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  چكيده

ه بـه تعـداد و      شـاهنامه شناسي آثار پژوهشي مربوط به فردوسي و نقد و بررسي و آسيب بـا توجـ
هاي پيش از آن هفتاد نسبت به سال دهةپژوهي در اهنامهش. حجم زياد چنين آثاري ضروري است

شتاب چشمگيري به خود گرفته و مقاالت متعددي با مضامين متنوع در مجالّت مختلف به چاپ 
هـاي  اي از آسـيب هفتاد و برشمردن پاره دهةدر اين مقاله به بررسي كيفيت مقاالت . رسيده است

، بـه  شـاهنامه هاي نـامعتبر  پژوهش، استفاده از چاپ ةه پيشينتوجهي بمقاالت اين دهه از جمله بي
ها كارگيري زبان نامناسب، توصيفي و سطحي بودن، تكرار، تحميل معنا به متن، ناآشنايي با داستان

  .ايمو ناهماهنگي عنوان با محـتوا پرداخته شاهنامههاي و شـخصيت
  .شناسي، فردوسي، مقاالت، آسيبشاهنامه: هاكليدواژه

  درآمد

دانشـگاه   - 1369دي مـاه  - شـاهنامه تـدوين   ةهـزار (جهاني بزرگداشت فردوسي  ةبا برپايي كنگر
هفتـاد نسـبت بـه     دهـة در  شـاهنامه حركتي رو به رشد را آغاز كرد و توجه به هي پژوشاهنامه) تهران
به تنهايي ) مقاله 1092(تعداد مقاالت اين دهه . هاي پيش از آن شتاب چشمگيري به خود گرفتسال

مضامين و موضوعات . بيشتر است) مقاله 1007(از تمام مقاالت منتشر شده در هفتاد سال پيش از آن 
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هـا و مقـاالت،   هفتاد نيز داراي تنوع قابـل مالحظـه و شـامل معرّفـي و نقـد كتـاب       ةمقاالت در دهـ
مطالعات تطبيقـي و   شناسي، شرح و گزارش ابيات، بالغت، تحليل داستاني،فردوسي، متن ةنام زندگي
شناسـي آثـاري كـه در    نقد و بررسي و آسـيب  ،بر اين اساس. است... ها، اساطير و اي، ترجمهمقايسه

جـا كـه در روزگـار مـا مقالـه      از آن. يابـد به نگارش درآمده ضرورت مي و شاهنامهپيوند با فردوسي 
ي در راه نزديـك    هاي اين مقاالتجايگاه مهمي در آموزش و پژوهش دارد، شناخت آسيب گام مهمـ

  .آيدهاي علمي به شمار ميشدن به پژوهش
هــاي ســال ةدر فاصــل شــاهنامهفردوســي و  ةمقالــه كــه دربــار 1092در ايــن مقالــه بــا بررســي 

شناسي آنهـا  در نشريات و مجالّت و مجموعه مقاالت مختلف به چاپ رسيده، به آسيب1380تا1371
هـاي  هفتاد محدود دانست؛ زيرا آسـيب  ةرسي را نبايد تنها به مقاالت دهالبتّه نتايج اين بر. ايمپرداخته

هـاي  هفتاد و تا حدي قابل تعميم به پـژوهش  ةذكر شده كمابيش گريبانگير مقاالت پيش و پس از ده
  .هاي ادب فارسي نيز هستساير حوزه

  هفتاد ةفردوسي و شاهنامه در ده ةهاي مقاالت حوزآسيب

  هاي مربوط به فردوسي و شاهنامهپژوهش ةينبه پيش هيتوجبي - 1
پژوهشي عالوه بـر   ةاعتبار يك نوشت. ترين اصل در پژوهش استترين و جديشناسي مهممرجع

ترديـدي  . شـود ها، به منابع و مراجعي كه از آنها استفاده شده اسـت، مربـوط مـي   صحت و دقّت داده
و  آنچـه را كـه پـيش از او گفتـه     ةخويش همـ موضوع پژوهش  ةاي بايد دربارنيست كه هر پژوهنده

اند، مخصوصاً منابع اصيل و دست اول را پيش چشم داشته باشد تا هم از بررسي مجمـوع آنهـا   نوشته
استفاده از منابع دست چندم . كنديز ههاي ديگر محقّقان پرتري برسد و هم از تكرار گفتهبه نكات تازه

ـ جديد از عواملي است كه از اعتبار مقاله ميهاي و گاه نامعتبر و غفلت از پژوهش  ةكاهد؛ مثالً در مقال
نويسـنده مربـوط بـه     ةجديدترين منبع مـورد اسـتفاد  )45- 44: 1380موسوي، (» فردوسي و شاهنامه«

سيزده سال پيش از نگارش مقاله است كه همين عامل سبب شده مطالبي در مقاله عنوان شـود كـه از   
  .دست داده است نظر علمي اعتبار خود را از
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 ةمواره مورد توجه بوده و مقاالت مختلفـي دربـار  هي پژوشاهنامه ةيكي از موضوعاتي كه در حوز
فروريخته اسـت؛ از   شاهنامهحال فردوسي و هايي است كه بر شرحآن نوشته شده، زدودن گرد افسانه

جراي صله، انتساب هجونامه او با سلطان محمود و ما ةهاي مرتبط با زندگي فردوسي، رابطقبيل افسانه
عالوه بر مقاالت متعدد و پراكنده كـه در ايـن خصـوص نوشـته شـده،      ... . به او و  يوسف و زليخاو 

منتشـر   1372كـه چـاپ اول آن در سـال     شناسيهاي فردوسيسرچشمهمحمدامين رياحي در كتاب 
ل با بررسي كلّيخـان،   فردوسي از نوشـته  هاي مربوط بهها و نوشتهگفته ةشده، به طور مفصهـاي مور

 شاهنامهفردوسي و  ةهاي رايج دربار، به نقد بسياري از افسانهشاهنامههاي كهن نويسان و مقدمهتذكره
بـراي  . هفتاد به مقاالت راه پيدا كرده اسـت  دهةها حتّي تا اواخر پرداخته است؛ با اين همه اين افسانه

به محمود و در پي آن رفـتن   شاهنامهر فردوسي به غزنين، تقديم سف: شودمثال به چند نمونه اشاره مي
موارد طنـز و هجـا در   « ةالحاقي در مقال ةستيزانبه طبرستان و سرودن هجونامه و استناد به ابيات عرب

متـواري شـدن فردوسـي بـه هـرات و ري و       ، )97- 71: 1992- 1991يزدانـي،  (» فردوسـي  ةشاهنام
ـ     محمود پ ةطبرستان و رسيدن صل  ةس از مرگ فردوسـي و رد آن از سـوي دختـر فردوسـي در مقال

سلطان محمود بـه   ةو بخشيدن صل) 227- 220: 1996آتاباي، (» سرگذشت حكيم ابوالقاسم فردوسي«
سلطان محمود در  ةرزان به هنگام ورود صل ةفردوسي از درواز ةحمامي و فقّاعي و خارج شدن جناز

ـ  و مجموع اين افسانه) 139- 129: 1371اهللا،شيخ امان(» فردوسي ةنظري در شاهنام« ةمقال  ةهـا در مقال
بـه مقـاالتي    هيتـوج همچنين بي). 89- 73: 1377 ،هيدرگا(» تأملي تازه در انديشه و آرمان فردوسي«

نگاشته شده، سـبب   شاهنامهكه در اثبات الحاقي بودن ابيات و رواياتي از  1مطلقهمانند مقاالت خالقي
هـايي از آن را  هفتـاد شـده اسـت كـه نمونـه      دهةيات و روايات در مقاالت متعددي از انعكاس اين اب

  .توان ديدمي» هاي نامعتبر شاهنامهاستفاده از چاپ«تر در بخش سپس
- ة تكرار ميگاه نيز محقّقان به سبب عدم بازنگري در منابع موجود در موضوع مورد نظر، به ورط

بـه  ) 213- 197: 1380،مهركي(» صيت گرشاسب در اسطوره و حماسهتحول شخ« ةمثالً در مقال افتند؛
ـ  تـر و منسـجم  تر، دقيقطرح مباحثي پرداخته شده كه پيش از آن به صورت كامل ل   ةتـر در مقال مفصـ

بيان شده ) 38- 5: 1376سركاراتي،(» هاي حماسي ايرانگرشاسب در منظومه ةبازشناسي بقاياي افسان«
دبيرسـياقي،  (» حـال فردوسـي   ةم اصالت بعضي روايات مشهور در ترجمعد« ةدر مقالهمچنين . است
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پـيش از ايـن،   كـه  فردوسي پرداخته شده؛ حال آن ةهاي رايج درباربه نقد و رد افسانه) 31- 15: 1377
  .ها پرداخـته اسـتكه گفته شد، رياحي به نقد بسياري از اين افسانهچنان

  هاي نامعتبر شاهنامهاستفاده از چاپ - 2

دقّتي گيرد تا چه اندازه داراي اهميت است و بيناگفته پيداست متني كه اساس كار تحقيق قرار مي
 شاهنامهكاهد، مخصوصاً اثري به بزرگي و اهميت در گزينش آن تا چه حد از اعتبار نتايج پژوهش مي

 شـاهنامه هاي نـامعتبر  صحيحاستفاده از ت. شود هيتواند به نتايج نامطمئن و فاقد اعتباري منتكه گاه مي
ها و تحليل و تفسيرهايي نادرسـت گرفتـار   محقّقان را به ابيات و روايات الحاقي و در پي آن برداشت

