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چکیده
یکی از شگردهای بررسی آثار جاودانی ،نقد آنهاست .در نقد این شاهکارها ،هم روسااخت و شاکآ آثاار
ادبی واکاوی میشود و هم زیرساخت معنایی ا عاطفی آنها .در این مقالاه ،بیشاتر از نقاد اساهورهای و

اجتماعی و تاریخی که مربوط به ژرفساخت آثار ادبی است ،در پاسخ به ناقدان شرقی و غربای شااهنامه
استفاده خواهد شد .از حدود هزاروپانصد سال پیش ،در سراسار جهاان ،متفکرانای درباارۀ ادبیاات ایاران
پژوهش کردهاند و در این میان ،حماسۀ ملی ایران ،جایگاه ویژهای دارد .محققان در پاژوهشهاای خاود،
فقط به ستایش این اثر نپرداختهاند ،بلکه گاهی با نگاه انتقادی باه آن نگریساتهاناد .جساتار پایش روی،
نخست به ارزیابی دیادگاه موسای خاورنی و اباوریحاان بیرونای و اباناثیار پرداختاه و آنگااه از میاان
پژوهشگران غربی و شرقی دو سدۀ گذشته ،باور تئودر نولدکه و ادوارد براون و طه ندا را بررسای کارده و
بدان پاسخ گفتهاست.
واژههای کلیدی :شاهنامه ،فردوسی ،نقد اسهورهای ،منتقدان قدیم و معاصر.
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 .1مقدمه
نقد یا  Criticismاز اصآِ یونانیِ  Krineinبه معنای سانجش اسات ،و نقاد ادبای یاا
 Literary Criticismبه معنی سخنسنجی و سخنشناسای اسات و «عباارت اسات از
شناخت ارزش و بهای آثار ادبی و شرح و تفسیر آن بهنحویکه معلوم شاود نیاو و باد آن آثاار

چیست و منشأ آنها کدام است» (زرینکوب .)51 :10۳5 ،آثار مهم ادبی یو سرزمین ،همیشاه
در معرض نقادی صاحبنظران و محققان قرار داشتهاست.
در این بین ،ایران همواره یکی از صاحبان فرهنگهای سرشار جهان باوده و هسات.
زیرا آنگاه که سنت ادبی ،شفاهی بود و هنوز هیچیو از آثار شناختهشدۀ ادبیات فارسای،
به نگارش درنیامده بود ،باز هم پژوهشگران کهن درباارۀ اسااطیر و داساتانهاای ایرانای
تحقیق کردهاند؛ مثالً افزون بر هزاروپانصد سال پیش ،یکی از نویسندگان سرشناس ارمنی
به نام موسی خورنی ( )110 :10۳0دربارۀ اساطیر ایرانی سخن گفتهاست .پس از فردوسی و
آفرینش حماسۀ ملی ایران ،شاهنامه مورد توجه ادیبان قرار گرفت و بسیاری به پیاروی از
آن ،نظیرهها گفتند .ژول مول فرانسوی ،وولرس و الندوئر هلنادی ،ی.ا.بارتلس روس ،از
مصححان شاهنامه هستند .همچنین ژول مول ،تئودور نولدکه ،هانری ماسه ،فریتاز ولا
جزو معروفترین پژوهشگران دربارۀ فردوسی هستند .گوته و ژوکوفسکی و چرنیشفساکی
از شاهنامه استفاده کرده و تحت تأثیر آن بودهاند .اماروزه هام ایان کتااب باا فراخاوانیِ
پژوهشگران به تحقیق و بازگردانی و پژوهشهای گسترده به بیشاتر زباانهاای جهاان،
نگاهها را به سوی خویش معهوف داشتهاست.
1ا .1بیان مسئله و پرسشهای تحقیق
شاهنامه ،اثر بزرگ فردوسی ،حماسۀ ملی ایرانیان ،عامآ هویتبخشی به آناان و یکای از
عوامآ پاسداری از زبان فارسی است .بیشو هر اثری وقتی در ترازوی نقد قرار میگیرد،
موافقان و مخالفانی خواهد داشت .کسانی فقط آن را ستایش مایکنناد و عادهای بار آن
خرده میگیرند و دستهای هم منصفانه ،نکاات مثبات و منفای آن را منظاور مایکنناد و
سنجشی علمی را دربارهاش به دست میدهند و هر دو جانب آن را مهرح میسازند .شاید
پراکنده و در البهالی تحقیقات مربوط به شاهنامه احیاناً اظهارنظرهایی در ایان خصاوص
شده باشد ،اما تاکنون پژوهش ویژهای در این مورد صورت نگرفته و پاساخهاای الزم باه
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این انتقادات داده نشدهاست؛ موضوع مقالۀ حاضر همین است .در این تحقیاق ،ابتادا نظار
برخی از ناقدان کهن و سپس نظر بعضی از ناقدان معاصر نقد و بررسی شده و با توجه باه
محدودیت فضای مقاله ،در حد امکان ،به سخنان آنان پاسخ داده شدهاست .پرساشهاای
اصلی تحقیق این است که آیا این انتقادها درست و علمی و بیطرفانه است؟ یا مغرضانه و
غیرعلمی؟ آیا با این تحقیق میتوان میان اظهارنظر متنقدان قدیم و جدیاد تفااوتهاایی
اساسی مشاهده کرد؟ و در نهایت ،پاسخ نویسندگان مقاله به خردهگیریهای منتقدانِ مورد
نظر چیست؟
1ا .5پیشینۀ پژوهش
در دو سدۀ گذشته ،خاورشناسان اروپایی در پرداختن به شاهنامه ،پیشاهنگ بودهاند .البتاه
آنان در پژوهشهای خود ،بر شاهنامه خرده نیز گرفتهاند که متأسفانه در ارزیاابی و پاساخ
دادن به این خردهگیریها ،تاکنون گامهای چندان گستردهای برداشته نشدهاست .نولدکه و
مول و براون ،در شمار برجستهترین ایان خااورشناساان هساتند .گذشاته از اروپاییاان ،از
سرزمین اهرام نیز شاهنامهپژوهان درخوری چون عبدالوهااب عازام و طاه نادا و حساین
مجیب المصری به پا خاستهاند که تالشهای طه ندا فراتر از دیگران بودهاست.
1ا .0ضرورت پژوهش
اگرچه میتوان با نظر محققان یادشده دربارۀ شاهنامه و فردوسی ،با مراجعه به کتابهاای
آنان آشنا شد ،در پژوهش حاضر ،ضمن طرح موضوع انتقادات آنان ،به آرای ایشان پاساخ
داده خواهد شد؛ زیرا تاکنون پاسخ درخوری به آن داده نشدهاست ،درحاالیکاه در مقاباآ
نظرات آنان ،جوابهای مناسب و درستی وجود دارد که میتواند رفع ابهام کند و شابهات
منتقدان را از میان بردارد یا دستکم دیدگاههای دیگری را در مقابآ استداللهاای آناان
مهرح سازد.
 .5بحث و بررسی
5ا .1انتقاد منتقدان کهن از شاهنامهی فردوسی
از همان دیرباز ،در میان نویسندگان خارجی و ایرانی ،و مسالمان و غیرمسالمان ،مایتاوان
کسانی را یافت که اسهوره و داستانهای ایرانی را ناخوشایند پنداشتهاند .اگرچاه آناان ،ایان
بخش از ادبیات ایران را برجسته میدیدهاند؛ زیرا درخصوص آن کااوش کاردهاناد .از جملاه
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یکی از نویسندگان کهن ارمنستان در سدۀ پنجم میالدی است که با نگاه تحقیرآمیازی باه
داستانهای ایرانیان نگریستهاست؛ او کسی نیست جز موسای خاورنی ،ماور ارمنای عهاد
باستان ،که نام «افسانۀ افسانهها» را بر شاهنامهی فردوسی نهاده است (مول .)5 :1022،شگفت
این است که در روزگار فردوسی نیز یکی از دانشمندان بنام ایرانی قرون چهارم و پنجم ه.ق،
ابوریحان بیرونی ( )125 :10۳2در فصآ استخراج تواریخ از کتاب آثارالباقیاه ،بار آن اسات کاه
«ایرانیان را در بخش اول از سه بخش تاریخ خود ،از اخبار ملوک و اعمار ماردم گذشاته و کارهاای

