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 هاجایگاه و تأثیر شاهنامۀ فردوسی بر سایر تمدن

 آوا توکلی اوجانی

 تری زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دک

 نگار توکلی اوجانی          

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی                                

 هچکید

هومر در  .اندوطنان خویش تاثیرات ماندگار داشتهزندگی هم ةدر طول تاریخ ادیبان بزرگ در هر کشوری بر زبان و فرهنگ و نحو

هیچ یک از این شعرا همانند فردوسی در انگلستان، دانته در ایتالیا از این قاعده مستثنی نیستند ولی  یونان باستان، شکسپیر در

رد پای این شاعر بزرگ در جای جای فرهنگ ایرانی قابل . اندگذار نبودههای مختلف بر فرهنگ و هویت کشور خود تاثیرجنبه

شود و سرایندة شاهنامه عالوه بر فارسی زهای جغرافیایی ایران محدود نمیسرای ایرانی به مرآوازة این حماسه. باشدپیگیری می

که به شاید بتوان گفت که فردوسی عالوه بر این. داشته استهای مختلف را به تمجید وازبانان غیر ایرانی  مخاطبان از دیگر فرهنگ

جه به نقش بسزای فردوسی در شناساندن فرهنگ ایرانی به با تو. گفتۀ خود عجم را زنده کرده، بلکه آن را زنده نیز نگه داشته است

 .پردازدرو به تاثیر جایگاه این شاعر بزرگ ایرانی در ادبیات جهان میهای دیگر، مقالۀ پیشمخاطب جهانی و تاثیر آن بر تمدن

 .فردوسی، شاهنامه، تمدن، فرهنگ :هاکلیدواژه

 مقدمه

 ف تمدن یتعر

ست، بلکه ین..ابان ها ویو خ ها هک منطقه با خانیدر  یاجتماع انسان یآمده که تنها به معنا ینیشهرنش یتمدن در لغت به معنا

است  یو معنو یازتوسعه ماد ین تمدن دراصطالح، نوع خاصیبنابرا. ری استت شهیرین مکتوب و مدیوجود قوان یت به معنایمدن

، ی، اخالقیومذهب ینیقابل انتقال، شامل جهات د یاجتماع یها هدیده ازپدیچیپای  هتمدن مجموع. دینما می ژه رخیکه درجامعه و

 .گراستیک دین جامعه مرتبط با یا چندیع و یک جامعه وسی یمشترک درهمه اجزا یا علمی ی، فنیباشناختیز

های  کی از جنبهگیری روابط بشری ی اشاره به تکامل و شکل. پردازد های جامعه انسانی می های گوناگون از حالت تمدن به تلقی ٔ  واژه

. شود مشتق می civilisو شکل وصفی آن  civisکلمه تمدن از کلمه التینی شهر نشین بودن یا  .رایج این کلمه در زبان ادبی است

رفتار متمدن . تواند به معنی استانداردی برای رفتار مشابه رفتار محترمانه و رسمی اجتماعی استفاده شود کلمه تمدن همچنین می

به . باشد در این مفهوم، تمدن به معنی مهارت و تخصص نیز می. شود قطه مقابل بربریت یا رفتار بد و ناخوشایند تلقی مییا مدنی ن

توانند افراد متمدن یا مدنی بشمار  هایی هستند، می کنند اما دارای مهارت کوچک کار می عنوان مثال، مردمی که در یک روستایی

 .آیند

شود هر فردی در یک  تر متمایز می است که از یک جامعه ساده و ابتدائی ارت از یک جامعه پیچیدهاز لحاظ ادبی، یک تمدن عب

ها بعضی چیزهای  از نظر تاریخی، تمدن. کنند کند ولی همه افراد در یک تمدن زندگی می جامعه و با یک فرهنگ متفاوت زندگی می

 . مشترک دارند و همه وجوه مشترک فوق را دارند

و به طور کلی . یی است به قدر کافی متعددو مهم که در تعداد قابل مالحظهای از سرزمینها بسط یافته باشدها هع پدیدتمدن مجمو

تمدن و فرهنگ به معنی تمام خالقیتهای ذهنی و مظاهر اجتماعی و فردی مانند رفتار، گفتار، کردار و آداب و رسوم و اندیشه و آثار 

آورند  می سنجند و بدست می اجتماعات و ملت ها را از همین راه، و درجه تمدن و فرهنگ افرادادبی و هنری مردم یک کشور است 

 (19 :زمینه فرهنگ و تمدن ایران)کنند  می و تعیین

 جایگاه زبان فارسی در تمدن 

حل انشاء و صدور ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز تمدن جهانی، محل نشو و نمای ادیان قدیمی همچون زردشتی گری، م

تاریخی، هنر و معماری کم نظیر در های  و کامل ترین خطوط باستانی، سنت ها هاولین منشور حقوق بشر، یکی از اصلی ترین زادگا
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دوره باستان و باالخره زادگاه فرهنگ و تمدن چند هزار ساله، همواره مورد توجه اندیشمندان، خردورزان و محققین و تاریخ نگاران 

 .در اروپا بوده است باالخص

. شده اند می ایران در طول تاریخ بمنزله چهارراهی بوده که در آنجا ملل مختلف با هم تماس گرفته و تمدنهای مختلف با هم مخلوط

 در نتیجه ایران در همه ادوار سرنوشت تاریخی خود را که التقاط و ترکیب عناصر تمدنهای مختلف شرقی و غربی بوده است ادامه

مه به ای  همیراث گرانبها و گرانمای، ایران کشوری است که سهم بزرگی در تمدن بشری دارد. اده و این هنر ایران و ایرانی استد می

 (12:قدیانی). توان آنرا به قلم آورد نمی جا مانده به حدی است که

چه از نظر مادی و چه معنوی افزو ده اند و ، و این ایرانیان بوده اند که در طول تاریخ پربار خود گنجینه عظیمی را بر تمدن جهان

 . ایرانیان باید به خو ببالند که در تمدن جهان سهمی بی نظیر داشته اند

دوران اسالم و ، غنای فرهنگی در تمدن ایران باستان. فرهنگ و هنر جزء ذات این تمدن بوده و موجب بقاء و گسترش آن بوده است

ایرانی با تمدن  عد از ورود اسالم به ایران فرهنگ ایرانی اسالمی جایگاه خاصی پیدا کرد و تمدنبعد از آن همواره وجود داشته و ب

 . اسالمی عجین شدند و امروز هم جدا کردن آندو بسیار کار دشواری است

فظ میراث زبان و ادبیات فارسی جایگاه خاصی داشته و نقش تعیین کننده در ح، در بین عوامل تشکیل دهنده فرهنگ در ایران

