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  به نام خداوند جان و خرد

  
   یادداشت آغازین

  
  

اشاره شد در طرحی که نگارنده براي تألیف  ))1( (شاهنامه نامورنامۀ شهریارگونه که در پیشگفتار کتاب همان
در مقطع کارشناسیِ رشته زبان و ادبیات فارسیِ دانشگاهها پیشـنهاد کـرده، هـدف     شاهنامهدو کتابِ درس 
ترین بخشها و داستانهاي حماسه ملی ایران بوده است. بر اساس این طـرح  بهترین و شاخص انتخاب ابیاتی از

بیت از سه داستان فرود، بیـژن و منیـژه و رسـتم و اسـفندیار      1710و در پی مجلّد نخست، در کتاب کنونی 
ــاب          ــروري، در ب ــر و م ــیار مختص ــت بس ــی اس ــده بخش ــاب دربردارن ــه کت ــت. مقدم ــده اس ــده ش برگزی

ترین مسـائل و موضـوعات مربـوط بـه     سرایی/نویسی در تاریخ و ادبیات ایران؛ پس از آن برخی از مهمحماسه
مندان آمده است که خواستاران باید تفصیل آنها را براي آشنایی دانشجویان و عالقه -باز به اجمال  - شاهنامه

) و یا منـابعِ ارجـاع داده   1394، چاپ دوم 1390(تهران: سخن،  دفتر خسروانمقدمه کتابِ دیگرِ نگارنده با نام در 
شده در زیرنویسها مطالعه کنند. در بخش توضیحات هم به شیوه کتاب پیشین عمل شده و فقط در معرفـی  

توضیحاتی درباره آنها آمده، به همان مطلب ارجاع داده و از تکرار پرهیز شده  )1شاهنامۀ (کسانی که قبالً در 
  است.

شـود کـه بـار دیگـر نگارنـده از همـه اسـتادان، محققـان،         باعث می شاهنامهن گستردگی و دشواري مت
مندان از بغن جان درخواست کند که لطفاً بـا تـذکّرِ سـهو و خطاهـايِ احتمـالیِ      مدرسان، دانشجویان و عالقه

دریـغ  ها و راهنماییهاي علمـی خـویش را از ایـن بنـده     موجود در مطالبِ مقدمه و تعلیقات این کتاب، یافته
  نفرمایند.

مرهـون الطـاف، حمایتهـا و زحمـات سـروران       )1شاهنامۀ (تألیف، چاپ و انتشار این کتاب نیز همچون 
ارجمند جناب آقاي دکتر احمد احمدي، رئیس سازمان سمت، جنـاب آقـاي دکتـر حسـین هـاجري، مـدیر       

ی و جناب آقـاي دکتـر سـید    محترمِ گروه زبان و ادبیات فارسیِ سازمان، جناب آقاي دکتر محمدجعفر یاحقّ
جانب، سرکار خـانم  به این شاهنامهاصغر میرباقري فرد، نخستین پیشنهادکنندگانِ تألیف کتابهاي درس علی

خويِ گروه ادبیات فارسی و همـه کوشـندگانِ بخشـهاي مختلـف     شجاعی، کارشناس نستوه و نیکمریم فالح
کـنم و آرزو دارم دو  گستر هزاران بـار سپاسـگزاري مـی   سازمان سمت است. از یکایک این بزرگوارانِ فرهنگ

تا حدودي بتواند مقدمات آشنایی دانشجویان گرامی دوره کارشناسی زبان و ادبیات  )2( و) 1شاهنامۀ (کتاب 
  فارسی را با حماسه ملّی ایران فراهم آورد. ان شاء اهللا.

  
  سجاد آیدنلو

  1393اردیبهشت  -اورمیه
aydenloo@gmail.com  

mailto:aydenloo@gmail.com
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  مقدمه

  
  

  و پیشینه و تطورات آن در تاریخ و ادبیات ایران» حماسه«اي به اشاره
  

و در اصـطالحات ادبـی بـه مفهـوم روایـت      » شدت و سختی در کـار «عربی به معناي » حمس«از » حماسه«واژه 
 1دهـد. ی و ویژگی ملّی است که حوادث فراعادت و شگفت در آن روي میداستانیِ منظوم یا منثور با موضوعِ پهلوان

شود کـه حماسـه در معنـاي فنـی و اصـطالحیِ آن چهـار       از دقت در این تعریف کوتاه اما نسبتاً جامع دانسته می
) 4ویژگـی ملّـی،     )3) محتـواي پهلـوانی و دالورانـه،    2) جنبۀ داسـتانی،  1ویژگی اساسی دارد که عبارت است از: 

  نمایی در لفظ (مبالغه) و موضوع (خوارق عادات و عجایب).بزرگ
ترِ دیگري هـم دارد  غیر از این خصوصیات اصلی، روایات حماسی در میان ملل مختلف جهان ویژگیهاي جزئی

  شود:ترین آنها اشاره میکه در اینجا به برخی از مهم
  پردازد.دهندگان کارهاي بزرگ مینا و انجاممحور است و به وصف و ستایش انسانهاي توا. حماسه مردم1
  . غیر شخصی است و خصلت اجتماعی دارد.2
  شود.. مدعی حقیقت است و به سخن گذشتگان مستند می3
  دهد.. حوادث آن در بستر زندگی واقعی رخ می4
  . قلمرو جغرافیایی داستانها و رویدادهایش بسیار گسترده است.5
  شود.توجهی میان واقعی بی. در آن به زمان خطی و مک6
  شود.. صورت منظوم آن در قالب مثنوي و غالباً وزن واحدي سروده می7
  . در بعضی داستانهاي آن تناقض وجود دارد.8
  . تشبیه جزء اصلی بیان حماسی است.9

  شود.. در توصیفات حماسه به جزئیات توجه می10
  آن دارد. . پهلوان و حفظ نام و حیثیت او جاي نمایانی در11
  . نبرد تن به تن در حماسه مهم است.12
  شود.افزارهاي مخصوص در آن یاد می. از اسبان ویژه و رزم13
  آفرینند.. دیو، اژدها، جادو، غول، پري و موجودات شگفت در آن نقش14
  شود.هاي شکوهمند در آن وصف می. کاخها و خانه15
  شود.روایت میآمیز در حماسه . سفرهاي طوالنی و مخاطره16

                                                                                                                                                                      
 .9 الف، ص 1372ر.ك: شفیعی کدکنی،   .1
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  2شود و ... .ها دیده میتوزي در حماسهریزي و کین. خون17
خاستگاه نخستینِ حماسه، سرودهاي پهلوانی است که راویان آنهـا را بـه صـورت شـفاهی در دربارهـا و      

سرودهاي شفاهی به شـکل مکتـوب    -خواندند و بعدها این داستان بزمهاي بزرگان و نیز بین عموم مردم می
گزاران شفاهی در میان ملل گونـاگون بـا القـاب و عنـاوینی خوانـده      داستان 3مده و نگه داشته شده است.درآ
ترینشان چنین است: راپسود در یونان، ژونگلور و تروور در فرانسـه، اشـپیلمان   شدند که شماري از معروفمی

سیه، بارد در سلت، گوزالر در میان در میان ژرمنها، اسکالد در نروژ، اسکوپ در انگلستان، اسکوموروخی در رو
در ایـران پـیش از اسـالم از دوره     4صربها، مابو در قبایل سودان و عاشیق در قفقاز، آسیاي میانه و آذربایجان.

» گوسـان «اشکانیان تا روزگار ساسانیان، راویان داستانها در میان عامه مردم یا در دربارها و مجـالس اعیـان   
خوانها، دفترخوانان (خوانندگانِ داستان ش آنها در ایرانِ عصرِ اسالمی از سوي شاهنامهکه نق 5شدندنامیده می

  از روي کتاب و متن مکتوب) و نقّاالن ادامه یافته است.
که سالها توسط این راویان زبان به زبان  -گونه که گفته شد داستانها و سرودهاي حماسیِ شفاهی همان

مختلفی از تاریخ تمدن و فرهنگ و ادب ملل و کشورهاي گوناگون به گونه  هايدر برهه -شد نقل و حفظ می
و آثـار حماسـی   » حماسـه «نوشتاري درآمده است و امروز مبناي داوري و بررسی محقّقان درباره نـوعِ ادبـیِ   

ترین حماسه مکتوب جهان، روایت گیلگمش بابلی است که در سـده  مانده است. قدیمیهمین مکتوبات باقی
توان از: ایلیـاد و  غیر از این از متون و داستانهاي حماسیِ معروف دیگر می 6م پیش از میالد نگاشته شده.هفت

یونانی، انه اید رومی، مهابهاراتاي هندي، کوهولین / کوخولینِ ایرلنـدي، هیلـده برانـد ژرمنـی، روالنـد       اُدیسه
ربی، ایگُـر، بیلینـی و اسـتارینیِ     فرانسوي، سید اسپانیایی، اداي ایسلندي، بیوولف انگلیسی مارکو کرالویچ سـ ،

روسی، کالواالي فنالندي، داوید ساسونیِ ارمنیان، پلنگینه پوشِ گرجی، نارتهاي آسی، دده قورقـود اُغـوزي و   
  7کوراوغلوي آذربایجانی نام برد.

دود هشـتاد سـال   در زبان فارسی بسیار متأخّر و مربوط بـه حـ  » حماسه«با اینکه سابقه کاربرد اصطالح 
فرنگی به کار رفته  epic.ش) به صورت معادل  ه 1313پیش است که بعد از کنگره هزاره فردوسی در سال (

شواهد وجود اشارات و داستانهاي حماسی در ایران  8و به دلیلِ فراوانیِ استفاده توسع معنایی نیز یافته است،

                                                                                                                                                                      
؛ 104و  98، 97، 85، 63، 57، 53، 39، 38، 31-27، 23، 18 صالـف، صـ   1386درباره ویژگیهاي حماسـه، ر.ك: خـالقی مطلـق،      .2

(جستارهایی درباره رمان)،  ايتخیل مکالمهو نیز، ر.ك: باختین، میخاییل،  79-76 ، صص1368؛ مختاري، 64 ، ص1375شمیسا، 
، »آبـادي یـدر دولـت  نقـد حماسـه و تـراژدي براسـاس کل    «؛ شیري، قهرمان، 54-46 ، صص1387ترجمه رؤیا پورآذر، تهران، نی، 

 .67و  66 ، صص1388، بهار و تابستان 18، سال دهم، شماره نامۀ زبان و ادبیات فارسیکاوش
 .738 ب، ص 1386ر.ك: خالقی مطلق،   .3
 .42و  38، 37 ، صص1368؛ مختاري، 739 ب، ص 1386ر.ك: همو،   .4
نیـا،  ، ترجمه مسـعود رجـب  »ی و سنت نوازندگی در ایرانگوسان پارت«، ر.ك: بویس، مري، »گوسان«براي آگاهی مفصل درباره   .5

 .64-29 ، صص1369، به کوشش محسن باقرزاده، تهران، توس، تحقیق و بررسی توس
 .120 الف، ص 1386ر.ك: خالقی مطلق،   .6
ز آنهـا و چنـد   و براي دیدن خالصه برخی ا 137و  136، 130-121 براي آشنایی کوتاه با این متون و روایات، ر.ك: همان، صص  .7

 .1385اصغر سعیدي، تهران، چشمه، چاپ دوم، ، ترجمه علیهاي جهانگنجینه حماسهحماسه دیگر، ر.ك: شالیان، ژرار،  
 .6 ب، ص 1372ر.ك: شفیعی کدکنی،   .8
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ي نمونه گزارش کتزیاس، مورخ یونانی، از رویدادهاي مربـوط  رسد. برابسیار باستانی است و به دوره مادها می
 عهـد عتیـق  اي مطالب کتاب از پاره 9اند.به چگونگی تأسیس دولت ماد را از داستانهاي حماسی مادي دانسته

آید که برخی روایات حماسی، اساطیري و تاریخی در زمـان  هاي مورخان یونانی چنین برمی) و نوشتهتورات(
هـاي  هـاي نوشـتاري آنهـا در خزانـه    ه دو صورت شفاهی و مکتوب وجود داشته و احتماالً گونههخامنشیان ب

پـنجم، هشـتم،    یشتهاي، کتاب مقدس زرتشتیان، بعضی توصیفات اوستادر  10شده است.داري میشاهی نگه
به نامهـا و   ااوستدر  11اند.هاي کهن و اولیه نوعی سرود حماسی محسوب کردهنهم، دهم و نوزدهم را از نمونه

دهاك (ضحاك)، فریـدون، کیقبـاد،   داستانهاي شخصیتهایی مانند گیومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشید، اژي
 12کاووس، سیاوش، کیخسرو، گشتاسپ، گرشاسپ، افراسیاب، هوم، توس، زریر، بستور و آرش اشاره شده است

تند و تفصیلِ سرگذشت و کردارهاي آنها پهلوانی ایران هس -که همه از شهریاران و یالن و کسان روایات ملّی
  شود.به ویژه در آثار بعد از اسالم دیده می اوستادر متون و روایات پس از 

ترین و بیشترین آثار و اشارات مربوط به ادب حماسی ایران در دوره پیش از اسالم به زبان پهلوي مهم
و فقط نام آنها از راه منابع مختلـف بـه مـا     است. شماري از این متون متأسفانه در طول زمان از بین رفته

، متن پهلوي داستان رستم و اسـفندیار،  پیکار، کتاب سکسیرانتوان کتاب رسیده است که از آن میان می
هـزار  پهلـوي،   فرامرزنامـه ، سیره اسـفندیار ، بهرام شوبین / چوبین، داستان بختیارنامهپهلوي،  اسکندرنامه

از کتابهـاي موجـود، اشـارات برخـی بخشـهاي       13را نام بـرد.  پیران ویسهه و نام کی لهراسپ، کتاب افسان
 ،هـاي زادسـپرَم  گزیـده ، بنـدهش ، گزارشـهاي  14مانند کتابهاي سوم، هفتم، هشتم و مخصوصاً نهم دینکرد

(که در اواخـر   اردشیر بابکان، کتاب زند وهمن یسن و ماه فروردین روزِ خرداد ،مینوي خرد ،روایت پهلوي
(کـه دربـاره    یادگار زریرانو  15ساسانیان نوشته شده و تاریخِ آمیخته با افسانه اردشیر ساسانی است)عهد 

نبرد ایرانیان به سرکردگی گشتاسپ با خَیونان به مهتري ارجاسپ است و ظاهراً اصل آن به زبان پـارتی و  
  درخور ذکر است. 16پهلوي اشکانی، و نثرِ توأم با شعر بوده)

بـوده کـه    نامـه خـداي ترین اثر پهلوي درباره تاریخ ملّی و داسـتانهاي پهلـوانی ایـران،    عترین و جاممهم
هاي عربی آن از بین رفته اسـت. ایـن مجموعـه کـه روایـات ملّـی و       شوربختانه هم اصل پهلوي و هم ترجمه

شـده،  ل مـی پهلوانی را از زمان گیومرث، نخستین شاه / انسان تا یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسـانی، شـام  
احتماالً در روزگار انوشیروان و براساس دفترهاي موجود در خـزاین دربـار ساسـانیان، گزارشـهاي شـفاهی و      
                                                                                                                                                                      

 .13-10 ، صص1384؛ زرشناس، 18 ، ص1376در این باره ر.ك: تفضّلی،   .9
؛ همـو،  132 الـف، ص  1386؛ خـالقی مطلـق،   31و  30 ، صـص 1376؛ تفضّلی، 90 ص الف، 1389در این باره ر.ك: امیدساالر،   .10

 .30-22 ، صص1384؛ زرشناس، 130 الف، ص 1391
 .738 ب، صص 1386ر.ك: خالقی مطلق،   .11
ــلی،   .12 ؛ 43-33 ، صــص1384؛ زرشــناس، 62-15 الــف، صــص 1384؛ دوســتخواه، 59-46 ، صــص1376در ایــن بــاره، ر.ك: تفضّ

 .526-523 ، صص1383یارشاطر، 
 .269 ، ص1376؛ تفضّلی، 105و  99، 93، 85، 82، 56، 34، 33 ج، صص 1386درباره این آثار، ر.ك: خالقی مطلق،   .13
 .70و  69 الف، صص 1384؛ دوستخواه، 139و  136 ر.ك: همو، صص  .14
 .264-260 ، صص1376براي آگاهی بیشتر درباره این متن، ر.ك: تفضّلی،   .15
 .268و  267 کتاب نیز، ر.ك: همو، صص در باب این  .16
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هاي مرتبط با موضوع آن تدوین شده بوده است ولی تکمیل اخبار آن در عصر شاهانِ بعد از انوشـیروان  رساله
اسانیان، چگونگی مرگ این پادشاه هم بر آن نیز ادامه داشته و حتی پس از کشته شدن یزدگرد و فروپاشی س

  17افزوده شده است.
درباره سنّت حفظ و نقل داستانهاي حماسی و ملّی در دوره ساسانی و به زبان پهلوي باید ایـن نکتـه را   

از خوانده شدن نامه باستان در بزمهاي بهرام گور و نقـل روایـات شـهریارانی چـون      شاهنامههم افزود که در 
گوید کـه داسـتان   یدون در راه شکار براي همین شاه یاد شده است. بهرام چوبین به رامشگر میجمشید و فر

خواهد که پیري دانا را نزد او بفرستد خان اسفندیار را براي او بخواند و هرمزد از پسرش خسروپرویز میهفت
دهندة وجـود منـابع   نشان این اشارات مهم هم 18تا داستانهاي شاهان پیشین را از دفتري براي وي نقل کند.

مکتوب از اخبار حماسی، اساطیري و ملی ایران در عصر ساسانیان و خوانده شدن آنهاست. در بحـث از سـیر   
هاي موجود در آثار مـانوي از  و اشاره 19ادب حماسی حتماً باید از داستان نبرد رستم و دیوان به زبان سغدي

  20مانی هم یاد کرد. کتاب غوالنجمله 
نوشته اسـت کـه    االمثال الصادره عن بیوت االشعار.ق) در کتاب   ه 360تا  351-280هانی (حدود حمزه اصف

در زمان وي (قرون سوم و چهارم هجري) بیش از ده هزار ورق به خط پارسی از روایـات تـاریخی و غنـایی وجـود     
ه بسیار بسیار مهم کـه تـاکنون   این اشار 21قافیه درباره شاهان خویش سروده بودند.داشته که ایرانیان به نظمی بی

مورد توجه دقیق محققان قرار نگرفته، به شرط صحت و اصالت، سند ارزشمندي براي سنت تدوین و نظم روایـات  
خـط  «هاي سوم و چهارم است و دانسته نیسـت کـه مـراد از    ملی ایران و وجود داستانهاي منظومِ مفصل در سده

  در آن فارسی دري است یا پهلوي؟» پارسی
ترین گزارش منثور حماسی به زبان فارسـی و در ایـرانِ   جز از این اشاره بررسی نشده و فعالً مبهم، کهن

زیست. پس از اسالم، کتاب آزاد سرو مروي است که در اوایل قرن سوم در دستگاه احمد بن سهل در مرو می
دور نیست که ترجمه فارسی کتاب احتماالً کتاب او بیشتر شامل داستانهاي رستم و دالوران سیستان بوده و 

 شاهنامهکتاب آزاد سرو موجود نیست و ما از مقدمه داستان رستم و شغاد در  22بوده باشد. سکسیرانپهلوي 
هاي منثوري کـه در ادامـه اشـاره خـواهیم کـرد، آثـار       از وجود آن آگاهی داریم. غیر از این کتاب و شاهنامه

ده که دربردارنده اخبار ملی و حماسـی بـوده ولـیکن بـه دسـت مـا       دیگري نیز به زبان فارسی نوشته شده بو
از ابوالمؤید که ظاهراً همان ابوالمؤید بلخی، صاحب یکـی از   کتاب گرشاسپنرسیده است، از آن جمله است: 

تـدوین   گُردنامـه دوازده مجلّد بوده است؛ تاریخ سیستان که به نوشته  اخبار فرامرزهاي منثور است؛ شاهنامه

                                                                                                                                                                      
ــاالر،     .17 ــیل، ر.ك: امیدس ــراي تفص ــص  1388ب ــف، ص ــلی، 24-19 ال ــص1376؛ تفضّ ــق،  274-269 ، ص ــالقی مطل ج،  1386؛ خ

 .241-236 ، صص1390؛ فیروزبخش، 63-34 صص
 .32و  8/6/31؛ 1697-7/607/1694؛ 6/445/357؛  6/422/319، 1386براي دیدن بیتها، ر.ك: فردوسی،   .18
 .262-233 ، صص1377؛ همو، 53-44 ، صص1357درباره این داستان، ر.ك: قریب،   .19
  ؛104-102 ، صص1384براي آگاهی بیشتر، ر.ك: زرشناس،   .20

SkjaervØ, P. O.; “Iranian; Epic and the Manichean Book of Giants, Irano - Manichaica III”, Acta Orientaliao Academia 
Scientiarum Hang Tomas, XLVIII, 1995 (1-2), pp. 187-223.  

  .De Blois, 1998, p. 474در این باره، ر.ك:   .21
 .742 ب، ص 1386ر.ك: خالقی مطلق،   .22
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الدولـه ابوطـاهر دیلمـی (حکومـت     الرجانی در چندین جلد درباره اخبار پادشاهی گیومرث تـا شـمس  رستم 
الملـک فرامـرز بـن    عالیی، پیروزان معلـم شـمس   نامهنزهتکه به گزارش  کتاب پیروزان.ق) و  ه 387-412

رسـی دري ترجمـه   .ق)، از پهلوي به فا ه 443-433عالءالدوله، آخرین فرمانرواي سلسله کاکویه در اصفهان (
  23کرده دوهزار ورق بود.

اساطیري ایران در عصر اسالمی، سنت / نهضت تدوین و  -ترین اقدام براي گردآوري روایات حماسیمهم
فردوسی چند اثر دیگر  شاهنامههاي گوناگون در سده چهارم بوده است. در این دوران افزون بر نظم شاهنامه

  کنیم:ظم به وجود آمده است که در اینجا به کوتاهی معرفی میبه نثر یا به ن شاهنامهنیز با نام 
دي)  . 1 د بلخی (شـاهنامه مؤیـد بلخـی شـاعر و نویسـنده سـده چهـارم        :شاهنامه ابوالمؤی ابوالمؤیـ

شـده  خوانده مـی  بزرگ شاهنامهاي به نثر تألیف کرده بود که ظاهراً مجموعه حجیمی بوده و به نام شاهنامه
  24که تا قرن هفتم یا هشتم موجود بوده بعدها از بین رفته است.است. این اثر 

درباره بیرونی یاد شده است و آگاهی دیگري  آثارالباقیۀاز این کتاب فقط در : شاهنامه ابوعلی بلخی. 2
  25هم به نثر بوده است. شاهنامهاند که شاید ابوعلی همان ابوالمؤید بلخی باشد و این آن نیست. احتمال داده

غـرر  مقدسـی،   البـدء و التـاریخ  که تاکنون در سه منبـع (  شاهنامهاین  :شاهنامه مسعودي مروزي .3
 آفـرینش و تـاریخ  ) اشاراتی به آن یافته شده به نظم بوده و مقدسی سه بیتش را در نامهکوشثعالبی و  اخبار

 شـاهنامه و نیـز ماننـد   زیست و شـاید موضـوع اثـر ا   آورده است. مسعودي احتماالً در سده چهارم در مرو می
  هم به دست ما نرسیده است. شاهنامهمتأسفانه این  26فردوسی از روزگار گیومرث تا یزدگرد بوده است.

