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  فردوسي تأمالتي دربارة منابع و شيوة كار
 

  سجاد آيدنلو
  

  
  مقدمه:

تـرين مباحـث    يكي از پرتكرارترين و درعين حـال دشـوارترين و پيچيـده   
گيـري وي از   شناختي، موضـوع منبـع يـا منـابع فردوسـي و شـيوة بهـره        شاهنامه

سـة ملـي   در اين باره از زمان نخستين پژوهشهاي علمي در بـاب حما  )1(آنهاست.
ايران تا امروز، نظريات بسيار و گوناگوني ارائه شده كـه مجمـوع آنهـا بعضـي از     

تر كرده و در مواردي گاه به نتـابج قطعـي نيـز     زواياي تاريك اين بحث را روشن
اشارة آشكار و مستند خود فردوسي در ديباچة شـاهنامه بـه منبـع     )2(رسيده است.
ند سند و قرينة بيروني، اين اصل را كه ) و نيز چ145-14/107-1/11كار (خالقي 

مأخذ بنيادين وي شاهنامة ابومنصوري بوده، ثابت كرده است و هرگونه ترديـد و  
خواهد بود. اما نكتة مهـم  » هياهوي بسيار از براي هيچ«انكار در اين باب، مصدق 

و قابل بحث، اين پرسش است كه آيا اين متن منثور، يگانه مأخذ فردوسي در كار 
م شاهنامه بوده يا اين كه فرزانة توس از منابع ديگر نيز اسـتفاده كـرده اسـت؟    نظ

                                                            

  .147تا  85ص  ،1383دانشگاه تبريز، پاييز  ادبيات و علوم انساني ةدانشكدنشرية  *
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 )3(م1954بار پژوهشگر آلماني، كورت هـاينريش هـانزن، در سـال     ظاهراً نخستين
قبول استناد شاهنامة فردوسي به منبـع / منـابعي غيـر از شـاهنامة ابومنصـوري را      

برده اسـت   ع ديگري هم بهره مياين كه آيا وي از مراج«دشوار دانست و نوشت: 
[منظور غير از شاهنامة ابومنصوري] مطلبي نيست كـه بـه صـورت قطـع و يقـين      

، 1374(هانزن » توان پذيرفت. ساني چنين چيزي را نميآروشن شده باشد ولي به 
پژوه ايرانـي، فرضـية احتمـالي هـانزن را بـا       ) سالها پس از وي، دو شاهنامه4ص 

بنده در «اند:  مطرح كردند، دكتر محمود اميدساالر نوشته صراحت و تأكيد بيشتري
دارم كه در سرتاسر شاهنامه حكـايتي وجـود نـدارد كـه از      اينجا صريحاً اظهار مي

 علـي اي «و » منبع كتبي مشخصي يعني از شاهنامة ابومنصوري اخذ نشـده باشـد.  
از شـاهنامة   دانم كه فردوسي داسـتاني از منبعـي بـه غيـر     حال بنده بسيار بعيد مي

، سـه كتـاب دربـارة    1381(اميدسـاالر،  » ابومنصوري در كتاب خود آورده باشـد. 
خـان رسـتم، بيـژن و منيـژه و      ، هفـت 1381، هم او 139فردوسي و شاهنامه، ص 

) آقاي ابوالفضل خطيبي نيز معتقدند: 198نكاتي دربارة منبع و شعر فردوسي، ص 
توب شاهنامة ابومنصوري بوده اسـت.  به احتمال قوي، اساس كار او فقط متن مك«

شـناس   ويژه شاهنامه ) با اين كه بيشتر محققان (به73و  55، صص 1381(خطيبي، 
گيري فردوسي از منـابع متعـدد را    برجسته دكتر جالل خالقي مطلق) موضوع بهره

، 1376، تفضـلي  295و  294، صـص  1374اند (براي نمونه، رك: بـرتلس   پذيرفته
تكـرار در شـاهنامه، ص    1381، هـم او  525، ص 1377ق ، خالقي مطلـ 274ص 
آن هنر اصلي فردوسي كـه ناگفتـه و ناشـناخته مانـده اسـت،       1379، رياحي 473

سـن   ، كريسـتن 34، ص 1381، هـم او  74ص  1375كـوب   ، زرين63-57صص 
، نولدكـه  15-9، صص 1372، مرتضوي 414، ص 1377، متيني، 171، ص 1368
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پاسـخ   دوستخواه اين پرسـش مهـم را همچنـان بـي    ) دكتر جليل 570، ص 1370
هاي شاهنامه، خاستگاه دوگانه و ديـدگاههاي   ، پشتوانه1380دانند. (دوستخواه  مي

كوشـيم تـا از جوانـب     ) در بخش نخست اين مقالـه مـي  55و  54دوگونه، صص 
  گوناگون به اين بحث بپردازيم تا شايد پاسخي مستند و مقبول حاصل شود.

نامة فردوسي اين اسـت كـه وي در    ريباً پذيرفته شدة زندگيمات تقاز مسلّ
هــ . ق نيـز نظـم     370هـ . ق) به دنيا آمـده و درحـدود سـال    330(يا  329سال 

رسمي شاهنامه را آغاز كرده است. با رويكرد بـه ايـن دو نكتـه، پرسشـي كـه در      
رسد، اين است كـه آيـا فردوسـي در دوران     حوزة موضوع مورد بحث به ذهن مي

سرايي داشته يا اينكـه   هاي شعري و داستان سال پيش از شروع شاهنامه، تجربه 40
اي به استقبال كار سترگ و سنگيني چون نظم حماسة ملي ايران  بدون هيچ پيشينه

آيد. آنجـا كـه    رفته است؟ نخستين قرينه در اين باب از متن شاهنامه به دست مي
بومنصوري بـه شـاعر، او را چنـين    مهربان دوست فردوسي پس از دادن شاهنامة ا

  مي ستايد:
  گشاده زبان و جوانيت هست
  سخن گفتن پهلوانيت هست

  )1/4/143(خالقي 
اين كه فردوسي در محل اقامت و نزد دوستان خويش به عنوان سـخنوري  

دهـد كـه    سرا (سخن گفتن پهلواني) معروف بوده است، نشان مي فصيح و حماسه
غـاز رسـمي كـار، داسـتان يـا      آيابي به منبع اصلي و به احتمال بسيار، پيش از دست

هـايي از آن   داستانهايي از روايات ملي و پهلواني را به نظم درآورده و شايد نسخه
افزون بر ايـن دليـل متنـي كـه      )4(مندان پخش شده بود. نيز در ميان ياران و عالقه
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يق تاريخي ممكن است بعضي آن را از نوع گفتارهاي شاعرانه در مقدمه و نه حقا
توان اشاره كرد؛ ازجمله ايـن كـه    و قابل استناد بپندارند، به چند دليل عقلي نيز مي

بوده اسـت لـذا بـا توجـه بـه شـرايط       » دهقان«دة خانداني رفردوسي زاييده و پرو
ها در روزگار فردوسي (مانند گرايش به داستانهاي ملـي   گونه خانواده فرهنگي اين

آنها) از يك سو و زندگي او در شهري كه محيط آن  و پهلواني و نقل و نگهداري
از سـوي ديگـر، بسـيار     )5(پرور و پذيراي داسـتانهاي باسـتان بـوده اسـت     حماسه

ا توانايي فردوسـي و آن شـور و جـوش ملـي كـه      بنمايد كه شاعري  نامحتمل مي
ترين شيوة ممكن رخ نموده است، تا چهل سالگي كه  تر در شاهنامه به عالي سپس
هاي انديشگي انسان و نمودهـاي آن در    بهترين زمان تكوين و تكميل پايهمعموالً

قوالب مختلف است ـ اثري از هنر و هيجانـات خـويش را آشـكار نكـرده و بـه       
يكباره آن هم پس از كشته شدن دقيقي در پي اتمام كار او برآمده باشد؛ درحـالي  

داري  منبـع و عهـده  براي بـه دسـت آوردن    )6(كه همين مشتاقي و شتاب فردوسي
تواند بهتـرين گـواه آمـادگي و پختگـي مبتنـي بـر        چنان دشوار، خود مي كاري آن
داستان شـد كـه:    هاي قبلي او باشد و به گمان بسيار بايد با هانري ماسه هم تجربه

به هر صورت بايد پذيرفت كه فردوسي پيش از آغاز بـه موضـوعهاي حماسـي،    «
) از ايـن روي بسـياري از   66، ص 1375سـه  (ما» حرفة شاعري را آموختـه بـود.  

هـ . ق داسـتانهايي   370پژوهان بر اين باورند كه فردوسي، پيش از حدود  شاهنامه
، 73، ص 1346از منابع ديگر حماسـي و ملـي سـروده بـوده اسـت (اسـتاريكف       

، زمان و زندگي فردوسي و پيونـدهاي  1380، دوستخواه 102، ص 1362زاده  تقي
، 1375، هـم او  52و  48، صـص  1372، ريـاحي  123رانش، ص وزگـا  ر او با هـم 

) و در اين ميان دربارة 56، ص 1369، نولدكه 81، ص 1369، مول 86-79صص 
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انـد   تعلق داستان بيژن و منيژه به دوران جواني شاعر، تقريباً به اتفاق نظـر رسـيده  
بـه سـالهاي   چنان كه دكتر خالقي مطلق، بنا بر داليلي، نظم اين داستان را مربـوط  

دانند (خالقي مطلـق   سرايي دقيقي مي هـ . ق) و حتي قبل از شاهنامه 360تا  350(
اما دكتر اميدساالر  )7()402-400و  393، نگاهي به هزار بيت دقيقي، صص 1381

و دكتر كتـايون مزداپـور    )8(پذيرند (همان) و آقاي خطيبي (همان) اين نظر را نمي
ين كيخسرو از زبان رستم در اين داستان، بـا مـتن   نيز به سبب همانندي آشكارآفر

اي در جاي جاي فصل بيست و يكم كتاب پهلوي شايست ناشايسـت و   شعرگونه
هاي پهلوي كه كاربرد پـر بسـامدي در    نيز انطباق برخي از تعبيرات داستان با واژه

متون پارسي دري كهن ندارد، منبع بيژن و منيژه را طبق اشارة خـود فردوسـي بـه    
دانند و معتقدند كه علت تفاوت زبان اين داستان با بخشهاي ديگر  بان پهلوي ميز

ـ كه مورد نظر بيشتر محققان بوده اسـت ـ در همـين نكتـه اسـت، نـه جـواني و        
-177، صـص  1379و نيز اكبـرزاده   136، ص 1380تجربگي شاعر. (مزداپور  كم

ع شـاهنامه، داسـتان /   ) به اعتقاد نگارنده در اين كه فردوسي، پـيش از شـرو  182
داستانهايي سروده بوده و در نتيجه از منبع / منابعي جـز از شـاهنامة ابومنصـوري    

تـوان ترديـد كـرد امـا تشـخيص و تعيـين ايـن         ت، به دشواري ميسبهره گرفته ا
روايات به آساني ممكن نيست و تنها با بررسـي دقيـق و گسـتردة مـتن شـاهنامه      

، شـايد بتـوان بـه نتـايجي احتمـالي رسـيد. در       )9(براساس بعضي معيارها و قراين
هـاي   حاشية اين موضوع اشاره بدين نكته نيز الزم اسـت كـه بـا پـذيرش تجربـه     

) اين احتمال كه بعضـي از  370-329شعري فردوسي در چهل سال آغازين عمر (
، 1346اشعار غيرحماسي منسوب به فردوسـي (دربـارة ايـن اشـعار اسـتاريكف،      

-133، صص 1362زاده  ، تقي360و  359، صص 1374س ، برتل205-202صص 
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، مهـر  5، شـمارة  2، رضازادة شفق، اشعار متفرقة فردوسي، مجلة مهـر، سـال   134
، 2، ج 1381، رزمجـو  146-144، صـص  1375، رياحي 618-615، صص 1313

) 94-86، صص 1372مينوي  ،402-400، صص 1370، مدبري 515-511صص 
گيرد و در بين اين چنـد ده بيـت، غزلـي كـه در      سرودة خود وي باشد، قوت مي

تاريخ گزيده، عرفات، مخزن الغرائب و مجمع الفصحا آمده، بيشـتر بـه اصـطالح    
مشكل بتوان نفي كرد كه شـعر  «نويسد:  وار است چنان كه استاريكف مي فردوسي

ليريك زير كه مثل شاهنامه در بحر متقارب سـاخته شـده... متعلـق بـه فردوسـي      
  )10()202، ص 1346(استاريكف » باشد. نمي

  شبي در برت گر برآسودمي
  سر فخر بر آسمان سودمي
  قلم در كف تير بشكستمي

  كاله از سر ماه بربودمي
  به قدر از نهم چرخ بگذشتمي
  به پي فرق گردون بفرسودمي
  جمال تو گر زان كه من دارمي

  به جاي تو گر زان كه من بودمي
  به بيچارگان رحمت آوردمي

  اندگان بر، ببخشودميبه درم
انفراد يـا تعـدد منبـع / منـابع     «قرينة عقلي ـ متني (توأمان) ديگر در بحث  

هاي شـاهنامه دو تـاريخ    نويس مسئلة تدوينهاي شاهنامه است. در دست» فردوسي
هـ . ق براي پايان ايـن اثـر ذكـر شـده كـه هـردو اصـيل و از خـود          400و  384
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، )11()421يخ روز پايان نظم شاهنامه، ص ، تار1381فردوسي است. (خالقي مطلق 
اند كه شاهنامه دو تدوين داشـته   پژوهان به اين نتيجه رسيده بر همين بنياد شاهنامه

و شايد چند سال بعد.   400تا  384و دوم، از  384تا  370است، نخست از حدود 
درنـگ پـس از در اختيـار     آنجايي كه فردوسي سرايش رسـمي شـاهنامه را بـي   از 
تن شاهنامة ابومنصوري آغاز كرده، معمول و منطقي اين است كه تا پايان نظم گرف

  گويد: اين متن دست از كار مستمر نكشيده باشد، پس زماني كه مي
  سرآمد كنون قصة يزدگرد
  به ماه سفندارمذ روز ارد

  ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چار
  به نام جهان داور كردگار

  گار  يا: ز هجرت شده سيصد از روز
  چو هشتاد و چار از برش برشمار
  يا:  گذشته از آن سال سيصد شمار

  )12(بر او برفزون بود هشتاد و چار
به احتمال قريب به يقين نظم منبع اصلي خويش را به سـر رسـانده چـون    
نامعقول و غيرطبيعي است كه وي بـدون پايـان يـافتن كـار، تـاريخي بـراي ايـن        

سـال   14قص رها كند. از اين روي محتمالً در موضوع ذكر و درواقع، سخن را نا
) مشغول نظم شاهنامة ابومنصـوري بـوده   384-370نخست يا همان تدوين اول (

است و پس از اتمام آن به تدوين دوم شاهنامه پرداختـه كـه بـا توجـه بـه زمـان       
هاي پيشـين و افـزايش مـدايح     ساله يا بيشتر آن، در كنار جرح و تعديل سروده16

به نظم درآورده، در  370يگران، داستان / داستانهايي را كه قبل از سال محمود و د
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ساختة اصلي منظومه گنجانده و حتي شـايد روايـاتي از منبـع / منـابع ديگـر نيـز       
سروده و بر متن افزوده است چنان كه يكي از محققـان، اضـافات تـدوين دوم را    

، 1369، هـم او  66، 1357انـد. (محـيط طباطبـايي     بيست هـزار بيـت حـدس زده   
). به هرحال منطقاً شايد نتوان گفـت كـه   262شاهنامه چگونه به پايان رسيد؟ ص 

سال (يا بيشتر) فقط بـه بررسـي و اصـالح محتـواي تـدوين       16فردوسي در اين 
نخست و اضافه كردن داستان / داستانهاي قبل و چند ده بيت ستايش و ديباچه و 

مان طوالني روايت يا روايتهـاي ديگـري   وصف حال و... مشغول بوده و در اين ز
نظم نكرده است و همين نكته خود دليل عقلي ديگري براي اسـتفادة فردوسـي از   
منبع / منابعي جز از شاهنامة ابومنصوري اسـت. در مـتن شـاهنامه نيـز چنـد جـا       

تـوان گفـت خـود فردوسـي هـم از نظـم شـاهنامة         اشاراتي آمده اسـت كـه مـي   
) سـخن رانـده اسـت. بـراي نمونـه در      384-370هاي (ابومنصوري در فاصلة سال

) 394سالگي خويش (سال  65خطبة داستان جنگ بزرگ كيخسرو ـ كه ظاهراً در  
  گويد: سروده است ـ مي

  بپيوستم اين نامة باستان
  پسنديده از دفتر راستان

  كه تا روز پيري مرا بر دهد
  ر دهدساف بزرگي و دينار و

  اي نديدم جهاندار بخشنده
  اي داختري راد و رخشندهبلن

  همي داشتم تا كي آيد پديد
  جوادي كه جودش نخواهد كليد
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  ... بدان گه كه بد سال پنجاه و هشت
  تر شدم چون جواني گذشت توان

  خروشي شنيدم ز گيتي بلند
  گزند   كه انديشه شد تيز و تن بي

  )44و  43و  35-172/32و  4/171(خالقي 
اريخي استوار و قابل اعتماد باشد و از مقولـة  اگر اين بيتها بر پاية حقيقتي ت

سازي براي مدح شمرده نشود (چون فردوسي بـه صـراحت    پردازي و زمينه سخن
 )13(كند كه هنگام اختتام نظم نامة باسـتان (مـراد: شـاهنامة ابومنصـوري)     اشاره مي

 58پادشاه درخوري وجود نداشت تـا اثـر را پيشـكش وي كنـد تـا ايـن كـه در        
توان نتيجـه گرفـت    هـ . ق) نام و آوازة محمود را شنيد) مي 387برابر ( اش سالگي

سـال   3كه نظم شاهنامه ابومنصوري (نامة داستان) در همان تدوين نخست يعنـي  
سر رسـيده اسـت. در مـؤخرة ابيـات دقيقـي نيـز پـس از وصـف          به 387پيش از 

  گويد: شاهنامة ابومنصوري (يكي نامه بود از گه باستان...) مي
  ن اين نامه فرخ گرفتم به فالم

  همي رنج بردم به بسيار سال  
  اي نديدم سزاوار بخشنده

  اي به گاه كيان بر درخشنده
  همم اين سخن بر دل آسان نبود
  جز از خامشي هيچ درمان نبود

  ... سخن را نگه داشتم سال بيست
  بدان تا سزاوار اين رنج كيست

  )1053و  1049-1047/  177و  5/176(خالقي 
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كنـد كـه بـراي سـرودن      در اينجا نيز بسان نمونة پيشين فردوسي بيـان مـي  
شاهنامة ابومنصوري (اين نامه) رنج بسياري بـرد ولـي شـهرياري شايسـته بـراي      

سال نگه داشـت تـا بـر     20تقديم كتاب نيافت و سخن (كتاب منظوم) خويش را 
ال بسـيار،  محمود عرضه كند. با توجه به اين كه بيست سال مورد نظـر بـه احتمـ   

يا چند سال  400) تا اتمام تدوين دوم (384فاصلة تقريبي و كلي تدوين نخست (
ــدامين   ــاحي، محم ــد) اســت (ري ــم او 36، 1372بع ــر در 1379، ه ــأملي ديگ ، ت

) پـس نظـم   66شماري زندگي فردوسـي و سـير تـدوين و تكميـل آن، ص      سال
توقيع «در پايان  شاهنامة ابومنصوري در تحرير اول فردوسي صورت گرفته است.

هم مشابه مطالب مذكور اما كوتاهتر دربارة شاهنامة ابومنصوري آمـده  » انوشيروان
  است:

  همي گفتم اين نامه را چند گاه
  نهان بد ز خورشيد و كيوان و ماه
  چو تاج سخن نام محمود گشت
  ستايش به آفاق موجود گشت

  )3819و  276/3818و  8/257(مسكو 
ي درونماية شاهنامة ابومنصوري و بـه تبـع آن،   مشخص كردن دقيق و قطع

ساخت تدوين نخست شاهنامة فردوسي به دليل ازبـين رفـتن مـتن اصـلي منبـع      
و اين  )14(منثور تقريباً غيرممكن است و تنها به استناد مقدمة بر جاي ماندة اين اثر

سنت معمول در تاريخهاي اسـالمي آن روزگـار كـه گذشـتة ايـران باسـتان را از       
طـور كلـي    انـد، بـه   كـرده  شاهي كيومرث تا پايان كار يزدگزد سوم گزارش مـي پاد
توان گفت كه شاهنامة ابومنصوري نيـز بـه همـان شـيوة خداينامـة ساسـاني و        مي
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تــر تــواريخ عصــر اســالمي، رويــدادهاي ايــن دورة زمــاني را بــه همــراه   ســپس
الة پهلـوي و  هايي از برخي مĤخذ ديگر، مانند اخبار آزادسـرو و چنـد رسـ    افزوده

و همين حـوادث و داسـتانها پيكـرة اصـلي و      )15(ترجمة عربي، در بر داشته است
داده كـه اضـافات بعـدي در مطـاوي آن      اولين شاهنامة فردوسـي را تشـكيل مـي   

گنجانده شده است. با وجود اين باز شايد بتوان از راههايي به بعضـي احتمـاالت   
خسـت شـاهنامه رسـيد؛ ازجملـه ايـن      دربارة محتواي اين مأخذ مفقود و تحرير ن

قراين، اشارات فردوسي به سالهاي عمر خويش در مقدمـه، ميـان و مـتن بعضـي     
سـالگي)   71و  67يـا   65، 63، 61، 60، 58داستانهاست و چون همة اين سـالها ( 

سالگي فردوسي) اسـت، ممكـن    55يا  54مربوط به پس از پايان تدوين نخست (
هـاي   خشها يا روايات داراي اين سالها از افـزوده است چنين تصور شود كه همه ب

گونـه نيسـت و در جاهـايي كـه      تدوين دوم است، حال آنكه در بيشتر موارد ايـن 
شكار و مبتني بر قرينه يا دليل ميان سن فردوسـي و زمـان نظـم داسـتان     آپيوندي 

 وجود ندارد، بايد احتمال داد كه تنها آن بيت يا ابيات متضمن سـال عمـر و مـثالً   
وصف حال، مربوط به تغيير و تصرفات تدوين دوم است كه در ساختار بخشهاي 
پيشين گنجانده شده است نـه همـة آن داسـتان، بـراي نشـان دادن يكـي از ايـن        

كننده، اين دو بيـت در پايـان شـهرياري شـاپور ذواالكتـاف نمونـة        اشارات گمراه
  تواند باشد: خوبي مي

  چو شست و سه شد سال شد گوش كر
  يين و فرّآبيشي چرا جويم ز 

  كنون داستانهاي شاه اردشير
  بگويم ز گفتار من ياد گير

  )660و  7/256/659(مسكو 



 ١٦  32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

بيت  17در اينجا اگر فقط به صرف ظاهر سخن داوري شود، بايد گفت كه 
پادشاهي اردشير كه پس از اين دو بيت آمده، در تـدوين نخسـت و بـه دنبـال آن     

 63( 394يـا   393سـت و فردوسـي آنهـا را در سـال     شاهنامة ابومنصوري نبوده ا
گونـه بيتهـاي    سالگي) سروده و افزوده است، درصورتي كه بايد توجه داشت اين

ارتباطي ميان دو داسـتان (كنـون داسـتانهاي...) از اضـافات تحريـر دوم اسـت و       
، ارتباطي با تاريخ نظم و بعضاً ترتيب داستانها از نظر زماني، ندارد. (خالقي مطلـق 

) در ميان بخشـهاي دربـر دارنـدة    54، دربارة عنوان داستان دوازده رخ، ص 1381
اي كه براي فرزندش پيش از آغاز  سال زندگي فردوسي، فقط دربارة سوگ سروده

توان اطمينان داشت كه مربوط به همان  داستانهاي بهرام چوبين گنجانده است، مي
سـالگي فردوسـي)    57يا  65( 396 يا 394مورد اشاره يعني سال  )16(زمان تقريبي

است و در دوران تدوين دوم و همزمان با درگذشت فرزند سـروده شـده اسـت.    
اي كه دربارة اين مرثيه به صورت پرسـش شـايان تأمـل و بررسـي بـه نظـر        نكته

رسد، اين است كه چرا قطعة مورد نظر در اين قسمت شـاهنامه و نـه    نگارنده مي
تـوان حـدس زد كـه مـثالً      و آيا بر اين اسـاس مـي  جاهاي ديگر، وارد شده است 

حادثة مرگ پسر فردوسي هم زمان با تجديد نظـر در ايـن بخـش روي داده و از    
 394جا نيز افزوده شده است، پس فردوسي درحدود سـالهاي (  اين روي در همان

) مشغول بررسي و بازخواني پادشاهي خسروپرويز در تدوين نخست ....... 396 -
بومنصوري به نكتة باريك و مهم ديگري نيز بايـد پرداخـت. چنـان كـه     شاهنامة ا

ترين ترجمـة عربـي موجـود     دانند، كهن خوبي مي محققان و عالقمندان شاهنامه به
) بـر  621 - 620است كه در سـالهاي (  )17(شاهنامه، فعالً ترجمة بنداري اصفهاني

اهنامه بـوده،  هـاي شـناخته شـدة شـ     نـويس  تر از دست اي كه قديمي اساس نسخه
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 384صورت گرفته است. در پايان اين ترجمه در تاريخ پايان يافتن شاهنامه، سال 
 ةسـنآخرهـا   ةسـنثالثـين   ةحتي تنسي لي نظم هذا الكتاب في مـد «ذكر شده است: 

اربع و ثمانين و ثلث مائه و هو يشـتمل علـي متـين الـف بيـت و جعلتـه تـذكره        
) بـا  276، ص 2، ج 1413(البنـداري  » نالقاسم محمود بـن سـبكتكي   للسلطان ابي

اي  رويكرد بدين تاريخ، شايد برخي گمان كنند كه كـار بنـداري بـر بنيـاد نسـخه     
، 1363هـ . ق)بـوده اسـت (صـفا     384استوار بوده كه مربوط به تدوين نخست (

 ةتوان به محتـوا و پيكـر   ) و از اين طريق مي102، ص 1370، دبيرسياقي 216ص 
اهنامة ابومنصوري دست يافت؛ چنان كه مرحوم استاد محـيط  اصلي تحرير اول ش

ترين صورت بازمانـده از   تنها ترجمة عربي بنداري كه قديمي«اند:  طباطبايي نوشته
اسـت،   384گذارد و تاريخ ختم آن هم مقيد به  شاهنامه را زير نظر پژوهندگان مي

بـر پژوهنـدگان   تاحدي كه شايد بتواند قالب اصلي و طـرح ابتـدايي شـاهنامه را    
، نظـري بـه آخـر شـاهنامة فردوسـي و      1389(محـيط طباطبـايي   » عرضه بـدارد. 
) ولي از آنجايي كه شمار بيتهاي شاهنامه در ايـن ترجمـه رقـم    226شاهنامه، ص 

 30هزار بيـت و مـدت زمـان سـرايش آن      60معروف (ولي غير اصيل و نامعتبر) 
 384فته است ـ و در سال  سال است و از اهداي كتاب به محمود غزنوي سخن ر

هنوز محمود بر سرير سلطنت نبوده ـ ايـن نظـر پـذيرفتني نيسـت و بـه احتمـال        
اي از دو تحرير شاهنامه بـوده كـه    نويس مورد استفادة بنداري، آميزه فراوان، دست

، ص 1372در آن حفظ شده بوده اسـت (ريـاحي    تاريخ مربوط به تدوين نخست
، هـم او  83، ص 1373)، فشـاركي  741و  740، صـص  1374، خالقي مطلـق  35

) افزون بر اين داليل، اگر بپذيريم كـه ترجمـة بنـداري، درونمايـة     56، ص 1379
نظر از  دهد، به دليل همخواني محتواي اين ترجمه ـ صرف  تدوين اول را نشان مي
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ها و چاپهاي موجود شاهنامه، بايـد ايـن دو    بعضي حذف و اختصارات ـ با نسخه 
قبول كنيم كه فردوسي، از منبع ديگري غير از شاهنامة ابومنصوري  موضوع را هم

سال تـدوين دوم هـيچ داسـتاني بـه نظـم       16-18 رتر از آن، د بهره نگرفته و مهم
درنياورده است؛ درصورتي كه اين هردو فرضيه چنان كه پيشـتر نيـز اشـاره شـد،     

يزي بـوده  سخت محل ترديد است و حجم تحرير نخست شاهنامه، كمتر از آن چ
توانـد تقريبـاً    است كه ما امروز در اختيار داريم. درنتيجه ترجمة بنداري نيـز نمـي  

هيچ كمكي براي تعيين محتواي تدوين نخست شاهنامه بكنـد. در ايـن موضـوع،    
غـرر  «منبع و قرينه نسبتاً معتبرتري كه مورد استناد پژوهشگران قرار گرفته، كتاب 

ثعالبي نيشابوري (مرغني؟) اسـت كـه يكـي  از    از » اخبار ملوك الفرس و سيرهم
مأخذ اصلي آن، شاهنامة ابومنصوري بوده است. (براي منابع غـرر اخبـار: ثعـالبي    

) 15، ص 1372، صص شصت و پنج و نود و يك ـ نـود و هفـت، هـم او     1368
انـد   نظر به همين اشتراك مأخذ غرر و شاهنامه بعضي محققان به اين نتيجه رسيده

تانهايي مانند: هفت خان رسـتم، رسـتم و سـهراب، بيـژن و منيـژه و      كه چون داس
رستم و اكوان ديو در غرر ثعالبي نيامده پس در شاهنامة ابومنصوري نيـز نبـوده و   

، 86و  85، صـص  1369فردوسي آنها را از منابعي ديگر سـروده اسـت (نولدكـه    
ي مورخ بـوده  اي ديگر معتقدند كه چون ثعالب ) در مقابل عده178، ص 1363صفا 

يا با روايـات پـس و پـيش مـرتبط     است، داستانهايي را كه صبغة تاريخي نداشته 
؛ خـالقي  160، ص 1374نبوده خود به عمد نياورده و حذف كرده است. (هـانزن  

، هفت خـان  1381، اميدساالر 469و  460، تكرار در شاهنامه، صص 1381مطلق 
، 196و  195شـعر فردوسـي، صـص     رستم، بيژن و منيژه و نكاتي دربارة منـابع و 

) به گمان نگارنده، در اينجا نيـز همـان مشـكل در    66و  65، صص 1381خطيبي 
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كند؛ بـدين   دست نبودن اصل شاهنامة ابومنصوري، صدور نظر قطعي را دشوار مي
ماند كه: اگر  گونه هنوز در ذهن محقق و منتقد باقي مي معني كه پرسشهايي از اين

ستانهاي منبع در متن غرر، تاريخي و غيـر تـاريخي بـودن    معيار حفظ و حذف دا
آنهاست پس چرا رواياتي بسان هفت خـان اسـفنديار و رسـتم و اسـفنديار كنـار      
گذاشته نشده است و آيا اساساً در نگرش تاريخي مورخان آن عصر، تفاوتي ميان 

ديار، مثالً داستان هفت خان رستم با اسفنديار يا رستم و سهراب با رسـتم و اسـفن  
از نظر تاريخي بودن يا نبودن آنها وجود داشته است؟ و نيز اگر ثعالبي رواياتي را 

ظاهر با رويدادهاي پيشين و پسين پيوستگي ندارند، حذف كرده است، پـس   كه به
چرا داستانهايي مانند آزمون دژ بهمن و انتخاب كيخسرو به شاهي، داسـتان فـرود   

هم  رتيب و تسلسل روايات شاهنامه از داستانهاي بهكه تعدادي از آنها در ت )18(و...
شود؟ البته ايـن نكتـه را نيـز     پيوسته و معلول يكديگرند، در غرر ثعالبي ديده نمي

بايد افزود كه ثعالبي پس از ذكر زادن رستم و توصيفي از توان و باال و مـنش وي  
تنهـايي بـه    كـه بـه   آمد تا آنجا تا به جايي رسيد كه بر دالوران پيروز مي«گويد:  مي

ايستاد. اين همـه در   خاست و يك تنه در برابر گروهي مي رويارويي لشكري برمي
) امـا  89، ص 1372(ثعالبي » گزارش زندگي و كار رستم از اين پس خواهد آمد.

تا پايان حضور رستم، جز از چند اشارة بسـيار كلـي و كوتـاه بـه نبردهـاي او بـا       
تان رستم و اسفنديار و رستم و شغاد ـ كه برخالف  افراسياب و تورانيان و دو داس

هاي رستم را بـا آن برجسـتگي ويـژه و مـورد نظـر نشـان        روايات ديگر، پهلواني
دهد ـ ذكري از زندگي و رزمهاي رستم در متن غرر نيست. لذا شـايد بتـوان     نمي

تري از سرگذشـت و نبردهـاي رسـتم در اختيـار      احتمال داد كه داستانهاي مفصل
رغم وعدة پيشـين، از آوردن آنهـا ـ محـتمالً بـه دليـل        بي بوده است و او عليثعال
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تـوان   ـ سر باز زده است، بـر همـين پايـه نمـي      )19(تفصيل و افزايش حجم مطلب
صرف بود و نبود برخي داستانهاي رستم در غرر ثعالبي را، دليل قطعي نبودن آنها 

براي نمونه داستان هفت خان  در شاهنامة ابومنصوري دانست، از بين اين روايات
ر غرر اخبـار نيسـت و او نخسـتين واقعـة مهـم روزگـار       درستم و نبرد مازندران 

اي  خردانة وي به يمن (هاماوران) آورده است اما مقدمـه  كاووس را لشكركشي بي
آورد دقيقاً همان آغاز داستان مازندران در شـاهنامه اسـت    كه براي اين رويداد مي

هاي يمن (بـه جـاي    آيد و با وصف زيبايي به درگاه كاووس ميكه ديوي رامشگر 
انگيزد و پهلوانان نيز با وجود نادرسـت   مازندران) وي را براي رفتن بدان جا برمي

دانستن اين كار (همچون مخالفت با لشكركشي به مازندران) به ناچار فرمان او را 
ديـو در شـاهنامه   نهند، جالب است كه توصيف يمن با سـرود مازنـدراني    سر مي

هـايش   من چه گويم از يمن، از زيبايي«) بسيار نزديك است: 34-2/4/25(خالقي 
هايش، خوشا به روزگار باشندگان آن، تابسـتانش گـرم نيسـت و     يا كه از پاكيزگي
انگيـز و   باغهايش رنگارنگ و هـوا خوشـبو و گلهـاي آن دل     ...زمستانش سرد نه

جفت و دارايـيش بـيش از ريـگ     گان، جفتبخش و پرند اندازهاي آن شادي چشم
بيابان است، زنانش باغي از زيبايي و ماه تمام در زمين، شـاهدانش مايـة نـوازش    

  ) براساس اين قرينه...........114، ص 1372(ثعالبي » همال در شهرها. چشم و بي
مد به گمان بسيار شاهنامة ابومنصوري بـوده ـ وجـود داشـته و او     آدر پيش

را (به هر دليـل) حـذف كـرده و بـه داسـتان بعـدي يعنـي نبـرد          خود اين بخش
 ـ، درحالي كه به اعتقاد اشپيگل و دكتر خالقي مطلق  )20(ه استدهاماوران پيونده ز

تر و كهن اسـت كـه    و برخالف نظر نولدكه ـ گويا داستان مازندران روايتي اصيل 
) 416، ص 1381نبرد هاماوران بر پايه الگـوي آن سـاخته شـده اسـت. (نولدكـه      
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دربارة داستان رستم و سهراب، قرينة بيروني مهمي در دسـت اسـت كـه تـاكنون     
  بدان توجه و اشاره نشده است، قطران تبريزي در قصيده اي به مطلع:

  وار شد از نوبهار و بخت جوان بهشت
  پديد گشت گل خرمي كه بود نهان

  گويد: در جايي مي
  هميشه گفت همي پور رستم آن سهراب

  ي ايران آورد لشكر تورانچو سو
  كه من پسر بوم و رستمم پدر باشد

  دار در كيهان دگر چه باشد ديهيم
  )285، ص 1362(قطران 

كه بيت دوم دقيقاً ناظر بر بيت زير از داستان رستم و سهراب اسـت و بـه سـبب    
تـوان گفـت كـه از مـتن منظـوم داسـتان        اشارة ظريف به عين سخن فردوسي مي

  استفاده شده است:
  چو رستم پدر باشد و من پسر

  نيايد به گيتي يكي تاجور
  )2/127/124(خالقي 
» امير ابوالحسـن و اميـر ابوالفضـل   «با توجه به اين كه اين قصيده در مدح 

هـ . ق (بـين   430است و قطران در روزگار جواني خويش و ظاهراً پيش از سال 
، ص 1369فروزانفر ( ) در خدمت امير ابوالحسن لشكري بوده است،430تا  420
) بنـابراين قبـل   110و  109، صص 1374كوب  ، زرين423، ص 1373، صفا 498

، بـا  از اين تاريخ و احتماالً در زماني كه با ديوانهاي دقيقي و منجيك مأنوس بوده
داستان رستم و سهراب آشنا شده است، از اينجاست كه دربارة روايـت فردوسـي   



 ٢٢  32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ن كه فردوسي، داستان را پيش از آغاز شـاهنامه  آيد: نخست اي دو احتمال پديد مي
اي از آن طـي ايـن چنـد ده سـال در      ) نظـم كـرده و نسـخه   370(قبل از حـدود  

آذربايجان به دست قطران رسيده است، پس منبعي جدا از شـاهنامة ابومنصـوري   
داشته است چنان كه بيشتر پژوهشگران (ازجمله دكتر خالقي مطلـق) بـه تلـويح،    

، خـالقي مطلـق   178، ص 1363، صـفا  85، ص 1369ذيرند (نولدكـه  پ اين را مي
) دوم اينكه داستان در تـدوين نخسـت شـاهنامه ـ و بـه تبـع آن       525، ص 1377

هـايي از ايـن تـدوين     ) كه نسـخه 384شاهنامة ابومنصوري ـ بوده و پس از سال ( 
كـه  نويسي نيز در اختيار قطران قرار گرفتـه اسـت، ايـن گمـان      فراهم آمده، دست

قطران از نسخة نهايي (تدوين دوم) شاهنامه بهره گرفته باشـد، بـه علـت فاصـله     
شنايي قطران با داسـتان و  آزماني تقريباً كمتر از سي سال ميان پايان اين تدوين و 

نيز بعد مكاني خراسان (تـوس) و آذربايجـان (تبريـز) ـ و در مقابـل آن طـوالني       
ل نسـخه در آن دوران ـ بسـيار ضـعيف     هاي انتقـا  بودن زمان استنساخ و دشواري

است چنان كه ديوانهـاي آن دو شـاعر ديگـر خراسـاني يعنـي دقيقـي و منجيـك        
) در دسـت  438ترمذي نيز كه قطران به استناد سفرنامة ناصرخسرو پيش از سال (

هاي سدة چهارم هجـري   ) هردو مربوط به ميانه9، ص 1373داشته، (ناصرخسرو 
 370دوين نخست شاهنامه) است؛ چرا كه دقيقي پـيش از ( (تقريباً زمان تنظيم و ت

هـ. ق) كشته شده و منجيك هم شاعر نيمة دوم قـرن چهـارم و معاصـر او بـوده     
است. مسئله منبع داستانهاي رستم در شاهنامه و بودن يا نبـودن آنهـا در شـاهنامة    

لوي بـوده  نامه په هاي خداي ابومنصوري به مستند ديباچة فردوسي بر پاية بازمانده
بيشتر شامل اخبـار پادشـاهان و گـزارش خشـك جنگهـا      «ها نيز  است و خداينامه

ويـژه روايـات    انـد، بـه   بوده... و بسياري از داستانهاي حماسي را... در بـر نداشـته  
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سيستان [كه] مجزا به وسيلة دهقانان ايراني در دورة اسالمي به فارسي روايـت يـا   
و نيز يارشـاطر   33سراي باستان، ص  حماسه ،1372(خالقي مطلق » ترجمه شده...

يك از ايـن داسـتانها    تواند باشد كه هيچ ) تصور ابتدايي چنين مي567، ص 1373
گونه كه خود فردوسـي در   در شاهنامة ابومنصوري نيز وجود نداشته است و همان

يا همـان  » نامة خسروان«مقدمة داستان رستم و شغاد بيان كرده، اين روايات را از 
  خبار سرو باز آورده است:ا

  يكي پير بد نامش آزاد سرو
  كه با احمد سهل بودي به مرو
  ... كجا نامة خسروان داشتي

  تن و پيكر پهلوان داشتي
  به سام نريمان كشيدي نژاد

  بسي داشتي رزم رستم به ياد
  بگويم كنون آنچ ازو يافتم

  سخن را يك اندر دگر بافتم
  )5-5/439/1(خالقي 

و داستان از روايات رستم كه در غرر ثعالبي آمده است، با متن اما مقايسة د
كنـد. دو داسـتان    هاي اين فرضيه را سست مـي  شاهنامة فردوسي (روش دوم) پايه

رستم و اسفنديار و رستم و شغاد افزون بر همساني محتـوايي، برخـي مشـابهات    
 ةرا دربـار  بسيار نزديك نيز با روايت فردوسي دارد كـه تقريبـاً هرگونـه ترديـدي    

برد، در اينجا براي نمونه به چند مـورد   يكساني مأخذ فردوسي و ثعالبي از بين مي
شود (نخست از رستم و اسفنديار و سپس از شـغاد) در ديـدار بهمـن و     اشاره مي
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  رستم در نخجيرگاه:
رستم گفت شاهزاده را نسزد كه اندك بخورد و كم بياشامد زيرا نيروي او «

كاهـد. بهمـن پاسـخ داد: مـا شـاهزادگان       شمشـير كشـيدن مـي   براي نيـزه زدن و  
  )207، ص 1372(ثعالبي » خوراك ولي پرتوانيم. كم

  چگونه زني نيزه در كارزار
  چو خوردن چنين داري اي شهريار؟

  بدو گفت بهمن كه خسرونژاد
  سخن گوي و بسيارخواره مباد

  خورش كم بود كوشش جنگ بيش
  به كف برنهيم آن زمان جان خويش

  )369-5/322/367خالقي (
راستي كه ديدار تو بـراي مـن بـا ديـدن     «نخستين ديدار رستم و اسفنديار: 

  )208ص  1372(ثعالبي » سياوش برابر است.
  كه روي سياوخش اگر ديدمي

  بدين تازه رويي نگرديدمي
  )5/332/481(خالقي 

پاسخ اسفنديار به اعتراض رستم كه چـرا او را بـه ميهمـاني فـرا نخوانـده      
روز باال آمده بود و خورشيد سوزان و برافروخته بود، نخواستم تـو را بـه   «ست: ا

  »رنج بيفكنم.
  چنين گرم بود روز و راهي دراز
  نكردم تو را رنجه، تندي مساز

  )5/343/613(خالقي 
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من تو را از روي زمين برگيرم و به خانـة  «مفاخرة رستم در برابر اسفنديار: 
  )211(همان، ص  »برم. پدرم كه چاكر توست مي

  ز كوهه به آغوش بردارمت
  ز ميدان به نزديك زال آرمت  

رواي كابل سـر و پـاي    فرمان«رسيدن رستم به كابلستان (در داستان شغاد): 
برهنه به پيشواز آمد و او را نماز برد و در پيش او بـه خـاك افتـاد و از آنچـه در     

  )221(همان، ص » مستي بر زبانش رفته، پوزش خواست.
  ان موزه از پاي بيرون كشيدهم

  به زاري به مژگان ز دل خون كشيد
  دو رخ را به خاك سيه برنهاد
  همي كرد پوزش ز كار شغاد

  كه گر مست شد بنده از بيهشي
  نمود اندر آن بيهشي سركشي

  )134-5/449/132(خالقي 
خـواهي مردمـان را    شـغاد گفـت تـا كـي مـي     «پس از افتادن رستم به چاه: 

  )222(همان، ص » ام آن نرسيده كه خود كشته شوي؟بكشي؟ آيا هنگ
  تو چندين چه تازي به خون ريختن

  به ايران به تاراج و آويختن
  گه آمد كه بر تو سر آيد زمان
  شوي كشته بر دست آهرمنان

  )173و  453/172و  5/452(خالقي 
تابي رسيد از  چون شيون رودابه، مادر رستم، به غايت بي«در سوگ رستم: 
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سيد آيا دردي باالتر از دردي كه ما گرفتار آمديم در جهان تواند بـود؟ زال  زال پر
پاسخ داد آري، گرسنگي، رودابه سوگند ياد كرد كـه لـب بـه خـوردني نزنـد تـا       

  )223(همان، ص » بميرد.
  بدو گفت زال اي زن كم خرد

  غم ناچريدن بدين بگذرد
  برآشفت رودابه سوگند خورد
  خوردكه هرگز نيابد تنم خواب و 

  )306و  5/464/305(خالقي 
با اين قراين به احتمال قريب به يقين نامه / اخبار آزاد سرو يكي از مĤخـذ  
مؤلفان شاهنامة ابومنصوري بوده است و دو داستان مورد بحـث بـه واسـطة مـتن     

البتـه   )21(ابومنصوري، از آن منبع وارد شاهنامة فردوسي و غرر ثعالبي شده اسـت. 
طور مسـلم نتيجـه گرفـت كـه همـه داسـتانهاي رسـتم در         توان بهاز اينجا شايد ن

بلكـه ظـاهراً فردوسـي برخـي ديگـر از ايـن        )22(شاهنامة ابومنصوري بوده اسـت 
روايات را خود مستقيماً از نامه / اخبار آزاد سـرو انتخـاب و نظـم كـرده (صـفا،      

) و 23و  22، صـص  1380؛ هم او 473، ص 1362؛ خالقي مطلق 73، ص 1369
مند شده است. موضـوع شـايان    نتيجه از منبعي غير از شاهنامة ابومنصوري بهرهدر

بحث ديگر در پيوند با شاهنامة ابومنصوري، داستان و سيماي اسكندر در شاهنامة 
فردوسـي، اسـكندر از نـژاد    » اسـكندرنامه «فردوسي است. در بخش به اصـطالح  

كشـته شـدن دارا، در كـل     زمين پـس از  رغم چيرگي بر ايران ايرانيان است و علي
اي نكوهيده و منفي ندارد اما در بخشهاي ديگر شخصيتي گجسته و مـذموم   چهره
  است:
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  كه نشنيد كاسكندر بدگمان
  چه كرد از فرومايگي در جهان

  نياكان ما را يكايك بكشت
  به بيدادي آورد گيتي به مشت

  )334و  7/130/333(مسكو 
  بدان گه كه اسكندر آمد ز روم

  ن و ويران شد اين مرز و بومبه ايرا
  كجا ناجوانمرد بود و درشت

  چو سي و شش از شهرياران بكشت
  )1159و  7/371/1158(مسكو 

همين دوگانگي باعث شده است كـه برخـي محققـان مأخـذ اسـكندرنامه      
؛ مينـوي  86، ص 1369فردوسي را مستقل از شاهنامة ابومنصوري بدانند (نولدكه 

هـاي عربـي و    بخش در نهايت و به واسطة ترجمه ) ولي گويا اين66، ص 1372
اي اسكندر كه كاليستنس دروغـين پـيش از سـدة چهـارم      پهلوي به زندگي افسانه

رسـد و مـتن عربـي آن يكـي ديگـر از منـابع شـاهنامة         ميالدي نوشـته بـود، مـي   
ــاطر    ــت. (يارش ــوده اس ــوري ب ــي  489، ص 1373ابومنص ــز پ ــت  و ني ) 15نوش

عني اين كه فردوسي در قسمتهاي مربـوط بـه نكـوهش    گيري برعكس نيز ي نتيجه
اسكندر از متني غير از شاهنامة ابومنصوري استفاده كـرده اسـت، درسـت نيسـت     

(Omidsalar 2001-2002. pp. 40-41)  بـه مسـئلة تحريرهـاي     و در اين بحث بايـد
گوناگون خداينامه پهلوي و تأثير آنها بر شاهنامة ابومنصوري توجه كرد. چند تـن  

ز پژوهشگران برجسته از احتمال وجود دو تحرير از خداينامه در عصر ساسـاني  ا
اي از آنها نقش و دخالت دبيـران دربـاري بيشـتر بـوده      اند كه در گونه سخن گفته
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(تحرير شاهي) و در نوعي ديگر، نفوذ و تأثير موبدان زردشتي (تحرير دينـي) بـا   
؛ خـالقي  21، ص 1378ه ؛ نولدك68-57، صص 1368سن  نگرش ديني. (كريستن

يا اينكه طبق گمـاني ديگـر    )23()273، ص 1376؛ تفضلي 1075، ص 1357مطلق 
دو سنت رسمي و عاميانه در خداينامه باهم تلفيق شده بوده است. از سوي ديگـر  

هـاي پراكنـدة    چون شاهنامة ابومنصـوري بـه گفتـة فردوسـي از گـردآوري پـاره      
بيني هر دو دسـته از تحريرهـا بـا     ينكه جهانگمان ا )24(خداينامه تدوين شده بود.

سنتهاي موثر در اين منبع در شاهنامة ابومنصوري و به تبع آن شـاهنامة فردوسـي   
ة ويرانگـر و  رراه يافته باشد، منتفي و مردود نيست. بر همـين اسـاس شـايد چهـ    

اهريمني اسكندر نيز در بخشهاي ديگر، بازماندة تحريرها با سـنت رسـمي دينـي    
مه در شاهنامة ابومنصوري است، چون وي در ادبيات ديني زرتشتي و نگاه خداينا

نامـه، كارنامـة اردشـير بابكـان، شهرسـتانهاي ايـران)        موبدان (دينكرت، اردويراف
) غيـر  350، ص 1377سوزانندة كتابهاي ديني و شخصيتي زيانكار است (كيـواني  
امـه در جاهـاي ديگـر    از نمونة اسكندر، بازتاب تحريرها يـا سـنن دوگانـة خداين   

شود. ازجمله در داستان كيومرث در آغاز شاهنامه كه وي بـه   شاهنامه نيز ديده مي
پيروي از روايتهاي ملي و تحريرهاي شاهي يا نگرش عاميانه خداينامـه نخسـتين   
پادشاه است اما در بخشي از پادشاهي خسروپرويز، نخسـتين انسـان نيـز دانسـته     

هـاي   از سنتهاي رسـمي زرتشـتي موجـود در خداينامـه    اي  شده كه احتماالً نشانه
  )25()1075و  1074، صص 1357موبدان است (خالقي مطلق 

  چو از خاك مر جانور بنده كرد
  نخستين كيومرث را زنده كرد

  )9/79/1180(مسكو 
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يـا در داســتان رســتم و اســفنديار كــه در نهايــت االرب فــي اخبــارالفرس  
ل شده است، به دليل اينكه روايت ابن مقفع به والعرب از سيرالملوك ابن مقفع نق
رسد، رستم بددين، آشوبگر و كشندة اسـفنديار   تحرير ديني / رسمي خداينامه مي

) 171، ص 1379؛ هـم او  159، ص 1376گستر معرفي شده است. (خطيبـي   دين
گونـه نيسـت و رد پـايي از     درصورتي كه در شاهنامه فردوسي و غرر ثعالبي ايـن 

تـوان گفـت كـه     شـود. حتـي مـي    يا سنت عاميانه خداينامه ديده مي تحرير شاهي
اختالف چهره و كردار گشتاسپ و گشتاسپيان در روايـت دقيقـي و فردوسـي بـا     

دهنـدة   گردد و ابيات دقيقـي نشـان   اشتراك منبع آنها به همين مسئله باز مي وجود
بيشـتر و   تحريرهاي ديني يا رسمي خداينامه است. ممكن است با بررسي انديشة
آيد ولي بـه هرحـال حـدس نگارنـده ايـن       هاي ديگري نيز به دست تر نمونه دقيق

ها و تأثيراتي از هـر دو گـروه تحريرهـاي     است كه در شاهنامة ابومنصوري نشانه
خداينامه در كنار هم وجود داشته و از آنجا نيز در شـاهنامة فردوسـي وارد شـده    

تـوان دليـل بازگشـت     قـراين ملـي را نمـي   است و غلبه يا بسامد بيشتر روايتها و 
همچنين در بحث احتمـالي جـدايي    )26(صرف اين آثار به خداينامة شاهي دانست.

بعضي داستانها از شاهنامة ابومنصوري بنا بـر داليلـي از نـوع تناقضـهاي داسـتان      
  اسكندر اين نكته را نيز بايد به ديده انگاشت.