، تمدن ایرانی و اسالمی ایفا نمود و گنجینه فرهنگی و تمدنی ایران را در آثار اندیشمندان فرهنگی و ادبی ایران همچون سعدی

توان مشاهده  می خیام و دیگران که همه شان با فرهنگ ایرانی و دین اسالم هم آشنائی کامل داشته اند، فردوسی، مولوی، حافظ

در کنار فرهنگ  فرهنگ ایران باستان را گنجند تالششان بر این بود که می گان که در دایره ادبیات کالسیکهمه این بزر. نمود

 . اسالمی به مخاطبین نسلهای بعدی منتقل بکنند و همین امر موجب غنای بیشتر فرهنگ و تمدن ایرانی شده است

ان ین فرهنگ عظیم را به جهانیبوده و همواره ا یاسالم -یرانیاانگر فرهنگ و تمدن ینما، شیوه خوکات باشیدر طول ح یزبان فارس

وتاه آمده و کگانگان، یل نموده و نه در مقابل هجوم بیگران تحمین زبان در طول قرون و اعصار، نه خود را بر دیا. انتقال داده است

 . اردرده است و این نشان از عظمت و فراخی و شکوه این زبان دکب واگذار یدان را به رقیم

  قدرت زبان فارسی از جهات عدیده است که توسط زبان شناسان مورد بررسی قرار گرفته است و همه آنها معتقدندکه زبان" 

لحاظ  ندارد و به تییمحدود چیه هک است شناسی زبان برجسته اتیو برخوردار از خصوص ، گسترده نیری، ش زنده  زبان یک ، فارسی

تش یزبان فارسى، خصوص.دارد ییار باالیبس و ارزش تیو اهم است رومندیین  ، زبان آن بیکیتر و قدرت واژگانی جنبهو  لغات گسترده رهیدا

 ".ت مفهوم را در خودش جاى بدهدینها تواند بى رى است و مىیپذ بکیتر

ر، مرز زبان یاى صغین آسین تا روم و همیروز از چ یک . است بوده هاناز ج عییوس بخش رسمی  ، زبان از زمان ای در برهه فارسی  زبان" 

کردند و هنوز هم در کشورهائی مثل هند و  می و در کشورهای متعددی به زبان فارسی گفتگو "داده است ل مىکیرا تش  فارسى

 . مصر و آسیای میانه زبان فارسی از جایگاه خاصی برخوردار است، پاکستان

ژه و یى ویوایش، بکیعنى ترین زبان است؛ یی دارد که مهمترین آنها در خود ذات انفوذ زبان فارسی در این کشورها دالئل زیاد

زبان فارسى، فرهنگ .ندک ن زبان با خودش حمل مىیه اکى است یدلیل دوم نفوذ زبان فارسی آن بار معنا. ن زبان داردیه اکآهنگى 

-یار دارد و میمعارف را در اخت از یمیمحموله عظ یزبان فارس. ه همان فرهنگ اسالمى استکبرده است؛  اى را با خودش مى غنى

ت اعم از فلسفه، یهن بشرکث یرقابل اغماضى از مواریم و غیبخش عظ. ندکفا یا یرا در انتقال آن به جوامع بشر یتواند نقش بزرگ

 مینه عظیاز گنج یضیپرف باریدر واقع جو یزبان فارس. له زبان فارسى منتقل شده استیاست به وسیاخالق، عرفان و س، ن، علمید

  زبان  شعری  های وانید در  بشری  واالی  شهیاند و ، معرفت متکاز ح   آنچه. زبان است یفارس یها ان و ملتیرانیا یث فرهنگیموار

 یانحصار یالهیوس یزبان فارس.  است  توجه  و قابل  ار مهمیبس  است  شده  فردوسی گنجاندهشاهنامه حکیم ابوالقاسم  همچون  فارسی

گر بزرگان یری است که توسط مولوى، عطار، حافظ، سعدى، فردوسى و دینظیم و بیمت عظکم واال وحیافتن به مفاهیدست  یبرا

ره مهم، یذخ یکهستند،  یبشر یمند به معارف وااله عالقهک یسانکتمام  یبرا یزبان فارس. ریزی شده استپایه. علم و ادب

اى خاص قائل  و مرتبه د براى زبان فارسى ارجیمند باشد، با س به معارف بشرى عالقهکهر . است یریگیو پ یریباارزش، قابل فراگ

طره یى جهان را تحت تسلط و سیایمى از مناطق جغرافیبا توانسته است بخش عظین، رسا و زیریت، شین زبان پرظرفیرا ایز ؛باشد
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، نید، ند و براى آنان فرهنگکها جا باز  در دل ملت، قدرت بالغت خود ى ویوایى، شیارآکدرآورد و با نفوذ معنوى، معنوى خود

 و تمدن به ارمغان آورد معرفت

، سعدی، ی ادبی شخصیتهای زبان فارسی همچون فردوسیها ههای دینی و اندیشکه حکمتبا این فرضیه و پیش زمینه است 

وابسته به مرز جغرافیائی خاصی نبوده و محدودیت زمانی ...تصامی وشهریار، پروین اع، ابن مسکویه، ابن سینا، فارابی، خیام، حافظ

، اسکندروف، مدینسکی، گوته، ادیبان و شخصیتها و دانشمندان بزرگی همچون شکسپیر، در همین اروپاهم نداشته اند لذا 

ی بین یهابهره جستند و مشابهت شیفته ادبیات غنی فارسی شدند و به نوعی از محتوا و مفاهیم ارائه شده توسط آنها کاسیمجانوا

اسکارچیا و غیره با ، در ایتالیا هم ایرانشناسان بزرگی مثل بائوزانی. ی آنها بوجود آمد و از این گنجینه بهره جستندها هاشعار و نوشت

جامعه انسانی بر  تسلط بر زبان فارسی توانستند در تقریب دو فرهنگ ایرانی و ایتالیائی تالش نمایند و خدمات فرهنگی خود را بر

 . جای بگذارند

 جایگاه تمدن در شاهنامه فردوسی

اگرچه . ان را داردیرانیت ایان، حکم فرهنگ، تمدن و سند هوییان و اروپایغرب یسترگ است که برا ید اثریتردیب یشاهنامه فردوس

ات، زبان و هنر یخ، فلسفه، ادبیا، تاریر، جغرافیتوان با اساط می است، اما با مطالعه آن یرانیا ی، نماد باورهایم فردوسیشاهنامه حک

