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∗∗∗∗سيد ابوالقاسم صانعي

تاثير اشعار فردوسي بر شبه قاره هند و پاكستان

چكيده

پيوند فرهنگي و فكري هندوان با ايرانيان از ديرگاه تاريخ به حيث عنصر مهم كمال هر دو قوم 
 تاريخي، ادبي و معنوي خدمت كرده است كه اين نكته در اكثر تأليفات ه يو ظهور مشترَكات يگان

به عبارت . اين مردمان چه از لحاظ تاريخي و چه از ديدگاه هنري منعكس شده استمختلف 
شناسي اسطوروي روزگار اوج جهاندر ديگر، همانندي هاي عقيدتي و فرهنگي اين مردمان هنوز 

 مردمان در مورد آفرينش، نخستين انسان و يكديگر شبيه اينپابرجا بود و اين رمز در اساطير به 
بررسي تاثير فردوسي بر شاعران .استه روي عالم و مانند آن به ظهور رسيدهنخستين پادشا

ونويسندگان شبه قاره و انعكاس عالقه مندي شاعر حماسه پرداز ايراني نسبت به اين سرزمين 
.افسانه اي موضوع بحث اين مقاله است

واريخيتويژه  كتاب هايبهشد،نوشتهشبه قارهدراسالميدورةدركههاييكتاب
تاريخكتابيكدست كمتاريخى،دورةهركه دربارةچنانبودند؛فارسيزبانبههمهحماسي،
محلي شبه قاره،زبان هايديگرواردووفارسيزبانبهحماسيكتبوشده استنوشتهمستند

يرويپبهقارهشبهسخنورانشاعران و .استآمدهوجودبهفردوسيشاهنامةازترجمه هايييا
درياپادشاهانحالبياندرمحذوفيامقصورمثمنبحر متقارببهمجموعهچندينفردوسياز

.سرودنددينمفاخر بزرگانذكر

شبه قاره، تاريخ، شاهنامه، حماسه،فردوسي:كليد واژه ها
مقدمه

نسان را سن هندوان در اساطير خود نخستين اشناس معروف ارتور كريستينبه نوشتة اسطوره
.گردددانند كه اين همان جمشيد ايراني از پادشاهان اولين اين مردم محسوب ميمي» ييمه«

∗ كستانايران در كويته پاجمهوري اسالمي  وابسته ي فرهنگي و رييس خانه فرهنگ 
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بحث تعيين وجه اين روابط و پيوندها، پيش از همه، با سرآغاز تاريخي به همديگر نزديك 
ي هابه نوشته. گيرد اساطير همگون آفريدن آنها پيوند ميشد،شدن اين مردم و چنان كه گفته 

نگاران اگر در عهد هخامنشيان نفوذ فرهنگ ايراني به تمدن هندي بيشتر و پيشتر مؤثر تاريخ
بود، به روزگار ساسانيان اين اثر صورت عكس پيدا نموده، جايگاه مشخّص دريافتن عناصر 

. فرهنگ هندي را در تمدن ايراني ثابت نموده است

ي در صورت اثر اندرزنامه و حكايات، فلسفه بخش مهم تأثير فرهنگ و تمدن هندي به ايران
اند كه منبعد براي ايجاد آثاري مستقل در قلمرو ادبيات فارسي باعث و حكمت به ظهور رسيده

البتّه، اين روند و تمايل هاي مؤثر فرهنگ اين دو قوم بحثي مفصل و جداگانه را .  استشده
اما در ميان اين نوع آثار ادبي . داردخواهد كه در دايرة بررسي هاي اين مقاله گنجايش نمي

اند، فارس و تاجيك كه در آن پيوندهاي مشترَك فرهنگي به طور برجسته انعكاس يافته
باشد كه هم در تجسم روابط فرهنگي هر دو قوم و هم در بازتاب ي فردوسي مي»شاهنامه«

به انجام رسانيده اي عناصر فرهنگ هندوان و خصوصيت هاي معين آنان خدمت هاي شايسته
. است

معرفي برخي از شاهنامه ها در شبه قاره
شاهنامهشيوهووزنبهكهدينيوحماسه هاي تاريخيوشاهنامه هامثنوي ها،ازبرخي
:آمده اند را در زير به اختصار معرفي مي كنيم پديدفردوسي

شاهنامه نادري
 نادر شاه افشار و فتح آن كشور كه آن را در  سروده نظام الدين عشرت سيالكوتي در باره حمله

: آغاز اين كتاب چنين است.  به اتمام رسانيد1162سال 
اه اقليم بخشـبه نام شهنش

ستاينده تاج و ديهيم بخش
:رنجيت نامه / ظفر نامه رنجيت سنگه 

به خاطر ارادت به.  ه ق290سروده شاعري هندو به نام كنهيال الل هندي است كه در سال 
.سيك ها ، اين مثنوي را سرود

:اين مثنوي در بحر شاهنامه است 
ه فردوس ، فردوسي پاكبازــب

به تحسين هندي زبان كرد باز
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شاهنامه اسالم 
. اثر بسيار پر ارزش حفيظ جالندهري به زبان اردو درباره سرگذشت پر افتخار اسالم است 

 از طرف اداره بومي اسالم آباد پاكستان چاپ گزيده اي از شاهنامه اسالم به زبان تركي و فارسي
.شده است
)منثور شاه امة( شاهنامههشمشيرخانيدلگشايتاريخ

جهانمردممورد پسندخودادبياوصافومطالبسبببهطرفيكازفردوسيشاهنامة
ازبيرونآنمطالعةفوق العاده،و ضخامتبودنمطولسبببهديگرطرفازوگرفتقرار

،)پادشاه  ( همايون شاه پسراكبرشاه،دورةدر .بودپادشاهانحكّام وبرايبويژهمردم،حوصلة
ق خالصة .ه1063سالدر .شودنوشتهشاهنامهتلخيصكهشدبشدت محسوساحتياجاين

بهتوكّل بيگقلمبه،شاهنامة منثورياشمشيرخانيدلگشايتاريخنامبهشاهنامهمعروف
/ق . ه1053سالازتوكّل بيگ .سكونت داشتكشميردرروزگارآن وي در.درآمدنگارش
پيشم1664/ق . ه1056سالدر. ماند،بودبنگالحاكمكهشاه شجاعخدمتدرم1663

 .ه1069سالدراورنگزيب،دورةازبعد .داد» دو صدي «منصب رااوداراشكوه .رفتداراشكوه
در شاهجهان،سالة26دورةدرتوكّل بيگ. آورددستبهدولتيشغلكانگره درم1659 / ق

وقايع « عنوان به صوبي دار كابلپيشغزنيندرداراشكوهطرفازم1652/ق .ه1063سال
 غزنين،تهانه داربرين،نشمشيرخادرخواستبهآنجا .شد فرستاده»امين«و»نويس
» شمشيرخان«غزنين ،درخواست حاكمبهتلخيصاين چون.نوشترافردوسيشاهنامةخالصة
1683/ق .ه1063سالدرشمشيرخانيدلگشاىتاريخ .استشدهمنسوباونامبهشد،نوشته

. درآمدنگارشبه شاهجهانپادشاهيدوراندرم
وجوداثراينازنسخة خطي50حدودپاكستانكتابخانه هايدرفقطمنزوي،فهرستطبق

نسختعداد .استموجودشمشيرخانيدلگشايخطي ازنسخة60هندكتابخانه هايدرودارد
پاكستان  بسياروهندشبه قارةدركتاباينكهاستاينبردالّدر شبه قاره،كتاباينخطي
.نمودكسبفراوانشهرتخودسبكواختصارسبببهكتاب اين.استبودهپسندمورد

زبانبهكتاباينبراي ترجمةكوشش هاگرفت،رونقاردوادبياتوبانزشبه قارهدرهمينكه
محمددرخواست سلطانبه .بوداردوادبياتمركزمهمتريندكنيازدهم،قرن در.شدشروعاردو

 .كردترجمهدكنياردويبهرابهشت اميرخسروهشتوزليخاويوسفخشنود،ملكعادلشاه،
.شدريختهاردوقالببهفارسياز ادبياتهكبوداثرياوليناينگويا

شاهنامهبحردرانجام گرفت،اردوبهفارسيازكهمنظومترجمه هايهمةدكنادبياتدر
العاشقينوتحفةق .ه1035سالدرغواصيالجمال ازبديعسيف الملوكمانندشده اند؛سروده
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شبه قاره در ... وق .ه1035درنصرتيمحمدازعشقگلشنوق .ه1035در رازيقطب
قديمي ترين .شدشمشيرخاني شروعدلگشايبامرتّبومنظّمطوربهشاهنامهمطالبترجمة
.گرفتانجامق .ه1207سالدركهمنسوب ميكنند،بهيم چنداللهبهراشاهنامهاردويترجمة
شبهادبياتبرهمرخانيدلگشاي شمشيبلكهفردوسي،شاهنامةفقطنهكهاستاينامرحقيقت
 سه:مي كنيماشارهآنخالصه هايوترجمه هاذيالً بهاست؛گذاشتهعميقيتأثيراتقاره

:مي باشدقرار زيربهگرفتصورتشمشيرخانياز تاريخمستقيماًكهاردوترجمة
،اسم .شدنگاشتهم1810/ق .ه1205سالدركهمنشي،چندلمواثر:  اردو شاهنامة-1
 . است»عجمخسروانصةق« آن تاريخي
/ ق.ه1276سالدركهاستمقبولمهدي خانميرزاتأليفكتاباين: اردو شاهنامة-2
.استموجوداينديا آفسكتابخانةدرانگلستاندرآنخطينسخة .شدسرودهم1851
سلطان اود،كمحاتقاضايبهبيگ سرور،رجب عليقلمبهترجمهاين: سلطان سرور-3
منتقل اردوزبانبهمجمالًراشاهنامهكهاستاينتراجماين هدف.آمدعملبهاختر،واجدشاه
.استنزديكترتاريخ شمشيرخانيبهمنشيل چندموترجمةمطالبتراجم،اينمياناز.كنند

كتاباينازكه خالصه هاييميشودهويدانكتهاينازشمشيرخانيدلگشايشهرتومقبوليت
:مانندآمده اند؛وجودبهنيز

م  / 1821ق .ه1237سالدربجنوريالدينليجمراتلخيصاين: شمشيرخاني خالصة
انجامجمنادياريبهاردويي نزديكدرشرقيهندكمپانيمقاماتازيكيكوندس،رچاردبراي
بهنسخهاين .استغزنويودمحمهجوباآنو  پايانكيومرثداستانباآنآغاز .استداده
.استصفحه106دارايونوشته شدهنستعليقخط

تاريخ برمشتملوشدهنوشتهنستعليقخطبهواستهربهگوانتأليف: الملوك مرآت .2
 .ه1178آننگارش سال.استشمشيرخانيو تاريخشاهنامهمبنايبروباب3درايرانمختصر

) .استسطر13داراىصفحههردارد وصفحه94كتاباين .استم1765/ق

نشانه هاي پيوند فرهنگي ايران و هند در شاهنامه   

 فردوسي را در بارة تاريخ  هاي دكتر شريف حسين قاسمي اهميت نوشتهيدانشمند هند
هاي به زبان پيدايش شطرنج بررسي نموده، معلومات آوردة او را با معلومات ديگر سرچشمه

، »چترنگ نامك«، »كارنامة اردشير بابكان«سكريت، پهلوي، عربي نوشته شده، چون سان
ها بازي هندي اشارهمسعودي كه در اين اثرها نيز به اين » مروج الذهب«ي سوبندو، »وسودتّه«
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اي رسيده است كه آن چه فردوسي در بارة شطرنج آورده اند، مقايسه نموده، به خالصهكرده
تر از آن است كه در خود منابع قبلي و بعدي هندي، ايراني و همچنين فصلاست، در حقيقت م
اين بيانگر آن است كه آثار عربي و پهلوي و يا روايات هندي در بارة شطرنج . عربي آمده است

آنچه فردوسي در مورد شطرنج نوشته، مبني بر رواياتي است كه غالباً . از منابع فردوسي نيست
يران شايع بود و او خودش از فردي فرزانه به نام شاهو در بارة شطرنج نقل در خود زمان او در ا

: گويدچنان كه مي. قول كرده است

ز شاهوي پير اين سخن ياد گير چنين گفت فرزانه شاهوي پير 

)4 ، 104-105 .(

دي و  ديگر تقويت پيوندهاي دوجانبة اقوام هنموردكه يادآوري اين نكته ضروري است 
هندي ي  طب قديمشهرتايراني كه فردوسي نيز از آن صرف نظر نكرده است، مربوط به 

.باشدشود كه يكي از منابع بزرگ طب در جهان و ايران ميمحسوب مي

از مدارك تاريخي معلوم است كه آموزشگاه پزشكي و بيمارستان معروف دانشگاه 
. بود، در دورة انوشيروان شهرت جهاني پيدا كردشاپور كه توسط شاپور اول تأسيس يافته جندي

انوشيروان براي استفاده از طب هندي طبيب مخصوص و رئيس اطباي خود، يعني برزويه را 
روانة  كرد، تا ضمن شناسايي دانش طب هند از پزشكان آنجا جهت كار در دانشكدة پزشكي 

ويه طبيب و انوشيروان در اين طبيبان هندي با دعوت برز. شاپور دعوت به عمل آوردجندي
دانشكدة پزشكي به آموختن اصول طب هندي مشغول بودند و چند كتاب از آثار طب هندي را 

يكي از پزشكان هندي . ترجمه كردند كه بعدها اين كتاب از پهلوي به عربي برگردان شد
 شاناق بود، و -را كه متعلّق به طبيب مشهور هندي » السموم«شاپور به نام كنگه كتاب جندي

). 72-71، 7(همچنين، كتاب جرّاح معروف هندي سوسروته را به پهلوي درآورد 

سيماي طبيب هندي به » شاهنامه«در . اندها از ديدگاه فردوسي نيز بيرون نماندهاين پديده
بيشتر . عنوان گشايندة مشكالت و دشواريها و شفابخشندة رنج و بيماريها تصوير يافته است

براي حلّ و فصل مشكالت به دانشمندان و طبيبان هندي مراجعت » شاهنامه«ها صاحب مورد
در كنار اين كه مناسبت وي با سرزمين هند و » پادشاهي سكندر«از جمله، در داستان . نمايدمي

آزمودن «ربطش با شاه اين سرزمين كيد هندي سخن رفته است، بخش مهمي به عنوان 
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موجود است كه در آن امتحان طبيب مورد بررسي قرار » ام كيداسكندر فيلسوف و پزشك و ج
: فرمايددر آغاز اين بخش فردوسي چنين مي. گرفته است

ار آن سروبن ساخته، ــچو شد ك

. اي پرداختهــن او جـــه آييــب

مرد، بپردخت از آن پس به داننده

. كه چون خيزد از دانش اندر نبرد

و جام بزرگ، ن گاــر از روغـــپ

. وف بزرگـر فيلســتاد بـــفرس

ر بمال، ـا بـــكه اين را بر اندامه

. سرين و ميان و بر و پشت و يال

دگي بفگني، ــانــا مــاي تــبياس

). 40-39، 1(به دانش مرا مغز و جان آگني 

: فرمايدنين ميپردازد و چمي اين داستان به طور مشخّص به آزمايش پزشكبعدتر در ادامه

بفرمود تا رفت پيشش پزشك، 

. كه علّت بگفتي چو ديدي سرشك

چيست، «: دي بدو گفتـسر دردمن

» كه بر درد آن كس ببايد گريست؟
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هر كس كه افزون خورد، «: بدو گفت

. نشيند خورش نشمردچو بر خوان 

خورش تندرست، اشد فراوانــنب

. ستتندرستي بجكه اوآنبزرگ

ون ترا دارويي، ــزم اكنـــبيامي

. اهان فراز آرم از هر سوييــگي

تندرست، كه همواره باشي تو زو

. د به دارو ترا تن بشستـايــنب

زايدت، ـا بيفـــان آرزوهـــهم

).43، 1. (چو افزون خري چيز، نگزايدت

 دارد كه از پيوندهاي يادآور بايد شد كه در همين داستان سكندر چندين مطالب جاي
هرچند بر اساس مطالب تاريخي سكندر، شاه يونان است، . كنندفرهنگ ايراني و هندي نقل مي

انديشة ايراني بودنش به شمار گر حاصل ي فردوسي افاده»شاهنامه«اما ظهور سيماي وي در 
 جام كيد، نامة هاي طبيب هندي،وابسته به اين، جزئياتي از اين داستان چون آزمايش. آيدمي

سكندر به فور هندي، جنگ سكندر با هندوان همگي وجود ربط قوي هر دو اقوام را بيان 
. سازندمي

آورد و از جنگ او با شاه هند فور فردوسي با آن كه سكندر را به مقابل هندوان به نبرد مي
راني و هندي را كند، ولي در ضمن نقل اين واقعات هم اصالً هدف و آرمانهاي مؤثر ايياد مي

حتّي اين روش تأثير و تصوير به حدي است كه در بيان جنگ سكندر با فور، . نمايدبازگو مي
آورد كه اصالً فردوسي با محبتي مخصوص از زبان سكندر نسبت به ايرانيان سخن به زبان مي

: اين نكته آرمان خود شاعر است
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از جنگ ايرانيان، «چنين گفت كه 

. امد زيانــي را نيــي كســز روم

دگان بد رسيد، ـــر از بنــبه دارا ب

. ه نديدــا زار و خستــكسي از شم

ا بگذرم، ـي شمــن بــبدين راه م

. ي بسپرمــه پـــا را بـــدم اژده

ور فور ـه رنجـــببينم از آن پس ك

. ردازد از من به رزم و به سورـــنپ

م به روم، ازگردم، بيايــو زو بـــچ

. ر آورم روي بومـه زيــبه مردي ب

سپاه، زدان و ايرانـار يـــرا يـــم

). 53، 1(» خواهنخواهم كه رومي بود نيك

جلوه » شاهنامه«هاي ديگر كه روش پيوندهاي فرهنگي ايران و هند را در يكي از بحث
سمت رفتن سكندر به شهر سازد، باز هم در همين داستان سكندر جاي دارد كه در قگر مي

مسلّم است كه اين برهمنان اصالً همان هندوان هستند كه با همين . برهمنان نقل شده است
اين جا و هم در موردهاي قبلي وقتي سكندر به . شوندنام برگرفته از دين اساسي خود ياد مي

سند و به اتّفاق ركند، در كالم آنان حكمت و اندرزهاي معيني به ظهور ميهندوان مراجعت مي
پژوهشگران اين نكته بيانگر آن است كه حكمت و اندرز هندي در تشكّل صورت و سيرت پند و 

.اندرز ايراني نقش مؤثّر دارد
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نويسند و به در بيان مناسبت سكندر به برهمنان نيز در اولين فرصت برهمنان به او نامه مي
سود بودن حملها و جهانگيري هاي او بقايي دنيا و بيگفتن اندرز و حكمت راجع به بي

: اين نكته را به گونة ذيل فردوسي به نظم درآورده است. پردازندمي

امه آن بخردان، ـــد پس نـــنبشتن

. وبدانــــه مــــدر شــبه نزد سكن

ه بود آفرين مهان، ــامــــر نـــس

. انـــار جهـــر شهريــــز دارنده ب

! هريار سترگاي ش«دگر گفت، كه 

. ان بزرگـزدان جهــــرا داد يـــت

ارض راي، يــچه داري بدين مرز ب

ان خداي؟ ـــــدگـــنشست پرستن

واسته ست، ــگر اين آمدن از پي خ

. و كاسته ستـــگمان نزد تخرد بي

ايي و دانش است، ــا شكيبـر مـــب

. ز دانش روانها پر از رامش است

ا نشايد ستد، ــيي از ماــــشكيب

). 98-97، 1.(…ه كس را ز دانش رسد نيز بد ــن
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هاي در دورة انوشيروان نيز كتب اخالقي مورد توجه قرار گرفت و پند و اندرز يكي از زمينه
ترجمة آثار هندي و يوناني باعث بروز تحول در اين زمينه . گذاري فرهنگ هند به ايران بودتأثير

). 312، 6( كتاب از منابع مختلف را ذكر كرده است 44ن دوره ابن النديم حدود شد كه در اي
داد و به وسيلة برزويه طبيب كتاب انوشيروان به حكمت و اخالق هندوان اهميت زيادي مي

را كه اصل سانسكريت داشته، متعلّق به مردم هند قديم بود و نام اصلي آن » كليله و دمنه«
هند به ايران آورد و دستور داد كه آن را به زبان رايج آن زمان، يعني است، از » تنترهپنچه«

. پهلوي ترجمه نمايند

ي فردوسي آن چه در بارة هند، جامعة هند و تاريخ آن »شاهنامه«قابل تذكّر است كه در 
اي باشد كه با پادشاهان ايراني رابطهتر از تاريخ كشورهاي ديگري ميآورده شده است، مفصل

دهد كه در آن زمان اطّالعات اظهارات نسبتاً مفصل فردوسي در مورد هند نشان مي. اندهداشت
ي خود به بهترين »شاهنامه«ايراني ها راجع به هند و جامعة هند زياد بوده و فردوسي آنها را در 

.وجه گنجانيده است

هاي سط قصهكند، در وداستان ديگري كه از پيوندهاي بزرگ هندوان و ايرانيان نقل مي
يابد كه شاه هند قصد تصرّف برخي از اين قصه از آن جا آغاز مي. پادشاهي بهرام گور جاي دارد

: دارداي نگاشته تأكيد ميكند و در نتيجه با مشورت وزرا بهرام به عنوان وي نامهحدود ايران مي

ردمند بر پاي خاست، ـــر خــــوزي

. اي داور دادراستـــچنين گفت، ك

م گشت، ـبييـــجهان از بدانديش ب

. وز اين مرز ما رنج و سختي گذشت

ور شنگل هندوان، ـامــر نـــمگ

. ده دارد روانـــه از داد پيچيــك

ن، ـــرز چيـــا در مـــــــز  ت
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.وب دارد زمينـرآشـــز دزدان پ