اي که به فرمان ابومنصور محمد بن عبدالرزاق فرمانرواي توس و بـه  مجموعه :شاهنامه ابومنصوري .4
ق به پایان رسید. این کتاب به نثر بوده و غیر از . ه 346یاري پیشکار وي ابومنصور معمري تألیف و در محرّم 

 شـاهنامه ترین مأخذ فردوسـی در نظـم   ابومنصوري اصلی شاهنامهمقدمه سایر بخشهایش مفقود شده است. 
  27بوده است.

 366یـا   365.ق) در سـال   ه 366حـدود   -.ق  ه 320دقیقی توسی (زاده پس از  :شاهنامه دقیقی. 5
آغاز کرد ولی بیش از هزار و چند بیت از پادشـاهی گشتاسـپ نسـروده بـود کـه       ابومنصوري را شاهنامهنظم 

  آورده و مانع نابودي آنها شده است. شاهنامهفردوسی این ابیات را در  28کشته شد و کارش ناقص ماند.
هاي منثور و منظوم، در منابع تاریخیِ نوشته شـده بـه زبانهـاي    فردوسی و سایر شاهنامه شاهنامۀدر کنار 

 -هاي شـهریاريِ ایـران پـیش از اسـالم     پهلوانی ایران و گزارش سلسله  -ارسی و عربی نیز اخبار و اشارات ملیف
اساطیري   -آمده است و این متون را هم باید جزو مآخذ روایات حماسی -البته با تفاوت در کم و کیف و اهمیت 

تـاریخ  ، تـاریخ طبـري  شود: مندان ذکر میو عالقه ترینِ این منابع براي اطالع دانشجویانبه شمار آورد. نام مهم
                                                                                                                                                                      

 .129 ب، ص 1391جا؛ خالقی مطلق، درباره این آثار، ر.ك: همان  .23
 .188-185 ، صص1384براي آگاهی بیشتر، ر.ك: میرافضلی،   .24
 .156و  155 ، صص1384ی مطلق، ر.ك: خالق  .25
 .179و  178 ج، صص 1391ر.ك: همو،   .26
 .125-123 د، صص 1391براي آگاهی بیشتر، ر.ك: خالقی مطلق،   .27
 .206و  205 الف، صص 1388ر.ك: همو،   .28
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سـنی ملـوك االرض و   ، التنبیه و االشراف مسعوديو  مروج الذهبدینوري،  اخبار الطوال، تاریخ یعقوبی ،بلعمی
، نهایۀ االربثعالبی،  غرر اخبار ملوك الفرسبیرونی،  آثار الباقیهمقدسی،  البدء و التاریخحمزة اصفهانی،  االنبیاي

تجارب االمم فی اخبار ملوك العـرب  ، مجمل التواریخ و القصصگردیزي،  زین االخبارِابن مسکویه،  ب االممتجار
طبقـات   ،تـاریخ طبرسـتان  ، تاریخ بخارا، تاریخ قم، تاریخ سیستانابن بلخی،  نامهفارسابن اثیر، الکاملِ  ،و العجم
  1.خواندمیر حبیب السیرمیرخواند و  صفايالروضۀمستوفی،  تاریخ گزیدةجوزجانی (منهاج سراج)،  ناصري

 شـاهنامه پـس از   -» حماسـی «و » حماسـه «با توسع در کاربرد اصطالح  -ادب منظوم حماسی ایران 
هـاي مقلّـد / پیـرو    مـذهبی و تـاریخی در قالـب منظومـه      -فردوسی در سه حوزه موضوعیِ پهلوانی، دینی

اسدي توسی (پایان  نامهگرشاسپوانی بعد از فردوسی، ترین منظومه پهلادامه یافته است. قدیمی شاهنامه
 ،جهانگیرنامه ،برزونامه ،فرامرزنامه، نامهکوش، نامهبهمن.ق) است و پس از آن آثاري نظیر   ه 458سرایش: 

ک کوهزاد ونامه بیژن ،نامهشبرنگ ،شهریارنامه ،نامهبانوگشسپ ،نامهسام در ایـن حـوزه سـروده     رستم و کُ
تـرین اثـر شـناخته شـده     .ق)، کهن  ه 482ربیع (سروده  نامهعلیمذهبی،   -از مثنویهاي دینی 2شده است.

راجی کرمانی و باذل  حمله حیدريِ ،نامهقرانصاحبحیرتی تونی،  شاهنامهابن حسام،  نامهخاورانو  3است
هاي از منظومه 4شود.تر محسوب میهاي معروفسروش از نمونه نامهاردیبهشتصبا و  خداوندنامهمشهدي، 
مسـتوفی،   ظفرنامـه پـاییزي،   نامـه شاهنشـاه نظـامی،   اسـکندرنامه تـوان بـه   هاي تاریخی هـم مـی  منظومه
در تـاریخ ادبیـات فارسـی     5خـان صـبا اشـاره کـرد.    فتحعلـی  نامـه شهنشـاه احمـد تبریـزي و    نامهشهنشاه
مانس -هایی هست که موضوع آنها غنایی (عاشقانه) منظومه شـود.  خوانـده مـی   پهلوانی است و اصطالحاً ر

گاهی این آثار نیز به دلیل داشتن حوادث دالوري و شگفت، قالب مثنوي و بحر متقارب ذیل متونِ منظومِ 
وقی،   ورقـه و گلشـاه  شـود.  معرفی مـی  شاهنامههاي متأثر از حماسی و منظومه از نـاظمی   نامـه همـاي عیـ

سلمان ساوجی از جمله این د و خورشید جمشیخواجوي کرمانی و  گل و نوروز وهماي و همایون ناشناس، 
، نامـه آفـرین نـوش هـا (ماننـد:   گونه منظومـه اي به سرایش اینآثارند. در دوره صفویه و قاجاریه اقبال ویژه

و ...) وجود داشـته اسـت. ایـن نکتـه را هـم بایـد خاطرنشـان کـرد کـه نظـمِ           بهرام و گلندام ، نازنامهفلک
استاد  قیصرنامهتوان هاي آنها میران معاصر نیز ادامه یافته است و از نمونهدر دو شاهنامههاي پیرو منظومه

تاجر شیرازي (دربـاره جنـگ روسـیه و ژاپـن در      میکادونامهادیب پیشاوري (درباره ویلهلم امپراتور آلمان) 
دا، سروده ماشاءاهللا هداوند (درباره روزگار پهلـوي او  نامهشاهنشاهم)،  1905و  1904سالهاي  ل و دوم) و ه

                                                                                                                                                                      
ن گزارشـهاي  و بـراي دیـد   476-472 ، صـص 1383براي آشنایی با چگونگی روایات ملی در برخی از این آثار، ر.ك: یارشاطر،   .1

دخـت صـدیقیان،   ؛ میرعابدینی، سید ابوطالـب و مهـین  1375دخت، بندي شده بعضی از این منابع، ر.ك: صدیقیان، مهینموضوع
1386. 

، 1388، تهــران، ســمت، متــون منظــوم پهلــوانیهــا از جملــه، ر.ك: آیــدنلو، ســجاد، بــراي آگــاهی کامــل دربــاره ایــن منظومــه   .2
 .340-283 ، صص1363اهللا، ؛ صفا، ذبیح142-116 ، صص1 ، ج3811؛ رزمجو، حسین، 49-13 صص

 .1389، سال 20، سال هشتم، ضمیمه شماره آینه میراثاي کهن) (مجموعه مقاالت)، نامه (منظومهدرباره این منظومه، ر.ك: علی  .3
. دربـاره تطـورات   390-377 ص، صـ 1363اهللا، ؛ صفا، ذبـیح 268-229 ، صص1381براي معرفی این آثار، ر.ك: رزمجو، حسین،   .4

، کتـاب مـاه ادبیـات   ، »هاي دینـی در ادب فارسـی  گیري حماسهروند شکل«مذهبی نیز، ر.ك: شهبازي، اصغر، -هاي دینیمنظومه
 .85-77 ، صص93)، فروردین 198سال هفدهم، شماره ششم (پیاپی 

 .376-334 ، صص1363اهللا، ؛ صفا، ذبیح212-159 ، صص1381ر.ك: رزمجو، حسین،   .5
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  را نام برد. 1اثر بهمن کرمی (خاك) (درباره رویدادهاي جنگ ایران و عراق) شاهدنامه
بخش دیگر و درخور توجهی از میراث ادب پهلوانی ایران در قالب روایات منثور حفظ شده است که غالباً 

سو، و اهمیت بیشتر شعر و از یک شود. اطالق صفت عامیانه بر این آثاراز آنها با نام داستانهاي عامیانه یاد می
ترین اثـر حماسـی ایرانیـان    نظم نسبت به نثر در تاریخ فرهنگ ایران از سوي دیگر، و نیز منظوم بودن بزرگ

ترین متون پس از آن، باعث غفلت از منابع منثور با موضوع پهلوانی، و به نوعی انحصـارِ گونـه   و مهم شاهنامه
تـرین کتابهـا و منـابع    برخی از مهم 2ر مباحث و تحقیقات ادبی شده است.به شعر و آثار منظوم د» حماسه«

ارادب منثور پهلوانی عبارت است از:  ونامـه  ابومسـلم منسوب به کالیستنس دروغـین،   اسکندرنامه ،سمک عی 
موالنـا   نامهداراب ،نامه (رموز حمزه)حمزه ،بختیارنامه، نامهفیروزشاهابوطاهر طرسوسی / طرطوسی،  نامهداراب

و  3امیرارسـالن  ،جمشـید ملـک ، شـیرویه نامـدار   ،قصـه حسـین کـرد شبسـتري    ، نامـه قهرمانمحمد بیغمی، 
اي از سنت داستانی ایران در حوزه حماسه در آنها آمده است طومارهاي نقالی که روایات متعدد، متنوع و تازه

  ژوهی قرار بگیرد.پمندان حماسهو حتماً باید مورد توجه دانشجویان، محققان و عالقه
هـاي سـوم و   شود که پس از سدهدر بررسی سیر ادب حماسی ایران معموالً این سخنِ معروف تکرار می

که به دلیل واکنش فرهنگی فرهیختگان ایرانی به چیرگـی اعـراب بـر ایـران و سـپس آغـاز        -چهارم هجري 
رایش شـاهنامه  هاي تركیابی سلسلهقدرت بـه تـدریج از توجـه بـه      4-ده اسـت  هـا بـو  نژاد، عصر تدوین و سـ

هاي پهلوانی (از قرن شود؛ در حالی که نگاهی جامع به روند نظم منظومهپهلوانی کاسته می -داستانهاي ملی
رایش انـواع    پنجم تا عصر صفوي)، تحریر و تدوین روایات منثور پهلوانی (از سده ششم تا عصر قاجاریه) و سـ

تنها دهد که نه(از سده پنجم تا روزگار معاصر) به خوبی نشان می شاهنامههاي دینی و تاریخیِ پیرو منظومه
سـرایی بـه شـیوه    هاي ششم و هفتم، داستانهاي پهلوانی و منظومهبعد از قرن چهارم و مخصوصاً پس از سده

متـأثر از  هاي پهلـوانی  فردوسی از دایره توجه و عالقه ادبا و عموم مردم به دور نمانده بلکه بلندترین منظومه
و طومارهاي پربرگ نقّالی همـه بعـد از ایـن ادوار و در     -قبانامه و زرین برزونامهیعنی آثاري مانند  - شاهنامه

هاي نهم و دهم و پس از آن نظم و تدوین شده است، اما به سبب گسترش موضوعات حکمی، عرفـانی و  سده
هاي پهلوانی، آثار مربـوط بـه   قایسه با متون و منظومهگونه آثار در مغنایی در فرهنگ ایران و کمیت زیاد این

  گفته شده است.ادب حماسی نمود کمتري یافته و موجب داوريِ کلّی و نادرست پیش
در پایان بحث بسیار کوتاه و مروري حماسه در ادب ایران باید به این موضوع هم اشاره کرد که نوعِ ادبیِ 

ل مختلف جهان از دیدگاههاي گوناگون به صورتهاي متعدد و متنوعی با توجه به متون و روایات مل» حماسه«
توان شواهدي از آثار ایرانی هم ذکـر کـرد. شـاید    بندیها میبندي شده است و براي بعضی از این بخشتقسیم
قایل شدن به دو گونه حماسه طبیعی (روایات آفریده  -حداقل در تحقیقات ایرانی  -بندي ترین تقسیممعروف

پـرداز)  هاي یک قوم و ملت در طول سالیان دراز) و مصنوعی (روایات برساخته ذهن یک شاعر یا داسـتان نسل
                                                                                                                                                                      

 .386-379 ، صص1 ، ج1381درباره این منظومه، ر.ك: رزمجو،   .1
مجله ، »نگاهی انتقادي به نوع ادبی حماسه در ادبیات فارسی«براي بحثی در این باره، ر.ك: جعفرپور، میالد و مهیار علوي مقدم،   .2

 .66-41 ، صص1392سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  شعرپژوهی (بوستان ادب)،
 .306-303 ، صص1 ، ج1391براي آشنایی کوتاه با بعضی از این متون و داستانها، ر.ك: ذوالفقاري، حسن،   .3
 .70-67 ، صص1368این نوع واکنش در میان بعضی ملل دیگر هم وجود داشته است. ر.ك: مختاري،   .4
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اي، پهلوانی، دینـی، تـاریخی، کمـدي (فکـاهی /     باشد اما در کنار این، حماسه به انواع دیگري مانند: اسطوره
امیانـه، منظـوم، منثـور، شـفاهی     اي، اشرافی، سنتی، ساختگی، هنـري، ع طنز)، عرفانی، دروغین، بدوي، توده

  1(بدیهی) و نوشتاري نیز تقسیم شده است که توضیح آنها را باید در منابعِ مربوط خواند.
  

  نام و موضوع شاهنامه
گنجد در سراسر اثر فردوسی یک بار هم به که در بحر متقارب می» شهنامه«یا مخفف آن » شاهنامه«ترکیب 

اسـدي   نامـه گرشاسـپ  و -مشروط به صحت و اصالت ایـن بخـش آن    - نتاریخ سیستاکار نرفته و دو کتاب 
  2اند.ترین منابعی است که حماسه فردوسی را شاهنامه / شهنامه نامیدهکهن

خوانـده شـده و ایـن    » شـاهنامه «گونه که اشاره شد پیش از فردوسی آثار دیگري نیـز بـا عنـوان    همان
بنـديِ  توضیح اینکه چـون اسـاس تقسـیم    3صورت گرفته است.گذاري براساس سنتی ادبی در تاریخ ایران نام

آغـاز و پایـان فرمـانروایی هریـک از شـاهان بـوده،        -به ویژه در دوره ساسـانیان   -تاریخ ایرانِ پیش از اسالم 
نامـگ /  (در فارسی میانه: خوتاي نامهخدايکتابهاي مربوط به اخبار ملّی و پهلوانی نیز در انتساب به شاهان 

Xwatay-nāmag اي (کتـابی) کـه   نامیده شده است. پس شاهنامه یعنی نامه شاهنامه) و در فارسی دري
بندي به ادوار شهریاري پادشاهان گزارش شده است یا به بیانی بر پایه تقسیم 4در آن تاریخ ملی / روایی ایران

  دیگر نامه اخبار شاهان.
وهشت پادشـاه و توصـیف   ر قالب فرمانروایی چهلگزارشی از تاریخ ملی / روایی ایران د شاهنامهموضوع 

را بـه سـه    شاهنامهاز حدود اوایلِ سده بیستم میالدي داستانهاي  5الطوایف است.بسیار کوتاه حکومت ملوك
و این بحث پس از طـرح دوبـاره آن در کنگـره     6اند؛بخش اساطیري، حماسی/ پهلوانی و تاریخی تقسیم کرده

بارها در مقاالت، کتابها و سخنرانیهاي مختلف تکرار شده اسـت ولـی    7.ش) ه 1313هزاره فردوسی (در سال 
بندي سنتی و معـروف، توصـیفی کـامالً سـاده و صـوري از سـاختار       حتماً باید خاطرنشان کرد که این بخش

ساخت آن از پادشاهی گیومرث تا پایـان  است و این اثر را اساساً باید متنی حماسی دانست که ژرف شاهنامه
که نامها و حوادث تاریخی  -از شهریاري داراب به بعد  -صر کیخسرو اساطیري است و در ادوار دیگر آن نیز ع

بندي شود و برخالف آن تقسیمنمود بیشتري دارد باز حماسه و اسطوره در میان گزارشهاي تاریخی دیده می
  8قایل شد. هنامهشاتوان به مرزبندي دقیق و قاطعی بین حماسه، اسطوره و تاریخ در نمی

                                                                                                                                                                      
؛ شفیعی 740  ب، ص 1386، همو؛ 1  الف، ص 1386؛ خالقی مطلق، 90و  89  الف، صص 1389براي اطالع بیشتر، ر.ك: امیدساالر،   .1

 .7-5  ، صص1363؛ صفا، 54-52  ، صص1375؛ شمیسا، 5  ب، ص 1372کدکنی، 
 .19و  18-14، صص 1317؛ اسدي، 53 ، ص1387، تاریخ سیستانبه ترتیب، ر.ك:   .2
 .746-742 الف، صص 1369در این باره، ر.ك: متینی،   .3
 در همین مقدمه توضیح داده خواهد شد.» شاهنامه و تاریخ«در بخش » یتاریخ ملی یا روای«درباره مفهوم   .4
 .136-131 ، صص1390، ر.ك: آیدنلو، شاهنامهترین داستانها و رویدادهاي اي از مهمبراي مالحظه خالصه  .5
  .Cowasji, 1927, pp. 18-19ر.ك:   .6
 .186و  185 ، صص1362ر.ك: برتلس،   .7
 .112-94 الف، صص 1378رکاراتی، براي آگاهی بیشتر، ر.ك: س  .8
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  منابع شاهنامه
  گفته است: شاهنامهفردوسی در دیباچه 

ــتان   ــه باس ــود از گ ــه ب ــی نام یک
  

  فـــراوان بـــدو انـــدرون داســـتان
  

ــدي   ــر موب ــت ه ــده در دس پراگن
  

ــره ــردي از او به ــر بخ ــزد ه   1اي ن
  

در صفحات پیش از  نامه پهلوي عصر ساسانی است کهخداي» نامه باستانِ پر از داستان«در اینجا مراد از 
سالی را فراخواند و با استفاده از نژاد موبدان کهنافزاید که پهلوانی دهقانآن به کوتاهی یاد شد. او سپس می

این  2اي (نامورنامه) تدوین کرد.نامه) و روایات شفاهیِ آنها مجموعههاي پراگنده این نامه باستانی (خدايپاره
است که گفتیم ابومنصور محمد بن عبدالرزاق، فرمانرواي تـوس (پهلـوان    ابومنصوري شاهنامهگزارش درباره 

نژاد، به تعبیر فردوسی)، دستور گردآوري آن را داد و وزیر و پیشکار وي راویان، موبدان و آگاهانی را از دهقان
کـی   از«شهرهاي هرات، سیستان، نیشابور یا بیشابور و خود توس دعـوت کـرد و آنهـا تـاریخ ملـی ایـران را       

. این کار 4»نام شاهنامه نهادند«تألیف کردند و آن را  3»نخستین ... تا یزدگرد شهریار که آخر ملوك عجم بود
نامه که بـه اشـاره   .ق به پایان رسید و ظاهراً مدونان آن غیر از بخشهاي مختلف خداي ه 346در محرم سال 

خویش، از کتاب منثور آزاد سـرو مـروي، ترجمـه     هاي شفاهیاند و احتماالً دانستهفردوسی در اختیار داشته
فارسی داستان اسکندر از متنی عربی و گزارشی فارسی از منبعی پهلوي درباره حوادث اواخر سلطنت یزدگرد 

  5اند.نیز بهره گرفته
ابومنصوري و عالقه عموم به شـنیدن داسـتانهاي آن، دقیقـی     شاهنامهبه گزارش فردوسی بعد از تدوین 

گیرد خود فردوسی تصمیم می» به دست یکی بنده بر کشته شد«کند ولیکن چون آن را آغاز میتوسی نظم 
رایش رسـمی       شاهنامهاین کار را ادامه دهد و دوستی مهربان با دادن متن  ابومنصوري بـه وي بـانی آغـاز سـ

  شود.می شاهنامه
ي به عنوان منبع خود و با نامها ابومنصور شاهنامهدر جاهاي دیگر نیز از  شاهنامهفردوسی جز از مقدمه 

و تعابیري مانند: نامه، نامه باستان، نامه خسروان، نامه شهریار، نامه راستان، دفتر، دفتر پهلوان، دفتر پهلوي و 
 شـاهنامه ، مـتنِ مکتـوبِ   شاهنامهدهد که مأخذ اصلی او در نظم این نشان می 6دفتر راستان یاد کرده است؛

  ست.منثورِ ابومنصوري بوده ا
ابومنصوري بـوده   شاهنامهشناسان با قید احتمال معتقدند که یگانه منبع فردوسی فقط اي از شاهنامهعده

در مقابل، نظر بیشتر محققان این است که او غیر از این مأخذ اساسی و مهم، احتماالً از منابع دیگر هـم   7است؛
نخست اینکه، به تصریح خود فردوسی در دیباچـه  استفاده کرده است. حداقل سه قرینه مؤید دیدگاه دوم است: 

                                                                                                                                                                      
 .116و  1/12/115، 1386ر.ك: فردوسی،   .1
 .125-1/12/117ر.ك: همو،   .2
 .165 ، ص1362ر.ك: قزوینی،   .3
 جا.همان  .4
 .34-26 ج، صص 1386در این باره، ر.ك: خالقی مطلق،   .5
 .10-8 ج، صص 1386در این باره، ر.ك: خالقی مطلق،   .6
 .4  ، ص1374؛ هانزن، 73و  55  الف، صص 1381؛ خطیبی، 198  ب، ص 1381؛ همو، 139  الف، ص 1381ر.ك: امیدساالر،   .7



 )2شاهنامه (

11 

  گوید:ابومنصوري به او می شاهنامهنویسی از دوست وي پس از دادن دستمهربان شاهنامه
جوانیت هست زبان و  پهلوانیت هست        گشاده  ن گفتن    سخُ

)1/14/143(  
ابومنصـوري و آغـاز    هنامهشاگونه دریافت که فردوسی پیش از در اختیار گرفتن توان ایناز مصراع دوم می

در شهر و میان دوستانش به فصاحت و سرایش داستانهاي پهلوانی معروف بوده و احتماالً  ،شاهنامهرسمی نظم 
) سـروده. از داسـتانهاي   شـاهنامه این شهرت به سبب روایاتی بوده است که وي در این ایام (قبل از شروع کـار  

دیگـر اینکـه، بـه     1داننـد. هاي روزگار جوانی فردوسی مـی از سروده ، اغلب پژوهشگران بیژن و منیژه راشاهنامه
زبان و ملی نظیر فردوسی که پرورش یافته خانـدانی  لحاظ عقالنی و منطقی پذیرفتنی نیست که شاعري گشاده

دهقان هم بوده تا حدود چهل سالگی هیچ سابقه و تجربه شعري در حوزه روایات حماسی نداشته و بـه یکبـاره   
گونـه موفـق هـم بشـود. همچنـین، تـدوین       رگی مانند سرودن حماسه ملی ایران را آغاز کرده باشد و اینکار بز

.ق بـه    ه 384-.ق  ه -370-367، چنان که در مبحث بعدي خواهیم گفـت، در میانـه سـالهاي    شاهنامهنخست 
ابومنصـوري   شاهنامه پایان رسیده و در این سالها فردوسی به احتمالِ قریب به یقین فقط مشغول نظم پیوسته

.ق که تدوین دوم اثـرش را تمـام کـرده احتمـاالً، در کنـار بـازنگريِ         ه 400.ق تا   ه 384بوده است، اما از سال 
، داستانهایی از منابع دیگر نیز به نظم کشیده و شاهنامههاي پیشین و افزودن دیباچه و مدایح محمود بر سروده

  ده است.بر ساختار اصلی حماسه ملی ایران افزو
چندبار نام یا صفت راویان برخی از داستانها ذکر شده است. نامها و عنـاوینی چـون: آزاد    شاهنامهدر 

رزین، مرزبان هري، ماخ و پیر خراسان. این موضوع بـه همـراه اسـتفاده     2سرو، دهقان چاچ، شاهو، شادان ب
نقل داستان، این تصور را براي شماري فردوسی از فعلهاي شنیدم یا شنودم، برخواند، چنین گفت و ... براي 

به وجود آورده است که مأخذ بعضی از داستانها شفاهی بوده و فردوسـی   شاهنامهاز خوانندگان و محققان 
براي آگاهی دانشجویان باید گفت که این دیـدگاه درسـت    3آنها را از راویان شنیده و به نظم کشیده است.

