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 چکیده

هم روسااخت و شاکآ آثاار    ، این شاهکارها . در نقدهاست آننقد ، یکی از شگردهای بررسی آثار جاودانی

و ای  بیشاتر از نقاد اساهوره   ، مقالاه ها. در این  عاطفی آن ا  شود و هم زیرساخت معنایی می ادبی واکاوی

 شااهنامه شرقی و غربای   ناقداندر پاسخ به ، آثار ادبی است ساخت ژرفاجتماعی و تاریخی که مربوط به 

 ادبیاات ایاران   ۀی درباار متفکرانا ، در سراسار جهاان  ، پانصد سال پیشاز حدود هزارو استفاده خواهد شد.

، هاای خاود    ای دارد. محققان در پاژوهش   جایگاه ویژه، ایرانملی  ۀحماس، در این میان واند  کردهپژوهش 

، جساتار پایش روی   اناد.  گاهی با نگاه انتقادی باه آن نگریساته   بلکه، اند به ستایش این اثر نپرداختهفقط 

از میاان  گااه   آن اثیار پرداختاه و    ریحاان بیرونای و ابان     اباو  ی وموسای خاورن   هنخست به ارزیابی دیادگا 

و کارده  که و ادوارد براون و طه ندا را بررسای    باور تئودر نولد، گذشته ۀو شرقی دو سدپژوهشگران غربی 
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 مهمقد. 1

 یاا  و نقاد ادبای  ، به معنای سانجش اسات    Krinein یونانیِ از اصآِ Criticismیا  نقد

Literary Criticism عباارت اسات از   »و اسات   شناسای  سنجی و سخن به معنی سخن

 که معلوم شاود نیاو و باد آن آثاار     نحوی ی آثار ادبی و شرح و تفسیر آن بهشناخت ارزش و بها

همیشاه  ، یو سرزمین یآثار مهم ادب .(51: 10۳5، کوب زرین)« ها کدام است آن أچیست و منش

 .است هداشتان و محققان قرار نظر صاحبدر معرض نقادی 

های سرشار جهان باوده و هسات.     همواره یکی از صاحبان فرهنگ ایران، در این بین

، فارسای  ادبیاتشدۀ   از آثار شناخته یو هیچو هنوز  شفاهی بود، سنت ادبی کهگاه  آن زیرا

ایرانای  هاای    باز هم پژوهشگران کهن درباارۀ اسااطیر و داساتان   ، نیامده بودبه نگارش در

یکی از نویسندگان سرشناس ارمنی ، سال پیش هزاروپانصدافزون بر  مثالً ؛اند تحقیق کرده

پس از فردوسی و . است گفتهدربارۀ اساطیر ایرانی سخن  (110: 10۳0)به نام موسی خورنی 

و بسیاری به پیاروی از   مورد توجه ادیبان قرار گرفت شاهنامه، ایرانملی  آفرینش حماسۀ

از ، روس بارتلس ی.ا.، هلنادی  الندوئر و وولرس، فرانسوی مول ژول .گفتند ها  نظیره، آن

فریتاز ولا    ، هانری ماسه، تئودور نولدکه، ژول مول همچنین .هستند شاهنامهمصححان 

ژوکوفسکی و چرنیشفساکی   و گوته .فردوسی هستند ۀترین پژوهشگران دربار معروفجزو 

 ایان کتااب باا فراخاوانیِ     هام اماروزه   اند. ثیر آن بودهأت  تحتو استفاده کرده  شاهنامهاز 

، هاای جهاان    بیشاتر زباان  های گسترده به   گردانی و پژوهش  باز وتحقیق پژوهشگران به 

 است. معهوف داشتهها را به سوی خویش   نگاه

 تحقیقهای  پرسشله و ئبیان مس. 1ا1

ی به آناان و یکای از   بخش هویتعامآ ، ملی ایرانیانۀ حماس، اثر بزرگ فردوسی، شاهنامه

، گیرد اثری وقتی در ترازوی نقد قرار میشو هر  آ پاسداری از زبان فارسی است. بیعوام

بار آن  ای  عاده  و کنناد  مای  را ستایش موافقان و مخالفانی خواهد داشت. کسانی فقط آن

و کنناد   مای ر وظا من را نکاات مثبات و منفای آن   ، منصفانههم ای  گیرند و دسته می خرده

سازند. شاید  می دهند و هر دو جانب آن را مهرح میاش به دست  بارهسنجشی علمی را در

هایی در ایان خصاوص   رنظاظهار احیاناً شاهنامهالی تحقیقات مربوط به  هپراکنده و در الب

الزم باه  هاای   پاساخ و  در این مورد صورت نگرفتهای  کنون پژوهش ویژهاما تا، شده باشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C._%D8%A7._%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9%D9%87


 50۳/ )با تکیه بر آرای طه ندا( و پاسخ بدانفردوسی  ی هشاهنامنقد محققان بر 

نظار  ابتادا  ، حاضر همین است. در این تحقیاق ۀ مقال؛ موضوع است این انتقادات داده نشده

و با توجه باه  شده نظر بعضی از ناقدان معاصر نقد و بررسی و سپس  برخی از ناقدان کهن

هاای   . پرساش است شدهبه سخنان آنان پاسخ داده ، در حد امکان، محدودیت فضای مقاله

مغرضانه و ؟ یا استطرفانه  درست و علمی و بیها  ست که آیا این انتقادا اصلی تحقیق این

هاایی   متنقدان قدیم و جدیاد تفااوت   اظهارنظرتوان میان  می ؟ آیا با این تحقیقغیرعلمی

مورد  منتقدانِهای  گیری پاسخ نویسندگان مقاله به خرده، تاساسی مشاهده کرد؟ و در نهای

 نظر چیست؟

 پژوهش ۀپیشین. 5ا1

 اند. البتاه   پیشاهنگ بوده، شاهنامهشناسان اروپایی در پرداختن به   خاور، گذشته ۀدر دو سد

 سفانه در ارزیاابی و پاساخ  أمت د کهان  خرده نیز گرفته شاهنامهبر ، خودهای   آنان در پژوهش

 و که  . نولداست نشدهداشته ای بر  چندان گستردههای  کنون گامتا، ها گیری   خردهدادن به این 

از ، . گذشاته از اروپاییاان  هساتند شناساان    ترین ایان خااور    در شمار برجسته، مول و براون

طاه نادا و حساین     و اب عازام الوها   خوری چون عبد  پژوهان در  شاهنامهسرزمین اهرام نیز 

 است. بودههای طه ندا فراتر از دیگران   اند که تالش  المصری به پا خاسته  مجیب

 ضرورت پژوهش. 0ا1

هاای    با مراجعه به کتاب، و فردوسی شاهنامه ۀدربار ن یادشدهمحققاتوان با نظر   میاگرچه 

پاساخ  آرای ایشان به ، ضمن طرح موضوع انتقادات آنان، حاضر پژوهشدر ، آنان آشنا شد

کاه در مقاباآ    درحاالی ، است نشدهبه آن داده  یخورتاکنون پاسخ درزیرا  ؛داده خواهد شد

تواند رفع ابهام کند و شابهات   می مناسب و درستی وجود دارد کههای  جواب، نظرات آنان

آناان  هاای   دیگری را در مقابآ استداللهای  کم دیدگاه دستمنتقدان را از میان بردارد یا 

 مهرح سازد.

