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 چکيده

دست به قلم  شاهنامهیرامون پگران بیگانه نیز ن و پژوهشهاست، مترجماگرچه سده

ن را کانو شاهنامهخورشیدی،  ۱۳۱۳برند ولی کنگرۀ هزارۀ فردوسی بود که در سال می

ترین پژوهش جهان عرب گسترده الشاهنامه،دراسات فیهای جهانی گردانید. پژوهش

هاست. طه ندا این کتاب پر برگ را نزدیک به کار فردوسی، یکی از آن تالشهدربارۀ شا

اثر  تانهبیست سال پس از آن کنگره در دو بخش و پانزده فصل به نگارش درآورد. شوربخ

، سر کتابسرا یاد شده تا کنون در ایران، ناشناخته مانده است. از این روی، پس از خوانش

اه آن را شناسانده و تحلیلی، کوت -از روش توصیفی گیریکنیم، با بهرهتالش می

 گاه کتاب، آگاه شوند. هایش را به خوانندگان، نشان دهیم تا از جایها و کاستیبرجستگی
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 مقدمه

دّت رۀ هزارۀ فردوسی بود که به مکنگترین همایش ادبی ایران، نخستین و شاید بزرگ

داران فرهنگ ایران و خورشیدی برگزار شد و چهل تن از دوست ۱۳۱۳پنج روز در مهرماه 

نار فردوسی از هفده کشور، آماده شده و به ایران آمدند. در آن ماه پرمهر در ک

واکی، اسل وخاورشناسانی از آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، چک 

دقی های عربی نیز جمیل صیوگسالوی، شوروی، ترکیه، اسرائیل، ژاپن و هند از سرزمین

یز صر نزهاوی و احمد حامد صراف از عراق، عبدالوهاب عزام و عبدالحمید عبادی از م

ز بیش ا پژوهی پدید آورد و فردوسی راشاهنامهبودند. این گردهمایی، شوری در جهان 

 اساند.پیش به جهانیان شن

بستگی نشان ، دلامهشاهنزبانان به در سدۀ بیستم، مصریان بیش و پیش از دیگر تازی

، (۱89۳-۱967)، محمد فرید ابوحدید مصری (۱89۱ -۱955)اند. عبدالحمید عبادی داده

، حسین (۱907 -۱997)د بدوی ، امین عبدالمجی(۱894-۱959)عبدالوهاب محمّد حسن عزّام 

و عبدالنعیم محمد ( ۱9۱7 -۱968)محمد غنیمی هالل (، ۱9۱6-2004)محیب المصری 

 باشند.پژوهان میشاهنامهشناسان و شاهنامهدر شمار آن  (۱92۳)حسنین 

گاه از دانش ۱942داران مصری فردوسی، طه ندا است. او در سال یکی دیگر از دوست

از  ۱95۱ارشد و  های شرقی، کارشناسیاز موسسۀ زبان ۱945قاهره، کارشناسی و در سال 

وی از  (.46۳: ۱۳9۱)ر.ک.: رادفر،را دریافت کرد  گاه قاهره، دکترای خویشهمان دانش

های مصر و بیروت گردید و گاههای شرقی و ادبّیات تطبیقی در دانشاستادان برجستۀ زبان

 ۱98۱-۱982گاه اسکندریه، بنیان نهاد. ندا در سال های شرقی را در دانشانستیتوی زبان

 ان(. )ر.ک: هم گاه اسکندریه شدبرندۀ جایزۀ برتر ادبی از دانش

گ را ها کوشش در زمینۀ ادبّیات ایران در پایان سدۀ بیستم، مرسرانجام پس از سال

، یقیدبیّات تطبا، دربارۀ شاهنامههایی گردن داد. از او یادگارهای فراوانی چون پژوهش

ی در ر فارسشع، شهر بخارا، انی در جهان اسالماعیاد ایر، فهرست ادبّیات تطبیقی اسالمی
؛ ۱0: ۱۳8۳دا، ن ؛ 464 همان:)و ... بر جای مانده است  رودکی شاعر ایرانی، قرن چهارم هجری

 (.۱۱: ۱۳84همان، 

، الشاهنامهدراسات فیهای ندا، ارزش بازگردانی و انتشار دارند ولی گرچه همۀ کتاب

ای داشته و گاه ویژهبارۀ حماسۀ ملی ایران، جایترین پژوهش جهان عرب دراین گسترده

سزاوار شناساندن، بازگردانی و ارزیابی است. از این روی، در این جستار، پس از شناساندن 
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پژوهی های وی در شاهنامههای نویسنده و لغزشکوتاه کتاب به ارزیابی تازگی دیدگاه

 پردازیم.می

 ها پاسخ دهیم که: نیم تا به این پرسشدر جستار پیش روی، برآ های پژوهش:سشپر

های یافت؟ و لغزش الشاهنامهدراسات فیتوان در کتاب ای را میهای تازهچه جنبه

 توان ارزیابی کرد؟کتاب یاد شده را چگونه می

 های او پیرامون ادبیّات تطبیقیدر ایران طه ندا را با دیدگاه ة پژوهش:پيشين

. باشدمی المقارنالدبردانی چند بارۀ همان کتاب ارآیند بازگهایی که بشناسند؛ دیدگاهمی

های فراوانی شده به فارسی بازگردانی و سرچشمۀ پژوهش 84تا  80های در سال این کتاب

دب االاست. نخست زهرا خسروی و پس از وی هادی نظری منّظم و حجّت رسولی ترجمۀ 
خبر دیگر بیده از کار یکشرجمان یاد اند. چه بسا متطه ندا را به چاپ رسانده المقارن

 اند.ی نشدههای او به فارسی بازگردانولی، دیگر کتاب کاری شده باشند.بوده و گرفتار موازی

دراسات ) هایی دربارۀ شاهنامهپژوهشدر این میان، کتاب  بایستگي پژوهش:
رۀ فردوسی و رباترین کتاب عربی دمفصل»ای دارد؛ زیرا گاه ویژه( جایالشاهنامهفی

ادبّیات ساز نگارش کتاب نامور توان آن را زمینهو می (.464:۱۳9۱)رادفر، « است شاهنامه
در سال  هایی دربارۀ شاهنامهپژوهشیک سال پس از وطه ندا دانست که بیست تطبیقی

 مهشاهناترین پژوهش تازیان دربارۀ به چاپ رسیده است. شوربختانه این گسترده ۱975
ی آن و ردانر ایران ناشناخته مانده و شاید در پی گستردگی کتاب، دشواری بازگتاکنون د

هایی چون عرفان و ...  به فارسی دان ایرانی به سوی زمینهگرایش مترجمان عربی

یرا است؛ ز ای بایستهبرگردانده نشده است. شناساندن، بازگردانی و ارزیابی این کتاب پدیده

مند است. تر آثار ادبی این مرز و بوم باشد، ارزشاخت بیشهر پژوهشی که در راستای شن

 باشد. شاهنامهم دربارۀ گری غیرایرانی، آن هه پژوهشویژه اگر از نگابه

دراسات های یاد شده، کتاب پربرگ در راستای پاسخ دادن به پرسش ش پژوهش:رو
ای آن مایهی درونهای گوناگون به ارزیابسره خوانده و از دیدگاهرا یک الشاهنامهفی

 های نگارش یافتۀ پیش و پس ازو دیگر پژوهش شاهنامهایم تا بر پایۀ خود پرداخته

های یادگار ندا را فراخور این جستار، نشان ها و کاستی، برجستگیالشاهنامهدراسات فی

 دهیم.

 ههایی دربارۀ شاهنامپژوهشگاه که با آهنگ آگاهی از منش طه ندا، آن منش طه ندا:
یابیم که گویای پسندیده بودن فرهنگ و پیشینۀ ایران و های فراوانی را میرا بکاویم، نمونه

باشد. ندا آیین زرتشتی را دین یکتاپرستی و آتش را نه خدای آنان ایرانیان در نزد وی می
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گاه یک زبان است ولی در جایکه خود تازیداند. او با آنکه نماد پروردگار میبل

های خویش پردازد و دیدگاهدادها میبه دور از هرگونه سوگیری به ارزیابی روی گرپژوهش

چه آورد و گاه آنهای گوناگون ایرانیان در برابر تازیان به نگارش درمیرا دربارۀ برتری

آورد. نگاران پیشینی چون طبری و ثعالبی و ... میباشد از گفتار تاریخگویای این برتری می

ر گواه آشکاری بر نکوداشت فرهنگ کهن ایران از سوی طه ندا و نگاه عالمانۀ های زینمونه

 مند است: گر ارجاین پژوهش

 (.249: ۱954)ندا،  پرستی استکیش زرتشت، آیین یکتا 

 دانند، پرستی میکسانی که آیین زرتشت را فراخواننده به سوی دوگانه

 (.25۱)همان: اند دچار کژفهمی شده

 اند پرست نبودهآتش را بزرگ داشته با این همه، آتش زرتشتیان گرچه

 (.259)همان: اند نگریستهبلکه تنها به عنوان نماد خدای بزرگ به آن می

 نگ، توان پذیرفت که پیروزی تازیان بر ایرانیان آن هم تنها در یک جنمی

آیینی چون زرتشتی را نابود کند. سخِن راست آن است که چندی 

و  هادهازیان، آیین زرتشتی پای در سراشیبی نابودی نپیش از پیروزی ت

 (.270)همان: این پیروزی، شلیک پایانی بود 

 همان: )افزارپوشی سرتاسری را از ایرانیان فراگرفتند تازیان این شیوۀ جنگ

 (.۱20: ۳،ج.  ۱9۳9الطّبری، ؛۱44

 منوچهر نخستین کسی بود که خندق کند. مسلمانان کندن خندق را به 

 نجم مَهی )هجری قمری( در نبردی به نام خندق فراگرفتند.سال پ

ش وی و خاندان درود خدا بر -سلمان فارسی، کندن خندق را به پیامبر

 (.2۳4: 2،ج.۱9۳9؛ الطّبری،۱62: ۱954)ندا، نهاد کرد پیش -باد

 ۱954)ندا، اند افزار )منجنیق( را در نزد ایرانیان شناختهتازیان این جنگ :

 (.27:  ۱،ج.۱۳68ی نیشابوری، ؛ثعالب ۱65

 افزار )گرز( را در داند که این جنگثعالبی فریدون را نخستین کسی می

 (.28 :۱،ج.۱۳68ثعالبی نیشابوری،  ۱66؛ :۱954)ندا، پیکار با ضحاک ساخت 

 ان، گوید: ایرانیان هنگام رویارویی با تازیطبری دربارۀ جنگ نهاوند می

)ندا،  پیمان شده تا از تازیان نگریزندهم هایی آهنین بودند کهگویی کوه

 (.206-207/  ۳، ۱9۳9الطّبری، ؛ ۱67: ۱954
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کار  به نامهشاهرا در ستایش « هذا العمل االدبی الخالد»ندا در دیباچۀ کتاب، تعبیر 

تواند در کنار مین شاهنامه»و در جای دیگری این باور براون را که  (5: ۱954)ندا، برد می

نویسد: بسیاری از داند و میآور میشگفت (206: ۱۳42براون،)« ی بایستدمعلّقات تاز

(؛ ۳05: ۱954)ندا، اند شمار آوردهکارهای ادبی جهان بهرا از شاه شاهنامهمندان غربی، دانش

ست و انده ابه اسالم و مسلمانان گزندی نرس»باور دارد که  شاهنامهوی دربارۀ سرایندۀ 

هایی از نادانی داند و نمونههایی خشن میانیان، تازیان را دارای ویژگیگاه که از زبان ایرآن

دهد، نباید بر اند، نشان میهایی که ایرانیان، همواره از آن برخوردار بودهرفتآنان و پیش