شناختي براساس متني نامعتبر به نتايجي نادرسـت و غيـر   شاهنامهاست هرگونه تحقيق  هيبدي. كندمي
  .قابل اعتماد خواهد انجاميد

 انـد،  بـوده  شـاهنامه عطفي در تصحيح  ةمول در زمان خود نقطولهايي چون چاپ ژهرچند چاپ
هاي كهـن و معتبـري   شناسي و پيدا شدن نسخهشاهنامهبا توجه به گذشت زمان و پيشرفت چشمگير 

هفتـاد بـا    دهةدر . تواند پاسخگوي نياز محقّقان باشدديگر نمي ، هاي بعدي قرار گرفتهكه مبناي چاپ
مصـحح مينـوي،    رستم و سـهراب مطلق و ، مجلّداتي از چاپ خالقي2كووجود دسترسي به چاپ مس

هاي نادرسـت  مول صورت گرفته كه پر از ابيات الحاقي و قرائتچاپ ژول ةبسياري از مقاالت بر پاي
و  كشف شده) 614مورخ(و فلورانس ) 675مورخ(تري چون لندن هاي كهناست و پس از آن، نسخه

استفاده از چاپ مول سبب شـده بسـياري از ابيـات و    . استعدي قرار گرفتههاي بچاپ ةمورد استفاد
ستيزانه، دو روايت كشـتن پيـل سـپيد و تسـخير دژ     ستيزانه و عربروايات الحاقي از جمله ابيات زن

گرشاسـب، حضـور موبـد در ازدواج     هيرستم در كودكي، روايت جشن سده، پادشـا  به دستسپند 
بـه  . به مقـاالت راه يابـد   1380حتّي تا پايان سال ... مينه براي سهراب و رستم و تهمينه، سوگواري ته

تمامـاً  ) 15- 8: 1379ديويدسـن، (» سوگواري زنان به عنوان اعتـراض در شـاهنامه  « ةعنوان نمونه مقال
رستم  به دسستهمچنين اشاره به ماجراي گشودن دژ سپند . 3براساس ابياتي الحاقي نوشته شده است

و از پا انـداختن پيـل سـپيد    ) 360- 357: 1377وزيري،(» جويو اين رستم صلح« ةقالدر كودكي در م
، )14: 1377ترابـي، (» ملّـي  ةپهلـوان در حماسـ   ةگيـري چهـر  شكل« ةتوسط رستم در كودكي در مقال
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» هـاي ايرانيـان در شـاهنامه   شناختي ويژگـي رستم و نشانه«حضور موبد در ازدواج رستم و تهمينه در 
ديالكتيك قدرت و حقيقت در رسـتم  «و ماتم تهمينه در سوگ سهراب در ) 14- 8: 1380م،فخر اسال(

  .هاستاز ديگر نمونه) 34- 28: 1380محموديان،(» و سهراب
دسـت بـه    ،گاه نيز محقّّقان بدون داشتن صالحيت و اطّالعات و مستندات الزم در مقاالت خـود 

مانند كاري كه  ة ذوقي دارد؛علمي نيست و كامالً جنب وجهچهياند كه به زده شاهنامهتصحيح ابياتي از 
بشـد  / ز گفتار او تنگدل شـد قبـاد  (در اصالح بيت ) 50: 1377باالزاده، (» مزدك در شاهنامه« ةدر مقال

 ةهمچنين در مقال. صورت گرفته است) ز گفتار او نيكدل شد قباد(به صورت ) تيز مغزش ز گفتار داد
چه (را بدين صورت نقل كرده  شاهنامهنويسنده بيتي از ) 783: 1374يدي،حم(» گامي چند با شاهنامه«

و در توضيحات، بيت نقل شده را برآيند انتقادي ) بدين تازه آيين گشتاسپي؟/ نازي بدين تاج لهراسپي
و چـاپ  ) بدين تـازه آيـين لهراسـپي؟   / چه نازي بدين تاج گشتاسپي(ضبط اين بيت در چاپ مسكو 

بايد توجه داشـت  . ناميده است) بدين ياره و تخت گشتاسپي؟/ بدين تاج لهراسپيچه نازي (مول ژول
كاري علمي است و در شناخت ابيات الحاقي و درستي يا نادرستي واژگان، آشنايي كافي بـا   ،تصحيح

هاي گيري از نسخهدوره و بهرههاي دستوري و لغوي اثر و آثار هماز ويژگيهي سبك صاحب اثر، آگا
  .مستندات برون متني ضروري است معتبر و

مـثالً   شـاهنامه خوريم كه در آنها از چند چـاپ مختلـف   هايي برمياز سوي ديگر گاه به پژوهش
در آنها رعايت نشـده   به صورت تلفيقي استفاده شده و يكدستي ارجاع... مول، بروخيم و مسكو، ژول

گروه اول محقّقاني كه «: كندروه تقسيم ميابوالفضل خطيبي اين دسته از پژوهشگران را به دو گ. است 
انـد  اند خود به داوري پرداختهها ديدگاه انتقادي داشته و چنانچه اختالفي ديدهدر استفاده از اين چاپ

توانسته نياز آنان را برآورد كه مي شاهنامهو گروه دوم كساني كه ديدگاه انتقادي نداشته و از هر بيتي از 
اند و در اين راه اعتبار تصحيح، الحاقي يا اصـلي بـودن بيـت    ستند سازد بهره گرفتهيا مطالب آنان را م

الت جـزو گـروه دوم   گونه مقامتأسفانه بيشتر اين). 219: 1385خطيبي،(» برايشان اهميت نداشته است
- سـكو، ژول از سه چـاپ م ) 21- 7: 1371آبادي، دولت(» در پس آينه« ةبه عنوان نمونه در مقال است؛

» حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي    ةشـاهنام سـوگند در  « ةچاپ انتشارات اميركبير و در مقال ةشاهنامو  مول
  .خاور و بمبئي استفاده شده است ةاز چهار چاپ مسكو، بروخيم، كالل) 230- 211: 1374كياني، (
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  كارگيري زبان نامناسب در مقاالتبه - 3

رو بايد جدي، برهاني و اثبـاتي و  دارد؛ از اين رسانياطّالع ةزبان در نوشتارهاي پژوهشي فقط جنب
هاي عاطفي، احساسـي، كنـايي و   بنابراين استفاده از زبان ادبي و جمله. بر منطق استداللي استوار باشد

اي از مقاالت استفاده از زبـان  در پاره). 34: 1385فتوحي، (كاهد استعاري از رسانايي زبان پژوهش مي
هاي عاطفي و گريز از معيارهاي علم و منطق سبب شـده كـه منظـور    انشانشايي به جاي خبري، خو
» تغزّل بر بـام حماسـه  « ةمانند زباني كه در مقال. هاي رنگارنگ پنهان بمانداصلي نويسنده در پسِ واژه

هايي از مقاله تنها با كلمات بازي شـده  به كاربرده شده و در بخش) 13- 5: 1377گاني، هونهاحتشامي(
كـه  ) 89: 1378خرّمـي،  رهنمـاي (» )اندر حديث حكيم طـوس (ها به سوي روشنايي« ةا مقالاست و ي

نامه است و با مـوازين علمـي سـازگاري    آغازين آن حاوي جمالتي ادبي و انشايي با نام شوق ةصفح
تـوان يـاد كـرد كـه لحـن      نيـز مـي  ) 18- 12: 1379سجادي، (» شناسمرد نيكيدانشي« ةاز مقال. ندارد

سراسر مقاله هم پر است  ؛هايي از مقاله انشاپردازانه استه در اين مقاله بيشتر ادبي و در قسمتنويسند
ولك  نظري چون رنهمنتقدان صاحب. الخصوص مولويهاي شعري از شاعران مختلف و علياز مثال

يكـي هنـر    اين دو كارهايي متمايزند؛. و اوستين وارن معتقدند بايد ميان ادبيات و تحقيق فرق گذاشت
محقّق اگر بخواهد كـارش در قلمـرو دانـش    . اي از معارف انسانياست و آفرينندگي و ديگري شاخه

از ). 3: 1373رنـه و لـك و اوسـتين وارن،    (ادبي خود را به زباني منطقي بازگو كند  ةبايد تجرب ، باشد
و  شـاهنامه در هـاي همسـو   هـا و كـنش  كشـش « ةهايي از مقالهمين رو لحن ادبي نويسنده در بخش

ـ   ) 46- 23: 1378رسمي، (» مثنوي  هيدانشـگا  ةعلمـي در نشـري   ةهرچند زيباست، مناسـب يـك مقال
  .نيست

اين امر بيشتر در مقاالتي مشـاهده  . علمي جايي ندارد ةهمچنين استفاده از زبان محاوره نيز در مقال
ـ  شود كه به صورت سخنراني ايراد شده و سپس شخص ديگري آن را به شـيوه مي ه اي نادرسـت و ب

ـ   به عنوان نمونه مي صورت محاوره بازنويسي كرده است؛ پدركشـي و پسركشـي در   « ةتـوان بـه مقال
اصالً تو كي هستي كـه بتـواني مـرا    : گويدرستم با عصبانيت مي«با جمالتي چون  ؛اشاره كرد» اساطير
بـا  » فردوسـي  ةم شـاهنام پيا«و ) 26: 1372گرد فرامرزي، سلطاني(» دهدخالصه جوابش را مي. بكشي
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اي شـاهنامه شود يك ملّتي كه هزار سال پيش يـك  مي«كلماتي به صورت محاوره و گاه نامفهوم مثل 
  ).15: 1380مهاجراني، (» كند كه چنين استدارد كه چنين است بعد هزار سال بعد زندگي مي