 گنجد نمی هم یخاص یایمحدود نشده است و در جغراف یچ قالبی، در هین اثر ارزشمند ادبیا. ز آشنا شدیران نین کهن ایسرزم

جا که هنوز آورده است تا آنر دریبه تصو یناشدنکهنه ییاز الگوها یریگرا با بهره یرانیاهای  تیپندارها، باورها و حکا ین اثر ادبیا

ن و یدلنش، بایز یدارد، آن هم به شکل ییشتر نقاط جهان کارآیدوستان بپژوهان و ادبشناسان، شاهنامهرانیا یهم از سو

را  یو غرب ییپردازان اروپاهیشتر شاعران و نظریزبان، بین شاعر پرآوازه فارسیا یها هشین خاطر است که اندید به همیشا.رگذاریتاث

 یها هر حماسیتوان تصو نمی م،یخوان می هر زمان شاهنامه را. چون شاهنامه، سوق داده است یلیبدیو ترجمه شاهکار ب یبه بازخوان

در . دانم می جهان یسرارا سرآمد شاعران حماسه یچرا که فردوس. آن را، از خاطر برد یف، باشکوه و سرشار از زندگیبا، ظریز

ن، یباتریتوان گفت ز می جرئتبه . را ندارد یبا و یتوان هماورد یلسوف، مورخ و شاعریچ فیاست که هره یش چنان چیها هسرود

ل یران به دالیات این اثر سترگ ادبیا سراغ گرفت یتوان در شاهنامه فردوس می را یروزیمبارزه و پ یها هن واژیزتریآمشیستا

ش ین و ستایها را وادار به تحسشتر آنیجا که بر قرار داده است تا آنیبان و شاعران سراسر جهان را به شدت تحت تاثیاد یاریبس

را، به جهان عرضه  یات حماسیاز ادب یناگفته و نامکشوف یها هرا دارد که جنب یین توانایشاهنامه هنوز هم ا. کرده است یفردوس

ز به ثبت یگر کشورها نین، در دیزمرانیا یهااز مرز یل نامش را جدایبدیب یبلندمرتبه و سخنور یبه عنوان شاعر یفردوس. کند

 رسانده است

ران یاتش، فرهنگ، هنر، تمدن و زبان ایتک اباست که در تک یشمار آثارشاهنامه او جزو کم. است یشک او پدر شعر فارسیب

 یگران بازخوانید ین را برایمران زیقهرمانان ا یستگیاز ابعاد گوناگون شا یتیشاهنامه، روا یحماسهای  شتر داستانیب. زند می موج

قات و مطالعات یه خلق تحقیپنهان آن، دستما یها هیگذرد ال می ل است که هرچه زمانیبدیب یشاهکار یشاهنامه فردوس. کند می

 ردیگ می قرار یاریبس

ش سروده است، اما یها پن سالیران زمیو ا یات پارسیت، تمدن و ادبیاز زبان، هو یشاهنامه را به عنوان سند یاگرچه فردوس

ن در یزممغرب یها هشتر اسطوریشاهنامه، ب یپردازسرشار از اسطورههای  د اذعان کرد با توجه به داستانیبا یچ اغراقیهیب

های  ر داستانیتوان به بازتاب و تاث می کشورها، یات برخیادب یبا بررس. آورند می زبان کمیپارس یمواجهه با قهرمانان فردوس

 یدر سراسر اثر ارزشمند فردوس ی، حکمت و زندگیکیآرامش، ن. برد یم پیقد یغرب و اروپا یحماسهای  ر رمانشاهنامه د

. است یو جاودانگ یمردی، حکمت، عرفان، صلح، مبارزه، پایرانین شاعر ایارزشمند ا یها هکالم در سراسر سرود یجادو. درخشند می

 یکند که ردپا می ینیرا بازآفر یاش قهرماناناو در شاهنامه. ر و شر بودیان خیمشود شاهد نبرد  می ،شاهنامههای  شتر فصلیدر ب

ها  یها و هندران، از جمله اعراب، ترکیگان ایشتر همسایر بیاخ یها هدر ده. توان سراغ گرفت می گر،ید یتر اثر ادبها را در کمآن

، مطالعه و یاند با بررسش ترجمه کردهیخو یمادرهای  به زبانن کتاب جاودان را یدارند و ا یشتریب ییانس و آشنابا شاهنامه 
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 یشاهکار. گرفت یرا پ ییگراو آرمان یو آزادگ ی، خرد، عدالت، همدلیاز فرزانگ یپررنگ یها هتوان نشان می دقت در اشعار شاهنامه،

 است  را مبهوت خود ساخته یاری، بسیپردازو قهرمان یشناسییبایشه، تمدن، زیاز اند یچون شاهنامه به عنوان نماد

از زمان کیومرث تا آغاز زمان فریدون، سرگذشت انسان و سیر تحول و تکامل جوامع بشری به زبانی داستانی و  شاهنامه فردوسیدر 

اند که به تاریخ و سرگذشت  مردمان پامیروایرانی و ساکنان فالت ایران از مردمانی بوده. پردازی بیان شده است بدون اسطوره

ای داستانی به خود  هر چند که تاریخ در نگاه عمومی ایرانیان همواره شکل و پوسته. اند و آنرا حفظ کرده  پیشینیان دلبستگی داشته

های دور و  دهنده عالقه و توجه این مردم به گذشته شده است؛ اما با این شواهد موجود نشان گرفته و گاه مغز فدای پوست می می

 .ها را هر چند به شکل داستانی به خاطر بسپارند و پاس دارند اند تا این گذشته هنیاکانی است و کوشید

از دیباچه و داستان کیومرث تا داستان فریدون، یک دوره روایی از داستان آفرینش و سیر تغییر  شاهنامه فردوسیهای آغازین  بخش

از آن « شاهنامهبخش اساطیری »پژوهان با عنوان  مهاین بخشی است که در تداول شاهنا. گیری تمدن بشری است و تطور و شکل

، جنگ و ستیزی میان خدایان و نیروهای آسمانی و زیرزمینی در شاهنامه فردوسیدر داستان آفرینش و سیر تمدن .شود یاد می

سرگذشتی از رشد هر چه هست، . العاده و فرا زمینی در آن جایی ندارند های خارق ای با توانایی های اسطوره شخصیت. گیرد نمی

 .ای داستانی پیچیده شده است سرگذشتی که در لفاف و پوسته. فرهنگی و تمدنی و دستاوردهای زندگی انسان در گذر زمان است