  (.292ن: )هما« ها در تاریخ آمدهوی خرده گرفت؛ چرا که همۀ این

داری ایران و فرهنگ آن نزد برای دوست این کتاب گمان گواهی، باالتر از نگارشبی

رسی به منابع، چندان آسان توان یافت؛ آن هم در جایی از جهان که دستطه ندا نمی

 نویسد:نبوده است. او خود می

رس ما مصریان و جای خالی ولی روشن است که کمبود منابع پژوهشی در دست 

پژوهان را از میان برده است. شاهنامهانگیزۀ  های عمومی ما،خانههای پایه در کتابکتاب

سویه و بررسی ژرف، بسته ولی جلوی هر چند که این کاستی، راه را بر پژوهش همه

ان و زۀ تورا در دست داریم تا به اندا شاهنامهکوشش را نگرفته است. همین بس که خود 

 (.5: ۱954)ندا، دریافت خویش به کاوش در آن بپردازیم

 و بررسي بحث

 الشاهنامهدراسات فيبا  آشنایي

رای آن و ب شاهنامهندا در پی آن بوده است تا پژوهشی را به نگارش درآورد که دربارۀ 

 نویسد: سودمند باشد. او خود در این باره می

بدان  شاهنامههر موضوعی که در این کتاب، بررسی شده، یا 

نده است؛ دادها، نگاهی گذرا بر آن افکالی رویبهپرداخته و یا در ال

و برای آن،  شاهنامههای ما دربارۀ ایم تا پژوهشچراکه بر آن بوده

گاهی ، خاستشاهنامهسودمند باشد. این کتاب در موضوعاتی که در 

ات، ندارند، فرو نرفته و همۀ همّتش بر آن بوده است که این موضوع

ای که گر زندگانی ایرانیان کهن باشد؛ درست به همان شیوهنمایان

 (.5-6: ۱954)ندا،، نشان داده است نامهشاه
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وی انتشارات دارالطالب شهر از س ۱954در سال  هایی دربارۀ شاهنامهپژوهشکتاب 

 ۳20بار به دست خوانندگان مصری رسیده است. این کتاب دارای اسکندریه برای نخستین

. 2. فردوسی؛ ۱های تاریخی، ده فصل )باشد؛ بخش یکم، پژوهشرویه و دو بخش می

. شاهنامۀ 4های گوناگون؛ . منابع شاهنامه۳گسترش فرهنگ پهلوی در روزگار اسالمی؛ 

. شاهنامۀ 7. شاهنامۀ مسعودی مروزی؛ 6بلخی؛  . شاهنامۀ ابوعلی5ابوالموید بلخی؛ 

های پیرو شاهنامه( . شاهنامه۱0. شاهنامۀ فردوسی؛ 9. شاهنامۀ دقیقی؛ 8ابومنصوری؛ 

سوم -ومند است. این بخش گسترده، دهای موضوعی، بسیار ارزشدارد. بخش دوم، پژوهش

مایۀ فصول، گیرد و پنج فصل دارد. برای آگاهی خوانندگان از درونکتاب را در بر می

گاه پژوهشی کنیم تا دریابند که از چه جایموضوعات آمده در هر فصل را یاد می

ون ، پیرامشاهنامههای آن در ! فصل یازدهم، جنگ و وابستهمندی برخوردار هستندارزش

، سازی جوانان برای پیکار، فراخوان سپاهیان، سان دیدن سپاه، آمادگی رزمیآماده

افزار، های جنگ، ساز و برگ و جنگهای سپاه، درفش، شیوهدهی سپاهیان، بخشسامان

گاه او گاه دبیر در جنگ، جادوگر و جایگاه موبدان در جنگ، جایتوشۀ سپاه، جای

باشد. فصل دوازدهم، های رزمی ایرانیان، شطرنج و نرد در جنگ میجنگ، آییندر

های یزدی شاهان، ویژگی، دربردارندۀ فرۀ اشاهنامههای ایشان در پادشاهان و وابسته

 و شیآسا و یگذرانخوشو سرانجام ن شاها یهایخو و هانییآگذاری، پادشاه، آیین تاج

تار ، دربارۀ ساخشاهنامه در یاجتماع یزندگدهم، است. فصل سیز دو آن یهاوابسته

باشد. فصل چهاردهم، ی و زن میاندوزدانش و دانش، بارهانگاه، ماه یروزهاطبقاتی، 

یین ، پیرامون زرتشت، اوستا، باور زرتشتیان، سست شدن آشاهنامهزندگی دینی در 

رانجام ده است و سبه نگارش در آم یاسالم یزندگ در یزرتشت نییآ یهانشانهو  زرتشتی

ار ابی یادگهای گوناگون به ارزینام دارد که ندا در آن از جنبه شاهنامهفصل پانزدهم، نقد 

 فردوسی پرداخته است.

 های نداتازگي دیدگاه

چه بازآورد توان در دو دسته جای داد: نخست آنهای طه ندا را میبا این نگاه، دیدگاه

رده ها را برای خوانندگان خویش بازآوو فشردۀ آن باشدگران پیشین میباورهای پژوهش

 هایی دارد.های نو وی است که خود گونهاست. دومین دسته همان یافته
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 گران پيشينبازآورد باورهای پژوهش

های پیشینیان بهره گیرد، رفتاری پژوهشی و پذیرفتنی گری از یافتهاین که پژوهش

چنان آورد، آنخود یاد کند، گفتارشان را باز می گامانکه از پیشآناست ولی گاه ندا بی

چین کردن سخن دیگران نویسد. او فراوان به گلهای خویش را میکه گویی یافته

کند و حقّ آن را به رود که سخن را نارسا میپردازد. گاه در این کار چندان پیش میمی

 آورد.جای نمی

 ود را پسنویسنده، گفتار آمده در منبع خ توان یافت کههایی را میدر این کتاب، نمونه

را  گاه نیز سراغ منابع آغازین مأخذ خویشافزاید. کند و چیزهایی بدان مییو پیش م

هایی گنجاند. اینک نمونهگیرد و گفتار را از سرچشمۀ نخستینش در پژوهش خویش میمی

 چه گفته شدواهی بر آنکنیم تا گاز بازآورد گفتار دیگران را در سخن طه ندا یادآوری می

 باشد.

سرایی و تاریخی حماسه ب، پیرامون پیشینۀهای سوم تا هشتم این کتافصل

در پایان  باشد.می سرایی در ایرانحماسهفشردۀ گفتار صفا ازکتاب  ،شاهنامههای سرچشمه

ها و ای آمده است که به شناساندن پژوهشفصل نهم این کتاب، گفتار فشرده

هم های دیگر از آغاز سدۀ سیزدهم تا میانۀ سدۀ نوزدبه زبان شاهنامهی هابازگردانی

های ها و پژوهشدر میان ترجمه»شود: پردازد. این گفتار چنین آغاز میمیالدی می

 (.۱۱2: ۱954)ندا،  «، پیشگام استشاهنامه، برگردان تازی بنداری از شاهنامه

م، هدی از درباریان عثمان دومدی، های کسانی چون علی افنندا پس از آن به تالش 

ه ه چنین بپردازد. گفتار یاد شدتوکـّل بیگ، سر ویلیام جونس و لومسدن و ماکان و ... می

پیکر  منظومۀ هنری هاینه از فرارسیدن پاداش محمود و بیرون بردن»... رسد: پایان می

تار را سر این گفسرا (.۱۱6)همان: « فردوسی از دروازۀ شهر در همان دم سخن گفته است

 مونۀ زیر:مگر سه ن(. 2۱5 - 226: ۱۳۳۳)صفا، یافت  سرایی در ایرانحماسهتوان در می

ست. اپدید نیامده  شاهنامهانی دربارۀ ها و تعلیقات چندالف( در خاورزمین، پژوهش

گارش نرا در زبان ترکی به  لغت شاهنامهعبدالقادر بغدادی در سدۀ هفدهم میالدی، 

  میالدی به کوشش سالمانو در پطرزبورگ به چاپ رسید. ۱895در سال درآورد که 

تری برخوردار بود؛ چراکه از یابی بیشب( تورنر ماکان در کار خویش از بخت و کام

های فارسی است های پیشینیان بهره برد. چاپ ماکان دربردارندۀ پیوستی از سرودهکوشش

گفتاری به زبان فارسی دارد که ن پیشچنیاند. همسروده شده شاهنامهکه به شیوۀ 
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ای از اصطالحات دشوار و درآمدی به زبان انگلیسی و دسته دیباچۀ بایسنقریدربردارندۀ 

 [ است. شاهنامه]

دربارۀ فردوسی به زبان روسی دست به نگارش  2زینوفو پس از او  ۱نزرینتس ج(

های کهن را ناس، سراغ کتابهای ایرانیان بود. این خاورشاند. زینوف استاد اسطورهزده

 اند.های هندوان بر کتاب اوستا اثرگذار بودهگرفته و دریافته است که اسطوره

های صفا برنگرفته است. نخستین شماره، گفتار نولدکه طه ندا این سه نمونه را از نوشته

 ر ایرانسرایی دحماسههای وی بر گفتار نگارندۀ دومین نمونه از افزوده( 224 -225: ۱۳79)

شاهنامۀ خود را با مقدّمۀ  ۱829انگلیسی در سال  ۳تورنر ماکان»نویسد: باشد که میمی

ماکان،  شاهنامۀمنتشر کرد و از روی  شاهنامهفارسی و انگلیسی و فهرستی از لغات مشکل 

گویا ندا چاپ تورنر  (.2۱6: ۱۳۳۳)صفا، « چندین چاپ سنگی در هندوستان ترتیب یافت

هایی را به دست آورده است. دست داشته که فراتر از صفا چنین دانستهماکان را در 

باشد که نشانی از آن های طه ندا در منابع دیگر میها و کاوشسومین شماره نیز از یافته

 شود.در یادگار صفا دیده نمی

ادآور ی شاهنامههای پیرو که خود در آغاز فصل دهم منظومه چنین آن گونههم

ه ب سرایی در ایرانحماسهمول و کتاب  شاهنامۀگفتار را بر پایۀ دیباچۀ  شود، اینمی

طه ندا  ها به خوبی گواه آن است کهنگارش درآورده است. نگاهی گذرا به نام این منظومه

 شاهنامههای پیرو ای از آن را دربارۀ منظومهکتاب صفا را پیش روی خود گذاشته و گزیده

و  نامهبانوگشسپ، نامهشکو، فرامرزنامه، نامهبهمن، نامهرشاسپگبه تازی بازگردانده است: 

و  نامهشاهرخ، تمرنامه، نامهسوسن، نامهلهراسپها چون و ... . او برخی از حماسه برزونامه

که آنشناساند بیای گزیده میها را نیز به گونهو ... را یاد نکرده و دیگر منظومه مختارنامه

هایی چون روشن های آن در زمینهش صفا بپردازد و دربارۀ کاستیهای پژوهبه ناگفته

 اود.و ... بک نامهینآذربرزیا نام و زمان سرایندۀ  نامهقرانصاحبنبودن سرایندۀ 

گویی کرده که حّق سخن را به های صفا گاه چندان فشردهچین کردن گفتهندا در گل

رسیده، نوشته است:  شاهنامهمۀ پیرو جای نیاورده است. نمونه را چون به واپسین منظو

الشعرا سروش اصفهانی از سرایندگان بزرگ روزگار : میرزا محمدعلی شمسنامهاردیبهشت»

مند صفا را در های ارزشو یافته( ۱۳5: ۱954)ندا، « قاجار، آن را به رشتۀ سخن درآورد

 
1 Nazariants 
2 Zinoveff 
3 Turner Macan 



  2۳۱ آرمان کوهستانيان |                                          الشاهنامهدراسات فيمعرفي و نقد 
 

 

فرجام ماندن منظومه و بی بر و امامان ودر بیان احوال پیام نامهاردیبهشتمایۀ زمینۀ درون

 ... یاد نکرده است. 