كه در برخـي از  چنان شود؛گرايي افراطي نيز در مواردي مخلّ رسايي مطلب مينويسي و كهنسره
ـ » دگرديسگي«، »پااليه«، »گفتاورد«هايي نظير واژه(مقاالت دوستخواه  آفرينـي بـر آفريـدگار    « ةدر مقال

- مي«، »توانم گفتمي«مانند كاربرد تعبيراتي چون (و  كزّازي ) 808- 800: 1372دوستخواه، (» حماسه

ديـده  ) 18- 7: 1379كـزّازي،  (» شاهنامه فراخ جهان« ةدر مقال» نيراني«، »سپند ورجاوند«، »بايدمان كرد
اي غريـب و كهـن   اين دسته از مقاالت گاه براي قابل فهم سـاختن واژه  ةجا كه نويسندشود، تا آنمي

  .اي در پايان مقاله ضميمه كندنامهناچار است واژه

  توصيفي و سطحي بودن مقاالت - 4

- و طبقه موماً توصيفي است و در آنها به ارائهبه رغم كميت باالي مقاالت اين دهه، نوع مقاالت ع

بندي اطّالعات بسنده شده كه چندان مفيد و كارساز نيست و مقاالت تحليلي و عميق كه حاوي نكته 
شـبيه   -  شـاهنامه ي نقد هنـري  هاهمچنين مقاالت مربوط به زمينه. اندك است ،اي باشدو كشف تازه

ي معروف جهان كه مسـتلزم وقـوف كامـل بـر اصـول و      آثار پژوهشگران خارجي در نقد شاهكارها
  .بسيار اندك است - هاي نقد هنري جهان استشيوه

نگر سبب شده نتايج علمي يا كاربردي حاصـل  هاي كلّي و فاقد نگاه جزئياز سوي ديگر، بررسي
 شاهنامههاي مقاالت زيادي تنها به بازنويسي داستان ،به عنوان نمونه ها اندك باشد؛گونه پژوهشاز اين

مفيـد اسـت،    شـاهنامه ها براي آشنايي عموم مردم بـا  كه بازنويسي داستانبا آن. اختصاص يافته است
توان براي مثال مي. كندمخاطبين مجالّت را كه عموماً استادان، دانشجويان و محقّقان هستند، اقناع نمي

اشاره كرد كـه تنهـا بازنويسـي    ) 39- 33: 1372مظهري، (» فردوسي ةبرداشتي از زال و روداب« ةبه مقال
: 1379فضيلت، (» داستان زندگي«هايي از داستان زال و رودابه و فاقد هرگونه تحليلي است و يا بخش
چنين است بيشـتر مقـاالتي كـه بـه موضـوع      . كه بازنويسي داستان رستم و سهراب است) 116- 104

ها منحصر و بـه كلّـي از نقـد و    ثار و ترجمهنزد ديگر ملل اختصاص دارد، به معرّفي آ شاهنامهجايگاه 
ـ  گذاري خـالي اسـت، چنـان   ارزش - مسـلمانيان (» در آسـياي مركـزي   وهـي پژشـاهنامه « ةكـه در مقال
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مشـاهده  ) 107- 102: 1373جان هـون نـين،  (» ينفردوسي در چ ةشاهنام«و ) 94- 91: 1380قبادياني،
يز تعداد مقاالت ضعيف و سـطحي قابـل   ن شاهنامهم مختلف و متنوع هيبررسي مفا ةدر حوز. شودمي

مرتبط  شاهنامهاي كه در شماري از اين مقاالت گاه تنها به گردآوري و نقل ابيات توجه است؛ به گونه
» فردوسي ةپند و حكمت و اخالق در شاهنام« ةكه در مقالبا موضوع مورد نظر بسنده شده است چنان

كه متضمن نكاتي اخالقي بـوده گـردآوري    شاهنامهز تنها ابياتي ا) 141- 121: 1992- 1991صديقي، (
) 128- 120: 1371خـان،  محمداسـلم (» بينـي در مبـاني اعتقـادي فردوسـي    انسـان « ةشده و يا در مقال

همچنين . وار اشاره كرده استبه صورت فهرست شاهنامهنويسنده تنها به برخي از عواطف انساني در 
ـ   اند شتابزده، سطحي و ضعيف هستند؛منتشر شده هابيشتر مقاالتي كه به مناسبت همايش  ةماننـد مقال

اي دربرنـدارد و تنهـا شـرح و    تـازه  ةچ نكتـ هيكه ) 323- 313: 1374تجليل، (» صورتگري فردوسي«
است و بخش بزرگي از آن به بازنويسـي  ... در وصف نبرد و اسبان و  شاهنامهتوصيف منثور ابياتي از 

نقش فردوسي در حفـظ  «صورت نظم و نثر اختصاص يافته است و ماجراي اسكندر و كيد هندي به 
اي ندارد و تكرار مطالبي است كه در مقـاالت  تازه ةنكت چهيكه ) 34- 30: 1380وحيدا،(» هويت ايراني
  .استدهآمگذشته بارها 

  پراكندگي و عدم انسجام مطالب مقاله - 5

پراكندگي مطالب مقاله و عدم انسـجام   شود،هايي كه در مقاالت اين دوره ديده مياز جمله آسيب
). 17: 1382نيـا،  حـافظ (مند بودن آن اسـت هاي عمده و تخصصي مقاله نظاميكي از ويژگي. آنهاست

مقالـه در   ةهـاي مختلـف در پيكـر   بخـش  ،پس الزم است در طرح و چينش مطالب مقاله دقّت شود
و از تمركز و يكپـارچگي درونـي برخـوردار     مندگونه مقاله نظامتناسب با يكديگر قرار گيرند تا بدين

استفاده از عناوين فرعي و تنظيم درست آنها در پيكربندي و نظم منطقي مطالب مقالـه سـودمند   . گردد
ناديده گرفتن ارتباط اجزاي مختلف مقاله سبب پراكندگي نكات مطرح شده و در پـي آن عـدم   . است

  . شودانسجام و سردرگمي خواننده مي
هـاي  بندي مطالب به درستي انجام نشـده و اطّالعـات و داده  ي از مقاالت اين دوره، دستهادر پاره

گونه نظم و ترتيب منطقي و بدون پيروي از يك خطّ انديشگي معين پشت سر هـم  چهيفراوان بدون 
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شود؛ البتّه بـا گسـترش انتشـار مجـالّت     عنوان فرعي در مقاله ديده نمي چهي هيگا. رديف شده است
ايـن مجـالّت بـه ويـژه در      ةنامو ضرورت پيروي نويسندگان از شيوه دانشگاهيپژوهشي و  - ي علم
اي علمي هستند و طرح مطالب در آنها هفتاد مقاالت اغلب داراي ساختار و پيكره دهةهاي پاياني سال

- افـت مـي  االت نيز اسـتثنائاتي ي هرچند در ميان اين دسته از مق. كنداز نظم و منطق خاصي پيروي مي

يـاد  ) 81- 61: 1380اكبـري، (» شاهنامه شايست و ناشايست زنان در« ةتوان از مقالبراي مثال مي شود؛
وضـعيت امـروز زنـان و     ةهـايي از آن مطـالبي دربـار   كرد كه عالوه بر فقدان عناوين فرعي، در بخش

بـا موضـوع اصـلي    نقش زنان در انقالب و دوران جنگ آمده كه در پيونـد   ةسخنان امام خميني دربار
- 43: 1380جويني و مالمير،(» فردوسي ةشاهنام همبستگي دين و دولت در« ةنيز در مقال. مقاله نيست

عنـواني  چ هـي مطالب پراكنده و گاه تكراري پشت سر هم بيان شده و از مقدمـه تـا پايـان مقالـه     ) 61
هاي طنز و جنبه« ةاست و يا مقالنظم و انسجام الزم را از مقاله سلب كرده  ،اين امر. شود مشاهده نمي

قـانون   ةكه صفحات آغازين مقاله به توضيح دربـار ) 226- 217: 1378سلمي،(» شاهنامهتغيير لحن در 
هـا و شـواهد   سه وحدت اختصاص يافته كه پيوند استواري با متن اصلي مقاله ندارد و در تنظيم مثال

  .نيز ترتيب الزم رعايت نشده است
قول نقل. هاي فراوان استقولطالب و عدم استواري ساختار مقاله ناشي از نقلگاه نيز پراكندگي م

تناسب بـا  ارتباط و بيهاي بيقولبه جاي خود در كار پژوهشي پسنديده است؛ اما انباشتن متن با نقل
يندي خاص نظـم مقالـه را   آگيري و حصول برها بدون تحليل و نتيجهقولاز نقلهي موضوع و يا انبو

شود با در كنار هم قـرار گـرفتن   درپي سبب ميهاي مستقيم و پيقولدر مواردي نيز نقل. زندهم ميبر
ـ   هايي جدا از هم به نظر برسد؛پارهانشاي افراد مختلف، متن مقاله به صورت  هـاي  جنبـه « ةماننـد مقال