گزاران و کـاربرد افعـال و تعـابیري    اند استناد به قول داستانداده گونه که پژوهشگران نشاننیست و همان
مانند چنین گفت موبد، شنودم که روزي گو پیلتن، ز بلبل شـنیدم یکـی داسـتان و ... مربـوط بـه منـابع       

  4ابومنصوري و دیگر مآخذ محتمل است و از آنجا به سخن وي راه یافته است. شاهنامهمکتوب فردوسی و 
دار و کـامالً تـابع مآخـذ    نظریه معروفی هست که فردوسی در نظم خویش امانت شاهنامهبع در موضوع منا

خویش بوده است. این سخن به طور کلی درست است و فردوسی ساختار اساسی و کلیات روایات منابع خود را 
بایـد توجـه    حفظ کرده و از خود داستانی نساخته است، ولیکن در ایـن بـاره حتمـاً    شاهنامهبه هنگام سرایش 

                                                                                                                                                                      
ــق،    .1 ــه، ر.ك: خــالقی مطل ــراي نمون ــف، صــص 1381ب ، 1363؛ صــفا، 96-89 الــف، صــص 1374؛ شــیرانی، 402-400و  393 ال

  .ur Shahbazi, 1991, p. 65Shap؛ 70-66 ، صص1372؛ مینوي، 39 الف، کتاب صفر، ص 1379؛ فردوسی، 179-177 صص
 .18-7/466/15؛ 7/361/3383؛ 7/319/2848؛ 6/138/67؛ 30، 5، 441/1و  5/439، 1386براي دیدن این بیتها، ر.ك: فردوسی،   .2
لگا دیویدسن در مقاالت و کتابهاي خویش این نظریه را طـرح    .3 امروز بیش از همه دو محقّق امریکایی به نامهاي دیک دیویس و اُ

 کنند.بر آن تأکید می و
؛ خطیبـی،  539-512 ، صـص 1377؛ خـالقی مطلـق،   140-120 ، صـص 1376براي توضیح بیشتر، بـراي نمونـه، ر.ك: امیدسـاالر،      .4

 .64-32 ، صص1384؛ نحوي، 37-25 ، صص1380
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تنها در نظم مآخذ منثور داري انکار استقالل و اختیارات شاعري فردوسی نیست و او نهداشت که منظور از امانت
تـوان  به کـار گرفتـه بلکـه بـه قراینـی مـی       1هنر شاعریش را در تصویرسازي، گفتگوها، پرداخت شخصیتها و ...

و شاید تغییر جزئیات آنها هم آزادي عمل خویش را فرو  احتمال داد که حتی در حفظ و حذف داستانهاي منابع
  2ننهاده است.

  
  تاریخ آغاز و پایان نظم شاهنامه و تعداد بیتهاي آن

را پس از کشته شدن دقیقی آغـاز کـرده اسـت.     شاهنامهگونه که خود گفته کار رسمی سرایش فردوسی آن
یـا   366تـوان میـان سـالهاي    ، احتمـاالً مـی  3.ق بـوده  ه 366چون تاریخ احتمالیِ قتل دقیقی حـدود سـال   

سرایی دانست. اشاره شد که فردوسی بعـد از دقیقـی کـار خـویش را     .ق را زمان شروع شاهنامه ه 367-370
.ق به پایان رسانید. این  ه 384ابومنصوري آغاز کرد و نظم متوالی آن را در سال  شاهنامهبراساس متن منثور 

در مـؤخّره بعضـی    4است و عالوه بر ترجمه عربی بنـداري،  شاهنامهتحریر نخست تاریخ اصطالحاً زمان اتمام 
   5نیز در بیتی با دو ضبط مختلف آمده و اصیل است: شاهنامهنویسهاي دست

چار سال و هشتاد و  سه صد  نـب      ز هجرت  جـه    ارـردگـان داور کـهـام 
شـجـز ه سیـرت  ز روزگـصـده  برش ب      ارـد ا ز  چار ا   رشمارچو هشتاد و 

  )6و  5/ زیرنویس 8/488(
هاي تحریـر نخسـت و نظـم روایـاتی از     .ق، فردوسی احتماالً به بازنگري سروده  ه 384پس از سال 

گیرد کتاب را به نام محمود کند مـدایحی  .ق که تصمیم می  ه 394منابع دیگر پرداخته است و از سال 
نیـز   شاهنامهست. به احتمال بسیار دیباچه هم درباره او سروده و در قسمتهاي مختلف اثرش گنجانده ا

.ق) سروده و بر ابتداي آن افزوده شده است. مجموع این اضافات و حـک و    ه 384در این سالها (پس از 
.ق به پایان رسیده و ایـن تـاریخ دقیـقِ      ه 400اسفند سال  25اصالحات به گفته خود فردوسی در روز 

  است: شاهنامهاتمام تحریر دوم و نهایی 
ــرد  ــۀ یزدگــ ـ ســــرآمد کنــــون قصـ

  ارـاد بـتـشـج هـنـده پـرت شـجـز ه
ــ   ــپندارمذ روز اردبـــ ــاه ســـ ه مـــ
  ارــردگــان داور کـهـام جـــه نـــب

  )894و  8/488/8194( 
(مجموعِ دو تدوین آن) چند سال طول کشیده است در خود مـتن هـیچ    شاهنامهدرباره اینکه سرایش کامل 

کـه  » بسی رنج بردم در این سالِ سی / عجم زنده کـردم بـدین پارسـی   «روف اشاره آشکاري نیست، بیت مع
اشاره کـردیم   )1شاهنامه (سرایی است، همچنان که در مقدمه کتاب زمان شاهنامهمعموالً مستند بحث مدت

                                                                                                                                                                      
 .265-257 ، صص1363در این باره، ر.ك: صفا،   .1
 .47-24 الف، صص 1386براي آگاهی بیشتر، ر.ك: آیدنلو،   .2
 .205 الف، ص 1388ر.ك: خالقی مطلق،   .3
 .276 ، ص2 ، ج1413ر.ك: بنداري،   .4
 .422-419 ب، صص 1381درباره اصالت این تاریخ، ر.ك: خالقی مطلق،   .5
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، طول اسرارنامهو عطار در  چهارمقالهاز منابع کهن نظامی عروضی در  1الحاقی است و سروده فردوسی نیست.
 -بیتی از زبان فردوسی آمـده   شاهنامهنویسهاي و در برخی دست 2اندوپنج سال نوشتهار فردوسی را بیستک

سـال) را تأییـد    25و ایـن مـدت (   -که در تصحیح دکتر خالقی مطلق و همکارانشـان افـزوده دانسـته شـده     
 شاهنامههور و بعضی نسخ و در بیتی دیگر که در هجونامۀ مش 4بنداري این مدت را سی سال نوشته 3کند.می

را سال  شاهنامهبه نظر دکتر خالقی مطلق اگر آغاز سرایش  5وپنج سال اشاره شده است.شود، به سیدیده می
.ق  ه 367سال زمان برده است و اگر نظـم را بـه قبـل از     33.ق بدانیم، کار  ه 400.ق و پایان آن را  ه 367

و از طرف دیگـر   -یام داستانهایی نظیر بیژن و منیژه را سروده است که فردوسی احتماالً در آن ا -برگردانیم 
کرده است در نظر بگیـریم   شاهنامه.ق صرف بازنگریهاي نهایی در سراسر  ه 400مدتی را که او پس از سال 

  6تر باشد.سال پذیرفتنی 35شاید 
شناسـان مبنـی بـر    در باب چگونگی کار فردوسی در این سی و اند سال، برخالف نظـر بعضـی شـاهنامه   

، حدس نگارنده این است که فردوسی شاکلۀ اصلی حماسه ملی ایران 7شاهنامهسرایش ناپیوسته و غیرمنظم 
(تدوین نخست) به پایان رسانده و داستانهاي دیگر را بعدها  384را به طور مرتب و متوالی سروده و در سال 

ت و تسلسل آن را نیز رعایت کـرده اسـت؛ زیـرا بـه     (تدوین دوم) در این ساختار گنجانده و هوشمندانه وحد
که به  -ابومنصوري  شاهنامهتوان پذیرفت که فردوسی با داشتن منبعی مدون و منظم مانند قرینه عقلی نمی

بـه جـاي    -تصریح مقدمه موجود آن گزارش تاریخ ملی ایران از گیومرث تا پایـان شـهریاري یزدگـرد بـوده     
ن ازآغاز تا پایان، داستانها و بخشهاي این متن را به صـورت گزینشـی و نـامنظم    سرودن پیوسته و تدریجی آ

  جداجدا به نظم کشیده و سپس در تدوین دوم همه آنها را مرتب کرده باشد.
مشهور و مکرّر بوده است که اثر فردوسی  شاهنامهمندان و محقّقان این جمله از گذشته تا امروز در بین عالقه

  د. مأخذ این موضوع دو بیت زیر است:شصت هزار بیت دار
بـب رـود  بیور هزا ار  شش ب شایسته و غمگسار      یت  نهاي    سخُ

)8/259/3389(  
ا یادگار امه ر ماندم این ن بیاتش آمد شمار      بدو  یور ا شش ب   به 

  8)11/ زیرنویس 8/487(
                                                                                                                                                                      

 .23و  22 ، صص1375؛ دوستخواه، 109و  108 الف، صص 1385درباره الحاقی بودن این بیت، ر.ك: خطیبی،   .1
 .3206و  229/3205، 1386؛ عطار، 75 ، ص1383امی عروضی، به ترتیب، ر.ك: نظ  .2
  دو ده ســـال و پـــنج انـــدر ایـــن شـــد مـــرا   .3

  

ــرا       ــد مـ ــن شـ ــدر ایـ ــج انـ ــر رنـ ــه عمـ همـ
  

  

 )6/ زیرنویس 8/486(
 .276 ، ص2 ، ج1413ر.ك: بنداري،   .4
ــپنج     .5 ــراي ســ ــال از ســ ــنج ســ ــی و پــ   ســ

  

ــنج       ــد گــ ــه امیــ ــردم بــ ــج بــ ــی رنــ بســ
  

  

 )3/ زیرنویس 8/487(
 .11و  10 ، صص1385.ك: خالقی مطلق، ر  .6
، ر.ك: دوستخواه،   .7  .56 ، ص1369؛ نولدکه، 67 ب، ص 1384مثالً
  اشاره دارد: شاهنامهاین بیت هجونامه هم به شصت هزار بیت بودن   .8

ــزار    ــی هـ ــرّا) دو ره سـ ــا (غـ ــات زیبـ ز ابیـ
  

  ســــــخن جملــــــه در شــــــیوة کــــــارزار  
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ده «آن یعنـی  به معنـاي متـداولِ   » بیور«اما جالب اینکه بیت دوم الحاقی است و در بیت نخست اگر 
شصـت  «خواهـد بـود نـه    » شصت میلیون«برابرِ » هزار ×ده هزار  ×شش بار بیور هزار: شش «باشد » هزار
ترین نسـخه کامـل آن (یعنـی    به داشتن شصت هزار بیت، کهن شاهنامهبه رغم این نکته و شهرت ». هزار

 1-صت هزار بیت دانسته شده ش شاهنامهکه در مقدمه منثورش  -.ق)   ه 675نویس بریتانیا / لندن، دست
و نسخه نویافته سن ژوزف بیروت (احتماالً از اواخر سده هفتم و اوایل قرن  2هزار 60بیت است نه  49618

حمـداهللا مسـتوفی در قـرن     3بیت بوده است. 48101هشتم) نیز با در نظر داشتن افتادگیهاي آن در اصل 
ش از پنجاه هزار بیت داشته باشد ندیده و بـا وجـود   که بی شاهنامهنویسی از هشتم تصریح کرده که دست

 4اي شصت هزار بیتی فـراهم آورده اسـت  اینکه مدعی شده است خود از تلفیق ابیات چند نسخه، شاهنامه
  5هزار بیت نیست. 49نویس وي نیز بیش از حدود شمار بیتهاي دست
کـه در بعضـی از    -نیز  شاهنامها معروف معتبر یهاي کهن، تعداد ابیات چاپهاي معتبر، نیمهغیر از نسخه

ماند که از این روي تردیدي نمی 6رسد.به شصت هزار بیت نمی -آنها داستانها و بیتهاي الحاقی هم وارد شده 
برخالف معروف، شصت هزار بیت نیست و اصل سروده فردوسی احتماالً بـیش از پنجـاه هـزار بیـت      شاهنامه

ولی در پژوهشهاي بعدي  7اندشناسی نیز خاطرنشان شدهپیشگامان شاهنامه نبوده است. این نکته را بعضی از
  چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و همان رقم سنتی شصت هزار تکرار شده است.

  
  زبان و بالغت شاهنامه

وسـی  باشـد؛ زیـرا فرد  عصـرش مـی  تر از آثار همبا اینکه متنی هزار و چند ساله است، زبان آن ساده شاهنامه
کوشیده اثر خویش را به زبان معیار و طبیعی آن زمان بسراید و از تکلف و تصنّع دوري گزیده است. از سوي 
دیگر، حضور همواره این متن در زندگی و فرهنگ مردم ایران و خواندن و شنیدنِ مکرّرش باعث شـده اسـت   

ی متداول و آشنا شود. البته این سخن به که لغات، ترکیبات و تعابیر حماسه ملی ایران بیش از دیگر متون ادب
 -مـورد کـاربرد    373932لغت آن با  8000نیست و از حدود  شاهنامههاي معناي سادگی و آسانی همه واژه

اي هـم هسـت کـه    لغات و ترکیبات دشوار و کهـن و تغییریافتـه   8-که طبق یک بررسی به دست آمده است 
  هنوز نظر روشنی داده نشده است. درباره معنا و ساخت دقیق بعضی از آنها

ایـن اسـت کـه در آن هـیچ      شاهنامهدرباره زبان  -مندان حداقل نزد برخی از عالقه -یکی از غلطهاي مشهور 
                                                                                                                                                                      

 ب. 3، برگ 1384ر.ك: فردوسی،   .1
 ، مقدمه دکتر امیدساالر.10 : همو، صر.ك  .2
 .195 ب، ص 1388ر.ك: خالقی مطلق،   .3
 ، ص شانزده.1 ، ج1380ر.ك: مستوفی،   .4
 .93 الف، کتاب صفر، ص 1379ر.ك: فردوسی،   .5
 49582بیت)، تصحیح آقـاي جیحـونی (   49539شود: تصحیح دکتر خالقی مطلق و همکارانشان (شمار بیتهاي چند چاپ ذکر می  .6

بیـت)، چـاپ دکتـر     52614بیـت)، چـاپ ژول مـول (    50074بهبودي ( -بیت)، ویرایش آقایان قریب 49626بیت)، چاپ مسکو (
 ).51193بیت)، چاپ بروخیم ( 53882دبیرسیاقی (

 .144و  143 ، صص1369؛ نولدکه، 127 ، ص1362زاده، ر.ك: تقی  .7
 .357 ، ص1374فر، ر.ك: معین  .8
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واژه عربی به کار نرفته. این تلقّی عمومی درست نیست و فردوسی به اقتضاي زبانِ طبیعی و معیارِ روزگار خـویش  
تفاده کرده است. بررسیهاي محققان مختلف این موضوع را به صورت علمـی ثابـت   از لغات و ترکیبات عربی هم اس

از همـین   2حدود پانصد واژة عربی استعمال شده اسـت.  شاهنامهو براساس جدیدترین و معتبرترین آنها، در  1کرده
شتن شمار ابیات تواند باشد که فردوسی با در نظر داگونه میروي گزاره درست علمی به جاي آن تصور معروف این

تـوان سـه دلیـل اصـلی     از لغات عربی اندکی بهره گرفته است. براي این کار دست کم می شاهنامهو تعداد کلمات 
ذکر کرد: نخست، استفاده فردوسی از زبانِ معیارِ زمانِ خویش کـه نفـوذ لغـات و ترکیبـات عربـی در آن کمتـر از       

گمـان باعـث   جه فردوسی بـه موضـوع ملـی اثـر خـویش کـه بـی       هاي بعد بوده است؛ دوم، توفارسیِ سالها و سده
شده است؛ سـوم، تـأثیرِ خودآگـاه و    می شاهنامهزبان هاي زیباي فارسی و حفظ اصالت ایرانیمندي وي از واژهبهره

بـر   -که در آنها هم بنا بر هنجارِ زبانی سده چهارم لغات عربی کمتري بوده  -ناخودآگاه زبانِ منابع منثور فردوسی 
  3سازیهاي حکیم توس.گزینیها و واژهکاربردها و واژه

حماسـه   شـاهنامه یادکرد سه نکته دیگر هم ضروري است: اول اینکه چـون  » زبان شاهنامه«در بحث از 
ملی همه مردم ایران است فردوسی هوشمندانه و به درستی از زبان معیار و رسمی عصر خود بـراي نظـم آن   

که تلفظ و دریافت معنی آن براي ایرانیان سـایر منـاطق و    -گویشی توس و خراسان  استفاده کرده و از لغات
شود که درباره این ویژگـی زبـانی   یادآور می 4ندرت بهره گرفته است.بسیار به -شهرها دشوار یا ناممکن بوده 

مدرسـان  اي منتشر نشده اسـت. نکتـه دوم کـه بایـد مـورد توجـه       هنوز تحقیق جامع و روشمندانه شاهنامه
و دانشجویان باشد این است که چون فردوسی اثر خویش را مطابق زبان و تلفظ قرن چهارم سـروده   شاهنامه

شناختی و ادبی معلوم باشد باید به آن صورت خوانـده  است امروز نیز تا جایی که آن تلفظها از راه قراین زبان
) در آغاز مصراع و بیت (و دیگر، oماتی چون: و (شود نه با خوانشهاي کلمات در فارسی معاصر. براي نمونه کل

وِي ( زان، وگر)، سخُن، کهن، سوار، سپهبد، خَوش، خَود، خَورد، یکی، می، تُ وtovi     و خُسـرَوي بایـد بـه ایـن (
یـک بـار   شاهنامه اي به گستردگی موضوع سوم، ادب زبانی فردوسی است که در منظومه 5شکل تلفظ شوند.

                                                                                                                                                                      
فر زیر نظر امیل بنونیست که هفتصد و شش واژه عربـی را در چاپهـاي مـورد بررسـی خـود از      حمدجعفر معینمثالً تحقیق دکتر م  .1

 .366-351 اند. ر.ك: همو، صصیافته شاهنامه
 .202 ب، ص 1388ر.ك: خالقی مطلق،   .2
در سایر قسـمتها تفـاوت دارد و   است که با کاربردهاي فردوسی  شاهنامهبهترین گواه این تأثیر نوع لغات عربی بخش اسکندر در   .3

ج،  1386؛ خـالقی مطلـق،   64-62 الـف، صـص   1345ابومنصوري در آن وارد شده. براي آگاهی بیشـتر، ر.ك: بهـار،    شاهنامهاز 
 .282و  281 ، صص1363؛ صفا، 30و  29 صص

  ت:.ق) اس ه 614در بیت زیر مطابق با ضبط نسخه فلورانس (» هم«اي از این لغات واژه نمونه  .4
ــاو دم  ــوه از دم گـــــــ ــد کـــــــ بدریـــــــ

  

ـــم    اســــبان بــــه هـ زمــــین آمــــد از ســــم  

  

  )7/ زیرنویس 2/71(
در گویش بعضی شهرها و نواحی خراسان به معناي بانگ هولناك یا صداي ناشی از لرزش زمین و افتادن چیزي سنگین است. » هم«

 .146-135 ، صص1389براي توضیح بیشتر ر.ك: چرمگی عمرانی، 
؛ 378-369 الـف، صـص   1392؛ صـادقی،  172-141 ، صـص 1378فرهـادي،  اهی بیشتر درباره این موضـوع، ر.ك: روان براي آگ  .5

 .271-265 ، صص1374نیساري، 
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سرایانِ پس از ها، موقعیتها و گفتگوهایی که برخی منظومهو در صحنه 1ه عفّت بیان خارج نشدهنیز از محدود
اند با ظرافت و لطافت اخالقـی و زبـانی و ایجـاز    وي در موارد مشابه آن به توصیف و گزارش جزئیات پرداخته

مِ بیـت دومِ نمونـه نخسـت و    براي مثال در مصـراع دو  2زیبا مطلب را به خواننده / شنونده منتقل کرده است.
  مصراع دومِ شاهد دوم دقت کنید:

فـک بـه  هـرزند  ّ نر شود  پدر هم نباشد دلیر      شیرد گر  خون    به 
ن دیگر است نهانش سخُ ا مادر است      مگر در  راز ب   پژوهنده را 

  )118و 1/48/117(
نبید نشکرید      همه بود بوس وکنار و  ا    مگر شیر کو گور ر

)1/200/540(  
بالغی، زبان و شیوه بیان فردوسی سهل ممتنع/ سهل و ممتنع است؛ یعنی ویژگی و نحوه کاربرد  از نظر

دهنده ساخت منظومه او (مانند: زبان، اندیشه، مضمون، عاطفه، تخیل، وزن، قافیه، قالب و همه عناصر تشکیل
حماسی، مبالغـه / اغـراق /    بنابر خصیصه اصلی و ذاتیِ شعر شاهنامهدر صور خیال  3...) در حد اعتدال است.

هـاي بـزرگ و شـکوهمندي    آمیز و هنري، از پدیدهغلو جایگاه نظرگیري دارد و در آنها عالوه بر ساخت تخیل
از همـین روي در   4نظیرِ کوه، دشت، آسمان، دریا و ... استفاده شـده اسـت تـا صـالبت سـخن بیشـتر شـود.       

از تشـبیه بیشـتر از    شـاهنامه شـود. در  جزئیات احسـاس نمـی  نماییهايِ مبتنی بر هاي فردوسی، گزافهمبالغه
استعاره استفاده شده و تشبیهات آن نیز به مناسبت موضوع متن غالباً محسوس است زیرا تشبیهات خیالی و 

هاي فردوسی هم سـاده و غیـر   وهمی و انتزاعی درخور بیان حماسی نیست. به مالحظه همین نکته، استعاره
وماً یا از استعارات مأنوس شعر فارسی اسـت و یـا از مـواردي کـه صـورت تشـبیهی آنهـا        متکلّفانه است و عم

اي از تعابیر کنایی متعدد و زیبا هم هست کـه بعضـی از   گنجینه آکنده شاهنامه 5تر در خود متن آمده.پیش
  6آنها نخستین بار در این اثر آمده و در سخنِ بعد از فردوسی متداول شده است.