 بحث و بررسی. 5

 ی فردوسی شاهنامهانتقاد منتقدان کهن از . 1ا5

تاوان   مای ، و مسالمان و غیرمسالمان  ، در میان نویسندگان خارجی و ایرانی، از همان دیرباز

ایان  ، اگرچاه آناان   .اند پنداشتههای ایرانی را ناخوشایند   کسانی را یافت که اسهوره و داستان

از جملاه  . اناد  کارده آن کااوش   درخصوص زیرا ؛اند دیده  ایران را برجسته می ادبیاتبخش از 
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باه   یتحقیرآمیاز  با نگاهاست که یکی از نویسندگان کهن ارمنستان در سدۀ پنجم میالدی 

ماور  ارمنای عهاد    ، نیست جز موسای خاورنی  است؛ او کسی  های ایرانیان نگریسته  داستان

 شگفت .(5: 1022،)مول نهاده است   ی فردوسی شاهنامهرا بر  «ها  افسانه ۀافسان»که نام ، باستان

، که در روزگار فردوسی نیز یکی از دانشمندان بنام ایرانی قرون چهارم و پنجم ه.قاین است 

بار آن اسات کاه    ، آثارالباقیاه در فصآ استخراج تواریخ از کتاب  (125: 10۳2) ابوریحان بیرونی

از اخبار ملوک و اعمار ماردم گذشاته و کارهاای    ، ل از سه بخش تاریخ خودایرانیان را در بخش او»

در . «ابا دارد، پذیرد و گوش از شنیدن آن  را نمیها  آن هایی است که عقآ  ها و افسانه  حکایت، ایشان

کوب شدن فرهناگ    همزمان با چیرگی تاتار و لگد، درگذشت فردوسی حدود دو قرن پس از

ماورد انتقااد   ایرانیاان را  ، نیزبن اثیر عزالدین محمد ، سرشناس تازی مورخانیکی از ، ایرانی

وشاایند اندیشاه و سرشات    پاذیر و خ   گوش، های ایرانیان  معتقد است که اسهوره قرار داده و

اک را از ساخنان  وی اساهورۀ ضاح  . (1/22: 15۳۳، اثیر  ابن      )است یند پندارهای آنان انبوده و بر

انگیازی   های شاگفت   پردازی  دروغ، اکگوید که ایرانیان دربارۀ ضح  یاوۀ ایرانیان دانسته و می

کارد از اساهورۀ     هنگاام یااد   در جای دیگری نیز (.20: )هماان نیست خور پردازش دارند که در

 .(1۳5: )همانخواند   می «گو  دروغ»ایرانیان را ، کاووس  آمیز کی  رمز

 پاسخ به انتقادات ناقدان کهن. 5ا5

 :باید به چند نکته اشاره کرد، ها گونه داوری در چرایی این

بسایار ارزمناد و    و ، اسهوره را سرگذشت آغازین واقعیبعضی از تعاری  بر بنا. 1ا5ا5

، )ایلیااده  اناد   آداب و رسوم آیینی و عرفی دانسته أو سنتی قدسی یا مینوی و منش، قدر  گران

تابد و در نگااه    نمیای قدسی بودن دارد، دین آن را برعو چون اسهوره نیز اد (10اا 5: 1025

 .است بودهناپسند ، پذیرش اسهوره، باوران گذشته  دین

ساازی کناد و     خاود داساتان  اثیار،   ابان ، عارب  مور اگر چندان شگفت نیست . 5ا5ا5

دوست   گر و مردم  تازی را نپذیرد و او را پادشاهی داد ضحاکهای   سرشتی  ها و بد  فرومایگی

اما باید دانست که فردوسی آفرینندۀ شخصیت ضحاک  ،(1/20 :15۳۳، اثیر  ابن)د در شمار آور

که فردوسای  ، کتاب مقدس زردشتیان، اوستاو ها  بلکه مآخذ و آثاری مانند خداینامه ،نبوده

اند  شمردهدهاک و از نسآ اهریمن  ضحاک را آژی ،بهره گرفتهها  آن از شاهنامهدر سرودن 

 ؛کوفااتدهاااک را فرو اژی» دانااد کااه ماای فریاادون را پیااروزی اوسااتا .(1/5: 1022، پااورداوود)



 505/ )با تکیه بر آرای طه ندا( و پاسخ بدانفردوسی  ی هشاهنامنقد محققان بر 

زورمند آن دیو بسیار ، چاالکی را [گونه] هزار ۀآن دارند، چشم را شش ۀکل سه ۀپوز سه [دهاک اژی]

ترین دروجی را که اهریمن برای تبااه کاردن   آن زورمند، رسان جهان را آن دروند آسیب، دروج را

: 1051، به گزارش دوستخواه ،20 بند ،/یشتهااوستا)« پتیارگی در جهان استومند بیافریدبه ، جهان اشه

است که اهریمن نام دیوی بسیار زورمند ، اساس روایات کهنبر»ضحاک  ،و به تعبیر دیگر (205

 .(22۳: 10۳2، )یااحقی  «وی را با سه دهان و سه سر و شش چشم برای تباهی جهان مادی آفریاد 

اژدهای مخوفی است که مانند برابار خاود در    دقیقاً اوستاضحاک در » ،(150: 10۳2)به نظر بهار 

، کشای ایان اژدها  و شاهان و پهلوانان بادزدد  می راها  گاو، سر سه visvarupa ویشوه روپۀ، وداها

خاورشاناس  ، بایاد گفات دارمساتتر    .«دهناد  مای  بخشای را انجاام   یعنی برکات ، خود ۀکار ویژ

 .(22۳: 1000، )صفا داند می نیز داستان ضحاک را بازماندۀ یکی از اساطیر کهن ،فرانسوی

تاوان درساتی    نمای  چنانکاه  ،دریاافتنی نیسات   ،با دانش ،ای  درستی هر پدیده. 0ا5ا5

هاای    باا سانجه   ،سان معجزه بههم نشان داد. اسهوره  رمزی بودن آن را با علماساطیر و 

 ،. اسهورهکردارزیابی  باید اسهوره را با منهق اساطیری، سازگاری ندارد. از این روی علمی

هایی   هاست. پس باید با سنجه  پاسخ ذهن پرسشگر گذشتگان به چیستی و چگونگی پدیده

، ی که اسهوره در آن پیدا شدها فرهنگیهای  ارچوبهجامعه و چهای   از جنس همان سنجه

 یااوه و ناخوشاایندِ   و وگرنه روشن است که دروغ (101: 1050، )فرایبررسی و دریافت شود 

منهق اساطیری و عالم زبانی ادبیات به  باید با، پس برای درک اسهوره اندیشه خواهد بود.

 ادبیات است. عالم خیالیهمان ، عالم اسهوره چراکه ؛آن روی آورد

حقایقی هستند که باه قلام تااریخ    جوی   و  نگار و در جست  تاریخ، چنین کسانی. 2ا5ا5

نگار   ورزی تاریخ  خرد ،و بر روش اندیشۀ آناناند  نویس تاریخها  این ،به عبارت دیگر آورند.در

 چیازی کاه  ، شاهنامهای    در بخش اسهوره ،چیره است. از این روی ،و نه ادیب ،و دانشمند

با رویکرد خاص خود در حماساه باه حقاایق     ناآن چهشود و اگر  یافت نمی، یاور آنان باشد

و از ارزش آورد  نمی ملی ایران خللی وارد ۀبه ارزش حماس، این موضوع، رسند نمی تاریخی

های   داستانمعتقد است که در میان مور   اثیرِ  که ابن کاهد و به همین دلیآ درحالی نمی آن

بارادر  ، ساودمند باشاد  ، چیزی را نیافته که برای او در نگارش تاریخش (شاهنامهایرانیان )

، شااهنامه یعنای  ، تارین اثار اسااطیری ایاران      درباارۀ برجساته   ضیاءالدین نصرهللا، ادیبش

در ، عجام اسات  قارآن   را که شاهنامهفردوسی »خالف وی دارد؛ او بر آن است که دیدگاهی 
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، ولی در زبان تاازی ، است ند که بهتر از آن پدید نیامدها معترف، بیت سرود و اهآ فن شصت هزار

  .(025ا5/02۳: 155۳، اثیر  )ابن« شود  چنین اثر بلند و زیبایی یافت نمی
که اند  دیگرانی نیز بوده، شاهنامه بارۀدر، عرب ادیبِاثیر،  ابنآمیز  عالوه بر نظر ستایش

اش  بااره باا نگااهی فرهنگای و ادبای در    ، مول در فرانسهدست به  شاهنامهپس از ترجمۀ 

، (1۳55اا 1۳50) ناان از جملاه ارنسات رِ   ؛اند ن نگریستهداقضاوت کرده و با دیدۀ تحسین ب

