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  چكيده
ادب حماسي زبان فارسي همواره مـورد   ةمنظومترين  برجسته منزلة فردوسي به ةشاهنام

، اساطير، ساختار، محتوا، اين اثر مانند زبان متفاوتهاي  جنبهگران بوده و  توجه پژوهش
هاي متن بررسي شده و به صورت كتاب يا در قالب مقاله به جامعة علمي  شخصيتو 

هايي دارد كـه   مند و احتماالً كاستي هاي ارزش جنبهاست؛ هريك از اين آثار  شدهارائه 
را روشـن كنـد كـه     تواند زوايـاي ديگـري   ميها و توضيحات نويسنده  كردن آن مطرح

  .باشد دهيخواننده پوشمؤلف يا  از ديد ممكن است
 عنـوان صـورت كتـابي بـا     بـه مقاالتي است كـه   مجموعهحاضر بررسي و نقد  ةمقال

در اين نوشـتار، پـس از معرفـي اجمـالي كتـاب،      . چاپ شده است حماسه  تا  اسطوره  از
سـپس در دو بخـش بررسـي امتيـازات و      اسـت؛  اي كوتاه در اين موضوع آمده  پيشينه
؛ شـود  مـي  مـذكور پرداختـه   كتاببه نقد  و تحليل ابعاد محتوايي اثر شكليهاي   كاستي

در پايـان   .را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     بخش عمدة مقاله نقـد محتـوايي كتـاب   
ضمن اشـاره بـه جسـارت علمـي      .است شدهپيشنهادهايي براي بهترشدن مطالب ارائه 

در بخـش   هاي شـكلي مـذكور،    رسد پس از رفع كاستي  نظر مي به مؤلف و دقت ايشان،
ل تـري مبـذو   ها تأمل بيش  گيري  در برخي نتيجهتا كند   محتوا اهميت موضوع ايجاب مي

شـناختي و   اسـطوره همچنين در بررسـي مباحـث    .شود و منابع ديگري نيز ديده شوند
بيني اسالمي فردوسي و نگاه ديني و قرآني او نيز  جهانپژوهي الزم است  شاهنامهويژه  هب

  .تر ارائه شود  تر و دقيق  تا بحث جامع شودزباني لحاظ  گوناگوندر مفاهيم و سطوح 
  .، نقد و تحليليفردوس ةشاهناماسطوره، حماسه،  :ها كليدواژه
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 مقدمه. 1
 را دارند،اسطوره و حماسه از مباحث مهم ادبي است و در كشورها و مللي كه اين نوع ادبي 

هـاي    گـاه  كشور ايران و قلمرو زبان فارسي يكي از خاسـت . گيرد  بسيار مورد توجه قرار مي
سـالي فرهنـگ و تـاريخ ايـران       نگي و كهنيديرمهم اسطوره و حماسه است و اين خود از 

اسـت كـه    يفردوسـ  ةشـاهنام يكي از آثار مهم حماسي و اساطيري ايران نيز . حكايت دارد
اين مقاله  در .گران بوده است آوازه و جايگاهي جهاني دارد و از ديرباز مورد توجه پژوهش

  .اهيم پرداختهاي منتشرشده در اين زمينه خو  به نقد و واكاوي يكي از كتاب
  
  معرفي اثر 1,1

انتشـارات  را  ،پژوهـي، تـأليف سـجاد آيـدنلو     شاهنامه، هفت گفتار در از اسطوره تا حماسه
صفحه و با مقدمة محمـدامين ريـاحي منتشـر كـرده      240، در )چاپ دوم( 1388سخن در 

است كه محوريـت و موضـوع    درواقع هفت مقالة مستقل، اين اثر شامل هفت گفتار .است
  اي هـاي اسـطوره   شناسي و شخصيت اسطورهاصلي مباحث آن دربارة مباحث و موضوعات 

پژوهشـي   ـ  علمـي  متفـاوت در مجـالت  و هاي گونـاگون   هريك از مقاالت در زمان .است
انتشـارات جهـاد دانشـگاهي مشـهد، دفتـر نشـر آثـار         ،گفتة نويسـنده  به .اند چاپ رسيده به

 ،)1385در شناسـنامه  ( 1386در ارديبهشـت   را مجموعة اين هفت مقالـه  ،دانشجويان ايران
مستدركي نيـز بـه يكـي از     ؛را برعهده داشتچاپ دوم آن  نيز سخن انتشارات ؛منتشر كرد

  .مقاالت افزوده شده است
تقدير بخـش نقـد ادبـي در نخسـتين      ةشايستيكي از آثار منزلة  بهاين اثر  ،1387در آذر 

ارتبـاط    )الـف عناوين مقاالت عبارتنـد از   .دورة جايزة نقد ادبي جالل آل احمد معرفي شد
 ،اي دربـارة مـادر سـياوش    فرضـيه   )ب ،و منـابع ايرانـي   شـاهنامه اسطوره و حماسه بر پاية 

اسب دريايي   )هدارو چيست؟  نوش  )د ،شاهنامههاي سرشت اساطيري افراسياب در  نشانه  )ج
ترنج   )ز ، و)همراه با مستدرك اين مقاله(جام كيخسرو و جمشيد   )و ،هاي پهلواني  در داستان

  .بويا و به زرين
نويسنده در هريك از مقاالت كوشيده موضوع را از زواياي گوناگون و با ذكر مĤخـذ و  

هـاي    موضوع، هريك از جنبـه  پيشينةدر اين نوشتار پس از اشاره به  .مستندات بررسي كند
در  .شـده اسـت   ها، بررسـي   بيان امتيازات و بيان كاستي :شكلي و محتوايي اثر در دو بخش

 .استه شدشدن كتاب ارائه  تر مطلوبپايان پيشنهادهايي براي 
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  موضوع ةپيشين 2,1
زمـين و   مغـرب تبع آن حماسه يكي از مباحث مهمي است كـه از ديرزمـان در    به اسطوره و

گونـاگوني را   مراحـل در غرب نگاه به اسـطوره  . گران بوده است ايران مورد توجه پژوهش
  .گذرانده است

. انـد   هريك از اين پژوهندگان نيز با نگاه و تعاريفي خاص و گاه متفاوت به اسطوره نگريسته
اس، اوميـر  :اشـاره كـرد   ذيـل تـوان بـه مـوارد      پژوهـان غربـي مـي    اسـطوره ترين   ازجمله مهم

