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تعلق خاطر و دلبستگی عمیق ما ایرانیان به شاهنامۀ فردوسی دالیل مختلف دارد؛ از جملۀ این دالیل
و شاید مهمترینِ آنها ،این است که شاهنامه درعینحال که بهعنوان عالیترین و فاخرترین نمونۀ
شعر فارسی با زبان فارسی عجین شده و گاه بهحق در بین قاطبۀ ایرانیان ،عامل و ضامن بقای آن تلقّی
شده است ،سند هویّت ملّیِ ماست .سرتاسر این اثر سترگ ،سرود مهر ایران است؛ تجلّی و تظاهرِ
عِرق و احساسات ملّی ،وطنپرستی ،مردی و مردانگی ،ارزشهای واالی اخالقی ،صداقت و وفای
به عهد ایرانیان بهعنوان ملّتی واحد و یگانه در تقابل با اقوام مهاجم و پیمانشکن است .تعالیم متعالی
شاهنامه در باب حُب وطن ،ضرورت دفاع از ارزشهای ملّی ،حراست و پاسداری از هر آنچه ایران
و ایرانی را هویّت بخشیده ،چنان ریشه در ناخودآگاه جمعی ایرانیان دارد که زندگی و حیات ایرانی
فقط در محدودۀ این ارزشها معنی و مفهوم پیدا میکند:
چو ایران نباشد تن من مباد

بر این بوم و بر ،زنده یک

تن مباد0

روشن است و در واقع تردیدی نیست که تجلی چنین احساسات و شور میهنی در حماسۀ ملّی
ما ،مرهون وجود کشوری به نام ایران و ملّتی واحد و یگانه به نام «ملّت ایرانی» است که علیرغم
اینکه متشکل از اقوام و تیرههای مختلفی است که به السنه و گویشهای مختلف تکلّم میکنند ،به
خاطر یگانگی در فرهنگ و ملّیت ،جملگی خود را ایرانی میدانند و زبان فارسی را که در طول
تاریخ پرفرازونشیب ایرانزمین ،با فرهنگ و ملیّت ایرانی گره خورده و حتی تظاهر عینی آن به شمار
آمده است ،نه بهعنوان زبانی متعلّق به قوم یا تیرهای خاص ،بلکه بهعنوان زبان ملّی و مشترک خود
برگزیدهاند .این زبان اساساً متعلّق به قوم خاصی نیست ،بلکه گواهیهای تاریخی و قراین مسلّم
زبانشناختی ،دال بر این است که همۀ اقوام ساکن در پهنه و گسترۀ ایران بزرگ ،از ایاالت شرقی
یعنی خراسان و مرو و هرات و سغد و بلخ و خوارزم گرفته تا ایاالت شمال و شمال غربی یعنی
طبرستان و دیلمان و گیالن و آذربایجان و کردستان و ایاالت مرکزی و جنوب غربی ،جملگی در
تکوین زبان فارسی و تبدیل آن به یک زبان ملّی مشترک سهمی بزرگ و انکارناپذیر دارند .بنابر
این آنچه در گفتار حاضر بهاختصار تمام ،مطرح خواهد شد ،عبارت است از مرور اجمالی تکوین
پدیدههایی که به شکلگیری «ملیّت ایرانی» در جهان باستان و بهتبع آن ،تدوین و تنظیم افسانهها و
روایتهایی انجامید که به طریق تاریخ روایی در باب تکوین ملیّت ،تمدّن ،سنن ،آداب و رسوم و

دیگر مظاهر فرهنگی ملّت ایران ،بازگو شدهاند و تاروپود حماسۀ ملّی ایران را آنچنانکه در شاهنامۀ

