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  فردوسي،  ةشاهنامنقد تطبيقي اديان و اساطير در 
 الطير خمسة نظامي و منطق

  *مهدي دشتي

  چكيده
 ةنقد تطبيقي اديـان و اسـاطير در شـاهنام   با هدف بررسي و نقد كتابِ  ،اين نوشتار

دي، استاديار دانشگاه تهران، رنوشتة حميرا زم ،الطير فردوسي، خمسة نظامي و منطق
مبناي كار نويسنده در ايـن   ،اوالًاين است كه  حاصل اين بررسي. فراهم آمده است
 در ،اي است كه از جانب برخـي غربيـان   و غيرعلمي نظريه علت  كتاب، پذيرش بي

 .شان ابراز شـده اسـت   ييديگر و نحوة پيدا با يك شانباب اديان و اساطير و ارتباط
ـ ز سـت؛ ين يپژوهش و يعلم روش بر يمبتن نويسنده كار روش ثانياً،  سراسـر  در راي
 ،گاه آنشود و  آورده مي گوناگونمطالبي از اساطير ملل  نخست بخش، هر در كتاب

 بـرده  نـام  متون كه كند  يا آثار نظامي و عطار چنين القا مي شاهنامهبا تقطيع ابياتي از 
 بـه تـوجهي نويسـنده    بـي  ،ثالثاً .هاست مبين آن درواقع، و اساطير همان از متأثر نيز

ي انه و راسخ ايشان به اسـالم و تجلـ  اعتقاد آگاهفردوسي، نظامي و عطار از حيث 
بـا   تام بينونتيخورد و  ان به چشم ميجاي آثارش كه در جاياست فرهنگ اسالمي 

حاصلِ كـار نويسـنده    ،در نتيجه .شناسان دارد اصطالح اسطوره هاساطير و نظريات ب
دادن متـون سـترگ ادب كالسـيك فارسـي بـا       تالشي اسـت بـراي مشـابه جلـوه    

ا چيـزي نيسـت جـز    هـ  كه اين شناسان غربي و اين هاي ايدئولوژيك اسطوره ديدگاه
  .لينهمان اساطير االو

                                                                                                 

 Me.dashti@gmail.com ت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي ئعضو هي *
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 .ارديان، اسالم، فردوسي، نظامي و عطاساطير، ا :ها آليدواژه

  مقدمه .1
ــردد ز   زمين كس كه در هفت كشورهر آن  ديــــن و بتابــــد ز راه بگــ

ــزد مــن ســرب  ــدههمــه ن ــدكنش  و   ســر كافرن ــرمن بــ ــدزآهــ  بدترنــ
  )136 /1: 1966 فردوسي،(

 گـرا خوانـد   فردوسـي را زرتشـت  ) 1930 -  1836(آلمـاني   ةنولدكـ  از روزي كه تئودور
جرياني در غرب و پس از چندي در داخل كشور آغاز شد كـه همـة    ،)73: 1357نولدكه، (

از  ؛بـود بردنِ همة آثار سترگ ادبِ كالسيك فارسي    سؤال ، بلكه زيرشاهنامه فقط نه ،همش
بر پاية اساطير  اية فرهنگ اسالمي شكل گرفته باشد،كه بر پ جاي اين هاين حيث كه اين آثار ب

كه  چنان؛ ستها گاه آن گري بوده و تجلي د پيش از اسالم و ثنويت زرواني و زردشتييو عقا
را   ي پـورداود نوشـت و آن  و بـا راهنمـاي   بر همـين مبنـا  ين رسالة دكتري خود را محمد مع

كـه   هـم نوشـت   بزرگ فارسـي  مة نا لغتنام نهاد و در » زديسنا و تأثير آن در ادب پارسيم«
  ).17061: 1386دهخدا، (هاي زرتشتي و دين بهي نظر تحسين دارد  فردوسي به انديشه
زدايـي و تحريـف متـون     كه هدفش اسـالم  ،علميدر برابر اين جريان غير البته محققاني
را بـه گوشـة انـزوا      مند، آن و با نوشتن كتب و مقاالتي ارزشخاستند  پا به ،ادب پارسي بود

الزمـان فروزانفـر در    ، بـديع خدمات متقابل اسالم و ايـران راندند؛ ازجمله شهيد مطهري در 
 ، محمـود »فردوسـي  ةشاهنامخداشناسي در « ةزاده در مقال ، احمد ترجانيسخن و سخنوران

 مقـاالت   در مجموعـه چنـين،  هم و »اهنامهشـ هاي ديني در  جلوه« ةمهدوي دامغاني در مقال
در ) منـذر (علي ابوالحسني  ،»شاهنامه و يفردوسدر  ييطباطبا طيمحمحمد  اوقات حاصل«

 ،يفردوسـ  ةشـاهنام بـر   ثيقـرآن و حـد   ريتـأث ، منتصب مجابي در دريح يپ خاك بر بوسه
مـذهب  « مقالةدر  نيام دحسنيس ،يشناس شاهنامهچند در  ييجستارهادر  رساالريام محمود

شود كـه هرازگـاهي اثـري بـا همـين       باز مشاهده مي ، اما...و  »شاهنامهفردوسي و اديان در 
، شـاهنامه  ةدربـار نيز كـه   اساطير و اديان ،در اين ميان. شود سمت و سو نوشته و عرضه مي

 هـا را بـا روش   آن ،، ظاهراً با همـين ديـدگاه  است عطار نوشته شده الطير منطقآثار نظامي و 
از  ،كنـد كـه همـة ايـن آثـار      مـي به خواننده چنين القا و  است مغالطه و تقطيع بررسي كرده

  .هاست گاه آن ت گرفته و اصالً تجليئاساطير و اديان پيش از اسالم نش
به چاپ دوم  1388و در  هروانة بازار شد ش 1382كه در  ،)مبناي نوشتار ما( اين كتاب
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  :است ذيلشامل يك مقدمه و چهار بهره به شرح  است،رسيده 
 ،تطبيقـات داسـتاني   .3 ،و تأثيرهـاي فراطبيعـي   ،هـا  موجـودات، قـدرت   .2 ،آفرينش .1

  .نگرش اجتماعي اسطوره  .4
صفحه از  473كه درمجموع  ،نخستين اختصاص دارد ةبهرترين حجم كتاب به دو  بيش

بـراي   ،در ايـن كتـاب   ،شود مشاهده ميطور كه  همان .دهد كتاب را تشكيل مي ةصفح 547
چراكه نويسـنده بـه نقـل از     است؛ بهره يا بخشي در نظر گرفته نشده آفريننده و يگانگي او، 

  :شناسان غربي معتقد است اسطوره
طبيعي، واقعيتي چـون كيهـان،    گويد كه در ساية اعمال برجستة موجودات فوق اسطوره مي

، هميشـه   رو ايـن  از ؛وجود آمده اسـت  به... جديد وي نگياهي خاص، كرداري پهلواني، تمد
  .)يازده: 1388زمردي، (دربردارندة روايت يك خلقت است 

ندارد و در همة مذكور هيچ شاهدي در متون ادب فارسي  ،فوقروشن است كه معناي 
  :تصريح شده است  چيز از سوي وي، آفرينش همه بر يگانگي خالق هستي و  ،اين متون

 مايــة گــوهران از نخســتســر   كـه دانـي درسـتاز آغاز بايد
ــد   نـاچيز چيـز آفريـدكه يزدان ز ــايي آرد پدي ــا توان ــدان ت  ب

  )18- 14: 1966فردوسي، (
 خاك ضـعيف از تـو توانـا شـده       تـو پيـدا شـدهاي همه هسـتي ز

 ما به تو قائم چو تو قائم بـه ذات    زيرنشــــين علَمــــت كائنــــات
ــقُ   سـكونخاك بـه فرمـان تـو دارد ســتون كنــي بــي ة خضــرا تــوب 

 ديگ جسد را نمك جـان كـه داد     چوگان كه دادجز تو فلك را خَم
  )38، 7: 1376نظامي، (

 كه جان بخشيد و ايمان خـاك را آن   آفـــرين، جـــان آفـــرين پـــاك را
ــاد ــاد او نه ــر آب بني ــرش را ب ــان   ع ــاد خاكي ــاد او نه ــر ب ــر ب  را عم

