فردوسی و شاهنامه در یک نگاه
امروز بعد از مسلمانی ،شما به دو چیز افتخار میکنید :ایرانی بودن و زبان فارسی .هیچ میدانید که اگر فردوسی نبوود
این هر دو یا نبود و یا اگر بود چیزی دیگر بود که معلوم نیست جای افتخواری مویداشوت .حکویم ابوالقاسوم فردوسوی
پدیدآورندة شاهنامه ،زمانی کتاب عظیم خودش را به نظم درآورد که موجودیّت زبان و فرهنگ ایوران از هور سوو موورد
تاخت و تاز قرار گرفته بود .او با درک نیاز زمانة خود تاریخ و سرگذشت قوم ایرانی را که به فراموشی سپرده شوده بوود
به زبان شیرین و شیوای فارسی با استادی تمام به نظوم درآورد و فرهنوگ و قومیّوت ایرانوی را از خطور سوقو و زوا
نجات داد .گردآوری داستانها و تنظیم و تدوین و نظم این کتاب بزرگ بیشتر از سی سا طو کشید .روزی که بوه ایون
کار مهم روی آورد تقریباً یک موی سپید هم بر سر و روی او پیدا نبود و زمانی که آن را با سرافرازی به پایان برد پیوری
بر سر و رویش فرونشسته و وجود او را در خود گرفته بود.
امروز ما افتخار میکنیم که همه ایرانی هستیم و هر کجا که هستیم با زبان شیرین و پرشکوه فارسی سخن میگووییم.
سعدی شیرین سخن ،حافظ رازدان ،موالنای عارف و دهها شاعر و نویسندة خوشنوام ایرانوی هموه از سرچشومة زبوانی
سیراب و سرشار شدهاند که فردوسی بنای استوار آن را پیش از آنان پی افکنده بود.
شاهنامة فردوسی عالوه بر آنکه یک دوره تاریخ پرشکوه ایران را از آغاز تا روزگار آمدن اسوالم بوه ایوران ،در سوینة
خود جای داده ،تمام آرزوها ،دغدغهها و گوشههایی از زندگی انسان ایرانی را نیز در خودش بازتاب داده است ،تا آنجا
که وقتی شما این کتاب گرانقدر را میخوانید ،میتوانید تمام جنبههای زندگی نیاکان خود را از موضوعات خوانوادگی و
روابط افراد با یکدیگر گرفته تا مسایل بلند انسانی و شیوة زندگی توأم بوا مسوالمت و همزیسوتی همگوانی را در خوال
حوادث آن مالحظه کنید.
سادگی و استواری زبان این کتاب به حدّی است که امروز پس از گذشت یک هزار سا هنوز شما میتوانید پیامهوای
زیبا و شیرینی زبان آن را به خوبی دریابید و از آن لذّت ببرید .چه کسی سادهتر و بهتر از این توانسوته اسوت در توحیود
خداوند سخن بگویید:
خداونوود دارنوودة هسووت و نیسووت

همه چیز جفتست و ایوزد یکیسوت

و یا چه کسی روشنتر و خالصانهتر از این توانسته است به پیامبر و خاندان او اظهار ارادت کند که فردوسی در ایون
بیت کرده است:
مووونم بنووودة اهووول بیوووت نبوووی

سوووتایندة خووواک پوووای وصوووی

هنوز هم پس از هزار سا ملّت فارسیزبان مثل ایران ،که دانایی و توانایی را با هم همراه میبیند ،مویتوانود در مقوام
ستایش از دانش این اشعار بلند فردوسی را روی جلد کتابها و سردر آموزشگاههای خود با سرافرازی بنویسد که:
توانوووا بوووود هرکوووه دانوووا بوووود

ز دانوووش د پیووور برنوووا بوووود

و با صدای بلند به نوآموزان خود اعالم کند که:
ز دانش به اندر جهان هویچ نیسوت

تن مورده و جوان نوادان یکیسوت

در شاهنامه نیروی خرد و نیروی تن دو دو رویِ یک سکّهاند که وجود انسان را کما میبخشوند ،بنوابراین پیوام
دیگر شاهنامه این است که:
ز نیووورو بوووود مووورد را راسوووتی

ز سسووتی کوو ی زایوود و کاسووتی

اینک ما میتوانیم پیامهای بسیاری از این کتاب بزرگ برای زندگی امروز دریافت کنیم و چنان به زندگی بنگوریم کوه
پیشینیان ما مینگریستند و فردوسی میخواست که هر ایرانی چنان باشد و چون او به زندگی بنگرد.

مدیر مؤسسة فرهنگی خردسرای فردوسی