مقاله علمی-پژوهشی :فردوسی و هویت ملی ایرانیان /موالیی 811

فرزانۀ طوس تجلّی یافته است ،تشکیل میدهند؛ و باالخره در صورت امکان ارائۀ پاسخی به این
پرسش که دوام و بقای ملیّت ایرانی و بهتبع آن زبان فارسی تا چه اندازه مدیون حکیم طوس است؟
از شواهد و گواهیهای اوستایی چنین بر میآید که بر ساختار و تشکیالت اجتماعی ایرانیان
باستان ،عالوه بر تقسیمبندی افقی که جامعه را به سه طبقۀ روحانیان ( ،)āθravan-ارتشتاران
( )raθaēštar-و کشاورزان ( )vāstrya- fšuyant-تقسیم میکرد (نک .یشت  02بندهای -88
87؛ یشت  07بند 8؛ یسن  07بند  )04و در واقع پیشینۀ هندواروپایی داشت (نکBenveniste .
 ،)1932: 117-138, idem 1938: passimیک نوع تقسمبندی عمودی نیز حاکم بود که
بر خالف تقسیمبندی افقی ،کامالً بنیاد سیاسی داشت و جایگاه فرد را در ارتباط با واحدهای بزرگ
تر اجتماعی تعیین میکرد .مطابق این تقسیمبندی جامعه از چهار واحد اجتماعی تشکیل میشد که
عبارت بودند از« nmāna- / dəmāna- :خانه» (در برخی متون ،مثالً یشت  02بند  99بهجای آن
 nāfaآمده است)« vis- ،خاندان»« zantu- ،قبیله» و « dahyu-ایالت ،سرزمین» (نک .یشت 2بند 9؛ یشت  01بندهای 08-04؛ یسن  7بند 38؛ وندیداد  8بند  .)012در این تقسیمبندی به لحاظ
ماهیّت سیاسی که داشت ،نقش اساسی و محوری از آنِ خاندان بود که در رأس آن vispati-
«رئیس یا بزرگ خاندان» قرار داشت و در واقع «خانه» صورت کوچک آن و «قبیله» صورت کالن
آن به شمار میآمد .بدین معنی که از اجتماع چند خانواده که قرابت در نسب عامل یگانگی افراد
آنهاست ،خاندان پدید میآید و پیوند چند خاندان ،واحد بزرگتر «قبیله» را شکل میدهد که
عامل پیوستگی و یگانگی در آن صرفاً همخونی افراد قبیله است ،و باالخره با ازدیاد و تکثّر مردمان
قبیله و سکونت آنان در محدودۀ جغرافیایی معین و در مرزهایی مشخّص که مطابق سنتی دیرینه،
مردمان قبیله یا نام قومی خود را بدان میدهند و یا نام آن سرزمین را بهعنوان نام قومی خود برمی
گزینند ،مفهوم «قوم» یا «ایالت» شکل میگیرد که در ایرانی باستان  dahyu-نامیده میشود (نک.
.)Reichelt 1911: 99; Herzfeld 1947: I/110-130
اصطالح اخیر ،چنانکه معادل آن ،یعنی  dasyu-در هندی باستان نشان میدهد ،در اصل به
معنی «مردم» بوده است و این معنی در مواردی در اوستا و فارسی باستان نیز حفظ شده است (موالیی
377-374 :0277؛ Bartholomae 1904: 706; Schmitt 2014: 162; Lecoq 1997:
)136-137؛ اما شایان ذکر است که در هندی باستان  dasyu-با اینکه هندیان آریایی آن را در
مفهوم تحوّلیافتۀ «دیو ،دشمن ایزدان؛ بیگانه ،مرد وحشی و ناپاک» ( Mayrhofer, 1963:
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 )II/28-29در بارۀ سکنۀ بومی هند ،به کار بردهاند ،مطلقاً مفهوم سیاسی ندارد؛ این در حالی است
که  dahyu-در فارسی باستان در معنی «ایالت» که بخشی از دولت هخامنشی بوده و یا در معنی
گستردهتر «کشور» که بر کلِّ شاهنشاهی اطالق میشد؛ همواره مفهوم «سیاسی» داشته و در شرق
ایران نیز بنا بر گواهی اوستا  dahyu-واحد اجتماعی مستقلّی است که در تعریف سرزمین با مرزهای
مشخّص و نیز مردم ساکن در آن سرزمین به کار رفته است .بدینترتیب با پیدایش اصطالح dahyu-
و کاربرد آن در نظام اجتماعیسیاسی ایرانیان باستان ،نخستین ارتباط بین «مردم» و «سرزمین محلِّ
سکونت آنان» به وجود آمد و طرح اولیّهای از مفهوم «میهن» و «مردم» در اذهان شکل گرفت و بهتبع
آن از مجموع «ایاالت» و «اقوام» ( )dahyunāmمفهوم «ملّت ایران» و «کشور ایران» ( airyanām
 )dahyunāmپدید آمد.