از نظر بسامد کاربرد به ترتیب تشبیه، استعاره، کنایـه و مجـاز    شاهنامهترین صور خیال ه، مهمغیر از مبالغ
 8و در میان عناصر و موجودات مختلف بیش از همه از جانوران در ساخت این تصاویر استفاده شده است. 7است

بـراي تصـویر) بـه رغـم تعـدد      توان به: نبودنِ تزاحم تصویر (تصویر از ویژگیهاي نمایان صور خیال فردوسی می
تصاویر در بعضی بیتها، جنبه حماسی تصویرها به تناسب موضوع متن، عناصر ایرانیِ ساختارِ تصاویر براي رعایت 
                                                                                                                                                                      

ــی،       .1 ــه ر.ك: فروغ ــراي نمون ــاره، ب ــن ب ــص1362در ای ــی، 34و  33 ، ص ــص1381؛ محبت ــاظري، 34-32 ، ص ، 1369و  1368؛ ن
 .806-796 صص

هم در لحظات خشـمِ آنهـا غالبـاً آزرمگینانـه اسـت. بـراي دیـدن         شاهنامهانی، ناسزاگوییهاي شخصیتهاي افزون بر توصیفات داست  .2
 .799-797 ، صص1369و  1368ها، ر.ك: ناظري، نمونه

 .311-295 ، صص1384براي این تعریف از سهل، ممتنع/ سهل و ممتنع، ر.ك: حمیدیان،   .3
 .450و  448 صص، 1378در این باره، ر.ك: شفیعی کدکنی،   .4
 .409 ، ص1372در این باره، ر.ك: حمیدیان،   .5
 .55-46 ، صص1388؛ تجلیل، 1380، ر.ك: برومند، شاهنامهبراي کنایات   .6
 .24 ، ص1369ر.ك: رستگار فسایی،   .7
 .119 ر.ك: همو، ص  .8
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ماهیت ملی اثر، صبغۀ اشرافی نداشتن تصویرها برخالف شعر برخی معاصران فردوسی، تکرار عـین یـک تصـویر    
ختلف و هوشیاري در شناخت محل کـاربرد اسـتعاره و تشـبیه    براي موضوعات و وصفهاي مشابه در جاهاي م

  1اشاره کرد.
المثـل، تمثیـل، موازنـه و ترصـیع، تضـاد،      صنایع گوناگون بدیعی (مثالً: انواع جنـاس، تکـرار، ارسـال    شاهنامهدر 

ر رفتـه اسـت.   نیز به صـورت روان، طبیعـی و بـدون تکلّـف بـه کـا       2آرایی و ...)مراعات النظیر، لف و نشر، تصدیر، واج
 شـاهنامه تـرین صـنایع بـدیعی    را از مهـم  4حروف و ایجاد موسیقی کلمـه یا تکرار و توالی  3محققان مماثله / موازنه

  اند.دانسته
یکی از زیباترین شواهد مورد اخیر (هماهنگی حروف و اصوات و ساختن موسیقی کلمه و کالم) بیت زیر 

در » خ«و » چ«ر با صداي بلند و تأنّی خوانده شود تکرار حرف گیري بهرام چوبینه است که اگدر وصف کمان
  کند:آن صداي خمیدن کمان و پرتاب تیر را به خواننده / شنونده القا می

راست خم آورد  چپ راست کرد و  چاپی بخاست      چو  چرخ  خم  از    خروش 
)7/539/894(  

و  5ف، نقش و اهمیت بسـیاري دارد توصی -به سان هر منظومه داستانیِ هنرمندانه و ادبی  - شاهنامهدر 
توصیف طبیعت و متعلقات آن نیز  -که بسیار جاندار و طبیعی است  -غیر از وصف نبردها و دالوریهاي یالن 

ایـن امـر، افـزون بـر اسـتعداد ادبـی و ذوقِ فردوسـی، شـاید ناشـی از           6زنده، ملموس و غیـر تزیینـی اسـت؛   
عت هم باشد. در این توصـیفات، گـزارش طلـوع و غـروب خورشـید      تر با طبیزادگی او و ارتباط نزدیکدهقان

  درخورِ توجهی ویژه است.
، ایجاز آن در عین بلندي و تفصیل متن اثر است. بدین معنـی کـه   شاهنامهموضوع مهم دیگر در بالغت 

فردوسی هم در محور افقی نظم (هر بیت به طور مستقل) و هم در محور عمودي یـا طـولی کـالم (بیتهـاي     
به اطناب  -به نسبت حدوداً پنجاه هزار بیت  -والی) ایجاز را رعایت کرده و جز در موارد لزوم و البته اندك مت

، خصوصاً توصیفات فراوان و متنـوع آن، قصـد اطنـاب و    شاهنامهنگراییده است. اگر فردوسی در محور طولی 
مندان براي شد. دانشجویان و عالقههنرنمایی داشت حتماً حجم اثرش چند هزار بیت بیشتر از متن فعلی می

ل و     شـاهنامه توانند براي نمونـه وصـفهاي   آشنایی بهتر با ایجازِ اعجازگونه فردوسی می را بـا توصـیفات مخیـ
  هاي نظامی مقایسه کنند.و بعضی منظومه 7اسدي نامهگرشاسپآلود اطناب

                                                                                                                                                                      
 .470-467و  464، 463، 457، 446-442 ، صص1378ر.ك: شفیعی کدکنی،   .1
، 141 صـص  ، ه 1391؛ خـالقی مطلـق،   458-444 ، صـص 1372و شواهد آنها، ر.ك: حمیدیان،  شاهنامهصنایع ادبی  درباره انواع  .2

 .139-135 ، صص1369؛ نولدکه، 60-50 ، صص1357کوب، ؛ زرین396-394 ، صص2 ، ج1381؛ رزمجو، 144و  143
 .274 ، ص1363ر.ك: صفا،   .3
 .47، ص 1357کوب، ر.ك: زرین  .4
ــاره تو  .5 ــیفات درب ــاهنامهص ــه   ش ــی نمون ــه برخ ــدیان،  و مالحظ ــا، ر.ك: حمی ــص1372ه ــو، 428-400 ، ص ، 2 ، ج1381؛ رزمج

 .406-398 صص
 .149-141 ، صص1362، ر.ك: ماسه، شاهنامهدرباره وصف طبیعت در   .6
 .545-536 ، صص1362، 4شماره  ،نامهایران)، 2» (گردشی در گرشاسپنامه«در این باره، ر.ك: خالقی مطلق، جالل،   .7



 )2شاهنامه (

18 

وضوع آن با تغییـر کشـش هجاهاسـت؛    ، تعویض لحن سخن به تناسب مشاهنامههاي بالغیِ دیگر از شاخصه
ل در موضـوعی، بیـان         یعنی در مواقعی که موضوع نیازمند ایجاد لحن آرام و سنگین اسـت (مـثالً: دعـوت بـه تأمـ
حتمیت سرنوشت، وصف زیبایی، شکوه مجالس، اندوه و سوگ و ...) فردوسی از هجاها و مصوتهاي بلند در کلمـات  

سخن باید تند و برانگیزاننده باشد (مانند لحظات خشم، شور نبرد، مفـاخره و   کند و هنگامی که فضاياستفاده می
  1گیرد.....) غالباً واژگانی با هجاها و مصوتهاي کوتاه به کار می

به بحر متقارب (فعولن فعولن فعولن فعل) سروده شده اسـت و ایـن بحـر کـه بـه نظـر برخـی         شاهنامه
آهنگ تند و خیزابی کامالً مناسب نظم داستانهاي حماسی است رببه دلیل ض 2پژوهشگران منشأ ایرانی دارد

فردوسی به  شاهنامهگونه روایات و ابیات استفاده شده، اما با آفرینش و پیش از فردوسی هم براي سرودن این
هاي پهلوانی، دینی و تاریخی در ادب فارسـی تبـدیل شـده اسـت. فردوسـی بـراي       وزن تثبیت شدة منظومه

رعایت کرده است که حتماً باید در خواندن این متن به  شاهنامهز این وزن ویژگیهایی را در زبان گیري ابهره
ها کنیم: به کار بردن صورت کهن یا کامل واژهترینِ آنها اشاره میآنها توجه داشت و در اینجا به بعضی از مهم

آهـرمن) و   ←وتاه به بلند (اهرمن گنجد (نظیرِ دهان به جاي دهن)، تبدیل مصوت کتا جایی که در وزن می
: ابریشم  ←برعکس (آموختن  ختن)، افکندن یا افزودن حرف یا حروفی (مثالً بریشـم، مغنـاطیس    ←آم← 

ه    ←مغیناطیس)، مشدد کردن حروف ساده و ساده کردن حروف مشـدد (خوشـی    بچـه)،   ←خوشّـی، بچـ
یان)، ادغام دو مصوت  ←تبدیل مصوت به ساکن (به میان  کز)، افکندن کسره اضافه (پدرِ مـادر  ←(که از بم

رزفري  ← مادر)، قلب ترکیبات به ویژه در نامها (ب فریبرز)، تقدیم فعل اصلی بر فعـل معـین (خـواهم     ←پدر
کاویـانی درفـش)،    ←کرد خواهم)، تقدیم صفت و مضاف الیه بر موصوف و مضاف (درفش کاویـانی   ←کرد 

زده)، انداختن یک صامت پس از هجاي بلند هنگـام خوانـدن (دل بخـردان    ها (ده و دو به جاي دوابسط واژه
  3و مغز ردان) و ... . داشدل بخردان  ←و مغز ردان  داشت

َوي است رعایت همسانیِ یک یا دو حرف پیش از ر شاهنامهترین ویژگی قوافی پردازي، اصلیاز نظر قافیه
پایان گرفتن  4ها شده.ان) و این موجب غناي موسیقایی قافیه(مانند: نوان / جوان، جهان / مهان، یزدان / مید

بعضی قوافی به هجاهاي بلند یا اماله در قافیه (سلیح / مزیح)، موسیقی حماسی و شکوهمندي نظمِ فردوسی 
هـاي  هـم عیـوب قافیـه هسـت و هـم معـدودي قافیـه        شاهنامههمه در ولیکن با این 5ورتر کرده استرا مایه

تکلّف و عمدتاً فعلی است و براساس یک بررسی بسامدي در سراسر اي فردوسی نیز ساده، بیردیفه 6نادرست.
  7کل ابیات) ردیف دارد. %74/15بیت آن ( 7652 -مطابق چاپ مسکو  - شاهنامه

  

                                                                                                                                                                      
 .104و  103 ، صص1363؛ یوسفی، 47و  46 ، صص1357کوب، ؛ زرین830-827 ، صص1374نژاد، در این باره، ر.ك: پارسی  .1
 .227-218 ، صص1363ر.ك: مار،   .2
 .58-50 الف، صص 1369درباره این ویژگیها، ر.ك: خالقی مطلق،   .3
 .148-68 ، صص1384؛ نقوي، 388-763 ، صص1381درباره این موضوع، ر.ك: شفیعی کدکنی،   .4
 .443-440 ، صص1372ر.ك: حمیدیان،   .5
 .5998-5994 ، صص1377هایی، ر.ك: ذاکرالحسینی، براي دیدن نمونه  .6
 .120-90 ، صص1382ر.ك: رادمنش،   .7
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  پردازي فردوسیهنر داستان
لی شاید هـر روز در حـدود   اي احتماکه بنابر قرینه -وسواسها، دقتها و تأمالت فردوسی در نظم حماسه ملی ایران 

با اینکه نخستین منظومه داستانی کامل بـر جـاي مانـده از     - شاهنامهشده است که باعث  1-سروده می پنج بیت
پردازي قابـل توجـه باشـد. شـماري از     از نظر برخی اصول و ویژگیهاي رِوایی و داستان -گذشته ادب فارسی است 

  کنیم:ر این بخش به کوتاهی ذکر و بررسی میرا د شاهنامهترین خصوصیات داستانی مهم
آینـد و رابطـه علّـیِ    حوادث به طور منظم در پی هـم مـی   شاهنامهدر بسیاري از داستانهاي  . پیرنگ:1

  برد.شود که روایت را آرام به سوي اوج آن پیش مینسبی در آنها دیده می
از مردمـان، سـخن گفـتن بـا خـود،       از انواع گفتگو (دو تن با یکدیگر، شـخص بـا گروهـی    . گفتگوها:2

، ویژگیهاي فردي، دیدگاهها و احوال درونی متنوع اشخاصِ داسـتانی عمومـاً بـه    شاهنامهرجزخوانی و ...) در 
رعایـت   2شود و این در توصیف جزئیات مسائل و پیشبرد روایات مؤثر اسـت. صورت روشن و دقیق ترسیم می

الت داستان یا شخص، آن هم با آهنگی حماسی، از نکات درخور لحن متناسب با موقعیت مکانی و زمانی و ح
ترین گفتگوهاي حماسه ملی ایـران مکالمـات رسـتم و    از بهترین و مطمئن 3توجه و ظریف این گفتگوهاست.

خواند. گفتگوي رستم و اشکبوس هـم نمونـه    شاهنامهاسفندیار است که حتماً باید متن کامل آن را در خود 
  4اي گفتگو از نوع رجزخوانی است.اي برهنرمندانه

برخالف بیشتر داستانهاي منظوم و منثورِ گذشته که معرفی شخصـیتها در   . چهره بودن شخصیتها:3
 شـاهنامه آنها کلّی و به صورت نوعی است، فردوسی با توصیفات جزئی و گفتگوهـایی کـه از زبـان اشـخاص     

کند و در واقع ایاتش را براي خواننده / شنونده معلوم میکند ویژگی و روحیات دقیقِ بیشتر افراد رومطرح می
  5غالباً چهره هستند نه نوع. شاهنامهشخصیتهاي 

فردوسی در مواقع لزوم براي تبیین دقیق حاالت شخصیتها یا جزئیات رویدادها و  . توصیف جزئیات:4
حالت روحی یا ظاهريِ اشـخاص  نگرانه و گویا، چگونگی واقعه یا ایجاد فضاي مناسب داستانی، با وصف جزئی

هاي نبرد، خواننده / شنونده گونه توصیفات نیز همچون وصف صحنهکند. در اینداستان را به دقت آشکار می
شود که گویی در آن فضا حاضر است و وقوع داستان را شناسی افراد نزدیک میچنان به محیط روایت و روان

  بیند.می
سان با انسان (یا همان نبرد یالن)، جدال انسان با خود، کشـمکش  به صورتهاي تعارض ان . کشمکش:5

شود. گفتگو و تعارض بـاطنیِ رسـتم بـا خـود پـس از اینکـه       دیده می شاهنامهآدمی با تقدیر و ... در سراسر 
  6هاي خواندنی است.اسفندیار او را در دوراهیِ دست به بند دادن یا نبرد قرار داده، از نمونه

                                                                                                                                                                      
 .524 ، ص1 ، ج1388؛ همو، 37و  36 ، صص1381در این باره، ر.ك: محبتی،   .1
 .200-177 ، صص3137و نیز، ر.ك: سرامی،   .2
 .464-459 درباره این موضوع و شواهد آن، ر.ك: همو، صص  .3
 .466-464 ، صص1372، ر.ك: حمیدیان، شاهنامهبراي دیگر گفتگوهاي مهم   .4
 .117-114 ج، صص 1381؛ خالقی مطلق، 15-13 در این باره، ر.ك: همو، صص  .5
 .831- 362/819و  5/361، 1386ر.ك: فردوسی،   .6
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آید در روند حوادث پیچیدگیهایی پیش می شاهنامهدر بیشتر داستانهاي  گشایی:گره افکنی و. گره6
گشایی)، داستان به نهایت شور و افزاید و با حل این دشواري و پیچیدگی (گرهگیري آن میو بر هیجان و اوج

ی در حماسـه ملـی   هاي داسـتان هاي انواع گرهترین نمونهرسد. روایت رستم و سهراب از درخشانتأثیر آن می
  ایران است.

رسد و هیجـان خواننـده /   نقطه یا بخشی از داستان است که در آن کشمکش به حداکثر می . بحران:7
  گیرد؛ مانند آگاهی رستم از خواست اسفندیار که بستن دست اوست.شنونده شدت می

آیـد و او نگـران و   مـی انتظاري است که پس از بحران براي خواننده / شنونده داستان پـیش   . تعلیق:8
ماند؛ مثالً در داستان رستم و سهراب پس از نقطـه بحـران   مند دنباله موضوع و سرنوشت شخصیتها میعالقه

ماند کـه آیـا پـدر فرزنـدش را خواهـد      (رویارویی و نبرد رستم با سهراب) خواننده / شنونده در این تعلیق می
  شود؟شناخت یا نه؟ و عاقبت ماجرا چه می

ها و اضطرابهاي خواننده / شنونده، داستان به مرحله اوج و وقـوع رویـداد   پس از تعلیق و دغدغه ج:. او9
رسد و بعد از آن هم فرود و پایان و نتیجه روایت است. نبرد میان رستم و اسفندیار لحظه اوج ایـن  اصلی می

  1داستان است.
، مکـان و زمـان همـواره    شـاهنامه روایات در داستانهاي سنتی ایران، از جمله  . عنصر مکان و زمان:10

اشاراتی خواهیم داشت اما درباره موضـوع  » شاهنامهجغرافیاي «درباره مکان، در بخش  2چندان دقیق نیست.
زمان بسیار باستانی و در عین حال غیرخطـی   - شاهنامهو طبعاً  -زمان باید گفت که در داستانهاي حماسی 

توان در چهارچوب داستان حـدودي تعیـین و تعریـف کـرد ولـی ایـن       است؛ یعنی براي زمانهاي حماسه می
و نـه   -محدوده داستانی هرگز با زمان تاریخی، واقعی و خطّی مطابقت ندارد. براساس همین زمـان داسـتانی   

از عمرهاي طوالنی (مـثالً زنـدگانی بـیش از پانصـد سـالِ رسـتم) و        شاهنامهاست که در  -تاریخی و واقعی 
  رود.کند) سخن میند (نظیر ضحاك که یک روز کمتر از هزار سال فرمانروایی میپادشاهیهاي بل

هاي کوتاهی آمده اسـت کـه در آنهـا    مقدمه شاهنامهدر آغاز بعضی از داستانهاي  . براعت استهالل:11
ی انگیزي، به صورت نمادین و ادبی خواننده / شـنونده را از درونمایـه و حتـ   فردوسی با تصویرسازي و پرسش

هـاي دو داسـتان   مقدمـه  3کنـد. نتیجه کلی روایت آگاه و او را براي خواندن / شنیدن متن داستان آماده مـی 
  هاي این شگرد داستانی است.ترین نمونهرستم و سهراب و رستم و اسفندیار معروف

 پردازي فردوسی باید به این نکته هم پرداخت که بعضی از محققان اشـتباهات و در موضوع داستان
اند؛ مواردي چون: انتقال کوه البرز به هندوستان، دیـدن  یافته و نشان داده شاهنامهتناقضاتی در روایات 

اي دور، زنده بودن برخی کسان (مانند گلباد و الوا) پس از سهراب نشان درفش پهلوانان ایران را از فاصله
و زنـد قبـل از    اوسـتا د از کشته شدن آنها، مسیحی بودن اسکندر پـیش از حضـرت عیسـی (ع)، یـادکر    

                                                                                                                                                                      
 .71-23 ، صص1384، ر.ك: حنیف، شاهنامهو مالحظه شواهدي از  9-5و  2، 1آگاهی بیشتر درباره موارد شماره براي   .1
 .104  الف، ص 1386؛ خالقی مطلق، 35-28و  18-15  ، صص1372در این باره، ر.ك: حمیدیان،   .2
ــه     .3 ــاره مقدم ــتر درب ــث بیش ــراي بح ــتانیِ  ب ــاي داس ــاهنامهه ــوکلی، ش ــص1387، ر.ك: ت ــق،  45-26 ، ص ــالقی مطل ج،  1381؛ خ

 .153-118 ، صص1373؛ سرامی، 122-119 صص
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است اما در  شاهنامهبه لحاظ داستانی از نادرستیهاي  2ها و موارد دیگر؛ این نمونه1آوري زرتشت و...دین
     بحث از آنها حتماً باید چند نکته را در نظر داشت: نخست اینکه تقریباً همـه ایـن موضـوعات و اشـارات

و زنـد و   اوسـتا راه یافته است؛ مثالً ذکر  شاهنامهز آنجا به اشتباه یا متناقض در منابع فردوسی بوده و ا
پهلويِ تدوین شده در عصر ساسانی و فضـاي زرتشـتی و    نامهخدايآتشکده در ادوارِ پیش از زرتشت، از 

دوم اینکه بعضی از داستانهاي  3ابومنصوري و سپس اثر فردوسی وارد شده است. شاهنامهموبدانه آن به 
مند حماسه ملی ایران در کنار دیگر روایات نسبی یا قطعی دارد که در مجموعه وحدتاستقالل  شاهنامه

قرار گرفته است. این استقالل موجب بعضی تناقضات شده و مثالً شخصیت کشته شده در یک داسـتان،  
ز شماري از این ایرادات هم ناشی ا 4در روایتی دیگر به دلیل مستقل بودن آن، زنده و داراي نقش است.

اساطیري (داستانی) با جغرافیاي   -توجهی به دو موضوعِ مبالغه در حماسه و تفاوت جغرافیاي حماسیبی
تاریخی و واقعی است. براي نمونه نگریستن سهراب از مسافتی بسیار دور به سپاه ایران و تشخیص نگاره 

  فیاي حماسه است.درفش یالن از مبالغات حماسی و بودنِ البرز در هندوستان از ویژگیهاي جغرا
  

  شاهنامه و هویت ملی ایران / ایرانی
محمد حسنین هیکل، نویسنده مشهور مصري، در پاسخ این پرسش کـه چـرا زبـان مـردم مصـر بـه رغـم        

ایـن جملـه معـروف و     5تبار نبودن آنها عربی شـده اسـت؟ گفتـه کـه چـون مـا فردوسـی نداشـتیم.        عرب
ت ملـی ایـران و     -و نـه ایجـاد    -در تحکیمِ  شاهنامهنقش  گونه همه برخاسته ازاظهارنظرهایی از این هویـ

ایرانی است. اگر ما عناصر اصلی هویت فردي و ملی را به طور کلی دین، زبان و سرزمین (با همه متعلقاتش 
را با این موضوعات بررسی کنیم خواهیم دید که  شاهنامهاعم از تاریخ، فرهنگ، ادبیات و ...) بدانیم و رابطه 

ستایی، مخالفت و نبرد بـا دشـمنان و   دوستی، ایرانوسی با اعتدال در تلفیق درست مظاهر ملی (میهنفرد
بینی حکیمانه خویش، اثري موافق با هویت و پسـند  مهاجمان و ...) با باورهاي اسالمی و مذهبی در جهان

او به جاي توجه صرف به یک  هاي بعد آفریده است. به عبارتی دیگراکثرِ ایرانیان مسلمان عصر خود و سده
بـا اشـارات    -یعنی مبانی ملی و داستانها و آیینهاي ایرانِ پـیش از اسـالم    -وجه از ویژگی هویتی ایرانیان 

آشکار به دین و مذهب اسالمی و شیعی خویش، شبهه هرگونه تعارض میان دو فرهنگ باسـتانی (ملـی) و   
در تاریخ فرهنگ ایران و نقش آن در  شاهنامهاز علل ماندگاري و این یکی  6اسالمی ایرانیان را از بین برده

  حفظ همه ارکان هویتی ایرانیان است.