اوريگن، و در دورة جديدتر كساني مانند كارل  مرقيون، آييلوس، ،هيسيودوس، سولون، اوهمر
ميرچا اليـاده،   استروس، يودلوگوستاو يونگ، گاستون باشالر، ژورژ دوميزل، روالن بارت، كل

و ژوزف مــاركوارت ايــن موضــوع را  ،جيمــز جــرج فريــزر باســتيد روژه، ايــوس ورونيكــا،
 ماريژان موله و جان هنيلز، مري بويس، اشپيكر، كريستن سن، دار مستتر، دومزيل،. اند واكاويده

  ).1385 ستاري، ؛1362الياده، ( اند  ايران پرداخته نيز به شكل اختصاصي به موضوع اسطوره در
مهـرداد بهـار،   همچون  گران ايراني شناسان غربي، در ايران نيز پژوهش ايرانبر  عالوه

بهمن سركاراتي، ابراهيم پورداود، ژالـه آموزگـار، احمـد تفضـلي، جليـل      اهللا صفا،  ذبيح
 پـور، كتـايون مزداپـور، خـالقي مطلـق،      خواه، محمد مختاري، ابوالقاسم اسماعيل دوست

هاي  ها، مضامين و شخصيت الدين كزازي اسطوره، تعريف ميرجاللو عبدالرحيم عفيفي، 
در ايـن زمينـه   و  انـد  ه را واكاويـده اي و نيز موضوع تبديل اسـطوره بـه حماسـ    اسطوره
ازجمله كساني كـه بـه ايـن موضـوع      .دان ارائه كردههايي در قالب كتاب و مقاله  پژوهش

، سجاد آيدنلو است كه در ايـن نوشـتار   است  نگاشتهعالقه داشته و مقاالت بسيار نغزي 
 .شود بررسي مي اسطوره تا حماسهاز  مقاالت ايشان با عنوان مجموعه

  
  تحليل ابعاد شكلي اثر .2

  بيان امتيازات 1,2
مـدون شـده بـود،    ، ها و فصول مرتبط بخشصورت كتابي مستقل و منظم در  بهاگر اين اثر 

چـون بـه صـورت     امـا توانسـتيم اظهـارنظر كنـيم،     تـر مـي   ابعـاد شـكلي اثـر دقيـق     ةدربار
، شده است چاپ رسيده و هريك از مقاالت در مجالت گوناگون چاپ به» مقاالت مجموعه«

باعث شده كه ساختار كلي كتاب، كمي تحت تـأثير ايـن موضـوع قـرار گيـرد، گرچـه در       
  .دستي مطالب ازنظر شكلي رعايت شود ويرايش نهايي سعي شده يك
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متن ازنظر تـايپي نسـبتاً    ؛چاپ اثر نسبتاً خوب است: با توجه به اين موضوع بايد گفت
روانـي  . آيـد   چشم نمـي  بهبه كل كتاب چندان نسبت ز ينغلط است و اندك اغالط تايپي  كم

ها و نيز ساختار سخن متناسـب بـا موضـوع مقـاالت      تركيب ها و متن و تناسب كاربرد واژه
سـو و از سـوي ديگـر دوربـودن از      يـك نويسي از  سرهاست و متني است عاري از تعصب 

گونـه   ايـن در  زدايـي كـه معمـوالً    عربينداشتن در  تعصب دقتي در كاربرد مناسب واژه و بي
  .هاي مثبت كتاب است اين موارد نيز از ويژگي. شود ها ديده مي موضوع

جاي مقـاالت، حكايـت از دقـت علمـي و رعايـت       جايارجاعات و ذكر مستندات در 
داري از سوي نويسندة محترم است كه اين موضـوع خـود از نكـات     امانتاصول تحقيق و 
  .است گير در مقاالت گوناگون كتاب مثبت و چشم

انگيــز و  بحــثشــده در مقــاالت از مباحــث  مطــرحكــه اكثــر موضــوعات  بــه دليــل آن
ناشناختگي و ، برانگيز است و به دليل كمبود منابع و مĤخذ و يا به دليل جنبة اساطيري چالش

. توان گفـت  ها، سخن قاطعانه دربارة برخي از اين موضوعات نمي رمزآلودبودن برخي از آن
نويسندة محترم نيز خود بر اين موضوع واقف بوده و در مـوارد گونـاگون ايـن موضـوع را     

ـ اند و مباحث را در حد  يادآوري كرده احتمـاالت و پيشـنهادهاي احتمـالي    ، فرضـيات  ةارائ
سي سـاير محققـين و مـدققين در ايـن بـاب      نظر و نقد و برر تبادلاند تا فضاي  مطرح كرده
و بيـان  له ئمساند با طرح  توانستهاند،  قطعي نرسيده ةنتيجدر مواردي هم كه به . گشوده باشد

 .هاي بعدي را فراهم سازند فرضيات و احتماالت، بستر پژوهش
  
  هاي شكلي بيان كاستي 2,2

هـاي   نشدن بخش جدا )الف :كردبندي  دستهگونه  بدينتوان  ميشكلي كتاب را   هاي كاستي
گذاري عناوين در داخل مقالـه و    بندي و شماره  نبود عنوان )ب ،گوناگون هريك از مقاالت

نداشتن عناوين فرعي يا ريزعنـوان و زيرعنـوان    )ج ،ها  بودن مطالب در كل مقاله شكل يك
شود و به مطالـب  بندي  موضوعروي الزم است هر مقاله به شكل منطقي  ايناز . ها  در مقاله

شود خواننده با نگاهي اجمـالي   ميچنين كاري باعث  .شودو موضوعات گوناگون تقسيم 
بر اين در مراجعات بعـدي نيـز، مطالـب،     عالوهبا مباحث مهم هر مقاله آشنا شود، ، و كلي
اهري مقالـه نيـز نمـود    تر خواهد بود و ارتباط منطقي سـخن در سـاختار ظـ    الوصول سهل

  .خواهد يافت
 هفـت گـذاري كتـاب بـه     نام سبب كه بهاست   نكتة ديگري كه بايد بدان اشاره شود اين
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چنين عنواني تنها به دليل هفت مقالة كتاب  ؛ آيااي نشده است  اشاره) در عنوان فرعي( گفتار
يـا   ؟خوان است مثل هفت شاهنامهبرخي موضوعات  ةكنند تداعييا به اين خاطر كه  ؟است

 يـا اساسـاً   ؟انـد   اي و آييني چنين عنواني را برگزيده اسطورهواسطة عدد هفت در مباحث  به
  است؟ مؤلف منظور خاصي نداشته

