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  بوطيقا و سياست در شاهنامه

  ،351تعداد صفحه ، )چاپ اول( 1396سخن، : محمود اميدساالر، تهران

  1سجاد آيدنلو

  

شـود غلبـه و تكـرارِ نقـدِ ديده مـييژگيِ نماياني كه در بعضي كارها شناسيِ پژوهش و مبانيِ نظريِ كار، وبه لحاظِ روش
و فنِّ تصحيحِ متونِ فارسي است كـه بعضـاً حّتـي بـه  شاهنامهدربارة ) اروپايي و آمريكايي(برخي نظريّاتِ محقّقان غربي 

هاي  ترين كارهايِ دكتر اميدساالر در اين باب به زبان فارسي در سـالاز مهم. نيز كشيده است» جدل«تعبيرِ خود ايشان به 
، ضـميمة )شناسـي در مغـرب زمـينشاهنامه و ابعاد ايدئولوژيك شـاهنامه(متون شرقي، شيوه هاي غربي اخير، دو رسالة 

 1393، سـال ميـراثآينـة  32، ضميمة شمارة هاي غربيِ تحقيقعلّامه قزويني و شيوهو  1388، سالآينة ميراث 17شمارة 
ترِ آراي انتقاديِ خويش كتابي هم به زبان انگليسـي دكتر اميدساالر در پيِ همين تفكّر و براي تأثير بيشتر و گسترده. است

بـه  بوطيقا و سياست در شاهنامهتازگي با نام اند كه ترجمة فارسيِ آن بهدر آمريكا چاپ كرده) م 2011(نوشته و در سال 
وان آقاي فرهاد اصالًني و خانم معصومه پورتقي از سوي انتشارات بنياد موقوفات دكتـر محمـود افشـار قلم دو مترجمِ ج

  .با همكاري نشر سخن منتشر شده است
موضع تهاجمي غرب نسبت به ايران بر ماهّيت گفتمان آكادميك «اين است كه  اثرفرضِ دكتر اميدساالر در پيش

بـه عقيـدة ايشـان  ).34: 1396اميدساالر (»يعني حماسة مّلي ايران تأثير گذاشته است ترين نماد فرهنگي ايراندر باب مّلي
پژوهي غربي تالش سرسختانة آن است براي تبديل آنچه ايراني و اسالمي است بـه چيـزي ترين ويژگي شاهنامهشرورانه«

هايِ غلـطِ  ترين و بارزترين ديدگاهيكي از مهم). 35:همان(»شود تلّقي مي» مسيحي«و » غربي«تابع و تحت سلطة هر آنچه 
منـابعِ / درستي نقد و رد شده، شفاهي انگاشتنِ منبـعشناسيِ غربي كه در اين كتاب و چند مقالة دكتر اميدساالر بهشاهنامه

ادبّيـاتِ يونـانِ باسـتان و (اروپـايي / هاي متـونِ غربـيتحميلِ ويژگي/ است كه ناشي از تطبيق شاهنامهفردوسي در نظم 
  .ايراني است -و آثارِ تمدّنِ اسالمي شاهنامهبر ) وپايِ قرونِ وسطيار

غير از ديباچة فارسيِ خودِ مؤلف دانشمند و ديباچة مترجمانِ محتـرم، يـك  بوطيقا و سياست در شاهنامهكتاب 
اميدسـاالر از دكتـر ) 31 -27صـفحات(در پيشـگفتار. گيـري دارد پيشگفتار، يك مقدّمه، يازده فصل و يك بخـشِ نتيجـه

مقدّمـة كتـاب . انـدگـزاري كـردهنيكـي نـام بـرده و سـپاسهاي  تحصيل و تحقيق، به استادان و دوستانِ خويش در سال
هـاي  جويانة غربي بر پژوهشپردازد كه در نقدِ تأثير نگاهِ ستيزهبه تبيينِ مبناي نظري و موضوعِ اثر مي) 46 -33صفحات(

انـد و در برخـي تصـريح كـرده 34گونه كه خودِ دكتر اميدسـاالر در صـفحة البّته همان. شناختي در آن ديار استشاهنامه
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بينيم، ايشان عالوه بر مخالفت با نظرّيـاتِ محقّقـان غربـي گـاهي بعضـي آرايِ مشـهور و متـداول و فصول كتاب هم مي
تـرين ند كه شايد نظرگيرترين و عجيـبارا نيز نقد كرده شاهنامهايراني دربارة فردوسي و / شدة به اصطالح شرقيپذيرفته

