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دکترزهراقربانیپور
مدرس دانشگاه علمی - کاربردی

بر اساس تألیفات 
فردوسی شناسی از سال 
1357 تا 1387

چکیده
این نوشتار به بررسی پژوهش های حوزة 
فردوسی شناسی که پس از انقالب اسالمی 
تا ســال 1387 با رویکرد دینی، نگاشته 
شــده می پــردازد و میزان کاربــرد آیات 
قرآن و احادیث اسالمی را در آن ها نشان 
می دهد. بارزترین دســتاورد این بررسی، 
نمایاندن افــکار امروز مســلمانان دربارة 
شــاهنامه و نیز تحلیل و بررسی مباحث 
دینی در خالل داســتان های شــاهنامه 

است.

کلیدواژهها:پژوهش های فردوسی شناسی، 
تأثیر قرآن و احادیث اسالمی

مقدمه
شــاهنامه تنهــا یــک حماســة ملی و 
ایرانی نیســت. بلکه باید به آن به عنوان 
منبعــی بســیار غنی از عشــق و عرفان، 
جامعه شناســی، مسائل دین شناختی و ... 
بنگریم. از مصادیق عینی و بســیار جالب 
تأثیر قرآن و حدیث بر ادب فارســی را در 
شــاهنامة فردوســی می توان یافت. تأثیر 

کالم الهی و ســنت پیامبــر اکرم)ص( و 
اوصیــای آن حضرت، در جای جای کالم 
فردوســی به خوبی مشــاهده می شود. با 
مطالعة شــاهنامه و تعمــق در آن به این 
حقیقت می رســیم که دیدگاه فردوســی 
نســبت به مبدأ آفرینش، معــاد، جهان، 
انسان، سرنوشت، جبر، اختیار، مرگ، علم 
و ... عمدتًا بر باورهای مذهبی اش اســتوار 
اســت، باورهایی که از »قرآن و حدیث« 

ریشه گرفته اند.
در حقیقت، شــاهنامه و فردوسی را باید 
با خود شــاهنامه شناخت و آن را بهترین 
منبــع در این راه دانســت. نگاهی از این 
حیث به فردوسی و داستان های شاهنامه، 
زمینه های وســیعی پیش  قطعًا می تواند 
روی شــاهنامه پژوهان بــاز کند. هدف از 
نگارش مقالة حاضر، بررســی تأثیر آیات 
قرآن و احادیث اســالمی در داستان های 
شاهنامه اســت. به این منظور، با مطالعة 
بیســت عنوان کتاب، که از ســال 1357 
تا سال 1387، نگاشــته شده، به بررسی 
جایگاه، تأثیر و نحــوة کاربرد آیات قرآن 

و احادیث اســالمی در شاهنامة فردوسی 
پرداخته شده است. ضمن آنکه مهم ترین 
نکته ها و دیدگاه های نویسندگان این آثار 
نیز بیان شده اســت. این مقاله در پاسخ 
به این ســؤال نگاشته شده است: جایگاه، 
تأثیر و نحوة کاربرد آیات قرآن و احادیث 
اسالمی در شــاهنامة فردوسی، بر اساس 
تألیفات فردوسی شناســی از سال )1357 

تا 1387( چگونه است؟
شوربختانه، در سال های قبل از انقالب 
اســالمی، این دســت رویکردها چندان 
مورد اســتقبال نویسندگان نبوده است. 
تأثیر کاربرد  بررســی  به دیگر ســخن، 
آیات اســالمی و احادیث در متون کهن 
فارســی ـ که یکی از اقسام پژوهش های 
بین رشته ای محسوب می گرددـ  باألخص 
در شــاهنامة فردوســی، به تازگی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. بنابراین، عمق 
این دریا بسیار است و هنوز پژوهندگان 
تمــام درر آن را نیافته انــد و در دقــت 
موی نشــکافته اند. در یک نگاه، در این 
 روش، با اســتفاده از دانش علوم دینی، 

بررسی تأثیر کاربرد
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به داستان های شاهنامه، نگريسته می شود 
تا بتوان اثری نو و متفاوت با گذشته آفريد 
و نيازهای پژوهشگران امروز اين ميدانگاه 
را برطــرف ســاخت. الزم به ذکر اســت 
که از ســال ١٣٥٧ تا ١٣٨٧ تعداد ٨٠٦ 
عنوان کتاب، پيرامون فردوسی و شاهنامه 

نگاشته شده است.