مه را دربارۀ دو منظو نسرایی در ایراحماسهاینک برای نمونه، آغاز سخن نگارندۀ 

، آشکار شویم تا از سنجش آن با گفتار طه ندا( یادآور مینامهقرانصاحبو  نامهآذربرزین)

 گردد که وی سخنان صفا را به تازی بازگردانده است:

: ۱۳۳۳فا، )صر بود : آذربرزین پسر فرامرز از دختر سور پادشاه کشمینامهآذربرزین (الف

 (.۱25: ۱954)ندا، باشد آذربرزین پسر فرامرز و دختر سور شاه کشمیر می (:۳۱5

ای است به نام های دینی قدیم، منظومه: دیگر از حماسهمهناقرانصاحبب( 

لعم. صمحمّد بن عبداهلل  مزه بن عبدالمطّلب عمدر داستان سیدالشهدا ح نامهقرانصاحب

: ۱۳۳۳)صفا، هجری به نظم درآمده و ناظم آن معلوم نیست  ۱07۳این منظومه به سال 

ی ودرود خدا بر -بر بن عبدالمطلب عموی پیاماین منظومه از سرور شهیدان حمزه(: ۳79

ای ناشناس به ایندهمهی از سوی سر ۱07۳در سال  نامهقرانصاحبگوید. سخن می -باد

 (.۱۳5: ۱954)ندا، رشتۀ سخن درآمده است 

های جغرافیایی فردوسی ، هنگام پرداختن به لغزششاهنامهدر فصل پانزدهم نقد 

 نویسد:می

ان ایر تور را که در شمال خاوری و سلم را که در شمال باختری شاهنامه

افت بسیاری که میان هر دو جا، مسداند درحالیسایه میزیسته، هممی

 سایه دانستن در داستان، آن باشد که سلم و توراست. شاید سبب این هم

های بسیاری در برابر ایرانیان نمایندۀ دو ملّت هستند که در جنگ

نموده  سایگی برقرارپیوند هم میان هر دو، شاهنامهاند. از این روی، ایستاده

 (.۳02: ۱954)ندا،  است

 نیز دید: حماسۀ مّلی ایرانکتاب توان در این نمونه را می

 اننداین که تور که در شمال و سلم که در مغرب مسکن دارند، با هم م

که این دو کنند، البتّه قابل فهم است برای اینسایه، آمد و شد میدو نفر هم

د زدوخور ها بیش از هر ملّتی درنفر، نمایندۀ ملّتی هستند که ایرانیان با آن

: ۱۳79)نولدکه،  کندها را با هم مربوط میملّی این دو نفر، آن تصوّراند و بوده

۱64.) 

 نویسد:او در جای دیگری از همین فصل می
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به  شاهنامهروزگار با ایرانیان در روزگاری که های بسیار هماز میان ملّت

ن نشینی قهرمانان ایرانی و تورانی سخآن پرداخته است، این کتاب از هم

ز ا شاهنامهترین کسانی که در انیان و تورانیان، برجستهگوید. جز ایرمی

باشند. گویا میان ها و تازیان میها یاد شده است، رومیان، هندوان، چینیآن

 وانیان تور وایرانیان، تورانیان و رومیان پیوند نزدیکی و خویشاوندی برپاست 

 دون بازباشند؛ چراکه ریشۀ همگی به فریرومیان عموزادگان ایرانیان می

 (.286 -288: ۱954ندا، )رزندان سلم گردد. پادشاهان روم از فمی

 سرایی در ایرانحماسهجا به بازگردانی گفتار ملل و اقوام از کتاب طه ندا در این

 گوید:پرداخته است که می

 ته ازبیش از همه سخن رفته است، گذش شاهنامهاقوامی که از ایشان در 

سایگان ه هممیان و هندوان و تازیانند. این ملل جملایرانیان، تورانیان و رو

اعمام نیاند ... از میان این ملل، پادشاهان توران و روم از بایرانیان بوده

ان رسید بدین معنی که شاهشاهان ایران بودند؛ که نسل همه به فریدون می

  (.250 -252: ۱۳۳۳)صفا،  روم از نسل سلم

سرایی سهحماگیری فراوان طه ندا از کتاب یاد شده، بهره هایناگفته نماند که از نمونه
یم: نمایی نباشد که بگویشود. بر این پایه، شاید چندان بزرگبه آسانی دریافت می در ایران

هایی پژوهشبسا ندا یاورده بود، چهنرا به نگارش در  سرایی در ایرانحماسهچه صفا چنان
 بود.تر از این میکم، سخت کوتاهه دستکنوشت یا آنرا نمی دربارۀ شاهنامه

هایی را که توان یافت که طه ندا خردههای فراوانی را میها نمونهگذشته از این

گامی چون نولدکه، مول و براون و صفا و ... بر فردوسی گرفته در پژوهان پیششاهنامه

ای گونهزاوار بود، به که سدهد حال آن هانبه آکه پاسخ درخوری آنآورد بیکتاب خود می

ها را ارزیابی گیریزبان خویش آن خردههرچند کوتاه و درخور دریافت خوانندگان تازی

 کند. 

 های نویافته

توان چهار های نوِ وی را میپردازیم. نگاههای طه ندا میاینک به دومین دسته از دیدگاه

سدۀ گذشته،  دوگران یکیوهشنویسان کهن و پژشاخه کرد: نخست ارزیابی باورهای تذکره

هایی ساده ولی سنجیده بندیسوم دسته ،شاهنامههایی تازه دربارۀ فردوسی و دوم یافته

 باشد.های گوناگون میهایی که در زمینهو چهارم پرسش و پاسخ شاهنامهبرای 
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 دو سدة گذشته-گران یکينویسان کهن و پژوهشارزیابي باورهای تذکره

های دور تا روزگار خود گامان خویش از گذشتهیارویی با باورهای پیشطه ندا هنگام رو

نویسان آورد. او باورهای تذکرههایش را به نگارش در میپردازد و دیدگاهها میبه ارزیابی آن

داند و سخنان شاه، حمداهلل و قاضی نوراهلل را دربارۀ فردوسی نسخته میکهنی چون دولت

های وی نیز شمرد. گرچه بر دیدگاهتر از باورهای آنان میهعروضی سمرقندی را سنجید

توان در فصل نخستین و هنگام پرداختن به گیرد. این گونه نقدهای طه ندا را میخرده می

نگی سپار شدن فردوسی به غزنه، چگوتخلّص سراینده، حال و روز اجتماعی سراینده، ره

 ن محمود دربارۀ فردوسی دید.پیوستن فردوسی به سلطان محمود و دیدگاه سلطا

توان فصل هشتم را می دو سدۀ گذشته-گران یکیاز نقدهای طه ندا بر گفتار پژوهش

صور ابومن»یادآور شد که وی این دیدگاه پیشینیانی چون اته، نولدکه، هورن و صفا که 

نی مذهب و از شعرای بزرگ اهل سامامحمّد بن احمد دقیقی بلخی از ایرانیان زرتشتی

پذیرد و باور دارد که ای گسترده ارزیابی کرده و نمیرا به گونه (۱6۳: ۱۳۳۳)صفا، « ستا

گساری و گناه بوده رانی و بادهباور و فرو رفته درکامدقیقی، مسلمان ولی مسلمانی سست

 (.50 -54: ۱954)ر.ک: ندا،  که باورهای دینی، وی را از گناهان باز نداشته است

یدگاه دتوان در فصل پانزدهم دید که این ه نقدهای طه ندا را مینمونۀ دیگر این گون

ها سال تواند در کنار معلّقات تازی بایستد در گفتاری گستردهنمی شاهنامهبراون را که 

 شاهنامهگاه نویسد که جایداند و میآور میپیش از کسانی چون مهدی ممتحن، شگفت

ومر های گوناگون کتاب هگسترده به سنجش جنبههومر نیست و در گفتاری  ایلیادتر از کم

 (.۳05 -۳۱2)ر.ک: همان: پردازد فردوسی می شاهنامۀو 

 شاهنامههایي تازه دربارة فردوسي و یافته

ها( بر رتهنگامی که اشکانیان )پا»نویسد: ندا در دیدگاهی دگرگونه با باور بسیاری می

ن و دند، به زنده کردن میراث ایرانیاجو بوجا که مردمانی جنگسر کار آمدند، از آن

رهنگ فداشت، همانند جانشینان اسکندر به پشتیبانی از آن نپرداختند بلکه برخالف چشم

ندان چشاید در نگاه نخست، این گفتۀ طه ندا  (.78: ۱954)ندا، « یونانی روی آوردند

های هیپذیرفتنی نباشد ولی سخن راست آن است که اشکانیان بیش از دیگر شاهنشا

داری اسپسندیده و با کردار خویش از آن پایرانی دین، زبان و ادبّیات یونانیان را می

های یونانی، معمول و مخصوصا ها و بازیدر دربار شاهان اشکانی، نمایش»کرده می

 (.۱58: ۱۳95رنیا و دیگران،)پی« پید یونانی جالب توجه بودمصنّفات اوری
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چنان نآند. ی در زمینۀ مذهب نیز به یونانیان گرایش داشتگذشته از این، شاهان اشکان

 .(۱57:همان)« پرستش بعضی از ارباب و انواع یونانی، جزو مذهب شاهان اشکانی گردید»که 

زبان  شکانی بهازادگان پارتی، فراگیر بود پادشاهان زبان و ادبیّات یونانی نیز در میان نجیب

های خویش ور( را برای اشک اول بر روی سکهنامفانس )و خط یونانی، لقب الوهی اپی

 )همان(.زادگان این خاندان با ادبّیات یونان، آشنا بودند نگاشتند و شاهمی

 ر پی اینکه اثر تمدّن یونان بر فرهنگ اشکانیان چندان ژرف نبود ولی چه بسا دبا آن 

که با وجود تاراج نها بر جای نماند حال آپدیده است که پس از اشکانیان اثری از آن

 هایی بر جا است، چه بسا همین گرایشاسکندر هنوز هم از روزگار هخامنشی، نشانه

ی شاهنشاه تر بر آن داشته باشد که نشانی ازاشکانیان به فرهنگ یونانی، ساسانیان را بیش

که در روزگار فردوسی نیز آگاهی چندانی از آنان در دست چناناشکانی بر جای ننهند آن

 نبوده است: 
 چــو کوتــاه بــد شــاخ و هــم بیخشــان 

ــــرا ــــنیده ازی ــــام نش ــــز از ن  امج

 

ــــد جهان  ــــده نگوی ــــان دی  تاریخش

 امخســـروان دیــــدهۀ نـــه در نامـــ
 (6/۱۳9: ۱۳84)فردوسی،              

گفتار »نویسد: ای دیگر و هنگام پرداختن به پادشاهی ساسانیان میوی در نمونه

ای از رهر پانیان، جنبۀ تاریخی دارد هر چند که این جنبه ددربارۀ خاندان ساسا شاهنامه

 .(82: ۱954)ندا، « ها مسّلم نیستداستان

ن که تا برای دریافت ای« ایران کهن ، شالودۀ تاریخشاهنامه»تر در جستاری به نام پیش

یده سه پد، به تاریخ ساسانیان پذیرفتنی است ۀدربار شاهنامههای چه اندازه گفته

 ۀدور و سرانجام نخست نام شاهان این خاندان، دیگر جانشین هر یک از ایشانام: هپرداخت

های تاریخی ام که دانستنی؛ و نشان دادهپادشاهی هر کدام که چند سال بوده است

یافته دربارۀ های تاریخی نگارشگاهی دارد که سزاوار است، کتاب، چنان جایشاهنامه

)ر.ک.  گذاری شوندسنگ فردوسی نقد و ارزشدگار گرانایران پیش از اسالم بر پایۀ یا

( نیز در کتاب  ۱400تازگی زاگرس زند )لبته بها (.۱-۱0الف: ۱۳99کوهستانیان و دیگران، 

 ای گسترده، پیرامون ارزش تاریخی شاهنشاهی، به گونهشاهنامه و پایان ساسانیان

 اند.ساسانیان در حماسۀ ملی ایران، سخن گفته

 شاهنامهسخن فردوسی در چند جای »نویسد: پرداختن به کیش ایرانیان می او هنگام

اند؛ البتّه فردوسی در گویای آن است که پادشاهان ایرانی پیش از زرتشت، خداپرست بوده
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تر گفته شد، ایرانیان کهن، مشرک بوده و که پیشچنانگمان آناین باره لغزیده است و بی

هایی چون آفریننده، ایزد، پروردگار، اگر واژه (.24۱: ۱954)ندا،  اندبه چندخدایی باور داشته

یابیم که همواره جو کنیم، در میوجست شاهنامهخدا، خداوند، دادار، کردگار و یزدان را در 

 اند:مفرد به کار رفته

۱) 
 همــــه بنــــدگانیم و ایــــزد یکیســــت

 

 پرســـتش جـــز او را ســـزاوار نیســـت 
 (6/4۱6: ۱۳84)فردوسی،               

2) 
ـــادســـر نامـــه کـــرد از جهـــان  دار ی

ــــور ــــد ه ــــاه و خداون ــــد م  خداون

 اختری زو شـــناسبزرگـــی و نیـــک

 