را سند بزرگ نبوغ و خالقیت ایرانای   ی فردوسی شاهنامهکه ، نویسنده و محقق فرانسوی

تارین   فردوسای را یکای از بازرگ    کاه ، ویمنتقد فرانس، (1۳22ا1۳00) ردانسته و جین آمپِ

 شااهنامه که ، مستشرق انگلیسی، (1500ا1۳52) لوِو ادوارد کُدانسته شاعران عالم بشری 

در سراسر آسایا نظیار    ی فردوسی شاهنامهو معتقد است که کرده  هومر مقایسه ایلیادرا با 

کاه در کتااب    ،نویسنده و شاعر رمانتیاو فرانساوی  ، (1۳۳2اا 1۳05) ندارد و ویکتور هوگو

و باز شخصایتی   (5۳5ا5۳5: 10۳۳، )آذر است از عظمت فردوسی بسیار یاد کرده قرون ۀافسان

 و شکساپیر چاون  پایاۀ شااعرانی    سنگ و هم که فردوسی را هم، دیگر مانند چرنیشفسکی

 .(۳0: 1051، صمد)است  غ ادبیات جهان دانستهدانته و دیگر نواب

 نقد و نظر بعضی از ناقدان معاصر. 0

 شاهنامهطه ندا بر استهرادهای  نقد. 1ا0

داناد کاه     مای  یدامن  دراز های  این کتاب را گرفتار استهراد، شاهنامهطه ندا از پژوهشگران 

کند.   گسست پدیدار می، های مختل  آن  برد و در بخش  پیوستگی موضوعی را از میان می

سپارد و قباآ از    به فراموشی میسراینده گاه موضوع را »این پژوهشگر مصری بر آن است که 

گویاد. چناین     هاایش مای    عاطفاه و اندیشاه  ، پیوسته از خود، پرداختن به پیش و پس آن موضوع

هایچ    آورد و منظوماه را بای    آزردگی و خساتگی باه باار مای    ، شاهنامهاستهرادهایی است که در 

 .(015: 1522، )ندا« کشاند  ای بس به درازا می انگیزه
طرد به  مصدر باب استفعال از مجرد، نامند  می Digression آن را غربیان که استهراد

اسات.   (025: 1025، )بیهقای  «پیش دشمن خویش باه هزیمات شادن بارای فاریفتن او     »معنای 

و در اصهالح بدیع آن است که گوینده از موضاوع اصالی    ،به حیله گریختن»همچنین به معنی 

دازد و دوباره به موضوع بپر، سخن به سخن دیگری که اغلب در بیان آن غرض خاصی وجود دارد

و از  (۳0: 10۳2، انوشاه ) «را در بین مقصودی دیگار بیاان دارد  گردد و در واقع مقصودی اصلی باز
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بحث در شعر و ساپس   شاعر از موضوع اصلی مورددور شدن » (1/0۳۳: 10۳1) نظر حسن انوری

 است. «دنبال کردن آن

اصاهالح  ، ون کهان بالغی ،اند  به این صنعت نپرداخته ،نویسان امروز  چه بیشتر بدیعاگر

سپس خواستار چیز ، سراینده در وص  چیزی باشد»اند که   استهراد را به این معنی به کار برده

 (505: 1201، رشیق قیروانی  )ابن« گرددپیشین باز ۀبگسلد یا به گفتچنانچه سخنش را ، دیگری شود

ر بدان آنچه مقصود باشد از شع، راند تا چون به آخر رساند می شاعر وصفی بر یو نسق» یا اینکه

: 10۳0) شری  جرجانی به نظر سید. (052: 10۳0، شمس قیس رازی)« پیوندد و بدان اشارتی کند

 .«بآ باالعرض ، هو غیر مقصود بالذات الکالم علی وجه یلزم منه کالم آخر وسوق : االستهراد» (۳

 .(22: 10۳۳، تاودوآ  ناو. )است  استهراد کاربرد داشته، فارسی ادبیاتاز دیرباز در  ،به هر حال

گونه  و این( 1025: 2۳، )فروزانفار پذیرفتنی است  ،شود  نیز استهراد دیده می شاهنامهاینکه در 

ولی باور طه ندا درست نیست که فردوسی ، ادبیات فارسی نظایر فراوانی دارددر  هااستهراد

داند و برای آن کارکردی جز بلنادتر شادن     می «انگیزه  بی» را در کاربرد این صنعت بدیعی

از  ،کام دو خواساته   فرزانۀ طوس برای رسیدن باه دسات  ، گمان  شمارد. بی  نمیبر شاهنامه

 :است جستهاستهراد بهره 

 ستهراد برای اشاره به فلسفۀ حیاتا. 1ا1ا0

و هاا   کناد کاه عاالوه بار راویات داساتان       مای  حکمات او اقتضاا   فردوسی حکیم اسات. 

و گرا وارد عرصه شود و اسهوره و حماساه   یو فیلسوف عقآدر مقام گاهی ، ها سرگذشت

نااتوانی شااعر در   ۀ نشاان ، شااهنامه بناابراین اساتهراد   ؛ تاریخ را به حکمت خویش بیاراید

شود و دلیلای   می بلکه امتیاز محسوب ،نیست شاهنامهسخنوری یا دلیلی بر ضع  و نقص 

استهراد از قدرت و خالقیت و ذهن وقاد فردوسای   ،بر فرزانگی شاعر است. از سوی دیگر

باه  خاویش  در اثر را مسایآ گوناگون  ،مختل های  نیتداعی معراه کند که از  می حکایت

ساپارد و از    . او در جاهای فراوانی زماام ساخن را باه خویشاتن خاویش مای      کند میبیان 

روزگاارانی   ساتایش هام  ، پیوند خود با مردم، دستی  تنگ، ناتوانی، پیری، شاهنامهآوری   گرد

روزگااار و ، حاای قتیبااه و علاای دیلماای و اس اساافراینیابوالعباا و چااون ساالهان محمااود

های   گوید و عاطفه و اندیشه  سخن می ،چون مرگ فرزندهایی   های آن و ناگواری  دگرگونی

را شناسنامۀ حیات فردوسی  شاهنامهتوان   گذارد. از این روی می  ویژۀ خود را به نمایش می
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فردوسی را سرایندۀ  هایی است که  ز خواندن چنین سرودهپس ا (1۳2: 10۳5)دانست. نولدکه 

خوردۀ   مرگ اسکندر در یاد سرایندۀ سال ،برای نمونه .است یو به شمار آورده ۀغنایی درج

وفاایی   رنج زمانه و بی و پیری و موییمستمندی و خمیدگی و سپید و اقبال جوانی، رنجور

 :کند  روزگار را تداعی می

 !دناااااابل چاااااار  باااااارآورده ای اال
 م داشاااتیچاااو باااودم جاااوان در بااار  

 هماااای زرد گااااردد گااااآ کامگااااار  
 تااا گشاات آن ساارو نااازان بااه باااغ    دو

 پااار از بااارف شاااد کوهساااار سااایاه    
  مااااادر باااادی تاااااکنون بااااه کااااردارِ

 وفاااا و خااارد نیسااات نزدیاااو تاااو    
 ای  مااااارا کااااااو هرگاااااز نپااااارورده

 گااه کااه زیاان تیرگاای بگااذرم     هاار آن
 

 مساااتمند؟ا مااار چاااه داری باااه پیاااری 
  ؟چااارا خاااوار بگذاشاااتی  ،باااه پیاااری 

 خاااار ،همااای پرنیاااان گاااردد از رناااج 
 چااراغ همااان تیااره گشاات آن گراماای   

 شااااه بیناااد گنااااه؟  ر ازکهمااای لشااا 
 ریخاات بایااد ز رنااج تااو خااون     هماای

 پاااار از رنجاااام از رای تاریااااو تااااو 
 ای  چااااو پاااارورده بااااودی نیااااازرده  

   بگاااااویم جفاااااای تاااااو باااااا داورم 
 (115ا۳/111 :10۳2، )فردوسی

 های گوناگون  یی و آموزهاندرزگواستهراد به منظور  .5ا1ا0

دارد. پرداختن باه هماین جنباه    تعلیمی نیز ۀ بلکه جنب ،حماسی نیست یاثرفقط  شاهنامه

