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    زندگينامه تحليلي فردوسي  

  .صفحه 199چاپ اول، . 1390هرمس، : تهران. عليرضا شاپور شهبازي

   1خردكتر آرش اكبري مفا

  
  

 -1321(ادروان دكتـر عليرضـا شـاپور شـهبازياثـر شـزندگينامـة تحليلـي فردوسـي كتاب 
اسـت كـه بـه زبـان  2استاد برجستة فرهنگ و تاريخ ايران باستان) م2006 -1942/ ش1385

  :استانگليسي با نام و مشخصات زير به چاپ رسيده
Ferdosi: A Critical Biography 
A. Shapur Sahbazi, Mazda Publishers, Harvard University, 
California, U. S. A. ١٩٩١. 

  3.است بازار آمده به 2012و چاپ دوم آن در سال 
اين اثر كه پس از انتشار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در مجالت متعدد معرفـي     

ايـن  5.آيـد ، يكي از منابع مهم در بررسي زندگينامة فردوسي به شـمار مـي4و نقد شده است

                                                      

 Mafakher2001@gmail.com. دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد ١

  ش؛ 1384، 2- 1، ش 5، س نامة ايران باستان، »ياد عليرضا شاپور شهبازي«لفضل،اخطيبي، ابو: نك - 2

ن و ادب فرهنگستان زبا: ، تهران4، ج دانشنامة زبان و ادب فارسي، »شاپور شهبازي، عليرضا«همو،  -

  .88- 85ش، ص  1391فارسي، 
3 -  www. Mazda Publishers. com 

  ؛ 70-67، ص 1372، 8، ش كتاب پاژ، »زندگينامة فردوسي و تراژدي سهراب«ياحقي، محمدجعفر،  -4

، 1، س كتاب ماه ادبيات، »نشينسراي ايران، بلندآوازهاي پردهبزرگترين حماسه«ساكت، سلمان،  -

  ؛65-57، ص 1386، 1ش 
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ش 1390ل در سـازندگينامة تحليلي فردوسـي كتاب به قلم هايدة مشايخ با عنوان پيشنهادي 
 1500ده صـفحه بـا شـمارگان+  189وسيلة انتشارات هرمس در  به فارسي ترجمه شده و به

  6.به بازار آمده است 1393نسخه به چاپ رسيده و چاپ دوم آن در 
هـا،  هاي بررسي نوشـته عنوانفصل به ترتيب با  ششبا فهرست مطالب آغاز و در  ،كتاب    

نگار ايران باستان، دوران شـكوفايي و يادگـاري تاريخگيري، پيشينه و پيشروان، دوران شكل
در . آمده اسـتكتابنامة فارسي و التين به همراه نمايه  ،جاويدان تنظيم شده است و در پايان

روشن است كه نويسنده براي نوشتن كتاب خود يك طرح ذهني فـراهم كـرده  ،نگاه نخست
يك نگاه اجمالي به فهرسـت . ده استو برپاية اين طرح منسجم و دقيق كار خود را پيش بر

كتاب بيانگر آن است كه نويسنده براي بررسي زندگي فردوسي از منابع بنيادي و تاريخي به 
ة پژوهشـي علمـي و بنيـادي همـة جوانـب هاي نوين بهره برده و بـراي ارائـ همراه پژوهش

  .پژوهشي از آغاز زمان فردوسي تا روزگار معاصر را در نظر داشته است
-شهبازي ترجمـة كتـاب و نـام مقدمة كوتاه مترجم آمده كه در آن دكتر ،پس از فهرست    

در مقدمـه بـه  ،نويسـنده. است را به مترجم پيشنهاد كرده زندگينامة تحليلي فردوسيگذاري 
اين نكتة مهم اشاره كرده است كه وي قصد انجام پژوهشي جامع و فراگير دربارة فردوسـي 

                                                                                                                                   

، 4، ش 8، س ايرانشناسي، »گامي در راستاي پژوهش فرهيخنه: شناسيشاهنامه«دوستخواه، جليل،  -

  ؛771-793، 1375

، ص 1390، 269-268، ش جهان كتاب، »گزارشي دقيق از سرگذشت فردوسي«آيدنلو، سجاد،  -

35-40.  
، 2- 1، ش 6، س نامة ايران باستان، »نگاهي تازه به زندگينامة فردوسي«خالقي مطلق، جالل، : نك - 5