عناوین و القابی که در اوستا در معنی «امیر ،فرمانروا و شاه» به کار رفته است ،از جمله
« daiŋhupatayدهبد ،فرمانروای سرزمین /ایالت»؛ « sātar-امیر»؛ « xšaya-شاه» و kavi-«کی ،لقب سلسلهای از شهریاران ایران شرقی» (قس .هندی باستان« kaví- :حکیم ،دانا ،سرایندۀ
سرود ستایش» نک .موالیی  ،)049-042 :0278بهظاهر حاکی از تعدّد واحدهای سیاسی و حکومت
های قومی و قبیلهای است ،اما اکتشافات باستانشناسی در شرق ایران ،بهویژه در نواحی بلخ و سغد
و خوارزم و نیز گواهی برخی از مورّخان یونانی ،نظیر آنچه هرودوت (کتاب  2بند  ،004برای متن
و ترجمه نک ،)Godley 1957: II/142-145 .ظاهراً به نقل از هکاتئوس ،در باب دولت
خوارزمیان در درۀ اکس ( )Akesیا هریرود و تسلّط آنان بر هیرکانیان و پارتیان و زرنگیان سیستان
و رُخَّج آورده است ،نشان میدهد که احتماالً همزمان با تأسیس دولت ماد در قرن هشتم ق.م ،.در
شرق ایران نیز ،پیرامون مرو و هرات ،دولتی بزرگ وجود داشت که بهاحتمال قوی بنیانگذار آن
خوارزمیان بودند (مارکوارت 03-7 :0298؛ )Henning 1951: 42؛ این دولت که شاید در اصل
کنفدراسیونی از حکومتهای محلّی بوده ،تیرههای مختلف ایرانی را تحت یک حکومت واحد
سیاسی و بهعنوان ملّتی واحد متّحد کرده بود .در متون اوستایی در مواردی حتّی با اصطالحاتی
مواجه میشویم که ما را با نحوۀ ادارۀ ایاالت وابسته به این شاهنشاهی بزرگ متحد ،آشنا میکند؛
یکی از این اصطالحات مهم  fratǝmatāt-است و آن انجمن یا گروهی متشکل از مقامات عالی
رتبۀ کشور بوده است که هریک از اعضای آن  fratǝma-خوانده میشد .اعضای این انجمن در
اصل نمایندگان ایاالت وابسته به شاهنشاهی بودند که از سوی ایالت خود به شورای مرکزی یعنی
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« fratǝmatātشورای بزرگان کشور» اعزام میشدند و یکی از وظایف این شورا «نظارت بر قدرتدهیوبدان /فرمانروایان» بوده است (نک .)Gershevitch 1959: 296-299 .مردمان قبایل
مختلف چنین دولتی ،به اقرب احتمال از پیوستگی قومی و نژادی ،میراث مشترک فرهنگی و دینی
و خویشاوندی زبان خود آگاه بودند ،با مفهوم وحدت ملّی آشنایی داشتند و جملگی برای تشخّص
ملّی و تمایز خود از بیگانگان ،خویشتن را  Ariya-مینامیدند .چنانکه در غرب ایران نیز پادشاهان
هخامنشی در کتیبههای خود ،به هنگام ذکر نام و نسب و دودمانشان ،خود را« Ariya-ایرانی» و
« ariyaciçaایرانی تبار» مینامیدند (مثالً نک .کتیبۀ داریوش در نقش رستم [ ]DNaسطر )02-8و به گواهی هرودوت (کتاب  4بند  ،93برای متن و ترجمه نکGodley 1957: III/376- .
 )377مادها نیز خود را از همین تیره میدانستند .واژۀ  ariyaکه نام سرزمین ما ایران بازماندۀ حالت
اضافی جمع آن ،یعنی  <( ariyanāmفارسی میانه < ērān :فارسی نو« :ایران») است ،اصل
هندوایرانی دارد .معادل آن در زبان اوستایی بهصورت  airya-و در هندی باستان بهصورت ā́ rya-
(قس ودایی« ariyá- :سرور ،میهماندوست»« árya- ،میزبان ،صاحبخانه»؛ نکMayrhofer .
 )1956: I/52, 79به کار رفته است .احتمال دادهاند که واژۀ  ariya-به لحاظ اشتقاق با لغت
ودایی  ari-به معنی «بیگانه ،میهمان» ارتباط داشته باشد (نک .موالیی 017 :0277؛ Schmitt
)2014: 136؛ لیکن به نظر میرسد واژه در اصل به معنی «خویشاوند» بوده ،سپس تحوّل معنایی
یافته و در معنی «نجیب ،شریف و آزاده» به کار رفته است (نکBenveniste 1969: 370- .
 )373و جالب اینکه ایرانیان پس از هزاران سال معنی و مفهوم دیرین لغوی این لفظ را فراموش
نکردهاند ،چنانکه در حماسۀ ملی ایران و نیز در نوشتههای مورّخان اسالمی ،گاه بهجای «ایران» و

