٔ او در سـرایش شـاهنامه شـده اسـت .همچنین از
شـاهنامه و زندگـی نامـه فردوسـی ایـن گونـه برداشـت کردهاند که
فردوسـی بـا زبـان عربـی و دیوانهـای شـاعران عـرب و نیز بـا زبان
پهلوی آشـنا بودهاسـت.

سرودههای فردوسی:
کودکی و جوانی فردوسـی در زمان سـامانیان سـپری شـد .شـاهان
سـامانی از دوسـت داران ادب فارسـی بودند .آغاز سـرودن شاهنامه
را بـر پایـهٔ شـاهنامه ابومنصـوری از زمـان سـی سـالگی فردوسـی
میداننـد امـا بـا مطالعـه زندگـی نامـه فردوسـی میتـوان چنیـن
برداشـت کـرد کـه وی در جوانـی نیـز بـه سـرایندگی میپرداختـه
اسـت و چه بسـا سـرودن داسـتان های شـاهنامه را در همان زمان
و بـر پایـهٔ داسـتانهای کهنـی کـه در داسـتانهای گفتـاری مردم
جـای داشـتهاند ،آغـاز کردهاسـت .از میـان داسـتان های شـاهنامه
کـه گمـان مـیرود در زمـان جوانـی وی گفته شـده باشـد میتوان
داسـتان های بیژن و منیژه ،رسـتم و اسـفندیار ،رسـتم و سـهراب،
داسـتان اکـوان دیو و داسـتان سـیاوش را نـام برد.
فردوســی پــس از آگاهــی یافتــن از مــرگ دقیقــی توســی و
نیمـهکاره مانــدن گشتاسـبنامه ســرودهٔ او (کــه بــه زمانهٔ زرتشــت
میپــردازد) ،بــه نگاشــته شــدن شــاهنامه ابومنصــوری کــه بــه
نثــر بــوده و بنمایــهٔ دقیقــی توســی در ســرودن گشتاســبنامه
بودهاســت پــی بــرد و بــه دنبــال آن بــه بخــارا ،پایتخــت ســامانیان
(«تخـ ِ
ـت شــا ِه جهــان») رفــت تــا آن را بیابــد و بازمانــده آن را بــه
شــعر در آورد .فردوســی در ایــن ســفر «شــاهنامهٔ ابومنصــوری»
را نیافــت امــا در بازگشــت بــه تــوس ،امیــرک منصــور ،کــه از
دوســتان فردوســی بودهاســت و «شــاهنامه ابومنصــوری» بــه
دســتور پــدرش ابومنصــور محمــد بــن عبدالــرزاق یکپارچــه و
نوشــته شــده بــود ،نســخهای از آن را در اختیــار فردوســی نهــاد.

ُسرایش شاهنامه
شــاهنامه پرآوازهتریــن ســرودهٔ فردوســی و یکــی از بزرگتریــن
نوشــتههای ادبیــات کهــن پارســی اســت .فردوســی ســرودن
شــاهنامه را بــر پایــهٔ نوشــتار ابومنصــوری در حــدود ســال۳۷۰
هجــری قمــری آغــاز کــرد و ســر انجــام آن را در تاریــخ ۲۵
ســپندارمذگان ســال  ۳۸۴هجــری قمــری (برابــر بــا ۳۷۲
خورشــیدی) بــا ایــن بیتهــا بــه انجــام رســاند:
سر آمد کنون قصهٔ یزدگرد
به ماه سفندارمذ روز ارد
ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار
به نام جهان داور کردگار
ایــن ویرایــش نخســتین شــاهنامه بــود و فردوســی نزدیــک بــه
بیســت ســال دیگــر در تکمیــل و تهذیــب آن کوشــید .ایــن
ســالها همزمــان بــا برافتــادن ســامانیان و برآمــدن ســلطان
محمــود غزنــوی بــود .فردوســی در ســال  ۳۹۴هجــری قمــری
(برابــر بــا  ۳۸۲خورشــیدی) در ســن شــصت و پنــج ســالگی بــر آن
شــد کــه شــاهنامه را بــه ســلطان محمــود اهــدا کنــد ،و از ایــن رو
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دســت بــه کار تدویــن ویرایــش تــازهای از شــاهنامه شــد .فردوســی
در ویرایــش دوم ،بخشهــای مربــوط بــه پادشــاهی ساســانیان را
تکمیــل کــرد .پایــان ویرایــش دوم شــاهنامه در ســال  ۴۰۰هجــری
قمــری در هفتــاد و یــک ســالگی فردوســی بودهاســت:
چو سال اندر آمد به هفتاد و یک
همی زیر بیت اندر آرم فلک
زهجرت شده پنج هشتاد بار
به نام جهان داور کردگار

فردوســی شــاهنامه را در شــش یــا هفــت دفتــر بــه دربــار غزنــه
نــزد ســلطان محمــود فرســتاد .بــه گفتــه خــود فردوســی ،ســلطان
محمــود «نکــرد انــدر ایــن داســتان هــا نــگاه» و پاداشــی هــم
بــرای وی نفرســتاد .از ایــن رویــداد تــا پایــان زندگانــی ،فردوســی
بخشهــای دیگــری نیــز بــه شــاهنامه افــزود کــه بیشــتر در
گلــه و انتقــاد از محمــود و تل ـخ کامــی ســراینده از اوضــاع زمانــه
بودهاســت .در روزهــای پایانــی زندگــی فردوســی از ســن خــود دو
بــار یــاد کــرده ،و خــود را هشــتاد ســاله و جــای دیگــر هفتــاد و
شــش ســاله خواندهاســت.