  .25، ص 1385
، 2؛ چ 1390، 1، ترجمة هايده مشايخ، چ زندگينامة تحليلي فردوسيشهبازي، عليرضا شاپور،  -   6

1393.  
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ة گزارشـي منسـجم، متكـي بـر جزييـات و مسـتندات از ف وي ارائـداشته و هد شاهنامهو 
 وي منبع اصـلي پـژوهش خـود را مـتن. زندگي، افكار و دستاوردهاي فردوسي بوده است

چاپ مسكو معرفي كرده و از چاپ خالقي مطلق نيز در صورت در دسـترس بـودن شاهنامة 
 .بهره برده است

اسـت  فردوسيشاهنامة بر آن تكيه كرده، متن بارزترين ويژگي پژوهشي اثر كه شهبازي      
سـت، بـدان اميـد كـه بتوانـد هـاي اودر شناخت فردوسي و انديشهترين منبع كه طبيعتاً مهم

. دهـد ارائـهيات و اسـتنادات با ذكر جزئشاهنامه پژوهشي جامع و فراگير دربارة فردوسي و 
درستي از عهـدة  برده است؛ بهتمام تالش خود را براي رسيدن به اين هدف به كار  ،نويسنده

تـرين پژوهشـها دربـارة  يكي از محققانـه«برآمده و  7»گزارشي دقيق از سرگذشت فردوسي«
طراحي سامانمند و چهارچوبي اسـتوار « ،به همين دليل كتاب ارائه كرده است،را  8»فردوسي

درآمد بـه برآينـد  رود و از آغاز به انجام و از ها و گفتارها گام به گام پيش مي يدارد و بررس
  .9»انجامدمي
براي رسيدن به سيمايي واقعي از فردوسي و زندگي وي سپهر مكاني و زمـاني  ،نويسنده    

 هـاي زبانروزگار او را به دقت كاويده و با بررسي تمام منابع كهن و پژوهشـي معاصـر بـه 
نمـوده اسـت، امـا  اي و حقيقي را از يكديگر مجزاهاي افسانه فارسي، عربي و التين، روايت

توان اين كتاب را اثري جامع و فراگيـر ناميـد؛ زيـرا نويسـنده بـه ايجـاز نميشاهنامه دربارة 
چـه كتـاب اثـري ممتـاز و با اين حال اگـر . كرده است ارائهگراييده و اثري مختصر و مفيد 

                                                      

  .35ص  ،»...دقيقگزارشي «آيدنلو،  - 7
  .87، ص »شاپور شهبازي، عليرضا«خطيبي،  - 8
  .774دوستخواه، ص  -  9
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ثـر كـه ويژگـي هـر ا-نگري  سويه ها و يكدقتياما از اشتباهات، سهوها، كم درخشان است،
 . 10خالي نمانده است -انساني است

هاي مربـوط بـه فردوسـي از نخسـتين اثـر يعنـي شهبازي در فصل اول با بررسي نوشته     
، تـاريخ سيسـتان، نويسـندة چهارمقالههاي نظامي عروضي در  اسدي و روايتنامة گرشاسپ

و نامة بايسـنقري شـاه، مقدمة نامهالهي ، عطار نيشابوري درتاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي در 
بودن فردوسي ، اين مطالب را به دقت حالجي كرده و در روابط فردوسي و محمود، شيعه... 

 ارائـهاي هاي دقيق و موشـكافانه بحث» هجونامه«به فردوسي و  11يوسف و زليخاو انتساب 
-عهـاي متـون را جمـ گزارش ،وي تا آنجا كه توانسته يا احتماالً با رويكرد گزينشي. كندمي

كه هر دو بـا فاصـلة كمـي از كـار  13و رياحي 12آوري كرده كه در مقايسة با آثار دبيرسياقي
هاي تـاريخي و  شهبازي گزارش. اند، از جامعيت كمتري برخوردار استشهبازي منتشر شده

م تا زمـان 1774روپايي از سال هاي ا پژوهش -شده در ساختار پژوهشي نوينمطالعات انجام
را معرفي و ارزيابي كرده كه اين گسترة اطالعـات و اشـراف بـر مطالعـات اروپاييـان  -خود

