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  ارآنكه غب
  از چهره سياسي
  فردوسي روبيد

  جوانشير. م.ف
 در وسعت یك -، 57هر آنچه را نسل جوان انقالب بهمن 

  به آگاهي ميليوني نسل 70 آمتر از آن  اطالع داشت، در دهه -نسل
  قدیمي ترین سرودها، آهن ترین داستان .جوان آشورمان تبدیل شد

ه ها، و ملي ترین ها، ماندگار ترین ترانه ها، دل انگيزترین حماس
 از صدر مشروطيت -آوازها همآنگونه از عمق تاریخ معاصر ایران

 به سطح رویدادهاي روز دعوت شدند، آه آنكاش در متون -تاآنون
رفته " ایران"تاریخي ایران و یافتن چرائي آنچه بر ميهن آهن ما 

 خواندن و یافتن دليل سلطه .است  نيازمند بازگشت به اعماق شد
فویه بر سرنوشت ایران و خفتن پادشاهان خونریز این دربار ص

دودمان در پناه عباي روحانيت، مالل آورترین بخش آتاب هاي 
تاریخ مدارس و دانشكده ادبيات دانشگاه تهران بود و اآنون دهها 
آتاب و مقاله و رساله تحقيقي ، منابع پيراموني این بخش از 

  !سرگذشت ایران براي نسل جوان آشوراند
رودهاي ميهني و بدنبال آن سرود ملي ایران از سال س

 به بعد، بتدریج از آتاب هاي درسي پر آشيدند و جاي خود 1335
 آنها را همراه با درس .دادند" شاهنشاهي"را به سرود اجباري 

موسيقي از برنامه درسي مدارس حذف آردند، تا در آسمان ابري 
 مردم به 57در انقالب  آنگاه آه . مردادي ناپدید شوند28اختناق 

خيابان آمدند سرودي براي خواندن نداشتند، چرا آه هویت و فرهنگ 
ملي یك نسل را به تاراج برده بودند و عریاني هویت ملي چنان بود 

عربي زده را بجاي سرود ملي " عن جزء عن جزء"آه سرود 
  !توانستند بر دهان یك نسل بگذارند

ميهن ما  تاریخ و بدینسان است، آه امروز نسل جوان 
هویت خود را در وسعت، شعر و ترانه، موسيقي و تصویر و حماسه 

بانگ " اي ایران، اي مرز پرگهر" و عشق یكجا مي خواهد و فریاد 
 فردوسي، بدینگونه و هيبت از .این عطش عمومي و ملي است

نه بدان دليل آه نام شاهان در شاهنامه . عروج به زمين بازگشته است
شود و یا تاریخ شاهان مكرر مي شود، بل بدان دليل آه یافت مي 

مردي و مردانگي، گذشت و پاآي، پهلواني و ستيز با قلدري و 
 ایران زمين .پاالیش زبان پارسي از لغات عربي را ستایش مي آند

 بازخواني فردوسي و حفظ و .را به یاد مردم ایران زمين مي آورد
ن نسل جوان آشور داراي این نقل اشعار شاهنامه، امروز و از دها

معني و هویت است و دریغ است اگر از آن همت واالئي یاد نشود آه 
 سياسي  فردوسي و شاهنامه را -براي نخستين بار چهره اجتماعي

آشف آرد  و غبار تبليغات شاهنشاهي را چنان از مجسمه او بر 
ه  زند. باز پس گرفتشه پرستان یك ملت را از دادگرفت، آه گوئي 

حماسه "و "  جوانشير. م .ف" با نام مستعار " فرج اهللا ميزاني"یا 
 در تهران انتشار یافت و شنيده ایم چاپ 1359او آه در سال " داد

  .جدیدي از آن با ویراستاري تازه اي در ایران در دست چاپ است
بخشي از مقدمه اي آه او خود بر آتاب تحقيقي خویش 

 فصل هاي آتاب حماسه داد در اینجا و نوشته را، همراه با اسامي سر
 جوانشير نيز از جمله .به یاد آن انسان فراموش نشدني مي آوریم

