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پاییز واپسین سال، از قرن چهاردهم هجری 
خورشیدی در حال گذر است. باران های سیل آسا از 
آسمان بی کرانه، آب روان برای ما به ارمغان فرستاده و 
نعمت های بی کران داده تا زمین ها و سدها، دریاچه ها 
و رودهامان از آب که سرچشمه زندگی و رویش و 
جوشش است، سرشار شوند. چند روز دیگر نیز زمستان 
آخر این قرن شگفت انگیز و پر از بال و هیاهو از راه 
می رسد و با موج سنگین گذر زمان به خاطره ای در 

تقویم و تاریخ بدل خواهد شد.
اما چرا آب و برکت بی پایانش به جای ماندن 
و آبادکردن و از الیه های آبخیزداری و آبخوانداری 
راهی سفره های زیرزمینی و انباشت چاه ها شدن، به 
سیل و سیالب ویرانگر بدل می شود؟ ما با چندهزار 
سال مهندسی و دانش در مهار آب ها چرا به چنین 
رنجی گرفتار می شویم؟ الزم است بیندیشیم و بدانیم 
هم دستاوردهای خودمان و هم علم و فناوری های 
مدرن که حاصل فکر و تجارب کشورهای پیشرفته اند، 
می توانند با دوسه سال مدیریت بهینه و علمی و 
برنامه های دقیق و مبتنی بر دانش و تکنولوژی و 
اقلیم شناسی و بهره وری آینده نگرانه، کشور ما را به 
بهشتی سبز و سرزمینی در نهایت شکوفایی و زیبایی 

بدل کنند.
 ایرانیان هماره آب و نان را تقدیس کرده اند؛ زیرا 
با کوشش و رنج بسیار به دست می آمده است. هنوز 
تکه نانی بر زمین را برمی دارند و گوشه ای می گذارند تا 
پایمال بی حرمتی نشود و پس از نوشیدن آب، شکر و 
سپاس به زبان می آورند.  بررسی تاریخ و جغرافیای ایران 
نشان می دهد ایران کشوری پهناور و گرم و خشک 
بوده و هست. جز کناره های دریای خزر و حاشیه های 
البرز و زاگرس، بیش از دوسوم ایران کم آب و بلکه 
کویری و تفتیده است. با این همه، مهندسان و مبتکران 
بزرگ ما، راه های ویژه و بی مانندی ابداع کردند تا آب 
و آبادانی را به زمین های داغ و تشنه در مناطق مرکزی 
ایران برسانند. قنات بی گمان، سرآمد این مهندسی 
عظیم و تاریخی بوده که پاک ترین و گواراترین آب ها 
را از دامنه بلندی های شرقی تا شهرها و شهرستان های 
یزد و کرمان و کاشان و ... رسانده و صدها کیلومتر در 
کویر، درست در وسط شنزارهای بی انتهای مرکزی، 
باغ های سرسبز و شهرهای پر رونق ایجاد کرده است. 
هزاران روستا و کاروانسرا، هزاران هکتار باغ و 
زمین های کشاورزی از همین آب زالل که سختکوشانه 
و با مهندسی دقیق و حفاظت و الیروبی مداوم و فراتر 
از همه، همیاری و مشارکت مدنی در جهت منافع 
همگانی جاری بود، سیراب می شدند تا شهروندان 
بنوشند و بازار رونق گیرد و بهترین محصوالت 

کشاورزی بروید و روانه بازار شود.
بازارها خود حکایتی داشته اند و هنوز کسانی که 
به یزد و کاشان و کرمان، یا شیراز و اصفهان و قزوین 
و تبریز می روند، در خنکای طاق و رواق های پیچاپیچ، 
مست از رنگ های طبیعی و زیبای البسه و کاالها و 
میوه ها و معطر از ادویه ها و عطر و گالب، در کنار 
شیرین ترین لهجه ها و زیباترین جلوه های داد و ستد و 
روابط انسانی، در سفر و تجارت لذت می برند. شاردن 

گفته بود: ایران بی تجارت، کویری بیش نخواهد بود.

