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 1387تا سال  1357فردوسي از سال  شناسي كتاببررسي و تحليل 
             1 دكتر مريم صادقي 

              2 زهرا قرباني پور

  چكيده

و هـدف آن  شناسـي پرداختـه   هـاي فردوسـي  اين مقاله به بررسي و تحليل كمي و كيفي پژوهش
فردوسـي و   ةنقـالب اسـالمي در زمينـ   هايي است كه پس از اكتاب ةبندي كليتوصيف، تحليل و طبقه

ـام آثـار و تأليفـات     ةدهندهاي اين پژوهش نشاندستاورد. او نگاشته شده است ةشاهنام آن است كه تم
ـاربردي  ،هاي بنيـادي پژوهش :اصلي ةتوان در سه دستشناسي را ميفردوسي  14و در  اي،توسـعه  و ك

ـندگان بـه ت   . قرار دادتر جزيي ةشاخ ـاهنامه      درگـروه اول نويس ـائل مفهـومي در ش ـين و تحليـل مس بي
ـ پژوهشـي،     شاهنامه و فردوسي، ةهاي پژوهش را درباردرگروه دوم زمينه ؛اند پرداخته به طريق علمي 

فردوسي و شاهنامه، در ابعاد مورد نظـر،   ةهاي ديگران را درباراند و در گروه سوم پژوهشفراهم آورده
ـا روش تحليلـي    هاآن است كه بيشترين پژوهش ةنشان دهند چشم انداز پژوهش. اندتوسعه بخشيده ب
ـ تحليلي است كه با تكيه بر منابع كتابخانه . انجام يافته است اي انجام شده روش اين پژوهش توصيفي 

  .است
هاي هاي كاربردي، پژوهشهاي بنيادي، پژوهش، پژوهششاهنامه، كتابشناسي :هاكليدواژه
  .ايتوسعه

  مقدمه

اما پژوهش به معناي خـاص آن كـه بـر     ،اي طوالني داردهاي ادبي در ايران سابقهپژوهش  
در ايران شـروع   1300هاي علمي، انجام يافته باشد تقريباً از سال طبق موازين و اركان و شاخه
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گونـاگون ادبيـات فارسـي،     هـاي شده و از آن زمان تاكنون، محققان و پژوهشـگران، در زمينـه  
: انـد دانشمندان تعاريف گوناگوني از پژوهش بيان داشـته . اندرا انجام داده هتوجتحقيقاتي قابل 

اي خاص با نوآوري انجـام  ات است كه در حوزهاطالعپژوهش، فرآيند پردازش منظم و مدون 
در : هـايي دارد ماننـد  انجامـد؛ پـژوهش علمـي ويژگـي    دانش مي ةشود و به كشف و توسعمي

فرامـرز قراملكـي،   (بينـي كننـده و غيـره    مندي و تراكم، پـيش دسترس بودن، عيني بودن، نظام 
1385:41-28.(  

ادبـي بحـث    ةيك رويداد يا مسـئل  ةشود كه دربارهايي اطالق ميپژوهش ادبي، به پژوهش
كند و آن را از رويكرد و ديدگاهي نو طي مراحل گوناگون، مـورد بررسـي و تحليـل، قـرار     مي
شناسـي اسـت؛   هـاي فردوسـي  اي ادبي در ايران، پژوهشهترين پژوهشيكي از عمده. دهدمي

هاي پيرامون فردوسي و شاهنامه را همراه بـا  هايي كه ابعاد گوناگون، نظريات و ديدگاهپژوهش
هـاي  پژوهشدر يك نگاه، . دهندات، پردازش و نوآوري، مورد بررسي و تحليل، قرار مياطالع

هـا، تصـحيح و   در ميان اين پـژوهش  يافته است؛ها و موضوعاتي گوناگون انجام ادبي در زمينه
قيقــات و تــرين تحشــرح متــون، ازجايگــاهي ويــژه برخــوردار بــوده اســت؛ پــس از آن، مهــم

هـاي شـاعران و نويسـندگان، در متـون     ها و ديـدگاه تحليل انديشه ةهاي ادبي، در زمين پژوهش
كـه در ميـان شـاعران و     رسـد به نظر مي. است اهميتمنظوم و منثور ادب فارسي، بسيار حائز 

هـا و  ها كتابآن ةبوده و دربار توجهنويسندگان، سه تن به داليل متعدد، از ديگران بيشتر مورد 
در ايـن  . مولوي، فردوسـي و حـافظ  : تحرير درآمده است كه عبارتند از ةمقاالتي متعدد به رشت

بنيـادي، كـاربردي   : اصلي ةاثر، ابتدا در سه دست 606ميدانگاه، تنوع تمام مباحث مطرح شده در 
هدف از . 1فرعي، مورد بررسي قرار گرفته است ةشاخ 14اي گنجانده شده، سپس، در و توسعه

اين . پس از انقالب اسالمي است شناسيهاي فردوسيپژوهش ةاين مقاله، بررسي و تبيين پيشين
هـاي  شپـژوه  ةپيشـين  كيفيـت و  كميـت مقاله در پاسخ به اين سؤال نگاشـته شـده اسـت كـه     

  چگونه است؟ 1387تا سال  1357شناسي در ايران از سال فردوسي



  59                                     ...فردوسي كتابشناسيبررسي و تحليل                                     چهارمچهل و سال 

  پژوهش ةپيشين

مـورد   توسط مرحوم ايرج افشـار،  زيركتابشناسي فردوسي، در آثار  ةترين تأليفات دربارمهم
 بـه قبـل از انقـالب   ـ كتابشناسـي فردوسـي كـه مربـوط     1 :پژوهش و بررسي قرار گرفته است

ـ كتابشناسي فردوسي و 2. شودرا شامل مي) 1333 -1342( ده ساله  ةاست و يك دور اسالمي
 ةنخستين مبناي هر پژوهش، شناخت پيشـين . 1385هاي پژوهشي تا سال شاهنامه از آغاز نوشته

آمـاري   كميـت : سـازد مربوط بدان حوزه است كه مواردي بسيار مهم را براي محقق آشكار مي
 كيفيتنظران آن موضوع، نويسندگان و صاحب تكميموضوعي آن،  كميتپژوهش مورد نظر، 

جـا كـه   از آن. هاي تبيين شده در آثـار و غيـره  ها و ديدگاهنظريه كيفيتهاي مورد نظر، پژوهش
ها اقبـال  سال كه در اينسراي ايران زمين است و به دليل آنترين حماسهفردوسي طوسي بزرگ

بـه   توجـه رت گرفته اسـت، الزم بـود تـا بـا     هاي او صواي نسبت به شاهنامه و انديشهگسترده
پـژوهش   كميـت  و كيفيـت گـر  بندي شوند تا بيانتحقيقات، تحليل و طبقه ،گستردگي موضوع

   .باشد
ها و آثار منتشر شده در يك كشـور خـاص   فهرست كليه كتاب ةشناسي به معناي تهيكتاب«
انـد نيـز در   نقاط چاپ شده هاي منتشر شده در مورد هر كشور كه در سايرمعموالً كتاب. است

تحقيقـات گونـاگون    ةيك كتابشناسي كامل و منظم، اساس و پاي. شودكتابشناسي ملي  درج مي
سـتوده،  (» .تمام نماي فرهنگ يـك كشـور و تحـوالت آن اسـت     ةتواند بود و چنين كتابي آئين

  .)210ـ  216 :1383
تا سـال   1357از سال (ايران شناسي در هاي فردوسيپژوهش كميتو  كيفيت ،در اين مقاله

كارشناسـان امـور پژوهشـي و     بـه نظـر   توجـه آماري، با  وبا روش توصيفي ـ تحليلي  )  1387
اي طبـق  كاربردي و توسعه ،بنيادي: در سه دسته)  24 /2 :1387براي مثال، بيابانگرد، (  تحقيقي

هـاي  و ابعاد و ديـدگاه  هاترين نكتهضمن آنكه مهم ؛نمودار زير، مورد بررسي قرار گرفته است
  .نويسندگان اين آثار نيز اشاره و تبيين شده است
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  شناسيهاي فردوسيپژوهش) 1(نمودار شماره 

