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پیشگفتار 

تحقیقات  و  فرهنگی،  زمینۀ  شاهنامه،  دربارۀ  است  تأملی  دارید  رو  پیش  آنچه 
انجام شده در باب آن، هم در ایران و هم در غرب. هنگام تدوین این مقاالت در 
من  آنچه  معمول  شاهنامه پژوهی های  در  که  اندیشیدم  با خود  پیری،  شامگاهاِن 
انگیزه های  و  و شخصیت  ساختار،  فرهنگی،  و  تاریخی  زمینۀ  در  خاّصه  آن،  با 
سرایندۀ آن، همدلم بسیار اندک است. به دلیل اختالفاِت اساسی با بخِش عمدۀ 
این پژوهش ها، و برای راه یافتن به جهان شاهنامه و درِک بهتر آن بر خوِد شعر و 

منابع دست اول تکیه کرده ام.
کرده اند  یاری  مرا  به سالیان  که  بسیاری  همکاران  و  دوستان  از  دهید  اجازه 
بر  به شوق دیدن دوردست ها  یاد کنم که  برجسته ای  از محققان  و  قدردانی کنم 

شانه های رفیع آن ها ایستاده ام.
در طوِل سالیاِن دوستی، و ساعات طوالنی و پرثمر بحث دربارۀ ابعاد مختلف 
سّنت های روایی و نسخه های خّطی کتاب های داستانی پارسی، استاد محّمدجعفر 
محجوب )1374-1303(، دایرة المعارف سّیار فولکلور و ادبیات پارسی، به من 
آموخت که زیر و بم این متون را از نو بنگرم. او توجه مرا به نکاتی جلب کرد که 
در نقطۀ کور تحصیالت من در غرب واقع شده بود. اگرچه از محضر او نکته ها 
می توانستم آموخت، اما مرگ نابهنگامش در سال 1374 به مصاحبِت ما پایانی 

اندوهبار بخشید.
در  روانکاوانه  فولکلورشناسِی  بالمنازع  استاد   ،)1934-2005( داندس  آلن 
گاهانه به فراسوی امور آشکار  آمریکا، به من آموخت که در پی امور پنهان و ناآ
گاهانه بنگرم. او به من آموخت که زمینۀ اجتماعی و فرهنگی تحقیقات تا چه  و آ
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اندازه با محتوا و مضمون آن ها مرتبط است. از بخِت بلندم بود که توانستم از دانِش 
وسیع و نگاِه نافذ وی تا مرگ ناگهانی اش در سال 2005 توشه ها برگیرم. در این 
میان یگانه چیزی که تسکینم می دهد این است که او به مرِگ معلمی راستین -- 

هنگام ارائۀ سمینار تحصیالت تکمیلی در ی. س. برکلی -- درگذشت.
استاد فقید علی اکبر شهابی )استاد ممتاز دانشگاه تهران(، هنگام دیدارهای 
مکرر از برکلی، در بحث های فنی راجع به ادبیات کالسیک عرب چشم اندازها 
دامغانی  مهدوی  احمد  استاد  اگر  گشود.  چشمانم  پیش  جدیدی  افق های  و 
)استاد ممتاز دانشگاه تهران( نمی بود، فقداِن آن سعید فقید تحمل ناپذیر می بود. 
دانِش  و  و حکمِت سرشار  گرفت،  بال و پر خود  زیر  مرا  دامغانی  مهدوی  استاد 

بی اندازه اش را کریمانه در اختیارم نهاد.
به استاد جالل متینی )استاد ممتاز دانشگاه فردوسی( سخْت مدیونم. او نه تنها 
ظرایف رسم الخّط کهن نسخ پارسی را به من آموخت، بل در مقاِم سردبیر مجلۀ 
ایران نامه و بعدًا ایران شناسی، بخش عمدۀ نوشته های جدلی مرا به فارسی -- به 
تعبیری که او دوست می دارد -- »تلطیف کرد و زهر آن را گرفت«. استاد احسان 
یارشاطر )استاد ممتاز دانشگاه کلمبیا( و استاد حشمت مؤّید )استاد ممتاز دانشگاه 
شیکاگو( الطاف و نظرات صائب خود را هرگز از من دریغ نفرمودند. دیری ست که 
وامدار نکته سنجی های پرفسور مارتین شوارتز )ی. س. برکلی( و پرفسور شائول 
هستم.  پیشااسالمی  موضوعات  باب  در  اورشلیم(  دانشگاه  ممتاز  )استاد  شاکد 
ُارینگ  الیوت  و  لس آنجلس(  کالیفرنیا،  )دانشگاه  اسلیموویچ  سوزان  پرفسور 
)استاد ممتاز دانشگاه دولتی کالیفرنیا، لس آنجلس( با شکیبایی به رجزخوانی های 
بدیهه سرایی شفاهی« هاروارد -- که در  قبیله ای »نظریۀ  دیِن  پیروان  ذمِّ  من در 
کوشش هایشان برای تبدیل فردوسی به هومر ایرانی، دسِت کم بر آن اند تا بینایی اش 

