سيري در قلمرو ادب حماسي

*

سجاد آيدنلو

از زماني که اصطالح »حماسه« به عنوان برابـر نهـاد  epique/epicدر فرهنـگ اصـطالحات ادب
ايران وارد شده 1پژوهشهاي حماسهشناختي با محوريت شاهنامه نيز فصل جديدي از کارنامـة تحقيقـات
ايراني را به خود ويژه کرده است .در اين زمينه کتاب حماسهسرايي در ايران از زندهياد دکتر ذبيحاهللا صـفا
که در اصل پاياننامه دکتري ايشان در دانشگاه تهران بود )سال  1321ش( نخستين و مهمترين پژوهش
کلي و جامع است که مطالعات سپسين ،هر يک به گونهاي از آن بهره بردهاند و درباره بعضي موضـوعات
مانند :منظومههاي پيرو شاهنامه و آثار مربوط به انواع حماسههاي ديني و تاريخي ،اين اثـر گـرانسـنگ
هنوز پس از شصت سال ،يگانه منبع معتبر به شمار ميرود .اما بر هيچ کس پوشيده نيست که شش دهـه
در تاريخ بررسيهاي »شاهنامهشناسي و حماسهپژوهي« نه تنها زمان اندکي نيست ،بلکـه در ايـن دوران،
بيشترين و دربارة نمونههايي ،پربارترين کارهاي علمي اعم از کتاب و مقاله ،نيز انجـام شـده اسـت و بـه
همين سبب نياز به پژوهشي ديگر درباره »ادبيات حماسي و حماسه ملي ايران« به شيوة شـادروان اسـتاد
صفا و بر پايه چند هزار کتاب و مقاله جديد 2ضرورتي گريزناپذير بود که خوشبختانه تأليف دو جلدي دکتر
حسين رزمجو رخ نمود.
کتاب قلمرو ادبيات حماسي ايران به گفته مؤلف محترم آن ،به منظور پر کردن همان فاصله  60ساله
و تکميل کاستيهاي حماسهسرايي در ايران )ر .ک :ج  ،1ص  (14و براي درس »ادبيات حماسـي« دورة
دکتري رشتة زبان و ادبيات پارسي تدوين شده است .اين کار ،حاصل پنج سال 3مطالعه و بررسي نزديـک
سه هزار مأخذ به زبانهاي فارسي ،عربي ،انگليسي ،فرانسه و آلماني و در دو جلـد بـه پيوسـت فهرسـت
آيات ،احاديث و اعالم )اشخاص ،چاپها و کتابها( است .دفتر نخست دربـاره مباحـث کلـي مربـوط بـه
»حماسه« و »تاريخ حماسهسرايي« و آثار آن در ايران از آغـاز تـا امـروز و دربردارنـدة ايـن بخشهاسـت:
کليات ،بنياد حماسههاي ملي ايران ،تدوين روايات حماسه ملي ايران به زبان فارسي ،نظـم حماسـههـاي
ملي ايران در دوران بعد از اسالم ،حماسههاي تاريخي ،حماسههاي ديني ،حماسههاي عرفاني يا روحـاني
و حماسهسرايي در دورة معاصر که هر يک از اين بخشها ،خود به دو يا چند شاخه فرعيتـر تقسـيم شـده
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است .نظر به اهميت و جايگـاه ويـژه »فردوسـي و شـاهنامه« در فرهنـگ و ادب ايـران ،دفتـر دوم ايـن
مجموعه مختص فرزانه توس و شاهکار بيهمال اوست و زير اين فصول به بحث و بررسي ميپردازد:
فردوسي ،حکيم فرزانه توس )نمايي از زندگاني فردوسي ،ديانت و جهانبيني حکيم فرزانه تـوس،
شعوبيت و ايران دوستي فردوسي ،فردوسي و ارتباط او با دربار غزنه ،واکنشهـاي اسـتاد تـوس در برابـر
محمود غزنوي ،ديدگاهها ،آرا مخالفان و هواداران فردوسي(.
شاهنامه ،تحليل و بررسي ابعاد لفظي و معنوي آن )مآخذ شـاهنامه ،شـاهنامه و تقسـيمات آن از
لحاظ موضوعي ،داستانهاي معروف شاهنامه ،قهرمانان حماسـهآفـرين ايرانـي در شـاهنامه ،جنبـههـاي
معنوي شاهنامه ،جنبههاي ادبي و ويژگيهاي فني شاهنامه(.
مباحثي ديگر دربارة فردوسي و شاهنامه او )تأثير افکار و اشعار فردوسي در قلمرو زبان و ادبيـات
فارسي ،نفوذ انديشه و شعر فردوسي در گسترة زبانهـا و آثـار ادبـي جهـان ،شـاهنامه از ديـدگاه ادبيـات
تطبيقي ،نسخ شاهنامه :نسخههاي خطي و چاپي ،تأثير شاهنامه در فرهنگ عامه ايـران و ايجـاد وحـدت
ملي ،تکمله(.
قابل توجهترين ويژگي کتاب گذشته از کوشش ستودني مؤلف گرامي در ديـدن و اسـتفاده از بيشـتر
منابع مربوط به موضوع ،و در قياس با کار مرحوم دکتر صفا ،افزودن فصلهايي مانند :حماسـهسـرايي در
دورة معاصر و ،...کتابنامهاي است که در پايان هر بخش براي معرفي مآخـذ مهـم و معتبـر در آن زمينـه
جهت آشنايي و مطالعه دانشجويان و عالقهمندان آمده و مؤلف محتـرم نيـز هـدف بنيـادي خـويش را از
تأليف اين کتاب ،بيشتر مأخذشناسي و ارائه منابع الزم بـراي شـناخت »قلمـرو ادبيـات حماسـي ايـران«
دانستهاند تا نگارش و بررسي تفصيلي موضوعات )ر .ک :ج  ،2ص نوزده( و شايد به دليل همين اختصار و
ايجاز در مباحث بتوان گفت که کتاب قلمرو ادبيات حماسي ايران در کنار حماسهسرايي در ايران و چونان
مکمل آن در برخي موضوعات به ويژه از نظر کتابشناسي ،منبـع مفيـد و قابـل اسـتفادهاي بـراي درس
»ادبيات حماسي« و دورة دکتري و حتـي »شـاهنامه« در مقطـع کارشناسـي ارشـد ادبيـات و همچنـين
پژوهشگران و طالبان اين حوزه است .آنچه در اين مقاله مـيآيـد ،يادداشـتهـاي مختصـري اسـت کـه
نگارنده به هنگام مطالعه و بهرهمندي از کتاب بر حواشي آن نوشته و به خواست خود مؤلف محترم )ج ،1
ص  (18در سه بخش ،تقديم حضور ايشان و دانشجويان ،و عالقهمندان شـاهنامه و ادب حماسـي ايـران
ميشود.
مطالب شايان تأمل و بحث:
 .1در )ج  ،1ص  (26ويژگيهاي يک اثر حماسي کامـل را چنـين برشـمردهانـد» :ضـمن توصـيف
پهلوانيها و مردانگيهاي يک ملت ،نمايـانگر عقايـد ،آرا ،سـنتهـاي پسـنديده و فرهنـگ و تمـدن آن
ملت نيز باشد« .اين بخش که با تغييري کوچک از حماسهسرايي در ايـران برگرفتـه شـده اسـت 4،همـة
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ويژگيهاي يک حماسه اصلي نيست و بر اين دو خصيصـه  :داسـتاني و ملـي ،وجـود زمينـه پهلـواني و،
5
شگفتيها و شکوه )خوارق عادات( را هم بايد افزود.
 .2در )ج  ،1ص  (31در معرفي معروفترين آثار حماسي جهـان ،از ادبيـات انگليسـي تنهـا بهشـت
گمشده جان ميلتون را نام بردهاند ،در حالي که به نظر ميرسد بايـد از داسـتان بيوولـف ،Beowolf :بـه
6
عنوان کهنترين مجموعه حماسي انگلستان و روايت آرتور شاه هم ياد کرد.
 .3در )ج  ،1ص » (61پازند« را به همراه »زند« ترجمه پهلوي اوستا دانستهانـد ،در صـورتي کـه در
معناي دقيق و علمي اصطالح» ،پازند« برگردان متون پهلوي به خط اوستايي است و گزارش کتاب اوستا
7
به زبان پهلوي فقط »زند« خوانده ميشود.
 .4چند بيت آغاز داستان گيومرت را دليل شفاهي بودن اين داستان شمردهاند )ج  ،1ص :(75
که نام بزرگي به گيتي که جست
سخنگوي دهقان چه گويد نخست
نـــدارد کـس از روزگاران به ياد
که بود آنکه ديهيم بر سر نهـــاد
بگويد تو را يک به يک سر به سر
مگر کز پـــدر يــاد دارد پـــسر
اگر چه اين بيتها به سنت شفاهيگويي و روايـات ملـي و باسـتاني اشـاره دارد ،ولـي دربـاره مأخـذ
مستقيم داستان گيومرت در شاهنامه نيست ،چون اساساً استناد به سخن دهقان و مؤبد و ...در شـاهنامه و
کاربرد افعالي نظير :شنيدم ،گويد و ....نشان شفاهي بودن منابع فردوسي نيست و اين افعال و افراد مربوط
به مأخذ )مآخذ( نوشتاري استاد توس است 8 .دکتر خالقي مطلق با صراحت بر اين باورند کـه :حتـي يـک
9
داستان شاهنامه نيز منبع شفاهي ندارد.
 .5در )ج  ،1ص  (109دربارة »دقيقي« ،نوشتهاند» :احتماالً کيش او زردشتي بوده اسـت« .امـا نظريـه
10
مسلمان بودن وي در نزد صاحبنظران بيشتر پذيرفته است.
 .6در )ج  ،1ص  (109به مستند ترکيب »خوي بد« در اين بيت فردوسي:
جوانيش را خوي بديار بود
همه ساله تا dبد ]با َبد[ به پيکار بود
دربارة »دقيقي« آمده است :به علت تندخلقي که دارد به دسـت غالمـي کشـته مـيشـود« .ظـاهراً
»خوي َبد« تعبير آزرمگين فردوسي از ويژگي نکوهيدة غالمبارگي دقيقي ـ و نه تندخويي او ـ اسـت کـه
در مقدمه اوسط شاهنامه در سرآغاز نسخههايي چون بريتانيا ) 675هــ  ،( .قـاهره ) (741و توپقاپوسـراي
11
) ، (803بدان اشاره شده است» :و دقيقي مردي بود که غالمان نيکوروي دوست داشتي«.
 .7در بخش مربوط به اسدي توسي )ج  ،1ص  (118ميخوانيم» :گرشاسبنامه اسدي طوسي پس از
شاهنامه فردوسي ،بزرگترين منظومه حماسي ملـي بـه زبـان فارسـي اسـت« .بايـد توجـه داشـت کـه
مقلد شاهنامه ،هيچ يک ويژگيهاي اساسي حماسه طبيعي و کامـل را
گرشاسپنامه و ديگر منظومههاي ّ
که در سراسر اثر فردوسي جلوهگر است ،ندارند و حداکثر ميتوان آنها را آثار »حماسـهگونـه« ناميـد و نـه
12
»حماسه ملي ايران« که در تاريخ فرهنگ و ادب اين سرزمين ،عنواني است ويژه در خور شاهنامه.
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 .8شهريارنامة عثمان مختاري را شامل سه بخش .1 :نبردهـاي فرامـرز  .2داسـتان زال  .3سـتايش
ممدوح شاعر ،دانستهاند )ج  ،1ص  .(135اين تقسيمبندي که به پيروي از مرحـوم دکتـر صـفا )حماسـه-
سرايي در ايران ،صص  312ـ  (313آورده شده ،بر بنياد  925بيتي است که شادروان استاد همايي از اين
منظومه يافته و در ديوان عثمان مختاري گنجاندهاند 13،در صورتي کـه پـس از آن ،مرحـوم غالمحسـين
بيگدلي بر اساس نسخة چايکين 5175 ،بيت از شهريارنامه را چاپ کردهانـد 14کـه بـاز همـه ابيـات ايـن
مثنوي نيست و اول و آخر آن افتاده است ،ولي دربردارندة داستانهاي بيشتري است که بايد در تحقيقات
و نظريات جديد دربارة اين منظومه مورد توجه قرار بگيرد.
 .9با وجود تحقيق مستدل مصحح کوشنامه در باب سراينده اين منظومه که »ايران شان /شاه بـن
ابي الخير« است 15،همچنان انتسابهاي برساختة کتاب به جمالي مهريجردي و حکيم آذري مطرح شده
است )ج  ،1ص  ،(139حال آنکه اين بحث پايان يافته است و نيازي به بازگويي مطالب غيرعلمي در يک
کتاب علمي تحقيقي و تخصصي که قصد رعايت ايجاز را نيز دارد نيست ،چون در اين صورت بايد افـزود
که روانشاد استاد نفيسي هم در مقدمه کليات ديوان نظامي گنجوي ،از انتسـاب کـوشنامـه بـه قطـران
اُرموي)!( سخن راندهاند.
 .10نوشتهاند» :کوشنامه که نام نسخههاي ]نسخههايي[ از آن در فهرست نسخ خطي موزه بريتانيا
موجود است /ج  ،1ص  «139از کوشنامه فقط »يک« دستنويس موجود است کـه در مجموعـهاي بـه
همراه :گرشاسپنامه ،بهمننامه و شهنشاهنامة احمد تبريزي ،بـه شـمارة  OR.2180در کتابخانـه مـوزة
16
بريتانيا در لندن نگهداري ميشود.
محمد کاشي ....در