ـــــرّ و داد  ـــــروزی و ف ـــــد پی  خداون

 خداونــــــد فــــــرّ و خداونــــــد زور

 وزو دار تـــا زنـــده باشـــی ســـپاس

 (8/۱57: ۱۳86همان،)                 

۳)  
ـــان ـــام جه ـــه ن  خـــدایآفرین یکب

 و سـنگمگر دست ارژنـگ بسـته چـ

 

ــای  ــش پ ــد از رخ ــتم نگردان ــه رس  ک

 نهـــاده بـــه گـــردن بـــرش پالهنـــگ
 (2/20: ۱۳69)همان،                   

4) 
 دهش یــــاد کــــنز دادار نیکــــی

 

 انـدر مگـوی ایـن سـخنبه پـیش کس 
 (۳65 /8: ۱۳86)همان،                   

5)  
ــار ــن کردگ ــای روش ــت ک ــین گف  چن

ــــاه ــــور و م ــــدۀ ه ــــویی آفرینن  ت

 یـــدی بـــدین خرّمـــیجهـــان آفر

ــو پرســتد همــی ــو جــز از ت  کســی ک

 

ــــان  ــــارجه ــــروز و پروردگ  دار و پی

ـــــده ـــــم نماین ـــــاینده و ه  راهگش

ــت پیــدا زمــی ــه از آســمان نیس  ک

ــــه دوزخ فرســــتد همــــی  روان را ب
 (۱۱۱ /7: ۱۳86)همان،                 

6) 
ـــاک ـــزدان پ ـــان ی ـــه فرم ـــرّ و ب ـــه ف  ب

 

 سرش را بـه گـرز انـدر آرم بـه خـاک 
 (2/465: ۱۳69)همان،                  

توان در دو دسته جای داد: پرستی ایرانیان میهای یاد شده را دربارۀ یگانهسروده

هایی که از زبان موبدان و پادشاهان و دیگر زرتشتیان روزگار ساسانی آمده نخست سروده
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شاهی هایی است که به پیش از پاد( و دستۀ دیگر، سروده5و  4، 2، ۱های )شماره

های (. همین سروده6و  ۳های گردد )شمارهگشتاسپ و پیدایش زرتشت باز می

باشد؛ پرست خواندن ایرانیان میدهندۀ لغزش فردوسی در یکتادسته است که نشانواپسین

 چراکه در آن روزگار هنوز زرتشت پیدا نشده بود.

ز اتورانیان پس »گر مصری دربارۀ پایان زندگانی زرتشت باور دارد که این پژوهش

)ندا، « کده گذاشته و لهراسپ و زرتشت و هیربد را کشتندیابی به بلخ، پای در آتشدست

 های فردوسی: وی پس از خواندن این سروده(. 24۳: ۱954
 شهنشاه لهراسپ را پیش بلخ

 آذر اندر شدندجا به نوش... و زآن

 آذر بمردز خونشان فروزنده 

 

 
 ر و تلخبکشتند و شد روز ما تا

 رد و هیربد را همه سر زدند

 چنین بد کنش خوار نتوان شمرد
 (5/۱84: ۱۳75)فردوسی،             

باک، جا واژۀ رد را برای زرتشت به کار برده که به معنی بیفردوسی در این»نویسد: می

 (.24۳: ۱954)ندا، « آور استآزاده و دل

، نصرانی پنداشتن شاهنامهاریخی های تاز لغزش»نویسد: وی در جای دیگری می

 (.۳02)همان: « اسکندر مقدونی است

ا اسکندر ر»که اسکندر در سدۀ چهارم پیش از میالد زاده شده ولی فردوسی با آن

« آوردو به میان میگوضرت عیسی از اسقف و سکوبا گفتداند و پیش از حمسیحی می
 .(59:۱۳87)جنیدی، 

ــه روشــن گــالب  ســکوبا بشســتش ب

 

ــــابپر  ــــافور ن ــــنش ک ــــر ت ــــد ب  اکن

 (6/۱2۳: ۱۳84فردوسی،)                  
 ج

شود که گواهی هایی دیده مینمونه شاهنامهدر جاهای بسیاری از داستان اسکندر در 

 بر مسیحی پنداشتن اسکندر است:
 درفشــــی پــــس پشــــت ســــاالر روم

 همــــای از بــــر خیــــزرانش قضــــیب

 

ـــوم  ـــر او ســـرخ و پیـــروزه ب  نوشـــته ب

ـــر  ـــته ب ـــلیبنوش ـــبّ ص ـــر مح  او ب
 (5:۱۳75/5۳۳)همان،                     

 اسکندر هنگام بستن پیمان زناشویی با دختر کید هندی
ــد          ــرد بدن ــه بخ ــر ک ــا ه ــود ت  بفرم

ــه ایــین بخواســت  نشســتند و او را ب

 

ــــد  ــــد بدن ــــر آن لشــــکر روم موب  ب

 بـــه رســـم مســـیحا و پیونـــد راســـت
 (28 /6: ۱۳84)همان،              
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 پس از رسیدن به اسپانیا
 ســـکندر بفرمـــود تـــا جــــاثلیق

 

 بیــــــاورد عــــــراده و منجنیــــــق  
 (54:)همان                                  

 برد سپانیا به سر میگاه قیدافه شاه اشگاه که در پیو آن
 سکندر شنید این سـخن شـاد گشـت

ـــورد ـــوگند خ ـــده س ـــه دادار دارن  ب

ــو ــد ت ــا رســت و فرزن ــوم و ب ــا ب  کــه ب

ـــتی ـــوبی و راس ـــز از خ ـــازم ج  نس

 

 زاد گشــــتآز تیمــــار برگشــــتن  

ـــرد ـــرد نب ـــیحا و گ ـــن مس ـــه دی  ب

ـــو ـــد ت ـــند پیون ـــه باش ـــان ک  بزرگ

 نـــه اندیشـــم از کـــژیّ و کاســـتی
 (64:)همان                              

 و بار دیگر در کاخ قیدافه 
 چو قیدافه را دید بر تخت گفت

 به دین مسیحا به فرمان راست

 ی و دین و صلیب بزرگبه ابرا

 القدسبه ذونار و شمّاس و روح

 نبیند نه لشکر فرستم به جنگ

 

 که با رای تو مشتری باد جفت 

 به دارنده کو بر زبانم گواست

 به جان و سر شهریار سترگ

 کزین پس مرا خاک در اندلس

 نیامیزم از هر دری نیز رنگ
 (69)همان،                                

پردازد و می ایلیادو  مهشاهنامندی به سنجش چندسویۀ ا در بررسی ارزشطه ند

های هر یک از دو کتاب یاد شده را شود. او ویژگیگران میسرمشق بسیاری از پژوهش

 گوید:شمرد. برای نمونه میبرمی

شوند کار میبههای جنگ و زندگی دست، خدایان خود در پهنهایلیاددر 

از  رسانند. شماریان را در برابر گروهی دیگر یاری میجویو گروهی از جنگ

 گیرند که در راستای کمک وخدایان در کنار هر یک از دو گروه، جای می

جا که خدایان، گاه خود کار نبرد را به کوشند تا به آنیاری آن گروه می

ها دیده ندگانگی آنچنشانی از خدایان و  شاهنامهگیرند ولی در گردن می

ها و به ویژه آمدهای داستانود و روشن است که نقشی هم در پیششنمی

 (.۳07: ۱954)ندا، ها ندارند جنگ

شود. آرتیمس بادها را افروز جنگ تروا میرویی، آتشاریس خدای ناسازگاری و دوآری 

کند تا ناوگان یونان بتواند راهی تروا شود. آفرودیته که پاریس او را زیباترین رها می

بان آنان گیرد. آرس خدای جنگ نیز پشتیشمار آورده جانب ترواییان را میانوان بهایزدب

شوند. آپولون، هکتور تروایی را که از آژاکس زخم دار یونانیان میاست. هرا و آتنه طرف
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ونوس پروردگار عشق و زیبایی، پاریس  (.۳4-4۳: ۱۳86)ناردو،کند خورده بود، درمان می

 رباید. چنگال منالس میبرادر هکتور را از 

 شاهنامههایي ساده ولي سنجيده برای بندیدسته

هایی ساده ولی سنجیده را برای بندیتوان دستهدر جاهای گوناگون کتاب ندا می

بندی آورده چهار دسته امهشاهنیافت. نمونه را در فصل نهم برای  شاهنامههای مایهدرون

دشاهی از دیدگاه سیاسی دارای چهار پا را شاهنامهبندی است. در نخستین بخش

بندی هدادیان، کیانیان، اسکندر و جانشینان اشکانی وی و ساسانیان، در دومین دستپیش

ای دارای سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی مایهرا در پرتو دریچۀ درون شاهنامه

 شمرد. ها را برمیهای جداکنندۀ این دورهداند و ویژگیمی

مایه و حقایق یا نویسد: از دیدگاه بنمی شاهنامهبندی دربارۀ سومین بخشطه ندا 

بندی کرد: نخست دورۀ توان این کتاب را دستهنیز می شاهنامههای آمیخته با اسطوره

اریخ تدادیان است. دیگر دورۀ اساطیری آمیخته با سراسر اساطیری که همان روزگار پیش

گار روز وم دورۀ تاریخی آمیخته با اسطوره که همانکه همان روزگار کیانیان است و س

 ساسانیان است.

های داند که پلّهبندی را بر پایۀ دگرگونی طبیعی زندگی انسانی میوی چهارمین دسته

در  دهد. نخست دورۀ طبیعی یا آغازین که آدمی آفریده شد وجامعۀ بشری را نمایش می

ستوار رای اکند. دوم دورۀ درگیری که مردم بپی آن برآمد که محیط را به سود خویش رام 

ه ب مهشاهناکردن چیرگی خود بر دیگران و فراهم آوردن زندگی بهتر، درگیر شدند که 
دهد. سوم دورۀ آرامش و های جوامع بشری را نشان میترین گونه این دوره از دورهبه

 -88: ۱954، ر.ک: ندا)تمدّن که پس از پایان پذیرفتن درگیری به پیدایش تمدّن انجامید 

58.) 
را در  شاهنامهبندی یاد شده که طه ندا افزون بر شصت سال پیش، از چهار دسته

ها دید پژوهیتوان در شاهنامهچارچوب آن جای داده، امروزه تنها دو نمونۀ نخستین را می

ژه ویو گونۀ دیگر و بهد (.۱7 -20: ۱۳90؛ رستگار فسایی، 206 -2۱4: ۱۳۳۳)ر.ک: صفا، 

 شناسانۀ طه ندا ستودنی است.آید و نگاه جامعهنمونه هنوز هم نو به شمار میواپسین

ای را درباررۀ بندی چندگانهای فشرده، دستهچنین ندا در آغاز فصل یازدهم به گونههم

ه است. رداختبر پایۀ زمان، جا، انگیزه و مردمان درگیر در دو سوی، پ شاهنامهپیکارهای 

 را در دو دسته جای داده:  شاهنامهوی پیکارهای 
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ای که ریشه در درگیری پسران فریدون دارد و پس از مرگ آنان، های اسطورهجنگ (۱

تر در خاور کشد. این پیکارها بیششود و به میان تودۀ مردم میتر میگسترۀ درگیری بیش

 دهد.و شمال خاوری ایران در میان ایرانیان و تورانیان روی می

جویی، گرایش به چیرگی، افزایش تر ریشه در برتریهای تاریخی که بیشجنگ (2

تر در باختر و شمال ها دارد. این پیکارها بیشدرآمد شاهنشاهی و فراگیر کردن دیدگاه

 دهد.باختری ایران در میان ایرانیان و رومیان یا ایرانیان و تازیان روی می

ۀ جنگ دو گون را به شاهنامهدی، پیکارهای بنندا در فصل یاد شده، افزون بر این دسته

 (.۱49: ۱954)ندا،  تن یا زورآزمایی و جنگ گروهی بخش کرده استبهفردی یا تن

 های گوناگونپرسش و پاسخ در زمينه

هایی را یادآور شد که در توان پرسش و پاسخهای نوِ طه ندا میاز دیگر تالش

 هایی از اینهیز از به درازا کشیدن سخن، نمونهباشد. اینک برای پرهای گوناگون میزمینه

 های ندا آمده است:ها در نوشتهشویم که پاسخ آنها را یادآور میپرسش

 گر نبوده پس چگونه هدیۀ سلطان را هر فصل نخست: اگر سراینده توان

 (.۱2: ۱954)ندا،  اندازه که بوده باشد نپذیرفته است؟

 ( تا پایان پادشاهی نامهخدایده )جا که کتاب یاد شفصل سوم: از آن

 (.27: همان) خسروپرویز بود، پس فرجام کار ساسانیان از کجا بر آن افزوده شده؟

 فصل دوازدهم: چرا پادشاهان در اندیشۀ پدید آوردن ساختار درست و 

ویژه در روزگار ساسانیان که همۀ اند؟ بهداری برای جانشین پادشاه نبودهپای

هایی داشت که مردم ساختارهایی سنجیده و فرمانهای زندگی، جنبه

 (.۱80ن: )هما توانستند از آن سرپیچی کنند؟نمی

  عمت و های زندگانی پر از ناز و ن، آکنده از گونهشاهنامهفصل دوازدهم: چرا

اند؟ فتهزراندوزی است که پادشاهان ایران در روزگاران گوناگون در آن، فرو ر
 (.20۱)همان:
 :تر دیده چرا زرتشت این واژۀ کهن )دیو( را کنار نهاده و به فصل چهاردهم