در بازارهای زیبا و بی همتای ما، گوهر زیبای 
سنن و میراث هزارها سال کار و ذوق و اندیشه است. 
واپسین بارقه های این زیبایی های باشکوه فقط در 
همین سرزمین و با همین جامعه و فرهنگ هنوز زنده 
است و بازمانده، و امید ما آن است که در تحولی عظیم 
بتوانیم در تعامل با فرهنگ و علم و مدیریت و بازرگانی 
بین المللی، آن را نوسازی کنیم و گسترش دهیم و با باز 
شدن درهای وطنی پهناور که خود مانند یک قاره است، 

جایگاهی شایسته و پایگاهی قدرتمند کسب کنیم. 
یکی از جالب ترین و مهم ترین ارزش ها و 
ویژگی های بازارهای سنتی، که بیشترشان نمایشگاه 
زندگی و رنگ و هنر و پیشه های سنتی و زیبایی های 
یگانه در شهرهای کهن و دیرپای وطن ما هستند، 
امنیت کامل و اطمینان خاطری است که خریداران 
و بازارگانان و مردمان و مشتری های فراوان در 
آنجا احساس می  کنند. یکی دیگر، فروکش کردن 
ساختارهای طبقاتی و همسانی همۀ مردم در گذرراه ها 
و گذرگاه های تجارت و پیشه وری و فنون و هنرهاست. 
درست نقطه مقابل آنچه در پدیده ای به نام پاساژها و 
مال ها می بینیم. غوغای این بازارها و صدها هزار پاساژ 
و فرهنگ و شمایل و کاالهای آن در برابر حضور آن 
بازارها و آن سنن و بایستگی ها ما را به فکر فرو می برد 

اما حقیقت همین است که هست ... 
این تاریخ ماست که در واپسین سال از چهاردهمین 
قرن هجری خورشیدی به دوراهه یا هزار راهه انتخابی 
تاریخی رسیده و مردم و دولتمردان و اصحاب سیاسی و 
ارباب قدرت و حکومت باید آینده اش را با تصمیم هایی 

دقیق، ترسیم و تضمین کنند.
این نکات گفته شد تا بدانیم تعامل با جهان معاصر 
برای ما مهم و در عین حال چالش برانگیز خواهد بود. 
هیچ کشوری در جهان به وسعت و پیچیدگی ما درگیر 
آینده و گذشته، سنت و نوگرایی و بسته یا باز بودن 
درهای فرهنگ و تجارت و تعامالت دیگر نیست. از 
انقالب مشروطیت و رستاخیز بیداری ایرانیان در برابر 
جهان جدید، هیچ ملت و کشوری به قدر ما رنج و 
کوشش و تالش و پیروزی و شکست نداشته است. 
ما بار مصایب و رنج هایی را بر دوش داریم که نادر 
و کمیابند. اینک بر دوراهی بزرگی برای قرن نو باید 
انتخابی سخت و دوران ساز داشته باشیم. یا عظمت 
و شکوفایی و سختکوشی و نظم و پیشرفت و کسب 
دانش و ثروت  یا فرو رفتن در دره های تاریک و غریب 

گذشته و جنگ و انفراد و ناامیدی ...
تاریخ در شکوفاترین دوران های ایران به ما 
آموخته است که همچون شاه عباس بزرگ، تجارت آزاد 
بین المللی و بهره گیری از علم و حکمت و مهندسی 
و رواداری و استقبال از زیبایی و عظمت در کنار 
اعتقادات و ارزش هایمان می تواند یک امپراتوری بزرگ 
بر زمین و سرزمینمان ایجاد کند. در مقابلش سلطان 
خوارزمشاهی و اطرافیانش، سفرا و تجار و پیک چنگیز 
را غارت کنند و دست دوستی را به شمشیر هالکت 
بدل سازند یا چون محمود غزنوی انگشت گرد جهان 
کنند و قرمطی بجویند و مشتی رند را سیم دهند که بر 
جنازه سنگ زنند تا روزی که باد بی نیازی خداوند چنان 

وزیدن کند که همه چیز را به باد دهد.
ما ملت حکمت و شکیب و صلح و سالمیم. 
بی شک قرن پانزدهم هجری خورشیدی، سدۀ شکوفایی 
و عظمت و صلح و قدرت و ثروت و ... پیشاروی ماست. 