دکترمحمدعلی موحد:
پیــش از هرچیــز بایــد شــرط ادب بــه جــای
آورم و وظیفــه اخالقــی خــود را انجــام
دهــم و آن ،سپاســگزاری اســت از بانیــان و
ـران
ترتیبدهنــدگان ایــن همایــش و حاضـ ِ
مجلــس کــه قــدم بــر دیــده مــن نهــاده و
ایــن مراســم را بــه قــدوم خــود مزیّــن و
مشــرف فرمودهانــد.
ّ
یونســکو یــک بــار در اول راه بــه مناســبت
ترجمــه ســفرنامه ابنبطوطــه بــه چشــم
عنایــت در مــن نگریســت و آن شــصت
وچنــد ســال پیــش بــود کــه ترجمــه مــرا
جــزو تراجــم برگزیــده خــود قــرار داد؛ و
اینــک بــار دیگــر در آخ ـ ِر راه کــه روزهــای
پایانــی عمــرم را میگذرانــم مــرا بــه
ِ
ِ
نواخــت خــود مباهــی و مفتخــر ســاخته
اســت .خوشــحالم کــه هــم دبیــرکل کمیتــه
ملــی یونســکو و هــم نماینــده مــا در آن
ســازمان جهانــی ،هــردو ســر بــر آســتان
ِ
شــمس و موالنــا دارنــد .ســر َور ســرافراز
مــا جنــاب دکتــر ایوبــی ذوســاحتین
دیوانــی ایشــان،
هســتند؛ امــا ســاحت
ِ
سـ ِ
ـاحت دانشگاهیشــان را از دیــده مســتور
قلمــی ایشــان ،بویــژه آن
مــیدارد .آثــار
ِ
گزیــده نفیــس کــه از مقــاالت شــمس
تبریــزی بــه عنــوان شــمس پرنــده ترتیــب
دادهانــد ،نمایانگــر کمــال ذوق و د ّقــت نظــر
و جــودتِ ذهــن و ُحســن انتخــاب اســت.
جنــاب آقــای دکتــر احمــد جاللــی نیــز
همیشــه در محافــل فضــا و ادبــا بــه لحــاظ
انــس خاطــر بــا آثــار موالنــا انگشــتنما و
ممتــاز بودهانــد .ســر َوران دیگــر ،ریاســت
محتــرم دانشــگاه تهــران کــه مهمــان
ایشــان هســتیم ،جنــاب آقــای دکتــر حــداد
عــادل ریاســت محتــرم فرهنگســتان زبــان
6

و ادب فارســی کــه تصحیــح جدیــد مثنــوی
مرهــون عالقــه و اهتمــام ایشــان اســت،
جنــاب آقــای دکتــر پورمحمــدی اســتاندار
جدیــد آذربایجــان شــرقی کــه پیشتــر
هــم ریاســت دانشــگاه تبریــز را عهــدهدار
بودنــد ،و جنــاب آقــای دکتــر مرقاتــی کــه
پیــام ایشــان را قرائــت فرمودنــد ،اســتاد
بزرگــوار دکتــر معصومــی همدانــی ،معلــم
بــزرگ و بزرگــوار مــا حضــرت ملکیــان
ویدیویــی ایشــان پخــش شــد،
کــه پیــام
ِ
و نیــز حضــرت شیخالمستشــرقین چشــم
و چــراغ عالــم ایرانشناســی پرفســور
فوشــه کــور ،از همــه ایــن ســر َوران بزرگــوار
سپاســگزاری میکنــم.
شــیخ عطــار تعبیــری دارد در مقدمــه
تذکرهاالولیــاء کــه مــن آن را مصدوقــه
حــال خــود یافتــه و بارهــا تکــرار کــردهام.
میگویــد کــه مــن در تألیــف ایــن کتــاب
خواســتم خــود را بــه فتــراک بــزرگان
ببنــدم .آری مــن نیــز بــه تبعیــت از عطــار
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خــود را بــه فتــراک بــزرگان بســتم و چــه
خــوب کــردم ،کــه در ایــن معاملــه ســود
فــراوان بــردم و از فخــر و شــرف و آبــرو
و منزلتــی کــه در واقــع هیــچ لیاقــت آن
را نداشــتم ،برخــوردار گشــتم .اینــک اگــر
در چنیــن محفلــی نامــی از مــن میبرنــد
و نــامآوران عرصــه هنــر و معرفــت گوشــه
چشــمی بــه مــن دارنــد ،از برکــت ایــن
معاملــه اســت کــه خــود را بــه فتــراک
شــمس و موالنــا بســتهام .چیــزی کــه
هســت ،مــن ایــن مایــه تحســین و
ترحیــب را حــق خــود نمیدانــم و بــه
ریــش نمیگیــرم و امــر بــر مــن مشــتبه
نمیشــود؛ جــز ایــن کــه مــرا نــزد خــود
شــرمنده میســازد کــه درهــر حــال خــود
را بهتــر از دیگــران میشناســم .بــه قــول
خاقانــی :هیــچ اگــر ســایه پذیــرد ،منــم آن
ســایه هیــچ.