ه باه ماذهب و   موضوعاتی مانناد توجا  » دیگر فردوسی در استهراد بوده باشد. ۀانگیز تواند  می

فضاائآ  ، ستایش علم و دانش و آگااهی ، ها  پند و اندرز و نتایج اخالقی پایان داستان، تعالیم دینی

)خلیلای  « است حاکم ساخته شاهنامهفضایی تعلیمی و اخالقی را بر ، ت کالم سرایندهاخالقی و عف

 (.21: 1050، جهانتیغ و دهرامی

اخالقای و   و هاای دینای    و آماوزه  ،های سیاسی این کتاب بیشتر برای پادشاهان  آموزه

ها گنجاناده و    ساخت داستانها را در زیر  فردوسی این آموزه . گاهاستتربیتی برای همگان 

، بارای نموناه   ؛اسات  ار ساختهرا پدیدکه به نظر طه ندا استهراد  ،گاه در پایان سخن آورده

گااه و پایش از پادشااهی    نخچیروفان و مرگ شااپور ساوم در   طپس از  شاهنامهسرایندۀ 

 :دهد  چنین اندرز می ،بهرام
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 جهاااانجوی شااااپور جنگااای بمااارد 

 میااااز و منااااز و متااااز و مااارنج   

 گاوی   زیان تیاره  این است  که بهر تو

 بپیچاای بااه درد ،یااابی  کااه گاار باااز 

 چنااین اساات کااردار ایاان چاار  تیاار

 شااااه  خردمناااد و شایساااته بهااارام
 

 کااااله کیااای دیگاااری را ساااپرد   

 چه تازی به کین و چه نازی به گنج؟

 هناار جااوی و راز جهااان را مجااوی 

 گاارد رازش مگاارد ،ژوهش مکاانپِاا

 چااه بااا ماارد برنااا چااه بااا ماارد پیاار

 هماای داشاات سااوی پاادر چنااد گاااه
 

 (525ا۳/521: 10۳2، )فردوسی

توان پذیرفت که استهراد را مایۀ آزردگی و خستگی   گفته نماند که باور طه ندا را نمینا

و اصاآ آن  اسات  هاای ادبای     داند؛ زیرا نخست آنکه استهراد از آرایه  می شاهنامهخوانندۀ 

سنایی و عهار و  و اشعار مولویهای  برگشتو باید بر رفت ،اگر چنین بودکه  ،ایرادی ندارد

عهار و سنایی های  داستان مثنویدر که طرح داستان درحالی ،ایراد گرفتسایر شاعران هم 

هاای    دیگر آنکه گریاز  تواند معیار ارزش و قدرت هنری و خالقیت آنان باشد. می و مولوی

 ؛سارانجامی آن را در پای نادارد     کوتاه است و هرگز فراموش شدن داستان و بی، فردوسی

و قیصر را در تیسفون گرفتار کرده ، االکتاف  که شاپور ذوگاه  آن، وستورز   خرد، برای نمونه

توصایه باه   ، به صورت کوتاه و در گریزگاه استهراد، است کشیدهبزرگان سپاهش را به بند 

 :کند می آزاری و مردمی  بی

 گرفتناااد بسااایار و کردناااد بناااد  

 د و گااه نشاایب یااگهاای زو فااراز آ

 ماای بهتاار اساات  مردآزاری و   باای

 کشااایدچاااو شاااب دامااان روز اندر
 

 چنااین اساات کااردار چاار  بلنااد     

 گهاای شاااادمانی و گااااهی نهیاااب 

 کاارا کردگااار جهااان یاااور اساات    

 درفااش خااور آماااد ز باااال پدیاااد   
 

 (520: )همان
به خود نهیب ، کشد  چنانچه سراینده حس کند که گریزش به درازا می، ها  گذشته از این

، رساتم  ناۀ ناجوانمردا رگما هنگام پرداختن به ، برای نمونه ؛شودزند که بر سر داستان   می

بزم و رزم و بخش و شکار ، به نام سلهان محمود شاهنامهپایان بخشیدن  فردوسی از امیدِ

امیاد باه آمارزش     ،داشت دیناار از شاهریار    چشم، دستی خویش  سالی و تهی  کهن، و داد او

شود که اکنون باید   آور می  یاد، کشد  ولی چون استهرادش به درازا می ،گوید  می کردگار و...

 :سرو شودبر سر داستان و روایت آزاد
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 گردم بااه گفتااار ساارو  کنااون باااز 
 

 فروزناادۀ سااهآ ماهااان بااه ماارو    
 

 (2/050: 10۳2، )فردوسی
خالف نظر طه بر، شود می دیده شاهنامهچه گاه استهرادهایی در پس باید گفت که اگر

هادف و انگیازه نیسات و روح     بای هاای   وجه از نوع درازگاویی  هیچ به این استهرادها ،ندا

از ، بلکه گریزهایی ضروری است که به تناسب فضاای روایات   ،کند نمی مخاطب را خسته

زند  می گوید و تلنگری به روح و جان خواننده می تربیتیهای  فلسفۀ هستی بشر و فضیلت

مستقیم پیامی کید و تکرار غیرأبنابراین تبرکنار نداند. ، گذشتهتا خود را از آنچه بر دیگران 

شامرده   هاای اعاالی بالغات     هاز نمون» وجود دارد و شاهنامههای  داستانبیشتر است که در 

 .(5۳0: 10۳2، پور )یوس  «شود می

 شاهنامه رنگ مردم در کم جایگاهانتقاد از . 5ا0

 اظهاار عقیاده  ، شاناس بریتانیاایی    خااور ، (5/125: 1521) ادوارد براون، در اوایآ سدۀ بیستم

پرداختاه و کوشششاان    شااهنامه کند که با آنکه هماواره ماردم در خااور و بااختر باه       می

مشاارکت ندارناد و   ، ولای خاود در آن   ،اسات  باوده خواندن همگان به سوی این کتاب   فرا

شااملو  احمد ای هم به نظر  اید بد نباشد اگر در اینجا اشارهش .اثری مردمی نیست شاهنامه

 باور داشت:مردمی بودن شاهنامه بر غیرداشته باشیم که 

تواناد   نمای ، ضحاك تنها کسى است کاه  ى فردوسى شاهنامهتاجداران  ۀهممیان  در

کناد   یثابت ما  این خود و "همم موبدى ،شهریارىهمم / ایزدى همنم شاه با فر" بگوید

فردى اسات عاادى    بلکه ،نیست اشراف دربارى یکه ضحاك از دودمان شاهى و حت

هاى الهى کاه باه    به کلى از جنبه آنجاکه این دورهاز. مردم برخاسته ۀتوداز میان  که

حاك این ضا  ...انسانى استی ا باید پذیرفت که دوره ،اند، جداست هاى دیگر داده دوره

لقاب ایراناى   باه   اسات کاه دیگار    چنان ناپاك جلوه کارده  ،اسهوره ۀدر نظر پردازند

غیرایرانى  یکباره او را ،بیوراَسپ توجهى نکرده شا اك یا اژدهاو به اسم ایرانیده آژى

اسات   ساترده  ایرانیاان  را از دامن این ننگ ،خصوص تازى خوانده و به خیال خود و به

« دکنا  ها بر علیه امر مقدسى چون نظام طبقاتى قاد علام   که خدانخواسته یکى از آن

 .(کالیفرنیا برکلىدانشگاه در  1551آوریآ سخنرانی شاملو در )

و بارای تاودۀ   کارده  براون را تعدیآ  این دیدگاه، پژوهان  شاهنامهیکی دیگر از  طه ندا

نماایش  ، در این اثر»است. وی بر آن است که  قایآ شده یرنگ  کم جایگاه، شاهنامهمردم در 
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تار از نماایش    رناگ پر، دست وابسته به آنان  های باال  الیههای گوناگون زندگانی پادشاهان و   جنبه

او چرایی این پدیده را از آنجا  .(5۳2: 1522، )ندا «های زندگی تودۀ مردم جامعۀ ایران است  جنبه