  .برانگيز استتحسينشاهنامه دربارة 

                                                      

  .40- 36، ص »...گزارشي دقيق «؛ آيدنلو، 793-773دوستخواه، ص : نك - 10
سفانه اين اثر بـه نـام أبه فردوسي رد شده اما مت يوسف و زليخااگرچه پيش از شهبازي نيز انتساب  - 11

  .استو به عربي ترجمه شده پ رسيدهفردوسي به چا

ش، 1369، 1آفـرينش، چ : به تصحيح حسين محمدزاده صـديق، تهـرانفردوسي، يوسف و زليخاي  -

  ؛1395، 2تكدرخت، چ : تهران

  .م 2008رمضان رمضان متولي، القاهره،  ةابوالقاسم فردوسي، ترجم يوسف و زليخا ةمنظوم  -
  .ش1370نشر قطره، : ، تهرانفردوسي و سرگذشت شاهنامهنامة زندگيدبيرسياقي، سيد محمد،  - 12

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات : ، تهـرانشناسـيهاي فردوسيسرچشمهرياحي، محمدامين،  - 13

  .ش 1382فرهنگي، 
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به بررسي نام و نام خانوادگي فردوسي پرداخته و برپايـة  ،در فصل دوم نخست ،نويسنده    
  :تخلص شاعر را فردوسي آورده است شاهنامه

   
 مـــــيبـــــه فردوســـــي آواز دادي كـــــه   

  

ـــي   ـــاوس ك ـــين ك ـــر آي ـــز ب ـــور ج 14مخ
 

  

 

  
امـا دربـارة  هاي ايران باستان آورده، زبانشناسي سپس توضيحي دربارة معناي آن برپاية واژه

خالقي مطلق در تحقيقات پس از شهبازي نام نياي . اجداد فردوسي هيچ گزارشي نداده است
آورده و برپاية اين نام حدس زده است كه نياي فردوسي يا پـدر نيـاي او » فرخ«فردوسي را 

   15.انداز دين نياكان خود به اسالم گرويده
امـه داده و موقعيـت اجتمـاعي آنـان را بـه شهبازي گزارش خود را با معرفي دهقانـان اد    

ارة عقيدة ديني فردوسـي، از گاه با بررسي نظرات مختلف درب آن. خوبي توصيف كرده است
هـاي دانشـمنداني  گذاري خو تاريهاي تاريخي  وي روايت. عنوان شيعه ياد كرده استوي با 

ق آورده 329سـال  چون مول و نولدكه را بررسي و تاريخ دقيقي بـراي زادروز فردوسـي در
،  17محاسبات شهبازي دربارة سال تولد فردوسي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته 16.است

                                                      

المعـارف بـزرگ مركـر دايـره: ، به كوشش جالل خالقي مطلـق، تهـرانشاهنامهفردوسي، ابوالقاسم،  - 14

  .3، ب 75، ص 5ش، ج  1386اسالمي، 

  . 17، ص »... نگاهي تازه « خالقي مطلق،  15-

  .47-42، ص 1369، 2، ش ايرانشناسي، »زادروز فردوسي«شهبازي، عليرضا شاپور، : نيز نك  16-

  .4، ص »... نگاهي تازه « خالقي مطلق، - 17
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نويسنده با توصيف زادگـاه فردوسـي  18.رو شده استاما دربارة زادروز وي با انتقاداتي روبه
سـرايي از روزگـار ساسـاني و تـدوين  نويسـي و شـاهنامهپيشروان شـاهنامهيعني طوس، به 

منثـور ابومنصـوري و شاهنامة هايي مستقل تا  نگاري هاي مختلف آن، تك ، روايت19ينامهخدا
موافـق و  هـاي جريانوي . كـردن آن پرداختـه اسـت تالش دقيقي و فردوسي براي منظـوم

بررسـي  ستيزي را در فضاي طوس به خـوبي در كنـار يكـديگر دوستي و ايرانمخالف ايران
  .كاويده است فردوسيشاهنامة آمدن  وجود كرده و نقش آنها را در به

گيري شخصيت فردوسـي بـه شهبازي در فصل سوم با پرداختن به دوران تربيت و شكل    
هاي آغازين زندگي فردوسي اطالعي در دست نيست و گويا  اين نكته اشاره كرده كه از سال
. گرفتـه اسـتفراهاي عالي را  هاي بزرگ تحصيالت و آموزشاو نيز همانند فرزندان خانواده