چنــد ســال پیــش کــه دوســتان در
شــهرکتاب همایشــی بــه مناســبت نــود
ســالگی مــن برگــزار کردنــد ،دوســه رباعــی
حســب حــال نوشــته بــودم کــه یکــی از
آنهــا را بــرای شــما میخوانــم:
ستایش کس از راه میفت
ای دل به
ِ
ِ
هالک شهرت و جاه میفت
در دا ِم
هش دار خدای را در این آخ ِر عمر
بر َس ِ
بلت خود مخند ،در چاه میفت
جنــاب دکتــر ایوبــی اشــارهای فرمودنــد؛
حقیقــت ایــن اســت کــه دربــاره ایــن
مراســم بــا بنــده صحبــت شــده بــود ،امــا
مفهــوم بنــده آن بــود کــه مراســم بــه
نــام پرفســور فوشــه کــور و بــرای تقدیــر از
ترجمــه فرانســویِ مقــاالت شــمس خواهــد
بــود و بنــده ســخت اســتقبال کــردم و
شــخصاً داوطلــب ســخنرانی در آن شــدم و
جنــاب دکتــر معصومــی همدانــی محقــق
صاحبنظــر را پیشــنهاد کــردم کــه
ســخنران اصلــی باشــند و خدمتشــان تلفــن
کــردم و از ســه نســخه ترجمــه فرانســویِ
کتــاب کــه بــه دســت مــن رســیده بــود
یــک نســخه خدمــت ایشــان فرســتادم
تــا بخوانــد و خــود را بــرای آن ســخنرانی
آمــاده کنــد .یــک نســخه دیگــر دادم بــه
دوســت هنرمنــد جوانــم ســعید رضادوســت
کــه همســر گرامیشــان تحصیلکــرده
فرانســه اســت و خواهــش کــردم کــه اگــر
خوششــان بیایــد ،مقدمــه آقــای فوشــه
کــور را بــه فارســی درآورنــد تــا بــه صــورت
رســاله مســتقلی چــاپ شــود .مــن وقتــی
از حقیقــت امــر آگاه شــدم کــه کار ازکار
گذشــته بــود؛ پــس تــن بــه قضــا دادم.
حــال کــه بــه هرتقدیــر خداونــد اینطــور
خواســته و ایــن همایــش ســایه مهــر بــر
سـ ِر مــن گســترده اســت ،مــن بایــد فرصت
را غنیمــت شــمرم.
یونســکو ارگان تربیتــی ـ فرهنگــی وابســته
اهــم
بــه ســازمان ملــل متحــد اســت و از
ّ
وظایــف آن ،کمک به پیشـ ِ
ـرفت ســوادآموزی
و ارتقــاء ســطح فرهنــگ و رشــد تحصیلــی و
تربیــت نســل جــوان در کشــورهای عضــو
اســت .آنهــا هــم کــه در همایــش حضــور
دارنــد بخشــی از بــزرگان کشــورند کــه
زمــام حـ ّ
ـل وعقــد امــور را بــه دســت دارنــد،
و بخــش دیگــر ،دانشــجویان و جوانــان و
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نیــز شــهروندان فرهنگدوســت؛ و اینجــا
دانشــگاه تهــران اولیــن مؤسســه رســمی
اســت کــه بــا رویکــردی بــه سیســتم
جهانــی معاصــر در تعلیــم و تربیــت بــه
نــام دانشــگاه در کشــور مــا تأســیس یافتــه
اســت.
آموزشــی مــا از صــدر تــا ذیــل،
نظــام
ِ
از ســطوح مربــوط بــه آموزشهــای
ابتدایــی در دبســتانها و دبیرســتانها
تــا عالیتریــن مــدارج تحصیلــی در
دانشــکدهها و مراکــز درسآمــوزیِ اقمــاری
ـمی
کــه در حــول و حــوش نظــام رسـ ِ
دولتــی وجــود دارنــد ،دچــار
آفتهــای مهلکــی اســت .از
دانشآمــوز تــا دانشــجو و
آمــوزگار و دبیــر و اســتاد،
همــه از ایــن نظام شــکایت
دارنــد .نظامــی ســترون و
ناکارآمــد ،کــه شــور و
شــوق را در نوجوانــان
میکشــد و مانــع
شــکوفایی اســتعدادهای
خــداداد میشــود ،وقــت
آنــان را تلــف میکنــد
و شــمع اشــتیاق و
جویندگــی را در دلشــان
خامــوش میســازد .نظیــر
ایــن همایــش را چنــد ســال
پیــش در دانشــگاه تبریز داشــتیم
و مــن ایــن نوحــه را همانجــا
ســر کــردم و از آســیبهای ایــن
نظــام «تســتمحور» نالههــا
کــردم و متــن گفتههــای مــن در
ـن نــگاه نــو بــه
نشــریه گرامــی و وزیـ ِ
چــاپ رســید.