ـ  ). 774- 763: 1374زاده، تقـي (» شــاهنامهتصـويري در بخـش اسـاطيري     ســيماي « ةبخـش اول مقال
چ هـي آن را دارد و  ةنيز كه حكم مقدمـ ) 37- 36: 1380خاكپور پرمهر،(» فردوسي ةشاهناممظلومان در 

مقاله را به خود اختصاص داده و شامل مطـالبي   ةضرورتي در طرح آن نبوده، يك صفحه از دو صفح
رتضـوي  به صورت نقل قـول مسـتقيم از آراي ريـاحي و م    شاهنامهدر باب مقام فردوسي و محتواي 

  .است
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  تكرار مطالب در مقاالت - 6

ا از    يكي از موضوعاتي كه در انجام پژوهش بايد در نظر گرفته شود تازه بودن موضوع اسـت؛ امـ
اين امر كـه  . هفتاد و نيز ادوار قبل و بعد از آن طرح موضوعات تكراري است دهةهاي مقاالت آسيب

ش و غفلت از آثـار منتشـر شـده در هـر موضـوع      پژوه ةبه پيشينهي توجبيش از هر چيز ناشي از بي
هـا  انشاپردازي و گاه پس و پيش شدن شـواهد و مثـال   ةاست، سبب شده كه گاه مقاالت جز در شيو

، جايگـاه زنـان،   شاهنامههاي فردوسي، ويژگي ةناممسائل مرتبط با زندگي. تفاوتي با هم نداشته باشند
مقالـه، در   18زن  ةكه مثالً دربـار ين موضوعات است؛ چناناز پرتكرارتر... مرگ، خرد، پند و اندرز و 

  .زماني نگاشته شده است ةمقاله در همين فاصل 10خرد  ةمقاله و دربار13مورد مرگ 
دقيق و قوي در موضوعي سبب شده تا مقاالت بعدي در آن موضـوع بـه    ةگاه نيز انتشار يك مقال

ديگـر از كـار   اي اي رونوشت كاملي از مقالـه مقاله صورت تكرار مطالب آن مقاله دربيايد؛ تا جايي كه
نوشـته شـده،    ايليادبا  شاهنامه ةترين مقاالتي كه در موضوع مقايسبراي مثال يكي از قديمي آيد؛درمي
است كه تقريباً تأثير آن را در تمـامي مقـاالتي   ) 202- 196: 1329كوب، زرين(» ايلياد وشاهنامه « ةمقال

ـ مي ، موضوع نگاشته شدهكه پس از آن در اين  و  ايليـاد « ةتوان ديد؛ به عنوان نمونه مطالب اصلي مقال
كوب گرفته شده است و گاه حتّـي جمـالت   زرين ةاز مقال) 77- 74: 1380برچلويي،نعيمي(» شاهنامه

گونـه  چهـي كوب ذكـر شـده؛ در مـتن مقالـه     زرين ةهرچند در قسمت منابع نام مقال. نيز يكسان است
برد كه تمام مطالب ايـن مقالـه تكـرار و رونوشـتي از     شود و خواننده گمان نمياهده نميارجاعي مش

- 14: 1376كـار،  تجربـه (» ايلياد بر شاهنامه هايمواردي از برتري« ةهمچنين مقال. اي ديگر باشدمقاله
ان آورده كوب است، بدون اينكه حتّي نامي از مأخذ اصلي به ميـ زرين ةكه رونوشتي كامل از مقال) 15

) 124- 121: 1378نيـا عمـران،   ذبـيح (» فردوسـي  ةشاهنامپيوند بزرگان و پهلوانان در « ةدر مقال .باشد
چ مأخـذ و منبعـي بـه تعبيـر     هـي نويسنده در پاسخ به چرايي پيوند ايرانيان با بيگانگان بدون اشاره بـه  

سـت و دومـي صـورت    دهد كه در اصل يكي بيشـتر ني مي» هر دو وزين و ارجمند«خويش دو پاسخ 
هسـتي و نـاگزيري ويچارشـن پـس از      ةدوازده هـزار سـال   ةمشروح اولي است و آن نيز شرح چرخ

كزّازي، (» سهراب و سياوش، گوميچشن و ويچارشن« ةها پيش از آن در مقالگوميچشن است كه سال
  .مطرح شده است) 16- 1: 1368
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  عنا به متن در مقاالت تحليليل متحمي - 7

هاي مقاالت، ريختن محتواي موردنظر خود در ظـرف مـتن يـا بـه عبـارت ديگـر       از ديگر آسيب
خود را در متن گنجانـده  و منظـور خـود را در     ةكه نويسنده انديشطوري بهتحميل معنا به متن است؛ 

تأملي در تعبير سهروردي از سرانجام نبرد اسـفنديار بـا   « ةمقال ةبه عنوان نمونه نويسند. 4خواندمتن مي
از ) 352- 324: 1372پرهام،(» م در شاهنامه و آثار و نتايج آن در تاريخ انديشه و سياست در ايرانرست

كه فردوسـي در  آميختگي دين و شريعت به عنوان يكي از عوامل انحراف شهرياري ياد كرده؛ حال آن
نيـز در  . 5و نقش متقابل اين دو تأكيد كـرده اسـت   هيدين و پادشا هيبارها به ضرورت همرا شاهنامه

بـه ترديـد   ) 60و  55: 1380حميـدي،  (» فردوسي ةشاهنامآن با  ةبررسي آثار شكسپير و مقايس« ةمقال
كيخسرو نسبت به فرستادن طوس از طريق سرزمين برادرش اشاره و از آن به عنـوان شـاهدي بـراي    

 شـاهنامه در حاكميت ترديد در تراژدي فرود ياد شده است؛ اين در حالي است كه در ماجراي فـرود  
از راه كـالت   خواهد كـه چ سخني از شك و ترديد كيخسرو نيست؛ بلكه وي با تأكيد از طوس ميهي

 )كز آن ره روي خام گـردد سـخن  / گذر بر كالت ايچ گونه مكن(گذر نكنند كه سرزمين فرود است ،
  ).3/29/33: 1389، فردوسي(

ها بيان شده و كنند كه از زبان شخصيتفردوسي براساس نظري قضاوت مي ةگاه نيز نويسندگان دربار
- اجمالي حماسه ةمقايس« ةمثالً در مقال تواند باور خود فردوسي نباشد؛مي يا از روي منابع به نظم درآمده و

زن ذكـر   ةنظر فردوسي دربـار  ةمطالبي دربار) 130- 98: 1377اسفرجاني،طغياني(» هاي ايراني و غير ايراني
آرايـي و پسـر آوردن بـه    ناتواني زنان، حضور كمرنگ آنان، خوبرويي و بزمشده است؛ از جمله ضعف و 

  . 6هاي زن از ديد فردوسي كه نسبت دادن آنها به فردوسي نادرست استعنوان ارزش
تطابقي  هيچ شاهنامههاي دور از ذهني هستيم كه با متن ها و تأويلگيريدر مواردي نيز ناظر نتيجه

بسياري از پژوهنـدگان بـه جـاي آنكـه     : گويدها چنين ميگونه پژوهشاين ةمطلق دربارخالقي. ندارد
هاي ذهني خود به سـراغ  پرداختهنخست داستاني را دقيق بخوانند و سپس به شرح آن بپردازند با پيش

شود كه يا اصالً در داسـتان نيست و يا حتّي عكــس آن  آيند و مطالبي از قلمشان صادر ميداستان مي
نبرد با  ةرمزگشايي افسان« ةمقال ةبه عنوان نمونه نويسند). 253: 1374مطلق، خالقي(ده است قابل مشاه
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ضمن تأكيد بر يكي بودن ديـو سـپيد بـا كـوه     » ايران ةديو سپيد و كليد عينيت بخشيدن به تاريخ افسان
 اسـت  ين كردهكند تعيرا كه زال براي رسيدن به مازندران به رستم يادآوري مي هيدماوند مسير دو را

زابلسـتان بـه داخـل بخـش     (تر و راه كوتاه) سيستان، خراسان، شاهرود، سمنان و دماوند(راه طوالني 
و شگفت آنكه مكان دقيق رخداد هر يك از ) شمالي كوير لوت، طبس و جندق، كوير نمك و دماوند

لـوت، حـوالي   (وم ، خـان د )پيش از كوير لوت(گانه نيز مشخّص شده، مثالً خان اول هاي هفتخان
 ةهاي حاشـي يكي از آبادي(، خان پنجم )آتشفشان گسل نايبند ةهاي دوگانقلّه(، خان سوم )كوهمرغاب

در حالي كه پـيش از ايـن   ). 32- 30: 1379و  27- 25: 1378زاده غريب، علي) (كوير، طبس يا جندق
در شـمال ايـران قابـل تطبيـق     با مازنـدران كنـوني    شاهنامهاند كه مازندران در پژوهشگران ثابت كرده

  . 7نيست

  شاهنامههاي ها و شخصيتناآشنايي نويسندگان با داستان - 8

هـاي آن  خواني و آشنايي با روند داسـتان شاهنامهنيازمند  شاهنامه ةاست كه تحقيق درحوز هيبدي
هـا،  سـتان به اين اصل مهم سبب شده در مقاالت متعددي شاهد اشتباهاتي در نقل دا هيتوجبي. است

بازتاب « ةبه عنوان مثال در مقال ها باشيم؛كديگر و در روند داستانها و نسبت آنها با ييادكرد شخصيت
- 16: 1375چوگاسـزيان،  (» زال قهرمان حماسي ايران در تاريخ ارمنستان موسـس خورناتسـي   ةافسان
اشاره شده، در حالي كه در  شاهنامهسيمرغ در  ةزال از شيري ماده قبل از پرورش در الن ةبه تغذي) 24