                                                                                                                                                                      
؛ محـیط طباطبـایی،   231و  230 ، صـص 1363؛ صـفا،  75 ، ص1369درباره این تناقضات و اشتباهات، ر.ك: جعفري لنگـرودي،    .1

 .121-118 ، صص1369؛ نولدکه، 34و  33 ، صص1369
 .52-46 ، صص1372درستیها، ر.ك: حمیدیان، هاي دیگر و توضیحِ بعضی نابراي دیدن نمونه  .2
، 1383؛ یارشــاطر، 140 ، ص1372ســن، ، ر.ك: کریســتنشــاهنامهبــراي موضــوع بازتــاب ویژگیهــاي دوره ساســانی در روایــات   .3

 .519-512 صص
 .99و  98 الف، صص 1386در این باره، ر.ك: خالقی مطلق،   .4
 .555و  547، صص 1380ر.ك: دوستخواه،   .5
 .120-113 ، صص1370شناس، ین باره، همچنین، ر.ك: حقدر ا  .6
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گرفتند نژاد به تدریج قدرت میزیست که حکومتهاي تركنکته دیگر اینکه فردوسی در روزگاري می
شت، و ایـن هـر دو   ها نفوذ داستیزانه خلفاي بغداد در میان این سلسلهو از سوي دیگر سیاستهاي ایران

هـا،  اي بلند کـه آکنـده از واژه  توانست زبان فارسی را تا حدودي تضعیف کند؛ وي با سرودن منظومهمی
مخصوصاً در برابر بسط  -ترکیبات و تعابیر متعدد، متنوع و زیباي فارسی بود بر غنا و استواري این زبان 

شود که این تعبیر احساسی که ویان خاطرنشان میافزود. براي توجه دانشج -و تأثیر زبان عربی در ایران 
آمیز و غیرعلمی است؛ زیرا این زبان پیش از زبان فارسی را زنده کرد سخنی مبالغه شاهنامهفردوسی با 

اش اي رسیده بـود کـه بتـوان بـا اسـتفاده از امکانـات بـالقوه       فردوسی و در عصر او به چنان مایه و پایه
گیریهاي هوشیارانه از هنر اصلی فردوسی نه احیاي زبان فارسی بلکه بهره سرود. شاهنامهشاهکاري چون 

اي پنجاه هزار بیتی بـا آن همـه لغـت و ترکیـب و ایجـاد      تواناییهاي موجود این زبان براي نظم منظومه
اي سرشار براي زبان فارسی بوده است. مقصود اصلی جملـه منقـول از محمـد حسـنین هیکـلِ      پشتوانه

  است. شاهنامهره به این وجه از اهمیت مصري نیز اشا
موضوع مهم دیگر این است که در سده چهارم به همان دو دلیل مذکور یعنی افـزایش قـدرت ترکـان و    
پیروي از تفکرات ضد ایرانی خلفاي عباسی، خطر فراموشی و خواريِ تـاریخ و گذشـته ملـی ایـران احسـاس      

مند و با شکوه، و نبـوغ  اي وحدتکشورش در قالب منظومه پهلوانی -شد. فردوسی با نظم داستانهاي ملیمی
خویش در انتخاب قالب شعر و داستان و زبان فاخر براي این کار، هم عالقه ایرانیان را به خوانـدن و دانسـتن   

عالوه بر آشـنا   شاهنامهپیشینه و هویتشان برانگیخت و هم موجب ماندگاري این گزارش در ادوار پسین شد. 
یان با شناسنامه تباري و نیاکانی آنها، در ایجاد و استمرار روحیه قیام و پایداري و دالوري نسلهاي کردن ایران

اي داشته و از این جهـت هـم همـواره در طـول     گوناگون ایرانیان در برابر غاصبان و متجاوزان نیز نقش عمده
  1تاریخ حافظ هویت و ملیت ایرانی بوده است.

از منظر هویت ایرانی، توجه ویژه روایـات ایـن اثـر بـه وحـدت جغرافیـایی،        شاهنامهآخرین ویژگی مهم 
است و قلمرو  شاهنامهتاریخی و سیاسی ایران است. به لحاظ جغرافیایی کشوري به نام ایران در مرکز حوادث 

آن نیز محدود به یک شهر یا ناحیه خاص نیست بلکه همه شـهرها و اقـوام ایرانـی از خراسـان و سیسـتان و      
و  2شود؛در آن نام برده می -البته با تفاوت در بسامد و نوع حضور  -ارس و آذربایجان و شمال و کردان و ... ف

در قالب پادشاهیهاي معـین و   شاهنامهآفرین است. تسلسل منظم داستانهاي از این روي متنی ملی و وحدت
دهنده وحـدت سیاسـی   ي مقتدر نشانپیوسته موجب وحدت تاریخی و اداره امور ایران به دست یک فرمانروا

  3آن است.
  

  شاهنامه و تاریخ
به ویژه رستم واقعی است و زمانی وجود داشته؟ یا همه آنها را باید افسانه  شاهنامهآیا داستانها و شخصیتهاي 

                                                                                                                                                                      
 .21و  20 ، صص1375اي در این باره، ر.ك: ریاحی، براي اشاره  .1
، 1386اي از حضـــور افـــراد شـــهرها و اقـــوام گونـــاگون ایـــران در ســـپاه کیخســـرو، ر.ك: فردوســـی،   بـــراي دیـــدن نمونـــه  .2

4/177-182/121-194. 
 .76-69 ب، صص 1385بی، براي آگاهی بیشتر، ر.ك: خطی  .3
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منـدان حماسـه   که همیشه براي دانشجویان و عالقـه  -و غیرواقعی دانست؟ براي پاسخ روشن به این پرسش 
  آشنا شد.» تاریخ ملی / روایی / داستانی«و » تاریخ واقعی«باید با دو اصطالح  -ان مطرح بوده ملی ایر
گزارش حوادثی است که در گذشته یک سرزمین یا قوم واقعاً اتفاق افتاده و اشخاص یـاد  » تاریخ واقعی«

ن مستند بر منابع مکتوب اند و کلیات یا جزئیات آاي از تاریخ حضور و نقش داشتهشده در آن همگی در برهه
شناسی است (مثالً مانند: سلسله ساسانیان، حمله مغول به ایران، جنگ ایران و عراق و ...) یا کشفیات باستان

پنداشتند در ادوار باستانی روي وقایعی است که عموم مردمان گذشته می» تاریخ ملی / روایی / داستانی«اما 
ایـن تـاریخ    1د در تاریخ کهن آنها چنین حوادث و کسانی بوده باشـند؛ داشتنداده است و یا اینکه دوست می

پردازانه، داستانی و آرمانی دارد و اگر هم از نامها و وقایع تاریخی در آن ذکري شده است در غالباً جنبه خیال
  قالب همان ویژگی روایی و خیالی است.

و بـه طـور کلـی     شـاهنامه بـود و ایرانیـان   در گذشته میان دو مفهوم تاریخ واقعی و تاریخ ملی تفـاوتی ن 
کردند و همه یا حداقل بیشتر روایـات  تصور می مجموعه داستانهاي ملی و پهلوانی را تاریخ واقعی ایران باستان

داسـتانهاي  » دروغ و افسانه نبودن«خود فردوسی نیز بنابر همین تلقی به  2دانستند.و کسان آن را راست می
  کرده است که باید شگفتیهاي آنها را رمزگشایی کرد:اشاره و تصریح  شاهنامه

فسانه مدان را دروغ و  این  شنِ زمانه مدان      تو  وِ    به یکسان ر
خرد ا  خورد ب ندر  ز او هرچه ا رمـر بـدگ      ا ره      نی بردـز معـر 

  )114و  1/12/113(
الدولـه  فرصـت  عجـم  آثـار .ق در عصر قاجار و با تألیف  ه 1313-1310ظاهراً اولین بار از حدود سالهاي 

گزارش تاریخ ملی ایران است کـه   شاهنامهو دانسته شد که  3شیرازي به فرق تاریخ واقعی با تاریخ ملی توجه
هـاي اشـکانی و ساسـانی    در آن دو سلسله پیشدادیان و کیانیان، داستانی (حماسـی و اسـاطیري) و سلسـله   

و قسـمت   4بـا ذکـر نـام شـاهان آنهـا یـاد شـده        در هفده بیت و فقط شاهنامهتاریخی است. از اشکانیان در 
ترین بخش این کتاب است و گزارشها و اشارات تاریخی متعـددي در آن آمـده، بـه    ساسانیان با اینکه تاریخی

اساطیري در آنجـا   -هاي حماسیمایهدلیل زمینه و موضوع حماسی متن، تاریخ محض نیست و داستانها و بن
گونـه  آن -شود نتوان این بخش را که باعث می 5ه ساسانی درآمیخته استبا سرگذشت شهریاران و یالن دور

  تاریخی صرف نامید. -آمده  شاهنامهبندي سنتی و معروف که در تقسیم

                                                                                                                                                                      
 .587-471 ، صص1383درباره تاریخ ملی ایران، ر.ك: یارشاطر،   .1
شود که در آنها از مواردي مانند: آخور رخش در سیستان، محـل نبـرد سـام    این تصور از شواهد و اشارات منابع تاریخی تأیید می  .2

در زابلستان، چاه بیژن، جاي برافروخته شدن آتش آزمـون سـیاوش   هاي کاخ آنها با اژدها در طبرستان، گور رستم و زال و ویرانه
در ابرقو و ... به عنوان تاریخ واقعی یاد شده است. در روایات شفاهی و معتقدات عامیانه مردم ایران هم رسـتم را پهلـوانی واقعـی    

 .215 ، ص1390.ك: آیدنلو، اند. براي بحث بیشتر، ررا نشان داده شاهنامهدانسته و محل روي دادن برخی داستانهاي 
 .15 ، ص1381در این باره، ر.ك: خانی،   .3
 .83-139/67و  6/138، 1386ر.ك: فردوسی،   .4
بهرام گور، دیدار بهـرام چـوبین بـا     یِکار را، اژدهاکشمواردي نظیر: داستان کرم هفتواد، کشتن اسب دریایی، یزدگرد بزه  .5

 . ن با شیر کپی و ...گونه، نبرد بهرام چوبیش و پريفزنی جادو
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اي اشارات و قراین پراکنده و جز از پاره -از دو سلسله تاریخی مادها و هخامنشیان  1بنابر دالیلی شاهنامهدر 
  اي آنها را دو سلسله داستانیِ پیشدادي و کیانی گرفته است.نامی نیست و ج -احتمالی 

اي تاریخی در شرق ایران دانسته و گشتاسپ، پدر اسفندیار، شناسان کیانیان را سلسلهبرخی از ایران
را بـا واپسـین شـاهان     شـاهنامه را با گشتاسپ، پدر داریوش، یکسان انگاشته و آخرین پادشاهان کیانیِ 

انگاريِ رویدادهاي بخش در ایران شادروان استاد پیرنیا از پیشگامان همسان 2اند.ههخامنشی تطبیق داد
پس از ایشان مکتب یا جریانی شـکل گرفتـه    3اند؛پیشدادیان و کیانیان با بعضی موضوعات تاریخی بوده

مـا ایـن   ا 4دانـد؛ است که همه داستانها و اشخاص حماسه ملی ایران را از آغاز تا پایان تاریخ واقعـی مـی  
اثـري اسـت حماسـی کـه      شاهنامهدیدگاه افراطی و غیرعلمی است و نظریه معتدلِ علمی این است که 

اي دیگر اخبار تاریخی به طور ناب یا ضـمن  بخشهایی از آن بنیان اساطیري دارد (تاریخ ملی) و در پاره
  5سانیان است.نیز از نظر تاریخی دوره سا شاهنامهورترین قسمت شود. مایهداستان دیده می

و حتـی در   -در نظر فردوسی، معاصران وي و ایرانیان تا اواخـر دوره قاجـار    شاهنامهنتیجه سخن اینکه 
شد ولی امروز ما آن را تاریخ ملی ایران در قالب تاریخ واقعی ایران دانسته می -میان عامه مردم تا پس از آن 

  حماسه و اسطوره درآمیخته است.دانیم که در آن تاریخ با روایاتی منظوم و ادبی می
  

  جغرافیاي شاهنامه
تـوان در  اساطیري است. در این جغرافیا به طور کلی نامها و مکانها را می -، حماسیشاهنامهجغرافیاي جهان 

  چهار دسته جاي داد: 
 . شهرها، کشورها، رودها و کوههایی که فقط نامهایی در عالم اسطوره و حماسه است و در جهان بیرون1

  6».شیرخوان«وجود عینی ندارد؛ مانند 
. مکانهایی که با مصداق واقعی آن در جغرافیاي امروز تطابق ندارد و براي آشنایی با موقعیـت درسـت   2

اسـاطیري را بررسـی کـرد. بـراي نمونـه       -آنها باید منابع جغرافیایی زمانِ تدوین یا نظم داستانهاي حماسـی 
کتـاب   104گونه که در توضیح بیت فعلی در شمالِ ایران نیست و همان همان مازندرانِ شاهنامه» مازندران«

  گفته شد احتماالً در افریقا و جنوب مصر بوده است. )1شاهنامه (
                                                                                                                                                                      

پهلوي به سبب نبودن نام آنهـا در   نامهخدايتوجهی به هخامنشیان در از جمله: پیروي موبدان دوره ساسانی از سنت دینی و لذا بی  .1
بـه   هـایی کـه اخبـار ایـن دو سلسـله را     و اعتقاد به غیرزرتشتی بودن یا حداقل تسامح دینی شاهان این سلسله، نبودنِ مجموعه اوستا

پهلوانیِ شرق ایران در سراسر کشور و تبدیل آن به تـاریخ ملـی   -صورت منظم تدوین کرده باشد و نهایتاً گسترش داستانهاي ملی
، 1357؛ یارشاطر، 93-79 ، صص1387؛ دریایی، 188و  187 ، صص1386از دوره ساسانیان. براي آگاهی بیشتر ر.ك: آموزگار، 

 .293 ص
 .94-74 الف، صص 1378آنها، ر.ك: سرکاراتی،  براي این نظریات و نقد  .2
 .150-75 ، صص1378ر.ك: پیرنیا،   .3
؛ جنیـدي،  1378؛ همـو،  761-743 ، صـص 1374ترین مروجان این اندیشه، ر.ك: پژوم شریعتی، براي آگاهی از دیدگاههاي مهم  .4

 .1392؛ همو، 1358
 .109-91 ، صص1391، ؛ دریایی101 د، ص 1381در این باره، ر.ك: خالقی مطلق،   .5
 .1/84/473، 1386ر.ك: فردوسی،   .6
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با حدود جغرافیایی  شاهنامهاي که در جغرافیاي تاریخی و معاصر وجود دارد اما موقعیت آن در . امکنه3
کوه البرز که بر کوههایی در هندوستان، فارس، بلخ و ... اطـالق  فعلی و حتی تاریخی آن یکسان نیست. نظیر 

   1شده است.
کند؛ هم عیناً با مکان جغرافیایی تاریخی و امروزین آنها تطبیق می شاهنامه. بعضی نامهاي جغرافیایی 4

: آذرآبادگان که همان آذربایجان است.   مثالً
ولی  2شودتاریخی و کنونی ایران و جهان دیده می در جغرافیاي شاهنامهبسیاري از مکانهاي نام رفته در 

همه جغرافیاي غالب بر روایات و تعریف و توصیف جایها به دلیل موضوع و ساختار اثر، داستانی است نه با این
به تفاوتهاي جغرافیاي  شاهنامهدقیقاً تاریخی و همواره واقعی. دانشجویان و محققانی که در بررسی و مطالعه 

توجه نداشته باشند ممکن است به لحاظ روشی گرفتار این دو سهو  3اساطیري -جغرافیاي حماسیتاریخی با 
شوند: یا در پی یافتن و نشان دادن محل دقیق نبردها و حوادث بخش پیشدادیان و کیانیان خواهند بود و یا 

  .ردوسی یاد خواهند کردپردازي فاز ضعف داستان شاهنامهبا دیدن تسامحات، اشتباهات و تناقضات جغرافیایی 
  

  قرآن و حدیث و حکمت و تعلیم در شاهنامه
تـأثّرات   شـاهنامه بنابر سنت غالب و متداول در ادب فارسی و نیز مسلمانی، تشیع و فرهیختگی فردوسی، در 

شود. هم گذشتگان ما به ایـن  پیدا و پنهان از قرآن کریم، احادیث پیامبر (ص) و سخنان امامان (ع) دیده می
بـا   شـاهنامه و هم معاصران در تحقیقات خویش به مشابهات مضمونیِ برخی بیتهاي  4اندموضوع توجه داشته

شود و تفصیل آن را که در اینجا براي آگاهی دانشجویان به چند نمونه اشاره می 5اندآیات و احادیث پرداخته
  باید در منابعی دید که در زیرنویس به آنها ارجاع داده شده است.

شناسنخ را  خرد  سه پاس      ست آفرینش  جان است و آنِ    نگهبان 
)1/5/26(  

قَ اهللاُ اَلعقلُ«مصراع نخست معادل این حدیث است:    ». اَولُ ما خَلَ
نهاد ا  چو دری را  او تندباد      حکیم این جهان  نگیخته موج از  را     ب

ساخته بـه          چو هفتاد کشتی بر او  نـادبـمه  فراختهـها بـا     را
پهن  سان عروسیکی  خروس          کشتی به  چشم    بیاراسته همچو 

نـمد بـحـم ا بـدو  نبی و وصیـه        لیـا عـدرون  اهل بیت      مان 

                                                                                                                                                                      
 .133-99 ، صص1375در این باره، ر.ك: کریمان،   .1
. آقـاي مهـدي سـیدي هـم کـه از متخصصـان جغرافیـاي        1371، ر.ك: شـهیدي مازنـدرانی،   شـاهنامه براي دیدن نقشه جغرافیایی   .2

 رند که باید منتظر اتمام و انتشارش بود.در دست دا شاهنامهتاریخی هستند پژوهشی درباره مکانهاي 
 .302-295 ، صص1369؛ مدي، 26-13 ، صص1384براي آگاهی بیشتر در این باره، ر.ك: بهار،   .3
(ع) تطبیـق داده اسـت. ر.ك:    را بـا جمـالت قصـار امـام علـی      شـاهنامه مانند ابوالفضل مستوفی در سده هفتم که بعضی از بیتهاي   .4

 .1368، تصحیح دکتر محمود عابدي، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، افروزدنماي جهانخرمستوفی، ابوالفضل، 
؛ 1383؛ منتصــب مجــابی، 1378؛ رســتنده، 121-106 ج، صــص 1381؛ امیدســاالر، 274-263 ، صــص1378ر.ك: ابوالحســنی،   .5

 .370-357 الف، صص 1381مهدوي دامغانی، 
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چشم داري به دی سـگر  جاي        رايـگر  بی و وصی گیر      به نزد ن
  )102-11/98و  1/10(

رقه و سـفینه  گفته شد این بیتها از دو حدیث تف )1شاهنامه (کتاب  44گونه که در توضیح بیت همان
شـود:  گرفته شده است: این دو حدیث معروف چند روایت دارد که در اینجا یک روایت از هریک نقـل مـی  

تفترق هذه االمه علی ثالث و سبعین فرقه کلهم فی النار اال فرقۀ واحدة. قالوا و ما تلک الفرقۀ؟ قال ما انا «
  1(حدیث سفینه).» ل سفینۀ نوح من رکبها نجامثل اهل بیتی مث«(حدیث تفرقه) و » علیه الیوم و اصحابی

دا ن را ن  سخُ ندا      کسی کو گزافه  ا بجنبا   درخت بال ر
)3/322/230(  

  ».البالء موکّل بالمنطق«حدیث 
  باید کشیدن ز بیشیش دستـب      هر آن کس که سال اندر آمد به شست

نـتاد بـز هف بسی      سیـس کـگذرد بـر  چرخ آزمودم    ز دوران 
  )85و  4/175/84(

  ».اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین و اقلّهم من یجوز ذلک«حدیث 
پدید آمد از کاف و نون چون      دو گیتی  نه  فرمان او در  به    چرا نه 

)5/562/84 /422(  
  ).82(یس/ » انَّما اَمرُه إذا اَراد شَیئاً اَنْ یقولَ لَه کُن فَیکون«آیه 

نه تیر من است شاه این  ِ من است      بدو گفت  پیروزگر دستگیر   که 
)6/518/1371(  

  ).17(انفال / » و ما رمیت إذ رمیت و لکنَّ اهللاَ رمی«آیه 
افته ای ن به  شادان کند دل  شود تافته      نه    نه گر بگذرد زو 

)7/195/1271(  
  ).23(حدید/» لکَیال تَأسوا علی مافاتَکُم و التَفرَحوا بِما اتیکُم«آیه 

و هر متن ادبیِ دیگر دانشـجویان بایـد توجـه داشـته باشـند کـه همیشـه         شاهنامهقرآن و حدیث با  درباره رابطه
توان قاطعانه به تأثر آگاهانه شاعر یا نویسنده از آیه یا حدیث مشابه مضمونِ بیت یا نوشته او قایل شد، و شاید نمی

 شـاهنامه بر این اساس و با در نظر داشتن محتواي  در برخی موارد، همانندي از نوع توارد یا اشاره ناخودآگاه باشد.
در بررسـی   -گونیِ ادوار بعد نیست که هنوز تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی به وسعت و گونه -و زمان نظم آن 

اشارات قرآنی و حدیثی حماسه ملی ایران نباید احتیاط و اعتـدال علمـی را کنـار گذاشـت و کمتـرین هماننـديِ       
  مضمونی را دلیل تأثیرپذیري فردوسی انگاشت.

در کنار گـزارش مـدون و ادیبانـه تـاریخ      شاهنامهبه دلیل فرزانگی، تربیت دهقانی و مسلمانی فردوسی، 
ن مجموعه مفصلی از پندهاي حکیمانه و اشارات ناب تعلیمـی نیـز هسـت. بخشـی از ایـن      پهلوانی ایرا -ملی

                                                                                                                                                                      
ب،  1381؛ مهــدوي دامغــانی، 111-108 ، صــص1381، ر.ك: امیدســاالر، دربــاره ایــن دو حــدیث و صــورتهاي مختلــف آنهــا   .1

 .622-615 صص
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تـرین آنهـا سـخنان    تعالیم اخالقی در بین داستانها و به مناسبتهاي مختلف از زبان اشخاص بیان شده و مهم
فردوسی اسـت  غالب نصایح این قسمت و بعضی دیگر از روایات برگرفته از منابع  1انوشیروان و بزرگمهر است.