های کیومرث، هوشنگ،  شود و داستان از دیباچه آن آغاز می شاهنامه فردوسیداستان آفرینش یا سرگذشت تمدن بشری در 

رود و آشکارا دانسته  نام ایران بکار نمی( بجز اواخر آن)ها  در عمده این بخش. گیرد دون را در بر میطهمورث، جمشید، ضحاک و فری

. رسد آید که فردوسی نه فقط سرگذشت انسان در ایران، که سرگذشت انسان بطور کلی را در نظر دارد و سپس به ایران می می

و پیش از پرداختن به داستان  شاهنامهفردوسی در دیباچه .کند یاد می« شاه جهان»ها با عنوان  های آن داستان چنانکه از شخصیت

توانایی، آتش و آب و : او از آفریدن. پردازد تکامل انسان و سیر تمدن بشری، به ستایش خرد و آفرینش جهان پیش از انسان می

و راغ، ابر و آب، خورشید و ماه، گیاهان و  گانه، زمین و دریا و دشت و کوه های دوازدگانه و سیارت هفت خاک، گنبد آسمان و برج

 .کند انسان یاد می/ جانوران، و سرانجام از آفریدن مردم

 جایگاه شاهنامه برفرهنگ و تمدن سایر ملل

 انه و قفقازیم یایات آسیگاه شاهنامه در ادبیجا: الف

م یقهرمانان آن از قد یبشر یخصلت عموم ،یه بدیو نبرد آن عل یدوست انسان یبند شاهنامه، قسمت یدوست یق زندگیافکار عم

ان یرستم دستان در م یالزم به ذکر است که داستان حماس. ن مشرق را معطوف داشته استیسندگان و محققیتوجه شعرا، نو

ت یان در شمار جمعیدر دوران اشکان. ..»: سدینو ین میبار تولد چن. و. نه وین زمیبه خود گرفته بود که در ا ینیها شکل مع سک

ب یبردند، در ترک یبه سر م( ستانیسکز)ستان یم در استان سیها که از قد انه وارد شدند و سکیم یایاز آس یگریران اقوام دیا

 ن آنها بودیگذاشتند که داستان رستم دالور از جمله مشهورتر ییر به سزایتأث یرانیا یمل یها حماسه

برخوردار بوده است که  یانه از شهرت فراوانیم یایان اقوام آسیدر م میجداگانه و قهرمانان آن از قد یها شاهنامه و بخش

 یاند  البته، منبع اساس ف کردهیتأل یادیانه آثار زیم یایو گسترش آثار او در آس ینه فردوسیدر زم یپژوهشگران اتحاد شورو

ده که در بطن ین ایزند و ا یراسر آن موج مدر س یدوست بود که افکار وطن یزوال فردوس یقبل از همه شاه اثر ب یمردم یها داستان

ها همواره  گو مردم و در مجموع قصه. ده استیبخش یان و اجراکنندگان داستان ها را الهام میسرا شه داستانیگرفته هم یشاهنامه جا

د و یجد یها و قصه نش داستان هایآفر یق شاهنامه منبع اصلین طریبد. مان داشتندیانت ایو صداقت بر خ یبر بد یکین یروزیبر پ

که مرسوم بود  یبه طور یازبک 45، شاعر و مترجم قرن یت خاموشیحکا. دیزبان گرد یزبان و ترک یندگان فارسیشده گو یدستکار

. جداگانه آن قرار گرفته است یها محور افکار بخش یبند گردد و طرح و ساختار قسمت ین آغاز میراشد یامبر و خلفایبا نعت پ

 یاو ربط دارند و او با مهارت ادب یحوادث با داستان قهرمان یل گذشتگان توجه مخصوص به رستم داشته و تمامز مثین یخاموش

رنگ یسودابه، ن ییاب، دورویکاوس، استبداد افراسیک یاو را با دشمنان، خودخواه یریناپذ یعالقه رستم را بر مردم و نفرت و آشت

 م نموده استیترس ید را با استادید، کاوه، رستم و گردآفریجمش یمایده است و سیر کشیگران را به تصویشغاد و د

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

845 
 

ر یو تسخ ینظام یها ورشیاز آنها در مورد  یدر بخش. میشو یر از اسکندر مواجه میترکمن با دو نوع تصو یات شفاهیدر ادب

که  یترکمن یها در افسانه.استآرام اسکندر نقل شده  یها درباره زندگ گر افسانهیرود و در قسمت د یپادشاهان و ملل سخن م

 یها ر داستانیرسد و به طور واضح تأث یجان به مشاهده میو آذربا یکیتاج یات فارسیر ادبیباشند نقش و تأث یرامون اسکندر میپ

 رود کامال یرامون زاده شدن اسکندر سخن میکه در بطن آن پ «اسکندر پادشاه» یافسانه ترکمن. رسد یبه چشم م یشاهنامه فردوس

او پسر داراب و برادر دارا : دهد ینسبت م یرانیگذشتگان اسکندر را به اقوام ا یطور معلوم فردوس. کند یت شاهنامه موافقت میبا حکا

فرستد که بعد از رجوع  یداراب م یرد و به اجبار دختر خود را به همسریپذ یت را مین واقعیز این( پلکوس)لقوس یف. اعالم شده است

 (46رامسکویج،ص. ا.ا).شود یندر تولد ماو به نزد اسک

 آغاز شد 45انه از قرن یم یایات اقوام آسیر شاهنامه بر ادبیتأث:ب

انه و از جمله یم یایات اقوام آسین اثر بر ادبیر ایاند و تأث کامل آشنا بوده یبا شاهنامه فردوس یست که مؤلفان افسانه ترکمنین یشک

قهرمانان شاهنامه در  ین منطقه به کتاب فردوسیمردم ا یصرف نظر از دسترس. غاز شده استم آ 44ا  41اقوام ترک زبان از قرون 

ت یزبان از محبوب یان مردم ترکیکه در م «بیشاه صنم و غر» ییغنا یانددر داستان عشق ن منطقه شهرت فراوان داشتهیان اقوام ایم

ن داستان یا. ک شرق به طور واضح آشکار استیات کالسیفوذ ادبر و نیف شده تأثیم تأل 45ا  46برخوردار بوده ودر قرون  یادیز

به  یو روانشناس ییو غنا یو آموزش یلیتخ یها سوژه واحد بوده در آن آهنگ یرد که دارایگ یرا در برم یمجموعه اشعار فراوان

از قهرمانان  یکیکه « گل نهال»ه در از جمل. باشد یمنثور، گفت و گو، مکالمه و محاوره م یها پاره یداستان دارا. رسند یمشاهده م