  . او توسط شيري ماده نيست ةسخني از تغذي هيچ شاهنامهداستان زال در 
كه در مقاالت زيـادي از  ها وجود دارد؛ چنانكه اشاره شد اشتباهاتي نيز در يادكرد شخصيتچنان

اسـت و يـا بـه اشـتباه      دختـري ايـرج   ةچهر نـو منو  كه آنبا عنوان پسر ايرج ياد شده؛ حال» منوچهر«
نقدي بـر نقـد بـه    «در بعضي از مقاالت مثل . برادر تهمينه و دايي سهراب دانسته شده است» زندرزم«

 آنمعرّفي شـده؛ حـال  » هجير«خواهر » گردآفريد«) 567: 1380- 1379آقاجري، (» غير جانبدارها ةشيو
همچنـين در  . و بـرادر نيسـتند  كه هجير پسر گودرز و گردآفريد دختر گژدهم است و اين دو خـواهر  

از گلشـهر بـا عنـوان    ) 138: 1374نعلبنـديان، (» ملّي ايران ةاسامي خاص ارمني مأخوذ از حماس« ةمقال
  .كه وي همسر پيران استويسه ياد شده در حاليدختر پيران
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اردي در مـو  ، شودبا فهم نادرست ابيات نيز همراه ميهي ها كه گادم آشنايي با روند داستاناين ع
 مـرگ و جهـان پـس از مـرگ در     ةمروري بـر مسـأل  « ةانجامد؛ مثالً در مقالبه اشتباهاتي مضحك مي

ابياتي كه مربوط به سوگواري رستم براي سياوش اسـت، بـه   ) 95: 1375اردكاني، طباطبايي(» شاهنامه
رسيده است و كه سودابه به دست خود رستم به قتل اشتباه سوگواري براي سودابه تلقّي شده؛ حال آن

آمده كه پس از نبرد ) 198- 197: 1374اكبري، (» ادب پهلواني در داستان رستم و اسفنديار« ةيا در مقال
نگرد و وصيت اول رستم و اسفنديار، اسفنديار نگران گذر رستم از رود است و با نگراني به رستم مي

ر است شما بـه رسـتم وراي يـك مـرد     سزاوا، ها جان سالم به در نبرم كند اگر امشب در اثر زخممي
 جـا   اين در  .است شاهنامهآنچه آمده حاصل فهم نادرست نويسنده از ابيات اين بخشِ . عادي بنگريد

نگـه  / چو برگشت از رستم اسـفنديار (است  نگران ؛ بلكه رستمنيستتن نگران مردن اسفنديارِ رويين
- همـي / داد تـن را درود ز يزدان همي/ رودچو بگذشت رستم چو كشتي به / كرد تا چون رود نامدار

كـه  / كه خواهد ز گردنكشان كـين مـن  / ها شوم من هالكگر از خستگي/ گفت كاي داور داد و پاك
  ).1178- 1175، 391- 5/390 ي،فردوس...) (گيرد دل و راه و آيين من

  غير علمي بودن مقاالت انتقادي - 9

ها و مقاالت مربوط به ، چاپ و نشر كتاب1369بزرگداشت فردوسي در سال  ةپس از برگزاري كنگر
كند ها و مقاالت بيشتر ايجاب مياست چاپ و انتشار كتاب هيو فردوسي رو به فزوني نهاد و بدي شاهنامه

از اين رو تعداد مقاالت انتقادي در اين . گذاري آنها پرداخته شودكه هر چه بيشتر به نقد و سنجش و ارزش
با اين همه در ميان اين دسته از مقاالت، نقد علمي و مبتني بر معيارهاي . استدهه رشد چشمگيري داشته 

بيشتر مقاالت معرّفي صرف كتاب به صورت مختصر است و گاه تنها به يادكرد . شودمعتبر كمتر يافت مي
ها، همچنين بيشتر به محاسن آثار و كمتر به تذكّر معايب و كاستي. شودهاي مختلف كتاب بسنده ميبخش
ترين شرط پيشرفت آثار پژوهشي در هـر  همم در حالي كهشود؛ تواند مفيد و سازنده باشد، توجه ميكه مي

بـه  . آثار است و نه صرفاً تبليغ و تجليل از آنها ةنقد درست و منصفانهي پژوشاهنامهموضوع و از آن جمله 



 دوم ة شمار                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                      14 

 

شاهنامه  شاعر و پهلوان در«و ) 447- 446: 1377متيني،(» از اسطوره تا تاريخ« ةتوان به مقالعنوان نمونه مي
  .اشاره كرد) 169- 168: 1379نژاد،نبوي(» )فرهاد عطايي ةالگا ديويدسن، ترجم(

از ديگر آفات اين جنبـه از تحقيقـات    دخالت دادن تعصبات شخصي و عدم رعايت اخالق پژوهشي
ـند . علمي است ةز ضروريات مقالها ودور نگه داشتن پژوهش از تأثير آنها اعصباز تع زهيپر. است  ةنويس
مطلـق  به سبب اظهارنظر خـالقي ) 85- 84: 1376ميررمضاني، (» فردوسي ةشاهنام ةچند سؤال دربار« ةمقال

روش . 8مطلق با داوري نادرست و غير علمي اظهارنظر كرده اسـت چاپ خالقي ةحزب توده، دربار ةدربار
دهنده به در مواردي لحن نامناسب ناقد و پاسخ. آميز نبوده استامبيان نقد و پاسخ به نقدها نيز همواره احتر

در يادداشتي كه در پايـان  مثال براي  كند؛به بحثي شخصي ميان دو طرف مياي است كه آن را تبديل گونه
و در پاسـخ بـدان آمـده    ) 163- 154: 1371دوستخواه،(» از فردوسي تا محمود، پيگيري يك جستار« ةمقال

ـ . يك متن علمي نيست ةاستفاده شده كه شايست» !روشن شد قربان«ت است از عبار ـ   ةنمون  ةديگـر در مقال
 ةشـاهنام است كه پاسـخ جـويني بـه انتقـادات حبيبـي از كتـاب       ) 71- 68: 1379جويني، (» پاسخ به نقد«

كـه  از اين نوشته هم چنان پيداست كه ايشان اولين بـار اسـت   « ةمثالً در جمل. به گزارش اوست فلورانس
هاي ديگري بـراي  و يا قسمتي از نقد حبيبي را كه در آن صورت» انددست به قلم برده و اين نقد را نوشته

توانست چنان بسرايد به سخره گرفته است؛ ايـن  پيشنهاد كرده و گفته كه فردوسي مي شاهنامهمصراعي از 
دقيقاً همين كار را ) ستوان و بتاختبيفگند برگ(مصراع  ةدر حالي است كه خود جويني در پايان مقاله دربار

  !بسرايد) ببرّيد برگستوان و بتاخت(توانست بيت را به صورت كرده و گفته كه فردوسي مي

  ناهماهنگي عنوان با محتوا - 10

شود، ضـروري اسـت   جا كه عنوان هر مقاله معرّف و كليد ورود به محتواي آن محسوب مياز آن
خود عنواني برگزينند كه تا حد امكان كوتاه، روشـن و در عـين    ةقالنويسندگان با نهايت دقّت براي م

ز هيـ حال گوياي موضوع و محتواي آن باشد و از گزينش عناوين ادبي، مبهم و ناهماهنگ با محتوا پر
 آنهـا  محتـواي  ةدهنـد چ وجه نشانهيهفتاد مقاالتي هست كه عنوان آنها به  ةدر ميان مقاالت ده. كنند

- يكي پهن كشتي به« ةمانند دو مقال ؛ است شاهنامهقاالتي كه عنوان آنها مصراعي از ، از جمله منيست

): ب(1379آيـدنلو، (» يكي ژرف درياست بن ناپديـد «يا ) 67- 64): الف(1379آيدنلو، (» سان عروس
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و دومي  كتاب بوسه بر خاك پي حيدركه موضوع هر دو مقاله نقد كتاب است؛ اولي در نقد ) 29- 26
نيـز  » كلك هنرآفـرين فردوسـي  « ةعنوان مقال. فردوسي ةهاي اساطيري در شاهنامنهادينهتاب در نقد ك

 گـاهي ). 474- 455: 1377نقـوي،  (است، نيست  شاهنامه هايموضوع آن كه بررسي قافيه ةدهندنشان
- 5: 1377گـاني، هونـه احتشامي(» تغزّل بر بام حماسه« ةفراتر از اين، عنوان برخي از مقاالت مانند مقال

: 1377ذاكرالحسيني، (» پساوندان شاهنامه« ةايراد عنوان مقال. پردازي استلفظ ةشاعرانه و از مقول) 13
  .است» قافيه«به جاي » پساوند«مهجور  ةنيز در گزينش واژ) 6018- 5987

 خدا، مرگ و« ةبه عنوان مثال در مقال. تر از محتواي آنهاستتر و كلّيعنوان برخي از مقاالت جامع
پرداخته شده و نويسنده وعده  شاهنامهصرفاً به موضوع خدا در ) 559- 523: 1376پرهام، (» رستاخيز

اي پـاره « ةداده كه مطالب مربوط به مرگ و رستاخيز را در جايي ديگر منتشر خواهد ساخت و يا مقال
 ،هـا ن حماسهتنها به يك ويژگي مشترك ميا) 50- 42: 1380دزفوليان،(» هاي ملّياز مشتركات حماسه