 .11در )ج  ،1ص  (210دربارة غازاننامه آمده است» :از نورالدين بن شمسالدين ّ
ده هزار بيت« .به استناد مقدمه کاتب يگانه نسخة غازاننامه ،نام و نــژاد شاعــر» :خواجـــه نورالـدين
خواجهشمسالدين االژدري« است و نه »کاشي« 17.اين گمان که سرايندة غازاننامه ،پسر شـمسالـدين
کاشي ،صاحب تاريخ منظوم مغول باشد از سوي دکتر صفا مطرح شده است 18،همچنين تعداد ابيات ايـن
منظومه بر اثر اشتباه يا کليگويي ناسخ و به واسطة تاريخ ادبيات ادوارد براون ،ده هزار بيت دانسته شـده،
در صورتي که در اصل دستنويس  8709بيت است.
 .12در )ج  ،1ص  (351نوشتهاند» :از آرش کمانگير در شاهنامه فردوسي سخني به ميـان نيامـده و
تنها از آرش نامي که پسر کيقباد بوده و اشکانيان از نسل او هستند نامبرده شده است« .تفصـيل داسـتان
»آرش و تيراندازي« او در شاهنامه نيست ،ولي نام وي با اشاره به کمانگيرياش در شاهنامه آمده است:
چو پيروزگر قارن شيرگير
چو آرش که بردي به فرسنگ تير
)مسکو(318/273/9 ،
 .13در )ج  ،2ص  (13اين دو قطعه را به ترتيب از خاقاني و انوري دانستهاند:
غم نکتـهاي کــز خاطــر فردوسـي بود
شمع جمع هوشمندان است در ديجور
زاده حوراوش بود چون مرد فردوسي بود
زادگان طبع پاکش جملگي حوراوشند
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آن سخــــن آفريــــــن فرخنــــده
آفريــن بــــــر روان فـــردوســي
او خــــداونــد بـــود و مـــا بنــــده
او نــه استـــاد بـــود و مـــا شاگرد
توضيح اين نکته در متن يا پينوشت الزم است که قطعات ياد شـده در نسـخههـا و چـاپ مصـحح
ديوانهاي انوري و خاقاني نيست 19و در مقدمه شاهنامه بايسنغري و به تبع آن برخـي تـذکرههـا )ماننـد:
مجمل فصيحي( به اين دو شاعر نسبت داده شده است.
 .14در )ج  ،2ص  (14حسين ]حيي[ قتيب فرمانرواي شهر توس دانسته شده است ،امـا از آنجـايي
که واليت توس از سال ) 389تا  (419بر عهدة ارسالن جاذب ،سپهدار محمود بوده 20،شايد وي کـارگزار
و مأمور امور مالي و به تعبير نظامي عروضي :عامل ،ايـن شـهر بـوده کـه در زمينـه خـراج ،کارهـا را بـر
فردوسي ،آسان ميگرفته است؛
زمين گشته از برف چون کوه عاج
بدين تيرگي روز و بيم »خراج«
مگــر دســت گيرد حسين قتيب
همه کارها را سرانـــدر نشيب
)مسکو 691/303/7 ،و (692
 .15در ميان دوستان و آشنايان فردوسي از »علي ديلم يا ديلمي« و پدر او ،بودلف ،نام رفته است )ج
 ،2ص  .(15منشأ اين دوگانه انگاري شخصيت »علي ديلم« و »بودلف« چهار مقاله نظامي عروضي است
که مينويسد» :نساخ او علي ديلم بود ،و راوي ابودلف« 21.اما آنگونه که از ضـبط بيـت مربـوط بـه ايـن
شخص در نسخهها و چاپهاي مختلف شاهنامه از جمله صورت مورد استناد خود مؤلف گرامي برميآيـد،
22
»علي ديلم /ديلمي« بودلف يک شخصيت است.
علي ديلمي بود کور است بهر
از اين نامه از نامـــداران شهــر
بــه نـزد بزرگان روشـنروان
که همواره کارش به خوبي روان
)مسکو 849/381/9 ،و (850
 .16دربارة »ابوعلي سيمجور« آمده است» :امير خراسان از سـوي سـامانيان بـوده و فردوسـي را در
سرودن شاهنامه تشويق کرده است« .با اينکه »ابوعلي سيمجور« در سالهاي آغازين نظـم شـاهنامه و
شايد تا پايان تدوين اول ،حاکم توس بوده است ولي از متن شـاهنامه و بيـرون از آن ،آگـاهي يـا قرينـة
آشکاري درباره موضوع تشويق و حمايت او از فردوسي به دست نميآيد و به همين سبب ،نميتـوان او را
در کنار بزرگاني چون :نصربن ناصرالدين ،فضل بن احمد اسفرايني و ارسالن جاذب نام برد .گويا نخستين
23
بار مرحوم استاد ملکالشعراي بهار از وي به عنوان يکي از مشوقان فردوسي ياد کرده است.
 .17دربارة افسانه منع دفن پيکر فردوسي در گورسـتان مسـلمانان فقـط روايـت اسـرارنامة عطـار را
آوردهاند )ج  ،2صص  89ـ  .(90شايسته است که افزوده شود ،اين داستان با ذکر نـام واعـظ ،ابوالقاسـم
24
کُرّگاني ،در تاريخ گزيده حمداهللا مستوفي و مجالس النفائس امير عليشير نوايي نيز آمده است.
 .18در بحث از هجونامة فردوسي فقط به نقل از ديدگاههاي يان ريپکا ،مرحوم ملکالشعراي بهار و زنـده
ياد استاد محيط طباطبايي بسنده کردهاند )ج  ،2صص  91ـ  .(92پيشنهاد ميشود که با توجه به زمينه و زمان
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تأليف کتاب ،نظريات جديدتر پژوهشگراني چون :حافظ محمود خان شيراني ،دکتر دبيرسياقي ،دکتر دوسـتخواه،
25
دکتر اسالمي ندوشن ،دکتر رياحي و دکتر خالقي مطلق نيز باز آورده يا به آنها اشاره شود.
 .19در )ج  ،2ص  (137در باب خداينامه ميخوانيم» :آنچـه مسـلم اسـت اينکـه :در اواخـر دوران
ساسانيان در زمان پادشاهي يزدگرد سوم تعدادي از داستانهاي حماسـي ايـران در مجموعـهاي بـه نـام
خوتاي نامگ ...تأليف ميشود« .دقيقتر و درستتر اين است که :تدوين خداينامه از روزگـار انوشـيروان
آغاز ميشود و با تکميل تدريجي در دورههاي سپسين ،در عصر يزدگرد سوم ساساني به پايان ميرسـد و
26
حتي پس از اين شهريار ،فرجام کار و کشته شدن او را نيز بر تحريرهاي مجموعه افزودهاند.
 .20بر بنياد مقدمه داستان »رستم و شغاد« نوشتهانـد :فردوسـي برخـي از داسـتانهـاي شـاهنامه را؛ »از
طريق راويان دهقاننژادي نظير :آزادسرو نام شنيده چنانکه خود اينگونه بدان اشارت نمـوده اسـت /...ج  ،2ص
 «140با رويکرد به فاصلة زماني ميان آغاز نظم شاهنامه و مرگ احمدبن سهل که آزادسرو در خـدمت او بـوده
است ،احتمال اينکه فردوسي ،آزادسرو را ديده باشد بسيار دور است .از سوي ديگر فردوسي ،داستان مذکور را از
27
روي منبع مکتوب سروده و به صورت شفاهي و مستقيم از خود راوي نشنيده است:
ز دفتر هميدون به گفتار خويش
کنون کشتن رستم آريم پيش
)خالقي(1672/438/5 ،
» .21تهمورث« را »پهلـوان زمـين و نفـس ناطقـه فلـک«» ،فريـدون« را »عقـل فلـک هشـتم«،
»منوچهر« را »بهشتيسيما ،خوشچهره«» ،کيکاووس« را »پادشاه نجيـب« و »کيخسـرو« را »پادشـاه
بلندمرتبه و دادگر« معني کردهاند )ج  ،2ص  .(161 ،160 ،156 ،155 ،150معـاني مـذکور ،گـزارشهـا و
وجوه تسمية عاميانة اين نامهاي خاص است و تحليلهاي ريشهشناختي علمي و مقبول آنها چنين اسـت:
»تهمورث« در اوستا ) (taxmurupaمرکب از ) :taxmدلير و بزرگ( و ) :urupiنوعي سگ و روبـاه( و
به احتمال روي هم به معني »روباه تيزرو و قوي« اسـت» .فريـدون« در اوسـتا ) (thraetaonaو جـزء
نخست آن با »سه« مرتبط است» .منوچهر« در اوسـتا ) (manush chithraو مرکـب از »:manush
اسم خاص« و » :chithraنژاد« است» ،کاووس« در اوستا ) (kavi usanاست که بخش نخسـت آن
) (kaviبه معني »شاه« است و براي جزء دوم ،(usan) ،معاني :آرزومند ،با اراده ،توانا و دارنـده چشـمه،
پيشنهاد شده است» .کيخسرو« نيز در اوستا » «kavi haosraranو بخش دوم آن در معنـي »نيـک-
نام« است 28 .شايسته است که مؤلف محترم در اين بخش به منابع معتبر و علمي مانند :نام نامة پوسـتي،
يادداشتهاي مرحوم استاد پور داوود بر اوستا )به ويژه يشتها( و ديگر آثار مبتني بر آنها مراجعه کنند.
 .22نام خواهر بهرام چوبين را در شاهنامه به صورت »گردويه« آوردهاند )ج  ،2ص  (251اما اين نام
در چاپهاي ژول مول ،مسکو ،مهندس جيحوني و فرهنگ ولـف بـا ضـبط »گرديـه «Gordiya :آمـده
29
است و از منابع ديگر ،صورت »کرديه« تنها در مجملالتواريخ و القصص ديده ميشود.
 .23در توضيح سيماي »فريدون« در شاهنامه آمده است» :و هم اوست که شهر »فريدن« را ميسازد /ج
 ،2ص  «266در چاپهاي موجود شاهنامه ،چنين کاري در سرگذشت فريـدون نيامـده اسـت و اصـالً در
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جغرافياي حماسه ملي ايران شهري به نام »فريدن« وجود ندارد .بيـرون از شـاهنامه هـم تـا جـايي کـه
نگارنده بررسي کرده ،فقط ساختن اين شهرها به »فريدون« نسبت داده شده اسـت :گرگـان و دهسـتان،
30
سمدان ،تميشه ،نيشاپور و سغد هفت آشيان.
 .24در بحث از »واژههاي به کار برده شده در شاهنامه« نمونـههـايي را بـه عنـوان لغـات شـاهنامه
آوردهاند )ج  ،2صص  370ـ  (372که برخي از آنها نه تنها در فرهنگ واژگان فردوسي وجود ندارد ،بلکـه
به نظر ميرسد از لغات مربوط به »دساتير« باشد ،مواردي مانند :آفنديدن ،پرخيدن ،ديرنده ،فرنود ،گريوه،
لشکر شکوف ،ماژ ،مردگير ،نگال 31،واد ،وشکرده ،بيلک و کمان گروهه.
 .25در )ج  ،2ص  (371آمده است» :فردوسي واژگاني متداول از تازي در فارسي را نيـز در شـاهنامه
به کار برده است که تعداد آنها حدود هفتصد لغت است« .درباره لغات عربي شاهنامه ،بر اساس چاپهاي
محمد جعفر معـينفـر
مورد بررسي ،آمارهاي گوناگوني ارائه شده 32که عدد  706مربوط به پژوهش دکتر ّ
زير نظر اميل بنونيست است 33،اما چون کار دکتر رزمجو مستند بر تحقيقات جديـدتر اسـت ،ايـن نظريـه
دکتر خالقي مطلق را هم بايد در نظر داشت که» :واژههاي عربي شاهنامه حتي حدود يک سوم هم کمتر
از اين است که برشمردهاند و بسياري از اين واژههاي عربي الحاقياند و شـاهنامه در اصـل فقـط حـدود
34
پانصد واژه عربي داشته است«.
 .26مواردي مانند :کاربرد دو حرف اضافه براي يک متمم ،کجا در معني که ،اگر بـه معنـي يـا ،مطابقـت
صفت و موصوف و ...را در شاهنامه ،عدول فردوسي از قواعد معمول و متداول دستور زبان فارسي بـراي کامـل
کردن وزن بعضي بيتها دانستهاند )ج  ،2صص  377ـ  ،(379در صـورتي کـه ايـن نمونـههـا و کاربردهـاي
همانند ديگر ،از ويژگيهاي سبکي شاهنامه و زبان روزگار فردوسي است و در مبحث »تاريخ زبان« و »دسـتور
تاريخي زبان« و نيز سبکشناسي نظم و نثر مطرح ميشود و به همين دليل ،استعمال آنها در شاهنامه و سـاير
آثار همدوره و همسبک آن ،کامالً درست و به قاعده است و اگر در برخي شواهد اين ويژگيها ،ضرورت وزنـي
هم وجود داشته باشد ،حکم عام و علت کاربرد خصيصه مورد نظر نيست.
 .27پس از اشاره به کاربردهاي خالف دستور زبان در شاهنامه )شمارة  (26نوشتهاند» :استاد طـوس
با فروتني و بزرگواري تمام چنين اشاراتي به بعضي از ابيات خود ...کرده و فرموده است ،در شاهنامه :اگـر