نمونه هايی از تأثير آيات و 
احاديث بر داستان های شاهنامه

شيعه بودن فردوسی
به طور مثال شيعه بودن فردوسی برای ما 
روشن اســت. زيرا او ديدار خداوند متعال 
را چه در دنيا و چه در آخرت منکر اســت 

(معتزله نيز چنين اعتقادی دارد)
به بينندگان آفريننده را

نبينی مرنجان دو بيننده را
(آغاز کتاب. ب١). عقل گرايی او نيز برای 
ما آشکار است. زيرا در همان اشعار آغازين 
کتابش، بعد از ستايش معبود به ستايش 

خرد می پردازد:
خرد چشم جان است چون بنگری

تو بی چشم شادان جهان نسپری
(ستايش خرد، ب٢٦). خدای او خداوند 
جان و خرد است. بنابراين، می توان نتيجه 
ژرف ساخت های  به  فردوســی  که  گرفت 

دين توجه دارد. «به نــام خداوند جان و 
خرد» ســرآغاز دل انگيز شاهنامه است و 
پس از آن ترنم روحانی کالم فردوســی، 
طنين می افکند که خداوند بزرگ و منزه و 
برتر است از اينکه در محدودة فکر و گمان 

انسان بگنجد.
ز نام و نشان و گمان برتر است

نگارندة برشده گوهر است
(آغــاز کتاب، ب٤). اين بيت متأثر از آية 
زير اســت: و ما قدروا اهللا حق قدره (زمر، 

آية ٦٧):
سرنامه کرد از نخست آفرين
ستايش سزای جهان آفرين

(جنگ بزرگ کيخســرو با افراسياب، ب 
٨٥٩) (رستنده، ١٣٧٨، ص ٢٩ـ٢٨)

آموختن دانش
ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن يک زمان نغنوی
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پير برنا بود

(آغاز کتاب و ستايش خرد، ب ١٤ و ٣٣)، 
که اشــاره اســت به حديث «اطلبوا العلم 
من المهد الی اللحــد» و آية «... قل هل 
يستوی الذين يعلمون و الذين ال يعلمون 

انما يتذکرو اولو االلباب» (زمر، آية ٩)

در ستايش پيامبر و امامان
به گفتار پيغمبرت راه جوی

دل از تيرگی ها بدين آب شوی
(گفتــار اندر ســتايش پيامبر، ب ٩٠). 
را  فردوســی خود  می بينيم،  چنان کــه 
کامــًال در فضايــی اســالمی می ديده و 
احساســش دقيقــًا اين بوده کــه آيين 
زردشــتی و رســوم آن در کشور ايران 
جــای خويش را يکســره به اســالم و 
تعليمات آن ســپرده است. (ابوالحسنی 
منذر، ١٣٧٨، ص ١٨٨) و در ادامة کالم 

می گويد: خويش 
اگر چشم داری به ديگر سرای

به نزد نبی و وصی گير جای
(گفتــار اندر ســتايش پيامبر، ب ١١٠). 
چنان که قــرآن می فرمايد: «يا ايها الذين 
آمنو اســتجيبو هللا و للرســول اذا دعاکم 
لما يحييکم» (انفــال، آيه ٢٤) (چوبينه، 
١٣٧٧، ص ١٠٣) امــا اينچنين ســخن 
گفتن از خانــدان پيامبر، در برابر محمود 
غزنوی، شــجاعت می خواهد. شــجاعتی 
که تنها می تــوان در مردانی نظير دعبل 

خزاعی (قتل ٢٤٦ه.ق) سراغ گرفت.