تر از عنوان آن گاه نيز بالعكس محتواي مقاله كلّي. يعني حضور نيروهاي مابعدالطّبيعه اشاره كرده است
در كمتـر   )48- 33: 1380رستگارفسـايي،  (» ملّي ايراني ةباربد در حماس« ةمقال ةكه نويسنداست؛ چنان

ر حجـم مقالـه بـه يـادكرد از شـاعران      پرداختـه و بيشـت   شـاهنامه از نيمي از مقاله به موضوع باربد در 
  .نظامي اختصاص يافته است خسرو و شيريندان و داستان باربد در موسيقي

چ وجـه بـرآورده   هياي از مقاالت نيز انتظاري را كه عنوان در خواننده ايجاد كرده به محتواي دسته
اي كوتـاه بـه   جز اشـاره ) 25- 24: 1380پور،رمضان(» و مسئوليت ما شاهنامه« ةمثالً در مقال سازد؛نمي

تأملي تازه در « ةچ نكته و پيشنهاد خاصي ارائه نشده است و يا مقالهي شاهنامهغفلت تاريخي نسبت به 
اي در آن تـازه  ةنكتـ  چهـي كه برخالف عنـوانش  ) 89- 73: 1377هي، درگا(» انديشه و آرمان فردوسي

پايه  چهياست كه  شاهنامهفردوسي و  ةدربار هاي رايجشود و بيشتر مطالب آن شامل افسانهيافت نمي
روح و عقل و ذكر نظر  ةنيز بازنويسي چند آيه دربار» شاهنامهتفسير بيتي از « ةدر مقال .و اساسي ندارد
گونه توضيح اضافي و تفسيري با مطرح ساختن آن به عنوان تفسير بيتي از چةآن بدون  ةفالسفه دربار

  ).321- 320: 1372ثامني، (ست چ وجه سازگار نيهيبه شاهنامه 
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هاي متعدد ديگـري نيـز در مقـاالت وجـود دارد كـه بـه برخـي از آنهـا         جز آنچه ياد شد، آسيب
علمي يك  هيأتهاي ضعيف اعضاي ضعف داوري مجالّت و چاپ مقاله: شوداشاره مي روافهرست

، نقـل مطالـب   شاهنامهيات و آن دانشگاه، مقاالت ضعيف افراد با تخصص غير از ادب ةدانشگاه در مجلّ
بدون ذكر مأخذ و رعايت امانت، حجـم زيـاد، نقـل مطالـب و توضـيحات غيـر ضـروري و        ن اديگر
 و تصـحيح مـورد   شـاهنامه ارتباط با موضوع اصلي مقاله، عدم ذكر مĤخذ، ياد نكردن نشاني ابيـات   بي

  .شاهنامهه ويژه در نقل ابيات وجود اشكاالت دستوري و نگارشي و ايرادهاي تايپي فراوان ب ،استفاده

  گيري و چند پيشنهادنتيجه

 ةرغم كميت باالي مقاالت دربارشود كه عليهاي ذكر شده، اين نتيجه حاصل مياز برآورد آسيب
جـا كـه    هفتاد، كيفيت اين مقاالت در وضع چندان مطلوبي نيست و از آن دهةدر  شاهنامهفردوسي و 

پژوهشـي و   - و علمـي  دانشـگاهي انگير مقاالت چاپ شـده در مجـالّت   ها گريباي از اين آسيبپاره
نيز هست، اميد است بـا اجـراي رويكردهـاي اصـالحي و دقّـت      ) هشتاد(اخير  دهةهمچنين مقاالت 

ت بهتـري برخـوردار گـردد     شـاهنامه  ةبيشتر مجالّت در پذيرش و چاپ آثار، مقاالت حـوز  از كيفيـ .
ها مد نظـر  شناختي اين ضرورتشاهنامههاي شود در پژوهشيشده پيشنهاد مبراساس پژوهش انجام

  :قرار گيرد
پژوهش و شناخت منابع اصلي موجود در هر موضوع به دو منظور مهم مراجعه  ةتوجه به پيشين - 

  ؛كاريز از دوبارههيو استفاده و نيز پر
  ؛رعايت اصل امانتداري و ارجاع دقيق به مĤخذ مورد استفاده - 
به منظور گرفتار نشدن به ابيات  - مطلقبه ويژه چاپ خالقي - شاهنامههاي معتبر از چاپاستفاده  - 

  ؛و روايات الحاقي و در پي آن نتايج نادرست
  ؛گيري از زبان مناسب و اجتناب از كاربرد زبان انشايي و ادبي و الفاظ محاورهبهره - 
  ؛درست آنها در پيكربندي مقاله رعايت نظم منطقي مطالب، استفاده از عناوين فرعي و تنظيم - 
  ؛ها و معناي درست ابياتها و شخصيت، روند داستانشاهنامهخواندن دقيق و آشنايي با  - 
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 شناسانه به جاي تحقيقات توصيفي، سطحي و هاي تحليلي، عميق و ژرفبه پژوهش رويكرد - 

  ر؛اساطي در مقاالت مربوط بهتكراري به ويژه 

ي مبتني بر معيارهاي معتبر و تذكّر محاسن و معايب كـار در كنـار هـم و    نگارش مقاالت انتقاد - 
  .هاورزياز غرض پرهيز

  هاشتياددا

 .3س .نامـه ايـران (» معرّفي قطعات الحـاقي در شـاهنامه  « ةمطلق در مقاالتي از جمله دو مقالخالقي - 1
: 1368 .4ش .1س .شناسيايران (» معرّفي سه قطعه الحاقي در شاهنامه«و ) 261- 242صص  .1363 .2ش

  .را گوشزد كرده است شاهنامهالحاقي بودن برخي از قطعات ) 690- 675
نـاگزير از اسـتفاده از    حقّقـان  قمطل هفتاد با وجود عدم انتشار كامل چاپ خالقي دهةهر چند در  - 2

و مقالـه بـا   ابوالفضل خطيبي در د. اند، اين چاپ نيز در كنار محاسن، معايب زيادي داردچاپ مسكو بوده
: ، تهـران شـاهنامه  ةهاي نشـر دانـش دربـار   مقاله ةبرگزيد) (2(و ) 1(» انتخاب اقدم يا ترجيح اصح«عنوان 

  .نقد مفصلي بر اين چاپ نوشته است) 225- 180و  179- 150: 1385دانشگاهي، مركز نشر 
ايـران   ةنامـ (» بيقـي از منظر ادبيـات تط  شاهنامه ةهاي جديد دربارجدل« ةابوالفضل خطيبي در مقال - 3
از ديويدسـن   ادبيات تطبيقي و شعر متقدم فارسيبه نقد كتاب ) 37- 25: 1380، تابستان1، ش1، سباستان

  .پرداخته است ، مذكور كه جزيي از اين كتاب است ةو از جمله مقال
) 61- 57.: 1380بهار .13- 11ش .زمينگيالن(» شاهنامهبازخواني اصولي « ةبيژن شهرستاني در مقال - 4
  .باره با تفصيل بيشتري بحث كرده استدر اين
چو بر دين كند شـهريار  ( :به عنوان نمونه در نصيحت اردشير به فرزندش شاپور چنين آمده است - 5
نه بي ديـن بـود شـهرياري بـه     / ست ديني به پايهي انه بي تخت شا/ برادر شود شهرياري و دين/ آفرين
نه بي دين بود / نه از پادشا بي نياز است دين/ برآورده پيش خرد يافته/ هدو بن تاره يك در دگر بافت/ جاي

ن بود بـي  زاين نه اين نه آن ز ا/ ويي كه در زير يك چادرندتو گ/ چنين پاسبانان يكديگرند/ شاه را آفرين
چـو  / انتو اين هر دو را جز بـرادر مخـو  / چو دين را بود پادشا پاسبان/ شان نيك سازدو انباز ديديم/ نياز
گشـايد زبـان مـرد    / كس كه بر دادگـر شـهريار  هر آن/ نگر تا نخواني ورا پارسا/ دار كين دارد از پادشادين
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مطلـق و  خـالقي ) (سـت ديـن  ا كه چـون بنگـري مغـز داد   / گوي با آفرينچه گفت آن سخن/ دينش مدار
  ).562- 232/552- 231/ 6اميدساالر، 

نشـر  (» هشـاهنام ستيزانه در هاي زنبيت« ةلفضل خطيبي در مقالزن ابوا ةنظر فردوسي دربار ةدربار - 6
باره پاسخ گفته و به نظر منفي نولدكه در اين) 26- 19صص .1382تابستان .)105پياپي( 2ش .20س .دانش

. زن را آشكار ساخته اسـت  ةنظر واقعي فردوسي دربار شاهنامهالحاقي و اصيل  ةستيزانبا يادكرد ابيات زن
 شـاهنامه برخي از زنـان   ةشواهد متعدد نقش برجست ةاي انگليسي از محمود اميدساالر با عرضنيز در مقاله

-Notes on some women of the Shahnama”, Name“: بررسي و نظر نولدكه نقد شده است
ye Iran-e Bastan, Vol.1, Spring and Summer 2001, pp23-48.  