ــمان ــتيآس ــترا در زبردس  را در غايـت پسـتي بداشـت   خاك   بداش
 وز دو حرف آورد نُـه طـارم پديـد      كرد در شش روز هفت انجم پديـد

  )1: 1365 عطار،(
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شناسان در برابر صريح متون  اسطوره، اسطوره و ديدگاه نخستدر نتيجه، در همين گام 
اساطير است و  ،فارسيكه منشأ ادب  بر آن مبنيبازند و سخنان نويسنده  ادب فارسي رنگ مي

كنـيم كـه    خاطرنشان مـي  ،در اين ميان. شود متزلزل مي) نه فحةص(ادب فارسي تجليگاه آن 
يابِ معاصر در ضمن بحث از اساطير، به يگانگي خـالق در   حقيقتبين و  پژوهشگران واقع

فصـلي را بـدان    ،هـاي خـويش   و در نوشـته  انـد  توجه كـرده  شاهنامهآن در ي لتجاسالم و 
اين  روشن است كه .)131: 1379واحددوست،  ؛141: 1366ميرفخرايي، ( اند اص دادهاختص

هـا و تـأثر    توجه شاعران بزرگ ادب پارسي به توحيد و يگانگي خالق، حاصلِ مسلمانيِ آن
قـدري   بـه اسـت؛ ايـن نكتـه    » توحيد«ترين پيامش  است كه اصلي كريم قرآنشان از   آگاهانه

مـول،   ؛78: 1357نولدكـه،  ( انـد  كـرده آشكار است كه ژول مول و نولدكه نيز بدان اعتراف 
باز به تأسي از برخي  ،نويسنده حقيقت مذكور را ناديده گرفته اما ،)92جلد ديباچه، : 1369

  :نويسد شناسان و به نقل از ايشان چنين مي اسطوره
و هايِ يـك ذهـنِ سـاده     دسيات و فرضيهسو دربردارندة ح خويشكاري اسطوره نيز از يك

اي  ي و اوليـه يهاي ابتـدا  وي است كه هنوز با اصل توحيد آشنايي ندارد و بايد به پرسشبد
چون تصور خالق و خلقت جهان، نخستين انسـان و زنـدگي پـس از مـرگ پاسـخ دهـد       

  .)دوازده: 1388 زمردي،(

ت و سـاخت و آفـرينش هـر    اصلِ توحيـد در فطـر   برد كه بنا به اسالم،  و از ياد مي
كـه   اميرالمـؤمنين، هنگـامي  و بـه فرمـايش   ) 14/ 2: 1363كليني،  ؛30: روم(: استانسان 
دوري  هـي يـن اصـل و معرفـت اال   ا اثر پيروي از هواي نفـس و شـياطين، از  بر ها  انسان

الـه روي آوردنـد و   دد گزيدند، براي خداوند شريكان و همتايان در نظر گرفتند و به تعـ 
شـده   دفنهاي  اصل تذكار دهند و عقلبه اين پيامبران پيوسته آمدند تا بار ديگر ايشان را 
 حق و يگانگي او را برايشان بنمايانندحقانيت در وجودشان را زنده كنند و آيات قدرت و 

  .)43: تا بيصالح،  صبحي(
بـار   فشرد و اين ريات غربيان پاي ميبر پيروي از نظ ،اعتنا به متن با اين حال، نويسنده بي

آورد كه او مراحل سـير تحـول    شاهد مي ،از آگوست كنت، فيلسوف فرانسوي قرن نوزدهم
  :بيند در اين سه مرحله مي ،ترتيب بهفكري بشر را 
پرســتي و  اني يــا تئولوژيــك كــه مبنــايش تخيــل اســت و حاصــلش ســتارهبــمرحلــة ر. 1

عصر  هم ،مرحلة فلسفي يا متافيزيكي كه مبنايش تعقل است و از نظر او. 2 ،پرستي چندگانه
 ،مرحلة علمي يا تحققي كه در اين مرحله. 3 ،يونان و اديان توحيدي ةفالسفاست با عصر 
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كم بر قواي طبيعت تسلط  ديگر مقابله و توجيه كرد و كم هاي طبيعت را با يك انسان پديده
آغاز شد و ايـن آخـرين    ظهور پروتستان و نقد مذهب كاتوليك با  ،پيدا نمود و اين مرحله

  ).سيزده: 1388زمردي، (مرحلة تفكر انساني است 

 قبولرا  آن كه حتي ميرچا الياده نيز  ،دليل و ادعايِ خيالي اگوست كنت و از اين حرف بي
چنين نتيجه  ).5  ج: تا يب ،ييطباطبا( استو بارها هم نقد علمي شده ) 18: 1372 اده،يال( ندارد
شـمار   افكار بشري، اولين پيوند مذهب بـا اسـطوره بـه     اني يا ديني سيرِبگيرد كه مرحلة ر مي
  .)سيزده: 1388زمردي، ( د اين امر استيرود و احساس قدسي در اسطوره مؤ مي

همچـون   ،غربياني ديگر يكند و با آوردن آرا البته نويسنده به آگوست كنت قناعت نمي
ميـان اسـاطير و    ،فشـرد كـه اوالً   بر اين معنا پاي مـي  ،ماكس وبر و ميرچا اليادهماكس مولر، 

تـرين   اين هر دو، ناشي از ترس يا خيال يا جالب ،ثانياً .پيوند و نزديكي وجود دارد ،مذهب
  ).چهارده: همان( طبيعت انساني استلي تج

 ؛جاي تعجـب نـدارد  گرا  ها از آگوست كنت و ديگر غربيان مادي البته شنيدن اين حرف
شـده   تحريفند كه دين چيزي جز مسيحيت و يهوديت ا همحيطي رشد كرد ها در چراكه آن

شـد و موجـب جهـل و     كه از جانب احبـار و رهبـان بـر مـردم تحميـل و تبليـغ مـي        نبود
سـتيزانه،   طي ديـن يدليل و در شـرا  لذا در تعميمي بي ؛بود شدهايشان  ماندگي هزارسالة  عقب

بشـري و تـرس و در    دين و اعتقاد به خدا را ناشي از جهل و ناداني و خياالتطور كلي  به
گري آوردند و اعتقـاد بـه    اي انساني قلمداد كردند و روي به مادي پديده و تجربه ،يك كالم

اما وجود همين مطالب در اين كتـاب، جـاي    ،)1357مطهري، (ند دكرخدا را منسوخ اعالم 
  : نويسد صراحت چنين مي به كه نويسنده چنان ؛شگفتي دارد

 ...ـ حماسي! عطار سه متن كهنِ اساطيري الطير منطقو  نظامي ةخمس فردوسي، ةشاهنام
مـورد مالحظـه قـرار     ،در ايـن پـژوهش  ) يعني ديـدگاه غربيـان يادشـده   (با اين ديدگاه 

ن در ايـ ! شماري به طرز خودآگاه يا ناخودآگاه زيرا عناصر اساطيري و ديني بي ؛اند گرفته
شـماري از   فردوسي عناصـر بـي  ! صيقل يافته است ها راه يافته و با رنگ اسالمي منظومه
اما به سـبب   ،دخالت داده است شاهنامهرا در ... ِ مهري، زرواني، زردتشتي، مانوي و آئين

زيـرا   ؛هاي معمولِ زمان خود را در نظر داشته اسـت  باورداشت! بودنش مسلمان و موحد
 است كه در عصر ساسانيان تـدوين شـده بـود    نامك خدايواسطة  به شاهنامهمنبع اصلي 

  .)هجده: 1388زمردي، (

 ،شـاهنامه نخست اين اعتقاد كه منبـع اصـلي    ؛تذكار چند نكته ضرورت دارد ،جا در اين
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  ).14: 1376بهار، ؛ 182 -  181 :1380دشتي، ( است ديگر اعتباري ندارد نامك يخدا
و ه و باور كـرد  هگويد چرا ديدگاه يادشده را صحيح دانست نميكه نويسنده به ما  اين ومد

 ؛آن، متوجه تناقضات مندرج در كالم خود هم نيسـت  ؟ مضاف بره استمبناي كار قرار داد
شـمار   را بي ،شاهنامهخاصه  ،هاي يادشده سو عناصر اساطيري مندرج در منظومه از يكزيرا 

هاي  باورداشتاست د بوده حمسلمان و موفردوسي چون گويد  مي ،دانسته و از سوي ديگر
  !معمول زمان خود را در نظر داشته است