«ایرانیان» از الفاظ «آزاده» و «آزادگان» و یا «احرار» استفاده شده است؛ مثالً در شاهد زیر از شاهنامۀ
فردوسی «آزادگان» در تقابل با «ترکان (= تورانیان)» به کار رفته و قطعاً از آن «ایرانیان» اراده شده
است:
تهمتن چو بشنید و نامه بخواند

بخندید از آن کار و خیره بماند

که مانندهی سـام گرد از مـهان

سُواری پدید آمـد انـدر جـهان

از آزادگان این نبـاشد شِگـِفت

ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت
(فردوسی  ،072 /3 :0289ب -202
)202
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در اوستا ،تمامی سرزمینهایی که ایرانیان در آنجا استقرار یافته بودندairyanąm ،
 dahyunąmنامیده شده است؛ چنانکه مثالً در مهریشت بند  ،7مهر بهعنوان ایزدی که به «سرزمین
های ایرانی» اقامتگاههای آسوده و پررامش و نیکو میبخشد ،ستوده شده است؛ گذشته از این در
فقراتی از متون اوستایی ،تمامی ایاالت و سرزمینهایی که مسکن اقوام ایرانی بوده ،یکجا «میهن و
اقامتگاه ایرانیان» ( )airyō.šayana-نامیده شده است .در یشت  01بند  07-02توصیف بسیار
زیبایی از این میهن عرضه شده است:
… 12) miθrǝm vouru.gaoyaoitīm yazamaide
̰13) yō paoiryō mainyavō yazatō tarō harąm āsnaoiti paurva.naēmāt
̊amǝšahe hū yat̰ aurvat̰ .aspahe, yō paopiryō zaranyō.pīsō srīrā
barǝšnava gǝrǝwnāiti aδāt̰ vīspǝm ādiδāiti airyō.šayanǝm sǝvištō
14) yahmya sāstārō aurva paoiriš īrā̊ rāzayente, yahmya garayō
bǝrǝzantō pouru.vāstrā̊ŋhō āfǝntō θātairō gave +frāδayǝn, yahmya
jafra varayō urvāpā̊ŋhō hištǝnte, yahmya āpō nāvayā̊ pǝrǝθwiš
xšaoδaŋha θwaxšǝnte … mourum hārōyum gaomča suxδǝm
xvāirizǝmča
(« )03مهر فراخچراگاه را میستاییم )02( ...که (بهعنوان) نخستین ایزد مینوی ،پیشاپیش خورشید
نامیرایِ تیزاسب ،به سراسرِ (کوه) هرا فرا میرسد( ،آن) که نخست ستیغهای زیبا و زرنگار را می
گیرد و از آنجا آن تواناترین (ایزد) ،همۀ میهن ایرانیان را مینگرد؛
( )07آنجا که شهریاران دلیر بسی لشکرها میآرایند ،آنجا که کوهساران بلندِ پرچراگاهِ
پرآب ،3برای چهارپایان علوفه فراهم میکنند ،2آنجا که دریاهای ژرف با امواج خروشان گسترده
اند (تحتاللّفظ :میایستند) ،آنجا که آبهای پهن قابلکشتیرانی ،با خیزاب بهسوی ...مرو هرات،
آبادی سغد و خوارزم میشتابند».
بههرحال ،همۀ قراین مذکور حکایت از این دارد که ایرانیان از مفهوم «میهن» و «ملیّت» خود به
یک برداشت ذهنی روشنی دست یافته و تشخّص نژادی خود را به یک واقعیّت عینی تبدیل کرده
بودند؛ چنانکه تظاهر و بازتاب آن را در زندگی اجتماعی خود در قالب ارزشهایی چون وطن
پرستی ،دالوری و شجاعت جنگی و پایبندی به نام و ننگ؛ غرور ملی و فداکاری و از جان گذشتگی
متجلّی ساختند و در پی حفظ و ابقا و پاسداری از آن ،احساس ملّی خود را به حیطۀ تجربیّات مذهبی
نیز بردند و تقدیس کردند و در انجمن ایزدان مزدیسنا برای ملیّت و میهن خود ایزدی خاص موسوم
به  dahyuma-در نظر گرفتند که به قول گری ( )Gray, 1929: 142میتوان آن را نوعی ایزد