ایشان ،حکایتها و افسانههایی است که عقآ آنها را نمیپذیرد و گوش از شنیدن آن ،ابا دارد» .در
حدود دو قرن پس از درگذشت فردوسی ،همزمان با چیرگی تاتار و لگدکوب شدن فرهناگ
ایرانی ،یکی از مورخان سرشناس تازی ،عزالدین محمد بن اثیر نیز ،ایرانیاان را ماورد انتقااد
قرار داده و معتقد است که اسهورههای ایرانیان ،گوشپاذیر و خوشاایند اندیشاه و سرشات
نبوده و برایند پندارهای آنان است ( ابناثیر .)22/1 :15۳۳ ،وی اساهورۀ ضاحاک را از ساخنان
یاوۀ ایرانیان دانسته و میگوید که ایرانیان دربارۀ ضحاک ،دروغپردازیهای شاگفتانگیازی
دارند که درخور پردازش نیست (هماان .)20 :در جای دیگری نیز هنگاام یاادکارد از اساهورۀ
رمزآمیز کیکاووس ،ایرانیان را «دروغگو» میخواند (همان.)1۳5 :
5ا .5پاسخ به انتقادات ناقدان کهن
در چرایی اینگونه داوریها ،باید به چند نکته اشاره کرد:
5ا5ا .1بنا بر بعضی از تعاری  ،اسهوره را سرگذشت آغازین واقعی و بسایار ارزمناد و
گرانقدر ،و سنتی قدسی یا مینوی و منشأ آداب و رسوم آیینی و عرفی دانستهاناد (ایلیااده،

5 :1025اا )10و چون اسهوره نیز ادعای قدسی بودن دارد ،دین آن را برنمیتابد و در نگااه
دینباوران گذشته ،پذیرش اسهوره ،ناپسند بودهاست.
5ا5ا .5چندان شگفت نیست اگر مور عارب ،اباناثیار ،خاود داساتانساازی کناد و
فرومایگیها و بدسرشتیهای ضحاک تازی را نپذیرد و او را پادشاهی دادگر و مردمدوست
در شمار آورد (ابناثیر ،)20/1 :15۳۳ ،اما باید دانست که فردوسی آفرینندۀ شخصیت ضحاک
نبوده ،بلکه مآخذ و آثاری مانند خداینامهها و اوستا ،کتاب مقدس زردشتیان ،که فردوسای
در سرودن شاهنامه از آنها بهره گرفته ،ضحاک را آژیدهاک و از نسآ اهریمن شمردهاند
(پااورداوود .)5/1 :1022 ،اوسااتا فریاادون را پیااروزی ماایدانااد کااه «اژیدهاااک را فروکوفاات؛
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[اژیدهاک] سهپوزۀ سهکلۀ ششچشم را ،آن دارندۀ هزار [گونه] چاالکی را ،آن دیو بسیار زورمند
دروج را ،آن دروند آسیبرسان جهان را ،آن زورمندترین دروجی را که اهریمن برای تبااه کاردن
جهان اشه ،به پتیارگی در جهان استومند بیافرید» (اوستا/یشتها ،بند  ،20به گزارش دوستخواه:1051 ،

 )205و به تعبیر دیگر ،ضحاک «براساس روایات کهن ،نام دیوی بسیار زورمند است که اهریمن
وی را با سه دهان و سه سر و شش چشم برای تباهی جهان مادی آفریاد» (یااحقی.)22۳ :10۳2 ،
به نظر بهار (« ،)150 :10۳2ضحاک در اوستا دقیقاً اژدهای مخوفی است که مانند برابار خاود در
وداها ،ویشوه روپۀ  visvarupaسهسر ،گاوها را میدزدد و شاهان و پهلوانان با ایان اژدهاکشای،

کار ویژۀ خود ،یعنی برکاتبخشای را انجاام مایدهناد» .بایاد گفات دارمساتتر ،خاورشاناس
فرانسوی ،نیز داستان ضحاک را بازماندۀ یکی از اساطیر کهن میداند (صفا.)22۳ :1000 ،
5ا5ا .0درستی هر پدیدهای ،با دانش ،دریاافتنی نیسات ،چنانکاه نمایتاوان درساتی
اساطیر و رمزی بودن آن را با علم نشان داد .اسهوره هم بهسان معجزه ،باا سانجههاای
علمی سازگاری ندارد .از این روی ،باید اسهوره را با منهق اساطیری ارزیابی کرد .اسهوره،
پاسخ ذهن پرسشگر گذشتگان به چیستی و چگونگی پدیدههاست .پس باید با سنجههایی
از جنس همان سنجههای جامعه و چهارچوبهای فرهنگیای که اسهوره در آن پیدا شده،
بررسی و دریافت شود (فرای )101 :1050 ،وگرنه روشن است که دروغ و یااوه و ناخوشاایندِ
اندیشه خواهد بود .پس برای درک اسهوره ،باید با منهق اساطیری و عالم زبانی ادبیات به
آن روی آورد؛ چراکه عالم اسهوره ،همان عالم خیالی ادبیات است.
5ا5ا .2چنین کسانی ،تاریخنگار و در جستوجوی حقایقی هستند که باه قلام تااریخ
درآورند .به عبارت دیگر ،اینها تاریخنویساند و بر روش اندیشۀ آنان ،خردورزی تاریخنگار
و دانشمند ،و نه ادیب ،چیره است .از این روی ،در بخش اسهورهای شاهنامه ،چیازی کاه
یاور آنان باشد ،یافت نمیشود و اگرچه آنان با رویکرد خاص خود در حماساه باه حقاایق
تاریخی نمیرسند ،این موضوع ،به ارزش حماسۀ ملی ایران خللی وارد نمیآورد و از ارزش
آن نمیکاهد و به همین دلیآ درحالیکه ابناثیرِ مور معتقد است که در میان داستانهای
ایرانیان (شاهنامه) چیزی را نیافته که برای او در نگارش تاریخش ،ساودمند باشاد ،بارادر
ادیبش ،ضیاءالدین نصرهللا درباارۀ برجساتهتارین اثار اسااطیری ایاران ،یعنای شااهنامه،
دیدگاهی خالف وی دارد؛ او بر آن است که «فردوسی شاهنامه را که قارآن عجام اسات ،در
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شصت هزار بیت سرود و اهآ فن ،معترفاند که بهتر از آن پدید نیامدهاست ،ولی در زبان تاازی،
چنین اثر بلند و زیبایی یافت نمیشود» (ابناثیر02۳/5 :155۳ ،ا.)025

عالوه بر نظر ستایشآمیز ابناثیر ،ادیبِ عرب ،دربارۀ شاهنامه ،دیگرانی نیز بودهاند که
پس از ترجمۀ شاهنامه به دست مول در فرانسه ،باا نگااهی فرهنگای و ادبای درباارهاش
قضاوت کرده و با دیدۀ تحسین بدان نگریستهاند؛ از جملاه ارنسات رِناان (1۳50اا،)1۳55
نویسنده و محقق فرانسوی ،که شاهنامهی فردوسی را سند بزرگ نبوغ و خالقیت ایرانای
دانسته و جین آمپِر (1۳00ا ،)1۳22منتقد فرانسوی ،کاه فردوسای را یکای از بازرگتارین