در آخرین کالم از حافظ بزرگ مدد می گیرم:
یک حرف صوفیانه بگویم؟ اجازت است؟ 
ای نور دیده؛ صلح به از جنگ و داوری. 

رسآغاز

هرکه نامخت از   گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
)رودکی(

 سيد مسعود رضوي

نخستین سخن چون گشایش کنیم 
جهان آفرین را ستایش کنیم  
)فردوسي(
»شاهنامه فردوسي« یکی از کتاب هایي است که 
در فرهنگ ایران و اسالم جلوه جهاني به خود گرفته 
و نگاه ها را به خود معطوف داشته و مشعوف ساخته 
است. حقیر با این که به غالب کتاب هاي ادبي کالسیک 
فارسي سري زده و توشه اي برگرفته ام، ندانسته دیرتر 
سراغ شاهنامه رفته است. مقاالت زیادي درباره این 
کتاب کم نظیر و شخص حکیم ابوالقاسم فردوسي 
خوانده بودم؛ اما به عمق کتاب شاهنامه راه نیافته بودم. 
باورم این بود که شاهنامه بازگویه داستان هاي اساطیري 
ایران و احیاي تاریخ فراموش شده کشورمان است و 
براي اثبات هویت این مرزو بوم در برابر اعراب سروده 
شده است. فردوسي براي بازگرداندن غناي زبان فارسي 
که در طول بیش از دویست سال، جاي خود را به زبان 
عربي داده بود و حفظ فارسي دري یا پهلوي یا سغدي 
که به فراموشي رفته اند، به سرودن این کتاب پروزن 
همت گماشت؛ اما رسالت فردوسي فقط این نبوده است. 
این کتاب بزرگ منظوم پیش از این که سند هویت 
ایراني باشد، بازگوکننده هویت انساني در فرهنگ جهاني 
است. تعبیري که حافظ درباره دیوانش دارد در اینجا هم 
صادق است که این کتاب پر است از »لطایف حکمي 
با نکات قرآني«. غالب ابیات پندآموز آن با آیات قرآن 
وگفته هاي امامان تطابق دارد.  قصه هاي فردوسي مانند 
قصه هاي هزار و یک شب نیست. به زعم یکي از 
نویسندگان، شاهنامه را با ایلیاد و اودیسه هومر نمي توان 
در کنار هم نهاد. باید شاهنامه را در افقي باالتر دید. او 
تمامی داستان هایي که آورده براي باز فهماندن حکمت 

و عبرت از تاریخند:
جهان سربه سر حکمت و عبرت است / چرا بهره 

ما همه غفلت است 
در پاسخ کساني که داستان هاي او را افسانه 
و دروغ مي پنداشتند و با قصه هاي هزار و یک شب 

مقایسه مي کردند، گفت:
 تو این را دروغ و فسانه مدان / به رنگ فسون 

و بهانه مدان 
ازو هرچه اندر خورد باخرد / دگر بر ره رمز 

معنی برد 
یعني اگر جایي از داستان هاي این کتاب  با خرد 
جور نیست و با واقعیت تاریخي تطابق ندارد، راه رمز 
و معنا در پیش گیر ؛ زیرا حقیقت را در لفافه داستان و 

استعاره وکنایه وانهاده ام.
تا  آنجا که من دریافته ام کلید واژه هاي این کتاب 
شصت یا پنجاه هزار بیتي – چون تعداد ابیات از نگاه 
نسخه شناسان اختالف دارد – سه چیز است: خدا، خرد و 
داد. یعني تار و پود حقیقت آدمي را خدا و عقل و عدالت 
مي داند. در هر داستاني که دنبال مي کند، این سه چیز 

را از یاد نمي برد:
ز یزدان و از ما بر آن کس درود / که تارش خرد 

باشد و داد پود
 نخستین بیتي که کتابش را با آن آغاز مي کند، 
»به نام خداوند جان و خرد« است و هر سخني را 

نخست به یاد خدا مي گشاید:
نخستین سخن چون ستایش کنیم / جهان آفرین 

را ستایش کنیم
روزگاري که فردوسي در آن مي زیسته )اواخر 
سامانیان و اوائل غزنویان( از بدترین دوران هاي تاریخ 
ایران پس از اسالم است. ستم هاي امویان و عباسیان در 
این کشور و دست اندازي خلیفگان بغداد بر اموال مردم   

