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زهرا قربانی پور
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران

 چکيده
در اين نوشــتار، ابتدا همــة پژوهش های 
حوزة فردوسی شناسی، در سه دستة اصلی 
شــامل بنيادی، کاربردی و توسعه ای قرار 
می گيرد. سپس، از ميان آن ها پژوهش های 
بين رشته ای، جهت شناسايی تأثير کاربرد 
روش بين رشــته ای تبيين می شــود و اين 
روش، خود گامی نوين در راه همسوسازی 
پژوهش هــای فردوسی شناســی با ســاير 
رشــته ها و با هدف افزايش تأليفات در اين 
حوزه است. بارزترين دستاورد اين بررسی، 
اشــاره به کاربــرد روش بين رشــته ای در 
ميان تأليفات حوزة فردوسی شناســی پس 
از انقالب اســالمی تا سال ١٣٨٧ است که 

تاکنون اشاره ای به آن نشده است.
حــوزة  پژوهش هــای  کليدواژه هــا: 

فردوسی شناسی، روش بين رشته ای

مقدمه
توجه به رويکرد بين رشــته ای٢، در تمام 
رشته های علوم انسانی، مثل جامعه شناسی، 
روان شناســی و ... در چند دهة گذشــته 

 تأييد کاربرد 
 رويکرد بين رشته ای در ميان

 از سال ١٣٥٧ تا ١١٣٨٧

۱. ُبعد انواع ادبی۳
قــدرت هنــری فردوســی در آفرينــش 
داستان های شاهنامه در چنان پايه ای است 
که اهل هنر زمينة مناسبی برای ارائة کارهای 
خود بيشــتر از ســاير متون ادبی، يافته اند. 
برخی اين داستان ها را در قالب نمايش نامه 
و فيلم نامه و برخــی ديگر بر پاية معيارهای 
هنر داستان نويســی بازآفرينی نموده اند. در 
اين حيطه حتی داستان های شاهنامه را به 
نثر روان و رسا برای گروه های سنی مختلف، 
بازنويســی کرده اند. بنابراين، بازآفرينی ها و 
بازنويســی ها در اين حوزه، از کميت نسبتًا 
خوبی برخوردار است.٤ از نظر کيفيت، تقريبًا 
 در تمام آثار، تنها به ارائة اطالعات بسنده شده 
و فاقد تحليل و بينش خاصی اســت. تعداد 
پژوهش های انجــام گرفته ٩٨ عنوان کتاب 
است. از ميان آثاری که تاکنون از داستان های 
شاهنامه بازآفرينی و بازنويسی شده، می توان 
به کتاب سياوش خوانی (فيلم نامه) اثر بهرام 
بيضايی و کتاب برگردان روايت گونة شاهنامة 
فردوسی اثر ســيدمحمد دبيرسياقی اشاره 

کرد.

مقبوليت گســترده ای يافته است اما پس 
از انقالب اســالمی و تاکنــون، دراين باره 
تحقيقات چندانی در خصوص فردوســی و 
بنابراين،  اســت.  نگرفته  شاهنامه، صورت 
انجــام  در  بين رشــته ای  روش  انتخــاب 
از  يکی  فردوسی شناســی،  پژوهش هــای 
چالش های مهم پيش روی پژوهندگان، در 

اين راستاست.
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثير 
اين روش در حوزة فردوسی و شاهنامه، برای 
پر کردن فاصله بين شرايط فعلی پژوهش ها 
و شرايط ايده آل آن هاست. به اين منظور، با 
دسته بندی تمام تأليفات فردوسی شناسی، 
در سه دستة بنيادی، کاربردی و توسعه ای، 
بــه بررســی کيفيت، کميــت و چگونگی 
رابطه و تأثير روش بين رشته ای بر تأليفات 
فردوسی شناسی، پرداخته شده و در پاسخ 
به اين ســؤال نگاشته شده است: کيفيت و 
کميت و نحوة تحقيقات بين رشــته ای در 
ميان پژوهش های فردوسی شناختی، چگونه 

است؟ (نمودار ١ و نمودار ٢)
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۲. بعد جامعه شناختی
نويسندگان و پژوهشگران در اين 
حوزه خواسته اند تا ميزان حضور مسائل 
و مباحث اجتماعی را از بطن داستان های 
شاهنامه بسنجند و آن ها را استخراج کنند. تعداد 
اين پژوهش ها ١٣ عنوان کتاب است و نشان می دهد 
اين ُبعد در شاهنامة فردوسی، چندان نيرومند، گسترده و عميق ظاهر 
نشده است. بی گمان، نگاه به شاهنامة فردوسی و بازکاوی طرح های 
ارائه شدة از آن، باالخص در بعد جامعه شناختی، می تواند در خلق آثار 
جديد ما در اين قلمرو نقش و تأثيری بی بديل داشــته باشد. از ميان 