شاعران عالم بشری دانسته و ادوارد کُوِل (1۳52ا ،)1500مستشرق انگلیسی ،که شااهنامه
را با ایلیاد هومر مقایسه کرده و معتقد است که شاهنامهی فردوسی در سراسر آسایا نظیار
ندارد و ویکتور هوگو (1۳05اا ،)1۳۳2نویسنده و شاعر رمانتیاو فرانساوی ،کاه در کتااب
افسانۀ قرون از عظمت فردوسی بسیار یاد کردهاست (آذر5۳5 :10۳۳ ،ا )5۳5و باز شخصایتی
دیگر مانند چرنیشفسکی ،که فردوسی را همسنگ و همپایاۀ شااعرانی چاون شکساپیر و
دانته و دیگر نوابغ ادبیات جهان دانستهاست (صمد.)۳0 :1051 ،
 .0نقد و نظر بعضی از ناقدان معاصر

0ا .1نقد طه ندا بر استهرادهای شاهنامه
طه ندا از پژوهشگران شاهنامه ،این کتاب را گرفتار استهرادهای درازدامنی مایداناد کاه
پیوستگی موضوعی را از میان میبرد و در بخشهای مختل آن ،گسست پدیدار میکند.
این پژوهشگر مصری بر آن است که «سراینده گاه موضوع را به فراموشی میسپارد و قباآ از
پرداختن به پیش و پس آن موضوع ،پیوسته از خود ،عاطفاه و اندیشاههاایش مایگویاد .چناین
استهرادهایی است که در شاهنامه ،آزردگی و خساتگی باه باار مایآورد و منظوماه را بایهایچ
انگیزهای بس به درازا میکشاند» (ندا.)015 :1522 ،

استهراد که غربیان آن را  Digressionمینامند ،مصدر باب استفعال از مجرد طرد به
معنای «پیش دشمن خویش باه هزیمات شادن بارای فاریفتن او» (بیهقای )025 :1025 ،اسات.
همچنین به معنی «به حیله گریختن ،و در اصهالح بدیع آن است که گوینده از موضاوع اصالی
سخن به سخن دیگری که اغلب در بیان آن غرض خاصی وجود دارد ،بپردازد و دوباره به موضوع

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

دنبال کردن آن» است.
اگرچه بیشتر بدیعنویسان امروز ،به این صنعت نپرداختهاند ،بالغیون کهان ،اصاهالح
استهراد را به این معنی به کار بردهاند که «سراینده در وص چیزی باشد ،سپس خواستار چیز

دیگری شود ،چنانچه سخنش را بگسلد یا به گفتۀ پیشین بازگردد» (ابنرشیق قیروانی)505 :1201 ،
یا اینکه «شاعر وصفی بر یو نسق میراند تا چون به آخر رساند ،آنچه مقصود باشد از شعر بدان

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

جرجانی (:10۳0

« )۳االستهراد :سوق الکالم علی وجه یلزم منه کالم آخر و هو غیر مقصود بالذات ،بآ باالعرض».
به هر حال ،از دیرباز در ادبیات فارسی ،استهراد کاربرد داشتهاست (ناو .تاودوآ.)22 :10۳۳ ،
اینکه در شاهنامه نیز استهراد دیده میشود ،پذیرفتنی است (فروزانفار )1025 :2۳ ،و اینگونه
استهرادها در ادبیات فارسی نظایر فراوانی دارد ،ولی باور طه ندا درست نیست که فردوسی
را در کاربرد این صنعت بدیعی «بیانگیزه» میداند و برای آن کارکردی جز بلنادتر شادن
شاهنامه برنمیشمارد .بیگمان ،فرزانۀ طوس برای رسیدن باه دساتکام دو خواساته ،از
استهراد بهره جستهاست:
0ا1ا .1استهراد برای اشاره به فلسفۀ حیات
فردوسی حکیم اسات .حکمات او اقتضاا مایکناد کاه عاالوه بار راویات داساتانهاا و
سرگذشتها ،گاهی در مقام یو فیلسوف عقآگرا وارد عرصه شود و اسهوره و حماساه و
تاریخ را به حکمت خویش بیاراید؛ بناابراین اساتهراد شااهنامه ،نشاانۀ نااتوانی شااعر در
سخنوری یا دلیلی بر ضع و نقص شاهنامه نیست ،بلکه امتیاز محسوب میشود و دلیلای
بر فرزانگی شاعر است .از سوی دیگر ،استهراد از قدرت و خالقیت و ذهن وقاد فردوسای
حکایت میکند که از راه تداعی معنیهای مختل  ،مسایآ گوناگون را در اثر خاویش باه
بیان میکند .او در جاهای فراوانی زماام ساخن را باه خویشاتن خاویش مایساپارد و از
گردآوری شاهنامه ،پیری ،ناتوانی ،تنگدستی ،پیوند خود با مردم ،ساتایش هامروزگاارانی
چااون ساالهان محمااود و ابوالعبااس اساافراینی و حاای قتیبااه و علاای دیلماای ،روزگااار و
دگرگونیهای آن و ناگواریهایی چون مرگ فرزند ،سخن میگوید و عاطفه و اندیشههای
ویژۀ خود را به نمایش میگذارد .از این روی میتوان شاهنامه را شناسنامۀ حیات فردوسی
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دانست .نولدکه ( )1۳2 :10۳5پس از خواندن چنین سرودههایی است که فردوسی را سرایندۀ
غنایی درجۀ یو به شمار آوردهاست .برای نمونه ،مرگ اسکندر در یاد سرایندۀ سالخوردۀ
رنجور ،اقبال جوانی و مستمندی و خمیدگی و سپیدمویی و پیری و رنج زمانه و بیوفاایی
روزگار را تداعی میکند:
اال ای باااااارآورده چاااااار بلنااااااد!
چاااو باااودم جاااوان در بااارم داشاااتی
هماااای زرد گااااردد گااااآ کامگااااار
دوتااا گشاات آن ساارو نااازان بااه باااغ
پااار از بااارف شاااد کوهساااار سااایاه
بااااه کااااردارِ مااااادر باااادی تاااااکنون
وفاااا و خااارد نیسااات نزدیاااو تاااو
مااااارا کااااااو هرگاااااز نپاااااروردهای
هاار آنگااه کااه زیاان تیرگاای بگااذرم

چاااه داری باااه پیاااری مااارا مساااتمند؟
باااه پیاااری ،چااارا خاااوار بگذاشاااتی؟
همااای پرنیاااان گاااردد از رناااج ،خاااار
همااان تیااره گشاات آن گراماایچااراغ
همااای لشاااکر از شااااه بیناااد گنااااه؟
هماایریخاات بایااد ز رنااج تااو خااون
پاااار از رنجاااام از رای تاریااااو تااااو
چااااو پاااارورده بااااودی نیااااازردهای
بگاااااویم جفاااااای تاااااو باااااا داورم
(فردوسی111/۳ :10۳2 ،ا)115