عـاي خلـط عناصـر اسـالمي و زرتشـتي و      ديابد و نويسنده در عين ا تناقضات ادامه مي
گويد كه كاربرد آگاهانه يـا ناخودآگـاه ايـن     مي ،زرواني در سخن فردوسي و نظامي و عطار

و بـاز در عـين   ! سرايان مـا نيسـت   اعتقاد و باورهايِ ژرف سخنما، نشانة   عناصر در ادبيات
برداشت از عناصـر   فردوسي و نظامي در در مقايسه باتري  كه تصريح دارد عطار سهم كم آن

 او از ساخت اسطورة ميترايي برخوردار است الطير منطقگويد منظومة  مي امااساطيري دارد، 
  .)نوزده: 1388، زمردي(

منابع كار خـود را متـون زرتشـتي و پهلـويِ قبـل و بعـد از اسـالم         نويسنده ،درنهايت
دخالت مستقيم عناصرِ  كند كه از منابع كليديِ دورة اسالمي به جهت شمرد و تصريح مي مي

  ).همان! (فكريِ اين دوره، بهره نبرده است
 ،راستي دليل نوشتن اين مطالب چيست؟ چرا نويسنده از منابع كليـدي دورة اسـالمي   به

تواند باشد، بهره نبرده است؟ دخالت مستقيم عناصـر   مينو متون حديثي  كريم قرآنه جز ك
ست كه هركس با متن ا جز آن ،ها رفتن طفرهاين  علتچه معنايي دارد؟ آيا  ،فكري اين دوره

و د يعقاها را مشحون از اصول و  آن ،عطار آشنا باشد ريالط منطقنظامي و  ةخمسو  شاهنامه
ادعاهـايِ نويسـنده و    نحوي كـه ديگـر جـايي بـراي      به ؛بيند ميها و فرهنگ اسالمي  ارزش

كه پـس از   زند و چنان باز مي باوجود اين، نويسنده آگاهانه از اين امر سر. ماند بعانش نميتم
اي آشكار و تقطيع ابيات اين بزرگان، سـعي در تحريـف معنـوي     با مغالطه ،اين خواهد آمد

  .تا ادعاي خويش را حق جلوه دهد كند  ميهايشان  سروده
  

  پژوهش يا مغالطه و تحريف .2
در بابِ آسمان و زمـين  ! دارد كه با نگرشي تحليلي» آفرينش«نخستين بهره از كتاب، عنوان 

  .شود آغاز مي
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اي برگرفتـه از   مقدمـه  ،نخست  كند، ابواب كتاب دنبال مي  نويسنده با روشي كه در همة
گاه با تقطيع ابيـاتي   آن ؛آورد مي گوناگونالياده و اساطير ملل  عمدتاً ميرچانظريات غربيان و 

ر از متـأث كند كه متون نامبرده نيـز   آثار نظامي و عطار، به خواننده چنين القا ميو  شاهنامهاز 
در اين باب نيز سخن را با اين نقـل قـول از اليـاده     .هاست مبين آن ،همان اساطير و درواقع

كـه   ،سدمقدر تاريخ اديان، وصلت آسمان و زمين به عنوان نخستين ازدواج « :كند ميآغاز 
  ).5: همان(» ستوده شده است ،كنند ميخدايان از آن پيروي 
كه دينِ فردوسي و نظـامي و عطـار    ،يا ساختگي؟ و در كجايِ اسالم هيكدام اديان؟ اال

جم كتـاب  متـر   وقتي به مـتنِ  ،شتهين گذا و نيز آثارشان چنين مطلبي وجود دارد؟ از ،است
تعبيـر   ،بينـيم كـه اوالً   مـي  ،كنـيم  ، مراجعه مياست كه نويسنده هم از همان بهره برده ،الياده

كند  الياده تصريح مي ،ثالثاً. بحث او مربوط است به اساطير يونان ،ثانياً .را ندارد» تاريخ اديان«
ازجملـه   اسـت،  ازآن يـاد كـرده  ) Hesiode( هسـيود  كـه  ،خدايانِ آسمان و زمينت فجكه 

! چـون تصـادفاً   ،در مصـر  فقط). 238 -  237: 1372الياده، ( هاي اساطير عالم است بند ترجيع
 ،معـرف آسـمان و خـداي نرينـه     Nutاست، الهة نث ؤمآسمان در دستور زبان آن ديار  ةواژ

Gebb ز خداي خالق به خداي گذار ا ،و تازه اين از نظر او) 239 :همان(، نمودار زمين است
  .)135: همان( باروري است

در ت و اصالت خـداي خـالق   يگرا نيز به اولو حتي اليادة مادي ،شود كه مشاهده مي چنان
، مسائل معيشتي و اقتصادي ه علتب ،باره خداي باروري اذعان دارد و اساطير را در اين مقابل

  .داند حاصل استحالة باور نخستين مي
ليه و زمـين از  ونويسد كه بنا به اساطير هندي، آسمان از پايِ غول ا ادامه مينويسنده در 

برد كـه بحـث بـر سـر وصـلت       و از ياد مي) 5: 1388زمردي، (وجود آمده است  بهسرِ آن 
 آن، طي كه پردازد مي مزديسني روايات به سپس .آن هم در تاريخ اديان ؛آسمان و زمين بود

كـه بـاز ربطـي بـه     ) همان(زمين، سومين آفريدة او  و است هرمزد مخلوق نخستين آسمان
نيـز از آفـرينش    تـورات دهد كه در  توجه ادامه مي بي ندارد و است شده در آغازادعايي كه 

ايـن   .)همـان (نخستين خلقت خداوند در شش روز، ياد شده اسـت   منزلة آسمان و زمين به
دارد كـه بنـا بـه    تصـريح  معنـا   بدينه چراك ؛مطالب نيز مغاير با اساطير و نظر نويسنده است

 وجود آمده است و هچيز ب همهاديان، خالقي در كار است كه از آفرينشِ او، آسمان و زمين و 
  ).131: 1379واحددوست،  ؛141: 1366ميرفخرايي، ( نه از وصلت آسمان و زمين
شرح كـه مطـابق ادعيـه و     بدين ؛آورد سخني از الياده مي ،ظاهر بهدرنهايت، نويسنده باز 
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هاي جنسـي   خداي آسمان، پدر و زمين، مادر ناميده شده است و در رمزپردازي! متون ادبي
كنـد و از قـولِ او     مـي گيرد و با باران بـاردار   آفرينش كيهاني، آسمان زمين را در آغوش مي

! وريگيرد كه در جوامع كشاورزي، گذار از خـدايِ خـالق بـه خـدايان بـار      چنين نتيجه مي
شـايان  ). 6 -  5: 1388 زمـردي، (ند ا زيرا آسمان و زمين در آفرينش فعال ؛نمودار شده است

تغييـر داده اسـت تـا بـا     » خـدايان بـاروري  «را به » خداي باروري«ذكر است نويسنده تعبير 
  .شودمدعاي وي هماهنگ 

ـ با ايـن نكـا   ،كنيم وقتي به متن مترجم كتاب الياده مراجعه مي ،گذشته از اين رو  هت روب
پدر ناميده  لبغاها خداي آسمان  آن كه در ،ادعيه و متونِ ادبي مراد وي از ،شويم كه اوالً مي

او  ،ثانيـاً ). 76: 1372اليـاده،  ( مغـوالن اسـت    شده است، ادعيه و متون ادبيِ رايـج در ميـانِ  
ه و تصريح دارد كه پديدة عموميِ جايگزينيِ ذات اعظم سماوي بـا خـداي جـو باروركننـد    

رمزپـردازي جنسـي    ،ثالثـاً  .)135: همان(ـ مديترانه  مربوط است به امتداد خط هند ،زاياننده
مربوط اسـت   ،كند گيرد و با باران باردار مي كه آسمان زمين را در آغوش مي ،آفرينش كيهان

  ).193: همان(به اساطير ژرمني و سرزمين آلمان 
نويسـنده بـا تقطيـع و چسـباندن      شـود كـه   مـي آشـكار   ،ها با دقت در اين نقل قول

دادنِ اين اساطير به همة عـالم و   جلوهسخن الياده، سعي در عمومي گوناگون هاي  بخش
در متون  ،نويسد كه اين انديشه مي ازجمله متون ادب فارسي دارد و صراحتاً ،متون ادبي