در نظـرِ دكتـر . باشـد كـه در ادامـه بـه آن خـواهيم پرداخـت 124سرايي در صفحةآنها دربارة هدفِ فردوسي از شاهنامه
از تلفيـق «پژوهان ايراني نيز اميدساالر افزون بر پژوهندگانِ غربيِ متأثّر از سياستِ حاكم بر كشورشان، بسياري از شاهنامه

  ). 124:همان(»اند بي از مكتب ماركسيسم و ايدئولوژي نژادپرستي اروپايي ملهمعجي
هايِ زمـان زنـدگيِ فردوسـي و  با نامِ شاهنامه و مرجعّيت فرضي غرب، دربارة تفاوت 74-47فصل اوّل كتاب، صفحات 

ايسـة فردوسـي را بـا هـومر اسالمي با اروپايِ قرون وسطي است و به دليلِ ايـن اختالفـات، ارتبـاط و مق -تمدّن ايراني
تاريخچة كوتاهي از روند انتقال شـاهنامه گزارشـي  مسير يك حماسه،با نام  93 -75فصل دوم،صفحاتداند؛ نادرست مي

فصـل سـوم  ايي، يوناني، پهلوي و فارسي است؛پهلواني ايران بر اساسِ شواهدِ اوست -كوتاه از سابقة تدوينِ رواياتِ مّلي
منظوم و منثـورِ پـيش از فردوسـي يعنـي  شاهنامةبه فارسي دري دربارة چند : در ميهن شاهنامه با نام 111 -95صفحات 

فصـل  شده است؛بحث  شاهنامة ابومنصوريابوالمويّد بلخي و  شاهنامةابوعلي بلخي،  شاهنامةمنظومة مسعودي مروزي، 
منثـورِ ابومنصـوري معرّفـي و  شـاهنامةفردوسي و نسخة منثـورش، : داري با نام نهايت امانت 120 -113چهارم صفحات

چـرا ) (126 -121صـص(فصـل پـنجم  بـوده اسـت؛ شاهنامهتأكيد شده است كه اين كتاب يگانه منبعِ فردوسي در نظم 
رايشِ ) شاهنامه؟ نام دارد و در آن اين نظر اظهار شده كه برخالفِ سخنِ معروف و مقبول، هـدف اصـليِ فردوسـي از سـَ

هـاي زنـدگي خـويش و كسـب نگ ايراني و زبان فارسي نبوده و او فقط در صددِ تـأمينِ هزينـهداشتِ فرهشاهنامه پاس
هـا طرحـي از بـا نـام مـردي در افسـانه 143 -127فصل ششم صـفحات ه بوده است؛شهرت به عنوان بهترين شاعرِ زمان

به دسـت داده  شاهنامهدر متنِ  هاي موجوداي و بر پاية اندك آگاهي سرگذشتِ فردوسي به دور از شاخ و برگهاي افسانه
يكي اينكـه  فردوسـي در : با نام شاعر، شاه و زبان چند نكتة اصلي وجود دارد167 -145فصل هفتم صفحاتشده است؛ 

ثانياً برخالفِ قولِ مشهور، او پدرِ فرهنـگ ايرانـي و زبـان  انة مخالفت با اعراب نداشته است؛گراي انگيزة مّلي شاهنامهنظمِ 
مند  هايِ موجودِ زبان فارسـي بـراي آفريـدنِ شـاهكاري شـكوه نظير از قابلّيتو هنر او استفادة اديبانه و بي فارسي نيست

مذهبيِ فردوسـي سـببِ اصـليِ طـردِ  تباريِ محمود يا شيعهنادرست شهرت يافته ترك رغم آنچه به است؛ سوم اينكه باز به
مواضـعي عليـه : پارچگي حماسـي نسجام و يك( هاي نام ا يازدهم بادر فصولِ هشتم ت .از دربارِ غزنه نبوده است شاهنامه

) رانـي تـا برانـدازياز هـوس(و ) داسـتان اكـوان: كشـتن ديـوان، عـزل شـاهان(، )رقابـت بـرادران(، )تحليلهاي نـاقص
اري شـناختي و سـاختخان رستم، فرود، اكوان ديو و بيژن و منيـژه از منظـرِ روانهاي هفت داستان) 228 -169صفحات(