را ازو بستانند -- گوش فرادادند.
سوزان و الیوت هماره بر این موضوع که حاجتی به بسط نکات نیست اصرار 
ِهدا جیسون حین  فرهیخته ام  دوسِت  ارزندۀ  نظراِت  از  پیش  سال ها  ورزیده اند. 
پیاده روی هایمان، و بعدها در نامه ها و ایمیل هایش، بهره مند شده ام. استاد حمید 
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دباشی )دانشگاه کلمبیا( غالبًا سّنت گرایی مرا با ذهنیت پسامدرن خود آزموده و 
شیوه های دیگری را برای نگریستن به اموری که در پیله ای از سّنت گرایی من تنیده 
فرانک  پرفسور  است.  کرده  مانده، خاطرنشان  دور  من  نظر  از  احتمااًل  و  شده، 
لویس )دانشگاه شیکاگو( نسخۀ دست نویس مرا به دقت مطالعه و پیشنهادهای 
کوشیده ام  و  بسته ام  کار  به  را  آن ها  از  برخی  کردند.  عرضه  سازنده ای  و  صائب 
بیان کنم. اگرچه در باب تعدادی از  او نظراتم را روشن تر  آراء  به دیگر  در پاسخ 
و  دقیق  خواندِن  به خاطر  ازو  اما  داریم،  نظر  اختالف  یکدیگر  با  موضوعات 

عالمانه اش سپاسگزاری می کنم.
با این همه، بیش ترین ِدین را به دو محقق بزرگ، جالل خالقی مطلق )استاد 
ممتاز دانشگاه هامبورگ( و ایرج افشار )استاد ممتاز دانشگاه تهران(، دارم. هر 
آنچه در باب تصحیح متون و نسخه شناسی آموخته ام، مدیون این دو دانشی مرد 

است.
جالل خالقی مطلق، این »آلمانی« ترین پژوهشگر ایرانی، با شکیبایی و صرِف 
آموخت.  من  به  را  فارسی  متون  انتقادِی  تصحیح  دقایق  و  ظرایف  بسیار  وقت 
آیند و رونِد نامه های بلند و گفت وگوهای بی شمار او طی چهارده سالی که سرگرم 
تصحیح جلد ششم شاهنامۀ ماندگار او بودم استمرار داشت و چراِغ راه من بود. 
صدها نامۀ او دربارۀ مشکالت تصحیح متن شاهنامه منبع کم نظیری برای نگارش 
کتاِب راهنمایی دربارۀ تصحیح متون فارسی خواهد بود. او جلد ششم شاهنامۀ 
تصحیح مرا بیت به بیت از نظر گذراند. تمامی نسخه بدل هایی را که ذکر آن رفت 
مطالعه کرد، و در باب بسیاری از مسائل مشکل آفرین با صبری فراتر از آنچه انتظار 
می رفت با من به بحث و گفت وگو نشست. همچنین هنگام بیان بی پردۀ نظراتم 
دهد  اجازه  من  به  که  بود  مهربان  می داد. همیشه چندان  نشان  حوصلۀ شگرفی 
هرجا که مناسب می دیدم متن را تصحیح کنم، حتی در مواردی که با نظرات من 
مخالف بود، تنها پیشنهاد می کرد که قرائت های دیگر در یادداشت های آن مجّلد 
آورده شود. این درجه از سعۀ صدر انتقادی تنها از بینشی برمی آید که محصوِل 

دانش فراوان و فروتنی عالمانه است.
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و  فرهنگی،  آثار  به منزلۀ  خّطی  نسخه های  به  کردن  نگاه  هنر  افشار  ایرج  از 
آنچه به ظاهر مهم است را آموختم.  از  همچنین مهارت تمیز دادن جزئیات مهم 
به استثناِی دانِش وسیع و توانایی تمرکز بر جزئیات مهم، حیرت آورترین نکته در 
باب او این است که در دهۀ هشتم زندگی اش، از کنجکاوی طبیعی یک کودک 
برخوردار بود. او در نگریستن به موضوعات کهْن بی شّک کنجکاوتر، پذیراتر، و 
گشوده تر از آنی بود که از فردی در هشتادسالگی انتظار می رود. سعۀ صدر وی به 
اندازۀ دانش عظیم و توانایی نامتعارفش در زدودن اعوجاجاِت فکری و تمرکز بر 

ُکنه مطلب مهابت آمیز بود.
سرزمین  پژوهشی  مراکز  اعضای  از  برخی  با  ایران  از  مالقات هایم  هنگام 
مادری ام تبادل و تعاطِی افکار داشته ام. به کّرات از لطف و فضل پژوهشگران مرکز 
دایرة المعارف بزرگ اسالمی بهره مند بوده ام. دوست عزیزم، دکتر صادق سجادی، 
معاون این مرکز و رئیس بخش تاریخ آن، آقای بهرامیان، و دکتر انصاری و دکتر 
مجیدی و بسیاری از دانشوران این مرکز هرگز نصایح ارزنده شان را از من دریغ 
نکردند. در فرهنگستان زبان و ادب پارسی استاد اسماعیل سعادت و آقای کیهانی 
کمک های شایانی کردند. محقق جوان و مستعد آقای پژمان فیروزبخش تصحیح 
من از جلد ششم شاهنامه را، با انبوه نسخه بدل هایش، به دقت نمونه خوانی کرد. 
طِی مکاتباتمان بنا به پیشنهادهای معقول ایشان برخی از مباحثم در باب شاهنامه 
را اصالح کردم. خرسندم که طی سالیاِن مصاحبتمان مصحح قابلی شده است، و 

امیدوارم که به اندازۀ من از برخوردهایمان آموخته باشد.
استاد محّمدجعفر یاحقی )دانشگاه فردوسی و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و 
ادب پارسی(، دکتر سجاد آیدنلو )دانشگاه ارومیه(، و خیِل عظیمی از پژوهشگران 
جوان از تهران، شیراز، مشهد، و قم برای دستیابی به نسخه های خّطی و اطالعاتی 
که به آسانی در آمریکا در دسترس نبود یاری ام کردند. دوست فرهیخته ام، آقای 
مهران افشاری )مرکز دایرة المعارف اسالمی ایران(، دانِش وسیع خود را در باب 