ر يـا  ادبي ما بازتاب داشته و از آسمان و زمين تحت عنوان پـدر يـا آبـايِ چـرخ و مـاد     
در متون ادب فارسـي،   ،برد كه اوالً و از ياد مي) 6: 1388زمردي، (هات ياد شده است ما

علوي و امهات  يمراد از آبا ،ثانياً .اند هرگز و هرگز آسمان يا زمين جنبة خالقيت نداشته
كه هفـت سـيارة شـناور در     ،، نه آسماناست جمع آمده صورت بهجا  همهكه در  ،سفلي

و عنوان پدري  چهار عنصر آب و باد و خاك و آتش  هفت آسمان است و از زمين هم،
و تـأثير  كنايه از است، كه در بعضي آثار ادبي ما آمده  ،و مادري براي اين مخلوقات هم

يِ مواليـد ثالثـه   يدهد و موجـب پيـدا   حق، رخ مي ثري است كه ميان ايشان به قدرتأت
 ،شاهنامهين فكر در ا و تازه به همين مقدار هم اثري از شود مي) و نبات و حيوانجماد (

  .شود هاست، ديده نمي آنلي كه بيش از همه متهم به تأثر از اساطير و تج
اش از ايـن سـرايش و    كه گوياي اعتقاد و بينش و انگيزه، شاهنامهديباچة  در فردوسي

گانـه و   از عناصر اربعـه تـا آسـمان و بـروجِ دوازده     ،چيز همهآفرينش   منابع كار وي است،
هفت كدخدا يا سياره و پيدايش جمـاد و نبـات و حيـوان و مـردم و خورشـيد و مـاه را،       
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  ).18 -  14 /1: 1966 فردوسي،( حق و خالقيت يگانة وي دانسته استت حاصل قدر
شـاهد مثـال آورده   منزلـة   چه ابياتي را به ،اي خودعو اما ببينيم نويسنده براي اثبات مد

  :نظامي است پيكر هفت اولين بيت از؛ است
 وآن شده خـتم امهـات وجـود  آباي چرخ باد به جـوداين چو

در ضمن ابياتي است كه نظامي در مدح و دعاي عالءالدين كـرپ ارسـالن    بيت مذكور
 استمانند آباي چرخ  ،كند كه عالءالدين از حيث وجود دعا مي ،سروده است و در اين بيت

كه ديگر نظير چنين مادري در عرصة وجود  كنايه از اين ؛و همسرش نيز خاتم امهات وجود
علوي و امهات سفلي، چه ربطي با ادعاي نويسـنده و   ياين كاربرد بياني از آبا .نخواهد آمد

  ؟دارد چه در مقدمه آورده است آن
  :بيت بعدي باز از نظامي است

 كه دارد پـدر هفـت و مـادر چهـار       شـد روزگـاراز آن مختلـف رنـگ
در ضـمن حكـايتي از    ؛نظامي آمده است ةخردنام ،يا به تعبيري لنامه    اقبابيت يادشده در 

خيـز بـا    و زبان فيلسوفي رومي كه ارشميدس نام دارد و يوناني است و دل در گـرو خفـت  
ـ   .كه از درس و بحث بازمانده است كنيزكي چيني بسته تا آن حد ه استاد از باب نصـيحت ب

  :گويد شاگرد مي اين
ــژادبــه چنــدين كنيــزان وحشــي  مده خرمن عمر خـود را بـه بـاد      ن

 كـس بـود   كه بسيار كس مرد بي   را بـس بـودويكي جفت تنهـا تـ  
 كه دارد پدر هفت و مادر چهـار    از آن مختلف رنـگ شـد روزگـار

 مادر و يك پدرچو دل باش يك    رنگ خواهي كه باشد پسرچو يك
  )59 :1376نظامي، (

يعني روزگار چون هفت پدر و چهار  ؛روشن است كه بيت در مقام كاربردي بياني است
رنگ و  خواهي فرزندت يك تو هم اگر مي ؛روي، هر روزي به رنگي است اين ازمادر دارد، 

و  متفـاوت ، فرزنـدان  گونـاگون زيرا از كنيزان  ؛او را از يك پدر و مادر بگذار ،دل باشد يك
  .رنگارنگ و ده دله پديد آيند

  :است شاهنامهو اما شاهد سوم نويسنده از 
 همي آسـمان بـر زمـين داد بـوس       بزد نـاي رويـين و بربسـت كـوس
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له همـان  ئكـه مسـ  اسـت  چنـين برداشـت كـرده     ،بيـت مـذكور   دومنويسنده از مصرع 
ببينـيم مـتن چـه     حـال  .اسـت هاي جنسي ميان آسمان و زمين و ادعاهـاي يادشـده    كشش

اين بيت مربوط است به داستان سياوش و جنگ سپاه ايران بـا تـوران در جهـت    ؛ گويد مي
شـود   دست لشكر ايران كه موجب مي هشدن سرخه ب كشتهكشي سياوش از افراسياب و  كينه

  :افراسياب ضمن مويه بر سرخه، لشكر را براي جنگ با ايرانيان تحريض كند
ــ  ــا لش ــين گفــت ب ــيابچن  كه ما را برآمد سر از خورد و خواب   كر افراس

ــد ــه را چشــم روشــن كني ــه كين ــالي ز   هم ــد  نه ــن كني ــان و جوش  خفت
آيـد و از عظمـت آن و صـداي     اثر سخنان افراسياب، لشكر توران به حركـت درمـي   بر

 زمـين عظمتش در مقابل چنين لشكري  ةهاي جنگي، آسمان با هم مهيب ناي رويين و طبل
  :كند مي كوچكي اظهار داده، بوسه ادب

ــكرش     چو برخاست آواي كـوس از درش ــه لشـ ــر بارگـ ــد بـ  بجنبيـ
 همي آسـمان بـر زمـين داد بـوس       بزد نـاي رويـين و بربسـت كـوس

تابـد و بـا آن سـتيز     اي كه مـتن آن را برنمـي   اين است حاصل ادعاي نويسنده و مغالطه
يعني بـر   ،مشهور و متداول در زبان و ادب فارسي ةكناينويسنده حتي از درك  .معنايي دارد

  .اي نكرده است اشارهبه معناي اداي احترام و كوچكي، بازمانده و بدان  ،دادن بوسهزمين 
 ،كـه ايـن مغالطـات    بر سراسر كتاب حاكم است و نويسنده براي آن ،متأسفانه اين روش

كـه   از حيث آن ،ابيات شاهداز ايراد هرگونه توضيحي در باب  ،بهتر در جان مخاطب نشيند
 در ارتباط با چه موضوعي است و از زبان چه كسي و در چـه زمـان و مكـاني ايـراد شـده     

  .دهد ها را مطابق ادعاي خويش جلوه مي آن ،كند و با تقطيع ابيات ، شانه خالي مياست
كـاربرد   هـا،  افسانه ه اينبپذيرد كه اشاره  گاه مي ،نقدهاي احتماليد البته نويسنده براي ر

در ايـن مختصـر    ،مـوارد آن  ةهمـ خط اصلي همان است كه گفتيم و بررسي  اما ،بياني دارد
  .بريم اين بحث را به پايان مي ،هايي چند بسنده كرده لذا به ذكر نمونه ؛گنجد نمي

  
  هايي از مغالطات نمونه .3
هـاي اسـاطيري    سرشار از ارزش... آسمان ! در تاريخ اديان« :نويسد مي ،در بخش آسمان. 1

و ! گـاه خـدايان   نهايت خود، اقامت بياقتدار الهي است و به اقتضاي ارتفاع  ةحوزمذهبي و 
   .»هاي صعود است ينيجايگاه آ
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به معناي آسمان  (Tengri)خداي اعظم خود را تنگري « :آورد از مغوالن شاهد مي سپس
  .)11: 1388 ،زمردي(» هم جايگاه خداوند، آسمان است توراتنامند و در  مي

كتاب ميرچا الياده است كه ظاهراً از ديد نويسنده، وحيِ منزل است  ،منبع اصلي نويسنده
كار و تحقيق خويش، اسالم  ةحوزبرد كه الياده در  و عين حقيقت و عمالً يا سهواً از ياد مي