كـه   عبارت است از اين گردد، تر به مبحث اخالقي پژوهش برمي كه بيش ،گريد موضوع
، بزرگان ادبخود به  ةمقالكردن كتاب يا  پيشكشبا  )جوان(رسد اخيراً نويسندگان  نظر مي به

تر از نام اين بزرگان براي كسـب نـام و نـان بهـره      را از قدرداني فراتر برده، بيشله ئمسگاه 
ولـي ظـاهر مباحـث     ،نويسندة حاضر از اين موضوع به دور اسـت  مسلماً گيرند، اگرچه مي

 ،كسوتان كاري پسنديده اسـت  داشت استادان و پيش پاس. كند كمي انسان را دچار شائبه مي
رگـوار  بزبه سه » همال بي«اين كتاب با قيدهايي مانند . افراط در آن چندان شايسته نيست اما
 هنويسـند الوصف  مع اند؛ نوشتهاي را محمدامين رياحي بر آن  شده و سپس مقدمه كش شيپ

اي  گمان بـه اعتبـار مقدمـه    بياين همه پس از الطاف يزدان «: اند نوشته 3 طر، س9 فحةدر ص
فـارغ   ؛»اند دانشمند ارجمند و آزاده استاد دكتر محمدامين رياحي بر آن نوشتهبوده است كه 

دهنـدة   نشـان از تعارفات معمول، در مقدمة كوتاه استاد رياحي مطلب خاصي بيان نشده كه 
نتيجه نبود يا حذف آن به ساختار علمي اثر لطمه  دراي باشد و  اعتبار يا ارزش پژوهشي ويژه

تـر بـه خـاطر     هي از سوي خوانندگان به مطالب كتـاب شـده، بـيش   وانگهي اگر توج، بزند
تر به ايـن تعارفـات    گران كم اميد است كه پژوهش. نظر و مطالب علمي نويسنده است دقت

 . بپردازند تا در آن شائبه نام و نان نرود
  

  تحليل ابعاد محتوايي اثر .3
  بيان امتيازات 1,3

جديد و گاه دشـوار، بـه دليـل جنبـة اسـاطيري      هاي  گري و ورود به عرصه روحية پژوهش
زبان درخصـوص ايـن موضـوعات، از     فارسيدقيق محققان  موضوع و كمبود منابع عميق و

نويسـندة محتـرم توانسـته اسـت بـا دقـت و       . هاي اين مجموعه است هاي مثبت مقاله جنبه
 كنـد و در هاي گوناگون موضوع را واكـاوي   وسواس ويژه و مراجعه به منابع موجود، جنبه

مواردي نيز موفق بوده است، ولي با وجود دقت نويسنده و طرح اما و اگرها و با عنايت بـه  
حد فرضيه و پيشنهادهاي احتمالي است، گاه از اين شيوه  اين موضوع كه برخي مباحث در

ص        عدول كرده و موضوع را قطعي انگاشته؛ حال آن كه برخي از ايـن مـوارد نيـاز بـه تفحـ
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نظـر  ، صدور حكم داشته است و گاهي نيز خود نويسنده بـا مطالعـات بعـدي    ايبرتر  بيش
خويش را اصالح و يا تعديل كرده است، البته اين روحية جسارت در بيان نظر يـا اصـالح   

نمونـه   بـراي  .شـود  ميگر عالمي محسوب  هاي ارزندة هر پژوهش از ويژگي، ديدگاه پيشين
دهــد كــه مضــامين و  صــراحت نشــان مــي بــها هــ ايــن نمونــه«: انــد آورده 173 فحةدر صــ

هاي حماسي ايران تأثيرگذار بـوده اسـت و    يهودي در تكوين سنتـ   هاي توراتي شخصيت
و  ،نما نيز نبايد چندان غريب، دور از ذهـن  گيتيبودن مفهوم جام  توراتياحتمال  روي از اين

تـر ديـدگاه    مطالعات بيشايشان پس از ، ولي در مستدرك اين مقاله .»ناممكن انگاشته شود
  :اند خود را تعديل كرده

اي مستقل بـا قيـد    اي و سپس نگارنده در مقاله اي يك جمله تر هلموت ريتر در اشاره پيش
» بـين  جهان جام«احتياط و احتمال كامل، اين فرضيه را مطرح كرده بودند كه شايد مضمون 

 ةمايـ  بـن درنظرداشتن شـواهد فـراوان   اما با  ،يهودي دارد ـ  توراتي ةريشدر روايات ايراني، 
جام، آيينه، تشت، تخـت، ديـگ،   (و ابزارها و نمودهاي متنوع آن » بيني و رازگشايي جهان«

توان صرف تقدم زماني مĤخذ سامي  بايد اذعان كرد كه نمي...) و  ،انگشتري، چاه، بت، مرغ
از سوي ديگـر نبـودن    و شاهنامهنما در فرهنگ ايران يعني  جهان جامترين منبع ذكر  بر كهن

بيني و رازگشـايي يـا مصـاديق آن در اسـاطير      جهانكليت  اي دربارة قرينهترين اشاره يا  كم
 .)201: 1388 آيدنلو،( ...  ليات روايات حماسي ايران دانستيايراني، لزوماً آن را از اسرائ

  
  ييمباحث محتوا 2,3
آن  بنـدي  تقسيم ،شده است  ارائهمقاالت  مجموعه در قالب حماسه تا اسطوره از كه جا آن از
نظـر   نقـد و  لذاارائه نيست؛  قابلصورت دقيق  بهو  ساختاري برونساختاري و  درون شكل  به

  :شود صفحات ارائه ميشمارة صورت موردي يا براساس  بهدر مباحث محتوايي 
بـار   اولـين بـراي   ـ داند ميتا جايي كه  ـ نگارنده«: آمده است 20سطر  ،10در صفحة  .1

و روايـات ايرانـي    شـاهنامه هاي  ها و روابط اسطوره و حماسه را بر پاية نمونه انواع تفاوت
گونـاگون  منابع و مĤخـذ   بهايشان : باره بايد گفت ايندر  ؛»بندي و بررسي كرده است تقسيم
ـ ، فرهنگ ةمجلو نيز مقاالت  ،شميساآثار  ، آثار كزازي،رانيدر ا ييسرا حماسهمانند  ويـژه   هب