آثار اين بخش می توان به کتاب «جامعه شناســی خودکامگی» اثر 
علی رضاقلی و «فريدونيان، ضحاکيان و مردميان» اثر جواد جوادی 
اشاره کرد. علی رضاقلی در کتاب جامعه شناسی خودکامگی با بررسی 
جامعة زمان فردوسی به اين نتيجه می رسد که فرهنگ سياسی ايران 
نه تنها از تفکر عميق نسبت به تحليل دورة گذشتة خود عاجز مانده 
اســت بلکه هنوز آن سنت برخورد ساده انديشانه و عوامانه را در تمام 
رفتارهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود دارد که متأسفانه نگرش 
عاطفی ايرانيان نسبت به مقوله های اجتماعی و انسانی کشور ايران، 
غالبًا ناکارآمد بوده است. جواد جوادی در کتاب فريدونيان، ضحاکيان 
و مردميان، از منظری جامعه شــناختی، به بررسی اليگارشی دوران 
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ساســانيان پرداخته و سعی کرده است اين 
موضوع را با تقابل ضحاک و فريدون و کاوه در 

شاهنامه تطبيق دهد.

۳. ُبعد جغرافيايی
در اين بعد، بنياد اصلی نگاه نويســندگان و 
پژوهندگان بر شــناخت و تبيين جغرافيای 
اساطيری شاهنامه، ريخته شده است. در راه 
تکوين اين رويکرد، بی ترديد، نخستين گام 
مهم و اساســی از آِن دکتر حسين کريمان 
اســت و بايد گفت باقی نويسندگان در اين 

خصوص مطلب چشمگيری ارائه نکرده اند.
به طــور کلی بايــد گفت نــگاه جغرافيای 
اساطيری به داســتان های شاهنامه، با همة 
تالش هــای محققان، هنوز چنــان که بايد 
شکافته و شناخته نشده است. به همين دليل 
اين تحقيقات خالی از اشکال نيستند. تعداد 

اين پژوهش ها ٤ عنوان کتاب است.
حســين کريمان در کتاب پژوهشــی در 
شاهنامه (در باب ری پهنة تهران، البرز و ... در 
شاهنامه)، به تفصيل، در مورد مازندران و البرز 
بحث کرده و بر اين باور است که مراد از البرز 
و مازندران در شاهنامه، اين البرز و مازندران 
واقع در شــمال تهران نيست و نظرات نو او 
در اين خصوص از مهم ترين ويژگی های اين 

کتاب محسوب می شود.
اميد عطايی در کتاب ايران بزرگ (جغرافيای 
اسطوره ای و تاريخی مرزها و مردمان ايرانی) 
به بررسی و تقسيم بندی جغرافيايی تاريخی 
و اســطوره ای ايران در ســه زمينة مرزهای 
طبيعی، سياســی، مردمی و نژادی پرداخته 
اســت. از ديگر ويژگی های اين کتاب استناد 
به برخی متون کهن اوستايی و برخی کتب 

قديمی ديگر نظير مجمل التواريخ و... است.

۴. بعد دينی
در خالل داســتان های شــاهنامه از آيات 
قرآن و احاديث اسالمی، به ويژه از نهج البالغه 
بهره گرفته شــده است که هر کدام در جای 
خود بسيار مفيد است. در اين حوزه، از نظر 
کيفيت، در تمام آثــار تنها به ارائة اطالعات 
بسنده شــده، اما تحليل و بينش خاصی را 
منعکس ننموده اند. تعداد اين پژوهش ها ١٢ 

عنوان کتاب است.
برای مثال، سجاد چوبينه در کتاب حکمت 

نظری و عملی در شاهنامة فردوسی، سخت 
مصّر است که نشان بدهد شاهنامه به دليل 
آنکه دارای صبغة الهی قرآنی است در يادها 
باقی مانده و امروز مورد توجه اســت. مجيد 
رستنده در کتاب قرآن و حديث در شاهنامة 
فردوسی به تأثيرات قرآن و حديث در نوشتار 
فردوسی پرداخته است. (نويسنده مصرانه بر 
اين باور است که قرآن و حديث يکی از منابع 

اصلی شاهنامه است).