سّنت فولکلور پارسی و نّقالی سخاوتمندانه در اختیارم نهاد.
به شمار دیگری از دوستان و محققان که به هموار کردِن تحقیقات من در ایران 
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یاری رسانده اند بسیار مدیونم؛ آقای بجنوردی، رئیس دایرةالمعارف بزرگ اسالمی 
آقای  عزیزم  دوست  مکتوب،  میراث  مرکز  رئیس  ایرانی،  اکبر  دکتر  و  تهران،  در 
نادر مطلبی کاشانی، سردبیر فرهیختۀ نامۀ بهارستان، مجلۀ بین المللی مطالعات 
بازتکثیر  در  که  اسالمی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  چاپ  خّطی،  نسخه های 
نسخه های خّطی فارسی و عربی از کتابخانه های مختلف ایران برای من مؤثر بوده 
است، به گردن من ِدیِن ویژه ای دارد. همچنین رهیِن مّنت دکتر ابهری، رئیس قبلی 
کتابخانه، و استاد رسول جعفریان، رئیس فعلی آن، هستم. به شهادِت دوست و 
دشمن، این دو محقق در طول چند سال ریاسِت خود دستاوردی بیش از تمامی 

رؤسای پیشین آن کتابخانه از سال 1385 به بعد داشته اند.
بخش عمدۀ تحقیقات من در باِب ادبیات پارسی به کمک دو دانشجویم، آقای 
کارلوس کاریو و خانم لیندا تانگ، به شیوه های وصف ناپذیر بسیاری امکان پذیر 
شده است. باید از همکارم آقای الرنس وت نیز تشکر کنم. او خوشرویانه پذیرفت 
برآمد. الری قسمت  آن  از عهدۀ  با دقت و وسواس  و  بخواند  را  تمام کتاب  که 
اعظم روایت را از نو ساماندهی و بسیاری از جمالت بلند و مبهم را عماًل فهم پذیر 
کرد. همچنین پیشنهادهای بسیار مفیدی عرضه کرد که به نظرم تأثیر چشمگیری 
در بهبود روایت داشت. از این رو، دیگر نیازی به ویراستاری کارکشته یا صبور 
نبود. روانی و خوشخوانی کتاِب حاضر وامدار ویرایش عالمانۀ الری وت است 
و نواقص آن بر ذمۀ من. از خانم زینب پیری در مرکز میراث مکتوب، که عکس 

مجسمۀ فردوسی را برای طرح روی جلد کتاب تهیه کرد، بی نهایت سپاسگزارم.
زبانم برای قدردانی از کسی که کتاب بدو اهدا شده، همسِر عزیزم ترزا پورتیال 
امیدساالر، قاصر است. به خاطر همۀ آنچه هست، و همۀ چیزهایی که طی بیست 
سال گذشته به خانوادۀ ما ارزانی داشته، زبانم از شدت ابهت، عشق، و ستایش 
صادقانه  و  است  ناممکن  می بود،  چون  او  بی  زندگی  اینکه  تصور  است،  الکن 

آرزومندم که همیشه اینچنین باد. 





مقدمه

تحقیقات علمی، مانند هرچیز دیگر، زمینۀ خاِص خود را دارد. از آنجا که شاهنامه 
حماسۀ ملی ایران است -- با توجه به تمامی باِر معنایی نهفته در واژۀ »ملی« -- 
تحقیقات اخیر خاّصه تحقیقات غربی در باب شاهنامه را می توان در چارچوب 
گرفت.  نظر  در  متحده،  ایاالت  با  مخصوصًا  غرب،  با  ایران  بین المللی  روابط 
شاهنامه پژوهی های اخیر در آمریکا، از آن رو که در فضاِی تضاد فرهنگی و تنازِع 
گاهانه با ایران سر برآورده است، افسانه ها و باورهای غربی را تحکیم  گاهانه یا ناآ آ
می بخشد. تصویر تحریف شدۀ محققاِن غربی از ایران کوچک ترین شباهتی با ایراِن 
واقعی ندارد؛ در واقع این ایراِن تخّیلی است که به مسیر مستقیم نهادهای آموزشی 

و وسایل ارتباط جمعی اروپا و آمریکا وارد می شود.
از آنجا که شاهنامه نمادین ترین شیوۀ بیان ملیت ایرانی است و تضاد بین ایران 
و ایاالت متحده اساسًا ملی و استعماری است تا مذهبی یا فرهنگی، تحقیقات 
استعماری  و  ملی گرایانه  آشکارا صبغه ای  ایران  ملی  باب حماسۀ  در  آمریکاییان 
دارد. علی رغم هر اعتراضی بر خالف این، هیچ آمریکایی -- در داخل و خارج 
محافِل دانشگاهی -- نمی تواند نسبت به تضاد موجود بین ایران و ایاالت متحده 
نه تنها  مطبوعات،  اصحاب  و  سیاستمداران  مانند  دانشگاهیان،  بماند.  بی طرف 
فضاِی غالب فرهنگ خود را بازتاب می دهند، بل آن را تعریف می کنند و بر آن 
متمرکز می شوند. برنهاِد من در این کتاب این است که رفتار ستیزه جویانۀ غرب 
کادمیک در باب ملی گرایانه ترین نماد فرهنگی  نسبت به ایران بر ماهیت گفتمان آ