داستانيِ  -ها با وحدت و ساختارِ منطقي تحليل و با عرضة تفسيرهايي خاص بر اين نتيجه تأكيد شده است كه اين داستان
هايي مستقل و غيروابسته نيستند كه نبودِ آنهـا خللـي در  كّليتِ حماسة مّلي ايران پيوندي استوار و منسجم دارند و روايت

ُلبّ سـخن ) 255 -229صفحات) (محوري شاهنامه و استبداد اروپا: گيرينتيجه(اني در بخشِ پاي. اين ساخت ايجاد نكند
محّققِ محترم اين است كه به دليلِ تفاوتِ شرايطِ فكري و فرهنگيِ ايران باستان و يونان و نيز ايـرانِ عصـرِ فردوسـي بـا 

اسـتفاده كـرد و از  شـاهنامهراي بحـث دربـارة توان از معيارهايِ تحليلِ آثارِ اروپـايي بـاروپايِ قرونِ وسطي نبايد و نمي
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شنيداري بودنِ منابعِ فردوسي و كوشش براي اِعمالِ بعضي ضـوابطِ تصـحيحِ متـونِ اروپـايي در / رو نظريّة شفاهي همين
و ) 334 -325صـفحات(، نمايـه )323 -257صـفحات(ها  نوشـت در پايـانِ كتـاب، پي. درسـت نيسـت شاهنامهتصحيح 

مأخـذِ فارسـي و  145(منبع  286نامه مجموعاً نام و مشّخصاتِ در كتاب. آمده است) 351 -335تصفحا(فهرست منابع 
  :پردازيمانگيزِ مهم در اين كتاب ميدر اين نوشتة كوتاه به دو نكتة بحث. شودديده مي) اثر غربي 141

هدف اصلي «اين جمالت است كه  شاهنامهبوطيقا و سياست در ترين اظهار نظر در كتاب گونه كه گفتيم عجيبهمان.. 1
او فقط در پـي امـرار معـاش . فردوسي نه بزرگداشت ايران بوده و نه ستايش فرهنگ يا زبان فارسي به معني اخصّ كلمه

نگارنـده ). 124: 1396اميدسـاالر (» خودش و همچنين  اثبات اين امر بوده كه نشان دهد بهترين شاعر زمانة خود اسـت
هـاي شناسِ محقّقي مانندِ دكتر اميدساالر در يكي از جديدترين نوشتهزده است كه چگونه شاهنامهشگفتسخت متحيّر و 

و نـه نظـمِ كتـاب و  -به محمود شاهنامهاند؟ اينكه  فردوسي از تقديم خويش به چنين نتيجة ناپذيرفتني و عجيبي رسيده
و  8آيدنيز بر مي شاهنامهدرست است و از اشاراتِ خودِ حكيم در يابي هم داشته، قصدِ انتفاعِ مادّي و صله -آغازِ اين كار

خواسـته، جـاودانگيِ نـامِ خـود را هـم مـي شاهنامهاينكه فردوسي نيز مانندِ هر شاعر و هنرمندِ بزرگِ ديگري از آفرينش 
ادبيِ خويش بـوده بـه امرار معاش و اثباتِ برتريِ شعري و » فقط«طبيعي و مقبول است امّا اين تحليل كه هدف اصلي او 

هاي زندگي بود چرا بايد به اين منظـور سَرايي تأمينِ هزينههيچ رو درست نيست زيرا اگر واقعاً قصد فردوسي از شاهنامه
گرفت كه حدودِ سي سال زمان بگيرد و نهايتاً هم به نتيجة مطلوبِ مـادّي نرسـد؟ چنين كارِ طوالني و سختي را پيش مي

هـايِ سـرودهسرايِ دربـار بپيونـدد و بـا نظـمِ سـتايشتر اين نبود كه او هم به جرگة شعرايِ مديحهيتر و منطقآيا معقول
هاي گران بگيرد و با داشتنِ زندگيِ پرتجّمل نظيرِ عنصري و ديگر شـاعرانِ دربـار آميز و فاخر، هر روز و هفته صلهمبالغه

تـوان گفـت كسـي كـه چنـين كـاري راستي مينگيِ معاش بنالد؟ بهاز ت -بينيممي شاهنامهكه در  چنان -ناچار نباشد بارها
تـر بنويسـيم سرايي كرده هدفش فقط امرار معـاش بـوده اسـت؟ اگـر بخـواهيم صـريحنكرده و سي سال صرفِ شاهنامه