 (.248همان:  )؟ که هنگام پرداختن به خدا به جای دیو، واژۀ اهورمزدا را به کار برد

  فصل چهاردهم: داستان آتش چیست؟ و چرا زرتشتیان آن را بزرگ

 (.258)همان:  دارند؟می

زبان در نو به برخی از خوانندگان فارسی در پایان این گفتار باید یادآور شد که شاید

چه نگاه نوِ طه ندا خوانده شده داستان نباشند و آنهای پیشین با ما همشمار آوردن نمونه
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برایشان تازگی نداشته باشد ولی نباید فراموش کرد که ندا نزدیک به هفتاد سال پیش 

هایی آشنا پژوهیشاهنامهدر ها بسا ما با آن دیدگاههایی داشته است و چهچنین دیدگاه

چنین نباید از یاد برد که طه ندا اند. همشده باشیم که پس از کتاب ندا به نگارش درآمده

های چندانی دربارۀ زبانانی نوشته که آگاهیرا برای تازی هایی دربارۀ شاهنامهپژوهش

چون زال و رودابه، هایی اند از همین روست که گزیدۀ داستانکار وی نداشتهفردوسی و شاه

رخ و نامۀ رستم و سهراب، داستان بیژن و منیژه، نبرد دوازدهجنگ رستم در مازندران، غم

 دژ و ... را آورده است.گشودن رویین

  پژوهيشاهنامههای ندا در لغزش

فته رفرو  خاورشناسان هر چه در زبان فارسی کار کرده و در آن»به گفتۀ سعید نفیسی 

گاه (. ۱8 :۱۳79)نولدکه،  «های لفظی و معنوی آن عاجزندپی بردن به زیبایی باشند، باز از

انش دبا همۀ  شوند. طه ندا نیزگسترۀ ناتوانی آنان از این هم فراتر رفته و گرفتار لغزش می

بندی پژوهی از لغزش به دور نمانده است. در یک دستهشاهنامهو سختگی خویش در 

گاه که دیدگاهی ناپخته توان دو گونه دانست. نخست آنمی های طه ندا رافراگیر، لغزش

های نادرست او در و آفریدگار آن دارد و دوم برداشت شاهنامهمایۀ دربارۀ درون

 خوانی که نتوانسته است خواست سراینده را دریابد. شاهنامه

 و فردوسي شاهنامهچند دیدگاه نسخته دربارة 

  ا به نامه را پیوسته در رنج به سر برده تا شاهسال از زندگانی خودش ر 25فردوسی
که انگیزۀ این (.۱0: ۱954)ندا،  فرجام رساند و با پاداش آن، جهاز دخترش را فراهم آورد

فتنی ، چنین خرد و ناچیز دانسته شود، پذیرشاهنامهفردوسی در پایان بخشیدن به 

 تنها دختر خودرا کت نتواند، جهازگر و صاحب شونیست. چگونه است که مردی توان

د ای از آن عائکه صلهبسراید به امید این شاهنامهفراهم کند تا ناچار بیست و پنج سال، 

 ه درشود و آن را صرف جهاز دختر سازد؟ وانگهی دختر را در جوانی، شوهر دهند ن

ند ج نکهنگام پیری و کدام پدر است که ثروت موجود را برای عزیزترین کس خویش، خر

آید، جهیز دست میموهوم و محتمل را که بیست و پنج یا سی سال بعد به ایو صله

 دختر کند؟

اگر فردوسی قصد داشت برای جهیز دختر یا هر مصرف دیگری از راه شاعری، مال 

برد؛ زیرا کاالیی نبود که باب بازار زمان باشد. می شاهنامهفراهم کند، اصوالً نباید نامی از 
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که برای ازیان و ترکان بود. فردوسی سرودن آن را نه برای مال بلروزگار، روزگار غلبۀ ت

 (.26۱:۱۳46)رجایی بخارایی،ایجاد جنبشی در قوم ایرانی وجهۀ همّت خویش قرار داد 
 

 ت که لزوماً چنان نیس (.۱۱: ۱954)ندا، ن محمَد نبودبدار او کسی جز ابومنصور پاس

چه در شود، با آندیده می شاهنامه جایایهای گوناگونی که امروزه در جسرنامه

سان باشد. پس سنجیده نیست که تنها با نگریستن به گذشته، هماندیشۀ فردوسی می

دار فردوسی در هنگام آغاز سرایش، ابومنصور سادگی، نام آن پاسبه شاهنامهعناوین 

تاری گفر د، سرایندۀ کاخ نظم بلندمحمّد بن عبدالرّزّاق قلمداد شود. نویسندۀ کتاب 

داند دار فردوسی را نه ابومنصور بلکه پسر بزرگش منصور میگسترده، آن پاس
  (.44-77: ۱۳7۱)ر.ک.سیدی، 

دوستی خانوادگی منصور بن ابی منصور )به فرمودۀ پیشینۀ فرهنگی و ایران

د دار کسی کرده باشتواند، وی را با شور فراوان، پاسفردوسی از گوهر پهلوان بودن( می

دوست نش سخن را برگراییده و بر آن شده تا نامۀ شهریار را که پدر فرهنگکه جا

گر منصور به سال سیصد و چهل و شش گردآورده به سرایش درآورد. پس امروزه دی

بن ابومنصور ترش منصورکه پسر بزرگروشن است که آن یاور فردوسی نه ابومنصور بل

یرانیان ی تن و جان پر دردش در زندان اندر جوان»ه کبن عبدالرّزّاق طوسی بوده محمَد

 (.469: ۱۳87)جنیدی، «از جهان بگسست و روان فرخنده را به روان نیاکان پیوست

  دارد و روی سراینده کتابش را بر می»چنین دریافت کرده است که  چهارمقالهندا از

دهد. آورد و آن را به خواجۀ بزرگ احمدبن حسن میبه سوی سلطان غزنه می

 را چهارمقالهاگر (. ۱5: ۱954)ندا،« رساندپذیرد و به سلطان میندی آن را میمیم

ی، فردوس»بنگریم درخواهیم یافت که طه ندا در برداشت از آن، اندکی لغزیده است: 

حمد مردی خواجۀ بزرگ، ابودلف را برگرفت و روی به حضرت نهاد به غزنین و به پای

گوید که طه ندا می. (65:۱۳85)نظامی عروضی، «حسن کاتب، عرضه کرد و قبول افتاد

که خواست پذیرد حال آندهد و خواجه آن را میرا به میمندی می شاهنامهفردوسی، 

مردی این عروضی از قبول افتادن پذیرش آن از سوی میمندی نبوده است بلکه پای

 ی باکه میمندی از در دوستکار را احمدبن حسن به گردن گرفته بود. البتّه این

 شاهنامهدر مقدّمۀ اوسط »فردوسی، پیش آمده نیز چندان پذیرفتنی نیست و 

)آیدنلو، « ورزیدخوانیم: حسن میمندی که وزیر سلطان بود با فردوسی حسد میمی

۱۳98 :404). 
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م نامه در روزگار یزدگرد سوم به فرمان وی و به دست دهقانی دانا به ناخدای
آورندۀ ام دهقان گرداین پندار که ن(. 27: ۱954)ندا، ور نوشته شده استدانش

یزدجرد »گوید: دارد که می قریمقدّمۀ بایسنور بوده، ریشه در ، دانشنامهخدای

جمع  ور دهقان را که از جملۀ اکابر مداین بود و شجاعت و حکمت با همشهریار دانش

  (.۱0:۱۳50)فردوسی،« داشت، بفرمود تا آن تواریخ را فهرستی نهاده

ور، ر دهقانی به نام دانشدر تصوّ»باور دارد که ، سرایی در ایرانحماسهنگارندۀ 

ر عهد دداستان باشیم زیرا به چنین نامی هممقدّمۀ بایسنقری توانیم با نویسندگان نمی

یز بر طه ندا ن (.6۱:۱۳۳۳)صفا،« ایمگاه مصادف نشدهپیش از اسالم و دورۀ اسالمی، هیچ

 ور آورده است.را به نادرستی، دانش نامهخداینام گردآورندۀ پایۀ این مقدّمه، 

 د و ی نمواگرچه فردوسی با گنجاندن همان هزار بیت دقیقی در شاهنامه به وی نیک
 های دقیقی، نیکیتالش او را تباه نکرد ولی با سست و ناتندرست دانستن سروده

هنر  قیقی،ند سرایندگی دخویش را بر باد داد. فردوسی اندیشید که در پی شیوۀ ناپس
یز ناشایست دانسته تر منش وی را نکه پیشچنانآهنگ خویش را ناروا بداند آنپیش
 گوید: بدگویی از دقیقی پرداخته و می اگر فردوسی به (.54 -55: ۱954)ندا، بود

ـــود ـــار ب ـــد ی ـــوی ب ـــوانیش را خ  ج

ــداد  ــیرین ب ــان ش ــد ج ــوی ب ــدان خ  ب

 

 ســـاله بـــا بـــد بـــه پیگـــار بـــودهمه 

ــاد  ــک روز ش ــش ی ــان دل ــود از جه  نب
 (۱۳ /۱: ۱۳66)فردوسی،                

از  ترین گواه بر باور فردوسی، کشته شدن دقیقی به دست یکیگزافه نگفته است. به

 باشد: بندگانش می
ـــد ـــته ش ـــت برگش ـــک از او بخ  یکای

 

ــد  ــته ش ــده برکش ــی بن ــت یک ــه دس  ب
 ان(هم )                                      

که آرزوی آمرزش و افزایش توزی با دقیقی در نیامده، بلنه تنها فردوسی از در کینه

 شود:جاه وی را نیز از پروردگار خواستار می
ـــــاه ورا ـــــن گن ـــــو ک ـــــی عف  اله

 

ـــــاه ورا  ـــــزای در حشـــــر ج  بیف
 ان()هم                                  

 ن و کیانیان( به زنجیری پیوسته دادیادادهای شاهنامه در این دو دوره )پیشروی
شناسان سرشناس کشور چک یکی از ایران (.60: ۱954)ندا،ماند که مرز آشکاری ندارند می

نخستین پادشاهان اساطیری و »باور دارد که  شاهنامهو اسلواکی دربارۀ این دو دورۀ 
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تند ولی دادیان( متعلّق به سازمان ابتدایی جامعۀ هند و ایرانی هسای )پیشافسانه

کیانیان را باید از یک دورۀ بعدی و کاماًل ایرانی دانست؛ این دوره با برپا شدن رژیم 

اند، در سدۀ نهم پیش از میالد نژادانی که به خاور ایران کوچ کردهپادشاهی در میان آریا

 (.2۳0: ۱۳85)ریپکا و دیگران،« یابدآغاز و با برآمدن زرتشت، پایان می

 پردازد، پس از بندی تاریخی شاهنامه میدیدگاه سیاسی به دسته گاه که ندا ازآن
داند و دادیان و کیانیان سومین دوره را از آن اسکندر و جانشینان اشکانی وی میپیش
جانشین  (.78: ۱954،)ر.ک: ندانامند گوید دورۀ یاد شده را روزگار اسکندری یا اشکانی میمی

ی یا ای از تاریخ ایران به نام دورۀ اسکندرگذاری دورهماسکندر قلمداد کردن اشکانیان و نا

ان اشکانی سنجیده نیست. چندی پس از فروپاشی هخامنشیان به دست اسکندر، سلوکی

قبل از  250که در سال تا آن( ۱۳۳: ۱۳95)پیرنیا و دیگران، روا بودندسال بر ایران فرمان 80

تند دست گرفه و پادشاهی ایران را بهمیالد اشکانیان، جانشینان اسکندر را شکست داد
 (.۱۳5:۱۳95؛ پیر نیا و دیگران،247:۱۳95)گیرشمن،

باور  ههنامشافردوسی نیز دورۀ اسکندری و دورۀ اشکانی را یکی ندانسته است. سرایندۀ 

راکنده حکومت پ سال؟( 200رسد که )دارد که پس از روزگار اسکندر، گاه اشکانیان فرا می

 اند و نخستین پادشاهشان اشک بود.داشته الطوایفیو ملوک
ــــوت ــــراینده فرت ــــون ای س  مرد!کن

ـــان... ـــکندر جه ـــار س ـــس از روزگ  پ

ـــم ... ـــه از تخ ـــان ک ـــدآبزرگ  رش بدن

ــه هــر گوشــه ــی ب ــه گیت ــر یکــیب  ای ب

ـــر تختشـــان شـــاد بنشـــاندند  چـــو ب

ــن ــه بگذشــت ســالی دویســت از ای  گون

 دنخســـت اشـــک بـــود از نـــژاد قبـــا...