مقاله علمی-پژوهشی :فردوسی و هویت ملی ایرانیان /موالیی 812

ملّی ( )nation-godمحسوب داشت .نیز در پی تقویت همین احساس ملّی است که به یک نیروی
جادویی فراکیهانی ،موسوم به فرّه ( )xvarənah-اعتقاد پیدا کردند که در متون اوستایی با دو نوع
از آن مواجه میشویم و جالب اینکه هر دو نوع به گونهای در شاهنامۀ فردوسی انعکاس یافته است:
یکی «فر کیانی» ( )kavaēm xvarənōکه همان «فرّ یا فرّۀ شاهی» است .این فرّه فقط متعلّق به
شهریاران ایران است و سلطنت آنان را مشروعیت میدهد؛ دیگری «فرۀ ایرانی» ( airyanəm
 )xvarənōاست؛ این فرۀ محافظ ملّت ایران و سرزمین آنان از تهاجم اغیار و آفات و بالیا و تضمین
کنندۀ خیر و رفاه و آبادانی کشور ایران و سرافرازی و فرّهمندی مردمان ایرانی است .هر دو نوع فرّ
بنا به گواهی اوستا برای بیگانگان و انیرانیان دستنایافتنی است؛ چنانکه به گواهی زامیادیشت
(بندهای  )97-29افراسیاب تور سخت کوشید تا آن را به دست آورد ،اما طرفی برنبست .قراینی در
دست است که نشان میدهد ایرانیان غربی نیز به این نیروی جادویی باور داشتند؛ از جمله این قراین
میتوان به اسامی خاص پارسی و مادی اشاره کرد که در منابع یونانی آمده است؛ نظیر
( Άριοφάρνηςدربارۀ این شخصیّت نک )Usti 1895: 25 .که صورت یونانی نام خاص
 *Ariya.farnahبه معنی «برخوردار از فرّۀ ایرانی» یا «آریافرّ» است و احتماالً اصل مادی دارد.
انتخاب صورت شاهینِ زرّینِ شهپرگشودهایِ ،بهعنوان نشان درفش ایرانیان در دورۀ هخامنشیان که
در گزارش گزنفون ( )Xenophon 1972: 98آمده است ،گواه دیگری بر این مدعاست.
یکی از مهمترین عواملی که در تحکیم مبانی «ملّیت ایرانی» و تحریک عرق ملّی و تقویت
احساسات میهنی ایرانیان نقش داشت ،پیدایش و تکوین سنّتهای حماسی در ایران باستان است که
کهنترین نمونههای آن را در یشتهای اوستا مشاهده میکنیم .این روایات از همان آغاز خود جنبۀ
ملّی داشتند؛ گرچه در محافل دینی زردشتیان برخی از این روایات صبغۀ دینی یافته بودند .از سوی
دیگر میدانیم که در پردازش نهایی این روایات در ساختاری منسجم و یکدست ،تفکّر و برداشت
ثَنوی آیین زردشتی که کلِّ هستی را حاصل تقابل و رویارویی دو بن قدیم خیر و شر و سرتاسر
گیتی را عرصۀ کارزار این دو مینو میدانست ،بیتأثیر نبوده است (نک .سرکاراتی .)003-72 :0248
در واقع با الهام از این طرز تفکّر است که ایرانیان تضاد گیهانی را در عالم حماسه نیز به زمینههای
افکار سیاسی خود بردند و از اینجا مفاهیمی چون «ایرانی» ( )Ariya-و «انیرانی /غیرایرانی؛ بیگانه»
( )anairya-شکل گرفت و عالم حماسه نیز میدان کارزار ایران و توران گردید و همان سرنوشتی
که مطابق با جهان بینی ایرانیان ،برای فرجام نبرد خیر و شرّ در نظر گرفته شده بود ،در عالم حماسه
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برای نبرد ایران و توران رقم خورد .روشن است که تقابل این دو مفهوم در تفکّر ایرانیان با آنچه
دربارۀ خودی و بیگانه مثالً در میان یونانیان رایج بود ،تفاوت اساسی داشت .چون تفاوتی که یونانیان
میان «هلنها» و «بربرها» قایل بودند ،صرفاً تفاوت زبانی بود؛ درحالیکه در تفکّرات ایرانیان این تقابل
و تمایز که در وهلۀ نخست ،جنبۀ ملّی و حماسی داشت ،با باورها و اعتقادات مذهبی مردم به خیر و
شرّ بیامیخت و نهایتاً مفاهیمی چون «یگانه» و «بیگانه»« ،دوست و دشمن» از آن پدید آمد .اهمیت
یگانگی و اتّحاد سرزمینهای ایرانی برای ایرانیان به اندازهای بود که در روایات حماسی خود ،شکل
گیری این یگانگی را به کیخسرو ،یکی از شهریاران اساطیری خود نسبت دادند و این امر از عناوین
و القابی روشن میشود که در متون اوستایی به او داده شده است ،چنانکه در آبانیشت (بند  )77او
را با اوصافی چون «یل کشورهای ایرانی» (« ،)arša airyanąm dahyunąmمتّحدکنندۀ
شهریاری» ( ،)xšaθrāi hankərəmōتوصیف کردهاند .و این همان شهریاری متّحد و یکپارچۀ
متشکل از اقوام و مردمان مختلف ایرانی است که تعدادی از محققان (نکHerzfeld 1947: .
 )II/699-700بر پایۀ برخی از قراین تاریخی و زبانشناختی احتمال دادهاند که در دورۀ هخامنشیان
( *Ariyanām xšaçamمادی« )*Ariyanām xšaθram :مُلکِ ایران» ،یا «ایرانشهر» خوانده
میشد (برای رأی مخالف با این نظر نک)Gnoli 1989: 1-27 .؛ چنانکه گونۀ تحولیافتۀ این
اصطالح بهصورت  Ērān šahrدر دورۀ اشکانیان و ساسانیان و بهصورت «ایرانشهر» در دورۀ
اسالمی برای اشاره به «کشور ایران» به کار میرفت .شایان ذکر است که در دورۀ اشکانیان و
ساسانیان لفظ  Ērānبهتنهایی نیز مفید معنی «سرزمین ایران ،یا «کشور ایران» بود و بر همین اساس،
اردشیر بابکان در کتیبههایش خود را « šāhān šāh Ērānشاهنشاه ایران» و دیگر پادشاهان ساسانی
از شاپور اول به بعد خویشتن را « šāhān šāh Ērān ud Anērānشاهنشاه ایران و انیران» می
خواندند .نام «ایران» در دورۀ اسالمی در مواردی حتّی بسیاری از مفاهیم کهن اساطیری را نیز تداعی
کرده و در بین شعرای پارسی مفاهیمی زیبا و بدیع خلق کرده است .بهعنوان نمونه باور مربوط به
تقسیم ارض مسکون به هفت اقلیم و قرار گرفتن خونیرث (اوستایی ،)xvaniraθa- :همان
ناکجاآبادی که ایران ویج زادبوم اساطیری ایرانیان در آن قرار داشت ،در میان و مرکز این اقالیم ،از
طریق ناخودآگاه جمعی به دورۀ اسالمی رسیده و به زیبایی تمام در ابیات زیر از نظامی گنجوی
انعکاس یافته است:
همه عالم تن است و ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل
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چون که ایران دل زمین باشد