آوري و  جمـع  البتـه  .انـد  كـرده  شكل كلـي بيـان   بهرا مباحث و اند  ارجاع دادهمقالة مزداپور 
  .پسنديده و درخور ستايش است يكار مباحث نيز بندي تقسيم
و منـابع   شاهنامهاسطوره و حماسه بر پاية «مقالة : آمده است 24سطر  ،23در صفحة  .2
انـد، اسـطوره نيـز ماننـد بسـياري از       گونه كه نويسندة محترم نيز اشاره كـرده  همان، »ايراني
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نـدارد؛   گريـز اسـت و امكـان تعريـف تـام آن وجـود       تعريـف موضوعات و مباحث ادبي، 
تعريفي كه . دشوتر ارائه  جامعتر و  نزديكجا كه ممكن باشد، بايد تعريفي  حال، تا آن  عين  در

ها در بحث حماسه و حتي  قيق و جامع نيست و اين ويژگياند، چندان د از سركاراتي آورده
    istory  h وstory  ن«در قيد  روي نيااز  ؛شود نيز ديده ميبايد دقت شود كه ايـن  » دوران معي

اي  گونـه  بهتر باشد،  سويدوران معين بايد ديرينگي داشته باشد و از مرز داستان و تاريخ آن 
نظر ايشان نقـص   بهالياده، كه   توان به تعريف ميرچا  ازجمله مي .كه بتوان آن را اسطوره ناميد

 كننـدة سرگذشـتي قدسـي و    نقـل اسطوره : تري نسبت به تعاريف ديگر دارد، اشاره كرد كم
اي است كه در زمان اولين، زمان شگرف بدايت همـه چيـز، رخ     مينوي است و راوي واقعه

در اين خصوص مباحث و منابعي ). 1: 1385ستاري،  ؛14: 1362ميرچا الياده، ( داده است
، نوشـتة دونّـار   هـا  هـا و حماسـه   داسـتان  نيخصوص بخش نخسـت  هب ،جهان رياساط مانند

 )62 -  15: 1389 هينلــز،( رانيــا ريشــناخت اســاط ،)26 -  15: 1386 رزنبــرگ،( رزنبــرگ،
و  تـا رنـج خـار   رنگ گل از  مباحث قدمعلي سرامي در ،نيزر ةشاخ ةچهارگان يها  بخش

رسـد   نظـر مـي   بهتر  تر و جامع در مبحث اسطوره، دقيق يادب نقدهاي شميسا در  نيز تعريف
  ).235 -  233: 1383شميسا،  ←(

شود گاه اسطوره با دروغ و افسانه مشتبه شود  همين ويژگي ديرينگي است كه باعث مي
  :گويد مي فردوسي

 سـان روشــن زمانـه مــدان  يــكبـه   تـو اين را دروغ و فـسـانـه مــدان
 دگــــر بـــر ره رمـــز مـعنـــي بــرد   از او هرچــه انــدر خــورد بــا خــرد

  )114 -  113  :1381 ،يخالق(
اسطوره عمدتاً پاسخ به نياز و خودشناسي « درست است كه 17سطر  ،25در صفحة  .3

سـازي نيـاز ذاتـي و     اسطورهاما بايد درنظر داشت كه بحث اسطوره و  ،»...  انسان كهن است
دليل عجز هميشگي و نسبي بشر دربارة رمز و راز  بههاست و  هميشگي انسان در همة دوران

نيـز ناشـناختگي و پيچيـدگي    ، و امـراض  ،علـل و اسـباب   ،حوادث، جهان هستي، طبيعت
را بـراي   نو يا اسطورهگويا يونگ  اسطوره نياز هميشگي بشر است؛، ناپذير آن پايانرازهاي 

اين  11 نوشت يمحترم در پگونه كه نويسندة  تبيين همين نياز دائم به اساطير نوشت و همان
 .»هاي عصر ما را آيندگان خواهند خواند اسطوره«: اند از قول سركاراتي آورده، مقاله

بلكه براي مردمان عصر خود در حكم  ،روي اسطوره در زمان خود اسطوره نيست   ايناز 
گونـه كـه    رو همـان  ايـن از  .شـود  هاي بعدي به اسطوره تبديل مـي  در زمان ت واسحقيقت 
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ريشـه   هـم  storyو  history  ةواژاسطوره در بافت بـا  «: گفته است پور نيز اسماعيلابوالقاسم 
؛ 9: 1382پور،  اسماعيل ←( »و قصه است ،معني شرح، خبر بهدر يوناني نيز  mythos. است

  ).233: 1383شميسا،  
بينـيم بـه خلقـت     مـي  شـاهنامه كـه در   چنـان  مثالً«: اند آورده 6سطر  ،34در صفحة  .4
شاه اسـت كـه    /بلكه آغاز تاريخ ملي به نخستين انسان ،شود زمان و نامحدود اشاره نمي بي

ايشـان در   ؛»حال، ازلي و مربوط به پيدايش آفرينش نيسـت   هر  دربسيار باستاني است ولي 
 شـاهنامه  ةديباچـ آغـاز در   بيموضوع آفرينش و زمان «: اند همين مقاله آورده 32نوشت  پي

بينـي خـود    جهانبر  مبتنيگزارش شده است كه ارتباطي با متن اسطوره و حماسه ندارد و 
  .»فردوسي است

، بحث خلقت جهان را مطرح كـرده اسـت و   شاهنامهبايد توجه داشت كه فردوسي در 
گونـه كـه    همـان  امـا ، اسـت  دوسي نيز در نحوة بيان او تأثيرگذار بـوده بيني فر جهاناگرچه 

نويسنده خود صراحتاً آورده است، اصل پرداختن به بحث آفرينش جهان و انسان در منـابع  
  :كه خود فردوسي بيان كرده باشد شناسي است، نه اين اسطورهاو بوده و جزو مباحث 

ــيم راز   شـــنيدم ز دانـــا دگرگونـــه زايـــن ــه دانـ ــرين چـ ــان آفـ  جهـ
  )67/ 1: 1379كزازي، (

گويد در منابع و مĤخذ او روايـت   ميفردوسي  :از ديد گزارشگران معناي بيت اين است
هـا تـرجيح    و او اين روايت را بر ديگر روايت است بيان شده متفاوتهاي  گونه به آفرينش،
مـتن حماسـه و اسـطوره     اند كه منظور از ارتباط بـا  نكردهاز سوي ديگر روشن . داده است

هـا نيسـت؟    بينـي راوي يـا راويـان آن    جهـان چيست؟ مگر ساير اساطير آفـرينش متـأثر از   
گيري آن  شكلشناساني مانند هينلز روايت آفرينش را با مكان و دوران  اسطوره ،اين   بر   عالوه