  
  1387تا سال  1357سال فردوسي از  بررسي و تبيين كتابشناسيِ

  2بنياديهاي ـ پژوهش1
 بنيـادي هـاي  پـژوهش  كيفيـت و  كميـت به مطالب گفتـه شـده در ايـن قسـمت،      توجهبا  

هـاي  ، آثاري است كـه ديـدگاه  بنياديهاي ؛ منظور از پژوهش3شودشناسي، بررسي ميفردوسي
 ،مثـال  و شـناختي و غيـره بـا شـواهد    ها و ابعاد سياسي و اجتماعي و روانفردوسي را در زمينه
بتواننـد مـوارد و مطالـب مطـرح شـده را در       ،انـد تـا سـاير پژوهشـگران    تحليل و تبيين نموده
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بخـش تقسـيم    10بر اين اساس مجموعه اين آثار در . كار گيرندگوناگون خود، بههاي   پژوهش
  :شودشده كه ذيالً بررسي مي

  تحليل اسطوره شناختي :1ـ1

هـاي ايـران   اسـطوره  ،آثاري است كه نويسـندگان  بررسي شناختي،اسطورهمنظور از تحليل 
را  )هـا در شـاهنامه  مكـان (افيايي ات جغراطالع و هاي شاهنامهداستان ايمباني اسطوره، باستان

اي، در شناخت خود و جهـان و  هاي انسان آغازين و اسطورهتالش«. اندتحليل و بررسي نموده
شـناختي را پديـد   وي در گزارش جهان و انسـان دبسـتاني جهـان    ةآلودهاي گرم و تبكوشش

، صـفت و نشـان   اسـطوره « .)2 :1372كـزازي،  (» .خـوانيم را اسـطوره مـي  آورده است كـه آن  
روايـاتي  . اي ضروري در تكامل ذهن آدمـي اسـت  نمودار مرحله. مشخص دوران باستان است
هاي زندگي بشر ابداع شده است كه از طبيعت و ذهن انسان بـدوي  است كه در نخستين دوران

از ميـان آثـار ايـن     .)29 :1369مختاري، (» .متقابل اين دو است ةگيرد، و حاصل رابطريشه مي
اثـر   زال ةاسـطور اثر ميرجالالدين كزازي و كتـاب   رؤيا اسطوره حماسهتوان به كتاب مي بخش

-اثر آن مربوط بـه داسـتان   22كه  شده اثر تدوين 26 ،در اين بخش. محمد مختاري اشاره كرد

تـرين ابعـادي كـه    مهـم  .اي شاهنامه استاثر، مربوط به جغرافياي اسطوره 4اي و هاي اسطوره
هـا  كرانگـي دنياي اسطوره، دنيـاي بـي   -1: اند عبارتند ازاين بخش، اشاره كردهدر  پژوهشگران

اند دنيـاي  باال، هنوز هم نتوانسته كيفيتفراواني و  ةشناختي، با همهاي اسطورهاست و پژوهش
هاي بشري ترين سرودهديرينه« -2 ؛اسطوره را بازتابانند و فرامكاني بيكران و فراخناي فرازماني

ماهيتي غير از تـاريخ   بدين معنا كه اسطوره ؛غير قابل تحريف است ،بر خالف تاريخ) اسطوره(
 متضمن سرگذشتي قدسي و مينـوي و ) ميتولوژي(اسطوره « -3 ؛)25 :1369مهاجراني، ( ».دارد

  .)15 :1384رضابيگي، ( »كه در زمان آغازين رخ داده است اي استراوي واقعه
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  جغرافيايي هايپژوهش :1ـ1ـ1

بررسي مسـائل جغرافيـايي و    به آثاري است كه نويسندگان آن منظور از تحليل جغرافيايي، 
در (پژوهشي در شاهنامه به كتاب  تواناز ميان آثار اين بخش مي. اندپرداخته مرزها در شاهنامه،

جغرافيـاي  (ايـران بـزرگ   اثـر حسـين كريمـان و     )در شـاهنامه ... تهران، البـرز و  ةباب ري پهن
تـرين ابعـادي   مهم. اشاره كرد فرد اميد عطايي اثر )اي و تاريخي مرزها و مردمان ايرانياسطوره

فردوسـي در اثـر خـويش، تمـام      -1: انـد عبارتنـد از  كه پژوهشگران در اين بخش، اشاره كرده
تقسيم كرده و نيز شـرح داده اسـت؛ بنـابراين    ) ايران و انيران(كلي مناطق جهان را به دو بخش 

رو پژوهشگران براي فهم بهتر اين اند، از همينسيار متعدد و در عين حال مبهم و كليها بمكان
جا كه ممكـن بـوده   هاي شاهنامه تا آناثر، با داليل و مستندات تاريخي به شرح و توضيح مكان

هـا بخـش بنـدي    ايرانيان نخستين كساني بودند كه جهان را به كشورها و قـاره « -2 ؛اندپرداخته
فـروردين  . كشور يـاد شـده اسـت    9از ) 13بند (و دين يشت ) 33بند (در بهرام يشت . كردند

-البرز در شـاهنامه بـر كـوه   « -3؛ )19 :1384فرد،عطايي( ».بردنام مي) قاره(يشت از پنج كشور 

شده و نيز كوه البرز همـان كـوه قـاف اسـت و     هايي در هند و بلخ و فارس و قفقاز اطالق مي
هـاي  البرز، كوهي است مذهبي، مينوي و مثالي و با هيچ يك از كوه. ز استمركز اصلي آن قفقا

هايي منشعب از هاي روي زمين، سلسلهكوه ةقابل انطباق نيست، بلكه همكلي زمين به صورت 
كوه البرز در شاهنامه بيست و هشت بار بـه صـورت البـرز و دوازده    . البرز هستند نه خود البرز
در . توان در شرح پادشاهي بهرام گور ديـد هاي آن را ميست كه نمونهبار به صورت برز آمده ا

هايي در هند و بلخ و فارس و قفقاز است؛ مثالً در ذكـر  مواردي ديگر البرز در شاهنامه نام كوه
  .)105 ،104، 97 :1375كريمان، ( ». . .پادشاهي ضحاك، در شرح پادشاهي منوچهر و 

  تحليل تاريخي  :1ـ2

تـاريخ فرهنـگ ايرانيـان و    ، آثاري اسـت كـه نويسـندگان   بررسي  ليل تاريخي،منظور از تح
ها و الي داستاناز البه زندگي او را ةاوضاع تاريخي و اجتماعي روزگار فردوسي و نيز تاريخچ

فردوسي و به كتاب  تواناز ميان آثار اين بخش مي. اندقرار داده جستجومورد  حوادث شاهنامه
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فـر  اثـر مرتضـي ثاقـب    تاريخ ايـران  ةفردوسي و فلسف ةشاهنامر مرتضوي و اثر منوچه شاهنامه
در اين بخـش،   ترين ابعادي كه پژوهشگراناثر تدوين شده و مهم 27در اين بخش . اشاره كرد
در حقيقت شـاهنامه همـان فرهنـگ ايـران باسـتان اسـت كـه در         -1: د عبارتند ازاناشاره كرده

فردوسـي   -2 ؛آداب و رسـوم ايرانيـان اسـت    ةهـا، نحـو  ها، آيـين ها، باورتمام انديشه ةبرگيرند
همتا بوده كه با سامان بخشيدن و نظـم دادن بـه فرهنـگ ايـران باسـتان، شـكوه و       هنرمندي بي

توانند در آن، ريشه و بنياد بسـيار كهـن   ايرانيان مي ةبنابراين هم. عظمت ايران را نمايانده است
هـاي مختلـف زنـدگي يـك     بررسي زمينه -3 ؛باز شناسندقوم خود و فرهنگ واالي خويش را 

 ؛اند، روشن خواهد ساختي نكردهتوجهها هاي ناگفته و تاريك را كه بسياري بدانشاعر، نكته
شناخت چون بهترين منبع دراين راه بـازخواني   شاهنامهشاهنامه و فردوسي را بايد از خود  -4