دل ز تـن بـه بـود یقین باشــد
(نظامی ،هفت پیکر ،ص )20

بنابراین دوام نام ایران و پایداری مردمان ایرانی در طول تاریخ پرفرازونشیب ،خود رمزی است
از اصالت احساس ملّی و استواری مبانی ملیّت ایرانی.
با توجه به مطالبی که معروض افتاد ،تصور میکنم ،پاسخ پرسشی که در سرآغاز این گفتار طرح
شد ،روشن شده باشد و آن پرسش این بود که دوام و بقای ملیّت ایرانی و بهتبع آن زبان فارسی تا
چه اندازه وابسته به وجود حکیم طوس بوده است؟ تردیدی نیست ،و البته بهقطع و یقین میتوان
گفت که شاعر ملّی ما بیش از هر شاعر و سخنور دیگری در تحکیم مبانی وحدت ملّی و تقویت
زبان فارسی نقش داشته است .بیگمان خود او بیش از هر شخص دیگری آگاه از رسالت خطیری
بود که بر عهده داشت؛ به همین لحاظ هستی خود را صرف احیای فرهنگ کهن ایرانی و نظم تاریخ
روایی ایران کرد ،بیت معروف:
بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی7

اغراق شاعرانه نیست ،بلکه واقعیّتی انکارناپذیر است .از این لحاظ است که بدون تعارف به
فردوسی و اثر گرانسنگ او که حاوی فرهنگ و سنن ،داستانهای ملّی و زبان ملّیِ ماست ،عشق
میورزیم و گرامیاش میداریم و این عشق و عالقه مادام که ایران و فرهنگ ایرانی پابرجاست،
دوام خواهد داشت؛ اما این تعلّق خاطر و وابستگی عاطفی و روانی ما به خالق شاهنامه ،در مواردی
به افراط گراییده و استنتاجات نادرستی به بار آورده است؛ چنانکه برخی از پژوهشگران با استناد به
قولی منسوب به محمدحسنین هیکل ،نویسندۀ مصری که بهظاهر گفته است« :ما مصریها عرب
شدیم ،چون فردوسی نداشتیم» بر آن هستند که اگر فردوسی نبود ،ما ایرانیان نیز یکسره هویّت ملّی
و زبان ملّی خود را از دست میدادیم و به سرنوشت مصریها گرفتار میشدیم؛ معهذا به نظر می
رسد قضیۀ ما و مصریان دو مقولۀ کامالً متفاوت از هم باشد .چون بر خالف مصریها ،ما ایرانیان
قرنها قبل از آنکه فردوسی به دنیا آید ،چنانکه به شرح آمد ،دارای یک هویّت ملّی و یک سنّت
داستانی ملّی بودیم که شکل نهایی آن در خداینامۀ پهلوی ،کتابی که احتماالً در اواخر ساسانیان