 شاهنامهولی اشارات تعلیمی در مقدمه، میان و پایان بعضی داستانها و شاید شماري از مطالب اخالقی کسانِ 
هـاي اخالقـیِ فرهنـگ و ادب ایـران     ناشی از حکمت و دانش خود فردوسی است که از دو سرچشـمه آمـوزه  

ور شـده اسـت. از   (ع) مایه تارهاي امامانباستان و تعالیم درخشان اسالمی در آیات قرآن، احادیث نبوي و گف
تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: خداپرسـتی، خردگرایـی،         مـی  شـاهنامه ترین نکات و مضامین حکمی مهم
اندیشـی، عـدالت، نکـوهش آز، نـامجویی و     مندي از فرصتها، مرگاعتباري جهان و لزوم بهرهدوستی، بیوطن

انـدوزي،  مندي، دانشخویی، فرهنگنی و داشتن شرم، مهربانی و نرمآزادگی، راستی و دوري از دروغ، آزرمگی
که تبویـب   -از میان ابیات تعلیمی و اخالقیِ فراوان فردوسی  2آموزي و ...؛روي در اندیشه و عمل، عبرتمیانه

ان هایی براي آشنایی دانشجوینمونه - 3و تدوین همه آنها خود رساله حکمیِ مستقلی در چند هزار بیت است
  شود:آورده می

ش اندر آید ز هر سو هراس  به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس   به دلْ
)1/45/73(  

چشید جوانی  ندید  که هر کو نبید  خویشتن را  جز از    به گیتی 
)1/66/182(  

بیــا تــا جهــان را بــه بــد نســپریم
  

  به کوشش همه دست نیکی بـریم 
  

ــدار  ــد پای ــک و ب نباشــد همــی نی
  

  کـی بـود یادگـار   همان بـه کـه نی  
  

  )486و  1/85/485(
ــود   ــته نبـ خ فرشـ ــرّ ــدون فـ فریـ

  
  

  ز مشــک و ز عنبــر سرشــته نبــود
  

  
  

به داد و دهـش یافـت آن نیکـوي   
  

  تو داد و دهش کن فریـدون تـوي  
  

  )490و  1/85/489(
ــو    ــن ت ــد زی ــد ار کش ــپهر بلن س

  

  ســرانجام خشــت اســت بــالین تــو
  

)1/120/487(  
ـ  خُنبه جایی که تنگ اندر آمد س

  

  جـز پـاك یـزدان مکـن    پناهت بـه 
  

)2/25/321(  
ن هرچه گویی همان بشـنوي نگر تا چـه کـاري همـان بـدروي       سخُ

                                                                                                                                                                      
(مفاهیم اخالقی در ادبیات فارسی از سـده   اخالقیاتبراي بحثی درباره حکمتهاي این بخش، ر.ك: فوشه کور، شارل هانري دو،   .1

، 1377هـران، مرکـز نشـر دانشـگاهی،     بخشـان، ت سوم تـا سـده هفـتم هجـري)، ترجمـه محمـدعلی امیرمعـزّي و عبدالمحمـد روح        
 .77-60 صص

؛ محبتـی،  313-305 ب، صـص  1374؛ شـیرانی،  106و  105 ب، صـص  1384، ر.ك: دوستخواه، شاهنامهدرباره مضامین تعلیمی   .2
 .272-254 ، صص1382

؛ رنجبـر،  1377ویـد شـیراز،   ، شـیراز، ن حکمت نظري و عملی در شاهنامهاي از این کارها، ر.ك: چوبینه، سجاد، براي دیدن نمونه  .3
 .1363، تهران، امیرکبیر، هاي فکري فردوسیجاذبهاحمد، 
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  ج  

)2/202/17(  
چــو بخشــایش پــاك یــزدان بــود

  

  دمِ آتـــش و آب یکســـان بـــود  
  

)2/236/505(  
ز بهــرِ درم تــا نباشــی بـــه درد   

  

  آزار بهتــــر دل زادمــــرد بــــی
  

)3/397/1278(  
ــ   ــرگ بای ــرا م ــدگی م ــدان زن د ب

  

ــدگی   ــنم بن ــم ک ــاالر باش ــه س   ک
  

)4/18/245(  
که چون کاهلی پیشه گیرد جـوان 

  

ــره روان  ــد مــنش پســت و تی   بمان
  

)4/44/675(  
نــین پرورانــد همــی روزگــار    چ

  

  فزون آید از رنـگ گـل رنـج خـار    
  

)4/175/83(  
که ناخوش بود دوسـتی بـا کسـی   

  

ــش بســی   ــدارد ز دان ــه ن ــه مای   ک
  

)5/95/199(  
منزل رسید آنکـه پوینـده بـود    به

  

  بهی یافت آن کس که جوینده بود
  

)5/467/346(  
ــش   ــاي دانـ ــان دانـ ــذیرجوانـ پـ

  

ســزد گــر نشــینند بــر جــاي پیــر 
  

)6/217/340(  
ــد   ــه گزی ــو میان ــتوده کســی ک س

  

ــترید    ــرین گس ــویش را آف ــن خ ت
  

)6/350/19(  
مــــدارا خــــرد را بــــرادر بــــود

  

خرد بر سـر جـان چـو افسـر بـود      
  

)7/180/1107(  
  درسـت به فرهنگ باشـد روان تـن    تسسهنر زار و خوار است و گهر بی

  

)7/294/2530(  
اگــر پشّــه از شــاه یابــد ســتم    

  جج

  روانـــش بـــه دوزخ بمانـــد دژم  
  

)7/325/2929(  
ــچ  ــرد دروغ ای ــه گ ــرد ب ــه مگ گون

  

  چو گردي شود بخـت را روي زرد 
  

)7/458/4472(  
  

  زن در شاهنامه
بانوانی مانند فرانک، سیندخت، رودابه، تهمینـه، گردآفریـد، مـادر سـیاوش، سـودابه،       اهنامهشدر داستانهاي 

فرنگیس، جریره، منیژه، کتایون، گُردیه و شیرین حضور دارند کـه بـا تفـاوت در کـم و کیـف حضـور و نـوع        
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ي گونـاگونِ  شان (غالباً مثبت غیر از جنبه منفی شخصیت سودابه در داستان سیاوش) در قالبهـا خویشکاري
کنند و اگر به گزارش فـداکاریها، وفاداریهـا، مهرورزیهـا،    بانو و ... ایفاي نقش میمادر، همسر، معشوق، پهلوان

نادرستی این نظرِ عجیبِ نولدکـه   1اندیشیها و جانبازیهاي آنها در حماسه ملی ایران توجه شوددلیریها و چاره
  2».مقام مهمی را حایز نیستند نامهشاهزنها در «آشکار خواهد شد که نوشته است: 

اهمیت کم شاهنامهرا در » زن«احتماالً علت این اظهارنظر نولدکه و نیز کسانی که به پیروي از وي مقام 
گفته (عدم توجه به نقشهاي داستانیِ بانوان در سراسر این منظومـه) تفکیـک   پندارند، عالوه بر نکته پیشمی

و همچنین بررسـی   -یا اساساً نشناختن بیتهاي افزوده  - شاهنامهلحاقی در قایل نشدن بین بیتهاي اصلی و ا
بیتهـایی در نکـوهش زنـان     شـاهنامه نویسها و چاپهاي ناقص ابیات اصلی است. توضیح اینکه در برخی دست

آمده که سالهاست در بسیاري از منابع علمی (تحقیقی و دانشگاهی) و غیرعلمی براساس آنها درباره موضـوع  
 -شـود  ترین آنها که بیشتر تکرار میاز جمله ناشایست -شود ولی برخی از آنها داوري می» ن در شاهنامهز«

اند با انتساب این بیتها به فردوسی، تفکر ضد سروده فردوسی نیست و گفته و افزوده کسانی است که خواسته
مندان یقیناً بدانند کـه ایـن ابیـات از    قهزن خویش را بهتر و مؤکّدتر رواج دهند. براي اینکه دانشجویان و عال

در  شاهنامهکنیم تا دیگر به نام فردوسی و ترینشان را نقل میفردوسی نیست و آنها را بشناسند در اینجا مهم
  جایی ذکر و بررسی نشود:

زن و اژدهـــا هـــر دو در خـــاك بـــه   
  

جهان پاك از ایـن هـر دو ناپـاك بـه      
  

زنــــان را از آن نــــام نایــــد بلنــــد   
  

ــ   ــد ک ه پیوســته در خــوردن و خفتنن
  

ــو را هســـت جـــاي  ــان دیـ دل زن همـ
  ج

ــده راي     ــند جوینــ ــار باشــ ز گفتــ
  

چو دختر بود روشن اختـرش نیسـت      نیست  به اختر کس آن دان که دخترش
  

      

کـــه را دختـــر آیـــد بـــه جـــاي پســـر
  

ــه در     ــد بـ ــاد نایـ ــور دامـ ــه از گـ بـ
  ج

ــان را ســـتایی ســـگان را ســـتاي    زنـ
  

3د زن پارسـاي که یک سگ به از صـ   
  

ــود    ــان ب ــاك پنه ــه در خ ــه ک زن آن ب
  

کـــزو فتنـــه انـــدر دو کیهـــان بـــود  
  

ــیچ  ــو هـ ــار زن  مشـ ــو در کـ ــه تـ گونـ
  

ــا تــــوانی مــــزن    وزو داســــتان تــ
  

                                                                                                                                                                      
. بـراي مطالعـه بیشـتر دربـاره     216-211 ، صـص 1372براي بررسی شخصیت و نقش داستانی بعضی از این زنان، ر.ك: حمیدیان،   .1

، تهران، آثار، چاپ ششـم،  هلوانان در شاهنامهزندگی و مرگ پنیز، ر.ك: اسالمی ندوشن، محمدعلی،  شاهنامهجایگاه بانوان در 
فردوسی، ؛ حریري، ناصر (گردآورنده)، 1350سراي عالی، ، تهران، دانشزنان شاهنامه؛ بصاري، طلعت، 128-119 ، صص1374

ــراژدي ــاب زن و ت ــل، کت ــل،  ، باب ــدي، بهمــن،  1369ســراي باب ــاهنامه ؛ حمی ــان ش ــوان،  فرهنــگ زن ــژواك کی ــران، پ ، 1385، ته
، بـه کوشـش علـی دهباشـی، تهـران، مـدبر،       فردوسی و شـاهنامه ، »چهره زن در شاهنامه«؛ دبیرسیاقی، سید محمد، 140-31 صص
؛ مزداپـور، کتـایون،   183-167 ، صـص 1363، تهران، امیرکبیـر،  هاي فکري فردوسیجاذبه؛ رنجبر، علی، 163-123 ، صص1370

ر بزرگداشت یکصدمین سال تولد بـانو مارگـارت میـد)، بـه کوشـش      (مقاالتی دزن و فرهنگ ، »زن و مفهوم قدرت در شاهنامه«
  ؛88-70 ، صص1382زاده، تهران، نی، رضا حسینمحمد میرشکرایی و علی

OmidSalar, Mahmoud; “Notes on Some Women of the Shāhnāma”, Name-ye- Irān – e Bāstān, Vol.1, No.1, Spring and 
Summer 2001, pp. 23-48. 

  .115 ، ص1369لدکه، نو  .2
 .40-34 ج، صص 1385براي بحث درباره دالیل الحاقی بودن این بیتها، ر.ك: خطیبی،   .3
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ــوان   ــا تـ ــان زن تـ ــز فرمـ ــن نیـ ... مکـ
  

ــا روان       ــدت ی ــار آی ــه ک ــن ب ــر ت اگ
  

ــار  ــاش پرهیزکـــ ــه ز زن بـــ همیشـــ
  

4چو خـواهی کـه نیکـت بـود روزگـار       
  

بیتهایی هست که اصلی و سروده فردوسی است و در آنهـا شخصـیتهاي روایـات بنـابر      اهنامهشالبته در 
کـه   -انـد. بـراي نمونـه رسـتم بعـد از آگـاهی از کشـته شـدن سـیاوش          موضوع داستان زنان را مذمت کرده

  گوید:می -کژاندیشیهاي سودابه موجب دوري او از دربار پدرش شده بود 
ــن    ــر انجم ــود مهت ــو ب ــی ک کس

  

ــان زن  ــر او را ز فرمـ ــن بهتـ   کفـ
  

سیاوش ز گفتـار زن شـد بـه بـاد    
  

ــزاد   ــادر ن ــو ز م ــی ک   خجســته زن
  

  )49و  2/382/48(
بایـد در نظـر داشـت: یکـی     دو نکته را حتماً  5گونه بیتها که شمار آنها بسیار بسیار اندك استدرباره این

ه و از آنجا به نظـم فردوسـی راه یافتـه اسـت؛     بود شاهنامهاینکه مضمون بعضی از این سخنان احتماالً در منابع 
یعنی این مطالب از زبان افراد  6؛دیگر اینکه باید میان دیدگاه خود شاعر و گفته اشخاص داستان تفاوت قایل شد

گوناگون و به اقتضاي رفتاري که در شرایط خاص داستانی از زنان سرزده گفته شده و نظرگـاه قطعـی و اصـلی    
خـوي باشـد   روي، خردمند، هوشیار، آزرمگـین و نـرم  ر فردوسی یک زن اگر پارسا، خوبفردوسی نیست. در نظ

  سزاوار ستایش و احترام است:
ــد و راي  ــا باشــ ــر پارســ زناگــ

  

ــر آگنــده زن  یکــی گــنج باشــد پ  
  

بـه ویـژه کـه باشـد بـه بـاال بلنـد       
  

  فرو هشته تا پـاي مشـکین کمنـد   
  

خردمند و هشیار و با راي و شـرم 
  

ن گف   تنش خـوب و آواي نـرم  سخُ
  

)7/145/745-747(  
  گوید:شیرین، همسر خسروپرویز، هم در نزد بزرگان دربار شیرویه می

ــی     ــان را به ــد زن ــز باش ــه چی ــه س ب
  

ــی       ــاه مه ــاي گ ــند زیب ــه باش ک
  

یکی آنکه با شـرم و بـا خواسـته اسـت    
  

که جفتش بدو خانه آراسته اسـت   
  

ــد اوي  ــر زایـ خ پسـ ــرّ ــه فـ ــر آنکـ دگـ
  

ته بیفزایـــد اويز شـــوي خجســـ  
  

  

ــود     ــش ب ــاال و روی ــه ب ــر ک ــه دیگ س
  

ــود     ــویش ب ــز م ــه پوشــیدگی نی ب
  

                                                                                                                                                                      
 .3/ زیرنوس 8/228، 1386ر.ك: فردوسی،   .4
  خروشد:رسد و او میورزي منیژه، دختر افراسیاب، بر بیژن به افراسیاب مینمونه دیگر جایی است که خبر عشق  .5

دختـــــر بـــــود کـــــه را از پـــــسِ پـــــرده
  

اگـــــــر تـــــــاج دارد بـــــــداختر بـــــــود    
  

)3/323/236(  
  کند و:در جاي دیگر نیز کتایون، مادر اسفندیار، با تصمیم پسرش براي خواستن تاج و تخت گشتاسپ مخالفت می

ــین گفــــت بــــا مــــادر اســــفندیار          چنــ

  

ــیار     ــتان هوشــ ــن داســ ــو زد ایــ ــه نیکــ کــ
  

ــز مگــــوي  کــــه پــــیش زنــــان راز هرگــ
  

ــخُن     ــویی سـ ــو گـ ــوي چـ ــه کـ ــابی بـ بازیـ
  

بـــــه کـــــاري مکـــــن نیـــــز فرمـــــان زن 
  

ــز نبینــــــی زنــــــی راي    زنکــــــه هرگــــ
  

 )40-295/38و  5/294(
 .274 ، ص2006؛ همو، 576 الف، ص 1380در این باره، ر.ك: خالقی مطلق،   .6
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  )547-368/544و  8/367(
بیت زیباي زیر عصاره دیدگاه حکیمانه فردوسی درباره برابري زن و مرد و تفاوت نداشتنِ دختر و پسر در 

  است: -برخالف ذهنیت سنتی حاکم بر فرهنگ گذشته ایران  -نظر او 
ــو  ــر چ ــین و ف ــد را باشــد آی فرزن

  

  گرامی به دل بر چه مـاده چـه نـر   
  

)1/103/219(  
  

  شاهنامه و اقوام دیگر (ترکان و اعراب)
ترین دشمن نبرد ایرانیان با تورانیان است. تورانیان که بزرگ شاهنامهموضوع اصلیِ بخش مهم و مفصلی از 

اند. علت نامیده شده» ترکان«و » ترك«هاي هی با واژهنژادي با ایرانیان گاایران و ایرانی هستند به رغم هم
 دو مفهوم / واژه متفاوت این است که در تاریخ واقعی ایران، اقـوام   شاهنامهدر » ترك«و » تورانی«اختالط

تاختنـد، از سـوي دیگـر در روایـات     نژاد از دشمنان و مهاجمانی بودند که به مرزهاي شرقی ایران میترك
ی (تاریخ روایی / ملی) شرق ایران محل سکونت و حمله تورانیان است. به دلیل ایـن اشـتراك   پهلوان  -ملّی
از دو حوزه تاریخ ملی و واقعی با هم درآمیختـه اسـت و در منـابع    » ترکان«و » تورانیان«تدریج دو واژه به

رانیان به خطا یکی فردوسی و بعضی متون تاریخی و ادبی ترکان و تو شاهنامهو به دنبال آن خود  شاهنامه
  7اند.انگاشته شده

، برخالف آنچه از سوي برخی افراد با نیتهـاي خـاص طـرح و    شاهنامهبر این اساس ترکان و تورانیان در 
یا مطابق کاربرد آن در زبان  -شود، هیچ ربطی به منطقه آذربایجان و آذربایجانیان ندارد؛ آذربایجان تکرار می

تنها دشمن ایران و ایرانی نیسـت / نیسـتند بلکـه ایـن ناحیـه یکـی از       دمانش نهو مر -فردوسی، آذرآبادگان 
ترین بخشهاي جغرافیاي حماسـه ملـی ایـران و روایـات آن اسـت.      ترین و مقدسترین، مورد احترامپراهمیت

 دهـد و محلی است که آزمون انتخاب جانشین کاووس در آنجا روي مـی  شاهنامهآذرآبادگان / آذربایجان، در 
رسد. آتشکده معروف آذرگشسپ در این کیخسرو با گشودن دژ بهمن در حدود اردبیل به شهریاري ایران می

      ناحیه است و بارها شاهانی چون کاووس، کیخسرو و انوشیروان براي یاري خواسـتن از خداونـد یـا بـه جـاي
ن و خطرگریـزان اسـت؛ مـثالً    شـدگا روند. آذرآبادگـان پناهگـاه امـنِ رانـده    آوردن شکر و ستایش به آنجا می

خخسروپرویز براي رهایی از خشم پدرش به آنجا می خواهد اي به برادرش از او میزاد در نامهگریزد و رستم فرّ
ترین دشمن داستانی ایرانیـان یعنـی افراسـیاب تـورانی در     که در برابر حمله اعراب به آذرآبادگان برود. بزرگ

  8شود.(اورمیه امروز) گرفتار و به دست کیخسرو کشته میآذربایجان و کنار دریاچه چیچست 
مندان حتماً باید به دو نکته مهم توجه جدي داشته باشند: نخست اینکه آذربایجانیان دانشجویان و عالقه

برخالف شهرت و تداولِ نادرست افواهی ترك نیستند و فقط زبان مادري و محلی آنها ترکی است کـه البتـه   
آید که پادشاه توران / ترکان، افراسـیاب،  هم برمی شاهنامهیشان نیست. این واقعیت تاریخی از تباردلیلِ ترك

                                                                                                                                                                      
؛ فـن  458 ص ،1383؛ سـرکاراتی،  67-60 ، صـص 1384؛ رضـا،  126 ، ص1382نیا، براي آگاهی بیشتر در این باره، ر.ك: رئیس  .7

 .Dais, 2000, p. 627؛ 74-72 ، صص1380، یسنا؛ 520 ، ص1383؛ یارشاطر، 727 ، ص1383گاباین، 
 .880-871 ، صص1374براي تفصیل در باب این رویدادها، ر.ك: اجاللی،   .8
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شود و در لشکرآرایی کیخسرو براي جنگ بزرگ با افراسـیاب و تورانیـان، بزرگـانی از    در آذربایجان کشته می
ن بـا تورانیـان / ترکـان در    بردع و اردبیل نیز در سپاه ایران هستند. دیگر اینکـه دشـمنی و نبردهـاي ایرانیـا    

اشـاره   )1شاهنامه (گونه که در مقدمه کتاب سبب تحقیر نژادي آنها از زبان فردوسی نشده و، همان شاهنامه
دوستانه مهتران توران نیز ستوده شده است. این نکته در کنار علّت شد، دالوریها و خصوصیات انسانی و میهن

 9شـاهنامه در » آذربایجـانی «و » آذربایجـان «و تفاوت این دو بـا مفهـوم    »تورانی«و » ترك«اختالط دو واژه 
بـازد و درسـت و دقیـق    اي رنـگ مـی  موضوعاتی است که گاهی زیر سایه هیاهوهاي افراطی و غیرعلمیِ عده

  شود.تبیین نمی
ی بـوده  نیز گاهی محل بحثها و اظهارنظرهاي احساس شاهنامهغیر از ترکان / تورانیان، جایگاه اعراب در 

اند، هم دشـمن آنهـا. ایـن قـوم در     است. در داستانهاي حماسه ملی ایران اعراب هم خویشاوند و یاور ایرانیان
تازند و روزگار هزارساله فرمانروایی ضـحاك  ادوار پادشاهی ضحاك، کاووس، دارا و شاپور ساسانی به ایران می

یک از این موارد نقـد و نکوهشـی دربـاره    ، ولی در هیچترین زمان تسلط داستانی آنها بر ایرانیان استطوالنی
 -دهد نیست؛ فقط در آخرین حمله و چیرگی آنها که در عصر یزدگرد سوم ساسانی روي می شاهنامهآنها در 

تـر  تر بودنِ زمان این واقعه تاریخی به دوره زندگی فردوسی و مدونان منابع او و ملموسشاید به دلیل نزدیک
  آمیزي علیه آنها آمده است.سخنان طعنه -آن براي ایرانیانی چون حکیم توس بودنِ تبعات 

 شـاهنامه الحاقی است و کاتبان و خواننـدگان   -همچون بیتهاي نکوهش زنان  -گونه ابیات بخشی از این
رین مشهورت 10گرایانه خویش را از زبان فردوسی بیان کنند.اند با سرودن و افزودن آنها احساسات ملیخواسته

خواننـد و براسـاس آنهـا بحـث     نمونه این دسته از ابیات برافزوده که هنوز هم برخی سهواً به نام فردوسی می
  کنند این دو بیت است:می

ز شــیر شــتر خــوردن و سوســمار
  

  عرب را به جایی رسیده است کـار 
  ججج

ــد آرزو   ــان کن ــک عجمش ــه مل ک
  

  تفو بـر تـو اي چـرخ گـردان تفـو     
  

  11)10س/ زیرنوی8/423(
اما شماري از ابیات نقد و نکوهشِ اعراب، اصلی و سروده فردوسی است کـه در قالـب سـه نامـه مطـرح      

خمی زاد به برادرش که چه بازتاب نظر مؤلّفان منبع فردوسی باشد و چه دیدگاه شود: نخست در نامه رستم فرّ
ران و سـتمها و خوارداشـتهاي آنهـا    خود شاعر، نقدي است از رفتارهاي ناشایست برخی از اعراب فـاتح در ایـ  

                                                                                                                                                                      
خ شاهنامهدر اهمیت و احترام آذربایجان و مردمان آن در   .9 ر سفارش خود بـه بـرادرش   زاد دو نظر فردوسی همین بس که رستم فرّ

  نامد:می» جاي بزرگان و آزادگان«این منطقه را 
ــی ــا آذرآبادگـــــــان  همـــــ تـــــــاز تـــــ

  

  به جاي بزرگان و آزادگان  
  
  

 )8/415/65(  
ــاره مقــام   ــدنلو،    شــاهنامهبــراي آگــاهی بیشــتر درب ــز، ر.ك: آی ــه آن نی ــان ب ــواع توجهــات آذربایجانی ، 1390در آذربایجــان و ان

 .251-248 صص
 .107-99 الف، صص 1385باره این بیتها، ر.ك: خطیبی، در  .10
؛ 20-17 ، صـص 1387؛ ترکـی،  179-177 ب، صـص  1389براي بحث درباره علل الحاقی بودن این دو بیـت، ر.ك: امیدسـاالر،     .11

 .102-100 الف، صص 1385؛ خطیبی، 284 صچهارم، ، بخش 2009خالقی مطلق، 
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خ 12نسبت به مردم سرزمین مغلوب. فرستد طعن و تعـریض از  زاد به سعد وقّاص میدر نامه دوم که رستم فرّ
تـر اینکـه سـعد پاسـخ آن را     زبان شخصیت رویداد (رستم) و احتماالً مربوط به مآخذ فردوسی اسـت و مهـم  

خسویه نیست. بردهد و در واقع نکوهشی یکمی   گوید:زاد میاي نمونه رستم فرّ
ورانبــه ســالی همــه دشــت نیــزه

  

ــا کــران    نیابنــد خــورد از کــران ت
  

که او را بباید بـه یـوز و بـه سـگ    
  

  که بر دشت نخچیر گیرد بـه تـگ  
  

  )153و  8/423/152(
  دهد:سعد هم پاسخ می

تــــن یزدگــــرد و جهــــان فــــراخ
  

ــاخ    ــوان و ک ــدان و ای ــاغ و می ــین ب   چن
  

گاه و همه جشن و سورهمه تخت و 
  

ــور       ــوي ح ــک م ــدار ی ــه دی ــرّم ب   نخ
  

)8/426/186/187(  
نویسد، مهاجمان را چنین در نامه دیگري نیز که یزدگرد هنگام گریز از برابر تازیان به مرزبانان توس می

  نکوهد:می
  از ایــن مــارخوار اهــرمن چهرگــان

  

ــی  ــرم بــ ــایی و شــ ــانز دانــ بهرگــ
  

  نـژاد  نه گنج و نه نام و نه تخـت و 
  

داد خواهنـــد گیتـــی بـــه بـــادهمـــی
  

  آب و رنـگ ... از این زاغسارانِ بـی 
  

نه هوش و نه دانش نه نـام و نـه ننـگ   
  

  )372و  369، 8/443/368(
درباره این بیتها هم مانند ابیات نکوهش زنان باید به دو نکته نقل سخن از زبان کسانِ داسـتان و بـودن   

ه کرد به طوري که مثالً مارخواري اعراب در نامه یزدگرد موضوعی اسـت  توج شاهنامهمضمون آنها در منابع 
  و احتماالً ساخته ذهن و زبان فردوسی نیست. 13که در متون پهلوي، فارسی و عربی به آن اشاره شده

کوتاه سخن اینکه بیتهاي اصلی و بعضی تعابیر تند فردوسی درباره اعـراب در بخـش پادشـاهیِ یزدگـرد     
انـد و ایـن بیـزاري و آزردگـی     ومی است که به حیثیت ارضی، ملی و فرهنگیِ سرزمینش تاختـه انتقاد او از ق

به عنـوان مسـلمانی شـیعه،     شاهنامهبرخاسته از گرایشهاي نژادپرستی نیست؛ زیرا فردوسی در جاهاي دیگر 
به نیکی و احترام یاد نژاد تبارِ دین و مذهب خویش را ستوده و از حیی قتیبۀ احتماالً عربپیامبر و امام عرب

  14کرده است.
  