د، ـبه ايران همي دست يازد به ب

). 584، 1( سزد ار تيمارداري،ــدين كـــب

 خط سوژة اين داستان سفر بهرام گور به  و مالقات وي با شنگل، پاسخ نامة بهرام در ادامه
گيري در نسبت بهرام گور، كُشتن گرگ و اژدها به دست از جانب شاه هند، آزمايشهايي از گشتي

ختر شاه هند است كه نقطة اوج اين قصه ازدواج بهرام گور با د. شوندبهرام و امثال اين نقل مي
ي ايرانيان پيوندهاي خوني و خويش و تباري ايجاد نمودن آنها را بازگويي در كنار اظهار پيروز

از نظر ديگر، با ذكر ازدواج بهرام با دختر شاه هند قرابت نزديك اين دو قوم را فردوسي . كندمي
نتخاب بهرام را از دختران فردوسي واقعة ا. كنددر مراحل آغازين تاريخ خلقيت ها بازگو مي

: آوردشنگل چنين به قلم مي

بهار، ر بيامد چو خرّمـــه دختــــس

.گ و نگارــوي و رنـــبه آرايش ب

رو، «: به بهرام گور آن زمان گفت

. »دار نوـه ديـــاراي دل را بــــبي

رام و ايوان بديد، ـــز بهـــبشد تي

. يدان يكي برگزـاهرويــــاز آن م

بهاري سپينود نام، رّمــــو خـــچ

. همه شرم و ناز و همه راي و كام

ود را، ـل سپينـــدو داد شنگــــب
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). 611، 1(دود را و سرو سهي شمع بيـــچ

نهايت اين داستان با صلح و آشتي و تأكيد همديگرفهمي قومهاي هند و ايران به انجام 
يابد و يت بازگشتن شنگل به هند و بهرام به ايران تأكيد ميرسد كه اين نكته در نقل حكامي

: كندپسندي تفكر هندوان لب به اندرز گفتن باز مياين جا هم فردوسي با شيوة حكمت

پرست، آرا و يزداناه بتـــدو ش

. ودند با دست دستـا را بســـوف

كز اين پس دل راستي نشكنيم، 

.ژّي ز بن بركنيمـــهمي بيخ ك

ا جاودان، ــاشيم تـــادار بـــوف

). 623، 1(ردان ــسخن بشنويم از لب بخ

خواهد بيان سازد با نگاشتن اين داستان و بعد از ازدواج بهرام با دختر شاه هند فردوسي مي
كه اين مرحلة آغاز ارتباط فرهنگي و اجتماعي اين دو قوم محسوب گرديده، عهد شاهان افادة 

دهند كه وقتي شاهان هر دو كشور با هم دست مي. آيدها به شمار مييدن رابطهرواج تمام بخش
رسد كه در همين اثنا واقعاً سنگ تا جاودان بايد به همديگر وفادار باشيم، به نظر چنين مي

. شودمحكم اين پيوندها گذاشته شده است و تاكنون همان عهد به شايستگي اجرا مي

ي فردوسي از آن گواهي »شاهنامه«واي كلّي داستانهاي همين طريق، توجه به محت
دهد كه چون اين حماسة بزرگ ملّي سنّتهاي ديرينة فرهنگ ملّي تاجيكان را از عهد قديم تا مي

هاي تأثير فرهنگ هندي و عنصرهاي آن در صورت قصه و گيرد، جلوهزمان ساسانيان فرا مي
فردوسي با آفرينش اين حكايات و . رسدمشاهده ميشمار به داستان، تأثير اندرز و حكمتها بي

داستانهاي نادر توانسته است كه پيوندهاي قديمة فكري و فرهنگي ايرانيان و هندوان را بازگو 
نموده، به مشترَكات ادبي و معنوي، جايگاه و تأثير عناصر مدني اين مردمان به تشكّل ملّي 

آن عظمت و شكوهي كه هندوان در مسير تاريخ در در كنار اين، بازگوي . همديگر اشارت فرمايد



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٠٤٧

ي فردوسي آغاز يافته است »شاهنامه«تأليفات ادبي و تاريخي صاحب شدند، محض از همين 
.آيدكه نگارندة حماسة ملّي در تعيين اين مقام و منزلت تاريخي هندوان نيز مقدم به شمار مي

ساخت تنديس فردوسي توسط هندوان
نيانامواد يداشتيگرامي براوهندانيپارسدستبهي توسي فردوسسيتندنينخستساخت
نيهزارمجشندر .شدانجامي فردوسزادسالنيهزارمشادباشبهرانيابزرگي سراحماسه
نيفرنش،»خانصابروانينوشدستور «يهانامبهانيپارسازتنسهران،يادريفردوسزادسال
بهانيپارسازگريديشمارزينو»اينكلسارگورابهرام«و»واالاونيجديجمش «،دكنانيپارس
يآثار،يرانيايسراچكامهبزرگنياداشتيگراميبراكهشدندآنبرماركاريجپشوتناستير

يفردوسسيتندنينخستساختوماركاريجپشوتنكوششبهزديدرساعتبرجساخت. بسازند
سيتندنينخستنصبيچگونگ،دبوكارهانياازيانهنموتهراندريدانيمدرنصبيبرا

ومرزبزرگانبهانيرانيااحتراماز، نشانيفردوسابوالقاسمميحكن،يزمرانيايناميسراچكامه
اربابران،يابههمراهانوماركاريجپشوتنمسافرتدريديخورش1305سالدر. داردخودبوم
يسيتندساختيدربارهراانيپارسدرخواسترانيايملرآثاانجمنمشورتباشاهرخخسرويك
بابرابريفردوسسيتندآنگاه. شوديمرفتهيپذدرخواست،نياكهرسانديميآگاهبهيفردوساز

راس «نامبهيهنديسازسيتنددستبه.شوديمگرفتهقراربيتصووپسندموردكهيانمونه
سالدرسيتندنياساختكار. شوديمساختهمتردويبلنداباومينوتندووزنبه»بهادرماترا
تاپروانهنشدنصادروشيهايدشوارويجهانجنگبروزيولرسد،يمانيپابهيديخورش1319

1322بهمندهم.سازديمروروبهركرد،يدباراآنشكشيپ،يديخورش1323سالانيپا
يديخورش1323سالدر. شوديمزدهيفردوسسيتنديهيپايبناكلنكنينخست،يديخورش
سيتنداز،يبمبئبهورودهنگامدرحكمتاصغريعل،بهرانيايفرهنگاتيهمسافرتهنگام
كسترل،كلنليهاكوششوهندورانيايفرهنگروابطانجمنكمكباسرانجاموكردهديبازد
زينراهاتيمالوگمركپرداختازدولتدستوربهبنا. شوديمآوردهتهرانبهيبمبئازسيتند

دانيمدر1338سالتاسيتندنيا .شدنصبمجسمه1323ماهبهمندهمروزدروشدهمعاف
بهيفردوسابوالقاسمميحكازيگريدسيتندسال،نيادركهنياتااستاستوارتهرانيفردوس
استاديساخته .شوديمساختهكشورماننامورسازانسيتندازيقيصدابوالحسناستاددست
دانيمدرراهندانيپارسيشكشيپيجا1338سالدراستكارارامرمرجنسازكهيقيصد

دانشگاهدرشدهساختهانيپارسكوششبهكهيسيتندتاكنون،زمانآناز. رديگيميفردوس
.استدوختهعمرگذربردهيدات،يادبيدانشكدهيروروبهتهران
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: به زبان بنگالديش شاهنامه فردوسيترجمه 
اي از ميراث مشترك دو كشور فرهنگستان زبان بنگالدشي تاكنون كتب قابل مالحظهدر 

 وي به انتشار ايران و بنگالدش و ادبيات فارسي توسط اين موسسه منتشر شده است از آن جمله
و تدوين كتابي تحت عنوان چهل ترجمه كامل شاهنامه فردوسي به زبان بنگالي در شش جلد، 

 نيز نخستين كتاب "ليلي و مجنون"كتاب . توان اشاره كردشاعر ايران اثر محمد منصور الدين مي
رايزني فرهنگي .  بوده است1958چاپ شده از سوي اين فرهنگستان در آغاز فعاليت آن در سال 

راي تقويت اين ميراث  خود در بنگالدش بهاي فعاليتجمهوري اسالمي ايران در طي سال
هاي مهم صورت داده است ودر اين راستا چاپ و نشر آثار متعدد از سوي رايزني به ويژه در تالش

. معرفي فرهنگ و ادب فارسي مي توان اشاره كرد

نتيجه

اين .ارتباط عميق فرهنگي ميان ايران و كشورهاي شبه قاره بر كمتر كسي پوشيده است
 نشان داده شده است و محققان ايراني و هندي نيز در تحقيقات خود ارتباط در شاهنامه بخوبي

تاثيرپذيري از شاهنامه و ترجمه ي آن به زبان هاي رايج در شبه .به اين موضوع اذعان نموده اند
قاره نيز بيان كننده ي سابقه ي مراودات ديرين فرهنگي ميان دو ملت بزرگ ايران و هند و 

.پاكستان و بنگالدش است

 ها نوشتپي

 جلد ، به كوشش كمال عيني، ظاهر احراري، بهرام 9شاهنامه، . فردوسي، ابوالقاسم. 1
.  ص652-.7.،ج1966اف،دوشنبه، قلقل ديوانسيروس، علي

.  ص8،614.همان، ج. 2

. 1373تهران، . نخستين انسان، نخستين شهريار. سن، آرتوركريستين. 3

و اهميت تاريخي آن ، » شاهنامه«خچة پيدايش شطرنج در تاري. قاسمي، شريف حسين. 4
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**علي صباغيدكتر

تابوي نام در نامة باستان

چكيده
از واژگان كليدي و پر بسامد شاهنامه است؛ نامة باستان، همانند ديگر آثار حماسي از » نام«
دربارة نام به . نامداري و پرهيز از ننگ و بدنامي استا انجام پهنة كشمكش بر سر نام و آغاز ت

و تقابل آن با ننگ به معني رسوايي و بي اعتباري بسيار سخن گفته ... عتبار و معني آوازة نيك و ا
در اين جستار كوشش . نام در شاهنامه سخني به ميان نيامده است) حرمت(اند؛ اما پيرامون تابوي 

شود بر اساس شاهنامة فردوسي، تابوي نام ـ نكوداشت نام و علت آن از يك سو و ممنوعيت مي
دليل آن از سوي ديگر ـ گذاشتن دو نام بر يك فرد و پنهان داشتن نام اصلي و استفاده بردن نام و 

نقد و بررسي شود تا نشان داده شود كه در روند شكل گيري اسطوره         ... از نام در سحر و جادو و 
تن و كمبه ويژه در پيوند با نام، با وجود به حاشيه رفتاريخ، باورهاي شمني، سحر و جادوحماسه 

فروغ شدن همچنان دوام دارند و نمود اين باورها در حماسة ملي ايران و نيز در امثال و حكم و 
.آداب و رسوم تودة مردم كم و بيش پديدار است

. شاهنامة فردوسي، تابو، سحر و جادو، نام:كليد واژه ها
مهمقد

اهنامة فردوسي همچون ديگر و ش] 1[نام از واژگان كليدي و پر كاربرد در نامة باستان است
ها در حقيقت، گزارش نبرد و سلحشوري پهلواناني است كه براي به دست آوردن نام و حفظ حماسه

. اندآن جنگيده، حتي از جان گذشته
به از زندگاني به ننگ اندرون    به نام ار بريزي ز من ـ گفت ـ خون

)247 ب18 / 4: 1386فردوسي، (
ها و باورهاي همة ملل ها، افسانه، كه باوري اساطيري است در اسطورهنام) حرمت(تابوي 

. هاي مختلفي نمايان شده استاين انديشه در فرهنگ و ادب فارسي نيزبه شكل. نمود داشته است
ساخت آثار باور به حرمت نام، در گذر روزگاران، در مسير دگرديسي اسطوره به حماسه، در ژرف

ها و باورهاي يز، نفوذ و نمود پيدا كرده در دوران تاريخي هم در انديشهحماسي مانند شاهنامه ن

**  دانشگاه اراكعضو هيأت علمي
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تودة مردم رسوب كرده است تا جايي كه در ادبيات عاميانه، امثال و حكم و آداب و رسوم تودة 
. توان ديد و سنجيدهاي گوناگوني از باور به حرمت نام را ميمردم جلوه

شمني به اشعار مدح و سوگ و سپس حماسه و در نهايت اگر روند تكامل شعر روايي را از شعر 
انواع حماسه پي بگيريم طبيعي است كه به برخي از عناصر شمني برخورد مي كنيم كه به مرور 

باور به ) 20ـ19:  1386خالقي مطلق، . (اندزمان در ژرف ساخت ديگر انواع نفوذ كرده، باقي مانده
از جملة اين ... ديشة شمني و كاربرد نام در سحر و جادو و حرمت نام و پيوند نام با ناميده در ان

عناصر شمني است كه در حماسة بي بديل فارسي ـ شاهنامه ـ گهگاه رخ نشان داده در ادوار بعدي 
.و انواع ديگر ادبي نيز نمود يافته است

ت كه به دربارة نام و اهميت آن و ترادف و تقابلش با ننگ گفتارهايي جداگانه نگاشته شده اس
، از محمود بشيري و »نام و ننگ در شاهنامه«: توان رجوع كردها ميعنوان نمونه به اين نوشته

پنهان كردن نام از ديگران ـ حريفان ـ «از جالل خالقي مطلق، » نام و ننگ«طاهره خواجه گيري، 
نام و «حيمي و نوشتة مصطفي ر» نام خدا و نام انسان«از محمد علي داود آبادي، » توسط پهلوانان

.از محمد غالمرضايي و برخي آثار ديگر» ننگ از ديدگاه پهلوانان شاهنامه
هاي نام در ابعاد مختلف آن، در بخش) حرمت(در اين جستار كوشش مي شود كه تابو 

گفتني است كه ابيات . اساطيري و پهلواني شاهنامه بررسي شود و در محورهايي چند ارائه گردد
قاله، بر اساس شاهنامه چاپ دكتر جالل خالقي مطلق است و اعداد به ترتيب مستند در متن  م

.نشانگر سال چاپ، جلد، صفحه و شمارة بيت است

هماني نام و ذاتاين
به نقل از فرهنگ آنندراج، » كنايه از ذات«در لغتنامة دهخدا، معني » نام«از ميان معاني واژة 

واژة نام به اين معني، ) 22238/ 14: 1377 دهخدا، :رك] (2[.بدون شاهد مثال، ضبط شده است
ريشه در باوري اساطيري دارد كه بر اساس آن، نام و ذات پيوندي دروني و ناگسستني دارند و 

به بيان ] 3. [حضورشان توامان است و نام به عنوان عرَض در برابر جوهرِ ذات انگاشته نمي شود
اين برداشت كه نام و .  يكراست از نام آن فرا گرفتتوانذات هر شكل اسطوره اي را مي«ديگر 

كند، بلكه در اي ضروري و دروني با همديگر دارند و نام نه تنها بر موضوع داللت ميذات رابطه
هاي بنيادي واقع ذات آن موضوع است و قوة يك چيز واقعي در نام آن عجين است، يكي از فرض

، به نظرية ]5[و هربرت اسپنسر ] 4[ماكس مولر ) 39: 1387كاسيرر،(» .آگاهي اسطوره ساز است
) 47: 1387اسماعيل پور، . (پيوند نام و ذات و اين هماني آن دو، تكيه كرده اند
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توان اين به گمان نگارنده در چندين بيت شاهنامه، نام در معني ذات به كار رفته است و مي
و » سر«هاي زير به ترتيب، عطف در بيت. دها را به عنوان شاهد مثال به لغتنامة دهخدا افزوبيت
يعني كشتن » باقي نگذاشتن نام در گيتي«به هم و زنده بودن نام برابر با زنده بودن ذات، » نام«

دستي شاه ، به معني مرگ و نابودي وي و هم»نفرين براي ناپديد شدن نام رستم«صاحب نام، 
]6. [ياندن زال در سوگ وي استرستم و گر) ذات(» كم كردن نام«كاول و شغاد براي 
!اوش فـروزنده بادــروان سيـ! تو زنـده بادنامهمـيشه سـر و 

)100 ب 33 / 3: 1386فردوسي، (
نامه ماند به گيتيش ــنمانم كه دامـگرش يك زمان اندر آرم ب

)1007 ب 167 / 3: همان (
 ناپديدو باد از جهانــ تنامكه م بديدـد چون روي رستــخروشي

)1333 ب 407 / 5: همان(
دة زال پر نم كـنيمــدل و ديـمـ او از جهان كـم كنينامكه مـا 

)69 ب 444 / 5: همان(

شوند و در باورهاي توده، مردم معتقدند كه شبها نبايد از گزنده و خزنده نام ببرند چون پيدا مي
شب از جنّ اسم نيار كه حاضر «ند كه يا مي گوي) 496/ 2: 1379شاملو، : رك. (آسيب مي رسانند

و از آنجا كه بر اين باورند كه نام و ذات پيوند اين هماني دارند به طعن ) 503/ 2:همان(» نمي شود
اسمت هيبت اهللا «: گويندو طنز دربارة كسي كه قصد ترساندن و تهديد كسي را داشته باشد مي

- خوبي از وي داشته باشند و برآورده نشود مييا دربارة كسي كه انتظار» است يا مرا مي ترساني؟
)497/ 2:همان(» !اگر خير داشت اسمش را مي گذاشتند خير اهللا«: گويند

نام به عنوان تابو
اتحاد نام و ] 7[زماني كه بردن نام به معني به هستي فراخواندن ذات و دارندة آن نام باشد؛ 

نام از يك قدرت «: رودبه گونه اي كه گمان ميذات، به باور جادويي نهفته در نام دامن مي زند 
واقعي برخوردار است و دانستن آن از آن روي اهميت دارد كه توانايي بر زبان آوردن نام، قدرت نام 

بنابراين هر اندازه گسترة اهميت و ) 95: 1387كاسيرر، (» .را در اختيار شخص دانندة نام مي دهد
. ان آوردن آن نام، حرمت فزاينده تري خواهد داشتقدرت يك نام، بيشتر تلقي شود بر زب

هر چيزي كه در عين حال مقدس و برتر از كيفيت عادي و خطرناك، پليد يا «اگر تابو را 
به . بريمبه اهميت نام و بعد تابويي آن بيشتر پي مي) 35: 1349فرويد، (بدانيم » اسرارآميز باشد
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: ك.ر( انسان تركيبي از سه عنصر بدن، روح و نام است عنوان نمونه از اين كه اسكيموها معتقدند
: ك.ر(و يا چيني ها بر اين باورند كه نام انسان سرنوشت وي را رقم مي زند ) 92: 1387كاسيرر، 
و يا مصريان مي پندارند كه دانستن نام قدرت تسخير فرد را در بر دارد و ) 82: 1384دماوندي، 

/ 5: 1387شواليه، : رك] (8... [دارد به زندگي و تنازع بقا وا مينوشتن يا تلفظ نام يك فرد او را 
از نام در ميان همة ملل ] 9[» ترس مقدس«شود كه اعتقاد به حرمت نام و داشتن معلوم مي) 389

در شاهنامه نيز، باور به حرمت نام و تقدس آن از يك سو و ترس از آن از سوي . سابقة كهني دارد
نداشتن نام، داشتن دو نام، كتمان نام : اگوني جلوه كرده است از جملههاي گونديگر به صورت

كه در ... اصلي، استفاده از نام در جادو و شكستن طلسم، نام را جزيي از ذات پهلوانان شمردن و 
.ادامة جستار حاضر بدانها پرداخته مي شود

نداشتن نام
دخترانِ بي نام سرو ش از ازدواج با در شاهنامه در بخش پادشاهي فريدون، فرزندان فريدون پي

اينان «: دربارة بي نام بودن پسران فريدون، جنيدي معتقد است. نامي ندارندـ شاه يمن ـ 
هنوز مملكتي و كشوري غير از سرزمينهاي آريايي را تصاحب نكرده اند تا بر حسب آن ] فرزندان[

رسم بر اين «: ي مطلق مي نويسدخالق) 205: 1389جنيدي، (» .نامي براي قبايل خود كسب كنند
بوده كه بر كودكان نام نمي نهادند و يا نام دروغين مي نهادند كه نام آنها در دهان مردم نيفتد و 

خالقي (» .به ويژه جادوگران از راه نام كه آن را كليد هستي مي دانستند، آسيبي به كودك نرسانند
) 112/ 1: 1389مطلق، 

چو بشنيدم اين شد دلم شادكامه ناممر آن هر سه را نوز ناكرد
چـن اندر خـور آيد نكـرديم يادكـه مـا نيــز نام سه فـرّخ نژاد

)92 و 91 ب95/ 1: 1386فردوسي، (
از آنجا كه فريدون و سرو، هر دو دستي در افسون و جادو دارند و در ادامة داستان نيز، 

شود تا  در پيكر اژدهايي بر فرزندان خود آشكار ميافسونگري ايشان نمايانده شده است، فريدون
ايشان را بيازمايد و سرو، براي پرهيز از پذيرش خويشاوندي با فريدون، براي نابودي خواستگاران، 

آورد؛ روشن مي شود كه نداشتن نام يا پنهان كردن آن براي با جادو برف و بوران پديد مي
 و بعد از برطرف شدن خطر، نام آنان برگزيده و آشكار جلوگيري از آسيب جادو و دشمن بوده است

در انتخاب نام نيز رابطة ميان اسم و مسمي شايان دقّت است، مثالً در جهان سلتي نام . شودمي
. افراد با مقامشان پيوستگي دارد يا نام خاص، پيوندي با يك ويژگي يا امتياز خاص ناميده شده دارد
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شاهنامه نيز، نام سلم، تور و ايرج بسته به واكنش ايشان در برابر در ) 392/ 5: 1387شواليه، (
.شودافسون اژدها به ايشان داده مي