 (466:سامویالج.ن.ا)کند یان میداستان درد دل خود را ب

 ت داشتیان اقوام قراقلپاق محبوبیدور در مهای  از زمان یحماسه فردوس:پ

بزرگ  یشهرها ات قراقلپاق دریادب یها کیاز کالس یاریبس. م خوارزم قرار داشتندیر تمدن قدیها تحت تأث در گذشته دور قراقلپاق

دل، ی، بی، فضولیی، نوای، حافظ، سعدی، نظامیچون فردوس یاض بزرگانیسار ف ل نموده از چشمهیوه و بخارا تحصیمشرق مثل خ

در مدارس و مکاتب قراقلپاق به عنوان  4346ختگان تا انقالب ین فرهیاند و آثار ا مند شده بهره یگر بزرگان شرقیو آثار د یمختوم قل

 (1:ممیت اف.گ).کردند یم یبردار را نسخه ینظم فارس یاندازه شاهکارها یشد و خطاطان با محبت ب یس میرتد یکتب درس

 ترجمه کردند یشاهنامه را به زبان مل 43غور از قرن یشاعران ا:ت

 یم نظاریآنها عبدالرحاز  یکید که یتوان به وضوح د یات مکتوب میندگان ادبیژه نمای، به ویغوریات ایز در ادبیر شاهنامه را نیتأث 

ف نموده و ین تألین، رابعه سعدیریو مجنون، فرهاد و ش یلیرا مثل ل یبه سر برده است و آثار 43قرن  یاست که در ابتدا

مه یکه ن یبیو غر ی، محمدصادق قاشغریغور ا نظاریشاعران ا. نوشته است ییر نوایش یات علیاز غزل یرویخود را در پ یها مخمس

با  یغور به ترجمه شاهنامه فردوسیشاعران ا 43در قرن . اند ادگار گذاشتهیاز خود به  ینظم یراث غنیاند، م ه سر بردهب 43اول قرن 

 یغوریو شاعر خاموش آخون شاهنامه را به زبان ا یم آخون مال شاه هجرانیعل، رکنتیات شناس اهل یادب. خود پرداختند یزبان مل

مسایل فیلوِلوِژی ادبیات ).باشد ین گراد محفوظ میانه شهر لنیم یایتو اقوام آسینون در انستترجمه نمودند که ترجمه آنان هم اک

 (414:ایغوری،

رستم، زال، حاتم، لقمان،  یها نام. اد کرده استیمعروف شاهنامه  یماهایاز س «نیجنگ مقدس در کشور چ»بالل ناظم در داستان 

، صداقت به وطن و محبت، خرد و یاند، به عنوان سمبل دالور اد شدهین شاعر یآثار ا، مجنون که در یلیخا، وامق، عذرا، لیوسف، زلی

نشان روشن ارتباط  یدرباره اسکندر مقدون ییایض. ت نیو حکا یبیغر ینوشته ترد «شاه بهرام»داستان . اند سخاوت وصف شده

 (11:،ثابت مالوداف).کند یت میتثب یغور را با شاهنامه فردوسیات ایق ادبیعم

 ترجمه شده است یبه طور پراکنده به زبان آذر یشاهنامه فردوس:ث

ن از یز مشاهده نمود که این یجانیو مکتوب آذربا یات شفاهیتوان در داستان، افسانه و حکا ی، شاهنامه را میرانیحماسه ا یمایس

خود  یها و مقاله با ارزش در نوشته ن کتابیآخونداف، مؤلف چند یرزا فتحعلیم. ده استیجان به ارث رسیک آذربایات کالسیادب

و  یو همواره با ظرافت ادب یکه مملو از هماهنگ ینظم»: سدینو یم یو شاهنامه او را ستوده از جمله در مطلب یهمواره فردوس

کند و  یجاد میوان حافظ در خواننده شوق و شور ایو د ی، خمسه نظامیبلند باشد، مثل شاهنامه فردوس یو نفاست و محتوا ییبایز
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دارند و از ذات انسان باال و برترند  یامبریشک مرتبه پ یب یین شعرایچن. تواند مقبول همه خوانندگان باشد یکند و م یج میاو را مته

د یرش. ترجمه شده است یبه طور پراکنده به زبان آذر یشاهنامه فردوس  «.است یفلسف یها شهیو آثار آنها سرشته از الهام واند

 4315در سال .ترجمه کرده است یآذر یمل یها را در سبک داستان یسنده و معلم داستان رستم و سهراب فردوسیوزاده ن یافند

بر اساس  4316در سال  یجانیس آذرباینو کاوه درام. ن داستان را ترجمه و منتشر نمودیز این یجانیب اف شاعر آذربایعباس آقا غا

ن کشور یاف آهنگساز مشهور ا کیب یر حاجیاوز. ش گذاشته شدیکشور به نما یتر ملشنامه نوشت و در صحنه تئایداستان مذکور نما

ش  ، نشریه زاریا واستاک)صحنه رفت یسال بعد به رو 2ف نمود و یبخش تأل 1رستم و داستان را عبارت از  یاپرا 4315ز در سال ین

244) 

آن را  یشاهنامه ترجمه نثر یاز نسخه اصل یسنده گرجینو یآور لیدیک. شروع شد 43از قرن  یتوجه به اثر فردوس یات گرجیدر ادب

ترجمه منثور . اد بودیز یلیخ یو قهرمان ین داستان دالوریتوجه به ا.گرفت یخسرو را فرا میک یانجام داد که تا دوران پادشاه

ه یرستم بود که روح یها ین اشعار وصف قهرمانیشتر موضوع اید که بین اثر منظوم گردیجاد چندیبه سرعت موضوع ا یآور لیدیک

« یانیراستا م»ن سلسله را ید شدکه اینمود و بعدها آثار همگون کارنامه رستم تول یان میب یرا به نوع یفولکلور مردم گرج

 گر انشاء شده بودندیکدیشد که دنبال  ین نفر محسوب میچند ینبود، بلکه کار دسته جمع ین کار فردیا»دند و ینام یم

راستا » یها اند که داستان اثر به سزا گذاشته ین سو در فولکلور مردم گرجیم بدیشاهنامه از قد یها ت که داستانالزم به ذکر اس

ات یژه در ادبیژن و منیاز ب ییها رستم و سهراب نمونه یها نهیباشدهمزمان با گز ین مینامه در نظم و نثر از جمله ا ا رستمیو « یانیم