او سپس رابطة فردوسي را با زبان پهلوي و عربي مورد بررسـي قـرار داده و فردوسـي را از 
اي جانبه است؛ زيرا فردوسي كـه در خـانواده بهره دانسته است كه نظري يكاين دو زبان بي

ون دهقان بزرگ شده، احتماالً با مقدمات زبان عربي آشنا بوده و از عهدة درك و دريافت متـ

                                                      

  ؛ 23-9ش، ص  1384، تهران، زادروز فردوسيآبادي، مرادي غياث -   18

بيست و هشت اشتباه تقويمي در دو صفحه از يك مقاله همـراه بـا ديـدگاه جـالل خـالقي «: همو، -

                                                                                                                            .com.ghiasabadi.www» مطلق

ش،  1390، 174، ش جستارهاي ادبي، »...چو آدينه هرمزد بهمن بود «آيدنلو، سجاد، : نيز نك -

 .14- 1ص 

١٩-Shahbazi, A. Sh “ On The Xwaday-Namag”, Acta Iranica, ١٩٠٠, XVI, 
pp.٢٢٩-٢٠٨. 

 1386، 2-1،  ش 7س نامة ايران باستان، ، »نامه  از شاهنامه تا خداي« خالقي مطلق، جالل،: نيز نك

   .119-3ش، ص 
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به توصـيف پيكـر و شاهنامه شهبازي در ادامه با استخراج ابياتي از  20.آمده استپهلوي برمي
-دسـتهق و روحيات وي را در نظمـي دقيـق وجسماني فردوسي پرداخته، اخال هاي ويژگي

نويسنده دربارة باور ديني فردوسي نظرات مختلـف را در . شده به نمايش گذاشته استبندي
مسلك بررسي و در نهايـت وي گري، و زروانيِ قدري ايش به زردشتيدو دستة نگرش و گر

را فردي مسلمان و شيعه معرفي كرده و پس از طرح اين مباحث به اوايل زنـدگي فردوسـي 
  .پرداخته است

معرفـي كـرده » نگار ايـران باسـتانتاريخ«درستي فردوسي را به ،شهبازي در فصل چهارم    
شـمار  را تاريخ ايـران بـهشاهنامه هاي مطرح شده در  روايت است؛ زيرا در روزگار فردوسي

، 23، مسـعودي22، بلعمـي21نگاراني چون طبريها مورد توجه تاريخ اند و اين روايتآوردهمي
هـا بـا ديـدي  نيز قرار گرفته بوده، هر چند گاهي اوقات دربارة برخي روايت... و  24ابن اثير

هـاي غيرتـاريخي  جاي رويكرد انتقـادي بـه روايـت اند، اما فردوسي بهانتقادي برخورد كرده
  :رويكردي نمادين داردشاهنامه 

  
ــــدان   تـــــو ايـــــن را دروغ و فســـــانه مـــــدان   ــــه م ــــن زمان ــــان روش ــــه يكس   ب

                                                      

  .22-21، ص »...نگاهي تازه «خالقي مطلق،  - 20

تصـحيح محمدابوالفضـل ابـراهيم،  تاريخ االمم و الملـوك، تـاريخ الطبـري،طبري، محمدبن جرير،   21-

  .ق 1387بيروت، 
- 22

  .ش 1380، تصحيح محمدتقي بهار، تهران، تاريخبلعمي، ابوعلي،   

  .ش 1378، تصحيح محمد روشن، تهران، تاريخنامة طبريهمو،  -
-23 
  . 1965كوشش شارل پال،   ، بهالجوهر  الذهب و معادن  مروج بن الحسين، مسعودي، ابوالحسن علي 

24  -
  .ق 1385بيروت،  الكامل في التاريخ،ابن اثير جزري،  
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ــــــدرخورد بــــــا خــــــرد     ازو هرچــــــه ان
  

  25دگــــر بــــر ره رمــــز معنــــي بــــرد  
  

 

      
از آغاز داستان بيژن و منيژه تـا  شاهنامه شدنشهبازي با بررسي دقيق شيوة سروده ،پس از آن