۵. بعد روان شناختی
يکی از عوامل رشــد روان شناسی در دنيای 
غرب، رابطة آن با اساطير است. بنابراين، در 
ايران نيز می توان از اســاطير و حماسه های 
ايرانی به ويژه از شاهنامة فردوسی، در جهت 
اعتــالی اين علم بهره جويی کــرد. رويکرد 
روان شــناختی متون ادب فارســی از جمله 
به شاهنامة فردوسی کاری است که با همة 
اهميتش هنوز اقدامــات عميق و فراخوری 
در باب آن صورت نگرفته است. در اين بعد، 
نويسندگان عالوه بر نشان دادن انگيزه های 
درونی فردوسی از سرودن شاهنامه، به معرفی 
شخصيت های شاهنامه از حيث گونه شناسی 
شخصيتی پرداخته اند. تعداد اين پژوهش ها ٢٢ 
عنوان کتاب است. در يک نگاه بايد گفت که 
نويسندگان در اين ميدانگاه، هنوز نتوانسته اند 
ريزتريــن و باريکترين نکته ها را ببينند و در 
ظرافت و دقت موی بشکافند. از ميان آثار اين 
بخش می توان به کتاب «پيام های پرورشی 
در شاهنامة فردوسی» اثر بهين دارايی اشاره 
کرد کــه در آن آموزش وپرورش انســان، با 
توجه به مفاهيم شاهنامه، مورد تحليل قرار 
گرفته اســت. همچنين، اميرناصر معزی در 
کتاب «ادبيات و روان پزشــکی»، از منظری 
روان شناســانه فردوســی را از خالل برخی 

داستان های شاهنامه به ما شناسانده  است.

۶. بعد سياسی
از آنجا که ادبيــات با توجه به نقش عظيم 
است  سياســی  امری  انديشــه پردازی اش، 
نويسندگان کوشــيده اند تا در اين ميدانگاه 
نيز به بررسی فضاهای داستان های شاهنامه 
بپردازند که به تبع آن تاحدودی توانسته اند 
زمينه ها و فضاهای بيشــتری را برای رشد و 
پرورش بنا نهند. در يک نگاه، نويسندگان در 

اين رويکرد انديشه های سياسی مندرج در متن 
داستان های شاهنامه را کاويده اند. نويسندگان 
از نظر کيفيت، به دليل انتقادگريزی، همچنان 
در ايــن وادی به طرح ديدگاه ها، آن گونه که 
بايسته اســت، نپرداخته اند. در صورتی که، 
هــدف اصلی پژوهش های ادبــی، بايد فهم 
جوهر متن، تفســير و نقد آن ها باشد. تعداد 
پژوهش ها در اين وادی، ٤ عنوان کتاب است.
قلم رســای باقر پرهام در کتــاب «با نگاه 
فردوســی»، تحليل های منطقی و سياسی 
از جامعة زمان فردوســی، شکيبايی بسيار 
تحســين انگيز او در بهره گيــری از منابــع 
گوناگون، همه از پژوهشگِر ُپرکار و باحوصلة 
اين کتاب خبر می دهد. همچنين، اثر احمد 
ســروده خوان  «فردوسی  پناهی ســمنانی، 
وحدت و حماسة ملی ايران، از آن حيث که 
توانسته است درک پديده های تاريخی زمان 
فردوسی و همچنين منطق انجام دادن کار 
او را (از منظری سياســی) بازگو کند، اثری 

شايسته و درخور توجه است.

۷. بعد عرفانی
از آنجا که در تاريخ ادبيات فارســی، يکی از 
جريان های مهم و توانمند، «عرفان» اســت، 
اين دست رويکردها بسيار مهم تلقی می شوند 
چرا که می توانند درکی متفاوت و متمايز از 
ديگران به وجود آورند. اما بايد گفت با وجود 
تمام تالش ها و کاوش های پژوهندگان در اين 
راستا، هنوز کارهای ناکردة بسياری در پيش 
داريم. تعداد پژوهش ها در اين وادی، ٨ عنوان 

کتاب است.
عليقلــی محمودی بختيــاری در کتــاب 
«شاهنامه آبشــخور عارفان»، جوهر و جان 
شــاهنامه را به نحو شايســته ای کاويده و 
فردوســی را عارفی آگاه و روشنفکر معرفی 
کرده و در ايــن راه برای اثبات مدعای خود 
داليل مســتحکمی ارائه نموده است. يداهللا 
قائم پناه نيز، در کتاب «عرفان در شاهنامه»، 
تــالش نموده از تعــدادی از داســتان های 

شاهنامه برداشتی عرفانی ارائه دهد.