چنين نگرشي به نام، ناشي از اين عقيده است كه نام بخشي از وجود يا عين وجود يك موجود 
م، جزء بوميان آمريكاي شمالي معتقدند كه اس: به عنوان مثال. است و بايد از آن محافظت كرد

مشخصي از يك فرد است مانند اعضاي بدن وي و رفتار بدخواهانه با اسم از طريق جادو همانند 
)271: 1387فريزر، : رك. (زخمي شدن عضوي از بدن آن فرد است

داشتن دو نام
. زماني كه نام برگزيده شده به عنوان تابو قلمداد گردد براي حفظ آن نام اصلي بايستي كوشيد

 مثالً برخي از .ماندشود و نام اصلي پنهان مي از اين اسم گاهي نام دوم اختيار ميبراي حفاظت
گزينند تا فرصتي نو براي زندگي با نام جديد داشته اسكيموها در زمان پيري نام جديدي بر مي

و ) بزرگ(يا مصريان و برهمنان هند براي هر فرد دو اسم حقيقي ) 271: 1387فريزر، . (باشند
در ) 272: همان. (كوشند تا اسم حقيقي را پنهان نگه دارندكنند و ميانتخاب مي) وچكك(شخصي 

-دو نامي هستند كه خسرو پرويز براي پسرش بر مي» قباد«و » شيروي«بخش تاريخي شاهنامه، 
راند، قيصر ـ پدر زن خسرو  ـ نوة گزيند و قباد را پنهان داشته شيروي را بر سر جمع بر زبان مي

: شناسد با نام آشكار و علني ميخود را
نهـاني دگــر، آشكـارا دگــريكــي نام گـفتي مــرو را پدر
همـي خـواندي آشكـارا بروننهاني بگفتي به گــوش اندرون
شيروي فرّخ نژاد: همي خواندبه گوش اندرون نام گفتش قباد

)3192 ـ 3190 ب 244/ 8: 1386فردوسي، (
گاهي پادشاهان و . شاهنامه نيز بنا به نياز و موقعيت، شخصيتها دو نام دارنددر بخش پهلواني 

اند گفته؛ اما از پهلوانان شاهنامه، نام و لقب اكتسابي خود را كه در پي كار بزرگي به دست آورده
در داستان كاموس كشاني، هومان از ترس : به عنوان نمونه. كنندبيان نام حقيقي خويش پرهيز مي

كند؛ افراسياب، فرزندش گوش فرزند يوسپاس از سرزمين وهر معرفي ميخود را كوسرستم 
- خواند، گشتاسپ در روم به كتايون ـ دخت قيصرـ خود را، فرخزاد معرفي ميپشنگ را شيده مي

شناساند و بهمن پس از كند؛ اسفنديار در خوان هفتم در پاسخ به ارجاسپ خود را، خرّاد بازرگان مي
.شود نزد رستم از سوي گشتاسپ، اردشير خوانده ميتربيت در

پدر يوسپاس است پيري چو شيرمرا كوس گوش است نام اي دلير
)1600ب202/ 3: همان(
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كه شيده به خورشيد تابنده ماندپشنگ است نامش، پدر شيده خواند
)305 ب189/ 4: همان(

هان دارد از هر كس آواز خويشننگويد همي پيش من راز خويش
فرخزاد ـ گويد ـ كه هستم به نامكـه آرام و شهـر و نژادش كـدام

)664 و 663 ب 51/ 5: همان(
تر پايـگـه ساختـشگـرانمـايهبخـنديد ارجـاسپ  و بنواختــش

جهـانـديـده بازاري شـادكـامخـرّاد نام: چـه نامـي؟ بدو گـفت
)518 و 517 ب 262/ 5: همان(
گزيدند كه نام يكي معصومان در باورهاي تودة مردم، براي هر نوزاد مسلمان، نام دومي برمي

عليهم السالم بود و در شب ششم ـ شب نامگذاري ـ اين اسم دوم يا اسم در گوشي را در گوش 
 شاملو، :رك. (گفتند و معتقد بودند نام آن معصوم شفيع كودك در روز قيامت خواهد بودنوزاد مي
1379 :2 /506(

شد خانوادة كودك همچنين رسم بود، زماني كه كودكي به بيماري مزمن و بي درمان دچار مي
و طي مراسمي نام جديد را كه نام يكي از امامان بود بر » گردانآشِ اسم«كردند و با پختن نذر مي

 اين كه شخصيت و نام كردند به نشانةنهادند و گاهي لباس پيشين كودك را دفن ميكودك مي
در دنياي ) 497/ 1: 1378شاملو، : رك](10. [قبلي مرده تا بيماري سراغ نام و شخص جديد نيايد

امروز هم بسياري از نويسندگان و شاعران براي ناشناخته ماندن و گريز از خطر احتمالي، نام 
. مجازات هم رسته باشندمستعار يا نام قلمي دارند و چه بسا كه به مدد نام مستعار از پيگرد و

پنهان كردن نام
شود پس براي حفظ به باور پيشينيان، نام به عنوان تابو و جزء اساسي ذات ناميده، انگاشته مي

دارند چون اعتقاد نام و ذات و قدرت ناميده، معموالً آن را پنهان و دور از دسترس بيگانگان نگه مي
شود كه بر اساس قانون تماس عملي مي) Sympathetic Magic(دارند از طريق جادوي مسري 

-عملي مي... توانند صاحب نام را طلسم كنند همانگونه كه اين جادو از طريق ناخن و مو و ـ مي
]11.[شود از طريق نام هم كه جزء پيوسته و اساسي ذات ناميده است قابل اجراست

و باورهاي تودة مردم بيشتر ملل موضوع پنهان داشتن نام نيز در ميان اساطير و افسانه ها 
ديده مي شود مثالً بوميان استراليا نام اصلي فرد را پنهان كرده و به جاي آن او را به نام فرزندش 

هاي سنّتي جامعة ما رسم همچنان كه در ميان برخي از خانواده) 275: 1387فريزر، (خوانند مي
در شاهنامه افراسياب در گفتگو با . كننددا مياست كه به جاي بردن نام زن، او را به نام فرزند ص
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پيران، از فاش شدن نام و هويت روي پوشيدگان و دخترش ـ منيژه ـ به وسيلة بيژن خشمگين 
:شودمي

ز پرده بگــسترد بر انجمنهمـه نام پوشــيده رويان مـن
بخندد همه كشور و لشكرماز اين ننگ تا جاودان بر سرم

)369 و 368 ب332/ 3: 1386فردوسي، (
كه با زهر ) Ra(هنگام پرستاري از خداي خورشيد ـ رع ـ ) Isis(در اساطير مصر، ايزيس 

خواهد تا نام خود را به ايزيس بگويد و رع با فاش كردن نامش، آسيب ديده بود زيركانه از وي مي
: 1375ويو، : رك. (سازددهد و او را بر خود و خدايان ديگر مسلط ميقدرت خود را به ايزيس مي

)90: 1387؛ كاسيرر، 31 و 17
در شاهنامه پنهان كردن نام خود از حريف، توسط شخص و يا ديگران قانوني است كه گاهي 

به عنوان نمونه سيندخت كه به هيئت پيكي . منجر به فاجعه شده داستاني تراژيك رقم خورده است
.كندپيمان گرفتن از سام، خود را معرفي ميبه نزد سام آمده هويت خود را پنهان كرده، پس از 

نه آواز داد و نه برگــفت نـامبيامـد گـرازان به درگــاه ســام
)1094 ب239/ 1: 1386فردوسي، (

ورا نيك بنواخت و پيمان ببستگرفت آن زمان سام دستش به دست
ان راست گفتار و پيوند اويــهمو بشنيد سيندخت پيمــان اويــچـ
ت انچه اندر نهان بود راستـبگفوسيد و بر پاي خاستـن را ببــزمـي

...راب روشـن روانــزن گـرد مهـويش ضحاكم اي پهلوانــكه من خ
)1135 ـ 1132 ب 241/ 1: همان(

در داستان رستم و سهراب، هجير از ترس كشته شدن رستم به دست سهراب و ويراني ايران، 
-كند و داستان به پاياني تراژيك منجر ميت رستم را فاش نميراضي به مرگ خود شده اما هوي

شناسد و ايرانيان از هويت فرود در داستان فرود، تنها بهرام از راه خال بازوي فرود، وي را مي. شود
كتمان نام رستم در برابر : از جمله نمونه هاي ديگر. آگاه نيستند و داستان نيز پاياني غمبار دارد

پنجم، در جنگ با اشكبوس و چنگش و پنهان كردن فرامرز نامش را از ورازاد در اوالد در خوان 
....داستان سياوش و 

گفتني است كه در هنگامة جنگ، براي هراساندن دشمن، پهلوانان در رجز خواني و مفاخره نام 
. طلبندميهاي نبرد را بر زبان رانده، حريف را به مبارزه و نشان و كارهاي درخشان خود در ميدان

خواهد مثالً در داستان بيژن و منيژه، بيژن اسير و دست بسته، خود را معرفي كرده از افراسياب مي
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او را در معركة جنگ ببيند يا در داستان رستم و اسفنديار، دو پهلوان ملّي و ديني نام و نشان و 
.كشندكارهاي شگفت خود را به رخ هم مي

ستنكاربرد نام در جادو و طلسم شك
توان به مدد نام، ناميده را تسخير كرد و شود و ميدانستن نام سبب چيرگي بر صاحب نام مي

هميشه وجود داشته است و به ... اين باور در آيين جادو و طلسم و . قدرت وي را به دست آورد
و همين سبب نه تنها نام بلكه آنچه متعلق و خاص دارندة نام است نيز بايد از دسترس جادوان 

در شاهنامه نمونة اين نوع انديشه، . افسونگران دور نگه داشته شود تا نامور از آسيب در امان بماند
خوان رستم، در منزل چهارم رستم با خواندن نام نخست در هفت. در چند داستان نمود بارزي دارد
:كندبرد و او را به خنجر به دو نيم مييزدان به هويت زن جادو پي مي

...ي رستم و زخم رود همان چامهش زن جـادو آمـد سروده گـوــب
تهمتن سبك چــون بدو بنگـريدسيه گـشت چـون نام يزدان شنيد

...اگـه به بندـادوي آورد نــسـر جــم كـمـندـاد خــبيـنداخـت از بـ
ر از بيم كـردــادوان زو پـــدل ججر به دو نيم كردـه خنــمـيانش ب

)416ـ 412و 403 ب31ـ30/ 2: همان(
شود دوم در داستان فرود، هنگامي كه ريونيز ـ فرزند كيكاوس ـ به دست تورانيان كشته مي

ربايد اما در اين اثنا تازيانة خود را كه نامش بر آن بهرام با نيزه، تاج شاهزاده را از چنگ تورانيان مي
و نامش كه بر آن كنده شده بود به كند و شبانه براي برگرداندن تازيانه حك شده بود گم مي

:گرددميدان نبرد باز مي
چو گيرند بي مايه تركان به دستست يكي تازيانه ز من گم شده

ان پيش چشمم شود آبنوســـجهبه بهرام بر چـند باشد فسـوس
ـران بگـيرد به دستـدار پيــسپهـنبشته بر آن چـرم نام من است

اك اندر آيد هميـه خـــكه نامـم بهمــيمـرا اين بد از اختر آيد 
)1035ـ 1031 ب89/ 3: همان(

بخشد و با وجود اين كه گيو حاضر است هفت ممانعت گودرز و گيو از رفتن بهرام سودي نمي
:گويدتازيانة ارزشمند و گرانبهاي خود را به بهرام بدهد او مي

ار نتوان شمردكه اين ننگ را خوچـنين گـفت با گـيو بهـرام گـرد
مـرا آنك شـد نام با ننـگ جفتتـشما را ز رنگ و نگار است گف



مجموعه مقاالت
٢٠٥٨

...و گـر سر ز كوشش به گاز آورم از آورمـگــر ايـدونك  تازانـه  بـ
)1049 ـ 1047 ب 90/ 3: همان(

-پس از جنگ و گريز، بهرام زخم خورده، مرگ تژاو ـ قاتل خود ـ را به چشم ديده جان مي
تورانيان است تا ) Object reading(خواني رفتار بهرام براي جلوگيري از جادوي شيئ] 12. [سپارد

)43: 1384دماوندي، .( اش بشناسندآنان نتوانند هويت بهرام را از راه تازيانه
در پي . در داستان نبرد ارجاسپ و گشتاسپ است» نامخواست«سوم وجود جادوگري به نام 
شود تا گشتاسپ اين جادوگر به همراه بيدرفش به ايران فرستاده ميگرويدن گشتاسپ به دين بهي 

سپارد و در نهايت را از دين بهي برگرداند و در ادامه داستان، ارجاسپ قلب سپاه خود را به او مي
.گيردوي پس از رويارويي با گرامي ـ فرزند جاماسپ ـ راه گريز در پيش مي

ـر و جـادو ستَنبه سـترگگـوي پييكـي نـام او بيـدرفش بـزرگ
كه هرگز دلش جز تباهي نخواستدگر جـادوي نام او نامخواست

)125ـ 124 ب88/ 5: 1386فردوسي، (
سپاهي بياراست خوب و گزينميانگـاه لشكـرش را همـچنين
كجـا نامـخواست هـزارانش نامبدادش بدان جادوي خويشكام

)466ـ 465 ب 120 ـ119/ 5: همان(
اي نوشته و بر م در داستان رفتن گيو به تركستان براي گشودن دژ بهمن، كيخسرو نامهچهار

گويد كه نامه را بر باالي ديوار باره بگير و نام يزدان بخوان و سپارد و ميسر نيزه كرده به گيو مي
-در پي اين كنش گيو، طلسم شكسته ديوار دژ ديوان شكاف برداشته و جنگ در مي. از دژ دور شو

:شوندگيرد و ايرانيان پيروز مي
به نزديك آن برشده باره رفتبفرمـود تا گـيو با نيـزه تفت

دـبـبر سوي ديوار حـصن بلـني پندمندبدو گفت كين نامه
...بگردان عنان تيز و لختي برانبنه نيـزه و نام يزدان بخـوان

)639 ـ 637 ب 465/ 2: همان(

نتيجه
 از واژگان و تعابير پر كاربرد شاهنامه است و پهلوانان و شاهان شاهنامه هاي آن،نام و تركيب
نام در . گذرنداند و در اين راه خطر كرده، حتي از جان خود مي و گريزان از ننگهمه جوياي نام

نيز به كار رفته است كه » ذات«به معني ... شاهنامه عالوه بر معاني آوازه، آبرو، نامگذاري و اسم و 
هاي فارسي بدون شاهد مثال آمده و اين در حالي است كه همين معني  معني اخير در فرهنگاين
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انديشة اساطيري همة ملل، موضوع نام و جلوه هاي در. مثال در شاهنامه داردـ ذات ـ چندين شاهد
 و اين هماني نام با ذات، نداشتن نام، داشتن دو نام، پنهان كردن نام حقيقي: گوناگون آن مانند

در فرهنگ و ادب فارسي به ويژه در .بسيار نمود يافته است... طلسم و جادو ودراستفاده از نام
بنياد انديشة ترس مقدس از نام . شاهنامه، اين انديشة شمني به شكلهاي مختلف آشكار شده است

يز رسوخ كرده رسوم تودة مردم نوها، آدابامثال و حكم، افسانهدرعالوه بر شاهنامهو حرمت آن،
.است

 هانوشتپي
.  بار به كار رفته است640در حالت ساده » نام«بر اساس فرهنگ شاهنامه فريتس ولف، لغت . 1
)798 ـ 797: 1377ولف، (
/ 14: 1377دهخدا، لغتنامه، : رك. (در لغتنامة دهخدا هشت معني براي واژة نام آمده است. 2

)202: 1379اتابكي، . ( به سه معني نام اشاره شده استنامة شاهنامه،؛ در واژه)22238 ـ22236
نمونه هاي ارائه شده براي نظرية اين هماني نام و ذات، از افسانة ديوكاليون و پيرها . 3

(Pyrrha- Deucalion) و اسطورة دافنه و درخت غار (Laurel tree – Daphne) نام 
اسم عبارت از ذات «: يز چنين آمده استدر اصالحات صوفيه ن) 41ـ40: 1387كاسيرر، .(برده اند

)187/ 1: 1379سجادي، (» ...است به اعتبار اتصاف به وصفي از اوصاف يا نعتي از نعوت
4 .Max Müller
5 .Herbert Spencer
تهران، مركز دايره المعارف (ابوالقاسم فردوسي، شاهنامه، : براي نمونه هاي بيشتر بنگريد به. 6

.349 ب 109 ص 5و ج 1169 ب 389 ص 3 ، ج858 ب 79 ص 3ج ، )1386بزرگ اسالمي،
» به دست آر) يا(چو نام از سگ بري چوبي به كف گير «به عنوان مثال در امثال و حكم فارسي . 7

نمونه ... قْتَرِب و إذَا ذُكرْت الذِّئب فَأعد لَه العصا؛ اُذْكُرْ غَائباً تَرَه؛ اُذْكُرْ غَائباً ي: يا در امثال عربي مانند
. هاي ديگر نشانگر اين باور كه خواندن نام برابر با فراخواني صاحب نام و حضور ناميده است

) 656/ 2: 1377دهخدا، امثال و حكم، (
جيمز جرج فريزر، شاخة زرين، ترجمة كاظم فيروزمند، : براي ديدن نمونه هاي ديگر بنگريد به. 8
؛ زيگموند فرويد، توتم و تابو، ترجمة  محمد علي 287 ـ 243، ص 12، فصل )1387تهران، آگاه، (

.79ـ 78 و 37ـ 30ص )1349تهران، بي نا، (خنجي 
.تعبير از فرويد است در توضيح تابو. 9
هانري ماسه، معتقدات و آداب : براي آگاهي بيشتر دربارة آداب و رسوم نامگذاري بنگريد به. 10

.46 ـ 42ص ) 1387تهران، شفيعي، (ايراني، ترجمة مهدي روشن ضمير 



مجموعه مقاالت
٢٠٦٠

زال كه به جادوگري متهم است به مدد پر . نمونة بارز اين نوع جادو، پيوند زال و سيمرغ است. 11
از جمله در تولد رستم و در . جويدها از وي ياري ميسيمرغ، او را احضار كرده در رفع گرفتاري

ابوالقاسم فردوسي، : ها بنگريد بهستانبراي ديدن اصل دا. تنجنگ رستم با اسفنديار رويين
5 به بعد و ج 1143 ب 266، ص1، ج )1386تهران، مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي،(شاهنامه، 

. به بعد1239 ب 397ص 
نمونة ديگر تازيانة بهرام گور است كه نشان حضور اوست و سپاهيانش با ديدن آن تازيانه پي . 12

مهوش واحد دوست، نهادينه هاي اساطيري در :  اين باره بنگريد بهدر. به حضور بهرام مي برند
.415ص ) 1387تهران، سروش، (شاهنامة فردوسي، 
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، جادو در اقوام، اديان و بازتاب آن در ادب فارسي)1384(دماوندي، مجتبي -7

.سمنان، آبرخ، چاپ نخست
.ج، تهران، امير كبير، چاپ دهم4، ثال و حكمام)1377(دهخدا، علي اكبر -8
ج، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم از 16، لغتنامة دهخدا)1377 (-------------9

.دورة جديد
، 12 و 11، شماره كلك، نام خدا و نام انسان)1369(رحيمي، مصطفي -10
.19ـ12صص

.ل، كرج، جام گل، چاپ اوجام جهان نماي فردوسي، )1381(سپهري، رقيه -11
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از رنگ گل تا رنج خار؛ شكل شناسي داستانهاي )1368(سرامي، قدمعلي -12
.، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ اولشاهنامه
، با همكاري آيدا سركيسيان، تهران، مازيار، 1، جكتاب كوچه)1378(شاملو، احمد -13
 مازيار، ، با همكاري آيدا سركيسيان، تهران،2، جكتاب كوچه)1379(-------------14

.چاپ سوم
، با همكاري آيدا سركيسيان، تهران، 4، جكتاب كوچه)1379(-------------15

.مازيار، چاپ دوم
.، تهران، ميترا، چاپ دوم از ويرايش دومانواع ادبي، )1386(شميسا، سيروس -16
ج، تهران، ميترا، 2، فرهنگ اشارات ادبيات فارسي، )1387(-----------17
، ترجمه و تحقيق سودابه 5، جفرهنگ نمادها)1387(ان، آلن واليه، ژان و گربرش-18

.فضايلي، تهران، جيحون، چاپ اول
ج، تهران، مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي، 8، شاهنامه)1386(فردوسي، ابوالقاسم -19
. چاپ اول
].بي نا[، ترجمة محمد علي خنجي، تهران، توتم و تابو)1349(فرويد، زيگموند -20
ي كاظم فيروزمند، تهران، آگاه، چاپ ، ترجمهي زرينشاخه)1387(جرج فريزر، جيمز -21
.پنجم

ي محسن ثالثي، تهران، مرواريد، ، ترجمهزبان و اسطوره)1387(كاسيرر، ارنست -22
.چاپ اول
نامة باستان؛ ويرايش و گزارش شاهنامة )1387(كزازي، مير جالل الدين -23

.، تهران، سمت، چاپ اول9، جفردوسي
، معتقدات و آداب ايراني؛ از عصر صفويه تا دورة پهلوي)1387(انري ماسه، ه-24

.مترجم مهدي روشن ضمير، تهران، شفيعي، چاپ اول
، نهادينه هاي اساطيري در شاهنامة فردوسي)1387(واحد دوست، مهوش -25

.تهران، سروش، چاپ دوم
.، تهران، اساطير، چاپ اولفرهنگ شاهنامه)1377(ولف، فريتس -26
.، ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران، فكر روزاساطير مصر)1375. (ويو، ژ-27
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*علي صباغيدكتر 

**طاهره ميرهاشمي

نقد و تحليل پيوندهاي بينامتني ضمني شاهنامه با شعر دورة مشروطه

دهچكي
. گيري ادبيات هر دوره، محيط سياسي ـ اجتماعي آن دوره اسـت  يكي از عوامل مؤثر در شكل