ملّي ايران بوده كه  ةانگيزترين مسائل جغرافيايي حماسبحثيكي از  شاهنامهموقعيت مازندران در  - 7
دهد كه مازنـدران  غالب اين تحقيقات نشان مي ةدر مقاالت و گفتارهاي بسياري بدان پرداخته شده و نتيج

هـا  ترين پـژوهش مهم ةباره و نيز خالصبحث مفصل در اين. ارتباطي با مازندران ايران ندارد هيچ شاهنامه
لّـي  سـازمان اسـناد م  : تهـران (از حسين كريمـان   پژوهشي در شاهنامهتوان در كتاب وع را ميدر اين موض

  .ديد) 347- 307و  246- 141: 1375ايران، 
هاي موجود اذعـان  بر ديگر چاپق مطل پژوهان بنام به برتري چشمگير چاپ خالقيشاهنامهبيشتر  - 8
ـ  شاهنامهاين  ةر ايراني دربارپژوهان ايراني و غيشاهنامهاي از آراي چكيده. دارند  ةنامـ معرّفـي « ةرا در مقال
  .توان ديدمي) 226- 222: 1387، بهار25- 24، ش7، سفرهنگ مردم، »مطلقتصحيح خالقي ةشاهنام

  كتابنامه

مقاالت منتشر شـده  مجموعه(هاسرگذشت .»سرگذشت حكيم ابوالقاسم فردوسي«). 1996. (بدري. آتاباي
 .227- 220صص. كتابفروشي ايران): مريلند(بتسدا. )مرزيونزبان بردر نشريات فارسي

اسـفند و  ( 177- 176ش. چيسـتا . »غيـر جانبـدارها   ةنقدي بر نقد به شيو«). 1380- 1379. (ناصر. آقاجري
 .573- 561صص). فروردين

). شـهريور ( 167ش. كيهـان فرهنگـي  . »سـان عـروس  يكي پهن كشتي بـه «). الف) (1379. (سجاد. آيدنلو
 .67- 64صص

). مـرداد ( 34ش. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. »يكي ژرف درياست بن ناپديد«). ب) (1379. (ــــــــــــ 
 .29- 26صص
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 .13- 5صص). فروردين( 18ش. گلچرخ. »تغزّل بر بام حماسه«). 1377. (خسرو. گانياحتشامي هونه
چاپ . )1385پژوهشي تا سال  هاياز آغاز نوشته(شناسي فردوسي و شاهنامه  كتاب). 1390. (ايرج رافشا

 .مركز پژوهشي ميراث مكتوب: تهران. چهارم
ـ . »ادب پهلواني در داستان رسـتم و اسـفنديار  «). 1374. (منوچهر. اكبري ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  ةمجلّ

 .204- 173صص. 136- 133ش. 33س. انساني دانشگاه تهران
ادبيـات و علـوم انسـاني     ةدانشكد ةمجلّ. »اهنامهششايست و ناشايست زنان در «). 1380. (ـــــــــــــ 

 .81- 61صص). تابستان و پاييز( 159-158ش. دانشگاه تهران
. )اسـتاد دكتـر مهـرداد بهـار     ةيادنامـ (مهر و داد و بهار . »مزدك در شاهنامه«). 1377. (اميركاووس. باالزاده

 .57- 45صص. انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران. گردآوري اميركاووس باالزاده
). بهـار ( 25- 24ش. 7س. فرهنـگ مـردم  . »مطلـق تصـحيح خـالقي   ةشـاهنام  ةناممعرّفي«). 1387. (بي نام

 .226- 222صص
و آثـار و   شـاهنامه تأملي در تعبير سهروردي از سرانجام نبرد اسفنديار با رسـتم در  «). 1372. (باقر.  پرهام

 .352- 324صص). تابستان( 18ش. شناسياناير. »نتايج آن در تاريخ انديشه و سياست در ايران
 .15- 14صص). اسفند( 46ش. واگيله. »ايليادبر شاهنامه هاي مواردي از برتري«). 1376. (گيتي. كارتجربه
 ةمجموعـه مقـاالت كنگـر   (امنميرم از اين پس كه من زنده. »صورتگري فردوسي«). 1374. (جليل. تجليل

. دانشـگاه تهـران  : تهـران . چـاپ اول . مرضـا سـتوده  بـه كوشـش غال  . )جهاني بزرگداشـت فردوسـي  
 .323- 313صص

). تابسـتان ( 4ش. زبـان و ادب . »ملّـي  ةپهلـوان در حماسـ   ةگيري چهـر شكل«). 1377. (سيدمحمد. ترابي
 .19- 8صص

نميـرم از ايـن پـس كـه مـن      . »شاهنامهتصويري در بخش اساطيري هاي جنبه« ).1374.(فريدون. زادهتقي
. چـاپ اول . به كوشش غالمرضا ستوده. )جهاني بزرگداشت فردوسي ةعه مقاالت كنگرمجمو( ام زنده
 .774- 763صص. دانشگاه تهران: تهران

. ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه تهـران      ةدانشكد ةمجلّ. »شاهنامهتفسير بيتي از «). 1372. (جعفر. ثامني
 .321- 310صص. 128- 125ش. 31س
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- 102صـص ). زمسـتان ( 4ش. 2س. هستي ةفصلنام. »فردوسي در چين ةمشاهنا«). 1373. (جان هون نين
107. 
. »فردوسـي  ةشـاهنام در ) سـاالري دين(همبستگي دين و دولت«). 1380. (عزيزاهللا و تيمور مالمير. جويني

 .61- 43صص). تابستان( 2ش ةضميم. ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ةدانشكد ةمجلّ ةضميم
 .71- 68صص). بهمن( 40ش. كتاب ماه ادبيات و فلسفه. »پاسخ به نقد«). 1379(. ــــــــــــــ 

زال قهرمـان حماسـي ايـران در تـاريخ ارمنسـتان موسـس        ةبازتـاب افسـان  «). 1375. (بابكن. چوگاسزيان
 .24- 16صص). پاييز و زمستان( 4- 3ش. پيمان. هرميك آقاكيان ةترجم. »خورناتسي

 .سمت: تهران. چاپ اول. انسانياي بر روش تحقيق در علوممقدمه). 1382. (محمدرضا. نياحافظ
 .785- 780صص). تير( 120ش. چيستا. »گامي چند با شاهنامه«). 1374. (بهمن. حميدي
 ةنامـ پـژوهش . »فردوسـي  ةشـاهنام آن بـا   ةبررسي آثار شكسـپير و مقايسـ  «). 1380. (سيد جعفر. حميدي

 .63- 51صص). پاييز( 31ش. د بهشتيهيشگاه شادبيات و علوم انساني دان ةدانشكد
). تيـر ( 177ش. كيهـان فرهنگـي  . »فردوسـي  ةشاهنامسيماي مظلومان در «). 1380. (محمد. خاكپور پرمهر

 .37- 36صص
 .260- 240صص). دي - آبان( 70- 68ش. كلك. »گفتگو«). 1374. (جالل. مطلقخالقي

- 675صـص . 4ش. 1س. شناسـي ايران. »ي در شاهنامهالحاق ةمعرّفي سه قطع«). 1368. (ــــــــــــــــ 
690. 

 .261- 242صص. 2ش. 3س. نامهايران. »شاهنامهمعرّفي قطعات الحاقي در «). 1363. (ــــــــــــــــ 
 ةهـاي نشـر دانـش دربـار    مقالـه  ةبرگزيد). 1(» انتخاب اقدم يا ترجيح اصح؟«). 1385. (ابوالفضل. خطيبي

 .179- 150صص. دانشگاهيمركز نشر : تهران. شاهنامه
 ةهـاي نشـر دانـش دربـار    مقالـه  ةبرگزيـد ). 2(» انتخاب اقدم يا ترجيح اصح؟«). 1385.(ـــــــــــــــ 

 .225- 180صص. دانشگاهيمركز نشر : تهران. شاهنامه
). تابســتان( 2ش. 20س. نشــر دانــش. »شــاهنامه ســتيزانه درهــاي زنبيــت«). 1382. (ـــــــــــــــــ 

 .26- 19صص
. ايـران باسـتان   ةنامـ . »از منظر ادبيات تطبيقي شاهنامه ةهاي جديد دربارجدل«). 1380. (ـــــــــــــــ 

 .37- 25صص). تابستان( 1ش. 1س
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. 2س. گلستان. »حال فردوسي ةعدم اصالت بعضي روايات مشهور در ترجم«). 1377. (محمد. دبيرسياقي
 .31- 15صص. جان و خرد ةحماس ةنامويژه. 4ش

). تابسـتان ( 4ش. زبـان و ادب . »تـأملي تـازه در انديشـه و آرمـان فردوسـي     «). 1377. (محمـود . اهيرگد
 .89- 73صص
). بهـار ( 1ش. 6س. پارسـي  ةنامـ . »هـاي ملّـي  اي از مشـتركات حماسـه  پـاره «). 1380. (كـاظم . دزفوليان

 .50- 42صص
). شـهريور ( 30ش. كلـك  .»پيگيـري يـك جسـتار   . از فردوسـي تـا محمـود   «). 1371. (جليـل . دوستخواه
 .163- 154صص

دكتـر مهـرداد    ةيادنامـ (ياد بهـار  .»فردوسي ةشاهناممرگ و رستاخيز در  ا،خد«). 1376. (ـــــــــــــــ 
 .559- 523صص. آگه: تهران. چاپ اول. )بهار

چـاپ  . اهـ ايران يادماني از فراسوي هزاره ةحماس. »آفريني بر آفريدگار حماسه«). 1380. (ــــــــــــــ 
 .338- 325صص. آگه: تهران. اول
 26- 25ش. كلـك . »)شـاهنامه هـا در  روايتـي از نبـرد آيـين   (در پس آينه «). 1371. (هوشنگ. باديآدولت
 .21- 7صص). فروردين و ارديبهشت(

. بخـارا . فرهـاد عطـايي   ةترجمـ . »شاهنامهسوگواري زنان به عنوان اعتراض در «). 1379. (الگا. ديويدسن
 .15- 8صص). و تير خرداد(12ش

- 5987صص. 10ج. دكتر محمود افشار ةناموار. »شاهنامهپساوندان «). 1377. (محسن). پرند(ذاكرالحسيني
6018. 

