مرجعی مفید و کتابی خواندنی در شاهنامهپژوهی
کامـران فرهـادی
فردوسی و شاهنامهس�رایی :گزیدهای از مقاالت دانشنامۀ
زبان و ادب فارس�ی (به سرپرس�تی اس�ماعیل س�عادت)،
نوش�تۀ جالل خالقی مطلق و دیگران ،تهران :فرهنگس�تان
زب�ان و ادب فارس�ی ،1390 ،قطع رقع�ي 1202 ،صفحه،
 25000تومان.

ب��ه مناس��بت «همایش ه��زارۀ ش��اهنامه» ــ ک��ه اواخر
اردیبهش��ت  1390به ه ّمت فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی
در بنیاد ایرانشناس��ی برگزار شد ــ  برگزیدهای از مدخلهای
دانشنامۀ زبان و ادب فارسی دربارۀ فردوسی ،شاهنامه و ادبیات
حماسی ایران نیز در یک مجلّد منتشر شد.
فردوس��ی و شاهنامهسرایی ش��امل بیش از یکصد مقالۀ
دانش��نامۀ زبان و ادب فارس��ی اس��ت؛ مرجعی که این سالها
زیر نظر اس��تاد اس��ماعیل سعادت تدوین میش��ود و تا کنون
س��ه جلد از ش��ش جلد آن (تا اواخر حرف «س») منتش��ر شده
است .بیشتر مقاالت کتاب نیز از مدخلهای جلدهای چهارم تا
مفصل «فردوسی» و
ششم دانشنامه است؛ بخصوص دو مدخل ّ
«ش��اهنامۀ فردوسی» که مجموع ًا بیش از  150صفحه از کتاب
را دربر دارد و خود در حکم کتاب کوچکی اس��ت در ش��ناخت
فردوسی و اثر بزرگ او.
مقاالت کتاب در  11بخش تنظیم ش��ده است  :نخستین
بخش (پیش��ینۀ شاهنامهس��رایی در ایران) ش��امل سه مقالۀ
«حماس��ه»« ،شاهنامهس��رایی» و «خداینامه» است .در بخش
دوم (حماس��ههای پیش از ش��اهنامۀ فردوس��ی و سرایندگان
و حامی��ان آنه��ا)  10مدخل «ی��ادگار زریران»« ،اب��ن مقفّع»،
«آزادسرو»« ،شاهنامۀ مس��عودی مروزی»«  ،ابوالمؤیَّد بلخی»،
«ابوعلی بلخی»« ،ابومنص��ور مح ّمدبن عبدالرزاق»« ،ابومنصور
عمری»« ،ش��اهنامۀ ابومنصوری» و «دقیق��ی» را میخوانیم.
َم َ
نویسندۀ اغلب مقاالت این دو بخش جالل خالقی مطلق است.
بخش سوم (ابوالقاسم فردوس��ی و شاهنامۀ او) شامل دو
مفصل«فردوس��ی» و «شاهنامۀ فردوسی» است .نویسندۀ
مقالۀ ّ

هر دو مقاله دکتر جالل خالقی مطلق اس��ت .مقالۀ «فردوسی»
دربردارندۀ ش��رح احوال او و ماجرای س��رودن شاهنامه است
مفص ِل «ش��اهنامه» ش��امل هفت قس��مت اس��ت :در
و مقالۀ ّ
بخش آن ،نکاتی دربارۀ «عنوان ،مأخذ و تاریخ نظم،
نخس��تین ِ
تقسیمبندی ،س��اختار و موضوعات شاهنامه» بیان شده است.