سي موقعيت ايران از زمان ورود اعراب و تـأثير  شك برربي -5 ؛و بازكاوي دقيق شاهنامه است
زمـان او يـاريگر    ةتوانـد در شـناخت جامعـ   و احـوال فردوسـي، مـي    شخصيتحضورشان بر 

  . پژوهندگان واقع گردد

  تحليل تطبيقي :1ـ3

فردوسي را بـا ديگـر    ةشاهنام ،نويسندگان آثاري  است كهبررسي منظور از تحليل تطبيقي، 
تـوان بـه   از ميان آثار اين بخش مي. انددهكرتحليل  داده، سپس تطبيقآثار حماسي بزرگ جهان 

اثـر محمـود    )مبـاحثي از ادبيـات تطبيقـي   (سـرايي  سنت و نوآوري در حماسه ،فردوسيكتاب 
ترين ابعادي كه پژوهشـگران در ايـن   شده و مهم اثر تدوين 7در اين بخش . عباديان اشاره كرد
ي اسـت، و نـه داسـتان    نه داستان رستم و سهراب تـراژد « -1 :عبارتند از اندبخش، اشاره كرده

و هيچ گونه شباهت بنيادي ميـان تـراژدي آتنـي و    . سياوش و يا حتي داستان رستم و اسفنديار
، شـاهنامه  -2 ؛)39 :1369كيـا،  (» .هاي آييني ايراني وجود نداردشاهنامه فردوسي، حتي نمايش

هاي آرماني تصورها و تجربه ةاند، پرداختو پهلواني اساطيري ة، هر سه حماسايليادو  گيلگمش
 ةها در اين است كه اين سه اثر هنري، پرداختـ هاي ناهمانند آنهاي صدر تاريخند و زمينهانسان
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هـا شـده اسـت نيـز     دن آنسـرو  ةچـه انگيـز  زمان، مكان و مقتضيات متفاوتند، فزون بر اين، آن
   .)بخش سومتلخيص از   :1371عباديان، ( يكسان نيست

  شناختيتحليل جامعه :1ـ4

شـاهنامه را از   ،نويسـندگان  آثـاري  اسـت كـه    بررسـي  شـناختي، منظور از تحليـل جامعـه  
: تـوان گفـت  مثـال مـي   بـراي . انددهكرشناختي و مسائل اجتماعي، بررسي و تحليل منظرجامعه

ن خودش را با زما ةفردوسي در داستان ضحاك ماردوش ساختار نظام سياسي و اجتماعي جامع
تـوان بـه كتـاب    از ميان آثـار ايـن بخـش مـي    . اي به تصويركشيده استزباني كنايي و اسطوره

اثر جواد جـوادي   مردميان فريدونيان، ضحاكيان واثر علي رضاقلي و  شناسي خودكامگيجامعه
 ترين ابعادي كـه پژوهشـگران بـه آن اشـاره    شده و مهم تدوين اثر 13در اين بخش . اشاره كرد

هـايي چـون رسـتم، فريـدون، اسـفنديار،      شخصـيت فردوسي با ساختن  -1: اند عبارتند ازكرده
در پي تشويق مردم ايران است تا آنان خود تبديل به رستم و فريدون و سياوش . . . سياوش و 

فردوسي بـا بيـان نكـات دقيـق و ظريـف داسـتان        -2 ؛ديگر شوند و ايراني آباد و آزاد بسازند
بلكه جامعـه شناسـي فرهيختـه اسـت و بـه       ،دهد كه او تنها يك شاعر نيستيضحاك نشان م

تواننـد  مي بر ترس خود غلبه كرده، هاي مردم با آگاهي و همدليداند كه چگونه تودهخوبي مي
  .دهند نظام حكومتي خود را تغيير

  تحليل ديني :1ـ5

مـذهب فردوسـي و    ،تاعتقـادا  ،آثاري  است كه نويسندگان بررسي منظور از تحليل ديني،
؛ همچنـين آثـاري كـه بـه تبيـين اقتباسـات       اندقرار دادهجستجو را مورد هاي عرفاني او ديدگاه

از ميـان آثـار ايـن    . جـاي گرفتـه اسـت   ، در اين بخش اندپرداختهفردوسي از آيات و احاديث، 
ه شـاهنام اثـر مجيـد رسـتنده و     فردوسـي  ةقرآن و حـديث در شـاهنام  توان به كتاب بخش مي

شـده و   اثر تـدوين  20در اين بخش . اثر عليقلي محمودي بختياري اشاره كرد آبشخور عارفان
  :اند عبارتند ازكرده ترين ابعادي كه پژوهشگران در اين بخش، اشارهمهم
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سخن فردوسي، در بسياري از موارد، ساختاري اسالمي دارد و نظم كالم او برخاسته از « -1
  . الگوهاي اسالمي است

  سخت سوگند شاهانه خورد              به روز سـپيد و شــب الژورد يكي
جي   : كه متأثر از اين آيات قرآن كـريم اسـت   الليـلِ إذ سـ غشـي  / والضـحي ووالليـلِِ إذا ي. «

تـوان بـه اعتبـار بخـش     مـي كلي در شاهنامه به طور  -2 ؛)16 :1378رستنده، ) (2ضحي، آيه (
هاي آن به عنوان اثري عرفاني نگريست، چرا كـه فردوسـي بـه    هاي داستانمايهبزرگي از درون

هاي انسان پرداخته و در كنار آن راه بزرگي و رسيدن بـه كمـال را نشـان    اي به تحليل رازگونه
تـوان گـرايش برخـي از شـاهان و شـاهزادگان      به وضوح مـي  در اين اثر بزرگ -3 ؛داده است

خسرو كه با نقـش و  ايرج، سياوش، كي: ادگاني چونشاهز. اعتباري جهان ديدشاهنامه را به بي
  .رساننداعتباري جهان را به اثبات ميهاي خود، اين گرايش به بيعملكرد

  شناختيتحليل زبان :1ـ6

هاي شاهنامه را از ديدگاه ،آثاري است كه نويسندگان بررسي شناختي،منظور از تحليل زبان
از . انـد دهكـر هاي ديگر آن نيست ـ بررسي و تحليـل   كمتر از جنبه ارزش آن شناختي ـ كه زبان

شاهنامه فردوسـي و   ةشاهنامه و دستور زبان فارسي بر پايتوان به كتاب ميان آثار اين بخش مي
شـاهنامه و زبـان پهلـوي    اثر محمود شفيعي و سنجش با سخن گويندگان و نويسندگان پيشين 

زاده اشـاره  داريوش اكبـر  اثر )انده از زبان پهلويمقايسه داستاني و زباني شاهنامه با منابع بازم(
در ايـن بخـش، اشـاره     انعدي كه پژوهشگرترين بتدوين شده و مهم اثر  4در اين بخش . كرد
 فردوسي، از نظر تدوين قواعد دستور زبان نيز يـك منبـع   ةشاهنام از اين قرار است كه اندكرده

توان گفت از اين كه ميرود، چناند به شمار مياصيل و زاينده و يك مدرك بزرگ و قابل استنا
  . گرددحيث اساس و بنياد قواعد دستوري محسوب مي
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  شناختيتحليل زيبايي :1ـ7

بـا   كـرده  نويسـنده تـالش   ،آثاري اسـت كـه در آن  بررسي شناختي، منظور از تحليل زيبايي
عار شاهنامه و به طور شاهنامه و موسيقي و آهنگين بودن اش هايشناسي داستانتحقيق در شكل

شاهنامه، تصاويري را كـه فردوسـي در وراي هـر كـالم     هاي نشناختي داستامسائل زيباييكلي 
بخـش   از ميان آثـار ايـن  . اثر تجسم يابد، تحليل نمايد ةنهاده تا فضايي زنده پيش روي خوانند

اسـتعارات در   بررسي و نقـد تشـبيهات و  (فردوسي ةتصوير آفريني در شاهنامتوان به كتاب مي
اثـر فاطمـه    شناسـي شـاهنامه از ديـدگاه داسـتان   فسايي و اثر منصور رستگار) فردوسي ةشاهنام