، گرچـه در شـاهنامة فردوسـي    ،داننـد؛ بنـابراين   مـي كشاورزي در پيونـد  ، مانند عصر سفال
صورت مبسوط به اين مبحث نپرداخته و تمام داستان آفرينش را در پنجاه و شـش بيـت    به

 اي در حماسه تحليل رفته و تقليل يافته گونه بهو اسطوره  )9 -  5/ 1: 1386 فردوسي،( آورده
بگـوييم تـاريخ ملـي بـا      كنـيم و شود كه بخش آفرينش را از آن حذف  دليل نمي اما، است

دانـيم، اسـطوره روايتـي نمـادين از      ميطور كه  ه آغاز شده است و همانشا/ نخستين انسان
پـور،   لياسماع  ←(الطبيعي است  ماوراءقديسان، قهرمانان، ديوان و موجودات ، آفرينش، ايزدان

خلقـت اسـت    تيـ روا ياسطوره معموالً دارا: معتقد است ادهيال). 1383: ينيحس ؛9: 1382
  .هم روايت يا روايات مربوط به خلقت است شاهنامهكه آغاز ) 10: همان(
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هـاي اسـاطيري    زمينـه دربـارة  » ارتبـاط اسـطوره و حماسـه   « در مقالة 42در صفحة  .5
 اند، ازجملـه  كردههاي اين ارتباط، موارد گوناگوني بيان   موضوعات حماسي ايران و صورت

و  يعني شخصيت يا مضمون در گذر اسـطوره بـه حماسـه، دچـار شكسـتگي     » شكستگي«
در موضـوع و شخصـيت ديگـر     هايي از آن در يك يا چنـد داسـتان،   پارهشود و  ميتقسيم 

ايشـان در  . ها شخصيت مـرداس و ضـحاك اسـت     يكي از اين نمونه. يابد  حماسي نمود مي
پـدر   منزلـة  دليل روند تغييرات اسـطوره و حماسـه بـه    بهاند كه مرداس  باره احتمال داده اين

تـر بايـد جنبـة زبـاني      رسـد در ايـن خصـوص بـيش     نظر مي به. ضحاك شناخته شده است
خـوار   مـردم معني ضـحاك   بهموضوع را درنظر گرفت و ضحاك مرداس كه تركيبي وصفي 

دانسـته شـده و   ) بنـوت (پـدر فرزنـدي    ةاضـاف تركيب اضافي و  مثابه بوده، به مرور زمان به
و ربطي بـه بحـث رونـد    اسم و پدر ضحاك جا افتاده است  منزلة مرداس كه صفت بوده به

  .تبديل اسطوره به حماسه ندارد
شايد در ساخت «: آمده »مادر سياوش ةدرباراي  فرضيه« قالةم 14، سطر 64در صفحة  .6

و صورت اصلي و كهن روايت، مادر سياوش پري در مفهوم باستاني و پيش از زرتشت اين 
نيازمند استدالل و مستندات اين احتمال جاي بحث دارد و ؛ »... موجود اساطيري بوده است

اهميـت  ... انـد و   غوالن بـوده  ماده« :اند نيز آورده 65 فحةچه ايشان در ص آن. تري است بيش
جمـع   تقـدس بـا هـم     ها نـوعي پـارادوكس دارد و غـول و    اين عبارت ،»اند مقدسي داشته

ظـر داشـت   آمده بايد اين نكته را درن 65 فحةنيز دربارة مطالب ديگري كه در ص ؛دشون نمي
: اند، پري دو جنبة منفي و مثبت دارد گونه كه خود نويسنده آورده همان، كه در متون اوستايي

» زنان زيبارو«جنبة ديگر  اند؛ منفي و ينديك جنبه موجودات اهريمني كه رهزن پيروان اهورا
موضـوع  خود همين  ،كنند، بنابراين ها با زيبايي خود پيروان اهورا را رهزني مي است كه اين

باعث شده كه در قرون بعدي و در ادب فارسـي و فرهنـگ ايرانـي، تنهـا جنبـة زيبـايي و       
ظاهراً اين ربطـي بـه بحـث     ؛شودفريبندگي پري برجسته شود و حتي معادل فرشته فرض 

 شدن معنا محدودتر تطور معنايي است و  بانوبودن ندارد و بيش ايزدمتون پيش از زرتشت و 
  ).396: 1362خلف تبريزي، ؛141: 1375ياحقي، (

دربارة اين فرضية احتمـالي كـه    ،»اي دربارة مادر سياوش  فرضيه« مقالة 67در صفحة  .7
مـادر سـياوش پـري در مفهـوم     ، روايـت آن  كهـن شايد در ساخت و صورت اصلي متن و 

بحث پيوند پري و انسان را در ، باستاني و پيش از زردشت اين موجود اساطيري بوده است
جا خالي است كـه   در اينله ئمسرسد جاي يك  نظر مي به. اند دهكرهاي عاميانه مطرح  هافسان
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كـه  جـن  موضـوع   .قرآني است ـ بايد بدان توجه شود و آن تأثير انديشه و فرهنگ اسالمي 
، اين موضوع در )»پري«ذيل  :دهخدا ←(شود  ها با پري معادل گرفته مي فرهنگمعموالً در 

هاي آن، به بحث مـورد نظـر بسـيار يـاري      ژگي ويبررسي جن و . نيز آمده استجن  ةسور
ـ  مطرحرسد مباحث  نظر مي بهساند و  ر مي ويـژه در دورة   هشده در ادبيات و فرهنگ ايراني، ب

انـد   خواني را نيز كه مطرح كـرده  عزايمتأثير همين موضوع باشد؛ حتي بحث  تحتاسالمي، 
  .با بحث جن از اين ديدگاه سازگارتر است

  .اند نيز مناسب همين بحث است از جامي آورده 68 فحةيتي كه ايشان در صب
 عزايم خـوانيم كـار اسـت و پيشـه       وگــر باشــد پــري در كــوه و بيشــه

  :گويد حافظ نيز مي
ــري     طفيل هستي عشقند آدمـي و پـري ــعادتي بب ــا س ــا ت ــي بنم  ارادت

  .است) ثقلين(آدمي و پري معادل جن و انس  فوق در بيت
سـلم    و  عليـه   اهللا  صليپس هفت تن از پريان بر پيغمبر «: نيز در ترجمة تاريخ طبري آمده

  )»پري«ذيل  :1377 ،دهخدا ←(» خواندن او بشنيدند قرآنبگذشتند و باستادند و آواز 
دهخدا، پري موجودي از آتش دانسته شده كـه بـاز    ةنام لغتكه در همان  نكتة ديگر اين