 یار و . بود1367قربانيان قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 
 خسرو روزبه، آه به جرم توده اي بودن در شوفاژخانه 62همگام 

دبير اول حزب  دبيردوم و جانشين .زندان اوین به دار آویخته شد
  1361توده ایران در سال 

  
 )بحثي در محتواي سياسي شاهنامه فردوسي(حماسه داد 

غلط مشهوري است آه فردوسي آار دیگري نداشته، جز 
 مي گویند ماخذ حاضر و آماده اي وجود .به نظم آشيدن شاهنامه

 بسياري از .داشت و فردوسي آن را با امانت تمام به نظم آشيد
فردوسي دائما تاآيد مي آنند و او را به " امانت"وي پژوهشگران ر

 اگر .خاطر آن مي ستایند، آه در واقع نكوهشي شبيه ستایش است
ادعاي این پژوهشگران را بپذیریم، باید قبول آنيم آه فردوسي 

اجتماعي برجسته اي نبوده و فقط ناظمي است بي -شخصيت سياسي
 این .تكامل بخشيده استابتكار آه در بهترین حالت فارسي دري را 

برداشت به نظر ما بسيار سطحي است و عالوه بر همه معایب 
دیگر، این عيب بزرگ را هم در بردارد آه نظرها را از ضرورت 

  .پژوهش در عقاید فردوسي و محتوي شاهنامه منحرف مي آند
براستي نيز اگر این ادعا صحيح باشد آه آار فردوسي ثبت 

ر و آماده اي است، دیگر هر گونه آنجكاوي توام با امانت متن حاض
آه بنابر آن برداشت تاثيري در -درعقاید فردوسي و دوران فردوسي

 توجه به این نكته اهميت . بي فایده مي شود-محتوي شاهنامه نداشته
بيشتري آسب مي آند اگر به یاد آوریم آه صاحبان و مبلغين این 

 آوچك مي گيرند و برآنند ادعا آار تدوین آنندگان ماخذ اصلي را هم
آه تني چند نشستند و هر آنچه را آه از متون قدیم به جا مانده بود 

  .در آتابي گرد آوردند
به این ترتيب ماخذ شاهنامه عبارت مي شود از مجموعه 
ناهمگوني از آنچه آه تصادف روزگار آن را از دست چپاول نجات 

جز یك بایگاني از  به عبارت دیگر ماخذ شاهنامه چيزي .داده است
 هر قطعه از این مجموعه مي تواند  .یادگارهاي تصادفي آهن نيست

معني ومفهومي داشته، پيامي از تدوین آننده اصلي اش آه مثال در 
زمان ساسانيان مي زیسته به همراه آورد، اما مجموع اثر نمي تواند 

   .هدف و معناي سياسي واحدي را بيان آند
هم آه این مجموعه " ناظمي"م شاعر و یا بهتر بگویي

 یعني بطور مكانيكي و بدون دخالت دادن عقاید -ناهمگون را با امانت
 به نظم آشيده به طریق اولي پيامي براي گفتن -خویش و روح زمان

  .نخواهد داشت
خوشبختانه یك نظر دقيق به شاهنامه نادرسي این برداشت 

ردوسي مولف سطحي را به ثبوت مي رساند و نشان مي دهد آه ف
 او روح زمان .متن حاضر و آماده" امين"شاهنامه است و نه ناقل 

خویش را در شاهنامه منعكس آرده و سخني جدي براي گفتن داشته 
  .است

   یك ملت است دادایزدي براي ستاندنده فرمان آه ده فصلي 
   تحریف شاهنامه.فصل اول
  فردوسي مولف شاهنامه.فصل دوم
 سي دوران فردو.فصل سوم

  نظر گذرا به حكمت فردوسي.فصل چهارم
  حكمت داد.فصل پنجم
 نبرد پهلوانان و بزرگان با .فصل ششم

 شاهان خودآامه
  نژاد در شاهنامه.فصل هفتم
  جنگ و صلح در شاهنامه.فصل هشتم
  عشق و زن در شاهنامه.فصل نهم

  تراژدي در شاهنامه. فصل دهم

  