ایران -- حماسۀ ملی آن -- تأثیر گذاشته است.
دانشگاهیان  اما  نپذیرند،  به آسانی  را  این سخن  بسیاری  است  اگرچه ممکن 
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دارند.  آن  تصدیق  تا  تبعیت  برای  آمادگی بیش تری  و سیاسی  اجتماعی  به لحاظ 
قاطبۀ دانشگاهیان تمایل دارند در چارچوب روِح فرهنگی زمانۀ خود فعالیت کنند. 
کادمی آلمان در دوران حکومت رایش سوم کاماًل هویداست.  این امر در رفتار آ
دانشگاهیاِن آلمانی اغلب خود را با مزاِج دهر وفق دادند، و تعداد انگشت شماری 
از آن ها در حمایت از همکاران، دانشجویان، یا اعضای گروه علیه آزار و اذیت های 
نازی ها فعاالنه مشارکت کردند.1 نورمن ف. کانتور این موضوع را به اختصار چنین 

بیان می کند:

ـ فیلسوف  به محض اینکه نازی ها به قدرت رسـیدند، دانشگاهیاِن برجستهـ 
معروف مارتین هایدگر در فرایبورگ، آلبرت براخماِن مورخ در برلین، و آدولف 
ـ به میدان نبرد پا نهادند، و در حمایت از نازی ها سخنانی  راین در هامبورگـ 
ایراد و دروسی را در دانشگاه عرضه کردند. احتمااًل دیری نپایید که هایدگر از 
کرده اش اظهار ندامت کرد، اما براخمان و راین بر نازی سـازِی دروس تاریخ 
اصرار ورزیدند. راین برای توجیه هجوم نازی ها به لهسـتان و سـپس روسیه 
دروسی ستایش آلود و توقع آمیز دربارۀ سّنِت »خط مشی شرقی« آلمان ها در 

قرون وسطا ارائه کرد.2

از  پیش  کولیان  یا  یهودیان  ایرانیان  نه  و  است،  نازی  آلماِن  آمریکا  نه  البته، 
اما معانی  ایرانیان وجود ندارد،  جنگ اروپا. هیچ تهدید آشکار نسل کشی علیه 
کادمیک  ضمنی گزینه های نظامی روی »میِز« استعاری در قالب موّجه تحقیقات آ
تداوم می یابد. تهدیدهای پیچیده که با بحث های شبه دانشگاهی موّجه جلوه داده 
می شوند در رسانه های جمعی آمریکایی و در مطبوعات متحدان آمریکا به وفور 
در داخل و خارج  افکار ضد ایرانی،  که  نیست  گفتن  به  یافت می شود.3 محتاج 
دانشگاه، تقریبًا به مدت سی سال رو به افزایش بوده است. بسیاری از دانشگاهیان 
غربی یا دانشگاهیان بازگشته از غرب به اصِل عقیدۀ ایران به منزلۀ یک ملت دائمًا 
حمله کرده اند.4 طبعًا، اگر ایراْن »ملت«، در آن معنی که آمریکا و متحدانش است، 
نیست، بنابراین نه حمله و نه تجاوز به آن را نمی توان از نظر قوانین بین المللی تجاوز 
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به حساب آورد. در این جّو، جای شگفتی نیست که حماسۀ ملی ایران نیز مطابق 
موضِع سیاسی غرب از نو ارزیابی شود.

زشت ترین ویژگی شاهنامه پژوهی در غرب تالش بی وقفه در تبدیل مفاهیم ایرانی 
و اسالمی به تابعی از مفاهیم »غربی« یا »مسیحی« است. این انقیاد را که به لحاظ 
سیاسی یا نظامی به دست نمی آید می توان غیرمستقیم از حیث ادبی کسب کرد. این 
امر از طریق یک رشته مقایسه های نابجا ذیل عنوان »تطبیق گرایی« منتشر می شود. 
حماسه سرایی  شفاهی  »سّنت  و  وسطایی«  »قرون  چون  محضی  غربی  مفاهیم 
منظوم« در پرتو آوردن آن در حوزۀ تحقیقات »حماسۀ تطبیقی« بر شاهنامه تحمیل 
می شود، از این رو آن ها حماسه ای کاماًل ادبی را تقلیدی از سرودهای خنیاگران 
دوره گرد اروپای قرون وسطا می دانند. تمدِن کهن اسالمی ــ و جایگاه شاهنامه 
در آن ــ مطابق مفاهیمی از نو تعریف می شود که تنها در بافت تاریخ اروپای غربی 
معنادار است. »قرون وسطایی« تصور کردن ادبیات کالسیک فارسی، و نتایجی که 
از این طبقه بندی به دست می آید، به تحقیر تعمدی هنِر فرهنگ ادبی مشهور، چنان 
که به تفصیل خواهد آمد، می انجامد. قوم گرایی ناملموس در این ادعا که »تمامی 