ن سلسله در دسترس قرار دارد و آنها را در منابع یداستان از ا 42معروفند و تاکنون  «نهیژنیب»کار آمد که با اسم  یرو یگرج

جاد شده یشاهنامه ا یرویدر پ یها ن نکته الزم است که اشعار منظومهیاما ذکر ا. دا نمودیتوان پ یم 46ا  46نوشته قرون  دست

 (91:عارض مال،).اند سه با آثار منثور کسب کردهیت و شهرت را درمقایمحبوب

 ان مردم قزاقیشاهنامه در م:ج

ن یآلت یابرا». ان مردم قزاق از دست نداده استیگاه خود را در میات جهان تاکنون ارزش و جایشاهنامه به عنوان شاهکار ادب

عارض مال . کند یماد یرج یا یاز اشعارش از دالور یکیکامل داشت و در  ییآشنا یشاعر و روشنفکر قزاق با شاهنامه فردوس« نیسار

ترجمه  یز به زبان قزاقیرا ن یو فضول یی، نوایاز نظام یاشعار یو. ن شاعر قزاق بود که ترجمه شاهنامه را انجام داده استینخست

 کرده است، 

در  4555در سال  «قصه رستم»ترجمه او تحت عنوان . به شاهنامه توجه ظاهر نمود یردلیات قزاق شاعر سیپس از عارض مال در ادب

ن شاعر و یرالیس. از شاهنامه توسط م ییها بخش «کاپیآ» یدر مجله قزاق 4343ا  4341 یها در سال. قازان چاپ شده است

در ترجمه او . وکارت استفاده کرده استیر. و ف یژوکفسک. ا. و یها در ترجمه خود از ترجمه یو. دیروزنامه نگار قزاق به طبع رس

د یمج 4391در سال . ه دهدیو بشردوستانه شاهنامه را ارا یعیو بد یدتیو مترجم توانسته افکار عقرستم در مرکز توجه قرار دارد 

به نشر رساند که نبرد رستم و سهراب را  یدانیات میسطر از شاهنامه را ترجمه کرد و در مجله ادب 411سنده قزاق یف نویدولت با

ل یتجل یاز هزاره فردوس یجامعه جهان 4391در سال . رت گرفته بودو بحر شاهنامه صو ین ترجمه در وزن مثنویا. گرفت یفرام

 و شاهنامه چاپ و نشر شد یدرباره فردوس ییها ن مناسبت درمطبوعات رساله و مقالهیبه ا. کرد

و  یرمانبه وجود آمد که در آنها روح قه یادیها و آثار ز م توس رستم نامهیر حکینظ یاز حماسه ب یرویات قزاق در پیبعدها در ادب

 (339:، شاهنامه، مسکویفردوس).زند یموج م یو خردورز یدالور

 :دیدگاه شاهنامه پژوهان غرب در مورد تاثیر شاهنامه بر آثار غربی

 (شاهنامه یپژوهشگر آلمان) تس وولفیفر -4

اگرچه . ان را داردیرانیت ایان، حکم فرهنگ، تمدن و سند هوییان و اروپایغرب یسترگ است که برا ید اثریتردیب یشاهنامه فردوس

ات، زبان و هنر یخ، فلسفه، ادبیا، تاریر، جغرافیتوان با اساط می است، اما با مطالعه آن یرانیا ی، نماد باورهایم فردوسیشاهنامه حک

ن یا.گنجد نمی هم یخاص یایمحدود نشده است و در جغراف یچ قالبی، در هین اثر ارزشمند ادبیا. ز آشنا شدیران نین کهن ایسرزم

جا که هنوز هم ر درآورده است تا آنیبه تصو یناشدنکهنه ییاز الگوها یریگرا با بهره یرانیاهای  تیپندارها، باورها و حکا یاثر ادب
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ن و یدلنش، بایز یدارد، آن هم به شکل ییشتر نقاط جهان کارآیدوستان بپژوهان و ادبشناسان، شاهنامهرانیا یاز سو

را  یو غرب ییپردازان اروپاهیشتر شاعران و نظریزبان، بین شاعر پرآوازه فارسیا یها هشین خاطر است که اندیه همد بیرگذارشایتاث

 یها هر حماسیتوان تصو نمی م،یخوان می هر زمان شاهنامه را. چون شاهنامه، سوق داده است یلیبدیو ترجمه شاهکار ب یبه بازخوان

در . دانم می جهان یسرارا سرآمد شاعران حماسه یچرا که فردوس. آن را، از خاطر برد یدگف، باشکوه و سرشار از زنیبا، ظریز

ن، یباتریتوان گفت ز می جرئتبه . را ندارد یبا و یتوان هماورد یلسوف، مورخ و شاعریچ فیره است که هیش چنان چیها هسرود

 .سراغ گرفت یفردوستوان در شاهنامه  می را یروزیمبارزه و پ یها هن واژیزتریآمشیستا

جا که ر قرار داده است تا آنیبان و شاعران سراسر جهان را به شدت تحت تاثیاد یاریل بسیران به دالیات این اثر سترگ ادبیا

ناگفته و  یها هرا دارد که جنب یین توانایشاهنامه هنوز هم ا. کرده است یش فردوسین و ستایها را وادار به تحسشتر آنیب

از  یل نامش را جدایبدیب یبلندمرتبه و سخنور یبه عنوان شاعر یفردوس. را، به جهان عرضه کند یات حماسیادب از ینامکشوف

 یشمار آثارشاهنامه او جزو کم. است یشک او پدر شعر فارسیب ز به ثبت رسانده استیگر کشورها نین، در دیزمرانیا یمرزها

از ابعاد  یتیشاهنامه، روا یحماسهای  شتر داستانیب. زند می ران موجیزبان ا اتش، فرهنگ، هنر، تمدن ویتک اباست که در تک

 .کند می یگران بازخوانید ین را برایران زمیقهرمانان ا یستگیگوناگون شا

 یاریقات و مطالعات بسیه خلق تحقیپنهان آن، دستما یها هیگذرد ال می ل است که هرچه زمانیبدیب یشاهکار یشاهنامه فردوس

 .ردیگ می قرار

 (:یشیشاعر اتر)هلموت بوتشر -2

ش سروده است، اما یها پن سالیران زمیو ا یات پارسیت، تمدن و ادبیاز زبان، هو یشاهنامه را به عنوان سند یاگرچه فردوس

ن در یزممغرب یها هشتر اسطوریشاهنامه، ب یپردازسرشار از اسطورههای  د اذعان کرد با توجه به داستانیبا یچ اغراقیهیب