هـا و تركـان ـ سـيادت     فردوسي در محيطي به سرودن شاهنامه پرداخت كه نفـوذ انيـران ـ عـرب    
فردوسـي بـه   . گيري نهـضت شـعوبيه را فـراهم آورده بـود     شكلدار ساخته، زمينه  ايرانيان را خدشه  

دوستي و احياي فرهنگ ايراني، اقدام بـه سـرودن          اعري شعوبي، براي تقويت روحيه وطن     عنوان ش 
.شاهنامه كرد

در دورة مشروطه، فضاي اجتماعي ـ سياسي تا حدودي تداعي كنندة قرن چهارم و اوايل قـرن   
باز شدن پاي دو قدرت استعمارگر روس و انگليس در ايران و تبديل ايـران بـه    پنجم هجري است؛  

بار ... چاي و گلستان، برقراري حق كاپيتوالسيون و هاي تركمان  كشور نيمه مستعمره، عهدنامه    يك
در چنينن محيطي هنرمندان ادبيـات      . ديگر عزت نفس ايرانيان را دستخوش خلل و نقصان ساخت         

ا هدوستي و ايجاد اتحاد ملي به شاهنامه روي آوردند و از داستان  مشروطه، براي تقويت روحية وطن    
.و روايات شاهنامه در انواع ادبي اين دوره بهره گرفتند

 شـاخص شـعر دورة      ةاين جستار به بررسي روابط بينامتني ضمني شاهنامه با آثـار چنـد چهـر              
. خواهد پرداختـ بهار، ايرج ميرزا، عارف، عشقي، فرّخي و نسيم شمال ـ مشروطه 

.ني ضمني، تلميح، كنايه، اشارهمت شاهنامة فردوسي، شعر مشروطه، بينا:كليد واژه ها

مقدمه
ادبيات زنده و پويا همواره در تعامل مستقيم با شرايط اجتمـاعي ـ سياسـي دوران خـود بـوده      

سرايي در نيمـة دوم قـرن چهـارم و ابتـداي            توان گفت رونق حماسه   است؛ با توجه به اين اصل مي      

*  دانشگاه اراكعضو هيأت علمي
�� دانشجوي دكتري  دانشگاه اراك
� دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك
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محــرك روح حماســي در  «.قــرن پــنجم دســتاورد شــرايط اجتمــاعي ـ سياســي آن دوران اســت  
جويي و انتقام و اعـادة   در اوايل عهد اسالمي، شكست از اعراب و پديد آمدن حس كينه    …ايرانيان

 اين عوامـل در قـرن       …استقالل و نشان دادن عظمت و قدرت نژاد ايراني در اعصار گذشته بود؛              
يمـه دوم قـرن چهـارم    دوم و سوم و چهارم در نهايت شدت وجود داشت و بار اين درخت تناور در ن     

فردوسي تحت تاثير همين عوامل حماسه ملي ايرانيان را با قلم سحار            ) 12: 1379صفا،. (»…رسيد
».از نظم كاخي بلند برآورد«و طبع وقّاد خويش بر صفحة روزگار جاودان ساخت و 

وجود شرايطي همانند در عصر مشروطه، هنرمندان اين دوره را بار ديگر متوجه حماسـة ملـي                
ترين وجوه تـشابه ايـن دو دوره، شـرايط اجتمـاعي ـ سياسـي       به منظور تبيين مهم. ايرانيان ساخت

:شوداوايل عهد اسالمي با عصر مشروطه در جدولي مقايسه مي
محيط سياسي ـ اجتماعي ايران در اوايل عهد اسالمي

)قرن يكم تا پنجم(
 اجتماعي ايران در عصر مشروطه-محيط سياسي

)مقرن سيزده(
.نفوذ كشورهاي روسيه و انگليس. نفوذ اعراب و در پي آن غالمان ترك نژاد
.حق كاپيتوالسيون.سيادتي كه اعراب براي خود قائل بودند

-ظلم و ستمي كه اعراب و تركان در حق مردم ايران روا مي            
گرفتن خراج و جزيه از ايرانيان، مصادره امـوال، : داشتند مانند 

ر قدرتمندان، به بردگي درآوردن مردم، مكـر        فساد و سوء رفتا   
1... و پيمان شكني نسبت به خادمين و 

سياست هاي ضـد ملـي شـاهان قاجـار در اعطـاي امتيـازات          
استخراج معـادن   : متعدد به روسيه و انگلستان، امتيازاتي چون      

آهن، ايجاد صنايع و كارخانه هـاي       ها و راه  و نفت، ساختن راه   
 اين امتيازات ركود بازار داخلي و ظلـم و          كه نتيجه ... متعدد و   

2. اجحاف در حق مردم ايران بود

دار ساخت و آنان را به سوي اعـادة        شرايط مشابه ياد شده در هر دو دوره، غرور ايرانيان را خدشه           
ملت ايران بر اثـر مجاهـداتي   «در سدة چهارم و اوايل قرن پنجم        . هويت رنگ باختة ملي سوق داد     

هاي دوم و سوم به نهايـت شـدت رسـانيده بـود،          اخر قرن اول هجري آغاز كرده و در قرن        كه از او  
اين دوره عهد مفاخرت به نژاد و مليت ايران و ... توانست استقالل از دست رفتة ايران را تجديد كند

آزادي افكار و عقايد فرق مختلف و عدم تعصب امرا و حفظ سياست ملي و نژادي ايرانيـان شـمرده      
. 1370همـان،  . (»هاي ملي ما در اين دوره گذاشته شده است    ها و داستان  بنياد حماسه ... شود و   مي
)218: 1ج

در عصر مشروطه صاحبان طبع و قلم براي نشان دادن عظمت و قدرت نژاد ايراني، بار ديگـر                  
روطه هاي غايبي كه هنرمندان مـش     هاي ملي روي آوردند، يكي از متن      ها و داستان  به سوي حماسه  

.اند، شاهنامه استبسيار از آن بهره گرفته
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شود و آفرينندة ادبي در مرحلة ايجاد و بر اساس نظرية بينامتني، هيچ متني در خأل آفريده نمي         
تكوين اثرش همواره تحت تأثير مجموعه عواملي است كه سـاختار فكـري ـ فرهنگـي هنرمنـد را      

:اين عوامل عبارتند از. اندشكل داده
)دين. (رهاي قلبي ـ عقيدتي باو-1
)عرف. ( آداب و رسوم رايج در جامعه-2
؛ )علم. ( گنجينه معارف پيشين، به ويژه آثار ادبي-3

در بحث از بينامتني بيشتر تمركـز بـر محـور سـوم اسـت و ايـن كـه مـتن پيـشين و حاضـر              
)Hypertext ( تا چه حد تحت تاثير متن يا متون پسين و غايب)Hypotext (،نويسنده به چه بوده 

ها و موضوعات آثار پيشين بهره برده است؟ در روزگار مشروطه، شاهنامة فردوسي ميزان از دستمايه
-در اين دوره نمايشنامه. به عنوان سند مليت مردم ايران، به عنوان متن پسين حضور پر رنگي دارد 

ودنـد؛ همچنـين شـاعران،     دار شـاهنامه ب   هايي نوشته شد كه در موضوع و مضمون وام        ها و داستان  
هاي شاهنامه اسـتفاده    تر با مخاطب از داستان    براي القاي بهتر مطلب و به منظور ايجاد رابطه فعال         

. كردند
نامه و چند مقاله ترجمه و تأليف شـده اسـت   دربارة مناسبات بينامتني و انواع آن، كتاب و پايان 

هاي منطق گفتگويي ميخاييل باختين از تزوتـان        كتاب: كه از آن جمله اين آثار را مي توان نام برد          
تودوروف با ترجمة داريوش كريمي، ساختار و تأويل متن از بابك احمدي و بينامتني اثر گراهام آلن            

از مـريم  » خالقيت بينامتني در ديوان حافظ و والي حيدرآبادي     «هاي  به ترجمة پيام يزدانجو؛ مقاله    
نقـد و   «از بهمن نامور مطلـق،      » هاابط يك متن با ديگر متن     ترامتنيت مطالعة رو  «خليلي جهانتيغ،   

از محمـود رضـايي دشـت ارژنـه و          » نامـه بـر اسـاس رويكـرد بينـامتني         اي از مرزبان  تحليل قصه 
3... .از شهناز شاهين و » هاي بينامتني در سه قطره خونشگفتي«

ه ـ بهـار، ايـرج ميـرزا،      اين مقاله بر آن است تا با بررسي شعر چند شاعر مطرح دوره مـشروط 
هـاي  عارف، عشقي، فرخي و  نسيم شمال ـ نحوه و ميـزان تـاثير پـذيري ضـمني آنـان از بخـش       

.اساطيري و پهلواني شاهنامه را مورد بررسي قرار دهد

انواع تاثير پذيري بر اساس مناسبات بينامتني
احمـدي،  (» هـايي  پـاره  اي كامل يـا چونـان     كاربرد آگاهانه متني در متن ديگر خواه به گونه        «
ــي ) 320: 1388 ــده م ــامتني خوان ــودبين ــت . ش ــي)Gerard Genette(ژرار ژن ــة ترامتن  در نظري
)Transtextuality(   بينامتني ،)Intertextuality (     كه بر اسـاس آن     . كندرا به سه نوع تقسيم مي

تـضمين و   :  ماننـد  تواند از نوع صريح و اعالم شـده       هاي پسين مي  پيوند متن پيشين با متن يا متن      
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. تلمـيح، كنايـه و اشـاره باشـد    : سـرقت ادبـي؛ و ضـمني ماننـد    : اقتباس؛ غير صريح و پنهان مثـل      
)89-88: 1386نامور مطلق،( 

صريح، بينامتني ضمني و غيرصريح به سبب ايجاد درنـگ خاصـي   در بين دو نوع صريح و غير   
كنـد، از نمـود هنـري       هن مخاطب ايجـاد مـي     كه براي واكاوي معلومات و كشف متن غايب در  ذ          

در اين نوع تاثيرپذيري، آفرينندة ادبي با تكيه بر معلومات پيشين مخاطب. بيشتري برخوردار است
پردازد حال آنكه در بينامتني صريح، وجود شواهد و قرائن آشكار به خلق مضامين و ارائه تصاوير مي 

به عنوان . كند درگير كردن ذهن مخاطب، معرفي ميمتن غايب را به راحتي و بدون ايجاد درنگ و       
:مثال در ابياتي كه ذكر خواهد شد شاعر متن غايب را معرفي كرده است

به شهنامه در جنگ خاقان چينقرين                     چه خوش گفت فردوسي بي  
» به دشت آهوي ناگرفته مبخشفرستاده گفت اي خداوند رخش«

)144: 1356ايرج ميرزا،(
ه زال زرــــبه شهنامه از گفتچه خوش گفت فردوسي نامور

» ان كاستنــــوزو عده دشمنبه زر مي توان لشكر آراستن«
)  363: 1385حسيني،(

:اما در اين ابيات
ن ـغ بهمـــان از تيـــــو زابلستــچنســـراي آز از دســت تو ويـــــران

) 45: 1356ايرج ميرزا،(
يك نفر چون كاوة حداد گردد غم مخورظلم ضحاكي همه بر باد گردد غم مخور

)  677: 1385حسيني،(
شاعر ذهن مخاطب را به واكاوي معلومات پيشين خود واداشته، با ايجاد درنگ در خوانش متن 

.كندندان ميو واگذاري نقشي فعال به خواننده لذت او را در فرايند خوانش متن دوچ
تر اشاره شد، از منظر فنون بالغت و صناعات ادبي تلميح، كنايـه و اشـاره از       همانطور كه پيش  

آن است كه گوينده در نظم يا نثر براي اثبات مطلب خود به آيه              «: تلميح. نوع روابط ضمني هستند   
ز كاربرد تلميح بـه     هدف ا ) 411: 1ج. 1368رادفر،. (»يا حديث يا مثل يا قصة مشهوري اشاره نمايد        

-4 اشاره به حوادث تـاريخي عـصر         -3 اغراق   -2 ايجاد زبان شعري     -1: طور كلي عبارت است از    
)404: 2ج.1381عباسپور، : ك.ر( فخر فروشي -7 رمز پردازي -6 معني آفريني -5ايجاز در گفتار 

كه داراي  كنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطالح سخني است               «: كنايه
پـس گوينـده آن جملـه را     . دو معني قريب و بعيد باشد و اين دو معني الزم و ملزوم يكديگر باشند              
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. »چنان تركيب كند و به كار برد كه ذهن شـنونده از معنـي نزديـك بـه معنـي دور منتقـل گـردد                        
)  933: 2ج. 1368رادفر، (

 به دست و جز آن، دستور، فرمان، بـا          در لغت به معني نمودن به سوي چيزي       ... اشاره  «: اشاره
كالمي قليل است براي ... در بديع. حركت دست و چشم و ابرو مطلبي را القا كردن و به رمز نمودن      

گوينـده  «منظور از اشاره به معاني زياد با الفاظ كم آن است كه          ) 27: 1371داد،. (»افاده معناي زياد  
ل مطلب يا درك آن را به خود خواننده و به سليقه او كند و تكمي  كلمه مختصر و ناتمامي را ذكر مي      

. »خواهــد و بــه هــر نحــو كــه مايــل اســت آن را تعبيــر كنــدكنــد كــه هــر چــه مــيواگــذار مــي
)125: 1ج. 1368رادفر، (

با توجه به تعاريف فوق در ادامة گفتار، اشعار چند شـاعر دوره مـشروطه ـ بهـار، ايـرج ميـرزا،       
 فرخي و سيد اشرف الدين نسيم شمال ـ از ديدگاه بينامتني ضمني مورد بررسي قرار  عارف، عشقي،

. گيردمي
هاي شاهنامهگيري تلميحي از داستانبهره) الف

هـايي گـذرا بـه ماجراهـاي زنـدگي شـاهان و پهلوانـان               هاي مورد بررسي گاه ارجاع    در ديوان 
ها در مقام اغراق و يـا بـراي تـشبيه بـه كـار       شود، اين تلميحات كه بسياري از آن      شاهنامه ديده مي  

:ها عبارتند ازاند، به تفكيك شخصيترفته
از جمله ماجراهاي زندگي اين پادشاه اساطيري كه در ادب مشروطه بـه آن اشـاره                :  جمشيد -

هـاي اضـافي عيـد جـم، عيـد جمـشيد و عيـد        شده است، بنا نهادن آئين نوروز است كه در تركيب   
: هجمشيدي نمود يافت

كه جشن حضرت جمشيد جم فراز آمد به ياد حضرت زردشت جام باده بنوش
)  406 : 2ج. 1380بهار،(

راي ما سعيد استـــــن عيد بـــايتـد اســد فصل عيـدي بدهيــعي
ن نويد است ـــم به عجم مهيــاز جد               ـــط را چيـاـن بسـجم ايجمشيد 

)    174: 1385حسيني،(
:يد به دست اهريمن اشاره شده استهمچنين به ماجراي اسير شدن جمش
آشكارا همچو جم در پنجه اهريمني آفتاب چله پنهان شد چرا در زير ابر

)203: 1378فرخي يزدي،(
رستم به عنوان ابرپهلوان حامي ايران، بسيار مورد توجه شاعران عصر مشروطه بـوده     : م رست -
: ها و ماجراهايي كه از زندگي اين پهلوان مورد استفاده قـرار گرفتـه عبـارت اسـت از                  داستان. است

داستان رستم و اسفنديار، رستم و سهراب، جنگ رستم و افراسياب، مرگ رستم و عزاداري رودابـه،                 
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رستم با اشكبوس، دشمني رستم و گرسيوز، رستم و جنـگ هامـاوران، هفـت خـوان رسـتم،                جنگ  
. جنگ رستم با كاموس كشاني

چاك زد سينه و اظهار پشيماني كرد همچو سهراب مرا رستم غم كشت و سپس
) 206: 1381عارف قزويني،(

. آفريده استدر بيت فوق شاعر با بهره گيري از داستان رستم و سهراب، مضموني غنايي
با جگر اشكبوس، تير تهمتن آنچه به من كرد طره تو، نكرده است

)  212: 1ج.1380بهار،(
در اين بيت شاعر از ماجراي كشته شدن اشكبوس به دست رستم به منظور اغراق در تـصوير                  

.سازي استفاده كرده است
رستم؛ در ايـن قـصيده شـاعر    اي دارد با عنوان رستم نامه و با رديف          ملك الشعراء بهار قصيده   

افتد مطابق آن چه در شاهنامه آمده، به ايجاز بيـان           اي كه در چاه شغاد مي     زندگي رستم را تا لحظه    
تفاوت اين قصيده با آنچه در شاهنامه آمده اين است كه به گفتة بهار، رستم در چاه شـغاد                   . كندمي

: شود بلكهكشته نمي
رون آمد از آن ميان رستمـــنمرد و بييدم آن كه به چاه شغاد در كابلشن

اد سر به بيابان هندوان رستمــــــنهز شرم كشتن اسفنديار و شنعت آن
مكان رستم آنبه جنگلي شد و بود اندرپي معالجت زخم و دوري از ايران

)443: همان(
آورد و با مقايسه نوع نگرش و زنـدگي          مي در ادامه اين قصيده شاعر رستم را به روزگار كنوني         

:پردازدعهد پهلواني و روزگار معاصر، به خلق نوعي آيروني ساختاري مي
...م ـــان رستـــز مهر ايران سرشار و شادمعبادت حقگشاد گنج و نشست از پي

ان رستمــوق بد نشــــنهفته روي ز مخلفَراهدعوي سند و بست وسرگذشته از
مـان رستــــيكي جوان و ببردش به ميهمــاقوي طـ ناگه آمد بهر مميزي سز

...ه زر حريص چو بر جنگ هفت خوان رستم     بكه بود جوانك ازين الله زاريانيكي

گفت ماند از آن مخزن دخان رستمز جيب قوطي سيگار چون برون آورد
شت در دهان رستم ز حيرت آورد انگچو زد به آتش سيگار را و برد به لب

)همان(
به دليل ماهيت انقالبي ادبيات مشروطه، داستان قيام كـاوه عليـه ضـحاك و درفـش                 :  كاوه -

اي براي شاعران مشروطه بوده، به خصوص فرخي تلميحات زيادي به اين شخصيت             كاوه دستمايه 
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نجـا كـه وي     شاهنامه دارد؛ علت اقبال بيشتر فرخي به كـاوه، نـوع نگـرش و انديـشه اوسـت، از آ                   
گرايشي سوسياليستي دارد و طرفدار طبقه كارگر است، اغلب براي تحريض اين طبقه بـه داسـتان                 

. شودكاوه آهنگر، متوسل مي
سرمشق گر از كاوه حداد بگيريد ضحاك عدو را به چكش، مغز توان كوفت

) 123: 1378فرخي يزدي،(
از اين شخصيت شـاهنامه بـه مـاجراي         در يادكرد   . اغلب در مقابل كاوه آمده است     :  ضحاك -

ضحاك و قتل جوانان، ماردوش بودن ضحاك و نيز اسير شدنش بـه دسـت فريـدون اشـاره شـده                 
.  است

دــمهر از شفق مغرب بر كوه دماوندــو تابــچون خيمه زربفت شود باز چ
ود رخ خويش بدان جادوي دروندبنمدونكه فريگهيا چون رخ ضحاك بدان

) 573: 1ج.1380بهار،      (
بهر يك تن، ز چه صد فوج قشون مي آيده آراسته ايــپي قتلم صف مژگان ز چ

ه به مغز سر انسان به فسون مي آيد ـــكدوشسيه افكنده بهمارهمچو ضحاك، دو
) 64: 1381عارف قزويني،(

جنگ اسـفنديار  : ت مشروطه نمود يافته استها در ادبيادرباره اسفنديار اين داستان  :  اسفنديار -
.با رستم، اصابت تير به چشم اسفنديار و لشكر كشي اسفنديار بر در كنگ

نــند روئين تـون بر لب هيرمـچــــازو بودم سرمست قوت ب
وتنـد پشيــه پنــودي ره نــبنمنه البه رستمم در آن مستي

م از آهنــــپيري تيري به چشمدون زدرــناگاه ز كيد زال گ
ن ذيفن ـز وي نرهد به مكر و فـكيـاده در دامـاينك منم اوفت

) 632: 1ج.1380بهار،            (
...عيان چو آيد ويران شود بناي خبرجوان چو آيد باطل شود فسانه پير
راند حشر هچه گونسپاه وگونه بردچهخبر دهند كه اسفنديار بر در كنگ

)203: همان(
ماجراي گرفتار شدن بيژن در چاه و ياري رساندن منيژه و رستم بـه او، كـشته شـدن           : ژن بي -

هومان به دست بيژن و نيز ماجراي حسد ورزيدن گـرگين بـه بيـژن از موضـوعاتي اسـت كـه در                       
د ارجـاع بـه   در بـين شـاعران مـورد نظـر، بـسام     . هاي مورد بررسي به آنها اشاره شده اسـت   ديوان

ماجراهاي زندگي بيژن، در شعر بهار بيشتر است، شايد دليل گرايش او بـه داسـتان در بنـد افتـادن        
:هايي است كه خود در طول عمر مجبور به تحمل آنها شده بودها و زندانبيژن، گرفتاري
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اصفهان گشته چاه و من بيژنمانده در شهر اصفهان محبوس
ن ــن كه داردم ايمـــنه تهمتوارـــدم غمخـژه كه باشنه مني

)558: همان(
حسد ورزيدن گرگين به بيژنردمــاال تا هست در افواه م

چو بيژن در ميان چاه مسكنتـن چاهــنمايد تا ابد گرگي
نه او را دستياري چون تهمتن نه او را دستگيري چون منيژه

) 46: 1356ايرج ميرزا،(
ن فريدون و سه پسرش ـ ايرج، سلم و تورــ، جنـگ سـلم و تـور و      تلميح به داستا:  فريدون-

.خونخواهي منوچهر از سلم و تور
اُرديش ايرج سان، گشت، وليعهد زمينچون فريدون، علم افراشت ز نو، فروردين