هاا و افتخاارات     بزرگی، در پرداختن به پادشاهان شاهنامهکوشش ، داند که در باور وی  می

توان این دیادگاه را   از نظر صوری نمیدر پاسخ به این انتقاد باید گفت که . است بودهآنان 

بسیار برجساته و   شاهنامهمردمی در های  چندان نادرست انگاشت و شاید حضور شخصیت

 :نباید از یاد بردهم ولی دو نکته را ، رنگ نباشدپر

، خاواهی   دوساتی و ایاران    یهنخارد جمعای ایرانیاان اسات و ما      شااهنامه یکی آنکاه  

در پای زناده کاردن     ،شود. فردوسی بیش از هر چیز می ترین ویژگی آن محسوب برجسته

 و نمایندۀ مجاد » شاهنامه، در جای دیگر (50۳: 1022)و بنا به گفتۀ خود براون است ایرانیان 

دار این کتاب هستند. او هریاو    وام، همگان ،از این روی .«است )ایرانیان( آنان قومی عظمت

و خواساتار  پنادارد   میایران  گمان نمایندۀ  بی، دارد  پادشاهان و پهلوانان را که بزرگ میاز 

رساتم در نبارد باا     مثالً ؛چیزی جز سرافرازی سرزمین آریایی و نگاهبانی مردم آن نیستند

 :گوید  چنین می، اسفندیار

 به گیتی چناان دان کاه رساتم مانم    

 نگهااادار ایاااران و شااایران مااانم  
 

 تخاااام نیاااارم ماااانم   ۀفروزنااااد 

 پشاات دلیااران ماانم ،بااه هاار جااای
 

 

(5/318 :5831، )فردوسی                          
 : است چنین آمده ،سپاهساالر، ر  دربارۀ گودرز  و در داستان دوازده 

 ساار  بااه  همااه خواندنااد آفاارین ساار 

 سااپاه!  کااه ای نااامور پشاات ایااران  

 ای جااان و تاان  فاادای سااپه کاارده 
 

 در  بااااه  در اباااار پهلااااوان زمااااین 

 پرساااتندۀ تخااات تاااو بااااد مااااه  

 زماااان روزگاااار کهااان  باااه پیاااری
 

 (1/301 :)همان                               
هاای    بیشتر در پرداختن باه پادشااهان و نماایش الیاه     شاهنامهچه کوشش   دیگر آنکه اگر

کتاب شاهان و نه  چراکهخرده گرفت؛  شاهنامهدر این باره نباید بر  ،گوناگون زندگانی آنان بوده

کردۀ اهورامزدا هساتند و  نظر ،شاهان عادل، کلی در ایران باستان همطور و به ،تودۀ مردم است

 کاهن سایۀ او بر زمین و دارای فرۀ ایزدی هستند و در واقعایشان  فرمان خداست. ن،اآن فرمان

آیاد و   مای  تاریخ همۀ مردم ایران باه حسااب  ، تاریخ شاهان ،بنابراین .شوند می محسوبشاه ا 
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، شااهنامه شناساان آلماانی درباارۀ     کاه یکای از خااور   گااه   آن، این روی جدای از آن نیست. از

را بر آن نهاده  )کتاب پادشاهان( Liver des Rois نام، پژوهشی را به زبان فرانسوی نگاشته

در  شاهنامهدیباچۀ قلم جهانگیر افکاری و با عنوان  این اثر به مۀکه امروزه برگردان فارسی مقد

 :. بهتر آن است که گواه این باور از زبان خود فردوسی آورده شوداستدسترس 
 بااادین ناماااۀ شاااهریاران پااایش   

 سات و رای و ساخن  ا همه رزم و بزم
 

 ،پاایش سااواران   جنگاای و بزرگااان  

 گذشاااته بسااای روزگاااار کهااان   
 

(۶/838 :)همان  

 انتقاد از باورهای اعتقادی فردوسی  .0ا0

برانگیز دربارۀ بسیاری از بزرگان گذشتۀ ادب   های پرسش  یکی از پدیده، همواره باور و مذهب

، اسات ع اساالم و تشای  ، . با آنکه اندیشۀ فراگیر دربارۀ کیش فردوسای است بودهاین سرزمین 

چندان  ،گفتهچهار خلیفۀ مسلمین اشعاری که در ستایش با وجود  فردوسی معتقدند کهبرخی 

پرسات ایرانای اسات و     ، بیشتر نظر یو نفار وطان  این طرز فکر»است:  ی نبودهمسلمان مقیدهم 

 .(۳0: 10۳5، )نولدکه است معتقد به یو مذهب رسمی نبوده وقت جداً هیچ ربهی به تشیع ندارد... و او

 دریاغ  ،پشتیبانی فردوسای از ایرانیاان  دوستی و   هایی چون میهن ویزادست، پیروان این دیدگاه

 ،مقاله[رچها ۀتازیان ]به پشتوانۀ سخن نویسنددر برابر رفتۀ آنان   خوردن وی بر شکوه ازدست

و...  (۳0: 10۳0 ،)نظامی عروضای  به خاک سپرده نشدن فردوسی در گورستان آن روز مسلمانان

باه  ، و سخنان خود فردوسای دقات کنایم    شاهنامهاما اگر به  ،دانند  گواهی بر باور خود میرا 

بهتر پی خاواهیم بارد. در یاو نگارش      ،به اسالم شاهنامهابهال این نظر و اعتقاد سرایندۀ 

 :گیرند  جای می های او پیرامون اسالم در دو دسته  سروده، فراگیر

ها را بیشتر در آغاز   . فردوسی این سرودهاست های پایۀ وی نیامده  آنچه در متن ،نخست

 آورده شاهنامهدر ، اندیشه و عواط  خویش و ها و هنگام پرداختن به احوال  و پایان داستان

در پایان ، . برای نمونهاست باورهای خود را دربارۀ اسالم گنجانده، الی این بخش  به  و در ال

 است: آوردهچنین ، پادشاهی اردشیر

 د درودماااااااز او باااااار روان مح

 د ز یااااران علااایسااار انجمااان بُااا

 پااااک بودناااد و پرهیزگاااار  هماااه
 

 یکاای برفاازود باار هاار شبااه یااارانْ 

 ولااای  کاااه خوانناااد او را علااای  

 گذشاات از شاامارهایشااان بر  سااخن
 

 (7/598 :5831، )فردوسی                                                          



 51۳/ )با تکیه بر آرای طه ندا( و پاسخ بدانفردوسی  ی هشاهنامنقد محققان بر 

 :فردوسی یو مسلمان شیعه است به نظر بسیاری از محققان امروز نیز

هام از   ،اعتقاد شاعر به تشایع  اسالم و مذهب او تشیع است. ،دین شاعر ،در هر حال

ولی در روزگار ماا کساانی در    ،است و هم از قدیم گزارش شده پیداست شاهنامهخود 

و برخای   اناد  برخی او را تنها شیعی نامیاده  اند. تشیع او شو کردهمذهب او و یا فرقۀ 

اماامی باود،    اعیلی یا شیعی دوازدهی، شیعی اسماین پرسش را که فردوسی شیعی زید

 .(1۳ :10۳2 )خالقی مهلق، اند بازگذاشته

ساراینده  ، است. در ایان دساته   ر پایۀ منابع در دسترس خود سرودهبآنچه ، یگردستۀ د

درباارۀ اعاراب   ، های تااریخی   آنچه در کتاب، های فردی خویش بپردازد  آنکه به دیدگاه  بی

. نباید از نظر دور داشت که بعد از استیو گزارشگر فقط و در اینجا  است گفتهباز، خوانده

نهضت شعوبی ایران و عرب پیدا شد که هریو مفاخرات خاص خاود را داشاتند و    ،اسالم

بعید نیست که این مفاخرات به منابع مورد استفادۀ فردوسی نیز راه یافته باشد. برای نمونه 

درباارۀ  ، اصوقا  ابای  بن ای به سعد  در نامه، شاه  پور هرمزد ،  هایی که رستم  توان به گفته  می