و سرکوب فکر و اندیشه از راه پیوستن استبداد سیاسي 
محمود غزنوي با فقیهان متعصب حنفي، باعث شده 
بود هر دانشمند آزاده اي سر در گریبان غم فرو برد. در 
حمله این حاکم غزنوي به شهر ري، هزاران کتاب که 
هویت فرنگ و تمدن ایراني بودند به دستور خلیفه بغداد 
در آتش سوختند. مهم ترین آنها کتاب هاي صاحب بن 
عباد بودند؛ به قول ابن ندیم: کتاب هاي صاحب بن عباد 
را چهارصد شتر حمل مي کردند و ده جلد درباره فهرست 
آن بود و کتابخانه مجدالدوله دیلمي بود که به اتهام 
معتزلي بودن، شیعي بودن و قرمطي یا اسمعیلي بودن، 
هیمه حمام شد. اختناق سیاسي و مذهبي به حدی بود 
که ابن سینا از بخارا فرار کرد و سر از همدان و اصفهان و 
جاهاي دیگر درآورد. منصور حالج، عین القضاه همداني 
و شهاب الدین سهروردي با حکم فقیهان درباري در 
این روزگاران یا کمي پس از آن به مسلخ ارتداد رفتند. 
در شگفتم چگونه مرحوم مال احمد نراقي در معراج 
السعاده، ص357، سلطان محمود را به عنوان »خسرو 
معدلت آیین« یاد کرده و او را از حاکمان دادگر شمرده 
است. فردوسي در چنین روزگاري که به قول خودش: 
»سراسر زمانه همه جنگ بود / به جویندگان بر، جهان 
تنگ بود« مي خواهد از داد و خرد و عدالت و عقالنیت 
بگوید و کار پیامبران در پیش گیرد )َو ُیثیُروا لَُهْم َدفائَِن 
الُْعُقول؛ پیامبران بر انگیخته شدند تا خردهاي خفته را 
بیدار کنند. نهج البالغه خ 1(. او مي داند تا آدمیان، خدا  
و خرد و داد را در کنار هم نبینند و با آن زندگي نکنند، 

به روزگار راستي و آباداني برنمي گردند:
 تو را دین و دانش رهاند درست / ره رستگاري 

ببایدت جست
 او مي داند اگر بخواهد کشور ایران را به دست 
حاکمي  دادگر بسپرد، باید از راه یک انقالب ادبي، 
فرهنگي نو بیافریند و خردها را بیدار کند. او اسالم در 
خط راستین علوي را از حاکمیت امویان و عباسیان که 
سراسر ستم بودند جدا مي کند و کیش و آیین خود را در 

دیباچه شاهنامه رسما اعالم مي دارد: 
به گفتار پیغمبرت راه جوي / دل از تیرگي ها 

بدین آب شوي 
منم بنده اهل بیت نبي / ستاینده خاک و پاي 

وصي 
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحي /خداوند امر 

و خداوند نهي 
که من شهر علم و علیم در است / درست این 

سخن گفت پغمبر است 
حاسدان دربار غزنوي که با این صراحت به 
باورهاي فردوسي پي بردند، او را بدکیش و منحرف 
خواندند. در مزار مسلمانان دفنش نکردند که او رافضي 
یا قرمطي است. این بدنامي ها و دشنام ها را که شنید 

خطاب به درباریان و شخص شاه گفت: 
که بددین و بد کیش خواني مرا / منم شیر نر 

میش خواني مرا
مرا غمز کردند کاین پر سخن / به مهر نبي و 

علي شد کهن 
من از مهر این هردو شه نگذرم / اگر تیغ شه 

بگذرد بر سرم 
نترسم که دارم ز روشن دلي / به دل مهر جان 

نبي و علي 
اگر شاه محمود از این بگذرد / مر او را نسنجد 

به یک جو خرد
و در نهایت درباره شاه محمود چنین سرود:

پرستار زاده نباید به کار/ وگر چند باشد پدر 
شهریار

 داد و داد گری 
در شاهنامه فردوسی

 محمدتقي فاضل ميبدي