ون او ريز اال ماه منوچهر جبين ـــخكينكمر بست بهواو بردسلم دي، رشك بر
) 220: 1378فرخي يزدي،(

.ماجراي ديوي كه كاوس را فريفت:  كاوس-
: همـان (كه كرده روسيه را مبتال چو كيكاوس؟        مگر كه ديو سپيد است اين بالي سياه

197 (
ديو بر بنگاه كيكاوس نام آور گذشت اهرمن ملك سليمان پيمبر غصب كرد

) 395: 2ج.1380بهار،(
.ر دشت نبردماجراي كشته شدن پسران گودرز د:  گودرز-

چون خلد برين كرد زمين را و زمن راآن روز چه شد كايران ز انوار عدالت
گلرنگ ز خون پسران دشت پشن را آن روز كه گودرز پي دفع عدو كرد

) 682: 1همان، ج(
ماجراي سياوش و سودابه و گذشتن سياوش از آتش، خونخواهي رسـتم در كـشته               :  سياوش -

.  از محلي كه خون سياوش ريخته شده بودشدن سياوش و روييدن گل
گر كينه كش خون سياووش نبوديم در تهمتني شهره نگشتيم در آفاق

) 163: 1378فرخي يزدي،(
فرومانديم يك ساعت ز رفتاروارــــر گشت رهـميان راه پنچ

كه در آتش سمندروار گشتيم سياوش وش نه از آتش گذشتيم
) 222: 2ج.1380بهار،(
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گردد از آن قطره خون كه از تو زند جوش سياوش         خواهيت هزارزنده به خون
) 155: 1381عارف قزويني،(

از محلي كه خون سياوش بر زمين ريخته شده بود فر سياوشـان             «  اين باور دارد كه      بيت تلميح به  
)582: 1ج.1379رستگار فسايي،(» .روييد

بنما تهمتني، خون سياووش بيار عيد جم گشت ايا ماه منوچهر عذار
) 232: 1378فرخي يزدي،(

ن سـياوش، خـون     در اين بيت شاعر ضمن اشاره به ماجراي خونخواهي رستم در كـشته شـد              
.سياوش را در معناي استعاري شراب به كار برده است

.رام بودن ديوها در دست طهمورث:  طهمورث-
نشسته است طهمورث ديوبندچو خورشيد بر پشت ابر سياه

) 612: 1ج.1380بهار،(
. پرورش يافتن زال توسط سيمرغ:  زال-

تربيت آن كه ز سيمرغ بگيرد زال استاد پسر سام به گيتي اگر آرد تنهص
:حمله بهمن به زابل، رويارويي او در زابل با زال:  بهمن-) 145: 1381عارف قزويني،(

آمد اسفند مه به فرّ تهمتنخت از دم بهمنزال زمستان گري
) 108: 1ج.1380بهار،(

چنو زابلستان از تيغ بهمنـــرانو ويـسراي آز از دست ت
) 45: 1356،ايرج ميرزا(

هاي شاهنامهگيري كنايي از داستانبهره) ب
اي كـه  اش، كنايه است، يعني گفتـه بينامتني در كمترين شكل صريح و لفظي     «از ديدگاه ژنت    

هـايي را بـه آن   نياز به ذكاوت فراواني دارد تا ارتباط ميان آن متن و متن ديگري كه ضرورتاً بخش    
در ادبيات دوره مشروطه گاه كناياتي به كـار         ) 89: 1386ور مطلق، نام. (»گرداند، دريافت شود  باز مي 

: شود، از جملههاي شاهنامه ميرفته كه مربوط به شخصيت
.در معناي كنايي قوي و زورمند:  رستم-

سرنگون گردد اگر خود رستم دستان بودگر زبر دستي كشد از زير دستان انتقام
) 467: 1ج. 1380بهار،(

 قيصر روم شده موم در آن تخت و سرا  است به چنگال اجلرستم زال ذليل
) 664: 1385حسيني،(
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ن ــاب كـــمويت كمند گردن افراسيتير نگاه چشم تو رستم به غمزه دوز
) 134: 1381عارف قزويني،(

.كنايه از انسان آزاديخواه و آزاده:  كاوه-
 هست كاوه حداد زنده باد تا بود ونابود باد ظلم چو ضحاك ماردوش

) 72: همان(
.كنايه از افراد ظالم و ستمگر:  ضحاك-

ونـاه ناپلئـخوانده گه پطر و گخويشتن را ز فرط جهل و جنون
دست ضحاك را ببسته به پشت وي درشتـليك اندر عمل ز خ

) 51: 2ج.1380بهار،(
 جم تا كي؟ ظلم ضحاكان در مملكتپشت احرار به پيش سفها خم تا كي؟

) 469: 1همان، ج(
.كنايه از انسان گريزپا:  بهمن-
ن ــــو بگريخت نيارد بهمــوز تمـــت نتاند رستــو آويخــبا ت

)  43: 1356ايرج ميرزا،(
.آور و پهلوانكنايه از جنگ :  قارن-

بهمن سپر اندازد چون تو به وغاييقارن به تو شمشير دهد چون تو بجنگي
) 59: همان(

.كنايه از صاحب مملكت، شاه:  فريدون-
به گناهي كه طرفدار فريدون باشد تــار نيافــكاوه در جامعه كارگري ب

) 86: 1378فرخي يزدي،(
همچنين در شعر اين دوره، تركيبات اضافيي نيز در مفهوم كنايي به كار رفته كه اين تركيبات                 

:پيوند ضمني با شاهنامه دارند
: جمشيد، دودة طهمورث، جگر گوشه كيكاوس، پور جمشيد جم، زاده قـارن، زاده گيـو               دودة   -

.كنايه از مردم ايران
         يك سلسله ديوان را در سلسله بايد كرد اي دودة طهمورث دل، يك دله بايد كرد

) 77: 1378فرخي يزدي،(
م ـن سيروسيــــان وطــجان باختگاد و كيكاوسيمـــا زاده كيقبـم

) 328: همان(
اره كنيدــــوم را چــارگي عمــبيچاي دوده جم، قيام، يكباره كنيد
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 خوب است به دست خويشتن پاره كنيد پاي شماستكه دراسارتيزنجير
) 313: همان(

كنايه از مغوالن:  دوده افراسياب-
اب ـــــــر دوده افراسيـــپي سپابــــشد وطن كورس مالك رق

) 176: 2ج.1380بهار،(
كنايه از طبقه كارگر و مردم عادي؛ فرخـي در انتقـاد بـه محـيط                :  پور كاوه و نوباوگان كاوه     -

استبدادي حاكم و ناكارآمد بودن انتخابات در آن دوران تركيب پور كاوه را در معناي كنـايي طبقـه                   
: به كار برده استكارگر،

به پور كاوه بگو فكر انقالب كند شز انتخاب، چو كاري نمي رود از پي
)90: 1378فرخي يزدي،(

:همچنين تركيب نوباوگان كاوه در شعر او در معناي كنايي مردم عادي به كار رفته است
خواهم اي خونريز چون ضحاك ميشقاوت پيشهدل از خونسردي نوباوگاه كاوه پر خون شد

) 193: همان(
سند جم، تاج كيـان، كـاخ كـي مكـان، افـسر كـاوس، جـاي شـاه           م  تخت جم، تختگه جم،    -

.كنايه از مقام، مرتبه و جايگاه سروري: كيخسرو
كس را نبود تخت جم و كاخ كي مكانكز نسل پارسيشديك قرن و نيم طي

)395: 1ج.1380بهار،(
 داشت، آن آبرو اين شاه گدا خواهد بردتاج كيخسرو و تخت جم اگر آبرويي

)201: 1381عارف قزويني،(
اد ـــف بـــر كــد جم بداد بـــمسنانـچشم عبرت گشا ببين كه چه س

) 171: 1356ايرج ميرزا،(
هاي شاهنامهاي از داستانگيري اشارهبهره) ج

. كردزبان تازه و جانداري را چه در شعر و چه در نثر طلب مي             «شرايط حاكم بر عصر مشروطه      
هاي سياسي و اجتمـاعي را، آن      ترين پيام ترين و فوري  بايست به سادگي اساسي    مي اي كه زبان تازه 

گونه كه مردم دريابند با آنان در ميان نهد تا مردم را بـر ضـد اسـتبداد داخلـي و اسـتعمار خـارجي                       
بدين ترتيب محتواي اصـلي انقـالب مـشروطه، يعنـي ماهيـت ضـد اسـتبدادي و ضـد                    . برانگيزاند

بـا  ) 155: 1382آجـوداني، (» اي در ادبيات اين دوره انعكـاس يافـت        طرز گسترده استعماري آن، به    
توجه به همين نكته شاعران به منظور ارائه بيشترين معنا در ضمن كمترين كـالم، از اشـاره بهـره                    
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هاي شاهنامه، تحريك حس وطن وار به نام شخصيت  ترين هدف آنان از اشاره فهرست     مهم. جستند
.ترين عبارتوران مجد و شكوه ايران است در كمدوستي و يادآوري د

:بهار در مفاخره به گذشته ايران چنين سروده است
رّمــبود چو باغ ارم شكفته و خرثـــملكي كز دير باز عهد كيوم

شوكت تهمورث و شهنشهي جمديده شكوه سيامك و فر هوشنگ
رمـتوزي نيراي منوچهر و كينه دون و دادخواهي كاوهــــفرّ فري

م ـفرّه كيخسرو و شجاعت رستاد و حشمت كاوســداوري كيقب
) 159-158: 1ج.1380بهار،(

:گويدو شاعري ديگر مي
اين وطن رزم آوري مانند قارن ديده است

وقعه گرشاسپ و جنگ تهمتن ديده است
 ديده استهوشمندي همچو جاماس و پشوتن

شوكت گشتاس و دارايي بهمن ديده است 
)225: 1378فرخي يزدي،(

:هايي از شاهنامه كه در ادب دورة مشروطه به ايشان اشاره شده عبارتند ازشخصيت
ن اسـت كـه   دليـل ايـن امـر آ   . هاي پر ارجاع استاو در شعر مشروطه از شخصيت   :  جمشيد -

. »جمشيد با فر يزداني كه داشت همه مردم را آرامـش بخـشيد و ديـو و مـرغ و پـري برآسـودند                    «
مرگـي بـود   از آنجا كـه دوره او دوره دوري از رنـج و بـدي و بـي             ) 312: 1ج.1379رستگار فسايي، (

ـ : تركيباتي چـون  . شاعران مشروطه، در مفاخره به گذشته ايران بسيار از او ياد كرده اند             ك جـم،   مل
كشور جمشيد، مملكت جم، كشور جمشيد جم، موطن جمشيد،  به نوعي القـاگر حـس غـرور ملـي             

.است
ون ارم ـــــرا كشوري بايدا چـــتمـور پاك جـــايا خسرو كش

)392: 1342ميرزادة عشقي،(
. براي كشور جم نشان از عالقه شاعر به ميهن دارد"پاك"به كار بردن صفت 
نكنم گريه، پس از گريه نخندم، چه كنمي كشور بي صاحب جممن به اوضاع تو ا

) 118-117: 1381عارف قزويني،(
 براي اين "صاحب بي"ر بردن صفت  تركيب كشور جم نوعي مفاخره به گذشته است اما به كا          

. تركيب شگرد زيركانة شاعر است براي مقايسه حال ـ عصر مشروطه ـ با گذشته پر افتخـار ايـران    
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دوسـتي آنـان چنـين      عارف در جايي ديگر به منظور هوشيار كردن مـردم و تحريـك حـس وطـن                
:گويدمي

تر نكند خراببگو خرابة جم را به شاه كشور جمشيد جم، پس از تبريك
) 195: همان(

. كيخسرو گيتي ستان، خانة كيخسرو، هوش كيخسرو، مسكن كيخسرو:  كيخسرو-
درخشان دوره دور كيانشخوشا شيراز و عهد باستانش

نكو كيخسرو گيتي ستانش ر روانـــدرود پاك نيكان ب
) 255: 1381عارف قزويني،(

.ملت سالله قارن:  قارن-
غيرتي اي مردم نبيره گشواد الله قارنهمتي اي ملت س

) 193: 1378فرخي يزدي،(
ديار كاوه، كاوه آسا امير، كاوه نامدار، رايت منـصور كاويـان، درفـش       :  كاوه و درفش كاوياني    -

.كاويان، كاوياني درفش
 زدند "شونمان"صف زير بيرق و علم سردارهاي مانده از كاوه يادگار

)97: 1381عارف قزويني،(
:بهار در حسرت روزگار مجد ايران به اين نغمه مترنم است

كجا رفت آن تيغهاي بنفش؟كجا رفت آن كاوياني درفش؟
د فريدون واال تبار؟ـكجا شدار؟ـــكجا رفت آن كاوه نام

) 289: 2ج.1380بهار، (
. رستم نره شير، همچو رستم پهلوانان، رخش راندن مثل رستم:  رستم-

ان داشته ــــو رستم پهلوانـــهمچان داشتهــران نوجوانــــخاك اي
)  692: 1385حسيني،(

م برانيد ـــد رستــرخش مانندــاني توانيـــن زندگــتا دري
ون خود را بدانيدــت خـقيمدــت نمانيـــدر كف ديو غفل

)689: همان(
آورد باز رستم، صد كين ديرمان باز آوريم كين خود از تازيان چنانك

) 542: 1ج.1380بهار،(
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-گيـري اشـاره  همانطور كه پيشتر اشاره شد، در بهره. گيرفرّ فريدون، فريدون ملك:  فريدون -
-ن نام اشاره كردهاي، شاعران به منظور انباشتن بيشترين معني گاه به صورت فهرست وار به چندي  

:ها آمده استاند مثال فريدون همراه با اين نام
: 1385حـسيني، (كو فر فريدون و چه شد طنطنـه طـوس           كو رستم و كو بهمن و كو كاوه و كاوس

160  (
همچو گرشاسب دليري داشته اين سرزمين

زال و رستم نره شيري داشته اين سرزمين
ن اميري داشته اين سرزمينكاوه آسا آ

چون فريدون ملك گيري داشته اين سرزمين 
)  674: همان(

.و كاوس) اسفنديار(اسفنديار نوجوان، اسفنديار و كتايون، عهد سپنديار:  اسفنديار-
اين ملك زاده ملَك منظرهم بر اين مادر افتخار كند

ه كتايون دختر قيصر ــــبستفخر اسفنديار گر بوده 
) 20: 1356ايرج ميرزا،(

.نوشداروي كاوس، كشور كاوس كي:  كاوس-
آه و واويال كه عمر مملكت گرديد طياي دريغا دستخوش شد كشور كاوس كي

)  421: 1385حسيني، (
...بر گل نهاده شرح به باال نوشته اند در معني لب تو ز شنگرف نقطه اي

رمزي ز زنده كردن موتي نوشته اندرد عقيق ترــــار به گيا با خط غب
زات مسيحا نوشته اند ـرازي ز معجشرحي ز نوشداروي كاوس داده اند

) 406: 2ج.1380بهار،(
هاي فوق كه بسامد اشاره به آنها بيشتر است، در شـعر مـشروطه بـه ايـن                  عالوه بر شخصيت  

كيومرث، سيامك، هوشنگ، سـام، گيـو       : ره شده است  ها و گاه ماجراهاي شاهنامه نيز اشا      شخصيت
نيو، نريمان، فرامرز، قباد، گشواد، كي آرش، فتنه ضحاك، آفت پـور پـشن، گرشاسـب، گـشتاسب،                  

.طوس، نوذر، كيقباد، بهمن، كاوس،گرسيوز و پشوتن

آفت پور پشن، رنج سكندر ديده اين وطن فتنه ضحاك ستمگر ديده
) 232: 1378فرخي يزدي،(

:سرايدفرخي از زبان ايران چنين مي
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كيومرث و سيامك، گر در امروزم قرين بودي
 مرا پور مهين بوديوگر هوشنگ و طهمورث،

و يا جمشيد و افريدون طرفدار و معين بودي
پامال كين بودي سرم از دست ضحاكان كجا 

) 256-255: همان(
ميزان تاثيرپذيري ضمني شاعران مورد نظر از شاهنامه 

هاي مورد بررسي بيشترين بسامد تاثيرپذيري ضـمني از شـاهنامه در شـعر بهـار     در بين ديوان 
گرايش و تمايل بهار به شخصيت فردوسي و شاهنامه از فحواي اشعارش بـه خـوبي                . مشهود است 
:نمايان است

رتبه داناي طوسي، رتبه پيغمبريشاهنامه هست بي اغراق قرآن عجم
)580: 1ج. 1380بهار، (

هاي بيـشتري از شـاهنامه را       بهار به دليل تسلط كامل بر شاهنامه و تصحيح متن آن، داستان           
بيشترين ارجاع او به شخصيت رستم است، همچنين از داسـتان           . دستمايه شعر خويش ساخته است    

.ادن بيژن در شرح احوال خود و زنداني شدنش استفاده كرده استدر بند افت
تاثيرپذيري از شاهنامه بعد از بهار به ترتيب بسامد در اشعار فرخي و اشرف الدين نسيم شـمال       

فرخي در ادبيات كارگري خود بيشتر از ارجاع به شخصيت كـاوه و قيـام او بهـره                  . شودجلوه گر مي  
 اسـتعاري   -ري از  داستانهاي شاهنامه مضاميني جديد در بافتي تـشبيهي          گيجويد؛ او گاه با بهره    مي
: آفريندمي

مستبدي خوي ضحاكي است، ايـن خـو، نـه ز           عيد جم شد اي فريدون خو، بت ايران پرست
دست

ايرج ايران سراپا، دستگير و پاي بستهستانگليس و روس،تورحاليا كز سلم و
روطه اقدام منوچهري كنيـدر ره مشيبه كه از راه تمدن ترك بي مهري كن

)225: 1378فرخي يزدي،  (
سيد اشرف الدين نسيم شمال كه شاعري مردمي است  از رايج تـرين داسـتان هـا و شـناخته             
. شده ترين شخصيتهاي شاهنامه براي برقراري ارتباط با مخاطب عـام خـود اسـتفاده كـرده اسـت              

رين بسامد تكرار را در شعر اين شـاعر بـه خـود             هايي هستند كه بيشت   رستم و جمشيد از شخصيت    
او در ياد از گذشته و حسرت بر از دست رفتن مجـد و شـكوه پيـشين ايـران، از       . اختصاص داده اند  

كند و در عين حال اين يادكرد را مطابق جمشيد و نيز از رستم پهلوان، حامي و مدافع ايران، ياد مي          
:گويد طنزآميز چنين مي-يپسند طبقه حاكم نديده، در بياني انتقاد
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اد از رستم و جمشيد مكنـــيــنه تنقيد مكـاز بزرگان هم
)203: 1385حسيني،(بچه جون داد مكن الولو مي ياد وصف اجداد مكن الولو مي ياد

تاثير پذيري ضمني عارف و ايرج ميرزا از شاهنامه به نسبت كمتر است،آنان بـه شخـصيتها و                   
اند كه اين بهره گيري محدود  در اشعار آنـان بـسامد        ودي از نامه باستان اشاره كرده     ماجراهاي معد 

چنداني نيز ندارد به بيان ديگر تلميحات معدود عارف و ايرج به شاهنامه از نظر وسعت نيـز فـضاي            
 در شعر ايـرج بيـشترين       "قارن" در شعر عارف و      "جمشيد".  گيردكمي از اين اثر ملي را در بر مي        

ايرج در مدح امير نظام كه از ممدوحين محبوب ايرج است از زبان خود اميـر،                . مد تكرار را دارند   بسا
:كندوي را به قارن تشبيه مي

ليكن به گاه حلم دو صد كوه قارنم صد قارنم به كوشش در روز گير و دار
)36: 1356ايرج ميرزا،(

-چنين به نظر مـي .  مشهود استكمترين ميزان بهره گيري ضمني از شاهنامه در شعر عشقي 
در شـعر عـشقي از      . رسد كه اين شاعر در بين انواع تاثير پذيري ضمني به اشاره اكتفا نموده اسـت               
او تلميحي نيز . شودبين تمام شخصيتهاي شاهنامه تنها به نام جمشيد، قارن، رستم و سام اشاره مي   

:به ماجراي بنا نهادن سنت نوروز توسط جمشيد دارد
عيد جمشيد است امشب ز چه رو نوميدي؟اي دخت مهين مملكت جمشيديگفتم 

)321: 1342ميرزادة عشقي،(
نتيجه

هاي غايبي كه در عصر مـشروطه مـورد توجـه و اقبـال هنرمنـدان قـرار گرفتـه،               يكي از متن  
هاي ايـن حماسـة ملـي، مجـد و عظمـت            گيري از داستان  شاعران مشروطه با بهره   . شاهنامه است 

.ران را در يادها زنده كردند و روحي دوباره در كالبد افسردة آن روزگار دميدندپيشين اي
پذيري ضمني ـ تلميح، كنايـه و اشـاره ـ بيـشترين بـسامد تاثيرپـذيري         از بين سه شيوة تاثير

دليل اين امر نياز روزگار مشروطه اسـت بـه برقـراري ارتبـاط سـريع بـا                  .   است  "اشاره"مربوط به   
 هدف هنرمندان اين عصر آگاه كردن مخاطب از شرايط اجتماعي ـ  سياسي است  مخاطب؛ چرا كه

پـردازي نداشـته، در بـسياري مـوارد     و به تبع اين نياز شاعران مشروطه فرصت چنداني براي سخن    
. اند بيشترين معني را در قالب كمترين عبارات به مخاطب انتقال دهندترجيح داده

هار، ايرج ميرزا، عارف، عـشقي، فرخـي و سـيد اشـرف الـدين      در بين شاعران مورد بررسي ـ ب 
نسيم شمال ـ بيشترين ميزان تاثير پذيري از شاهنامه در شعر بهار و كمترين ميزان بهره گيـري از   