0ا1ا .5استهراد به منظور اندرزگویی و آموزههای گوناگون
شاهنامه فقط اثری حماسی نیست ،بلکه جنبۀ تعلیمی نیز دارد .پرداختن باه هماین جنباه
میتواند انگیزۀ دیگر فردوسی در استهراد بوده باشد« .موضوعاتی مانناد توجاه باه ماذهب و
تعالیم دینی ،پند و اندرز و نتایج اخالقی پایان داستانها ،ستایش علم و دانش و آگااهی ،فضاائآ
اخالقی و عفت کالم سراینده ،فضایی تعلیمی و اخالقی را بر شاهنامه حاکم ساختهاست» (خلیلای
جهانتیغ و دهرامی.)21 :1050 ،

آموزههای سیاسی این کتاب بیشتر برای پادشاهان ،و آماوزههاای دینای و اخالقای و
تربیتی برای همگان است .گاه فردوسی این آموزهها را در زیرساخت داستانها گنجاناده و
گاه در پایان سخن آورده ،که به نظر طه ندا استهراد را پدیدار ساختهاسات؛ بارای نموناه،
سرایندۀ شاهنامه پس از طوفان و مرگ شااپور ساوم در نخچیرگااه و پایش از پادشااهی
بهرام ،چنین اندرز میدهد:
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جهاااانجوی شااااپور جنگااای بمااارد

کااااله کیااای دیگاااری را ساااپرد

میااااز و منااااز و متااااز و مااارنج

چه تازی به کین و چه نازی به گنج؟

که بهر تو این است زیان تیارهگاوی

هناار جااوی و راز جهااان را مجااوی

کااه گاار بااازیااابی ،بپیچاای بااه درد

پِااژوهش مکاان ،گاارد رازش مگاارد

چنااین اساات کااردار ایاان چاار تیاار

چااه بااا ماارد برنااا چااه بااا ماارد پیاار

خردمناااد و شایساااته بهااارامشااااه

هماای داشاات سااوی پاادر چنااد گاااه
(فردوسی521/۳ :10۳2 ،ا)525

ناگفته نماند که باور طه ندا را نمیتوان پذیرفت که استهراد را مایۀ آزردگی و خستگی
خوانندۀ شاهنامه میداند؛ زیرا نخست آنکه استهراد از آرایههاای ادبای اسات و اصاآ آن
ایرادی ندارد ،که اگر چنین بود ،باید بر رفتوبرگشتهای اشعار مولوی و سنایی و عهار و
سایر شاعران هم ایراد گرفت ،درحالیکه طرح داستاندرداستان مثنویهای عهار و سنایی
و مولوی میتواند معیار ارزش و قدرت هنری و خالقیت آنان باشد .دیگر آنکه گریازهاای
فردوسی ،کوتاه است و هرگز فراموش شدن داستان و بیسارانجامی آن را در پای نادارد؛
برای نمونه ،خردورز توس ،آنگاه که شاپور ذواالکتاف ،قیصر را در تیسفون گرفتار کرده و
بزرگان سپاهش را به بند کشیدهاست ،به صورت کوتاه و در گریزگاه استهراد ،توصایه باه
بیآزاری و مردمی میکند:
گرفتناااد بسااایار و کردناااد بناااد

چنااین اساات کااردار چاار بلنااد

گهاای زو فااراز آیااد و گااه نشاایب

گهاای شاااادمانی و گااااهی نهیاااب

باایآزاری و مردماای بهتاار اساات

کاارا کردگااار جهااان یاااور اساات

چاااو شاااب دامااان روز اندرکشاااید

درفااش خااور آماااد ز باااال پدیاااد
(همان)520 :

گذشته از اینها ،چنانچه سراینده حس کند که گریزش به درازا میکشد ،به خود نهیب
میزند که بر سر داستان شود؛ برای نمونه ،هنگام پرداختن به مارگ ناجوانمرداناۀ رساتم،
فردوسی از امیدِ پایان بخشیدن شاهنامه به نام سلهان محمود ،بزم و رزم و بخش و شکار
و داد او ،کهنسالی و تهیدستی خویش ،چشمداشت دیناار از شاهریار ،امیاد باه آمارزش
کردگار و ...میگوید ،ولی چون استهرادش به درازا میکشد ،یادآور میشود که اکنون باید
بر سر داستان و روایت آزادسرو شود:
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کنااون بااازگردم بااه گفتااار ساارو

فروزناادۀ سااهآ ماهااان بااه ماارو
(فردوسی)050/2 :10۳2 ،

پس باید گفت که اگرچه گاه استهرادهایی در شاهنامه دیده میشود ،برخالف نظر طه
ندا ،این استهرادها بههیچوجه از نوع درازگاوییهاای بای هادف و انگیازه نیسات و روح
مخاطب را خسته نمیکند ،بلکه گریزهایی ضروری است که به تناسب فضاای روایات ،از
فلسفۀ هستی بشر و فضیلتهای تربیتی میگوید و تلنگری به روح و جان خواننده میزند
تا خود را از آنچه بر دیگران گذشته ،برکنار نداند .بنابراین تأکید و تکرار غیرمستقیم پیامی
است که در بیشتر داستانهای شاهنامه وجود دارد و «از نمونههاای اعاالی بالغات شامرده
میشود» (یوس پور.)5۳0 :10۳2 ،

0ا .5انتقاد از جایگاه کمرنگ مردم در شاهنامه
در اوایآ سدۀ بیستم ،ادوارد براون ( ،)125/5 :1521خااورشاناس بریتانیاایی ،اظهاار عقیاده
میکند که با آنکه هماواره ماردم در خااور و بااختر باه شااهنامه پرداختاه و کوشششاان
فراخواندن همگان به سوی این کتاب باودهاسات ،ولای خاود در آن ،مشاارکت ندارناد و
شاهنامه اثری مردمی نیست .شاید بد نباشد اگر در اینجا اشارهای هم به نظر احمد شااملو
داشته باشیم که بر غیرمردمی بودن شاهنامه باور داشت:
در میان همۀ تاجداران شاهنامهى فردوسى ،ضحاك تنها کسى است کاه نمایتواناد
بگوید"منم شاه با فره ایزدى /همم شهریارى ،همم موبدى" و این خود ثابت مایکناد
که ضحاك از دودمان شاهى و حتی اشراف دربارى نیست ،بلکه فردى اسات عاادى
که از میان تودۀ مردم برخاسته .ازآنجاکه این دوره به کلى از جنبههاى الهى کاه باه
دورههاى دیگر دادهاند ،جداست ،باید پذیرفت که دورهای انسانى است ...این ضاحاك
در نظر پردازندۀ اسهوره ،چنان ناپاك جلوه کاردهاسات کاه دیگار باه لقاب ایراناى
آژىدهاك یا اژدهاو به اسم ایرانیاش بیوراَسپ توجهى نکرده ،او را یکباره غیرایرانى
و بهخصوص تازى خوانده و به خیال خود ،این ننگ را از دامن ایرانیاان ساتردهاسات
که خدانخواسته یکى از آنها بر علیه امر مقدسى چون نظام طبقاتى قاد علام کناد»
(سخنرانی شاملو در آوریآ  1551در دانشگاه برکلى کالیفرنیا).