 :استناد کرد ،است اعراب نوشته

 ای بااار حریااار سااااپید    یکااای ناماااه  

 شااااه  از پاااور هرمااازد، باااه عناااوان بااار

 جناااگ جویناااده اصِساااوی ساااعد وقااا

 بااه ماان بااازگوی آنکااه شاااه تااو کیساات

 بااه ناازد کااه جااویی هماای دسااتگاه     

 ساانهبااه نااانی تااو ساایری و هاام گرْ    

 ایااران تااو را زناادگانی بااس اساات   بااه 

 وران  باااه ساااالی هماااه دشااات نیااازه  

 شااما را بااه دیااده درون شاارم نیساات    

 آن مهاار و خااوی  زاد و وباادان چهااره  

 گاار باار اناادازه جااویی هماای     جهااان
 

 نویساانده بنوشاات تابااان چااو شااید     

 خاااواه  پهلاااوان رساااتم نیاااو  جهاااان

 ...ناگ جهان کرده بر خویشاتن تاار و ت  

 چیسااتچااه مااردی و آیااین و راه تااو  

 برهنااااه سااااپاه ،برهنااااه سااااپهبد

 نااه پیااآ و نااه تخاات و نااه بااار و بنااه

 ...اسات که تاج و نگین بهر دیگر کاس  

 نیابناااد خاااورد از کاااران تاااا کاااران 

 ز راه خاااارد مهاااار و آزرم نیساااات  

 تخااات آمااادت آرزوی چناااین تااااج و

 ساااخن بااار گزافاااه نگاااویی همااای 
 

 

ست که برخی را به این گمان افکنده که فردوسی با مسلمانان باه ساتیز   ها این سروده

حقایق تاریخی است ، در این بخش آورده دار  آنچه سرایندۀ امانت ولی باید دانست ،پرداخته

 :شود می ییدأت البالغه نهجدر  )ع(و درستی آن با فرمایش حضرت علی
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 صمٍ ةُخشن و حیا ةبین حجار منیخون، العرب علی شر دین و فی دار شر و انتم معشر

شاما ای   .کلون الجشب و تسفکون دمااءکم و تقهعاون ارحاامکم   أتشربون الکدر و ت

اهتاان  گمردم عرب! بدترین آیین را برگزیده بودید و در بادترین سارای خزیاده. منزل   

، آبتاان تیاره و نااگوار   ، مارهاای زهاردار     همنشاینتان گارزه  ، هاای نااهموار    سنگستان

 ،البالغاه  نهاج ) از خویشاوند بریده و گریازان ، خون یکدیگر را ریزان، آزار  گلوخوراکتان 

 .(52 خهبۀ: 10۳0

ر غارر اخباا  مانناد   شاهنامهآفریدگار  های عربی تاریخی همان روزگارِ  ی در کتابو حت

 :است نیز آمدهاص وق  خزاد و پیو سعد ابیدیدار رستم فردربارۀ  ملوک الفرس و سیرهم
نازد رساتم آماد. رساتم در او باه حقاارت       ، به سافارت  ،شعبه از جانب سعد   بن   ةمغیر

، کار ما با شما گروه تازیان: رستم گفت پرسید.، نگریست. از پوشاکی که بر تن داشت

کار او را کوچو شمرد ، آمد. خداوند موستان  مانند کار روباهی است که در موستانی در

؛ گستا  شد و ویرانی باه باار   ت یافت؛ فربه شدو او را رها کرد تا به انگورهای او دس

 .(1/2۳5: 102۳، )ثعالبی آورد

فردوسای باه اساالم و     نیاز بار آن اسات کاه     ،مصریپژوهشگر ، (555: 1522) طه ندا

هاایی    تازیان را دارای ویژگای ، که از زبان ایرانیانگاه  آن است و لمانان گزندی نرساندهمس

هماواره از آن  ، کاه ایرانیاان   هاایی را   نادانی آنان و پیشرفتهایی از   داند و نمونه  خشن می

ها در تاریخ آمده   خرده گرفت؛ چراکه همۀ این نباید بر وی، دهد  نشان می، اند  برخوردار بوده

  .و مسلمانان را از آن دریافت نمودتوان دشمنی فردوسی با اسالم   و نمی

حلاوان و   و جلاوال  و قادسایه هاای   نبارد ها باید توجه داشت که در  عالوه بر همۀ این

 توان از فردوسیِ نمی بنابراین ؛متوجه ایران و ایرانیان شدخشونت و تخریب غریبی  ،نهاوند

 ستایشگر جنایات عرب باشد.، انتظار داشت که به دلیآ مسلمان بودن، دوست وطن ایرانیِ

 شاهنامهها در   انتقاد از لغزش در روند رخداد. 2ا0

 های فراوانی وجاود دارد کاه برخای از     لغزش، شاهنامهدر »بر آن است که  (001: 1522)طه ندا 

او نموناۀ ایان پدیاده را کشاته شادن       .«گاردد   میها... بااز  آن به روند رخدادها و تناقضها  آن

در  ناآنا  ساپس بازگشات   ، وکاموس کشانی و کهرم در یو دوره و پهلوانانی چون کلباد

 داند.  ای دیگر می  دوره

بار   بناای  بسا شاعر و نویسنده چه؛ گویای لغزش در روند رخدادها باشدتواند   ها نمی  این



 515/ )با تکیه بر آرای طه ندا( و پاسخ بدانفردوسی  ی هشاهنامنقد محققان بر 

در یو صحنه به بخشی از زندگی و کنش قهرمان ، از زاویۀ دیدی خاص، موقعیت روایت

دوبااره هماان شخصایت را    ، داستان خود بپردازد و در جایگاه روایتی و موقعیتیِ دیگاری 

گفتار و ، زاویۀ دیگری از زندگی او بپردازد و یا در پیوند با شخصیتی دیگراحضار کند و به 

هاای    هایی یافت که رویداد  توان نمونه  می شاهنامهدر  د.یاعمال دیگری را راجع به او بازگو

و مناابع   شاهنامهکه با سنجیدن  چنان آن ،است جای داده، گاری دیگریو روزگار را در روز

هاای روزگاار یاو      یابیم که فردوسای رویاداد    درمی ،یان و ساسانیانتاریخی دوران اشکان

 توان  از این دست رخدادها می .(0: 10۳2، )دانشوراست  نسبت داده یدیگر پادشاه را به پادشاه

 :در روزگار فریدون نام بردرا  اوستاو  زند وجودگمان نادرست 

 باااا داناااش افراسااایاب جهاااانجویِ

 باود نشست انادران مارز زان کارده    

 بااااارآورده در کنااااادز آتشاااااکده
 

به کندز به خورد و باه خاواب   نشسته   

رده بااودکااه کناادز فریاادون باارآو    

 همااااه زنااااد و اسااااتا باااازر آژده
 

(2/52۳ :10۳2)فردوسی،   
پاا   بار  افراسیاب ۀدر دور )بیکند(شهری به نام کندز ، درست است که در نزدیکی بخارا 

 العالم من المشرق الی   حدود؛ 255: 10۳۳، لسترنج نو.)اند   و برخی آن را پایتخت وی دانسته بوده

شت زاده نشده بود درز، نباید از یاد برد که هنوز در روزگار فریدون ولی، (102: 1025، المغرب

آمده باشد. در هنگام پادشاهی گشتاسب است که این پیاامبر  در به نگارش زندو  اوستاکه 

، قی چاون مساعودی و ابوریحاان بیرونای    موثمعتبر و  خانکند. طبق روایت مور  ظهور می

است.  دیده به جهان گشوده ق.م.( 225) )تاریخ اسکندری(اسکندر  سال پیش از 52۳زردشت 

دین وی را پذیرفت که ایرانیاان ایان    ق.م. 25۳به سال  ،زردشت سالگیِ 25گشتاسب در 

 ،دیگار  در جاایی  .(5: 10۳۳، )ترابای اناد    شامرده  ییاوساتا شماری ایرانی یا  گاه تاریخ را مبدأ