 

ـــ  ـــکانیان ب ـــاه اش ـــوی گ ـــردس  از گ

ــ ــد ک ــود تخــت مهــانه چــه گوی  ؟را ب

ـــد  دلیـــر و سبکســـار و ســـرکش بدن

 گرفتــــه ز هــــر کشــــوری انــــدکی

 خواندنـــــدطوایـــــف همی ملـــــوک

 تو گفتی کـه انـدر زمـین شـاه نیسـت

 دگـــــر گردشـــــاپور خســـــرونژاد
 (۱۳8 /6: ۱۳84)فردوسی،             

  ۳70در سال  و بر پایۀ دیدگاهی دیگر ۳54بر پایۀ یک دیدگاه، سراینده در سال 
 مهی را برگزیدیم ۳62مهی سرودن شاهنامه را آغاز کرد. ما در میان این دو تاریخ، سال 

که از روش آماری گرفتن میانگین در شناخت سال آغاز سرایش این(. ۱0۱:۱954)ندا،

اکنون باید دید که سال آغاز سرودن ، بهره گرفته شود، چندان سنجیده نیست. شاهنامه

تاریخ این واقعه، یعنی »گران روزگار ما بر آن است که یکی از پژوهشاست؟ کدام  شاهنامه

گیری از وی با بهره .(۱۱8،ج.ا، ۱۳82)صفا،  «، صریحا معلوم نیستشاهنامهشروع به نظم 
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صد و دادهای تاریخی، آغاز کار را سال سیو سنجش آن با رخ شاهنامههای آمده در نشانه

تر سال آغاز برای دریافت به )همان(.ک مهی دانسته است صد و هفتاد و یهفتاد تا سی

 ، باید دیگربار، سراغ آن را گرفت و داستان پادشاهی گشتاسپ را خواند: شاهنامهسرودن 
ــال ــه ف ــرفتم ب ــرّخ گ ــه ف ــن نام ــن ای  م

ـــــنده ـــــرافراز بخش ـــــدم س  ییندی

 داشــتم ســال بیســت...ســخن را نگه

ـــــان ـــــهریار جه ـــــم آن ش  ابوالقاس

ـــت ا ـــد نشس ـــت داد... بیام ـــر تخ  ز ب

 

ــال  ــیار س ــه بس ــردم ب ــج ب ــی رن  هم

ـــر درخشـــنده ـــان ب ـــاه کی ـــه گ  ییب

ــج کیســت؟، ــن رن ــا ســزاوار ای ــدان ت  ب

ـــاج شاهنشـــهان ـــازه شـــد ت  کـــزو ت

ــان ــاد؟جه ــه ی ــه دارد ب  دار چــون او ک
 (۱76-5/۱77: ۱۳75)فردوسی،        

ر بسیاری را های بکه سالکه سراینده با آنشود، نخست آنها دریافت میاز این سروده

ود بدیده نبا رنج سپری کرده ولی هنوز پادشاهی سرافراز و بخشنده  شاهنامهسر  سرودن 

 وبه تاج  شاهنامهکه محمود، بیست سال، پس از آغاز کار تا آن را به نام وی کند. دیگر آن

جا که به گواه تاریخ، زمان آغاز پادشاهی سلطان محمود، تخت رسیده است. از آن

صد پس فردوسی از سال سی (،۱82:۱۳6۳)گردیزی، باشد صد و هشتاد و نه میۀ سیالقعدذی

 ده است.را آغاز کر شاهنامهسالگی خویش سرودن و شصت و نه در چهل

 «واره از واسطه نیاورده؛ چرا که همروشن است که فردوسی، سخن آنان )راویان( را بی
ربارۀ دیدار باور طه ندا د (.۱09: ۱954،)ندا «منابع نوشتاری نقل کرده است و نه شنیداری

واره از منابع هم»نویسد که چون فردوسیفردوسی با این راویان، سنجیده نیست او می

واسطه، شنوندۀ گفتار پس بی (،۱09:  ۱954)ندا، «نوشتاری و نه شنیداری، نقل کرده است

 این راویان نبوده. 

زاوار نابع مکتوب سروده شده ولی سایۀ مسره بر پ، یکشاهنامهتر برآنند که گرچه بیش

 ستنداتمیا هر موضوع ادبی دیگر باید در چارچوب  شاهنامهبحث دربارۀ مآخذ »است که 

پس  (.۳8: ۱400مهراد،) « و منابع جانبی دیگر انجام بگیرد شاهنامهو قراین مستخرج از 

تر بر پایۀ ب بیشیابیم، گرچه این کتارا بررسی کنیم، در می شاهنامههنگامی که خود 

 باشد.های شفاهی مردمی میمنابع مکتوب، سروده شده ولی گاه بر بنیاد روایت

نگاشته به - شاهنامۀ ابومنصوریکم ماهوی )شاهوی( و شادان از گردآورندگان دست

شهریان وی یا شهرهای پیرامون او چون نیشابور روزگار با فردوسی و از همهم – ۳46سال 

ا ماخ نیز در شمار آن نگارندگان جای گیرد که نامش به تاج تصحیف شده بسباشند چهمی
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، شاهنامهروزگاران خویش و شنیدن گفتار آنان در سرایش است، پس دیدار سراینده با هم

و گفتار فردوسی را بگیریم، شاید به این  شاهنامهپدیدۀ دور از انتظاری نیست. اگر سراغ 

و شادان و آزادسرو دیدار نداشته ولی سراینده، ماخ را  نتیجه برسیم که فردوسی با شاهوی

 هایش را از او شنیده است:دیده و پاسخ پرسش
 یکــــی پیــــر بــــد مرزبــــان هــــری

ــــده ــــاخیجهاندی ــــود م ــــام او ب  ی ن

ــ بپرسییيدمش ــه داری ب ــا چ ــاده ت  ی

 خراســان کــه شــاه چنــین گفــت پیــر

 

 ،یدرهـــــر  پســـــندیده و دیـــــده از 

ــال و شــاخســخن ــا ی ــر و ب ــا ف  !دان و ب

ــت داد ــر تخ ــت ب ــه بنشس ــز ک  ؟ز هرم

ـــگاه ـــامور پیش ـــر ن ـــت ب ـــو بنشس  چ
 (7/466: ۱۳86)فردوسی،              

 ه بسمًا فریدون پادشاهی را پذیرفت و به پیکار با ضحّاک پرداخت و پس از او ر
 زرگیبپادشاهی رسید. روز بر تخت نشستن فریدون، نخستین روز مهر ماه است که جشن 

 :۱954)ندا، خوانندهای ایرانیان است که آن را مهرگان میوز از جشنشود. این ربر پا می

یابیم های پیشینیان را بنگریم، در میمهرگان روز نخست ماه مهر نیست. اگر کتاب (.۱46

 شود.که این جشن، روز شانزدهم ماه مهر آغاز می

« امش مهرنمهرگان شانزدهم روز است از مهرماه و »بر آن است که  التفهیمنگارندۀ  

شده است، آن را جشن چون در این روز، نام ماه و روز یکی می (.5۳۳: ۱۳82)رضی، 

و نام  این روز مهرگان باشد و نام روز»آورد: ین باره میدر ااالخبار زیناند. نگارندۀ گرفتهمی

 (.244: ۱۳6۳)گردیزی،« ماه مّتفقند

ب جادو فریدون ظفر یافت بر بیوراسوز آاندر این ر»یابیم که از گفتار گذشتگان درمی 

 این جشن، (.5۳۳: ۱۳82رضی، ) « و به کوه دماوند بازداشت که معروف است به ضحَاکآن

کشیده است که روز آغاز آن )شانزدهم مهر( مهرگان عامّه یا کوچک و روز به درازا میشش

تبریزی،  ر.ک:)روز پایانی )بیست و یکم مهر( مهرگان خاصَه یا بزرگ خوانده شده است 

۱۳4۱ :۱۱2۱.)  
 رده، روایان و پهلوانان ایرانی را که نام بشاهنامه هر آن کس از شاهان، فرمان

بیشتر  شاهنامهگفت: دا میاگر طه ن (.284: ۱954)ندا، خو دانسته استنیرومند، زیبا و خوش

ه خو دانستوشروایان و پهلوانان ایرانی را که نام برده، نیرومند، زیبا و خشاهان، فرمان

ایرانی  روایان و پهلواناناست، گفتار او درست بود ولی فردوسی برخی از شاهان و فرمان

های ناپسندشان را کند و ویژگیکاووس، طوس، رهّام و گرگین و ... را نکوهش میچون کی

 داند:کاووس را خودکامه میشمرد. او کیبرمی
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ــــــس نامورنامــــــه را ــــــدو داد پ  ب

 

 خودکامــــــه را دارپیــــــام جهــــــان 
 (52 /2: ۱۳69)فردوسی،                

 است: شاهنامهترین فرمانده ایرانی و طوس نکوهیده

ــه ای کم ــودرز ک ــت گ ــدو گف ــردب  خ

ـــه ـــه بیگان ـــژادی ن ـــوذر ن ـــو ن  ای...ت

 

 تــــو را بخــــرد از مردمــــان نشــــمرد 

 ای پــــدر تیــــز بــــود و تــــو دیوانــــه
 (46۱)همان:                                 

ــــامرد ناهوشــــیار ــــان طــــوس ن  دم

ــر ز طــوس  ــان ب ــه گودرزی ــد ب ــد آم  ...ب

 ...به گیتـی نباشـد کـم از طـوس کـس

 نــه در ســرش مغــز و نــه در تــنش رگ

 

 چرا برد لشکر به سوی حصار؟ 

 که نفرین بر او باد و بر پیل و کوس

وندست و بسدرست از در پای  

 چه طوس فرومایه پیشم چه سگ
(۱07 /۳: ۱۱۳7)همان،                    

فاپیشه و ج و از پهلوانان رهّام را ترسو و گرگین را بداندیش، شوریده، بدکار بیوفا

 خواند:می
ــتوه  ــانی س ــت از کش ــام گش ــو رهّ  چ

 ... تهمتن برآشـفت و بـا طـوس گفـت 

 

 بپیچیــد ازو روی و شــد ســوی کــوه 

 کـه رهّـام را جـام بـاده سـت جفــت
 (۱82)همان:                            

ــیش ــوریده ک ــرگین ش ــدیش گ  بدان

ـــــا ـــــد اهرمن ـــــش را بپیچی  ...دل

 وفــا...نگــر تــا چــه بــد ســاخت آن بی

 

 ز یک سوی بیشـه درآمـد بـه پـیش، 

ـــا ـــا بیژن ـــداختن ســـاخت ب ـــد ان  ب

ــا ــد از جف ــیش آوری ــه پ ــر او را چ  م
 (۳۱2-۳۱۳ /۳: ۱۳7۱)همان،       

 نشان دادن  ری وداری از زبان مادهای جانبکند که با انگیزه)فردوسی( تالش می
اش را از واژگان تازی بزداید ولی به چنین گویی، سراسر منظومهتوانایی خود در فارسی

یش از طه ندا نیز برخی بدان پاین باور که (. 297: ۱954)ندا، یابدای دست نمیخواسته

سی برای در یکی از روایات، شرط بین محمود و فردو»اند، عامیانه و نسخته است. پرداخته

ر ربی دعو طبعًا دریافت پاداش محمود، این است که فردوسی هیچ واژۀ  شاهنامهسرودن 

: ۱۳88یدنلو، )آ« ای رایج استبه کار نبرده باشد. این پندار هنوز هم در میان عده شاهنامه

7۱.) 