در اول تابســتان ســال گذشــته کــه
نــوه مــن بــه عنــوان دانشآمــوز ریاضــی
و فنــی در کنکــور دانشــگاه شــرکت
کــرده بــود ،ورقــه ســؤاالت کنکــور وی را
کــه مشــتمل بــر ســؤاالتی نامعقــول بــا
برچســب «فرهنــگ و معــارف اســامی»
بــود در مقالــهای در روزنامــه اطالعــات
چــاپ کــردم و آن مقالــه در نشــریه
بخــارای دوســتم علــی دهباشــی بــار
دیگــر انتشــار یافــت .عنــوان مقالــه
بــود« :اســتهزای دیــن اســت یــا
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افســوس دانــش؟» (توجــه بفرماییــد کــه
موالنــا افســوس را بــه معنــی مســخره
کــردن و دســت انداختــن بــه کار میبــرد)
و در بــاالی عنــوان مقالــه ایــن بیــت از
طاقدیــس مرحــوم نراقــی را آورده بــودم:
علم اگر این است ،بگذار و برو
صد شتر زین علم نزد من دو جو
دو ســه مــاه پیــش هــم رفتــه بــودم تبریــز و
ســری زدم بــه دبیرســتان دخترانــه خــودم.
تصادفــاً وقتــی بــود کــه دانشآمــوزان
از کالس امتحــان درمیآمدنــد .تــا مــرا
دیدنــد ،دورم را گرفتنــد و اوراقــی بــه
دســت مــن دادنــد کــه مشــتمل بــود بــر
ســؤاالت امتحانــی درس فلســفه .مــن آن
اوراق را نــگاه داشــتهام و بــا خــودم اینجــا
آوردهام تــا هرکــس بخواهــد ،عینـاً مالحظــه
کنــد .از دانشآمــوز پایــه چهــارم علــوم
انســانی کــه میخواهــد خــود را بــرای
کنکــور دانشــگاه آمــاده کنــد ،میپرســند:
بیت:
هر آن کاو ز دانش ب َ َرد توشهای
جهانیست بنشسته در گوشهای
بیانگر کدام هدف مابعدالطبیعه است؟
توجــه بفرماییــد شــاعر مضمونــی گفتــه
بــرای تشــویق مــردم بــه دانشانــدوزی ،و
حــاال دبیــر محتــرم فلســفه از دانشآمــوز
میخواهــد کــه ســر کالس امتحــان ،جــزو
ده پانــزده ســؤال دیگــر از همیــن قبیــل،
در ظــرف مــدت هفتــاد دقیقــه ،یــک هــدف
مــاوراء طبیعــی بــرای آن بیــت مشــخص
گردانــد ،یــا آنقــدر جــرأت و شــهامت
داشــته باشــد کــه بگویــد مــن هیــچ هــدف
مــاوراء طبیعــی در آن نمیبینــم!
نمونههــای دیگــر از ســؤاالت طــرح شــده
در ایــن ورقــه چنیــن اســت:
جاهــای خالــی را بــا کلمــات مناســب
تکمیــل کنیــد:
الــف) الزمــه عبــور از فطــرتِ اول ایــن
اســت کــه آدمــی هرچنــد لحظاتــی از قیــد
… فــارغ شــود.
ب) در قــرن … حکیــم بــزرگ فلســفه
ابنســینا را بــه قلمــرو جدیــدی هدایــت
نمــود .او … کــه مؤســس فلســفه اشــراق
بــود.
ج) … مرتبــه علــم حضــوری بــه خویشــتن
و آغــاز ســفر معنــویِ نفــس اســت.
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اصطالحات زیر را تعریف نمایید:
الف) معلوم بالذات را تعریف نمایید.
ب) مالصــدرا از منظــر اصالــت وجــود،
موجــود ثابــت را چگونــه تعریــف میکنــد؟
ایــن ورقههــا را کــه دانشآمــوزان بــه مــن
دادنــد ،آوردم و دبیــر محتــرم را خواســتم
معــاون او
و در حضــور مدیــر مدرســه و
ِ
پرســیدم :ایــن چــه نحــوه امتحــان اســت؟
طفلــک همــه حرفهــای مــرا شــنید و
لــب از لــب بــاز نکــرد و یــک کلمــه نگفــت.
معلــوم بــود چیزهایــی را از روی جــزوه در
دانشــگاه حفــظ کــرده و همانهــا را بــه
دانشآمــو ِز خــود تحویــل داده تــا او هــم
حفــظ کنــد .متوقــع اســت کــه دانشآمــوز
عینــاً آنچــه را کــه تحویــل گرفتــه ،بــه او

پــس بدهــد .و ایــن اســت مثــال بــار ِز دو ِر
باطــل و چرخــه منحوســی کــه خــودش را
بازتولیــد میکنــد و جــوان را بــه صــورت
یــک دیکتافــون (دســتگاه ضبــط صــوت)
تلقــی میکنــد کــه صدایــی را بگیــرد و
ضبــط کنــد و همــان را عین ـاً پــس بدهــد.
آیــا ایــن اســت مقصــود از تدریــس فلســفه
جــوان
بــه نوجوانــان؟ فلســفه میخواهــد
ِ
ـداردل زنــده تربیــت کنــد ،او
پرسشــگ ِر بیـ
ِ
را اندیشــیدن بیامــوزد ،را ِه چــون و چــرا را
یــادش دهــد.
ســکوتِ
مطلــق دبیــر مــرا یــاد شــعری
ِ
انداخــت از زنــی عــرب در عهــد جاهلیــت.