مة ابومنصـوري و ارتبـاط آن بـا    دشوارترين مسئله در پيوند با بحث شـاهنا 
اي آن را حـل نشـده بـاقي     اسـت كـه عـده   » اشكانيان«شاهنامة فردوسي، موضوع 

ــي ــي م ــد (تق ــي 81، ص 1362زاده  دانن ــه 66، ص 1381؛ خطيب ) . توضــيح اينك
و ترتيـب پادشـاهان ايـن     )27(سال آورده 200فردوسي زمان حكومت اشكانيان را 
ك، شـاپور، گـودرز، بيـژن، نرسـي، اورمـزد،      سلسله را چنين ذكر كرده است: اشـ 



 ٣٠  32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

و وجـدنا  «آرش، اردوان و بهرام. ابوريحـان بيرونـي در آثارالباقيـه نوشـته اسـت:      
منصـور ابـن عبـدالرزاق     كتاب شاهنامه المعمول البـي  تواريخ هذا القسم الثاني في

و در جـدولي كـه بـه نقـل از شـاهنامة      » علي ما اودعناء ايضاً فـي هـذا الجـدول   
سـال حكومـت گنجانـده     266وري آورده، نام يازده پادشاه را بـا مجمـوع   ابومنص

). ثعـالبي نيـز   159و  158، صص 1363؛ بيروني 133، ص 1380است. (البيروني 
تر  سال آورده و مهم 472با برشمردن نام ده پادشاه، مدت زمان فرمانروايي آنها را 

طبـري در يكـي از   «ن سلسـله نوشـته اسـت:    يـ از آن، در آغاز بخش مربوط بـه ا 
هايش بر آن است كه نخستين شاه اشكاني، اشك فرزند اشكان بوده است و  نوشته

بـاره نويسـندة شـاهنامه بـا طبـري       بيست و يك سال پادشاهي كرده است. در اين
، 1372ثعـالبي  »(دانـد.  همساز است جز اينكه او زمان شاهي اشك را ده سـال مـي  

وري به استناد جدول ابوريحان، نخستين ) درحالي كه در شاهنامة ابومنص262ص 
سال حكومت است و دومين نيز اشك بـن اشـك نـام     13پادشاه اشك بن دارا با 

هـا سـبب    سال فرمانروايي كرده اسـت. ايـن تناقضـات و نـاهمخواني     25دارد كه 
پژوهان شده و اينكه آيـا فردوسـي در ايـن بخـش از شـاهنامة       سردرگمي شاهنامه

رده است يا نه؟ پاسخي روشن و قطعي نيافته است چون از ابومنصوري استفاده ك
يك سو زمان و ترتيب پادشاهي با جدول آثارالباقيـه مطابقـت نـدارد و از سـوي     

با نقل ابوريحان از همان منبـع يكسـان    ديگر، اشارة ثعالبي به شاهنامة ابومنصوري
احتماالت  تر كرده است. پيش از پرداخت به هدنيست و اين خود، موضوع را پيچي

مربوط به اين بحث بايد گفت كه مدت و توالي حكومت اشكانيان  در همة منابع 
ثار فردوسي و ثعـالبي و ابوريحـان   آاسالمي آشفته و مختلف است و تنها مختص 

) جالب توجه اينكـه مرحـوم   462-436، صص 1367نيا  نيست. (مشكور و رجب
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به زبان عربي و مربوط بـه سـال   » دستور المنجمين«عالمه قزويني از كتابي به نام 
اشاره » نامج في تاريخ الفرس شاه«اند كه در آن به كتاب  هـ . ق) سخن گفته 500(

سـال   411مدت سلطنت اشـكانيان  » شاهنامج«) به نقل از همان b259و در ورق (
اند:  ذكر شده است. شادروان قزويني با مقايسة اين مدت با روايت فردوسي نوشته

مؤلف دستورالمنجمين البد شاهنامة ديگري بوده است غير شـاهنامة  پس مقصود «
) 116و  111، 112، 115، صـص  1363(قزوينـي  » فردوسي ولي كـدام شـاهنامه؟  

چون اين رقـم بـا شـاهنامة ابومنصـوري (طبـق اثارالباقيـه) و شـاهنامة فردوسـي         
بوالمؤيد سازگاري ندارد، پس احتماالً در يكي از دو شاهنامه مسعودي مروزي يا ا

بلخي بوده است و با رويكرد به تفصيل متن منثور ابوالمؤيد (شـاهنامة بـزرگ بـه    
) شـايد  248، ص 1355تعبير بلعمي) و اختصار منظومة مسعودي، (خالقي مطلـق  

منظور شاهنامة ابوالمؤيد بلخي بوده است و نتيجه اينكـه در يكـي از دو شـاهنامة    
ابومنصوري ـ نيز سالهاي شهرياري اشكانيان  تن مـ غير از اثر فردوسي و   )28(ديگر

ترديد، سلسلة اشـكانيان در شـاهنامة ابومنصـوري مـذكور      متفاوت بوده است. بي
بوده چون بيروني آشكارا به اين موضوع اشاره كرده و فردوسي هم يـادآور شـده   

چيـزي بيشـتر از نـام    » نامة خسروان به احتمال بسيار شاهنامة ابومنصوري«كه در 
  را نديده است:آنها 

  ام كز ايشان جز از نام نشنيده
  ام نه در نامة خسروان ديده

  )7/116/65(مسكو 
تـر و معتبرتـر    ولي دربارة مدت حكومت آنها شايد جـدول بيرونـي اصـيل   

را » نامـگ  خـوداي «تر  در همه منابعي كه روايت موثق«باشد چون ظاهراً اين زمان 
، ص 1369و نيز بارتولـد   498، ص 1373(يارشاطر » سال است. 266تابند  باز مي
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) و شاهنامة ابومنصوري هم كه بيشتر مبتني بر خداينامه بـوده، محـتمالً همـين    53
بينيم. اما منبـع گـزارش ثعـالبي در     تاريخ را داشته است. چنان كه در آثارالباقيه مي

غرر اخبار، به ظن قوي روايت سوم طبري است نه شاهنامة ابومنصوري، چرا كـه  
ميان منابع اسالمي، فقط روايت سوم طبري با ترتيب شاهان اشـكاني در غـرر   در 

سـال)   8دقيقاً يكسان است و از نظر سنوات نيز همين گزارش، كمترين اختالف (
شود كه يكي از منابع  را با نقل ثعالبي دارد اين احتمال از اين نظر هم استوارتر مي

  اي اين دو گزارش آورده............ سهثعالبي، تاريخ طبري است. در زير جدول مقاي
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تـرين توجيـه ايـن     علت تفاوت گزارش فردوسي، نخستين و سـاده دربارة 
است كه وي در اينجا از مأخذي جدا از شاهنامة ابومنصوري استفاده كرده اسـت  

 )29(ي چون نامة راستان، دهقان چـاچ ولي با رويكرد به اشارات فردوسي به تعبيرات
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و نامة خسروان در بخش اشكانيان و در دست نبودن متن شـاهنامة ابومنصـوري،   
گيري فردوسي از اين متن ـ   پذيرش قطعي اين نظر ممكن نيست اما با فرض بهره

رسـد: نخسـت    كه البته به هيچ روي مسلم نيست ـ دو حدس احتمالي به ذهن مي 
كنـد و چـون    دويست بيان مي» سالي«حكومت اشكانيان را اين كه فردوسي مدت 

نگـار   فردوسـي در مقـام تـاريخ   «در اينجا، نشان تقريب است و از ديگرسـو:  » ي«
» انگـار اسـت.   ها سـهل  ويژه دربارة نامها و شماره دقت نسبي طبري را ندارد... و به

قريبـي  طـور كلـي و ت   سال را بـه  266) مثالً مدت زمان 473، ص 1373(يارشاطر 
باره، ضرورتهاي وزن و قافيه در يك  دويست سال گفته است. افزون بر آن در اين

متن منظوم در برابر آثار نظم را نيز بايد در نظر داشـت. حـدس دوم و بهتـر ايـن     
است كه: از شاهنامة ابومنصوري، دو يا چند نسخه متفـاوت وجـود داشـته اسـت     

و  83، صـص  1369انزده، نولدكـه  ، ص صد و ش1368(براي اين احتمال: ثعالبي 
) و اخـتالف ترتيـب و   82، ص 1362زاده  ، تقي130، ص 1372سن  ، كريستن74

سالهاي فرمانروايي اشـكانيان در آثارالباقيـه و شـاهنامة فردوسـي و اشـارة كوتـاه       
نويسهاي متعـددي   ثعالبي از اينجاست. البته در اينكه از شاهنامة ابومنصوري دست

يد نتـوان شـك كـرد چـون دقيقـي در بخـارا، مهربـان دوسـت         تهيه شده بود، شا
و ثعـالبي در   )30(فردوسي و سپس خود وي در توس، ابوريحان بيروني در گرگان

ــزد نصــر بــن ناصــرالدين، هركــدام نســخه  ــار داشــتند و چــه بســا   ن اي در اختي
نويسهاي ديگري هم بوده است اما ايـن كـه آيـا ايـن نسـخ در محتـوا نيـز         دست

تـوان   اند (مانند اختالف تحريرهاي خداينامه) بحثي است كه نمي داشتهتفاوتهايي 
اش راي حتمي داد ولي در هرحال مسئلة اشكانيان و نيز ناقص بـودن كـار    درباره

دقيقي ـ چنان كه در صفحات بعد بررسي خواهد شد ـ چنـين احتمـالي را پديـد      
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م بايد اضافه كرد كه از سال مذكور در شاهنامه اين نكته را ه 200آورد. دربارة  مي
بين همه منابع معتبر اسالمي، گويا تنها در الكامل ابن اثير به اين تاريخ نيـز اشـاره   

از بخـش  «) گرچه مطالب الكامـل  345و  344، صص 1370شده است. (ابن اثير 
هاي طبري متكي است. (رضـازاده   بيشتر بر نوشته» ق 310مربوط به هبوط آدم تا 

) ولي ابن اثير از مأخذ ديگر هم بهره گرفته اسـت، بـر   703، ص 1374لنگرودي 
اين اساس آيا وي در اينجا به شاهنامة فردوسـي نظـر داشـته يـا از منبعـي ديگـر       

  كند. استفاده كرده است؟ متأسفانه ابن اثير در بيشتر موارد از منابع خويش ياد نمي
اهـد  گونـه خو  از مجموع آنچه گفته شد، خالصة پاسخ سـؤال مقدمـه ايـن   

بودكه: شـاهنامة ابومنصـوري، منبـع اساسـي شـاهنامة فردوسـي بـوده و احتمـاالً         
هــ . ق) بـه نظـم درآورده     384-370فردوسي آن را در تدوين نخسـت (حـدود   

است ولي بر بنياد فرايني عقلي و نيز متني، يگانه مأخذ شاهنامه نبوده و فردوسـي  
) داستانهايي از منـابع  402يا  400-384پيش از اين تاريخ و در زمان تدوين دوم (

ديگر سروده و در چهارچوب اصلي كار گنجانده است. بازسازي محتواي تحريـر  
اول فردوسي و بـر پايـة آن، شـاهنامة ابومنصـوري تقريبـاً غيـرممكن اسـت و از        

هـا   گيـري  ها و اسناد موجود بايد با احتياط بسـيار بهـره گرفـت و در نتيجـه     قرينه
تهاي بيرون از شاهنامة ابومنصوري، نبايد از حـدس و احتمـال   ويژه دربارة رواي به

  فراتر رفت.
گيري، موضوع بحث ديگر چگونگي استفادة فردوسـي از   پس از اين نتيجه

منابع خويش است. معموالً به استناد اين دو بيت از شاهنامه كه در پايـان داسـتان   
  كاموس كشاني آمده است:
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  سر آوردم اين رزم كاموس نيز
  ز است و نگشاد از او يك پشيزدرا

  گر از داستان يك سخن كم بدي
  روان مرا جاي ماتم بدي

  )2880و  3/285/2879(خالقي 
شود كه فردوسي در نظم شاهنامه پيـرو دقيـق مطالـب و ترتيـب      تصور مي

، 1363بوده است. (براي نمونه: صفا » دار امانت«موجود در منابع خود و اصطالحاً 
ورتي كه اين ابيات دربارة داستان كاموس و حفـظ همـه   ) درص203و  192صص 

رويدادهاي آن است نه در باب سراسر شاهنامه، بررسي روايات ديگر و سـنجش  
دهد كه در اين بحث بايـد تعريـف، دامنـه و كيفيـت      آنها با منابع جانبي، نشان مي

يـن  در ا )31(فردوسي را معين و از نظريـات كلـي پرهيـز كـرد.    » امانتداري«مفهوم 
بخش از مقاله با استفاده از قرايني در دو اثر مرتبط با منبع اصلي شـاهنامه، شـيوة   
برخورد فردوسي با منابعش بيان خواهـد شـد. مأخـذ نخسـتين، مقدمـة شـاهنامة       
ابومنصوري است كه گويا به قلم ابومنصور معمري، دستور ابومنصور محمـد بـن   

ــفا    ــده (ص ــته ش ــدالرزاق، نوش ــي ؛ خطي103، ص 1363عب ) و 293، ص 1373ب
آگاهيهاي مندرج در آن، در مواردي معتبرتر و قابل اعتمادتر از منابع ديگر اسـت،  

؛ 129، ص 1372سـن   انـد (كريسـتن   البته برخي در اصالت اين مقدمه ترديد كرده
شـادروان عالمـه    ) ولي اسناد و داليل205و  200، ص 1، ج 1377همايون فرخ، 

) يكـي  162-158، صص 1363كند. (قزويني  قزويني اين شبهه را تقريباً باطل مي
از اطالعات بسيار سودمند ايـن مقدمـه در موضـوع مـورد بحـث، آنجاسـت كـه        

و چيزها اندر اين نامه بيايند كه سهمگين نمايد و اين نيكوسـت چـون   «گويد:  مي
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برد آرش و چون همـان سـنگ كجـا     مغز او بداني و ترا درست گردد چون دست
آشكار، مسـلم    ) با اين اشارة165، ص 1363(قزويني » افريدون به پاي باز داشت.

شود كه داستان تيراندازي آرش كمانگير و سنگي كه فريدون بـا پـاي متوقـف     مي
كرد، در شاهنامة ابومنصوري (اين نامه در مقدمـه) بـوده اسـت، از ايـن روي بـه      

پردازيم تا مشخص شود كه فردوسي با ايـن دو روايـت منبـع     بررسي شاهنامه مي
اصلي خويش چه كرده است، در گفتار رفتن فريدون به جنـگ ضـحاك، داسـتان    

  فريدون و سنگ چنين آمده است:
  به پايان كُه شاه خفته به ناز

  شده يك زمان از شب دير باز
  يكي سنگ بود از بر برز كوه
  برادرش هر دو نهان از گروه

  د بر كوه و كندند سنگدويدن
  درنگ بدان تا بكوبد سرش بي

  وزان كوه غلتان فرو گاشتند
  مر آن خفته را كشته پنداشتند
  به فرمان يزدان سر خفته مرد
  خروشيدن سنگ بيدار كرد

  به افسون همان سنگ بر جاي خويش
  ببست و نجنبيد آن سنگ بيش

  )291-286/ 73و  1/72(خالقي 
شاهنامه، فريدون، سنگ را با افسون ايزدي بر  شود در چنان كه مالحظه مي

كند كه فردوسي در جزئيـات ايـن    خوبي ثابت مي ايستاند و اين تفاوت به جاي مي
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بخش از داستان در شاهنامة ابومنصوري تغيير داده، مگر ايـن كـه فـرض كنـيم از     
منبعي ديگر استفاده كرده است كه آن هـم قابـل اثبـات نيسـت. ايـن پهلـواني يـا        

االخبـار   كاري فريدون در غرر ثعالبي نيامده اسـت و ظـاهراً فقـط در زيـن     تشگف
دارد  شود كه در آنجا نيز فريدون با بانگ خويش سنگ را باز مي گرديزي ديده مي

) كه باز نوعي افسون يزداني است و با روايت فردوسـي  36، ص 1363(گرديزي 
رغم  گيري آرش به تان كمانشاهنامة ابومنصوري، اما داسهمانندي بيشتري دارد تا 

) بـه  9/273/318اشارة فردوسـي بـه تيرانـدازي او در بيتـي از شـاهنامه (مسـكو       
صورت كامل نيامده است. بعضي از محققان معتقدند كـه ايـن داسـتان در مأخـذ     

، نگاهي به هـزار بيـت   1381، خالقي مطلق 87، ص 1374فردوسي نبوده (هانزن 
  ) ولـي اشـارت صـريح مقدمـة    73و  72، صـص  1381؛ خطيبي 348دقيقي، ص 

شاهنامة ابومنصوري، دليل استوار وجود اين روايت در منبع اساسي شاهنامه است 
دهد كه فردوسي خود از نظم آن چشم پوشيده است. داسـتان آرش در   و نشان مي

 ةغرر ثعالبي نيز آمده است و نكتة شايان توجه آن، اين است كـه بـرخالف رسـال   
ين روز خرداد و منابع پارسي و عربي كه تيرانـدازي آرش را بـه   پهلوي ماه فرورد

؛ صـديقيان  78، ص 1354انـد، (تفضـلي    روزگار پادشـاهي منـوچهر نسـبت داده   
گيرد (شاهنامة  ) در غرر اخبار آرش در عصر زو كمان مي275-272، صص 1375

داسـتاني سـاير منـابع، شـايد      ) و اين تفاوت در برابر هـم 103و  102كهن، صص 
اي باشد براي اخذ اين داستان از شاهنامة ابومنصوري، البته ثعالبي در جـايي   قرينه

) به روايت تيراندازي آرش در دوران منوچهر به عنوان يكي 90ديگر (همان، ص 
اي كوتـاه و   زمين اشاره از چند قول گوناگون دربارة زمان حملة افراسياب به ايران

از  )32(داسـتان پرشـور و بسـيار معـروف    گذرا كرده است. دليل حذف عمدي اين 
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بـه شـيوة معمـول خـود كـه      «شاهنامه معلوم نيست، اگر گمان كنيم كه فردوسـي  
هاي وهمي و باورنكردني پنداشتهاي اساطيري ايران  كوشيده تا از جنبه آگاهانه مي

باستان بكاهد و آنها را با رعايت نوعي روش راسيوناليستي به صورت موضوعاتي 
) ايـن داسـتان را هـم كـه بـه      14 ، ص1371(باقري » ذيرفتني درآورد.معقول يا پ

) و ابـن اثيـر (ابـن اثيـر     73ص  مقدمة شاهنامة ابومنصوري، ثعالبي (همان، نوشتة
دااستانهاي باستان بوده حـذف كـرده اسـت،     هاي  ) جزو شگفتي186، ص 1370

و ...  درست نيست چون حفظ روايتهايي مانند: ماران دوش ضـحاك، اكـوان ديـو   
كند، لذا تنها توضيح يا توجيه نسبتاً منطقي اين  در شاهنامه اين توجيه را نقض مي

است كه شايد تعارض داستان آرش با وحدت روايي شاهنامه سبب كنار گذاشتن 
ياد دكتـر   تواند همان پاسخ زنده آن شده است و وحدت مورد نظر در اين باره، مي

او را به دست رستم كشت، بـراي رسـتم وجـود    تا رقيبي كه نتوان «بهار باشد كه 
نداشته باشد... همچنان كه دو پادشاه در اقليمي نگنجند، وجود دو پهلـوان نيـز از   

كاهد مگر چون سهراب و اسفنديار به دست رسـتم جـان    هنري بودن شاهنامه مي
) در هرحال جـايي كـه فردوسـي، داسـتاني     121، 89، صص 1374(بهار » ببازند.
) بـه  8/206/2627را با وجود دلگيـر خوانـدن آن (مسـكو    » رز بزرگمهراند«مانند 

پوشـي از روايـت آرش كمـانگير حتمـاً      نظم درآورده و حذف نكرده است، چشم
دليل ويژه و مهمي داشـته اسـت. بـر ايـن پايـه، در حـدود امانتـداري فردوسـي،         

، 1376؛ اميد سـاالر  473، ص 1373برعكس نظر برخي از پژوهشگران (يارشاطر 
) بايد مسئلة حذف عمدي داستان / داستانها از منبع / منابع را هم افـزود  130ص 

و جالب است كه اين حذف دربارة داستانهاي پهلوان آرمان فردوسي، رسـتم، نيـز   
مصداق دارد. بدين معني كه فردوسي داستانهايي مانند رستم و پيل سـپيد كـه بـه    
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نامـة عاليـي (مينـوي     داستان در نزهـت و آمدن  )33(استناد بيتي از فرخي سيستاني
) روايت مشهوري در عصـر فردوسـي بـوده اسـت، يـا      351و  350، صص 1381

، ص 1363رستم و شبرنگ را كه در نامه / اخبار آزاد سـرو وجـود داشـته (صـفا     
توان احتمال داد كـه شـايد روايتهـايي     و حتي مي )34() به نظم درنياورده است323

رستم و كك كوهزاد، آوردن رسـتم، كيقبـاد را از كـوه     همچون: رستم و دژ سپند،
البرز و ... نيز در مجموعه آزاد سرو بوده و فردوسي آنها را كنـار گذاشـته و تنهـا    

منبع دوم براي شناخت تغييـرات   بعضي از داستانهاي رستم را انتخاب كرده است.
ند باشـد،  و گزينشهاي فردوسي، غرر ثعالبي است كه از دو طريق مي تواند سودم

اول (و البته همراه با احتياط و احتمال) برخي جزييات و موضوعات است كـه از  
ميان منابع گوناگون، فقط در غرر آمده است و در اين موارد شايد منبع او شاهنامة 

شـود و چـه بسـا     ابومنصوري بوده است ولـي در شـاهنامة فردوسـي ديـده نمـي     
سـال پادشـاهي   520نه از اين بخشها فردوسي آنها را حذف كرده است. براي نمو

)، افكنـده شـدن جمشـيد بهپـيش درنـدگان (همـان)،       47جم (شاهنامة كهن، ص 
)، رفـتن ايـرج بـه    54گزار به فرمان ضحاك (همان، ص  بيرون آوردن زبان خواب

)، يافته شدن درفش كاوياني توسـط اقفـور   62آذربايجان براي ديدن برادران (ص 
و...  )35()268ان گودرز كهين و سـه انگشـتري (ص   )، داست263شاه اشكاني (ص 

دوم: داستانها يا بخشهايي كه احتماالً يا حتماً مأخذ آنها شاهنامة ابومنصوري بـوده  
و در شاهنامة فردوسي يا اصالً نيامده است و يا با مـتن غـرر تفـاوت دارد. بـراي     

شاهنامه و غـرر   مة ابومنصوري دردر داستان زال و رودابه كه شايد از شاهنا نمونه
روايت شده است، فرستادن رودابه، كنيزكـي را بـراي راهنمـايي زال (همـان، ص     

) در شاهنامه نيسـت  82در بارگاه منوچهر (ص  گساري سام ) و چهل روز باده77
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) 107و  106گزينـي رسـتم در دورة كيقبـاد آمـده اسـت (صـص        يا داستان اسپ
گيـرد (خـالقي    ن زوتهماسـب مـي  درحالي كه در شاهنامه رستم، رخش را دردورا

ايـن از آن  «) به پاسخ چوپان كه: 107) و اشارة ظريف ثعالبي (ص 336و  1/335
كـه بـا جـواب چوپـان پيـر      » رستم است و از هنگام زادن، رخش رستم نام گرفته

  شاهنامه همسان است.
  خداوند اين را ندانيم كس

  همي رخش رستمش خوانيم و بس
  )1/336/108خالقي (

كنـد. يـا در داسـتان     يكساني منبع فردوسي و ثعالبي را تقويت مـي  احتمال
) و 188خان اسفنديار، موضـوع دو در بـودن صـندوق نبـرد بـا اژدهـا (ص        هفت

) در شاهنامه وجود نـدارد.  189هاي زمارود در خان چهارم (ص  همراه بردن بسته
شغاد است كه مهمتر از اين موارد اختالف داستانهاي رستم و اسفنديار و رستم و 

به گمان نزديك به يقين منبع آنها در هردو متن، شاهنامة ابومنصوري بوده اسـت.  
براي مثال در داستان رستم و اسفنديار: رسـتم همـراه بهمـن بـه ديـدار اسـفنديار       

) اما در شاهنامه، خود، به تنهايي و پـس از رفـتن بهمـن، روانـه     207آيد (ص  مي
فرا خواندن سيمرغ به دستور زال، گوسـفندان   ) در329و  5/328شود (خالقي  مي

) كه اين بخـش در شـاهنامه   214نهند تا بخورد (ص  كنده پيش سيمرغ مي پوست
) رستم براي رفتن به جزيرة رستنگاه درخت گـز بـر پشـت    5/398نيست (خالقي 

) ولي در شـاهنامه، سـوار بـر رخـش و بـه راهنمـايي       215نشيند (ص  سيمرغ مي
) در اينجـا محـتمالً فردوسـي در    403و  5/402رود (خـالقي   سيمرغ بدان جا مـي 

گونـه   جزئيات منبع تصرف كرده است چون ثعـالبي بـا آن نگـرش ويـژه بـه ايـن      
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تر است، به سوار شدن  نشيني رستم را كه عادي ها، ممكن نيست كه رخش شگفتي
او بر سيمرغ دگرگون كند. در غرر، زال سـخنان سـيمرغ را بـراي رسـتم ترجمـه      

شـود (خـالقي    سخن مـي  ) و در شاهنامه، رستم مستقيماً با او هم215ند (ص ك مي
) شـغاد، خـود، پـيش از    221) در داستان رستم و شغاد نيز: در غـرر (ص  5/401

پردازنـد   رود و باهم به كار كندن چـاه مـي   رسيدن رستم به كابل، نزد شاه كابل مي
، در غـرر (ص  »پويان شغادسواري برافگند ): «5.449/127اما در شاهنامه (خالقي 

حـال آنكـه در   » رستم تيري چنان بر پشت او زد كـه از شـكمش درآمـد.   ): «222
درخـت  «شود و رستم  ) شغاد پشت درخت پنهان مي5/455/200شاهنامه (خالقي 

چون شاه كابل آمـد و  «خوانيم:  ) مي222در غرر (ص » وبرادر به هم بر، بدوخت
سان شد و فرمان داد كه پيكر شغاد را به سوي رستم و دامادش را مرده يافت، هرا

كسانش ببرند و كسي را بر مـردة رسـتم گمـارد تـا او را هـم بـه پيكـر بـرادرش         
شـود. در غـرر    ) اين بخش ديده نمي457و  5/456در شاهنامه (خالقي » بپيوندند.

رخش را از چاه بيـرون آورد و آن را كفـن   «رود و:  ) فرامرز به كابل مي223(ص 
اما در شـاهنامه  » به خاك سپرد و تابوت رستم و زواره را به سيستان آورد. كرد و

كنند و بر پشت پيـل، ظـاهراً همـراه پيكرهـاي      ) رخش را كفن مي5/460(خالقي 
گونه تفاوتها را به احتمال بسيار بايد  آورند. علت اين رستم و زواره به سيستان مي

، ص 1369نة او دانست (نولدكه اختيار و دخالت فردوسي و حفظ استقالل شاعرا
آزادي عمل ثعالبي و البتـه در   ) نه مثال746ًو  745، صص 1374؛ خالقي مطلق 84

نويسهاي شاهنامة ابومنصوري نيز همچنان  حاشية اين دليل، احتمال اختالف دست
هـا، پژوهشـگران بـه مـوارد ديگـري نيـز از        محفوظ است. عالوه بـر ايـن نمونـه   

؛ 126، ص 1369انـد. (نولدكـه    ابع خـويش اشـاره كـرده   تصرفات فردوسي در من
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ــاب خــويي  ــديان 198، ص 1357زري ــرزاده 129-124، صــص 1372؛ حمي ؛ اكب
كند كه فردوسـي در كنـار    ) كه در مجموع ثابت مي186و  123، 87، صص 1379
بندي به كليات داستاني شاهنامة ابومنصوري و ساير مĤخذ خود مانند: اخبار /  پاي

سرو، هم از ميان آنها دست به انتخـاب و حـذف مـي زده (نمونـة آرش     نامة آزاد 
كمانگير و برخي از داستانهاي رسـتم) و هـم گـاهي جزييـات داسـتانها را تغييـر       

داده است (نمونة فريدون و سنگ و...) و اين دو نكتة مهم و مسـتند (تغييـر و    مي
  ملحوظ شود.» امانتداري فردوسي«حذف) بايد در بحث 

ضوع مرتبط با شاهنامة ابومنصوري در ايـن مقالـه بررسـي كـار     آخرين مو
دقيقي اسـت. بـه اسـتناد سـخن فردوسـي در ديباچـه، پـس از تـدوين شـاهنامة          
ابومنصوري و رواج آن در بين مردم، شاعري جوان و گشاده زبان، نظم ايـن مـتن   

نـد  منثور را بر عهده گرفت اما با مرگ (كشته شـدن) ناگهـاني او، كـار ناتمـام ما    
) توضــيح ديگــر فردوســي در مقدمــه و مــؤخرة ابيــات 134-1/13/126(خــالقي 

كنـد كـه وي،    ) آشـكار مـي  176و  5/75بازآوردة اين شاعر در شـاهنامه (خـالقي   
دقيقي توسي بوده است. هزار و چند بيت بازماندة او در متن شـاهنامة فردوسـي،   

امـا اشـاره روشـن    اگرچه با رسالة پهلوي يادگـار زريـران بسـيار هماننـد اسـت      
گذارد كه مأخذ  همان گونه كه ذكر شد ـ ترديدي بر جا نمي  ـفردوسي در دو جا  

مستقيم دقيقي، شاهنامة ابومنصوري بوده است و مؤلفان اين متن ظـاهراً از كتـاب   
هـاي   يادگار زريران استفاده كرده بودند و همين واسطه، سـبب مشـابهت سـروده   

؛ هم 14، ص 1355؛ ضفا 21، ص 1369ولدكه دقيقي و متن پهلوي شده است. (ن
) با رويكرد به اين موضوع قطعي، پرسش بسيار مهمي كه پـيش  54، ص 1369او 
آيد ـ و دشواري و پيچيدگي آن بسان مسئلة اشكانيان اسـت ـ ايـن اسـت كـه        مي
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رغم اشتراك منبع با شاهنامة فردوسـي، بـه جـاي رعايـت      چرا منظومة دقيقي علي
شده ـ چنان كه در   استاني مأخذ كه با پادشاهي كيومرث آغاز ميترتيب زماني و د
بينيم ـ از داستان شهرياري گشتاسپ و ظهور زرتشت شروع شده   اثر فردوسي مي

هـاي   به سخني ديگر، چرا دقيقي، نظم خـويش را از ميانـه  » و درواقع ناقص است
خود جلب كرده  منبع منثور آغازيده است؟ اين نكته از ديرباز توجه محققان را به

اند، اين است كه چون دقيقـي بـر    ترين پاسخي كه به آن داده و معروفترين و ساده
آيين زرتشت بوده و يا حداقل گرايشهاي زرتشتي داشته است، خود به عمد، ايـن  

، ص 1369بخش از شاهنامة ابومنصوري را براي آغاز كار برگزيده است (نولدكه 
؛ عفيفــي 28و  27، صــص 1363ه)؛ معــين (مقدمــ 55، ص 1363؛ پــورداوود 48

تر امروز تقريباً اثبات كـرده   ) اما پژوهشهاي بيشتر و علمي93و  92، صص 1355
؛ محـيط طباطبـايي   497-471، صـص  1356كه دقيقي زرتشتي نبوده است (شدر 

 22، صص 1374كوب  ، زرين287-284، دقيقي و شاهنامة فردوسي، صص 1369
ــار 23و  ــق  91-80، صــص 1355؛ افش ــالقي مطل ، 234-230، صــص 1355؛ خ

) و بــر همــين بنيــاد پاســخ 226، ص 1370؛ روشــن 122، ص 1376اميدســاالر 
مذكور، ديگر پذيرفته نيست، افزون بر داليل پژوهشگران، اين را نيز بايد در نظـر  
داشت كه دقيقي ظاهراً و چنان كه معروف است، به دستور شهريار ساماني (نـوح  

بار او كار نظم شاهنامة ابومنصوري را شروع كرده بود، از اين بن منصور) و در در
روي حتي اگر زرتشتي و يا داراي تمايالت زرتشتي هم بوده اسـت، بسـيار قابـل    

نمايد كه به صرف عاليق شخصي، ترتيب سنتي و رايج منبع خـويش (از   تأمل مي
متوليـان و   كيومرث تا يزدگرد) را برهم زده باشد چون به هرحال امكان داشت كه

كنندگان (پادشاه و درباريان) بر او خرده بگيرند. دربارة اين ابهام، نظريات  سفارش
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ديگري نيز مطرح شده است. ازجمله: دقيقي بخشي از شاهنامة ابومنصوري را در 
دست داشته نه همة آن را و يا منبع او اصالً به شاهنامة ابومنصوري مربوط نبـوده  

؛ هـم  274، نقش خداينامه در پيدايش شـاهنامه، ص  1369است (محيط طباطبايي 
) كـه  296، تازه يا كهنـه؟ ص  1369؛ هم او 286، دقيقي و شاهنامه، ص 1369او 

كنـد. ديگـر اينكـه برتـري نقـش       نص شاهنامه اين فرضيه را سـخت سسـت مـي   
اسفنديار بر رستم در شاهنامة ابومنصـوري علـت اغـاز كـار دقيقـي از پادشـاهي       

) . اما دقيقي به كدام دليـل جانـب   119، ص 1363القي مطلق گشتاسپ است (خ
اسفنديار را گرفته و داستان را از جايي كه برتري او بر رستم اشـكارتر بـوده، بـه    
نظم درآورده و كار خويش را ناقص كرده است؟ سه ديگر: همچنان كه فردوسـي  

ن نظـم  اش را در عمل مطابق با توالي حوادث در شـكل كنـوني آ   اجزاي حماسه«
نكرده است [و] به اقتضاي احـوال تـدريجاً هـر وقتـي بخشـي از آن را بـه نظـم        

ترتيبي كار دقيقي نيـز غريـب    ) پس بي30، ص 1374كوب  (زرين» درآورده است
نمايد؛ چرا كه فردوسي، جـز از داسـتانهايي    نيست، ولي اين قياس هم استوار نمي

دوين دوم سروده و بـر سـاختار   هـ . ق) و نيز به هنگام ت 370كه پيش از حدود (
اصلي منظومه افـزوده اسـت، محـتمالً در تحريـر نخسـت تـابع تـوالي شـاهنامة         

بوده است. در كنار اين نظريات، به دو فرضية ديگر هـم بايـد اشـاره     ابومنصوري
شـاهنامة ابومنصـوري كـه شـايد      هـاي  كرد. نخست: همان احتمال تفاوت نسـخه 

ا آن فردوسي، اختالفهايي داشته است. چنان كه نويس مورد استفادة دقيقي ب دست
كم نفوذ تحريرهاي ديني خداينامه در اين بخش از منبع دقيقي در مقايسه با  دست

هاي فردوسي، بسـيار محسـوس    منش و كنش گشتاسپ و پيرامونيان او در سروده
ه گونه كه بارتولد نيز توجه كـرد  است. دوم اين كه: ابيات دقيقي در شاهنامه، همان
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) بدون هيچ مقدمه و به صورت ناگهاني با اين بيـت  57، ص 1369است (بارتولد 
  شود: اغاز مي

  چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت
  فرود آمد از تخت و بربست رخت
  )5/76/14(خالقي 

با توجه به شيوة فردوسي كه جز از داستانهايي كه خطبـة جداگانـه دارنـد،    
اهنامه) را هم با چند بيت مقدمـه شـروع   داستان كيومرث (يعني سرآغاز روايي ش

شـوند،   درآمد آغـاز مـي   هاي پيرو شاهنامه كه همه با پيش كرده است و نيز منظومه
سـرايي) انـدكي    اين موضوع از نظر شيوة شاعري و سبك نظـم داسـتان (داسـتان   

اي داشـته و   رود كه شايد اين بخش مقدمه نامأنوس است، از اين روي احتمال مي
بيـت در چـاپ    1015هاي بيشـتري از آنچـه در شـاهنامه (    دقيقي بيتچه بسا كه 

بيـت در چـاپ    1009بيت در چاپ مهندس جيحوتي؛  1017دكتر خالقي مطلق، 
بيــت در تصــحيح ژول مــول) آمــده، ســروده بــوده اســت. البتــه  1023مســكو و 

ه گويد كه او تقريباً هزار بيت را به نظم كشـيد  فردوسي، آشكارا از زبان دقيقي مي
  بود.

  ز گشتاسپ و ارجاسپ بيتي هزار
  بگفتم سر آمد مرا روزگار  

  )5/76/11(خالقي 
اما شايد تنها درحدود هزار بيت از سخنان دقيقي به فردوسي رسيده بود و 

دكتر خالقي مطلق سالها پيش با بررسي نزديك به صد بيـت منسـوب    )36(نه بيشتر
د كه نوعي بـا محتـواي شـاهنامه    هيچ بيتي يافت نش«بودند كه:  به فردوسي معتقد

) و به همين جهت فرضية مـورد  236و  235، صص 1355(خالقي مطلق » بخورد.
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اند اما نگارنده با استفاده از منبعي جديدتر كه ابيات منسـوب بـه    بحث را رد كرده
بيت با مضمون و سبك حماسـي يافتـه    54دقيقي در بحر متقارب را آورده است، 

االبيات دكتر دبيرسياقي)  ها يا در شاهنامه نيامده (طبق كشفيك از آن است كه هيچ
، 1368بيت) است. (براي ايـن بيتهـا دقيقـي     2و يا اين كه جزو ابيات الحاقي ان (

نامه درسـت   تاريخ شروع نظم گشتاسپ«) عالوه بر اين، با اينكه 114-108صص 
اسـت. زيـرا    367و  366يعني درحدود  365معلوم نيست ولي مسلماً بعد از سال 

بـه سـلطنت نشسـت و دقيقـي در      365دانيم نوح بن منصور در سال  چنان كه مي
 368آغاز عهد او به نظم شاهنامه شروع كرد و پس از هزار بيت درحدود سالهاي 

) با ايـن وصـف حتـي اگـر     171و  170ف صص 1363(صفا » كشته شد. 369و 
ندكي كمتر بپنـداريم، بعيـد   مدت زمان پرداختن دقيقي به اين كار را يك سال يا ا

نمايد كه شاعري همچون دقيقي، در اين برهه تنها هـزار و چنـد بيـت (يعنـي      مي
روزي سه بيت يا كمتر) سروده باشد، آن هم در كاري كه گويا بـه فرمـان پادشـاه    

طلبيده است، پس اين قرينه عقلي نيز به  گمان شتاب بيشتري مي ساماني بوده و بي
بيشتر بودن ابيات دقيقي است اما به هر روي، بـا همـه ايـن     سود فرضيه احتمالي

حدسها و تصورات، پرسش پيچيده مورد بحث همچنان بـه قـوت خـويش بـاقي     
  يابد. كننده و مستدل نمي است و پاسخي قانع

شود، نخست اين كه  در پايان به دو نكته فرعي ولي مهم ديگر نيز اشاره مي
آميـز بايسـنقري و نيـز     م شاهنامه و مقدمة افسانهمعموالً به استناد مقدمه اول و سو

ها، اعتقاد غالب اين است كه دقيقي، نظم شاهنامة ابومنصـوري را بـه    برخي تذكره
هـا: ريـاحي    دستور نوح بن منصور ساماني آغاز كرده است (براي متن اين مقدمـه 

ترين منبع دربارة كـار دقيقـي    ) درصورتي كه كهن370و  329، 193، صص 1372
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گويـد كـه دقيقـي، خـود، بـه خواسـت و پيشـنهاد         عني شاهنامه، به صراحت ميي
  خويش اين كار را برعهده گرفت.

  جواني بيامد گشاده زبان
  سخن گفتني خوب و طبعي روان

  رم اين نامه را گفت منآبه شعر 
  از او شادمان شد دل انجمن

  )129و  1/13/128(خالقي 
وار اعتماد و قبول است يا اينكـه  آيا اين سخن فردوسي از نظر تاريخي سزا

وي به دليل خاصي، مثالً احتياط در نام نبردن از سامانيان به سبب تقديم كتاب به 
محمد غزنوي موضوع را دگرگون كرده است؟ جالب است كه درصورت پذيرش 

ســرايي دقيقــي، مســئلة انتخــاب  اختيــاري ـ و نــه فرمايشــي ـ بــودن شــاهنامه    
  ز منظر ديگري قابل بحث خواهد بود.نامه براي نظم، ا گشتاسپ

مطلب دوم هم اينكه: نگارنده حدس مي زند كـه شـايد فردوسـي هـزار و     
چند بيت دقيقي را در تدوين نخست وارد شاهنامه كرده است؛ چرا كه دقيقي بـه  
هرحال بخشي از شاهنامة ابومنصوري را سروده بود و هنگـامي كـه فردوسـي در    

) به موضع مربوط (پادشـاهي  384-370در سالهاي ( نظم پيوسته و مرتب اين نامه
گشتاسپ) رسيده است به جاي بازسرايي داستان، همـان بيتهـا را گنجانـده (هـم     
براي پيوند موضوع و هم ظاهراً براي سنجش سخنوري خويش و دقيقي از سوي 
ديگران) و سخن خود را با حفظ ارتبـاط موضـوعي بـا ابيـات دقيقـي (بـه دليـل        

از سر گرفته است. اما مقدمه اين بيتها (به خـواب ديـدن دقيقـي) و     اشتراك منبع)
مؤخره (نقد شعر دقيقي و ستايش محمود) را در تـدوين دوم افـزوده اسـت. (بـه     
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هـ . ق) و نيز مدح محمود) در اينجا چنـد بيـت پايـاني     385دليل اشاره به سال (
و مـدح، پشـت    غاز مجدد گفتار فردوسي را با حذف بيتهاي نقدآسخن دقيقي و 

  تر مالحظه شود: آوريم تا پيوند موضوعي بهتر و دقيق سر هم مي
  چو ارجاسپ آگاه شد شاد گشت

  از اندوه ديرينه آزاد گشت
  سران را همه خواند و گفتا رويد

  سپاه پراگنده گرد آوريد
  برفتند گردان لشكر همه

  به كوه و بيابان و جاي رمه
  بدو باز خواندند لشكرش را

  ران كشورش راگزيده سوا
  )1028- 1025/  174و  5/173(خالقي 

  (پايان بيتهاي دقيقي)
  زن بفرمود تا كهرم تيغ

  برد پيش ساالر چين انجمن
  كه ارجاسپ را بود مهتر پسر
  به خورشيد تابان برآورده سر

  بدو گفت بگزين ز لشكر سوار
  ز گردان شايسته مردي هزار
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  :ها شتياددا
كوب، محققـان هشـيار را از ورود در ايـن بحـث برحـذر       وانشاد دكتر زرينبر همين بنياد است كه ر. 1

  .55اند. براي آگاهي بيشتر رك: فردوسي و شاهنامه، نامورنامه، ص  داشته
شود كـه شـماري از آنهـا     بديهي است كه در اين زمينه فرضيات و ديدگاههاي غيرعلمي هم ديده مي. 2

امة ابومنصوري منبع فرعـي شـاهنامه بـوده اسـت. شـاهنامة      اعتبار نسبي نيز ندارد براي نمونه: شاهن
ابومنصوري مبتني بر منابع عربي بوده است. منابع فردوسي، شفاهي بوده است. شاهنامه بـر پايـة دو   
متن تركي سروده شده است. برخي داستانهاي شاهنامه، از حافظة فردوسي به نظـم درآمـده اسـت.    

  سانيان بوده است و....شاهنامة ابومنصوري، فقط مأخذ بخش سا
  در كتاب:. 3

Das Iranische königsbuch Aufbau und Gestalt des schahname von Firdosi, Akademic 
wissenschaften und der Literature in Mainz, 1954 

هـــ . ق رك: ريــاحي،  370دربــارة استنســاخ و توزيــع داســتانهاي منظــوم فردوســي پــيش از ســال . 4
  .52شناسي، ص  هاي فردوسي رچشمهمحمدامين، س

. دربارة فضاي حماسي طوس در عصر فردوسي و تأثيرات فكري ـ فرهنگي آن بر شاعر، رك: اسالمي  5
؛ خالقي مطلق، جـالل، طـوس زادگـاه دقيقـي اسـت؟      52افكن، ص  ندوشن، محمدعلي، سرو سايه
اهنامه، نامورنامـه،  كوب، عبدالحسين، فردوسـي و شـ   . زرين245-241يادنامة دقيقي طوسي، صص 

هاي ملي، هستي، اسـفند   اي دربارة طوس و حماسه ، شفيعي كدكني، محمدرضا، نكته68-65صص 
  .105و  104، صص 1371

  بترسيدم از گردش روزگار  شمار پرسيدم از هركسي بي      . 6
  ببايد سپردن به ديگر كسي  گر خود درنگم نباشد بسيم      

  )138و  1/13/137خالقي (
دن داليل برخي ديگر از پژوهشگران، رك: جيحوتي، مصطفي، شاهنامه، كتاب صـفر، صـص   براي دي .7

-60؛ شيراني، حافظ محمودخان، شرح احوال فردوسي از شاهنامه، در شناخت فردوسي، صص 35-40
؛ موسوي، مصطفي، بيژن و منيژه، صص نـه   179-177سرايي در ايران، صص  اهللا، حماسه ؛ صفا، ذبيح66
؛ دكتـر عليرضـا شـاپور شـهبازي هـم زمـان       70-66نوي، مجتبي، فردوسي و شعر او، صص يازده؛ ميـ 

  دانند. رك: سالگي) فردوسي مي 35هـ . ق ( 365سرايش بيژن و منيژه را 
Ferdowsi, A critical biography, Harvard University and Mazda Publication, California, 1991, 
p. 65. 

  ن رك:باره همچني . در اين8
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Khatibi, Abulfazl, On the source of the story of Bizhan and manhzha, Tafazzoli Mermorial 
volume, ed. By M. Omidsalar (in print). 

 

(مشخصات و مضمون اين مقاله چاپ نشده، از گفتار ديگري از آقاي خطيبي اسـتفاده شـده اسـت         
الشعراء بهار نيز به احتمال بودن داستان بيژن و منيژه در  ) مرحوم استاد ملك70، ص 1381(خطيبي 

نامـة بهـار،    اند. رك: شرح حال فردوسي از روي شاهنامه، فردوسـي  شاهنامة ابومنصوري اشاره كرده
  .32ص 

  .84. براي ديدن شماري از اين معيارها و قراين رك: رياحي، محمدامين، فردوسي، ص 9
  اي است: مطلع به نام فردوسي آمده، شاهنامه اي هم كه با اين . صالبت قطعه10

  عقاب اندر است و گر زير پرّ    فلك گر به زير نقاب اندر است  
هـ . ق) كه مورد استناد برخي از محققان قرار گرفته،  389اند كه تاريخ ( . ايشان هم چنين اشاره كرده11

  الحاقي است.
هـاي مختلـف، رك: ريـاحي،     ن نخسـت در نسـخه  هاي بيت مربوط به پايان سال تدوي . براي پشتوانه12

؛ خالقي مطلق، جالل، تـاريخ روز پايـان   40و  35شناسي، صص  هاي فردوسي محمدامين، سرچشمه
  .420نظم شاهنامه، همان، ص 

در شـاهنامه،   …پهلـوان و  ةشـهريار، نامـ   ةباستان، نام ة، تعبيراتي مانند: نامپژوهان . به اعتقاد شاهنامه13
سرايي شـفاهي و   مة ابومنصوري است. رك: خالقي مطلق، جالل، دو نامه دربارة بديههناظر بر شاهنا
، رياحي، محمدامين، آن هنر اصلي فردوسـي كـه   43، ص 1شناسي، سال نهم، شمارة  شاهنامه، ايران

  .84، هم او، فردوسي، ص 58و  57ناگفته و ناشناخته مانده است، صص 
دسـتور خـويش ابومنصـور     …امير ابومنصور عبدالرزاق«ه است: . در مقدمة شاهنامة ابومنصوري آمد14

هـاي شـاهان و    گرد كرد و بنشاند به فراز آوردن اين نامـه  …المعمري را بفرمود تا خداوند كتب را
 …هاشان و زندگاني هر يكي و روزگار داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين از كي نخستين كارنامه

رك: قزوينـي، محمـد، مقدمـة قـديم شـاهنامه، هـزارة       » عجم بود.تا يزدگرد شهريار كه آخر ملوك 
  .165و  164فردوسي، صص 

، 43و  42. دربارة محتواي شاهنامة ابومنصوري، رك: نولدكه، تئـودور، حماسـة ملـي ايـران، صـص      15
و دربارة منـابع شـاهنامة ابومنصـوري رك: خـالقي مطلـق،       361رياحي، محمدامين، فردوسي، ص 

، هـم او، در پيرامـون منـابع    43سرايي شـفاهي و شـاهنامه، همـان، ص     دربارة بديههجالل، دو نامه 
  .23و  22، هم او، يادداشتهاي شاهنامه، صص 513فردوسي، همان، ص 

  كند: . تقريبي به اين دليل كه فردوسي در اين قطعه به دو سال متفاوت از عمر خويش اشاره مي16
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  بود گر بيازم به گنج نه نيكو  مرا سال بگذشت بر شست و پنج    
  )9/138/2167(مسكو 

  نپرسيد زين پير و تنها برفت  ورا سال سي بد مرا شست و هفت    
  )9/138/2180(مسكو 

البته بيت دوم در تصحيح ژول مول و نيز چاپ بروخيم (طبق حاشيه چاپ مسكو) به صورتي است   
  كند: سالگي را بيان مي 65كه همان 

  نپرسيد از اين پير و تنها برفت  و هفتورا شست و پنج و ورا شست     
  )7/2155/2259(ژول مول 

. بر پاية تحقيق و يافتة جديد دكتر شفيعي كدكني، اثيرالملك نيشابوري درحدود صـد سـال پـيش از    17
شـهرت داشـته اسـت امـا     » معـرّب شـاهنامه  «بنداري، شاهنامه را به عربي ترجمه كرده و به عنـوان  

وز به دست نيامده است. در اين باره رك: نخستين ترجمة عربي شاهنامه، متأسفانه اين ترجمه تا امر
خالصة مقاالت همايش بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي، مؤسسة چاپ و انتشـارات دانشـگاه   

  .18، ص 1382فردوسي، مشهد، 
صـد و   . براي ديدن داستانهايي از شاهنامه كه در غرر ثعالبي نيامده است، رك: تاريخ ثعالبي، صـص 18

  چهار ـ صد و پانزده (مقدمة زوتنبرگ).
ميان پيشروان دو لشكر برخوردهـايي  «گويد:  مي» پيكار كيخسرو و افراسياب«. چنان كه در بخشي از 19

  .145رك: شاهنامة كهن، ص » كشد. روي داد كه نام بردن از آنها به درازا مي
) و 198-196كتر اميدساالر (همان، صص ) و د160و  118، 114. هانزن با تأكيد تمام (همان، صص 20

خان رستم در شاهنامة ابومنصوري  ) با احتياطي بيشتر معتقدند كه هفت65آقاي خطيبي (همان، ص 
  بوده است.

. دربارة بودن داستان رستم و شغاد در شاهنامة ابومنصوري رك: نولدكه، تئودور، حماسة ملي ايـران،  21
، خـالقي مطلـق، جـالل، مطالعـات     86ردوسـي، همـان، ص   زاده، حسن، شـاهنامه و ف  ، تقي43ص 

، 743، ص 129و  128حماسي؛ فرامرزنامه، نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني تبريـز، شـمارة    
خطيبي، ابوالفضل، راوي و روايت مرگ جهان پهلوان در شاهنامه، مجلة دانشـكدة ادبيـات و علـوم    

  .137، ص 8و  7و  6شمارة  انساني دانشگاه تربيت معلم تهران، سال دوم،
اند. رك: شرح حال فردوسي از روي شـاهنامه،   الشعراء بهار پنداشته . چنان كه مثالً مرحوم استاد ملك22

  .69همان، ص 
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  اي نزد هر بخردي ازو بهره  پراگنده در دست هر موبدي      
  )116و  1/12/115(خالقي، 

ترين گزارش  شتهاي ديني زرتشتيان است كه كامليومرث به عنوان نخستين انسان از باورداگ. معرفي 25
اي اوستايي دارد. در اين باره رك: يارشاطر، احسان، تـاريخ ملـي    آن در بندهش آمده و ظاهراً سابقه

، گويا به هنگام تأليف متنهاي فارسي ميانه، گيـومرث هـم نخسـتين    526و  482ايران، همان صص 
ك: دريايي، تورج، كيومرث: شاه گل يا شاه كوه (لقب انسان و هم نخستين شاه دانسته شده است. ر

  .171و  165انسان نخستين در سنت زردشتي)، تاريخ و فرهنگ ساساني، صص 
. ظاهراً دكتر خالقي مطلق شاهنامة ابومنصوري و شـاهنامة فردوسـي را تنهـا مربـوط بـه تحريرهـاي       26

  .1075دانند. رك: ابوعلي بلخي، همان، ص  شاهي خداينامه مي
  تو گفتي كه اندر زمين شاه نيست  بر اين گونه بگذشت سالي دويست  . 27

  )7/116/53(مسكو 
هـاي پـيش از فردوسـي، غيـر از شـاهنامة ابومنصـوري، از سـه شـاهنامة          . معموالً در بحث شاهنامه28

شود ولي از آنجايي كه به ظن استوار،  مسعودي مروزي، ابوالمؤيد بلخي و ابوعلي بلخي نام برده مي
ابوعلي بلخي همان ابوالمؤيد بوده است، در متن به دو ـ و نه سه ـ شاهنامه اشـاره شـده اسـت. در      

؛ اذكـايي، پرويـز، شـاهنامه و    1077اين باره رك: خالقي مطلق، جالل، ابـوعلي بلخـي، همـان، ص    
  .35و  34، صص 1380ها، هستي، پاييز  خداينامك

  ياد آرد از باستان كه گوينده    چه گفت اندر آن نامة راستان  . 29
  )7/115/47(مسكو 

  كزان پس كسي را نبد تخت عاج    چنين گفت داننده دهقان چاج
  )7/115/49(مسكو 

المعالي قابوس بن وشمگير زياري در گرگان تـأليف كـرده    . بيروني، آثارالباقيه را در دربار امير شمس30
  است.

لت فردوسي رك: حميديان، سعيد، درآمـدي  . براي بحثي جامع و سودمند دربارة حدود امانت و دخا31
تر دربارة چگونگي برخـورد   ، و براي ديدگاههاي معتدل139-111بر انديشه و هنر فردوسي، صص 

؛ مينـوي،  4فردوسي با منابع، رك: هانزن، كورت هاينريش، شاهنامة فردوسي، ساختار و قالـب، ص  
مقدمه بر شـاهنامة ژول مـول، ص    ، رياحي، محمدامين،79و  78مجتبي، فردوسي و شعر او، صص 

دخت،  ، صديقيان، مهين208، قريب، مهدي، مسير پرتضاد رنج سي ساله، بازخواني شاهنامه، ص 18
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هاي دورة اسالمي، ياد بهار (يادنامة دكترمهرداد بهار)،  هاي ايراني در روايت چگونگي تحول اسطوره
  .45سي داستانهاي شاهنامه)، ص شنا ، سرامي، قدمعلي، از رنگ گل تا رنج خار (شكل282ص

التواريخ، تاريخ طبري، تـاريخ   . به اين داستان در منابعي چون: اوستا، ماه فروردين روز خرداد، مجمل32
نامـه و غـرر اخبـار اشـاره شـده كـه        االخبـار، فـارس   بلعمي، البدء والتاريخ، آثارالباقيه، التفهيم، زين

  دهنده شهرت و رواج آن است. نشان
  در بربر تو اي هزار پيل دمان كشته  گر كه رستم پيلي بكشت در خرديو   . 33

  )130(ديوان، ص 
. دربارة داليل الحاقي بودن داستان رستم و پيل سپيد در برخي نسخ و چاپهاي شاهنامه، رك: خـالقي  34

  .153-139مطلق، جالل، معرفي قطعات الحاقي شاهنامه، گل رنجهاي كهن، صص 
هـاي   عالبي)، صص صد و نه ـ صد و يازده) اين دو داسـتان را بـه همـراه نمونـه     . زوتنبرگ (تاريخ ث35

يك از منابع و تاريخهاي كهـن، غيـر از غـرر اخبـار      آورد كه آنها را در هيچ ديگر، جزو رواياتي مي
  نيافته است و البته بايد افزود: مشروط بدين كه بررسي او كامل بوده باشد.

دقيقي، بيش از هزار و چند بيت موجـود در شـاهنامه بـوده اسـت، رك:      . دربارة اين گمان كه ابيات36
؛ بارتولد، و، دربارة تاريخ حماسي ملي ايران، همـان،  53ماسه، هانري، فردوسي و حماسه ملي، ص 

؛ تودوآ، ماگالي، از پانزده دريچـه (نگـاهي بـه    72؛ استاريكف، ا. ا. فردوسي و شاهنامه، ص 57ص 
(نقل نظريه چايكين)؛ محيط طباطبايي، محمد، تازه يا كهنه؟ همـان،   47ص فردوسي و شاهنامة او) 

  .295ص 
  

  
  منابع

، 1، برگردان دكتر محمدحسـين روحـاني، انتشـارات اسـاطير، ج     تاريخ كاملابن اثير، عزالدين: 
1370.  

، قارنهـا باالصـل الفارسـي و اكمـل     الشـاهنامه ه.ق) 1413الدين فتح بـن علـي . (   البنداري، قوام
رجمتها في مواضع و صححها و علّق عليها و قدم لها: الدكتور عبدالوهاب عزام، دار سـعاد  ت

  ه.ق). 1413الصباح، الطبعه الثانيه 
، تحقيق و تعليق دكتـر پرويـز   آثارالباقيه عن القرون الخاليهالبيروني، ابوريحان محمد بن احمد: 

  .1380اذكايي، مركز نشر ميراث مكتوب، 
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  .1380، فصلنامة هستي، پاييز ها ها و خداينامك شاهنامه: اذكايي، پرويز
، ترجمة رضا آذرخشي، سازمان كتابهاي جيبي، چاپ دوم، فردوسي و شاهنامهاستاريكف، ا. ا.: 

1346.  
(دربارة فردوسـي و شـاهنامه)، انتشـارات يـزدان،      سرو سايه افكناسالمي ندوشن، محمدعلي: 

  .1373چاپ سوم 
، تحقيـق محمـد   تـاريخ الطبـري (تـاريخ االمـم والملـوك)     مد بن جريـر:  جعفر مح الطبري، ابي

  تا. ابوالفضل ابراهيم، دارالتراث بيروت، الجزء االول، بي
، يادنامة دقيقي طوسي، شـوراي عـالي فرهنـگ و    شناسي دقيقي در تحقيقات شرق افشار، ايرج:

  .1355هنر، 
اني و زباني شاهنامه با منابع بازمانـده از  (مقايسه داست شاهنامه و زبان پهلوياكبرزاده، داريوش: 

  .1379زبان پهلوي) مؤسسة فرهنگي و انتشاراتي پازينه، 
، 12فرهنگستان، شـمارة  اميدساالر، محمود: در دفاع از فردوسي، ترجمة ابوالفضل خطيبي، نامة 

  .1376زمستان 
جسـتارهاي  شناسي در غـرب) ،   ان............................. سه كتاب دربارة فردوسي و شاهنامه (اير

  .1381، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار شناسي و مباحث ادبي شاهنامه
............................. هفت خان رستم، بيژن و منيـژه و نكـاتي دربـارة منـابع و شـعر فردوسـي،       

  .1381، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار شناسي و مباحث ادبي جستارهاي شاهنامه
، ترجمة كيكاووس جهانداري، هفتاد مقالـه (ارمغـان   دربارة تاريخ حماسة ملي ايرانبارتولد، و: 

فرهنگي به دكتر غالمحسين صديقي) گردآوري: يحيي مهـدوي ـ ايـرج افشـار، انتشـارات      
  .1369، 1اساطير، ج 

هريور ، ش30، شمارة كلكباقري، مهري: بازتاب يك مضمون فولكوريك در حماسة ملي ايران، 
1371.  