موازین باید موازین غربی باشد« را به سختی می توان نادیده گرفت.
شاهنامه پژوهی در ایران هم به بلّیۀ تعصب مبتالست. این امر در ذیل گفتماِن 
تا حقایق  آن است  بر  تحریف آمیز ضد عربی، ضد ترکی، و ضد اسالمی  و  مه آلود 
تاریخی را تغییر یا غلط جلوه دهد. بسیاری از محققاِن ایرانی، که به تعبیر من به عقدۀ 
تا »شیعیاِن  دارند  به »متفکران هند - اروپایی«  نیم نگاهی  مبتال هستند،  حقارت 
خاورمیانه«. آنان، که از اثرات تجارب و عواطف حقارت و بی کفایتی این عقده 
متأثرند، به انکار کسانی می نشینند که در این باب دگراندیش اند. این خودتعریِف 
غریب به ایرانیانی می انجامد ــ افرادی که از حیث نژادی و سیاسی متنوع اند ــ که 
در صددند تا خود را به عنوان »آریایی«، در مطابقت با مبتذل ترین افسانۀ اروپایی 
قرن گذشته، معرفی کنند. این میل پوچ تغییر »رنگ« بخِش اعظم این نظریۀ انتقال 
تاریخ و ادبیات آن ها را شکل می دهد. تالش رقت انگیز برای تصور بخش »اروپایی« 
اصطالِح »هند - اروپایی« دیدگاه برخی محققاِن ایرانی نسبت به شاهنامه را عمیقًا 
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آلوده کرده است. این امر نگاه خیرۀ آن ها را به سوِی غرب آرمانی سوق می دهد، به 
دور از تاریخ فرهنگی که تنوع شگفت انگیز کشورشان ایجاد می کند.

در قرن هجدهم، محققاِن استعماری بریتانیایی به مطالعۀ حماسۀ ملی ایران 
پرداختند و آن را در بافتار تحقیقات هند و اروپایی قرار دادند که مراحِل جنینی 
فریدریش روکرت  آثاِر سترگ  این تالِش مبارک خلق  نتیجۀ  را می گذراند.  خود 
)1866-1788(، ژول مول )1896-1800(، و تئودور نولدکه )1930-1836( در 
باب شاهنامه بود. البته، برخی از این محققان بزرگ به همراِه فضِل خود تعصبات 
چشم  به  بعضًا  نولدکه  مثاًل،  افزودند.  اثر  بدین  نیز  را  فرهنگی شان  و  شخصی 
استحقار در شاهنامه می نگرد. او در سال 1930 در باب اظهاِر نظر روکرت، که در 
آن تفاوت بین فردوسی و هومر را در این دانسته است که »... فردوسی از حیث 

روح و جسم چیزی کم از هومر ندارد«، چنین می نویسد:

اجـازه می خواهـم آنچـه را در قبال ایـن اظهار نظـر در شـماره های 11 و 15 
مجلـۀ مطالعـات ایرانی گفتـه ام با اندکی تغییر و جزئیـات بیش تر تکرار کنم: 
در اینجا عشق به فرهنِگ مشرق زمین چنان شاعِر متخّیل را مست کرده که 
دامِن تعقلش از دسـت رفته اسـت. چنان که پیش تر آمد، شـاهنامۀ فردوسی 
از حیث مضمون به مراتب کهتر از ایلیاد و ادیسـۀ هومر اسـت. دایرۀ محدود 
تصوراِت مادی فردوسـی را وا می دارد که به تشـبیهات اغراق آمیز روی آورد، 
مثل وقتی که به این اصطالح »سرشـِک خون بارید« جامۀ عمل می پوشاند 
و می گوید گونه ها از اشـک خونین سرخ و حتی زمین تبدیل به دریای خون 
شد! به عالوه، من با این مطلب که شاهنامۀ فردوسی روح جامع تری از کتاب 
هومر دارد نیز مخالفم. مثاًل بنگرید به احساسـات وطن دوستی که در ادیسه 
ابراز می شـود. نباید بیهوده به دنباِل چنین ابیاتی )ابیاتی را از کتاِب اول، 58 

ادیسه نقل می کند( در شاهنامه بود )81-82(.

نولدکه در ادامه نمونه هایی از مالقاِت ُادیسه با مادرش )ادیسه، کتاب یازدهم، 
هفده،  کتاب  )ادیسه،  می میرد  صاحبش  پاِی  در  که  باوفایی  سگ  آمدِن   ،)202
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327-291(، و صحنۀ نبرد هکتور و آندروماک ایلیاد را به عنوان برتری هومر بر 
فردوسی ذکر می کند.5 البته، سلیقه دلیل نمی خواهد زیرا ایلیاد و ادیسۀ هومر از 
آثار کالسیک تمدن غرب اند. طبیعی است که محققی اروپایی آن ها را برتر از متوِن 
شرقی بیابد. بدین ترتیب، ما نیز که از دریچۀ شرقی به جهان می نگریم تکرارها، 
شخصیت پردازی های نه چندان قوی، ساختار ساده تر، و مقیاس بسیار کوچک تر 

حماسه های هومر را کهتر از شعر فردوسی می پنداریم.
در جواب انتقاد نولدکه، اجازه دهید صحنه ای از شاهنامه را یادآور شویم که 
فردوسی رویارویِی نهایی شاهزادۀ نگون بخت، سیاووخش، را با اسبش، شبرنِگ 
بهزاد، تصویر می کند. مطابِق این داستان، شاهزاده سیاووخش که سرنوشت خود 
را پیش بینی کرده است ابتدا نزد همسرش می رود و در باب مرِگ زودآیندش با او 
سخن می گوید، سپس به اصطبل می رود و پس از وداعی تأثرانگیز با اسب خود، 
آن را در طبیعت رها می کند. فردوسی این قسمت را با بیتی از تأمالت شخصی اش 
می آغازد که در ادامه خواهد آمد. به عالوه ابیات مربوط به رویارویی اسب و پسِر 
آورد  خواهم  نیز  را  می یابد،  را  پدر  اسب  بعد  سال ها  که  کیخسرو،  سیاووخش، 