میدانیــد کــه در آن دوران عربهــا
نــوزادی را کــه دختــر باشــد ســخت مکــروه
میداشــتند و حتــی گاهــی بــرای رهایــی
از ننــگ چنــان نــوزادی ،او را زنــده بهگــور
میکردنــد .آوردهانــد کــه در آن روزگار
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مــردی بــود بــه نــام ابوحمــزه کــه گرفتــار
چنیــن مصیبتــی شــده بــود .زن ابوحمــزه
نــوزا ِد دختــری بــرای او آورده بــود .مــرد
کــه دیگــر چشــم دیــدن آن زن را نداشــت
اتــاق دیگــر بســت
بــه حالــت قهــر در
ِ
نشســته بــود و عجــز و التماسهــا را وقعــی
نمینهــاد .زن شــعری ســرود بــه ایــن
مضمــون کــه آخــر ایــن آقــای شــوهر چــرا
زور میگویــد؟ مگــر دســت مــن بــود کــه
نــوزاد پســر نیــاوردم؟ مــن امانتــی را کــه
تحویلــم داده بودنــد حفــظ کــردم و همــان
را پــس دادم! متــن شــعر آن شــاعره عــرب
را کــه از جوانــی حفــظ دارم ،اگــر حافظـهام
یــاری دهــد برایتــان میخوانــم:
ما ألبی حمزه ال یأتینا
یَظِ ُّل فی البیت الذی یلینا
البنینا
َغ
َ
ضبان ّأل نَل َِد َ
لیس لنا من امرنا ما شینا
ُ
نأخذ ما أُعطِ ینا
إن ّما
دبیــر فلســفه هــم بــا ســکوتِ خــود همــان
حــرف زن عــرب را بــاز میگفــت کــه
از جــان مــن چــه میخواهیــد؟ همــان
حرفهــا را کــه در دوره دانشــگاه بــه مــن
آموختیــد ،مــن همانهــا را در دبیرســتان
بــه دانشآموزانــم تحویــل میدهــم.
ایــن یــک مطلــب کــه بــا اغتنــام فرصــت
از ایــن همایــش مطــرح کــردم و روی
ســخن در آن ،بیشــتر همانطــور کــه
مســئولین امــر اســت.
عــرض کــردم ،بــا
ِ
نمیدانــم اســتفاده مــا از ایــن ســازمان
جهانــی یونســکو کــه بــرای پیشــبرد
ِ
تربیــت و فرهنــگ تأســیس یافتــه ،در
چــه زمینههایــی اســت؟ هرچنــدگاه یــک
بــار در روزنامههــا میبینیــم کــه مــژده
میدهنــد فــان امــامزاده مخروبــه یــا
کاروانســرا یــا بازارچــه کهنــه بــه عنــوان
میــراث فرهنگــی ـ تاریخــی در یونســکو
ثبــت شــد .آیــا اســتفاده مــا از ایــن
حــد اســت؟
ســازمان جهانــی در همیــن
ّ
نمیدانــم مقــدورات و امکانــات یونســکو
چیســت ولــی یــادم میآیــد آن روزهــا
کــه یونســکو ایجــاد شــد ،یعنــی ســالهای
آخـ ِر نیمــه اول قــرن بیســتم (شــاید ۱۹۴۶
یــا  ،)۱۹۴۸قلمــرو پرمعنــای وســیعی بــرای
فعالیتهــای آن ترســیم میکردنــد .آیــا
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم

درســی
آورنــدگان کتابهــای
و فراهم
ِ
ِ
ـازمان جهانــی ارتباطــی
ـ
س
ـن
ـ
ای
ـا
ـ
ب
مــدارس
ِ
داشــتهاند یــا دارنــد؟
امــا مطلــب دیگــر کــه در اینجــا روی
ســخنم بیشــتر بــا جوانــان عزیــز اســت و
آن بــا الهــام از عنوانــی اســت کــه پرفســور
فوشــه کــور بــرای ترجمــه خــود از مقــاالت
قائــل شــده اســت« :در طلــب گوهــر».
ایــن مســأله طلــب و جســتوجوگری
خیلــی مهــم اســت .فوشــه کــور آن را از
خــو ِد شــمس گرفتــه اســت .در تمثیــل
آن بازرگانــی کــه دنیــا را میگشــت در
طلــب گوهــری و آن گوهــر در دریــا بــود
و بــازرگان دنبــال شــناگر ماهــری بــود کــه
آورد؛ و میگویــد
آن گوهــر را بــه دســت َ
آن بــازرگان منــم و شــناگر موالناســت و
گوهــر میــان مــا اســت.
ـان مــورد نظـ ِر شــمس و موالنــا موجــو ِد
انسـ ِ
ـر ِ
ک زنــده پُرتپــش و فزونیجــو اســت
متحـ ّ
و شــاید بــه نظرتــان عجیــب بیایــد ،چــون
موالنــا معــروف اســت بــه تصــوف و تصــوف
ـرک و پویــش و تپــش
معمــوالً برخــاف تحـ ّ
انســان
تعریــف میشــود .اصــوالً فــرق
ِ
انســان پیشارنســانس در
پسارنســانس بــا
ِ
همیــن اســت .انســان پیشارنســانس یعنــی
ـم قدیــم منفعــل اســت و بــه
انسـ ِ
ـان عالـ ِ
انســان
هرچــه میرســد قانــع اســت؛ و
ِ
پسارنســانس فعــال اســت و زیادیطلــب.