(زبان ش��اهنامه) ،مطالبی دربارۀ وزن و قافیۀ
در بخ��ش بعدی ِ
غیرفارسی بهکاررفته
شاهنامه و نکاتی درباب واژگان فارسی و
ِ
در این کتاب ،باختصار ،آمده است .همچنین برخی ویژگیهای
دس��توری شاهنامه توضیح داده ش��ده است .بخش سو ِم مقاله
به «سبک شاهنامه» اختصاص یافته و مؤلف در آن ،به بررسی
کارب��رد انواع آرایههای بدیع��ی (لفظی و معنوی) و صور خیال
بخش این مقاله
(بینش
ِ
در شاهنامه پرداخته اس��ت .چهارمین ِ
حاوی نکاتی خواندنی راج��ع به «بینش دینی»،
ش��اهنامه) نیز
ِ
«بین��ش اخالقی»« ،بینش پادش��اهی» و «بین��ش پهلوانی» در
بازتاب اعتقاداتِ ادیان
ش��اهنامه اس��ت .مؤلف در این بخش
ِ
اخالقی این
گوناگون را در شاهنامه بررسی کرده و آموزههای
ِ
کتاب را نیز کاویده اس��ت .پنجمین بخش مقاله نیز به بررسی
ادبی منظوم و منثو ِر فارسی در دورههای
تأثیر ش��اهنامه بر آثار ِ
بع��د و نیز بر ادبیات س��ایر ملل اختصاص یافته اس��ت .در این
بخش همچنین به تأثیر این اثر در آداب و رسوم ،فرهنگ و هنر
دیروز و امروز ایرانزمین اش��اره ش��ده است .موضو ِع ششمین
معرفی کهنترین و مهمترین نس��خههای
بخ��ش مقاله ه��م ّ
معرفی کوتا ِه مهمتری��ن چاپهای این اثر
خط��ی ش��اهنامه و
ِ
ِ
در ایران و جهان اس��ت .در ای��ن بخش همچنین به چاپهای
نس��خهبرگردان ،مجموعههای مص ّور ،برگزیدههای شاهنامه
و نی��ز انواع فرهنگهایی که دربارۀ ش��اهنامه نوش��ته ش��ده،
اشاره رفته اس��ت .هفتمین بخش این مقاله نیز به ترجمههای
ش��اهنامه و پژوهشهای محقّقان دربارۀ این کتاب اختصاص
پایان این بخش نیز مقالۀ «آرامگاه فردوسی» به
یافته است .در ِ
قلم جعفرشجا ِع کیهانی را میخوانیم  .
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در ی��ک م��ورد از این قاعده عدول ش��ده و نام ش��اهنامهپژو ِه
هلن��دی ،خانم گابریله فاندن ب��رخ ،را ذیل «گ» آوردهاند .در
نمایۀ «کتابها» نیز «ش��اهنامۀ فردوس��ی» را ب��ه عنوان یکی از
مدخله��ا آوردهاند که عجیب اس��ت و طرفهتر آنکه در برابر
آن بیش از   470عدد (ش��ماره صفحه) نوش��تهاند؛ حال آنکه
ّ
کل کتاب (فارغ از مق ّدمهها و نمایهها)  1118صفحه اس��ت و
حدود  200صفحهاش هم کتابنامهها یا صفحات سفیدی است
که پس از هر مقاله آمده و قاعدت ًا در آن صفحات قرار نیس��ت
مطلبی دربارۀ «ش��اهنامه» بیاید .میمانَ��د حدود  900صفحه؛
نصف بیشت ِر صفحات کتاب را در برابر «شاهنامه»
یعنی شمارۀ ِ
نوش��تهاند .اگر نمایه قرار اس��ت به کمک خوانن��ده بیاید ،باید
پرسید آیا ممکن است خوانندۀ این کتاب ،در نمایه دنبال چنین
مدخلی بگردد؟ و اگر بگردد ،براستی آیا گشتن در  470صفحه
کمک��ی به او میکند؟ وانگهی چه بس��ا در بس��یاری صفحات
دیگر هم مطلبی دربارۀ «شاهنامه»آمده باشد ،گو اینکه نامش
نیامده باشد .تکلیف آن صفحات چیست؟ در چنین مواردی ــ
اگر نخواهند از نمایۀ تحلیلی اس��تفاده کنند ــ معمو ًال کلمهای
را که موضوع اصلی کتاب است ،نمایه نمیکنند .اگر هم نمایه
کردن��د ،به جای آنکه چندصد عدد را در چندين صفحه ردیف
کنند ،به ذکر عبارت «اغلب صفحات» یا «تقریب ًا تمام صفحات»
بسنده میکنند.
امتیاز مهمی که این مجموعه بر بس��یاری دیگر از کتابهای
این حوزه دارد ،س��پردن کار تألیف مقاالت به شاهنامه
شناسان
ِ
نامدار است( .دکتر جالل خالقی مطلق ،دکتر محمود امیدساالر
و ابوالفض��ل خطیب��ی ،به ترتیب با ن��گارش  11 ،28و  7مقاله
س��هم عمدهای در پدیدآمدن این مجموعه داش��تهاند ).به این
زبان کتاب را هم اضافه
نکته باید د ّق ِت نویس��ندگان و
ِ
سالمت ِ
کرد.