بازيابي در او بيت بد /همانا که باشد کم از پانصد ،ج  ،2ص  «379صرفنظر از اصالت يا الحاق بيت بايـد
گفت که اشاره آن به شاهنامه فردوسي نيست ،بلکه به »نامة پارسي« سه هزار بيتي در بيـت پـيش از آن
است و در واقع ،برخالف آنچه بيشتر پژوهندگان استنباط کردهانـد ،دو بيـت مـورد بحـث ـ بـا توجـه بـه
موقعيت معنايي آن در بخشي که آمده است ـ در تعريف و برتري شاهنامه است نه بيان سيستمهاي آن:
نوشته به ابيات صد بار سي
نبيند کسي نامة پارســي
همانا که کم باشد از پانصد
اگر بازجويي در او بيت بد
35
)مسکو 3371/210/9 ،و (3372
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 .28در )ج  ،2ص  (449اين بيت از شاهنامه دانسته شده است:
نيرزد که خوني چکد بر زمين
به مردي که ملک سراسر زمين
36
حال آنکه از باب اول بوستان سعدي است.
 .29در )ج  ،2ص  (126آمده است» :آخرين و تازهترين نظريات و داوريهاي ايرانشناسان خـارجي
دربارة عظمت فردوسي و شاهنامه او همانطور که قبالً نيز اشـاره شـد ،در کنگـرة جهـاني هـزارة تـدوين
شاهنامه که در دي ماه  1369ش به پيشنهاد يونسکو به مدت  6روز در دانشگاه تهران برگزار شد ،اظهـار
گرديد« .پس از اين تاريخ ،همايشهاي گوناگوني در داخل و خارج کشور دربارة »فردوسي و شـاهنامه«
برپا شده است که ايرانشناسان نيز در آنها خطابههايي خواندهانـد ،بـراي نمونـه :سـمپوزيوم بـينالمللـي
»شاهنامة فردوسي پديدة بزرگ فرهنگي در تمدن جهاني« از ) 14تا  18شهريور  (1373در شهر دوشـنبه
37
تاجيکستان و »مجمع علمي فردوسي ،در قلمرو تاريخ و فرهنگ« از ) 1تا  3شهريور  (1379در تهران.
در کنار چنين جلساتي ،در مجالت ادبي معتبر ايران و کشورهاي ديگـر مقـاالت متعـددي از دانشـمندان
خارجي در حوزة شاهنامهپژوهي چاپ شده و يا نظريات جديدشان در هيئت کتاب منتشر شده است و اين
پژوهشها همچنان ادامه دارد ،لذا بـه هـيچ روي نمـيتـوان تـازهتـرين ديـدگاههـاي شـاهنامهشـناختي
مستشرقان را به  12سال پيش محدود کرد.
چند نکته ،روششناختي:
با عنايت به اهميت علمي تخصصي کتاب قلمرو ادبيات حماسي ايران در حـوزة »حماسـهپژوهـي« و
سطوح عالي رشتة زبان و ادبيات پارسي دانشگاههاي ايران ،ذکر و بررسـي چنـد نکتـة مربـوط بـه روش
پژوهشي و مستندات اين اثر ،ضروري مينمايد.
 .1متن شاهنامه :شاهنامة مورد استفاده مؤلف محترم در هـر دو جلـد ،تصـحيح ژول مـول اسـت،
ايشان در )ج  ،2ص هجده( در اين باره مينويسند» :انتخاب نسخه هفت جلـدي شـاهنامه تصـحيح ژول
مول به عنوان مأخذ اصلي براي استناد به ابيات آن ،بدين داليل عملي شـده اسـت زيـرا ايـن اثـر ،جـزء
معتبرترين نسخ چاپي شاهنامه در جهان به شمار ميرود .دو ديگر اينکه :ابيات آن شمارهگذاري شده است
و سه ديگر :شايد به واسطة انسي بوده که مؤلف از سالها قبل با آن دارد ،چنانکه نيازهاي خود را تاکنون
ـ در اغلب موارد ـ از طريق اين نسخه برطرف کرده است« .از آنجايي که اعتبار علمـي مـتن ،در کيفيـت
پژوهشي کار تأثير بسيار مهمـي دارد ،شـايد بهتـر بـود کـه در مجموعـهاي تحقيقـي تخصصـي دربـارة
»فردوسي و شاهنامه« از تصحيحات معتبرتري چون :چاپ مسکو ،تصـحيح آقـاي جيحـوني و بـه ويـژه
شاهنامه دکتر خالقي مطلق ) 5دفتر تا امروز منتشر شده( بهره گرفته شود ،چـون ايـن چـاپهـا ،هـم بـر
تصحيح ژول مول برتري علمي دارند و هم بسان اين چاپ ،بيت شمار حداقل ميتوان ضبط ژول مول را
با اين چاپها مقابله و در حاشيه ذکر کرد تا صرفاً صورت موجود در يـک تصـحيح کـماعتبـارتر ،مسـتند
بحث و نظر قرار نگيرد.
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 (2بيتها و داستانهاي الحاقي :در برخـي مـوارد ،بـه دليـل اسـتناد بـه شـاهنامه ژول مـول و
کشفاالبيات شاهنامه )دکتر دبيرسياقي( بيتها و داستانهايي به نام فردوسي آمده و مورد بررسـي قـرار
گرفته که پژوهشهاي جديدتر الحاقي بودن آنها را تقريباً ثابت کرده است .براي نمونه در چند جـا )ج ،1
ص  ،93ج  ،2ص  57و  (108اين دو بيت ،اساس بحثي درباره جهانبيني استاد توس واقع شده است:
عرب را به جايي رسيده است کار
ز شير شتر خوردن و سوسمار
تفـــو بر تو اي چرخ گردان تفو
که تخت عجم را کنـد آرزو
38
اين بيتها در چاپ مسکو ،قريب ـ بهبودي و جيحوني در متن نيست و دکتر ريـاحي دربـارة آنهـا
نوشتهاند» :در نسخههاي کهن شاهنامه نيست و ظاهراً افزوده کاتبان اسـت« 39 .در )ج  ،2صـص  74ــ
 (75چند بيت منسوب از هجونامه برساخته ،از فردوسي دانسته شده است ،در حالي کـه از ايـن هجونامـه
تنها بيتهاي مذکور در چهار مقاله از فردوسي است و صد و چند بيـت ديگـر يـا از مـتن خـود شـاهنامه
)بخشهاي گوناگون( است و يا زاييده احساسات و عاليق کاتبان و شاهنامهخوانان.
بيت:
بدين بوم و بر زنده يک تن مباد
چو ايران نباشد تن من مباد
)ج  ،2ص (307
به اين صورت از اين فردوسي نيست 40و با استفاده از دو بيت در داستان رستم و سهراب ساخته شده
است:
همــه پهلوانـــان با آفرين
چو گودرز و هفتاد پور گزين
چنين دارم از موبد پاک ياد
نباشد به ايران تن من مباد
)خالقي 598/162/2 ،و (599
اين دو بيت که از کشفاالبيات شاهنامه نقل کردهاند:
جهان پاک از اين هر دو ناپاک به
زن و اژدها هر دو در خاک به
کــه پيوسته در خوردن و خفتنند
زنان را از آن نام نايـــد بلند
از سخيفترين بيتهايي است که در داستان گذر سياوش از آتش به شاهنامه افزوده شده و نـه تنهـا
در چاپهاي مول ،مسکو ،قريب ـ بهبودي ،جيحوني و خالقي مطلق نيست ،بلکـه در حاشـية چـاپهـاي
مسکو و دکتر خالقي نيز نيامده است .در سلسله مراتب شهرياران دورة به اصطالح »پهلواني« شاهنامه ،از
41
پادشاهي »گرشاسپ« سخن به ميان آوردهاند )ج  ،2ص  ،(158در حـالي کـه روايتـي اسـت برافـزوده.
داستان اسپ گزيني سهراب )ج  ،2ص  (203هم که در بعضي دستنويسها و تصحيح ژول مـول آمـده،
تقليدي است که ديگران از روايت »گرفتن رستم ،رخش« را کرده و به نام فردوسي آوردهاند 42 .در ميـان
زنان نامور شاهنامه )ج  ،2ص  (251از »بانو گشسپ« ،دختر رستم ،نيز نام بردهاند ،اما ايـن شخصـيت در
شاهنامه ،حضور ندارد و فقط در چند بيت الحاقي در داستان نبرد گيو و پيران به هنگام آوردن کيخسـرو و
43
مادرش به ايران نام اين دختر و چگونگي پيوند او را با گيو گودرز ديده ميشود.
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 (3افسانههاي زندگي فردوسي :در دفتر نخستين جلد دوم که مربوط به »فردوسـي« اسـت ،چنـد
نمونه از داستانهاي افسانهاي زندگي حکيم توس ،چونان مسلمّات و حقايق تاريخي سرگذشت وي آمـده
است که در اينجا ،فهرستوار به برخي از آنها اشاره و نقد و بحث تفصيلي در باب آنها بـه منـابع مربـوط
ارجاع داده ميشود :انتساب تخلص »فردوسي« به باغي در طابران تـوس )ج  ،2ص  (9پـدر فردوسـي از
کارگزاران عميد خراسان ،سوري بن مغيره )ج  ،2ص  (10نقش اسماعيل وراق و شـهرياربن شـروين بـن
رستم در زندگي فردوسي )ج  ،2ص  (17سفرهاي فردوسي به غزنين ،هرات و طبرسـتان )ج  ،2ص  19و
 (75و پراکندن صلة محمود بين حمّامي و ُفقاعي )ج  ،2ص  44 .(75به پيشنهاد نگارنده ،سرگذشت علمي
ـ انتقادي و پيراسته از افسانة »فردوسي« که بايد در بحثها و کتابهاي تخصصي و تحقيقي مربوط بـه
45
اين موضوع ،استفاده شود ،آن چيزي است که دکتر محمد امين رياحي در کتاب فردوسي آوردهاند.
دربارة منابع:
دربارة بخش »کتابنامه« و معرفي منابع اين مجموعه ،در دو بخش ميتوان بحث کرد:
الف( سهوها و اشتباهات ـ شايد چاپي ـ که در کتاب ديده ميشود ،براي نمونه :در )ج  ،1ص  (45نام
نويسندة کتاب دانش اساطير روژر باستيد ) (Reger Bastideاست نه »روژ باستيد« ،در همانجـا مقالـة
»قطعاتي از اسطورههاي ايراني در نوشتههاي گريگور ماگيستروس از »گروگر خاالتيـانتس« بـه ترجمـة
دکتر جالل خالقي مطلق در نشريه دانشکدة ادبيات و علـوم انسـاني دانشـگاه تبريـز )شـمارة  ،109بهـار
 ،1353صص  69ـ  (89چاپ شده است نه در مجموعة گـل رنـجهـاي کهـن ،در )ج  ،1ص  (52کتـاب
زندگي و مهاجرت آرياييان بر پاية گفتارهاي ايراني از آقاي فريدون جنيدي در گروه آثار مورخان و اديبان
سدههاي نخستين اسالمي آمده است .تصحيح و گزارش بندهش ،فرنبـغ دادگـي از مرحـوم دکتـر معـين
دانسته شده است )ج  ،1ص  (64در حالي که از روانشاد دکتر مهرداد بهار اسـت .در )ج  ،1ص  (66نـام
دختر دکتر معين» ،مهدخت« است ،نه »مـيهندخـت« .در )ج  ،1ص  134 ،123و » (138دکتـر عبـاس
سلمي« است نه »سليمي«» ،تأثيرپذيري شاهنامه از قرآن« نام کتاب يا نوشتة جداگانهاي از زندهياد استاد
فروزانفر نيست )ج  ،2ص  (47بلکه بحث کوتاهي ـ بدون داشتن عنوان يا فصلي ويژه ـ در کتاب سـخن
و سخنوران ،بخش فردوسي است .در )ج  ،2ص  (83تاريخ چـاپ عکسـي نسـخة فلـورانس ) 1366ش(
آمده که درست آن ) 1369ش( است .تاريخ و ناشر زرتشتنامة بهرام پژدو نامعلوم )؟( معرفي شده است،
در حالي که در سال ) 1338ش( توسط انتشارات طهوري چاپ شده اسـت .در معرفـي منـابع مربـوط بـه
داستان »رستم و اسفنديار« از »رستم و اسفنديار ،تصحيح استاد مينوي ،بنياد شاهنامه  «1353سخن رفته
است )ج  ،2ص  ،(231اما اين تصحيح هنوز منتشـر نشـده و مشخصـات مـذکور بـه »داسـتان رسـتم و
سهراب« است .در )ج  ،2ص  (376مقالة »سلکت ،ساالر کوه« مندرج در قافله ساالر سخن ،خـانلري بـه
کوشش سايه سعيدي ،نشر البرز ،1370 ،صص  225ـ  « 239به نام دکتر خـالقي مطلـق آمـده ،ولـي از
دکتر جالل متيني است.
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ب( در برخي از بخشها و مباحث ،تعدادي از منابع ـ بعضاً مهم و معتبـر ـ از قلـم افتـاده و معرفـي
نشده است که شماري از آنها با ذکر بخش مربوط آورده ميشود 46،با اين توضيح که نگارنده در اين بـاره
استقصا نکرده است و آنچه معرفي ميشود ،بدون مراجعه به منابع و يادداشتهاي الزم است کـه در ايـن
صورت شايد فهرست طوالنيتر ميشد:
)ج  ،1ص  ،43بخش اسطوره(:

مجموعة »کتابشناسي اساطير و اديان ،فرخنده حاجيزاده« هـم بايـد افـوزده شـود) .ج  ،1ص ،82
دربارة خداي نامه( :تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ،دکتـر احمـد تفضـلي ،همـان ،صـص  269ـ 274؛
خداينامه در متن يوناني ،دکتر ع .شاپور شهبازي؛ سخنواره ،به کوشش ايرج افشار ،دکتر هانس روبـرت
رويمر ،انتشارات توس ،1376 ،صص  579ـ 586؛ دربارة خداينامـه ،ي ،کريسـته ،ترجمـة دکتـر احمـد
محمد تقي دانشپـژوه ـ دکتـر عبـاس زريـاب خـويي ،بـه
تفضلي؛ ارجنامة ايرج ،به خواستاري و اشرافّ :
کوشش محسن باقرزاده ،انتشارات تـوس ،ج  ،1صـص  481ـ 484؛ سرگذشـت سـيرالملوک ابـن مقفـع،
ابوالفضل خطيبي؛ يادنامة دکتر احمد تفضلي ،به کوشش دکتـر علـي اشـرف صـادقي ،انتشـارات سـخن،
محمد جـواد
 ،1379صص  163ـ ) ،177ج  ،1ص (110؛ دربارة اشعار دقيقي به ديوان او )به اهتمام دکتر ّ
شريعت ،انتشارات اساطير( هم بايد ارجاع داده شود.
)ج  ،1ص  ،119اسدي توسي و گرشاسپنامه(:

گردشي در گرشاسپنامه ،دکتر جـالل خـالقي مطلـق ،ايـراننامـه ،1362 ،سـال  ،1شـمارة  3و 4؛
بازشناسي بقاياي افسانة گرشاسپ در منظومههاي حماسي ايران ،دکتر بهمن سرکاراتي ،نامة فرهنگستان،
شمارة  ،10تابستان  ،1376صص  5ـ 38؛ گرشاسپ در پوية ادب فارسي ،مصطفي نديم ،نشر ايرا ،شـيراز،
1376؛ اسدي طوسي ،ابوالفضل خطيبي ،دايرةالمعارف بزرگ اسالمي ،مرکز دايرةالمعارف بزرگ اسـالمي،
 ،1377ج  ،8صص  274ـ .283

)ج  ،1ص  ،136شهريارنامه(:

مختارينامه ،استاد جاللالدين همـايي ،انتشـارات علمـي و فرهنگـي 1361؛ شـهريارنامه ،عثمـان
مختاري غزنوي ،به کوشش دکتر غالمحسين بيگدلي ،همان.
47

)ج  ،1ص  ،139کوشنامه(:

در اين باره مقاالت متعدد دکتر جالل متيني معرفي نشده است .بر اين مقاالت جز از نمايهاي کـه در
فهرست مقاالت فارسي استاد ايرج افشار و بخش منابع و مراجع کوشنامة تصـحيح ايشـان آمـده اسـت،
ميتوان از مقالة» :برخي از نيرنگهاي کارزار در کوشنامه« ،ايرانشناسي  (1993) 3 ،11هم نام برد.
)ج  ،1ص  ،184نظامي(:

کتابشناسي نظـامي گنجـوي ،دکتـر ابوالقاسـم رادفـر ،مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي و
پژوهشگاه1371 ،؛ مجموعه مقاالت کنگرة بينالمللي بزرگداشت نهمين سدة تولد حکيم نظامي گنجوي،
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به اهتمام و ويرايش دکتر منصور ثروت ،انتشارات دانشگاه تبريـز 3 ،ج1372 ،؛ پيـر گنجـه در جسـتجوي
ناکجاآباد ،دکتر عبدالحسين زرينکوب ،انتشارات سخن.
)ج  ،1ص  ،328شاهنامه و عرفان(:

پيوند حماسه با عرفان ،دکتر عباس کيمنش ،نميرم از اين پس که من زندهام ،همان ،صـص  861ـ
محمدعلي امير معـزي ،تـن پهلـوان و روان خردمنـد ،بـه
870؛ نکاتي چند دربارة تعابير عرفاني شاهنامهّ ،
کوشش شاهرخ مسکوب ،طرح نو ،1374 ،صص  94ـ 102؛ شـاهنامه آبشـخور عارفـان ،دکتـر عليقلـي
محمودي بختياري ،نشر علم.1377 ،
)ج  ،2ص  ،26زندگاني فردوسي(:

زندگينامة فردوسي و سرگذشت شاهنامه ،دکتر دبيرسياقي ،همان؛ سرچشمههـاي فردوسـيشناسـي،
دکتر ّ
محمد امين رياحي ،همان ،فردوسي ،دکتر رياحي ،همان ،زمان و زندگي فردوسي و پيونـدهاي او بـا
همروزگارانش ،دکتر دوستخواه ،همان؛ زندگينامة انتقادي فردوسي ،دکتر شاپور شهبازي ،همان؛ شاهنامه
و فردوسي ،دکتر رکنالدين همايون فرخ ،همان؛» 48دهقانان« ،استاد مجتبي مينوي ،سـيمرغ ،شـمارة ،1
 ،1351صص  8ـ 13؛ »پيشينة دهقانان در ادب فارسي« ،م .آبادي ،هنر و مردم ،1356 ،179 ،صص 64
ـ 70؛ »دهقان« ،دکتر احمد تفضلي ،ترجمة ابوالفضل خطيبي ،نامة فرهنگسـتان ،شـمارة  ،9بهـار ،1376
صص  148ـ .149
)ج  ،2ص  ،47جهانبيني و ديانت فردوسي(:

»کنايه نظامي به مذهب فردوسي« ،دکتر جالل خالقي مطلق ،ايرانشناسي ،سال چهـارم ،شـمارة ،3
پاييز  ،1371صص  663ـ 664؛ قرآن و حديث در شاهنامه فردوسي ،مجيـد رسـتنده ،انتشـارات مفتـون
همداني ،همدان1378 ،؛ مايههاي ديني و عرفاني در شاهنامة فردوسي ،مرتضـي گـودرزي ،انتشـارات راه
سبحان1380 ،؛ تجليات قرآن مجيد و احاديث شريفه در شاهنامه ،دکتر احمـد مهـدوي دامغـاني؛ حاصـل
49
محمد سجادي ،سروش ،1381 ،صص  357ـ .370
سيد علي ّ
اوقات ،به اهتمام دکتر ّ
)ج  ،2ص  ،130ديدگاهها دربارة فردوسي(:
»آخرين فردوسي از زبان پيشينيان« ،دکتر مهدي نوريان ،هستي ،اسفند  ،1371صص  131ـ .164
)ج  ،2ص  ،142مآخذ شاهنامه(:

»دو نامه دربارة بديههسرايي شفاهي و شاهنامه« ،دکتر خالقي مطلق ،ايرانشناسي ،سال نهم ،شـمارة
 ،1بهار  ،76صص  38ـ 50؛ در پيرامون منابع فردوسي ،دکتـر خـالقي مطلـق ،همـان؛ شـاهنامه و زبـان
پهلوي ،دکتر داريوش اکبرزاده ،نشر پازينه.1379 ،
)ج  ،2ص  ،194داستان ضحاک(:

ضحاک در چشمانداز يک تعبير ،اشکان آويشـن ،انتشـارات نگـاه1369 ،؛ فريـدونيان ،ضـحاکيان و
مردميان ،جواد جوادي ،ناشر :مؤلف ،تهران1370 ،؛ کاوه و ضحاک ،بهداد ،ناشر :مؤلـف ،تهـران1374 ،؛
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سيدعطاءاهللا مهـاجراني ،انتشـارات اطالعـات؛ ضـحاک ،دکتـر علـي حصـوري ،انتشـارات
گزندباد ،دکتر ّ
اطالعات.1378 ،
)ج  ،2ص  ،200هفت خان رستم(:

بخت و کار پهلوان در آزمون هفت خان ،شاهرخ مسکوب؛ تن پهلوان و روان خردمند ،همان ،صـص
 94ـ .102
)ج  ،2ص  ،213داستان سياوش(:

»مادر سياوش« ،دکتر جليل دوستخواه ،آشـنا ،شـمارة  ،33بهمـن و اسـفند  ،1375صـص  30ـ 38؛
»نظري دربارة هويت مادر سياوش« ،دکتر خالقي مطلق ،ايراننامه ،سال هفدهم ،شمارة  ،2بهار .1378
)ج  ،2ص  ،235داستان رستم و شغاد(:

»راوي و روايت مرگ جهان پهلوان در شاهنامه« ،ابوالفضل خطيبي ،همان ،صص  133ـ .145
)ج  ،2ص  ،239داستان بهرام چوبين(:

»درباره لقب بهرام ،سردار مشهور ساساني« ،دکتر خالقي مطلق ،يادنامة دکتر تفضلي ،همـان ،صـص
 161ـ .162
)ج  ،2ص  ،264رستم(:

»رستم در روايات سغدي« ،دکتر بدرالزمان قريب ،شاهنامهشناسـي ،همـان ،صـص  34ـ 53؛ رسـتم
سغدي و رستم شاهنامه ،دکتر بدرالزمان قريـب؛ »شـاهنامه فردوسـي پديـدة بـزرگ فرهنگـي در تمـدن
جهاني« ،همان ،صص  88ـ » ،89پژوهشي پيرامون روايت سغدي رستم« ،هـم او؛ مهـروداد و بهـار ،بـه
کوشش اميرکاووس باالزاده ،انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،1377 ،صص  233ـ .262

Gondaphares and the shahnama Iranica Antiqua, A.D. H. Bivar, 1980,
 150.ـ15.16, pp. 141
The Parthian origins of the House of Rustam, A. shapur shahbazi,
Bulletin of the Asia Istitute (Iranian Studies in Honor of A. D. Bivar) New
 163.ـSeries, Vol 7, 1993. pp. 155

ديويدسن ،ادبيات تطبيقي و شعر کالسيک فارسي ،ترجمة دکتر فرهـاد
d
رستم تاجبخش ،دکتر اُلگا ام.
عطايي ،نشر و پژوهش فرزانروز ،1380 ،صص  85ـ ) 117ج  ،2ص  (269دربارة موضوع »داد يـا بيـداد
بودن انوشيروان« شايسته است به اين مقاله نيز مراجعه شود» :چرا انوشيروان را دادگر ناميدهانـد؟« دکتـر
خالقي مطلق ،هستي ،تابستان  ،72صص  109ـ .116
)ج  ،2ص  ،365باورهاي فراطبيعي و خارقالعادة اسطورهاي در شاهنامه(:

»ديو و جوهر اساطيري آن« ،احمد طباطبايي ،مجله دانشکدة ادبيات تبريز ،بهـار  ،1343صـص  39ـ
45؛ آفرينش زيانکار در روايات ايراني ،آرتور کريستن سن ،ترجمة احمد طباطبايي ،انتشارات مؤسسه تاريخ
و فرهنگ ايران ،تبريز1355 ،؛ اژدها در اساطير ايران ،دکتر منصور رسـتگار فسـايي ،انتشـارات دانشـگاه
شيراز ،1365 ،انتشارات توس 1379؛ »ديوها در آغاز ديو نبودند« ،دکتر ژاله آموزگار ،کلـک ،شـمارة ،30
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شهريور  ،1371صص  16ـ 23؛ سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايران ،دکتر علي سطاني گردفرامرزي ،انتشارات
مبتکران.1372 ،
)ج  ،2ص  ،373واژههاي شاهنامه(:

واژههاي ناشناخته در شاهنامه ،دکتر علي رواقي ،دفتر  ،(1352) 1دفتر (1355) 2؛ »چند واژة عالمانه
از پهلوي در شاهنامه« ،دکتر احمد تفضلي ،نامـة فرهنگسـتان ،شـمارة  ،2تابسـتان  ،74صـص  4ــ 12؛
»شاهنامه را چگونه بايد خواند؟« دکتر علي رواقي ،نامة انجمن ،شمارة  ،1بهار  ،80صص  4ـ  ،27شـمارة
 ،2تابستان  ،80صص  17ـ .38
)ج  ،2ص  ،406آرايشهاي لفظي و معنوي شاهنامه(:

سينما و ساختار تصاوير شعري در شاهنامه ،احمد ضابطي جهرمي ،نشر کتاب فرا.1378 ،

)ج  ،2ص  ،411وزن و قافيه در شاهنامه(:

موسيقي شعر ،دکتر شفيعي کدکني ،انتشارات آگه ،صص  369ـ .388
)ج  ،2ص  ،425تأثير شاهنامه بر آثار اديبان ايران(:

سيدعلي اردالن جوان ،انتشـارات
تجلي شاعرانة اساطير و روايات تاريخي و مذهبي در اشعار خاقانيّ ،
آستان قدس رضوي1367 ،؛ تجلي رمز و روايت در شعر عطار نيشابوري ،دکتر رضا اشرفزاده ،انتشـارات
اساطير.1373 ،
)ج  ،2ص :(474

در بحث »آخرين و تازهترين تصحيح شاهنامه« بايد پس از کار دکتر خالقي مطلق ،از متن  5جلـدي
مهندس مصطفي جيحوني )انتشارات شاهنامهپژوهي ،اصفهان (1379 :هم نام برد.
)ج  ،2ص  ،510يوسف و زليخاي منسوب به فردوسي(:

محمد امين رياحي ،چهـل گفتـار در ادب و
»يوسف و زليخا چگونه به نام فردوسي بسته شد؟« دکتر ّ
تاريخ و فرهنگ ايران ،همان ،صص  225ـ .233
پانوشت:
 .1اين واژه در زبان عربي پيشينة کهني دارد ،اما کاربرد اصطالحي آن به عنوان نـوع خـاص ادبـي ،از کنگـرة
هزارة فردوسي در سال ) 1313ش( رايج شده است .در اين باره ،ر.ک :شفيعي کدکني ،محمّدرضا» :انـواع ادبـي و
شعر فارسي« ،رشد آموزش ادب فارسي ،شمارة  ،33تابستان  ،1372صص  5ـ . 6
 .2گويا ويرايش دوم کتابشناسي فردوسي استاد ايرج افشار ،شامل مشخصات ) (6000مقالـه و کتـاب ،فقـط
دربارة »فردوسي و شاهنامه« است» .اين اثر در زمان نگارش اين يادداشت ،هنوز منتشر نشده است«.
 .3در آخرين صفحة جلد دوم کتاب ،اين رباعي دربارة تاريخ پايان کار کتاب آمده است:
از سال مه مبــــارک مرداد است
اکنون که هزار و سيصد و هشتاد است
آن را که حماسـة يالن بنياد است
اين دفتر آکنده ز حــق پايــان يافـت
 .4ر .ک :حماسهسرايي در ايران ،انتشارات اميرکبير ،چاپ چهارم ،1363 ،ص 11,
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محمـد :حماسـه در
 .5براي بحث بيشتر در اين باره ر.ک :انواع ادبي و شعر فارسي ،همان ،ص 9؛ مختـاريّ ،
رمز و راز ملي ،نشر قطره ،1368 ،صص  22ـ  23و  76ـ 83؛ مرتضوي ،منـوچهر :فردوسـي و شـاهنامه ،مؤسسـه
مطالعات و تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه( ،چاپ دوم ،1372 ،صـص  24ـ (28؛ شميسـا ،سـيروس :انـواع ادبـي،