توحيد از نگاه فردوسی
می خواهی  اگــر  می گويــد:  فردوســی 
«ســخن» پايه و قدرش حفظ شود، حتی 

به دنيا نگاه هم مکن!
اوست،  انسان، سخن گويی  وجه شاخص 
البته سخن گويی خردمندانه. سخن و خرد 
وقتی باعث آرامش جان انسان می شود و 
روان سراينده رامش می برد که به توحيد 
متکی باشــد (مهاجرانی، ١٣٨٢، تلخيص 
از بخش ششــم). فردوسی سرآغاز کتاب 
خويش را به علم توحيد مزين نموده است 
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العلم  زيرا رسول اکرم(ص) فرموده: «اول 
معرفه الجبار» و بيان حکيم توس ترجمان 

همين حديث شريف است: 
ز دانش نخستين به يزدان گرای

که او هست و باشد هميشه به جای
بدو بگروی کام دل يافتی

رسيدی به جايی که بشتافتی
(پادشاهی کسری نوشين روان، ب ١٤٤٥ 

و ١٤٤٦) (چوبينه، ١٣٧٧، ص ١٤)

باور داشتن عدل الهی
«يکی از کارســازترين اصــول اعتقادی 
شيعه، باور داشــتن عدل الهی و دادگری 
خداوند اســت. اصلی که آدمی را از ستم 
باز مــی دارد. چرا که پيوســته خود را در 
محضر عدل الهی حاضر می بيند. درســت 
به همين دليل محکم و منطقی و عقالنی 
است که فردوسی پيوسته حاکمان ستمگر 
را از دادگری خداوند می ترساند و هشدار 
می دهد که با عدل خود، شما را به عدالت 
دعوت کرده است پس دادگر باشيد و ياور 
در   (٣٤ ص   ،١٣٨١ (آزاد،  درويشــان». 
قرآن و کالم بــزرگان دين، مکرر بر لزوم 
اعتقاد به عدل الهی و رعايت دادگری در 
حيات آدمی تأکيد شده است، از جمله در 
قرآن کريم می خوانيم: «و بترســيد روزی 
که بازگردانيده شويد در آن به سوی خدا، 
پس به هر کس آنچــه را که فراهم کرده 

است، داده شود و ستم نشوند».
فردوسی در سراسر شاهنامه بر توحيد و 
يگانگی ذات باری تعالی، تأکيد خاص دارد:

سکندر چو بر تخت بنشست گفت
که با جان شاهان خرد باد جفت
 که پيروزگر در جهان ايزد است

جهاندار کز وی نترسد بدست
و مهم تر اينکه در خالل مندرجات نامه ها و 
مکتوبات شاهان پيش از اسالم، معانی ظريف 
و وااليی از توحيد را به کار گرفته که جز در 
قرآن و روايات و احاديث شــيعه وجود ندارد 
(پادشاهی اســکندر، ب ١ و ٢) (ابوالحسنی 

منذر، ١٣٨٨، صص ٦١، ٦٢ و ١٧٤).

گردش چرخ زمين و زمان 
در بينش اعتقادی فردوسی

در بينش اعتقادی فردوسی، گردش چرخ 

زمين و زمــان، اوراق زرين عالم طبيعت، 
فــروغ زندگی خورشــيد و مــاه در پهنة 
آسمان، همه و همه آفريده و محتاج اويند.

خداوند گردنده خورشيد و ماه
روان را به نيکی نماينده راه

(منوچهــر، ب ٥٩٧) همان طــور که در 
قــرآن هم آمــده اســت «واهللا خلق کل 
دابئ من ماء» (نور، آيــه ٤٥) خداوند هر 
جنبنــده ای را از آب آفريــد. همچنين، 
فردوســی آفرينــش آســمان و زمين را 
برای خدمت به انسان و کمک به او برای 

رسيدن به کمال می داند. 
جهان آفرين بی نياز است از اين

ز بهر تو بايد سپهر و زمين
که يــادآور اين آية قرآن اســت: «و أن 
تکفــروا فأن هللا ما فی الســموات و ما فی  
االرض و کان اهللا غنيا حميدا» (نساء، آية 
١٣١) (چوبينه، ١٣٧٧، صص ١٨ و ٣٣).