ابعادي كه پژوهشگران در ايـن   تريناثر تدوين شده و مهم 12در اين بخش . غفوري اشاره كرد
انـد كـه   انگيـز شـاهنامه  تصاوير فردوسي زيبـا رويـان دل  « -1: اند عبارتند ازبخش، اشاره كرده

گهر هستند و طبعًا تمام خصايص خالق خـود را،  اين مرز پر ةروحي حساس و شيفت مستنبط از
 :1369فسـايي،  رسـتگار (» .از وطن پرستي و ايران دوستي گرفته تا صفا و اسـتغنا، دارا هسـتند  

ها است، واقعـي بـودن   كردن داستان» باورپذير«پردازي فردوسي از شگردهاي داستان« -2 ؛)23
او چنان ديو و اژدها و پهلوانـان فرانيرومنـدش را پرداختـه و    . ستان، باورپذير كردن آن استدا

 ،جلـد اول  :1388غفـوري،  (» .باورپذير ساخته كه جهان شاهنامه جهان واقعـي گرديـده اسـت   
افزايـد ايـن اسـت كـه فردوسـي      از جمله مواردي كه بر ارزش و مقام شـاهنامه مـي   -3 ؛)149

  .افكار ايرانيان باستان است ةتصوير كرده است و از اين لحاظ آئين هاي آن راداستان

  تحليل سياسي :1ـ8

هاي سياسـي و سيسـتم   انديشه، نويسندگان هكاست آثاري  بررسي منظور از تحليل سياسي،
از ميان آثـار ايـن بخـش    . انددهكرهاي شاهنامه تحليل حكومتي ايران باستان را از خالل داستان

فردوسـي  اثـر بـاقر پرهـام و     با نگاه فردوسي مباني نقد خرد سياسي در ايرانتاب توان به كمي
 4در ايـن بخـش   . اثر احمد پناهي سمناني اشاره كرد ملي ايران ةحماس وحدت و سروده خوان

عبارتنـد  انـد  به آن اشاره كردهدر اين بخش،  ترين ابعادي كه پژوهشگراناثر تدوين شده و مهم
-به همين دليل است كه مـي . چهارم است ةستان سياسي، اجتماعي ايران سدشاهنامه، دا -1 :از
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جهان پهلـوان  « -2 ؛كردمشاهده هاي شاهنامه به وضوح داستان ةتوان ردپاي سياست را در هم
داستان او كنايه از داستان ملتي است كه پا به پاي . در واقع يك تن تنها نيست ،در سيماي رستم

رود و بـا مـرگ آن   بالد، با انحطاط آن رو به انحطاط مـي شود و ميميدستگاه شهرياري زاييده 
  .)100 :1373پرهام،( ».كشد تا مگر دوباره در دوراني ديگر سربرگيرداش فرو ميروح ملي

  هاشخصيتتحليل  :1ـ9

رسـتم ،  ( هـاي شـاهنامه   شخصـيت شناسي، تأليفاتي قـرار دارنـد كـه    در ميان آثار فردوسي
اند؛ از هاي گوناگون بررسي نمودهرا از ديدگاه... ) كيخسرو و كيكاووس و  سهراب ، سياوش ،

اثر بهـين دارايـي و    فردوسي ةهاي پرورشي در شاهنامپيامتوان به كتاب ميان آثار اين بخش مي
اثر تدوين  شده  22در اين بخش . اثر سيد عبدالعلي عظيمي اشاره كرد ها در شاهنامهشخصيت

هـر كـدام از    -1: انـد عبارتنـد از  ي كه پژوهشگران در اين بخش، اشاره كـرده ترين ابعادو مهم
كنند و اين جهان بينـي  بيني او را آشكار ميجهان اي از حكمت وهاي شاهنامه گوشهشخصيت

هر كس، احـوال آئـين و   « -2  ؛ها استهمان ستايش از خردمندي، دادگري و صلح ميان انسان
ران باسـتان، مطالعـه كنـد خواهـد دانسـت كـه كـودك، در مكتـب         فرهنگ قوم ايراني را، در اي

گرفـت، فرهيختـه و رايمنـد و پهلـوان و     او را مـي  ةخانواده، يا مكتب هر كس كه جاي خانواد
چهارم پيش از ميالد، زن در تمـام   ةدر هزار« -3 ؛)95 :1372دارايي، (» .آمدپرست بار مييزدان

وقت خود را براي  ةنقش  اساسي داشته است، همكارهاي اجتماعي و سازندگي محيط خويش 
هنري نيز داشت، به زنـدگي   ةهاي  مذهبي كه جنباو با رقص. كردصرف مي خود ةخانواد ةادار

نقـش زن در جامعـه يـا محبـوب اسـت و       -4 ؛)13 :1386يوسـفي، (» بخشيدخويش نشاط مي
ه دين و آيين زمانه است بند بش متجلي گشته و پايشخصيتهاي اجتماعي و فرهنگي در آرمان

ها در او خالصه شده و كردارش برخالف روند عادي ها و پليديناپاكي ةو يا منفور است و هم
  .جامعه است
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  هاي آثار حماسيتحليل عناصر و مؤلفه :1ـ10

هاي آثار حماسي، تأليفاتي است كه نوع ادبـي حماسـه از رهگـذر    منظور از تحليل عناصر و مؤلفه
 ةنوع مصالح، ميزان دخل و تصـرف نويسـنده كـه در ضـمن معـرف درجـ      ( هاي آن هعناصر و مؤلف

 رد بررسي قرار گرفته استمو) مطالب به كار برده ةاي كه در افادگرا بودن آن است و نيز شيوهزندگي
 اهللا صـفا اثر ذبيح سرايي در ايرانحماسهتوان به كتاب از ميان آثار اين بخش مي .)19 :1379 عباديان،(

ترين اثر تدوين شده و مهم 3در اين بخش. اثر حسين رزمجو اشاره كرد قلمرو ادبيات حماسي ايرانو 
- هاها، منشاشعار حماسي، بزرگي - 1: اند عبارتند ازابعادي كه پژوهشگران در اين بخش، اشاره كرده

هـدف واال در   گذارند و همـواره يـك  ها را به نمايش ميهاي اخالقي ملتها و ويژگيي نيك، سنت
هـا و افتخـارات ملـي و دينـي و     هـا، آرزو ها، قداستپاسداري از حرمت و آن پيش روي خود دارند؛

   .گرايي آنان استآيين
بـه انـواعي    ،هـا مايه و شرايط به وجود آمدن آنبسته به موضوع و درون ،آثار ادب حماسي را« .2
- خود را صرفاً از اسـطوره  مة، موضوع منظوسرازيرا ممكن است شاعري حماسه. توان تقسيم كردمي

هاي روزگار پيشين حيات ملت خويش اخذ كند، يا ممكن است كه لحظات مهم تـاريخي و وقـايعي   
سرا گير و پهلوانان پيش آمده است، مورد استفاده شاعري حماسهكه در زندگاني برخي از اميران جهان

 ؛هاي اسـاطيري ملـي  ـ حماسه1: يابيم كه عبارتند ازيم اين به چهار نوع حماسه دستگيرد، بنابر رقرا
      .)32 :1381رزمجو،( ».هاي عرفانيـ حماسه4 ؛هاي دينيحماسهـ 3 ؛تاريخي هايـ حماسه2

  كاربرديهاي ـ پژوهش2

كاربردي شـناخته  با عنوان آورند، تر را فراهم ميهاي پژوهش بيشتر و كاملآثاري كه زمينه 
  :شوندگيرند كه ذيالً بررسي ميميقرار آثار  از سمت، دو دستهدر اين ق. شوندمي

  هاي شاهنامهتصحيح :2ـ1

هاي بنيادي است كه در ايران به همت عالمـه قزوينـي، آغـاز    تصحيح متون ادبي از پژوهش
هاي گوناگون به تصحيح متون ادبي پرداختند ها و روششد و پس از آن پژوهشگران با ديدگاه
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دست دادن متني با حداقل اشتباهات، در اختيـار پژوهنـدگان قـرار    ه الزم را براي بهاي تا زمينه
هاي تصحيح شده بـر  شده و در آن  تالش شده تا شاهنامهاثر تدوين  122بخش  در ايندهند؛ 