طه ندا یکی دیگر از شاهنامهپژوهان ،این دیدگاه براون را تعدیآ کارده و بارای تاودۀ
مردم در شاهنامه ،جایگاه کمرنگی قایآ شدهاست .وی بر آن است که «در این اثر ،نماایش
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جنبههای گوناگون زندگانی پادشاهان و الیههای باالدست وابسته به آنان ،پررناگتار از نماایش

جنبههای زندگی تودۀ مردم جامعۀ ایران است» (ندا .)5۳2 :1522 ،او چرایی این پدیده را از آنجا
میداند که در باور وی ،کوشش شاهنامه در پرداختن به پادشاهان ،بزرگیهاا و افتخاارات
آنان بودهاست .در پاسخ به این انتقاد باید گفت که از نظر صوری نمیتوان این دیادگاه را
چندان نادرست انگاشت و شاید حضور شخصیتهای مردمی در شاهنامه بسیار برجساته و
پررنگ نباشد ،ولی دو نکته را هم نباید از یاد برد:
یکی آنکاه شااهنامه خارد جمعای ایرانیاان اسات و مایهندوساتی و ایارانخاواهی،
برجستهترین ویژگی آن محسوب میشود .فردوسی بیش از هر چیز ،در پای زناده کاردن
ایرانیان است و بنا به گفتۀ خود براون ( )50۳ :1022در جای دیگر ،شاهنامه «نمایندۀ مجاد و

عظمت قومی آنان (ایرانیان) است» .از این روی ،همگان ،وامدار این کتاب هستند .او هریاو
از پادشاهان و پهلوانان را که بزرگ میدارد ،بیگمان نمایندۀ ایران میپنادارد و خواساتار
چیزی جز سرافرازی سرزمین آریایی و نگاهبانی مردم آن نیستند؛ مثالً رساتم در نبارد باا
اسفندیار ،چنین میگوید:
به گیتی چناان دان کاه رساتم مانم

فروزناااادۀ تخاااام نیاااارم ماااانم

نگهااادار ایاااران و شااایران مااانم

بااه هاار جااای ،پشاات دلیااران ماانم
(فردوسی)318/5 :5831 ،

و در داستان دوازدهر دربارۀ گودرز ،ساالرسپاه ،چنین آمدهاست:
همااه خواندنااد آفاارین سااربااهساار

اباااار پهلااااوان زمااااین دربااااهدر

کااه ای نااامور پشاات ایاارانسااپاه!

پرساااتندۀ تخااات تاااو بااااد مااااه

فاادای سااپه کااردهای جااان و تاان

باااه پیاااریزماااان روزگاااار کهااان
(همان)301/1 :

دیگر آنکه اگرچه کوشش شاهنامه بیشتر در پرداختن باه پادشااهان و نماایش الیاههاای
گوناگون زندگانی آنان بوده ،در این باره نباید بر شاهنامه خرده گرفت؛ چراکه کتاب شاهان و نه
تودۀ مردم است ،و بهطورکلی در ایران باستان هم ،شاهان عادل ،نظرکردۀ اهورامزدا هساتند و
فرمان آنان ،فرمان خداست .ایشان سایۀ او بر زمین و دارای فرۀ ایزدی هستند و در واقع کاهن
ا شاه محسوب میشوند .بنابراین ،تاریخ شاهان ،تاریخ همۀ مردم ایران باه حسااب مایآیاد و
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جدای از آن نیست .از این روی ،آنگااه کاه یکای از خااورشناساان آلماانی درباارۀ شااهنامه،
پژوهشی را به زبان فرانسوی نگاشته ،نام ( Liver des Roisکتاب پادشاهان) را بر آن نهاده
که امروزه برگردان فارسی مقدمۀ این اثر به قلم جهانگیر افکاری و با عنوان دیباچۀ شاهنامه در
دسترس است .بهتر آن است که گواه این باور از زبان خود فردوسی آورده شود:
بااادین ناماااۀ شاااهریاران پااایش
همه رزم و بزم اسات و رای و ساخن

بزرگااان و جنگاای سااواران پاایش،
گذشاااته بسااای روزگاااار کهااان
(همان)838/۶ :

0ا .0انتقاد از باورهای اعتقادی فردوسی
همواره باور و مذهب ،یکی از پدیدههای پرسشبرانگیز دربارۀ بسیاری از بزرگان گذشتۀ ادب
این سرزمین بودهاست .با آنکه اندیشۀ فراگیر دربارۀ کیش فردوسای ،اساالم و تشایع اسات،
برخی معتقدند که فردوسی با وجود اشعاری که در ستایش چهار خلیفۀ مسلمین گفته ،چندان
هم مسلمان مقیدی نبودهاست« :این طرز فکر ،بیشتر نظر یو نفار وطانپرسات ایرانای اسات و
ربهی به تشیع ندارد ...و او هیچوقت جداً معتقد به یو مذهب رسمی نبودهاست (نولدکه.)۳0 :10۳5 ،
پیروان این دیدگاه ،دستاویزهایی چون میهندوستی و پشتیبانی فردوسای از ایرانیاان ،دریاغ
خوردن وی بر شکوه ازدسترفتۀ آنان در برابر تازیان [به پشتوانۀ سخن نویسندۀ چهارمقاله]،
به خاک سپرده نشدن فردوسی در گورستان آن روز مسلمانان (نظامی عروضای )۳0 :10۳0 ،و...
را گواهی بر باور خود میدانند ،اما اگر به شاهنامه و سخنان خود فردوسای دقات کنایم ،باه
ابهال این نظر و اعتقاد سرایندۀ شاهنامه به اسالم ،بهتر پی خاواهیم بارد .در یاو نگارش
فراگیر ،سرودههای او پیرامون اسالم در دو دسته جای میگیرند:
نخست ،آنچه در متنهای پایۀ وی نیامدهاست .فردوسی این سرودهها را بیشتر در آغاز
و پایان داستانها و هنگام پرداختن به احوال و اندیشه و عواط خویش ،در شاهنامه آورده
و در البهالی این بخش ،باورهای خود را دربارۀ اسالم گنجاندهاست .برای نمونه ،در پایان
پادشاهی اردشیر ،چنین آوردهاست:
از او باااااار روان محمااااااد درود
سااار انجمااان بُااد ز یااااران علااای
هماااه پااااک بودناااد و پرهیزگاااار

بااه یااارانْش باار هاار یکاای برفاازود
کاااه خوانناااد او را علااای ولااای
سااخنهایشااان برگذشاات از شاامار
(فردوسی)598/7 :5831 ،
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به نظر بسیاری از محققان امروز نیز فردوسی یو مسلمان شیعه است:
در هر حال ،دین شاعر ،اسالم و مذهب او تشیع است .اعتقاد شاعر به تشایع ،هام از
خود شاهنامه پیداست و هم از قدیم گزارش شدهاست ،ولی در روزگار ماا کساانی در
مذهب او و یا فرقۀ تشیع او شو کردهاند .برخی او را تنها شیعی نامیادهاناد و برخای
این پرسش را که فردوسی شیعی زیدی ،شیعی اسماعیلی یا شیعی دوازدهاماامی باود،
بازگذاشتهاند (خالقی مهلق.)1۳ :10۳2 ،

دستۀ دیگر ،آنچه بر پایۀ منابع در دسترس خود سرودهاست .در ایان دساته ،ساراینده
بیآنکه به دیدگاههای فردی خویش بپردازد ،آنچه در کتابهای تااریخی ،درباارۀ اعاراب
خوانده ،بازگفتهاست و در اینجا فقط یو گزارشگر است .نباید از نظر دور داشت که بعد از
اسالم ،نهضت شعوبی ایران و عرب پیدا شد که هریو مفاخرات خاص خاود را داشاتند و
بعید نیست که این مفاخرات به منابع مورد استفادۀ فردوسی نیز راه یافته باشد .برای نمونه
میتوان به گفتههایی که رستم ،پور هرمزدشاه ،در نامهای به سعد بن ابایوقااص ،درباارۀ
اعراب نوشتهاست ،استناد کرد:
یکااای ناماااهای بااار حریااار سااااپید

نویساانده بنوشاات تابااان چااو شااید

باااه عناااوان بااار ،از پاااور هرمااازدشااااه

جهاااانپهلاااوان رساااتم نیاااوخاااواه

ساااوی ساااعد وقا ااصِ جوینااادهجناااگ

جهان کرده بر خویشاتن تاار و تناگ...