وي . ق رسـيده اسـت384در سـال شـاهنامه ، به تنظيم نخستين شاهنامة ابومنصوريسرودن 
ق آغاز و به شـرح بـازنگري و گسـترش 384فصل پنجم را با تحوالت سياسي پس از سال 

 تـرينازسوي فردوسي پرداخته است و كفاف عمر و منـابع مـالي را مهـم شاهنامه محتويات
اند و فردوسي حاميان قدرتمند خـود را از اگرچه سامانيان سقوط كرده. داندنگراني شاعر مي

 شـاهنامهاي بـراي تقـديم دست داده، همچنان اميدوار است كه محمود غزنوي فرد شايسـته
نويسـنده بـا . يابـدسـوي محمـود گـرايش مـيرو فردوسـي در ايـن دوران بـه باشد؛ از اين

سـپس بـه  سياوش و انوشيروان را روشن كـرده، هاي داستانهاي خود تاريخ سرودن  بررسي
  .دورة پيري، ناتواني جسمي، تنگدستي و مرگ فرزند فردوسي پرداخته است

رابطة فردوسي و سـلطان محمـود بخـش مهمـي از پـژوهش شـهبازي اسـت كـه در آن     
كـاوش در . بررسي شـده اسـتبه محمود و داليل انتخاب اين دو  شاهنامهچگونگي تقديم 

هاي دربـار غزنـوي نسـبت بـه شـاعر در ادامـة ايـن  مهريهاي آخر عمر فردوسي و بي سال
فردوسـي از هـاي پيشـين  نويسنده مطالب هجونامه را به دليـل سـتايش. پژوهش آمده است

هاي فردوسي از محمـود  اما به اين نكته توجه نكرده كه ستايش محمود جعلي خوانده است،
ة آزردگـي وي از پادشـاه ط به دوران اميـدواري فردوسـي و هجونامـه مربـوط بـه دورمربو

                                                      

  .114-113، ب 12، ص 1فردوسي، ج  - 25
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مانـده از آن توان با قاطعيت كليت هجونامه و ابيات محكم باقياز اين رو نمي غزنوي است،
  . مرگ و خاكسپاري فردوسي آخرين مطلب اين بخش است 26.را جعلي دانست

. رسـيده اسـت شاهنامهصل ششم به معرفي پژوهش شهبازي در ف ،پس از مرگ فردوسي    
بخـش اسـاطيري،  سـهرا يادگار جاودان فردوسـي خوانـده و در شاهنامه وي در اين فصل 

و اهـداف  هـا آرمانسـپس  ارائه كرده اسـت،اي بسيار كوتاه از آن پهلواني و تاريخي خالصه
رانيـان باسـتان، بـه بازنويسي تاريخ باستان در قالب شعر، دفاع از اي :شش بندفردوسي را در 

و  ايي ايرانيان، شهرت و حيثيـت شخصـيگروجود آوردن يادگاري جاودان، بيدار كردن ملي
تـاريخ ملـت : بنـد چهـاررا درشـاهنامه  هاي ويژگيگاه  آن هاي تاريخي پرداخته است، درس

ي شعري قالبها تأثيركارگيري منابع و پيروي دقيق از آنها، پرهيز از اسالمي كردن، و ايران، به
  .به پايان برده است شاهنامهدربارة  27بررسي كرده و كتاب را با ستايشي از روبن لوي

 پنجبرخالف -اختصاص داده  شاهنامه كه آن را به معرفي ،نويسنده در فصل ششم كتاب    
بـا نگـاهي  -ها پرداختـه يات و نقد و بررسي گزارشفصل پيشين كه در نهايت دقت به جزئ

هـاي ديگـر را  گويي روي آورده است و روش علمي و تحقيقي فصـلبه كلي ،بسيار اجمالي
را مجموعـة شـاهنامه نكتة مهم قابل نقد ديگر در اين بخـش آن اسـت كـه شـهبازي . ندارد

از نگـاه  شاهنامه رويدادهاي تاريخي و تاريخ ايران معرفي كرده كه اين داوري دربارة مطالب

                                                      

: ش، تهران1331، تصحيح محمد قزويني، به كوشش محمد معين، چهارمقالهنظامي عروضي،  - 26

  ؛81- 74زوار، ص 

  ؛13-12، ص »...نگاهي تازه «خالقي مطلق،  -  

  .ش 1395پرديس دانش، : تهران آيا هجونامه سرودة فردوسي است؟،خطيبي، ابوالفضل،  -

ش، ص  1394، 58، ش 15س ، نامة فرهنگستان، »واكاوي هجونامه منسوب به فردوسي«همو،  -

126 -157.  
٢٧- Levey, Reuben, The Epic of Kings, London, ١٩٦٧, p. ١٩. 