-الزم به ذكر است كه بخـش تصـحيح  . اساس نسخ مختلف و موجود از شاهنامه گنجانده شود

از ميـان آثـار ايـن    . شودهاي اين كتابشناسي محسوب ميرين بخشتهاي شاهنامه، يكي از غني
تصـحيح جـالل خـالقي     )احسـان يـار شـاطر    ةمقدم( فردوسي ةشاهنامتوان به كتاب بخش مي

 فردوسـي  ةشـاهنام  ، تصـحيح عزيـزاهللا جـويني    فلـورانس  ةنويس موزشاهنامه از دست ،مطلق
ترين ابعادي كه پژوهشگران در ايـن بخـش،   مهم. اشاره كردمصطفي جيحوني  انتقادي تصحيح

بـه  ) الـف : اساسـي اشـاره شـود    ةدر اين بخش بايد به دو نكتـ  ـ الف: اند عبارتند ازاشاره كرده
فردوسي معرفي نشـود كـه حـداقل     ةاي از متن شاهنامتا زماني كه نسخه«: مهدي قريب ةنوشت
بريتانيـا   ةمـوز  ةموجـود يعنـي نسـخ    ةناخته شدش ةترين دست نوشتتر از كهنقرن قديمي يك

 40تا  30 ةمتون چاپي موجود كه كم و بيش در محدود ةباشد، تفاوت ميان هم ھ675متقدم بر 
اند، در نهايت، جزئي و در حد تصـحيح واژه  شاهنامه تصحيح و منتشر شده ةشناخته شد ةنسخ

معضلي كه در تمام  ـ ب. ت استيا واژگان، جابه جايي و حذف و افزايش چند و يا چندين بي
الحاقي شـمردن يـا    ةشود، مسأل، ديده مي)انتقادي ةتصحيح به شيو(هاي موجود شاهنامه چاپ

ها، چندان در تـوالي  اصيل قلمداد كردن برخي روايات فرعي شاهنامه است كه البته اين داستان
قريـب،  (» .بـا جريـره   روايـت ازدواج سـياوش  : براي مثال. مضمون اصلي شاهنامه مؤثر نيستند

  .)مقدمه /1: 1386

  فردوسي يكتابشناس :2ـ2

سـتوده،  (» .شـناختن آثـار چـاپ شـده اسـت      ةترين ركن پژوهش و وسيلكتابشناسي مهم« 
هـاي  هـا و نبايسـته  هاي پيشين شناسايي نشوند كمبودها و بايسـته زيرا تا پژوهش) 212 :1383

بررسي شده  )هاي ايرج افشاركتابشناسي( اثردو در اين بخش . پژوهشي، مشخص نخواهد شد
يكـي از  : از ايـن قـرار اسـت    ي كه پژوهشگر در اين بخش، اشـاره كـرده  ادبعاترين مهم. است
ها بر اسـاس نـام خـانوادگي    نويسيفهرست .است )1333ـ 1342(كتابشناسي ده ساله ، هاكتاب
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بنابراين نويسـنده در آن  . نويسنده، محل نشر، سال نشر، تعداد صفحات كتاب، انجام شده است
كه در  كتابشناسي فردوسي و شاهنامهدوديگر،  .ها بسنده كرده استاي كتاببه معرفي شناسنامه

هـاي  به زبـان  1385هاي پژوهشي تا سال هايي است كه از آغاز نوشتهمقاالت و كتابة برگيرند
اين اثر، بـه دنبـال كـار     سنده درنوي. وسي و شاهنامه منتشر شده استفرد ةشرقي و غربي دربار

همچنين، فهرسـتي از نسـخ   . ها و مقاالت پرداخته استاي كتاببلي خود، به معرفي شناسنامهق
  .  هاي متن شاهنامه، ارائه شده استخطي شاهنامه و نيز چاپ

  ايتوسعه هايپژوهشـ 3

و تكميـل   ها و تأليفات پيشـين را توسـعه داده  اي آثاري هستند كه پژوهشهاي توسعهپژوهش
شناسي به داليـل گونـاگون، مطالـب مطـرح     هاي فردوسيند بر اين اساس بسياري از پژوهشكن مي

- هاي پيشين را ناقص و يا ناتمام دانسته به تكميل و يا تصحيح آنها همت گماشـته شده در پژوهش

فرهنـگ  ات لغوي و دسـتوري و يـا   اطالعگيرند كه از اين روي در اين قسمت، آثاري قرار مي ؛اند
    :شوندبخش، بررسي ميدو اند كه ذيالً در گوناگون شاهنامه را دوباره بررسي كرده

  هاو تلخيص هاشرح :3ـ1

به شرح و توضيح ابيات و لغات  است كه نويسندگان ها، آثاريها و تلخيصمنظور از شرح
هـاي شـاهنامه   تانو يا در آن تنها به گـردآوري ابيـات داسـ    هاي شاهنامه پرداختهدشوار داستان
خشـم در  «، »باسـتان  ةنام« هايبه مجموعه كتاب تواناز ميان آثار اين بخش مي. اندبسنده كرده

اثر احمدعلي  فردوسي ةشاهنام ةبرگزيدالدين كزازي و جاللمير اثر »تندبادي از كنج«و  »چشم
الزم بـه  . ده استاثر تدوين ش 106در اين بخش . رجائي بخارائي و كتايون مزداپور اشاره كرد

-مهـم . شـود هاي غني اين كتابشناسي محسوب مـي بخش ها، از ديگرذكر است كه بخش شرح

شاهنامه كتـابي اسـت    -1: اند عبارتند ازترين ابعادي كه پژوهشگران در اين بخش، اشاره كرده
لـذا   ؛نيـاز دارد  حجيم كه در عين نادر بودن لغات دشوار، باز هم از ابعـاد گونـاگون، بـه شـرح    
 - 2 ؛اندگماشتهبسياري از نويسندگان پيش از پرداختن به تحليل اين كتاب، به شرح آن همت 
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 ةهـاي عمـد  هـاي اصـلي و بخـش   ها، از آن جهت كه از تمـام داسـتان  برخي از اين كتاب
اي ها لطمهاي كه به پيوندهاي دروني و بيروني داستاناند، به گونهشاهنامه ابياتي برگزيده

اي خدشـه  هاتر، فقط با حذف ابياتي كه به چهارچوب داستاند؛ به عبارت روشنوارد نياي
بنـابراين  . ؛ از اين جهت نقصاني در كتـاب نيسـت  اندردهوارد نكند، شاهنامه را خالصه ك

ها را از آغـاز تـا انجـام بخواننـد در     توانند مطمئن باشند كه اگر اين كتابخوانندگان مي
  .امه است مثل آن است كه خود شاهنامه را خوانده باشندكه كمتر از نصف شاهنحالي

   هافرهنگ :3ـ2

و فهرسـت آمـده و معـاني     نامه و قاموسنامه و يا نامنامه يا واژهلغتفرهنگ به معني 
هـا،  منظـور از بخـش فرهنـگ   . . . بسيار ديگر، از آن جمله ادب و هنر و دانش و سنت و

به كتاب  تواناز ميان آثار اين بخش مي. دوسي استفر ةهاي شاهنامنامهبررسي تمام لغت
نـام كسـان و   (فرهنگ شاهنامه اثر داريوش شامبياتي و  شاهنامه فرهنگ لغات و تركيبات

تـدوين شـده و    اثـر  20در ايـن بخـش   . اثر حسين شهيدي مازندراني اشاره كرد )هاجاي
 از ايـن قـرار اسـت كـه    انـد  به آن پرداختهكه پژوهشگران در اين بخش،  بعدي ترينمهم

شناسـي واژگـان، برابـر    گونه كار و كوششي از لحاظ پرداختن به ديرينـه نويسندگان، همه
هاي اوستايي و زردشـتي و  ها و ناممثال، شرح واژه ،نگاري واژگان دشوار همراه با شاهد

  . انددر آثار خود ارائه داده... 