تدوین شده ،و بهتبع آن در آثار تاریخی فارسی و عربی دورۀ اسالمی ،از جمله ،سنی ملوکاالرض
و االنبیای حمزۀ اصفهانی ،تاریخ طبری ،غررالسیر ثعالبی و بهویژه شاهنامۀ ابومنصوری که منبع اصلی
فردوسی در گزارش خود بوده ،انعکاس یافته است .این داستانها گرچه در مواردی با باورهای
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مذهبی ایرانیان پیش از اسالم امتزاج یافته بود ،اما اساساً مذهبی نبود ،و کامالً جنبۀ ملّی داشت .پس
از سقوط دولت ساسانی و تشرف تدریجی ایرانیان به دین اسالم ،چون این داستانها و روایات ملّی،
تناقضی با دیانت جدید ایرانیان نداشت ،در میان مردم باقی ماندند و نتیجه این شد که ما مسلمان
شدیم ،اما بهواسطۀ فرهنگ و سنن دیرینه و داستانها و روایاتی که هویّت ملّی ما را تضمین میکرد،
ایرانی باقی ماندیم .در غیر این صورت ،قرنها پیش از حملۀ اعراب به ایران ،یعنی پس از برافتادن
شاهنشاهی هخامنشی و تسلّط یونانیان و بهتبع آن روی کار آمدن سلسلۀ سلوکیان در ایران ،میبایست
تغییر هویّت میدادیم .فرمانروایی سلوکیان در ایران نزدیک به یک صد سال دوام آورد؛ در طول
این مدت طوالنی ،فرهنگ و زبان یونانی در ایران رواج یافت ،حتّی برخی از پادشاهان اشکانی نظیر
مهرداد اول خود را «دوستدار یونان» ( )philhelleneمینامیدند .به گزارش پلوتارک (نک.
دیاکونف  )009 :0220اُرُد ،پادشاه اشکانی ،هنگامی که در ارمنستان ،میهمان آرتاوازد ،پادشاه
ارمنستان بود ،مشغول تماشای نمایش باکانتها ( )Baccae/ Bacchantesاثر اوریپید یونانی بود.
با همۀ این اوصاف ،روح ایرانی و فرهنگ ایرانیان نهتنها در برابر تهاجم سیاسی و فرهنگی بیگانگان
دوام آورد که سرافرازتر از گذشته بالید و شکوفا گردید؛ دلیل این امر جز این نمیتواند بود که
ایرانیان بدون تردید به نوعی خودآگاهی ملّی دست یافته بودند که دوام و بقای آنان را تضمین می
کرد .اما در مصر که جزء امپراطوری روم شرقی بود ،این سنّت داستانی غیرمذهبی وجود نداشت.
هویّت قومی مصریان ،چنانکه امیدساالر ( )03-00 :0272نشان داده است ،بهشدّت با هویّت مذهبی
آنان گره خورده بود .اغلب مصریان پیش از تشرُّف به دین اسالم ،پیرو یکی از فرق مسیحی معروف
به «مونوفیزیه» ( )Monophysitismبودند که در اصول عقاید با فرقۀ ارتودوکس که مذهب
امپراطوران بیزانسی آنها بود ،اختالف داشتند .به همین جهت ،همین که دیانت مصریان عوض شد
و آنان اسالم آوردند ،هویّتشان نیز تغییر یافت و بهتدریج از مسیحیان پیرو مذهب مونوفیزیه به اعراب
مسلمان آن سامان مبدل گشتند .این امر در مورد اعراب آسیای غربی و شمال آفریقا (شاید بهاستثنای
بربرها) نیز صادق است؛ زیرا در تمام آن مناطق چون هویّت ریشه در مذهب داشت ،با تغییر مذهب
هویّت قومی و فرهنگی نابود شد و همۀ این اقوام سرانجام عرب شدند .به نظر میرسد چنین حکمی
در بارۀ ارتباط فردوسی و زبان فارسی نیز مصداق داشته باشد .اصوالً زبان یک پدیدۀ اجتماعی است
که دوام و بقا و یا فنای آن به شرایط و علل پیچیدهای بستگی دارد که بسیار فراتر از تأثیر و نقش
شخصی واحد بر تاریخ آن است .در اینجا فرصت و مجال آن نیست تا به سرگذشت زبان فارسی و
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نقشی که بهعنوان زبان ملّی و مشترک همۀ ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی داشته است ،بپردازیم.
فقط به ذکر این نکته بسنده میشود که این زبان مشترک در دورۀ اسالمی سالها پیش از تولّد
فردوسی قابلیّت ادبی خود را کسب کرده بود و اشعار روان و فصیح برجایمانده از پیشاهنگان شعر
فارسی ،شعرایی نظیر رودکی ،شهید بلخی ،دقیقی و دیگران گواه این مدعاست .در حقیقت هنگامی
که فردوسی به نظم شاهنامه همّ ت گماشت ،این زبان به حدی از تکامل و پختگی رسیده بود که
ظرفیّت کالم شاعر ملّی ما را پیدا کرده بود .در واقع فردوسی به کمک این زبان غنیّ و پخته توانست
از قابلیتهای آن استفاده کند و نبوغ شاعرانۀ خود را در قالب شاهنامه عرضه کند .بنابر این تصوّر
میکنم که ما نیز اگر فردوسی را نداشتیم با توجه به خودآگاهی ملّی که بدان دست یافته بودیم و
زبان ملّی مشترکی که داشتیم ،همچنان ایرانی باقی میماندیم ،بدون آنکه آسیبی هویّت ملّی ما را
تهدید کند ،اما بیشک افتخار داشتن بزرگترین منظومۀ حماسی ملّی جهان را نداشتیم.
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پی نوشت:
 .0این بیت به این صورت از فردوسی نیست و برای نخستین بار همراه با پنج بیت دیگری که برگرفته از
شاهنامه هستند ،با عنوان «یا مرگ یا وطن؟» در مجلۀ آینده (ج  ،2ش  7ص  )083به نام فردوسی چاپ
شده است:
هنر نـزد ایـــرانیان است و بس

نــدارنــد شـــیر ژیـان را بـه کس

همه یکـدالنند و یــزدانشـناس

بـه گیتی ندارنـد در دل هــــراس

چـو ایــران نباشد تن مــن مباد

بر این بوم و بــر زنده یک تن مباد

همه سربهسر تن به کشتن دهیم

از آن به کــه کشور به دشمن دهیم

چنین گفت موبد که مردن به نام

به از زنــــده ،دشمن بر او شادکام

اگـر کُشت خواهد همی روزگار

چـــه نیکوتر از مــرگ در کـارزار

از این ابیات ،دو بیت نخست مربوط به دورۀ پادشاهی بهرام گور است و در متن ویراستۀ خالقی مطلق
(فردوسی  282/9 :0289بیتهای  )3327-3322بهصورت زیر ضبط شدهاند:
هنر نیز ز ایـرانیان است و بس