)ج 2، ص 347، دو. 58-2143؛ ج 2، صص 28-426، دو. 115-35(:
پــروری چــرا  ندانــم  بشـکریجهانــا  چـرا  باشـی  پـرورده  چـو 
کنده مـوی و  رخ کنـده  رویفرنگیـس  آب  از  پـر  دل  زو  پـرآزار 
خروشـان بدوی انـدر آویخت جفتسـیاوش چـو بـا جفت غم هـا بگفت
گذشـترخـش پـر ز خـون دل و دیده گشـت اسـپان  تـازی  آخـر  سـوی 
را بهــزاد  شــبرنگ  رابیــاورد  بــاد  کیــن  روز  دریافتــی  کــه 
برگرفـتخروشـان سـرش را بـه بـر درگرفـت سـر  ز  فسـارش  و  عـذار 
کـه بیـداردل بـاش و بـا کـس مسـازبـه گـوش انـدرش گفـت رازی دراز
آراســتنچـو کیخسـرو آید بـه کین خواسـتن بایــد  را  تــو  عنانــش 
به یکبارگــی دل  ببــر  آخــر  کــه او را تــو باشــی بــه کین بارگیاز 
پــی کــرد  همــه  را  مرکبــان  نـیدگــر  ز  آتـش  سـان  بـر  برافروخـت 
ناپدیــدخـود و سرکشـان سـوی ایران کشـید دیــده شــده  از خــون  رخ 
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به توران زمین سفر می کند، کیخسرو و فریگیس را  سال ها بعد، گیِو پهلوان 
می یابد و به همراه آنان رهسپار ایران می شود. پیش از ترک توران زمین، شاهدخت 
به پسرش می گوید که بهزاد را با زین و لگام به مرغزار مجاور ببرد که خیِل اسبان 
یافتِن  با  بدانجا می آیند. فریگیس بدو می آموزد که  برای نوشیدن آب  نیمروز  در 
بهزاد در میان گّلۀ اسبان خاطرات اسب را از روزهای خوِش گذشته زنده کند. 
گیو شاهزادۀ جوان را تا مرغزار همراهی می کند. به باور من، قطعۀ زیر گواِه بر خطا 

بودِن نولدکه است:
دور نـه  ایـدر  از  مرغزارسـت  تــوریکـی  ســواران  راه  ز  یکســو  بــه 
بــرو بــر ســوی مرغــزاران پــگاهتــو بــا گیــو زیــن و لقــام ســیاه
مرغــزار یکــی  برایــی  بــاال  بهــاربــه  خــرم  کــردار  بــه  ببینــی 
روان آب  و  اســت  جویبــار  روانیکــی  گــردد  تــازه  او  دیــدار  ز 
شـود گنبـد  تیـغ  بـر  خورشـید  شــودچـو  ســپهبد  راه  خــواب  در 
مرغـزار آن  انـدر  هـرچ هسـت  جویبـارگلـه  سـوی  آیـد  آبشـخور  بـه 
لقــام و  زیــن  بنمــای  بهــزاد  گامبــه  بــردار  تــو  گــردد  رام  چنــو 
چهـر بنمـای  و  تنـگ  او  نـزد  بخـوان و بـرو مـال دسـتت بـه مهـربـرو 
ســپیدسـیاوش چو گشـت از جهـان ناامید روز  روی  شــد  تیــره  بــرو 
را بهــزاد  شــبرنگ  گفــت  کـه فرمـان مبـر زیـن سـپس بـاد راچنیــن 
مرغـزار در  و  کـوه  بـر  بـاش  را خواسـتارهمـی  تـو  آیـد  کیخسـرو  چـو 
بکـوب گیتـی  و  بـاش  بارگـی  ز دشـمن بـه نعلـت زمیـن را بـروبورا 
پیــش گیونشســت از بــر اســپ ســاالر نیو پیــاده همــی رفــت در 
روی نهادنــد  تندبــاال  بـود مـردم چاره جـویبــدان  چنـان چـون 
بخوردنــد ســیر آب و گشــتند بــازفســیله چــو آمــد به تنگــی فــراز
بدیــد را  کــی  بهــزاد  کــرد  برکشـیدنگــه  جگـر  از  سـرد  بـاد  یکـی 
پلنـگ سـیاوش  نشسـت  آن  خدنــگبدیـد  جنــای  و  دراز  رکیــب 
از آنجـا کـه بـد دسـت ننهـاد پیـشهمـی داشـت بـر آبخور پـای خویش
بپوییـد و بـا زیـن سـوی او شـتافتچــو کیخســرو او را بــه آرام یافت
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دسـت و روی او  چشـم  بـر  بــر و یــال ببســود و بشــخود مویبمالیـد 
یــادلقامــش بــدو داد و زیــن برنهــاد درد  بــا  کــرد  پــدر  از  همــی 
گــرانچـو بنشسـت بـر زیـن بفشـارد ران هیــون  آن  جــای  ز  برآمــد 
بردمیــد هــوا  بــاد  کــردار  ناپدیــدبــه  شــد  گیــو  وز  بپریــد 

کرد.  بررسی خواهم  را  شاهنامه  موضوعات  این  به  نگاهی  با  کتاب،  این  در 
به عالوه، باورهای جاافتاده دربارۀ شاهنامه و شاعر فرهیختۀ آن را، که تمام عمرش 
را وقِف آفرینش و تکمیل آن کرد، به چالش خواهم کشید. پیش از پرداختن به این 
مباحث اجازه دهید برخی حقایق مقدماتی را برای نامتخصصان، که ممکن است 