  گيرينتيجه

-هاي زماني مورد نظر، ميناسي فردوسي را در حوزهشكتاب ،بر اساس پژوهش انجام شده -1

  :        توان به صورت زير نشان داد
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  هاي مختلف تحقيقفراواني تعداد كتب بخش) 2( نمودار شماره
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  اصلي پژوهش ةدرصد فراواني كتب بررسي شده در سه حوز): 3(نمودار شماره 
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  :هاي مختلف تحقيق به ترتيب عبارتند ازترين و پركارترين نويسندگان در حوزهمهم - 2

فـر  مرتضي ثاقب ـ2؛ها در شاهنامهآيينـ محمد آبادي باويل با كتاب 1 :بنياديهاي پژوهش
اسطوره  رؤياالدين كزازي با كتاب ل ـ ميرجال3؛تاريخ ايران ةفردوسي و فلسف ةشاهنامبا كتاب 
 در پژوهشـي بـا كتـاب    ـ حسـين كريمـان    5 ؛زال ةاسطورحمد مختاري با كتاب ـ م  4؛حماسه
 ايـران بـا كتـاب    فـرد  ـ اميد عطايي6 ؛)در شاهنامه... تهران، البرز و ةدر باب ري پهن(  شاهنامه
امين رياحي با كتـاب  محمد ـ7 ؛)اي و تاريخي مرزها و مردمان ايرانيجغرافياي اسطوره( بزرگ

ـ محمـود  9 ؛فردوسي و شاهنامهمنوچهر مرتضوي با كتاب  ـ8 ؛شناسيهاي فردوسي سرچشمه
ــ  10؛)مباحثي از ادبيـات تطبيقـي  ( سراييفردوسي سنت و نوآوري در حماسهبا كتاب  عباديان
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 فريدونيان، ضـحاكيان ـ جواد جوادي با كتاب 11 ؛فردوسي و تراژدي آتنيخجسته كيا با كتاب 
ـ سجاد چوبينـه بـا كتـاب    13 ؛شناسي خودكامگيجامعهـ علي رضاقلي با كتاب 12 ؛و مردميان

 قـرآن و حـديث در  ـ مجيد رستنده بـا كتـاب   14 ؛حكمت نظري و عملي در شاهنامه فردوسي
ــ  اميـر   16 ؛فردوسي ةهاي پرورشي در شاهنامپيامـ بهين دارايي با كتاب 15 ؛فردوسي ةشاهنام

 شاهنامه و دستور زبانبا كتاب  فيعيـ محمود ش17 ؛پزشكيادبيات و روانبا كتاب  ناصر معزي
ـ منصور 18 ؛شاهنامه فردوسي و سنجش با سخن گويندگان و نويسندگان پيشين ةفارسي بر پاي

شاهنامه ـ فاطمه غفوري با كتاب 19 ؛فردوسي ةتصويرآفريني در شاهنام رستگار فسايي با كتاب
ـ احمد پناهي سـمناني بـا   21 ؛دوسيبا نگاه فرـ باقر پرهام با كتاب 20؛شناسياز ديدگاه داستان

شـكوه   ــ پرويـز البـرز بـا كتـاب     22؛ملي ايران ةفردوسي سروده خوان وحدت و حماسكتاب 
 ؛ )پهلـواني  ةبا فهرستي از صفات نقش آفرينـان دور ( تربيت و اخالق پهلوانان ةشاهنامه در آيين

حمودي بختيـاري بـا   ـ عليقلي م24؛ها در شاهنامهشخصيت ـ سيد عبدالعلي عظيمي با كتاب23
اهللا صـفا  ـ ذبيح26؛ عرفان در شاهنامهپناه با كتاب يداهللا قائم ـ25؛شاهنامه آبشخور عارفانكتاب 

ــ  28؛ حماسي ايـران  قلمرو ادبياتحسين رزمجو با كتاب  ـ27؛سرايي در ايرانحماسهبا كتاب 
ـ 29 ؛زناشويي در شاهنامهاحمدرضا معصومي دهقي با كتاب  جايگـاه  ا كتـاب  ـ فريده يوسفي ب
  . سياسي، اجتماعي زنان در شاهنامه

ة نـويس مـوز  شـاهنامه از دسـت  بـا تصـحيح   ـ عزيـزاهللا جـويني   1 :كاربردي هايپژوهش
  ). احسان يار شاطر ةمقدم( فردوسي ةشاهنام تصحيحـ جالل خالقي مطلق با 2؛فلورانس

 ــ 2؛هـا تانداسـتان داسـ  ـ محمدعلي اسـالمي ندوشـن بـا كتـاب     1 :ايتوسعههاي پژوهش
-جاللميـر ــ  3؛فردوسي ةشاهنام ةبرگزيداحمدعلي رجائي بخارائي و كتايون مزداپور با كتاب 

داريوش شـامبياتي   ـ4؛»تندبادي از كنج«و » خشم در چشم«هاي الدين كزازي با مجموعه كتاب
 فرهنـگ ــ حسـين شـهيدي مازنـدراني بـا كتـاب       5؛فرهنگ لغات و تركيبات شاهنامهبا كتاب 
پور و ياسـين راشـدي   ـ محمود طاووسي و عبدالرسول صادق6 ؛)هانام كسان و جاي( شاهنامه
  . فردوسي ةفرهنگ تركيب در شاهنامبا كتاب 
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اند هاي گوناگون اين پژوهش در نظر داشتههاي مثبتي كه نويسندگان در بخشترين رويكردمهم - 3
   :عبارتند از

تطبيق شاهنامه با ديگر آثار  ةكنون در زمين ها و آثاري كه تاـ پژوهش1 :بنياديهاي پژوهش
انجام شده؛ ... شناختي شاهنامه و هاي آثار حماسي، مسائل زيباييجهان، تحليل عناصر و مؤلفه

ــ تبيـين فرهنـگ    2 ؛تواند به عنوان منابعي براي تحقيقات بيشتر، مورد اسـتفاده واقـع شـود   مي
-جامعه: اي مانندرشتههاي بينن آثاري با ديدگاهـ تدوي3 ؛هاي فردوسيايرانيان بر مبناي ديدگاه

هاي فردوسي و ابيات شاهنامه ـ تطبيق ديدگاه4 ؛...شناسي و شناسي، سياسي، روانشناسي،زبان
-هـاي جامعـه  هـاي شـاهنامه از ديـدگاه   شخصيتشك، تحليل ـ بي5 ؛با آيات قرآن و احاديث

  . پژوهانچراغي باشد فراروي دانش ندتوامي... شناسي، سياسي و شناسي، اخالقي ، روان
هـاي مختلـف شـاهنامه بـراي     ـ كندوكاو در نسـخه 1 :ايو توسعهكاربردي هاي پژوهش 

ترين همراه شرح، تحليل، توضيح ابيات و لغات از مثبتاي كامل تا حد امكان، بهتصحيح نسخه
  . شودشناسي محسوب ميهاي فردوسيهاي پژوهشرويكرد

  : هاي منفي در آثار نويسندگان عبارتند ازيكردترين رومهم - 4

گيري نويسـندگان در بخـش تحليـل    ـ نتيجه1 :ايكاربردي و توسعه، هاي بنياديپژوهش
گرايـي او بـوده و   كه يكي از داليل مانـدگاري شـاهنامه تـا روزگـار مـا ديـن      ديني مبني بر اين

هاي سروده و در اين راه از جذابيت شاهنامه را هاي دينيفردوسي در حقيقت براي بيان انديشه
هـاي  تـرين پـژوهش  ملي و تاريخي ايران تنها به عنوان يك ابزار سـود جسـته اسـت؛ از منفـي    

هـاي  ـ مطالب ارائه شده در اكثـر آثـار مربـوط بـه حـوزه     2 ؛شودشناسي محسوب ميفردوسي
بعـد تحليـل   هـاي آثـار حماسـي، بعـد تـاريخي،      تحليل عناصـر و مؤلفـه  (بنيادي  هايپژوهش

ـ تـاكنون تعـداد   3 ؛بيشتر تكراري، روساختگرايانه و فاقد موازين نقد علمي است) هاشخصيت
هاي شاهنامه، عالقه نشان شناختي و جغرافيايي داستانهاي زبانكمي از نويسندگان، به پژوهش