نـدارنـد کـرگ ژیان را به کس

همه یکدالنند و یزدانشــناس

به نیکی ندارند از اختر سـپاس

بیت چهارم مربوط به داستان کاموس کشانی است که در متن ویراستۀ خالقی مطلق به همین صورت ،فقط با
ضبط «گیتی» بهجای «کشور» دیده میشود (همان 393/2 ،بیت )3220؛ بیت آخر در داستان گشتاسپ و
ارجاسب آمده است (همان 029/2 ،بیت  .)972بیت پنجم و مصراع اولِ بیت دوم (البته با تغییراتی) مربوط
به داستان رستم و سهراب است ،آنجا که هجیر از دادن نشانی رستم به سهراب پرهیز میکند ،اندیشناک
از این که مبادا از جانب سهراب به جهانپهلوان گزندی رسد ،میخوانیم:
چنین گفت موبد که مردن به نام

به از زنـده دشمن بدو شادکام

اگر من شوم کشته بر دست اوی

نگردد سیه روزِ چون آب جویِ

چـو گودرز و هفتاد پـور گـزین

هــــمه پهـــلوانان باآفـــرین

نباشـــد به ایـران ،تن مــن مباد

چنین دارم از مــــوبد پـاک یاد

که چون برکنند از چمن بیخ سرو

ســـزد گر گیا را نبوید تـــذرو
(همان 099-092/3 ،بیتهای )911-279

مصراع اول بیت چهارم از این ابیات ،ظاهراً نخست به «نباشد چو ایران ،تن من مباد» تغییر یافته و با افزودن
مصراعی کامالً متناسب با مضمون و محتوای آن ،بیت معروف «چو ایران نباشد تن من مباد /بر این بوم و
بر زنده یک تن مباد» ساخته شده است .دربارۀ تاریخچه و روند شکلگیری این بیت و سرایندۀ آن که
احتماالً حبیب اهلل نوبخت بوده است ،نک .خطیبی  .314-072 :0272خطیبی (همان )314 ،077 :به نقل از
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مرحوم ملک الشعرای بهار اظهار کرده است قدیمترین چاپی از شاهنامه که مصراع موردبحث را بهصورت
«نباشد چو ایران ،تن من مباد» دارد ،چاپ ترنر مَکَن (ماکان) در  0800میالدی در هند است و این ضبط از
طریق چاپ مکن به شاهنامۀ اولیا سمیع و شاهنامۀ امیر بهادر و چاپ علیاکبر علمی راه یافته است .الزم به
ذکر است در نسخۀ چاپی شاهنامۀ به اهتمام ترنر مکان (طبع کلکته  )0737که نگارنده در اختیار دارد،
مصراع دقیقاً به همان صورتی که در متن ویراستۀ خالقی مطلق دیده میشود ،یعنی «نباشد به ایران ،تن من
مباد» ضبط شده است (فردوسی  )223/0 :0737و ضرورتاً برای مضبوط شاهنامۀ اولیا سمیع و شاهنامۀ
امیربهادر و علی اکبر علمی باید منشأ دیگری جستجو کرد.
 .3دربارۀ واژۀ  āfǝntōکه در اینجا به «پُر آب» برگردانده شد (نک .موالیی .)070-027 :0283

 .2برای ترجمۀ عبارت نک Bailey 1971: XXXI-II .؛ گرشویچ ( )Gershevitch 1959: 81
عبارت را چنین ترجمه میکند« :آنجا که کوهساران بلند( ...پرستاران) مشفق برای گاوان فراهم میکند».
 .7این بیت در دستنویسهای معتبر شاهنامه نیامده و خالقی مطلق آن را بهعنوان بیت الحاقی به حاشیه منتقل
کرده است (فردوسی  784/8 :0289ح .ش)00 .؛ اما چنانکه زندهیاد استاد ریاحی هم یادآور شده است
(ریاحی  )23 :0283در اصالت این بیت نباید تردید کرد .گذشته از اینکه این بیت مضبوط دستنویس
های ک (= کراچی ،مورخ  ،)423ق =( 2دارالکتب قاهره ،مورخ  ،)479ل =( 3لندن ،مورخ  ،) 870پ
(= پاریس ،مورخ  ،) 877و (= واتیکان ،مورخ  ،)878لن =( 2لنینگراد ،مورخ  ) 877و ب (= برلین ،مورخ
 )877است ،محتوای آن در ترجمۀ البنداری نیز آمده است« :و کم تعب تحملت ،و کم غصص تجرّعت
حتّی تسنی لی نظم هذا الکتاب فی مدّه ثالثین سنه» (نک .البنداری  .)349 :0741بنابراین در دستنویس
مورداستفاده بنداری نیز یقیناً این بیت بوده است .عالوه بر موارد مذکور ،مضمون و محتوای بیت با تاریخ
ختم تحریر دوم شاهنامه در سال  0711منطبق میافتد و باز چنانکه استاد ریاحی بهحق تذکر داده است
«هیچ کاتبی نفعی در سرودن بیتی متضمّن تاریخهای ختم کتاب ،یا اشاره به سن و سال شاعر نمیتوانست
داشته باشد» (نک .ریاحی ،همان.)22 :
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