بااه ماان بااازگوی آنکااه شاااه تااو کیساات

چااه مااردی و آیااین و راه تااو چیساات

بااه ناازد کااه جااویی هماای دسااتگاه

برهنااااه سااااپهبد ،برهنااااه سااااپاه

بااه نااانی تااو ساایری و هاام گرْساانه

نااه پیااآ و نااه تخاات و نااه بااار و بنااه

بااه ایااران تااو را زناادگانی بااس اساات

که تاج و نگین بهر دیگر کاس اسات...

باااه ساااالی هماااه دشااات نیااازهوران

نیابناااد خاااورد از کاااران تاااا کاااران

شااما را بااه دیااده درون شاارم نیساات

ز راه خاااارد مهاااار و آزرم نیساااات

باادان چهااره و زاد و آن مهاار و خااوی

چناااین تااااج و تخااات آمااادت آرزوی

جهااان گاار باار اناادازه جااویی هماای

ساااخن بااار گزافاااه نگاااویی همااای

این سرودههاست که برخی را به این گمان افکنده که فردوسی با مسلمانان باه ساتیز
پرداخته ،ولی باید دانست آنچه سرایندۀ امانتدار در این بخش آورده ،حقایق تاریخی است
و درستی آن با فرمایش حضرت علی(ع) در نهجالبالغه تأیید میشود:
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و انتم معشر العرب علی شر دین و فی دار شر ،منیخون بین حجارة خشن و حیاةُ صمٍ
تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دمااءکم و تقهعاون ارحاامکم .شاما ای
مردم عرب! بدترین آیین را برگزیده بودید و در بادترین سارای خزیاده .منزلگاهتاان
سنگستانهاای نااهموار ،همنشاینتان گارزهمارهاای زهاردار ،آبتاان تیاره و نااگوار،
خوراکتان گلوآزار ،خون یکدیگر را ریزان ،از خویشاوند بریده و گریازان (نهاجالبالغاه،
 :10۳0خهبۀ .)52

و حتی در کتابهای عربی تاریخی همان روزگارِ آفریدگار شاهنامه مانناد غارر اخباار
ملوک الفرس و سیرهم دربارۀ دیدار رستم فرخزاد و پیو سعد ابیوقاص نیز آمدهاست:
مغیرة بن شعبه از جانب سعد ،به سافارت ،نازد رساتم آماد .رساتم در او باه حقاارت
نگریست .از پوشاکی که بر تن داشت ،پرسید .رستم گفت :کار ما با شما گروه تازیان،
مانند کار روباهی است که در موستانی درآمد .خداوند موستان ،کار او را کوچو شمرد
و او را رها کرد تا به انگورهای او دست یافت؛ فربه شد؛ گستا شد و ویرانی باه باار
آورد (ثعالبی.)2۳5/1 :102۳ ،

طه ندا ( ،)555 :1522پژوهشگر مصری ،نیاز بار آن اسات کاه فردوسای باه اساالم و
مسلمانان گزندی نرساندهاست و آنگاه که از زبان ایرانیان ،تازیان را دارای ویژگایهاایی
خشن میداند و نمونههایی از نادانی آنان و پیشرفتهاایی را کاه ایرانیاان ،هماواره از آن
برخوردار بودهاند ،نشان میدهد ،نباید بر وی خرده گرفت؛ چراکه همۀ اینها در تاریخ آمده
و نمیتوان دشمنی فردوسی با اسالم و مسلمانان را از آن دریافت نمود.
عالوه بر همۀ اینها باید توجه داشت که در نباردهاای قادسایه و جلاوال و حلاوان و
نهاوند ،خشونت و تخریب غریبی متوجه ایران و ایرانیان شد؛ بنابراین نمیتوان از فردوسیِ
ایرانیِ وطندوست ،انتظار داشت که به دلیآ مسلمان بودن ،ستایشگر جنایات عرب باشد.

0ا .2انتقاد از لغزش در روند رخدادها در شاهنامه
طه ندا ( )001 :1522بر آن است که «در شاهنامه ،لغزشهای فراوانی وجاود دارد کاه برخای از

آنها به روند رخدادها و تناقض آنها ...باازمیگاردد» .او نموناۀ ایان پدیاده را کشاته شادن
پهلوانانی چون کلباد و کاموس کشانی و کهرم در یو دوره ،و ساپس بازگشات آناان در
دورهای دیگر میداند.
اینها نمیتواند گویای لغزش در روند رخدادها باشد؛ چهبسا شاعر و نویسندهای بنا بار

نقد محققان بر شاهنامهی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا) 515/

موقعیت روایت ،از زاویۀ دیدی خاص ،در یو صحنه به بخشی از زندگی و کنش قهرمان
داستان خود بپردازد و در جایگاه روایتی و موقعیتیِ دیگاری ،دوبااره هماان شخصایت را
احضار کند و به زاویۀ دیگری از زندگی او بپردازد و یا در پیوند با شخصیتی دیگر ،گفتار و
اعمال دیگری را راجع به او بازگوید .در شاهنامه میتوان نمونههایی یافت که رویدادهاای
یو روزگار را در روزگاری دیگر ،جای دادهاست ،آنچنانکه با سنجیدن شاهنامه و مناابع
تاریخی دوران اشکانیان و ساسانیان ،درمییابیم که فردوسای رویادادهاای روزگاار یاو
پادشاه را به پادشاه دیگری نسبت دادهاست (دانشور .)0 :10۳2 ،از این دست رخدادها میتوان
گمان نادرست وجود زند و اوستا را در روزگار فریدون نام برد:
جهاااانجویِ باااا داناااش افراسااایاب
نشست انادران مارز زان کارده باود

نشسته به کندز به خورد و باه خاواب
کااه کناادز فریاادون باارآورده بااود

بااااارآورده در کنااااادز آتشاااااکده

همااااه زنااااد و اسااااتا باااازر آژده
(فردوسی)52۳/2 :10۳2 ،

درست است که در نزدیکی بخارا  ،شهری به نام کندز (بیکند) در دورۀ افراسیاب بارپاا
بوده و برخی آن را پایتخت وی دانستهاند (نو .لسترنج255 :10۳۳ ،؛ حدود العالم من المشرق الی
المغرب ،)102 :1025 ،ولی نباید از یاد برد که هنوز در روزگار فریدون ،زردشت زاده نشده بود
که اوستا و زند به نگارش درآمده باشد .در هنگام پادشاهی گشتاسب است که این پیاامبر
ظهور میکند .طبق روایت مورخان معتبر و موثقی چاون مساعودی و ابوریحاان بیرونای،
زردشت  52۳سال پیش از اسکندر (تاریخ اسکندری) ( 225ق.م ).دیده به جهان گشودهاست.
گشتاسب در  25سالگیِ زردشت ،به سال  25۳ق.م .دین وی را پذیرفت که ایرانیاان ایان
تاریخ را مبدأ گاهشماری ایرانی یا اوساتایی شامردهاناد (ترابای .)5 :10۳۳ ،در جاایی دیگار،
فردوسی ( )2۳/2 :10۳2خود در این باره میگوید:
در ایااوان گشتاسااپ باار سااوی کااا
همااه باارگ وی پنااد و بااارش خاارد
خجساااتهپااای و ناااام او زردهشااات

درختااای گشااان باااود بسیارشاااا
کساای ک ااو خاارد پاارورد کاای مُ ارد
کاااه آهااارمن بااادکنش را بکشااات