و  امعقولسراييِ فردوسي به نّيتِ گذرانِ زندگي مستلزمِ اين است كه بپذيريم فردوسـي روشـي كـامالً نـپذيرشِ شاهنامه
منظـور [فردوسـي در آن ديـه «نوشـته اسـت  چهـار مقالـهدر عالوه بر اين، نظامي عروضي  غيرمنطقي پيش گرفته است،

بر اين اساس او پيش از آغازِ نظـمِ  »نياز بودكه به دخل آن ضياع از امثال خود بي شوكتي تمام داشت چنان ]باژ: زادگاهش
راي ادارة زندگانيِ خود داشته و الزم نبوده است كه بدين منظور كـارِ ديگـري و به هنگامِ اين كار، درآمدِ كافي ب شاهنامه

نشان دهد كه بهتـرين «خواسته  نكتة ديگر اين است كه اگر فردوسي مي. ساله اختيار كندسراييِ سيآن هم از نوعِ شاهنامه
متداولِ زمانه يعني قصيده استفاده كنـد تر اين بود كه براي اين هدف از قالبِ مشهور و آيا طبيعي» شاعر زمانة خود است

رسيدند؟ يا از منظومه و مثنوي دادند و زودتر به نتيجه ميكه شعراي عصر قدرت و خلّاقّيتِ ادبي خود را در آن نشان مي
در  هـايِ هنـريِ گوينـدگان را بهره گيرد كه در روزگارِ فردوسي در قياس با قالبِ قصيده كمتر موردِ اعتنا بـوده و قابلّيت

خواهد برتري خـود را بـر اقـران اثبـات سطح و مانندِ قصيده عيان نمي كرده است؟ افزون بر اين چرا بايد شاعري كه مي
رسد كارِ دشواري آغاز كند كه سي سال بعد به پايـان برسـد و كند به جاي انجام كاري كه زودتر و بهتر به اين هدف مي

توانيم اهـدافِ كـارِ نكته با دّقت بينديشيم نمي/ ا بنماياند؟ اگر به اين دو پرسشپس از سه دهه بهترين بودن يا نبودنِ او ر
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محدود كنيم و منطقاً بايـد بپـذيريم ... جويي وگيرِ فردوسي را در موضوعاتِ خُردي نظيرِ امرار معاش و نامسخت و زمان
و آثارِ  شاهنامهدكتر اميدساالر با اِشرافي كه بر  .تگذاشته اس شاهنامهكه او عمر و توان خود را با نّيتي بزرگتر به پاي كارِ 

دانند كه اگر فردوسي با آن طبـعِ روان بـه جـاي دورة ساماني و غزنوي و سلجوقي دارند بهتر از بسياري كسانِ ديگر مي
بهتـرين شـاعرِ آساني مقامِ نامدارترين و  پيوست هم بهپرداخت و به دربار محمود ميگويي ميبه كار قصيده شاهنامهنظم 

ديگـدان از «شد و هم به لحاظِ مالي صد چندانِ امثالِ عنصـري  الشعراي بارگاهِ غزنه ميكرد و ملكزمان را از آنِ خود مي
هـايِ گونـاگونِ جسـمي و  هـا و ماللت پس وقتي چنين كاري نكرده و مرارت» ساختزد و آالت خوان از زر مينقره مي

  .را برتافته، در پيِ چيزِ ديگري فراتر از مال و شهرت بوده است.. .مادّي و خانوادگي و اجتماعي و
انـد كـه بسـيار شناختي عرضه كـرده تفسيري روان) نبردِ تهمتن و ديو سپيد(دكتر اميدساالر از داستان خان هفتمِ رستم . 2

رش است كـه طـي آن رسـتم رزم رستم با ديو سپيد يك نبرد اديپي ميان پهلوان و پد«بسيار غريب است؛ به عقيدة ايشان 
ديو سـپيد «، )184: 1396اميدساالر (» گيردراند و جايش را ميكند او را به حاشيه مي طور نمادين پدرش را مغلوب مي به

است او نماد همان پدر سپيدمويي است كه پسر قبل از آنكه بتواند ادّعاي استقالل كنـد بايـد بـا وي » زال بد«برابر رستم 
جو است كه اگر پسرش بخواهد كه روزي بـه بلـوغ مـردي برسـد او نيمة ظلماني پدر سلطه. درگير شوددر نزاعي اديپي 
تواند بـه روش معمـول روانكـاوي اين رويارويي مملو از نمادهاي جنسي است كه مي«، )183:همان(»يدبايد بر آن فائق آ