حــاال چــه کنیــم وقتــی موالنــا میگویــد:
دال خیمه خود بر این آسمان زن
مگو که نتانم ،بلی میتوانی!
یا میگوید:
باالروی کن
سنبله
چو سرو و
َ
بنـفشهوار اندر پست منـگر
بدآن گلزا ِر بیپایان نگه کن
بدآن خاری که پایت َخست منگر
آری انســان موردنظــر موالنــا انســانی
جســتوجوگر و بلندیطلــب اســت ،رو
بــه بــاال دارد .طلــب و فزونیجویــی دو
تعالیــم شــمس و موالنــا
اساســی
رکــن
ِ
ِ
ِ
هســتند کــه بارهــا و بــه تفصیــل و تأکیــد
تمــام در آن بــاره ســخن گفتهانــد و از
ابتــذال و میانمایگــی بیزارنــد:
اندر این شهر قحطِ خورشید است
سایه شهریار بایستی
9

شهر سرگینپرست پُر گشتهست
مشک نافه تتار بایستی
میگویــد شــهر را سراســر بــوی گنــد
گرفتــه اســت و سرگینپرســتان کــه
بــه بــوی گنــد خــو گرفتهانــد ،شــهر را
منفعــل
پــر کردهانــد .دلــش از آدمهــای
ِ
میانمایــه سســتعنصر گرفتــه اســت:
همرهان سستعناصر دلم گرفت
زین
ِ
رستم دستانـم آرزوست
و
خـدا
ر
شیـ ِ
ِ
گفتــم کــه یافــت مینشــودُ ،جســتهایم
مــا
گفــت :آنکــه یافــت مینشــود ،آنــم
آرزوســت
***
همچو مستسقی کز آبش سیر نیست
بر هر آنچه یافتی ،باهلل مأیست
یعنــی بــه آنچــه میرســد قانــع مشــو و
در پــی زیــادت بــاش .ایــن کــه بــه نمــاز
میایســتی و اهلل اکبــر میگویــی ،جزئــی
ـن
از مراســم نمــاز اســت .بــه اهلل اکبــر گفتـ ِ
رســمی قانــع مبــاش .معنــی اهلل اکبــر
بزرگــی خــدا؛ اگــر خــدا
چیســت؟ یــا ِد
ِ
بــزرگ اســت ،تــو هــم بایــد بــزرگ باشــی
گفتنت اهلل اکبر رسمی است
آن اکبری ،اکبر بیا
گر تو ِ
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شــمس تبریــزی میگویــد :اهلل اکب ـ ِر نمــاز
معنــیاش ایــن اســت کــه «بــردار فکــرت
وهــم تــو میآیــد و اندیشــه
را از آنچــه در
ِ
توســت؛ نظــرت را بلندتــر دار کــه او اکبــر
اســت از آن همــه تص ّورهــا ،اگرچــه تص ـ ّور
نبــی اســت و ُمرســل و اولوالعــزم .یعنــی
پیشــتر آ تــا بزرگــی بینــی .بجــوی تــا
بیابــی».
این شعار شمس و موالنا است:
همچو مستسقی کز آبش سیر نیست
بر هر آنچه یافتی ،باهلل مأیست
بجوی تا بیابی.
«متابعــت محمــد آن اســت کــه اگــر او بــه
ـی او».
معــراج رفــت ،تــو هــم بــروی در پـ ِ
تو به هر جایی که باشی ،میطلب
آب میجو دایما ای تشنهلب
مفتاح مطلوباتِ توست
کاین طلب
ِ
این سپا ِه نصرت و رایاتِ توست
این طلبکاری مبارک جنبشیست
این طلب در را ِه حق مانع ُکشیست
ایــن چنــد کلمــه را بــه یــادگار ،بــرای
جوانــان شــیفته شــمس و موالنــا کــه در
مجلــس حضــور دارنــد عــرض کــردم و
همهتــان را بــه خــدا میســپارم.

نویسنده :ژاله آموزگار
زمانــى کــه قلمهــا بــر روى کاغذهــا مىلغزنــد و مىنگارنــد
کــه ایرانیــان تاریــخ خــود را ننگاشــتهاند ،اســتوانه کــورش،
صخرههــاى بیســتون و نقــش رســتم و کعبــه زردشــت و پایکولــى
بــه غــرش درمىآینــد و فریــاد برمىآورنــد کــه بــر پیشــانى مــا
چــه حــک شــده اســت ،جــز تاریــخ؟
مگــر گــزارش گــران کــه تاریــخ را در کتــاب هــا مىنویســند ،از
چــه ســخن مىگوینــد جــز از رویدادهــا؟ بــا ایــن تفــاوت کــه
تاریخنــگاران غالب ـاً بــا روایتهــاى جنبــى هســته اصلــى حــوادث
را در پــردهاى از ابهــام قــرار مىدهنــد.
هــر ســرزمینى از نخســتین لحظــه وجــودى تاریــخ خــود را بــر
دوش مىکشــد .ولــى تاریــخ تقســیماتى دارد جــز ایــن کــه بــه
دوران پیــش تاریخــى و تاریخــى تقســیم مىشــود .بــراى آن
تقســیمات دیگــرى نیــز مىتــوان برشــمرد :تاریــخ واقعــى ،تاریــخ
روایــى و تاریــخ اســاطیرى.