همچنین میدانیم که به باور بیشتر دانشمندان ،زند را موبدان در دوران ساساانیان باه
نگارش درآوردهاند (آموزگار .)155 :10۳2 ،نمونۀ دیگر این لغزش ،شاگرد افالطاون شامردن
پیو قیصر به سوی بهرام گور است:
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بفرماااااود تاااااا موباااااد موبااااادان

برفاااات و بیاااااورد چناااادی ردان

بااادو گفااات شاااد کاااار قیصااار دراز

رسااولش هماای دیاار یابااد جااواز

چه مرد اسات و انادر خارد تاا کجاسات؟

کااه دارد روان از خاارد پشاات راساات

باااادو گفاااات موبااااد انوشااااه بَاا ادی

جهاناااادار و بااااا فااااره ایاااازدی

کساای کااش فالطااون بُ ادهساات اوسااتاد

خردمناااد و باااادانش و بااااناااژاد
(فردوسی)201/۳ :10۳2 ،

حال آنکه افالطون در سدۀ پنجم پیش از میالد ،و بهرام گور (بهرام پنجم) در سادۀ پانجم
میالدی میزیستهاست (برن11 :1020 ،؛ کریساتینسان .)0۳5 :102۳ ،از ایان روی ،نمایتواناد
پیو آمده به سوی بهرام ،شاگرد افالطون باشد.
دربارۀ اینگونه لغزشهای شاهنامه ،نباید از یاد برد که از یوسو ،اینگونه خردههاا کاه
امروزه بر شاهنامه گرفته میشود ،بر پایۀ روششناسی تاریخی استوار است که بنیاد آن را در
یکی دو سدۀ گذشته از غرب گرفتهایم و پیش از آن در نزد ایرانیان ،اساهوره و تااریخ ،مارز
چندان روشنی نداشتهاست .نگرش فردوسی حماسهسرا نیز به تاریخ ،اساطیری بودهاست؛ زیرا
اسهوره و حماسه و تاریخ ،همزاد یکدیگرند و چنان نیست که یکای پایش از دیگاری باوده
باشد؛ میتوان آنها را رودهایی دانست که در کنار هم پیش میرفتهاند ،آنچنانکه هر گااه
راه یکی بسته میشد ،آب آن به سوی دیگری میرفت .از این روست که گاه یو شخصیت
یا پدیدۀ تاریخی ،حماسی و ساپس اساهورهای مایشاد و گااه یاو شخصایت یاا پدیادۀ
اسهورهای ،حماسی و سرانجام تاریخی میگشت« .اسااطیر ،یاادی از حاوادت تااریخی اسات و
خدایان و قهرمانان ،مظهر سالطین یا پهلوانانی هستند که در گذشته میزیسته و از خاود در اذهاان
آیندگان خاطرههای خوش یا ناخوش بهجا گذاشتهاند» (عفیفی.)10 :10۳2 ،

از سوی دیگر ،شاهنامه گاه بر پایۀ منابع مکتوب و گاه بر بنیااد روایاتهاای شافاهی
مردمی سروده شدهاست .روشن است که در روایتهای مردمی ،تاریخ نیز از رهگاذر نقاآ
سینهبهسینه ،شا وبرگ پذیرفته و دستخوش لغزش شده ،ولی آنگاه کاه پایاۀ شااهنامه،
منابع مکتوب بوده ،به گفتۀ مول ( ،)55 :1022فردوسی همواره به مایههای نخستین خاود،
پایبند بودهاست؛ زیرا در آن روزگاران ،پس از پدید آمدن یو اثر ،روحیۀ نقد و پژوهش به
شیوۀ امروزی ،وجود نداشت و در پی این پایبندیِ فردوسی است که لغزشهای متنهاای
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پایه ،به شاهنامه راه یافته و از اوستا و زند در روزگار فریدون ساخن گفتاه و در پادشااهی
بهرام گور ،پیو قیصر را شاگرد افالطون دانستهاست.
 .2نتیجه
در میان اندیشمندان کهن ،از سدۀ پانجم مایالدی تاا دویسات ساال پاس از درگذشات
فردوسی ،میتوان کسانی را یافت که بر اسهوره و داستانهای ایرانیان خارده گرفتاهاناد؛
ابناثیر و موسی خورنی ارمنی و ابوریحان بیرونی از این گروهاند؛ البته نگاه منفی ابناثیار،
بیش از خورنی و بیرونی است .میتوان ریشۀ پندار آنان را در نگرش دینی و تعصب نژادی
و نداشتن منهق اساطیری و سنجههای درخور آن و چیره بودن خردورزی تاریخنگاران بر
روش اندیشۀ آنان جستوجو کرد .در دو سدۀ گذشته نیز بعضی از پژوهشگران غیرایرانی،
بر حماسۀ ملی ایران خردههایی گرفتهاند .طه ندا ،از پژوهشگران عرب ،شاهنامه را گرفتار
استهرادهای طوالنی میداند که خواننده را خسته میکند؛ حال آنکه بر خاالف بااور وی،
فردوسی از کاربرد استهراد ،دستکم در پی دو هدف عمده بودهاسات کاه یکای از آنهاا
اشاره به فلسفۀ حیات و پاسخ به پرسشهای بشر در این زمینه است و دیگری اندرزگویی
و پرداختن به آموزههای گوناگون تربیتی .گذشته از این ،گریزهای سخن فردوسای کوتااه
است و هرگز به بیسرانجامی داستانهاا نمایانجاماد .از ساوی دیگار ،بالغیاون کهان،