انتشارات فردوس ،چاپ چهارم ،1375 ،صص  59ـ 71,
 .6براي متن ويژگيها و منابع اين دو حماسه ،ر.ک :روزنبرگ ،دونار :اساطير جهان )داستانها و حماسـههـا(،
ترجمه عبدالحسين شريفيان ،انتشارات اساطير ،1379 ،ج  ،2صص  513ـ  621و  1036ـ 1037,
 .7دربارة اين دو اصطالح ،ر.ک :تفضلي ،احمد :تاريخ ادبيات ايران پـيش از اسـالم ،بـه کوشـش دکتـر ژالـه
آموزگار ،انتشارات سخن ،1376 ،صص  115ـ 127,
 .8در اين باره براي نمونه ،رک :اميدساالر ،محمود» :سادهانديشي« ،ايرانشناسـي ،1999 ،11 ،صـص  146ـ
 157و خالصة آن در :چکيدههاي ايرانشناسي ،مرکز نشـر دانشـگاهي ،انجمـن ايـرانشناسـي فرانسـه در ايـران،
 ،1381ج  ،22صص  313ـ 314؛ خطيبي ،ابوالفضل» :يکي نامه بود از گه باستان« ،نامة فرهنگستان ،شمارة ،19
ارديبهشت  ،1381ص . 62
 .9ر.ک :نامة دکتر خالقي مطلق به دکتر دوستخواه ،حماسه ايران ،يادماني از فراسـوي هـزارههـا ،نشـر آگـه،
 ،1380ص . 600
 .10ر.ک :افشار ،ايرج» :دقيقي در تحقيقات شرقشناسي« ،يادنامة دقيقي طوسـي ،شـوراي عـالي فرهنـگ و
هنر ،1355 ،صص  80ـ  ،91خالقي مطلق ،جالل» :طوس زادگاه دقيقي است؟« يادنامـة دقيقـي ،همـان ،صـص
 231ـ 233؛ ديوان دقيقي طوسي ،به اهتمام دکتر محمّد جواد شريعت ،انتشارات اساطير ،1368 ،صص  7ـ 10,
محمـدامين :سرچشـمههـاي فردوسـيشناسـي ،مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي
 .11ر.ک :رياحيّ ،
)پژوهشگاه( ،1372 ،ص 193,
 .12در اين باره براي نمونه ر.ک :حماسه در رمز و راز ملي ،همان ،صص  71ـ 75,
 .13ر.ک :ديوان عثمان مختاري ،به اهتمام جاللالدين همايي ،بنگاه ترجمـه و نشـر کتـاب ،1341 ،صـص
 749ـ 844,
 .14شهريارنامه ،عثمان مختاري غزنوي ،به کوشش دکتـر پروفسـور غالمحسـين بيگـدلي ،انتشـارات پيـک
فرهنگ ،تهران1377, :
 .15ر.ک :کوشنامه ،سرودة حکيم ايرانشان بن ابيالخير ،به کوشش دکتر جـالل متينـي ،انتشـارات علمـي
 ،1377صص  25ـ 30,
 .16ر .ک :کوشنامه ،همان ،صص  45ـ 46,
 .17ر.ک :غازاننامة منظوم ،سرودة نوري اژدري ،به کوشـش دکتـر محمـود مـدبري ،بنيـاد موقوفـات دکتـر
محمود افشار ،1381 ،ص .13
 .18ر.ک :تاريخ ادبيات در ايران ،انتشارات فردوسي ،چاپ يازدهم ،1373 ،ج ) 3بخش اول( ،ص 327,
 .19ر.ک :ديوان انوري ،به اهتمام محمّدتقي مدرس رضوي ،انتشارات علمي و فرهنگي1364 ،؛ ديوان خاقـاني
شرواني ،به کوشش دکتر ضياءالدين سجادي ،انتشارات زوار ،چاپهاي گوناگون ديوان خاقاني ،ويراسـتة دکتـر ميـر
جاللالدين کزازي ،نشر مرکز ،1375 ،سرچشمههاي فردوسيشناسي ،ص  242و 246,
 .20ر.ک :سيدي ،مهدي :سرايندة کاخ نظم بلند ،انتشارات آستان قدس رضوي ،1371 ،ص 173,
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 .21ر.ک :چهار مقاله )از روي تصحيح عالمه قزويني( شرح و توضيح از :دکتر سـعيد قـرهبگلـو ـ دکتـر رضـا
انزابينژاد ،نشر جامي ،1376 ،ص . 63
 .22دربارة وي ،ر.ک :عثمان ُاف ،محمّد نوري» :آيا بودلف راوي شاهنامه بود؟« ،گوهر ) ،1354 ،(3صص 633
ـ  635؛ همايون فرخ ،رکنالدين :شاهنامه و فردوسي ،انتشارات اساطير ،1377 ،صص  536ـ 543,
 .23ر.ک :بهار ،محمّدتقي :سبکشناسي ،انتشارات اميرکبير ،چاپ هشتم ،1375 ،ج  ،1ص .166
 .24براي اين روايتها ،ر.ک :سرچشمههاي فردوسيشناسي ،همان ،ص 440, ، 439 ،314
 .25براي آگاهي از اين ديدگاهها ،ر.ک :شـيراني ،حـافظ محمودخـان :هجويـه سـلطان محمـود غزنـوي ،در
شناخت فردوسي ،ترجمة دکتر شاهد چوهدري ،انتشارات علمي و فرهنگي ،چـاپ دوم ،1374 ،صـص  101ـ 160؛
دبيرسياقي ،سيّد محمّد :زندگينامة فردوسي و سرگذشت شاهنامه ،انتشـارات علمـي ،1370 ،ص 115؛ دوسـتخواه،
جليل» :زمان و زندگي فردوسي و پيوندهاي او با همروزگارانش« ،حماسة ايران يادماني از فراسوي هزارهها ،همان،
ص 133؛ اسالمي ندوشن ،محمّدعلي» :فردوسي سخنگوي پيروزي نيکي بر بدي« ،چهار سخنگوي وجدان ايـران،
نشر قطره ،1381 ،ص 43؛ سرچشمههاي فردوسيشناسي ،همان ،صـص 47ــ  48و  67؛ خـالقي مطلـق ،جـالل:
»اهميت و خطر مآخذ جنبي در تصحيح شاهنامه« ،ايرانشناسي ،سال هفتم ،شمارة  ،4زمستان  ،74ص 749,
 .26دربارة تاريخ گردآوري خداينامه ،براي نمونه ر.ک :تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم ،همان ،صص 270
ـ 271؛ اذکايي ،پرويز» :شاهنامهها و خداينامگها« ،فصلنامة هستي ،پاييز  ،80ص .35
 .27در اين باره ،ر.ک :حماسهسرايي در ايران ،همان ،ص 81؛ مينوي ،مجتبي :فردوسي و شـعر او ،انتشـارات
توس ،چاپ سوم ،1372 ،ص 77؛ خطيبي ،ابوالفضل» ،راوي و روايـت مـرگ جهـانپهلـوان در شـاهنامه« ،مجلـه
دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم تهران ،سال دوم ،شمارة  7 ، 6و  ،8پـاييز  73ـ بهـار  ،74ص
 136هم او» :يکي نامه بود از گه باستان« ،همان ،ص . 66
28ـ در اين باره براي نمونه ر.ک :پورداوود ،ابراهيم :يشتها ،انتشارات اساطير ،1377 ،ج  1و  ،2ص 191 ،139
و  234ـ  ،236حماسهسرايي در ايران ،همان ،صص 418ـ  419و 501؛ رستگار فسايي ،منصـور :فرهنـگ نامهـاي
شاهنامه ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،چاپ دوم ،1379 ،ج  1و  ،2ص  762 ،718 ،298و 1005,
 .29ر.ک :فرهنگنامهاي شاهنامه ،همان ،ج  ،2ص 852,
 .30ر.ک :صديقيان ،مهيندخت :فرهنگ اسـاطيري ـ حماسـي ايـران ،پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات
فرهنگي ،1375 ،ج  ،1صص  204ـ 205,
 .31در هزار و چند بيت دقيقي در شاهنامه ،واژة عربي »نکال« به معني »عذاب کردن کسي بـه گونـهاي کـه
ماية عبرت ديگران باشد« به کار رفته است:
خلخش کن
نکال تگينان ّ
هال گفت برخيز و پاسخش کن
)خالقي(212/96/5 ،
 .32در اين زمينه ،براي نمونه ر ک :ناتل خانلري ،پرويز» :لغتهاي عربي در شاهنامه« ،سـخن ،دورة چهـارم،
شمارة  ،1332 ،5جمالزاده؛ محمدعلي» :کلمات عربي در شاهنامه فردوسي« ،وحيد  ،(1353) 3صص  456ـ ،461
 522ـ  675 ،557ـ  682؛ بحريني ،مهستي» :فرهنگ لغات عربي در شاهنامه« ،سـيمرغ ،شـماره  ،2آبـان ،1354
صص  73ـ .81
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 .33ر.ک :فردوسي و لغات عربي ،نميرم از اين پس کـه مـن زنـدهام ،بـه کوشـش دکتـر غالمرضـا سـتوده،
انتشارات دانشگاه تهران ،1374 ،صص  351ـ .366
 .34ر.ک» :در پيرامون منابع فردوسي« ،ايرانشناسي ،سال دهم ،شمارة  ،3پاييز  ،1377ص 522,
 .35اين دو بيت در متن مصحح آقـاي جيحـوني نيـز آمـده اســت ،ر.ک :شاهنامــة فردوســي ،انتشــارات
شاهنامهپژوهي ،اصفهان ،1379 :ج  ،4ص 2110,
 .36ر.ک :بوستان سعدي ،تصحيح دکتر غالمحسين يوسفي ،انتشارات خوارزمي ،چاپ پـنجم ،1375 ،ص ،52
بيت 477,
 .37براي خالصه مقاالت اين دو همايش ،ر.ک :اکبريان ،مهراب :شاهنامه فردوسي» ،پديدة بـزرگ فرهنگـي
در تمدن جهاني« ،مرکز مطالعات ايراني ،تهران1373 :؛ مقدسي ،مهناز» :گزارش مجمع علمي فردوسـي در قلمـرو
تاريخ و فرهنگ« ،نامة فرهنگستان ،شمارة  ،16زمستان  ،1377صص  182ـ 188,
 .38شاهنامة فردوسي ،ويراستة مهدي قريب ـ محمّدعلي بهبودي ،انتشارات توس1375, ،
 .39ر.ک» :پايداري حماسي در زمانة خواري و سرشکستگي« ،چهل گفتار در ادب و تاريخ و فرهنـگ ايـران،
انتشارات سخن  ،1379ص 202,
 .40ر.ک :مينوي ،مجتبي» :نسخههاي خطـي قـديم بايـد مـالک تصـحيح متـون ادبـي بشـود« ،مجموعـه
سخنرانيهاي اولين و دومين هفته فردوسي ،به کوشش حميد زرينکوب ،انتشارات دانشکدة ادبيات و علوم انسـاني
دانشگاه فردوسي مشهد ،1353 ،ص 248,
 .41دربارة داليل الحاقي بودن اين بخش ،ر.ک :قريب ،مهدي» :پادشاهي گرشاسپ در شاهنامه« ،بـازخواني
شاهنامه ،انتشارات توس ،1369 ،صص  167ـ 198؛ خالقي مطلق ،جالل» :معرفي قطعـات الحـاقي در شـاهنامه«،
گلرنجهاي کهن ،به کوشش علي دهباشي ،نشر مرکز ،1372 ،صص  156ـ 157,
 .42ر.ک :مسکو 254/2 ،و 255؛ خالقي 127,/2
 .43براي اين بيتها ،ر.ک :ژول مول 900/577 /2 ،ـ 908؛ مسکو 258/3 ،و 259؛ خالقي ،437/2 ،اين ابيـات
در چاپ ژول مول در متن آمده است.
 .44دربارة اين افسانهها و نقد آنها ،ر.ک :متيني ،جالل» :فردوسي در هالهاي از افسانهها« ،شـاهنامهشناسـي،
انتشارات بنياد شاهنامه ،1357 ،صص  151ـ  121ـ  7؛ رياحيّ ،
محمـد امـين :سرچشـمههـاي فردوسـيشناسـي،
همان ،دوستخواه ،جليل» :زمان و زندگي فردوسي و پيوندهاي او بـا هـمروزگـارانش« ،حماسـة ايـران ،يادمـاني از
فراسوي هزارهها ،همان ،صص  121ـ .140
A shapur shahbazi, Ferdowsi: A critical Biography, Harvard University,
Center for Middle Eastern Studies Ind Mazda Publishers, California, USA,
1991.
 .45انتشارات طرح نو ،چاپ اول ) ،(1375دوم ) ،(1376سوم ).(1380
 .46خود مؤلـف گرامـي )ج  ،2ص بيسـت( از خواننـدگان خواسـتهانـد کـه منـابع فرامـوش شـده در بخـش
»کتابنامه« را براي تکميل در چاپهاي بعدي معرفي کنند.
 .47معرفي اين کتاب و توجه بدان از اين جهت اهميت بسياري دارد که مرحوم استاد همايي در بخشـي از آن
)صص  367ـ  (399انتساب شهريارنامه به »عثمان مختاري« را نادرست شمردهاند.

 □ 146نقد برتر /مقاالت برگزيدة نخستين جشنواره نقد کتاب

 .48سودمندي اين کتاب در اين است که مجموعهاي از مقاالت و نظريات مربوط به »سرگذشـت فردوسـي«
را در آن ميتوان ديد.
 .49اين مقاله ،بيشتر از اين تاريخ در جاي ديگري نيز چـاپ شـده اسـت کـه متأسـفانه نگارنـده اکنـون بـه
مشخصات دقيق آن دسترسي ندارد.