با آن ها مواجه شوند، مرور کنم.
شاهنامه حماسۀ ملی ایران، و تاریِخ نژادی آن، بیانگِر داستان ایران از اولین 
اول هجری است.  آن در قرن  بر  اعراب  استیالی  تا  پهلواناِن فرهنگی  و  شاهان 
شاهنامه، در مقایسه با حماسه های اروپایی، حجم چشمگیری دارد. تعداد ابیات 
آن، تقریبًا پنجاه هزار بیت، تقریبًا چهار برابر حجم ایلیاد )تقریبًا هشت هزار بیت( 
بعدًا  که  چنان  همین حجِم چشمگیر،  است.  بیت(  هزار  )تقریبًا شش  ادیسه  و 
خواهیم دید، می تواند فهم ساختار کوه پیکر و شگفت انگیز آن را دچار مشکل کند.
شاهنامه را مطابِق مشهور به سه بخش اساطیری و حماسی و تاریخی تقسیم 
است:  گمراه کننده  به واقع  اما  است،  مفید  اگرچه  تقسیم بندی،  این  می کنند. 
شاهنامه بی شک اثر ادبی فاخری است. درست است که شامل اشارات تاریخی 
است؛ اما در معنی دقیق کلمه، شاهنامه ادبیات است ــ نه تاریخ. بخِش اعظم 
این شعر، قسمت تاریخی، را نمی توان تاریخ به معناِی مصطلح آن دانست، لذا به 
مورخانی که برای تحقیقاتشان از آن بهره می برند توصیه می شود که هرگز جانِب 

احتیاط را فرونگذارند.
سرایندۀ  که  است  این  کرد  خواهم  مطرح  به کّرات  کتاب  این  در  که  نکته ای 
نه  هنری،  اثری  عرضه داشت  برای  که  است  فرهیخته  کاماًل  شاعری  شاهنامه 
رساله ای تاریخی، از یک منبع ادبِی واحد استفاده کرد. بنابراین، اهمیت این اثر 
اساسًا به لحاظ ادبی است. زمانی که سر ویلیام داوننت )1668-1606(، که بنا 
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بر ادعا پسر نامشروع شکسپیر است6، نوشت: »چه لذتی را از دست می دهند ... 
بند  به  مورخ  غل و زنجیر  در  را  او  و  می گیرند  ازو  را  شاعر  آزادی  که  کسانی 
می کشند«، گویی دربارۀ فردوسی سخن می گفت. توجه به این هشدار برای تمامی 

شاهنامه پژوهان یک فریضه است.
پیش تر در باِب »حماسه« بودِن شاهنامه و اشتمال آن به سه بخش اساطیری 
و حماسی و تاریخی سخن گفتم. پس اجازه دهید اصطالح »تاریخی« را، که در 
این کتاب ما را با آن کاری نیست، کنار بگذاریم و مراِد خود از کلمۀ »حماسه« را 

روشن کنیم.
در ادبیات فارسی، حماسه گونه ای از ادبیات حماسی است که ممکن است به 
نظم باشد یا به نثر.7 وزِن حماسه های منظوم فارسی در بحِر متقارب )فعولن فعولن 
فعولن فعل( است که وزنی کّمی است و بر تکرار هجاهای بلند و کوتاه در مصاریع 
استوار است. در این مصاریع، که در عروض فارسی بیت نامیده می شود، وقفه های 

منظمی وجود دارد. اما، درون مصاریع وقفه ای وجود ندارد.
u ــ ــ u ــ ــ u ــ ــ u             ــ u ــ ــ u ــ ــ u ــ ــ u ــ

وزن این مصاریع ثابت است و هر نوع تغییرپذیری در واقع زحِف عروضی تلقی 
می شود. اگرچه مصاریع هر بیت دارای قافیۀ پایانی است، اما ابیاِت متوالی مقّفی 
نیستند. قافیه بندی در این اشعار مستلزم این است که مصاریع دارای همان قافیۀ 
مصراع باشد. با وجود این، تا زمانی که مصاریْع در بحر متقارب مستقل باشند 
نیازی به مقّفی بودن نیست. طرح قافیه و مصاریع متوالی ممکن است به قرار زیر 
باشد: آ آ/ ب ب/ پ پ، و غیره. حروف دوتایی آآ، ب ب، و پ پ نشانگر این است 

که مصاریع هر بیت مقّفی هستند. در زیر بیتی از شاهنامه می آید8:
u ــ ــ u ــ ــ u ــ ــ u ــ

جنـگ آوران تـرکان  ز  مـن  بی کــرانکنـون  لشــکر  آورم  فــراز 

فکاهی  و  اساطیری،  پهلوانی،  زیرگونۀ  سه  به  را  حماسه  گونۀ  جیسون  هدا 
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و  می کند  بیان  را  دیوان  و  ایزدان  ماجراهای  اساطیری  حماسۀ  می کند.  تقسیم 
مضامین آن غالبًا دربارۀ آفرینش جهان است. انوما الیِش بابلی، که نبرد بین ایزد 
مردوک و ایزدبانو تیامات را توصیف می کند، نمونه ای از این نوع حماسه است.9 در 
ادبیات کالسیک فارسی هیچ نوع حماسۀ اساطیری وجود ندارد. حماسۀ فکاهی 
یا حیوانات در  افراد عادی، اشیا،  حماسه ای بدلی است که موضوع آن مواجهۀ 
قالب نقیضه ای اسطوره ای است. حماسۀ پهلوانی داستان ماجراهای خانوادگی، 
قبیله ای، یا ملی را روایت می کند که ممکن است علیه دشمنان واقعی یا تخّیلی ــ 
دیو و پری ــ باشد. جیسون خوِد حماسۀ پهلوانی را به چهار دسته تقسیم می کند: 
کالسیک  حماسه های  تمامی  اینکه،  اجمااًل  مذهبی.  و  عشقی،  ملی،  تاریخی، 
فارسی در یکی از زیرشاخه های حماسۀ پهلوانی قرار می گیرد. اگر برای سهولت 
کار از تقسیم بندی جیسون استفاده کنیم، می توان شاهنامه را نمونۀ حماسۀ ملی، 
بهمن نامه را )تقریبًا 484 تا 489( نمونۀ حماسۀ عشقی، ظفرنامه )443( را نمونۀ 