تاریــخ واقعــى ظاهــرا ً بــر مبنــاى دادههــا و اطالعــات ثبــت شــده
و مســتند اســت.
تاریــخ روایــى در کنــار تاریــخ واقعــى روایتهــاى مربــوط بــه ایــن
رخدادهــا را حکایــت مىکنــد.
و تاریــخ اســاطیرى تاریخــى اســت کــه بــر مبنــاى باورهــاى هــر
ســرزمینى شــکل مىگیــرد.
در بســیارى از مــوارد تعییــن مرزهــاى ایــن تاریخهــا و جــدا

10
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کــردن آنهــا از هــم کار آســانى نیســت ،بخصــوص در مقولــه تاریــخ
واقعــى کــه گــزارش رخدادهاســت ،واقعیتهــا و روایتهــا بــه
حریــم یکدیگرتجــاوز مىکننــد .ایــن مســئله را در نوشــتههاى
مورخــان یونــان و روم ،در روایتهــاى راویــان ارمنــى ،در خدایــن
امــه کــه از خــال تاریــخ دوران اســامى و شــاهنامه ،بــه مطالــب
آن پــى مىبریــم و در تاریخهایــى کــه در ســدههاى نخســتین
اســامى بــه زبــان عربــى و فارســى دربــاره تاریــخ ایــران نگاشــته
شــدهاند ،بــه عیــان مىتــوان دیــد.
ایــن چنیــن مىشــود کــه در روایتهــاى هــرودوت زندگــى
کــوروش واقعــى در ســایه داســتان خــواب آســتیاک و روئیــدن
تــاک از وجــود ماندانــا و پــرورش یافتــن او در خانــه شــبان رنــگ
مىبــازد و بــر اریکــه قــدرت نشســتن داریــوش ،در گــرو شــیهه
اســبى قــرار مىگیــرد و حضــرت ســلیمان و حضــرت ابراهیــم بــا
اشــو زردشــت همســان مىشــوند.
امــا مطالــب نــگارش یافتــه بــر لوحههــا و ســنگها از لونــى دیگــر
ا ست .
ایــن آثــار نــه تنهــا کمبــودى از لحــاظ گــزارش رخدادهــاى مهــم
ندارنــد بلکــه حتــى مىتــوان گفــت کــه تاریخــى کــه در آن هــا
عرضــه مىشــود بــه دالیلــى باارزشتــر و قابــل اطمینانتــر
از شــرح وقایــع در کتــاب هاســت .زیــرا ایــن سنگنوشــتهها
متعلــق بــه همــان دوران رخدادهــا هســتند و بــه همــت معاصــران

آن حــوادث بــه نــگارش درآمدهانــد و اگــر اغــراق یــا تحریفــى هــم
در آنهــا باشــد ،بایــد اذعــان کــرد کــه کتابهــاى تاریــخ هــم از ایــن
موضــوع مبــرا نیســتند حتــى تحریفهــاو اغراقهــا در کتــاب هــا
بــه مراتــب بیشــتر اســت.
از ســوى دیگــر ســنگنوشــتهها عــارى از مطالــب جنبــى و نقــل
روایتهــاى شــفاهى هســتند.
ایــن درســت اســت کــه مــا بــه دلیــل قداســتى کــه کالم در
فرهنــگ کهــن مــا دارد ،دیــر در بــه روى خــط گشــودهایم و
در ســرزمین مــا همیشــه ادبیــات شــفاهى بــر ادبیــات کتبــى
برتــرى داشــته اســت ،ولــى فرامــوش نکنیــم کــه هــر بــار نیــازى
احســاس شــده اســت ،تیشــهها بــه موقــع بــه کار افتادهانــد و
سنگنوشــتهها آوا ســر دادهانــد.
پــس مىتوانیــم مطالــب سنگنوشــتهها را تاریــخ بدانیــم و
بــراى مســتدل و مســتند کــردن ایــن مطلــب ،ســعى مىکنیــم
بــه اختصــار بــه ســابقه نــگارش بــر ســنگ در منطقــه بپردازیــم
و ســپس در ســرزمین خودمــان بــه عنــوان نمونــه و بــه منظــور
ارائــه شــاهد بــر ایــن گفتــار ،ســه سنگنوشــته مهــم از دوره
هخامنشــى یعنــى اســتوانه کــوروش ،کتیبــه بیســتون داریــوش و
کتیبــه َدئِــو خشایارشــا و ســه سنگنوشــته مهــم از دوره ساســانى،
یعنــى کتیبــه شــاپور اول در کعبــه زردشــت ،کتیبههــاى کردیــر
یــا کرتیــر در چهــار منطقــه اســتان فــارس و کتیبــه نرســه در
پایکلــى را بــه اختصــار مــورد تحلیــل تاریخــى قــرار مىدهیــم.
چــون ایــن کتیبههــا بجــز ایــن کــه از لحــاظ باستانشناســى و
زبانشناســى ارزش فراوانــى دارنــد ،ولــى از ســوى دیگــر بــه دلیــل
نقــل واقعههــاى مهمــى کــه نیــاز بــه بازگویــى و مانــدگارى بــراى
نســلهاى بعــد داشــتهاند ،بــر ســنگ نقــش پذیرفتهانــد و از
ایــن لحــاظ از اهمیــت بیشــترى برخوردارنــد.