. نامة باستان در شعر عشقي مشهود است
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 به "رستم" به عنوان نماد فرّ و شكوه پيشين ايران،          "جمشيد"هاي شاهنامه   در بين شخصيت  
خواهي بسامد ارجاع    به عنوان نماد آزادي و آزادي      "كاوه"عنوان ابر پهلوان و حامي اين سرزمين و         

. زيادي دارند
 هانوشتپي
ذبـيح اهللا صـفا، تـاريخ ادبيـات در ايـران، چـاپ يـازدهم               : براي اطالعات بيشتر بنگريد به    . 1

.229.؛19-17،صص1، ج)1370فردوس، :تهران( 
: تهــران(ماشــاء اهللا آجــوداني، يــا مــرگ يــا تجــدد : اطالعــات بيــشتر بنگريــد بــهبــراي . 2
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*دكتر قاسم صحرائي

 در داستان رستم و اسفنديارتأملي در عنصر ترديد و دودلي

چكيده
ي فردوسـي از زوايـاي گونـاگوني درخـور تأمـل و             داستان نبرد رستم و اسفنديار در شـاهنامه       

 جـاي رفتارهـا و كردارهـاي دو    در اين ميان، فرايند عنصر ترديـد و دودلـي در جـاي     . بررسي است 
قهرمان اصلي ـ اسفنديار و رستم ـ از ابتدا تا انتهاي داستان، يكي از زواياي پيدا و پنهاني است كه   

شود كه دو قهرمان اصلي داسـتان  تر مياهميت مسئله از آنجا برجسته    . ي تأمل بيشتر است   شايسته
؛ بلكه هر دو ايراني و به ظـاهر بـا هـم دوسـت               از دو تبار ايراني و انيراني، يعني دشمن هم نيستند         

. ي ايراني و ديگري رستم جهان پهلوان ايرانهستند؛ يكي اسفنديار شاهزاده
نژادي دو قهرمان است    تباري و هم  رسد عنصر ترديد و دودلي اوالً دستاورد هم       حال به نظر مي   

 و كشتن ديگـري ندارنـد و در        و بر همين اساس است كه اين دو پهلوان تمايلي به رويارويي با هم             
ي كمي بعد از كـشتن      شود و رستم به فاصله    نهايت نبرد آنان پيروز واقعي ندارد؛ اسفنديار كشته مي        

گردد و چنان كه سيمرغ پيشگويي كرده بود بـه زودي كـشته           ي برادرش مي  اسفنديار گرفتار توطئه  
.شودمي

. ساختار و موضوع داستان به وجود آورده است       وار و منسجم را در      ثانياً اين عنصر، وحدتي اندام    
. كنـد ي ترديد و دودلي، ذهن مخاطب را در سرتاسر داستان به خود مشغول مي      اي كه سايه  به گونه 

ها از يك سوي و ناكامي و به سرآمدن عمر دو           توان ميان آن ترديدها و دودلي     حال بايد ديد آيا مي    
ي ي حاضر در پي بررسي غايت و فلسفه        مقاله ؟ي يافت اقهرمان اصلي داستان از سوي ديگر رابطه      

.هاي داستان مذكور استترديدها و دودلي

. شاهنامه، رستم، اسفنديار، ترديد، دودلي:هاكليدواژه

*عضو هيأت علمي دانشگاه لرستان
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مقدمه
. هاي شاهنامه خواندترين، بلندترين و پرمعناترين داستانتوان كاملرزم رستم و اسفنديار را مي 

اند به روي هـم شمـشير   لواني كه هر دو عمر خود را در دفاع از نيكي گذراندهدر اين داستان دو  په 
)352: 1374اسالمي ندوشن، زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه، . (كشندمي

دو . هاي نادر شـاهنامه اسـت     جنگ رستم و اسفنديار از حيث نژاد و مليت طرفين آن، از جنگ            
يراني هـستند؛ رسـتم جهـان پهلـوان ايرانـي و اسـفنديار        طرف نبرد يعني رستم و اسفنديار هر دو ا        

. روندشناسند و آگاهانه به رويارويي هم مي      ي ايراني و هر دو كامالً طرف مقابل خود را مي          شاهزاده
اي ميان ايرانيان درگرفته است؛ ولي عموماً طرفين جنگ، در هنگـام          در شاهنامه نبردهاي ناخواسته   
جنگ رستم و سهراب    . انددانسته و ناآگاهانه با هم جنگيده     ايراني نمي رويارويي طرف مقابل خود را      

اما در داستان رستم و اسـفنديار، دو پهلـوان بـا            . هاي اين گونه نبردهاست   يا طوس و فرود از نمونه     
آگاهي از نژاد و مليت طرف مقابل به نبرد با وي روي آورده است و از اين جهت اهميـت بيـشتري               

ي ايـن رويـارويي را فـراهم آورد و ايـن جنـگ را      هايي زمينهم چه عوامل و انگيزه    يابد كه بداني  مي
.ناگزير نمود

گشتاسب به داليلي اسفنديار را براي بستن دست رستم و اسارت او و آوردن به بارگاه پادشـاه                  
دهـد آن اسـت كـه       آنچه به داستان اسفنديار با رستم محتواي تراژيك مي        . به سيستان گسيل كرد   

عباديـان،  . (م را دستاويزي به چالش كشيده است كه ناشي از خطـا يـا غفلـت خـود او نيـست                   رست
. نه نافرماني پدر براي اسفنديار ممكن است و نه پذيرفتن بنـد و بردگـي بـراي رسـتم                  ) 62: 1369

جنگي كه هـم اسـفنديار بـا آن         ) 55-56: 1375رزمجو،  . (پيداست كه پايان كار آن دو جنگ است       
اي جـز   چـاره «آنها  ) 161: 1369ذوالفقاري،  . (و هم رستم  ) 179: 1381سن،  كريستن(مخالف است   

ندوشـن،  اسـالمي (» .آنكه هيچ يك طالب ريخـتن خـون ديگـري باشـد           كشتن يكديگر ندارند، بي   
اي با اين حال ترديد و دودلي در كردار و رفتار هر دو قهرمان به گونـه   ) 4: 1374ها،  داستان داستان 
دارد تا بينديشيم فردوسي آگاهانه با پر رنگ كردن اين عنـصر عـالوه    ا را بر آن مي    هويداست كه م  

.كوشد وحدتي ساختاري هم در آن ايجاد كندبر عمق دادن به محتواي تراژيك داستان، مي
دوستي رستم و اسفنديار

ـ    ران در پهلوانان ايران در شاهنامه، نيروي آماده به خدمت براي حفاظت از پادشاه و سرزمين اي
تـرين  رستم نماد نيروي پهلواني، چه خود و چه تمام خانـدانش، در بحرانـي             . اندبرابر بيگانگان بوده  
نبردهـاي  . انـد بـوده يبان و نگهبان تخت پادشاهي ايران ترين روزگاران هميشه پشت شرايط و سخت  

 همـه و همـه      رستم در آوردن كيقباد و بر تخت نشاندن او و نيز نبردهاي دوران كاوس و كيخسرو               
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رستم خود خطاب بـه اسـفنديار چنـين         . مؤيد جانبازي وي در خدمت به ايران و پادشاهان آن است          
:گويدمي

امهــر كشتــدادگـاه بيـ  بسى شام         هــن را سراسر همه گشتــزمي
چين آمد افراسيابه ـــ ز توران بآب           چو من برگذشتم ز جيحون بر

ازندرانــمه تم بـــرفــتنها به  باوران          ـــگ هامــاوس در جنز ك
ه اوالد غندى نه بيدـنه سنجه ند           ـو سپيــه ديـنه ارژنگ ماندم ن

د راـــردمنـر خـــم دليــبكشترزند را          ـاه فـــــى شــهمى از پ
ودــآزممردى و رزمه ـزور و به بود    ـكه گردى چو سهراب هرگز نب

ن جدا گشتم از پشت زالـكه تا مال          ــزونست سـا فــز پانصد همان
ارم نهانــــــود با آشكــيكى بان            ــودم اندر جهــهمى پهلوان ب

)6/258: 1374سي، وفرد(
گزاري و پاداش زحمات رستم و خانـدان او،         قاز طرف ديگر، پادشاهان ايران، شايد به سبب ح        

از كيقباد تا كيخسرو همه حكومت سرزمين سيستان و زابلستان را به آنها واگـذار كـرده و بـه نـام                      
:گويدچنانكه مي. اندايشان عهدنامه نوشته

ستــانه نيارند جـــر من بهــ كه بهمان عهد كاوس دارم نخست           
كه چون او نبست از كيان كس كمرر            ـــادگخسرو ديان عهد كـهم

)257-6/258: 1374سي، وفرد(
هاي شاهي در ايـران تـداوم داشـته و هـر زمـان      ي خاندان رستم با خاندان  از اين جهت رابطه   

اند و البته رستم اند، از او استمداد جستهشاهان ايران ـ يا حتي ديگر ايرانيان ـ به رستم نيازي داشته  
هـاي رسـتم در   جنـگ . ر تمام موارد به ياري آنان شـتافته و مأموريـت خـود را انجـام داده اسـت       د

:گويدچنانكه اسفنديار خطاب به گشتاسب مي. اندهاماوران و مازندران اين گونه بوده
كى بسىــنبودست كاورد نيران كسى            ــايه نكوكارتر زو ب

)6/225: 1374سي، وفرد(
:يار وقتي به كنار هيرمند رسيد خطاب به يارانش چنين گفتاسفند
گرز گرانه جاى سران            جهان راست كرده به ـج دارد بــبسى رن

اندارند و گر بندهــــر شهريـاند            اگران بدو زندهــه شهر ايـــهم
)6/230: 1374سي، وفرد(

متن داستان آمده است، بايد رسـتم و اسـفنديار را دو   با اين حال و بنا بر شواهد ديگري كه در        
با تأمل در ابيات ذيل، دوسـت  . دوست بدانيم كه به داليلي در اين داستان روياروي هم قرار گرفتند 
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شـنود، بـه    رستم وقتي پيغام اسفنديار را از زبان بهمن مـي         . بودن رستم و اسفنديار قابل توجه است      
:داردآيد و دوستي خود را چنين به او ابراز ميفنديار ميي اسي هيرمند و سراپردهكناره

د و داد يل را درودــاده شــــپيرود          ه د بـتهمتن ز خشك اندر آم
م تا بود رهنماىـى خواستـــ  همگفت كز يك خداى          پس از آفرين

د و با سپاهـ آيتـن تندرســـچنياه           ـــن جايگــكه با نامداران بدي
ى در سخن راى فرّخ نهيمــهمخ دهيم           ـنشينيم يك جاى و پاس

اى منستـ  خرد زين سخن رهنميزدان گواى منست          چنان دان كه
ار گرد دروغـهر كه ـردم بـــ   نگها نجويم فروغ         سخنكه من زين
مىرديدــى نگـن تازه رويــ بديدمى        ـر ديـاووش گــكه روى سي
بخش راانـدار جهـــران تاجـمش را            ــى جز سياوخــنمانى هم

درــازد پـــرّت بنــاال و فـبه ــ بو دارد پسر           ـخنك شاه كو چون ت
ت تراــــدار بخــــد بيــرستنـپت ترا            ــخنك شهر ايران كه تخ

گرده ــــد سرش اندر آيد بـ بجوي گردد آن كس كه با تو نبرد          دژم
ادــدو نيم به ــد سگاالن بـدل باد            ـــهمه دشمنان از تو پر بيم ب

ادـــوروز بــه بر تو نـان سيــ شباد           ـروز بـــهمه ساله بخت تو پي
)6/246: 1374سي، وفرد(

گيرد و سخنان او را چنين پاسخ شود، رستم را در آغوش مياسفنديار نيز از اسب پياده مي
:دهدمي

دارـــد از باره نامــرود آمــــفار          ـــــارش اسفنديــچو بشنيد گفت
د آفرين بر گرفتـچو خشنود شت           ـر در گرفـــبه ـــگو پيلتن را ب

رواناد و روشنــكه ديدم ترا شپهلوان           اى جهانزدان سپاســكه ي
راـــودن تــيالن جهان خاك برا           ــودن تـــــاشد ستـزاوار بـــس

اشدشـه بر بــيكى شاخ بيند كو پسر باشدش            ــخنك آنك چون ت
ار درشتـن از روزگـــود ايمــبد چون تو پشت            وـخنك آنك او را ب
ارــاند ترا يادگــى بمـگيته ـــبار            ــــذرد روزگــخنك زال كش بگ

رّه شيرـن و نـدار اسپ افگــسپهر           ــد زريــــادم آمـــدم ترا يــبدي
)246-6/247: 1374سي، وفرد(

:خواهد تا مهمان او شوداز اسفنديار ميپس از آن، رستم 
دار و روشن روانــــاندار و بيـــجهوان            ــه اى پهلـــبدو گفت رستم ك
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ارــن آرزو كامگ آرـاشم بـــه بـــار            كـــريــــى آرزو دارم از شهـــيك
وشن كنى جان مندار رــــديه ـــ بن           ــان بيايى سوى خان مــــخرام

اييم دستـــا آن بســـوشيم و بـسزاى تو گر نيست چيزى كه هست            بك
)6/247: 1374سي، وفرد(

دوستي رستم و اسفنديار پـس از  . پذيردكند و نميولي اسفنديار فرمان پادشاه را بهانه مي  
:تير خوردن اسفنديار هم جالب توجه است

م بدردــد و بگريست رستــــ ياد كرد            بپيچينــــن سخــچو اسفنديار اي
)6/308: 1374سي، وفرد(

اي در دل ندارد، بلكه وصيت خود را بـه     با تير خوردن اسفنديار، وي نه تنها از رستم كينه         
:سپاردگويد و بهمن را به او ميوي مي

ارـروزگد مرا ـكه اكنون سر آمار            ـچنين گفت با رستم اسفندي
راىتر گشتا را دگرگونهـكه مخيز ايدرآى            تو اكنون مپرهيز و

نـــه و ارز مــى سر مايـبداند و اندرز من            ـر بشنوى پنــمگ
ن رهنماى آورىـى بريــبزرگجاى آورى           ه ـبكوشى و آن را ب

ا خروشــامد برش بــپياده بيار او داد گوش         ــگفته تهمتن ب
آواى نرمه   همى مويه كردش بآب گرم          ديدگانهمى ريخت از

)308-6/309: 1374سي، وفرد(
ارـــدم بد روزگــكه از تو نديم اسفنديار            ــچنين گفت با رست

ور منــــ خردمند و بيدار دستكنون بهمن اين نامور پور من           
اد گيرــ گويم ترا يههمه هرچدر پذير            ـــــبميرم پدروارش ان

اد داربهاى بدگوى را نــسخان در ورا شاد دار            ــــزابلسته ب
)309-6/310: 1374سي، وفرد(

-ي اسفنديار را با جان و دل ـ علي رغم مخالفت ديگـران مـي   رستم نيز آخرين خواسته
:يردپذ

فرمان او دست راسته بر زد به تهمتن چو بشنيد بر پاى خاست            ب
اى آورمـ گفتى به جهكه تو بگذرى زين سخن نگذرم            سخن هرچ

)6/310: 1374سي، وفرد(
:شيون و زاري رستم هنگام مرگ اسفنديار هم قابل توجه است

خاك و دلش پر ز دردسرش پر زبر و جامه رستم همى پاره كرد            
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در شهريارــــاه جنگى پــنيا شوار           ــهمى گفت زار اى نبرده س
نــگشتاسپ بد شد سرانجام مزخوبى شده در جهان نام من            ه ب

)6/312: 1374سي، وفرد(
نبرد ناگزير رستم و اسفنديار

نـي و بـا هـم دوسـت هـستند، ولـي تقابـل منـافع و            با آنكه رستم و اسفنديار هر دو ايرا       
سـفنديار بـا شـتاب     . شود به ناگزير به رويارويي و جنگ با هم بپردازنـد          هاي آنان باعث مي   خواسته

شـان و جـان هـون       لي(صبري خواهان كسب قدرت و رسيدن به تاج و تخت پدر است             زدگي و بي  
. ي خود برسدجزم كرده تا به هر قيمتي به خواسته    رسد عزم خود را     و به نظر مي   ) 102: 1374نين،  

خواسـت پـدر تـاج      كند كه اگر ناچار شـود بـي       او در گفتگويي كه با مادرش دارد به وي گوشزد مي          
:شاهي را از او خواهد گرفت

ارـ  كه با من همى بد كند شهريار          ــچنين گفت با مادر اسفندي
وابــردد ز خـسر شاه بيدار گآفتاب        سپهركنون چون بر آرد
تـها نهفيــ  ندارد ز من راستگفت          ها كهبگويم پدر را سخن

يزدان كه بر پاى دارد سپهره  بچهر           ه و گر هيچ تاب اندر آرد ب
مــان را دهــهمه كشور ايرانيم            ـر نهـكام او تاج بر سكه بى

)217-6/218: 1374سي، وفرد(
. ي اسفنديار را به تعويق افكنده استها و تعيين شرايطي خواستهگشتاسب هر بار با وعده   

رسد گشتاسب هم مصمم است به هر نحوي ـ حتي با قرباني كـردن اسـفنديار ـ تـاج و      به نظر مي
 از پايان عمر ي كار و آگاهياستمداد وي از جاماسب براي يافتن چاره   . تخت را براي خود حفظ كند     

.اسفنديار در اين جهت قابل فهم است
دــاه شـرزند جوينده گـــه فـــكد            ــاه شــسيم روز گشتاسپ آگ

دشـخت آرزو آيــاج و تـــهمى تدش           ــهمى در دل انديشه بفزاي
راسپ راــهان لـــويــگ همان فالآن زمان شاه جاماسپ را           بخواند

)6/219: 1374سي، وفرد(
كوشد بـا انجـام     ي مهم اسفنديار رسيدن به تاج و تخت شاهي است و مي           به هر حال، خواسته   
گشتاسب هم كه پيشگويي جاماسب را در خصوص مـرگ اسـفنديار بـه              . هر كاري بدان دست يابد    

ج و تخـت، رفـتن   شنود، آخرين شرط خود را براي سـپردن تـا  دست رستم در سرزمين سيستان مي     
اسفنديار به سيستان و بستن دست رستم و آوردن او به شكلي تحقير آميز بـه درگـاه پادشـاه قـرار                   

:دهدمي
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كار آورى زور و بند و فسونه بسوى سيستان رفت بايد كنون            
م زال راــد آورى رستـــبنه ـبوپال را        ـرهنه كنى تيغ و گـــب

زينه نمانى كه كس بر نشيند بن          ـــرز را همچنيـــ فرامزواره
ورـاه و هــر و مـ اختي فروزندهى كه او داد زور           ــدادار گيته ـب
 ز من نشنوى زين سپس داورىآورى           جاىهبهاسخناينچونكه

اهـــر پيشگــر تخت بــنم ب نشاتو تاج و تخت و كاله           ه سپارم ب
)6/224: 1374سي، وفرد(

 ره سيستان گير و بركش سپاهاگر تخت خواهى ز من با كاله           
دـده كمنــبازو فگنه  بيارش بچو آنجا رسى دست رستم ببند         

و دامـايد كه سازند پيش تــ نبرز و دستان سام          ــــزواره فرام
اهـــاور كشان تا ببيند سپــ  بين بارگاه          ــــــپياده دوانش بدي

ام اگر گنج يابد بسىــر كــاگما كسى            ن پس نپيچد سر از آاز
)6/226: 1374سي، وفرد(

:كشداسفنديار از بهانه بودن اين شرط مطلع است و حتي آن را به رخ پدر هم مي
ور شهريارــــار            كه اى پر هنر نامـاسفنديخ آوردش ـچنين پاس

ه رانى سخنـــ  بر اندازه بايد كن          ـم كهــهمى دور مانى ز رس
ردــرانگيز گــن نامداران ب آ   ازنبرد         جوى وجنگتو با شاه چين

ورا شيرگيررد پير            كه كاووس خواندى ـــچه جويى نبرد يكى م
)6/225: 1374سي، وفرد(

شاه جهان گفت زين بازگرده  بر از تاب كرد           ـــسپهبد بروها پ
ارـــاسفنديه  همى راه جويى بكار           ه ترا نيست دستان و رستم ب

ىـمرا از جهان دور خواهى هماى شاهى همى            ــدريغ آيدت ج
)6/226: 1374سي، وفرد(

شـود و شـرط پـدر را        بيند، تسليم مي  ولي در نهايت، وقتي تصميم گشتاسب را قطعي مي        
:شودپذيرد و مصمم به بستن دست رستم و آوردن او به درگاه گشتاسب ميمي

امفرمان و رايت سر افگندهه ام            بو ليكن ترا من يكى بنده
)6/226: 1374سي، وفرد(

چنانكـه در  . دانـد راضي نيست و رستم را مستوجب اين عقوبـت نمـي    اگرچه خود به اين اقدام      
:گويدپاسخ مادرش كتايون مي
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 هنرهاش چون زند خوانى همىرستم كه دانى همى           همانست
ىـى بسـر چند پويــ نيابى و گى          ـايران كسه نكوكارتر زو ب

د از پادشاـچنين بد نه خوب آيو او را ببستن نباشد روا            ـــچ
)6/228: 1374سي، وفرد(

البته تصميم اسفنديار براي بستن دست رستم و دست يافتن به تاج و تخت پدر قطعـي و       
رسد، ولي ظاهراً او در ابتدا تصميم ندارد با رستم بجنگـد و خوشـبين اسـت بـدون                   جزم به نظر مي   
:گويدكتايون چنين ميچنانكه به مادرش . ي خود برسدجنگ به خواسته

فرمان من            ز من نشنود سرد هرگز سخنه چو رستم بيايد ب
)6/228: 1374سي، وفرد(

:ي رود هيرمند به يارانش گفتوي همچنين بر كناره
ا            درفشان كند راى تاريك ماـنزديك مه گر ايدونك آيد ب

د مراـــانش ببندد گزنده  برا           ـخوبى دهد دست بند مه ب
)6/231: 1374سي، وفرد(نخواهم من او را بجز نيكويى            اگر دور دارد سر از بد خويى