استهراد را در شمار آرایههای ادبی آوردهاند .ادوارد براون ،خاورشناس بریتانیایی ،شااهنامه
را فاقد گرایش مردمی میداند؛ چراکه بزرگداشتهای شاهنامه بیشاتر بارای پادشااهان و
پهلوانان سرشناس است ،ولی نباید از یاد برد که شااهنامه خارد جمعای ایرانیاان و ساند
میهنخواهی آنان است .هریو از این پادشااهان و پهلواناان ،نماینادۀ ایاران و خواساتار
سرافرازی سرزمین آریایی و پشتیبان ایرانیان هستند.
تئودر نولدکه ،فردوسی را مسلمان نمیداند .پیاروان ایان دیادگاه ،دساتاویزهاایی چاون
میهندوستی و پشتیبانی فردوسی از ایرانیان ،دریغ خوردن وی بر شکوه ازدسترفتۀ آنان باه
دست تازیان ،به خاک سپرده نشدن فردوسی در گورستان آن روز مسلمانان و ...را گواهی بر
باور خود میدانند .با درنگ در شاهنامه درمییابیم که فردوسی ،مسلمانی است که علای(ع) را
برتر از همۀ یاران پیامبر(ص) میداند ،ولی سرودههاای دساتۀ نخسات وی کاه گماان ساتیز
سراینده با مسلمانان و اسالم را پدید آورده ،ربهی به اعتقاادات او نادارد و براسااس حقاایق
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تاریخی بیان شدهاست و درستی آن ،حتی در کتابهای عربی تاریخی مانند غرر اخبار ملوک
الفرس و سیرهم و کتابهای دینی مانند نهجالبالغه نیز تأیید شدهاست.
طه ندا ،روند رخدادهای شاهنامه را دور از لغزش نمیداناد .باا سانجش شااهنامه و مناابع
تاریخی ،میتوان نمونههایی را یافت که فردوسی ،رویدادهای یو روزگار را در روزگاری دیگار
جای دادهاست ،ولی نباید از یاد برد که در زمان سراینده ،هنوز روششناسی تااریخی و فلسافۀ
تاریخ ،پدید نیامده و نگرش فردوسیِ حماسهسرا به تاریخ ،رویکردی اساطیری بودهاست.
منابع
نهجالبالغه ( ،)10۳0ترجمۀ سید جعفر شهیدی ،چاپ بیستویکم ،تهران ،علمی و فرهنگی.
آذر ،امیراسماعیآ ( ،)10۳۳ادبیات ایران در ادبیات جهان ،تهران ،سخن.
آموزگار یگانه ،ژاله ( ،)10۳2زبان ،فرهنگ و اسهوره ،چاپ دوم ،تهران ،معین.
ابناثیر ،ضیاءالدین نصرهللا ( ،)155۳المثآ السائر فی أدب الکاتب و الشااعر ،تحقیاق شایخ کاماآ محماد
محمد عویضه ،الجزء الثانی ،الهبعة االولی ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
ابناثیر ،عزالدین محمد ( ،)15۳۳الکامآ فیالتاریخ ،تحقیق ابایالفاداء عبادهللا القاضای ،الهبعاة االولای،
بیروت ،دارالکتب العلمیه.
ابنرشیق قیروانی ،ابوعلی الحسن ( ،)1201العمدة فی محاسن الشعر و آدابه ،تحقیق محمد محیایالادین
عبدالحمید ،الهبعة الخامس ،دارالجیآ.
ابوریحان بیرونی ( ،)10۳2آثارالباقیه ،ترجمۀ اکبر داناسرشت ،چاپ پنجم ،تهران ،امیرکبیر.
انوری ،حسن ( ،)10۳1فرهنگ بزرگ سخن ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران ،سخن.
انوشه ،حسن ( ،)10۳2فرهنگنامۀ ادبی فارسی ،جلد دوم ،چاپ یکم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ایلیاده ،میرچا ( ،)1025چشماندازهای اسهوره ،برگردان جالل ستاری ،چاپ اول ،تهران ،طوس.
برن ،ژان ( ،)1020افالطون ،ترجمۀ ابوالقاسم پورحسینی ،چاپ اول ،تهران ،هما.
بروان ،ادوارد گرانویآ ( ،)1022تاریخ ادبیات ایران ،برگردان فتحهللا مجتبایی و غالمحسین صدری افشار،
تهران ،مروارید.
بهار ،مهرداد ( ،)10۳2پژوهشی در اساطیر ایران (پارۀ نخست و دویم) ،چاپ دوم ،تهران ،آگاه.
بیهقی ،ابوجعفر احمد بن علی ( ،)1025فرهنگ مصادر اللغة ،تصحیح عزیزهللا جوینی ،چااپ دوم ،تهاران،
مؤسسۀ مهالعات و تحقیقات فرهنگی.
پورداوود ،ابراهیم ( ،)1022یسنا ،چاپ دوم ،تهران ،دانشگاه تهران.
ترابی ،ضیاءالدین ( ،)10۳۳زردشت و گاهشماری ایرانی ،چاپ اول ،تهران ،آوای کالر.
تودوآ ،ماگالی ( ،)10۳۳از پانزده دریچه نگاهی به فردوسی و شاهنامهی او ،ترجمۀ محمدکاظم یوس پور،
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چاپ اول ،رشت ،دانشگاه گیالن.
ثعالبی ،عبدالملو بن محمد ( ،)102۳غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم ،برگردان محماد فضاائلی ،چااپ
اول ،تهران ،نقره.
جرجانی ،عبدالقاهر ( ،)10۳0اسرار البالغة ،برگردان جلیآ تجلیآ ،تهران ،دانشگاه تهران.
حدود العالم من المشرق الی المغرب ( ،)1025به کوشش منوچهر ستوده ،چاپ اول ،تهران ،کتابخانۀ طهوری.
خالقی مهلق ،جالل (« ،)10۳2نگاهی دیگر به زندگینامۀ فردوسی» ،نامۀ ایران باستان ،سال ششم ،شامارۀ اول
و دوم ،صص 0ا.52
خلیلی جهانتیغ ،مریم و مهدی دهرامی (« ،)1050ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامهی فردوسی» ،نشریۀ
علمیپژوهشی پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی ،سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،صص 21ا.2۳
خورنی ،موسی ( ،)10۳0تاریخ ارمنیان ،برگردان ادیو یاغداساریان (ا.گرمانیو) ،تهران ،مؤل .
دانشور ،زهره (« ،)10۳2مقایسۀ بخش تاریخی شاهنامه با منابع تاریخی اشاکانیان و ساساانیان تاا پایاان
پادشاهی قباد و ظهور مزدک» ،پایاننامۀ کارشناسیارشد ،دانشگاه اصفهان.
دوستخواه ،جلیآ ( ،)1051اوستا؛ کهنترین سرودهای ایرانیان ،جلد اول ،چاپ شانزدهم ،تهران ،مروارید.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)10۳5آشنایی با نقد ادبی ،چاپ دوم ،تهران ،سخن.
شمس قیس رازی ( ،)10۳0المعجم فی معاییر اشعار العجام ،باه کوشاش سایروس شمیساا ،چااپ اول،
تهران ،فردوسی.
صفا ،ذبیحهللا ( ،)1000حماسهسرایی در ایران ،چاپ دوم ،تهران ،فردوسی.
صمد ،ولی ( ،)1051شاهنامهی فردوسی و چرنیشفسکی ،برگردان ساپیده خاانبلوکی و میرباباا میاررحیم،
چاپ اول ،تهران ،شهریاران.
عفیفی ،رحیم ( ،)10۳2اساطیر و فرهنگ ایران در نوشتههای پهلوی ،چاپ اول ،تهران ،توس.
فرای ،نورتروپ (« ،)1050ادبیات و اسهوره» ،مجموعه مقاالت اسهوره و رماز ،برگاردان جاالل ساتاری،
چاپ چهارم ،تهران ،سروش ،صص 101ا.152
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)10۳2شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان ،چاپ هشتم ،تهران ،قهره.
فروزانفر ،بدیعالزمان ( ،)1025سخن و سخنوران ،چاپ چهارم ،تهران ،خوارزمی.
کریستینسن ،آرتور ( ،)102۳ایران در زمان ساسانیان ،برگردان رشید یاسامی ،ویارایش چهاارم ،تهاران،
دنیای کتاب.
لسترنج ،گی ( ،)10۳۳جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،برگردان محمود عرفان ،چاپ سوم،
تهران ،علمی و فرهنگی.
مول ،ژول ( ،)1022دیباچۀ شاهنامه ،ترجمۀ جهانگیر افکاری ،چاپ اول ،تهران ،سازمان کتابهای جیبی.
ندا ،طه ( ،)1522دراساة فی الشاهنامه ،الهبعة االولی ،اسکندریه ،دارالهالب.
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نظامی عروضی سمرقندی ،احمد بن عمر ( ،)10۳0چهار مقاله ،تصحیح مجدد محمد معین ،چاپ چهاارم،
تهران ،جامی.
نولدکه ،تئودور ( ،)10۳5حماسۀ ملی ایران ،ترجمۀ بزرگ علوی ،چاپ سوم ،تهران ،نگاه.
یاحقی ،محمدجعفر ( ،)10۳2فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ادبیات فارسی ،چاپ اول ،تهران ،فرهنگ
معاصر.
یوس پور ،محمدکاظم (« ،)10۳2نقش استهراد در حکایات مثنوی» ،فصلنامۀ پژوهشهای ادبای ،شامارۀ
شانزدهم ،صص 5۳1ا.552
وبگاه «کافه داستان» ،سخنرانی احمد شاملو ،آوریآ  ،1551دانشگاه برکلى ،کالیفرنیا.
Brown, Edward, (1951), Lit.his of Persian, v.II, Cambridge.