، ترجمة سيروس ايزدي، انتشـارات هيرمنـد، ج   تاريخ ادبيات فارسيبرتلس، يوگني ادواردويچ: 
1 ،1374.  
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، نامـة بهـار   فردوسـي الشـعرا): شـرح حـالر فردوسـي از روي شـاهنامه،       بهار، محمدتقي (ملك
  .1345كوشش محمد گلبن، مركز نشر سپهر  به

ه، جستاري چند در فرهنگ ايران، انتشـارات فكـر روز،   بهار، مهرداد: سخني چند دربارة شاهنام
  .1374چاپ دوم 

  .1363ارات اميركبير، چاپ سوم ش، ترجمة اكبر داناسرشت، انتآثارالباقيهبيروني، ابوريحان: 
  .1363پورداوود، ابراهيم (مقدمه): بيژن و نيژه، نشر جويا، 

  .1354، 1و نشر كتاب، ج  تفضلي، احمد: آرش، دانشنامة ايران و اسالم، بنگاه ترجمه
............................. تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، به كوشش دكتر ژاله آموزگـار، انتشـارات   

  .1376سخن، 
  .1362، دنياي كتاب، هزارة فردوسيشاهنامه و فردوسي، : تقي زاده، سيد حسن

نامة او) زير نظـر دكتـر محمـدكاظم    (نگاهي به فردوسي و شاه از پانزده دريچهتودوآ، ماگالي: 
  .1377پور، انتشارات دانشگاه گيالن،  يوسف

) با مقدمة روتنبرگ، ترجمة محمـد  غرر اخبارالملوك الفرس و سيرهمثعالبي: تاريخ غررالسير (
  .1368فضائلي، نشر نقره، 

سـيد محمـد روحـاني،    گردان  ............................. شاهنامة كهن (پارسي تاريخ غررالسير) پارسي
  .1372انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد 

  .1372حميديان، سعيد: درآندي بر انديشه و هنر فردوسي، نشر مركز، 
، ايران شناسـي،  » دو نامه دربارة بديهه سرايي شفاهي و شاهنامه). «1376خالقي مطلق، جالل، (
  .50-38، شمارة بهار، صص 1سال نهم ، شمارة 

...............  طوس زادگاه دقيقي است؟ يادنامة دقيقي طوسي، شوراي عـالي فرهنـگ و   ..............
  .1355هنر، 

سراي باستان، گل رنجهاي كهن، به كوشش علي دهباشي، نشر مركز  ............................. حماسه
1372.  

، 8نگـاه ترجمـه و نشـر كتـاب، ج     ............................. ابوعلي بلخي، دانشنامة ايران و اسـالم، ب 
1357.  
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فرامرزنامه، نشرية دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني      ـ 2............................. مطالعات حماسي 
  .1362، تابستان و پاييز 129و  128تبريز، شمارة 

  .1362............................. معرفي قطعات الحاقي شاهنامه، گل رنجهاي كهن، 
شناسي، سـال هفـتم،    ........................... اهميت و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح شاهنامه، ايران..

  .1374، زمستان 4شمارة 
شناسـي، سـال نهـم،     سرايي شـفاهي و شـاهنامه، ايـران    ............................. دو نامه دربارة بديهه

  .1376، بهار 1شمارة 
  .1377، پاييز 3شناسي، سال دهم، شمارة  .. در پيرامون منابع فردوسي، ايران...........................

  ).2001( 1380هاي شاهنامه، بنياد ميراث ايران، نيويورك،  ............................. يادداشت
............................. دربــارة عنــوان داســتان دوازده رخ، ســخنهاي ديرينــه (ســي گفتــار دربــارة 

  .1381ردوسي و شاهنامه)، به كوشش علي دهباشي، نشر افكار، ف
  ............................. تاريخ روز پايان نظم شاهنامه، همان.

  ............................. نگاهي به هزار بيت دقيقي، همان.
  ............................. تكرار در شاهنامه، همان.

و روايت مرگ جهان پهلوان در شـاهنامه، مجلـة دانشـكدة ادبيـات و      خطيبي، ابوالفضل: راوي
، پـاييز  8و  7و  6علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران، دورة جديد، سـال دوم، شـماره   

  .74بهار  - 73
المغارف بـزرگ   ةالمعارف بزرگ اسالمي، مركز داير ة............................. ابومنصور معمري، داير

  .1373، 6ي، ج اسالم
، 10............................. روايتي ديگر از داسـتان رسـتم و اسـفنديار، نامـة فرهنگسـتان، شـمارة       

  .1376تابستان 
............................. سرگذشت سيرالملوك ابن مقفع، يادنامة دكتر احمـد تفضـلي، بـه كوشـش     

  .1379اشرف صادقي، انتشارات سخن،  دكتر علي
بود از گه باستان (جستاري در شناخت منبـع شـاهنامه فردوسـي)    نامه ........................... يكي ..

  نامة فرهنگ...........
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  .1370نامة فردوسي و سرگذشت شاهنامه، انتشارات علمي،  دبيرسياقي، محمد: زندگي
  .1378دير االبيات شاهنامة فردوسي، انتشارات م ............................. كشف

دريايي، تورج: كيومرث، شاه گل يا شاه كوه؟ (لقب انسان نخستين در سنت زرتشتي) تـاريخ و  
  .1382فرهنگ ساساني، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي، انتشارات ققنوس، 

  .1368دقيقي طوسي: ديوان به اهتمام دكتر محمدجواد شريعت، انتشارات اساطير 
روزگـارانش، حماسـة ايـران،     وسي و پيوندهاي او بـا هـم  دوستخواه، جليل: زمان و زندگي فرد

  .1380ها، انتشارات آگه،  يادماني از فراسوي هزاره
  هاي دوگانه و ديدگاههاي دوگونه، همان. هاي شاهنامه، خاستگاه ............................. پشتوانه

العـات فرهنگـي،   رزمجو، حسين: قلمرو ادبيات حماسي ايران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مط   
1381.  

المغـارف بـزرگ    ةالمعارف بزرگ اسـالمي، مركـز دايـر    ةرضازاده لنگرودي، رضا: ابن اثير، داير
  .1374، 2اسالمي، ج 

ها و شاهنامة فردوسي، فردوسي و شاهنامه، به كوشش علـي دهباشـي،    روشن، محمد: خداينامه
  .1370انتشارات مدبر، 

شناسـي، مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،       يهاي فردوس رياحي، محمدامين: سرچشمه
1372.  

  .1375فردوسي، انتشارات طرح نو،  .............................

............................. آن هنر اصلي فردوسي كه ناگفته و ناشناخته مانده است، پايداري حماسـي،  
  .1379انتشارات مرواريد 

شـماري زنـدگي فردوسـي و سـير تـدوين و تكميـل        تأملي ديگر در سـال  .............................
  شاهنامه، پايداري حماسي، همان.

شناسـي، انتشـارات    زرياب خويي، عباس: افسانه فتح الحضر در منابع عربي و شاهنامه، شاهنامه
  .1357بنياد شاهنامه 

  .1375هدي، المللي ال كوب، عبدالحسين: از گذشتة ادبي ايران، انتشارات بين زرين
  .1374............................. با كاروان حله، انتشارات علمي، چاپ نهم 
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............................. فردوسي و شاهنامه، نامورنامه (دربارة فردوسي و شاهنامه) انتشارات سـخن  
1381.  

شـارات علمـي و   هاي شاهنامه)، انت شناسي قصه سرامي، قدمعلي: از رنگ گل تا رنج خار (شكل
  .1373فرهنگي، چاپ دوم، 

شدر، هانز هاينريش: آيا دقيقي زرتشتي بود؟ ترجمة حشمت مؤيد، يادگارنامة حبيب يغمـايي،  
زير نظر غالمحسين يوسفي، محمد ابراهيم باستاني پاريزي و ايرج افشار، انتشارات تـوس،  

1356.  
نامـة هسـتي، اسـفند     ملي، فصـل  هاي اي دربارة طول و حماسه شفيعي كدكني، محمدرضا: نكته

1371.  
شيراني، حافظ محمودخان: شرح احوال فردوسي از شاهنامه، در شناخت فردوسي، دكتر شاهد 

  .1374چوهدري، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم، 
  دخت: فرهنگ اساطيري ت حماسي ايران، پژوهشگاه علوم انساني................. صديقيان، مهين

هاي دورة اسالمي، يـاد بهـار    هاي ايراني در روايت .................. چگونگي تحول اسطوره...........
  .1376يادنامة دكتر مهرداد بهار)، انتشارات آگه، 

  .1355اهللا: منظومة يادگار زرير، يادنامة دقيقي طوسي، شوراي عالي فرهنگ و هنر  صفا، ذبيح
  .1363ي در ايران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، سراي ............................. حماسه

............................. رزمنامة سگاوندكوه (دو روايت از يك داستان حماسي) هفتاد مقاله (ارمغان 
فرهنگي به دكتر غالمحسين صديقي)، گردآوري يحيي مهـدوي ـ ايـرج افشـار، انتشـارات      

  .1369، 1اساطير، ج 
  .1373، چاپ سيزدهم 2............ تاريخ ادبيات در ايران، انتشارات فردوس، ج .................

هاي ملي، نميرم از اين پس كـه مـن    ............................. نظري به مĤخذ شاهنامه و ديگر حماسه
  .1374ام، به كوشش دكتر غالمرضا ستوده، انتشارات دانشگاه تهران  زنده

ـ  اريخ طبـري (تـاريخ الرسـل والملـوك)، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،        طبري، محمد بن جرير: ت
  .1375، چاپ پنجم، 2انتشارات اساطير، ج 
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عفيفي، رحيم: حماسة دقيقي و نوشته هاي پهلوي، سادنامة دقيقي طوسي، شوراي عالي فرهنگ 
  .1355و هنر 

  .1371چهارم  فرخي سيستاني: ديوان به كوشش دكتر محمد دبيرسياقي، كتابفروشي زوار، چاپ
دكتر محمدامين رياحي، انتشارات سخن، چاپ  ةفردوسي: شاهنامه، تصحيح ژول مول، با مقدم

  .1373چهارم، 
  ............................. شاهنامه، (بر اساس چاپ مسكو)، به كوشش دكتر سعيد حميديان،.........

پژوهـي، اصـفهان    تي، انتشـارات شـاهنامه  تصحيح مصطفي جيحـو  ،............................. شاهنامه
1379.  

............................. شاهنامه، به كوشش دكتر جالل خالقي مطلق، انتشارات روزبهان، دفتر يكم، 
، دفتـر پـنجم،   1373جـا   ، دفتـر سـوم، همـان   1369، دفتر دوم كاليفرنيا و نيويـورك،  1368
  .1375جا  همان

  .1369و سخنوران، انتشارات خوارزمي، چاپ چهارم الزمان: سخن  فروزانفر، بديع
فشاركي، محمد: الشاهنامه بنداري، نسخه فلورانس و شاهنامه طبع مسـكو، شـاهنامة فردوسـي    

  .1373پديدة بزرگ فرهنگي در تمدن جهاني، زير نظر مهراب اكبري، مركز مطالعات ايراني 
ة شاهنامه، مجلة مطالعات و پژوهشـهاي دانشـكدة   ............................. بنداري اصفهاني و ترجم
  .1379، بهار و تابستان 21و  20ادبيات و علوم انساني اصفهان، شمارة 

  .1369قريب، مهدي: مسير پرتضاد رنج سي ساله، بازخواني شاهنامه، انتشارات توس 
  .1362قزويني، محمد: مقدمة قديم شاهنامه، هزارة فردوسي، دنياي كتاب، 

  .1363، 8..................... يادداشتهاي قزويني، به كوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، ج ........
  .1362قطران تبريزي: ديوان (از روي نسخة مرحوم محمد نخجواني)، انتشارات ققنوس، 

  اهللا صفا، انتشارات علمي و ........... سن، آرتور: كيانيان، ترجمة دكتر ذبيح كريستن
................. فردوسي و حماسه ملي ايران، ترجمه سيروس ذكا، فصـلنامة هسـتي، بهـار    ............

1372.  
المغارف بـزرگ اسـالمي،    ةالمعارف بزرگ اسالمي، مركز داير ةكيواني، مجدالدين: اسكندر، داير

  .1377، 8ج 
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الحي گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود: تاريخ گرديزي، تصحيح و تحشيه: عبد
  .1363حبيبي، دنياي كتاب، 

ضـمير، انتشـارات دانشـگاه     ماسه، هانري: فردوسي و حماسة ملي، ترجمة دكتر مهـدي روشـن  
  .1375تبريز، چاپ دوم 

  .1377، 2شناسي، سال دهم، شمارة  متيني، جالل: دربارة مسئلة منابع فردوسي، ايران
شناسي، انتشارات بنياد شـاهنامه،   محيط طباطبايي، محمد: شاهنامه آخرش خوش است، شاهنامه

1357.  
............................. تازه يا كهنه؟ (دقيقي و فردوسي) فردوسي و شـاهنامه، انتشـارات اميركبيـر    

1369.  
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 سراي ايران فردوسي بزرگترين حماسه
  

 منوچهر احتشامي

  

در بين حكـما ، شاعران، فيلسـوفان و بزرگان علم و ادب در مورد تعريف 
ذات باريتعالي تعاريف واشعار بسيار زياد و بس دلپــذير گفته شده، اما اكثــريت 

  رموده:فاسـت كه  فردوسيكالم  قريب به اتفاق معتقدند كه بهـترين كالم،
  به نام خداوند جان و خرد         كزين برتر انديشه برنگذرد

اصل وجود آدمي به جان و خردي است كه خــداوند به او عطـا فرمــوده   
هـايي هسـتند كـه     روي زمـين داراي مشخصـــه   ةزند و گـرنه همه موجــودات

  فرمايد: ميآنها است كه فردوسي  آنان خـرد ةاند. و صفت مـميز هم شبيه هتقريباً ب
  )1(خرد بهتر از هر چه ايزد بداد         ستايش خرد را به از راه داد  

زندگاني فردوسـي پر از رمـز و راز اسـت هـم چنـان كـه شـاهنامه پـر از       
لنهر لب از سخن فـرو بسـت   ا ءشگفتي است. در همان سالـي كه رودكي در ماورا

د، پدرش از دهقانان توس توس ديده به جهان گشو سالي بعد ازآن در طبران چند
كار كه به كسب دانش پرداخت  اي مكنت داشت. از آغاز بود و در آن واليت پاره

ادب تازي و پارسي آموخت ، هم از اوايـل حـال بـه خوانـدن داستــانهاي كهـن       
ورزيد. درواقـع   ايران عالقه مي ةرغبت خاص داشـت و مخصوصاً به تاريخ گذشت
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هـا و روايـات كهـن     توس درصدد برآمد داسـتان  ةپس از مرگ دقيقي استاد فرزان
و سي سال رنـج بـرد و رفتـه رفتـه جـواني را بـه پيـري         ايران را به نظم در آورد

ها اسـت   شاهان نيست، بلكه شاه نامه ةرسانيد. فردوسي با سرودن شاهنامه كه نام
هـاي   و منشور فرهنگ و دادگري است، درواقع سرگذشت قوم ايراني را در برهـه 

هاي  تاريخ، با رنگ و روغن حماسه درآميخت و در زير فشار ناسازگاري حساس
ـ     فرهنگي و اجتماعي زمانه، منظومه  ةاي آفريد كـه در منشـور باشـكوه و هنرمندان

ويـژه   قوم ايراني شكل گرفت. در زمان پادشاهان ساساني و به ةتصاوير آن، حماس
آوري و تـدوين   پهلـوي جمـع  در اواخر اين دوره داستانها و رواياتي چند به زبان 

يعنـي  » خـداي نامـه  «شده بود كـه از جملـه مهمتـرين و معروفتـرين ايـن اسـناد       
در زمان منصور خليفه عباسـي ابـن مقفـع دانشـمند      ــسرگذشت قوم ايراني بود 

    خداي نامه را از زبان پهلوي به عربي ترجمه كرد. ــايراني تبار 
عتبـر، مـورد اسـتفاده و اسـتناد     بعدها اين كتاب به عنوان مأخـذي بسـيار م  

در قـرن چهـارم هجـــري     .خان اسالمي در تدوين تاريخ ايران قـرار گرفـت  مور
ا فارسـي دري  ينهضت علمي و فرهنگي عظيــمي پا گـرفت. زبان فارسي جديد 

آن را پيـدا   تازيان بر ايرانيان تكامل يافته بود، ظرفيـت و قابليـت   ةكه پس از سلط
گون علـوم و فنـون و معرفـت، بـراي تـأليف كتـب مـورد        گونا ةكرد كه در عرص

گيرد. فردوسي اصالت روايات را حفظ كرده و شاعر بيش از هر چيز  استفاده قرار
كـرده و   اي را گلچــين مـي   به آن اهميت داده است، و درميان انبوه روايـات پـاره  

است، گذاشته است. او در روايات كهـن دخل و تصرفي نكرده  را كنار مي اي پاره
آيد اين اسـت كـه: هنـــر شـاعري      شاهنامه برمي ةاما در نهايت آنچه از مجـموع

  )2(جان اين روايات كهن شده است.  فردوسي سبب دميدن روح به كالبد بي
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 442براي مثال در تاريخ گرديزي تـأليف محمـود گرديـزي كـه بـه سـال       
فت. رسـتم پس اسفنديار به نزديك رستم ر«است:  هجري نوشته شده است آمده

خويش آمدي و  ةبه خدمت پيش او آمد. چون او را ديد نمـاز برد و گفت به خان
ام منزل نيكو بساخت و پيش آورد و اسفـنديار گفت: مرا فــرمان شـــاه    من بنده
ست كه تو يا دين زردشتي بپذيري و يا با من حـرب كني و يا دست دهـي  ا چنان

  ان بود.كه ترا بسته و پيش شاه برم تا چه فرم
رستم گفت: دين زردشـتي نپذيرم كه از روزگار كيومرث تـا بـدين غايـت    

دين ديگر نگيرم، اما دست به بند دادن هم واجـب نكنـد،    اين دين داشـتم، اكنون
ايم. زشــت باشـد   جد من به بند آورده كه همه دشـمنان ايران را من و پدر من و

با تو، روا نباشـد، تـو پســر    چون من مردي دست به بند دهم، و حرب كردن هم
گشتاسبي و از دودمان كـيان. اما! با تو بيايم و عيب خويش پـيش شـــاه بگـويم،    

  اگر عفو كند خداوند است و اگر فرمان ديگر فرمايد فرمان او راست.
اشـد  ب اسفنديار گفت: من بدين رضا ندهم، اال حرب كنيم تا فيـروزي كـرا  

وز ديگر حــرب كردند و هردو خسـته شـدند   هرچند پوزش كرد فرمان نبرد تا ر
تمامـه حـرب كـرد پـس      ديگر روز رستم دست از جان خويشتن برداشــته بود به
اين كل داسـتان رسـتم    »رستم تيري پراند به چشم اسفنديار و در وقت سپري شد

  )2(و اسفنديار است. 

اما همين روايت در شـاهنامه به شكل داستان جذاب و پركشش رســتم و 
بازآفريني شده كه خود داستان، داستانها است. كه بـه آن بـاز خـواهيم     سفنــديارا

گشت. اما رستم خود داستاني ديگرست، اگر آفريده خيال فردوسي يـا هنرمنـدي   
عالي و غير عـادي   ةيك قريح ةجز ساخت هرحال  هبه عظمت و قدرت او نباشد، ب
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و هرگـز از خـاطر هـيچ     رود، نيست. براي همين است كه هيچ از پيش چشم نمي
نبود  چيز ديگر بود و شود حتي در مقابل تاريخ و واقعيت، كه همه ايراني دور نمي

  خندد. ايستد و بر چهره حقيقت مي دهد رستم مردانه مي خود را از دست مي
 وجود او خيلي بزرگتر و برتـر از يـك افسـانه اسـت، شـعر اسـت كـه در       

كه وسعت زمان و مكـان را بـه بـازي    عظمت بر طبيعت برتري دارد، خيال است 
  ها را  گيرد. اين خطايي بزرگ است كه در وجود او فقط يك دالور عصر افسانه مي

بجويند. وجود او از اين پندارهاي نارسا فراتر است. نه مانند تيتـان اسـت كـه در    
يونان آمده است و نه مرد برتر كه نيچه در خيالهاي شـاعرانه خـود آن را     اساطير
ها دارد، برتر از آنها و يا غيـر از آنهاسـت،    از اين هردو نشان ه است. با آنكهساخت
عيار ابدي كـه طبيعـت هنـوز نتوانسـته اسـت       انسان كامل است، انسان تمام ةنمون

بسازد، فقط برز و باالي او نيست كه پروردگاران زور و جمال يونان و روم را بـه  
خـدايان آسـمانها اسـت.     يز درخـور آورد، عظمت معنوي و اخالقي او ن خاطر مي

يك از اطـوار و احـوال    برتري او فقط در آن دالوريهاي شگفت انگيز نيست، كدام
و پيروزي و توانايي  خويي هوشياري و آهستگي و نرم هست كه ازخردمندي و او

  خالي باشد؟
كس  هيچ هاي ما همتاست و در بين قهرمانان افسـانه حتي در بدبختي نيز بي

نمي توان يافت كه مانند او دستـخوش هولناكترين سرنوشـتها گردد كه ديگر را 
  انسـان فناپذير خـاكي از عهـده تحمل آن برآيد.

و  دســت خود فرزند جوان برومند خود را به خاك هسرنوشت پدري كه ب
را فقـط   خون كشيــده باشد، سرنوشتي چنـين دردنـاك و شـوم و محنـت خيـز     
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تواند تحمل كند و با انـدوه و تـأثر،    تم است كه مينظير و درخشان رس عظمت بي
  اما بردباري و تسليم نيازمندانه انسان، از آن بگذرد.

عبارت ديگر قهرمان قهـرمانان اسـت  همتاي شاهنامه يا به رستم قهـرمان بي
جنـب و جـوش و    و از زمانــي كه او در شــاهنامه از دنـياي عظيــم شــاهنامه

  .دهد دست مي روح حيات خود را از
بيش از سي و پنج سـال از   .فردوسي نزديك به هفتاد و هشت سال زيست

اش را  هنگامي كه او كار نظم منظومه عمر خود را بر سر نظم شاهنامه سپري كرد.
ذكــر   محمود غزنوي هنوز به سلطنت نرسـيده بـود و ايـن كـه    آغاز كرد، سلطان

دريافـت صــله ســروده شـده      بـراي دربار غـزنه و  ةكنند شاهـنامه به توصـي مي
اي بـيش نيسـت و بيــشتر حكايـاتي كـه در ايـن بـاره آمـده اسـت،           يـاوه  ،است

هايي از قبيل داستان برخـورد بـا شـعراي     افسانه اعتبار تاريخي ندارد. كوچكترين
سازي شعر به شاعران  خود را در بداهه نامدار دربار غزنه كه در آن قدرت شاعري

وتمند درباري نشان داد. اگـر چـه ناشـي از حسـن نيـت و      متفرعن و ثر معروف،
اين افسانه ها به حكيم گرانقدر توس است، اما: مسـتند   سازندگان ةعشـق و عالق

لحـاظ   نژاد كه خود، بـه  ترك نيست و اصوالً خود اين مطلب، كه چگونه سلطانـي
 نـژاد و ضـد ايرانـي عباسـي بـود بـه       عـرب  ةخليف ةسلط فكري و مذهبي، در زير

تنظــيم تاريخ ايران باستان عالقـه داشته به ويژه اگر اين واقعيت را مـدنظر قـرار   
و شكست و  درگيري و نبرد ايرانيان با تورانيان ترك نژاد ةدهيم كه شاهنامه صحن

سـلطان غزنـه بيشـتر مـورد شـك و ترديـد قـرار         ةهاي آنان است، عالقـ  هزيمت
  گيرد.   مي

گـردد بـه كتـاب       آورده شده همه برمـي اكثر حكاياتي كه در مورد فردوسي 
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 551-552عروضـي سمرقندي كه در سال  ةمشهور به چهار مقال» مجـمع النوادر«
مشهور به  شده است. ابوالحسن احمد بن عمر بن علي سمرقندي، هجري تألـيف

دربار ملوك غوريـه باميـان. شـعر او     ةو هم نويسند نظامي عروضي هم شاعربوده
محتـوا،   خـوش آب و رنگ ولـي بي د، اما نثرش، نثـري استزن چنگي به دل نمي

نخسـتين حكايـت    ابن كتاب پر است از اشتــباهات تاريخي، براي مـــثال او در 
  نويسد: مي

حـال آنكـه   » اسكافي در ديوان رسالت نوح بن منصور محمـودي كـردي  « 
ن نوح ب در گذشته و )350-343سلطنت عبدالملك بن نصر( اسكــافي در اوايـل

به شاهــي رسيده و اســكافي به هيچ وجــه   366-365منصور بن نصر در حدود
  نويسـد:   زمان او را درك نكرده است. و يا مي

كرد و آخر كارش به عصيان  البتكين استخفاف نوح بن منصور را تحمل مي
سال پـيش از جلـوس او در گذشـته     12كه البتكين دست كم  در صورتي. »رسيد

ب آن كس بود كه تازيان و تركان بود و موفق و مقر ةغلب وزگاراسـت. روزگار، ر
تازي بنويسد و بسرايد و سخن بگويد و تركان را گرامي دارد و بستايد. درحـالي  

نكـوهش تركـان و تازيـان بـود و      كه شـاهنامه سـراپا وصـف برتـري ايرانيـان و     
وسـي  فردوسـي آن را نه براي مال، بلكه درسـت بـرخالف گفتـه عروضـي ، فرد   

وجهه همت خويش  ايجاد جنبشي در قوم ايراني و خوار ساختن عناصر تـازي را
خـود   و گفت: به هر حال داستان ساختگي رفـتن فردوسـي بـه غـزنين     )1(ساخت

  نمايد. مورد نمي حاوي نكاتي شنيدني است كه ذكر آنها در اينجا بي
فردوسي روزي در غزنه وارد باغي شد كه محل عشرت، عنصـري، فرخـي   
و عسجدي بود، چون حكيم توس ظـاهري روسـتايي داشـت، شـاعران متفـرعن      
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عذرش را بخواهند. آنان قـرار گذاشـتند هـر يـك      خواستند با تحقير و تمسـخر،
  مصراع چهارم را بسرايد.   مصراعي شعر بگويند و از فردوسي بخواهند

  چون عارض تو ماه نباشد روشن      گويد: عنصري مي
  رخت گل نبود در گلشنمانند     گويد:   فرخي مي

  مژگانت همي گذر كند از جوشن  گويد:   عسجدي مي
  سرايد: مانند سنان گيو در جنگ پشن كه بالفاصله فردوسي اين مصراع را مي

خـورده و متـأخر    هـاي دسـت   بيشـتر نسـخ   ةاين افسانه كه در مقدمـ  ةدنبال
شـكل   هاي متقدم و معتبــر فاقـد آننـد. بـدين     نويـس دست شاهنامه آمده است و

روايت شده است كه سه شاعر چون ديدند مـردي كه در برابرشان ايســتاده هـم  
قـدرت شـاعري بـه نهايـت      بر داستانهاي تاريخـي آگـاهي كامـل دارد و هـم از   

فردوسـي را   سلطان محمود را از حال وي باخبر كردند و سلطان ،برخوردار است
  مأمور سرودن كتابي با مشخصات شاهنامه كرد.

قول كه براي هر بيـت از اين منظومه يك دينار زر سرخ صله بدهد، با اين 
سرود. امـا   را در شصت هزار بيت وپنج سال رنج برد و شاهنامه فردوسي هم سي

مـذهب   چون او مذهب شـيعه داشـت و سـلطان محمـود و دربـار غزنـه شـافعي       
وعـده  بـه علـل ديگـر    ب بودند. از اين رو، بر اثر سعايت اطرافيان و يا بنـا متعص ،

سلطان وفا نشد و به جاي شصت هزار دينار زر، شصت هـزار درهـم سـيم صـله     
براي فردوسـي بردنـد او در    دادند و بر اساس اين روايت، هنگامي كه اين مبلغ را

اعطايي او را سه بخش  ةسلطان رنجيد كه صل ةچنان از خلف وعد حمام بود و آن
عي و بخش سـوم را بـه قاصـد    فقا كرد و بخشي از آن را به حمامي يك بخش به

براي سلطان محــمود سـرود و از غزنـين  اي حامل وجه بخشيد و سپـس هجويه
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گريخت، بعدها به مناسبتي سلطان محمود را از فردوسـي ياد آمـد. بـدين معنــي    
  خواست به جنگي برود و يكي از وزيـران گفت: كه سلطان محمود مي

  ز و ميدان و افراسيابمن و گر     چو فردا برآيد بلند آفتاب  
محمـود غزنـوي از    .محمود گفت: اين شعر از كيسـت؟ گفتنـد: فردوسـي   

و دستور داد شصت هزار دينار براي او به توس ببرند ايـن   رفتار خود پشيمان شد
رسـد و از   زر اعطايي سـلطان بـه تـوس مـي     روايت حاكي از آن اسـت كه وقتي

ديگر به  ةفردوسي را از دروازة رود، در همان هنگام جناز دروازه به داخل شهر مي
برند. سراپاي اين داستان مجعول است. چنانكه گفته شد، چرا پادشـاهي   بيرون مي

جنگهـايش   تبار بايد به فكر تنظيم تاريخ ايران باستان باشد. تاريخي كه اغلب ترك
  ند.ا با تركان بوده است و در بيشتر جنگها هم تركان شكست خورده

  هزيمت گرفتند تركان چو باد         كه رستم ز بازو همي داد، داد
ماننـد سـنان   «ديگر اينكه، مصراعي كه به فردوسي نسبت داده شده اسـت:  

انگيزتـرين و يكـي از شكسـتهاي خانمـان      قسـمتي از حـزن   »گيو در چنگ پشـن 
د فردوسـي  رود با تركان بوده است. چگونه امكان دار در جنگ كاسه بربادده ايران
برخوردش با سه شاعر دربار غزنه درحالي كه دلش پـر ز مهـر ايـران     در نخستين

شكستي را يادآوري كند. در اين جنگ سـنان گيـو هـيچ كـاري      بوده است. چنين
نخستين تحرير شاهنامه در حدود پنج سال پـيش از بـه    نتوانست به انجام رساند.

توان بـه ايـن نتيجـه     مي ساده و با يك حساب سلطنت رسيدن محمود پايان يافت
سال قبـل از اقتـدار سـلطان محمـود      25رسيد كه سال آغاز نظم شاهنامه بيش از 

فردوسي و هـم پايـان گـرفتن     ةوسيل است. بنابراين هم شروع كار شاهنامه به بوده
 آن هيچ ارتباطي با سلطان محمود و مسـايل مـادي مـرتبط بـا آن نداشـته اسـت.      
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ك نژاد بودن محمود بـا موضـوع شـاهنامه كـه تجليـل از      چنانكه گفتيم، گرچه تر
اما: سلطان محمود  قرار داشته، پهلوانان و شاهان دادگر ايران باستان بوده در تضاد

 ةانـدازي كنـد و خـود را پادشـاه همـ      جاي ايران بزرگ دسـت  براي اينكه به همه
نه تـاريخي كـه   خواست تاريخي از ايران باستان تهيه كند اما  زمين بداند، مي ايران

    فردوسي سرود.
خي به نـام ابومنصـور   برادر محمود يعني امير ناصـرالدين سبكتكين از مور

تاريخ ايران باسـتان را تنظـيم كنـد و او نيـز بعـد از مـدتي،       خواسـت تا )6(ثعالبي
  كتاب مشـهور تاريخ ثعالبي را نوشت.  

مه را در ميـان  وسيله جاي خـالي شـاهنا   سلــطان محمود بر آن بود تا بدين
خواهد كه از فتـوحات او ســخن بـه ميـان    شعراي دربارش مي مردم پر كند و از
فردوسي جـايي   ةكيقباد و كيخـسرو از ذهنها زدوده شود. شاهنام ةآورند، تا خاطر

اشـعار فردوسـي كـه     ةو اشاع گذارد را براي تركتازي محمود و محمودها باز نمي
است. به مذاق او  ي پادشاهان در مقابل پهلوانانسخـن از پادشاه دادگر و جوابگو

            اين است دليل پذيرفته نشدن شاهنامه در دربـار محمـود، وگرنـه    آيد. خوش نمي
محمود با شعراي ديگر كه او را خدايگان و كشتارهاي سودجويانه او را غـزوه در  

د فرخـي يـك   فتح سومنات هماننـ  ةراه خدا بنامنـد و با سرودن يك قصيده دربار
  پيلوار زر بگيرد جز با گشاده دستي رفتار نكرد.

  )8(شنيدم كه از نقره زد ديگدان        ز زر ساخت آالت خوان عنصري
خواست سراسر شاهنامه در مدح او و در سجاياي اخالقي او و  محمود مي

فتوحات او باشد، نه آنكه در مقام و منزلت رستم و كيخسرو، پس محمـود   ةدربار
بيـت.   صل شاهنامه مخالف بود نه با پرداخت يك درهم يا يك دينار براي هـر با ا
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هرترتيب كه شده است، اين كتاب بزرگ و اين اشعار سترگ از  هخواست، ب او مي
روست كه به شعراي خود دسـتور داد ايـن مهـم را بـه      ها محو شود. از اين خاطره

او در  ةدوسـي و شـاهنام  انجام رسانند و با آنچه گفتـه شد ديگـر جـايي بـراي فر   
  دوران محمود باقي نماند.  

دفـاع از   اي اسـت بـراي   داستان شعري يك درهم و يا يـك دينـار سـاخته   
سلطان محمود وگرنه محمود حاضر بود بيتي صـدديـنار بدهد تا اشعار فردوسـي  

وجود نداشـت؟ نـه! در    ينابود شود. آيا چنين امكان ها محو و كتـاب او از خاطره
شـد، مـردم شـعر فردوسـي را از بـر       د محمود شعر فردوسي خوانده ميدربار خو

دار آويـزد  ه فردوسي مردم را ب داشتن شعر بر توانست به دليل از داشتند و او نمي
كـار شـدند و در دلـداري     ولي شعراي دربار او براي محو شعر فردوسي دست به

  محمود گفتند:
  اندر آن وقت كه رستم به هنر نام گرفت         

  جنگ بازي بدو مردان جهت سيت سگال                                        
دروغ است و  گفتيم كه داسـتان به غزنين رفتن فردوسي در جواني به كلي

 خواند چون سبكيتن پدر محمود غزنوي به سال يك از ضوابط تاريخي نمي با هيچ
اختن او در و محمود پس از  درگيري با برادر و براند هجري درگذشته است 387

الملـه را   الدولـه و امـين   هجري از خليفه بغداد فرمـان عـين   1389ذي القعده سال 
مرگ سبكيتن بـه پايـان    گيرد. پس شاهنامه به حساب درست سه سال پيش از مي

تمـام   ةرسيده است. اما در تاريخ سيستان موضوع تفاوت دارد و فردوسي شـاهنام 
  )8(تاريخ سيستان آمده است:  كند. در محمود تقديم مي خود را به ةشد
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ابوالقاسم فردوسي شاهنامه به شعر كرد و بر نـام سـلطان محمـود كـرد و     «
محمود گفت همه شاهنامه خود هيچ نيست مگر حديث  خواند، چندين روز همي

زنـدگي  « رستـم هسـت. بوالقاسـم گفـت:    رستم و اندر سـپاه من هزار مرد چون
باشد. اما ايـن دانـم كـه     و چند مرد چون رستـمخداوند دراز باد ندانم اندر سپاه ا

  »خداي تعالي خويشتن را هيچ بنده چون رستم ديگر نيافريد.
اين بگفت و زمين بوسه كرد و برفت، ملك محمـود، وزيـر را گفـت ايـن     

خواند، وزيرش گفت ببايد كشـت، هرچنـد طلـب     زن تعريض دروغه مردك مرا ب
  »كردند نيافتند.

توان برد. چون تـاريخ بـا عـدد و رقـم و      تاريخي نمي ةاز اين نوشته استفاد
گويد، كه در آن سخن چيزي از عدد و رقم نيسـت، امـا    مي  سند و مدرك سـخن

ديگر بر آن متصور است.اما! داستان سلطان محمود و نكـوهش فردوسـي از    ةفايد
واقـع چنـين اسـت. فردوسـي در      او نه آن است كه نظامي عروضي گفته، بلكه بـه 

اي كـه بـه ايـران و ايرانـي و      در زمان حكومت سامانيان با عشق و عالقـه جواني 
تاريخ آن داشت و به آن عشق مي ورزيد، و همين عالقه به داستانهاي كهـن بـود   

را به فكر نظم شاهنامه انداخت. خودش گويد: كه مدتها در جست و جوي  كه او
اي از آن  تانش نسـخه يافت تا آنكه يك تن از دوس بود و نمي ابومنصوري ةشاهنام

سال، بيش  ت گماشت و سيدست آورد و بدو سپرد. شاعر به نظم كتاب هم هب را
پيـري   و كمتر بر سر اين كار رنج برد، به اميد اتمام آن، رفتـه رفتـه جـواني را بـه    
پنـاهي   رسانيد و اندك اندك مايه و مكنت خود را از دست داد. پيري با فقر و بـي 

روي داد.  402حـدود سـال    و تنگـي سـختي كـه در    به سراغش آمـد در قحطـي  
از ناچـاري درصـدد شـد تـا پشـتيبان و       آفريدگار رستم از برگ و نوا عاري بـود 
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اي بـود و نـه سـازمانهاي انتشـاراتي،      اي بجويد. در آن زمان نه چاپخانه نگهدارنده
ز كرد تـا ا  مند را پيدا مي نويس با سواد و عالقه فردوسي بايد حدود صد نفر خوش

تا از حـوادث زمـان محفـوظ بمانـد و از بـاد و       برداري كنند، روي شاهنامه نسخه
باران گزند نيابد. اين است كه در ابتداي داستان بيژن و منيـژه بـه تجليـل سـلطان     

پردازد. كه سلطان محمود شـاهنامه را حفـظ كنـد و قـدر سـخن او را       محمود مي
هـا و رقابتهـا و اغـراض و     ز توطئـه بداند. اما چنانكه گفته شد، دربار غزنـه، كـه ا  

آكنـده بـود. بـر شـاهنامه ارج ننهادنـد و سـلطان كـه بـه مـدايح و           ع بسـيار ممطا
آمـدهاي شاعران بيش از تاريخ قهرمانان كهن عالقـه داشـت، قـدر سـخن      خوش

  فردوسي را ندانست.  
اعتنايي و قدرناشناسي محمود برنجيد و سلطان را هجو  فردوسي از اين بي

طبرستان متـواري   و ي چون هرات، رييز خشم سلطان محمود در شهرهاكرد و ا
توس رسيـد. هدف فردوسي از نظم و تدوين آن فقط جمع و نقـل   بود تا به شهر

خواســته است تاريخ ايران را از روي روايات كهـن بـه    مي اساطير نبوده است او
تـاريخي   ةظومـ نظم درآورد، از اين رو شاهنامه را قبـل از هـر چيـز بايـد يـك من     

كامـل و عـالي نيـز     ةحماس بزرگ تاريخي چندين ةدانست، اما در طي اين منظوم
هر يك . هست، داستان ايرج،  داستان سياوش، داستان سهراب و داستان اسفنديار

اند. قدرت حماسي آنهـا   نام حماسه ةچه ازنظر ماده و چه از حيث صورت شايست
تـاريخي اسـت، همـواره     ةيـك منظومـ  چندان است كه شاهنامه را در عين آنكـه  

داد مخصوصـاً از لحـــاظ    حماسي جهـان قـرار   ترين آثار توان در رديف عالي مي
  دانست. هومرة اديس برتر از ايلياد وتوان آن را  كمال فني به مفهوم امروزي مي
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هاي شاهنامه است. زبوني  داستان رستم و سهراب از شورانگيزترين قسمت
ر برابر سرنوشت كه در اين داستان به صـورت جنگـي بـين    و درماندگي انسـان د

بيشتر ملتهاي جهان به همين صـورت يـا    در ادبيات پدر و پسر بيان شده است. و
چيزي شبيه بدان، آمده است، اما هيچ داسـتاني اين مايه شورانگيزي و دلربـايي را  

  گويند خوش است. ندارد. اما آخر شاهنامه كه مي
  يزدگرد  ةسر آمد كنون  قص

  روز آرد ذبه ماه سپندارم
     صدسال و هشتادوچار ز هجرت سه

  به نام جهان داور كردگار
  چو اين نامورنامه آمد  به  بن

  زمن روي كشور شود پر سخن 
  ام س نميرم كه من زندهپاز اين 

  ام كه تخم سخن را پراكنده
  راي  دين هر آن كس كه دارد  هش و

  پس از مرگ بر من كند آفرين
 يزدگري است پس تاريخ دقيق روز بيست و پنجم هر ماه سي روزهآرد 
  قمري مي باشد. 384اسفند ماه سال  25ختم شاهنامه 

بـار ديگـر در    دو 384فردوسي پس از اتمام تحرير اول شـاهنامه در سـال   
روان پـاكش در خلـد    415يـا   411كتاب خود تجديد نظر كرد تا آنكـه در سـال   

  سعدي:  برين جاي گرفت. و به قول 
  كه رحمت بر آن تربت پاك باد.    
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  يادداشتها:
خرد و خردمندي، داد و دادگري مورد تمجيد استاد فرزانه روانشاد دكتر غالمحسين صـديقي قـرار    .1

آهنـگ بـا    اي سـخن خواهـد گفـت كـه هـم      داشت و نگارنده نيز در اين گفتار پيرامون همان مسأله
 هاي هميشگي استاد باشد. خواسته

ي و مرحـوم حبيـب يغمـايي در كتـاب     ياد محمدعلي فروغ ات بيشتر به تحقيقات زندهبراي اطالع  .2
كـاوه چـاپ بـرلين و     ةزاده در مجلـ  يـاد حسـن تقـي    منتخب  شـاهنامه و پژوهشـهاي اسـتاد زنـده    

  ياد مجتبي مينوي در بنياد شاهنامه مراجعه فرمائيد. بررسـيهاي استاد زنده
ناشـر دنيــاي    ،1363چاپ تهران  ،بن ضحاك ابن محمودتأليف ابوسعيد عبدالحي  ،تاريخ گرديزي .3

  .54و  53كتاب. صفحه 
 .به نقل از كتاب مجمع النوادر مشهور به چهار مقاله عروضي سمرقندي .4
كـن   شعوبيه: بزرگترين نهضت ايرانيان كه سرانجام دولت و سيادت عرب را بكلي منقرض و ريشـه  .5

ري، بلكه پيش از آن هم شروع و دنبالـة آن تـا   ساخت نهضت شعوبيه بود كه از اوايل قرن دوم هج
سدة پنجم هجري بلكه پس از آن هم كشيده شده پيدايش مسلك شعوبيه جنبشي در عالم اسـالم و  
عرب ايجاد كرد و تمام شئون اجتماعي و سياسـي و فكـري و ادبـي عـرب و اسـالم را تغييـر داد.       

ات آنان جمع كثيري از هر طبقه در هـر ملتـي   رهبران اين نهضت بزرگ ايرانيان بودند و بر اثر تبليغ
از جنس عرب داخل اين فرقه شدند. اساس دولت بني اميه مبنـي بـر تحقيـر ملـل غيرعـرب بـود،       
ايرانيـان و ساير ملل در عصر حكـومت خالص عـربي اموي عمومـاً مـوالي بـه معنـي بنـــدگان و      

وار و خدمتگزار عرب بودند و كـار و  شدند. موالي همه در عصر اموي ذليل و خ بردگان خوانده مي
منصب مهمي در دست آنان نبود و مشاغل آبرومند همه در دست عـرب بـود. اسـتاد تـوس جـزو      
شعوبيه بود بدين معني كه سيادت ايراني را با ديانت عربي در خود جمع كرده بود. به نقل از كتاب 

 .1363استاد جمال همايي، چاپ اصفهان  ةشعوبيه نوشت
اول از انتشـارات نقـره سـال     همقدمه مؤلف به ترجمه زنده ياد محمد فضايلي صـفح  ،البيتاريخ ثع .6

1368.  
به كوشش محمد دبيرسياقي چاپ تهران كتابخانـه زوار چـاپ دوم صـفحه     ،ديوان فرخي سيستاني .7

264.  
از هزار سال نثر فارسي نوشته كريم كشاورز كتاب اول چاپ سـوم كتابهـاي حبيبـي صـفحه      .8

276.  



 
  
  
  
  
  

  *تأملي در ديباچة شاهنامه
  

  فراز) (يكي مهتري بود گردن
  

  جالل خالقي مطلق
  

انـد، ولـي تـاريخ     اند مرداني كه باني كارهـاي نيـك و بـزرگ گرديـده     بوده
كلي فراموش كرده و يا از آنان آنچنان كه در خور شأنشان بوده ياد  نامشان را يا به

هاي ساختگي نيز كـم   ين و شخصيتهاي دروغ ترنكرده است. درمقابل مثال شه
نگار ديروز، وقايع را معموالً از ديد و بـه سـود آن    نيست. علت آن است كه وقايع

نگاشت كه در خدمت او درآمده بود و خود نيز هميشه از تعصبات قومي  كس مي
و ديني و سياسي بري نبود و لهذا عجيب نيست اگر موزائيك تاريخ كه بيشتر بـه  

نگاران چيده شده است اغلب نقشي كج دارد. كار محقّـقِ امـروز    دست اين وقايع
ديگر بازگويي گذشتگان نيست، بلكه بررسي انتقادي آن است. هرچند در اين راه 

تنها دروغي را باز نكند، بلكـه راسـتي را    در هر گام مواجه با اين خطر است كه نه
قش نرساند، بلكه حقـي  داري را به ح تنها حق نيز به خطا دروغ گيرد و درنتيجه نه

                                                            

تا  197*. مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، سال سيزدهم، شمارة دوم، صص 
215.  
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رفته با توسل به شيوة بررسي انتقـادي احتمـال    هم را نيز پايمال گرداند. ولي روي
راست كردن نقش كج تاريخ بيش از خطر معوج ساختن آن است، فقط به شـرط  

ها و تعصبات ديني و ملي  داوري آن كه پژوهنده در اين كار خود را به دست پيش
حال گمان نكنـد كـه نوشـتة او بـا تظـاهر و تمايـل بـه         و نژادي نسپارد و در عين

گـردد. چـه    مـي » انتقـادي «ديني و بذل و بخشش ميـراث فرهنگـي بـه بيگانـه      بي
طور كه شعارهاي ميهني و يا تظاهر بدان را كسـي بـه جـاي حقـايق علمـي       همان
  طرفي علمي فروخت. جاي بي توان به حسيِ ملي را نيز نمي خرد، بي نمي

ن گمنام تاريخ بود. با چند تن از اين بزرگانِ گمنـام هنگـام   سخن از بزرگا
كنيم. مـثالً آزاد سـرو كـه كتـاب او      بررسي تاريخچة حماسه در ايران برخورد مي

ا احمـد  يـ هاي حماسي ديگر بوده و  هاي شاهنامه و منظومه مأخذ برخي از داستان
ي آزاد سـرو و  سهل، امير مرو در نيمة دوم قرن سوم هجري كه وسايل كار را بـرا 

مسعودي مروزي فراهم ساخت بـوده و يـا ابومنصـور المعمـري كـه دانشـمندان       
دان زردشتي را براي تأليف شاهنامه در طوس جمع كرده بود و با خود اين  پهلوي

دانـيم همگـي نسـبت بـه      دانشمندان كه ما حتي صورت درست نـام آنهـا را نمـي   
انـد. حتـي    رواقـع گمنـام مانـده   سرايي ايـران، د  اهميت سهمشان در تاريخ حماسه

تنها باني شـاهنامه ابومنصـوري،    شخصيت بزرگي چون ابومنصور عبدالرزاق كه نه
ترين مأخذ شاهنامة فردوسي بوده، بلكه محيط طوس را نيز با مبـارزات   يعني مهم

هاي فرهنگي خود براي پـرورش احساسـات ميهنـي     و تبليغات سياسي و فعاليت
دقيقي و فردوسي و بعداً اسدي آماده ساخته بوده اسـت،  جوانان اين شهر ازجمله 

درواقع در مقايسه با سلطان محمود كه درمـورد ادبيـات فارسـي تاحـدودي و در     
هم رسـانيده، گمنـام مانـده اسـت. بـاز اگـر        مورد شاهنامه بكلي شهرتي كاذب به
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دربارة اين اشخاص و چند تني ديگر الاقل نامي و خبـري بـه مـا رسـيده اسـت،      
دانـيم. بـا يكـي دو تـن از ايـن       مرداني كه ما حتي نام آنها را نيز نمي تند بزرگهس

  شويم. رادمردان گمنام در ديباچة شاهنامه آشنا مي
در ميان دوستان و حاميان فردوسي و كسان ديگري كه در ايجـاد شـاهنامه   

ز اند، سه تن اهميت خاصي دارند كه شاعر در ديباچة كتاب ا نوعي نقشي داشته به
شناسي يـاد كـرده، ولـي نامشـان را رسـماً ذكـر        آنان با صميميت و احترام و حق

گونه اطالعي دربارة هويـت دو   رو گذشته از يك تن آنها، هيچ ننموده است. از اين
ت شـخص      تن ديگر نداريم. موضوع اين گفتار كوششي است بـراي كشـف هويـ

  سوم.
وت و بررسـي سـخن   قبالً براي راحتي كار و امكان خواننـده جهـت قضـا   

نويسنده، ابياتي را كه شاعر در ديباچة كتاب خود راجع به ايـن سـه تـن سـروده     
  آوريم: مي

  يكي نامه بود از گه باستان
  فراوان بدو اندرون داستان

  پراگنده در دست هر موبدي
  اي كرد هر بخردي ازو بهره

  يكي پهلوان بود دهقان نژاد    3
  دلير و بزرگ و خردمند و راد

  هندة روزگار نخستپژو
  ها همه باز جست گذشته سخن

  



 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٨٠ 

  ز هر كشوري موبدي سالخورد
  بياورد كاين نامه را ياد كرد

  بپرسيدشان از كيانِ جهان    6
  ز آن نامدارانِ فرخ مهانا

  كه گيتي به آغاز چون داشتند
  كه ايدر به ما خوار بگذاشتند

  اختري گونه سرآمد به نيك چه
  برايشان همه روز كنداوري

  بگفتند پيشش يكايك مهان    9
  هاي شاهان و گشت جهان سخن

  چو بشنيد ازيشان سپهبد سخن
  يكي نامور نامه افكند بن

  چنين يادگاري شد اندر جهان
  برو آفرين از كهان و مهان

  سپس در دنبالة اين ابيات در داستان دقيقي شاعر چنين آمده:
  چو از دفتر اين داستانها بسي   12

  خواننده بر هر كسيهمي خواند 
  جهان دل نهاده بدين داستان

  سخن گفتن خوب و طبع روان
  به شعر آرم اين نامه را گفت من   15

  ازو شادمان شد دلِ انجمن
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و پس از شرح كشته شدن دقيقي و ناكـام مانـدنِ او در آرزويـش شـاعر تصـميم      
  گيرد راه دقيقي را ادامه دهد: مي

  دل روشن من چو برگشت ازوي
  خت شاه جهان كرد رويسوي ت

  كه اين نامه را دست پيش آورم
  ز دفتر به گفتار خويش آورم

  شمار بپرسيدم از هر كسي بي   18
  بترسيدم از گردش روزگار

  مگر خود درنگم نباشد بسي
  ببايد سپردن به ديگر كسي

  و ديگر كه گنجم وفادار نيست
  همين رنج را كس خريدار نيست
*  

  ان دوست بودبه شهرم يكي مهرب     21
  تو گفتي كه با من به يك پوست بود

  مرا گفت خوب آمد اين راي تو
  به نيكي گرايد همي پاي تو
  نبشته من اين نامة پهلوي
  به پيش تو آرم مگر نغنوي

  گشاده زبان و جوانيت هست  24
  سخن گفتن از پهلوانيت هست
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  شو اين نامة خسروان باز گوي
  بدين جوي نزد مهان آب روي

  اين نامه نزديك من چو آورد
  برافروخت اين جان تاريك من

  داستان امير ابومنصور
  بدين نامه چون دست بردم فراز     27

  يكي مهتري بود گردن فراز
  جوان بود و از گوهرِ پهلوان

  روان خردمند و بيدار و روشن
  خداوند راي و خداوند شرم

  سخن گفتن چرب و آواي نرم
  ميمرا گفت كز من چه بايد ه   30

  كه جانت سخن برگرايد همي
  به چيزي كه باشد مرا دسترس
  بكوشم نيازت نيارم به كس

  همي داشتم چون يكي تازه سيب
  كه از باد نامد به من بر نهيب

  به كيوان رسيدم ز خاك نژند   33
    دل نامدار ارجمند از آن نيك

  به چشمش همان خاك و هم سيم و زر
  يب و فرزكريمي بدو يافته 
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  ان پيش او خوار بودسراسر جه
  جوانمرد بود و وفادار بود

  چنان نامور گم شد از انجمن   36
  چو در باغ سرو سهي از چمن
  نه زو زنده بينم نه مرده نشان

  كشان به دست نهنگانِ مردم
  دريغ آن كمربند و آن گردگاه
  دريغ آن كئي برز و باالي شاه

  گرفتار زو دل شده نااميد   39
  كردار بيد نوان لرز لرزان به

  يكي پند آن شاه ياد آوريم
  ز كژّي روان سوي داد آوريم
  مرا گفت كاين نامة شهريار

  گرت گفت آيد به شاهان سپار
  بدين نامه من دست بردم فراز   42

  )1(فراز به نام شهنشاه گردن
(بيت) سلطان محمود است كه مـدح او در  »  شهنشاه گردن فراز«منظور از 

گـردد و آخـرين بخـش ديباچـة شـاهنامه را تشـكيل        مـي  دنبالة اين بيت شـروع 
  )2(دهد. مي

  از محمود كه بگذريم در ابيات باال جمعاً از پنج نفر ياد شده است:
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) بر ما روشـن اسـت. او همـان ابومنصـور     11-1هويت شخص اول (بيت 
محمد بن عبدالرزاق والي طوس و سپهساالر خراسان و بانيِ شاهنامة ابومنصوري 

پرورانيده و به اميد تأسيس حكـومتي   كه آرزوهاي بزرگي در سر مي است. مردي
پس از يـك   350مستقل چند بار بر ضد سامانيان شورش كرده تا باالخره در سال 

  )3(زندگي پرفراز و نشيب به قتل رسيده است.
به بعد) نيز كامالً روشن است و او همـان دقيقـي    14هويت نفر دوم (بيت 

، از طوس ابتدا بـه دربـار   )4(ل قوي متولد شهر طوس بودهشاعر است كه به احتما
چغانيان و از آنجا به دربار سامانيان به بخارا رفته و سپس در زمان سـلطنت نـوح   

) بر اساس شاهنامة ابومنصـوري شـروع بـه نظـم شـاهنامه      387-366بن منصور (
بـه  كرده، ولي در همان آغاز كار پس از سرودن هزار بيتـي از داسـتان گشتاسـپ    

  اي كشته شده است. دست بنده
  برخالف اين دو نفر هويت سه نفر ديگر بر ما مجهول است.

دربارة هويت شخص سوم شاعر بيش از يـك مصـراع (مصـراع دوم بيـت     
) نياورده است. ولي اگر در همين يك مصراع دقـت كنـيم و آن را بـا مطالـب     16

مـرد را حـدس بـزنيم:     توانيم هويت واقعـي ايـن   آن مقايسه نماييم مي پس و پيشِ
ناميده و اين لقبـي اسـت كـه    » شاه جهان«نخست اين كه فردوسي اين شخص را 

ل بويه آن عهد چون سامانيان و آهاي بزرگ  توان به يكي از امراي سلسله فقط مي
و غزنويان اطالق كرد. و چون غنچة قدرت غزنويان در اين تاريخ هنـوز نشـكفته   

» شـاه جهـان  «عيد است كسي از دل قلمرو سامانيان است و امراي آل بويه را نيز ب
بخواند پس محتمل است كه نظر فردوسي در اينجا فقـط متوجـه يكـي از امـراي     

را بـا موضـوع مـرگ    » شاه جهـان «ويژه آن كه شاعر موضوع اين  ساماني باشد. به
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تـوان   دقيقي و نسخة شاهنامة ابومنصوري ارتباط داده است و از اين اشـارات مـي  
همان امير ساماني نـوح بـن منصـور    » شاه جهان«كه منظور فردوسي از  حدس زد

است كه دقيقي در عهد او نظم شاهنامه را آغاز كرده بود. اكنون بايـد پرسـيد كـه    
آيا فردوسي به بخارا رفته و نوح موافقت كرده كه او دنبالـة كـار دقيقـي را ادامـه     

و يا اينكه فردوسـي بـه   دهد؟ در اين صورت پس چرا در همان جا نمانده است؟ 
بخارا رفته و پاسخ رد شنيده اسـت؟ در ايـن صـورت محـتمالً يـا بـه ايـن عـدم         

آورد. به گمـان مـن    نمي» شاه جهان«كرد و يا اصالً ذكري از  اي مي موفقيت اشاره
گذرد دليـل آن اسـت كـه     اي كوتاه به دربار بخارا كرده و مي اينكه فردوسي اشاره
كند و نـه تحقـق    ا كه در آغاز كار شاهنامه داشته بيان مياي ر فقط خيال و انديشه

آيد اين مطالب را كامالً ثابـت   و آنچه بعد از آن مي 17و  16آن را. محتواي ابيات 
آيد كه فردوسي واقعاً به بخارا رفتـه اسـت. چـون     چنين برنمي 16كند. از بيت  مي
.......... .............دل من چو از دقيقي برگشت به سوي تخت شـاه جهـان  «ويد: گ مي

بـه   21شاعر نسخة شاهنامة ابومنصوري را از دوست همشهري خود گرفته (بيت 
و  16اي كه در اختيار دقيقي بوده استفاده نكرده با مطالـب ابيـات    بعد) و از نسخه

به بعد چنين خواهد بود: فردوسي پس از  16رابطه دهيم، تفسير درست ابيات  17
افتـد كـه بـه بخـارا رود و      شنود به اين انديشـه مـي   ي را ميآن كه خبر مرگ دقيق

ويـژه نسـخة شـاهنامة     موافقت نوح دوم را براي ادامة كار دقيقي جلب كنـد و بـه  
ابومنصوري را كه دقيقي در اختيار داشته از كتابخانـة دربـار بگيـرد. چـون بـدون      

كه دوسـت   داشتن اين كتاب ادامة كار شاهنامه ممكن نبوده است. ولي پس از آن
گذارد، ديگـر موضـوع    همشهري او نسخة شخصي خود را در اختيار فردوسي مي

ماند، اكنون اگر  گردد و شاعر در همان شهر خود مي رفتن به بخارا بكلي منتفي مي
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برگرديم، معنـي دقيـق ايـن دو بيـت      17و  16پس از اين تفصيل دوباره به ابيات 
رفتم، دل به سـوي تخـت شـاه جهـان     چون از كار دقيقي دل برگ«شود:  چنين مي

بستم (= پس از مرگ دقيقي خواستم به دربار نوح بن منصور روم) تا به ادامة كار 
شاهنامه دست يازم و آن را از دفتر (دفتر = شاهنامة ابومنصوري و در اينجا نسخة 

  دربار بخارا كه در اختيار دقيقي بوده) به شعر خود درآورم.
كه قصد فردوسي در رفتن به بخارا تنهـا بـه دسـت    شود  از اينجا معلوم مي

آوردن نسخة دقيقي بوده و نه ترك شهر خود و اقامت در بخارا. بعالوه با اطالعي 
كه از اخالق و زندگي شاعر داريم گمان نمي رود كـه شـاعر جـداً قصـد داشـته      
طوس را ترك كند و مقيم بخارا گردد. چون فردوسي حتي بعدها كه بـه روزگـار   

كند چه رسد به آغـاز كـار    گردد نيز طوس را ترك نمي دستي گرفتار مي تنگ سياه
  خود كه هنوز از رفاهي نسبي برخوردار بوده است.