ي او در تقابـل  ي اسفنديار براي رستم قابل پذيرش نيست؛ چون كامالً با خواسـته         اين خواسته 
هاي فراوان در   و تحمل سختي  ها  رستم عمري را با ساالري و پهلواني گذرانده و با جنگ          . قرار دارد 

اكنون با آنكه مطيع . راه حفاظت از سرزمين ايران نام نيكي براي خود و خاندانش كسب كرده است       
نامي و محفوظ ماندن خاندان و سرزمينش از گزند حوادث          ي مهم او نيك   پادشاه است، ولي خواسته   

بسته شـدن   ) 1058: 1374مرضايي،  غال(» كوشد تا نام بلند خويش را به ننگ نيااليد        مي«او  . است
» انكـار گـوهر پهلـواني اوسـت       «ي پهلـوان جـواني چـون اسـفنديار در حكـم             دست او به وسـيله    

و آرزوهـاي او را بـراي نـام نيـك جـاوداني و حفـظ          ) 6: 1374ها،  ندوشن، داستان داستان  اسالمي(
:پس. كندسرزمين و خاندانش نقش بر آب مي
ثانيـاً،  . ي تباهي نام اوست و به هيچ روي پذيرفتني نيست         و مايه اوالً، بسته شدن دست ا    

تواند از امنيـت  با توجه به غير قابل اعتماد بودن گشتاسب و خامي اسفنديار جوان، چگونه رستم مي        
ي اي جـز نپـذيرفتن خواسـته   پس رسـتم چـاره  . خاندان و سرزمينش پس از خود آسوده خاطر باشد  

.:اسفنديار ندارد
وشى و بر ديو افسون كنىـبكيزى از مغز بيرون كنى           گر اين ت

ش جان كنمــديدار تو رامه  بكنم           تو فرمانز من هرچ خواهى
ت كارى بودــشكستى بود زشارى بود            ــــز بند عــمگر بند ك
بسست واينروانم بر  كه روشند كس          ــا بنـــده بـنبيند مرا زن
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رانــم ببند گــــــ نكردند پايداوران          ــودند كنــش بـز تو پي
)6/249: 1374سي، وفرد(

:انديشدرستم با خود مي
شديكى بيشهپيش او چوند           جهانـدل رستم از غم پر انديشه ش

د وراـنرازم گزــر فــر ســـو گر من دهم دست بند ورا           ـكه گ
دـن و بــو آييـى نـگزاينده رسمست هر دو بنفرين و بد           ارـدو ك

ام منــاسپ انجـــبد آيد ز گشتن          ـام مــهم از بند او بد شود ن
ردد بننگ            نماند ز من در جهان بوى و رنگـهمان نام من باز گ
را روى زردـان مــــود نزد شاهشرد           ـدشت نبه و گر كشته آيد ب

وىــزاولستان رنگ و به ـنماند بدست اوى       كشته برشوممنگرو
امـــز نــى نيــز زابل نگيرد كسام           ـشكسته شود نام دستان س

)6/267: 1374سي، وفرد(
وردن تاج و تخـت  ي خود در به دست آ از سوي ديگر، اسفنديار نيز كه رسيدن به خواسته        

دانـد از تـصميم خـود    پادشاهي را فقط در گردن نهادن به فرمان گشتاسب و بستن دست رستم مي   
:كندآيد و در نهايت اعالم جنگ ميكوتاه نمي

دستان بگوىه  ديدى به سخن هرچبپوى          ايوانه خوبى به تو اكنون ب
نـن سخـــازين پس مپيماى با مه جنگ را ساز كن         ـسليحت هم

ود درازـــ مكن زين سپس كار بر خچاره ساز          گ منـپگاه آى در جن
اهــه گيتى شود پيش چشمت سيـ كآوردگاه         ه ـــى بــردا ببينــتو ف

ردــگ و نبــود روز ننـــونه بــچگرد            ــدان مـرار مــبدانى كه پيك
)269-6/270: 1374سي، وفرد(

:كندبيند و خود را براي آن آماده مياي نميرستم نيز جز جنگ چاره

ت آرزوىــرا گر چنين آمدســـتكه اى شيرخوى            بدو گفت رستم
گوپال درمان كنمه ــرت را بــسم           ـر تگ رخش مهمان كنـترا ب

راــان مـرده عنــرد كــهمان گان مرا           ـردا سنــــ فوــببينى ت
ردــه بر نبــگآورده ـــ نجويى برد           ــــداران مــكه تا نيز با نام

)6/270: 1374سي، وفرد(
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هاي قابل توجه در داستان يكي از نكته: ترديد و دودلي در داستان رستم و اسفنديار       
ي عنصر ترديد و دودلي را بر تمام داستان از          ي داستان سايه  يار، آن است كه خواننده    رستم و اسفند  

رسد فردوسي آگاهانه فضاي ترديد و دودلـي را در داسـتان           به نظر مي  . كندابتدا تا انتها مشاهده مي    
هاي موجود در داستان ـ جز گـشتاسب ـ در    ي شخصيتتقريباً همه. پررنگ و چشمگير كرده است

هيچ كـس بـه رخ دادن جنـگ ميـان رسـتم و              . گيري اين جنگ دچار ترديد و دودلي هستند       شكل
. اسفنديار راضي نيست؛ اگرچه همه در يافتن راه برون رفت از آن ماجرا هم چنـدان موفـق نيـستند    
رستم و اسفنديار ـ چنان كه خواهيم گفت ـ چندان رغبتي به وقوع جنگ ندارند و تـالش فراوانـي     

كتايون، بهمن، پشوتن و زال و حتي سـيمرغ هـيچ    . بندندي موضوع به كار مي    فيصلهبراي آشتي و    
كتايون وقتي از تصميم اسفنديار در رفتن بـه سيـستان و           . كدام موفق نبرد اسفنديار و رستم نيستند      

:بستن دست رستم با خبر شد، خشمگين و گريان پيش وي رفت و او را از اين كار بر حذر داشت
پيش پسر شد پر از آب چشمه  بخشم          شنيد شد پر زكتايون چو ب

ارــان يادگــكه اى از كيان جهار         ــرّخ اسفنديــچنين گفت با ف
 نزادـادرى ز مــــكه با تاج شاهاد            ــبه ــر را بـمده از پى تاج س

تـز منماى دســدليرى مكن تيهست            جاىجهاندرسيستانازجز
رو روانـوار گيرى ز نيــهمى خاى ژنده پيل ژيان          ه بدو گفت ك
ى انجمنـــيكدر مرو بىــ از اين           ــده تو با پيلتــــنباشى بسن

)227-6/228: 1374سي، وفرد(
ه بـود، وقتـي از بـاالي كـوه رسـتم را در      بهمن نيز كه پيغام اسفنديار را براي رستم بـرد    

:نخجيرگاه مشاهده كرد، با خود گفت
ست ا و يا آفتاب سپيده دمست            ادل گفت بهمن كه اين رستمه ب
د بپيچد سر از كارزارــنتابار            ـــل اسفنديــــرسم كه با او يــبت

)6/237: 1374سي، وفرد(
 اقـدام    در وقتـي . شيد با پرتاب سنگ بزرگي از باالي كوه او را بكـشد           به همين سبب كو   

 :فريب كارانه موفق نشد
   چو ديد آن بزرگى و كردار اوىار اوى         ـغمى شد دل بهمن از ك
ور كارزارــن نامـا چنيــد بـ كنار           ــديـهمى گفت گر فرّخ اسفن
دارا كندـــا او مـهمان به كه بوا كند      ـتن خويش در جنگ رس
چنگه  همه شهر ايران بگيرد بجنگ           ه ور ايدونك او بهتر آيد ب

)237-6/238: 1374سي، وفرد(
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جب وصيف كرد كه مواي بزرگي رستم را تنهوقتي نزد پدر بازگشت به گ  وبهمن همچنين   
: شدوخشم ا
هر انجمنه ود كس بــديده بــندو گفت چون رستم پيل تن         ـــب

اى نيلــر آرد ز دريـــنهنگان بل            ــده پيـن ژنــر دارد تـدل شي
وارــرد خــر سر انجمن كـورا بار            ـديــن بر آشفت اسفنـــز بهم

اىدهــــاه بشنيــه آواز روبـــكاى            دهـا ديــرا كجتو گردنكشان
ن بشكنىـــور انجمـامـــ  دل نى          ـكه رستم همى پيل جنگى كن

)6/245: 1374سي، وفرد(
پـس از آنكـه اسـفنديار و رسـتم بـار اول يكـديگر را       . پشوتن نيز موافق راي اسفنديار نيـست   

:مالقات كردند، پشوتن به اسفنديار گفت
رادر كه يابد چو اسفنديارــــــبدار          ــپشوتن بدو گفت كاى نام

كه يك نامور با دگر كين نجستنخست            راشماكه ديدميزدانه ب
ارــم ز اسفنديــهم از رستم و هدلم گشت زان كارچون نوبهار            

ر خرد ديو راهــــى بــببندد همردم نگاه            ــچو در كارتان باز ك
روردــرد پـــه خــروانت هميشن و خرد            ــتو آگاهى از كار دي

رادر سخنـــاش از بــنيوشنده بن            ـبپرهيز و با جان ستيزه مك
تــود جفـــبزرگيش با مردمى ب رستم بگفت          ههرچهمهشنيدم

وى پيوند توـــــايد سبك ســنيو       ــد تــاى ورا بنــنسايد دو پ
دامه ـــارد بــبازى سر اندر نيه بام           ــسوار جهان پور دستان س

گيتى نشانه ـا بـــت دانــندادسان            ـردنكشـــچنو پهلوانى ز گ
د پسندــيز نياـــمگوى آنكه هرگبند          ه ـچگونه توان كرد پايش ب

رــرگيــل شيـــ سزد گر نگويد ير           ــادلپذيـسخنهاى ناخوب و ن
ان دو گردن فرازـزشتى ميه ــــ  بردد دراز          ـبترسم كه اين كار گ

)250-6/251: 1374سي، وفرد(
:او همچنين يك بار ديگر نگراني شديد خود را چنين با اسفنديار در ميان گذاشت

ارزارــچنين چند گويى تو از كدو گفت كاى نامدار            ـــپشوتن ب
ها بگسلمهبدين سان كز انديشم           ــم ترس را از دلــچگونه كن

زيره چه دانم كه پشت كه آيد بدو جنگى دو شير و دو مرد دلير           
)6/273: 1374سي، وفرد(
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او به رستم . س از شنيدن تصميم رستم براي جنگ با اسفنديار احساس خوبي نداشت        زال نيز پ  
:گفت

رد كهنـــپر انديشه شد جان مان ز رستم سخن           ـچو بشنيد دست
چه گفتى كزان تيره گشتم روانوان            ـور پهلــت كاى نامـبدو گف

ىـخواب اندر آيد همه گر اختر بى            ه روزت سر آيد همــبترسم ك
وانـار جـــرهيز ازين شهريــبپردد روان         ــره گــكزين بد ترا تي

رــى تبــاى چينــمبر پيش ديبرنج اين روان باز خر           ه گنج و به ب
)274-6/275: 1374سي، وفرد(

:نست رستم را از جنگ باز دارد، دست به دعا برداشت و گفتاو وقتي نتوا

 بگردان تو از ما بد روزگارار           ـهمى گفت كاى داور كردگ
برين گونه تا خور بر آمد ز كوه            نيامد زبانش ز گفتن ستوه

)6/277: 1374سي، وفرد(
:رستم چنين گفتزال همچنين وقتي خبر كشته شدن اسفنديار را شنيد، به 

رـدرد جگه ـترا بيش گريم برستم چنين گفت زال اى پسر            ه ب
ران زمينــز اخترشناسان اين            ــكه ايدون شنيدم ز داناى چي

د برو روزگارـــر آيـ بريزد سكه هر كس كه او خون اسفنديار         
 و گر بگذرد رنج و سختى بودود          ـــى بـبدين گيتيش شور بخت

)6/309: 1374سي، وفرد(
:او به رستم گفت. سيمرغ هم موافق جنگ رستم با اسفنديار نيست

ر انجمنـــردار هــوى نامبـــترغ اى گو پيل تن            ــدو گفت مــب
مداره او هست رويين تن و ناـــ كار           ـــى ز اسفنديــرا رزم جستــچ

ود اندازه بايد گرفتـرا از خــــمت         ـاشد شگفــبپرهيزى از وى نب
ارــــرد روزگـزد ورا بشكـريـــ بون اسفنديار           ـكه هر كس كه او خ
جـدش گنــــايى نيابد نمانــ رهج           ـــرناشد زــهمان نيز تا زنده ب

ذرد رنج و سختى بودـر بگـــو گربختى بود          وــن گيتيش شـــبدي
)296-6/298: 1374سي، وفرد(

امـا  . داننـد همه از سرانجام اين جنگ واهمه دارند و بهتـرين چـاره را آشـتي و مـسالمت مـي               
. تر استترديدهاي اسفنديار و رستم در اين داستان جدي
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هاي اسفنديارترديد ها و دودلي
 اسفنديار وقتي فرمان و شرط پدر مبني بر بستن دست رسـت را شـنيد تعجـب    رسدبه نظر مي  

: 1374هـا،   اسالمي ندوشن، داستان داسـتان    (دانست  او رستم را مستوجب چنان مجازاتي نمي      . كرد
:جويي متهم كردو پدر را به بهانه) 15

ارـــكار            همى راه جويى باسفنديه ترا نيست دستان و رستم ب
 مرا از جهان دور خواهى همىى           ـغ آيدت جاى شاهى همدري

)6/226: 1374سي، وفرد(
گفتگـوي اسـفنديار بـا    . ولي شايد با خوشبيني فرمان پدر را پذيرفت و راهي سيستان شد       

داند، بلكه بزرگي و نام نيك او را دهد او نه تنها رستم را دشمن خود و پادشاه نمي      مادرش نشان مي  
ايد و اميدوار است با قانع كردن او موضوع را فيصله دهد و با عملي كردن خواست پدر، تاج و           ستمي

.به بيان ديگر، او در باطن به اين فرمان پدر راضي نيست. تخت شاهي را از آن خود كند
فردوسي در ابتداي داستان براي پررنگ كردن فضاي ترديد و دودلي در وجود اسفنديار و توجه     

طب به اين نكته، از رسيدن اسفنديار به دو راهي ـ هنگام حركـت بـه سـوي سيـستان ـ       دادن مخا
دو راهي كه يك راه آن به سيستان و راه ديگر به دژ گنبدان است و اسفنديار بـا                . سخن گفته است  

در همين جا خفتن شتر نيـز بـر راه      ) 66: 1369كزازي،  . (كندترديد و نگراني يك راه را انتخاب مي       
:وجه استقابل ت

ل و سپاهـر جاى پيــد بــــ فرو مانهمى رفت تا پيشش آمد دو راه          
دكىــد انــــوى زاول كشيـدگر سش يكى          ــــدژ گنبدان بود راه

تـتو گفتى كه گشتست با خاك جفدر پيش بودش بخفت          هنكآشتر 
الــود كش سر ببرّند و يـــــ بفرمفاله د بـجهانجوى را آن بد آم
ان اختر شوم خوارــت آن زمــگرفر اسفنديار           ـغمى گشت زان اشت

ان ز بيم گزندــــود ترســـ همى بوى هيرمند          ــا بيامد ســو زانج
)229-6/230: 1374سي، وفرد(

 فرمان گشتاسب را نداشت، خشم و اندوه وجـود او را            اي جز پذيرفتن  وقتي اسفنديار چاره  
:فرا گرفت

 چه از پادشاهى چه از خشم بابازگشت او بتاب           ــدر بـــز پيش پ
مـــر ز غـلبى پر ز باد و دلى پد دژم           ــدر آمــايوان خويش انه ب

)6/227: 1374سي، وفرد(
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به همين سبب در مواجهه با مادرش، از نيكوكـاري         . ي نيست او قلباً بدين فرمان پدر راض     
ولي لزوم اطاعت از فرمان پدر را پيش كشيد و اظهار خوشبيني كرد كه موضوع               . رستم سخن گفت  

:با تسليم رستم به خوشي فيصله بيابد
ىـهنرهاش چون زند خوانى همهمانست رستم كه دانى همى            

ىـى بســابى و گر چند پويــنيى            ــ كسرانــنكوكارتر زو باي
د از پادشاــچنين بد نه خوب آياشد روا           ـو او را ببستن نبـــچ

اهــن دستگــچگونه گذارم چنيچگونه كشم سر ز فرمان شاه            
ز سخنــز من نشنود سرد هرگفرمان من            ه و رستم بيايد بـچ

)6/228: 1374سي، وفرد(
رسد اين كشاكش و ستيز دروني و دوگانگي و تناقضي كه در گفتـار و كـردار                 به نظر مي  
ناشـي از همـين اسـت كـه در دل رسـتم را              ) 42-47: 1369مـسكوب،   (شود  اسفنديار مشاهده مي  

ند، ولي در ظاهر ناچـار اسـت   داداند و راضي به نبرد با او نيست و فرمان پدر را بهانه مي       گناه مي بي
براي همين در مواجهـه بـا   . به فرمان پدر عمل كند و شرط او را به جا آورد تا به تاج و تخت برسد               

:گويدكند و ميرستم او را گناهكار قلمداد مي
اهـى از تو ديدم گنـ  و ليكن هماه          ـن آرام شــهمى جستم از تو م

اه آورمــراوان گنـــــ   بدو بر فاه آورم         ــزد شــرا نــه تــچو بست
اىـز خشم و ز كين آرمش باز جپاى           ه خواهش به بباشيم پيشش ب

زدـن سـبران سان كه از گوهر مر وزد          ــتو به ـــادى بـنمانم كه ب
)6/234: 1374سي، وفرد(

ي جنگ  شود، اسفنديار نيز از نتيجه     قطعي مي  وقتي تصميم جنگ ميان رستم و اسفنديار      
:شودبا رستم نگران مي

نديدم بدين گونه اسپ و سوار            ندانم كه چون خيزد از كارزار
)6/272: 1374سي، وفرد(

كند وي را از جنگ منـصرف كنـد، لـزوم مطيـع             او سپس در پاسخ پشوتن كه تالش مي       
:گويد و ميكندبودن به فرمان پدر را بهانه مي

زار شوـــو            ز گفتار گشتاسپ بيـار شــى گنهكـــــمرا چند گوي
تو گويى و من خود چنين كى كنم            كه از راى و فرمان او پى كنم

)6/273: 1374سي، وفرد(
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ولـي  . اسفنديار بارها در مواجهه با كتايون، پشوتن و رستم به اين نكته تأكيد كرده اسـت         
 اگـر  ؟اي براي رسيدن به مقـصود نيـست   واقعاً اين سخن او ـ مطيع فرمان پادشاه بودن ـ بهانه  آيا

توان اين همه تالش او را براي سـتدن تـاج و    رستم از ته دل مطيع فرمان پادشاه است، چگونه مي         
)375: 1374اسالمي ندوشن، زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه،  (؟تخت پادشاه توجيح كرد

كند كه در موجهه    هاي ترديد و دودلي در رفتار اسفنديار وقتي بروز مي          ديگر از جلوه   يكي
شود خواند و پس از آن در گفتگو با پشوتن از اقدام خود پشيمان مي با رستم او را به مهماني فرا مي       

:گويدو مي
 كه كارى گرفتيم دشخوار خوارچنين گفت با او يل اسفنديار           

دار نيستـــورا نزد من نيز ديان رستم مرا كار نيست           ايوه ب
)6/250: 1374سي، وفرد(

هاي رستمترديد ها و دودلي
او مايـل بـه جنـگ بـا         ) 47: 1369مسكوب،  . (در باطن رستم نيز كشاكشي پر آزار است       

 اسـفنديار، اظهـار     اسفنديار نيست و در اولين مالقات با بهمن و قبل از اطـالع از محتـواي فرمـان                 
داند؛ كند و فرمان اسفنديار را برتر از خورشيد و ماه ميخوشحالي مي

اهـچنين گفت رستم كه فرمان شاه            بر آنم كه برتر ز خورشيد و م
 داريم چيزى نخست            پس آنگه جهان زير فرمان تستهخوريم آنچ

)6/238: 1374سي، وفرد(
:شود از فرمان اسفنديار نگران مياما پس از آگاهي

چو بشنيد رستم ز بهمن سخن            پر انديشه شد نامدار كهن
)6/240: 1374سي، وفرد(

ثمر و از سر آزمندي     دادي، بدي، بي  وي خطاب به بهمن، فرمان اسفنديار را نوعي بدخويي، بي         
:دانست و گفت

دارـــر نامـه اى شيردل مهتــكار          ــاسفنديه ن پاسخ اين بر بــز م
دخويىـد كه دارى سر بــايــ نبتويى         گيتى بران سان كه اكنونه ب

دسته ـريم دست بدى را بـ نگيرست          ـــزدان پــبباشيم بر داد و ي
ى بودكش بر و بوى نيستـ درخت برگفتنش روى نيست           هسخن هرچ

و درازـــر تــسود بار بىـشود كرد راه آز          ــو بسپـان تــر جـــو گ
هـام پردخته بـــد كـار بــ ز گفتر سرايد سخن سخته به          ــو مهتـچ

)6/240: 1374سي، وفرد(
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ي ايران يادآوري كرد و خـود را      رستم سپس اطاعت و فرمانبري خويش را از پادشاهان گذشته         
:گناهي دانست كه مستوجب اين عقوبت نيستبي

ايد بريدــد            ازان پس سر من ببـچو از من گناهى بيايد پدي
نديدست كس بند بر پاى من            نه بگرفت پيل ژيان جاى من

)6/241: 1374سي، وفرد(
:او خود را كهتر شاهان ايران و اكنون مطيع پادشاه دانست

قباد            كنون از تو دارم دل و مغز شادكهتر كىچون بدم چنان
)6/242: 1374سي، وفرد(

و اعالم كرد حاضر است بدون بند همراه اسفنديار نزد گشتاسب بـرود و او را از خـود خـشنود                     
:سازد