  اي به نفوذ و تأثیر شاهنامه در فرهنگ و ادب ایران و جهاناشاره

از زمان پایان سرایش آن در جوانب متنوعی از زندگی و فرهنگ اصناف گوناگون مردم ایران حضور و  شاهنامه
نـد اسـتثناي معـدود بـا عبـارات،      شعرا، نویسندگان و مورخانِ پس از فردوسی غیر از چ 15تأثیر داشته است.

                                                                                                                                                                      
 .97-8/418/92، 1386ر.ك: فردوسی،   .12
 .105و  104 الف، صص 1385در این باره، ر.ك: خطیبی،   .13
 .63و  62 ، صص1369اي در این باره، ر.ك: محیط طباطبایی، براي اشاره  .14
 .167-161 ، صص  ه 1391براي بحثی در این باب، ر.ك: خالقی مطلق،   .15
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و از ابیاتش در نثر ادبی، تاریخی، حکمی یـا عرفـانی    1جمالت و ابیات مختلف فرزانه توس و اثر وي را ستوده
به کرّات در قصاید، غزلیات، قطعات و ... خود  شاهنامهشاعران از نامها و داستانهاي  2اند.خویش استفاده کرده

عرفانی، توصیف معشوق، تصویرگري طبیعت، طنز یالت تعلیمی، نمادپردازیهاي براي مدح بزرگان، ساختن تمث
 انـد و ایـن  هـا گرفتـه  و نقیضه، نعت نبی (ص) و منقبت امامان (ع) و ... به صورت بسیار متنوع و هنرمندانه بهره

شـته شـعر   در فرهنگ و ادب ایران است. این موضوع شـواهد فراوانـی از گذ   شاهنامهترین گونه تأثیر گسترده
اما چون در حدود بررسیهاي نگارنده قاآنی بـیش از گوینـدگان    3هاي معاصر داردفارسی تا جدیدترین سروده

در اینجـا تغـزّل یکـی از     4نشـان بدهـد و از آن اسـتفاده بکنـد     شاهنامهدیگر توانسته است اشراف خود را بر 
اي بـراي توصـیفات و   امی و داستانهاي شـاهنامه شود که در آن از اسهاي او درباره آغاز بهار آورده میقصیده

  مند شده است:تصویرسازي به زیبایی بهره
رستم عید از براي چشـم کـاووس بهـار   

  

آورددارو از دل دیــو خــزان مــی  نــوش  
  

ــع  ــدون ربی ــوچهر صــبا زي آفری ــا من ی
  

آوردنامــه ســلمِ دي از خــاوران مــیفــتح  
  

بهر دفع بیوراسپِ دي، گلستان کـاوه را 
  

آوردز گــل ســوري درفــش کاویــان مــیا  
  

رستم اردیبهشتی مژده نزد تـوسِ عیـد  
  

ــی     ــان م ــکبوسِ مهرگ ــالك اش آورداز ه
  

بهر نـاورد فرامـرزِ خریـف اینـک سـپهر     
  

آورداز کمــان بهمنــی تیــر و کمــان مــی  
  

یا پیـام کشـتنِ دارايِ دي را بـاد صـبح    
  

ــکندر صــاحب    ــرِ اس ــی در ب ــران م آوردق
  

ان را قـارنِ اردیبهشـت  یا شماساسِ خز
  

ــش    ــزة آت ــیدســتگیر از نی آوردفشــان م
  

یا نویـد قتـل کـرم هفتـواد دي، نسـیم     
  

آورددر چمن چـون اردشـیر بابکـان مـی      
  

یا گروي فصل دي را بر فراز تـلّ خـاك  
  

آوردگیوِ فروردین به خواري موکشـان مـی    
 

... خواهران الله و گل را ز هفت اندام خاك
  

5آوردتن ز راه هفت خـان مـی  همچو رویین  
  

نامها و اصطالحات مرتبط با آن نیز به  شاهنامهدر حوزه زبان فارسی افزون بر لغات، ترکیبات و کنایات 
المثلهاي فارسی در اصل مصـراعها و  صورت کنایه، ترکیب، تشبیه، مثل و ... کاربرد دارد و بسیاري از ضرب

 شاهنامهاوانی که درباره خود فردوسی و داستانها و شخصیتهاي روایتهاي شفاهی فر 6بیتهاي فردوسی است.
دهنده اقبالِ عمومیِ همه ایرانیان با سن، شغل نشان 7شده استدر فرهنگ عامیانه ایران ساخته و نقل می

در میان عامه مردم رواج و  شاهنامهترین نوع حضور و زادگاه مختلف به حماسه ملّی خودشان است. نمایان
                                                                                                                                                                      

 .264و  263 ، صص1390هایی، ر.ك: آیدنلو، براي دیدن نمونه  .1
 ه 1391نقل شده است. ر.ك: خالقی مطلق،  شاهنامهبیت از  917نوشته شده در فاصله قرون پنجم تا دهم مجموعاً  ظاهراً در متون  .2

 .297 ص ، ه 1381و نیز، ر.ك: همو،  168 ، ص
 .150-130 ، صص1372؛ مینوي، 39-34 ، صص1387؛ خاتمی، 268-265 ، صص1390هایی، ر.ك: آیدنلو، براي مالحظه نمونه  .3
 .161-131 ، صص1387آگاهی بیشتر، ر.ك: آیدنلو، براي   .4
 .146 ، ص1336قاآنی،   .5
 .28-1 ، صص1392زاده و یاحقّی، در این باره براي نمونه، ر.ك: واعظ  .6
ج؛ شیرمحمدیان، بهـرام و دادجـان عابـدزاده،     3، 1369براي دیدن بعضی از این داستانها، ر.ك: انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم،   .7

 م. 1996، دوشنبه، سفارت جمهوري اسالمی ایران، ا پیرامون فردوسی و قهرمانهاي شاهنامههقصه
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و پیونـدهاي عـاطفی جـالبی اسـت کـه از ایـن راه بـین         1خوانی و نقّالیصدساله سنت شاهنامهرونق چند
پهلوانی با حوادث و یالن و شهریاران آن ایجاد شده است؛ مثالً گزارشهایی هسـت    -شنوندگان روایات ملّی

انـه (محـلّ   خکشی بود مردم دیوارهاي قهـوه که در پایان نقّالی داستان رستم و سهراب که مجلس سهراب
رسـید همگـان   پوشانیدند و هنگامی که نقّال به لحظه تراژیک روایـت مـی  هاي سیاه مینقّالی) را با پارچه
در زنـدگی   شـاهنامه که از شواهد مهم میزان نفـوذ   -در یک مورد عجیب دیگر  2کردند.شیون و زاري می

کشـته شـدن رسـتم بـه نیرنـگ      یکی از سرشناسان شیراز، پـس از نقـل داسـتان     -گذشته ایرانیان است 
کند و طبقات مختلف مردم نابرادریش شغاد و گریستن مردم، در مسجد مجلس ختمی براي تهمتن برپا می

  3آیند!شیراز براي عرض تسلیت به مسجد می
انـد  گرفته شاهنامهایرانیان از دیرباز تا امروز بخشی از نامهاي فرزندان خویش را از اسامی پهلوانان و شاهان 

اي است (مثالً: قلعـه  حتی در سراسر ایران مکانهاي مختلفی وجود دارد که نامشان منسوب به کسان شاهنامه و
شهر، گردنه بیژن و ...). هنرمندان ایرانـی همـواره بـه حماسـه ملـی توجـه       آباد، فریدونسهراب، فرامرزان، رستم

، شاهنامهنویسهاي مصور اند. دستمند شدهبهره مهشاهنااند و احتماالً نگارگران بیش از دیگر هنرمندان از داشته
یکـی از   شـاهنامه دهـد کـه   اي به خوبی نشـان مـی  خانهتابلوهاي مستقل داستانهاي آن و مجالس نقاشی قهوه

هاي روایات و اشـخاص آن بـر در و دیـوار    در کنار این، نگاره 4ترین آثار نگارگري ایرانی بوده است.بخشمضمون
هـا،  بخش کتیبهو ابیاتش زینت 5ها و روي کاشی و فرش و سنگ و فلز نیز نقش بستها، زورخانههکاخها، گرمابه

  نویسان هنرمند بوده است.و آثار خوش 6سفالها
رابطـه متعـددي دارد و از زمـان نخسـتین      شـاهنامه نویسـی نیـز بـا    نامـه در حوزه مکتوبات هنري، نمایش

زاده ایرانشـهر در  (داستان رستم و سهراب و به قلـم حسـین کـاظم    هشاهناماي که در ایران براساس نامهنمایش
، صد و بیست و یک اثرِ مأخوذ از روایات حماسه ملی تهیـه شـده   1382.ش) نوشته شده تا سال   ه 1292سال 
در ادبیات داسـتانی معاصـر هـم     شاهنامهاین را هم باید افزود که غیر از شعرا و نثرنویسان گذشته، تأثیر  7است.

که  -زاده کرمانی) (نوشته مرحوم صنعتی رستم در قرن بیست و دومشود و عالوه بر آثاري مانند رمان یده مید
 -زدگی او در برابر مظاهر آن است در دنیاي امروز و درماندگی و شگفت شاهنامهپهلوان موضوع آن حضور جهان
 کشـانِ شب سـهراب محمد محمدعلی،  جم و جمکشادروان سیمین دانشور،  سووشونداستانهاي دیگري چون 

                                                                                                                                                                      
خوانی با نقّالی متفاوت است و نباید ایـن دو فـن را یکـی دانسـت.     کند که شاهنامهبراي آگاهی و توجه دانشجویان خاطرنشان می  .1

پهلـوانی گفتـه   -ست و نقّـالی بـه روایـت منثـورِ داسـتانهاي ملـی      فردوسی در میان جمع ا شاهنامهخوانی، خواندن عین متن شاهنامه
یا کـامالً مطـابق بـا آنهـا نیسـت و نقّـاالن دخـل و تصـرّفهاي گونـاگون در آنهـا انجـام             شاهنامهشود که همواره همان روایات می
 .284-280 ، صص1390خوانی و نقّالی در ایران، ر.ك: آیدنلو، دهند. براي مروري کوتاه بر شاهنامهمی

 .  39و  38 ، صص1385در این باره، ر.ك: میرشکرایی،   .2
 .167و  166 ، صص1353درباره این واقعه، ر.ك: مژده،   .3
 .50-1 ، صص1389؛ نامور مطلق و کنگرانی، 34-21 ، صص1388؛ سیمپسون، 1369در این باره، ر.ك: سیف،   .4
ــالبی،       .5 ــب، ر.ك: ط ــه ترتی ــتر ب ــاهی بیش ــراي آگ ــص1369ب ــی33-27 ، ص ــژاد، ؛ مکّ ــص1389ن ــی آوا، 91-73 ، ص ، 1389؛ تق

 .143-133 ، صص1389؛ صحرانورد، 132-111 صص
 .57-33 ، صص1381هایی، ر.ك: روحفر، براي دیدن نمونه  .6
 .207-196 ، صص1384براي فهرست این آثار، ر.ك: حنیف،   .7
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  1اند.اي متأثر شدهبیژن نجدي و ... هم به صورتهاي پیدا و پنهان از مضامین شاهنامه
فقط منحصر به ایران نیست و به لحاظ جغرافیایی در سرزمینهاي دیگر نیز نفـوذ و   شاهنامهقلمرو تأثیر 

هاي برخی از نمونه 2وشش زبان در دنیابه سیحداقل  شاهنامههاي مختلف حضور داشته است. غیر از ترجمه
مهم تأثیرات جهانیِ حماسه ملی ایران چنین است: در زمان عالءالدین کیقبـاد از سـلجوقیان روم (بـه سـال     

یک راهب بودایی ژاپنی در سال  3نگاشته شده بود. شاهنامه.ق) بر سنگهاي باروي قونیه ابیات حکمیِ   ه 618
خواهد کـه بـراي او چیـزي بـه     کند و از آنها میچین با سه بازرگان ایرانی دیدار می م در بندر زیتونِ 1217

و حـدود هفتصـد    4بوده شاهنامهنویسند که یکی از آن ابیات از یادگار بنویسند. آنها دو بیت و یک رباعی می
را از حفـظ   امهشـاهن محمد بن تغلق، فرمانرواي سلسله تغلق در هنـد،   5سال در معبدي ناشناخته مانده بود.

در آیینهاي قزّاقها  7روند.دهند و به زیارت آن میتاجیکان چین در منطقه خود قبر رستم را نشان می 6داشت.
هاي ساخت پاکستان رستم و سهراب ترین دوچرخهو معروف 8یکی از اسباب اصلی جهاز عروس بوده شاهنامه

اند بسیار جالـب اسـت کـه    الشعراي بهار نقل کردهاین مورد هم که مرحوم استاد ملک 9شده است.نامیده می
در لندن مجسمه فردوسی ... را بر سر قبر شوهر ملکه ویکتوریـا سـاخته و آن پیکـر باعظمـت را ... محتـرم      «

  10».دهندشمرده و به آن سالم می
  

  پژوهیچند دیدگاه نادرست در شاهنامه
بعضی نظریات نادرست مطرح شده کـه بـه    هنامهشادر چند ده سال اخیر، در مطالعات مربوط به فردوسی و 

گیري و انتشار بیشترِ آنها اهـداف و  دلیلِ مغایرت با اَسناد، قراین و ادلّه موجود مبناي علمی ندارد و در شکل
پـردازي،  سـتیزي، خیـال  گرایـی، شـاهنامه  خوانی، تعصب و افراط در ملـی اسبابی چون نامجویی از راه مخالف

و ... بیش از نیت تحقیقِ درست مـؤثر و نمایـان بـوده اسـت. در ایـن بخـش        شاهنامهسی و ناآشنایی با فردو
شـود تـا دانشـجویان و    پژوهـی ذکـر و بررسـی مـی    هـاي دیگرسـان در شـاهنامه   ترین نظریـه شماري از مهم

حتمـاً  مندان با آگاهی و هوشیاري نسبت به آنها از قبول، بازگویی و تـرویج چنـین تصـورات نادرسـتی     عالقه

                                                                                                                                                                      
 .86-84 صص، 1389؛ حقیقی، 77-51 ، صص1389در این باره، ر.ك: بزرگ بیگدلی،   .1
، 1369؛ رادفــر، 174-172 صــص ، ه 1391؛ خــالقی مطلــق، 252-215 ، صــص1390، ر.ك: افشــار، شــاهنامههــاي بــراي ترجمــه  .2

 .221-215 ، صص1363؛ صفا، 190-145 صص
 .902  ، ص1374ر.ك: منصوري،   .3
  قی مطلق الحاقی است:آمده و در تصحیح دکتر خال شاهنامهنویس این بیت با تفاوتهایی در ضبط در چند دست  .4

ــی    ــا رفتنــ ــت و مــ ــار اســ ــان یادگــ جهــ
  

ــه      ــد بــ ــردم نمانــ ــه مــ ــی بــ ــز مردمــ   جــ

  

 )1/ زیرنویس 5/403( 
 .64و  63 ، صص1374ر.ك: کورویانگی،   .5
 .647 ، ص1374ر.ك: محمدخان،   .6
 .58 ، ص1373زاده، ر.ك: سعداهللا  .7
 .9 ، ص1383ر.ك: باتیرخان،   .8
 .425 ، ص1369ر.ك: چوهدري،   .9

 .15 ب، ص 1345بهار،   .10



 )2شاهنامه (

37 

  پرهیز کنند.
را در دوره سامانیان به پایـان رسـانده و قبـل از آغـاز      شاهنامه. به نظر بعضی محققان، فردوسی نظم کامل 1

رسد و اخیـراً نیـز   این نظریه که سابقه طرح آن حداقل به دهه پنجاه شمسی می 1سلطنت محمود درگذشته است.
) وجـود مـدایح   1د چهار گـواهی و قرینـه کلـی نادرسـت اسـت:      به استنا 2در دو کتاب دیگر تکرار و تأکید شده،

) ذکر نام شخصیتهاي عصـر غزنـوي و رویـدادهاي تـاریخی ایـن      2؛ شاهنامههاي محمود غزنوي در همه نسخه
 400و  384در سـالهاي   شـاهنامه ) دو بیت اصلیِ مربوط بـه پایـان تـدوینهاي اول و دومِ    3؛ شاهنامهدوران در 

در عصـر محمـود و وفـات     شـاهنامه منابع تاریخی و ادبیِ کهن و معتبـر بـه پایـان یـافتن      ) اشاره همه4.ق؛   ه
  فردوسی در آن هنگام.

اي، هـاي مـاهواره  خـوانی، شـبکه  . در سالهاي اخیر در بعضـی محافـل دوسـتانه، انجمنهـاي شـاهنامه     2
شود که ح، تکرار و ترویج میاي طرهاي اینترنتی و معدودي از جلسات علمی و کتابها و مقاالت، اندیشهنوشته

سراسـر مبتنـی بـر     شاهنامهفردوسی مسلمان و شیعه نبوده است. براساس چنین پنداري در کتابی، دیباچه 
و یکـی از   3مـذهبی دانسـته شـده اسـت     -مطالب متون اوستایی و پهلوي و بدون هیچ اشاره اسالمی و دینی

دینی خویش را در اثري سترگ دین بوده که این بیي بیافردوسی سراینده«اند: محققان هم به تصریح نوشته
توان در رد این انگاره فارغ از مباحث و دالیل مختلف و طوالنیی که می 4».منعکس کرده است شاهنامهمانند 

به تنهایی براي اثبات مسلمانی و تشیع فردوسـی و   شاهنامهپیش کشید، بیت زیبا و شکوهمند زیر از مقدمه 
ر مذکور کافی است که:ابطالِ تصو  

بر این زادم و هم بـر ایـن بگـذرم   
  

  چنان دان که خـاك پـیِ حیـدرم   
  

)1/11/104(  
اند این بیت را الحاقی بدانند یا ضبط و قرائت آن را تغییر اي خواستهبه سبب همین صراحت و صالبت عده

ه مستند سه معیـار اصـلی داوري   گونه که نگارنده در یادداشتی مستقل نشان داده است، بیت بدهند ولی همان
هـاي کهـن و معتبـر    ) وضـعیت آن در نسـخه  1درباره اصلی یا افزوده بودن ابیات در فن تصحیح متـون یعنـی:   

خوانی اندیشه مذکور در آن بـا  ) هم3) موافقت لغات، ترکیبات، بالغت و نحو بیت با سبک فردوسی، 2، شاهنامه
   5و یقین از خود فردوسی است. بینی مذهبی و فکري فردوسی، به قطعجهان
در دانشگاه برکلـی امریکـا، فردوسـی را بـا آوردن      6. شاعر نامدار معاصر، شادروان احمد شاملو در سخنرانیی3

، ضحاك عادل و شاهنامهاند که در کشان معرفی کردهبرخی صفات ناسزاوار براي او، فئودالی خائن به طبقه زحمت
به شخصی ظالم تبدیل کرده و کاوه آهنگر را که آلـت دسـت اَشـراف از قـدرت افتـاده      پاخاسته از میان مردم را به

                                                                                                                                                                      
خ،  ؛ همـایون 115-101 ، صـص 1387؛ حصـوري،  23و  22 ، صـص 1350براي این نظریـه، ر.ك: اعتمـاد مقـدم،      .1 ، 2 ، ج1377فـرّ

 .1761-1757 صص
 .1387؛ وزیري، 1385فرد، ر.ك: عطایی  .2
 فرد، همان.ر.ك: عطایی  .3
 .369 ، ص1390وکیلی،   .4
 .10-7 الف، صص 1392ر.ك: آیدنلو،   .5
 ».جز یک مشت دروغ و یاوه نیستچیزي که امروز به نام تاریخ در اختیار داریم به«با عنوان   .6
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نشـیند  ستیز دانسته است که پس از شورش او فریدون به دلیل داشتنِ فرّه شاهی بر تخت میبوده، دادخواه و ستم
حوم شاملو هم چنـدبار  این تحلیل که قبل و بعد از مر 1کند.و نظام طبقاتیِ پیش از ضحاك را در جامعه حاکم می

از منـابع خـود    شاهنامهدرست نیست زیرا فردوسی در ترسیم نقش و شخصیت شاهان و پهلوانان در  2مطرح شده
استفاده و پیروي کرده و خویشکاري و ویژگیهاي آنها را با تصرّفات خویش به اهورایی و اهریمنی تغییر نداده است. 