نتيجه گيری
نتايــج حاصل از ايــن مقاله حاکی از آن 

است که:
١. در شــاهنامه روح و رنگ اســالمی، 
به ويژه در بخش آغازين آن ديده می شود. 
بنابراين، بر ما مسلم می گردد که فردوسی 
شيعه اســت و از آموزه های متعالی قرآنی 

و مکتب اهل بيت(ع)، سود جسته است.
٢. در ايــن اثر بزرگ بــه وضوح می توان 
گرايش برخی از شــاهان و شــاهزادگان 
شــاهنامه را به بی اعتبــاری جهان ديد. 
ايــرج، ســياوش،  شــاهزادگانی چــون 
کی خسرو که با نقش و عملکردهای خود، 
اين گرايــش به بی اعتبــاری جهان را به 

اثبات می رسانند.
٣. در اين ميان پژوهش های اين رويکرد، 
تکرار اطالعات بســيار ديده می شود، در 
حالی که امــروز نيازمند نگاهی هســتيم 
که به وســيلة آن بتــوان اليه های زيرين 
داستان های شاهنامه را کاويد. نگاهی که 
بــه ارائة پژوهش های تازه تــر و قوی تر از 
گذشــته، بينجامد؛ و نه به تکرار و تقليد 

اطالعات.
٤. امــروزه تعداد آثاری کــه در آن ها با 
رويکردهای مختلف به بررســی و تحليل 
فردوسی و شاهنامة او پرداخته اند، بسيار 

منابع
١. آزاد، نرجــس؛ گزيده ای از معــارف قرآن و نهج البالغه 
در شــاهنامة فردوسی؛ شيراز؛ انتشارات نويد شيراز؛ چاپ 

اول ١٣٨١.
٢. ابوالحســنی (منذر)، علی؛ بوسه بر خاک پی حيدر(ع)؛ 

تهران؛ نشر عبرت؛ چاپ اول ١٣٧٨.
٣. بيابانگرد، اســماعيل؛ روش تحقيق در روان شناســی و 

علوم تربيتی (ج١ و ج٢)، تهران، نشر دوران، ١٣٨٧.
٤. چوبينه، ســجاد؛ حکمت نظری و عملی در شــاهنامة 

فردوسی؛ شيراز؛ انتشارات نويد شيراز؛ چاپ اول ١٣٧٧.
٥. حميديان، ســعيد؛ شــاهنامة فردوســی چاپ مسکو؛ 

تهران؛ نشر قطره؛ چاپ دهم ١٣٨٦.
٦. رســتنده، مجيد؛ قرآن و حديث در شاهنامة فردوسی؛ 

همدان؛ انتشارات مفتون همدانی؛ چاپ اول ١٣٧٨.
٧. گودرزی، مرتضی؛ مايه های دينی و عرفانی در شاهنامه 
فردوسی؛ تهران؛ مؤسسة انتشاراتی راه سبحان؛ چاپ اول 

.١٣٨٠
٨. مهاجرانی، سيدعطاءاهللا؛ حماسة فردوسی (نقد و تفسير 
نامة نامور) (ج.١)؛ تهران؛ انتشــارات اطالعات؛ چاپ سوم 

.١٣٨٢
٩. نرم افزار جامعه احاديث نبوی.

اندک است. اين نکته در ميان پژوهش های 
دينی نيز به چشم می خورد.

درصد فراوانی رويکرد دينی در ميان 
پژوهش های فردوسی شناسی از سال (۱۳۵۷ 

تا ۱۳۸۷)

  پژوهش های فردوسی شناسی، ۸۰۷
  رويکرد دينی، ۲۰