دهد كه انديشـة رفـتن بـه بخـارا      نيز نشان مي 18بالتكليفي شاعر در بيت 
تصميمي حتمي و جدي نبوده است، بلكه بازي با خيالي و احتمال امكاني كه مي 

  روزي از قوه به فعل درآيد، ولي درنيامده است.توانسته 
) فعالً جز همان مختصـر كـه خـود    26-21دربارة هويت نفر چهارم (بيت 

دانـيم. ايـن مـرد دوسـت و همشـهري       شاعر شرح داده است چيـز ديگـري نمـي   
فردوسي بوده و شاعر را به سرودن شاهنامه تشويق كرده و براي اين كـار نسـخة   

در اختيار او گذاشته است. از آنجايي كه ما امروز در عصر  شاهنامة ابومنصوري را
قيمت زنـدگي مـي    ميكروفيلم و افست و فتوكپي و چاپ كتابهاي پرتيراژ و ارزان

رو ممكن است كسي اين ابيات را كه شاعر دربارة اين دوسـت گفتـه    كنيم، از اين
ن مرد پي ببـرد  بخواند و بگذرد، بدون آن كه چنان كه بايد به اهميت بزرگ كار اي
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ويژه به يـاد آوريـم    ولي اگر خود را به روزگار نسخ خطي نادر و گران ببريم و به
 25كه در تاريخي كه فردوسي شروع به نظم شاهنامه كرده اسـت تـازه درحـدود    

و بنـابراين از نسـخ نسـبتاً     )5(گذشـته  سال از تاريخ تأليف شاهنامة ابومنصوري مي
شماري در دست صاحبان قدرت و ثروت  انگشت قطور اين كتاب هنوز جز تعداد

وجود نداشته، به اهميت كار اين دوست و حق بزرگي كه بر گـردن شـاعر و بـر    
اي از  گردن ما دارد بهتر پي خواهيم برد. از همـين حقيقـت كـه ايـن مـرد نسـخه      

مضايقه، بلكه با عالقه در اختيار فردوسي  شاهنامة ابومنصوري را داشته و آن را بي
تـوان نتيجـه گرفـت كـه او مـردي بـوده بـا خواسـته و بافرهنـگ و           ته، ميگذاش
  دوست. ايران

نفر پنجم كه كشف هويـت او موضـوع اصـلي ايـن گفتـار اسـت برطبـق        
اي بوده صاحب مقام و ثروت كه مـدتي شـاعر    دهد بزرگزاده اطالعي كه شاعر مي

ت بد شاعر ما، از را حمايت كرده و نيازهاي مالي او را برآورده ولي ناگهان از بخ
، در شورشي اسـير گرديـده و دشـمنان او را بـا خـود      )6(بخت هميشه بد شاعر ما

طوري كه ديگـر خبـر    اند، به اند و بعداً او را بي سر و صدا سر به نيست كرده برده
  ) به شهرش نرسيده است.37زنده و مردة او (بيت 

از نسخ شاهنامه در بينيم در بعضي  چنان كه در آغاز شرح حال اين مرد مي
اند. ولي حتي اگر تمـام   سرلوحة اين قطعه نام اين شخص را ابومنصور ضبط كرده

نسخ شاهنامه با قيد به سوگند هم در اين ضبط اتفاق داشـتند بـاز بـراي مـا سـر      
ماند كه اين شخص همان ابومنصـور محمـد    سوزني جاي شك و ترديد باقي نمي

 1. نخست به اين دليل كه مقايسة ابيـات  بن عبدالرزاق كه شرح او گذشت نيست
دهـد كـه مـا در اينجـا بـا دو شـخص        خوبي نشان مي به بعد به 27با ابيات  11تا 
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مختلف سر و كار داريم و چون از راه مقايسة ابيات نخستين بـا مقدمـة شـاهنامة    
كه آن شخص اول همان ابومنصور محمد بن عبدالرزاق باني  دانيم ابومنصوري مي

تواند همان ابومنصور باشد. ديگـر   اخيرالذكر است، پس اين نفر دوم نميشاهنامة 
به قتل رسـيده اسـت و از ايـن سـال تـا       350اينكه ابومنصور عبدالرزاق در سال 

شروع شاهنامه به دست دقيقي و واقعة قتل او و تصميم فردوسـي بـه ادامـة كـار     
  دقيقي هنوز پانزده تا بيست سال فاصله است.

كه بـه عقيـدة مـا     16در بيت » شاه جهان«مي ناشناس را با آن و اما اين حا
توان يكي دانست. چون پـس از او نخسـت    نوح بن منصور ساماني است نيز نمي

آيـد و سـپس در پايـان آن داسـتان حـامي ناشـناس، و        قصة دوست همشهري مي
دهد كه بـا ايـن بيـت سـخن از شخصـي       نشان مي 27در بيت » يكي«بعالوه لفظ 
شود. و ديگر اينكه در اين تاريخ در ميان امـراي سـاماني و غيـر     وع ميجديد شر

شناسيم كه به عاقبتي نظير عاقبـت ايـن حـامي گرفتـار شـده       ساماني كسي را نمي
به اين حامي ناشـناس   40و  38كه در ابيات » شاه«باشد و از همين رو نيز عنوان 

كار رفته باشد. ما  ن بهآظاير تواند به معني امير و شاه جهان و ن داده شده است نمي
  گرديم. در دامنة اين گفتار باز به اين مطلب برمي

پس اين حامي ناشناس كيست؟ به گمان من تمام قرائن و شـواهد موجـود   
  اند كه اين مرد فرزند ابومنصور محمد بن عبدالرزاق است: حاكي بر اين

ين حاميِ ناشناس ـ ما تا به حال هنگام مطالعة ابياتي كه فردوسي دربارة ا1
ايـم در آن تأمـل    ) رسـيده 28(بيـت  » از گوهر پهلـوان «سروده هروقت به عبارت 

گرفته و » ايرانيِ نژاده«را در اينجا به معني » پهلوان«ايم و گويا كلمة  چنداني نكرده
ايم و اين اشتباه محض است. اگر منظور فردوسـي فقـط اشـاره بـه نـژاده       رد شده
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نژاد و يا فرضاً پهلواني  بود دربارة او اصطالح دهقان، دهقانبودن اين جوان ايراني 
برد، نـه اصـطالح پهلـوان را كـه عنـوان و       كار مي زاد و نظاير آن را به نژاد، پهلوان

يعنـي  كسـي كـه     28در بيـت  » از گـوهرِ پهلـوان  «منصب پهلواني است. عبارت 
رت ديگـر منظـور   پدرش پهلوان يعني داراي عنوان و منصب پهلواني بوده. به عبا

در ايـن عبـارت شـخص معينـي اسـت و ايـن شـخص معـين         » پهلوان«شاعر از 
از او  3كـه در بيـت   » پهلوان«تواند باشد جز همان  كس ديگري نيست و نمي هيچ

ماننـد   28و  3در بيـت  » پهلـوان «ياد شـده، يعنـي ابومنصـور عبـدالرزاق. عنـوان      
و در شهر طوس فقط عنوان ابومنصور است كـه  در اين زمان  10در بيت » سپهبد«

رسانيده و  چنان كه در مقدمة قديم شاهنامه آمده نژاد خود را به گودرز كشواد مي
اي چيزي جز اين نبـوده كـه خـويش را رسـماً      نامه منظورش از جعلِ چنين نسب

وارث منصب پهلواني قديم قلمداد كند تا خود را نخست از نظر نژادي بـا امـراي   
رديف كرده باشد كه اگر روزي موفق به برانداختن سامانيان شـد يكـي    ني همساما

از شرايط مهم جانشيني آنها را كه داشتن حقّانيت و صالحيت از نظر نژادي بـوده  
قبالً فراهم آورده باشد. پيداست كسـي كـه از شـهرهاي خراسـان افـراد را بـراي       

نويسـد،   اي بـر آن مـي   هكند و يك چنين مقدمـ  تدوين شاهنامه در طوس جمع مي
هـاي   انگيزة او فقط عالقه به ادب و تاريخ نيست، بلكه در پسِ آن آرمانها و برنامه

  بزرگ سياسي نهفته است.
يعني: پسر ابومنصـور محمـد    28در بيت » از گوهر پهلوان«بنابراين عبارت 

  بن عبدالرزاق.
هسـت يـا    اكنون ببينيم كه براي تأييد اين موضوع قرائن و شواهد ديگـري 

  نه؟ قبالً ببينيم از فرزندان ابومنصور چه اطالعي داريم.
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االخبار از دو نفر از عبدالرزاقيان به نام عبـداهللا بـن محمـد     گرديزي در زين
برد كه آشكارا هـر دو نفـر    بن عبدالرزاق و منصور بن محمد بن عبدالرزاق نام مي

يـت كوتـاه گرديـزي    پسران ابومنصور محمد بن عبدالرزلق هسـتند. بـر طبـق روا   
از مقـام سپهسـاالري    376درباره اين دو برادر، عبداهللا هنگام عزل تـاش در سـال   

پيوندد. هنگام رسيدن اميـر ابوالحسـن    خراسان و قيام او بر عليه سامانيان، بدو مي
ر سرخس و عبداهللا در نيشابور است. دسپهساالر جديد خراسان به نيشابور، تاش 

گريزنـد و سـپس هـردو بـه      عيد شيبي از نيشابور به تاش ميعبداهللا به اتفاق ابوس
كننـد و ابوالحسـن را از آنجـا     حاصـره مـي  مكمك علي بن حسن بويه نيشابور را 

رانند تا اينكه ابوالحسن سرانجام با كمك ابوالفوارس و فايق دوباره به نيشابور  مي
رة نيشـابور  كننـد. هنگـام محاصـ    وادار به عزيمت مي 377آمده و تاش را در سال 

شوند و منصور بن محمد بـن   توسط امير ابوالحسن بسياري از ديلميان گرفتار مي
منصـور  «گويد:  افتد. گرديزي مي عبدالرزاق نيز كه در ميان آنها بوده به اسارت مي
در ترجمة تـاريخ يمينـي نيـز     )7(»را بر گاوي نشاندند و به روز اندر بخارا آوردند.

. اين كتاب از پسران ابومنصور فقط نام عبداهللا را آورده شرح اين واقعه آمده است
ناميده، ولي سپس هنگام شرح اسارت ديلميـان  » معارف لشكر خراسان«و او را از 

در نيشابور بدون آنكه نام منصور را بياورد شـرحي دارد كـه مطالـب گرديـزي را     
ماندنـد  و لشكر ديلـم كـه از مصـاحبت او (تـاش) بـاز      «تأييد و تكميل مي كند: 

خراسانيان پيرامن ايشان فرو گرفتند و خلقي بسيار به قتل آوردند و ديگران را در 
سلسلة اسارت كشيدند و به بخارا پـيش نـوح بـن منصـور فرسـتادند. چـون بـه        
حضرت رسيدند ايشان را به رسوايي تمام و مذلّتي عظيم به ميان بخارا درآوردنـد  

شـان بـاز آمدنـد و دوكهـاي زنـان در      و مخانيث شهر با معارف و مالهي پيش اي
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گفتنـد. پـس    دست ايشان نهادند و به اسـتهزاء و سـخريت اغـاني و اهـاجي مـي     
همگنان را در قلعة فهندز محبوس كردند تا بعضي به سوء حال به فنـا رسـيدند و   

  )8(».زاد و مطلق گشتند و از آن حبس خالص يافتندآبعضي 
ور هرچند مقام پدرشان ابومنصور آيد كه عبداهللا بن منص از شرح فوق برمي

اند ولي پس از قتل پدر خود همان راه سياسـي پـدر و عموهـاي خـود      را نداشته
اند و از همين رو در شورش تاش بر ضد سـامانيان شـركت    راقع و احمد را رفته

راتكين و وشـمگير  قمنصور بن  336اثير وقتي در سال  اند. برطبق روايت ابن كرده
وح بن نصر ساماني براي دفع شـورش ابومنصـور بـه نيشـابور     بن زيار از طرف ن

گريزد زن و فرزند و مـادر ابومنصـور بـه     كنند و ابومنصور به گرگان مي حمله مي
بنـابراين بعيـد نيسـت كـه عبـداهللا و       )9(برند. افتند و آنها را به بخارا مي اسارت مي

اشند و درواقـع  منصور حتي در زمان كودكي نيز يك بار طعم اسارت را چشيده ب
  اند. از همان كودكي وارد راه سياسي پدر و شريك سرنوشت او شده

ـ بنابراين عبداهللا و منصور كه پس از قتل پدرشان رهبري نهضت سياسي 2
اند، پس نـه جـاي تعجـب، بلكـه كـامالً       او را به عهده گرفته و راه او را ادامه داده

ا نيز به عهـده گرفتـه باشـند و    مورد انتظار است كه رهبري نهضت فرهنگي پدر ر
يكي از آن دو، به گمان ما منصور، فردوسي را در نظم شاهنامه تشويق و پشتيباني 

ويژه آن كه نهضـت فرهنگـي ابومنصـور بـه هـيچ وجـه از نهضـت         كرده باشد. به
اي بوده براي اثبات حقانيـت و صـالحيت او در    سياسي او جدا نبوده، بلكه وسيله

  اش. هاي سياسي رنامهها و ب تحقق آرمان
و  االخبـار  تصويري كه دربارة سرنوشت منصور از راه تلفيق روايت زين ـ3

آوريم در خطوط كلـي چنـين اسـت كـه      روايت ترجمة تاريخ يميني به دست مي
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ها و توهين  اند و انواع خفّت پس از آنكه منصور را سوار بر گاو در بخارا گردانيده
پس او را به زندان قهندز انداخته و محـتمالً در همـين   اند، س ها را بر او روا داشته

اند. چون گرديزي با وجود نزديكي به زمان اين واقعـه   جا او را سر به نيست كرده
غير از همين خبر كوتاه ديگر هيچ اطالعي دربارة سرنوشت اين مـرد نـداده و در   

ر را مقايسه كتب ديگر نيز هيچ نامي از او نيامده است. اكنون اگر سرنوشت منصو
كشان او را گرفتنـد   بكنيم با آنچه فردوسي دربارة حامي ناشناس خود گفته كه آدم
كـنم   )، گمان نمي27و بردند چنان كه ديگر از زنده و مردة او نشاني نيست (بيت 

  شباهت بزرگي را كه در ميان است بتوان انكار كرد.  
، مĤخـذ ديگـر هـيچ    ـ به همين دليل كه غير از همان اشارة كوتاه گرديزي4

اند، نام او خيلـي زود فرامـوش شـده و چـون      خبري راجع به منصور حفظ نكرده
انـد،   شناخته كاتبان و صاحبان نسخ شاهنامه، شخصي به نام منصور بن محمد  نمي

نام او را در سرلوحه به گمان آن كه بايد همان ابومنصـور محمـد بـن عبـدالرزاق     
تغييـر   )11(يـا بـه ابومنصـور بـن محمـد      )10(منصوربه ابو» ابو«باشد با افزودن يك 

  اند. داده
تنها مانعي در مطابقـت هويـت منصـور بـا هويـت       ـ از نظر زماني نيز نه  5

كنـد. چـون    حامي ناشناس وجود ندارد، بلكه خود اين وحدت هويت را تأييد مي
اتفاق افتـاده اسـت و ايـن     377طور كه ديديم واقعة اسارت منصور در سال  همان

اريخ هفت سال پس از تاريخ شروع نظم شاهنامه توسط فردوسي اسـت و گفتـة   ت
دهد كه شاعر چنـد سـالي كـامالً از     خوبي نشان مي به 35تا  33فردوسي در ابيات 

  پشتيباني مادي و معنوي اين حامي برخوردار بوده است.



٩٣ تأملي در ديباچة شاهنامه

مرحوم بهار نيز در جستجوي هويت اين حـامي ناشـناس نظـرش متوجـه     
ده، ولي به اين دليل كه سندي بر اينكه پسـران ابومنصـور پـس از    منصور شده بو

پدر در خراسان و طوس به مقامي رسيده باشـند در دسـت نيسـت، از او گذشـته     
اوالً همين حقيقت كه عبداهللا بن منصور در شورش تاش بـر ضـد نـوح     )12(است.

انـد. و   اند خود دليل بر آن است كه پسران ابومنصور كسي بـوده  دوم شركت كرده
تازه پسران ابومنصور بدون داشتن رياست طوس نيز در اين شهر مقام و عـزّت و  

آمده اسـت كـه سـاالر     425اند: در تاريخ بيهقي در شرح وقايع سال  ثروت داشته
. همچنـين  )13(طوسيان در حملة به نيشابور شخصي بـوده از بقايـاي عبـدالرزاقيان   

براي نظامي عروضي (چهار مقالـه، ص  در نيشابور  514امير معزي شاعر در سال 
كند كـه آن را خـود شخصـاً در     ) حكايتي راجع به فردوسي و محمود نقل مي81

دهـد كـه افـراد     طوس از امير عبدالرزاق شنيده بوده است. ايـن اخبـار نشـان مـي    
خانوادة عبدالرزاقيان طوسي حتي تا يك قرن پس از ابومنصور در شهر خود مقـام  

بعالوه الزمة حمايت از فردوسي داشـتن مقـام سپهسـاالري     )14(اند. و عزّت داشته
خراسان يا واليگري طوس نبوده است و اتفاقاً همين مطلب كـه گويـا منصـور در    
خراسان و طوس داراي مقام رسمي دولتي نبوده است با ابيـاتي كـه فردوسـي در    

حي مدح حامي ناشناس سروده سازگارتر است چون در تمام اين قطعه به اصـطال 
چه اگر اين حـامي ناشـناس مـثالً     خوريم، كه عنوان يك پست دولتي باشد برنمي

سپهساالر خراسان يا والي طوس بود، فردوسي درمورد او نيز چنـان كـه درمـورد    
عنـاويني چـون سـاالر و    )، 2رك: ح (نصر برادر محمود و ارسالن جاذب ديديم 

چون مهتـر، نامـدار، نـامور و از    برد و فقط به الفاظي  كار مي سپهدار و نظاير آن به
  كرد. اين قبيل بسنده نمي



 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٩٤ 

ظاهر در انطباق هويت حامي ناشناس بـا منصـور وجـود     تنها اشكالي كه به
را » شـاه «) لفـظ  40و  38بيت (دارد اين است كه شاعر دربارة حامي خود دو بار 

ز امـراي  ولي همان طور كه قبالً اشاره شد از آنجايي كـه مـا ا   )15(كار برده است به
گويـد آدمكشـان او را    شناسيم كه چنان كـه شـاعر مـي    كس را نمي اين عصر هيچ

خبر مانده باشيم، پـس روشـن    گرفته و برده باشند و ما ديگر از زنده و مردة او بي
را به معني مهتر و سـرور و صـاحب و نظـاير    » شاه«است كه شاعر در اينجا كلمة 

كـار رفتـه و مـن     فراوان در معني شاهزاده بـه  نيز» شاه«كار برده. در شاهنامه  آن به
دانم كه فردوسي شاه را درمورد منصور به خاطر مقام پـدرش ابومنصـور    بعيد نمي

كـار بـرده    انـد، در معنـي شـهزاده بـه     رسـانيده  كه نسب او را به گودرز كشواد مي
 طور كه قـبالً اشـاره شـد داعيـة پادشـاهي      ويژه آن كه ابومنصور همان به )16(باشد.

دسـتگاهي  «و » فـرّ «داشته، چنان كه در مقدمة قديم شاهنامه او را رسـماً صـاحب   
عنوان شاه را درمـورد ايـن   ) و نيز اينكه فردوسي 17اند.( دانسته» تمام از پادشاهي

كار نبرده، بلكه فقط در دو بيت آخر كـه مرثيـة او را    مرد وقتي هنوز زنده است به
دهد كه او واقعاً شاه نبـوده،   ب كرده، نشان ميسرايد يكي دو بار او را شاه خطا مي

بلكه از نظر خانوادگي و نژادي برازندة اين عنوان بوده و فردوسي خواسته اسـت  
در مرثية او سنگ تمام بگـذارد. درحقيقـت سـخن شـاعران را نبايـد هميشـه بـا        

  ترازوي زركشي سنجيد.
گويـد   مـي  را كه حامي فردوسي به او 41و  40مرحوم بهار مضمون ابيات 

اگر شاهنامه را تمام كردي آن را به شاهان تقديم كن؛ جدي تلقّـي كـرده اسـت و    
تازه هم اگر مضمون اين ابيات را حقيقت بگيريم خود دليلي ديگر بر ايـن اسـت   
كه اين مرد پادشاه نبوده است. چون كدام پادشاهي است كه مبالغي خـرج تـأليف   



٩٥ تأملي در ديباچة شاهنامه

نام من نكن به نام فـالن   د كه كتاب را بهاثري كند و بعد به شاعر خود سفارش كن
پادشاه كن. ولي البته اين حامي چنين حرفي به فردوسي نزده اسـت، بلكـه خـود    
فردوسي بعدها كه شاهنامه را به نام محمود كرده و مـدح محمـود را بـه ديباچـة     
كتاب افزوده است، به منظور پيوند دادن مديحـة محمـود بـا مطالـب قبلـي، ايـن       

ر دهانِ آن حامي گذاشته است كه تقريباً نظير همان صنعت اسـت كـه   سخنان را د
دهنـد و   سرايان به وسيلة آن نسيب و تشبيب را به موضوع مدح پيونـد مـي   قصيده
  نامند. مي» تخلّص«آن را 

  
، چنـان  28در بيت » از گوهر پهلوان«خالصه: نخست تعبير درست عبارت 
كند كه ايـن حـامي    ياد شد، ثابت ميكه در اين گفتار شرح آن در ذيل شمارة يك 

ناشناس پسر ابومنصور محمد بن عبدالرزاق است. قرائن و شـواهد ديگـر كـه در    
كنند و بخشهاي سه و چهار  بخشهاي يك تا پنج نقل گرديد، اين تعبير را تأييد مي

دهند كه اين پسر ابومنصور به ظنّ قوي يـا حتـي بـه يقـين منصـور بـن        نشان مي
  زاق است.محمد بن عبدالر

*  
كـس ديگـر را بـه ايـن اخـالص و صـداقت        در سراسر شاهنامه شاعر هيچ

نستوده است كه منصور را و سه چهار بيتي كه در مرثية او گفتـه چنـان صـميمي    
ترين پهلوانان شاهنامه سروده است. و اگر در نظـر   است كه گويي در مرگ گرامي

گونه ظـنّ   ور گفته ديگر هيچبگيريم كه شاعر اين ابيات را سالها پس از مرگ منص
توان بر آن وارد ساخت، بيشتر به درجـة اهميـت و مقـامي كـه      استفادة مادي نمي

بريم. فردوسي ايـن حقيقـت را خـود بـا      منصور در زندگي فردوسي داشته پي مي
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زباني بيان كرده كه به همان درجه اسـتوار و لطيـف اسـت كـه صـميمي و مـؤثر:       
جـوانمرد بـود   «، »كريمي بدو يافته زيب و فرّ«، »بداشتم چون يكي تازه سي همي«

گـذريم ديگـر در شـاهنامه بـه ايـن لحـن        از ايـن محـل كـه مـي    »... و وفادار بود
خوريم. بنابراين اگر بگوييم كه اين چند سال  ندرت برمي رضايتمندي و آرامش به

تـرين ايـام    هـاي سياسـي در خراسـان امـن     آغاز كار با وجود آشوبها و كشـمكش 
جـاي شـكوه از    ي شاعر بـوده، دور از حقيقـت نيسـت. پـس از ايـن جـاي      زندگ

تنگدستي و پيري است و به موازات آن تـرس از ناتمـام مانـدن كـار شـاهنامه، و      
ها، و هراس از خطر خوي متلون محمود كـه   حق از كارشكني وحشت خيالي و به

  بايد اخالق او را با مدايح بليغ خوش نگه داشت.
  
  ها: يادداشت

  به بعد. 1/21/126شاهنامه، چاپ مسكو، . 1
) كـه مـراد   1/25/192» (دستور شاه«در اين مديحه شاعر به چند نفر ديگر نيز اشاره كرده است: يكي  .2

) رسـماً نـام او را آورده   5/246/31ي است كه در جاي ديگـر ( ينرافابوالعباس بن فضل بن احمد اس
نسـخ  » فضل بن احمد«ن شده و ضبط درست وارد مت» نصر بن احمد«است (در چاپ مسكو ضبط 

لنينگراد و قاهره به حاشيه برده شده است). ديگر نصـر بـرادر كهتـر سـلطان محمـود و سپهسـاالر       
به بعد) و يك بار هم  7/113/7به بعد) كه فردوسي از او يك بار ديگر به نام ( 1/27/217خراسان (

اي اسـت بـه سـپهدار طـوس      ديگـر اشـاره   به بعد) ياد كـرده اسـت.   9/210/2276» (ساالر«به لفظ 
) يـاد شـده   7/114/15» (سـپهدار «به بعد) كه در يك جاي ديگر نيز از او بـاز بـه لفـظ     1/27/220(

 حاكم طوس بوده و نه حسبي  289است. مراد از اين سپهدار همان ارسالن جاذب است كه از سال 
ند نظامي در چهار مقاله (به كوشش ). چون هرچ9/381/851و  692/  7/302قتيبه يا حسين قتيب (

ناميده، ولي گويا والي نبـوده  » عامل طوس«) اين شخص اخير را 78، ص 1332محمد معين، تهران 
شناسـيم، فردوسـي نيـز     است. چون عالوه بر آن كه در ميان واليان طوس مردي را به اين نـام نمـي  

بار ديگر حتي نام او را بدون هيچ لقـب   بسنده كرده و» از آزادگان«دربارة او يك بار فقط به عنوان 



٩٧ تأملي در ديباچة شاهنامه

 هو عنواني ذكر نموده است و چون هردو بار شاعر نام اين مرد را در ارتباط با موضوع خـراج آورد 
پس گويا اين مرد فقط مأمور ماليه بوده است (و نيز رك: فردوسي و شاهنامة او، به كوشش حبيـب  

  ).1، ج 194، ص 1349يغمايي، تهران 
  رك: به مقالة نگارنده در دانشنامة ايران و اسالم. . دربارة او3
 ة. رك به مقالـه نگارنـده: طـوس زادگـاه دقيقـي اسـت؟ در فردوسـي و ادبيـات حماسـي؛ (مجموعـ          4

  .128-117، ص 2535)، تهران 2534هاي نخستين جشن طوس  سخنراني
  است. 246. تاريخ اتمام اين تأليف چنان كه در مقدمة آن آمده محرّم سال 5
  نه نبودابد آن بد كه بختش جو    چو فردوسي اندر زمانه نبود  .6

  (هجونامه)
  .167، ص 1347االخبار، به كوشش عبدالحي حبيبي، تهران  . گرديزي، زين7
. اصل تاريخ يميني تأليف ابونصر عتبي و نيز ترجمة فارسي آن توسط ابوالشرف ناصـح بـن ظفـر بـن     8

امانيان ترجمة تاريخ يميني را شارلز شفر در كتاب تاريخ جرفادقاني در دسترس من نيست. بخش س
و  139) منتشر كرده است و آنچه در فوق نقل شـد از ايـن كتـاب اسـت (ص     1892بخارا (پاريس 

143.(  
  به بعد. 470، ص 8، ج 1851-76. ابن اثير، الكامل، به كوشش نورنبرگ، ليدن، 9

  .849و نسخة شوروي مورخ  743د مورخ و نسخة لنينگرا 731. ضبط نسخة اسالمبول مورخ 10
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  شاهنامه براي دريافت صله
  *سروده نشده است

  
  احمدعلي رجايي بخارايي

  
به سـوداي مـال سـيالبة روح بـر      اين سخن كه بزرگمردي چون فردوسي

نياز كـه   اساس و دور از انصاف است. پاداش مردي بي ورق رانده باشد سخت بي
قـوم ايرانـي را   هـاي   ها و بزرگواري بر ستيغ كوه سخن پاي نهاده تا كارنامة دليري

  بر سينة آسمان و در برابر ديدگان همة جهانيان بدارد اين نيست.
به شاهنامه تنها از نظر يك حماسة هنري و شعر بلند نبايـد نگريسـت كـه    
اين فروترين جلوة كار فردوسي است. شاهنامه مظهر ايستادگي و جاودانگي ملت 

يي در خـأل ارزشـهاي   ايران است. درخشي در تاريكي اختنـاق و فريـاد رعدآسـا   
  بشري.

هاي ايرانيان بر ضد تركان اشغالگر خونريز و خلفاي عرب  هنگامي كه قيام
خونريزپرور به جايي نرسيده اسـت، زمـاني كـه دانشـمندان و فالسـفه از دارهـا       

وقتي كـه سـبكتكين    )1(كند اند و كالبد سردشان را آتش كتابهايشان گرم مي آويخته
را چون صفاريان، مأمونيان خـوارزم،   نهاي كهن ايرانيو بعد محمود غزنوي خاندا

                                                            

.293تا  255، صص 1346*. مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال سوم، شمارة چهارم، زمستان   
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بويه، فريغونيان، بقاياي سامانيان و امـراي چغـاني را    شاران غرجستان، ديلميان آل
و شعرفروشان درباري همة ايـن   )2(اند كه غالباً مشوق علم و ادب بودند برانداخته

دهنـد، از   وه مـي گذارند و دگرگـون جلـ   ها را با مدايح خود روپوش مي كاري سياه
شود مردي چون كوه با دلي چون آتشفشـان و طبعـي    ميان گرد سواري پديدار مي

رفتـة ايرانيـان را بـه آنهـا      يابد كـه بايـد روحيـة ازدسـت     چون آب روان. او درمي
بازگرداند. بايد به آنان گفت كه فرزندان كيانند و از نژاد بزرگان. بايد به آنان نشان 

اند و ننگ است كه اكنون فرزندانشان  ره بندة نياكان آنان بودههموا )3(داد كه تركان
بنده و ستايشگر تركان باشند. بايد به آنان گفت كه مردن به نام به از آن است كـه  

افتخـارات مـيهن    ةو آن ايرانـي كـه فروزنـد    )4(زنده و زير دست دشمنان بماننـد 
  )5(خويش نيست خاك بر او خوشتر است.

ي است ... جواني برومنـد از طبقـة محتـرم دهقانـان     اين مرد بزرگ فردوس
 )8(ور عنـان  )7(زدگـان پرفـروغ   و چشـماني چـون مـي    )6(گون خراسان با رخي الله

توانسـت   زبـان. او بـا درآمـد ملكـي خـود مـي       دوست و گشاده ايران )9(دان پهلوي
و با مهرباني كه در سراي داشت بـزم سـاز كنـد و در     )10(روزگار به رفاه بگذراند

؛ )11(جام زدودة شاهنشهي بادة روشن بنوشد و دل بر همه كام پيروز داشـته باشـد  
اما فردوسي براي خويش رسالتي تـاريخي قائـل بـود. او تصـميم گرفـت مجمـع       

هاي جواني را بـا همـة لـذتهايش، دربـار      شاعران را با همة شهرتهايش، كامروايي
روت و نيروي جواني و نقـد  سو نهد، ث اميران و شاهان را با همة نعمتهايش به يك

حيات خود را نثار ايران كند و به كاري دست زنـد كـه تنهـا از عاشـقان سـاخته      
  است.
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هـاي   او با خويشتن پيمان كرد هر سخني دربارة عظمـت ايـران و قهرمـاني   
مردم آن يافته شود افسانه يا حقيقت به شعر درآورد و در ميـان مـردم بپراكنـد تـا     

هـا درآميـزد و در جـان     هـا و دليـري   ا جلـوة پهلـواني  كشش شعر و موسيقي آن ب
طلبـي و   شنونده جاي گيـرد و او را بـه جنـبش و هيجـان درآورد و بـه اسـتقالل      

  مقاومت و فداكاري رهنمون گردد.
ها و ماهها  كار آورد. شبان و روزان، هفته اي استوار روي به هفردوسي با اراد

كرد و باز فروردين بر جاي  يتن م از پي هم گذشتند. كوه سبزپوش جامة سپيد بر
نشست اما فردوسي همچنان بـه سـرودن مشـغول بـود ... او ديگـر بـه        اسفند مي

رسيد، به زندگي و آسايش خـود اعتنـايي نداشـت؛ زيـرا      كارهاي ملكي خود نمي
احياي افتخارات ايران همة حيات او را دربر گرفته و در خـود غـرق كـرده بـود.     

ة رخسـارش را فـرو گرفتنـد، مـوي سـياه رو بـه سـپيدي        ها آئين اندك اندك چين
گذارد، دست و پاي از كار فرو ماند و گوش ناشنوايي آغاز نهـاد، ملـك ويـران و    
مال تباه و حال پريشان شد اما او همچنان بر عهد خويش استوار بـود. دو سـال و   

  پنج سال و ده سال، نه سي سال ... سي سال ...
هـاي ملـت ايـران و بزرگتـرين و      قهرمـاني  و بدين گونه بـود كـه داسـتان   

ارجمندترين اثر حماسي جهان به وجود آمد، در زماني كه نامي از محمود غزنوي 
  در ميان نبود.

چنين است دورنماي داستان شاهنامه و فردوسي و اكنون هنگـام آن اسـت   
ـ  كه اين دعوي تا آنجا كه حوصلة مقاله اجازه مي ت و گـواه بـه پايـان    دهد با حج

  رده شود.ب
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نخست بايد دانست كه تهمت عظيم سرودن شاهنامه براي پول از كجا پايه 
حد استوار و قابل اعتماد و اسـتناد اسـت.    و مايه گرفته است و آن پايه خود تا چه

مشـهور بـه    النـوادر  مجمـع تا آنجا كه نگارنده آگاه اسـت همـة اقـوال بـه كتـاب      
هجـري تـأليف    551-552سـال  گردد كـه در   چهارمقاله عروضي سمرقندي برمي

  شده است.
الحسن احمد بن عمر بن علي سـمرقندي مشـهور بـه نظـامي عروضـي      واب

شاعر و نويسنده به دربار ملوك غوريـة باميـان اختصـاص دارد مـردي اسـت در      
پـروا. در نظـر    آرا با تاريخ ناآشنا و در اظهار عقايد بي شاعري پياده و در نثر سخن
سـازد   نقشي اسـت كـه مـي    ت ظرف رنگين و خوشنظامي عروضي آنچه مهم اس

ولي به چكونگي مظروف كاري ندارد... از اين رو چهارمقالـه او بـا آنكـه از نظـر     
عبارات زيباست داراي خطاهاي بسيار است، خواه از نظر افرادي كه در داسـتانها  

 آيد و خواه از نظر محل و تاريخ وقوع حوادث كـه گـاه واقعـاً    نام آنان به ميان مي
آيـد   دربارة آن راست مي» اند خسن و خسين هرسه دختران مغاويه«جمله عاميانة: 

شـود و جوينـده را بـه     دست داده مـي  اي به كه اينك تنها از مقالت نخستين نمونه
  )12(دهد. اصل كتاب و تعليقات سودمندي كه بر آن نگاشتةاند حوالت مي

سـكافي در  نويسـد كـه ا   مـي  22-23در نخستين حكايت مقالـت اول ص  
ري كردي؛ حال آنكه اسكافي در اوايل سلطنت ديوان رسالت نوح بن منصور محرّ

) فوت كرد، و نوح بـن منصـور بـن نصـر     343-350عبدالملك بن نوح بن نصر (
  به شاهي رسيده است و ابداً اسكافي او را درك نكرده است. 365-366درحدود 
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اف نوح بـن منصـور   تكين استخفپآورد كه ال مي 23هم در اين حكايت ص 
 12تكـين الاقـل   پكرد و آخر كارش به عصيان رسيد درصورتي كـه ال  را تحمل مي

  سال قبل از جلوس او درگذشته است.
آورده است كه امير نوح نوشت: سبكتكين از زاولستان و  23باز در صفحة 

ذكر  سيمجوريان از نشابور بيايند و با الپتكين مقابله كنند درحالي كه اوالً چنان كه
شد نوح بن منصور معاصر الپتكـين نبـوده اسـت. ثانيـاً سـبكتكين نـه بـه اتفـاق         
سيمجوريان بلكه بر ضد سـيمجوريان از غزنـه لشـكر آورد و جنـگ كـرد. ثالثـاً       

سـال پـس از    30يعني متجـاوز از   383لشكركشي سبكتكين به خراسان درحدود 
  )13(وفات الپتكين اتفاق افتاده است. 

*  
دسـت   اعتباري بعضي اقوال صاحب چهارمقاله به از بي هايي هاكنون كه نمون

داده شد بايد به بررسي گفتار او دربارة فردوسي پرداخـت و سـره و ناسـره آن را    
ازهم باز شناخت تا آشكار گردد كه سروده شدن شاهنامه ارتباطي به صلة محمود 

  نداشته است.
كـه راجـع    75-73نظامي عروضي در آغاز حكايت نهم از مقالت دوم ص 

استاد ابوالقاسم فردوسي از دهـاقين طـوس بـود. از    «نويسد:  به فردوسي است مي
ران اسـت بـزرگ ديهـي اسـت و از     بخوانند و از ناحيت ط ژديهي كه آن ديه را با

وي هزار مرد بيرون آيد. فردوسي در آن ديه شوكتي تمـام داشـت چنـان كـه بـه      
از عقـب يـك دختـر بـيش نداشـت و       نياز بـود و  دخل آن ضياع از امثال خود بي

كرد و همه اميد او آن بـود كـه از صـلة آن كتـاب جهـاز آن       شاهنامه به نظم همي
دختر بسازد. بيست و پنج سال در آن كتاب مشغول شد كه آن كتاب تمام كـرد و  
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الحق هيچ باقي نگذاشت و سخن را به آسمان عليين بـرد و در عـذوبت بـه مـاء     
  معين رسانيد...
دوسي شاهنامه تمام كرد نساخ او علي ديلـم بـود و راوي ابودلـف    چون فر

ووشكرده حيي قتيبه كه عامل طوس بود و به جاي فردوسي ايادي داشت ... پـس  
شاهنامه علي ديلم در هفت مجلد نبشت و فردوسي بودلـف را برگرفـت و روي   
به حضرت نهاد به غزنين و به پايمردي خواجه بزرگ احمد حسن كاتـب عرضـه   

هـا داشـت امـا خواجـة بـزرگ       ترد و قبول افتاد و سلطان محمود از خواجه منّك
انداختند محمود با آن  منازعان داشت كه پيوسته خاك تخليط در قدح جاه او همي

جماعت تدبير كرد كه فردوسي را چه دهيم؟ گفتند پنجاه هـزار درم و ايـن خـود    
اين بيـت بـر اعتـزال او    بسيار باشد كه او مردي رافضي است و معتزلي مذهب و 

  دليل كند كه او گفت ... و بر رفض او اين بيتها دليل است كه او گفت ...
ب بود در او اين تخلـيط بگرفـت و مسـموع    و سلطان محمود مردي متعص

افتاد در جمله بيست هزار درم به فردوسي رسيد بغايت رنجور شد و بـه گرمابـه   
حمامي و فقاعي قسم فرمود سياسـت   رفت و برآمد فقاعي بخورد و آن سيم ميان

محمود دانست به شب از غزنين برفت و به هـري بـه دكـان اسـمعيل وراق پـدر      
ازرقي فرود آمد و شش ماه در خانة او متواري بود تا طالبـان محمـود بـه طـوس     

سيدند و بازگشتند و چون فردوسي ايمن شد از هـري روي بـه طـوس نهـاد و     ر
شد به نزديك سپهبد شـهريار كـه از آل باونـد در     شاهنامه برگرفت و به طبرستان

طبرستان پادشاه او بود و آن خانداني است بزرگ نسبت ايشان به يزدگرد شهريار 
پيوندد. پس محمود را هجا كرد در ديباچه بيتي صد بر شـهريار خوانـد و گفـت:    
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و من اين كتاب را از نام محمود به نام تو خواهم كردن كه اين كتاب همـه اخبـار   
  ».ثار جدان توستآ

در اين چند سطر كه از حكايت مفصل چهار مقاله استخراج و نقل گرديـد  
ها نه اندك است و نه بر اهل بصيرت پوشيده تـا آنجـا كـه دربـارة غالـب       تناقض

نكات آن ترديد و تأمل رواسـت كـه در اينجـا فقـط بـه مـوارد حاجـت اشـارت         
  شود: مي

» فردوسي از دهاقين طوس بـود «ه: نويسد ك يـ در آغاز نظامي عروضي م1
به ايرانيان متمكن و صاحبان آب و ملك كه ستون فقـرات  » دهقان«دانيم كه  و مي

زند و درو  شده است نه به معني زارع، كسي كه شخم مي اند اطالق مي كشور بوده
فردوسـي در آن ديـه   «نويسـد:   كند. تأكيدي هم كـه در سـطر بعـد دارد و مـي     مي

تـوانگري  » نياز بود چنان كه به دخل آن ضياع از امثال خود بي شوكتي تمام داشت
كند. از خود شاهنامه  ريز پيري ثابت مي نيازي فردوسي را پيش از برف يا الاقل بي

دانيم از وصفي كه در آغاز داستان منيژه و بيژن از بزم شبانه  نيز اين موضوع را مي
ام پيري كرده كه چرا خدايش در اي كه هنگ ه، از شكو)11(و باغ خود به دست داده

، از پنـدهايي كـه بـراي    )14(داشته است و در پيري خـوارش بگذاشـته   جواني برتر
و امثـال ايـن    )15(اعتنايي به مال داده و فراغ خاطر را به از ثروت دانسـته اسـت   بي

قرائن. پس چگونه ممكن است مردي توانگر و صاحب شوكت نتواند جهيز تنهـا  
ايد بـه اميـد   رم كند تا ناچار شود بيست و پنج سال شاهنامه بسدختر خود را فراه

اي از آن عايد شـود و آن را صـرف جهـاز دختـر خـود       اينكه روزي احتماالً صله
  سازد؟!
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دهند نه در هنگـام پيـري ... و    وانگهي دختر را در جواني روز به شوهر مي
كنـد و  كدام پدر است كه ثروت موجود را براي عزيزترين كس خـويش خـرج ن  

آيـد جهيـز دختـر خـود      دست مي سال بعد به 30 يا 25صلة موهوم محتمل را كه 
شد كـه ثـروت خـود را صـرف جهيـز       قرار دهد؟! اگر به فردوسي نسبت داده مي

دختر كرد به اميد آنكه در پيري از صلة شاهنامه مالـدار شـود هرچنـد از مناعـت     
  كس آن را.پذيرفت و نه ع دور بود باز عقل سليم مي فردوسي به

ـ اشكال و تناقض ديگر در آن است كه اگر فردوسي قصد داشـت بـراي   2
جهيز دختر خود يا هر مصرف ديگر از راه شاعري پول و مال فراهم آورد اصـوالً  
نبايد نامي از شاهنامه ببرد چه رسد به آنكه خود به سرودن آن دسـت يـازد زيـرا    

روزگـار، روزگـار غلبـة تازيـان و      شاهنامه كااليي نبود كه باب بازار زمان باشـد. 
تركان بود و موفق و مقرب آن كس كه بـه تـازي بنويسـد و بسـرايد و تركـان را      
گرامي دارد و بستايد درحالي كه شاهنامه سراپا وصف برتري ايرانيان و ذم تركان 

 ةو تازيان بود و فردوسي سرودن آن را نه براي مال، بلكه درسـت بـرخالف گفتـ   
د جنبشي در قوم ايراني و خوار نمودن عناصر غالـب (تـرك و   عروضي براي ايجا

نام و  چهرگان مارخوار و بي تازي) وجهة همت خويش ساخت و تازيان را اهرمن
كس در روزگار فردوسي جرأت تفوه بـدان   ، سخني كه هيچ)16(سار ناميد ننگان زاغ

  را نداشت.
بنـدة   از ذم و نكوهش تركان و حتي شخص محمود غزنوي تحـت عنـوان  

هنري كه به شهرياري رسيده است و انتقـاد اوضـاع دربـار او در آن اختنـاق و      بي
و سراسر شاهنامه پر است از شكسـت و زبـوني    )17(وحشت شديد فروگذار نكرد

تنهـا   تركان كه اگر توجه شود در همين زمان شاعران نامدار به تازي و پارسـي نـه  
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كـرده و بـا تملّـق تقـرّب      را مـدح مـي   نژاد بلكه غالمان و پيشكاران آنها شاه ترك
  گردد. اند. روح بلند فردوسي بهتر نمودار مي جسته مي

عقايد فردوسي حتي از نظر مذهبي نيز مخالف اوضاع روز بود. او آشـكارا  
درحالي كه خليفة وقت و شاه، بـر   )18(ع در شاهنامه دفاع كرده استاز مذهب تشي

ناميدنـد و بـه    وسي را رافضي و مرتد مـي اند و كساني چون فرد مذهبي ديگر بوده
دادنـد و ديـديم كـه حتـي جنـازة او را از بـيم سـطوت محمـود و          جان امان نمي
ال او نگذاشتند كه در گورستان مسلمانان به خاك سپرده شود. بنا بـر  وحشت عم

اين مقدمات فردوسي در شاهنامه عالوه بر ساير جهات در سـه جبهـه بـا عقيـدة     
ب حنفـي    خليفه و شـاه و ف  تركـان،     جقهـاي متعصـ تازيـان، ذم نگيـده اسـت (ذم

طرفداري از تشيع و مدح آل علي) و يقين است كه اگر نظامي عروضي شـاهنامه  
آورد زيرا از كتابي چون شاهنامه  قلم درنمي خوانده بود چنين سخن ناروايي را به

  تواند انتظار صله ... داشته باشد. آدم عاقلي مي كدام
فت صله و جمع مال و ساختن جهيز (به قـول نظـامي) راههـاي    براي دريا

رفتنـد   تر و بهتري وجود داشت همان راهي كه رهروان سودجوي مـي  بسيار كوتاه
  سرايي به فارسي و براي اظهار فضل و تقرّب بيشتر به عربي. يعني مديحه

بايد دانست كه غالب رجال درباري آن عهد خاصه دربار محمود به عربـي  
نوشتند. احمد بن حسن ميمندي وزير سـلطان محمـود    گفتند و كتاب مي يشعر م

، بوسـهل  )19(منـد بودنـد   گويـان از او بهـره   در عربي دستي قـوي داشـت و تـازي   
، )20(سـرود  حمدوي هم از رجـال دربـار محمـود و مسـعود بـه عربـي شـعر مـي        

ـ     عبدالملك ابوبكر قهستاني عارض سپاه محمود عربي ي نويس بـود و هـم بـه عرب
، ابوسهل لكشن يعني عبـداهللا بـن احمـد بـن لكشـن كدخـداي       )21(گفت شعر مي
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بونصـر  دانـي   و عربي )22(سرود اميريوسف و بعداً عامل بست هم به تازي شعر مي
مشكان رئيس ديوان رسالت محمود و شاگردش ابوالفضل بيهقي و بوسهل زوزني 

  نظاير آنان محتاج به بيان نيست.
ثعـالبي رجـوع    الـدهر يتيمـةز اسناد اين مبحث يعنـي  تنها اگر به يك كتاب ا

صـفحه راجـع اسـت بـه آن      290كنيم خواهيم ديد كه جـزء سـوم در ده بـاب و    
گوي ايراني كه از حمايت آل بويه و فرمانروايان طبرسـتان   قسمت از شعراي تازي

اند. جزء چهارم اين كتـاب در ده   خصوصاً قابوس وشمگير زياري برخوردار بوده
صفحه دربارة شعراي خراسان و خوارزم است كه از حمايت سامانيان  332باب و 

  اند. برخوردار بوده
اين كتاب ازلحاظ اطالعـات مربـوط بـه اوضـاع     : «)23(به قول ادوارد براون

اي اسـت كـه تقريبـاً از     ادبي ايران در اين دوره گنجينة كاملي است (مقصود دوره
خـوبي معلـوم    يابد) و بـا مطالعـة آن بـه    پايان مي 403هجري آغاز و تا  350سال 
شود تا چه اندازه زبان عربي در آن روزگار در سراسر ايران حتـي تـا خـوارزم     مي

النعمـت   مورد توجه و دقت و عالقه بوده است؛ زيرا شعراي ايران در مـدح ولـي  
ساختند و گاه نيـز اشـعار خـود را     خود منظوماتي به زبان عربي فصيح و عالي مي

  كردند. المجلس انشاء مي و فيارتجاالً 
فقدان شعر فارسي در اين عصر دليل آن نيست كـه ذوق و اسـتعداد ادبـي    

اي دارد و حاق مطلب آن است كه هنوز رسم چنان بود  اند بلكه علت ساده نداشته
  بردند. كار مي كه به جاي زبان بومي زبان عربي را براي مقاصد ادبي به

ماند كه بازار عربي در ايـن زمـان سـخت     بنا بر آنچه گذشت ترديدي نمي
خواست همرنگ جماعت شود و مال و مقام  رواج داشته است و اگر فردوسي مي
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گويي و اين كاري بود كـه او   سرايي بپردازد نه پارسي ه عربيبيابد حق آن بود كه 
دانيم كه بسي رنـج ديـده و گفتـار تـازي و      آمد، چه مي خوبي برمي اش به از عهده
گذشته از هر چيـز از  « )25(زاده و به قول آقاي تقي )24(هردو را خوانده بودپهلواني 

يك مسلمان اهل فضل در آن عهد كه با رجال دربار و حضرت سـالطين نيـز در   
مراوده باشد بغايت بعيد اسـت كـه در علـوم ادبـي عربـي و دينـي كامـل نباشـد         

انيان و غزنويـان و  درصورتي كه تقريباً تمام رجال و اعيان و اشخاص دربـار سـام  
و  الدهريتيمـةگفتند چنانكه از  واليات مهمة خراسان و ماوراءالنهر به عربي شعر مي

  »ديده مي شود. تاريخ بيهقيباخرزي و  دمية القصرو  تتمة اليتيمه
داني و توانايي فردوسي در اين باب ترديـدي   همه اگر كسي در عربي نيبا ا

رسي كه جاي ترديـدي نيسـت و بـه قـول ...     داشته باشد در استادي او در شعر فا
شاعر در اين زمينه او نه اسـتاد و نـه ديگـران شـاگردند بلكـه او خداونـد بـود و        

  .)26(ديگران بنده
دستي كاري در پيش گيرد كـه   پس چه ضرورت داشت استادي بدين چيره

توانسـت بهتـر از تمـام شـاعران دوران      آيـا نمـي   )27(ماند به كندن كوه بيستون مي
ويش كشتارهاي سودجويانه محمود را غزو در راه خـداي بنامـد و بـا سـرودن     خ

  )28(يك قصيده دربارة فتح سومنات همانند فرخي يك پيلوار زر بگيرد؟
ها و موضوع آنها هرچند محدود و به اختصـار باشـد بـراي     نگاهي به صله

  داوري منصفانه دربارة فردوسي و مناعت طبع و بزرگواريش ضروري است:
اي كه دربـارة يكـي از فتحهـاي هنـد محمـود       ف ـ عنصري براي قصيده ال

  ساخت صد بدره زر گرفت.
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ب ـ علوي زينتي شاعر بـه قـول بيهقـي در يـك شـب يـك ميليـون درم         
  هزار درم گرفت و عنصري هزار دينار. 50دريافت داشت و بار ديگر او 

ي بـه  اي كـه از ر  ج ـ غضائري رازي به قول مسعود سعد براي هر قصـيده  
كـرد و عنصـري در آن منـاظرات الميـه      فرستاد هزار دينار دريافت مـي  غزنين مي

كند كه صد هـزار درم از محمـود    مشهور، به غضائري رازي خطاب و تصريح مي
  به غضائري رسيده است.

د ـ ابومنصور عماره مروزي دو بيت در مدح محمود سـاخت و از غالمـي    
وش محمود برساند و درنتيجه دو هزار خواست كه در حالت سرمستي آن را به گ

  .)29(دينار بر اشتران بار كردند و به مرو براي عماره بردند
هـ به قول نظامي براي دو بيت كه عنصري دربارة زلف اياز گفـت محمـود   

  .)30(فرمان داد تا سه بار دهانش را پر از جواهر كردند
و بيسـت   )31(آالت خوان زرين و ديگدان نقرة عنصري مشـهور اسـت   ـو  

  .)32(اند هم آمده غالم سيمين كمري كه پشت سر فرخي سواره مي
*  

آوري مـال داشـت از    انصاف بايد داد اگر فردوسي از راه شعر قصـد جمـع  
يك از اينان كمتر بود؟ حقيقت آن است كه فردوسـي از همـه برتـر بـود امـا       كدام

ه چـون فرخـي   داد و احتياجي هم نداشت ك مناعت طبع و علو همتش اجازه نمي
و اگر شاه بر او خشم بگيرد پيلباني هـم   )33(نديمي و مطربي را با شاعري درآميزد

و  )34(بكند و حتي برادر شاه را به بهانة پيل و غالم و حاجب و تولد فرزند بستايد
يا مانند عنصري و عسجدي و ديگر شاعران درباري در سفر و حضـر و شـكار و   
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شاه را ترك نگويـد تـا از امـوال غـارتي و صـالت       بزم و رزم خوانده و ناخوانده
  مند باشد. شاهي بهره

تـاريخ  برعكس فردوسي حتي حاضر نبود كه تحقيـر محمـود را بـه قـول     
اي ايرانـي اسـت    دربارة رستم تنها به خاطر اينكه يك پهلـوان افسـانه   )35(سيستان
به شـعر   و حديث رستم بر آن جمله است كه بوالقاسم فردوسي شاهنامه«بپذيرد: 

كرد و بر نام سلطان محمود كرد و چندين روز همي برخواند. محمود گفت همـه  
ث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم يشاهنامه خود هيچ نيست مگر حد

  هست.
بوالقاسم گفت زندگاني خداوند دراز باد! ندانم اندر سپاه او چند مرد چون 

ويشتن را هيچ بنده چون رسـتم ديگـر   رستم باشد اما اين دانم كه خداي تعالي خ
اين بگفت و زمين بوسه كرد و برفت. ملك محمود وزير را گفـت ايـن    نيافريد...