بهـار  ( 8- 7ش. زبان و ادب. »فردوسي ةشاهنامپيوند بزرگان و پهلوانان در «). 1378. (آسيه. نيا عمرانذبيح
 .124- 121صص). و تابستان
 .48- 33صص). زمستان( 4ش. انجمن ةنام. »ملّي ايراني ةباربد در حماس«). 1380(. منصور. رستگارفسايي

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد . »و مثنـوي  شـاهنامه هاي همسو در ها و كنشكشش«). 1378. (سكينه. رسمي
 .46- 23صص). پاييز( 172ش. انساني تبريز

- شـاهنامه همايش  ةويژ(مرداد . اصفهانفرهنگ  .»و مسئوليت ما شاهنامه«). 1380. (اصغرعلي. پوررمضان

 .25- 24صص). هيپژو
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مجموعـه مقـاالت   . »)اندر حديث حكـيم طـوس  (ها به سوي روشنايي«). 1378. (ذوالفقار. خرّميرهنماي
. دانشـگاه هرمزگـان  ). 1375بهمـن ( زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگـان  ةچهارمين همايش ساالن

 .102- 89صص
 .202- 196صص. 4ش. 3س. يغما. »ايلياد وشاهنامه «). 1329. (عبدالحسين. كوبزرين

ادبيـات و علـوم انسـاني     ةدانشكد ةنامپژوهش. »شناسمرد نيكيدانشي«). 1379. (محمدسيدعلي. سجادي
 .18- 12صص). پاييز و زمستان( 28ش. د بهشتيهيدانشگاه ش

هـاي  سـايه . »هاي حماسي ايـران در منظومهگرشاسب  ةبازشناسي بقاياي افسان«). 1378. (بهمن. سركاراتي
 .286- 251صص. قطره: تهران. )مقاالت فارسي ةگزيد(شكارشده

. آموزش زبان و ادب فارسـي  رشد. »پدركشي و پسركشي در اساطير«). 1372. (علي. گردفرامرزيسلطاني
 .29- 20صص). تابستان( 33ش
ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  ةنامـ پژوهش. »امهشاهنهاي طنز و تغيير لحن در جنبه«). 1378. (عباس. سلمي

 .226- 217صص). بهار و تابستان( 25ش. د بهشتيهيانساني دانشگاه ش
 .61- 57صص). بهار( 13- 11ش. زمينگيالن. »شاهنامه بازخواني اصولي«). 1380. (بيژن. شهرستاني
 .139- 129صص). بهار( 30- 29ش. دانش. »فردوسي ةشاهنامنظري در «). 1371. (اهللاشيخ امان

. 7ش. اقباليـات  .»فردوسـي  ةشـاهنام پند و حكمـت و اخـالق در   «). 1992- 1991. (ظهير احمد. صديقي
 .141- 121صص

زبان و . »شاهنامهمرگ و جهان پس از مرگ در  ةمروري بر مسأل«). 1375. (سيدمحمود. طباطبايي اردكاني
 .106- 77صص). بهار( 1ش. ادب
ادبيـات   ةدانشـكد . »هاي ايراني و غيـر ايرانـي  اجمالي حماسه ةمقايس«). 1377. (اسحاق. اسفرجانيطغياني

 .130- 98صص). بهار( 12ش. اصفهان
ت بخشـيدن بـه تـاريخ      ةرمزگشايي افسان«). 1378. (حسين. زاده غريبعلي نبرد با ديو سپيد و كليد عينيـ

 .27- 25صص). بهمن و اسفند( 377ش. فروهر). بخش اول(»ايران ةافسان
ت بخشـيدن بـه تـاريخ      ةرمزگشايي افسان«). 1379. (ـــــــــــــــــ ــــ نبرد با ديو سپيد و كليد عينيـ

 .32- 30صص). فروردين و ارديبهشت( 378ش. فروهر). بخش دوم(»ايران ةافسان
 .سخن: تهران. چاپ اول. پژوهشي –علمي  ةآيين نگارش مقال). 1385. (محمود. فتوحي
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 3ش. تــابران. »شــاهنامههــاي ايرانيــان در شــناختي ويژگــيرســتم و نشــانه«). 1380. (بتــول. فخراســالم
 .14- 8صص). ارديبهشت(

. چـاپ سـوم  . مطلـق و همكـاران  به كوشش جالل خـالقي . جلد 8. شاهنامه). 1389. (ابوالقاسم. فردوسي
 .المعارف بزرگ اسالميمركز دايره: تهران
 .116- 104صص). تابستان( 4ش. هستي ةمفصلنا. »داستان زندگي«). 1379. (محمود. فضيلت
 .سازمان اسناد ملّي ايران: تهران. پژوهشي در شاهنامه). 1375. (حسين. كريمان
. مركز: تهران. اي ديگراز گونه. »گوميچشن و ويچارشن. سهراب و سياوش«). 1368. (الدينجالل. كزّازي

 .16- 1صص
 .18- 7صص). بهار( 2ش. فرهنگ كردستان. »جهان فراخ شاهنامه«). 1379. (ــــــــــــــــ 

نميـرم از ايـن پـس كـه مـن      . »حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي    ةشـاهنام سوگند در «). 1374. (حسين .كياني
. چـاپ اول . به كوشش غالمرضا سـتوده . )جهاني بزرگداشت فردوسي ةمجموعه مقاالت كنگر(ام زنده
 .230- 211صص. دانشگاه تهران: تهران

 .447- 446صص). تابستان( 2ش. 10س. شناسيايران .»از اسطوره تا تاريخ«). 1377. (جالل. متيني
- 120صـص ). بهـار ( 4ش. قند پارسي. »بيني در مباني اعتقادي فردوسيانسان«). 1371. (محمداسلم خان

128. 
. جديـد  ةدور. نـو  نگاه. »ديالكتيك قدرت و حقيقت در رستم و سهراب«). 1380. (محمدرفيع. محموديان

 .34- 28صص). ارديبهشت( 4ش
). دي - مهـر ( 7- 6ش. 2س. تابران. »در آسياي مركزي وهيپژشاهنامه«). 1380. (رحيم. مسلمانيان قبادياني

 .94- 91صص
 .39- 33صص). پاييز( 20ش. صوفي. »فردوسي ةبرداشتي از زال و روداب«). 1372. (اصغرعلي. مظهري
فـروردين و  ( 43- 42ش. كتاب ماه تـاريخ و جغرافيـا  . »فردوسي و شاهنامه«). 1380. (سيدحسن. موسوي

 .45- 44صص). ارديبهشت
- شـاهنامه همـايش   ةويژ(مرداد . فرهنگ اصفهان. »فردوسي ةشاهنامپيام «). 1380. (سيدعطاءاهللا. مهاجراني

 .17- 11صص ).هيپژو
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علـوم  ادبيـات و   ةدانشـكد . »تحول شخصيت گرشاسـب در اسـطوره و حماسـه   «). 1380. (ايرج. مهركي
 .213- 197صص). بهار( 32ش. انساني دانشگاه تربيت معلّم

دي و ( 77ش. دنيـاي سـخن  . »فردوسـي  ةشـاهنام  ةچند سـئوال دربـار  «). 1376. (فخرالدين. ميررمضاني
 .85- 84صص). بهمن

 .169- 168صص). زمستان( 7ش. رودزنده. »شاهنامه شاعر و پهلوان در«). 1379. (الدينحسام. نژادنبوي
). زمسـتان ( 1ش. شـناخت ايران .»ملّي ايران ةاسامي خاص ارمني مأخوذ از حماس«). 1374. (گ. ندياننعلب

 .139- 105صص
فـروردين و ارديبهشـت و   ( 54ش. ادبيات داسـتاني . »شاهنامه وايلياد «). 1380. (فرحناز. نعيمي برچلويي

 .77- 74صص). خرداد
پـاييز و  ( 123- 122ش. ادبيـات مشـهد   ةدانشـكد  ةجلّم. »كلك هنرآفرين فردوسي«). 1377. (نقيب. نقوي

 .474- 455صص). زمستان
همـايش   ةويـژ (مـرداد  . فرهنگ اصفهان. »نقش فردوسي در حفظ هويت ايراني«). 1380. (فريدون. وحيدا

 .34- 30صص. )هيپژوشاهنامه
 .360- 357صص). دي و بهمن( 155- 154ش. چيستا. »جويو اين رستم صلح«). 1377. (مهدي. وزيري
شـركت  : تهـران . موحـد و پرويـز مهـاجر    ضياء ةترجم. ادبيات ةنظري). 1373. (رنه و اوستين وارن. ولك

 .انتشارات علمي و فرهنگي
ــات. »فردوســي ةشــاهناممــوارد طنــز و هجــا در «). 1992- 1991. (خواجــه حميــد. يزدانــي 7ش. اقبالي .

 .97- 71صص