 

 62  زندگينامه تحليلي فردوسي

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 53- 66: 1397 پاييز و زمستان، 2،شماره1رهدو

هاي اساطيري و پهلواني مصـداق نـدارد؛ از ايـن  در بخشويژه شناسي بهعلم تاريخ و باستان
  .نه تاريخ ايران شمار آورد داستاني ايران به-تاريخ اساطيريرا  شاهنامهرو بهتر است 

و همـين  A. Shapur Sahbaziدر شناسنامة انگليسي كتاب نام نويسنده به صـورت       
رشناسـة چـاپ هـرمس در س. آمـده اسـت 29و آمـازون 28شكل در سـايت انتشـارات مـزدا

Sahbazi, A. Shapur   آمـده اسـت كـه صـورت انگليسـي » شاپور شهبازي، عليرضا«و
از آنجا كه نويسندة كتاب در مجامع علمـي . چاپ هرمس با سرشناسة اصلي همخواني ندارد

با نام اشهر شهبازي شناخته شده، بهتر است سرشناسة كتاب هم به صورت شهبازي، عليرضا 
دقـت و زيبـايي انجـام شـده چيني كتاب در بخش فارسي و التين بـهحروف 30.شاپور بيايد

خوبي صحافي از طرح جلد ساده و متناسبي برخوردار است و در قطع رقعي به ،كتاب. است
و هماهنـگ و هـا مناسـب  ، مـتن، ابيـات و زيرنـويسها اناندازة قلم در سـرعنو. شده است

كتاب با نثري روان نگاشته و قواعد نگارشي و ويرايشي  ،در كل. ستآرايي كتاب زيباصفحه
روش ارجاع نويسنده برپاية ارجاعات در زيرنويس اسـت . خوبي رعايت شده استدر آن به
  .نامه در دو بخش فارسي و التين تنظيم شده است و كتاب

اين كتاب اثري جامع و كامـل در بررسـي تحليلـي زنـدگي فردوسـي،  ،از نظر آموزشي     
سـت و در هـاي او آرمانشخصـيتي، اعتقـادي و  هاي ويژگيمانه و روزگار وي و شناخت ز

محتـواي اثـر بـه عنـوان متنـي تخصصـي بـراي . اثري مختصر و مفيد است شاهنامهبررسي 
ــا  ــات فارســي متناســب و مطــابق ب ــان و ادبي ــري زب دانشــجويان كارشناســي ارشــد و دكت

                                                      

٢٨- www. Mazda Publishers. com 
٢٩- www. Amazon. com 

  .ش 1389مركز نشر دانشگاهي، : ، تهران، تاريخ ساسانيانشاپور شهبازي، عليرضا: نك -   30
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ي مخاطبـان را پوشـش داده و سـيمايي هاي آموزشي اين رشته است كه سطح علمـ سرفصل
  .كندمي ارائهكلي و دقيق از زندگاني فردوسي به آنان 

اي و واقعـي از ها و ابهامات بسـيار، بررسـي رويـدادهاي افسـانه نويسنده با طرح پرسش    
زندگي اين شاعر همراه با داوري و گزينش علمي، روشي پژوهشـي در سراسـر ايـن كتـاب 

كرده است كه سـبب شـده كتـاب از نظمـي منطقـي و انسـجامي يكدسـت و پيوسـته  ارائه
هـاي علمـي و  فـرضشـده ازسـوي شـهبازي برپايـة پـيش ارائههاي  تحليل. برخوردار شود

پژوهشي استوار بـوده و نقـدهاي وي بـر اسـاس اسـتنادات تـاريخي و اشـراف بـر پيشـينة 
قـدر ادامـه يافتـه تـا اين رونـد آن. تطرفانة نظرات ديگران اس پژوهش، بررسي علمي و بي

اگرچه تعريف از اين روش كـار دليـل بـر تأييـد تمـام . نويسنده به نظر اجتهادي خود برسد
  .نظرات وي نيست