ابل توجيهي به نمادي مادرانه تعبير كرد كـه جنـگ طور ق توان به دهد ميمثالً غاري را كه در آن جنگ رخ مي. تفسير شود
سازي تفسير كرد كه اغلب در روايـات توان نماد اختهبر سر آن است و قطع پاي ديو به دست رستم در طول جنگ را مي

هاي اسـاطيري و روشِ درسـتِ علمـي  متني است حماسي با بنيان شاهنامه). 190- 189:همان(»شوداديپي مشابه ديده مي
هـاي مايـهخان رسـتم هـم يكـي از بـنهفت. ها و مضامينِ آن به اين نكته توّجه شود كند كه در تحليلِ داستان ب ميايجا

هاي مشابهِ ايراني و غيرايرانـيِ آن بايـد از منظـرِ مراحلِ مختلفش با توّجه به نمونه/ ها حماسيِ هندواروپايي است كه خان
كه مقابله بـا آن  -تأويلِ ديو سپيد. ديو سپيد در غار نيز از اين موارد است و نبرد رستم با اساطيري تحليل شود -حماسي

كـه بـاز در  -و غـارِ محـلِّ زنـدگيِ او) زال(بـه پـدر پهلـوان  -هاي حماسيِ جهان اسـت از مضامينِ مكرّرِ روايت) ديو(
جنسي بسـيار بسـيار / نمادي زنانهبه  -هاي اصليِ زندگيِ ديوان است هاي پهلوانيِ مختلف در سراسرِ دنيا از مكان روايت

ويـژه بـه(توان در مقـاالتِ ديگـران عجيب است كه اگر دانشوري مانندِ دكتر اميدساالر مجوّزِ آن را صادر كنند ديگر نمي
هـايِ پـردازي حـدّي بـراي خيـال) تِ علميِ دانشگاهها كه به هر طريقي در پيِ ارتقا روي كاغذ هستندبعضي اعضاي هيئ

نويسـند ها ميكنند و مقالهشناسيِ يونگ و فرويد تأويل ميرا با روان شاهنامهجويان از فردا همة و فرصت واهي قايل شد
نظرانِ موجّهي نظيرِ دكتـر اميدسـاالر آن هم به قلم صاحب -شناختيِ شاذّلذا در نوشتن و انتشارِ اين گونه تفسيرهايِ روان

  .ها فراهم نشودبايد سخت محتاط بود تا مجالِ سوء استفاده -ودشكه سخنشان معموالً به سند و مرجع تبديل مي
رنـگ سـفيد در  نـدارد؛به نظر نگارنده رنگِ ديو سپيد و نبرد رستم با او به زال و پيكارِ پهلوانِ جـوان بـا پـدرش ربطـي 

ارد و هـم بـر نمادشناسيِ اساطيري و آييني مفهومي دوگانـه و متضـاد دارد و هـم بـر پـاكي و زمـان نامحـدود داللـت د
در روايتِ ديو سپيد، رنگ او جنبة بدشگوني و هولناكي و تبـاهيِ ايـن رنـگ را  ..هايي مانند مرگ و ترس و شومي مدلول
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در . دهد و نبايد به صِرفِ اشتراك در اين رنگ، اين موجودِ اهريمني را با زال زر پيوند داد و يكسـان  انگاشـتنشان مي
آفرينـيِ رنـگ سـپيد اسـت و عمـر زايـي و مـرگدر زمان زادن ناشي از مفهومِ وحشتشخصّيتِ خودِ زال هم طردِ وي 

اگر در پيِ پيكارِ رسـتم بـا .ه از مدلولِ جاودانگيِ همين رنگانگاريش با زروان، خداي زمان، برخاست طوالني او و همسان
تـوان بـه شناسانه تحليل كنـيم مـيمنظرِ روانجوييِ پسران با پدران باشيم و موضوع را از هايي از ستيزهزال و يافتنِ نشانه

مراجعه كرد كه در آنجا رستم در راهِ رفتن به هندوستان براي كشتنِ ببربيان، با نامِ مستعارِ البرز با پدرش » ببربيان«داستان 
بـه » ديـو«يـلِ در اين داستان بدون اينكـه بـه تأو. دهدشود و در چند نبرد او را در آستانة شكست قرارميزال رويارو مي

  .كند نيازي باشد تهمتن آشكارا با پدرش زورآزمايي مي» زال«
  
 