اگر  ،شك بي. ندارد رجوع مستقيم به منابع اسالمي ،خود اثررا قرار نداده است و در سراسر 
 اينما معكم هو« اسالم را خوانده بود و اين آيات قرآني را شنيده بود كه ،گرا مادياين محقق 

 »الوريد حبل من اليه اقرب نحن«يا ) 115: بقره( »اهللا وجه فثم تولوا فاينما«يا ) 4: حديد( »كنتم
اسـالم تسـري   ، هرگز استنتاجات خود را بـه  )11: شوري( »شيء كمثله ليس«يا و ) 16: ق(

 ،كـه شـاعراني مسـلمان و معتقدنـد     ،داد و اين سخنان را به فردوسي و نظامي و عطـار  نمي
  .دانست ها پاك مي داد و دفاتر شعرشان را از اين آاليش نمينسبت 

نويسد كه در متـون ادبـي    مي تاًاينك ببينيم شاهد مثال نويسنده چيست؟ نويسنده صراح
ايـن   ،و بعد) 11: 1388 ،زمردي! (مورد بحث نيز، آسمان جايگاه خداوند قلمداد شده است

  :آورد ميرا شاهد مثال 
 ســوي كردگــار مكــان و زمــان   همه سر نهـاده سـوي آسـمان

معناي صحيح آن بـرايش   ،كرد توجهي مي اندكبيت مذكور  دومنويسنده اگر به مصراع 
يعني آفريدگار مكان است؛ آمده » كردگار مكان و زمان«تعبير  ،دومدر مصراع . شد روشن مي

و زمان و كسي كه آفريدگار مكان و زمان است، محاط بر آن است و نـه محـيط در آن، تـا    
كـه در مصـراع    ،توجه به آسمان ،بنابراين. باشد اوكه آسمان است، جايگاه  ،بخشي از مكان
  .كه كنايه از علو معنوي كردگار استبل ؛ستنيمعناي جايگاه خداوند ه ب است، نخست آمده

اين معنا اظهر مـن الشـمس اسـت كـه در      ،براي هركس كه با اسالم و مسلماني آشناست
هـيچ مسـلماني   مخيلـة  برند و هرگز در  سوي آسمان باال مي بهها را  وقت دعا، مسلمانان دست

  .برند سوي آن باال مي بهها را  نايي نيست كه چون خداوند در آسمان است، پس دستچنين مع
اند و دست  كه از رزم تورانيان به ستوه آمدهاست  آمدهدر اين بيت هم، وصف ايرانياني 

  :ها را برهاند اند تا خداوند، رستم را برساند و آن به دعا برداشته
ــمان ــوي آس ــاده س ــر نه ــه س  مكــان و زمـــان ســوي كردگــار      هم
ــتن ــو پيلـ ــد گـ ــدر بيايـ ــه ايـ ــ   كـ ــن هب ــان م ــزدان و فرم ــروي ي  ني

  )157 /4: 1966فردوسي، (
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فرهنـگ اسـالمي را   خوب از موارد بسياري است كه فردوسي، حكيمانه  اي هنمونو اين 
  .هاي كهن ريخته و اشاعه داده است در ظرف داستان

كـه در ادبيـات مـا     ،ناهيـد و مـاه   نويسنده در ادامه، سوگند به آسمان و خورشـيد و  .2
زمـردي،  ( دانـد  تقـديس آسـمان در باورهـاي كهـن مـي      ةنشـان را هم  ،منعكس شده است

  :آورد را شاهد مثال مي ذيلگاه ابيات  و آن) 11  :1388
ــاك ــزدان پ ــام ي ــرين ن ــدان برت  به رخشنده خورشيد و بر تيره خاك   ب
ــد    به تخت و كـاله و بـه ناهيـد و مـاه  نگــاهرا نكــردم شــماكــه مــن ب

  )96 /1: 1966 فردوسي،(
ــد       به هفت اورنگ روشن خورد سوگند ــي خداون ــه گيت ــن نام ــه روش  ب

  )121: 1376 نظامي،(

را هـم   چـون آن  ،نيسـت  قـرآن بايد خداي را سپاس گزارد كه نويسنده درپـي تفسـير   
 ديـد  مـي ... هاي خداوند به آسمان و زمين و خورشيد و ماه و سـتارگان و   مشحون از قسم

؛ 31: انفال ؛25: انعام(» االولين اساطير اال هذا ان«آورد كه  ، البد باز فرياد برمي)7 -  1: شمس(
ماننـد   ،عليه مـادي باشـد   ها، چه مقسم درحالي كه در تمامي اين قسم). 5: فرقان ؛83: منؤم

بيـان  ، در جهـت  )2: يـس ( كريم قرآنمانند خود  ،آسمان و زمين و خورشيد و چه معنوي
خالق خود اسـت و   ةنشانكه آيه و  اعتبار آنه هم ب ؛شأن و عظمت مخلوق مورد قسم است

آن،  درپيو ) 356 /10: تا بيطوسي، (برند  اعتبار انتفاعي كه ديگر مخلوقات از آن ميه هم ب
) در بـاب شـمس  (شود كه ايـن مخلـوق را آفريـده و بـدو ضـياء       قسم به كسي خورده مي

يا حجت بـر پيـامبري   ) در باب قمر(يا آيندگي پس از خورشيد ) يندر باب زم(گستردگي 
  .)358: 1376نظامي، ( داده است) كريم قرآندر باب ) (ص( پيامبر اكرم

بر همين مبنا در آثار  ،خوبي آشنايند هو اسالم ب قرآنكه با  ،فردوسي و نظامي و عطار هم
، اعتبـاري  خود خودي به... ستاره و اند و براي سپهر و چرخ و  ها را سامان داده خويش، قسم
پنـدارد كـه    ديـو چنـان مـي    ةوسوساثر  بركه  ،كه فردوسي در نقد كاوس چنان ؛قائل نيستند

  :گويد مي ،تواند ساالر چرخ باشد مي
 روانـــش ز انديشـــه كوتـــاه شـــد   دل شـــاه از ديـــو بيـــراه شـــد
 چهـر به گيتي مر او را نموده است    گمانش چنان شد كه گـردان سـپهر
 ستاره فـراوان و ايـزد يكـي اسـت       ندانست كين چرخ را مايـه نيسـت
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ــاره ــانش بيچ ــر فرم ــه زي ــدهم  انـد كه با سوزش و جنگ و پتيـاره   ان
ــين   ز   نيازســت از ايــنبــيآفــرينجهــان ــپهر و زم ــد س ــو باي ــر ت  به

  )152 /2: 1966 فردوسي،(
از زبـان   شـاهنامه يـت اول در  دو ب :قـرار اسـت   بدين نويسنده استشهاد مورد ابيات اما و

اند و بـر سـهم خـود     فريدون است خطاب به رسول سلم و تور كه بر پدر و برادر شوريده
كه بر اعتقاد توحيدي وي و  ،فريدون با قسم به برترين نام يزدان پاك ،جا در اين .ندا معترض

 تصريح يد و ماهآيات بزرگ حق چون خورشيد و زمين و ناه ةهمگاه به  اصالت يزدان و آن
شـرح  گويد كه من بر شما ستم نكـردم و بعـد چگـونگي ايـن بخشـش را       ، مؤكداً ميدارد
شـناس   شناسـان يـزدان   ستارهكه با مشورت و رايزني انجمني از بخردان و موبدان و دهد  مي

  :انجام گرفته است
 شناســان و هــم موبــدانســتاره   يكي انجمن كـردم از بخـردان

 همه راستي خواستم در جهـان   ميـانانـدرهمه ترس يزدان بد
  )96 /1 :همان(

 هاي مندرج در اين ابيات با فرهنگ اسالمي و قرآني يا با ادعاهاي نويسنده حال، آيا قسم
  ؟سازگار است

  :نظامي است شيرين و خسرواز  ،شاهد مثال بعدي
ــد       به هفت اورنگ روشن خورد سوگند ــي خداون ــه گيت ــن نام ــه روش  ب

را در باب ارتباط مشروع  اوبانو كه نصايح  مهيناين بيت از زبان شيرين است خطاب به 
كند به هفت آسمان و كتاب خداوند گيتي كه جز از طريق  پذيرد و قسم ياد مي با خسرو مي

  :حالل و مشروع، تسليم خسرو نشود
 نخواهم شد مگـر جفـت حاللـش      گر خون گريم از عشق جمالشهك