نتيجه گيری
نتايج حاصل از اين مقاله حاکی از آن است 

که:
١. به طور حتم يک موضوع واحد، جلوه های 
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گونه گونــی را فــراروی مــا قــرار می دهد.  
رشــته های جديد ضرورت هــای جديد را 
می طلبد. اما از ســوی ديگر بايد به اين نکته 
نيز توجه داشت که يکی از بسترهای اساسی 
و بنياديــن جهت هر گونه تغيير و تحول در 
انجام دادن پژوهش های قوی تر، بسترسازی 
فرهنگی در آن کشور است؛ زيرا اين امر، بدون 
توجه به فرهنگ و زيرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی کشور، کاری بسيار سخت است. لذا 
برای اجرای هرگونه تحولی که جنبة بنيادی 
داشــته باشــد، توجه به فرهنگ آن جامعه 

ضروری است.
تأليفــات  پيــش روی  چالش هــای   .٢
فردوسی شناسی، به دو مسئله قابل تقسيم 
است: نخست، مسئلة محدود بودن نگارندگان 
به تجربيات خود و نداشــتن ارتباطات الزم 
با ساير رشــته ها برای استفاده از راهکارهای 
موفق آن ها، و ديگــر در نظر نگرفتن تدابير 
الزم برای جمع آوری دانش در اين زمينه ها 

به داليل زير:
١ـ٢. اهداف بهره ورانة برخی از نويسندگان، 
سبب شده است تا روز به روز بر شمار تأليفات 
فردوسی شناسی افزوده شود. بنابراين، امروزه، 
تحقيقــات در اين زمينــه، نيازمند نگاهی 
روشمند است؛ نگاهی که به وسيلة آن بتوان 
اليه های زيرين داستان های شاهنامه را کاويد 
و در طی آن به ابهام زدايی نکات تاريک آن ها، 

کمک کرد.
٢ـ٢. فعاليت های علمی بسياری در زمينة 
شاهنامه و فردوســی در ايران جريان دارد؛ 
آثاری که در آن ها تنها به ارائة اطالعات بسنده 
شده، اما فاقد تحليل و بينش خاصی است. 
برای مثال، اکثر کتاب هايی که در بخش انواع 
ادبی از شاهنامه و تحليل دينی قرار گرفته اند، 
در اين گروه جای می گيرند. بنابراين، الزمة 
موفقيت در ارائة آثار بين رشــته ای، اصالت 

تحليل است، نه اصالت اطالعات.
٣ـ٢. متأســفانه، تعداد آثاری که در آن ها 
با رويکردهای مختلف به بررســی و تحليل 
فردوســی و شــاهنامه او پرداخته اند، بسيار 
اندک اســت. برای مثال، در بعد سياســی، 
روان شــناختی، جامعه شــناختی و عرفانی 
شــايد به دليل انتقادگريزی، نويســندگان 
همچنان به طرح ديدگاه های برون متنی به 
مدد روش بين رشــته ای، آن گونه که بايسته 

است، نپرداخته اند. در صورتی که، هدف اصلی 
پژوهش هــای ادبی، بايد فهــم جوهر متن، 

تفسير و نقد آن ها باشد.
٤ـ٢. برای ســاختن و محکم کردن بيش 
از پيــش مبانی علمی شــاهنامه، بايد نگاه 
پژوهشگران به وسيلة روش بين رشته ای به 
مسائل جزئی داستان های شاهنامه، معطوف 
شود. چرا که اين امر، می تواند در فرآيند توليد 

و نوآوری بسيار مؤثر باشد.