ســابقه نــگارش رویدادهــا و همچنیــن قوانیــن و اندیشــهها
بــر ســنگ و لوحــه بــه گذشــتههاى بســیار دور برمىگــردد و
باســتانىترین نمونههــا در ســرزمین میــان رودان اســت.
نــگارش تاریــخ در بینالنهریــن کــه گهــواره تمدنــى بــزرگ اســت
بــا سنگنوشــته رقــم خــورده اســت.

کهنتریــن آنهــا فهرســت پادشــاهان ســومرى اســت کــه در
مجموعــه پانــزده کتیبـهاى کــه جمـعآورى و خوانــده شــدهاند نــام
سلســلههایى آمــده اســت کــه بــر ســرزمین ســومر حکــم روایــى
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کردهانــد  .ایــن فهرســت از آغــاز تاریــخ ســومر تــا پایــان ســده
هجدهــم پیــش از میــاد را شــامل مىشــود .ارزش ایــن ســندها
بســیار باالســت چــون نــه تنهــا ســنتهاى کهــن ســومرى را شــرح
مىدهــد بلکــه چهارچــوب زمانبنــدى شــدهاى را نیــز در اختیــار
مىگــذارد کــه بســیارى از داســتانهاى عصــر قهرمانــى ســومر را
هــم مىتــوان در آن جــاى داد .حتــى شــرح طوفــان و ســیل را
نیــز در الب ـهالى آنهــا مىتــوان یافــت .امــا نخســتین وقایعنــگارى
مربــوط بــه هــزاره دوم ق .م .و متعلــق بــه فرمانروایــان بابلى اســت.
پادشــاهان بابــل بــا انشــایى ســنگین و بــا زبانــى مهجــور شــرح
وقایعــى را کــه بــر فرمانروایــى آنهــا گذشــته اســت بــر کتیبههــا بــه
نــگارش درآوردهانــد .ایــن ســالنامهها بــراى تدویــن تاریــخ بســیار
مفیــد بودهانــد .دانشــمندان نوشــتههاى اســتوانه کــوروش را نیــز
بازتابــى از ایــن ســنت مىداننــد .امــا تنهــا تاریــخ نیســت کــه بــر
پیشــانى ســنگ رقــم مىخــورد ،برخــى از فرمانروایــان قوانیــن
حاکــم بــر سرزمینشــان را نیــز بــر صفحــه ســنگها جاودانــه
کردهانــد .کــه کتیبــه حمورابــی نمونــه کامــل آن اســت .ولــى
دو لوحــه مهــم پیــش از کتیبــه حمورابــى در ایــن مــورد وجــود
داشــته اســت:
نخســت مجموعــه قوانیــن پادشــاه ســومرى بــه نــام اور ن َمــو کــه
در  ۲۰۵۰قبــل از میــاد لوحــهاى حــاوى قوانیــن را بــه یــادگار
گذاشــته اســت و لوحــه فرمانــرواىِ دیگــر بابلــى بــه نــام بىالالمــا
کــه از  ۱۸۸۴تــا  ۱۸۶۳ق.م .دوران فرمانروایــى او بــوده اســت.
او دســتور نــگارش لوحههایــى را در شــرح قوانیــن حاکــم بــر
ســرزمینش داده اســت .دانشــمندان معتقدنــد کــه ایــن لوحههــا
الهامبخــش حمورابــى بودهانــد .حمورابــى فرمانــرواى پــر قــدرت
بابــل در ســالهاى  ۱۷۹۲تــا  ۱۷۵۰پیــش از میــاد ،دســتور داد
مجموعــه قوانینــش بــر ســنگها نگاشــته شــود.
آنچــه اکنــون زینتبخــش مــوزه لــوور پاریــس اســت کتیب ـهاى
اســت بــر ســنگى بــا ارتفــاع دو متــر و نیــم کــه یکــى از فرمانروایان
ایالمــى آن را از بابــل بــه شــوش بــرده بــوده اســت و دومــورگان
باستانشــناس فرانســوى در آغــاز ســده بیســتم میــادى آن را
کشــف کــرد و اکنــون بــا عظمــت تمــام در مــوزه لــوور فرانســه قــد
برافراشــته اســت .سنگنوشــتههاى آشــورى نیــز کــه در فاصلــه
ســده نهــم تــا هفتــم پیــش از میــاد حجــارى شــدهاند ،اطالعــات
تاریخــى باارزشــى را در اختیــار مورخــان قــرار مىدهنــد.
کتیبههــاى آشــورى را بــه چنــد دســته تقســیم مىکننــد بــا
عنوانهــاى :
 .۱نامههایــى بــه خــدا کــه هنرمندتریــن کاهنــان آن را تنظیــم
کردهانــد.
 .۲سالنامهها یا شرح لشکرکشىهاى سالیانه.
 .۳کتیبههاى حاوى بازبینى کلى از مجموعه لشکرکشىها.
 .۴کتیبــه پیــروزى یــا کتیبههــا و لوحههایــى کــه ضمــن بنــاى
ســاختمانى در آن قــرار مىدادنــد.