هـر   ،سوگند به كتاب آسماني و تعهد به ارتباط مشروع و حـالل  ،شود ديده ميكه  چنان
متأثر از فرهنـگ قرآنـي    ،نظامي ةسروداورنگ در   هفتست كه سوگند به ا آن قرينه بر ،دو

 ،حتي خود حضرت حق هم به آيات مادي خود ،گونه كه پيش از اين گذشت همان واست 
كـه در   ،همچون آسمان و زمين و ماه و خورشيد و ستارگان و هم به آيات معنوي خـويش 
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  ).2: يس( كتاب آسماني است، قسم ياد كرده است شانرأس
 :اسـت  كنـد و آن ايـن   نغز ديگـري آشـكار مـي    ةنكتنويسنده به تبعيت از الياده، باز . 3

 .سـفر بـه اطـراف زمـين اسـت     به معني پرواز روح به آسمان يـا   ،نخستين جذبه در اديان«
متضـمن صـعود بـر     ،عرفـاني  ةخلسـ هاي باطني و حاالت وجد و  رؤيت ةهم ،بر آن عالوه
ثـالي  ممنزلـة   بـه نيز ) ص( كه معراج پيامبر اكرم 15 ، نيز12 -  11: 1388زمردي، (» ندا آسمان

  ).براي ادعاي يادشده، آورده شده است
هـا   داند كه اين حرف مي ،اصطالحي داشته باشدآشنايي با اسالم و عرفان  اندكهركس 
چراكه اوالً در اسـالم،   ؛ندارد ،ندا كه متأثر از آن ،دو و آثار سترگ ادب فارسي نسبتي با آن

نيـز  نه روحاني صرف و براي حضرت ابـراهيم   ،جسماني بود) ص( اسراء و معراج پيامبر
: نجم ؛1: اسراء( فرموده است بدان تصريح كريم قرآنكه  چناناست؛ به همين ترتيب بوده 

رؤيت آيات  ،او و هدف از آن هم ةجذبحق بود و نه  ةارادها به  اين ،ًثانيا). 75: انعام ؛18  -  1
مـراد از آسـمان و بـاال در عرفـان      ،ثالثـاً  ).18: نجم ؛1: اسراء(ب رنه خود  ،بوده است رب

  :سرود تاًكه مولوي صراح چنان ؛اصطالحي، مكان مادي نيست
ــاالزمــا  رويـم يم و دريـا مـي  يدريـاما ز   رويــميم و بــاال مــييب
 رويـم جا مي بييم و يجابيما ز   نيسـتيمجـااينو ازجاآنما از

  )1674 غزل :1342 -  1336مولوي، (

 ؛اي هم از ميرچا الياده نقـل كنـيم   اطالع خوانندگان نكته برايبد نيست  ،جا ا در اينمو ا
كه با اسالم آشنايي ندارد و نهايتـاً   ،الياده. جا بر سخن او تكيه دارد همهكسي كه نويسنده در 

ش كـه در بـاب اسـالم    ا فكـران غربـي   از هـم  رخـي بگردد به  معلوماتش در اين زمينه برمي
كنـد كـه    دار نقـل مـي   حرفي بس خنده) ص( در باب معراج پيامبر اكرم. اند هايي زده حرف

  اي از آن هم خالصـه  هنويسنداست و جالب است كه گوياي عمق شناخت ايشان از اسالم 
  :گويد الياده مي). 15: 1366 زمردي،(است را آورده 

علـي  » مركـز «(كـه از معبـد اورشـليم     بينـد  مـي  نردباني] ص[در روايات اسالمي، محمد 
و در راست و چپش، فرشتگان جاي دارند و ارواح صـالحين   رسد يمبه آسمان ) االطالق

 ؛Asin palacio, Escatologia musulmana, 70 ←( رونـد  مـي  بـاال  خـدا  سوي   بهاز آن 
  ).112: 1372اده،يال



 49   مهدي دشتي

  

جاي معنـاي   همعراج را ب! كه اين محققان غربياست داده  جا رخ اين اشتباه عجيب از آن
چنـين داسـتاني    ،انـد و از آن  كه نردبام است، فهميده ،اصطالحي در يكي از معاني لغوي آن

) ص(  درحالي كه بنا به صريح روايات خاصه و عامه، اسراء يا معراج پيامبر اكرم ؛اند برساخته
لذا داستان الياده، خيـالي و جعلـي    ؛)364 /8: 1363كليني، ( بر مركبي به نام براق بوده است

ازجملـه نظـامي نيـز كـه در      ،و برخي از شاعران ما داست و ربطي به روايات اسالمي ندار
كـه بـراق نـام داشـته،      ،به مركب پيامبر ،استمعراج را به نظم آورده  ، داستاناالسرار مخزن

  ).19 -  14: 1376نظامي، ( كرده استتصريح 
حرف الياده و هم سخن نظامي ة خالص، هم 15جاست كه نويسنده در صفحة  جالب اين

  .تضاد، گذشته استه اين باعتنا  بيو است آورده  ،كه با هم در تضاد آشكارند ،را
كـه در   ،يادشده، داستان سفر كيكـاوس بـه آسـمان را    ةمقدمدنبال ه نويسنده ب همچنين،

كـه او قصـد پادشـاهي آسـمان را     است اين معنا قرار داده  ةدستماي، است هم آمده شاهنامه
حاصل ايـن   و كرده استرا  ،كه البد در آسمان بوده است ،پيكار با خداوند ةانديشداشته و 

شدن سـياوش از   زادهتقدير بر  و، نبودجنگ با خداوند، سقوط از آسمان بر زمين بود و اگر 
آورده  شـاهنامه سـپس ابيـاتي از   ). 15: 1388زمردي، (كشت  حتماً خداوند او را مي ،او بود
  .ي باشددعتا شاهد مثال ماست 

  :يميان فردوسي بازجوكنيم تا حقيقت حال را از زب اينك باز به متن اصلي رجوع مي
آيـد تـا او را گمـراه كنـد و از بنـدگي يـزدان        ديوي از جانب ابليس به سراغ كاوس مي

  :دورش كند و موجبات تباهي شكوه و فرّش را فراهم سازد
ــاك ــزدان پ ــر ز ي ــدش س ــ    بگردان ــر آن ف ــاش خــاكر فشــاند ب  زيب

كند كه دنيا بدو  افروزد و گمان مي ميرس بوآز را در وجود كاو ةشعلهاي اين ديو  دمدمه
خـود ارزشـي نـدارد و      خـودي  به ،ها برد كه اين آسمان و ستاره و از ياد مياست روي كرده 
نيـاز   بـي هـا   آفرين از آن جهانهمه در زير فرمان اويند و  اينيگانه و يكتاست كه  اصل، ايزد
  :نيازمند است اوست و نه حق ها به اينكس كه   است و آن

 گيتـي مـر او را نمودسـت چهـر    هب   انش چنان شد كه گـردان سـپهرگم
 ستاره فـراوان و ايـزد يكـي اسـت       ندانست كين چرخ را مايـه نيسـت

ــاره ــانش بيچ ــر فرم ــه زي ــدهم  انـد كه با سوزش و جنگ و پتيـاره   ان
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ــين   ز   نيازســت از ايــنآفــرين بــيجهــان ــپهر و زم ــد س ــو باي ــر ت  به
آسمان نه جاي خداوند است و نه قداسـتي دارد و نـه ايـزد يكتـا بـدان      اين ابيات،  بنابر

هـم   كـريم  قرآنكه  چنان ؛اند براي انسان و رفع نيازهاي او ها همه خلق شده اين. نيازي دارد
س نيـز جنـگ   ومشكل كاو). 12: نحل( »القمر و الشمس و النهار و الليل لكم سخّر و«: فرمود

  :ورشدن آز و حرص در او بود شعلهكه بل ؛بودنبا خداوند 
ــاز ــد بـ ــيار و ماندنـ ــد بسـ  چنين باشد آن كس كه گيـردش آز    بريدنـ

  )153/ 2: 1966 فردوسي،(
براي پرخردان ) به آسمان پروازكردن(گويد كه دليل اين كار  فردوسي نيز صراحتاً مي

هرچند كه برخي، داليل ديگري همچون رسـيدن بـه ملَـك يـا جنـگ بـا        ؛روشن است
ها راز ايـن مطلـب را در    آن ؛ها البته قول پرخردان نيست كه ايناند  را ذكر كردهخداوند 