 :گوید  این باره می خود در (2/2۳ :10۳2)فردوسی 

 در ایااوان گشتاسااپ باار سااوی کااا 

 همااه باارگ وی پنااد و بااارش خاارد

 پااای و ناااام او زردهشااات ساااتهخج
 

 بسیارشاااا  باااود گشااان درختااای 

 ردمُاا کاای پاارورد خاارد واکاا کساای

 بکشااات را بااادکنش آهااارمن کاااه
 

ن در دوران ساساانیان باه   را موبدا زند، دانشمنداندانیم که به باور بیشتر   همچنین می

شاگرد افالطاون شامردن   ، دیگر این لغزش ۀنمون .(155: 10۳2، )آموزگاراند   آوردهنگارش در

 :پیو قیصر به سوی بهرام گور است
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 بفرماااااود تاااااا موباااااد موبااااادان  

 بااادو گفااات شاااد کاااار قیصااار دراز   

 سات و انادر خارد تاا کجاسات؟     ا چه مرد

 دیبَاااا باااادو گفاااات موبااااد انوشااااه

 داوسااتاساات  هدبُاا کساای کااش فالطااون
 

 برفاااات و بیاااااورد چناااادی ردان  

 رسااولش هماای دیاار یابااد جااواز    

 ز خاارد پشاات راسااتکااه دارد روان ا

 ایاااازدی جهاناااادار و بااااا فااااره 

 ناااژاد  خردمناااد و باااادانش و باااا  
 

 (۳/201 :10۳2، )فردوسی                                                               
پانجم   ۀدر ساد  )بهرام پنجم(و بهرام گور  ،پنجم پیش از میالد ۀآنکه افالطون در سدحال 

 تواناد   نمای ، از ایان روی  .(0۳5: 102۳، سان   کریساتین  ؛11:  1020، )برن است زیسته  میالدی می

 شاگرد افالطون باشد.، پیو آمده به سوی بهرام

هاا کاه     گونه خرده این، سو که از یو نباید از یاد برد، شاهنامههای   گونه لغزش این ۀدربار

شناسی تاریخی استوار است که بنیاد آن را در   روش ۀبر پای، شود  گرفته می شاهنامهامروزه بر 

مارز  ، اساهوره و تااریخ  ، پیش از آن در نزد ایرانیان و ایم  گذشته از غرب گرفته ۀیکی دو سد

؛ زیرا است اساطیری بوده، نیز به تاریخسرا   . نگرش فردوسی حماسهستا  چندان روشنی نداشته

از دیگاری باوده    ند و چنان نیست که یکای پایش  دیگرهمزاد یک، حماسه و تاریخ و اسهوره

گااه   که هر چنان آن ،اند  رفته  را رودهایی دانست که در کنار هم پیش میها  آن توان  می ؛باشد

ت این روست که گاه یو شخصیرفت. از   آب آن به سوی دیگری می، شد  راه یکی بسته می

 ۀت یاا پدیاد  شاد و گااه یاو شخصای      مای ای  اساهوره حماسی و ساپس   ،تاریخی ۀیا پدید

یاادی از حاوادت تااریخی اسات و      ،اسااطیر » گشت.  انجام تاریخی میحماسی و سر، ای  اسهوره

در اذهاان  و از خاود  زیسته  پهلوانانی هستند که در گذشته می مظهر سالطین یا خدایان و قهرمانان،

 .(10: 10۳2)عفیفی، « اند جا گذاشته های خوش یا ناخوش به آیندگان خاطره

هاای شافاهی     منابع مکتوب و گاه بر بنیااد روایات   ۀگاه بر پای شاهنامه ،از سوی دیگر

 تاریخ نیز از رهگاذر نقاآ  ، های مردمی  . روشن است که در روایتاست مردمی سروده شده

، شااهنامه  ۀکاه پایا  گاه  آن ولی ،پذیرفته و دستخوش لغزش شدهوبرگ  شا ، سینه به سینه

، های نخستین خاود   فردوسی همواره به مایه، (55: 1022) مول ۀبه گفت، منابع مکتوب بوده

نقد و پژوهش به  ۀروحی، پس از پدید آمدن یو اثر، زیرا در آن روزگاران ؛است بودهبند   پای

هاای    های متن  فردوسی است که لغزش پایبندیِ وجود نداشت و در پی این، امروزی ۀشیو
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در روزگار فریدون ساخن گفتاه و در پادشااهی     زندو  اوستااز  و راه یافته شاهنامهبه ، پایه

 است. دانسته را شاگرد افالطونپیو قیصر  ،گور بهرام

   یجهتن. 2

از سدۀ پانجم مایالدی تاا دویسات ساال پاس از درگذشات         ،در میان اندیشمندان کهن

 اناد؛  خارده گرفتاه  های ایرانیان   اسهوره و داستانبر توان کسانی را یافت که   می ،فردوسی

 ،اثیار  ؛ البته نگاه منفی ابناند از این گروهابوریحان بیرونی  و موسی خورنی ارمنی و اثیر  ابن

 ب نژادیتعص و پندار آنان را در نگرش دینیۀ ریشتوان   . میبیش از خورنی و بیرونی است

نگاران بر   ورزی تاریخ  خور آن و چیره بودن خردهای در  نداشتن منهق اساطیری و سنجه و

، ایرانیپژوهشگران غیر بعضی از گذشته نیزۀ جو کرد. در دو سد  و  جست ناآن ۀروش اندیش

را گرفتار  شاهنامه، ن عرباز پژوهشگرا ،اند. طه ندا  هایی گرفته  خرده ایرانملی  ۀبر حماس

، حال آنکه بر خاالف بااور وی   ؛کند  داند که خواننده را خسته می  طوالنی می های  استهراد

هاا   آن کاه یکای از   اسات  بودهکم در پی دو هدف عمده  دست، برد استهراد  فردوسی از کار

یی اندرزگوبشر در این زمینه است و دیگری های  پرسشبه  پاسخ حیات وۀ اره به فلسفاش

های سخن فردوسای کوتااه     گریز، های گوناگون تربیتی. گذشته از این  و پرداختن به آموزه

، ون کهان بالغیا  ،انجاماد. از ساوی دیگار     هاا نمای    سرانجامی داستان  است و هرگز به بی

 شااهنامه  ،بریتانیایی شناس  خاور، اند. ادوارد براون  های ادبی آورده  استهراد را در شمار آرایه

بیشاتر بارای پادشااهان و     شاهنامههای   بزرگداشت چراکه ؛داند  را فاقد گرایش مردمی می

ایرانیاان و ساند   خارد جمعای    شااهنامه ولی نباید از یاد برد که است، پهلوانان سرشناس 

ایاران و خواساتار    نماینادۀ ، خواهی آنان است. هریو از این پادشااهان و پهلواناان   میهن

 .هستندسرافرازی سرزمین آریایی و پشتیبان ایرانیان 

هاایی چاون     ویزادسات  ،داند. پیاروان ایان دیادگاه     فردوسی را مسلمان نمی، تئودر نولدکه

رفتۀ آنان باه   خوردن وی بر شکوه ازدست دریغ ،دوستی و پشتیبانی فردوسی از ایرانیان  میهن

به خاک سپرده نشدن فردوسی در گورستان آن روز مسلمانان و... را گواهی بر ، دست تازیان

را  )ع(مسلمانی است که علای ، یابیم که فردوسی  میدر شاهنامهدانند. با درنگ در   باور خود می

هاای دساتۀ نخسات وی کاه گماان ساتیز         ولی سروده ،داند  می )ص(برتر از همۀ یاران پیامبر

و براسااس حقاایق    ربهی به اعتقاادات او نادارد   ،پدید آوردهسراینده با مسلمانان و اسالم را 
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غرر اخبار ملوک  مانند های عربی تاریخی  ی در کتابحت، است و درستی آن تاریخی بیان شده

 .است شدهیید أنیز ت البالغه  نهجمانند  دینیهای  کتابو  الفرس و سیرهم

و مناابع   شااهنامه داناد. باا سانجش      را دور از لغزش نمی شاهنامهروند رخدادهای ، طه ندا

 رویدادهای یو روزگار را در روزگاری دیگار ، هایی را یافت که فردوسی  توان نمونه  می ،تاریخی