کاوه و فریدون پرداخته ذهن یا دخالت فردوسی نیست. در تأیید این نکته گرایی از این روي ظلم ضحاك و اشرافی
در تقریباً همه منابع موجود دیگر اعم از اوستایی، پهلوي، فارسی و عربی نیز  شاهنامه همین گواهی بس که غیر از

  3ضحاك مخلوقی اهریمنی و زیانکار و فریدون شهریاري بزرگ و دادگر است.
آقاي ناصر پورپیرار که نظریات خالف آمد عادتی درباره تاریخ ایران دارند بر همین سـیاق  . محقّقی به نام 4

براي نظـم   شاهنامهاند فردوسی از طرف مرکز شعوبیِ تدوین شناسی نیز وارد شده و ادعا کردهبه قلمرو شاهنامه
اش. به زعم ایشان فردوسی این سرایی پیشۀ سفارشی او بوده است نه اندیشهاین کتاب برگزیده شده و شاهنامه

نیز با وي زنـی اسـت کـه در     شاهنامهکار را براي تأمین معاش خویش انجام داده و نخستین رابط مرکز تدوین 
) نبودن نام و نشـانی از  1این نظریه به دو دلیل نادرست است:  4کند.مقدمه داستان بیژن و منیژه از او یاد می

) تصـریح فردوسـی در مقدمـه    2یک از منابع تاریخی و ادبـی؛  سازي در هیچهسازمان یا مرکزِ شعوبیِ شاهنام
به آغاز نظم حماسه ملّی ایران و جستجوي منابع آن طبق خواست و عالقه شخصی خویش. دربـاره   شاهنامه

در مقدمـۀ کتـاب   » فردوسـی و محمـود  «به قصد بهره مالی نیز در بخش  شاهنامهباطل بودنِ پندار سرایش 
  بحث شد. )1( شاهنامه

ه شـفاهی و       » منابع شـاهنامه «تر در مبحث گونه که پیش. همان5 مـه گفتـه شـد، نظریـدر همـین مقد
لگا  شاهنامهشنیداري بودن منابع  که بیش از همه از سوي دو پژوهشگر امریکایی به نامهاي دیک دیویس و اُ

ن طرح و تکرار می ی و بیـرون از آن عرضـه شـده، قاطعانـه     بنابر دالیلی که از متن اثـر فردوسـ   5شوددیویدس
مندان احتماالً نباید فریفته غربی بودنِ این محقّقان و بازگویی دیدگاه آنها و دانشجویان و عالقه 6مردود است

  زبانِ امریکایی و اروپایی شوند.در نشریات انگلیسی
ش جلد منتشـر شـده اسـت    ساله آقاي فریدون جنیدي در شبه کوشش سی شاهنامه. اخیراً ویرایشی از 6

وچهار هزار بیت الحاقی و فقط شـانزده هـزار بیـت اصـلی و     ) که در آن حدود سی1387(تهران، بنیاد نیشابور، 
سروده فردوسی انگاشته شده است. از آنجاکه پس از چاپ این متن بعضـی از دوسـتداران حماسـه ملّـی ایـران      

اند باید به صراحت اعـالم  فردوسی را بر این ویرایش گذاشتهاساس داوریهاي خویش درباره ابیات اصلی و افزوده 
وهفت کرد که روش کارِ ویراستارِ ارجمند این چاپ براي تشخیص بیتهاي اصلی و الحاقی درست نیست و بیست

                                                                                                                                                                      
 .11-6 ، صص1369(گزارش)، » پذیر استحقیقت چقدر آسیب«ر.ك:   .1
 .1388؛ همو، 1378؛ حصوري، 1370؛ جوادي، 1374؛ بهداد، 1369از جمله، ر.ك: آویشن،   .2
 .1377هاجرانی، در این باره، ر.ك: م  .3
 .262و  259، 258، 250، 247، 238 ، صص1380ر.ك: پورپیرار،   .4
 .110-92 ، صص1377؛ دیویس، 1378براي دیدن اهم مباحث و استداللهاي ایشان، ر.ك: دیویدسن،   .5
صفحات پیشـین مراجعـه    در» منابع شاهنامه«ترین نقدهاي این دیدگاه به زیرنویسهاي مبحث مربوط در بخش براي آگاهی از مهم  .6

 شود.
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انـد در برابـر اصـل اساسـیِ توجـه بـه       معیاري که ایشان در پیشـگفتار خـویش بـراي ایـن منظـور ذکـر کـرده       
و مقابله آنها ضوابط فرعی و جانبی است. از این روي دانشجویان باید توجه داشته باشند  امهشاهننویسهاي دست

مندانه و طوالنیِ ویراستار و نیز تبلیغاتی که ممکن است در برخی به رغم زحمات عالقه شاهنامهکه این ویرایش 
  1و ارجاع نیست. انجمنهاي خاص درباره آن صورت بگیرد به لحاظ اصول علمی هرگز قابل استفاده

ادعا شده که حماسه ملّی ایران داراي دو بخش اصلی و افزوده است. از  معماي شاهنامه. در کتابی به نام 7
اصل است که نـاظم آن زرتشـتی    شاهنامۀآغاز کتاب تا پایان پادشاهی کیخسرو و نیز داستان رستم و اسفندیار 

 -غیر از هزار و چند بیت دقیقی و روایت رسـتم و اسـفندیار    - بوده، و از فرمانروایی لهراسپ تا آخر کار یزدگرد
هـاي او  اصل بوده و لذا سـروده  شاهنامۀافزوده و سروده فردوسی است. فردوسی دبیر سراینده زرتشتیِ  شاهنامه

را در اختیار داشته است؛ چون بیست سال در نگهداري آنها کوشـیده و سـپس ابیـات خـود را بـدانها پیوسـته،       
این فرضـیه بـه سـه     2گرایی ایرانیان، سی سال گفته است.سرایی خویش را بنابر مبالغهسالهاي شاهنامه مجموع

تـرین زمـان بـه فردوسـی تـا امـروز همـه از        دلیل باطل است: اول اینکه منابع مختلف ادبی و تاریخی از نزدیک
عدها در شـکل کنـونی تلفیـق شـده     متفاوت (اصلی و فرعی) که ب شاهنامهاند نه دو فردوسی یاد کرده شاهنامه

رسـد. سـوم اینکـه همـاهنگیِ     بخشهاي اصلی و افزوده به نظر نمی شاهنامهنویسهاي فراوان باشد؛ ثانیاً در دست
  3کند که کلِّ آن آفریده ذهن و زبان یک نفر است.از آغاز تا پایان ثابت می شاهنامهسبکیِ سراسر 

به مثابه متنی عرفـانی تلقّـی شـده اسـت کـه داسـتانها و        هنامهشا. در بعضی کتابها و مقاالت معاصران، 8
شخصیتهاي آن معناي نمادین دارد و باید به اصطالحات و مفاهیم عرفانی تأویل شود. بر پایـه چنـین تصـوري    

هاي شهوانی، سیاوش نفـس مطمئنّـه، زال روحِ   است که مثالً سودابه و کاووس نماد نفس اماره، تهمینه خواسته
ه شده به تاریکیِ عالم ماده، رستم سالک راه، نبرد رستم و اسفندیار درگیـري نفـس و جسـم و ... تفسـیر     افکند

بـراي تبیـین بهتـر مسـائل      شـاهنامه به رغم استفاده تصویري، نمادین و تمثیلی از کسان و روایات  4شده است.
سنایی، عطّار، سهروردي، ادهم خلخالی  عرفانی و نمادگزاري صوفیانۀ آن در برخی آثار و اشعار گذشتگان (مانند:

از متـون سـدة    شاهنامهاین نوع تحلیل و تفسیر در کارهاي تحقیقی معاصر درست و پذیرفته نیست زیرا  5...)  و
چهارم هجري است و در این زمان هنوز عرفان به معناي اصطالحی آن در ادب فارسی وارد نشده بود و آنچه در 

شـود زهـد و تعلـیم و حکمـت اسـت. دیگـر اینکـه موضـوع         و پس از آن دیده میو برخی اشعار پیش  شاهنامه
شد و در اصل تاریخ ملّی / تا دوره قاجار تاریخ واقعی ایران انگاشته می -گونه که قبالً اشاره شد همان - شاهنامه

حماسـی،  تـوان از اثـري   اسـاطیري اسـت و هرگـز نبایـد و نمـی       -روایی این کشور در قالب داستانهاي حماسی
  اساطیري و تاریخی ولو با تأویل گزارشی عرفانی به دست داد.

                                                                                                                                                                      
، آینـه میـراث  ، »تصحیح نوآیین شاهنامه (بررسی ویرایش فریـدون جنیـدي)  «براي نقد مفصل این ویرایش، ر.ك: آیدنلو، سجاد،   .1

 .68-5 ، صص1390)، زمستان 49سال نهم، شماره دوم (پیاپی 
 .  97و  59، 51، 45، 38، 37، 30، 24، 8 ، صص1384ر.ك: وکیلی،   .2
سـال دهـم، شـماره    ، نامـه پارسـی  ، »پژوهـی آمد عادت در شـاهنامه خالف«، ر.ك: آیدنلو، سجاد، معماي شاهنامهاي نقد کتاب بر  .3

 .123-103 ، صص1384)، زمستان 38چهارم (پیاپی 
 .346-388 ، صص1377؛ محمودي بختیاري، 1387پناه، ؛ قائم1386گونه تأویالت، ر.ك: بصیري، براي دیدن بعضی از این  .4
 .243-241 ، صص1390ها، ر.ك: آیدنلو، براي مالحظه برخی نمونه  .5
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  مخالفت با فردوسی و شاهنامه
در تـاریخ فرهنـگ و ادب ایـران ایـن      شاهنامهموضوع جالب و در عین حال عجیب و متناقض در سرگذشت 

کوهش و مخالفت نیز به دور است که این اثر و سراینده آن در کنار احترام و اقبال هزار و چند ساله از نقد و ن
اي هزار ساله دارد و از زمان خود فرزانه توس که اثـرش  گریزي سابقهستیزي و فردوسینمانده است. شاهنامه

شود آغاز شده است. نمودهاي اساسی این طرد و معارضه در آن روزگار به دو در دربار غزنوي مقبول واقع نمی
در غالب کتابهاي ادبی و تاریخیِ تـألیف شـده در    شاهنامهفردوسی و شود. یکی تغافل از نام صورت دیده می

سراي سالجقه در باب حکـیم  و دیگر، طعن و تعریضِ بعضی شاعرانِ مدیحه 1حوزه نفوذ غزنویان و سلجوقیان
  توس و اثرش. براي نمونه امیر معزّي گفته است:

    من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ
مر   از کجا آورد و ب   یهوده چـرا گفـت آن سـ

  

ــوام    ــن خصــم ت ــه م ــد ک ــتم گوی ــت روس در قیام
  

  
تا چرا بر من دروغ محض بستی سر به سر  

  

ــیاري دروغ    ــت بس ــه اس ــتم گفت ــه او از روس گرچ
  

  
2گفتــۀ مــا راســت اســت از پادشــاه نــامور  

  

(و بـه طـور کلـی     هشـاهنام تصور تقابـل و تعـارضِ    شاهنامهترین نوع مخالفت با فردوسی و احتماالً مهم
تـرین سـند   مذهبی اسـت. قـدیمی   -داستانهاي ملّیِ ایران پیش از اسالم) با مسائل، موضوعات و روایات دینی

.ق) اسـت   ه 482ربیع (سـروده   نامۀعلیستیزيِ مذهبی نیز که تاکنون شناخته شده، منظومه ادبی شاهنامه
و ادبیِ حماسه ملی ایـران و تـأثرّات گونـاگون از آن،    که ناظم آن در عین اعتقاد و احترام به ارزشهاي هنري 

  را نکوهیده است: شاهنامهمحتواي پیش از اسالم (مغانه) 
  خوانـدن مـزن الف تـو    شهنامهبه 

  

ــو     ــراف تـ ــار اَشـ ــن در آثـ ــر کـ نظـ
  

  تو از رستم و طوس چندین مگوي
  

ــوده  ــوي بیه ــن ک ــوي در ای ــان مپ گوی
  

  نامـه خوانـدن نباشـد هنـر    که مغ
  

ــی ــعل ــر  هنام ــر و ف ــود فخ ــدن ب 3خوان
  

  ز شهنامه و رستم و گیو و طـوس 
  

مگر بر فسوس ]کذا[سخن نشنود دین 
  

ــی   خوانــد زفــان خــرد   نامــهعل
  

4که تا زو بـه هـر دو جهـان بـر خـورد     
  

هاي استمرار داشته است و از نمونه -حتی تا روزگار ما  -از قرن پنجم به بعد  شاهنامهگونه نگاه به این
اشاره  تاریخ محمدي.ق) در کتاب   ه 8و  7هاي شیخ حسن کاشی (سده توان به تعابیر و توصیهدیگرش می

مندان نظم فارسی خواسـته اسـت کـه بـه     خوانده و از عالقه» نامهگنه«و » قصه مجاز«را  شاهنامهکرد که 

                                                                                                                                                                      
 .165-160 ، صص1375؛ همو، 71-65 ، صص1372در این باره، ر.ك: ریاحی،   .1
 .247 ، ص1385امیرمعزّي،   .2
 .2979-135/2977، 1389ربیع،   .3
 .6759و  303/6758همو،   .4
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 شـاهنامه مقلّـدان   قاسمی گنابادي که خود از 1جاي این کتاب، اخبار پیامبر (ص) و امامان (ع) را بخوانند.
 2معرفی کرده» نیاز از اسالم / برداشته از طریق حق گامجمعی همه بی«است، فردوسی را راوي داستانهاي 

و شاعري به نام / تخلّص جوهري بر حکیم توس خرده گرفته است که چرا به جاي توجه به دالوریهاي امام 
در دوره معاصر هم کسانی با اطالق  3اشته است.حسین (ع) و یاران ایشان، گروهی گبر را ستوده و بزرگ د

کـه   4انـد آرامگـاه فردوسـی را ویـران کننـد     بر حماسه ملی ایران کوشیده» شاهنامۀ نیرنگ و دروغ«تعبیر 
راینده         خوشبختانه موفق نشده ت خـود فردوسـی نیـز بـه عنـوان سـاز نقـد و   شـاهنامه اند. طبعـاً شخصـی
عطـار و   اسرارنامهصون نمانده و مثالً بنابر داستانی که نخستین بار در گونه تلقّی منکوهشهاي ناشی از این

کـه منـابع بعـدي بـه نادرسـت او را ابوالقاسـم        -سپس مآخذ دیگر نقل شده است شیخی به نام ابوالقاسم 
به این دلیل که فردوسی مادح گبران بوده است بر  -اند گرگانی (صورت صحیح: کرّگانی / کرّکانی) دانسته

بینـد کـه بـه سـبب یـک بیـت       خواند و البته شب نیز شاعر را به خواب مـی ر او پس از وفات نماز نمیپیک
.ق) هـم فردوسـی را بـا      ه 1199شخصی به نام آشوب هندي (درگذشـتۀ   5توحیدیش آمرزیده شده است.

غِ مغ نسب«صفاتی چون  ت کـرده اسـت   » ز اسالم بیگانه با کفر خـویش «و » پرستگبر آتش«، »م6.مـذم 
از موضع دینی و مذهبی  شاهنامهمندان توجه خواهند داشت که مخالفت با فردوسی و دانشجویان و عالقه
اجتماعی ایران فقط از سوي معدودي از متعصبان ناآشنا با متن این اثـر بـوده اسـت و      -در تاریخ فرهنگی

فـی و انکـار وي و اثـرش    دانستند هرگـز از ایـن منظـر بـه ن    عموم مردم که فردوسی را حکیمی معتقد می
  7اند.نپرداخته

با جستجو در تاریخ ادبی و اجتماعی ایران و حتی کشورهاي دیگر، باز شواهدي از انواعِ تلقّیات انتقـادي  
اي براي اینکه بگوید حکمت برتـر  شود. از جمله انوري، شاعر نامدار، در قطعهیافته می شاهنامهیا خصمانه از 

 شـفاي را در مقابـل   شـاهنامه سینا اشاره کـرده و  » کمال بوعلی«در برابر » دوسینقصان فر«از شعر است به 
یکی از نقّاالن دوره قاجاري به نام حسین اسمال چرك براساس ایـن پنـدار کـه     8سینا هیچ شمرده است.ابن

بـه هـزل    کارنامه شاهان بیدادگر و پهلوانان ظالم است براي اینکه آن را خوار کند بخشی از مـتن را شاهنامه 
همچنین شخصی با نام عالم جان داغستانی دو جلد کتاب به زبان عربی نوشته اسـت تـا بـه     9درآورده است؛

در روزگار ما هم وابستگان جریان / مکتب  10زعم خویش ثابت کند افراسیاب بر حق و رستم نامرد بوده است.
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شـهنامه گـو هرگـز مبـاش     شـفا هرکجا آمد   
  

  

 )659، ص 2، ج 1376(انوري، 
 .513و  512، صص 5، ج 1369ر.ك: شهري،   .9

 .306 ، ص1384، هاي پاریسنامهر.ك:   .10
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بدانها اشاره شد، به نقد و » قوام دیگرشاهنامه و ا«پان ترکیسم که بدون توجه دقیق به مطالبی که در بخش 
خواهنـد حکـیم تـوس را شـعوبی،     گرایان افراطی که میپردازند و نیز ملّیو فردوسی می شاهنامهخوارداشت 

گریز، غیر مسلمان، زرتشتی و ... معرّفـی کننـد هریـک بـه تعبیـر عامیانـه از یـک سـوي بـام افـراط و           اسالم
ترین مخالفان و معارضان حماسه ملی د و متأسفانه دانسته یا ندانسته اصلیانزدگیِ غیر علمی افتادهاحساسات

  ایران هستند.
بـه ویـژه    -غیر از نکـوهش و نقـدهاي برخاسـته از مخالفـت، گـاهی بعضـی شـاعرانِ بعـد از فردوسـی          

اهی انـد کـه بـراي آگـ    هـایی گرفتـه  از دیدگاههاي گوناگون بـر او و اثـرش خـرده    -سرایان مقلّد وي منظومه
کنیم. اسدي توسـی همشـهري فردوسـی بـه     مندان در این بخش به چند نمونه اشاره میدانشجویان و عالقه

  نیاورده است: شاهنامهصورت تلویحی ایراد گرفته است که چرا فردوسی روایات دالوري گرشاسپ را در 
ــه  ــهنامهب ــوي  ش ــیِ نغزگ فردوس

  

ــوي  ــرد گ ــدگان ب ــیشِ گوین کــه از پ
  

ــال  ــاد رزم ی ــودبســی ی ــرده ب ن ک
  

از ایــن داســتان یــاد نــاورده بــود    
  

سته هم زان درخت د این رنهالی ب
  

1بار و پژمرده سختشده خشک و بی
  

داشـتند کـه بایـد همـه داسـتانهاي      کردنـد یـا دوسـت مـی    و دیگرانی که تصـور مـی   -اشکال نظر اسدي 
اند فردوسی در کار خویش پیرو ساختار روایـی  این است که توجه نکرده -باشد  شاهنامهپهلوانی ایران در   -ملّی

منابعش بوده و حتی براي حفظ وحدت موضوعی و داستانیِ حماسه ملّی ایران و نیـز نگرانـی از پایـان گـرفتن     
توانسته است به دست بیاورد احتماالً اقدام ، از میان مآخذ خود یا روایاتی که میشاهنامهعمرش و ناتمام ماندن 

گویی سخن گفتن پس از اشاره به اینکه پراکنده بوستانسعدي در مقدمه باب پنجم  2ه است.کردبه انتخاب می
ادعـا   3بلیغ ندانسته و این کار را به دیگران ختم یافته دانسته است،» خشت و کوپال و گرز گران«او را در شیوه 

  کرده که:
نداند که ما را سـرِ جنـگ نیسـت   

  

  وگرنه مجال سـخن تنـگ نیسـت   
  

در این شـیوه چـالش کنـیم    بیا تا
  

  4سر خصم را سـنگ بـالش کنـیم   
  

برابـري بـا فردوسـی در    » خشـت و کوپـال و گـرز گـران    «در شـیوه  » چـالش «اگر خواسـت سـعدي از   
  5نتوانسته است از عهده این ادعا برآید. بوستانسرایی باشد، براساس روایات حماسه

از توقع مالی فردوسی از محمود انتقاد کـرده و   شاهنامۀ نواب عالیقاسمی حسینی گنابادي در منظومه 
  گفته است:

  ز محمــــود و فردوســــیم در مــــالل
  

حالبخت است و آن خستهکه این تیره  
  

                                                                                                                                                                      
 .18-20/16، 1317اسدي،   .1
 .56و  55 ، صص1387براي آگاهی بیشتر درباره این موضوع، ر.ك: آیدنلو،   .2
کـــه فکـــرش بلیـــغ اســـت و رایـــش بلنـــد  .3

  

در ایـــن شـــیوه زهـــد و طامـــات و پنـــد      
  

ــران    ــرز گـ ــال و گـ ــه در خشـــت و کوپـ نـ
  

کـــه آن شـــیوه خـــتم اســـت بـــر دیگـــران   
  

 )2505و  136/2504، 1384(سعدي،  
 .2507و  136/2506، 1384سعدي،   .4
 .56-44 ، صص1369؛ وحیدیان کامیار، 168-153 ، صص4137براي آگاهی بیشتر در این باره، ر.ك: امامی،   .5
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ــورت  ــه صـ ــیِ خامـ ــاریکـــی از نـ   نگـ
  

در اوصـــاف جمعـــی ز دیـــن برکنـــار  
  

  ز دونـــان دلـــش آرزومنـــد گـــنج    
  

ــج  ز دون   ــار رنـــ ــا گرفتـــ همتیهـــ
  

  بچو قانون، دل از فکـر سـیمش خـرا   
  

رگ جــانش افتــاده در پــیچ و تــاب     
  

ــه   ــه اندوخت ــع کیس ــل در طم ــو گ   چ
  

1هـتـوخـگر سـش جـَامـعهاي خـمـط  
  

راییِ فردوسـی   یافته شاهنامههاي مشهور و گسترشناگفته پیداست که این اعتراضات مبتنی بر افسانه سـ
دعلی    دربـاره نادرسـتی آنهـا ب    )1شاهنامه (به امید دریافت صله محمود است که در مقدمه  حـث شـد. محمـ

، سخن فردوسی را به سبب اشتمال بر داستانهاي رستم و شخصیتهاي زرتشـتی  شاهنامه نادريتوسی، ناظم 
  (شاهان و پهلوانان ایران پیش از اسالم) درخور نقد دانسته است:

ــتی   ــی انگاش ــرد وح ــش خ کالم
  

بــه تعظــیمش از جــاي برخاســتی
  

ــۀ رســـتم داســـتان    اگـــر قصـ
  

ــی ــدح  نم ــا م ــود ی ــتیانب 2زردش
  

اش بر فردوسی ایراد گرفته کـه در ذکـر   ساالرنامهشاه در عبدالحسین میرزا از لشکریان دوره مظفرالدین
نامهاي پادشاهان و اشخاص تاریخ ملی ایران گرفتار سهو و تحریف شده و اسامی همه شهریاران را به ترتیـب  

  نیاورده است:
در آن نامهایی کـه او گفتـه اسـت   

  

  تحریفهـا رفتـه اسـت    بسی سهو و
  

همان در زمانهـاي شـاهان پـیش   
  

  بسی کرده تلفیـق از کـم و بـیش   
  

ــام  ــهان را تمـ ــام شـ ــاورده نـ نیـ
  

  3به ترتیب از ایشان نبرده است نام
  

پهلوانی ایران  -این انتقاد هم به سان ایراد اسدي ناشی از عالقه سنّتی ایرانیان به بودن همه روایات ملّی
توانسته توجهی به مسئله استفاده و پیروي فردوسی از منابع مکتوبی است که اصوالً نمیبی و نیز شاهنامهدر 

  4شامل همه گزارشهاي متنوع تاریخ ملّی / روایی (با تمام اختالفها در جزئیات) باشد.
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