داری از زبان مادری خود بوده، سخنی سنجیده است ولی این که فردوسی در پی پاس

بر  شاهنامهگویی بود، این انگیزۀ خود را در ادن توانایی خویش در فارسیاگر در پی نشان د
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شود که فردوسی از مطالعۀ سایر اشعار آن دوره به خوبی معلوم می»گمان آورد. بیزبان می

 (2۱۱: ۱۳42)براون،  «ترین شیوۀ کالم را برگزیده استتوانسته کهنجا که میعمدًا تا آن

گیری فراوان نموده تا توانایی ی در پرهیز از واژگان تازی سختولی چنان نیست که فردوس

ای چون سنان، رکیب، مفردات ساده شاهنامهگویی نشان دهد؛ چراکه در خود را در فارسی

عنان، غم، قطره، هزیمت، جوشن، سالح، منادی، قلب، نعره، مریخ، نظاره، ثریا، نبات، 

، درج، صفّ، میمنه، جاثلیق، صلیب و ... حصار، سحاب، عقاب، برهان، فلک، حمله، مبتال

اند و این که در میان مردم روزگار فردوسی کاربرد داشته (282: ۱۳۳۳)صفا،شود میدیده 

 باشد.زبان فراگیر در روزگار وی می گویای دور نشدن چندان سراینده از

د و صهای کهن نزدیک به ششنوشتهرا بر پایۀ دست شاهنامههای تازی شمار واژه 

ود، این شمار ولی اگر درست بررسی ش (۳74: ۱۳8۱)ر.ک: خالقی مطلق، اند چهل و دو دانسته

رخ نزدیک به ازدهبسیار فراتر از این است؛ چرا که تنها در داستان دو هزار و پانصد بیتی دو

ها شود. ناگفته نماند که بسیاری از آن واژههای تازی دیده میصد بیت دارای واژهشش

 اند. ها دگرگونشان کردهفارسی داشته و تازیان هنگام پذیرش آن ریشۀ

 رسد، این آمدهای آن در داستان، سنجیده به نظر نمیدادهایی که پیشیکی از روی
کشد؛ بر سرزمین تورانیان خواهی سیاوش به توران لشکر میاست که رستم برای خون

هیچ انگیزۀ یبند ولی پس از آن کروایی میجا فرمانشود و هفت سال بر آنچیره می
جا دست نیافته و کند. گویی که بر آنگردد و آن سرزمین را رها میروشنی باز می

« فرّۀ رستم»تر در نوشتاری به نام . پیش(۳02: ۱954)ندا،  مردمانش را شکست نداده است

ت ام که تهمتن، دست کم پنج انگیزه برای رها کردن تخت پادشاهی داشته اسگفته
  (.۱2-۱6ب: ۱۳99)ر.ک.:کوهستانیان، 

 چنان از مصر و اندلس سخن دادهای روزگار اسکندر آنشاهنامه در روند روی
دیگر هستند و نشانی از دوری در میانشان گوید، گویی که این دو سرزمین در کنار یکمی

به قیدافه  ایبرد. نامهاسکندر یک سال در مصر به سر می (.۳0۳: ۱954)ندا، شوددیده نمی

ر نویسد و پس از دریافت پاسخ تند و تیز قیدافه، به سرزمین او لشکشاه اندلس می

ز پیماید تا نه به میان، اندلس که به مرکشد و یک ماهه راه را نه آهسته که پویان میمی

 آن سرزمین برسد:
 همــی رانــد یــک مــاه پویــان بــه راه

 

 بـــه رنـــج آمـــد از راه شـــاه و ســـپاه 
 (۱00 /6: ۱۳84)فردوسی،            
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 ماهه راهی که لشکر پوینده از دیارروشن نیست که چرا طه ندا با وجود این یک

ن دو میا نویسنده تا مرز اندلس پیموده، هنوز هم باور دارد که فردوسی این همه دوری

 دنن و ندییگراکشور را نادیده گرفته است. شاید ریشۀ این باور طه ندا به باآورد گفتار د

 باز گردد. شاهنامهبیت یاد شده در 

 عی را موضو طه ندا شاهنامه را گرفتار استطرادهایی درازدامن می داند که پیوستگی
گر مصری کند. این پژوهشهای گوناگون آن گسست پدیدار میبرد و در بخشاز میان می

یش و به پ سپارد و قبل از پرداختنگاه موضوع را به فراموشی میبر آن است که سراینده 
گوید. چنین استطرادهایی است هایش میپس آن موضوع، پیوسته از خود، عاطفه و اندیشه
ای بس به هیچ انگیزهآورد و منظومه را بیکه در شاهنامه، آزردگی و خستگی به بار می

ای دیگر از چیستی استطراد، سخن تر در نوشتهپیش (. ۳۱2:۱954)ندا، «کشانددرازا می

 ی و پاسخایم که فردوسی از کاربرد استطراد، در پی پرداختن به فلسفۀ زندگردهگفته و آو

ریزهای گهای آدمی دربارۀ زندگانی و اندرزگویی بوده است. گذشته از این، دادن به پرسش

چنین، انجامد. همها نمیسرانجامی داستانسخن فردوسی، کوتاه است و هرگز به بی

اند های ادبی آوردهکه در شمار آرایهاستی سخن بلبالغیون کهن استطراد را نه ک
 (.2۱0-2۱4: ۱۳95)ر.ک.کوهستانیان و دیگران، 

 شاهنامهچند برداشت نادرست از 

های گاه طه ندا نتوانسته است خواست فردوسی را به درستی دریابد. این برداشت

هایی که غزشخوانی و دیگری لشاهنامههای طه ندا در نادرست دو دسته است یکی لغزش

ود خای که اگر ندا باز هم سراغ ریشه در نگریستن به برگردان بنداری دارد به گونه

 یافت.گرفت، پیام درست را در میرا می شاهنامه

 خوانيشاهنامههای طه ندا در لغزش

 کاووس که به کوه اسپروز رسید جایی که کیرفت تا آنتهمتن شب و روز پیش می
کاووس به کوه اسپروز لشکر کشید و در آنجا از چه کیاگر(. 65: ۱954ندا، ) در آن زندانی بود

 دیوان به او بد رسید: 
ـــاک روز ـــب و پ ـــره ش ـــود تی  نیاس

ــدان  جا کــه کــاووس لشــکر کشــیدب

 

 رانــد تـــا پــیش کـــوه اســـپروزهمی 

ـــید ـــد رس ـــرو ب ـــادو ب ـــوان ج  ز دی
 (۳7 /2: ۱۳69)فردوسی،                
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مش دانی بود؛ شهری که فردوسی چندان روشن از آن و ناولی کاووس در شهری زن 

 سخن نگفته، شاید در نزدیکی همان کوه اسپروز بوده است:
 تهمـــــــتن ز اوالد پرســـــــید راه

 چـــو بشـــنید ازو تیـــز بنهـــاد روی

 

 بــه شــهری کجــا بــود کــاووس شــاه 

 پیــــاده دوان پــــیش او راه جــــوی
 (۳9)همان:                            

 دیگر رسیدند، میان سهراب و ارش نمود که چون دو لشکر به یکافراسیاب سف
 از بخت سیابرستم جدایی اندازند تا هنگام دیدار، پسر پدرش را نشناسد و این چنین افرا

 شوندکشد یا هر دو کشته میمند شود؛ چراکه یکی از این دو دیگری را میخویش بهره

راب کشته دل بسته بود که رستم به دست سهالبتَه افراسیاب بدان امید (. 7۱: ۱954)ندا،

 شود:
ـــر ـــد پس ـــه دان ـــد ک ـــدر را نبای  پ

ــان دل ــر ک ــال...مگ ــو س  خوردآور گ

 

ــر  ــان و گه ــر ج ــدان مه ــدد ب ــه بن  ک

 شــود کشــته بــر دســت ایــن شــیرمرد
 (2/۱28: ۱۳69)فردوسی،              

 سره کنند:پهلوان شد، کار سهراب را یکو پس از آن که ایران بی
ــــ ــــهراب راوزان پ ــــازیم س  س بس

 

ـــرو خـــواب را   ببنـــدیم یـــک شـــب ب

 (۱29)همان:                          

 سرش دو خواهر و دو دختر و هم»گوید دژ دربارۀ ارجاسپ میندا در گشودن رویین
ختران و مادر دالبتّه فردوسی این بردگان را خواهران،  (.75: ۱954)ندا، «به بردگی درآمدند

 داند:ارجاسپ می

ــــیده ــــنجز پوش ــــپ پ  رویان ارجاس

 دوخــواهر دو دختــر یکــی مــادرش

 

 ببردند با مویه و درد و رنج 

 پر از درد و با سوگ و خسته برش
 (5/285: ۱۳75)فردوسی،              

 داند که پس ازپردازد و او را باغی پهناور میفردوسی دیگربار به ستایش سلطان می 
کنند. یمیارگان برایش سجده ستارگان و س ر و شکوه او،سال بدان ره یافته. در پی فبیست

 تتایی ندارد. در رزم تیغی تیز و در بزم زری فراوان اسداری یگانه است و هممحمود جهان
تر شدارد، همانند بی شاهنامهطه ندا با همۀ دانشی که دربارۀ   (.۱05: ۱954)ندا،

ها ماند برای نمونه در این بیتما درمیهای ادبیّات ریکهشناسان گاه در دریافت باایران

 بار لغزیده است:چندین
ـــــتن  یکــی بــاغ دیــدم سراســر درخــت ـــــردم نیک گهنشس ـــــتم  بخ
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 نبـــد هـــیچ پیـــدا درش بـــه جـــایی

 ســال بیســت نگــه داشــتمســخن را ...

 دار محمــود بــا فــر و جــودجهــان

ـــت داد ـــر تخ ـــت از ب ـــد نشس  بیام

 ســر نامـــه را نــام او تـــاج گشـــت...

ــــزم زرّ...  و گــــه رزم تیــــ  گــــه ب

 

ـــرش ـــد افس ـــاهی نب ـــام ش ـــز ن  بج

ــت ــج کیس ــن رن ــزاوار ای ــا س ــدان ت  ب

ــجود ــوان س ــاه و کی ــد م ــه او را کن  ، ک

ــان ــون او جه ــه دارددار چ ــاد ک ــه ی  ؟ب

 ش دل تیــره چــون عــاج گشــتبــه فــرّ

 ز خواهنــــده هرگــــز نــــدارد دریــــ 
 (۱77-5/۱78: ۱۳75)فردوسی،         

نام  باشد که شایستۀمی شاهنامهاستعاره از  کهکه آن باغ پهناور نه شاه بلننخست آ

که دایرۀ کند؛ دوم آنمی شاهنامهشاهان است و سرانجام فردوسی نام محمود را تاج سر 

برابر  ه درمعنایی ماه و کیوان را گسترش داده و همۀ ستارگان و سیارگان را سجده کنند

ها را نادیده گرفته و صراعیت، پیوند دستوری مکه در واپسین بشاه دانسته است. سوم آن

 ندارد»لخت آغازین را دو جمله و دو تشبیه شمرده در حالی که زر و تی  برای فعل 

 (.۱۳7-۱۳8 /6: ۱۳85)فردوسی،نیست  باشند و تشبیهی در کار، مفعول مجرد می«دری 

بندد و برای خوار کردن رخ، گیو دستان گروی زره را میدر دومین پیکار دوازده

سان چهارپایی پیش کشندۀ سیاوش، خود سوار بر اسب شده و گروی زره را بهتر بیش

 دواند:خویش می

ــیش ــر او را پ ــن م ــر زی  نشســت از ب

 

 دوانیـــد و شـــد تـــا بـــر یـــار خـــویش 
 (5/۱۱8: ۱۳7۳)فردوسی،                

علی  حمله امامه»کند که طه ندا در دریافت پیام این بیت لغزیده است. او گمان می

نیز بر  برداشت نادرست طه ندا چنین است که گیو گروی زره را (.۱5۳: ۱954)ندا،« هفرس

 اسب خود سوار کرده است.