 فردوسی شناسیبين رشته ای

نمودار شمارة (۳) درصد فراوانی پژوهش های 
بين رشته ای در ميان پژوهش های 

فردوسی شناسی

۵۴۳/۷۷٪ ۱۶۱/۲۳٪

پی نوشت ها
١. الزم اســت يادآوری شود از سال ١٣٥٧ تا سال ١٣٨٧، 
تعداد ١٩٥٣ عنوان کتاب در زمينة شــاهنامه و فردوسی 
فهرست شــده، در حالی که پژوهش شــده ها ٧٠٤ عنوان 
است. داليل کســر اين تعداد، با توجه به قلمرو تحقيق، از 
اين قرار اســت: ١. ارائة چندين فهرســت از يک کتاب. ٢. 
کسر کتاب هايی که در سال ١٣٨٨ و ١٣٨٩ فيپا گرفته اند 
يا منتشــر شده اند. ٣. کســر تعداد ١٠٦ عنوان مربوط به 
کتب ترجمه. ٤. کســر تعداد ١٧٩ عنوان مربوط به کتب 
قبل از ســال ١٣٥٧ (اين کتاب ها پس از انقالب اســالمی 
تجديد چاپ نشده است). ٥. کسر تعداد ٧٥ عنوان مربوط 
بــه مجموعه مقاالت و ســخنرانی ها. ٦. قــرار دادن تمام 
کتاب هايی که به صورت مجموعه نگاشته شده بود، در ذيل 
يک عنوان. ٧. کسر تعداد ١٠٨ عنوان کتاب که در کتابخانة 
ملــی موجود نبود، بنابراين، تعــداد ٧٠٤ عنوان کتاب، در 

قلمرو پژوهش قرار گرفت.
٢. امــروزه يکــی از مهم ترين عواملی که ســبب رکود در 
پژوهش می شــود، انتخاب روش نامناســب اســت. اين 
روش نامناســب در ميــان پژوهش های ادبــی، باألخص 
در پژوهش هــای فردوسی شناســی موجب رکود بيشــتر 
شــده اســت، اما انتخاب يک روش صحيــح، مانند روش 
ميان رشته ای می تواند نکته های ناگفتة فراوانی را از خالل 

داستان های آن به ما بشناساند.
در يک نگاه، در اين روش، با استفاده از دانش های مختلف 
به ادبيات نگريســته می شــود. به طور مثال: پژوهشــگر 
فردوســی و شاهنامه، در نخستين گام، بايد از خود بپرسد 
که داستان های شاهنامه ريشه در کدام علم می تواند داشته 
باشــد، تا بتواند اثری نو و متفاوت با گذشــته بيافريند و 
نيازهای پژوهشــگران امروز اين ميدانگاه را برطرف سازد. 
از جمله، کتاب «پيام های پرورشی در شاهنامة فردوسی»، 
اثر بهين دارائی که در آن با رويکرد روانشناختی به بررسی 
و تحليل شخصيت افراد شاهنامه می پردازد، در اين جرگه 
قرار می گيرد. بنابراين، بســياری از مسائل مطرح شده در 
شاهنامه، ريشه در علوم مختلفی مانند ١. روان شناسی. ٢. 
جامعه شناسی. ٣. سياست. ٤. دين. ٥. عرفان. ٦. جغرافيا و 
٧. انواع گوناگون ادبی دارد. گفتنی اســت چندرشته بودن 
با پژوهش های بين رشته ای تفاوت دارد. چندرشته ای بودن 
مانند فهم ظاهری يک متن کهن با استفاده از بررسی های 

واژگانی، دســتور زبان، آرايه های ادبی و... اســت. از اين رو، 
ابعاد ديگر تأليفات فردوسی شناســی: اسطوره شــناختی، 
زبان شناختی، زيبايی شناختی، تاريخی، تطبيقی و عناصر 

و مؤلفه های آثار حماسی، در اين جرگه جای می گيرند.
٣. «اگر بخواهيم به ادبيات هم از ديدگاه علمی نگاه کنيم، 
بايد بتوانيم آثار ادبی را طبقه بندی کنيم و انواع مشابه آثار 
ادبــی را در طبقات مخصوصی قــرار دهيم. زيرا مهم ترين 
مختصة علم اين اســت که می تواند طبقه بندی کند. اين 
مهــم در ادبيات به وســيلة انواع ادبی صــورت می گيرد» 

(شميسا، ١٣:١٣٧٥).
٤. جعفر پايور در مقدمة کتاب خود می نويســد: بازنويسی 
و بازآفرينی از روش های مهم آفرينش آثار ادبی اســت. او 
می نويســد: «بســياری از آثار کهن فارسی با بهره مندی از 
اين روش ها به وجود آمده انــد. بنابراين، بحث دربارة آن ها 
و اهميت شناخت اين روش ها، ضرورتی است برای ادبيات 
فارسی. در نهايت، بازنويســی و بازآفرينی را به عنوان يک 
نوع نويسندگی و همانند با نويسندگی معرفی نموده است» 

(پايور، ٢٢:١٣٨٨ـ٢١).
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