ـ تا كنون 4 ؛ها بسيار اندك و ناچيز استهاي انجام شده در اين حوزهبنابراين، پژوهش. اندداده
هـاي ايـران باسـتان را تشـكيل     كه بخشي از اسـطوره ...شير، گاو، اسب و ةدر خصوص اسطور
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عرفـان   ةهـاي ايـرج، سـياوش، كيخسـرو در حـوز     شخصيتدهند، بررسي جداگانه و كامل  مي
شاهنامه بـا رامايانـا شـده     ةمربوط به بخش تحليل ديني، پژوهشي كه در آن به بررسي و مقايس

هوشـنگ، تهمـورث،   : اي شاهنامه مانندهاي اسطورهش در خصوص برخي از چهرهباشد، پژوه
ها، پژوهشي آنسان كـه بايـد صـورت نگرفتـه و     شخصيتمربوط به بخش تحليل ... مرداس و 

شـناختي و  هاي تحليل جامعـه هاي انجام شده حوزهها و بررسيـ پژوهش5 ؛اندبسيار ناشناخته
ــ از جملـه اشـكاالت كـار تصـحيح      6 ؛امـا ناكـافي اسـت    گرايانهساختتحليل سياسي، ژرف

ژول مول و مسكو را در صـدر   ةها يكي آن است كه بيشتر ناشرين چاپ شاهنامه نسخشاهنامه
ژول مـول و   ةهاي تصحيح شـد شاهنامه كميتاند كه موجب افزايش كارهاي خويش قرار داده

كه براي تصحيح كار خويش  ـ بسياري از مصححين گرامي در مورد نسخي7 ؛مسكو شده است
ـ در بخش 8 ؛اندها نامي نبردهاند و يا حتي از آناند، يا نسخ را در حاشيه نياوردهپيش رو داشته
هاي شـاهنامه،  هاي گوناگون خود، از گوناگوني ارزشها و انگيزهمندي با هدف هشرح، هر عالق

ها در اين زمينه گشـته  كتاب ميتكهمين امر منجر به بيشتر شدن . اي فراهم نموده استگزيده
هاي گوناگون از فردوسي و شاهنامه، در روزگار ما آثاري كه در زمينه ـ9 ؛هاآن كيفيتتا برتري 

كه كتبي كه بتواند پاسـخگوي نيـاز دانـش پژوهـان باشـد      روانه بازار شده بسيار است؛ حال آن
، بـاالخص در امـر   هـا فرهنـگ  ةدر حوز ها كتب فراخوريـ  اگرچه در اين سال10؛اندك است

   . اندنشده بررسيها معناي لغات و تركيبات شاهنامه ارائه شده، اما هنوز تمام نكته

  هاي مختلف تحقيقها در حوزهژوهشترين پترين و ناقصجامع - 5

هـاي  هـا، در حـوزه  تـرين پـژوهش  بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيـق، تـا كنـون كامـل    
-تصـحيح  هاي آثار حماسـي، تحليل عناصر و مؤلفه شناختي،زيبايي بعدبعدتاريخي، بعد ديني، 

تـرين  همچنـين، نـاقص  . ها صـورت گرفتـه اسـت   ها، فرهنگتلخيص ها وهاي شاهنامه، شرح
الزم . شناختي صورت گرفته اسـت هاي جغرافيايي و بعد زبانهاي پژوهشها در حوزهپژوهش

ها، شخصيتشناختي، بعد تطبيقي، بعد اسطوره بعد هايبه ذكر است كه آثار ارائه شده در حوزه
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گونـه كـار و   شناختي و بعد سياسي نه مانند آثار گروه اول همهكتابشناسي فردوسي، بعد جامعه
  .انداند و نه مانند آثار گروه دوم مظلوم ماندهها صورت گرفته و كاملكوششي بر روي آن

  ها يادداشت

شـاهنامه و   ةعنوان كتاب در زمين 1953، تعداد 1387تا سال  1357از سال  ـ الزم به ذكر است كه1
ــ  1: به قلمرو تحقيق، از ايـن قـرار اسـت    توجهداليل كسر اين تعداد، با . فردوسي فهرست شده است

انـد و يـا   فيپا گرفته 1389و  1388هايي كه در سال ـ  كسر كتاب2 ؛ارائه چندين فهرست از يك كتاب
عنوان مربـوط بـه    179ـ كسر تعداد 4 ؛عنوان مربوط به كتب ترجمه 106تعداد ـ كسر 3 ؛اندمنتشر شده

ـ كسر تعـداد  5 ؛)ها پس از انقالب اسالمي تجديد چاپ نشده استاين كتاب( 1357كتب قبل از سال 
هـايي كـه بـه صـورت     ـ قـرار دادن تمـام كتـاب   6 ؛هاعنوان مربوط به مجموعه مقاالت و سخنراني 75

ـ   عنوان كتـاب  108ـ كسر تعداد 7 ؛ه بود، در ذيل يك عنوانمجموعه نگاشته شد ملـي   ةكـه در كتابخان
عنـوان   606بنابراين، تعداد . هاآفرينيها و بازعنوان مربوط به بازنويسي 98ـ كسر تعداد 8 ؛موجود نبود

ررسي اثر ب 388به دليل وجود آثار مشابه و تكراري، كتاب، در قلمرو پژوهش قرار گرفته كه باالخص، 
  .و تحليل شده است

بندي كنـيم  اگر بخواهيم به ادبيات هم از ديدگاه علمي نگاه كنيم، بايد بتوانيم آثار ادبي را طبقه«ـ 2
علم ايـن اسـت كـه    ةترين مختصـ زيرا مهم. و انواع مشابه آثار ادبي را در طبقات مخصوصي قرار دهيم

  )13 :1375 شميسا،(» .گيردانواع ادبي صورت مي ةاين مهم در ادبيات به وسيل. بندي كندتواند طبقهمي
هـاي مهـم آفـرينش    بازنويسي و بازآفريني از روش: نويسدكتاب خود مي ةجعفر پايور در مقدم ـ3

هـا بـه وجـود    منـدي از ايـن روش  بسياري از آثار كهن فارسي بـا بهـره  «: نويسداو مي. است آثار ادبي
هـا، ضـرورتي اسـت بـراي ادبيـات      شـناخت ايـن روش   اهميتو  هاآن ةبنابراين، بحث دربار. اند آمده

 در نهايت، بازنويسي و بازآفريني را به عنوان يـك نـوع نويسـندگي و هماننـد بـا نويسـندگي      . »فارسي
هاي ادبي، بنيـاد كـار   هاي پژوهشبه ويژگي توجهالبته، با  .)21ـ   22 :1388پايور، (معرفي نموده است 

  .گيردـ قرار نمي)اثر 98( كه تعدادشان كم نيست ها ـسيها و بازنويبر بازآفريني
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  كتابنامه

  .انتشارات ستوده :تبريز .ها در شاهنامهآيين ).1383( .محمد ،آبادي باويل
 .انتشارات سخن :تهران .از فن نگارش تا هنر نويسندگي ).1376( .حسن ،گيوياحمدي

شـركت   :تهـران  .رستم و اسفنديار در شـاهنامه ها داستان داستان). 1372( .محمد علي ،اسالمي ندوشن
 .)نشر آثار(سهامي انتشار

 .)فردوسـي و شـاهنامه   ةفهرسـت آثـار و تحقيقـات دربـار    ( كتابشناسي فردوسي). 1382( .ايرج ،افشار
  .59انتشارات انجمن آثار ملي

 .)1385ل هـاي پژوهشـي تـا سـا    از آغاز نوشـته ( و شاهنامه كتابشناسي فردوسي). 1390. (ـــــــــــ
   .مركز پژوهشي ميراث مكتوب :تهران

مقايسه داستاني و زباني شاهنامه با منابع بازمانده از ( شاهنامه و زبان پهلوي ).1379( .داريوش ،زادهاكبر
 .مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي پازينه .)زبان پهلوي

بـا فهرسـتي از صـفات نقـش     ( تربيت و اخالق پهلوانـان  ةشكوه شاهنامه در آيين ).1369( .پرويز ،البرز
  .دانشگاه الزهرا :تهران .)آفرينان دوره پهلواني