  :دانند چيزي ديگر مي
 رسـد بـر ملـك    همي رفت تـا بـر     شــنيدم كــه كــاوس شــد بــر فلــك
 سازد بـه تيـر و كمـان   كه تا جنگ    دگر گفت از آن رفـت بـر آسـمان

ــد بــ    اي هســت آواز ايــننــه هــر گونــه ــن  هندان ــرد راز اي ــز پرخ  ج
نظـامي،   پيكـر  هفـت و نيـز   الطير منطقنويسنده مدعي است كه هفت وادي عطار در  .4

سـاني بـا خـدايان     هـم  ةاسطورآسمان و نمادي است از  ةطبقترتيب مطابق است با هفت  هب
  !براي تصرف و تسخير آسمان

، منظـور از هفـت وادي،   الطيـر  منطـق كه در  چنان ؛گويد خالف ادعا را مي تاًصراح متن
همچون دريـا و كـوه و بيابـان     ،هاي معنوي است و نه مادي و اگر ظاهري مادي دارد وادي

ضـمن  . از باب رمز و نماد و تقريب با ذهن و كاربردهاي بياني اسـت  ،)230: 1365عطار، (
كـه   ،نيز جزئي از آسمان نيست و دست آخر هـم سـيمرغ   كه حتي در اين شكل ظاهري آن

  :گويد بديشان مي ،ثانياً و واحد است و نه متعدد اوالً ،هدف اين ديدار و اين سفر بوده است
 ايدوين همه مردي كه هركس كرده   ايـداين همه وادي كه از پس كـرده
ــه ــايي رفت ــال م ــه در افع ــدجمل  ايـــد وادي ذات صـــفت را خفتـــه   اي

  )236: همان(

دادن مهرويي از  جاينيز ساختن هفت گنبد به رنگ هفت سياره و در آن  پيكر هفتدر 
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 باشـي اسـت   پرسـتي و خـوش   شـهوت طلبـي و   عشـرت يكي از هفت كشور، همه از براي 
  ).146: 1376نظامي، (

موجب دوام و بقاي  ،همه حصارهاي هفت گنبد اينكند كه  نظامي تصريح مي درنهايت،
نظامي خود را از اين ملك دنيوي  ،ها همه بيهوده بود و درنتيجه كه اين كنايه از آن. بهرام نشد

  ).همان( دهد فاني و ناپايدار تحذير مي

نويسنده در ارتباط با اين ادعا كه كوه و غار محل اتصـال و تالقـي زمـين و آسـمان      .5
همواره محل پرستش و قداست تصور  ،ا در تاريخ اديانلذ« :گيرد مينتيجه  ،روند شمار مي به

در ) ص(  حضرت محمـد  ،مطابق روايات اسالمي ،كند كه همچنين و بعد اضافه مي» اند شده
  ).15: 1388زمردي، ( شدغار حرا به پيامبري مبعوث 

گويد كه اين روايات اسـالمي در كجاسـت و منبـع مـورد اسـتناد او       نويسنده به ما نمي
برمبناي كالم اميرالمؤمنين، اين  ؛ زيرايم كه اين حرف نادرست استيصراً بگوچيست؟ مخت

ترين  بود، پيامبر بود و با بزرگ) بود از شير گرفته شده(شاهد صدق، پيامبر از وقتي كه فطيم 
بلكـه   ؛چه در غار حرا روي داد، آغاز پيـامبري نبـود   لذا آن ؛فرشتة حق در ارتباطي هر روزه

پيـامبر   ،يعني تـا آن روز  ؛و آغاز رسالت ايشان بود) ص(  آغاز نزول وحي قرآني بر حضرت
ف شـد  ظـ كرد و عامل بود و اكنون مو وحي دريافت مي  ةفرشتشخصه، اسالم را از طريق  هب

كه هم متضـمن اسـالم و هـم دليـل اثبـات       ،و آيات قرآني را كندرا به ديگران ابالغ  كه آن
  ). 46 :تا بيصبحي صالح، ( ود، بر مردم بازگويدشان ب پيامبري

سـال در   23در طـي  و غار و كوه نبود  به از حيث مكان، مختص ،نزول وحي قرآني هم
چه كوه، در شهر و بيابان و چه در سفر و چه در و چه صحرا  ،هاي گوناگون ها و مكان زمان
  ).97- 96: 1415 عسكري،( اند دادهاز آن خبر اميرالمؤمنين كه  چنان ؛رسيد به ايشان مي ،حضر

كه هيچ مستندي ندارد جز  ،»در تاريخ اديان«نويسنده در ادامه با تكرار اين تعبير ادعايي 
گويـد كـه كـوه همـاره محـل پرسـتش و        كتاب الياده و هيچ ربطي ندارد با اسالم حق، مي

  :وردآ مي شاهنامهرا از  ذيلدو بيت  ،شاهد مثال برايقداست تصور شده است و 
ــار     يكــي مــرد نيــك انــدر آن روزگــار ــدون آموزگــ ــم فريــ  ز تخــ

 شادي شـدي دور و دور از رمـه  ز   هــش كــوه بــودي همــهگپرســتش
  )16 -  15: 1388 زمردي،(

كـه  اسـت   شود و آن اين كنيم، حقيقت جالبي آشكار مي به متن مراجعه ميوقتي و اما 
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يعنـي مـأمن و   اسـت؛  درست پيش از ابيات يادشده، موضوع هنگ افراسياب طـرح شـده   
كـه نـامش در    )129: 1368سـن،   كريستين(اين موجود مخلوق اهريمن  ،گاه افراسياب پناه

بـه   ،شـاهنامه با صفت جادو همـراه اسـت و در    دينكردبا صفت سزاوار مرگ و در  يشتها
 كنـد  ، بـاران را از ايـران سـلب مـي    اسـت  آبي شده بي هنگام غلبه بر ايران، ديو خشكي و

  ).97- 96: 1369ياحقي، (
هـاي كـامروايي    از دوران اش حال جايگاه و مأمن چنين موجودي كه روزگار پادشـاهي 

  ).366 -  365 /5: 1966 فردوسي،( در غاري است بر نوك كوهي) 97 :همان( اهريمن است

و بـا فـر و بـرز ِكيـان كـه      ) بنـده (شود كـه مرديسـت پرسـتار     مطرح مي» هوم« سپس
، كـوه  شـاهنامه شود كـه در   خوبي آشكار مي هب ،دو از تقارن اين. گاهش كوه است پرستش

تواند هم محل سكناي افراسياب اهريمني باشد و  كه مي چنان؛ خود، قداستي ندارد خودي به
نيز كوه، هم مأمن فرزند ناخلف نوح اسـت   كريم قرآنگونه كه در  همان ؛هم هوم اهورايي

 دشـتي،  ؛143:اعـراف ( )ع(   و هم محل تجلي نوري مخلـوق بـر موسـي   ) به بعد 42: هود(
1384:  189.(  
درخـت   ،پيونـدد  از نمادهاي ديگري كه زمين را به آسـمان مـي  كه  گويد نويسنده مي. 6

). 17: 1388 زمـردي، (در جهان است ن موقعيت بشر گر عالم و مبيٍّ كيهاني است كه نمايش
نويسـد كـه    باز از قول ميرچا اليـاده مـي   ،)34ش (هاي اين بخش  گاه در بخش يادداشت آن

كند كه  و نويسنده اضافه مي! هايش در آسمان است در زمين و ريشه ،هاي اين درخت شاخه
ياد شده است و توصيف درخت كيهـاني  » طوبي«ين درخت با عنوان ا نيز از كريم قرآندر 
از  24 ةآيـ اش در زمـين اسـت و    در آسمان و ريشه شهاي نيز آمده است كه شاخه قرآندر 
  ).36: همان(آورد  ابراهيم را شاهد مي ةسور

 درخـت  اين هاي ريشه چون الياده، سخنبنا به  ،است اوالً يگفتن ادعا، نيا بهپاسخ  در
 آسمان نويسنده، ادعاي برخالف درخت اين پس زمين، در هايش شاخه و است آسمان در
 كـريم  قـرآن كه در  ،درخت طوبي بارةدر ،ثانياً. نه زمين را به آسمان پيوندد، مي زمين به را