چینی
عالوه بر اینه��ا ،انتخاب حروف چش��منواز ،حروف ِ
کمغلط و انتخاب قطع و کاغذ مناس��ب ،موجب ش��ده اس��ت
که فردوس��ی و شاهنامهسرایی نه تنها مرجعی قابل اعتماد که
کتابی خوشدست و خوشخوان نیز باشد.

در بخ��ش چهارم کت��اب مقاالتی دربارۀ  41ش��خصیت
اس��اطیری و داستانی ش��اهنامه گردآمده اس��ت؛ «کیومرث»،
«ضحاک» (نوش��تۀ ژاله آموزگار)« ،سیامک»« ،گودرز»،
«جم»ّ ،
«س��یاوش» (نوش��تۀ میرجاللالدی��ن کزازی)« ،هوش��نگ»،
«طهمورث»« ،کیخس��رو» (نوش��تۀ چنگیز موالیی)« ،آبتین»،
تفضل��ی)« ،گرشاس��پ»« ،آرش»
«فری��دون» (نوش��تۀ احم��د ّ
(نوش��تۀ ابوالفضل خطیبی)« ،کاوه»« ،گیو»« ،رستم»« ،فرامرز»،
«اش��کبوس»« ،زریر» (نوش��تۀ جالل خالقی مطل��ق)« ،زال»،
«ارجاسپ» (نوشتۀ محمود امیدساالر)« ،افراسیاب»« ،اسفندیار»
س��جاد آیدنلو) و «گشتاسپ» (نوش��تۀ حسن رضایی
(نوش��تۀ ّ
باغبیدی) عناوین برخی از مقاالت این بخش اس��ت .پنجمین
بخش کتاب «دربارۀ برخی از آفریدههای اساطیری در شاهنامه»
است؛ با مقاالتی دربارۀ «اهریمن»« ،دیو»« ،دیو سفید»« ،اژدها»،
«س��یمرغ»« ،رخش»« ،اکوان دیو» و «ک��رم هفتواد» .در بخش
ششم مقاالتی «دربارۀ برخی از جایها در شاهنامه» میخوانیم؛
ندِز»« ،دژ گنبدان»« ،توران»« ،مازندران»
«آذرگشس��ب»« ،رویی 
و «سیس��تان» عناوین مقاالت این بخش است .هفتمین بخش
کتاب ش��امل سه مقالۀ «ببر بیان»« ،درفش کاویانی» و «درفش
پهلوانان و شاهان» اس��ت .بخش هشتم نیز شامل چهار مقالۀ
مفصل دربارۀ داستانهای «رستم و سهراب» (نوشتۀ ابوالفضل
ّ
خطیب��ی)« ،هفتخ��ان رس��تم»« ،رس��تم و اس��فندیار»« ،بیژن
و منی��ژه» و دو مقال��ۀ کوتاه دربارۀ دو داس��تان «دوازده رخ» و
«هفتخان اسفندیار» اس��ت .پنج مقالۀ اخیر نوشتۀ دکتر جالل
خالقی مطلق اس��ت .سه مقالۀ «ش��اهنامۀ بُنداری»« ،شاهنامۀ
بایس��نقری» و «ش��اهنامۀ شاهطهماس��بی» بخش نهم کتاب
را تش��کیل میدهند  .بخش دهم نی��ز دربردارندۀ مقاالتی در
معرفی  22اثر حماس��ی منظوم و منثور ادب فارس��ی است که
ّ
جملگی بعد از ش��اهنامۀ فردوس��ی پدیدآمدهاند .آخرین بخش
کتاب هم س��ه نمایۀ «نامهای اس��اطیری و تاریخی»« ،کتابها»
و «جایها» اس��ت .نمایه با د ّقت فراوان تنظیم شده و راهگشای
خوانندگان اس��ت .نکتۀ عجیبی که در «نمایۀ نامها» به چش��م
(اع��م از ایرانی و
میآی��د ،این اس��ت که هرچند نام معاصرین
ّ
ترتیب «نام خانوادگی ،نام» مرتّب ش��ده اس��ت،
غیرایرانی) به
ِ

■
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