  ابان و تماهی  نوزاد»ندا دربارۀ شاپور ذواالکتاف چنین از شاهنامه برداشت کرده است
 ند:دان میفردوسی نوزاد را خورشید تابا  (.۱78: ۱954)ندا،  «پرتوی از فروغ ایزدی بود

 چهرچهــل روز بگذشــت بــر خــوب

 

 یکــی کــودک آمــد چــو تابنــده مهــر 
 (6/۱42: ۱۳84)فردوسی،            

 یافته از برگردان بنداریهای راهلغزش

 های بنداری را دربارۀ تخت گذرانی پادشاهان، گفتهندا هنگام پرداختن به خوش

شش خز و ابریشم بسته های آن با پودر زمستان، طاق»نویسد: آورد و میطاقدیس می
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که فردوسی از پوشش خز و سمور حال آن .(240 /2:  ؛الفردوسی، 20۳: ۱954)ندا،« شدمی

 گوید:می

 هــــا بـــود بســــته ازارهمـــه طاق

            

 ز خـــــز و ســـــمور از در شـــــهریار 
 (8/278: ۱۳86)فردوسی،              

 

 گيرینتيجه

بستگی نشان ، دلامهشاهنزبانان به ر تازیدر سدۀ بیستم، مصریان بیش و پیش از دیگ

، (۱89۳-۱967)، محمد فرید ابوحدید مصری (۱89۱ -۱955)اند. عبدالحمید عبادی داده

، حسین (۱907 -۱997)د بدوی ، امین عبدالمجی(۱894-۱959)عبدالوهاب محمّد حسن عزّام 

عیم محمد لنو عبدا (۱9۱7 -۱968)محمد غنیمی هالل (، ۱9۱6-2004)مجیب المصری 

 باشند. پژوهان میشاهنامهشناسان و شاهنامهدر شمار آن  (۱92۳)حسنین 

ورد. او را طه ندا به نگارش درآ شاهنامه ترین پژوهش جهان عرب دربارۀالبته، گسترده

ن و دار فرهنگ و پیشینۀ ایرا، نشان داده است که دوستالشاهنامهدراسات فی در کتاب

دی و با گر راستین به دور از هرگونه سوگیری نژاگاه یک پژوهشایرانیان است. وی در جای

های های خویش را دربارۀ برتریپردازد و دیدگاهدادها مینگاهی عالمانه به ارزیابی روی

گاری کار ادبی ماندا شاهر شاهنامهآورد و گوناگون ایرانیان در برابر تازیان به نگارش در می

 داند. می

چه بازآورد توان در دو دسته جای داد؛ نخست آنپژوهی ندا را میمهشاهناهای دیدگاه

باشد که فشردۀ آن را برای خوانندگان خویش باز گفته گران پیشین میباورهای پژوهش

های دیگران باشد که پس از نقد دیدگاههای تازۀ وی میاست. دومین دسته همان یافته

توان چهار شاخه کرد. های نو او را میست. نگاهدست آورده ابه شاهنامهدربارۀ فردوسی و 

گران یکی دو سدۀ گذشته؛ دوم نویسان کهن و پژوهشنخست ارزیابی باورهای تذکره

هایی ساده ولی سنجیده برای بندیدسته ؛ سومشاهنامههایی تازه دربارۀ فردوسی و یافته

 باشد.میهای گوناگون مینههایی که در زو چهارم پرسش و پاسخ شاهنامه

پژوهی از لغزش به دور نمانده است. شاهنامهطه ندا با همۀ دانش و سختگی خویش در 

گاه که توان دو گونه دانست؛ نخست آنهای وی را میبندی فراگیر، لغزشدر یک دسته

های نادرست و آفریدگار آن دارد و دوم برداشت شاهنامهمایۀ دیدگاهی نسخته دربارۀ درون

های نادرست، که نتوانسته است، پیام سراینده را دریابد. این دریافت شاهنامهاو در خوانش 

هایی که و دیگری لغزش شاهنامههای طه ندا در خواندن خود دو گونه دارد؛ یکی لغزش
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را  شاهنامهای که اگر باز هم سراغ خود ریشه در نگریستن به برگردان بنداری دارد. به گونه

 زید.لغبسا نمیگرفت، چهمی
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 فهرست منابع

پسندیدند )بررسی تلقیات مردم کدام فردوسی و شاهنامه را می(. ۱۳88آیدنلو، سجاد. ) -

های زبان و ادبيَات فارسي، مجلة پژوهش، (عامیانه دربارۀ فردوسی و شاهنامه

،  ارم،رۀ چه، دورۀ جدید، شماگاه اصفهاندانشکدة ادبيَات و علوم انساني، دانش

 . 59 -78صفحات 

 : بيست مقاله دربارة شاهنامه و ادبنارسيده ترنج(. ۱۳98)آیدنلو، سجاد.  -

 تهران: نشر سخن.  حماسي ایران،

مه و به ترج، تاریخ ادبيَات ایران از فردوسي تا سعدی. (۱۳42) براون، ادوارد. -

 های جیبی.زمان کتاباهلل مجتبایی، تهران: ساحواشی فتح

، چاپ رانتاریخ ای(، ۱۳95پیرنیا، حسن؛ اقبال آشتیانی، عبّاس؛ طاهری، علی اصغر. ) -

 پنجم، مشهد داریوش.

ین، به اهتمام دکتر محمد مع برهان قاطع،(. ۱۳4۱تبریزی، محمدحسین بن خلف. ) -

 تهران: انتشارات زوار.

مشهور )عالبي (. تاریخ ث۱۳68محمّد بن عبدالملک بن اسماعیل. )ثعالبی نیشابوری،  -

 .(، مترجم محمّد فضائلی، تهران: نقرهملوک الفرس و سيرهم به غرر اخبار

 انتشارات بلخ. گفتار بر ویرایش شاهنامة فردوسي،پيش(. ۱۳87جنیدی، فریدون. ) -

های دیرینه سخن، «رخدربارۀ عنوان داستان دوازده(. »۱۳8۱خالقی مطلق، جالل. ) -

علی دهباشی،  ، به کوشش 5۳-58، صص شاهنامه )سي گفتار دربارة فردوسي و

 تهران نشر افکار

 میرکبیر.؛ تهران: افردوسي و شاهنامه در آن سوی مرزها(. ۱۳9۱رادفر، ابوالقاسم. ) -

 ،«ه استشاهنامه برای دریافت صله سروده نشد»(. ۱۳46رجایی بخارایی، احمد علی. ) -

 .255-29۳چهارم، صص ، سال سوم، شماره کده ادبيَات مشهدمجله دانش

 می.، تهران: انتشارات جاحماسة رستم و سهراب(. ۱۳90رستگار فسایی، منصور. ) -

تهران:  ان،های ایران باستشماری و جشنپژوهشي در گاه(. ۱۳82) رضی، هاشم. -

 انتشارات بهجت

تاریخ  (.۱۳85. )ریپکا، یان؛ کلیما، اوتاکار؛ سیپک، یرژی؛ بیچکووا، دراکو؛ هربک، ایوان -

شارات : انت، مترجم عیسی شهابی، تهرانادبيَات ایران از دوران باستان تا قاجاریه

 علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
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 تهران: انتشارات سخن. ،شاهنامه و پایان ساسانيان(. ۱400زند، زاگرس. ) -

 آستان قدس رضوی :مشهد سرایندة کاخ نظم بلند،(. ۱۳7۱سیدی، مهدی. ) -

 میر کبیر.، تهران: اسرایي در ایرانحماسه(. ۱۳۳۳. )صفا، ذبیح اهلل -

 ، تهران: ققنوس.تاریخ ادبيّات ایران(. ۱۳82)صفا، ذبیح اهلل.  -

 الستقامه.، قاهره: طبع اتاریخ الرّسل و الملوک(. ۱9۳9جریر. )بنالطّبری، محمّد -

ها و علق ی صححبن علی البندار، ترجمۀ فتح(.الشاهنامه۱9۳2الفردوسی، ابوالقاسم. ) -

 علیها عبدالوّهاب عزام، الطبعه  االولی، دارالکتب مصریه بالقاهره.

، به ی خّطی بایسنغری()از روی نسخه شاهنامه(. ۱۳50) الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 کوشش شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران: تهران. 

ویورک، ، نی۱طلق، ج.، تصحیح جالل خالقی مشاهنامه(، ۱۳66)الفردوسی، ابوالقاسم.  -
Bibliotheca. 

، 2طلق،ج.۱۳86تصحیح جالل خالقی م شاهنامه، (،۱۳69) الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 کالیفرنیا: انتشارات مزدا.

الیفرنیا: ک، ۳تصحیح جالل خالقی مطلق، ج. شاهنامه،(، ۱۳7۱) الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 بنیاد میراث ایران

الیفرنیا: ک، 4تصحیح جالل خالقی مطلق، ج.  شاهنامه،(، ۱۳7۳)الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 بنیاد میراث ایران. 

کالیفرنیا:  ،5تصحیح جالل خالقی مطلق، ج.  شاهنامه، (،۱۳75) الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 .کاری بنیاد میراث ایرانانتشارات مزدا با هم

د مطلق و محموبه کوشش جالل خالقی  شاهنامه،(، ۱۳84)الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 ، نیویورک: بنیاد میراث ایران.6امیدساالر، ج. 

، تهران: 7به کوشش جالل خالقی مطلق، ج. شاهنامه، (، ۱۳86) الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 المعارف بزرگ اسالمی. دایره

: 8 به کوشش جالل خالقی مطلق، ج.شاهنامه، (، ۱۳86)  الفردوسی، ابوالقاسم.  -

 رف بزرگ اسالمی.المعاتهران: دایره
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محققان بر  نقد»(، ۱۳95تی  و محمد بارانی. )کوهستانیان، آرمان؛ مریم خلیلی جهان -

، صفحه 2، شماره 5دوره  (،فردوسی و پاسخ بدان )با تکیه بر آرای طه ندا ۀشاهنام

205-224. 

هارمين چ، «شاهنامه، شالودۀ تاریخ ایران کهن»الف (.  ۱۳99) کوهستانیان، آرمان. -

 .۱-۱0، صص : رسي همدانالمللي زبان و ادبيات فاهمایش بين

، شماره لبخند کویردبی ا -نامۀ علمی، فصل«ه رستمفرّ»)ب(. کوهستانیان، آرمان.  -

  ۱2تا  ۱8هفتم، 

ه  ب، تاریخ گردیزی(. ۱۳6۳گردیزدی، ابوسعید عبدالحسین بن ضحّاک بن محمود. ) -

 تصحیح، تشحیح و تعلیق عبدالحّی حبیبی، دنیای کتاب.

ین، چاپ ی محمّد مع، ترجمهتاریخ ایران از آغاز تا اسالم(. ۱۳95گیرشمن، رومن. ) -

 هفتم، تهران: سپهر ادب. 

شناسان(، تهران: وگو با شاهنامه)گفت های دانندگانسخن(. ۱400مهراد، حامد. ) -

 اه معاصر. نشر نگ

 ان: ققنوس.، ترجمۀ عسکر بهرامی، تهرهای یونان و روماسطوره(.  ۱۳86ناردو، دان. ) -

 ، اسکندریه: دارالّطالب.الشاهنامهدراسات في(. ۱954ندا، طه. ) -

 : نشر نی.، بازگرداندۀ هادی نظری منظَم، تهرانادبيَات تطبيقي( . ۱۳8۳)ندا، طه.  -

 وام.آ، بازگرداندۀ حجَت رسولی، تهران: نشر ات تطبيقيادبيَ(. ۱۳84)ندا، طه.  -

ا تصحیح مجدّد رض، چهار مقاله(. 1385) نظامی عروضی سمرقندی، احمدبن عمر. -

 بگلو، تهران:جامینژاد و رضا قرهانزابی

 .گاه، ترجمۀ بزرگ علوی، تهران: نحماسة مّلي ایران(. ۱۳79نولدکه، تئودور .) -
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