های  ر داستانیتوان به بازتاب و تاث می کشورها، یات برخیادب یبا بررس. آورند می زبان کمیپارس یمواجهه با قهرمانان فردوس

 یدر سراسر اثر ارزشمند فردوس ی، حکمت و زندگیکیآرامش، ن. برد یم پیقد یغرب و اروپا یحماسهای  شاهنامه در رمان

. است یو جاودانگ یمردی، حکمت، عرفان، صلح، مبارزه، پایرانین شاعر ایارزشمند ا یها هسراسر سرودکالم در  یجادو. درخشند می

 یکند که ردپا می ینیرا بازآفر یاش قهرماناناو در شاهنامه. ر و شر بودیان خیشود شاهد نبرد م می ،شاهنامههای  شتر فصلیدر ب

ها  یها و هندران، از جمله اعراب، ترکیگان ایشتر همسایر بیاخ یها هدر ده. رفتتوان سراغ گ می گر،ید یتر اثر ادبها را در کمآن

 .اندش ترجمه کردهیخو یمادرهای  ن کتاب جاودان را به زبانیدارند و ا یشتریب ییانس و آشنابا شاهنامه 

را  ییگراو آرمان یو آزادگ یعدالت، همدل، خرد، یاز فرزانگ یپررنگ یها هتوان نشان می ، مطالعه و دقت در اشعار شاهنامه،یبا بررس

را مبهوت خود  یاری، بسیپردازو قهرمان یشناسییبایشه، تمدن، زیاز اند یچون شاهنامه به عنوان نماد یشاهکار. گرفت یپ

به  یدوسفر. کند می تیران را روایا یو بزرگ یو پرشکوه، عظمت، دالور یحماس یرش، با زبانینظیدر اثر ب یفردوس .ساخته است

ها را از قهرمانان دهد و آن می یشرق یشاهنامه رنگهای  تیشتر شخصینه و بیاب، تهمیار، افراسیاوش، کاوه آهنگر، رستم، اسفندیس

ر و با ینظیب یزبان، با قدرتیدست پارسرهین شاعر چیم ایشو یست اگر مدعیاغراق ن. سازد می زیکهن، متماهای  نیگر سرزمید

به  یت و آزادگیاز انسان یش، شاهنامه را به عنوان منشوریهاداستانهای  قهرمان ییارویرخدادها، مبارزات و روم هنرمندانه یترس

 .ان عرضه داشته استیجهان

 (ییپژوه اروپا شاهنامه)ل یآدولف آور-9

سخنش را  یگویپارس ن شاعریا. زند می ش موجیش و ستایایسرشار از حماسه، ن ینیآهنگ دلنش یات شاهنامه فردوسیشتر ابیدر ب

 .رساند می انیکند و به پا می مثال آغازیب یت انسجام و صالبتیدر نها

ان یاش را در بیاست که اوج هنرمندای  هاش به گونگانهیدر سرودن اشعار شاهکار  یفردوس یو سخنور ی، استادیرگیمهارت، چ

اما . ان و آشکار استیع یپردازاز رزم و حماسه ییها هشاندر سراسر شاهنامه ن. سازد می خاطرنشان یحماسهای  تیحکا یریتصو

. ن شده استیعج یز با اشعار فردوسین یات، حکمت و اخالق شرقیاز ادب ین اثر جاودان جداین است که در اینکته قابل تأمل ا

، دانش و یداری، بیدوستهنیت عدالت، می، رعایش راستیستا. اندجهان، از آن محروم یادب یها هشتر آثار و منظومیکه ب یازیامت
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سرشار از  یفردوس یهمتایاثر بهای  شتر داستانیاگرچه ب. دارد یتجل یل داستانیتمث به گونه یان فردوسی، در بیخردورز

در شاهنامه  یکه فردوس ییها هشیاند. ن وجه از شاهنامه کمتر مورد پژوهش قرار گرفته استیکالم است اما متاسفانه ا یقیموس

به  یه شاهنامه، دعوت فردوسین آرایترد مهمیشا. دارد یدوستانه همخواند کرده است، با احساسات انسانیها تاکآن ش بریخو

و  ی، پاکدلی، راستی، کرامات انسانی، دالوریمرام پهلوان. استها  یو کژها  یز از زشتیو پره یکوکاری، نی، خردورزیانسانهای  آرمان

ن یبه سبب هم. خواندیها فراماش را به آننده شاهنامه خوانندهیاست که سرا یمله صفاتبه عهد، از ج ین وفاداریچنهم

گرباره آن، شوق و ینخواهد گرفت چرا که پس از خواندن د یسروده است که رنگ کهنگای  هاثرش را به گون یفردوسها  یژگیو

از  یجدا یک اثر ادبی. را تجربه کند یلحظات ناب یو ییآراو سخن ینیآفرشود تا به سبب سخن می ختهیاق خواننده برانگیاشت

ن قاعده مستثنا یز از ایباشد و شاهنامه ن یدانو سخن یتمام، سرمشق سخنور ییوایست با فصاحت و شیبا می ،یادبهای  ارزش

 یبرا. کرده است زمان ینمانه تمامییناب، آ یچون شعراش را همزبان، شاهنامهیبه عنوان سرآمد سخنوران پارس یفردوس.ستین

 .وند دهدیش را به زبان شعر پیها هشیاست تا اندای  هشاهنامه، بهانهای  یپرورو قهرمانها  یها، جنگاورها، بزمرزم یفردوس

 (شاهنامه یمترجم آلمان)وزف گورس ی-

سرودن  یاگرچه او برا. ندادهیاز نقش و نگار بخش یرا رنگ یفردوس یها ههنرمند، سرود ییهاتیچون شخصقهرمانان شاهنامه هم

و شعور،  یاز دانش، آگاه یریگ ن وجود افتخار دارد که با بهرهیرا از سر گذرانده است، اما با ا یادیزهای  مثالش رنجیمنظومه ب

، یزیست، ستمییگرادعوت او به آرمان یفردوس یانیبهای  یژگین ویتراز مهم یکید یشا. باشد یو اسالم یرانی، ایمعمار فرهنگ مل

و  یآزاد یصدا نواکین لحظات، یرگذارترین و تاثیترنین، دلنشیباتریقهرمانان شاهنامه هر کدام با خلق ز. حکمت و اخالق است

 .رانند می را بر زبان یاخالقهای  لتیفض

ز یسته و نیز می آنکه در  یبا توجه به زمان یفردوس. ها باشندهمه دوران یبرا یتوانند الگو و سرمشق می هاتین شخصیشک ایب