مردك مرا به تعريض دروغزن خواند. وزيرش گفت ببايد كشـت. هرچنـد طلـب    
كردند نيافتند. چون بگفت و رنج خويش ضايع كرد و برفت هيچ عطا نايافته تا به 

  »غربت فرمان يافت.
آورده است رنگ حقيقت نداشته باشد اما  تاريخ سيستانممكن است آنچه 

تنها جنايات محمود را  دانيم كه شعرفروشان درباري با اشعار خود نه به تحقيق مي
خدمت و كشتارهايش را غزو و مصادرة امـوال تـوانگران را مبـارزه بـا قرمطيـان      

افـت مـزد بيشـتر شـروع     ناميدند بلكه براي بيشتر خوش آمدن شاه ترك و دري مي
كردند به تحقير آداب و رسوم ايراني و مقايسه قهرمانان شاهنامه با تركان و برتـر  

را هـم بـه    شـاهنامه اند نـام   شمردن آنان از ايرانيان و شگفت است كه سعي داشته
طور ضـمني تحقيـر كننـد و حـق هـم بـا آنهـا بـود زيـرا           ميان بياورند و آن را به
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سراسـت بـه ايـن     امه كساد بـازار و ذلـت شـاعران مديحـه    دانستند رونق شاهن مي
  ها بنگريد: نمونه

را سراسـر   شاهنامهشمارد و  الف ـ فرخي محمود را برتر از همه شاهان مي 
  )36(خواند. دروغ مي

  گفتا چنو دگر به جهان هيچ شه نبود
  گفتم ز من مپرس به شهنامه كن نگاه
  گفتا كه شاهنامه دروغ است سر به سر

  راست گير و دروغ از ميان بكاه گفتم تو
  ايضاً

  همه حديث ز محمود نامه خواند و بس
  )37(همان كه قصه شهنامه خواندي هموار

  ايضاً
  چه گويي سكندر چنين جاي كرد
  چه گويي چنين داشت نوشيروان
  ز شاهان چنو كس نپرورد چرخ

  )38(خوان شنيدستم اين من ز شهنامه
  شاهنامه: مقايسة محمود با شاهان و قهرمانان

  اي به لشكر شكني بيشتر از صد رستم
  )39(وي به هشياردلي بيشتر از صد هوشنگ

  ايضاً
  اندر آن وقت كه رستم به هنر نام گرفت

  سگال جنگ بازي بد و مردان جهان سست
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  گر به دين وقت كه تو رزم كني زنده شود
  )40(تير تركان ترا بوسه دهد رستم زال

  ايضاً
  بهرام امروزخواهمي من كه بجايستي 

  تابديدي و بياموختي از شاه شكار
  نام تو نام همه شاهان بسترد و ببرد

  )41(شاهنامه پس از اين هيچ ندارد مقدار

  

  ايضاً در مدح محمود:
  اين جهان از دست شاهاني برون كردي كه بود

  )42(ك صد پيشكارلم هر يكي را چون فريدونِ

  ايضاً
  خواهي از تو آمد فردا آنچه به كين

  نه ز قباد آمد اي ملك نه ز بهمن
  كمتر حاجب ترا چو جم و چو كسري

  )43(كهتر چاكر ترا چو گيو و چو بيژن

  

  )44(در تحقير آداب ملي ايران و مدح محمود از عنصري
  خدايگانا گفتم كه تهنيت گويم

  به جشن دهقان آئين و زينت بهمن
  چنين كه بينم آئين تو قويتر بود

  خسرو و بهمنبه دولت اندر ز آئين 
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  تو مرد ديني و اين رسم رسم گبران است
  روا نداري بر رسم گبركان رفتن 
  جهانيان به رسوم تو تهنيت گويند
  ترا به رسم كسان تهنيت نگويم من

  نه آتش است سده بلكه آتش آتش تست
  كه يك زبانه به تازي زند يكي به ختن

  ايضاً
  از حاتم و رستم نكنم ياد كه او را

  )45(است به از حاتم و رستم انگشت كهين
  در مدح مسعود از منوچهري:

  سيصد وزير گيري بيش از بزرگمهر
  )46(سيصد امير بندي بيش از سپنديار

  ايضاً
  كمند رستم دستان نه بس باشد ركاب او

  )47(چنان چون گر ز افريدون نه بس مسمار و مرزاقش
  

رمردي فريـاد  جوي شي در برابر چاپلوسي و سفلگي اين خيل روبهان طعمه
زاده است لياقت شاهي نـدارد زيـرا برتـر از هـر      دارد كه محمود بنده و غالم برمي

  چيز براي شاه ايران داشتن فرّ يزداني و گوهر ايراني است:
  

  دريغ اين سر تاج و اين مهر و داد
  كه خواهد شدن تخم شاهي به باد



١١٥ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

  تبه گردد اين رنجهاي دراز
  شود ناسزا شاه گردن فراز

  تي كسي را نماند وفابه گي
  )48(روان و زبانها شود پر جفا

*  
  اگر پادشاهي بود در گهر
  ببايد كه نيكي كند تاجور

  سزد گر گماني برد بر سه چيز
  كزين سه گذشتي چهار است نيز
  هنر با نژاد است و با گوهر است

  سه چيز است و هر سه به بند اندر است
  هنر كي بود تا نباشد گهر

  هنر؟ اي بينژاده كسي ديده 
  گهر آن كه از فرّ يزدان بود

  نيازد به بد دست و بد نشنود
  نژاد آنكه باشد ز تخم پدر
  سزد كايد از تخم پاكيزه بر

  هنر آنكه آموزي از هر كسي
  بكوشي و پيچي ز رنجش بسي
  دار از اين هر سه گوهر بود مايه
  كه زيبا بود خلعت كردگار
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  چو اين هر سه يابي خرد بايدت
  نيك و بد بايدتشناسندة 

  چو اين چار با يك تن آيد به هم
  )49(بياسايد از آز و از رنج و غم

گويد كسي ممكن است فرزنـد پـدر    شود فردوسي مي چنان كه مالحظه مي
مقتدر خود باشد، ممكن است هنرهايي هم آموخته باشد، امـا بـراي شـاهي بايـد     

(از ايـن هـر سـه    پادشاهي در گوهرش باشد و اين از همة شـرايط مهمتـر اسـت    
 ةو فـرّ يزدانـي كـه الزمـ    » گـوهر «دار) اين تكية فردوسي بر مسألة  گوهر بود مايه

شاهي است صرفنظر از اينكه نمودار عقيدة كهن ايرانيان درمـورد شـاه اسـت كـه     
  حتماً بايد از نژاد شاهان و داراي فره يزداني باشد علت خاصي هم دارد.

اعتـراض عمـومي ايرانيـان بـر شـاهي      دهد كه اين عقيده و  قرائن نشان مي
محمود و ديگر غزنويان بوده است تا آنجا كه مردي چون ابوالفضل بيهقي مجبور 

شود با ذكر عين اعتراض مردم آن را به رضا دادن بـه قضـاي الهـي تسـليت و      مي
تسكين بخشد و بگويد كه اين از اسرار است و تقدير الهي است و ناچـار اسـت   

خداي عز و جـل ... و در آن طاعـت هـيچ خجلـت را بـه      راضي بودن به قضاي 
  »خويشتن راه ندهند...

دانند كه در ميـان مورخـان ايرانـي كمتـر مـردي بـه راسـتگويي و         همه مي
پژوهي و امانت بيهقي داريم و بحثي كه او در اين باب يعنـي اعتراضـات    حقيقت

شـته اسـت ـ    مردم بر شاهي خاندان محمود كرده ـ با همـة محـدوديتهايي كـه دا    
بسيار خواندني است و نشانة اينكه فردوسـي آن اعتراضـات را صـرفاً بـه خـاطر      



١١٧ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

رنجش از محمود عنوان نكرده بلكه او زبان گوياي مردم ايران بوده است و آنچـه  
  اند او دليرانه و آشكار گفته است. كرده را ديگران زير لب تكرار مي

ه در آن نهفتـه اسـت بسـيار    اي ك عليهذا اين قسمت از تاريخ بيهقي و نكته
اهميت دارد و چـون تـاكنون كسـي متعـرّض آن نشـده اسـت انـدكي از مـتن را         

  دهد: آورد و خواهندة تمام را به اصل كتاب حوالت مي مي
  

و خاندان اين دولت بزرگ را (يعني دولت غزنوي) آن اثـر و  «... 
و مناقب بوده است كه كسي را نبوده چنان كه در اين تـاريخ بيامـد   

ديگر نيز بيايد پس اگر طاعتي يا حاسدي گويد كه اصل بزرگان اين 
خاندان بزرگ از كودكي آمده است خامل ذكر جـواب او آن اسـت   
كه تا ايزد عزّ ذكره آدم را بيافريده است تقدير چنان كرده است كـه  

افتد از اين امت بدان امـت و از ايـن گـروه بـدان      ملك را انتقال مي
گويم كالم آفريدگار اسـت جـل    هي بر اين چه ميگروه. بزرگتر گوا

اللهم مالك الملك تـؤتي   لجالله و تقدست اسماؤه كه گفته است ق
الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من 

  الخير انك علي كل شيء قدير. تشاء بيدك
پس ببايد دانست كه بركشيدن تقدير ايزد عزّ ذكره پيراهن ملـك  

ز گروهي و پوشانيدن در گروه ديگر اندر آن حكمت است ايـزدي  ا
و مصلحت عالم خلق روي زمين را كه درك مردمان از دريـافتن آن  
عاجز مانده است و كس را نرسد كه انديشه كند كه اين چراست تـا  
به گفتار چه رسد و هرچند اين قاعده درسـت و رواسـت و ناچـار    

و جل خردمندان اگر انديشه  است راضي بودن به قضاي خداوند عزّ
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را بر اين كار پوشيده گمارند و استنباط و استخراج كنند تا بـر ايـن   
دليلي روشن يابند ايشان را مقرر گردد كه آفريـدگار جـلّ و جاللـه    
عالم اسرار است كه كارهاي نابوده را بداند و در علم غيب او برفتـه  

شـد كـه از آن    است كه در جهان در فالن بقعت مردي پيدا خواهـد 
مرد بندگان او را راحت خواهد بود و ايمني و آن زمين را بركـت و  

نهد چنان كه چـون از آن تخـم بـدان     هاي استوار مي آباداني و قاعده
مرد رسيد. چنان گشته باشد كه مردم روزگار وي وضـيع و شـريف   
او را گردن نهند و مطيع و منقاد باشند و در آن طاعت هيچ خجلـت  

  يشتن راه ندهند...را به خو
ايزد عزّ ذكره چون خواست كه دولت بدين بزرگي پيدا شود بـر  
روي زمين، امير عادل سبكتكين را از درجـة كفـر بـه درجـة ايمـان      
رسانيد و وي را مسلماني عطـا داد و پـس بركشـيد تـا از آن اصـل      

تـر...   درخت مبارك شاخها پيدا آمد به بسـيار درجـه از اصـل قـوي    
رغم االعـداء   تر علي ت بزرگ پاينده باد هر روز قويهميشه اين دول

  )50(»والحاسدين.
  

زبان دربـار محمـود    در عمق اين چند بيت از قصيدهء عنصري مداح چرب
  نيز كه به مطلع:  

  توانگري و بزرگي و كام دل به جهان
  نكرد حاصل كس جز به خدمت سلطان

  

  دقت: آغاز مي شود همان مطالب و حقايق نهفته است و شايستة



١١٩ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

  بخواست ايزد كو خسرو جهان باشد
  از آنچه ايزد خواهد گريختن نتوان

  اين ملك و پادشاهي او تقضاي حتم اس
  روا نباشد اندر قضا بود نقصان

  بدان كه هرچه خداي جهان پسنديده است
  اگر كسي نپسندد از او بود كفران ...

  ايا مخالف شاه عجم بترس آخر
  انخالف او را چونان خالف ايزد د

  خداي راست بزرگي و پادشاهي و عزّ
  بدان دهد كه سزاوار بيند از كيهان
  اگر تو آن نپسندي تويي مخالف او
  خالف ايزد كفر است و ماية طغيان
  مخالفان خداوند را دو چيز سزاست

  بدين جهان شمشير و بدان جهان نيران
  خالف كردن او سخت ناخجسته بود

  )51(مكن خالف و دل از ناخجستگي برهان
اسـرائيل  ، راحةالصـدوراين عقيده تا آنجا اهميت و نفوذ داشته كه بـه موجـب   

گرفتاري مجددش دربارة محمـود،  و  فرزند سلجوق هنگام فرارش از قلعة كالنجر
    )52(گويد: به كسان خود چنين مي

  

دگر روز كوتوال براثر بيامد و او را بگرفت. چـون لشـكر تنـك    «
من طمع ببريد و برادرانم را بگوييد كه رسيد او تركمانان را گفت از 
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بارتـان بشـكنند نوميـد مشـويد و      در طلب ملك بكوشـيد و اگـر ده  
زاده است نسبي نـدارد و غـدار اسـت     برنگرديد كه اين پادشاه مولي

  »ملك بر وي نماند و به دست شما افتد
  

دهد كه زحمت فردوسـي و همفكـران او در ايـن راه     اين مطالب نشان مي
نمانده است و كار به جايي رسيده كه محمـود مجبـور شـده اسـت ماننـد      ثمر  بي

دادنـد   بردياي غاصب و بهرام چوبين كه ناچار خود را به خاندان شاهي نسبت مي
نامه بپردازد و نسب خود را به يزدگرد شهريار برساند... زيـرا همـة    به جعل نسب

و سـبكتكين غـالم    دانستند كه محمود فرزند سبكتكين اسـت  مردم آن روزگار مي
  و ديگر هيچ.  )53(الپتكين

بيش از  دانسته خيلي ظاهراً آنچه خود محمود نيز از بزرگان اجداد خود مي
 طبقـات ناصـري  اين نبوده است چنـان كـه قاضـي منهـاج سـراج جوزجـاني در       

  )54(نويسد: مي
  

از  تـاريخ ناصـري  اهللا در  امام ابوالفضل الحسـين بيهقـي رحمـه   «
د ... چنين روايـت كنـد كـه از پـدر خـود اميـر       سلطان سعيد محمو

گفتنـدي و نـامش   » قـرابحكم «سبكتكين شنيد كه پدر سـبكتكين را  
  ».جوق بود و غژ گاو را به تركي بحكم خوانند

  

نويسـد كـه    مي» غژغاو«آقاي عبدالحي حبيبي در تعليقات شرحي راجع به 
كنـد كـه    نقل مي به معني گاو كوهي است و دربارة بحكم يا بجكم قول راوري را

  )55(به معني گرگ است.



١٢١ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

اي كـه بـراي محمـود از تـاريخ مجـدول امـام محمـدعلي         نامه اينك نسب
اميـر سـبكتكين بـن    « )56(نقل شده است طبقات منهاج سراجابوالقاسم عمادي در 

(جوق) قرا بحكم بن قرا ارسالن بن قرا ملت بن قرا يغمان بن فيروز بن يزدجـرد  
  ».اعلم بالصوابشهريار الفارس واهللا 

» قـرا «جالب است كه نام همة پدران سبكتكين درست يا نادرست با كلمـة  
است آغاز مي شود ولي ناگهان به اسم ايرانـي  » سياه«اي تركي و به معني  كه كلمه

نـي  ااي اير تر اينكـه شـاهزاده   رسد و بعد به يزدگرد شهريار ... و جالب مي» فيروز«
آيد و بازرگاني به نام نصر حاجي  ز آب بيرون ميه) ترك امنا (به قول جاعل نسب

در زمان امارت عبدالملك بن نوح ساماني او را به عنوان برده در بخارا به الپتكين 
فروشـد و   ) كه خود از بندگان سامانيان است مـي )57(هجري 348(محتمالً به سال 

مت آيـد و بعـد بـه خـد     او بعد از مرگ الپتكين به خدمت فرزندش اسحاق درمي
  )58(بلكاتكين و ظاهراً بعد پري تكين.

*  
پروري و شاعردوسـتي   شود كه افسانة فضل با شرحي كه گذشت دانسته مي

محمود و تشويق او از علما و فضال به چه منظور و از چه قرار بوده است و گرنه 
ته كـه بتوانـد تشـبيهات    سـ دان قرائتي در دست است كه محمود آنقدر فارسي نمي

دانـي   ي و ديگـر شـاعران را دريابـد. ابوالفضـل بيهقـي از فارسـي      عنصري يا فرخ
اهللا عنه نديدم كه كس پارسـي   از پادشاهان اين خاندان رضي: «)59(گويد مسعود مي

و اين وصف براي آن است كه مسعود توانسته » را چنان خواندي و نبشتي كه وي
بهتـرين اوسـت    است نسخة پارسي عهدنامه را تا آخر بخواند با اين ترتيب وقتي

  توان به قياس دريافت. داني محمود را مي ميزان فارسي



 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٢٢ 

آورد:  محمود شاعران و عالمان را به چند منظور در دربـار خـود گـرد مـي    
تشبه به دربارهاي قديم ايراني و رقابت با ديگـر پادشـاهان تـا شـهرت او از ايـن      

ايح شاعران براي برداري از مد لحاظ نيز همپاية شهرت نظاميش باشد و ديگر بهره
كند كه حمايـت محمـود از    مي نقل Bartholdتبليغات. محمد ناظم از قول بارتولد 

خواسـت   شاعران و دانشمندان به واسـطة تمايـل او بـه خودنمـايي بـود كـه مـي       
دربارش را مركز شكوه و عظمت و افتخار كند و االّ در عشق به دانش و معرفـت  

  )60(صادق نبود.
ــ  ــاريخ ط ــاب (ت ــف كت ــت شــرقي)  مؤل ــران و ســرزمينهاي خالف ب در اي

محمود كه در فن جنگ كامالً پيروز شده بود مصمم بود كه دربـار  : «)61(نويسد مي
خود را همچنان كه از غنائم جنگي غني بود از وجود ارباب عقـل نيـز درخشـان    

  »كند.
در  ايـران گذشـته و كنـوني   نويسندة كتـاب   (Donald Wilber)دونالد ويلبر 

كـرد و   سلطان محمـود فضـال و شـعرا را تشـويق مـي     : «)62(مي نويسد كهباره  اين
دربارش مجمع اهل علم بود ولي منظور اصلي او بيشتر از تقدير دانش و فضيلت 

  »شهرت و تظاهر بود.
محمـود،  : «)63(نويسـد  مـي  (Brockelmann)به اين داليل است كه بروكلمان 
  »كرد. وجه درك نمي هيچ سرا را به بزرگترين شاعر پارسي فردوسي حماسه

هـاي   كاري اما مخالفت محمود با فالسفه و علما محتاج شرح نيست و سياه
  توان دريافت: را در اين زمينه از چند نمونة ذيل مي او

  )64(ـ عبدالصمد اول استاد ابوريحان را به تهمت قرمطي بودن كشت.1



١٢٣ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

بر پيـروان   ـ محمد بن حسن فورك اصفهاني فقيه و متكلم را كه در غزنه2
ابوعبداهللا كرام از مقتـدايان محمـود غلبـه كـرده بـود دسـتور داد در راه نيشـابور        

  )65(مسموم كردند.
دانـان آن قـرن را    ـ ابونصر منصور بن عراق از دانشمندان بزرگ و رياضي3

  )66(كه دوازده كتاب به نام ابوريحان نوشته بود در فتح خوارزم به دار كشيد.
ـ فقيه ابوعبداهللا محمد بن احمد معصومي كه بزرگترين شاگرد ابـن سـينا   4

العشق را به نام و خواهش او نوشـت در قتـل عـامي كـه     لـةبود و ابوعلي سينا رسا
  )67(كشت. 420محمود از حكما و معتزله در ري كرد به سال 

 ـ دربارة قتل عام فالسفه و ديگر دانشمندان و معتزله و شـيعيان در ري و 5
بسيار دارها بفرمـود  : «... )68(نويسد مي التواريخ والقصص مجملسوختن كتب آنها 

زدن و بزرگان ديلم را بر درخت كشيدند و بهري را در پوست گاو دوخـت و بـه   
غزنين فرستاد و مقدار پنجاه خروار دفتر روافض و باطنيان و فالسفه از سـراهاي  

  .)69(بفرمود سوختن ...ايشان بيرون آورد و زير درختهاي آويختگان 
*  

ماند كه ناچـار بـراي تكميـل فايـده بايـد       اكنون دو مطلب ديگر برجاي مي
پيش از قدرت يـافتن و   شاهنامه مورد بحث قرار گيرد: نخست اثبات اين نكته كه

سلطنت محمود به پايان رسيده و ربطي به او يا صلة محتمل از جانـب او نداشـته   
  است.

تقديم كتـاب بـه محمـود چـرا و چگونـه صـورت        دوم ـ نشان دادن اينكه 
  داخل شده است. شاهنامهگرفته و مدايح او كي در 
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هجـري درگذشـت او    387بايد دانست كه سبكتكين پدر محمود در سـال  
ت كرده بود كه فرزند ديگرش اسماعيل جانشين وي باشد ولـي محمـود بـه    يوص

و سـرانجام در سـال    اين وصيت وقعي نگذارد و با اسماعيل برادر خود مخالفـت 
  )70(هجري مستقالً فرمانروا گرديد. 389بر وي غلبه كرد و در  388

آغاز پادشاهي محمود است درحالي كه سـرودن نسـخة    389بنابراين سال 
هجري يعني پنج سال پـيش از   384به موجب اسناد موجود در سال  شاهنامهاول 

    پادشاهي محمود تمام شده بود. اينك داليل اين فقره:
در ختم كتاب آمده است ازجملـه در  شاهنامهدر چند نسخة  384ـ تاريخ 1

در پايان داستان يزدگرد سوم و نيـز در   (Or. 1408)ترين نسخة لندن به نشانة  قديم
و در دو نسـخه از نسـخ كتابخانـة ملـي      (Add. 5600)نسخة ديگر لندن به نشـانة  

  پاريس و بسياري از نسخ متفرق ديگر با اين ابيات:
  سر آمد كنون قصة يزدگرد
  به ماه سفندار مذ روز ارد

  ز هجرت شده سيصد از روزگار
  چو هشتاد و چار از برش برشمار

در يك نسخة ديگر محفوظ در استراسبورگ (به نقل نولدكـه از آن) در دو  
  ذكر شده است يك جا به عبارت: 384جا، همين تاريخ 

  گذشته از آن سال سيصد شمار
  هشتاد و چاربرو برفزون بود 

  و در جاي ديگر به اين عبارت:
  ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چهار  



١٢٥ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

  به نام جهان داور كردگار
و در نسخة ديگري بـه   (Or. 4384)در يك نسخة ديگر قديم لندن به نشانة 

  )71(هردو همين مصراع اول كه حاوي تاريخ است وجود دارد. (Or. 4906)نشانة 
خاتمه يافته اسـت   384در سال  شاهنامهخة اول ـ دليل ديگر بر اينكه نس2

ترجمة عربي موجود از آن است كه به وسيلة فتح بن علـي بـن محمـد البنـداري     
نوشته شـده   384 شاهنامهاالصفهاني انجام گرفته است و در آنجا نيز تاريخ ختم  

پس به ايـن   )72(به عمل آمده است. 620-624است. اين ترجمه درحدود سالهاي 
عالوه بر ساير مستندات سندي هم از قرن هفتم براي اثبات اين مسـأله در  ترتيب 

  دست است.
  گويد: اند كه از شعر فردوسي در پايان كار دقيقي كه مي ـ برخي پنداشته3

  دل روشن من چو برگشت از اوي
  سوي تخت شاه جهان كرد روي

و به سوي دربـار  مراد آن است كه وقتي كار دقيقي را نيمه تمام و نابسامان يافته ر
محمود نهاده است (سوي تخت شاه جهان كرد روي) درحالي كه اوالً : سـخن از  

است و فكر اينكه بـه پايتخـت بـرود شـايد نسـخة       شاهنامهتصميم او به سرودن 
منثور را به دست بياورد نه عمل رفتن، و به عبارت ديگـر روي دل   ةشاهنامكامل 
و پـاي پوينـده را. قرينـة ايـن مطلـب آن      ان سوي متوجه كرده نه روي خود درا ب

گويد: دوستي كه در شهر داشته (راي) او را به سـرودن   است كه چند بيت بعد مي
ستوده ولي گفته است من نسخة آماده اين نامـة پهلـوي را بـه پـيش تـو       شاهنامه

توان حدس زد كه با يافته شدن  آورم و همچنان كرده است و به اين ترتيب مي مي
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اصوالً سفري ضرورت نيافته و صورت نگرفته است خاصه  شاهنامهل نسخهء كام
  جا جنگ و جهان براي جويندگان تنگ بود. گويد همه با توجه به آن بيت كه مي

  دل روشن من چو برگشت از اوي
  سوي تخت شاه جهان كرد روي
  كه اين نامه را دست پيش آورم
  ز دفتر به گفتار خويش آورم

  بودزمانه سرائي پر از جنگ 
  به جويندگان  بر جهان تنگ بود
  به شهرم يكي مهربان دوست بود

  تو گفتي كه با من به يك پوست بود
  مرا گفت خوب آمد اين راي تو

  به نيكي گرايد همي پاي تو
  نوشته من اين نامة پهلوي
  به پيش تو آرم مگر نغنوي

  گشاده زبان و جوانيت هست
  سخن گفتن پهلوانيت هست

  باز گوي شو اين نامة خسروي
  )73(بدين جوي نزد مهان آبروي

شود يعني وجود جنگ در آن منـاطق خـود    اين نكته كه از بيت مستفاد مي
هجـري   371اسـت زيـرا در سـال     شاهنامهقرينة ديگري بر سالهاي مقارن شروع 

الخاصه با ابوالعباس تاش سپهساالر جنگ و خالف بود و  ميان سيمجوريان و فائق



١٢٧ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

و جنگ سپاهيان سـاماني بـا امـراي آل بويـه نيـز در همـين       عتبي وزير كشته شد 
  )74(حدود است.

با توجه به آنچه گذشت ارادة فردوسي و تشويق دوستش محـرك اوليـة او   
سـوي  «بوده است و نه چيز ديگر. ثانياً بنا به فرض كه سـفري   شاهنامهبه سرودن 

غزنين نـه   كرده باشد آن شاه جهان محمود نيست و آن پايتخت» تخت شاه جهان
جـوان بـوده    شـاهنامه دانيم فردوسي هنگام شروع بـه سـرودن    به اين دليل كه مي

كند. پس چنين تـاريخي بـا زمـان شـاهي      است و خود اين موضوع را تصريح مي
تواند داشته باشد چـه فردوسـي در آخـرين تجديـد نظـر در       محمود مطابقت نمي

هجري اين كار را به پايان  400گويد كه سال  در پايان داستان يزدگرد مي شاهنامه
  رسانيده است:

  ز هجرت شده پنج هشتاد بار
  كه گفتم من اين نامة شاهوار

 شاهنامهسالة خود در سرودن  30و حداقل  35از طرف ديگر مكرر از رنج 
  برد. نام مي

  بسي رنج بردم در اين سال سي
  عجم زنده كردم بدين پارسي

  چو سي سال بردم به شهنامه رنج
  هم ببخشد به پاداش گنجكه شا

  چو بر باد دادند رنج مرا
  نبد حاصلي سي و پنج مرا
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را نه سي و پنج سال بلكه  شاهنامهپس اگر حداقل مدت سرودن و تكميل 
 370است كم كنيم  شاهنامههجري كه تاريخ ختم  400سي سال بگيريم و از سنة 

ن محاسـبه كـه بـا    است و بنا بر اي شاهنامهآيد كه سال شروع سرودن  به دست مي
سـال قبـل از    19 شـاهنامه تـوان داشـت    يكي دو سال تقريب در آن شـكي نمـي  

سـال قبـل از سـلطنت محمـود      5سلطنت محمود آغاز شده (و چنان كه گذشت 
نسخة اول آن پايان يافته است) و در اين زمان محمود كودكي نه ساله و حـداكثر  

  ست).ا 361يا  357سيزده ساله بوده است (تولد محمود 
گويد كه پس از مـرگ   عالوه بر آنچه گذشت فردوسي در ابيات مذكور مي

را بـه صـورت منظمـي بسـرايد و كـار دقيقـي را        شاهنامهدقيقي به فكر افتاده كه 
كشـته شـده اسـت     )75(369تا  367دانيم كه دقيقي درحدود سال  تكميل كند و مي

در ايـن   بـودن فردوسـي  بنابراين با رعايت سنواتي كه به دست داده شد و جـوان  
يعنـي  شـاهنامه هنگام كه بدان تصريح گرديده است در صحت تاريخ آغاز سرودن 

  ماند. هجري ترديدي باقي نمي 370حدود 
 شاهنامهكند كه فردوسي قبل از دسترسي به نسخة كامل  ـ قرائن ثابت مي4

سـت  ابومنصوري بعضي از داستانها را جداگانه سروده بوده است كه از آن جمله ا
داستان منيژه و بيژن كه مقدمة آن نشان دهندة روزگار جواني و توانگري فردوسي 
است و داستانهاي سهراب و سياوش و اكوان ديو كه ظـاهراً آنهـا را فردوسـي از    

توان تاريخ سرودن آنها را حدس زد  نام برده و از اين طريق مي» آزاد سرو«كتاب 
  )76(نجاه و هشت سالگي است.مثالً در پايان داستان سياوش سخن از پ

  

  



١٢٩ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

  چو برداشتم جام پنجاه و هشت
  *اد تابوت و دشتينگيرم بجز 

هجـري بـدانيم تـاريخ     329كه اگر سال تولد او را با قرائتي كه در دسـت اسـت   
  خواهد بود. 387سرودن اين داستان سال 

داستان نخجير كردن رستم و پهلوانان در شكارگاه افراسياب را پس از بيان 
 389شـود بـا سـال     دشاهي كاووس در شصت سالگي سروده است كه برابر ميپا

  هجري.
  ز كاووس كي باز پرداختم

  كنون رزم گردنكشان ساختم...
  مرا عمر بر شصت شد ساليان
  )77(به رنج و به سختي ببستم ميان

  ها قبل از پادشاهي محمود غزنوي است. شود همة تاريخ طوري كه ديده مي به
قبـل از   شـاهنامه ر و در سـه جـا بـه تصـريح از سـرودن      ـ فردوسي مكر5

محمود ياد كرده و گفته است كه بيست سال سخن را نگاه داشته تا شاهي ارزنـده  
 66و  65را به نام او كند و هـم تصـريح كـرده كـه نيازمنـدي در       شاهنامهبيابد و 

بـا   سالگي او را بدين كار برانگيخته است و محاسبة اين سالها از عمـر فردوسـي  
  برابر است: شاهنامهتاريخ تقريبي آغاز سرودن 

  الف ـ ضمن پادشاهي كيخسرو:
  به پيوستم اين نامة باستان
  پسنديده از دفتر راستان

                                                            

به معني نسخ: طشت  *  
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  همي داشتم تا كي آيد پديد
  جوادي كه جودش نخواهد كليد
  چنين سال بگذاشتم شصت و پنج

  به درويشي و زندگاني و رنج
  من از شصت و شش سست گشتم چو مست

  )78(به جاي عنانم عصا شد به دست
  آغاز لشكركشي ارجاسب: وب ـ در پايان سخن دقيقي 

  من اين نامه فرخ گرفتم به فال
  همي رنج بردم به بسيار سال

  اي نديدم سرافراز بخشنده
  اي بگاه كيان بر درخشنده

  همم اين سخن بر دل آسان نبود
  چو از خامشي هيچ درمان نبود

  بيست سخن را نگه داشتم سال
  )79(بدان تا سزاوار اين گنج كيست

  ج ـ در داستان يزدگرد پس از كشته شدن ماهوي سوري:
  چو بگذشت سال از برم شصت و پنج

  فزون كردم انديشة درد و رنج
  به تاريخ شاهان نياز آمدم
  )80(به پيش اختر ديرساز آمدم

  



١٣١ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

  شدن داخل  چگونگي محمود و  به  شاهنامهتقديم  علت
  شاهنامه در  مدايح محمود

 66يـا   65با تصريحي كه خود فردوسي در اشعار مـذكور كـرده اسـت در    
سالگي آنگاه كه همة ثروت و جواني خود را در راه زنده كردن افتخـارات ايـران   

را به نـام محمـود كنـد و ايـن تـاريخ       شاهنامهافتد كه  فدا ساخته است به فكر مي
و در اين تصـميم فردوسـي عوامـل     هجري 395يا  394برابر است تقريباً با سال 

  معنوي و مادي هردو مؤثر بوده است:
از عوامل معنوي نخست بايد وجود ابوالعباس فضل بـن احمـد اسـفرايني    

دوستي و عالقـه بـه زبـان     نخستين وزير محمود را نام برد زيرا اين وزير در ايران
ر ديـواني را بـه   عقيده بود و او بود كه دستور داد كليـة امـو   پارسي با فردوسي هم

تمـام شـده بـود او     شاهنامهكه نسخة اول  384پارسي برگردانند و ازقضا در سال 
به پيشكاري و وزارت محمود رسيد كه در آن موقع محمـود سپهسـاالر خراسـان    

  بود.
كـارة دسـتگاه    چنين وزيري كه خود خراسـاني اسـت و در خراسـان همـه    

كوشـد ممكـن    و در ترويج آن ميورزد  سپهساالر است و به زبان فارسي عشق مي
خبر مانده باشد و طبيعـي اسـت كـه از     اش بيشاهنامهنيست از وجود فردوسي و 

كه محمود از سپهساالري به شاهي رسيده او از تشويق فردوسي به اين  389سال 
كه اثر خود را با عرضه كردن به دربار محمود به مقياس وسيعي منتشر سازد فـرو  

ديـده اسـت كـه يادگـار      خواسته و روا نمـي  يد فردوسي نمينايستاده است اما شا
افتخارات قوم ايراني را به نام شاهي غيرايراني كند و منتظر زمينة مساعدتري بوده 
است ليكن تهيدستي و پيري و نيازمندي از سويي و باال گرفتن قـدرت بالمنـازع   
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نديشـي وا  ا محمود از سوي ديگر او را از هرگونه تغييـري مـأيوس و بـه عاقبـت    
انديشي كه همة شاعران و نويسـندگان و صـاحبان آثـار     داشته است، همان عاقبت

  اند. علمي بزرگ داشته
كردنـد بـا فقـدان سـرمايه و      آنان اگر كتابشان را به شاه وقت تقـديم نمـي  

وسايل انتشار ممكن بود اثرشان نيز با آنان بميرد چنان كه در زمان ما نيز چـاپ و  
هاي مشابه در دنيا از عهدة  المعارفةي چون لغتنامة دهخدا و دائرانتشار آثار عظيم

تواند ضامن نشر آنها  مؤلفان آنها ساخته نيست و تنها توجه دستگاههاي دولتي مي
  باشد.

را هيچ دستگاهي جز دستگاه شاهي قادر نبـود در   شاهنامهكتابي به عظمت 
اين طريق عدو سبب خير نسخ متعدد بنويساند و منتشر سازد. فردوسي ديد كه با 

شود و آنچه را در انتقـاد از دربـار محمـود و نـابخردي تركـان و وحشـيگري        مي
گردد. اين كار هم مـددي   تازيان سروده است به دست نمايندة خود آنان منتشر مي

به زبان فارسي بود و هم وسيلتي براي تقويت حس ملّيـت و روحيـة ايرانيـان آن    
  ن اسفرايني.هم در زمان وزارت عنصري چو

عامل مادي يعني مسألة تهيدستي و نياز هم چنان كه ذكر شـد در ايـن امـر    
دخالت بسيار داشت. مردي به مناعت فردوسـي كـه عمـري بـا حشـمت زيسـته       

  قدر بايد در فشار و درمانده باشد كه آرزو كند دخل و خرجش برابر افتد؟! چه
  مرا دخل و خرج ار برابر بدي

  بديزمانه مرا چون برادر 
  تگرگ آمد امسال بر سان مرگ
  مرا مرگ بهتر بدي از تگرگ



١٣٣ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

  در هيزم و گندم و گوسپند
  ببست اين برآورده چرخ بلند

  آور كه از روز ما بس نماند  مي
  )81(چنين بود تا بود و بر كس نماند

دارد كـه وقتـي بـرف     اين مالحظات معنوي و مادي فردوسي را بر آن مـي 
پايش از كار فرو مانده و روزنة هرگونـه اميـدي   پيري بر سرش ريخته و دست و 

بسته است در ساية درختي كه از سي سال عمر و ثروت و نوان او نيـرو گرفتـه و   
  به فلك گردن افراشته است اندكي بياسايد.

بنابراين آغاز ارتباط فردوسي را با دربار محمود به پايمردي خواجة بـزرگ  
ب چهارمقاله نوشته اسـت احمـد بـن    فضل بن احمد اسفرايني (نه چنان كه صاح

دانسـت. بعيـد    395سالگي يعني حـدود سـال    66حسن ميمندي!!) بايد از همان 
نيست كه در اين سالها فردوسي به وسيلة وزير به محمود معرفي شـده باشـد كـه    

تجديد نظر و آن را به نام محمود كند و جاي به جاي مدح محمود را  شاهنامهدر 
بـه   شاهنامهدر همين زمان محمود وعده كرده باشد كه اگر  بگنجاند و چه بسا كه

  نام او شود به هر بيتي ديناري بدهد.
اي از فضـل بـن احمـد بـه      فردوسي ضمن پادشاهي كيخسرو و طي خطبه

  گويد: كند و مي نيكي ياد مي
  كجا فضل را مسند و مرقد است
  نشستنگه فضل بن احمد است
  نبد خسروان را چنان كدخداي

  ز و داد و به دين و به راي...به پرهي
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  ز دستور فرزانة دادگر
  پراكنده رنج من آمد به سر

قابل توجه و تفكر است كه كوچكترين دليلـي بـراي مالقـات فردوسـي و     
آمده اسـت   تاريخ سيستانمحمود در اين زمان و يا وقتي ديگر جز داستاني كه در 

شـد   ت چه اگر مالقاتي مـي باشد ـ در دست نيس  و نظاير آن ـ كه قابل استناد نمي 
ماند و سخني از اينكه فردوسي شعري خوانده و با بودن  بايد ذكري از آن باقي مي

  اي دريافت كرده باشد ... مشوق و پشتيباني قوي چون اسفرايني صله
ممكن اسـت حـدس زد كـه بعـد از مغضـوب و مطـرود شـدن فردوسـي         

مين علت است كـه در آثـار   كس حق نداشته است نام او را ببرد و شايد به ه هيچ
گونه ذكري از آمدن فردوسي بـه غـزنين و    شاعر و نويسندة معاصر او هيچ همه آن

چگونگي كار او خواه در ستايش و خواه در نكـوهش وجـود نـدارد حـال آنكـه      
  دربارة غضائري و امثال او هست.

اي كـه بـر مالقـات او و محمـود      از قضا در اشعار خود فردوسي هم قرينه
شود. در چهار مقاله ذكري از سفر فردوسي به غزنين هسـت   كند ديده نمي داللت

اسـت و عرضـه كـردن الزم نيسـت     » عرضه كردن«سخن از  شاهنامهولي درمورد 
مستقيم و حضوري باشد بنابراين تا يافته نشدن دليلـي بايـد قبـول كـرد كـه بـين       

ي هـم انتظـار   فردوسي با محمود مالقاتي رخ نداده است و از مناعت طبع فردوس
  توان داشت كه بدين كار رغبت بسياري نشان نداده باشد. مي

  

  گنجاندن مدايح
هجـري درصـدد ايـن     395بنا بر آنچه گذشـت فردوسـي از حـدود سـال     



١٣٥ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

هاي  بيند و غالباً در آغاز دوره آيد و هرجا مقتضي مي برمي شاهنامهتجديد نظر در 
ها ابياتي  شاهنامهتي در بعضي گنجاند ح پادشاهي چند بيتي در ستايش محمود مي

 زاده  بـن قتيبـه اسـت چنـان كـه آقـاي تقـي          كه در مدح محمود است به نام حـي
واضح ديـده   (Or. 2833)لندن به نشان  شاهنامهاز خاتمة نسخة ديگر «نويسند:  مي
و كمتر شاهنامهشود كه بعضي از همان اشعار راجع به شصت هزار بودن ابيات  مي

است  شاهنامهآن از پانصد، كه حاال بدون مناسبت در وسط متن بودن شعر بد در 
  »در خاتمه بوده ... در اين خاتمه هيچ ذكري از سلطان محمود نيست.

اين مدايح و همچنين بيان فردوسي از حال و سـال خـود در نسـخ فعلـي     
طوري كه در ضمن جنگ كيخسرو و افراسـياب شـاعر    ترتيب است به بي شاهنامه

برد ولي در اواخر پادشـاهي شـاپور و هـم در جلـوس      خود نام ميسالگي  66از 
سـاله و   61داند و در وليعهد كردن نوشـيروان هرمـز را    ساله مي 63بهرام خود را 

گونـه   دهد كه غالب اين اين وضع با سير تاريخي مطالب همگام نيست و نشان مي
بـه   شاهنامه حالهاي ضمن آن) پس از آن كه قرار شد اشعار (يعني مدايح و حسب

نام محمود گردد سروده و جاي به جاي افزوده شده است و ظاهراً فردوسي پـس  
از رنجش از محمود خود همه يا بعضي از آنها را به يك سو نهـاده اسـت و بعـد    
افرادي اعم از كاتبان و نساخ و غير آنان به مراعات مصلحت يا رعايت امانـت از  

انـد بـه    م و كسر كرده  و هرجـا خواسـته  روي نسخه يا نسخ سابق آن اشعار را ك
اند و اين آشفتگي و عـدم تناسـب از آنجـا بـه وجـود آمـده        سليقة خود قرار داده

  است.
  

  براي تقديم شاهنامه آماده كردن
و تكميـل آن و گنجانـدن    شـاهنامه به هر تقدير تجديد نظـر فردوسـي در   
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-402ود سـال  هاي محمود در موارد مناسب و نوشتن نسخة كامل تا حـد  ستايش
ذكر  400را سال  شاهنامهگيرد و اينكه فردوسي تاريخ ختم  هجري مدت مي 401

  كرده تقريبي است نه تحقيقي.
  ز هجرت شده پنج هشتاد بار
  كه گفتم من اين نامة شاهوار

زيرا در آغاز داستان اشكانيان از واقعة بخشيدن خراج يك ساله توسط محمود ياد 
  كرده است بدين شرح:

  ز شوال ده با چهار گذشته
  يكي آفرين باد بر شهريار

  اي داد بهر خراج از اين مژده
  كه فرمان بد از شاه با فرّ و تاج

  كه سالي خراجي نخواهد ز پيش
  ز ديندار بيدار و از مزد كيش

  از اين نامة شاه مردم نواز
  ناز كه بادا همه ساله بر تخت

  ها شد به دشت همه مردم از خانه
  مان برگذشتنيايش همي ز آس

  كه جاويد بادا سر تاجدار
  خجسته بر او گردش روزگار

هجـري   401اين اشعار اشاره به قحط سال عظيم خراسـان اسـت در سـنة    
نويسد كه خراسان قحـط   مي 401اي از حوادث سال  چنان كه ابن اثير در بيان پاره
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بعضـي  اعالي شدت رسيد چندان كه به خوردن آدميان پرداختند و  حد و گراني به
دادند. پس از اين قحـط بيمـاري وبـا     زدند: نان، نان، جان مي درحالي كه فرياد مي

  آمدند. روي آورد و چنان كشتاري كرد كه مردم از عهدة دفن مردگان برنمي
است كه تجديد نظـر   402-401بنابراين بايد گفت كه در همين سال يعني 

هم استنساخ آن خاتمه يافته هاي كوتاه محمود و  براي گنجانيدن مدح شاهنامهدر 
دوسـت كـه    شـناس پارسـي   و عرضه شده است اما از سوء تصادف آن وزيـر ادب 

سـال   17برانگيختـه بـود يعنـي اسـفرايني پـس از       شاهنامهفردوسي را بر تقديم 
معزول و مغضوب محمود شده بود و بديهي است كـه ايـن    401وزارت در سال 

شد كه فردوسـي   يدگان وزير هم ميغضب كم و بيش شامل حال دوستان و برگز
هم يكي از آنان بود و بدتر اينكه جاي اسـفرايني را احمـد ميمنـدي گرفـت كـه      
شيفتة ادب عربي بود تا آنجـا كـه دسـتور داد مكاتبـات ديـواني را كـه در زمـان        

گرفت باز به عربـي برگرداننـد و بـا ايـن وصـف       اسفرايني به فارسي صورت مي
اسب و مساعد قبلي بكلي از ميـان رفتـه و اوضـاع در    واضح است كه آن زمينة من

عكس جهت مطلوب تحول يافته بود. در چنين وضعي كه حامي فردوسي و زبان 
فارسي از ميان رفته و مخالفي به جاي آن نشسته طبيعي است كه شاعران درباري 
فرصتي براي بدگويي و خوار كردن اثر فردوسي و دور ساختن اين رقيـب عظـيم   

آورند و ظاهراً مقصود فردوسي  ي كه خود شعرشناس نيست به دست مينزد شاه
كرده است » انگشت«و كسي كه اختر فروزان بخت و كار او را چون » بدگوي«از 

  گويد: اگر خود وزير نباشد شاعر درباري متنفذي است چنان كه در هجونامه مي
  

  بدانديش كش روز نيكي مباد
  م به بد كرد يادكسخنهاي ني
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  دشا اخترم زشت كردبر پا
  فروزنده اختر چو انگشت كرد

  

ظاهراً پس از اين نوميدي است كه در آغاز داستان خسروشيرين هم شكوة 
كه شعردوست و شايد » ساالر شاه«گنجاند و از برادر شاه ـ امير نصر ـ    خودرا مي
خواهد كه ارزش كار و رنـج او را بـر محمـود يـاد      تر از برادر بوده مي شعرشناس

  د:كن
  حسد برد بدگوي بر كار من

  تبه شد بر شاه بازار من
  چو ساالر شاه اين سخنهاي نغز

  بخواند ببيند به پاكيزه مغز
  وزان پس كند ياد بر شهريار

  يد به بارآمگر تخم رنج من 
*  

  

  شهامت عجيب فردوسي و تصميم محمود به مجازات او
ادي به بار نيامـد  دانيم كه اين تخم رنج در زمان خود فردوسي از نظر م مي

و او بنا بر آنچه نقل شده است بيست هزار درم صـلة محمـود را بـين حمـامي و     
نظر بفهماند همة بخشش او در نظر استاد طوس  فقاعي قسمت كرد تا به شاه تنگ

  اي بيش نيست. خرج گرمابه
البته دليلي در دست نداريم كه صحت اين داستان را ثابت كند امـا قرائتـي   

جمله است فرار فردوسي به هرات و چند مـاه مخفـي شـدنش در     آن هست كه از



١٣٩ شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

حد و حصر محمود، كه تنها عمل  خانة محمود وراق پدر ازرقي شاعر و خشم بي
تواند انگيزة آن باشد تا آنجا كه تا طوس گماشتگان بـراي   آميز فردوسي مي اهانت

دليلـي بـراي    دستگيري او بفرستد و اكر فردوسي چنين اهـانتي روا نداشـته بـود   
بينيم كه فردوسي به مازنـدران   يافت. بعد هم مي خشم ناگهاني محمود وجود نمي

رود و روشن است كه فشار عمال محمود و خطر افكنده شدن به زير پاي پيل  مي
دارد وگرنه براي پيرمرد هشتاد سالة تهيدستي سـفري بـدين    او را بدين كار وا مي
  تواند باشد. درازي مطلوب نمي

را بـه نـام    شاهنامهاين سفر مازندران نيز قصد حقيقي فردوسي از اينكه  در
شـود   فرمانرواي مقتدري بكند تا از نابودي بركنار بماند و منتشر گردد آشكارا مـي 

اي خود به سپهبد طبرسـتان   زيرا او بي هيچ قرار قبلي يا طمع و تقاضا و اميد صله
ود به نام تو خواهم كردن كه اين كتـاب  از نام محم«را  شاهنامهكند كه  پيشنهاد مي

  .دتواند بپذير و سپهبد از ترس محمود نمي» همه اخبار و آثار جدان تست
  
  پايان كار

گردد مردي  بينيم كه از طبرستان به زادگاه خود باز مي اكنون فردوسي را مي
محروم و مطرود و تحت تعقيب گماشتگان محمود و بر لب پرتگاه اعـدام ... امـا   

كـس   ن مرد با موي سپيد و پشت دو تا و گوش سنگين پسرمرده و تهيدست بياي
شود و سر فرود  و نوميد و در فشار فقهاي متعصب حنفي تا پايان عمر نوميد نمي

  كشد. آورد و از عقيدة خويش دست نمي نمي
بند تشـيع و دشـمن تـرك و     او مخالف چاپلوسي، مروج زبان فارسي، پاي

لگري بود كه پنجه بر گلوي ايران نهاده بودند و ايـن درسـت   تازي دو عنصر اشغا
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در زماني بود كه تركي از جانب عربي به شـاهي ايـران رسـيده بـود و هـردو در      
غارت ثروت ملل خاصه ايرانيان همداستان بودند و هر سري را كه در برابر آنـان  

ـ      آمد به خاك مي فرود نمي ر بيگانـه  افكندند اما فردوسـي مـردي نبـود كـه در براب
ـ  هرچند سلطان محمود غزنوي و القادر باهللا عباسي باشد سر فرود آورد و شگفت

تنه به مقابلـة آنـان برخاسـته اسـت و اينكـه پيـروزي از آنِ        انگيز است كه او يك
  اكنون قابل محاسبه و دريافت است. اوست يا محمود هم

ـ       ه هـدف  به نظر من فردوسي با سرودن بـيش از پنجـاه هـزار بيـت بلنـد ب
ناپذير دراختيـار هـر    خويش رسيده است. او متجاوز از پنجاه هزار سرباز شكست

بخواند ايـن نيـروي جاويـدان را پشـت سـر       شاهنامهايراني گذارده است كه اگر 
كند... نيرويـي نمايشـگر و نگاهبـان افتخـارات قـوم ايرانـي،        خويش احساس مي

  پرستي. گانهپشتيبان راستي و رادي و دشمن سرسخت بيگانه و بي
بدين جهات بود كه در آغاز مقاله گفتـه شـد شـاعري كـوچكترين هنـر و      
كمترين وزنة تعيين ارزش فردوسي است و بـه نظـر مـن اگـر روزي مـا ايرانيـان       

دوسـتي برگـزينيم    بخواهيم مظهـري بـراي مقاومـت در برابـر بيگانگـان و ايـران      
  كس سزاوارتر از فردوسي نيست. هيچ

فسور برتلس هم با چنـين احساسـي دربـارة فردوسـي     به گمان نگارنده پر
بديهي است مادام كـه در جهـان مفهـوم ايرانـي وجـود خواهـد       «نوشته است كه 

داشت نام پرافتخار شاعر بزرگ هم كه تمام عشق سوزان قلب خـود را بـه وطـن    
  خويش وقف كرده بود جاويد خواهد بود.
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خريـدار محبـت و    را با خون دل نوشت و به اين قيمـت  شاهنامهفردوسي 
احترام ملت ايران نسبت به خود گرديد و يكي از بهترين درر ناياب را به گنجينـة  

  »ادبيات جهاني افزود.
*  

ما ايرانيان از دين عظيمي كه از جهات مختلف بـه فردوسـي داريـم سـهم     
درسـتي   ايم و از ايـن بابـت شرمسـاريم. جوانـان مـا بـه       بسيار ناچيزي را ادا كرده

شناسند، تنها از راديو همراه با ضرب شيرخدا و انـدكي در كتـب    نميفردوسي را 
آنكـه عظمـت روحـي و     شوند بـي  دبستاني و دبيرستاني با بيتي چند از او آشنا مي

  ارزش هنري قهرمان وطن خود را چنان كه بايد دريابند.
ياب است حال آنكه بايد با چاپهاي روشـن،   تگران و سخـ شاهنامهكتاب 
حجم، داستان داستان، به وسيلة  لغات و اشعار دشوار، در جزوات كم و ذكر معاني

دولت چاپ و به قيمت تمام شده بين جوانان و خواهندگان توزيع گردد. بزرگـان  
جاي توصيف خـارجي موضـوع بـه تجزيـه و تحليـل آن بپردازنـد. همـة         ادب به

سوي ديگـر  مبهمات و نكات دشوار و تاريك آن را از سويي و ارزشهاي آن را از 
روشن سازند و دولت بداند كه هر پـولي در ايـن راه خـرج شـود در راه تقويـت      
روحية ملي و وطني قوم ايراني و سرافرازي و روسفيدي ملت ايـران خـرج شـده    

ايرت و منافاتي با ايجاد كارخانة ذوب آهـن و  غاين كار هيچ م است در عين آنكه
  يي ندارد.توسعة صنعت پتروشيمي و حتي ساختن سفينة فضا

  
  يادداشتها:

؛ تـاريخ االسـالم السياسـي والـديني     40-38ص  8في تاريخ الملوك واالمم ابن جـوزي، ج  . المنتظم 1
  .174؛ به نقل از فرخي سيستاني تأليف دكتر يوسفي ص 308-307، ص 3تماعي، ج جافي واالثقوال
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  پراكنده شد مال و برگشت حال  به جاي عنانم عصا داد سال    . 8
  شاهنامه) 3جلد  680(ص 
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  *گور بهرام گور
  

  محمدجعفر محجوب
  

از هر ايراني كه آشنايي مختصري (درحدود شش كالس ابتدايي قـديم يـا   
دورة اول متوسطة امروز) با فرهنگ و تاريخ ايران داشـته باشـد اگـر بپرسـيد كـه      
سرانجام بهرام پنجم پادشاه ساساني معروف به بهرام گـور چگونـه بـود؟ جـواب     

تاخت و به دنبال صيد در باتالقي فرو  به دنبال گوري اسب مي شنويد كه بهرام مي
  رفت و ناپديد شد.

خورشـيدي ايـن مطلـب را در كتـاب      1310بار به سال  بنده ظاهراً نخست
سوم ابتدايي خوانده است. در اين كتاب، در پايان ترجمة حال بهرام گـور چنـين   

  آمده است:
او را از آن جهت  بهرام گور از پادشاهان بزرگ ساساني است و«

رفت... مـرگ   خوانند كه بيشتر اوقات به شكار گور مي بهرام گور مي
اند كه روزي هنگام شكار ناگهان به مردابـي   گونه گفته بهرام را بدين

  )1(»رسيد و در آن فرو رفته ناپديد شد.

                                                            

.163تا  147صص ، 1361، شمارة دوم، زمستان سال اولنامه،  * ايران  
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  اين مطلب در تاريخ ايران كتاب دبستاني نيز تأييد شده است:
ور شكار گـور خـر را بسـيار دوسـت     معروف است كه بهرام گ«

رو بهرام گور لقب يافت. روزي در پي گوران اسـب   داشت و از اين
 440تاخت ناگاه در باتالقي فرو رفت و از نظـر غايـب گرديـد (    مي

  )2(».ميالدي)
تـر   ها (كه دربارة وفات بهرام از هر روايت ديگر معـروف  اما ايا اين روايت

ارك تاريخي وفات بهرام بـه همـين صـورت    است) درست است؟ آيا در تمام مد
  كوشيم به اين سؤال پاسخ دهيم. ثبت شده است؟ در اين گفتار مي

*  
يكي از منابع معتبر تاريخ ايران در عصر ساساني شاهنامة فردوسـي اسـت.   

دانيم كه مندرجات شاهنامه دربـارة پادشـاهان ساسـاني كـم و بـيش بـا آنچـه         مي
 انـد مطابقـت دارد و اگرچـه    و مسعودي نوشتهمعتبر چون طبري مورخان بزرگ و

گذشت بعضي از اين پادشاهان، خاصه نخستين ايشان مانند اردشـير بابكـان و   سر
ها پـيش از فردوسـي در مـدارك     شاپور با افسانه آميخته شده است اما اين افسانه

تاريخي بازمانده از عصر ساساني نيز وجود داشته است. در هـر صـورت داسـتان    
  بهرام در شاهنامه چنين است:درگذشت 

بهرام پس از سركوبي دشمنان و سركشان و به اطاعت آوردن شنگل پادشاه 
هندوستان به ايران باز گشت و دبير و موبد را بخواست و بفرمود تـا گزارشـي از   

شمر بدو گفته بـود كـه زنـدگاني تـو      وضع خزانه و دارايي بدو دهند. چون ستاره
م بـا خـود انديشـيده بـود كـه بيسـت سـال بـه         شست سال بيش نيسـت و بهـرا  

شادخواري بگذراند و بيست سال دوم جهـان را از داد و بخشـش راسـت دارد و    
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آخرين بيست ساله را بر پيش يزدان بـه پـاي باشـد. گنجـور بـه خزانـه رفـت و        
  حساب آن را به درستي برگرفت و:

  بدو گفت تا بيست و سه سال نيز
  همانا نيازت نپايد به چيز

  ورد و ز بخشش گرفتم شمارز خ
  درمهاي اين لشكر نامدار

  اي نيز كايد برت فرستاده
  ز شاهان و از نامور كشورت

  بدين سال گنج تو آراسته است
 )3(كه پر زر و سيم است و برخواسته است

  
شمر عمر بهرام را شسـت و   كند كه ستاره در همين جا فردوسي تصريح مي

ر را فرامـوش كـرده بـود... در هرحـال، بهـرام      سه سال گفته اما بهرام سه سال آخ
گشـايد و در تـأمين آسـايش مـردم      واپسين سالهاي عمر را به دادگري دست مـي 

ستاند خرج رفاه و گشايش زنـدگي   كوشد و آنچه به عنوان خراج از ايشان مي مي
نويسـد و از مـردم    كند تا بدان جاي كه به استانهاي كشور نامـه مـي   خود آنان مي

  هاي زندگي خود را به پادشاه بنويسند: كه كمبودها و نارسايي خواهد مي
  بيامدش پاسخ ز هر كشوري
  ز هر نامداري و هر مهتري

  كه آباد بينيم روي زمين
  به هر جاي پيوسته شد آفرين
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  مگر مرد درويش كز شهريار
  بنالد همي از بد روزگار

  گسارد توانگر همي  كه چون مي
  به سر بر ز گل دارد افسر همي

  به آواز رامشگران مي خورد
  )4(توانگر همانا ندارد خرد!