خلقتني من نار و خلقته مـن  «هاي قرآني و اسالمي جن از جنس آتش است  اساس آموزه  بر
  .)12: هفتمين(» طين

  :است نيز آمده شاهنامهدر 
ــروش ــته س ــد خجس ــك بيام  پـــوش پلنگينـــهســـان پـــري بـــه   يكاي

   )241/ 1: 1379 كزازي،(

لباس آن زمان اي است كه به شكل آدمي و با  پوش، درواقع همان فرشته پلنگينهپري 
، بـه شـكل   )ص( پيـامبر گونه كه جبرئيل بر  كه پلنگينه بوده، بر سيامك ظاهر شده همان

  :سوزني سمرقندي گويد .شده است كلبيه ظاهر مي دحية
  تا به تازي هست انسان آدمي و جان پري    جان و انسان بندة فرمانبرش بادا مدام

  )»پري«ذيل  :1377 دهخدا،(

دربارة معرفي مادر سياوش نيز ايشـان بـر ايـن باورنـد كـه دو تعبيـر        ،71در صفحة  .8
  :سان نيست باره يك فردوسي در اين
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ــروزم     بدو گفت مـن خـويش گرسـيوزم ــد پ ــدون كش ــاه آفري ــه ش  ب
 بــدان مــرز خرگــاه او مركــز اســت   نيــايم ســپهدار گرســيوز اســت

هـاي آن   نوشـته  دسـت و  شـاهنامه  گونـاگون دانيد بيت دوم، در نسـخ   ميطور كه  همان
و  بيان كـرده اسـت  باره توضيح مبسوطي  اينهاي گوناگوني دارد و مرحوم جويني در  ضبط

  :است ضبط كرده لنينگراد بدين صورت ةنسخبيت را براساس 
ــاز خــاتونيم ــت مــن ن ــدو گف  ســــوي پــــدر آفريــــدونيمهبــــ   ب
ــاه او پروزســت    كــه دخــت ســپهدار گرسيوزســت ــرز، خرگ ــدان م  ب

  )154: 1384، فردوسي(

بر اختالف  عالوهاز ديگر سو،  ،است  دانستهرا دختر گرسيوز ) مادر دختر( خاتون جويني
 شاهد براي معرفي مادر سـياوش آورده  مثابه بهمقاله  ةنويسنددر ضبط ابيات، دو بيتي را كه 

در نسخة دانشگاه سن ژوزف بيروت كه به تصريح مرحوم افشار توانايي همگامي بـا   ،است
البتـه   .نيامـده اسـت  ، )21: 1389 فردوسـي، ( را دارد )670( و لنـدن ) 614( فلورانس نسخة

درست است كه مثالً تاريخ نشر نسخة سن ژوزف پس از اين مقاله اسـت و از ايـن حيـث    
ـ متنايرادي بر نويسنده نيست، لـيكن حـاقّ مطلـب در ايـن اسـت خـود ابيـات ازنظـر          تي 

توان گفت با دقـت در   ميانگيز است؛ وانگهي با پذيرش همان ابيات منقول در كتاب،  بحث
  .سان نيست ولي با هم تضاد و تناقضي ندارند متن دو بيت، گرچه تعبير يك

چندان تفـاوتي نـدارد و داللـت بـر     ) بودن  گرسيوز  خويش(با ) بودن نيا گرسيوز(چون 
  .تواند باشد ي بر مدعا نميبودن نيست و لذا اين دليل منافيتعارض و 

انـد و   دربـارة مقايسـة تهمينـه بـا مـادر سـياوش مطـالبي آورده        79و  78در صفحة  .9
پريان و  هاي تهمينه با مادر سياوش و نهايتاً  باورند كه ميان سرگذشت و برخي ويژگي  اين  بر

ــان  داســتانمضــامين  ــديهــاي پري ــده  همانن شــود كــه احتمــال  مــيهــا و مشــتركاتي دي
رنـگ ايـن دو    بـي ازجملة اين مشـتركات حضـور   . كند ميها را استوار   بودن آن سرشت پري

چنـان هـم حضـور     آن) مـادر سـهراب  (باره بايد اشاره شود، تهمينه  ايندر . شخصيت است
رسـد، سـراغ پـدر را از مـادر      مـي سالي  رنگي ندارد؛ براي نمونه، وقتي سهراب به جوان بي
هايي كه رستم براي تهمينه فرستاده، فرستادن دايي سهراب به همـراه او، همـه    نامه گيرد، مي

مقايسه نيست وانگهـي نـژاد و خانـدان     قابلنشان از حضور تهمينه دارند و با مادر سياوش 
  .مشخص استامري مسلم و  ،كه دختر پادشاه سمنگان است ،تهمينه
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ذكر نمونه براي اين بحـث، بـه    منزلة و به نيشيبحث پ ةدر ادام 81 و 80 صفحة در. 10
دانـد سـياوش فرزنـد      كه مـي  اينسودابه با : ديگو  مي و داستان سياوش و سودابه اشاره كرده

  :پرسد  كيست باز در خلوت شبستان از او مي
 كه بر چهر تو فرّ چهر پـري اسـت     نگــويي مــرا تــا نــژاد تــو چيســت
 بــر فــشاند هــمي   روانـش خـرد    تــو گــويي بــه مــردم نمانــد همــي

در  .سـودابه هويـت مـبهم و رازآلـود مـادر شـاهزاده اسـت        گيرند كه مراد  و نتيجه مي
نامه،  خدايكنندگي داستان باستان و  روايتباره بايد توجه داشت كه فردوسي عالوه بر  اين

دان نيز هست؛ يكي از مباحثي كه در داستان سياوش و سودابه مطـرح   قرآنيك مسلمان و 
هـاي   است شباهت زياد آن با داستان يوسف و زليخاست؛ فردوسـي نيـز يكـي از ويژگـي    

ملـي   ةحماسـ كـه   شـاهنامه اين است كه به دليل مضمون و موضوع شاهنامه اش در   زباني
روي در بسياري از موارد كـه   اينز ويژه دارد و ا يگويي توجه سرهاست، به زبان فارسي و 

گيـرد و اگـر    مـي هاي فارسـي بهـره    كند، از واژه به آيات، روايات، و امثال عربي اشاره مي
جـاي   جـاي و  شاهنامهيابد؛ در مقدمة  كسي دقت نكند اين موضوع را در نگاه اول در نمي

ز ايـن مـوارد   يكـي ا . تأثير آيات و روايات بر ذهن و زبان فردوسي آشكار اسـت  شاهنامه
كه فردوسي بسـيار متـأثر از آيـات قرآنـي دربـارة       »سياوش و سودابه است«همين داستان 