نشـر   :تهـران  .2و ج 1ج. يعلـوم تربيتـ  و روان شناسـي  تحقيق در  روش ).1387( .اسماعيل، بيابانگرد
 .دوران

نشـر   :تهـران  .بازنويسـي و بـازآفريني در ادبيـات    ).1388( .الزمـان جمـالي  جعفر به همراه فروغ ،پايور
 .شمهچ

ويراسـت دوم بـا چنـد گفتـار     ( مباني نقد خرد سياسي در ايـران  ،با نگاه فردوسي ).1373( .باقر ،پرهام
 .نشر مركز :تهران .)تازه

 .نشر ندا :تهران .)ملي ايران ةخوان وحدت و حماسسروده( فردوسي ).1379( .احمد ،پناهي سمناني

    .نشر قطره و نشر معين :تهران .تاريخ ايران فردوسي و فلسفه شاهنامه ).1377( .مرتضي ،فرثاقب

 .)اسطوره چيست علـي حصـوري   ةبه ضميم( ضحاكيان و مردميان ،فريدونيان ).1370( .جواد .جوادي
 .نشر چشمه :تهران

  .پژوهيانتشارات شاهنامه .)تصحيح انتقادي( فردوسي ةشاهنام). 1379( .مصطفي ،جيحوني
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. 1369 :ضـميمه دفتـر اول  . 1368 :دفتـر اول . انتشارت روزبهان .طرجالل و احسان يارشا ،مطلقخالقي
  .1370 :مدفتر دو

  .دانشگاه آزاد اسالمي زنجان :زنجان .فردوسي ةهاي پرورشي در شاهنامپيام ).1372( .بهين ،دارايي

 :تهـران  .فردوسـي  ةشـاهنام  ةبرگزيد ).1369( .)به كوشش كتايون مزداپور(احمدعلي ، رجائي بخارائي
   .مطالعات و تحقيقات فرهنگية مؤسس

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و     :تهـران  .جلـد 2 .قلمرو ادبيات حماسـي ايـران  ). 1381( .حسين، رزمجو  
   .مطالعات فرهنگي

تشـبيهات و   فردوسـي بررسـي و نقـد    ةتصـوير آفرينـي در شـاهنام    ).1369( .منصـور  ،فساييرستگار
   .تشارات مركز نشر دانشگاه شيرازان :شيراز .فردوسي ةاستعارات در شاهنام

  .انتشارات مفتون همداني .همدان .فردوسي قرآن و حديث در شاهنامه ).1378( .مجيد ،رستنده
انتشارات طاق  .كرمانشاه .فردوسي نامهها در شاهبينيحيوانات و پيش ،جادو ).1384( .مريم ،رضابيگي

   .بستان كرمانشاه
 :تهـران  .)تحليل جامعه شـناختي ضـحاك مـاردوش   (اسي خودكامگيشنجامعه ).1377( .علي ،رضاقلي

  .انتشارات ني
سازمان تدوين و كتب  :تهران .فارسيتحقيق در ادبياتشناسي و روشمرجع ).1383( .غالمرضا ،ستوده

 .)سمت(ها علوم انساني دانشگاه

   .ننشر آرا :تهران .فرهنگ لغات و تركيبات شاهنامه ).1375( .داريوش ،شامبياتي
شاهنامه فردوسي و سـنجش بـا سـخن     شاهنامه و دستور زبان فارسي بر پايه ).1377( .محمود ،شفيعي

   :تهرانانتشارات دانشگاه  :تهران .گويندگان و نويسندگان پيشين
 .انتشارات فردوسي :تهران .انواع ادبي ).1375( .سيروس ،شميسا

نشر بلـخ وابسـته بـه بنيـاد      .)هاام كسان و جاين( فرهنگ شاهنامه ).1377( .حسين ،مازندرانيشهيدي
   .نيشابور

 .ترين عهد تاريخي تا قـرن چهـاردهم هجـري   حماسه سرايي در ايران از قديم ).1363( .ذبيح اهللا ،صفا
  .انتشارات اميركبير  :تهران
 .فردوسـي  ةتركيـب در شـاهنام   ).1387( .پور و ياسين راشـدي محمود و عبدالرسول صادق ،طاووسي

   .انتشارات نويد شيراز .يرازش



  79                                     ...فردوسي كتابشناسيبررسي و تحليل                                     چهارمچهل و سال 

 .)مبـاحثي از ادبيـات تطبيقـي   ( سـرايي فردوسي سنت و نوآوري در حماسـه  ).1371( .محمود ،عباديان
   .انتشارات مرواريد :تهران

 :تهـران  .)هاي ادب در تاريخ ادبيات فارسـي اي از سير گونهشمه( انواع ادبي ).1379( .ـــــــــــــــ
  .اسالميپژوهشگاه فرهنگ و هنر 

 :تهران .)اي و تاريخي مرزها و مردمان ايرانيجغرافياي اسطوره( ايران بزرگ )..1384( .اميد ،فردعطايي
  .اتاطالعانتشارات 

مؤسسه فرهنگـي انتشـاراتي مطبوعـاتي فـام      .ها در شاهنامهشخصيت ).1379( .سيد عبدالعلي ،عظيمي
   .آوند
مؤسسـه انتشـارات اسـتاد     .قـم  .جلـد  3 . داستان شناسـي  شاهنامه از ديدگاه). 1388( .فاطمه ،غفوري

  .مطهري
  .دانشگاه علوم اسالمي رضوي :مشهد .شناسي مطالعات دينيروش ).1385( .احد، فرامرز قراملكي

ويرايش متن بر اساس ده نسخه از ( حكيم ابوالقاسم فردوسي فردوسي ةشاهنام ).1386( .مهدي ،قريب
ويراسـت  هـاي  شاهنامه در جهان و مقابله با متن شاهنامه ةاخته شدهاي شننوشتهترين دستقديمي

  .انتشارات دوستان :تهران .جلد2. )جالل خالقي مطلق ةشاهنام ةاول و دوم مسكو و نسخ
 .تهـران  ةپهن .در باب ري( پژوهشي در شاهنامه). 1375( .)به كوشش علي ميرانصاري(حسين  ،كريمان
انتشارات سـازمان   :تهران .)ندران مغرب و مازندران مشرق در شاهنامهماز .مازندران طبرستان .البرز

  .اسناد ملي ايران

  .مركز نشر :تهران .رؤيا حماسه اسطوره). 1372( .الدين ميرجالل ،كزازي

 .)گزارشـي از داسـتان رسـتم و سـهراب شـاهنامه     ( تند بادي از كـنج  ).1386.(ــــــــــــــــــــــ
   .انتشارات آيدين

 .)گزارشــي از داســتان رســتم و اســفنديار شــاهنامه(خشــم در چشــم).1387.(ــــــــــــــــــــــــ
   .انتشارات آيدين

انتشـارات   :تهـران  .)ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي( باستان نامه). 1379.(ــــــــــــــــــــــ
  .سمت

  .ارات علمي و فرهنگيانتش :تهران .شاهنامه فردوسي و تراژدي آتني ).1369(.خجسته ،كيا
 .نشر قطره :تهران .شناسي و روش تحقيقمرجع ).1375(. عباس ،ماهيار
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  .نشر علم :تهران .شاهنامه آبشخور عرفان ).1377(. عليقلي ،بختياريمحمودي

  .نتشارات آگها :تهران .)ملي تبلور تضاد و وحدت در حماسه( زال اسطوره ).1369( .محمد .مختاري
انتشارات دكتـر اميـر    :تهران .)هايي از فردوسيداستان(پزشكيادبيات و روان ).1383(. صراميرنا .معزي

 .ناصر معزي

    .انتشارات نقش خورشيد :اصفهان .زناشويي در شاهنامه). 1382( .رضااحمد. معصومي دهقي
   .اتاطالعانتشارات  :تهران .گزند باد ).1369(. اهللاسيد عطاء .مهاجراني
  .انتشارات شلفين :ساري .اجتماعي زنان شاهنامه ،جايگاه سياسي). 1386(. فريده .يوسفي

 
  