گسـاري   شاه بيدار از آن نامه بخنديد و براي آن كه درويشان نيز در بزم مي
  خويش رامشگر در اختيار داشته باشند:

  به نزديك شنگل فرستاد كس
  چنين گفت كاي شاه فرياد رس
  از آن لوريان برگزين ده هزار

  سوار   نر و ماده بر زخم بربط
  چو برخواند آن نامه شنگل تمام

  گزين كرد زان لوريانِ بنام
  به ايران فرستاد نزديك شاه
  )4(خواه چنان كان بود در خور نيك

اي است كه به موطن لوليان (همانها كه امروز آنان را كولي  ترين اشاره و اين قديم
و سه سال  نامند) و مهاجرت ايشان در تاريخ شده است. بهرام بدين روش شست

  بزيست و سپس:
  سر سال در پيش او شد دبير
  خردمند موبد كه بودش وزير
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  كه شد گنج شاه بزرگان تهي
  كنون آمدم تا چه فرمان دهي

  هر آن كس كه دارد روانش خرد
  به مال كسان از بنه ننگرد

  چنين پاسخ آورد كاين خود مساز
  نياز كه هستيم زين ساختن بي
  يدجهان را بدان با زهل كافر
  سر گردش آفرينش بديد

  همي بگذرد چرخ و يزدان به جاي
  به نيكي ترا و مرا رهنماي

  بخفت آن شب و بامداد پگاه
  مر سپاه بيامد به درگاه بي

  گروهي كه بايست كردند گرد
  بر شاه شد پور او يزدگرد

  به پيش بزرگان بدو داد تاج
  همان طوق با افسر و تخت عاج

  پرستيدن ايزد آمدش راي
  اخت تاج و بپرداخت جايبيند

  گرفتش ز كردار گيتي شتاب
 چو شب تيره شد كرد آهنگ خواب
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  چو بنمود دست آفتاب از نشيب
  دل موبد شاه شد پر نهيب

  كه شاه جهان برنخيزد همي
  مگر از گراني گريزد همي
  بيامد به نزد پدر يزدگرد

  چو ديدش كف اندر دهانش فسرد
  ورا ديد پژمرده رنگ رخان

  )5(زربفت برداده جانبه ديباي 
شگفت آن كه در به دست دادن ايـن روايـت فردوسـي در ميـان مورخـان      

نويس ـ درگذشـت بهـرام را     تنهاست و هيچ مورخ ديگر ـ اعم از عربي يا فارسي 
بدين گونه باز نگفته است. اينك روايتهاي ديگري را كه در اين زمينـه بـه دسـت    

  كنيم: است بررسي مي
نظامي گنجوي است. وي عمر بهرام را شست سـال  روايت معروف دوم از 

  نويسد و گويد چون بهرام به شست سالگي رسيد مي
  از سر صدق شد خداي پرست
  داشت از خويشتن پرستي دست
  روزي از تخت و تاج كرد كنار
  رفت با ويژگان خود به شكار
  لشكر از هر سويي پراكندند
 هر يكي گور و آهو افكندند
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  كن خويشگور جست از براي مس
  آهو افكند، ليك از تن خويش...

  عاقبت گوري از كنارة دشت
  آمد و سوي گور خان بگذشت

  شاه دانست كان فرشته پناه
  نمايد راه سوي مينوش مي

  كرد بر گور مركب انگيزي
  داد يكرانِ تند را تيزي

  نمود شتاب از پي صيد مي
 در بيابان و جايهاي خراب

يدچار پرش   )6(پر گرفته نَو  
  يكي دو بر اثرش )7(ز وشاقانو

  بود غاري در آن خرابستان
  خوشتر از چاه يخ به تابستان

  اي ژرف داشت چون چاهي رخنه
  هيچ كس را نه بر درش راهي
  گور در غار شد روان و دلير
  شاه دنبال او گرفته چو شير

  اسب در غار ژرف راند سوار
  )8(گنج كيخسروي سپرد به غار
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  ي شاه  وان وشاقان به پاسدار
  بر در غار كرده منزلگاه

  نه ره آن كه درخزَند به غار
  نه سر باز پس شدن به شكار
  ديده بر راه مانده با دمِ سرد
  تا ز لشكر كجا برآيد گرد

  چون زماني بر آن كشيد دراز
  لشكر از هر سويي رسيد فراز

  ديدند شاه جستند و غار مي
  ديدند مهره در مغز مار مي
  اه جهانآن وشاقان ز حال ش

  باز گفتند آنچه بود نهان
  كه چو شه بر شكار كرد آهنگ

  تنگ )9(راند مركب بدين كريچة
  كس بدين داوري نشد ياور

  وين سخن را نداشت كس باور
  همه گفتند كاين خيال بدست

  خردست قول نابالغان بي
  خسرو پيلتن به نام خداي

  كي در اين تنگناي گيرد جاي!
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  انواگهي نه كه پيلِ آن بست
  ديد خوابي و شد به هندستان...

  بر نشان دادن خليفة تخت
  زدند آن وشاقكان را سخت مي

  ز آه آن طفلكانِ دردآلود
  گردي از غار بردميد چو دود

  بانگي آمد كه: شاه در غار است
  باز گرديد، شاه را كار است
  خاصگاني كه اهل كار شدند
  شاه جويان درون غار شدند

  ه پديدغاربن بسته بود و كس ن
  عنكبوتان بسي، مگس نه پديد
  صد ره از آب ديده شستندش
  بلكه صد باره باز جستندش
  چون نديدند شاه را در غار

  بر در غار صف زدند چو مار
  ها را به آب تر كردند ديده

  مادر شاه را خبر كردند
  مادر آمد چو سوخته جگري

  ريسوز ميان گم شده چنان پ
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  جست شه را نه چون كسان دگر
  كو به جان جست و ديگران به نظر
  گل طلب كرد و خار در بر يافت
  تا پسر بيش جست كمتر يافت

  زر فرو ريخت پشته پشته چو كوه
  تا كَنند آن زمين گروه گروه
  چاه كند و به گنج راه نيافت

  يوسف خويش را به چاه نيافت
  زان زمينها كه رخنه كرد عجوز
  مانده آن خاك رخنه رخنه هنوز

  سندگان كه دانندشآن شنا
  غار بهرام گور خوانندش
  كندند تا چهل روز خاك مي

  در جهان گوركن چنين چندند
  شد زمين كنده تا دهانة آب

  )10(كسي آن گنج را نديد به خواب
ترين شباهت و ارتباطي با  شود، روايت نظامي كوچك چنان كه مالحظه مي

ت ندارد. اكنون همين قضيه آنچه فردوسي دربارة مرگ بهرام در شاهنامه آورده اس
  نويس مطالعه كنيم: را از نظر جمعي از مورخان عربي

محمدبن جرير طبري، امام اهل تـاريخ در كتـاب خـود ايـن مطلـب را بـه       
  اختصار تمام برگزار كرده است. اين است ترجمة عبارت طبري:
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سپس بهرام در پايان دوران فرمـانروايي خـود بـراي شـكار بـه      «
روزي براي صيد برنشست و به گور خري بـازخورد  رفت و  )11(ماه

و در طلب او بكوشيد و در چاهي فرو افتاد و غرق شد. اين خبر به 
مادرش رسيد و با خواستة بسيار بر سر آن چاه آمد و در نزديكي آن 
اقامت گزيد و بفرمود تا هركـه بهـرام را از آن چـاه بيـرون آورد آن     

ل و الي بسيار بيـرون آوردنـد تـا    مالها از آن وي باشد. از آن چاه گ
هاي بزرگ برآمد امـا بـه الشـة بهـرام دسـترس       جايي كه از آن توده

  )12(»نيافتند.
ابوعلي بلعمي در ترجمة خود بعضي جزئيات به متن طبري افزوده و آن را 

  تر كرده است: دقيق
بهرام اندر ملك بيست و سه سـال ببـود، پـس روزي بـه صـيد      «

تاخت، تا بر راه به چـاهي آمـد    گوري همي بيرون شد و اسپ از پي
با زمين هموار، چنان كه چاه بيابانيان نه او ديدند و نه اسـپ. چـون   
اسپ بر سر چاه رسيد، اسپ را پاي به چاه فروشد و بهرام از اسـپ  
جدا شد و به چاه اندر افتاد، و كس بدان چاه فرو نيارست شـدن از  

خبر بردند. بر سر چاه آمد و بمرد و مادرش را  بزرگي، و بهرام آنجا
خواسته كه او را از چاه بركشد و در گـور   آنجا بنشست با خروارها

كند. چهل روز بر سر چاه نشسته بـود تـا هرچـه در چـاه آب بـود      
بركشيدند و بهرام را نيافتند. پس مادرش سـتوه شـد و از آنجـا بـاز     

    )13(»گشت.
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را بـه كوتـاهي يـاد     الذهب پادشـاهي بهـرام و مـرگ او    مسعودي در مروج
  كند: مي

گر) بهرام يزدگرد به شاهي نشست  پس بعد از او (= يزدگرد بزه«
اش بيست و سـه سـال بـود و     و او بهرام گور است. دوران پادشاهي

و در يكي از روزها كه به شكار  )14(بيست سال داشت كه پادشاه شد
زاري رفته بود او و اسپش در الي فرو رفتنـد و مـردم ايـران بـر او     

كردند چون عدل عام و احسان شامل داشت و بر مردم مهربان بـود  
  )15(»و كارها در روزگار او استقامت داشت.

الفرس و سيرهم اين مطلب  ثعالبي (يا به قولي مرغني) در غرر اخبار ملوك
  كند. با اين حال قول او داراي جزئيات بيشتري است: را از قول طبري نقل مي

الكوفـه كـرد.    ل طبري، به قصد شـكار عـزم مـاه   بهرام، بنا به قو«
روزي بر اسپ برآمده گوري را دنبال نمـود. پـس از طـي مسـافت     
بسيار در چاهي عميق افتاد كه در آن فرو رفته ناپديد شد. مادرش با 
مردم بسيار به دهانة چاه رفتند. شناگران و مقنّيان تمام آب و لجن و 

تالل بلند از آن بر گـرد چـاه    الي آن را به نحوي بيرون كشيدند كه
ايجاد گرديد، ولي موفق به يافتن جسد بهرام نشدند. همين كه اميـد  
يافتن او به يأس مبدل شد، خلق چنان آشـفته و مغمـوم شـدند كـه     

يك از اسالف او حس نكرده  گويي نظير آن حالت را در سوگ هيچ
بودند. هم غم مـرگش را داشـتند و هـم غـم از دسـت دادن چنـين       

ــ ــته و   س ــات برجس ــوش و عملي ــر دوران خ ــديداً ب لطاني را، و ش
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خوردند و مدتي در تمام ايـاالت بـه    اش افسوس همي دوستي رعيت
  )16(»تشكيل مجالس عزاداري و سوگواري مشغول بودند.

  افزايد:   ابوحنيفة دينوري در اخبار الطوال جزئيات ديگري بر اين داستان مي
او برآمـد روزي بـه قصـد     چون بيست و سه سال از جهانداري«

اي از گورخرهاي وحشي نظـر او را جلـب    شكار بيرون رفت. دسته
نمود. براي دست يافتن [به] آنها اسب پيش تاخت. حيـوان او را بـه   
باتالق وسيعي برد كه در آنجا فرو رفت و غرق شد. مـادرش چـون   

به سوي آن باتالق رفت و دستور داد تا بـراي   از اين ماجرا آگاه شد
هـايي از شـن و    باتالق را پژوهش كنند. تپه ستجوي او همه جايج

ريگ برآوردند ولي بهرام را نيافتند. گويد آن نقطه در موضعي است 
بـه  » داي«معروف است زيـرا  » داي مرج«كه به اسم مادر بهرام [به] 

مرغـزار را گوينـد، و ايـن    » مرج«زبان فارسي به معني مادر است و 
آن سرزمين مشهور است و بـه گفتـة آنـان در    داستان در ميان مردم 

آنجا سوراخي است كه به آبهاي راكدي كه ژرفاي آن معلوم نيسـت  
زارها و باتالقهايي وجـود   ها بيشه گردد و در همان نزديكي منتهي مي

  )17(»دارد.
يعقوبي در تاريخ خود داستان درگذشت بهرام را بسيار مهم و مختصر بيان 

  كند: مي
شكار رفت و در پي گوري تاخت تا اسب او را سپس روزي به «

  )19(»پادشاهي جان سپرد. )18(در باتالقي انداخت و پس از نوزده سال
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االخبار گرديزي نيـز مـرگ بهـرام در چنـد كلمـه       از مراجع فارسي در زين
  توضيح داده شده است:

و چون شسـت و سـه سـال از پادشـاهي او گذشـت روزي در      «
  )20(»، ناگاه در چاهي افتاد و هالك شد.تاخت شكار از پي صيدي مي

امير خسرو دهلوي در مثنوي هشت بهشت كـه بـه تقليـد از هفـت پيكـر      
نظامي سروده، انجام كار بهرام را چنين آورده است كه روزي در پي گوري اسـب  

تاخت. چاهي ژرف در سر راه وي پيش آمد كه شهريار آن را نديد. گورپويـان   مي
چاه فرو رفت و بهرام نيز از پي او به چـاه افتـاد و بـازش    به سوي چاه آمد و در 

دهد كه آن چاه نه چاه بلكه غاري بود كـه پايـان    نيافتند. خسرو سپس توضيح مي
  )21(شد. ارهاي كهن ديگر بر آن باز ميغنداشت و از چپ و راست دهانة 

  اكنون به تحليل آنچه تاكنون ياد شده بپردازيم:
ذشت بهرام به مرگ طبيعـي و بـر روي ديبـاي    روايت فردوسي دربارة درگ

  زربفت در خوابگاه خويش، كامالً يگانه و منحصر به خود اوست.
ها همگي در يك نكته اشتراك دارند و آن به چاه افتادن، غـرق   باقي روايت

شدن، در باتالق فرو رفتن و در هر صورت ناپديد شدن بهرام و به دست نيامـدن  
  نقطة اشتراك باز در ميان آنها اختالف وجود دارد: الشة اوست. اما پس از اين

به روايت نظامي بهرام در آب يا در باتالق فرو نرفته و درحقيقت باليي به 
اي نشـده اسـت. حتـي وقتـي خاصـان شـاه از راه        و گرفتـار حادثـه   سر او نيامده

دارند تـا حقيقـت مطلـب را بـاز      اندك سال او را رنجه مي رسند و خدمتگاران مي
خيزد و آن آواز به خاصان بهرام نـدا   آيد، و دودي برمي يند، آوازي از غار برميگو
كند كه شاه را در غار كار است و شما به جاي خود باز گرديد. بـدين ترتيـب    مي
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دهد و مرگ او را نه مـرگ   ناپديد شدن بهرام را به عاملي ماوراء طبيعي نسبت مي
كنـد. در همـين روايـت نظـامي بـه       كه ورود ارادي به عـالمي ديگـر قلمـداد مـي    

صراحت گويد كه به فرمان مادر بهرام خاك را كندند تا به آب رسـيد و از بهـرام   
  نشاني نيافتند.

اميرخسرو خواسته است روايت نظامي را با آنچه دربارة بـه چـاه افتـادن و    
غرقه شدن بهرام در افواه شهرت داشته تلفيق كند، و در هرحال چيزي جز آنچـه  

گفته است بياورد. از اين روي افتادن بهرام در چاه را با ناپديـد شـدن وي    نظامي
كنـد كـه از چـپ و     آميزد و چاه را مدخل غاري كهن وانمود مـي  هم مي در غار به

اند. بديهي است كه گفتة اميرخسـرو از   پيوسته بن ديگر بدان مي راست غارهاي بي
و روايتي است كه پـيش از وي  هم پيوستن د هرگونه اصالتي خالي و درحقيقت به

  نقل شده بوده است.
ها كه حكايت از فرو رفـتن و ناپديـد شـدن بهـرام در      سومين دسته روايت

بـاز بـه دو    (آب يا باتالق) مي كند و اكثريـت نيـز بـا آنهاسـت،    يك محيط مادي 
قسمت غرقه شدن بهرام در آب و فرو رفتن وي در الي و لجـن بـاتالق منقسـم    

كند، جـزء دسـتة    كه قول او را با تفصيل بيشتري نقل مي و ثعالبيشوند: طبري  مي
اول، و مسعودي و يعقوبي جزء گروه دومند. باز ابوحنيفة دينوري كوشيده اسـت  
تا اين دو روايت آخري را در يكديگر بياميزد. بـه گفتـة او اسـب بهـرام او را بـه      

در » داي مـرج «مـردم   باتالق وسيعي برد و در آنجا غرقشد. اما بعد گويد به گفتة
» پيونـدد.  بهاي راكدي كه ژرفاي آن معلوم نيست مـي آبه «آنجا سوراخي است كه 

در آبهاي راكـدي كـه   «رود و سپس  با اين حساب بهرام نخست در باتالق فرو مي
  آيد. شود و جسد او به دست نمي غرق مي» ژرفاي آن معلوم نيست
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امي از آن سـخن  اين محـل غـرق بـا ناپديـد شـدن بهـرام كجاسـت؟ نظـ        
ها را كه مادر بهرام رخنه رخنه كرده بود هنوز به  گويد آن زمين گويد. فقط مي نمي

همان صورت باقي است. البته توقعي نيز از نظامي نبايـد داشـت چـون او شـاعر     
خ. خوشبختانه دو نشاني ديگر در آثار ساير مورخان يافـت  سراست نه مور داستان

الكوفـه كـرد. وي    است: بهرام... قصد شـكار عـازم مـاه   شود. يكي گفتة ثعالبي  مي
آمده اسـت  » ماه«كند اما در طبري فقط  گرچه اين مطلب را از قول طبري نقل مي

و اين كلمه در كتابهاي جغرافيا مفيد معني دقيقي نيست چه در آن منابع ماه كوفه، 
بـوده اسـت.   » الكوفه ماه«ماه بصره و ماه نهاوند داريم. اما به گفتة ثعالبي اين نقطه 

همـان شـهر دينـور اسـت كـه      » سرزمينهاي خالفت شرقي«اين نقطه بنا به نوشتة 
كيلـومتري) مغـرب    40ميلـي (  25امروز اثري از آن باقي نيست. دينور درحـدود  

كيلومتري) جنوب صحنه واقع شـده بـوده و ظـاهراً بايـد      96ميلي ( 60كنگاور و 
ي ويران شده و اثري از آن بر جاي نمانده كل پس از يورش تيمور در قرن هشتم به

  )22(باشد.
قرينة دوم، گفتة ابوحنيفة دينوري است كه گويـد جايگـاه غـرق بهـرام در     

عي است كه به اسم مادر بهرام [به] داي مرج معروف اسـت و سـپس وجـه    ضمو
به زبان فارسي به معنـي مـادر اسـت و    دهد: داي  اشتقاق اين كلمه را به دست مي

ايـن داسـتان در ميـان مـردم آن     «كند كـه   ار را گويند. آنگاه تصريح ميمرج مرغز
  »سرزمين مشهور است.

يـاد شـده اسـت:      نامة دهخدا دو نقطه بدين نام، يا نامي شبيه بدان در لغت
يكي داي مرج كه در وصف آن گويد: نام موضعي بوده است ظاهراً ميـان همـدان   

طان مسعود سلجوقي و المسترشد باهللا و كاشان و آنجا مصاف افتاده است ميان سل
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خليفة عباسي، و مسترشد گرفتار لشكريان مسعود گشته و بـه مراغـه افتـاده و در    
التـواريخ   (بـه نقـل از مجمـل   اين شهر به دست گروهي از مالحده كشـته شـده اسـت.    

  )453والقصص / 
نام دارد: نام موضـعي ميـان همـدان و كرمانشـاه، و     » داي مرگ«نقطة ديگر 

اهللا  الدين بن يونس وزير الناصـر لـدين   ين موضع جنگي افتاده است ميان جاللبد
 لـةاخبارالـدو (بـه نقـل از   هجـري.   583خليفة عباسـي و سـلطان طغـرل سـلجوقي در     

  )177السلجوقيه / 
نامه مطالب مربوط به داي مـرج بـا    نكتة جالب توجه اين است كه در لغت

طلب مربوط بـه داي مـرگ اظهـار ترديـد     نقل شده اما درمورد نقل م» ظاهراً«قيد 
نشده است. به نظر اين ضعيف، اين داي مرج و داي مرگ يكي است و محـل آن  

  نيز در نزديكي دينور، يعني درست در راه فعلي ميان همدان و كرمانشاهان است.
بنابراين اگر روايت مربوط به غرق يا ناپديد شدن بهرام گور درست باشـد  

حلي ميان همدان و كرمانشاهان، در حوالي دينور اتفاق افتـاده  بايد اين حادثه در م
  )23(باشد.

*  
اينك به ارزيابي مداركي كه تاكنون ارائه شده است بپردازيم. در اين مـورد  

  نيز بايد نخست به روايت فردوسي توجه كرد:  
تاكنون بر طبق مدارك متقن به اثبات رسيده اسـت كـه فردوسـي در نظـم     

ه امانت كامل را رعايت كرده و تا آن حد در اين كار دقـت بـه   هاي شاهنام روايت
هـا كـه در    نمايد. متن پهلوي بعضـي نامـه   انگيز مي خرج داده است كه گاه شگفت

 داستانها (مانند يادگار زريران و كارنامه اردشير بابكـان)  شاهنامه آمده و نيز بعضي
ن دو، و آاز تطبيـق   خوانندة كنجكاو در تطبيق اين متـون بـا منـدرجات شـاهنامه    
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توان گفت كه اسـتاد طـوس    آيد. بنابراين مي نظير فردوسي به اعجاب مي امانت بي
در نقل روايت خويش كامالً جانب امانت را رعايت كرده و آنچه را كه در مĤخـذ  

نظم آورده است. مهمترين منبع فردوسي، خاصه در قسـمت   وي بوده به درستي به
نـام تـاريخي از   «نامه اسـت. و آن   تاب معروف خدايمربوط به تاريخ ساسانيان ك

(تـاريخ ايـران باسـتان:    » سالطين ايران بود كه در زمان يزدگرد سوم تأليف شده اسـت 

. )208ها:  شتي  ؛ 36(فرهنگ ايران باستان: و بعدها مأخذ شاهنامة فردوسي گرديد  )3/2542
و مترجم آن ابن مقفع بود كـه آن را   النديم) (ابناين كتاب به زبان عربي ترجمه شد 

  )24(.»(يادداشت به خط مرحوم دهخدا)سيرالملوك نام داده است 
نامه سندي رسمي و متقن بوده، از دوران پادشـاهي   گذشته از آن كه خداي

گذشته است و با توجه به امانـت   بهرام گور تا زمان تأليف آن بيش از دو قرن نمي
هاي  بع وي تا دليلي محكم در دست نباشد، رد گفتهفردوسي و اعتبار و اصالت من

ييـد  أهاي فردوسي را ت او بسيار دشوار است. با اين حال قرينة محكم ديگري گفته
كند و آن تاريخ حمزة اصفهاني است. وي كه در نيمة دوم قـرن سـوم و آغـاز     مي

د زيسته و مردي بسيار دقيق و موشكاف بوده در تاريخ خو قرن چهارم هجري مي
ترجمة حـالي بسـيار مختصـر از بهـرام گـور آورده اسـت و در پايـان آن چنـين         

  نويسد: مي
چـون در  «در ناوس (تابوت سنگي) بهرام به فرمان وي نوشتند: «

زمين نيرو يافتيم آثاري پسنديده از خود به جا گذاشتيم، اما بهرة مـا  
  )25(»دانستيم. همين تنگنا بود و ما سكونت در آن [را] به يقين مي
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بايست دخمه و گوري داشته باشد تـا بـر تـابوت     بنا بدين روايت بهرام مي
وي ـ به فرمان او ـ چنين بنويسـند و ايـن روايـت دقيقـاً بـا آنچـه فردوسـي در          

  كند. شاهنامه آورده است تطبيق مي
روايت مهم ديگر، گفتار نظامي در هفت پيكر است. نظامي خـود در آغـاز   

  بع خود چنين گويد:كتاب دربارة مدارك و منا
  هاي مهان باز جستم ز نامه

  كه پراكنده بود گرد جهان
  زان سخنها كه تازي است و دري

  در سواد بخاري و طبري
  ها پراكنده وز دگر نسخه

  هر دري در دفيتي آكنده
  هر ورق كو فتاد در دستم

  اي بستم همه را در خريطه
  چون از آن جمله در سواد قلم

  هم به ام گزيده گشت سرجمله
  گفتمش گفتني كه بپسندند

  )26(كان بر او خندندرنه كه خود زي
گويد كه مقصود اصلي وي از سرودن داسـتان بهـرام بـه     و در دنبال اين گفتار مي

 )27(گوينـد.  نظم آوردن هفت داستاني بوده است كه عروسان بهرام براي او باز مـي 
ردوسي تـاريخ شـهرياران   اما خود در همان جا اعتراف كرده است كه پيش از او ف

  را به درستي نظم داده است:
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  هرچه تاريخ شهرياران بود
  در يكي نامه اختيار آن بود

  اي رسيده نخست چابك انديشه
  همه را نظم داده بود درست

  مانده زان لعل ريزه لختي گرد
  )28(هر يكي زان قراضه چيزي كرد
خسرو و شـيرين و  ثار نظامي، خاصه آدر همين مقام بايد يادآوري كرد كه 

ويژه در كرمانشاه و كردستان شهرتي تـام دارد و   هفت پيكر او در غرب ايران و به
دانند و بسياري از مردم قسمتهاي مهمي  خاص و عام مضمون داستانهاي او را مي

در روزگار مـا بـراي توجيـه ايـن مطلـب چنـين        از اين دو داستان را از بر دارند.
را از زبان مردم آن سامان شنيده اسـت) كـه بـه علـت      گويند (و بنده اين نكته مي

وجود كوه بيستون و مجسمة خسروپرويز و شبديز در طاق بستان و افسانة بريدن 
فرهاد كوه بيستون را به عشق شيرين، و خالصه وجود آثار تاريخي مربوط به اين 

انـد.   دادهداستانها مردم محل بدانها روي آورده و خواندن آنها را مورد توجه قـرار  
علـت شـهرت    عكس است. يعني به اما به گمان نويسندة اين سطور قضيه كامالً به

هاي خسرو و شيرين و بهرام گور در غرب ايـران بـوده كـه توجـه      قديمي افسانه
گونه كه سـبب جاويـدان مانـدن     مردم به داستانهاي نظامي جلب شده است، همان

سـتانهاي آن ـ گذشـته از نبـوغ و هنـر      نظير مردم ايـران بـه دا   شاهنامه و اقبال بي
شك در اين اقبال سهمي داشـته ـ آن بـوده كـه مـردم،       مانند استاد طوس كه بي بي

دانسـته و سـينه بـه سـينه بـراي       هزاران سال پيش از فردوسي اين داستانها را مـي 



١٦٧ گور بهرام گور

كــرده و بــدانها بــه عنــوان ميــراث فرهنگــي خــويش عشــق   يكــديگر نقــل مــي
  وسي در شاهنامه در اين باب گويد:اند. خود فرد ورزيده مي

  يكي نامه ديدم پر از داستان
  پسنديده از دفتر راستان

  كهن بود و منثور بود هفسان
  طبايع ز پيوند او دور بود

  گذشته بر او ساليان دو هزار
  )29(گر ايدون كه برتر نيايد شمار

هــ . ق.) تصـريح    400-365بدين ترتيب شاعر در دوران نظـم شـاهنامه (  
كه اگر بر اين داستانها بيش از دو هزار سال نگذشته باشد كمتـر نگذشـته   د كن مي

العادهء شاهنامه همين حسن انتخاب فردوسي  اسرار محبوبيت فوق است و يكي از
هـا در گنجينـة حافظـة     در گزينش داستانهايي است كه مردم آنها را در طي هـزاره 

  اند. خود نگاهداري كرده بوده
مات مفصل اين است كه آنچه نظامي دربـارة درگذشـت   مقصود از اين مقد

كند، اگرهم مدرك كتبي داشته باشد (كـه شـاعر بـه ابهـام از آن      بهرام گور ياد مي
گويد) باز از روي روايات شفاهي و آنچه بـر زبـان مـردم جـاري بـوده       سخن مي

كند  گردآوري شده است. اين مطلب درمورد گفتة طبري و پيروان او نيز صدق مي
يرا اگرچه طبري مورخي سخت دقيق و امين است و خود به علت تربيت دينـي  ز

و سختگيري و دقتي كه در گردآوري احاديث و روايتهاي دينـي داشـته در آنچـه    
گرد آورده تصرفي نكرده است، اما سراسر تاريخ او، درست مانند تفسيرش پـر از  

در تمام ابـواب   روايتهاي اشخاص است و مؤلف سلسلة سند روايتهاي خويش را
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بـرد   كار مي كند و خالصه در تدوين تاريخ خود همان روشي را به و فصول ياد مي
كه در گردآوري و تدوين احاديث و مدارك ديني معمول به علمـاي عصـر بـوده    
است. بنابراين، ظاهراً و بنا بر قراين و امارات موجود گفتـة او هـم بـه روايتهـاي     

  گردد. شفاهي محلي باز مي
رود كه با توجه بدانچه تاكنون مـذكور افتـاد، زيـاده حـاجتي بـه       مي گمان

انـد   نويس كه كم و بيش از روش طبري پيروي كـرده  ارزيابي ديگر مورخان عربي
  نباشد. با اين حال فرو گذاشتن يك نكته را روي نيست و آن اين است:

ز آن هايي كه مذكور افتاد، دو روايـت بسـيار كوتـاه (ا    در ميان تمام روايت
تر (از آنِ ابوحنيفة دينوري) حاكي  بتاً مفصلسمسعودي و يعقوبي) و يك روايت ن

يـك از   دانيم هـيچ  از فرو رفتن بهرام در باتالق و ناپديد شدن اوست. چنان كه مي
اند كه مردم اعم از عـارف و عـامي    اين كتابها در ايران چنان شهرت عامي نداشته

نه به سينه باز گويند، بلكه خواص و اهـل علـم   گفتة ايشان را دهان به دهان و سي
انـد. بنـابراين چگونـه     نيز، جز در قرون بسيار متأخر، بدان منابع دسترسي نداشـته 

  گفتة ايشان چنين شهرتي يافته است؟
حقيقت آن است كه در اين مقام نيز به نظر بنده بايد قضيه را وارونه تصور 

ود را از آنچـه در بـين مـردم، خاصـه     كرد: ابوحنيفه و مسعودي و يعقوبي گفتة خ
ها همچنان در ميان مـردم   اند، و اين روايت بوميان غرب ايران شهرت داشته گرفته

دوام داشته تا سينه به سينه به مؤلفان كتابهاي فارسـي و تـاريخ دبسـتاني پنجـاه و     
  چند سال قبل رسيده و در آنها منعكس شده است.

*  



١٦٩ گور بهرام گور

سؤالي ديگر مطـرح شـود: بـا وجـود      در ميان اين بحث، جاي آن است كه
مانند شاهنامة فردوسي، و با استقبال دائمي كه مـردم ايـران از حماسـة     شهرت بي

كنند و با آن كـه داسـتانهاي شـاهنامه، پـيش و      اند و مي پيكر استاد طوس كرده  كوه
پس از تدوين و به نظم آمدن آن به همت بزرگ استاد خراسان همواره در محافل 

شده، چگونه است كـه روايـت شـاهنامه دربـارة      وانده و باز گفته ميو مجالس خ
ق نسيان نهاده شده و روايتـي ديگـر   امرگ بهرام گور، حتي در نظر خواص، به ط

تر از شاهنامه آمده چنين شهرت يافتـه اسـت؟ و    كه در منابعي به مراتب ناشناخته
ردم مـذكور افتـاد   آيا اين واقعيت با آنچه دربارة قبـول عـام شـاهنامه از سـوي مـ     

  منافات ندارد؟
در جواب اين پرسش بايد گفـت كـه سـنّت جـاري در مجـالس نقّـالي و       

خوانان داستانهاي شـاهنامه را تـا پايـان داسـتان      خواني اين است كه قصه شاهنامه
كنند و به ندرت تا صحنة كشته شدن رستم پـيش   رستم و اسفنديار بيش نقل نمي

  روند. مي
شاهنامه داستان فرمـانروايي بهمـن و فرزنـدان او، و    پس از مرگ رستم در 

سپس قصة اسكندر به ترتيبي كه با واقعيات تاريخي منطبق نيست و گفتگو در آن 
ن فصلي كوتاه در باب اشـكانيان  آبه فرصتي ديگر نياز دارد ياد شده است. پس از 

يان، آمده و سرانجام شاهنامه وارد قسمت تاريخي خود، شرح فرمـانروايي ساسـان  
  شود. مي

داستان اسكندر، به احتمال قوي از عصر صفوي و اوج گرفتن تبليغ مذهبي 
ــدر مجــامع از روي مت ــروف ن ــيم در  ي ديگــر مع ــوچهر حك ــه اســكندرنامة من ب

شده است. اما اين اسكندرنامه، و داستان ايـن اسـكندر، بجـز     ها گفته مي خانه قهوه
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رسـاخته از روي رمـوز حمـزه    كلي مجعـول و ظـاهراً ب   چند صفحة نخستين آن به
هاي ديگر ندارد. اما قسمت مربوط به  است و هيچ ربطي با شاهنامه و اسكندرنامه

وقـت در   آميز آن (مانند داستان كرم هفتواد) هيچ ساسانيان، و حتي بخشهاي افسانه
شده و تا آنجا كه نويسندة اين سـطور تحقيـق كـرده اسـت      ها گفته نمي خانه قهوه
اند، بلكه اغلـب خـود    ك از نقاالن اين قسمت را براي مردم باز نگفتهي تنها هيچ نه

  )30(اند. نيز اين بخش را مطالعه نكرده و از استاد خويش فرا نگرفته
شايد آن عبارت معروفي كه در مقـام كاسـتن قـدر زحمـت فردوسـي بـه       

شاهنامه خود هيچ نيست مگر حـديث  «محمود غزنوي نسبت داده شده است كه: 
كاشف از اين حقيقت باشد كه حتي در روزگار فردوسي نيز باز گفـتن  ..» رستم و.

يافته و اين سخن ـ اگر انتساب آن   روايات ملي با انجام سرگذشت رستم پايان مي
خوانان (يا بـه قـول بيهقـي     به محمود درست باشد ـ با اطالع از رسم جاري قصه 

اهي مـردم از داسـتان   است. در هر صورت ناآگـ محدثان) بر زبان وي جاري شده 
اردشـير و شـاپور و يزدگـرد و قبـاد و      بهرام همـان انـدازه اسـت كـه از داسـتان     

انوشيروان و هرمز و خسروپرويز... در ايـن ميـان تنهـا بعضـي روايتهـاي محلـي       
مانـده   هاي تاريخي يا جغرافيايي در حفظ مردم محل باقي مـي  مختصر، به مناسبت

  )31(يافته است. رفته شهرت مي و رفته
*  

شايد بهرام گور آخرين پادشاه ساساني است كه به مناسبت داشتن صـفات  
العاده، از قلمرو تاريخ وارد عرصة افسـانه شـده اسـت. آنچـه      هاي فوق و خصلت

ارزد كـه   اش نيز بدان مـي  تاكنون گفته آمد دربارة مرگ او بود. اما زندگي پرحادثه
  مروري تازه در آن صورت گيرد.



١٧١ گور بهرام گور

نيز تشابه لفظي گور (گور خر) و گور (قبر) كه البتـه اهـل   شهرت بهرام و 
دانند اولي با ياي مجهول و دومي با ياي معروف است موجـب انگيخـتن    ادب مي

مضامين زيبا در شعر فارسي شده است. اما در اين گفتـار مجـال يـاد كـردن آنهـا      
شـود   ميمربوط » گور بهرام گور«نيست و فقط به چند بيت معدود كه مستقيماً به 

  كنيم: اشاره مي
  شيخ اجل سعدي در گلستان آورده است:

حكيمي را پرسيدند از سخاوت و شجاعت كدام بهتر است؟ گفـت آن كـه   
  را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست...
  نبشته است بر گور بهرام گور
  )32(كه دست كرم به ز بازوي زور
ز بهـرام در تـاريخ   رابطه با سـخني كـه ا   آنچه سعدي در اين مقام آورده بي

  حمزه نقل شده است نيست.
  خواجه حافظ راست:

  كمند صيد بهرامي بيفكن جام جم بردار
  )33(كه من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورش

در مقـام بحـث از   » ايـران در زمـان ساسـانيان   «سن در كتاب خود  كريستن
  بهرام گور به اين رباعي منسوب به خيام اشاره كرده است:

  آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت
  آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت

  گرفتي همه عمر بهرام كه گور مي
  )34(ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت



 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٧٢ 

نيز تا آنجا كه بنـده ديـده اسـت وي تنهـا مـؤلفي اسـت كـه بـه اخـتالف          
 ها در مرگ بهرام برخورده و به اختصار تمام بدان اشاره كرده است. منتهي روايت

  كند: وي به سليقة محققان فرنگ، شايعة ناپديد شدن بهرام را چنين توجيه مي
  

 ممكن است كه مرگ شاه پيروز (پسر يزدگرد و نوادة بهرام) در«
آمدن اين افسانه (يعني ناپديد شدن بهـرام گـور)    در پديد )35(خندق

  )36(»موثر باشد و اين مطلب بر اثر تداعي معاني قابل توجيه باشد.
  

نظر بنده اين داوري داراي اعتبار چنداني نيست و كمتر ممكن است كـه  به 
تر از نياي خويش در ميدان جنگ به علت فرو  اي بسيار ناشناخته كشته شدن نواده

بخـش پديـد آمـدن     اند الهـام  رفتن در گودالي كه روي آن را با خس فرو پوشانده
  باشد. افسانة ناپديد شدن بهرام در غار يا چاه آب يا باتالق

آيد كـه   واپسين سخن اين كه اگرچه از شعرهاي سعدي و خيام چنين برمي
شود، امـا تمـام    بهرام را گوري بوده است و از بيت خواجه خالف آن استنباط مي

توان بدانها  سازي شاعرانه است و از نظر تاريخي نمي آنها از مقولة الهام و مضمون
  استناد كرد.

  1361 آذرماه 13استراسبورگ، شنبه 
  1983چهارم نوامبر 

  
  يادداشتها:

   .198، ص 1308. كتاب سوم ايتدايي، از طرف وزارت معارف طبع و نشر شده، طهران 1
، مطبعـة روشـنايي،   1309. تاريخ ايران، براي تدريس در سال پنجم و ششم ابتدايي، چاپ اول، طهران 2

نامـه و فرهنـگ    عارف فارسي و لغتالم ة. درضمن تاريخ وفات يا ناپديد شدن بهرام در داير29ص 
  ميالدي ياد شده است. 438المعارف فارسي) سال  ةمعين (در دو مأخذ اخير به نقل از داير
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  .7/447. فردوسي، شاهنامه، چاپ اتحاد شوروي، 3
  7/451. همان مأخذ، 4
  .453-7/452. همان مأخذ، 5
  ك است.. يكران و نوند (به فتح اول و دوم) هردو به معني اسب تيزت6
آيد كه اين  اي است تركي، به معني غالم و نوكر و از شعر نظامي برمي . وشاق به ضم يا كسر اول كلمه7

  شده است. كلمه به غالمان خردسال و گاه نابالغ اطالق مي
. كيخسرو در غار پنهان شد. از اين جهت شاعر گنج وجود بهرام را بـه كيخسـرو ماننـد كـرده اسـت.      8

  وحيد دستگردي)(توضيح شادروان 
. كريچه (به ضم اول) خانة كوچكي است كه از ني و چوب بر كنار كشتزار سازند و اينجا مراد همـان  9

  غار است.
  .349-52، صص 1334. نظامي، هفت پيكر، تصحيح مرحوم وحيد دستگردي، چاپ دوم، تهران 10
  ديگر تصريح شده است. آباديي نزديك كوفه است و اين مطلب در روايتي» ماه«. مراد از اين 11
  .1964بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، به اهتمام دوخويه، سري اول، لندن  جعفر محمد . ابي12
، 1341الشعراء بهار، به اهتمام مرحوم پروين گنابـادي، تهـران    . تاريخ بلعمي، تصحيح شادروان ملك13

  .950ص 
رگذشته باشد و حال آن كه باقي مورخان سـن او را  سالگي د 43. به حساب مسعودي بهرام بايد در 14

  اند. در وقت مرگ شست و سه يا دست كم شست سال نوشته
  .302-3/3، 1966الجوهر، به تصحيح شارل پال، بيروت  الذهب و معادن . مسعودي، مروج15
  .272، ص 1328. شاهنامة ثعالبي، ترجمة محمود هدايت، تهران 16
  .61-2، ص 1346رالطوال، ترجمة شادروان صادق نشأت، تهران . ابوحنيفة دينوري، اخبا17
اند با اين حال گويا انـدكي كمتـر از    . مدت پادشاهي بهرام را بيشتر مورخان بيست و سه سال نوشته18

  نوزده سال بوده است.
  .200، ص 1342. يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ترجمة دكتر محمد ابراهيم آيتي، تهران 19
  .28، ص 1347االخبار، به اهتمام عبدالحي حبيبي، تهران  ضحاك گرديزي، زين. عبدالحي بن 20
المللـي هفتصـدمين    . هشت بهشت و هفت پيكر، رسالة نويسندة اين سطور به مناسـبت كنگـرة بـين   21

  .66، ص 1355سالگرد والدت اميرخسرو، از انتشارات مجلة هنر و مردم، تهران 
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ينور رجوع شود به: لسترنج، سرزمينهاي خالفـت شـرقي، ترجمـة    . براي كسب اطالع بيشتر دربارة د22
  .205-204، صص 1337محمد عرفان، تهران 

. در روزگار جواني وقتي سفري بيست روزه به كرمانشاهان اتفاق افتاد و در طي آن همراه تني چنـد  23
ــده    ــيم، آن جايگــاه را خــدر زن ــه محلــي در چنــد فرســخي شــهر رفت ــراي تفــرّج ب از دوســتان ب

(Khidirzindih) اي بـود   است. ناحيه» خضر زنده«گفتند كه مقصود  خواندند و در توضيح آن مي مي
ب اين ناحيـه از  آدادند.  بسيار سرسبز و باطراوت و سبزي آن را به حضرت خضر پيغمبر نسبت مي

 شد كه در مخرج آن گودالي وسيع و عميق با ماهيان بسـيار وجـود   اي بسيار بزرگ تأمين مي چشمه
دانـد و تـاكنون بسـيار كسـان بـراي       كس عمق اين گـودال را نمـي   گفتند هيچ داشت. مردم محل مي

گرفتنـد و ايـن    هاي آن آب را نيز نمـي  اند. مردم ماهي ك آن تالش كرده و توفيقي نيافتهترسيدن به 
و كار را موجب گناه و از ميان رفتن بركت زندگي ميدانسـتند. چـون سـالها از آن روزگـار گذشـته      

اكنون به مراجع دقيق و مردم محل دسترسي ندارم، حتـي فاصـلة تقريبـي آن از كرمانشـاهان و نيـز      
نامه نيز چنين نامي نيامده است. اما دربارة دهـي بـه نـام     موضع آن ناحيه را به خاطر ندارم. در لغت

  خدرآباد چنين توضيح داده شده است:
شهرستان كرمانشاهان، واقع در بيسـت و   ، بخش صحنةدينورخدرآباد: دهي است از دهستان     

پنج هزار گزي شمال باختري صحنه و يك هزار گزي باختر شوسة كرمانشاه به سنقر، اين ناحيه در 
زباننـد. آب آن   باشـد كـه كـردي و فارسـي     تن سكنه مي 75دامنة كوه واقع و هوايش سرد و داراي 

نند و محصوالتش، غـالت و حبوبـات و   ك ويچ است. اهالي آن به كشاورزي گذران ميترودخانة كر
توان حدس زد كـه ايـن    باشد (به نقل از جلد پنجم فرهنگ جغرافيايي ايران). به قرينه مي توتون مي

ناحيه نيز با داي مرج و داي مرگ اگر يكي نباشد بسيار بدان نزديك است. فقط تحقيق محلي است 
هرام در اين صفحات در افـواه مـردم جـاري    تواند نشان دهد آيا روايت غرق و ناپديد شدن ب كه مي

  است يا نه.
  نامه. نامه، خداي . لغت24
االرض واالنبيـاء)، ترجمـة دكتـر     بن حسن اصفهاني، تاريخ پيامبران و شـاهان (سـتي ملـوك    ة. حمز25

  .53، ص 1346جعفر شعار، تهران 
  .17. نظامي، هفت پيكر، به تصحيح شادروان وحيد دستگردي، چاپ دوم، 26
  ام به هفت عروس جلوه زان داده    دير اين نامه را چو زند مجوس  . 27

  در عروسان من كنند نگاه    تا عروسان چرخ اگر يك راه  



١٧٥ گور بهرام گور

  اي بر نشان كار شود نقطه    آخر از هفت خط كه يار شود  
  (همان مأخذ، همان صفحه)            

  .16. همان مأخذ، ص 28
به نشان درست آن در شاهنامه دسترس ندارم، امـا مطمئـنم    ام و فعالً . اين بيتها را از حافظه نقل كرده29

  كه اگر با متن اصلي اختالفي داشته باشد بسيار اندك است.
خوانان براي بنده گفت كـه يكـي از اميـران ارتـش كـه بـه        . نزديك ده سال پيش يكي از همين قصه30

بـه مناسـبتي از مـن    ورزيـد مـرا بـه خانـة خـود دعـوت كـرد و         شاهنامه و داستانهاي آن عشق مي
خوانان تقرير كـنم، امـا مـن در جـواب او      درخواست كه داستان بهرام گور را براي او به شيوة قصه

  ن نيستم.آ ام و قادر به گفتن گفتم كه هرگز اين قسمت را نخوانده
 . مانند داستان شيرين و فرهاد در غرب ايران. مثالي ديگر از اين دست: حـاجي پيـرزاده در سـفرنامة   31

رسد كه آن را كوشك زر خواننـد و در شـرح آن گويـد:     خود در راه بين آباده و شيراز به محلي مي
گويند كوشك زر  زمين كوشك زر بسيار سبز و خرم و چمنهاي با خضارت و آب گوارا دارد و مي«

مة (سـفرنا » گنبد بهرام گور بوده كه گنبد زرد در اين موقع كوشك زر بـوده...  يكي از مقامهاي هفت
  ).19، ص 1342، تهران 849، انتشارات دانشگاه تهران، شمارة 1حاجي پيرزاده، ج 

نامه دربارة كوشك زر آمده است: دهي از دهستان شهر ميان است كه در بخش مركـزي   در لغت       
هـايي از عهـد ساسـانيان     تن سكنه دارد. در نزديكي اين ده خرابـه  150شهرستان آباده واقع است و 

  ).7گويند. (به نقل از فرهنگ جغرافيايي ايران، ج  رد اين ذه را قصر زر نيز ميوجود دا
بند خيلي آثار  نويسد: در اطراف و جلگة فراش بند مي نيز پيرزاده در هنگام گفتگو از قرية فراش       
گويند هفت گنبـد بهـرام همـين     شود و بعضي آثار گنبدها ديده شد كه مي بادي و عمارت ديده ميآ
  )102نبدها بوده است. (همان مأخذ، ص گ
سفرنامة پيرزاده درحدود صد سال پيش از اين نوشته شـده اسـت. اسـتاد شـادروان محمـدتقي             

، از انتشارات انجمن آثـار ملـي) همـين شـايعه را     1343مصطفوي نيز در اقليم پارس (چاپ تهران 
شـود و   ه به نام كوشك زر خوانده مـي هايي هست ك در ابتداي دشت ويرانة قلعه«تأييد كرده است: 

  ).327(ص » چنين شهرت دارد كه اين محل بقاياي همان هفت گنبد معروف بهرام گور است...
بديهي است كه اين روايات از قديم در محل وجود داشته و بدانچه نظامي در هفت پيكر آورده        

  است ارتباطي ندارد.
  وم در سيرت پادشاهان.. سعدي، گلستان، آخرين حكايت باب د32
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  .278، غزل شمارة 188. ديوان حافظ، به اهتمام مرحومان محمد قزويني و دكتر قاسم غني، ص 33
34 .Arthur Christensen, l’Iran sous les Sassanides, 2 eme edition, Copenhague 1944, p. 282  
  .16-8/15. شاهنامه، چاپ اتحاد شوروي، 35
  چاپ، همان صفحه.سن، همان  . كريستن36

  
  
  
   

  
  

  



  
  
  
  
  
  

  فردوسي ساختگي و
  

  *جنون اصالح اشعار قدما
   

  يمجتبي مينو
  

اي كه به من محول شده است به داسـتان رسـتم و    اين ايام برحسب وظيفه
ام به تحقيق و تدقيق دربارة آن داستان  ام، و مشغول شده سهراب فردوسي پرداخته

ه بتـوان آن را  و مقابله كردن نسخ خطّي قديم با يكديگر و تهية متن صـحيحي كـ  
  نزديك به رستم و سهرابي دانست كه فردوسي ساخته است.

اختالفي كه در ميان نسخ ازحيث عدة ابيات اين داستان و ضبط كلمـات و  
ر مـي       ام به اندازه الفاظ آن ديده شـود و بـا خـود     اي زيـاد اسـت كـه انسـان متحيـ

  يا چندين فردوسي! ايم پرسد كه آيا ما يك فردوسي داشته انديشد و از خود مي مي
اگر بخواهيد هفت نسخه را با هم مقابله كنيد و همـة اخـتالف آنهـا را بـا     

اي در برابر خود متن هر هفت نسـخه   طوري ضبط كنيد كه هر خواننده يكديگر به
ترين راه اين باشد كه كتابي در هفت ستون بـه   را داشته باشد گويا بهترين و ساده

رگ چاپ كنيـد و در هـر سـتوني تمـام داسـتان را      هاي بز اندازه و شكل روزنامه

                                                            

    .18تا  1)، صص 1349( 80*. مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد، شمارة 
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اي بيتي يا  طوري كه در يكي از نسخ آمده است طبع كنيد و هرجا كه در نسخه آن
هاي ديگري نيست معادل و مقابـل ايـن    اي يا نسخه ابياتي آمده است كه در نسخه

هاي ديگر سفيد بگذاريد تـا خواننـده بـه     بيتها را در ستون مخصوص به آن نسخه
  ها كدام بيتها را دارند و كدام را ندارند. نظر بداند كدام نسخه يك

اي از عـدد ابيـات همـين داسـتان رسـتم و سـهراب        عنوان مثال احصائيه به
  كنم: خدمت شما تقديم مي

در نسخة قديمي از شاهنامه كه در موزة بريتانيا محفوظ است و تـاريخ آن  
ت. با تحقيقي كه بنده بر مبناي اس 1051هجري است عدد ابيات اين داستان  675
ام اقـالً نـوزده    هاي قديم و بر مبناي ترجمة عربي بنداري از شـاهنامه كـرده   نسخه

بيت) و  1032ماند  بيت از اين ابيات هم الحاقي است و بايد حذف شود (باقي مي
هاي ديگر گرفت و بر اين عده افزود. پـس عـدد ابيـات     بيت بايد از نسخه 3اقالً 

توانيم با اندك اطمينان قلبي از فردوسـي بـدانيمش    رستم و سهرابي كه مي داستان
  بيت است. 1035

بيـت   54كه در آن از ابتداي اين داسـتان بقـدر    741اي داريم مورخ  نسخه
) ساقط شده است و آنچه باقي است  بيت است و به اين حساب عدة  974(تقريباً

د، يعني هشت بيت هم كمتر از آنچه شو مي 1028ابيات اين داستان در اين نسخه 
  گمان كردم مورد اطمينان است. بنده

در شاهنامة چاپ مسكو (كه تاكنون از همة چاپهاي موجـود بهتـرين بـوده    
اند كه عـدة ابيـاتش    هاي قديم متني از اين داستان تهيه كرده است) بر مبناي نسخه

انـد و   زة بريتانيا را گرفتهنزديكترين است به اين عدة مورد اطمينان: متن نسخة مو
انـد، كـه    اند اضافه كـرده  هاي ديگر گرفته در ميان ابيات آن هفده بيت كه از نسخه
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فقط يك بيت آنها شايد الزم بوده باشد، و مابقي مسلماً الحاقي است (به نظر مـن  
البته) و زايد است؛ از طرف ديگر چند بيتي را از ابيات نسـخة بريتانيـايي حـذف    

آن هم (باز به نظر بنده) نه آن بيتهايي را كه بايست حـذف كـرده باشـند.     اند كرده
بيت است، يعني  1059نتيجه اين شده است كه اين داستان در چاپ مسكو داراي 

بيت بيش از عدة مورد اطمينان بنده، منتها در بسياري از موارد متن آن با متني  24
  است. ام متفاوت كه بنده از آنِ فردوسي تشخيص داده

نسخة ديگري از شاهنامه در مـوزة بريتانيـا موجـود اسـت كـه در هـامش       
كنـد كـه در ترتيـب و     ظفرنامة حمداهللا مستوفي كتابت شده، و مستوفي اقرار مـي 

آوري آن اهتمام كرده است و در مقابله و تصحيح آن دست داشـته، در ايـن    جمع
  بيت است. 1127يكي، داستان رستم و سهراب داراي 

كتابت شده اسـت و اينجـا ايـن     796ي در قاهره هست كه در سال ا نسخه
  بيت دارد. 1250داستان 

موجود در تركيه اوراق مربوط به اين داسـتان سـاقط    731در نسخة مورخ 
  شده است.