باره است؛ اين ابيات نيز دقيقاً به آن آيات اشاره دارد  ايندر قرآن حسن يوسف و توصيف 
 ؛31 :يوســفسـورة   ←( شـده در مقالـه اشــتباه گرفـت    مطــرحو نبايـد آن را بـا مبحـث    

  ).48 -  47: 1380فروزانفر،
هاي سرشـت اسـاطيري     نشانه«در بحث  94 فحةايشان در ص :97و  94در صفحة  .11

باراني و قحطي در منابع مختلف  بيهمراهي افراسياب با «: اند  آورده» شاهنامهافراسياب در 
 اوستاباراني در  بيگران او را مظهر اپوش، ديو خشكسالي و  باعث شده شماري از پژوهش

  .»و متون پهلوي بدانند
» افراسياب در ژرفاي دريا پنهـان شـده  «: آمده 97 ةصفحچه در پايان  اين موضوع با آن

اگـر پژوهنـدة    ؟شـود  خواني ندارد؛ چگونه ديو خشكسالي در آب دريا پنهان مي با هم هم
صـرف  . اي حـل كننـد   گونـه  بـه محترم اين را قبول دارد، بايد اين تناقض را پاسخ دهند و 

هـاي   هاي موضعي بدون بررسـي جـامع روايـات و رفـع تنـاقض      گيري نتيجهها و  قول نقل
  .احتمالي، به پژوهش ضربه زده است

و اين » شاهنامههاي سرشت اساطيري افراسياب در   نشانه«نيز در مبحث  103 فحةدر ص
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اند، دو  آوردهاي افراسياب را با سياهي معادل و مرتبط   كه سنايي و سراجي هريك در قصيده
  :اند شاهدمثال آورده منزلة باره به اينبيت از سنايي غزنوي در 
 يك رمه افراسياب و نيست پيدا پور زال   نيست يك باز سـپيدعالمي زاغ سياه و

 هر دم ز خواب برجهد افراسياب شـب    بـأس حسـام اوكيخسرو جهـان كـه ز
زيرا  ؛مدعاي ايشان را ثابت كند به طور قطعتواند  اين دو بيت نمي: باره بايد گفت ايندر 

بحث تقابل سياه و سفيد است و در آيين زرتشتي نيكي در جبهة نور و بـدي و پلشـتي در   
، طبيعتاً سياه است و ظلمـاني  جبهة ظلمت است و افراسياب كه نمودي از شر و بدي است،

  .اساطيري ندارد ةماي نبزال نيز سپيد و نوراني و اين موضوع امري طبيعي است و ربطي به 
براي تأييد ايـن مضـمون كـه منظـور از     » دارو چيست؟ نوش«مقالة  126در صفحة  .12
ش؟ بيتـي از  ا آشاميدني آن است يـا گونـة گيـاهي    نوع شاهنامه دارو به مفهوم هوم در نوش

  :آمده است شاهنامه
 سزد گر فرستي هم اكنـون بـه پـي      به نزديك مـن بـا يكـي جـام مـي

. اند دارو دانسته نوشبودن  نوشابهاي بر  را دليل و قرينه» جام مي«ايشان در اين بيت آمدن 
است نه بـر   »مي«جا مراد از جام مي، خود مي است و تأكيد عبارت بر  اما بايد گفت كه اين

آيـد،   حسـاب مـي   بهبخش  آرامموضوعيت دارد و نوعي مادة مخدر و  »مي«جام، چون خود 
لذا اگر قرار است اين استدالل ايشان پذيرفته ، خواهد م را براي نوشابة هوم نميجا ،براين بنا

  .تري نياز است صريحتر و  شود، داليل و شواهد بيش
بـردن از آن در   بهـره نكتة ديگر در اين مقاله، توجه به اين موضوع است كه اصل هوم و 

كردنـد و   تي تهيـه مـي  صـورت شـرب   بـه به شكل گياه است ولي اين گيـاه را  ، آيين زرتشتي
كه ما يك هومِ گياهي و يك  كردند، نه اين نوشيدند و مراسم دعا را برقرار مي صبحگاهان مي

زرتشـتيان گيـاه   . نشـدة گيـاه هـوم باشـد     خشـك  ةافشرهوم نوشابه و مايع داشته باشيم كه 
روز بوده گانة  پنجنيز يكي از اوقات » گاه هاون«كوبيدند و  مي» هاون«شدة هوم را در  خشك

روز قـرار داده   شده و مدت آن را از برآمدن خورشيد تا نيم و آن وقتي بوده كه هوم تهيه مي
ذيـل  : 1362، تبريـزي نقـل از    بـه  233 :سـنا يمزدمعين،  ؛469 :ها شتيپورداود،  ←(بودند 

  ).»هوم«و ذيل  »هاون«
موضـوع  » هاي پهلواني  اسب دريايي در داستان«در بحث مربوط به  ،144در صفحة  .13

  :شاهد آورده شده است نامه گرشاسببه ميان آمده و اين بيت از » اسب رود«
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ــد ــزار اســب رود از فســيله گزي ــد     ه ــر بري ــره س ــزار از ب  دو ره ده ه
  .نژاد باشد درياييهمان اسب آبي و » اسب رود«رسد مراد از  نظر مي به: و در ادامه آمده

نوشـت بـدان ارجـاع     پـي كه در ، پيشنهادهاي دكتر محمود اميدساالرباره در كنار  ايندر 
رسـد كـه بـراي نويسـندة محتـرم مقالـه و سـاير         نظـر مـي   بـه شده، احتماالت ديگري نيـز  

  :تأمل و بحث و بررسي باشد قابلپژوهشان شايد  شاهنامه
، باشد، البته بـه شـرط تأييـد نسـخه    » اسب ورد« ،»اسب رود« جاي بهاحتمال دارد ) الف

مراجعه شود، در ذيل رود، يكـي   دهخدا ةنام لغتاگر به . رنگ باشد سرخمعني آن نيز اسب 
  .است) گل سرخ(از معاني آن به يوناني ورد 

و نيـز  » اروس اسـب «يـا  » الـوس اسـب  «، ذيـل اسـب از   )نامه لغت( در همين منبع) ب
بنابر حدس دهخدا الـوس يـا اروس   . كار رفته، ياد شده است به اوستا كه در» ائورت اسپ«