فلسافۀ  شناسی تااریخی و    هنوز روش ،ولی نباید از یاد برد که در زمان سراینده ،است جای داده

 .است بودهرویکردی اساطیری ، به تاریخ سرا   حماسه پدید نیامده و نگرش فردوسیِ، تاریخ

 منابع
 علمی و فرهنگی.، تهران، یکمو چاپ بیست، ترجمۀ سید جعفر شهیدی، (10۳0) البالغه  نهج 

 سخن.، تهران، ادبیات ایران در ادبیات جهان، (10۳۳امیراسماعیآ )، آذر

 معین.، تهران، چاپ دوم، فرهنگ و اسهوره، زبان، (10۳2) ژاله، یگانه آموزگار

تحقیاق شایخ کاماآ محماد     ، المثآ السائر فی أدب الکاتب و الشااعر ، (155۳ین نصرهللا )ضیاءالد، اثیر  ابن

 .هدارالکتب العلمی، بیروت، االولی الهبعة، الجزء الثانی، یضهومحمد ع

، االولای  الهبعاة ، الفاداء عبادهللا القاضای     ابای  تحقیق، اریخالت  الکامآ فی، (15۳۳د )الدین محم  عز، اثیر  ابن

 .الکتب العلمیه  دار، بیروت

ن یالاد   یای د محمحم تحقیق، عر و آدابهفی محاسن الش ةالعمد، (1201الحسن ) علی  ابو، رشیق قیروانی  ابن

 الجیآ.  دار، الخامس الهبعة، دیالحم  عبد

 کبیر.  امیر، تهران، چاپ پنجم، سرشتترجمۀ اکبر دانا، آثارالباقیه، (10۳2) ابوریحان بیرونی

 سخن.، تهران، چاپ اول، جلد اول، فرهنگ بزرگ سخن، (10۳1) حسن، انوری

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.، تهران، چاپ یکم، جلد دوم، ادبی فارسی فرهنگنامۀ، (10۳2) حسن، انوشه

 طوس.، تهران، چاپ اول، اریجالل ستبرگردان ، اندازهای اسهوره  چشم، (1025میرچا )، ایلیاده

 هما.، تهران، چاپ اول، ابوالقاسم پورحسینی ۀترجم، افالطون، (1020ژان )، برن

، و غالمحسین صدری افشار هللا مجتبایی فتح برگردان، تاریخ ادبیات ایران، (1022) گرانویآادوارد ، بروان

 مروارید.، تهران

 .آگاه، تهران، چاپ دوم، نخست و دویم( ۀ)پار پژوهشی در اساطیر ایران، (10۳2) مهرداد، بهار

، تهاران ، چااپ دوم ، تصحیح عزیزهللا جوینی، ةغلر الفرهنگ مصاد، (1025بن علی )   ابوجعفر احمد، بیهقی

 مهالعات و تحقیقات فرهنگی. ۀسسؤم

 دانشگاه تهران.، تهران، چاپ دوم، یسنا، (1022) ابراهیم، پورداوود

 آوای کالر.، تهران، چاپ اول، شماری ایرانی  زردشت و گاه، (10۳۳ین )الد  ضیاء، ترابی

، پور  کاظم یوس محمد مۀترج، او ی هاز پانزده دریچه نگاهی به فردوسی و شاهنام، (10۳۳) یماگال، تودوآ
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 دانشگاه گیالن.، رشت، چاپ اول

چااپ  ، د فضاائلی محما برگردان ، الفرس و سیرهم غرر اخبار ملوک، (102۳د )محم بن الملو  عبد، البیثع

 نقره.، تهران، اول

 .دانشگاه تهران، تهران، جلیآ تجلیآبرگردان ، ةالبالغ اسرار، (10۳0) عبدالقاهر، جرجانی

 طهوری. ۀتهران، کتابخانچاپ اول، (، به کوشش منوچهر ستوده، 1025) المغرب العالم من المشرق الی   حدود

اول  شامارۀ  سال ششم، ،نامۀ ایران باستان ،«نامۀ فردوسی نگاهی دیگر به زندگی»، (10۳2) جالل خالقی مهلق،

 .52ا0 صص و دوم،

 ۀنشری ،«ی فردوسی شاهنامهتعلیمی و تربیتی در  ادبیات»، (1050) دهرامیمریم و مهدی ، خلیلی جهانتیغ

 .2۳ا21 صص، یازدهم ۀشمار، سال سوم، تعلیمی ادبیات ۀپژوهشنام پژوهشی علمی

 .ل ؤم، تهران، )ا.گرمانیو( ادیو یاغداساریانبرگردان ، تاریخ ارمنیان، (10۳0) موسی، خورنی

اشاکانیان و ساساانیان تاا پایاان      یخیبا منابع تار شاهنامه یخیبخش تار ۀسیمقا»، (10۳2زهره )، دانشور

 دانشگاه اصفهان.، ارشد  کارشناسی ۀنام  پایان، «پادشاهی قباد و ظهور مزدک

 مروارید.، تهران، چاپ شانزدهم، اول جلد، ایرانیانهای  ترین سرود کهن ؛اوستا، (1051) جلیآ، دوستخواه

 .سخن، تهران، چاپ دوم، آشنایی با نقد ادبی، (10۳5) عبدالحسین، کوب زرین

، چااپ اول ، باه کوشاش سایروس شمیساا    ، العجام  المعجم فی معاییر اشعار، (10۳0) قیس رازی شمس

 .فردوسی، تهران

 فردوسی.، تهران، چاپ دوم، سرایی در ایران حماسه، (1000) هللا ذبیح، صفا

، رحیمساپیده خاانبلوکی و میرباباا میار    برگردان ، و چرنیشفسکی فردوسی ی هشاهنام، (1051) ولی، صمد

 شهریاران.، تهران، چاپ اول

 توس.تهران،  چاپ اول، ،های پهلوی نوشتهاساطیر و فرهنگ ایران در ، (10۳2) رحیم عفیفی،

، اریجاالل سات  برگاردان  ، مجموعه مقاالت اسهوره و رماز ، «ادبیات و اسهوره»، (1050نورتروپ )، فرای

 .152ا101صص ، سروش، تهران، چاپ چهارم

 قهره.، تهران، چاپ هشتم، به کوشش سعید حمیدیان، شاهنامه، (10۳2ابوالقاسم )، فردوسی

 خوارزمی.، تهران، چاپ چهارم، سخن و سخنوران، (1025مان )الز  بدیع، فروزانفر

، تهاران ، ویارایش چهاارم  ، رشید یاسامی برگردان ، ایران در زمان ساسانیان، (102۳آرتور )، سن کریستین

 دنیای کتاب.

، چاپ سوم، محمود عرفانبرگردان ، های خالفت شرقی  جغرافیای تاریخی سرزمین، (10۳۳گی )، لسترنج

 علمی و فرهنگی.، تهران

 های جیبی.  سازمان کتاب، تهران، چاپ اول، جهانگیر افکاری ۀترجم، شاهنامه ۀدیباچ، (1022ژول )، مول

 الهالب.  دار، اسکندریه، االولی الهبعة، شاهنامهال فی ةدراسا، (1522طه )، ندا
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، چاپ چهاارم ، د معینمحمتصحیح مجدد ، چهار مقاله، (10۳0عمر ) بند احم، نظامی عروضی سمرقندی

 .جامی، تهران

 نگاه.، تهران، چاپ سوم، بزرگ علویۀ ترجم، ایرانملی  ۀحماس، (10۳5تئودور )، نولدکه

فرهنگ ، تهران، چاپ اول، در ادبیات فارسیها  واره فرهنگ اساطیر و داستان ،(10۳2) جعفرمحمد، یاحقی

 .معاصر

 ۀشامار ، های ادبای   فصلنامۀ پژوهش، «در حکایات مثنوینقش استهراد »، (10۳2کاظم )محمد، پور  یوس 

 .552ا5۳1 صص، شانزدهم

 .ا، کالیفرنیبرکلى ، دانشگاه1551آوریآ  ، سخنرانی احمد شاملو،«کافه داستان» وبگاه
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