كـه عكـس آن در كتابخانـة فردوسـي      733در نسخة مهم لنينگـراد مـورخ   
و چـون معلـوم نيسـت     بيت مربوط به اين داستان موجود است، 739هست فقط 

آن نسخه هست چنـد ورق بـوده اسـت     111و صفحة  110نقصي كه بين صفحة 
تعيين اينكه در نسخة اصلي (قبل از حصول نقـص) چنـد بيـت بـه ايـن داسـتان       
مربوط بوده است آسان نيست. اگر فرض كنيم كه هشت صـفحه از مـابين افتـاده    

بيت بـوده اسـت، ولـي     1255بيت ساقط شده و بنابراين  516توان گفت  باشد مي
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شود فرض كرد كـه طبعـاً عـدد     سقط را شش صفحه يا حتي چهار صفحه هم مي
  شود. كمتر مي

در شاهنامة چاپ ژول مهل فرانسوي و شاهنامة چـاپ فـولّرس (و چـاپ    
بروخيم كه از روي آن شده و چاپ اميركبير كه از چاپ ژول مهل پيـروي كـرده   

داستان رستم و سهراب اختصاص يافتـه، و در  بيت به  1460است) در متن كتاب 
شاهنامة بايسنغري كه در موزة گلستان است و سال گذشـته بـه چـاپ عكسـي و     

بيت، و در چاپ ترنرميكان در كلكته  1528افست در دسترس عموم گذاشته شد 
بيـت. ضـمناً    1700بيت، و در چاپ مرحوم محمد رمضاني درسـت   1667قريب 

مسكو عالوه بر هزار و پنجاه و نُه بيتي كـه در مـتن بـه    مخفي نماناد كه در چاپ 
هـاي ديگـر نقـل     بيت هم از نسخه 388اين داستان مربوط است در پاي صفحات 

بيت مربوط به اين داستان است كه عدد را  111كرده و در ملحقات آخر جلد نيز 
بيـت مـتن داسـتان،     1460رساند؛ و در چاپ بروخيم عالوه بـر   بيت مي 1558به 

اند كه به اين حسـاب   هاي ديگر نقل كرده بيت هم در حواشي از روي نسخه 232
  بيت مربوط به اين داستان در چاپ بروخيم آمده است. 1690

را مالك كار خود قرار دهيم و آن عده را كـه   675اگر نسخة بريتانيا مورخ 
امم درسـت  ن مي» ابيات مورد اطمينان از داستان رستم و سهراب«بنده از اين نسخ 

فرض كنيم در چاپ كلكته (و به تبع آن در همة چاپهاي سـنگي و سـربي كـه از    
بيـت الحـاقي    650انـد) متجـاوز از    روي آن در ايران و هندوستان و غير آن كرده

) و در چـاپ ژول مهـل و   1690-1035=  655فقط در اين يك داسـتان هسـت (  
  ي هست.بيت الحاق 420چاپ بروخيم و چاپ اميركبير بيش از 
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  اينها از كجا آمده است؟
اند؟  نويسان قديم آنها را حذف كرده آيا فردوسي اينها را گفته بوده و نسخه

هـا الحـاق    هـاي مختلـف در حاشـيه    اند و در نسخه يا آنكه ديگران اينها را سروده
اند و از آنجاها به نسخة بايسـنغري و چاپهـاي كلكتـه و پـاريس و ايـران و       كرده

  كرده است؟ بمبئي سرايت
اند كه هر تغيير و تبديل و حـك و   بعضي از معاصرين ما اظهار عقيده كرده

اصالح و اضافه و نقصاني كه در شعر قدما شده است چون نتيجة اعمـال ذوق يـا   
اعمال قضاوت يك نفر ايراني بوده است محترم است و بايـد آن را پـذيرفت! بـه    

نويسان و خواننـدگان نسـخ    عر و نسخهتنها شاعران و سرايندگان ش اين حساب نه
رسد تغيير بدهند و از خود چيزي گفتـه در   حقّ دارند هرچه را كه به دستشان مي

هـا هـم چـون خوانسـاري و      ها و عالّف وسط آن بگنجانند، همة نانواها و قصاب
طور كلي ايراني) هستند حقّ دارنـد كتابهـاي    اصفهاني و شيرازي و مشهدي (و به

خواهند بر سـر آنهـا    از نظم و نثر از مد نظر بگذرانند و هر باليي ميگذشتگان را 
بياورند. و اين حقّي است كه تاكنون غالبِ نزديـك بـه عمـوم ايرانيـان بـه خـود       

  اند. اند و عملي است كه كرده داده
هاي خطي و متنهاي ادبي فارسـي و عربـي سـر و كـار      كساني كه با نسخه

هـاي   نويس اند كه نسخه اند به تجربه فهميده ار كردهاند و در تصحيح متون ك داشته
استثناي عدة بسيار كمي) عادت دارند كـه وقتـي از روي كتـابي نسـخه      ايراني (به

آيد بنويسند و بعد هم نوشتة خود را با اصلي كـه   دارند هرچه دم قلمشان مي برمي
انـد   كـب شـده  اند مقابله نكنند و غلطهايي را كـه در كتابـت مرت   از روي آن نوشته

شـود تحريـف و تصـحيف و تغييـر و تبـديل       اصالح ناكرده بگذارند. اين را مـي 
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غيرعمدي به شمار آورد. ولي گذشته از اين بـه دو نـوع تغييـر و تبـديل عمـدي      
بينـد غلـط    خوريم: يكي اينكـه نويسـنده لفظـي را كـه در نسـخة اصـل مـي        برمي
يا متروك . مهجور است، يا  فهمد (چون كه دور از ذهن اوست، خواند، يا نمي مي

كنـد بـه لفظـي كـه خيـال       هايش درست گذاشته نشده، وغيره) آن را بدل مي نقطه
داند و به گوش او  كند نويسنده و شاعر آن را اراده كرده بوده يا به لفظي كه مي مي

كند حقّ اين بوده است كه مؤلـف يـا شـاعر فـالن      آشناست؛ ديگر اينكه خيال مي
باشد و به فالن قافيـه هـم بيتـي گفتـه باشـد (يـا ايـن مطلـب          مطلب را هم گفته

بخصوص كه در متن است دون شأن شاعر يا نويسـنده اسـت) آن مطلـب يـا آن     
افزايد (يا گفتة سـراينده   سازد و در متن مي بيت به فالن قافيه را به انشاي خود مي

نـده و  كند) و به خيال خود با اين عمـل خـدمتي بـه گوي    و نويسنده را حذف مي
  ها. نويس قدر در باب نسخه كند! اين نويسندة اصلي مي
استثناي عدة بسيار كمي) عادت دارنـد   خوانهاي ايران هم (باز به و اما كتاب
گيرند به ميل خود تغييـر   اي را كه به دست مي خوانند و هر نوشته كه هرچه را مي

دما (و حتّي معاصرين) بدهند، بر آن اضافه كنند و از آن كم كنند، شعر يا نوشتة ق
را اصالح كنند، جزئياتي را كه به عقيدة ايشان در اين انشا يا در ايـن منظومـه يـا    
اين قصيده الزم بوده است نويسنده و سراينده گنجانده باشـد و نگنجانـده اسـت    
آنها به وكالت او بسازند و تحرير كنند و بيفزايند، و بديثن طريق بـه خيـال خـود    

و نويسندة اصلي بكنند كـه سـاخته و پرداختـة او را آراسـته و      خدمتي به گوينده
  پيراسته نمايند.

اين جبلّت ماست و كساني كه اين خصلت را ندارند گوئيا ازحيث ايرانيت 
نقصي داشته باشند. ظاهراً ما ايرانيان معتقديم كه فردوسي و سنائي و ناصرخسـرو  
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ان ايـران شـعراي بـزرگ و    و مولوي و سعدي و حافظ و ساير بزرگـانِ سـرايندگ  
خوبي بندة خواننده يـا بنـدة    اند به توانسته شك نمي اند ولي بي استادان سترگي بوده

نويس به واجبات فنّ شاعري و نويسـندگي عمـل كننـد و آنچـه نوشـته و       نسخه
اند ناقص اسـت و بايـد آن را كامـل كـرد، و هـر بنـدة خواننـده يـا بنـدة           سروده
داند كه چه الزم است تا شعر ايشان كامل شـود.   بزرگان مياي بهتر از آن  نويسنده

هـاي كاتـب يـا     حاشية صفحات را خدا براي اين خلق كـرده اسـت كـه مـا بنـده     
ها از طرف شـاعر يـا مؤلـف     واهد در آن حاشيهخ هاي قاري هرچه دلمان مي بنده

ـ  راي اضلي بر شعر يا بر كتاب او اضافه كنيم، و قلمتراش و قلم و مركّب را خدا ب
انـد   اين آفريده است كه ما هر لفظي را در متن كتاب يا در شعري كه آنجا نوشـته 

  جاي آن بنويسيم. نپسنديديم بتراشيم و لفظ ديگري به
اهللا عنه  اهللا وجهه و رضي مؤلّفي سنّي بوده است، اسامي فالن خلفا را با كرّم

اهللا عليـه   دل به سـالم خوانم بايد اين را ب قرين كرده است، بندة شيعي كه آن را مي
ه را بـا     و صلوات اهللا عليه بكنم. مؤلف ديگري شيعي بوده است، اسامي فـالن ائمـ

اهللا  اهللا عليه آورده است، بندة سنّي بايد آن را بدل به رضـي  اهللا عليه و صلوات سالم
كـردم. خيـر، بايـد چنـدين      اهللا وجهه بكنم. كاش به همين حد اكتفا مي عنه و كرّم

چندين صفحة كتاب را چنان سياه كنم كه آن را نتواننـد بخواننـد. كتـاب    سطر يا 
نگريسته و بـه   كنم كه نويسندة آن مطالب را از نظرگاه تسنّن مي تفسيري چاپ مي

خلفاي اربعه معتقد بوده اسـت و صـفحات بسـياري در بـاب فضـايل و مزايـاي       
عي هسـتم يـا   هريك از چهار خليفه در كتاب خود گنجانده است؛ بنده چـون شـي  

مجبورم مالحظة حال شيعيان را بكنم تمام مطالبي را كه به سه خليفة اول مربـوط  
كنم. در ديـوان خواجـه حـافظ     كنم و در كتاب چاپ نمي شود اصالً حذف مي مي
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يا قصـيدة  » اي دل غالم شاه جهان باش و شاه باش«شيعيانه مثل  يشيرازي غزلها
گنجـانيم و از قـول او    مـي » ع كـرد اظهـار  مقدري كه ز آثار صـن «منقبت علي مثل 

نويسان را  سازيم تا حافظ را شيعي قلمداد كنيم. تصريح تذكره اشعار درويشانه مي
به اينكه فردوسي شيعي بوده است و ابيات خود او را در شاهنامه كـه صـريح در   

» انگشـت «، بايد قصيدة به رديـف  ايم اين امر است مثل اين است كه كافي ندانسته
گويي در عهد  بسازيم و به او نسبت دهيم. يوسف و زليخايي را كه آخوند قصهرا 

ارسالن ساخته است بگيريم و در ديباچة منظـوم آن دسـت بـرده     طغانشاه بن الپ
ابياتي را حذف كنيم و ابياتي ساخته به آن پيوند دهـيم تـا مسـلّم شـود كـه ايـن       

در سـاختن داشـتانهاي    مقدار از فردوسي است و اگر عمـري را  منظومة سست بي
شهنشاهان و پهلوانان ايران باستان صرف كرده است آخر عمري عاقـل و دينـدار   

هاي قرآن را به نظم آورده. در ابتداي شـاهنامه چهـار    اي از قصه شده است و قصه
افزاييم (يا ابياتي را كه او در اين موضوع گفتـه   بيت در مديح چهار يار پيغمبر مي

كند). اين اصرار به تغيير دادن گفتة ديگـران   كنيم ـ فرقي نمي  بوده است حذف مي
  خوانم. مي» جنون اصالح كردن«را بنده به نام 

األيام در ميان اعراب هم مرسوم بوده  اين اصالح ذوق شعر سابقين در قديم
) حكايـت شـده اسـت كـه اصـمعي      13، ص 4است. در زهراآلداب حصري (ج 

جرير را نزد خلف بـن األحمـر (اديـب و نحـوي      گويد روزي قطعه شعري از مي
خلـف  » فيالك يوماً خيـره مـن قبـل شـرّه...    «معروف) خواندم كه در آن گفته بود 

گفت: واي بر اين مرد! خيري كه منجرّ به شرّ گردد براي او چه سود دارد؟ گفتم: 
 ام. گفـت: جريـر هـم قطعـاً     طور ياد گرفته العالء همين شعر را من از ابوعمرو ابن

چنان كـه شـنيده    ابوعمرو كسي نيست كه چيزي را جز آنطور گفته بوده، و  همين



١٨٥ فردوسي ساختگي و جنون اصالح اشعار قدما

است به تو درس دهد. گفتم: پس چگونه بايست بوده باشد؟ گفـت بهتـر آن بـود    
پس بـه همـين نحـو آن را روايـت      و تو هم از اين» خيره دون شرّه«كه گفته باشد 

بـر خـويش را اصـالح     كن، و بدان كـه راويـان قـديم، اشـعار گوينـدگان سـابق      
پس اين شـعر را جـز بـه همـين      كردند. من (اصمعي) گفتم: واهللا كه من از اين مي

صورت (كه تو گفتي) روايت نخواهم كرد. ولي اين نصيحتي كه خلف بن احمـر  
كرده و اصمعي نقل نموده در ميان عرب كمتـر رواج پيـدا كـرد، و عادتـاً راويـان      

طـور كـه بـه     رسـيد هـم همـان    ان معيوب مـي عرب شعرها را ولو اينكه به نظرش
كردنــد. مــثالً شــعري از عزّالــدين ســمرقندي را  دستشــان رســيده بــود نقــل مــي

) نقل كرده است بيت اخيـر  105اآلداب (جلد چهارم، شمارة  الفوطي در مجمع ابن
  آن چنين است:

  له ولو أّنه أبوه    فليحذر المرء كلَّ خلَ    
عيبي دارد، چـون پـدر را   » ه ولو أنّه أبوهل «ناشر اين متن ملتفت شده است 

لـه   «ازجملة دوستان شمرده است، در حاشيه پيشنهاد كرده است كه كاش شـاعر  
گفته بود، ولي بيت را به همان صورت كه ديده است نقـل كـرده و   » ولو أنّه أخوه

  تغييري نداده است.
كننـد مرحـوم اديـب     ازقراري كه جناب اسـتاد پـروين گنابـادي نقـل مـي     

شـنيده و   نيشابوري پيرو سبك خلف بن األحمر بوده است و هر شعري را كه مي
داده اسـت بـا تغييـرات و اصـالحات      كرده و به شاگردان خود درس مي حفظ مي
خوانده و مقيد به گفتة شاعر نبوده است، مثالً اين قطعه كه آقاي پـروين   ذوقي مي

شابوري به شاگردان خـود  از حفظ براي من خواندند به صورتي است كه اديب ني
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داننـد كـه    طور بخواننـد، و ايشـان نمـي    كرده است كه اين آموخته و توصيه مي مي
  گويندة اصلي چه گفته بوده است:

  به شيخ شهر فقيري گرسنه برد پناه    
  بدان اميد كه آن شيخ خواهدش خوان داد    
  هزار مسأله پرسيد شيخ از وي و گفت    
  نان دادكه گر ندادي پاسخ نبايدت     
  نداشت حالِ جواب آن فقير و شيخ عنود    
  ببرد آبش و نانش نداد تا جان داد    
  من و مالزمت آستان پير مغان    
  كه جام مي به كف كافر و مسلمان داد    

الفـور   شنوند في خوانند و مي ام اشخاصي را كه هرچه را مي بنده بسيار ديده
كننـد. مـثالً اگـر ايـن شـعر را       دهند و اصـالح مـي   مطابق ذوق خودشان تغيير مي

  بشنوند كه:
  نعمت منعم چراست دريا دريا    
  محنت مفلس چراست كشتي كشتي    

و » نعمـت مـنعم  «كنند كه بهتر اسـت جـاي دو جـزء     فوراً اظهار عقيده مي
» محنت مفلس چراست دريا دريا«را در دو مصراع تغيير بدهيم و » محنت مفلس«

يشتر از نعمتهاست. البته اين تغيير زياني بـه وزن  بخوانيم چون كه محنتها هميشه ب
طور باشـد كـه    خواهد آن رساند، ولي بنده هر شعري را بشنوم دلم مي و معني نمي

 161خود شاعر گفته است. مثالً شعر معروف سعدي (بوستان چاپ فروغـي، ص  
  ):142، باب پنجم بيت 301و چاپ گراف ص 
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  قضا كشتي آنجا كه خواهد برَد    
  ر ناخدا جامه بر تن دردوگ    

در هردو چاپ چنين است و ازقراري كه مرحوم فروغي نوشـته اسـت در   
را بـدل بـه   » قضـا «طور بوده است ولي در نسخ متأخّر  هاي خطّي قديم اين نسخه

هـا چنـين رسـيده     ها و نويسـنده  اند، و البد به فكر و ذوق آن خواننده كرده» خدا«
بهتـر اسـت.   » ناخـدا «باشد و در مصـراع دوم  » اخد«بوده است كه در مصراع اول 

شـنود   يك نفر مي »به دست آهك تفته كردن خمير«خوانيد  شعر گلستان را كه مي
كند كه  باشد، و فكر نمي» آهن تفته«قدر كافي اغراق ندارد، بايد  گويد اين به و مي

ويـد  گ كنند؛ يا شعر فردوسي را كه رستم به اسـفنديار مـي   آهن را چطور خمير مي
كنـد بـه    خوانـد آن را بـدل مـي    وقتـي كـه مـي   » بخوردم ز تو هشت تير خدنگ«
تا اغراقش بيشتر باشد. بـاز شـعر گلسـتان را    » بخوردم صد و شصت تير خدنگ«
فهمـد آن را بـدل    بيند و معناي آن را نمـي  وقتي كه مي» هر پيسه گمان مبر نهالي«

بيشه گمـان مبـر كـه خـالي      هر«يا » هر پيسه گمان مبر كه خالي است«كند به  مي
  ».  است

كنـد كـه بـاج بـه شـغال       آقاي اميرقلي اميني در فرهنگ عوام پيشـنهاد مـي  
دهد خواند و گفت، و شعر سعدي  دهد را بايد باج به شغاد (برادر رستم) نمي نمي

را جمعيت شير و خورشـيد سـرخ برحسـب پيشـنهاد     » آأم اعضاي يكديگرند بني«
در ربـاعي منسـوب بـه    ». آدم اعضاء يك پيكرنـد  بني« اند به فالن جاهل بدل كرده

را مرحوم دهخدا بـدل كـرده اسـت    » گاوي است در آسمان و نامش پروين«خيام 
زمانـه تـا قصـب    «، و در شـعر حـافظ   »پـروين گاوي است در آسمان سنامش «به 

هـاي بعـدتر    هاي قديم چنين است در نسخه كه در نسخه» نرگس و قباي تو بست
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، و شـعر  »قصب و تركش قبـاي تـو  «يا » قصب نرگس قباي تو«بدل شده است به 
شـبي  «انـد بـه    بدل كرده» اش دراز كنيد شبي خوش است بدين وصله«ديگر او را 

سـاكنان حـرم سـتر و عفـاف     «، و مصـراع  »اش دراز كنيد بدين قصهخوش است 
  اند. كرده» حرم سرّ و عفاف ملكوت«را تغيير داده و » ملكوت

  دقيقي غزلي دارد، دو بيت آخر آن چنين است:
  ست دقيقي چار خصلت برگزيده    
  ها و زشتي به گيتي در ز خوبي    
  لب بيجاده رنگ و نالة چنگ    
  مي چون زنگ و كيش زردهشتي    
كنـد   كي ممكن است بيايد و بگويد اشيايي كه در ايـن قطعـه تعـداد مـي    ي

همگي مشمول لفظ خصلت نيست، بهتر است آن را بدل به لفظي كنيم كه مناسبتر 
باشد، مثالً نعمت. ديگري بگويد خير، دقيقي زردشـتي بـوده اسـت و از كلمـات     

  جاي آن بگذاريم. عربي گريزان، بهتر است كه لفظي پارسي به
) 8مرحوم دكتر معين در مجلـة دانـش (سـال دوم، شـمارة      اي به قلم لهمقا

منتشر شده است مشتمل بر مشتي اصالحات كه مرحوم دهخدا در ديوان غزليات 
حافظ چاپ قزويني و چاپ خلخالي بـه ذوق خـود الزم تشـخيص داده بـوده، و     

  دكتر معين آنها را نقل كرده است.
دارد تحت عنوان الفاظ و معاني در  مرحوم محمد ضياء هشترودي دو مقاله

) كـه در آنهـا جمعـاً    297تـا   295و ص  232تا  229مجلة دانش (سال دوم، ص 
نوزده مورد اشعار شعراي قديم به عربي و فارسي، و عبارات مشـهور را گرفتـه و   
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تغيير داده و گفته است اصل آنها به صورتي كه به دست مـا رسـيده اسـت غلـط     
  ر انوري:جمله اين شع است، من
  شير گردون چو عكس شير در آب    
  پيش شير علم ستان باشد    

در ناف دو علـم  «طپان باشد، و شعر نظامي را  را بدل كرده است به پيش شير علم
بر جاي چنگ و نـاي و نـي آوازي   «تغيير داده، و شعر معزّي را » بوي طيب است
  تغيير داده، و در شعر سعدي:» زاغ است و زغن

  ار اي مرد هشيارزنان بارد    
  اگر وقت والدت مار زايند    

 در شـعر و  به هنگام زادن تا فارسي خالص باشد! وقت والدت را بدل كرده است
بـدل كـرده اسـت.    » و انّ بقاء المرء«را به » المرء بعد عدوه ةو انَّ حيا«عربي كليله 

و جوابي  آقاي اميري فيروزكوهي پنج شش تا از اين اصطالحات را مردود دانسته
همان سـال چـاپ شـده اسـت.      320و  319اند كه در صفحات  به هشترودي داده

نويسـد و   گـاه بـه مـدير مجلـة يغمـا نامـه مـي        يك نفر مقيم سمنان هست كه گاه
كنـد   انـد اصـالح مـي    شعرهاي شعراي مشهور معاصر را كه الحمدهللا هنـوز زنـده  

  ).429ص  24و سال  334ص  18(رجوع شود به سال 
  اند: شهور را بسياري از خوانندگان شنيده و خواندهقطعة م

  همه رنج من از بلغاريان است    
  كه مادامم همي بايد كشيدن    
  همي آرند مردم را ز بلغار    
  ز بهر پردة مردم دريدن    
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  گنه بلغاريان را نيز هم نيست    
  بگويم گر تو بتواني شنيدن    
  لب و دندان اين تركان چون ماه    
  ه بايد آفريدنبدين خوبي چ    
  كه از بهر لب و دندان ايشان    
  بايد گزيدن به دندان لب همي    
  خدايا اين بال و فتنه از تست    
  يارد چخيدن وليكن كس نمي    

به قول آقاي مدرس رضوي اين چند بيت در مجموعة خطي كه در اواخـر  
طعـه بـه   اند و اكنون در جزء كتابخانة دانشگاه درآمده است اين ق قرن هفتم نوشته

 ةالقضـا  چاپ سوم ديوان سـنائي). عـين   1088سنائي نسبت داده شده است (ص 
را با بعضي اختالفات در الفـاظ و در ترتيـب ابيـات در تمهيـد      همداني اين قطعه

و » اي اصل ثامن از تمهيدات خود آورده، و فقط گفته است مگر اين بيتها نشـنيده 
با اختالفاتي، هم در الفاظ و هـم در   نام شاعر را ذكر نكرده است. باز همين قطعه

تربيت بيتها، در ديوان ناصرخسرو ضبط شده، امـا در قـرون مختلـف و جايهـاي     
متفاوت در طول زمان اشخاص متفرّق ابياتي بر اين وزن و اين قافيه ولي با تكرار 

انـد   اند و بر آن قطعة اصـلي افـزوده   قوافي و الفاظ ركيك و معاني سخيف سروده
اند و اينها بـه نـام ناصزخسـرو بسـته شـده       بيت رسانيده 87كه آن را به طوري  به

اي  اند و از او نيست معروف است. قطعـه  هايي كه به خيام نسبت داده است. رباعي
بـوده اسـت   «شود بـه   معروف هم هست از يكي از شعراي قرن نهم كه شروع مي

ميرزا  ار مرحوم ايرجاين را يكي از معاصرين ما در جزء اشع». خري كه دم نبودش
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خان صاحبديواني براي من حكايت كرد كه مرحوم  قلي آورده است. آقاي مصطفي
ديوان در خواب ديده بود كه شيخ سعدي اين دو بيـت   خان صاحب ميرزا فتحعلي

را جزء يكي از غزليات خود خوانده است و گفته كه در كليات مـن اگـر نيسـت    
  بايد اضافه شود:

  گردن عقل است سلسلة عشق طوقِ    
  رنجه از اين آهن است پنجة داوود    
  تيغ به دست تو و اميد رهايي!    
  تير ز شست تو و توقع بهبود!    

شاعر معاصر ما كاظم رجوي (ايزد)نامة شـكايتي بـه مـدير مجلـة ارمغـان      
و مابعد ديده شود) و فرياد به آسمان رسانيده است كه  770ص  39نوشته (دورة 

خود شش بيت او را نقل كرده و در آن تغيير و تبديلي مطابق  چرا آقايي در كتاب
ذوق و سليقة خود داده، ولي مردگان بيچاره دستشان از چنين شكايتي هـم كوتـاه   

دانـم   المثل است و گويندة آنها را بنده نمـي  است. دو بيت مشهور است كه ضرب
خير و با بعضي (در امثال و حكم مرحوم دهخدا بدون نام گوينده و به تقديم و تأ

  ):296، 1اختالفها آمده است، ج 
  با دشمنان دوست ترا دوستي بد است    
  با دوستان دوست ترا دوستي نكوست    
  از مردمانت بر دو گروه ايمني مباد    
  بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست    

كسي ديده است كه شاعر ممكن بود چهار قسم مردم را بيـاورد: دشـمن دشـمن،    
دشمن، دشمن دوست؛ و ديده است كه از اينهـا اولـي را    ، دوستدوست دوست
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هيچ نياورده و چهارمي را دو بار ذكر كرده اسـت؛ زحمتـي كشـيده و دو بيـت را     
  بدين صورت اصالح كرده است كه هر چهار نوع را شامل باشد:

  با دشمنان دوست ترا دوستي بد است    
  با دوستان دشمن اگر دشمني نكوست    
  ت بر دو گروه ايمني رواستاز مردمان    
  بر دشمنان دشمن و بر دشمنان دوست    

  و باز به نوع ديگري آن را اصالح كرده و همة اقسام چهارگانه را ذكر كرده است.
  با دشمنان ددشمن اگر دوستي رواست    
  با دوستان دوست هم ار دوستي نكوست    
  از مردمانت بر دو گروه ايمني مباد    
  بر دشمنان دوستبر دوستان دشمن و     

اند، در اصالح اولـي هـردو    بينيد كه شعر شاعر بيچاره را تغيير داده بدين طريق مي
انـد   بيت را و در اصالح رومي فقط بيت اول را، و با كمال شهامت هم اقرار كرده

  اند. اي را عوض كرده كه گفتة گوينده
هـا شـده    بس به اشعار و كتابهاي ادبي هم نيست كه اين تجاوزها و تعـدي 

طـور باشـد كـه     است، يك نسخة فرهنگ اسدي طوسي در دست نـداريم كـه آن  
األدب زمخشري در لغت عربي و فارسـي نـداريم    مـةاسدي نوشته بوده و يك مقد

كه بتوانيم اطمينان داشته باشيم عين آن چيز، يا نزديـك بـه آن چيـزي اسـت كـه      
طـور   كتـاب منظـوم بـه    كند كه شعر و زمخشري تأليف كرده بوده. انسان گمان مي

بايـد وزن   ةً از كتب نثر معـرض تحريـف و تبـديل باشـد و قاعـد     كمتر كلي بايد 
را از بدل كردن الفاظ حفظ و حراست كند؛ وليكن اين ظنّ باطل  عروضي شعرها
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است، و تصرف و تغيير در الفاظ فردوسي كه موضوع اصـلي سـخن بنـده اسـت     
جـا كـردن آنهـا و     لمات و جابـه دليل واضحي بر اين مطلب است. عوض كردن ك

جا كردن مصراعها و پس و پيش كردن ابيات  و حذف كردن بيتهـا و اضـافه    جابه
قـدري زيـاد    كردن بيتهاي جدا جدا با فصلهاي طوالني اينجا و آنجا در شاهنامه به

بوده است كه از حد تصور و حدس و تخمين خارج است. هيچ دو نسخة خطـي  
در پنجاه بيت متوالي شبيه باشند، و هيچ ده بيت شـاهنامه  شود كه باهم  يافت نمي

نيست كه بتوان آنها را با اطمينان به اينكه فردوسي آنها را چنين گفته بـوده اسـت   
اند طبعاً  خوانده چون شاهنامه را مردم زيادتر از كتابهاي ديگر مي خواند و نوشت.

داشـتن آن باعـث محفـوظ    اند و نظم  بيشتر از كتابهاي ديگر هم در آن دست برده
كنم:  ماندن آن نشده است. همين داستان رستم و سهراب را به عنوان مثال ذكر مي

اگر بخواهيم كلية اختالفاتي را كه در ميـان شـش نسـخة خطـي ايـن داسـتان در       
طوري كه خواننده از محتويـات   تمامي كلمات و ابيات موجود است ضبط كنيم به

بـدلها   تحضر شود سه برابر متن داستان بيان نسخهگانه مس هاي شش كلية آن نسخه
خواهد شد. عالوه بر آن به همان اندازه هم بايد دليل و برهان بر غلط بودن فـالن  
ضبط يا زايد بودن فالن فصل و الحاقي بودن فـالن بيتهـا، نادرسـت بـودن فـالن      

نجـاه  ؛ چون شـاهنامه نهصـد و پ  بدلها كرد ترتيب در توالي ابيات همراه اين نسخه
سال پيش سروده شده است و داراي الفاظ و تعبيراتي است كـه امـروزه در زبـان    

اي منظوم شده است كه بر  فارسي متروك و مهجور است. وانگهي به بيان شاعرانه
مردم اين زمان ناآشناست، براي روشن كردن معناي آن هـم بايـد شـرحي تـأليف     

شاعر را از بيتهاي آن توضـيح داد،  كرد و كلمات و تعبيرات آن را بيان كرد و مراد 
شود. پس اگر هزار بيت مـتن داسـتان مـا     و اين هم خود به اندازة متن داستان مي
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باشد به اندازة هفت هزار سطر هم بايد به آن ضميمه كرد تا داسـتان كهـن بـراي    
  مردم اين زمان قابل قبول و قابل خواندن باشد.

ان در داستان رسـتم و سـهراب   پيش از اين عرض كردم كه ابياتي كه ديگر
اند، از ششصد و پنجاه متجاوز است. قريب به هزار و چهل بيـت   تنها داخل كرده

متن قصه است و قريب به هزار و هفتصد بيت به همراهـي ملحقـات آن، اكنـون    
وار بعضي از فصول و قطعاتي را كه از ابتدا تا انتهـاي داسـتان    خواهم فهرست مي

تعداد كنم تا اجماالً بدانيد اين ششصـد و شصـت بيـت از چـه     اند  جا افزوده جابه
  قبيل است.

شود كه رسـتم در نزديكـي مـرز     طور آغاز مي دانيد داستان اين چنان كه مي
كنـد   كند، سپس رخش را در مرغزار به چرا كردن رها مي توران شكار گور خر مي

نفـري از   رود، در هنگامي كه او در خواب است هفت هشت و خود به خواب مي
كنند تا به اسـپ   بينند، آن را دنبال مي گذرند، پي اسپ را مي تركان بر آن دشت مي

اي رسيده است كـه   برند. اينجا به ذهن خواننده رسند و با كمند او را گرفته مي مي
خـان كشـته بـود نبايـد      به اين زودي رخش به آن هنرمندي كه شيري را در هفت

  و چند نفري را بكشد بعد اسير شود.گرفته شود، بايد پيكاري بكند 
گويد رخش را به شهر بردند و، همي هركس از رخش جستند  فردوسي مي

مربوط به نـر   اند اي كه تركان از رخش جسته بهر، خواننده انديشيده است كه بهره
بودن رخش بايد باشد، پس فصلي بايد در اين باب باشد كـه رخـش را بـا چهـل     

اي از  حكمتي ديگر دارد كه بعدها براي سـهراب كـرّه   ماديان جفت كردند، و اين
رخش بتوانند يافت، وليكن بيشتر از يك كرّة رخش نبايد به وجود بيايد، پـس از  

  گرفت. آن چهل ماديان فقط يكي بار
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رستم كه از خواب برخاسـت ديـد اسـپش نيسـت، راه سـمنگان در پـيش       
بايـد ببـر بيـان و سـاز و      گرفت، ولي خواننده به اين مقدار راضي و قانع نيسـت. 

سالح و زين اسپ و همة لوازم او را هم رستم بـر پشـت بگـذارد و بخوانـد كـه      
  »!گهي پشت زين و گهي زين به پشت«

گذراند و از آنجا سسـت بـه    در سمنگان شب در ضيافت پادشاه خوش مي
رود. نيمـه شـب صـداي حـرف زدن دو نفـر را پشـت در خوابگـاه         خوابگاه مـي 

آيـد و خـويش را    شود؛ دختري مثل پنجة آفتاب به درون مـي  باز ميشنود، در  مي
كند. يك خواننده كه اهل عفّـت و طرفـدار ازدواج شـرعي و حـالل      تسليم او مي

كند كه پهلـواني مثـل رسـتم نبايـد روابـط       بودن روابط جنسي بوده است فكر مي
پهلـواني مثـل   باشـد،  نامشروع با زني داشته باشد، بند او نبايد به حرام بـاز شـده   

  زاده باشد، غافل از اينكه فردوسي گفته است: سهراب نبايد حرام
  به خشنودي و راي و فرمان او    
  خوبي بياراست پيمان او به    

يعني به رضايت عروس او را براي خود به زني گرفت. چند بيتـي اينجـا افـزوده    
ستم نزد پدر است كه همان نيمه شب رستم فرستاد يك نفر موبد آمد و پيغام از ر

دختر برد و او را خواستگاري كرد. شاه هم ابداً خشمگين نشد كه چـرا دختـرش   
رفته است و خود را تسليم رستم كرده اسـت. بـالعكس بسـيار خوشـحال شـد و      
همان شبانه عقد شرعي بستند و عروسي كردند و نثار آوردند و بر سر عـروس و  

  تند!داماد افشاندند و آنها را در حجله تنها گذاش
آورد كه به  رسد و لشكر فراهم مي به دوازده سالگي مي بعد از آنكه سهراب

جنگ ايران برود، فردوسي در باب اسپ سـهراب سـاكت اسـت، ولـي خواننـدة      
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انديشد كه سهراب از پدرش كمتر نيست. در طي يك قطعـة بيسـت و    مهربان مي
ه و در محـل خـود   هشت بيتي داستان پيدا شدن يگانه كرّة رخش را به نظـم آورد 

  گنجانده است.
وقتي كه سهراب به دژ سپيد رسيد گردآفريـد كـه دختـري جنگجـو بـوده      
است از اينكه هجير، نگهبان دژ، اسير دست سهراب گرديد خشمگين شـد لبـاس   
رزم بر تن آراست و آمد با سهراب رزمي كـرد، ولـي چـون تـاب مقاومـت او را      

راهته او را دنبال كرد، گردآفريد از بـراي  نداشت روي برگرداند، سهراب با نيزة اف
اينكه او بداند سر و كارش با دختري است گيسوي خـود را گشـود. سـهراب بـه     
جاي اينكه دست از او بردارد او را به خم كمند اسير كرد و خود به دام عشـق او  

گري خـويش را   اسير گرديد. فردوسي همين قدر گفته است كه گردآفريد به چاره
د و به قلعه رفت و دروازة قلعه را بستند و گردآفريد از فراز بـارو بـه او   نجات دا

وليكن اين مقدار از براي خواننده كافي نيست و بايد ». روزي نبودت ز من«گفت 
شرحي دربارة زاري كردن سهراب و به جستجوي گردآفريد مشـغول شـدن نظـم    

  كند و بر داستان بيفزايد.
زمين آمده است و دژ سـپيد   لواني از تورانرسد كه په اووس ميكخبر به كي

را گرفته است و لشكري به همراهي او آمده اسـت. در دليـري و زورمنـدي ايـن     
داند كسي جز رستم با او مقابله  قدري مبالغه شده است كه كيكاووس مي پهلوان به
آيد و با سـهراب دسـت و    خواند و او مي تواند. رستم را از زابلستان مي كردن نمي

رسـاند و   كند. در مبارزة نخستين سهراب پشت رستم را به خاك مـي  جه نرم ميپن
شـود. در مبـارزة دوم    خواهد او را بكشد، رستم به حيله از چنـگ او رهـا مـي    مي

  فردوسي بدين قدر اكتفا مي كند كه:



١٩٧ فردوسي ساختگي و جنون اصالح اشعار قدما

  سرافراز سهراب با زور دست
  تو گفتي سپهر بلندش ببست

ي بر زمين بزنـد. ولـي خواننـدة    و بدين جهت رستم توانست او را به آسان
آورد بـه ايـن    حكيم بايد حكمت اين تغيير وضع را بيان كند. داستاني به نظم مـي 

توانسـت راه   مضمون كه در آغاز كار رستم بةقدري زورمند بود كه بر زمـين نمـي  
شد، به درگاه خدا تضّع و التمـاس كـرد    برود و سنگها در زير قدمهاي او خرد مي

م كنــد و خــواهش او بــرآورده شــد. حــال كــه گرفتــار حريــف كــه زور او را كــ
زورمندتري مثل سهراب شده است به آن مابقي قوت و نيروي خويش كه به خدا 

كند كه او را بار ديگر به همـان زور   پس داده است احتياج دارد، از خدا تقاضا مي
كـه  آورد. بـدين علـت بـود     و نيروي نخستين برساند، خدا هم حاجت او را برمي
  رستم توانست فرزند خود را بر زمين زده او را بكشد.

در آخر داستان باز فردوسي به اين بس كرده است كه رستم بر مرگ فرزند 
خواني كرد و همة خاندان او زاري كردند و رسـتم گفـت    خود زاري كرد و مرثيه

ز شود كه مـا ا  دانم خبر مرگ او را براي مادرش چگونه بفرستم. ولي آخر مي نمي
عاقبت كار تهمينه و از زاريهاي او و كارهـايي كـه در عـزاي پسـرش كـرد خبـر       

اي باشـيم كـه در ايـن داسـتان      نشويم؟ خير! بايد سپاسگزار خواننده يـا نويسـنده  
خواني تهمينه را هم ساخته و افزوده است و بيان كرده است كـه چگونـه آن    مرثيه

ه از سهراب همـه را بسـوخت   زن مهربان آتشي برافروخت و ساز و سالح بازماند
  و چشم خود را نيز از حدقه بيرون آورده در آتش افگند.

هـايي كـه در آن ششصـد هفتصـد بيـت       اينهاست عمدة موضوعها و حادثه
اضافي و الحاقي به رشتة نظم كشيده شده است. غالب آن ابيات سست و ضعيف 
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قـوت و  و ركيك و سخيف است و وجود آنها در رسـتم و سـهراب فردوسـي از    
هـاي   كاهـد. اينهـا در نسـخه    و تأثير رواني آن مي انگيزي نيروي داستان و از حزن

تر نيست و همة آنها از حدود ششصد هجري به بعد شروع به پيـدا شـدن و    قديم
افزوده شدن بر متن شهنامة فردوسي كرده است. در ترجمة عربي فـتح بـن علـي    

يـك از ايـن    شده است هـيچ بنداري كه درحدود ششصد و بيست هجري ساخته 
  ها كه ذكر شد نيامده است. حادثه

شاهنامه اگر پنجاه هزار بيت باشد شايد پانزده بيست هزار بيت هم ديگران 
بدلها نقل كنيم و  بر آن افزوده باشند كه هرگاه بخواهيم تمام آنها را درضمن نسخه
ش از ايـن گفـتم   با دليل و برهان الحاقي بودن همه را اثبات كنيم و چنـان كـه پـي   

توضيح و تشريح هم بر آن بنويسيم كتابي خواهد شد داراي چهارصد هزار سـطر  
چنـين   شود. نوشـتن و تهيـة ايـن    نوشته، كه اين متجاوز از دوازده هزار صفحه مي

اي مداوم و سنگين  اي هنگفت و بودجه برد، به سرمايه كتابي چندين سال وقت مي
كار و  رتبة باسواد دقيق امينِ داراي پشت ق عالياي محقّ محتاج است، و نيز به عده

حوصلة كافي كه در طول مدت با يكديگر همكاري كنند و اين كار سـنگين را از  
  پيش بردارند.

تواند وسـايل ايـن كـار را     البته هيچ دستگاهي جز دستگاه دولت ايران نمي
با آنچه بايد بعـد  اند به نسبت  فراهم بياورد. آنچه تاكنون ديگران در اين باب كرده

اي بيش نيست، و اين كار كاري است كـه چنـد نسـل از مـردم      از اين كرد بازيچه
  عالقمند و واقف به كار زبان و ادب و فرهنگ را به خود مشغول خواهد داشت.
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  *پردازي فردوسي هنر داستان
  

  حبيب يغمايي
  

پردازي هنري است بسيار ظريف و دقيق، در اين فن ادبـي طرازنـده    داستان
و گوينده بايد آغاز و پايان داستان را از نخست درنظـر گيـرد، و زيـر و بـم آن را     

بد و اي نامناسب و ناهموار در آن راه نيا ، و طرح آن را چنان بريزد كه نكتهبسنجد
  ها و لطايف آن را درنيابد. شنونده باذوق جز با تأمل و دقت زيبايي

تـر   تر و باذوق طرازنده و نويسنده داستان هرچند ماهرتر و داناتر و حساس
شـود و گـاهي چنـدان مـؤثر      تر و گيراتر مي باشد داستانش به همان نسبت جذاب

  بخشد. فوق تصور مي افكند يا نشاطي و جنبشي است كه شنونده را به گريه درمي
شـاهنامه فردوسـي    در اينجا نظر به استواري و شـيوايي و الفـاظ و معـاني   

  نيست و آن بحثي است:
  اند كه خاصان در اين ره فرس رانده

  اند به ال احصي از تك فرو مانده

                                                            

.651تا  641، صص 1357ماه  ، بهمن11*. يغما، سال سي و يكم، شمارة   
  



 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٢٠٠ 

موضوع سخن اين است كه حكيم بزرگوار ما را داسـتانهايي اسـت كـه از    
  ظير است.ن سازي بي نظر هنرمندي و صحنه

دانيم قسمت بيشتر شاهنامه كه جنبة اسـاطيري دارد سـاخته و پرداختـه     مي
نامه يا مأخذ ديگـري كـه در دسـت داشـته      انديشة فردوسي است و اگر در خداي

اي خشكيده و پوسيده يافته اين اوست كـه ايـن ريشـه را از نـو بـرآورده و       ريشه
  آبياري كرده و برگ و بار بخشيده است.

نيم كه فردوسي اين اساطير مرده را چگونه جان بخشيده و به چـه  اكنون ببي
  گر ساخته است. وجه آراسته و به چه هنرمندي و استعداد جلوه

گذريم چه منظور ما داسـتانهاي   از دورة ساسانيان كه جنبة تاريخي دارد مي
ــانه ــت     افس ــه داراي ظراف ــه و هم ــرا گرفت ــاهنامه را ف ــوم ش ــه دوس اي اســت ك
ي، و به نظر بنده دوسوم از شاهنامه يعني از آغاز تا پادشاهي اسـكندر  پرداز افسانه
تر از يك سوم بعدي است، زيرا فردوسي در اين هنگام جوانتر  تر و جذاب شيرين
تر و اميدوارتر بوده و آزادي بيشتري در بيان داستانها داشته كه  تر و بانشاط و آماده

  مقيد به روايات تاريخي نبوده است.
اي كه در اين بخش از شاهنامه است از آغاز تا پايان چنان  هاي افسانهداستان

تركيب و تأليف يافته و نكات و دقـايق آن رعايـت شـده كـه بـه هـيچ نكتـه آن        
  توان نهاد، ازقبيل: انگشت نمي

خواستاري منوچهر از دختران پادشاه يمن براي پسران خود ـ زال و رودابه  
ـ منيـژه و بيـژن ـ بهـرام گـودرز در جسـتن         ـ سهراب و رستم ـ داستان سياوش 

........  



٢٠١ پردازي فردوسي هنر داستان

پـردازي اسـت و بـه نـاگزير      موضوع سخن بنده هنر فردوسـي در داسـتان  
ن پرداخت. شما استادان آبايد نخست هريك از داستانها را خواند و به توضيح  مي

انـدر نشـويد، نـه     بزرگوار من و شنوندگان عزيز از اين سخن بـه وحشـت و بـيم   
كـنم. تنهـا    بايد وقتتان را تبـاه مـي   خوانم و نه در توضيحاتي كه مي ا ميداستانها ر

يكي دو داستان را با سادگي و ايجاز تمام كه بيش از بيست دقيقه وقت نگيرد بـه  
  رسانم: عرض مي

  زال و رودابه
مهراب پادشاه كابل است ـ به سام نريمان كه فرمانروا و شاه سيستان است  

نژاد ضحاك است و ضحاك در پيشگاه شـهرياران ايـران   دهد ـ مهراب از   باج مي
شـود. در راه   ملعون و مطرود. زال پسـر سـام عاشـق رودابـه دختـر مهـراب مـي       

هاي سياسي و نژادي است و شهريار  پيوستگي و وصلت اين دو خانواده دشواري
ايران منوچهر با اين ازدواج سـخت مخـالف اسـت. منـوچهر چـون از راز زال و      

دهد كه به كابل برود و مهـراب و   شود مخصوصاً سام را فرمان مي مي رودابه آگاه
  كشورش را تباه كند.

  چنين گفت با زال شاه جهان
  كز ايدر برو با گزيده مهان

  به هندوستان آتش اندر فروز
  همه كاخ مهراب و كابل بسوز

  نبايد كه او يابد از تو رها
  كه او مانده از تخمة اژدها
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توان تصور كرد كه پدرش به رزم پـدر   اين واقعه مي حال زال را چگونه در
كند تا دل پدرش نرم شود و آنگاه سـام بـه    ها مي ها و گله رود. گريه معشوقش مي
نويسـد مشـحون از سـتايش و خـواهش، و زال را بـه درگـاه        اي مي منوچهر نامه

 رستد و منوچهر پس از پرسشها و آزمايشـها و هنرهـايي كـه از   ف شهريار ايران مي
  دهد. بيند اين پيوند را اجازه مي زال مي

توان دريافت كه فردوسي با چـه   بديهي است در طي چند جمله كوتاه نمي
  هنرمندي از اين مضايق رهايي يافته و چگونه داستان را پاياني سزاوار بخشيده.

  
  تازيانه بهرام

تن از فرزندان گـودرز،   75در جنگ پشن ايرانيان سخت شكست خوردند. 
نفـر از تخمـه كـاووس و بسـياري از پهلوانـان و       80ن از فرزنـدان گيـو، و   ت 25

شوند و باالخره بـه كـوه همـاون     بزرگان ايران در اين رزمگاه كشته و مجروح مي
رسـتد و بـر اشـكبوس و    ف برند تا كيخسرو رستم را به يـاري ايرانيـان مـي    پناه مي

  شود. خاقان چين چيره مي
انـد   ورده در پناه كوه همـاون جـاي گرفتـه   پس كه ايرانيان شكست خ از آن

طلبد كه به رزمگاه باز گردد و تازيانة خـود را   بهرام فرزند گودرز از پدر اجازه مي
كه در معركه از دسـت داده بـاز جويـد. هرچنـد گـودرز و بـرادرانش بـه او پنـد         

جـويي چشـم بپوشـد     گردي و تازيانه شوند كه از اين شب دهند و خواستار مي مي
  ذيرد:پ نمي

  بدو گفت گيو، اي برادر، مرو
  فراوان مرا تازيانه است نو



٢٠٣ پردازي فردوسي هنر داستان

  يكي دسته را سيم و زر اندر است
  دو، دسته به خوشاب پر گوهر است

  دگر پنج دارم همه زرنگار
  برو بافته گوهر شاهوار

  ز بهر يكي چوب بسته دوال
  شوي خيره اندر دم بدسگال

ننـگ اسـت اگـر آن را     گويد بدان تازيانه نام مـن نقـش اسـت و    بهرام مي
  تورانيان به دست گيرند.

  شما را ز رنگ و نگار است گفت
  شد نام با ننگ جفتبن زامرا 

  گرد: و باري به ميدان رزم برمي
  گه كه بخت اندر آيد به خواب هم آن

  سر مرد بيهوده گيرد شتاب
جـان بـرادران و    در رزمگاه كه گيتي از ماه درخشان شده بود پيكرهاي بـي 

بارد. يكي از دليـران ايـران خسـته و مجـروح      يابد و بر آنان اشك مي را ميدليران 
  افتاده بود. بهرام پيراهن خود را دريد و زخمش را بست و از مرگ رهاند:

  بدو گفت بهرام كاين خستگي است
  تبه بودن آن ز نابستگي است...

 در رزمگاه گشت و تازيانة خود را در ميان كشتگان آلوده به خون و خـاك 
يافت اما در بازگشت با خروشيدن اسـب تركـان خبـر يافتنـد و پـس از جـدالي       
سخت او را پس از سه روز كشتند. برادرش گيو كه به جستجوي او آمده بـود او  
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را در نفس واپسين يافت و كشندة او را به چنگ آورد و به مكافات كشت و پيكر 
  جان برادر را در دخمه نهاد. بي

  كبوددر دخمه كردند سرخ و 
  تو گفتي كه بهرام هرگز نبود

اين حكايت از دويست بيت اندكي كمتر است ولي مضـمون آن و تركيـب   
آهنگي و پختگي چنـان اسـت كـه بايـد از داسـتانهاي لطيـف شـاهنامه         آن در هم

شمار آورد. وصف ميدان رزم در شب مهتاب و پيكرهـاي آغشـته بـه خـاك و      به
ت جنگ چنان است كه گويي خواننـده در  هايي از شمشير و نيزه و آال خون و تل

  آن بيابان هولناك با بهرام است.
  

  سياوش
  كنون اي سخنگوي بيدارمغز

  يكي داستاني بياراي نغز
  سخن چون برابر شود با خرد

  روان سراينده رامش برد
كنند و در پيوسـتگي او   طوس و گيو دختركي زيبا را در نخجيرگاه اسير مي

برند كاووس آن دو پهلـوان را   شهريار ايران كيكاوس ميستيزه. چون داوري را به 
و خـود  » شـكاري چنـين در خـور مهتـر اسـت     «كند كـه   به خواسته بسيار رام مي

  گزيند. دخترك را به همسري برمي
  بدو گفت خسرو نژاد تو چيست
  كه چهرت به مانند چهر پريست



٢٠٥ پردازي فردوسي هنر داستان

  بگفتا كه از مام خاتونيم
  به سوي پدر ز افريدونيم

آيد. رستم پرورنده سياوش است او را به  ن دختر به وجود ميسياوش از اي
گيـرد   آموزد. چون باال مي برد و فنون دليري و پهلواني و ادب به او مي سيستان مي

رود به ديدار پدرش. در اين هنگام مـادر سـياوش جهـان را بـدرود      به تختگاه مي
 ز نسـخ نيسـت  شود. (مرگ مادر سياوش در برخي ا . سياوش سوگوار ميگويد مي

  بيت ثبت شده). 15هاي اصيل و معتبر فصلي در  ولي در نسخه
رود و سودابه زن پدرش بـه او   سياوش با اصرار پدرش به شبستان شاه مي

تابد و سودابه با فريبهـاي زنانـه    شود. سياوش از فرمان سودابه سر برمي مفتون مي
رود و  خود به آتش درمـي گناهي  نماياند. سياوش براي اثبات بي او را گناهكار مي

  شود ولي كيكاووس به او مفتون است. سودابه گناهش آشكارا مي
يابد كه به رزم تورانيان  در اين هنگامه سياوش از طرف كيكاوس فرمان مي

داند و در ايـن رزم   رود و سياوش اين رزم را راهي در رهايي از دربار پدرش مي
  برد. رستم را نيز با خود مي

كوبد. شـهرهايي   شود، در آشتي مي ب از آمدن ايرانيان آگاه ميوقتي افراسيا
گذارد. يكصد تن از نزديكان خود را به گروگان  كه مورد نزاع است به ايران وا مي

كنـد. سـياوش و رسـتم و ديگـر      اي بيكران نثـار مـي   سپارد. خواسته به ايرانيان مي
پذيرنـد. آنگـاه    نـد مـي  ياب بزرگان چون اين آشتي را از هر روي به سود ايران مـي 

نويسد و او را بدين آشتي كه صلحي دائمي ميان ايـران   اي به پدر مي سياوش نامه
فرسـتد،   دهد و رستم را به پيامبري بـا نامـه بـه دربـار مـي      و توران است نويد مي
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انديشه و نابردبـار و خودكامـه اسـت بـه رسـتم ناسـزا        كاووس كه تندخوي و بي
  گويد: مي

  اي اين در سر او تو افكندهكه 
  اي چنين بيخ كين از دلش كنده

  آساني خويش جستي در اين تن
  نه افروزش تاج و تخت و نگين

  گردد. شود و با سپاه خود به سيستان باز مي رستم سخت رنجيده مي
دهـد   نويسد و فرمـان مـي   اي به تندي و تلخي مي هدر پاسخ سياوش نيز نام

فرست تا بر دار كشم. فرمانروايي و سپهداري با طـوس   ها را به دربار كه گروگان
نوذر است. تو خود به درگاه بيا كه در خور سـپهداري نيسـتي. سـياوش از رفتـار     

هـا را بـه    هـا و خواسـته   ناچـار گروگـان   آزرده و دژم به پدر با رستم و خودش دل
  كند كه: دهد و از او درخواست مي پس ميافراسياب 

  رميكي راه بگشاي تا بگذ
  به جايي كه كرد ايزد آبشخورم

  فرستد. اي پر سوز و گداز مي و در پاسخ پدر نامه
  يكي نامه بنوشت نزد پدر

  همه ياد كرد اندر و در به در
  كه من با جواني خرد يافتم
  ز كردار بد روي برتافتم

  از آن آتش مغز شاه جهان
  دل من برافروخت اندر نهان
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  شبستان او درد من شد نخست
  دلم رخ ببايست شستبه خون 

  ببايست بر كوه آتش گذشت
  به من زار بگريست آهو به دشت

  وزان ننگ و خواري به جنگ آمدم
  خرامان به چنگ نهنگ آمدم

  دو كشور بدين آشتي شاد گشت
  دل شاه چون تيغ پوالد گشت
  نيامد ز من هيچ كارش پسند
  گشادن همان و همان نيز بند

  چو چشمش ز ديدار من گشت سير
  ر گشته نباشيم ديربر سي

كند و سياوش را بـا مهربـاني    افراسياب به پند پيران از سياوش دلجويي مي
دهد تا اينكه گرسيوز برادر افراسياب بـه   پذيرد و دخترش فرنگيس را به او مي مي

  دهد. كشتن او فرمان مي
شنود با سپاه زابلي خود را به پايتخت  وقتي رستم خبر مرگ سياوش را مي

دانـد آن زن را در   ها را سودابه مـي  ها و ناكامي و چون ماده اين گرفتاريرساند  مي
  كند. حضور شوهرش هالك مي

  ز پرده به گيسوش بيرون كشيد
  ز تخت بزرگيش در خون كشيد
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  كسي كو بود سرور انجمن
  كفن بهتر او را ز فرمان زن

 خـواهي سـياوش از نـو آغـاز     پس رزم طوالني ايرانيان و تورانيان به كـين 
  شود. مي

در اين داستان نكات و دقايقي است كه فردوسي با زيركي خاص همة آنها 
اي مهمل نگذاشته. ترصيعي است كه اسـتاد گـوهري در    را رعايت فرموده و نكته

  دل قرار داده. نظران آگاه نهايت زيبايي و كمال آراسته و در منظر صاحب
كينه، نژاد، آشتي عشق، فريب، حسد، رادي، جوانمردي، خودكامگي، ادب، 

گونه صفات زشت و زيبا هريك به جاي خود نمـوده شـده كـه تـا      و جنگ و اين
جهان باقي است جهانيان را آموزنده خواهد بود. مـادر سـياوش از نـژاد فريـدون     

ورزد  است و نژاد در نظر فردوسي اهميت دارد وقتي سودابه به سياوش عشق مـي 
  او از جهان رفته است.

جوي و كاووس بـدخو و تنـد و نـادان و     فريبنده و چاره سودابه زني است
  پرست و خودكامه. زن

  گناه. نهاد و بي سياوش جواني است با آزرم و آرام و مهربان و نيك
  رفت، بود و به پيامبري نزد كاووس نمي اگر رستم با سياوش مي
  گفت، راند و سرد نمي و اگر كاووس او را نمي

  گشت، ايران باز مي و اگر سياوش به فرمان پدر به
  فرستاد، ها را به افراسياب باز پس نمي و اگر گروگان

كرد امـا حكـيم    اين همه نقايصي بود كه داستان را با ضعف تأليف توأم مي
بزرگوار چنان رشته را به هم پيوسـته و تابـان كـرده كـه گرهـي در آن نيسـت و       
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  كارگاه طبع او ديبايي لطيف پرداخته است.
  

  اررستم و اسفندي
فردوسي رستم را نمونة انساني تمام كـه داراي مراتـب عاليـة شـجاعت و     
راستي و رحم و انصاف و عدالت و عفـت و وفـاداري باشـد سـاخته و پرداختـه      

  است و نيمي از عمر خود كم و جهاني پر از نام رستم كرده است.
نـام كـه بـه چنـين صـفاتي آراسـته شـده         اكنون اين پهلوان بزرگوار و نيك

اي دلير را كه در راه آئين و دين شمشـير زده و جهـاد كـرده و از     يد شاهزادهبا مي
همة اينها گذشته وليعهد ايران است، تباه سازد. چه دشواركاري! شاعر حكيم بايد 

هم درافكند تا پادشاهي نامور بـه دسـت    اين دو فرزند رشيد و بزرگوار ايران را به
نژادان تا پايان جهان كينـة   طوري كه ايراني هسپهساالري نامورتر از پاي درآيد. اما ب

يك از اين دو را به دل درنگيرنـد و همچنـان هـر دو تـن را مقـدس و منـزّه        هيچ
  شمارند.