بينيم كه آيه در مقـام   مي ،كنيم وقتي به متن آيه مراجعه مي ،)29: رعد(از آن ياد شده است 
بديشان طوبي و  لذا ؛اند بشارت اخروي به كساني است كه ايمان آورده و عمل صالح كرده

 اسـالمي  منـابع  در كه هم متعددي روايات در. است شده  داده وعده آخرت در مĤب حسن
 در اسـت  درختـي  نـام  طـوبي  كـه  دارد آن از تيـ حكا همگي ،است آمده آيه اين ذيل در
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 و فـرع  و اسـت  اميرالمـؤمنين  و) ص(  اكـرم  پيـامبر  بهشـتي  خانـة در  آن، اصل كه بهشت
 دارنـد  قـرار  بهشـت  در كـه  اسـت مـؤمنين و مؤمنـاتي    هـاي  خانـه   تماميدر  هايش شاخه

  ).506- 502  /2: 1383 ،يزيالحو(
كـه ماننـد   ل زده اسـت  امثـ طيبه  ةكلمابراهيم، خداوند براي  ةسور 24 ةدر آي همچنين،
كـه درنهايـت    كنايـه از ايـن  ؛ است كه ريشه در زمين دارد و شاخه در بـاال  اي درخت پاكيزه

اسـت  زده شده و مثال  خبيثه است ةشجر ،استواري و پايداري و حقانيت است و در مقابلِ
بـراي او نيسـت و    اي لذا هيچ قـرار و پايـداري   ؛اش عمقي ندارد خبيثه كه ريشه ةكلمبراي 

  حال اين كجا و مدعاي نويسنده كجا؟  ).26- 24 :ابراهيم( زودگذر و باطل است
 :نويسـد  مـي شماري  ستارهاختربيني و  و نويسنده در بخشي با عنوان مقدرات آسماني .7

به طريق كـاوش در احـوال    ،اعتقاد به تأثير نيروي افالك و نيروي بخت در ادبيات فارسي«
گاه با ذكر  آن .)20: 1388زمردي، ( »بيني و يافتن راز سپهر متجلي شده است طالعستارگان، 

اين عقايـد  ثير أتكند كه  ميتصريح ... زردشتي و  و چيني و آيين زرواني شواهدي از اساطير
برمبناي همـان   پردازد كه دقيقاً مي شاهنامهسپس به ذكر ابياتي از . ادبيات ما نمايان است در

  . روش مغالطه و تقطيع و تحميل است
بينيم كه موضوع ابيات مورد بحث، مربوط است به  مي ،كنيم ميجعه باز وقتي به متن مرا

 .پادشاهي منوچهر كه بسيار مقـدم اسـت بـر پيـدايي زردشـت و تحريفـات زروانـي        ةدور
معنـا تصـريح    بدين ،در محضر منوچهر ،پدر زال ،در ابياتي پيش از آن از قول سام همچنين،

 ةآفريننـد كه اصل است و مقدر و مـدبر،   اي نيست و آن كارهشود كه فلك و ستاره خود  مي
  :گردد نمينياز است كه فلك جز به فرمان او  بي

ــا ــتمراســتداوراب ــهگف ــ ننـــدةيآفرياكـــه رازب ــن يبـ  ازيـ
 نگردد فلك جز بـه فرمـان تـو   رسيده بـه هرجـاي برهـان تـو

ــدهيكــي ــاهبن ــي پرگن ــا تن  به پيش خداوند خورشيد و ماه   ام ب
 به چيزي دگر نيسـتم دسـترس   بخشايش توست بـساميدم به

  )149/ 1: 1966فردوسي، (

اعتنا به متن و قرائن متني، باز ابياتي را درخصـوص سـعد    بي، 22 فحةنويسنده در ص .8
  :ازجمله ؛آورد ميدر سرنوشت آدميان شاهد مثال  شارات و تأثيريبودن س نحسيا 
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  است اوري زحل را او مر گردون ز    برترست هوا از او خرطوم كه
بينيم كـه موضـوع ابيـات پادشـاهي اسـكندر اسـت و        مي ،كنيم ميوقتي به متن مراجعه 

اسـت  معضـلي شـده    ،او با هندوان كه در سپاهشان فيالن جنگي وجود دارد و اين ةمواجه
آينـد و او را   مـي هاني به نزديك اسكندر اپس، از هندوستان كارآگ. شبراي اسكندر و سپاه

در بيـان بـاور و اعتقـاد خـود      )هنـدوان ( و ايشـان  كننـد  ميمبارزه با او آشنا  ةنحوفيل و  با
  ).36 -  35/ 7: همان( زحل ياور است ةستارگويند كه فيل را  مي

شـود و   دست اسـكندر كشـته مـي    هب فوراً خورند و سردارشان ميباوجود اين، شكست 
رود تا  ميجاست كه اسكندر پس از اين پيروزي، از هند به حجاز و زيارت كعبه  جالب اين

  .گزاري كند از يزدان سپاس
 ةگر پيروزي بينش توحيدي است بر افكار و اساطير برساخت بنابراين، داستان مذكور بيان

 ايـن اسـاطير و اباطيـل و    ةهمـ  خيال و وهم آدميان و اصوالً با آمدن اسالم، خط بطالني بر
كنـد   مينكته اعتراف  بدينمدعيِ ما هم  ةنويسندذهن بشر كشيده شد كه حتي  ةساختاديان 

گرايانه  فلكبيني و بينش  ستارهي چون نظامي و عطار نيز خورشيدپرستي، عكه شاعران متشر
  ).22: 1388زمردي، (اند  دانستهخردي  بيرا مردود و معلول 

ست كه ا اي گونه اندازد و بيان او به از قلم ميمنتهي نويسنده در اين اعتراف، فردوسي را 
شـود و تصـريحات    انگار فردوسي در مقايسه با نظـامي و عطـار، متشـرع محسـوب نمـي     

  :كه فرمودبرد  از ياد ميرا  شاهنامه چةفردوسي در ديبا
ــدت جســت   تو را دانش دين رهاند درسـت  ره رســتگاري بباي
 ها بدين آب شـوي تيرگيدل از   بــه گفتــار پيغمبــرت راه جــوي

ــتايند   اهــل بيــت نبــيةمــنم بنــد ــاي  ةس ــاك پ ــخ  يوص
 چنان دان كه خاك پـي حيـدرم   ايـن بگـذرمبرين زادم و هم بر

ميرفخرايـي،  ( حقيقت اعتراف كننـد  كه حتي نولدكه و ژول مول را هم واداشت تا بدين
مـرد را در   ايـن بـزرگ  و از ياد برده است كوشش  )131: 1379واحددوست،  ؛141: 1366
كـه  ) 25: حديد ؛22: انفال(يعني خرد و داد  ،دادن كتابش برمبناي دو پيام اصلي اسالم سامان

را به حماسه بدل ساخته است و در مقايسه با ديگر اديان، در ضـمن داسـتاني، بـر     شاهنامه
  :گويد و ميهاي بشري، پاي فشرده است  برساختهدين پاك، پاك از اساطير و  منزلة اسالم به

ــان آتــش ــن دهق ـ    كه بي   پرســتيكــي دي  دسـت  هبـاژ برسـم نگيـرد ب
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 كه گويد جز ايـن را نشـايد سـتود      دگر دين موسي كه خـواني جهـود
ــاك     چهــارم ز تــازي يكــي ديــن پــاك ــرآرد ز خ ــمندان ب ــر هوش  س

  )60/ 5: 1369مول، (
  

  گيري نتيجه .4
توان چنين نتيجه گرفت كـه بـراي فهـم صـحيح متـون ادب       ارائه شد، مي چه ه آنبا توجه ب

پيوند وثيق با مباحث معارف اسالمي و توحيدي اسـت،   ،هاي آن فارسي كه ازجمله ويژگي
هايي  متني پايبند بود و در پذيرش نظريه هاي درون به خود متن و قرينه ،بايد بيش از هر چيز

خـواني   چه بـا مـتن هـم    ، چناناست زان غربي ارائه شدهپردا كه عمدتاَ از سوي برخي نظريه
بـا   ،هايي كـه ذكـر شـد    ندارد و بعضاَ شايد با آن ستيز معنايي هم داشته باشد، از قبيل نمونه

  .رو شد تا حاصل كار اعتبار علمي قابل قبولي داشته باشد هاحتياط كامل روب
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