از آنجا كه شهبازي اين كتاب را به زبان انگليسي نوشته و از اصطالحات تخصصـي ايـن     
ي در مترجم بوده كه در برخي موارد جزئ يابي براي آنها به عهدةزبان بهره برده است، معادل

امـا در كـل  ،شـودسازي اصطالحات تخصصي و فنـي اشـكاالتي ديـده مـيترجمه و معادل
ي ايـرادات مهمـي در ترجمـة رجمه برآمده و گذشته از موارد جزئخوبي از عهدة تمترجم به

  31.شودوي ديده نمي
علمـي را در ارجـاع بـه منـابع و  شهبازي از پژوهشگران اميني است كه اصول اخالقي و    

وي از ايـن نظـر در خوبي در كتاب خود رعايت كرده تـا اثـر پرداختن به پيشينة پژوهش به
ايراني  هاي ويژگينويسنده در پژوهش خود بدون تعصب و جانبداري . گيرددرجة عالي قرار

بـه  شـاهنامهبه متن ـ اسالمي فردوسي را كاويده و آنها را با استنادات متني و بيشتر با توجه 

                                                      

  .39- 38ص  ،»...سرگذشتي دقيق «آيدنلو، : نك -   31
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وشمند كار وي در بررسي زندگينامة تحليلي فردوسي كاري ر. خوانندگان معرفي كرده است
-هاي اطالعاتي است كه اين الگو از نگـاه روشبندي دادهدستههمراه با خالقيت، نوآوري و 

. يـردتواند در بررسي زندگينامة ديگر شاعران زبان فارسي نيز مورد توجه قـرار گشناختي مي
همة منابع مورد استفادة شهبازي كامل و معتبر و اشراف وي بر منابع تاريخي و پژوهشي تـا 

  .كتاب ستودني است تأليفزمان 
بـه فـرد و يكـي از منـابع توان گفت كه كار شهبازي اثري منحصر در يك ارزيابي كلي مي  

رد آموزشي خوبي بسيار مهم در روش تحقيق و بررسي زندگينامة فردوسي است كه از رويك
برخوردار است، اما در عين حال اثري مطلق و بدون ضعف نيست كه برخـي از ايـن مـوارد 

هـاي از برخـي نمونـه). 1پانويس ش : نك(در نقدهاي نوشته شده بر اين كتاب آمده است 
  : توان به موارد زير اشاره كردديگر كه در اين اثر قابل نقد است، مي

ص (مثالً دربارة جعلـي بـودن هجونامـه  ياز به احتياط بيشتري دارد؛ع كه نهاي قاط داوري -
  ).41-36ص (يا روز دقيق به دنيا آمدن فردوسي) 127-133

: آورده اسـت شـاهنامهدربارة كيومرث در  ،نويسنده: شاهنامههاي نادرست از متن  برداشت -
). 139ص (» به دنبال اين مقدمه داستان نخستين انسان يعني كيـومرث روايـت شـده اسـت«

 32سخني از نخستين انسان بودن وي نيست شاهنامهگفتني است كه در پادشاهي كيومرث در 
: آورده اسـت 173 فحةيا اينكـه در صـ انده استو فردوسي كيومرث را نخستين پادشاه خو

كه از بخش پادشاهي كيومرث  ، درحالي»كندرا جايگزين حضرت آدم ميفردوسي كيومرث «

                                                      

است و پيوندي با بسيار كوتاه به اين مطلب اشاره كرده شاهنامه در بخشهاي پايانيتنها  فردوسي -  32

  .نداردشاهنامه آغاز 

ش،  1372نشر مركز،  : كوشش علي دهباشي، تهران ، بهگل رنجهاي كهنخالقي مطلق، جالل، : نك

  .104- 53، ص »شاهنامه و موضوع نخستين انسان«



 

 65  زندگينامه تحليلي فردوسي

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 53- 66: 1397 پاييز و زمستان، 2،شماره1رهدو

بـا  شاهنامههاي شهبازي از متن  اين دريافت. شودچنين مطلبي دريافت نمي شاهنامهدر آغاز 
اين تمايـل ... « : گويددر تناقض آشكار است؛ آنجا كه مي 167-166 فحاتسخن وي در ص

... . آفرينش كيومرث ... ذهبي را كنار بگذارد، مانند را وادار كرد كه مطالب م] فردوسي[وي 
اسـت،  شده يا تغييريافته روايـت شـدهصورت تعديلساير مطالب مذهبي در اثر فردوسي به 

  .»...ند پيدايش نخستين انسان و مان
 .A به نقل از ترجمة  50 فحةوي در ص: عدم مراجعه به منابع اصلي و اكتفا به ترجمة آن -

Guillaume ز اثـر ابـن اسـحقا The Life of Mohammad, Oxford,  ١٩٥٥, p. 