حماسۀ تاریخی، و علی نامه )468( را نمونۀ حماسۀ مذهبی به حساب آورد.
علی رغم عقاید ارسطو دربارۀ شکل حماسه10، حماسه های کالسیک فارسی 
منظوم یا منثورند. آنچه باید به خاطر داشت این است که هر حماسۀ معروف پارسی 
مطلقًا بر اساس یک منبع منثور ادبی کهن است. استاد محّمدجعفر محجوب بر 
تأکید  به طور خاص،  به طور عام، و حماسه ها،  این ویژگی اشعار روایی فارسی، 
می کند. به گفتۀ او »هیچ داستانی در ادب فارسی نیست که منظوم باشد و پیش از 
آن یک نسخه به نثر نداشته باشد، چه این نسخه کتبی باشد یا شفاهی. در هر حال 
شاعر یا ممکن است شنیده باشد یا اینکه نثر آن در دسترس او قرار گرفته و آن را 
به نظم درآورده باشد.11 به عالوه، حماسه های فارسی، در قالب نظم و نثر، ممکن 
منثور  که شاهنامه های  می دانیم  ما  مثاًل،  باشند.  داشته  هم وجود  کنار  در  است 
متعددی در کنار شعِر فردوسی وجود داشته است، و نسخه های منثور و منظوم 

داستاِن اسکندر هنوز هم وجود دارد«12.
در آخرین گریز، اجازه دهید اهّم مطالب کتاب را عرضه کنم. فصِل اول عمدتًا 
به زیر سؤال بردن برخی از مفروضات احتمالی اختصاص یافته که تقریبًا به مدت 
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از  یک قرن بر شاهنامه پژوهی حاکم بوده است. مخّرب ترین این ها مجموعه ای 
قرون وسطا  اروپای  تمدن  با  را  اسالمی کالسیک  فرهنگ  که  است  مفروضات 
اروپای قرون وسطا دربارۀ  بر اساس موازین و خصایص تمدن  خلط می کند و 
پنجم  فصِل  در  موضوع  این  باِب  در  می کند.  داوری  کالسیک  اسالمی  فرهنگ 
و  فرهنگی،  تاریخی،  منظر  از  را  این مفروضات  و  به تفصیل سخن خواهم گفت 
تصحیح متون در ترازوی نقد خواهم نهاد. ممکن است بر نگارنده ُخرده بگیرید 
یا فرهنگِی دوپاره، و  با خطوط ملی  از سر بی دقتی  که حوزۀ شاهنامه پژوهی را 
مطرح  را  غربی  محققان  روش های  از  برخی  گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ فراانگیزه های 
کرده ام. اما به صراحت می گویم که تقریبًا هر حوزه از مطالعات خاورمیانه، از جمله 
ایران دورۀ کالسیک، که شاهنامه پژوهی را هم در بر می گیرد، قباًل دوپاره شده، و 
اکنون نیز چنین است. این حوزۀ تحقیقاتی دقیقًا نشان دهندۀ تضاد دانشگاهیان و 
جامعۀ آمریکاست. کتاب شرق شناسِی ادوارد سعید، و برخورد تمدن ها و بازسازی 
نظم جهانِی ساموئل ب. هانتینگتون، و کتاب ها و مقاالت بسیاری از این دست، 
را دوپاره  این حوزه  قباًل  بیندیشم  این کتاب  نوشتن  به  اینکه من  از  مدت ها قبل 
کرده بودند. شاهنامه پژوهان به دو دسته تقسیم می شوند. گروه غربی که به شفاهی 
شاعری  اثر  و  ادبی  شاهکاری  را  آن  که  »بومی«  گروه  و  دارند،  اعتقاد  آن  بودن 
نیست،  توهم  و  تخّیل  زاییدۀ  و  شخصی  رؤیای  سخن  این  می دانند.  فرهیخته 
شاهنامه پژوهاِن  از  هیچ یک  است.  تحقیقاتی  حوزۀ  این  در  محض  حقیقتی  بل 
متخصص ایرانی شاهنامه را اثری »شفاهی« نمی دانند؛ محققان غربِی متخصِص 
ادبیات کالسیک فارسی نیز جملگی منکر ادبی بودِن شاهنامه اند. بحث من صریح 
است: محققان در خأل و در زمینه ای َبرکنده از جزئیاِت ایدئولوژیک و فرهنگی 
گاهانه یا  جوامعشان کار نمی کنند. آن ها نیز، مانند سایر انسان ها، فراانگیزه های آ
گاهانه دارند. این سخْن تعصب آلود یا جدال انگیز نیست. نورمن ف. کانتور  نیمه آ
در اثر ماندگارش، ابداع قرون وسطا، به تفصیل نشان می دهد که چگونه بسیاری 
از متخصصاِن قرون وسطاِی آلمانی، مثل کاسترویج )یهودی االصل( و شرام که 
به نازی ها پیوستند، زیر نفوِذ روح غالِب زمانه، یعنی ملی گرایی افراطی، بودند. 