را سراغ  یتر اثر ادبکم. ن را بازتاب داده استیزمرانیا یملهای  یژگیو یده است، به خوبیکه اثرش را به رشته نظم کش یطیشرا

 ین شد که فردوسیتوان منکر ا نمی .باشد یو انسان یاخالقهای  ، مروج ارزشیان ادبیت الگوها و بیرعا یپام که همیدار

و  یپردازان غربهیسندگان، شاعران و نظریبر نو یرگذاریرا با تاثیست، زیران نیات ایدر عرصه ادب یفقط نقطه عطف اش،وشاهنامه

 .اند بدرخشندتوانسته یادیگر نقاط جهان شده است که تا حد زیدر د یسبب خلق آثار ییاروپا

منحصر به فرد به آن اشاره دارند،  های  یژگیوان و، به عنیفته اثر ارزشمند فردوسیپژوهان و شاعران ششتر شاهنامهیچه بآن

گانه اثر سترگ و ارزشمند یدر شاهنامه  یفردوس. و حرمت نهادن به مقام انسان است ی، گذشت، همدلیشناسشتنی، خویخردورز

 .گذارد می شیح به نمایوا، رسا و فصیش یانیرا به ب یزبان فارس یش، غنایخو

و  یمل یها هاز اسطور یریگ ق، با بهرهین طریقت او به ایآورد اما در حق می انیخ سخن به میردر شاهنامه از تا یاگرچه فردوس

هر . ران استیا یهنیم -یت و فرهنگ ملیاز هوای  هی، نماید اذعان کرد که شاهنامه فردوسیبا. دیگو می ، با مخاطبش سخنیهنیم

باشد،  یپرداز ش از آن که داستان قهرمانیب شاهنامه. اند ستهآرا یاخالق یشاهنامه به خصلتهای  داستان یها تیکدام از شخص

 .قت استیحق ینما نه تمامییآ

  :نتیجه گیری

فردوسى با سرودن شاهنامه، هم . م ابو القاسم فردوسى استکیران باستان شاهنامه حین ایابى به تمدن راستین منبع راهیمهمتر

 ندکران باستان بر افیت تمدن اینقاب از رخ هو

ه شرح داستانهای شعری آن را شرح روایت اساطیر کایت تاریخ ازلی و ابدی ایرانی است، از همین روست کنامه فردوسی، حشاه

شف راز حضور و قدرت تأثیر آنها بر زندگی و رفتار امروز بشر به موضوع مهم کهن الگوها و که کدانند و در دنیایی  می ایرانی

 .هن الگوهای ایرانی نمونه آوردکتوان به عنوان گنجینه  نمی توبی همچون شاهنامه راکنبع ممطالعات علمی دنیا تبدیل شده، هیچ م

ه قدرت تبیین و تفسیر حضور و وجود ایرانی کهر گستره مهم طبیعی و فراطبیعی . ..تاریخ، فلسفه، جغرافیا، اسطوره، ادبیات، زبان و

یم توس به هیچ وجه مرزپذیر و محدود به کار حکه شاهکالی است این در ح. ند، در شاهنامه جستنی و پیداستک می را گزاره

 .م توجهی غفلت بار ما، مورد توجه غیرایرانیان بوده و هستکقالبهایش نمانده و همواره در عین 
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ی ارهای ادبیات نمایشی، ادبیات شفاهی و حماسه سرایی جهان امروز در تطبیق با بخشهای مختلف شاهنامه فردوسکبسیاری از شاه

انطباق سخنان شاهنامه با ، مقایسه تطبیقی داستان اسفندیار با آشیل یونانی و زیگفرید آلمانی. گیرند می مورد ارزیابی و تحلیل قرار

« آنتیگون»نمایشنامه  کنقش اجتماعی شاهنامه با حماسه ملی یوگسالوی، تطبیق ساختار دراماتی کانتی، نقاط مشترکفلسفه 

ایرلندی با داستان رستم و ای  هازتروا و افسان« پاریس»شی کشاهنامه، افسانه شناسی تطبیقی درباره فرزند ل با داستان جریرهکسوفو

امروزه قدرتهای . ..سپیر وکش« بثکم»ارهای بزرگ جهان ادبیات همچون کسهراب و انطباق داستانهای بسیار دیگر شاهنامه با شاه

دام شعر و داستان و کبه راستی . رده استکیات حماسی را به دنیای ادبیات ثابت بی نظیر شاهنامه در حوزه ادبیات و به ویژه ادب

ه در برگیرنده تمامی مشخصات ریز و درشت که به همان اندازه کتوان به این بزرگی یافت  می دام منظومه و دیوان راکنمایشنامه و 

 با بزرگترین آثار از ملتهای مختلف جهان قرار گیردملت خویش باشد، زبان و بیانی جهانی داشته و در انطباق و تمدن فرهنگ 

شورهای کی بسیاری از شاهنامه فردوسی در سراسر جهان به انتشار رسیده و حتی در بسیاری از جاها ادبیات ها هنون ترجمکتا

 مختلف را تحت تأثیر قرار داده است

و پژوهشگران خارجی و تعداد زیاد تحقیقات تطبیقی بر و تحقیقات شاهنامه در میان نویسندگان  ها ههر چند شمردن تعداد ترجم

ارناپذیر داستانهای شاهنامه را کاری دشوار است، اما تأثیرات انکروی این اثر بزرگ حماسی به ویژه در دانشگاهها و مدارس اروپایی 

 . اندقرار داشته ه به شدت تحت تأثیر شاهنامه کمشاهده کردتوان در ادبیات جهان  می به راحتیبر تمدن و فرهنگ 

آلمانی و غیره ، اسالوی، فرانسوی، گرجی، ارمنی، ترکی، بزرگان فرهنگ ایرانی، ادوار تاریخۀ شاهنامه فردوسی اثری است که در هم

به عنوان یک ، این شاهکار بی زوال برای اندیشمندان و شاعران فارسی زبان و غیره. خود نموده استۀ را به وجد آورده است و شیفت

با گذشت سال ها و زمان ها شاهنامه ارزش . برخوردار استای  هاز اهمیت ویژ، نه عالی هنر ادبی و الگوی اخالقی و زیبا شناختینمو

تنها فردوسی است که برای خلق کاخی بلند از نظم به . ماند می کند و همچون یک شاهکار بی نظیر و بی زوال باقی می بیشتری پیدا

 . ت که توانسته است یک چنین اثر جاودانه را به جهانیان و تمدن جهان عرضه کندتنها اوس. دنیا آمده است
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