صورت درست ايـن اصـطالح عبـارت . است را آورده» دينانهاي بيافسانه«اصطالح   ١٣٩
آمـده و  34؛ نحـل، 31؛ انفـال، 25هـاي انعـام، اسـت كـه در سـوره» اساطير االولـين«قرآني

و  35، رشـيدالدين ميبـدي34ابـوالفتح رازي، 33مترجمان قديم ازجمله مترجمان تفسير طبـري
ايـن . انـدترجمه كرده» افسانة پيشينيان«آن را  37و مجتبوي 36مترجمان جديد چون فوالدوند

افسـانة (= » اسـاطير االولـين«و نيز در ترجمة فارسـي آن  38عبارت در متن اصلي ابن اسحق

                                                      

33  
  .439، ص 2ش، ج  1356توس، : كوشش حبيب يغمايي، تهران  ، بهترجمة تفسير طبري -
34 

تصحيح محمدجعفر  الجنان في تفسير القرآن،الجنان و روحروضبن علي،   ابوالفتوح رازي، حسين-

  .251، ص 7ق، ج 1408ياحقي و محمدمهدي ناصح، مشهد، 
اصغر حكمت،   سعي و اهتمام علي بهكشف االسرار و عدة االبرار، ابوالفضل رشيدالدين،  ميبدي، - 35

  .324، ص 3ش، ج  1361تهران، 
  .ق 1415دارالقرآن الكريم، : ، ترجمة محمدمهدي فوالدوند، تهرانقرآن كريم -  36
  .ش 1371حكمت، : الدين مجتبوي، تهران، ترجمة سيد جاللقرآن كريم -  37
، ص 1تا، ج ، بيروت، بي...، تحقيق مصطفي السقا و السيره النبويهابن هشام، عبدالملك بن هشام،  - 38

300 ،358 .  



 

 66  زندگينامه تحليلي فردوسي

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 53- 66: 1397 پاييز و زمستان، 2،شماره1رهدو

ه وارد متن كرده اسـت، اما شهبازي برداشتي نادرست را از راه ترجم آمده است، 39)پيشينيان
زدني است و ترجمـة بخـش ساسـانيان  ثالتبحر و تخصص وي در زبان عربي م كه  درحالي

  .ستاز شاهكارهاي او تاريخ طبري
هـاي  در دوره زندگينامـة تحليلـي فردوسـيپيشنهاد نگارنده براي تدريس كتاب  ،در پايان   

نوشته شده بر اين كتاب و نيـز تخصصي زبان و ادبيات فارسي آن است كه مدرسان نقدهاي 
نگـاهي تـازه «مقالة ارزشمند دو شده پس از شهبازي ازجمله هاي معتبر علمي انجام پژوهش

را براي آگـاهي بيشـتر  40از جالل خالقي مطلق» شاهنامة فردوسي«و » به زندگينامة فردوسي
  .به دانشجويان معرفي كنند

  

 

                                                      

الدين اسحاق بن محمد همداني، به كوشش جعفر ، ترجمة رفيعسيرت رسول اهللابن اسحق،  - 39

  .296، 169، 141ش، ص  1373نشر مركز، : مدرس صادقي، تهران
 دانشنامة زبان و ادب فارسيبرگزيدة مقاالت (، سرايي فردوسي و شاهنامه، ...خالقي مطلق، جالل و  -  40

نگاهي تازه به زندگينامة «[= »فردوسي«ش، 1390، تهران،)شاهنامهدربارة فردوسي و 

دانشنامة زبان و ادب : نيز نك. 280- 157، »شاهنامة فردوسي«؛ 156-123، ص ]»فردوسي

ج . ش 1395-1384تي اسماعيل سعادت، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران، سرپرس ، بهفارسي
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