تنها در نظم اشعار پرمغز و لطيف است كه در منتهاي جزالـت   هنر شاعر نه
ي پـرداز  كند هنر داسـتان  ت است. آنچه عظمت انديشة او را بيشتر آشكار ميو رقّ

تـوان   جانبه را كنار بگذاريم به حقيقت نمي طوري كه اگر احساسات يك اوست به
يـك از دو پهلـوان بـه آفـرين سـزاوارتر       جويي كـدام  داوري كرد كه در اين ستيزه

هـا.   هـا و نكـوهش   اي است شگفت در گفتن و بازگفتن و سـتايش  است. محاكمه
ن عقيـده را دربـارة   دانـد و همـي   كند شخص او را محق مـي  وقتي رستم سخن مي

گويد  دهد، رستم به صراحت مي كند، وقتي او جواب به رستم مي اسفنديار پيدا مي
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كه پدرت گشتاسب ترا مخصوصاً به نبرد من فرستاده كه تباه شوي و تخت و تاج 
  چشم، منازع باشد اكنون كه مرا خواسته، به بي

  عنان از عنانت نپيچم به راه«
  »هخرامان بيايم به نزديك شا

اگر شاه مرا بكشد يا ببخشد فرمان برم. اسفنديار با اينكه به درسـتي گفتـار   
زنم و  فرمايد به دستور شاه تو را بند مي پذيرد و مي رستم اطمينان قطعي دارد نمي

برم و خودم ضامنم كه هيچ گزندي به تو نرسـد و البتـه رسـتم     به خدمت شاه مي
  پذيرد. نمي

  بند كه چندين چه گويي تو از كار
  بترسم كزين بند يابي گزند

  مگر آسماني سخن ديگرست
  كه چرخ روان از گمان برترست
  كه گويد برو دست رستم ببند

  چرخ بلند ،نبندد مرا دست
  من از كودكي تا شدستم كهن
  بدين گونه از كس نبردم سخن

  گويد: و او مي
  به جز مرگ يا بند چيزي مجوي

  ها به خيره مگوي چنين گفتني
هـا و التمـاس ايـن     جـويي  هـا و چـاره   راستي شخص از فروتني به در اينجا

م گونه فريب و دورويي در آن نيست سخت متـأثر و متـرح   پيرمرد محترم كه هيچ
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بستي گرفتار نامده چون اسـفنديار را   گاه به چنين بن شود چه در تمام عمر هيچ مي
رزم مغلـوب   زرهي مذهبي بوده كه نيزه و شمشير بر آن كارگر نيسـت، رسـتم در  

كند تا به افسون زال و سـيمرغ   گردد و وصيت مي شود و بيچاره به خانه باز مي مي
شود، همچنان كه اسـفنديار بـه سـالحي چـونين      آميز مسلح مي به سالحي نيرنگ

ها و  داند پس از مرگ معذب خواهد بود به همه بدنامي مسلح است و با اينكه مي
خر نيز رستم از اسفنديار خواهشگري را تجديد دهد. در وهلة آ ها تن درمي ناكامي

بخشد و رستم ناگزير گز را بـزودي در   كند اما اسفنديار مجال سخن به او نمي مي
انگيـز   زند. هرچند پايان داستان غـم  گذارد و راست بر چشم اسفنديار مي كمان مي

 سـپارد كـه   است اما مقتول به قاتل كينة شديد ندارد و پسـرش را بـه قـاتلش مـي    
تـابي و زاري   وان را تبـاه كـرد بـي   جـ تربيت كند. و اما رستم از اينكه شـهرياري  

كند و از اين بدنامي كه در  كند و به فريب و افسوني كه به كار برده اعتراف مي مي
  نالد. سر پس از آن همه افتخارات نصيبش شده مي پيرانه

  همانا كزين بد نشانه منم
  وزين تيزگز در فسانه منم

اييد كه فردوسي تا چه حد مهارت و توانـايي و هنـر خـود را در    توجه فرم
اين داستان نموده و چگونه از بزرگي و شخصيت اين دو پهلوان دفـاع فرمـوده و   

  اي پسنديده بخشيده است. بدان نتيجه
راستي پس از هزار سال كه از سـرودن ايـن داسـتان گذشـته و هريـك از      

كه رستم گناهكار است يا اسـفنديار؟ و ايـن   ايد بفرماييد  شمايان هزار بار خوانده
  است معني هنرمندي.
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  اي كه حق داده در سخنوريت
  برترين رتبة پيمبريت

  نه تو خود زنده جاودان هستي
  بخش ديگران هستي زندگي

  زنده از فكر آسماني تو
  هاي باستاني تو پهلوان

  كيست نشناسد اشكبوست را
  رستم و زال و گيو و طوست را

  اي تو دري ا كه خواندهاين زبان ر
  اوستادي، معلمي، پدري

  روشني يافت عالم از رايت
  آرايت وه وه از راي عالم

  نيست آلودگي به گفتارت
  سخنت پاك و پاك پندارت
  آن كه او شد عفيف در پندار

  تراود از گفتار عفتش مي
  جلوه از خاوران اگر كردي
  از كران تا كران گذر كردي
  وحي از خالق جهان داري

  فرين از فرشتگان داريآ
  گر نبودي، زبان نبوديمان
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  شهرتي در جهان نبوديمان
  هرچه احصا كنم صفات تو را

  نتوانم ستود ذات تو را
  گويم آن را كه گفت موالنا
  *كه ثنا گفتن است ترك ثنا

  
  

  
 

  
  

                                                            
اش تشكيل يافت  در استان هرمزگان جشني ادبي در بزرگداشت فردوسي و شاهنامه 1356ماه  . در آبان*

شناسان در آن محفل سخن راندند. تصديق بايد كرد كه اين اجتماع مفيدترين  و معدودي از شاهنامه
ترين اجتماعي بـود كـه وزارت فرهنـگ بـه نامهـاي گونـاگون        خرج ترين و كم ترين و كوتاه و ساده

  رياحي بود. القدر دكتر محمدامين  گردانندة اين محفل ادبي استاد و محقق جلبلداد.  تشكيل مي



  
  
  
  
  

  *اي معصوم و روشن در شاهنامه چهره
  

  غالمحسين يوسفي
  

ام كه به اتهامي دچار بوده  گناهي را ديده در فراز و نشيب زندگي، هرگاه بي
ام كسي براي آن كه در راه تقوي و فضيلت استوار بمانـد خـون    است يا آگاه شده

  ام. خويش را نثار كرده است، اكثر به ياد داستان سياوش افتاده
در شاهنامة فردوسي چهرة سياوش به روشني و پاكي ممتـاز اسـت. شـايد    

انـدازة او همـدلي و همـدردي مـا را      يك از قهرمانان شاهنامه بـه  بتوان گفت هيچ
انگيزد. شاهان و شاهزادگان در شاهنامه بسيارند ولي از برخس از آنان مانند  برنمي

كـه دل را از ايشـان   رسـد   جمشيد، كاووس و گشتاسب رفتارهايي به ظهـور مـي  
رماند. پهلوانان نيز گـاهي چنـين هسـتند. سـهراب بـا همـه ناكـامي خـالي از          مي

هـايي   لغزشهاي غرورآميز نيسـت. اسـفنديار در برخـورد بـا رسـتم گـاه تنـدروي       
هـاي قهرمـان بـزرگ فردوسـي،      گري نادلپذير دارد. حتي در داستان سهراب، چاره

يـد  آدل نازك از رستم «به قول استاد طوس، كاهد و سرانجام،  رستم، گاه از او مي
كشـند   اما در سرتاسرِ سرگذشت سياوش تا روزي كه نامردانه او را مـي ». به خشم

                                                            

.24تا  1صص  1349*. مجلة ادبيات و علوم انساني مشهد، سال ششم، شمارة اول، بهار   
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اي از شرم و آهستگي، عفاف و مردانگي سـيماي او را دربـر گرفتـه اسـت و      هاله
  كشد. نظرها را به سوي خود مي

ند؛ به عبارت ديگـر  اكثر قهرمانان بزرگ شاهنامه ثمرة عشقي پرشكوه هست
پيوند پدر و مادر آنان نيز خود سرگذشتي دارد. از آن جمله اسـت داسـتان زال و   
رودابه كه مقدمة زادن رستم است و عشق تهمينه دختر پادشاه سمنگان بـه رسـتم   

آورد. كاووس و مادر سياوش نيـز بـه    انگيز او را پديد مي كه سهراب و زندگي غم
ما مادر اين شاهزادة نـامور هـم از دوران دوشـيزگي    رسند ا هم مي نوعي خاص به

گرفتار شوربختي است. مختصر آن كه روزي گيو و گودرز و طوس در نخجيرگاه 
  يابند: دختر زيبايي را تنها و سرگردان مي

  به ديدارِ او در زمانه نبود
  ز خوبي بر او بر بهانه نبود

  به باال چو سرو و به ديدار ماه
  )1(نگاهنشايست كردن بدو در 

انگيز است؛ اگرچـه نـژادش از سـوي پـدر بـه فريـدون        داستان دختر رقّت
ي پـدري شـرابخواره ـ كـه     ركشد و از خويشاوندان گرسيوز اسـت، از بـدرفتا   مي

ت سر به بيابان نهاده است. در راه اسـبش از كـار مانـده و    اسقصد جان او داشته 
انـد، در   ت از او گرفتـه خود گرفتار راهزنان شده پس از آن كه هرچـه داشـته اسـ   

كنـد امـا    . زيبايي دختر دل گيو و طوس را تسـخير مـي  اي حيران گشته است بيشه
هـم پرخـاش    شود كه دو پهلوان بر سرِ تصاحب دختر بـه  بدبختي ديگري آغاز مي

عاقبـت داوري  »! كه اين ماه را سرببايد بريـد «شوند  كنند و ناچار همداستان مي مي
شكاري «گويد:  بازد و مي ند. كاووس خود به دختر دل ميبر شاه مي به نزد كاووس



٢١٧ اي معصوم و روشن در شاهنامه چهره

بخشد و دختر به همسري شاه ايران  پهلوانان را چيز مي». چنين درخور مهتر است
اند كـه   آيد. گويي سرنوشت مادرِ اين شاهزادة بدفرجام را نيز چنين رقم زده درمي

و از هسـتي زود  سر برد و پسري به دنيـا آورد   روزگاري كوتاه در مشكوي شاه به
  چشم فرو بندد.

آيد و جهـان   گذرد كه از بانوي شاه كودكي چون پري به دنيا مي ديري نمي
نهد اما  شود. پادشاه او را سياوش نام مي از آن خُرد و روي و موي او پرگفتگو مي

بينند. پـس از چنـدي    اخترگران از همان روز نخست ستارة بخت وي را خفته مي
كنـد كـه    آيد و با سرافرازي از پادشـاه درخواسـت مـي    ار ميرستم به درگاه شهري

  تربيت سياوش را بر عهدة او نهد:
  چو دارندگان ترا مايه نيست

  مر او را به گيتي چو من دايه نيست
پروردة رستم است و دليري و خوي و منش پهلوانان را  پس سياوش دست

ي در وي از او آموخته است و درحقيقت شخصـيت محبـوب رسـتم را بـه نحـو     
خـواهي او تـوران را    سبب نيست كه سرانجام تهمتن به كـين  بينيم. بي گر مي جلوه

  كند. ويران مي
  هنرها بياموختش سر به سر

  بسي رنج برداشت كامد به بر
  سياوش چنان شد كه اندر جهان

  بمانند او كس نبود از مهان
درخشندة شخصيت سـياوش، شايسـتگي او در كارهـاي     هاي يكي از جنبه

بـازي و تيرانـدازي شـاهزادة جـوان را در حضـور       وناگون است. بعد كه چوگانگ
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بينيم و يا در شكارگاه افراسياب گور را به شمشير به  مي )3(و گرسيوز )2(افراسياب
دهد كـه   نشان مي )5(مور تورانيه و درز و نيز كشتي وي با گروي )4( كند دو نيم مي

ت. رغبت سياوش بـه آبـاداني و بنـا    كوشش رستم در تربيت او به ثمر رسيده اس
نموداري ديگر از خوي پادشاهانة اوست. بـدين   )7(گرد و سياوش )6(دژ كردن گنگ

نهد و بـه خـدمت پـدر     سبب است كه وقتي از زابلستان به درگاه پادشاه روي مي
  افگند: رسد شايستگي و خردمندي او كاووس و بزرگان ايران را به اعجاب مي مي

  
  بر او بر بماند چنان از شگفتي

  بسي آفرينها بر او بر بخواند
  بر آن برز و باال و آن فرّ اوي

  بسي بودني ديد و بس گفتگوي
  بدان اندكي سال و چندين خرد

  كه گفتي روانش خرد پرورد
  آفرين بسي آفرين از جهان

  بخواند و بماليد رخ بر زمين
  همي گفت كاي كردگار سپهر
  خداوند هوش و خداوند مهر

  هاي گيتي ز تست كوييهمه ني
  نيايش ز فرزند گيرم نخست

  بزرگان ايران همه با نثار
  برفتند شادان برِ شهريار
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  ز فرِّ سياوش فرو ماندند
  بر او بر بسي آفرين خواندند

آزمايـد و پسـر از آزمونهـا     سياوش را هفت سال به هـر كـار مـي    كاووس،
رومنـد از ايـن پـس از    رود شـاهزادة جـوان و ب   آيد. انتظـار مـي   روسپيد بيرون مي

نيكبختي و بهروزي بهره برگيرد كه مردي و هنر دارد و ساية پدري تاجور بر سر. 
اما نخستين اندوه بزرگ او مرگ مادر مهربـان اسـت كـه جـوان را سـخت گـران       

آيد. اگر در مرگ مادر دلداري و انـدرز گـودرز پـس از چنـدي دل فرزنـد را       مي
آزمايشي شگفت و دشـوار در پـيش دارد،    بخشد، اينك سياوش اندكي آرامش مي

  اي كه همة هستيِ وي بدان باز بسته است و آن عشقِ سودابه است بدو. واقعه
  

*  
  

سودابه دختر شاه هاماوران و همسـر كـاووس اسـت و بـه عبـارت ديگـر       
ورزي و همبسـتري   نامادري سياوش. وي زني اسـت جـوان و زيبـا، اهـل عشـق     

در برابر خواهش دل سد و مـانع او شـود. ازدواج   تواند  حدي كه هيچ چيز نمي به
وي با كاووس نيز خالي از حوادث نبوده است. پـس از جنـگ كـاووس بـا شـاه      
هاماوران ـ كه پادشاه ايـران پيـروز شـد ـ بـه كـاووس گفتنـد سـودابه شـاهزادة           

  هاماوران دختري زيبا و خواستني است:
  كه از سرو باالش زيباترست
  ستز مشك سيه بر سرش افسر
  به باال بلند و به گيسو كمند

  زبانش چو خنجر لبانش چو قند
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  بهشتي است آراسته پر نگار
  )8(چو خورشيد تابان به خرّم بهار

جوييِ  كاووس خواستار او شد و دختر را از پدرش به زني خواست. جفت
سودابه از همان داستان نيز پيداست چه وقتي شاه هاماوران در اين كار دودل بـود  

  ديد و راي سودابه را پرسيد: يي از دختر دلبند را دشوار ميو جدا
  بدو گفت سودابه گر چاره نيست
  از او بهتر امروز غمخواره نيست

  كسي كو بود شهريار جهان
  بر و بوم خواهد همي از مهان

  به پيوند با او چرايي دژم؟
  كسي نسپرد شادماني به غم

  بدانست ساالر هاماوران
  )9(د گرانكه سودابه را آن نيام

سرانجام سودابه به همسري كاووس درآمـد. وقتـي دختـر را بـه سـراپردة      
  تر شد. كيكاووس آوردند پادشاه زيباپسند دلباخته، شيفته
  ز هودج برآمد يكي ماه نو
  چو آراسته شاه بر گاه نو

  ز مشك سيه كرده بر گل نگار
  فرو هشته بر غاليه گوشوار

  دو ياقوت رخشان دو نرگس دژم
  و ابرو چو سيمين قلمستون د
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  نگه كرد كاووس و خيره بماند
  )10(به سودابه بر نام يزدان بخواند

  

آثار اين دلدادگي كاووس به سودابه تا پايـان زنـدگاني سـودابه محسـوس     
اش مـانع   شـده  خواهد بـر او سـخت بگيـرد دلِ از دسـت     است و هرجا پادشاه مي

  اوست.
او بـه صـورت همسـري    در سرتاسر سرگذشت سودابه فقط يك جا چهرة 

دوسـتي وي ناشـي از    درخشد و آن همان ابتداي كار است كه شايد شوي باوفا مي
پوشيدگي دوران دوشيزگي باشد كـه هنـوز آثـارش در او بـاقي اسـت. شـرح آن       
مهرورزي و وفاداري از اين قرار است كه يك هفته پـس از زناشـويي كـاووس و    

ماني فراخواند و در دل قصد داشت وي سودابه، شاه هاماوران داماد خود را به مه
بـرد كـاووس را از رفـتن     را گرفتار سازد. سودابه كه چنين گماني به پدر خود مي

باز داشت. ولي كاووس كه شـاه هامـاوران و لشـكرش را بـه مـردي بـه چيـزي        
شمرد نشنيد و رفت و ناجوانمردانه به دامش افگندند. شاه هامـاوران، پادشـاه    نمي

ودرز، طـوس و ديگـر دليـران را اسـير كـرد و بـه دژي كوهسـتاني        ايران، گيو، گ
اي به دنبال سودابه گسيل كـرد كـه بـه     فرستاد، سپس گروهي را با عماري آراسته

  نزد پدر برگردد. پاسخ سودابه به ايشان يادكردني است:
  

  چو سودابه پوشيدگان را بديد
  به تن جامة خسروي بردريد

  به مشكين كمند اندر افگند چنگ
  به فندق گالن را به خون داد رنگ
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  بديشان چنين گفت كاين بند و درد
  ستوده ندارند مردان مرد

  چرا روز جنگش نكرديد بند
  كه جامه زره بود و تختش سمند
  جدايي نخواهم ز كاووس گفت

  اگرچه ورا خاك باشد نهفت
  چو كاووس را بند بايد كشيد

  )11(گنه سر ببايد بريد مرا بي
ه از پاسخ دختر آگاه شد برخالف ميل دل خويش او را نيز شاه هاماوران ك

ديـده در دژ پرسـتنده و غمگسـار     به نزد كاووس به زندان فرسـتاد. سـودابة سـتم   
پادشاه ايران بود تا سرانجام رستم به جنگ آمد و سـپاه هامـاوران را بشكسـت و    

  كاووس و سودابه از بند رهايي يافتند.
صورت زني وفادار به همسرِ خـود   ودابه بهاين تنها موردي است كه مقام س

زند بيش از آن كه شايستة شـهبانويي بلندمرتبـه    واالست. بعدها آنچه از او سر مي
رهوس و دلِ خواهشگر خـويش  پباشد درخورِ زني است كه اختيار خود را به تنِ 

سپرده است. دور نيست كـه ايـن وفـاداري و پايـداري سـودابه هرگـز از خـاطر        
خصــوص كــه زيبــايي و دلربــايي او در دل پادشــاه  بــه )12(ه باشــد.كــاووس نرفتــ

انگيخت و سودابة تندرسـت و شـاداب و جـوان     دوست ميل و هوس برمي جمال
بارور مي شد و از پادشاه كودكاني خُرد داشت. شاهزادة هاماوران ديگـر در خانـة   

جانـب  كاووس ريشه كرده بود و انديشة اين فرزندان نيز كاووس را بـه مراعـات   
  داشت. سودابه وامي
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*  
اينك برخورد سودابه با سياوش ديدني است. روزي كه پسـر و پـدر بـاهم    

اند سودابه ناگهان از در وارد مي شود. زن كامجوي در نخستين ديـدار كـه    نشسته
  بازد: بيند بدان جوان زيبا و پرطراوت دل مي شاهزادة برنا و برومند را مي

  چو سودابه روي سياوس بديد
  انديشه گشت و دلش بردميد پر

  چنان شد كه گفتي طراز نخ است
  و يا پيش آتش نهاده يخ است

شود اما شاهزادة جوان هنوز  پس مشكل مهم زندگي سياوش آغاز مي از اين
فرسـتد و   با دشواري كار آشنا نشده است. سـودابه نخسـت كسـي را پنهـاني مـي     

  گونه مردانه است: ش بدينخواند. پاسخ سياو سياوش را به شبستان شاه فرا مي
  بدو گفت مرد شبستان نيم

  مجويم كه با بند و دستان نيم
كنـد كـه    نشيند. روز ديگر از كـاووس درخواسـت مـي    سودابه از پاي نمي

گويد همه روي پوشيدگان آرزوي ديـدن او را   سياوش را به شبستان فرستد و مي
مهرآميـز سـودابه ـ كـه      اصـرار ». نمازش بريم و نثار آوريـم «داريم و منتظريم كه 

افتد. سودابه كار خود را  رود ـ كارگر مي  نامادري است و از او چنين انتظاري نمي
تـر از   با هنرمندي از عهده برآمده است. كاووس او را نسبت بـه سـياوش مهربـان   

  بيند. مادر مي
  بدو گفت شاه اين سخن درخورست

  بر او مر تو را مهر صد مادرست
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خواهـد   كند كه وقتي سياوش را مـي  شاه چنان اثر مي سخنان سودابه در دل
فرمايد به مشكوي او به ديدن خواهران و پيوستگان برود، آنجا هم سودابه را  و مي

رود. انــدك انــدك بــا  خوانـد. ســياوش در انديشــه فــرو مـي   مــي» مهربـان مــادر «
هـاي وي و نيـز    گـردد. تأمـل و انديشـه    آشـنا مـي   دشواريهاي محيط زندگي خود

كم گرد بدگماني بر دلـش   خش به شاه نمودار خردمندي و دوربيني اوست. كمپاس
از سـر انديشـه و بيـداردلي     كوشد تا آن را از ضمير خود بشـويد.  نشيند اما مي مي

پندارد كه شايد پدر قصد دارد او را بيازمايد. از سودابه نيز به شك است  چنين مي
دهـد كـه حـاكي از مـنش      پاسـخي مـي  و از برخورد با او در بيم. سرانجام به پدر 

  پهلواني و مردانگي اوست:
  مرا راه بنما سوي بخردان
  بزرگان و كارآزموده ردان

  دگر نيزه و گرز و تير و كمان
  بپيچيدن اندر صف بدگمان
  دگر تخت شاهي و آيين بار
  دگر بزم رود و مي و ميگسار
  چه آموزم اندر شبستان شاه

  به دانش زنان كي نمايند راه؟ 
  ر ايدون كه فرمان شاه اين بودگ

  از آن پس مرا رفتن آيين بود
كنــد ولــي از راي خــود  كــاووس از جــواب پســر اظهــار خشــنودي مــي 

خصوص كـه   گردد و پيداست اثر سخن سودابه در دل او تا چه حد است به برنمي
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بيند. اما حاصل سـخن سـياوش    به چيزي بدگمان نيست و مانعي در اين كار نمي
  .)13(رود نه به خواست خود ت كه به فرمان شاه به شبستان مينيز اين اس

ديگر روز بامداد بـه دسـتور كـاووس، سـياوش همـراه مـردي خردمنـد و        
خاطر اسـت   نهد. شاهزاده نخست آسوده روحاني به نام هيربد، به شبستان روي مي

ـ   گيرد و به شبستان وارد مي ولي همين كه هيربد پرده برمي ه شوند هراسي پنهـان ب
افگند. سودابه براي جلب دل شاهزادة جوان از هيچ چيز  جان سياوش چنگ درمي

آيند، سـراي را مشـكبار    . پردگيان همه به پيشواز سياوش ميفروگذار نكرده است
انـد   كنند. ديباي چيني گسـترده  اند و درم و دينار و گوهر پيش پاي او نثار مي كرده

زمي برپاست كه عاشقي با دستگاهي و مي و رود و رامشگر حاضر است و چنان ب
تواند كرد و اين همه نمـودار اسـتادي سـودابه     شاهانه در انتظار معشوق فراهم مي

است در كارِ دلربايي. وي چون ستارة فروزان اين بزم خويشتن را آراسته و بـراي  
  قرار است: ديدار شاهزاده بي

  سياوش چو اندر شبستان رسيد
  يكي تخت زرين رخشنده ديد

  ر و بر ز پيروزه كرده نگارب
  به ديبا بيراسته شاهوار

  بران تخت سودابة ماهروي
  بسان بهشتي پر از رنگ و بوي

  نشسته چو تابان سهيل يمن
  زلفش شكن بر شكن دسر جِع
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  يكي تاج بر سر نهاده بلند
  فرو هشته تا پاي مشكين كمند

و بـه اسـتقبال   آيد  بيند به شتاب از تخت فرود مي سودابه شاهزاده را كه مي
آميـز او بـر روي    هاي اشتياق گيرد اما بوسه رود. زماني دراز وي را در بر مي او مي

هـا از خـون و گوشـت سـودابه      سياوش مادرانه نيست. به عبارت ديگر اين بوسه
  يابد: گيرد نه از جان او. اين نكته را سياوش نيز زود درمي مايه مي

  همي چشم و رويش ببوسيد دير
  يدار آن شاه سيرنيامد ز د

  سياوش بدانست كان مهر چيست
  چنان دوستي نز ره ايزدي است
  به نزديك خواهر خراميد زود
  كه آن جايگه كار ناساز بود

شـود و هـركس    گردد همة شبستان پرگفتگو مـي  سياوش كه از آنجا باز مي
تـو گفتـي بـه مـردم نمانـد      «گويد كـه   به نوعي از زيبايي و برومندي او سخن مي

تـر   شـنود نـاگزير شـيفته    ها را در حق معشـوق مـي   . سودابه كه اين ستايش»همي
  گردد.   مي

سـتايد و   سياوش در پيش پدر فرّ و شكوه شبستان شاهي را خردمندانه مـي 
پيشـه از سـودابه نيـز     كنـد. پادشـاه سياسـت    كاووس را از اين راه خوشـحال مـي  

تار چگونـه يـافتي، آيـا    پرسد سياوش را در فرهنگ و راي و باال و ديدار و گف مي
گويـد   درخور اين همه آوازه هست؟ بديهي است سودابه نيز سياوش را آفرين مي

كند كه ميل دارد يكي  جويد و به شاه پيشنهاد مي و براي ديداري ديگر فرصت مي
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از دختران خويش را به شاهزاده به زني بدهد. لحن فريبكار سودابه ايـن بـار نيـز    
انديشـد. بـدين سـبب     كه به آيندة پسر دلبند خويش ميلسوز دشبيه مادري است 

كند كه بايد  خواند و به او سفارش مي پذيرد و سياوش را مي كاووس نظر او را مي
زني براي خود برگزيند. سياوش آزرمگين، از بيم آن كه مبادا كار به دست سودابه 

از دخالـت   پـذيرد و نگرانـي خـود را    گويد هركس را پادشاه برگزيند مي بيفتد مي
كند. كاووس كـه از آنچـه در پشـت پـرده هسـت آگـاه نيسـت         سودابه پنهان نمي

كوشد خاطر سياوش را مطمئن كند كه دل سودابه بـا او بـه مهـر اسـت و نيـز       مي
  گردد اما: گويد همسرت را تو خود بايد برگزيني. سياوش از نزد شاه برمي مي

  گر نهاني ز سودابة چاره
  جگر همي بود پيچان و خسته

  بدانست كان نيز گفتار اوست
  همي زو بدريد بر تنش پوست

  

آرايد و هيربد را پي  سودابه بار ديگر شبستان و روي و موي خويش را مي
جويد كه نـرود ولـي از روي اضـطرار     فرستد. شاهزادة جوان چاره مي سياوش مي

را يكايـك  نهد. در شبستان سودابه دختران خوبروي  پيچان و لرزان پاي در راه مي
كنـد. دختـران    گويد و كسي را انتخاب نمي دهد. سياوش چيزي نمي بدو نشان مي

  گويد: ستايد و مي روند سودابه زيبايي سياوش را از صميم دل مي كه مي
  هر آن كس كه از دور بيند ترا

  شود بيهش و برگزيند ترا
  

دهـد و نـاگزير    پرسد كرا پسنديدي؟ سياوش پاسـخي نمـي   سپس از او مي
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ماند زيرا از مكر و حيلة پادشاه هاماوران و كارهايي كه از اين پـيش بـا    اكت ميس
گـردان، سـودابه كـه     كاووس كرده بود آگاه است و از پيونـد بـا خـانوادة او روي   

گويـد اگـر بـا     آيد. به سياوش مي بيند خود به سخن درمي شاهزاده را خاموش مي
دهم و پس از  ي دخترم را به تو ميمن به سوگند پيمان كني كه از گفتارم سر نپيچ

مرگ كاووس پادشاهي ترا خواهد بود. اما اينها بهانه است و غرض اصلي آن كـه  
دهـد و شـرم    سودابه برخورداري از تن و جان خويش را به سـياوش وعـده مـي   

  ند:ك نمي
  ام من اينك به پيش تو استاده
  ام تن و جان شيرين ترا داده

  ز من هرچه خواهي همه كام تو
  برآرم نپيچم سر از دام تو

  سرش تنگ بگرفت و يك بوسه داد
  همانا كه از شرم ناورد ياد

  رخان سياوش چو خون شد ز شرم
  بياراست مژگان به خوناب گرم
  چنين گفت با دل كه از كار ديو

  مرا دور داراد گيهان خديو
هايي است كه سياوش به مدد ايمان اسـتوار خـود از    اينجا يكي از لغزشگاه

گـذرد. تأملهـا و احـوال درونـي وي دريـافتني اسـت. بـا خـود          به سالمت مي آن
گويد محال است با پدر خيانت كنم و چنين راه اهريمني برگزينم. اما خـرد او   مي

چشم به درشتي سخن گـويم شـاه را بـر     دهد كه اگر با اين زن شوخ را هشدار مي
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درآيم. بـه سـودابه پاسـخ     من بدگمان خواهد كرد، همان بهتر كه با او از در نرمي
دهد: دخترت مرا بس است و تا او به حد رشد رسد دل مـن بـه كسـي ديگـر      مي

  نخواهد گراييد؛ اينك اين سخن را با پادشاه بگوي و راي او را بپرس.
  و ديگر كه پرسيدي از چهر من

  بياميخت با جان تو مهر من
  مرا آفريننده از فرّ خويش

  چنين آفريد اي نگارين ز پيش
  تو اين راز مگشاي و با كس مگوي

  مرا جز نهفتن همان نيست روي
  سر بانواني و هم مهتري

  من ايدون گمانم كه تو مادري
دهـد كـه    آيد و سودابه به كـاووس مـژده مـي    سياوش از شبستان بيرون مي

شاهزاده خواستار دختر اوست و كسي ديگر را نپسنديده است. شاه ناآگاه شادمان 
اي  گويد: از بد و نيك هـر چـاره   ابه در انديشه است و با خود ميشود اما سود مي

خواهم كرد تا دل سياوش را به بند آورم اگرچه جان بر سر اين كار بـنهم. امتنـاع   
شاهزاده شيفتگي او را افزونتر كرده است از اين رو بار ديگر سـياوش را بـه نـزد    

قـراري و   راه آورد و با بـي كوشد با وعدة گنج و دختر او را به  خواند، مي خود مي
آلود خـود را بـه    شوريدگي كسي كه تنش از تب عشق در گداز است آغوش گناه

  گشايد: روي او مي
  بهانه چه داري كه از مهر من
  بپيچي ز باال و از چهر من
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  ام ام مرده كه تا من ترا ديده
  ام خروشان و جوشان و ازرده
  يكي شاد كن در نهاني مرا

  مراببخشاي روز جواني 
كمال پاكـدامني سـياوش و خـوي مردانگـي وي در پاسـخش بـه سـودابه        

گويد آن روز مباد كـه مـن بـه پيـروي از      متجلّي است كه با همه تهديدهاي او مي
وفايي كـنم. آنگـاه بـه     دل، دين به باد دهم و از مردي و دانش بگسلم و با پدر بي
يش انديشـيده بـود كـه    خشم برخاست و برفت. اما سودابه از كار نماند؛ وي از پ

اگر سياوش خودداري كرد چه كند. دسـت زد و جامـة خـويش را دريـد و روي     
خود را خراشيد و سخت فغان برداشت چندان كه هياهو به گوش كاووس رسـيد  
و به شبستان روي نهاد، سودابه را روي خراشيده و كاخ را پرگفتگـو و در تـب و   

  تاب ديد:
  خروشيد سودابه در پيش اوي

  ريخت آب و همي كند موي همي
  چنين گفت كامد سياوش به تخت
  برآراست چنگ و برآويخت سخت

  كه از تست جان و تنم پر زمهر
  چه پرهيزي از من تو اي خوب چهر

  بينداخت افسر ز مشكين سرم
  چنين چاك شد جامه اندر برم
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اينك گرفتاري و حيرت كاووس آغاز شده بود: يك طرف همسرِ گرامي و 
سوي ديگر فرزند دلبندش و از هردو جانب آبروي خـود وي در خطـر   زيباي او، 

نمـود امـا كشـتن سـياوش و      گفت سياوش كشتني مـي  بود. اگر سودابه راست مي
آمـد بـزرگ    خواست در اين پيش بدآوازه شدن نيز آسان نبود. بعالوه كاووس نمي

  تأمل كاري كند. بي
درخشد اما  مردي سياوش بيشتر مياز اين پس روح پاك و معصوم و جوان

شـود. سـودابه را، در ادبيـات غربـي، بـا       در مقابل نيرنگهاي سودابه نيز پديدار مي
ورزيـد مقايسـه    عشـق مـي   )16(، كه به ناپسري خـود هيپوليـت  )15(، زن تزه)14(فدر
كنـد و بـه    تـوزي نمـي   اما فدر پس از ناكامي در عشق هيپوليـت كينـه   )17(اند كرده

اساطير براي از ياد بردن اين اندوه بزرگ به سوراخ كردن برگهاي مورد روايتي از 
پردازد، حتي اتهام خيانت هيپوليت را نيـز او بـه زبـان     با سنجاق زلف خويش مي

نهد و حال آن كه سودابه زني است مكـار و   اش با تزه در ميان مي آورد و دايه نمي
او به كينه بدل شده اسـت و از   گرفتار هوس، از اين رو اكنون كه كام نيافته عشق

  گردان نيست. هيچ كاري بر ضد سياوش روي
خوانـد. از كـردار    كاووس در خلوت سياوش و سودابه را نزد خود فرا مـي 

كند ولي  خويش و فرستادن سياوش به شبستان پشيمان است و خود را مالمت مي
امن و شـود. شـاهزادة پاكـد    كاري است گذشته. از سياوش حقيقـت را جويـا مـي   

كـرد ـ نـاگزير بـا      بزرگوار ـ كه تاكنون به پاس آبروي پدر و نامادري رازداري مي 
توانست بـاز هـم    گويد. آيا سياوش مي صراحت و صداقت تمام ماجري را باز مي

گمان نه. زيرا اكنون پاي شرف و آبروي او در ميان اسـت   خاموشي پيشه كند؟ بي
زاد گذاشت؟ سودابه همان بهتان آبدانديشي توان به  بعالوه تا كي زني بدكار را مي
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افزايد كه از پشت شاه فرزنـدي   كند و بر آن مي انگيز را تكرار مي و سخنان عبرت
  در شكم دارد كه نزديك بود از ميان برود.

بويـد، از او   تواند كرد؟ بر و بازو و سراپاي سـودابه را مـي   كاووس چه مي
بوي اثري در تمام وجود سياوش نيست تراود اما از اين  رايحة مشك و گالب مي

پس چگونه ممكن است شاهزاده بدو دسـت سـوده باشـد؟ پادشـاه سـودابه را از      
خواهي پادشاه هامـاوران   خواهد او را به شمشير بكشد اما از كين راند؛ مي خود مي

هاي سودابه هنگام گرفتاري، و فرزندان خُـرد وي و   كند. ياد غمگساري انديشه مي
شود كه از خون زن درگـذرد. ناچـار    هنوز پر از مهر او بود سبب مي نيز دلش كه

  كند. انگيز سفارش مي سياوش را به پنهان داشتن اين راز رسوايي
اي  گر كـه آبسـتن بـود چـاره     اما سودابه از پاي ننشست. به ياري زني حيله

ابه شبي دارويي خورد و دو بچه افكند. سـود  انديشيد. به دستور سودابه آن زن نيم
شب فريـاد بـرآورد كـه كودكـان او      هاي نارسيد را در طشت زرين نهاد و نيم بچه

اند. بانگ وي كاووس را از خواب جهاند و چون شبگير به نزد سـودابه   سقط شده
هاي پسر تست و توانست بـاز   آمد وي اشك از مژگان گشود كه اين از بدكرداري

اخترشناسان يـك هفتـه در طـالع     شاه را به سياوش بدگمان كند. به دستور پادشاه
كودكان انديشيدند و سرانجام گفتند طفالن از پشت شاه نيستند. چون اين سـخن  
را به سودابه گفتند وي نيرنگي تازه انديشيد كه منجمان از بيم سياوش حقيقت را 

اند. سرانجام نيز به نيروي مددكارِ اشك متوسل شد و به شاه گفت اگـر ايـن    نهفته
ي گرفته شود در آن گيتي از داور جهـان داد خواهـد خواسـت. دل    داوري سرسر

داشـت. از   كاووس با سودابه نرم شد اما شك و ترديـد از جـان او دسـت برنمـي    
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جويي كرد گفتند تنها يك راه مانده است اگرچه بسيار دشوار است و  موبدان چاره
  .)18(گناه را زيان نخواهد رساند آن گذشتن متهمان از آتش است كه بي

كند ولي بار ديگر سياوش قامـت مردانـة    سودابه از رفتن در آتش امتناع مي
  نهد: افرازد و در برابر پرسش شاه دليرانه گام پيش مي خود را برمي

  به پاسخ چنين گفت با شهريار
  كه دوزخ مرا زين سخن گشت خوار

  اگر كوه آتش بود بسپرم
  از اين ننگ خواري است گر نگذرم

آتـش آن تصـوير    آلـود و شـعلة   دوسي از دو كوه هيزم نفتاي كه فر صحنه
اي سراسر سپيد پوشـيده و بـراي    كرده تماشايي است. سياوش بر اسبي سياه جامه

بدرود نزد پدر آمده است. كاووس در برابر پسـر شـرمگين اسـت و شـاهزاده بـه      
دهد كه از آتش خواهد  گناهي خود و رحمت يزدان متكي است و بدو نويد مي بي
بيند. دلها همه به مهـر سـياوش    ها را از زن بدكنش مي ذشت. فردوسي همة فتنهگ

كنـد.   تپد اما تنها سودابة بـدنهاد اسـت كـه هنـوز مـرگ سـياوش را آرزو مـي        مي
رود و پس از چندي با لباني پرخنده و رويـي   سرانجام سياوش مردانه در آتش مي

آيد. شـوري در   ش بيرون مياي بر دامنش باشد تندرست از آت آنكه لكه گلگون بي
خواهد سودابه را از ميـان   ستايد و مي گردد. كاووس پاكي پسر را مي شهر پديد مي

گذارد كه سـياوش بـه    گري مي بردارد ولي زن بدكار آخرين تير را در تركش حيله
فرمايد زن را به دار زننـد ولـي    جادوي زال از گزند آتش ايمن است. كاووس مي

خواهـد   كنـد و از پـدر مـي    دي سياوش بار ديگر تجلّـي مـي  بزرگواري و جوانمر
داند شاه از خشم خود بر او پشيمان خواهد  خصوص كه مي سودابه را ببخشايد به
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گردانند و انـدك انـدك شـاه بـا او بـر سـر مهـر         شد. سودابه را به شبستان باز مي
را بر ضد كوشد پدر  هاي سياوش باز مي آيد. اما زن بدكنش در برابر بزرگواري مي

رسد كه افراسياب با سپاهي انبوه به ايران روي  پسر برانگيزد. در اين زمان خبر مي
خواهـد خـود بـه جنـگ بـرود.       شود كه مي نهاده است. كاووس چندان دلتنگ مي

پذيري پدر به تنگ آمده است خـود   سياوش كه ديگر از فريبهاي سودابه و افسون
گ افراسـياب بـرود تـا هـم از محـيط      شود كه بـه جنـ   داوطلب اين كار خطير مي

  بار درگاه كاووس آسوده شود و هم نام جويد. دسيسه
اي ديگر از مـنش پهلـواني سـياوش، در     پس با جنبه راست است كه از اين
تـوان فرامـوش    شويم ولي از سوي ديگـر نمـي   رو مي جامة سپهساالري دلير، روبه

هاي پست نامـادري و تلـون    گري كرد كه شاهزادة نجيب و درستكار از گزند حيله
بـرد. كـاووس نيـز بـي هـيچ       رنگ جنگ پناه مي مزاج پدر به ميدان مرگبار و خون

  كند. نمايد و پسر را با رستم روانة نبرد مي درنگي با اين كار موافقت مي
روسـت. پـس    سرشت با سرنوشتي شوم روبه در كار جنگ نيز شاهزادة پاك

به پادشاه و پيـروي از همـه دسـتورهاي     از پيروزي سياوش در بلخ و گزارش آن
اند و افراسياب نيز به خواب ديده است كه خاندان  كاووس، تركان سخت ترسيده

گراينـد و شـرايط    شود از اين رو تورانيان به آشتي مـي  او به دست ايرانيان تباه مي
شـود و هـم جنـگ و     پذيرند. بدين ترتيب هم سپاه ايران پيروز مـي  ايرانيان را مي

پذيرد اما كاووس پس از آگاهي از اين اخبـار بـا رسـتم ـ كـه       ريزي پايان ميخون
ايد و از سر  كند كه شما فريب خورده خود نامة سياوش را برده است ـ درشتي مي 

ايد و به سـخنان   آسايي و براي برخورداري از خواسته و هدايا صلح را پذيرفته تن
  نهد. رستم وقعي نمي
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؛ »پيامي به كـردار تيـر خـدنگ   «ي است تلخ پاسخ كاووس به سياوش سخن
حاصل سخن آن كه چون اين نامه به دست تو رسد صد تن پيوستگان افراسـياب  
را كه گروگانند با بند گران به پيشگاه فرست و با افراسياب به جنگ پرداز و اگـر  

آيد بسپار و خود بـاز گـرد.    شكني بيم داري سپاه را به طوس كه اينك مي از پيمان
خصـوص كـه رسـتم نيـز از      شود بـه  غاز ميآبزرگ ديگري براي سياوش  مشكل

بست اسـت و سـياوش بـار     كاووس آزرده و به سيستان رفته است. همه راهها بن
شـكني   كار بستن فرمان كـاووس ننـگ پيمـان    ديگر در دست سرنوشت گرفتار. به

سـتگي  دربر دارد و باز گشتن به درگاه و سپاه را به طـوس سـپردن نمـودار ناشاي   
  توزيها. ها و كين خواهد بود و باز سودابه است و دسيسه
گزيند، تنها راهي كه مانده اسـت و او را   سرانجام سياوش راهي ديگر برمي

گويـد راسـت اسـت كـه فرمـان       دارد. به بهرام وزنگه مي از آن دو ننگ مصون مي
هزادة تـوان سـر تافـت. شـا     كاووس را بايد پذيرفت ولي از فرمان يزدان نيز نمـي 

نهد، صد تن پيوستگان افراسـياب را ـ    جوان از راه و رسم پهلواني پاي بيرون نمي
كه به نزد او گروگان بودند ـ با خواسته و هداياي پادشاه توران به پـيش وي بـاز    

اي از جهـان   خواهد كـه از تـوران بگـذرد و در گوشـه     فرستد و از او راهي مي مي
ندان دور از شفقت است كه حتي افراسـياب  اقامت جويد. رفتار كاووس با پسر چ

آيد و سرانجام به پيشنهاد پيران سياوش را بـه مهربـاني در تـوران     دلش به درد مي
كند كه او را چون فرزنـد   دارد و بارها سوگند ياد مي پذيرد و نزد خود نگاه مي مي

  .)19(خويش گرامي خواهد داشت
سياوش ايران را پشـت   ممكن است براي ما اين انديشه دست دهد كه چرا

سر نهاد و به مرز و بوم دشمن رهسپار شد؟ ولي اگر درنظـر بگيـريم كـه هـر راه     
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آبرويـي   شـكني و نـاجوانمردي و بـي    گزيد او را بـه پيمـان   ديگر كه سياوش برمي
توانست كرد همچنان كـه   رسيم كه كاري ديگر نمي كرد بدين نتيجه مي مشهور مي

بستگي را نتوانست بپذيرد و نـاگزير   يار ننگ دسترستم در برخورد خود با اسفند
كار او با اسفنديار به جنگ كشيد. بعالوه سياوش درنظر نداشت در توران بماند و 

پس نيز يك لحظه از ياد ايران فـارغ نيسـت. حتـي در آخـرين      ناچار شد و از اين
ز يـك را برمـي شـمارد بـا     هـا دارد و يـك   نامة خود به پـدر بـا آن كـه از او گلـه    

رود  كند. از مـرز ايـران كـه بيـرون مـي      جوانمردانه شادكامي شاه ايران را آرزو مي
چشمانش اشكبار است. در توران نيز همواره به ياد ايران و خـاطرات زابلسـتان و   

گرد نقـش كـاووس و رسـتم را بـر      روزگار مصاحبت با رستم است و در سياوش
  نگارد. ايوان مي

ار كوتاه سياوش در زندگي، بجز روزگار ن كه دوران شادماني بسيآشگفت 
گـذرد و از شـفقت پيـران     كودكي، همان ايامي اسـت كـه در غربـت تـوران مـي     

برخوردار است و همسراني چون جريره، دختر او، و فـرنگيس دختـر افراسـياب    
كند. با ايـن   بيند به وي اعتماد مي هايي كه از افراسياب مي گزيند و با مهرباني برمي

جا حرمت ميزبانـان   رنوشت نگران است اگرچه از روي فرزانگي همههمه او از س
بازي در حضور افراسياب به ايرانيان  كند و حتي در ميدان گوي خود را رعايت مي

كند به پيروزي در بـازي اصـرار نورزنـد تـا ناخرسـندي تورانيـان را        سفارش مي
شود كـه بـا    راضي نمي و يا به حرمت برادري گرسيوز با پادشاه ابداً )20(برنينگيزند

  .)21(او كشتي بگيرد
شاهزادة ايراني اگر در ايران از كيد سودابه ايمن نبود در اينجا نيـز گرفتـار   

شود، گويي او از همان روز كه  جوي چون گرسيوز، برادر افراسياب مي مردي كينه
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در حضور افراسياب نتوانست كمان سياوش را به زه آورد، خود را فرودست ديـد  
اي نيز در دلش پديد آمد. توجه روزافزون افراسياب بـه سـياوش و گمـان     دهو عق

آن كه ممكن است جاي ديگران را در دل شـاه تـوران بگيـرد گرسـيوز را بيشـتر      
خصـوص كـه افراسـياب بـه سـياوش       برانگيخت كه سياوش را از ميان بردارد بـه 

بـود ـ اينـك     گرد ـ كه داماد شاه ساخته  دژ و سياوش كشوري بخشيده بود و گنگ
  اي فراوان داشت. به خرمي و آبادي آوازه

 ةگرد و ديدن دستگاه فرنگيس و همسرش، با همـ  رفتن گرسيوز به سياوش
بزرگداشت سياوش نسبت به گرسيوز، بيشـتر مغـز و دل وي را بـه جـوش آورد     

خصوص كه در اين سـفر بـه اصـرار گرسـيوز، سـياوش در ميـدان چوگـان و         به
زره و دمـور   تنه گروي ها كرد و يك ازي در برابر تركان هنرنماييبازي و تيراند نيزه

منت سالح به سـرپنجة توانـا از    پهلوانان توراني را مغلوب كرد و آن هر دو را بي
  زين برگرفت.
كوشـيد كـه سـياوش را از    » دامنه دار«پس گرسيوز با مكر و دستاني  از اين

رانـي بـيم داد كـه وي بـه فكـر      چشم افراسياب بينـدازد. بـرادر را از شـاهزادة اي   
كـرد و در   پادشاهي است. افراسياب كه از سياوش خطايي نديده بـود درنـگ مـي   

هـاي   انديشه بود كه شاهزاده را بخواند و به نزد پدر باز فرستد. سرانجام وسوسـه 
پياپي گرسيوز مؤثر افتاد و افراسياب همو را به نزد سياوش روانه كرد كه چنـدي  

  اه آيد.با فرنگيس به درگ
با خوشحالي به راه افتاد ولي پيشاپيش بـه سـياوش پيـام    » ساز گرسيوز دام«

شاه او را پذيره نشود زيرا بـه فرهنـگ و    شاه و كاووس داد كه به جان و سر توران
نهاد در انديشه شد. با آن  بخت و فرّ و نژاد او از گرسيوز برتر است. شاهزادة پاك
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» نيكخـواه «ي نهـان اسـت هنـوز گرسـيوز را     گفت در ايـن كـار راز   كه در دل مي
. با همة اينهـا گرسـيوز را از ايـوان تـا كـوي پيـاده اسـتقبال كـرد.         )22(پنداشت مي

گرسيوز وقتي پيام افراسياب را داد و ديد سياوش شادمانه آهنگ رفتن به نزد شاه 
توران را دارد دانست كه اگر وي به پيش افراسياب رسد خياالت او نقش بـر آب  

اي ديگر انديشيد و اشك از ديده فرو باريـد. سـياوش    هد شد از اين رو حيلهخوا
دلير و جوانمرد به همدردي سـخن گفـت كـه انـدوهت از چيسـت؟ اگـر بـراي        
شادماني تو بايد جنگ درپيوست دريغ ندارم و اگر افراسياب از تو مهـر بگسسـته   

ياوش را بيم داد جويي خواهم كرد. گرسيوز س روم و چاره است خود به نزد او مي
ام چون افراسياب قصـد كشـتنت را دارد. هرچـه سـياوش      كه از براي تو در غصه

سـپاه بـا تـو بـه درگـاه       بيـنم و بـي   گفت كه من چنين چيزي در رفتار پادشاه نمي
خواهم آمد و دلِ روشنِ خود را به افراسياب خواهم نمود، گرسيوز به اصرار وي 

وردن سپاه برانگيخـت. سـپس گفـت مـن خـود      را از آمدن باز داشت و به گرد آ
خواهم كوشيد كه دلِ افراسياب را با تو بر سـر مهـر آورم و حاصـل كـار را پيـام      

اي نوشـت كـه    خواهم داد. بدين ترتيب سياوش فريب خورد و به افراسياب نامـه 
  به واسطة نالندگي فرنگيس اكنون از آمدن به درگاه معذور است.

ـ  بـه شـتاب   » زبـان پـر دروغ و روان پرگنـاه   «ود. دنيا به كام گرسيوز شده ب
پذيري روي  برگشت و به افراسياب گفت كه سياوش او را خوار داشته و از فرمان

گردانده است. بعالوه سپاهي فراوان گـرد آورده اسـت؛ اگـر ديـر بجنبـي جنـگ       
خواهد كرد و دو كشور را به مردي به چنـگ خواهـد آورد. ايـن بـار افراسـياب      

گرسـيوز  «گ روي نهاد ولي سياوش پاكدل هنوز به اين اميد بـود كـه   ناچار به جن
از نزديك شاه مژدة آشتي خواهد آورد و ناگزير با ياران خـود راه ايـران   » نيكخواه
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را در پيش گرفت. سرانجام افراسياب با سپاهي آمادة كارزار دررسيد و با سياوش 
ت كه ما با تورانيان بـه آشـتي   داش رو شد. شاهزاده ايرانيان را از جنگ باز مي روبه

چرا كشـت خـواهي   «ايم و عهدشكني روا نيست و به افراسياب گفت:  پيمان كرده
چـرا بـا زره نـزد شـاه     «گناهي  گرسيوز به پاسخ برخاست كه اگر بي» گناه؟ مرا بي
آنگاه سياوش دريافت كه از گرسيوز فريب خورده اسـت. بـا ايـن همـه     ». آمدي؟

مله و جنگ داد سياوش به واسطة پيماني كـه كـرده بـود    وقتي افراسياب فرمان ح
  به تيغ و خنجر دست نيازيد و كسي را از ياران به جنگ كردن فرمان نداد.

ايرانيان شكسته شدند و سياوش مجروح و به خواري اسير شـد امـا در دل   
خواسـت از آيـين    سرافراز بود. اگر به شمشير دست نبرد بدان سبب بود كه نمـي 

عهدي دست بكشد. هرچند پيلسم، برادر كهتر پيران، افراسياب را  ستمردي و در
ــرادر را    ــان برحــذر داشــت، گرســيوز ب از كشــتن ســياوش و خونخــواهي ايراني

ترساند كه مار خسته را در آستين نبايد پرورد. افراسياب به زاري دختـر خـود    مي
زره، در  رويفرنگيس هم در اين باب اعتنايي نكرد. سرانجام به اشارة گرسـيوز گـ  

همان جايي كه روزي سياوش و گرسـيوز تيـر انداختـه بودنـد، شـاهزادة دليـر و       
نيكومنش ايراني را ناجوانمردانه سر بريد و از خون او گياهي از زمين روييـد كـه   
خون سياوشانش نامند. اين است پايان كار سياوش كه فردوسي را نيز بـه حيـرت   

  افگنده است:
  هميچپ و راست هر سو بتابم 
  سر و پاي گيتي نيابم همي

  يكي بد كند نيك پيش ايدش
  جهان بنده و بخت خويش آيدش
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  يكي جز به نيكي زمين نسپرد
  همي از نژندي فرو پژمرد

اي اسـت دليـر و    انگيز، شاهزاده سياوش در همة مراحل اين سرگذشت غم
ـ   سخت پابند اصول مردانگي و پهلواني، درست ه پيمان و باشـرف و دور از هرگون
آگاه. حقيقـت و رعايـت نـام و ننـگ      لغزش و گناه، و در عين دليري فرزانه و دل

چندان در نظر او مهم است كه در دم آتش رفتن و جان بـاختن و تـن بـه كشـتن     
سپردن در نظرش چيزي نيست. چندان كه پيران نيـز يكـي از سـه صـفت عمـدة      

  .)23(شمرد سياوش را راستي در گفتار و كردار مي
انگيـز اسـت تـا     نـدرت، بيشـتر غـم    كه رفتار و سـخنان او بـه  راست است 

و هنگامي كه در نزد بهرام  )24(تابي او در مرگ مادر حماسي، از آن جمله است بي
، يا وقتي كه از كشته شدن خود در غريبـي سـخن   )25(كند رزوي مرگ ميآو زنگه 

دسـت  . طـرز گرفتـار شـدن او بـه     )26(نمايـد  رانـد و بـا فـرنگيس درد دل مـي     مي
و نيز صحنة كشته شـدن و   )27(افراسياب، پالهنگ بر گردن نهادن و پياده كشاندنش

سخت دردانگيز است امـا وقتـي در آخـرين روزهـا اسـب خـود        )28(سر بريدنش
كند تا گيتي را بكوبد و بـه   شبرنگ بهزاد را به ركاب دادن به كيخسرو سفارش مي

كنـد كـه بـه دسـت      را پـي مـي   مين را از دشمن بروبد و ديگر مركبانزنعل خود 
همه از روح مردي دليـر   )30(و نيز آخرين نيايش او به درگاه يزدان )29(دشمن نيفتد

آيـد و او را از روي   تراود. سرانجام نيز سياوش است كه به خـواب پيـران مـي    مي
. فريب خوردن سـياوش  )31(كند نوآيين و جشني نو و شب زادن كيخسرو آگاه مي

همه فرزانگـي و دوربينـي و احتياطهـاي شـاهزاده، از لحظـاتي       از گرسيوز نيز، با
كند كه خرد بيدار او خفتـه اسـت امـا در مصـيبتي چنـين هولنـاك و        حكايت مي



٢٤١ اي معصوم و روشن در شاهنامه چهره

تنها با نام و آبروي مـردي واالتبـار بلكـه بـا حيثيـت       مشكالتي بدين بزرگي كه نه
  ه.مردم كشوري بستگي دارد، گاه دست انديشه بسته است و پاي تدبير شكست

در كشتن سياوش مردم افراسياب را بدين نـاجوانمردي كـه از او سـر زده    
شود و هرچه بيشـتر   كنند. او نيز پس از چندي از كرده پشيمان مي است نفرين مي

فرهنگ و ناشايست بار آيد ولي  كوشد كيخسرو، فرزند فرنگيس و سياوش، بي مي
هـايش. رسـيدن خبـر     يگـر  شود و نه از چـاره  نه از پشيماني او سودي حاصل مي

كنـد و از او   كشته شدن سياوش به ايران، كاووس را نيز سـوگوار و پرانـدوه مـي   
بيشتر رستم و زال را. حق با رستم است كه ايـن بـدبختي را از كژرايـي كـاووس     

  بيند. مي
شـود و از   انگيز به خواري بـه دسـت رسـتم كشـته مـي      عاقبت سودابة فتنه

خيزد و خون سياوش انگيزة جنـگ   خواهي برميزمين خروشي بزرگ به خون ايران
شود. بار ديگر رستم، قهرمان بزرگ شاهنامه است كـه بـه    بزرگ ايران و توران مي

كند و تورانيان را به واسـطة رفتـار ناشايستشـان بـا شـاهزادة       سوگند خود وفا مي
  دهد. ايران، سخت كيفر مي

و كـامراني  بزرگي سياوش در مردانه زيسـتنِ اوسـت. يـك طـرف ناپـاكي      
است، يك سوي پاكمردي و بهتان و در آتش رفتن. جـانبي پيمـان شكسـتن و از    

پيمانـانِ   بيند و سوي ديگر وفا به عهـد و مردمـي، بـر روي هـم     خطر رستن را مي
عهدشكن تيغ نكشيدن، از سر پيمان نگذشتن و در اين راه سر دادن، بديهي است 

ه راه انسانيت و شرف را، هرقـدر  تنها از بزرگمرداني چون سياوش ساخته است ك
  پرخطر باشد، برگزينند و به بلندنامي زنده بمانند.
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