  .معني تند بهمعني سفيد و ائورت نيز صفت است  بهصفت است 
معني اسب اروس سـفيد و يـا ائـورت     بهرا » اسب رود«زد كه  حدستوان  مي ،بنابراين

و  تر است و در حـد يـك احتمـال    البته اين موضوع نياز به تحقيق بيش. معني كرد) تندرو(
  .گمانه است

از «: اند نما فرموده گيتي جامدربارة » جام كيخسرو و جمشيد«در مقالة  166در صفحة  .14
تنها در روايات اوستايي و پهلوي مربوط به كيخسرو سخن نرفته است، بلكـه   نه...  اين جام

نيـز قرينـه يـا الگـويي بـراي مفهـوم        شـاهنامه يك از منـابع اسـاطيري و داسـتاني     هيچدر 
تأمل است و اثبات آن دشوار اسـت و نيـاز    قابلاين ادعا بسيار . »شود نما ديده نمي جهان جام

  .به بحث و فحص بسيار است
  :توجه است قابلمقالة پيشين، دو نكته  184 فحةص در.15
خسـرو بـه جمشـيد پـس از     كي ةويـژ شدن جـام   داده نسبت: اند كردهكه مرقوم  اين )الف
  .اسطوره و حماسه روي داده است ةعرص، نوعي انتقال است كه خارج از شاهنامه

اين نكته هنگامي پذيرفتني است كه دربارة جام جمشيد بحث كامل و يقيني داشته باشيم 
و منابع پيش از شاهنامة فردوسي را كامل بررسي كرده باشيم تا محقق شـود كـه جمشـيد،    

كه پدر جمشيد از پرورندگان هوم بوده ةاينجامي نداشته است، ولي احتمال دارد با توجه به 
جـام از   ،ن زرتشت حرام شده و سپس انگور جاي آن را گرفته، درواقعو بعدها هوم در زما

و ديگر استثنا نخواهد بود و خارج از عرصـة اسـطوره و حماسـه اتفـاق      استجم بوده  آنِ
  .تر است اين نظر مناسب ؛نيفتاده است
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بـودن ريشـة    تـوراتي  ـ  آميـز سـامي   احتيـاط  ةفرضي« :است اي كه در ادامه آمده نكته) ب
گونـه كـه از    آميز بيان شـده، ولـي همـان    گرچه با عبارت فرضية احتياط» نما است نجها جام

توان استنباط كرد، داليل كافي و متقن براي اين موضوع بيان نشده و در  مباحث مقاله نيز مي
در مستدرك مقالة جام كيخسـرو   را اين ديدگاهايشان  اما بعدهامنابع ديگر هم وجود ندارد، 

  .كه اين دقت نيز ارزنده و ستودني است اند ردهكو جمشيد اصالح 
پـس از بيـان پيشـينة ايـن موضـوع در      » ترنج بويا و به زرين«مقالة  217 فحةص در. 16

ايـن   :انـد  آورده و الظرفـا  الظـرف  قـولي از  نقـل با ، اشعار شاعراني مانند فردوسي و خاقاني
اين ادعـا  . دهندة نفوذ ترنج بويا از فرهنگ و آداب ايراني در ميان اعراب است نشانموضوع 

كه آيا در ميان اعـراب اسـتفاده از تـرنج بويـا و دسـتنبو       شودنيز بايد اثبات شود و بررسي 
اند؟ بهتـر اسـت ابتـدا ايـن موضـوع را       ها تأثير پذيرفته مرسوم نبوده است و حتماً از ايراني

  .نة مطالب اين كتاب، مطلب را ثابت كنندبررسي و سپس با قري
  

  گيري نتيجه .4
شده در مقاالت، بسـيار    ارائهدر مجموع مباحث : توان گفت مي شده حمطربه مطالب توجه با 

ارزنده است و به دليل حساسيت موضوع، ورود به اين عرصـه، نيـاز بـه جسـارت علمـي      
نگـري   ژرفه با دقت و تفحـص و  محترم نيز اين جسارت را همرا ةنويسندخاصي دارد كه 

داشته است و از ارجاعات متعدد به منابع و مĤخذ اين موضوع نمايان است؛ اما بايد درنظـر  
جوانب مطلب است كـه عمـدتاً    ةهمداشت كه در اين موارد نياز به احتياط كامل و رعايت 

محترم اين موضوع را درنظر داشته، جز در مواردي كه خود نيز گـاه در مسـتدرك    ةنويسند
ل    اند و مواردي كـه در ايـن نوشـته آمـد،     كردهمطالب، به آن اذعان داشته و اصالح  بـه تأمـ

  .تري احتياج دارد بيش
كـه در سـاختار مقـاالت الزم اسـت موضـوعات درون هـر مقالـه نيـز          نكتة ديگر ايـن 

ها، مطالب مهم مقاالت به شكل منسـجم   و به شكل زيرعنوان شودبندي  لفصبندي و  عنوان
  .تا خواننده بهتر بتواند به مباحث اصلي هر مقاله اشراف يابدد شوو منطقي بيان 

ـ  اسطورهكه در بررسي مباحث  نكتة ديگر اين پژوهـي الزم   شـاهنامه ويـژه   هشناختي و ب
قرآني او نيـز در مفـاهيم و نيـز سـطوح     بيني اسالمي فردوسي و نگاه ديني و  جهاناست، 

هايي از آن در  تر ارائه شود كه به نمونه دقيقتر و  جامعتا بحث،  شودزباني لحاظ  گوناگون
  .شدمقاله اشاره 
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  شنهادهايپ
نگـري و   باز ،تري است شود برخي از مقاالت كه نيازمند بحث و فحص بيش پيشنهاد مي .1

 .شود رد يا قبولتا فرضيات و مباحث محتمل  شودكامل 
 .شودبندي  فصلبندي و  عنوانساختار داخلي مقاالت  .2
تـر   شناسـي بـيش   اسـطوره هاي زباني و بياني فردوسي و ارتباط آن با مباحث  به جنبه .3

 .دقت شود
  .شودتري لحاظ  در اظهارنظر نهايي وسواس و دقت بيش .4
بـه  . انـد  ظـاهر متنـاقض   بـه كـه   ساختن مباحثي برطرفلزوم بررسي مجدد مقاالت و  .5
  .هايي از آن در متن مقاله اشاره شد نمونه
  .مورد نظرتر در تطبيق ابيات و شواهد با موضوع  دقت بيش .6
و  قـرآن بيني اسالمي دورة فردوسـي و تـأثير زبـان و بيـان و مفـاهيم       جهانتوجه به  .7

  .شاهنامهروايات و مضامين اسالمي در 
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