نزديك شاهه راه            خرامان بيايم به عنان با عنان تو بندم ب
        ببوسم سر و پاى و چشم وراپوزش كنم نرم خشم ورا    ه ب

)6/243: 1374سي، وفرد(
رستم پيش از رفتن نزد اسفنديار، زواره و فرامرز را نزد زال فرستاد و بـه او خبـر داد و نگرانـي      

:گونه بيان كردخود را اين
نيكى بود هر كسى را اميده  بشوم پيش او گر پذيرد نويد           

رشــز ياقوت و زر آورم افسرش            اگر نيكويى بينم اندر س
دـا او سپيـــ نباشد مرا روز بااميد           ــم نداز گردانـــو گر ب

)243-6/244: 1374سي، وفرد(
:پس از آن رستم با نگراني نزد اسفنديار رفت

بيامد دمان تا لب هيرمند            سرش تيز گشته ز بيم گزند
)6/244: 1374سي، وفرد(

رسـتم از  . رستم در مواجهه با اسفنديار اظهار خوشحالي كـرد و اسـفنديار نيـز رسـتم را سـتود           
اسفنديار خواست مهمان او باشد؛ ولي اسفنديار فرمان پدر را بهانه كرد و نپذيرفت و همين كدورتي                 

:در دل رستم پديد آورد
دد كهنكه تا جاودان آن نگريكى ننگ باشد مرا زين سخن            

نباشى بدين مرز مهمان منن            ــنيايى زمانى تو در خان م
)6/248: 1374سي، وفرد(
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ولي پس از آنكه رستم پذيرفت و به خانه         . اين موضوع سبب شد اسفنديار رستم را مهمان كند        
مـين رسـتم را     بازگشت، اسفنديار از مهمان كردن او پشيمان شد و او را هنگام خوان بازنخواند و ه               

:گونه سخن گفتوي خطاب به اسفنديار از نگراني خود اين. خشمگين كرد
مدان خويشتن برتر از آسمانو بدگمان            ـازين خواهش من مش

ويم همى راى و پيوند توـبجو          ــرّ و اورند تــمن از بهر اين ف
ه دارد از چنگ من روزگارـتبنخواهم كه چون تو يكى شهريار      

)6/253: 1374سي، وفرد(
چون نه اسفنديار از بـستن      . به هر حال، چنانكه گفتيم جنگ ميان رستم و اسفنديار ناگزير شد           

در اين هنگام رسـتم  . ي او را بپذيردتوانست اين خواسته دست رستم صرف نظر كرد و نه رستم مي        
:ي كه پيش روي داشت نگران و مضطرب شدهايبا انديشه در عاقبت راه

جهان پيش او چون يكى بيشه شددل رستم از غم پر انديشه شد            
زند وراــــرازم گـــر سر فــكه گر من دهم دست بند ورا            و گ

ن و بدـــو آييــدو كارست هر دو بنفرين و بد            گزاينده رسمى ن
)6/268: 1374سي، وفرد(

انديشيد اگر دست به بند اسفنديار بدهد، نام نيك خود را تباه كرده و سرزنشي       رستم با خود مي   
اي جز جنگ بـا اسـفنديار       اگر تسليم نشود چاره   . جاودانه براي خود و خاندانش به جان خريده است        

ز نـابود خواهنـد     شود كه به دنبال آن زابلستان و خاندان او ني         در آن صورت يا خود كشته مي      . ندارد
ايـن  . شـود شود كه آن هم باعث شرمندگي وي نـزد شـاهان ايـران مـي              شد يا اسفنديار كشته مي    

ها باعث شد بار ديگر رستم اسفنديار را اندرز دهد تا شايد از بند كردن او دست بردارد؛ ولـي                    نگراني
زگـشت؛ در حـالي كـه       رستم به منظور آماده شدن براي جنگ به خانه با         . اسفنديار باز هم نپذيرفت   

:بسيار نگران بود
رده و زردروىــد پژمـــــورا ديزديك اوى            ــنه امد بــزواره بي
ر بر كشيدـسر افشاند و باد از جگم سليح نبردش بديد            ــچو رست

ازى كند در دم كارزارـــه بـــچكنون تا چه پيش آرد اسفنديار            
)6/274: 1374سي، وردف(

:داشت گفتاو همچنين در پاسخ پدرش زال كه وي را از نبرد با اسفنديار بر حذر مي
دارــ فردا كند كارزار            دل از جان او هيچ رنجه مهگر ايدونك
انـــان            نه گوپال بيند نه زخم سنــآورد با او عنه نپيچم ب
اه اوىــــنيرو نگيرم كمرگه  به راه اوىــآوردگه نبندم ب
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شاهى ز گشتاسپ بگذارمشه بش           ـآغوش بردارمه ز باره ب
ج بازـــ ازان پس گشايم در گنر تخت ناز           ـــبيارم نشانم ب

)6/276: 1374سي، وفرد(
-ار بود، موجب خنده   اين سخنان كه حاكي از عدم قطعيت و دودلي رستم در مواجهه با اسفندي             

رستم در عين اينكه قصد نداشت با اسفنديار بجنگد، اما وقتي با او مواجه شد نگراني و                 . ي زال شد  
:گونه در ميان گذاشتترديد خود را با زواره اين

راز            كه مرديست اين بدرگ ديو سازه چنين گفت پس با زواره ب
     ندانم كزين پس چه شايد بدنارم زدن       ـــــبترسم كه با او ني

)6/278: 1374سي، وفرد(
اين دودلي در رستم در پايان روز اول جنگ كه او خود را زخمـي بـه خانـه رسـانده بـود هـم                         

:هويداست
سپاسم ز يزدان كه شب تيره شد            دران تيرگى چشم او خيره شد

كزين خسته آيم رهام ـــندانن از چنگ آن اژدها            ـــبرستم م
)6/293: 1374سي، وفرد(
ميلـي خـود را نـسبت بـه     رستم همچنين وقتي سيمرغ او را به آشتي با اسفنديار فراخواند، بـي         

:تر از ننگ و بدنامي دانستجنگ بازگفت؛ ولي جنگ و كشته شدن را براي خويش آسان
ژندنبودى دل من نگشتى نبدو گفت رستم گر او را ز بند            

تر آيد ز ننگ            و گر باز مانم بجايى ز جنگمرا كشتن آسان
)296-6/297: 1374سي، وفرد(
:سيمرغ به رستم خبر داد كه كشتن اسفنديار عاقبت بدي دارد

ارـرد روزگـــريزد ورا بشكـبكه هر كس كه او خون اسفنديار            
دش گنجـــرهايى نيابد نمانان نيز تا زنده باشد ز رنج     ـــهم

و گر بگذرد رنج و سختى بودوربختى بود           ــــبدين گيتيش ش
)297-6/298: 1374سي، وفرد(

:او حاضر نيست نام نيك خود را با هيچ چيزي معاوضه كند. ي ديگري نداردولي رستم چاره
 چه خواهد برين مرگ ما ناگهانسيمرغ گفت اى گزين جهان           ه ب

ى نماند بجز مردمىــــگيته  با رفتنى           ــان يادگارست و مـجه
مرا نام بايد كه تن مرگ راسترم رواست            ــنام نكو گر بميه ــب

)6/298: 1374سي، وفرد(
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گ منصرف كند؛ چنانكه در صبح روز       رستم بنا به اندرز سيمرغ باز هم كوشيد اسفنديار را از جن           
:دوم جنگ به وي گفت

گ آمدمــــى پوزش و نام و ننـ  پدم          ــگ آمـــن امروز نز بهر جنـم
ن كارزارـــــــه جز بد نيايد ازيـ كمكن نام من در جهان زشت و خوار           

من بر كه شاهى و يزدان پرسته  بت          ـت هســز از بند ديگر ترا دسـج
)301-6/303: 1374سي، وفرد(

اي بسته بود كه جز با تير خوردن از دست رسـتم بينـا        اما گويي آز چشمان اسفنديار را به گونه       
:خواهي رستم اين بودپاسخ او به پوزش. نشد

 پيشم دگرگونه پاسخ مياربهكارزار           ) و(گر كوششجز از بند
)6/303: 1374سي، وفرد(

آنگاه كه تير خورده بود و لحظات پاياني . افسوس كه اسفنديار خيلي دير متوجه اشتباه خود شد 
:شدعمر او سپري مي

ارـــــد روزگــچنين گفت با رستم اسفنديار            كه از تو نديدم ب
ير و كمانان            نه رستم نه سيمرغ و تــد زمبهانه تو بودى پدر ب

رنجه ـــانم بــبكوشيد تا لشكر و تاج و گنج            بدو ماند و من بم
)309-6/310: 1374سي، وفرد(

نتيجه
دو طرف نبرد يعني رستم و اسـفنديار        . هاي نادر شاهنامه است   جنگ رستم و اسفنديار از جنگ     

هـاي آنـان باعـث    بل منافع و خواسته   تقا. روندهر دو ايراني هستند و آگاهانه به رويارويي با هم مي          
با اين حـال ترديـد و دودلـي در كـردار و رفتـار هـر دو                  . شود به ناگزير به جنگ با هم بپردازند       مي

دارد تا بينديشيم فردوسي آگاهانه با پر رنگ كردن     اي هويداست كه ما را بر آن مي       قهرمان به گونه  
كوشد وحدتي ساختاري هـم در آن    استان، مي اين عنصر عالوه بر عمق دادن به محتواي تراژيك د         

.ايجاد كند
ي اسفنديار يعني بستن دست رستم، براي رستم قابل پذيرش نيست؛ چـون كـامالً بـا                 خواسته

هاي فراوان نام نيكي براي خود و خانـدانش        رستم با تحمل سختي   . ي او در تقابل قرار دارد     خواسته
نـامي و محفـوظ   ي مهـم او نيـك   است، ولي خواستهاكنون با آنكه مطيع پادشاه   . كسب كرده است  

.ماندن خاندان و سرزمينش از گزند حوادث است
رسد فردوسي آگاهانه فضاي ترديد و دودلي را در داستان پررنگ و چشمگير كـرده               به نظر مي  

گيري جنـگ ميـان   هاي موجود در داستان ـ جز گشتاسب ـ در شكل  ي شخصيتتقريباً همه. است
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هيچ كس به رخ دادن جنگ ميـان رسـتم و           . نديار نگران و دچار ترديد و دودلي هستند       رستم و اسف  
رستم و اسفنديار نيز در باطن خود گرفتار كـشاكش و سـتيزند و رغبتـي بـه     . اسفنديار راضي نيست 

كتايون، بهمن،  . بندندي موضوع به كار مي    وقوع جنگ ندارند و تالش فراواني براي آشتي و فيصله         
.ال و حتي سيمرغ هيچ كدام موفق نبرد اسفنديار و رستم نيستندپشوتن و ز

رسد اين كشاكش و سـتيز درونـي و دوگـانگي و تناقـضي كـه در گفتـار و كـردار                      به نظر مي  
-ناشي از همين است كه در دل رسـتم را بـي  ) 42-47: 1369مسكوب، (شود اسفنديار مشاهده مي 

داند، ولي در ظاهر ناچار اسـت بـه   فرمان پدر را بهانه ميداند و راضي به نبرد با او نيست و   گناه مي 
.فرمان پدر عمل كند و شرط او را به جا آورد تا به تاج و تخت برسد

تواند از نام خود بگذرد و از سوي ديگر، رستم نيز در كشاكشي كه در درون خويش دارد، نه مي    
.ي ايراني بيااليدبند را بپذيرد و نه راضي است دستان خود را به خون شاهزاده

 منابع
. نشر آثار:، چاپ پنجم، تهرانهاداستان داستان) 1374(اسالمي ندوشن، محمدعلي -1
، چـاپ   زندگي و مرگ پهلوانـان در شـاهنامه       ) 1374(اسالمي ندوشن، محمدعلي    -2

. نشر آثار:ششم، تهران
امه، به كوشش مسعود ، در پيرامون شاهن»اسطوره اسفنديار«) 1369(ذوالفقاري، منيره -3

.147-221انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، صص : رضوي، چاپ اول، تهران
انسان آرماني و كامـل در ادبيـات حماسـي و عرفـاني             )1375( رزمجو، حسين    -4
.، چاپ دوم، تهران، اميركبيرفارسي
در ،  »هاي درگيـري رسـتم و اسـفنديار       سايه روشن «)1369(، محمـود    عباديان-5

-63 انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، صـص   :رستم و اسفنديار، چاپ اول، تهران     پيرامون  
47.

، نميرم از اين پـس      »و ننگ در شاهنامه فردوسي    نام  «)1374( غالمرضايي، محمد    -6
 به كوشش غالمرضا ستوده،     ،  )مجموعه مقاالت كنگره جهاني بزرگداشت فردوسي     (ام  كه من زنده  
.1049-1070 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صص :، تهرانچاپ اول
، به كوشش و زير نظـر سـعيد   )از روي چاپ مسكو    (شاهنامه)1374( فردوسي، ابوالقاسم    -7

. نشر داد: مجلد، چاپ دوم، تهران4 جلد در 9حميديان، 
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: شـشم، تهـران    ، ترجمه ذبيح اهللا صفا، چـاپ      كيانيان)1381( آرتور امانوئل    سن،كريستن-8
.انتشارات علمي و فرهنگي

، در پيرامـون  »ستيز ناسازها در رستم و اسـفنديار      «)1369(الدين   كزازي، ميرجالل  -9
.65-79 انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، صص :رستم و اسفنديار، چاپ اول، تهران

 شـاهنامه   نظري درباره چهار قهرمان جوان    «)1374(و جان هون نين     شيان  لي-10
مجموعـه مقـاالت كنگـره جهـاني بزرگداشـت      (ام نميرم از اين پـس كـه مـن زنـده      ،  »فردوسي
 موسـسه انتـشارات و چـاپ دانـشگاه          : به كوشش غالمرضا ستوده، چـاپ اول، تهـران         ،  )فردوسي

.99-104تهران، صص 
:، چـاپ شـشم، تهـران   اي بر رسـتم و اسـفنديار      مقدمه)1369(مسكوب، شاهرخ   -11
.هاي جيبيهامي كتابشركت س
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∗∗∗∗دكتر جهانگير صفري

∗∗∗∗∗∗∗∗ عزيزيطوبي

كودكان و شاهنامه

چكيده
 فردوسي عالوه بر روند اسطوره، حماسه، تاريخ و نمود انسان كامل در ايـن مـسير، از                ةشاهنام

 تعلـيم  ة كه نويسندگان و پژوهشگران حوز     يهاييكي از جنبه  .  ديگر نيز قابل بررسي است     يهاجنبه
  با اسـتفاده از      ي و سرگرم  يبيت و دادن آگاه   و تربيت كودكان از شاهنامه بهره برده اند، تعليم و تر          

كنـد كـه   يها به كودكان كمك م ياين بازنويس .  كودكان است  ي شاهنامه برا  يها داستان يبازنويس
، راسـتي،  ي، پهلواني، رفتار ي مهم اخالق  ي، جنبه ها  ي ايران ي و بوم  ي فرهنگ ة با گذشت  يضمن آشناي 

هـا   شده از شاهنامه و اصل داسـتان ي بازنويس يهااندر اين پژوهش داست   . نيز بياموزند ...  و   يدرست
 مختلـف مـورد     ي با رويكردها  ي اسالم _ي تعليم و تربيت ايران    ةمتناسب با شرايط كودكان و بر پاي      

 صـاحب  يهـا  بر اساس نظريـه ي بر آن است كه اصول بازنويسي و تحليل قرار گرفته و سع     يبررس
. نگارندگان ارائه شوديهانظران و دريافت

.يشاهنامه، كودك، داستان، بازنويس: ه هاكليد واژ

مقدمه
رسد وي فردي است مانند افراد بزرگسال كه جزوي از            در اولين نگرش به كودك به نظر مي       

برنـد امـا بـا دقـت     كند كه بزرگساالن به سـر مـي   اجتماع انساني بوده، در همان دنيايي زندگي مي       
زندگي در دنياي واقعي بزرگترهـا، در ذهـن خـود داراي            شويم كودك عالوه بر     بيشتري متوجه مي  

خواهد نه آنگونه كـه بزرگـساالن   سازد كه ميدنيايي تخيلي و غيرواقعي است و آن را همانگونه مي 
.پسندندمي

روانشناسان معتقدند دوران كودكي براي انسان، مرحلة مهمـي از زنـدگي اسـت كـه تـأثيرات                  
كودك را به عنوان يـك   « در حاليكه در قرون گذشته      . گذاشتبسزايي در آيندة وي برجاي خواهد       

∗ دانشگاه شهركردعضو هيأت علمي 
∗∗  دانشگاه شهركرد دانشجوي كارشناسي ارشد
∗ شجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد دان
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گوئي دوران كودكي زمـاني زودگـذر بـوده قابليـت توجـه را              . دادندطفل هرگز مورد توجه قرار نمي     
پوشانيدند و انتظار داشـتند ماننـد افـراد    به همين سبب به اطفال لباس بزرگساالن مي   . نداشته است 

متخصصين آموزش و پرورش اعتقاد داشتند بـه        « همچنين  ) 18: 1372عظيمي،  . (»بالغ رفتار كنند  
. كردند اطفال عاليقي مـشابه بـالغين دارنـد        زيرا تصور مي  . كودكان بايد مانند بزرگساالن تعليم داد     

شـدند در واقـع حـاوي مطـالبي بـراي           كتب و مطالب درسي كه ظاهراً براي كودكان نگاشـته مـي           
بيت آن بود كه هرقدر سريعتر كودك را به صـورت فـردي بـالغ               هدف تعليم و تر   . بزرگساالن بودند 

)19: همان. (»درآورند
. تواند به خوبي بيانگر اين مـسأله باشـد  توجهي اندك به كتب تأليف شده در دوران گذشته مي        

بنابراين از آنجايكه پيشينيان براي كودك شخصيت مستقلي قائل نبوده و او را كوچك شـدة يـك                  
هايي اند تأليفات خاصي نيز براي كودكان صورت نگرفته و اغلب همان كتاب           ستهدانبزرگساالن مي 

ايـن نـوع   . گرفتكه براي بزرگساالن به نگارش درآمده بود، براي مطالعه در اختيار كودك قرار مي      
قرن هفدهم شاهد تغييـرات  « نگرش به كودك تا حدود قرن هفدهم ميالدي ادامه داشت تا اينكه             

معلمين و مربيان تعلـيم و تربيـت كوشـش          . و نگرش والدين نسبت به كودكان بود      عميق در رفتار    
به تدريج كوشش آنان مثمرثمر شـده       . نمودند تا اطفال را از بزرگساالن و حتي نوجوانان جدا سازند          

رفتار والدين نيز نسبت به فرزندانشان تغيير كرد و روش نويني در آموزش و پرورش كودكـان آغـاز            
كودك را بـه    ... ها و اخالق مردم نيز تغييرات كلي بوجود آمد        با اين عوامل در گرايش    همزمان  . شد

)20 و 19: همان. ( »به او لباس بزرگسال نپوشاندند.  تلقي كردند"موجود خاص"عنوان يك 
هـا  هاي كودكان با بزرگساالن توجه بيشتري شد كه از جملة اين تفاوت           در اين ميان به تفاوت    

:ارد زير اشاره كردتوان به مومي
اي از اش و دورههـاي زنـدگي  كودك به تناسب تعداد سـال : محدود بودن تجربه كودكان   -
كه در آن قرار دارد، نسبت به بزرگساالن برخورد بسيار كمتري با حوادث و ) دوره كودكي ( زندگي 

 مـسائل  مشكالت جاري در امور زندگي داشته و بالطبع تجربيـاتش چـه از لحـاظ نـوع تجربـه در                
.ها، بسيار اندك استمختلف و چه از نظر ميزان آن

در گسترش دايرة واژگان مورد استفادة انسان، عوامل متعـددي دخيلنـد            : محدوديت زبان -
توان سنّ فرد، تعامل با ساير افراد، مطالعه و استفاده از وسائل ارتبـاط جمعـي را             كه از آن ميان مي    

اما بـا توجـه بـه    . يابدعوامل، گنجينة لغات فرد نيز افزايش مي نام برد كه با افزايش هريك از اين         
 واژگان كـودك چنـدان گـسترده    ةسنّ كم كودك و رابطه و تأثير مستقيم آن بر ساير عوامل، داير     

.نيست
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هـاي فكـري    با توجه به حوصـله انـدك و محـدوديت توانـائي           : محدود بودن زمان دقت   -
را صرف دقـت و تمركـز بـر امـور مختلـف از جملـه                تواند مدت زمان زيادي     كودكان، كودك نمي  

.شودحوصله ميخواندن كرده و برخالف بزرگساالن خيلي سريع خسته و يي
همانگونه كه گفتـه شـد چـون     : ناتوان بودن در دريافت رويدادهاي مختلف در يك زمان        -

د خود را هاي فكري كودك نسبت به بزرگساالن محدود بوده و هنوز دورة كامل رش   ذهن و توانائي  
. توانند رويدادهاي متعدد را در يك زمان واحد درك و دريافت كننـد            طي نكرده است، كودكان نمي    

)16: 1387حجازي، (
 عالوه بـر تغييـر در       "شخصيتي مستقل "  اين تغيير نگرش به كودك و پذيرفتن او به عنوان           

هايي مخصوص كتابهاي آموزش و پرورش كودكان باعث شد كه نويسندگان نيز به نگارش             روش
-كم ادبيات مكتوب كودكان به طور رسمي متولد شود كه در اين ميان مي           كودكان دست زده و كم    

هاي توليد آثار ادبي ويژة كودكان نام توان بازنويسي از متون كهن فارسي را به عنوان يكي از روش    
.برد

كـودك، كودكـان بـراي      هاي بازنويسي براي گـروه سـني        در ايران نيز تا قبل از تأليف كتاب       
آشنايي با آثار پيشينيان ناگزير به مطالعه اصل آثار بودند كه با توجه به زبان، سبك و دورة نگارش                   
اين آثار، خواندن و درك كامل مفاهيم آن براي كودكان كاري بس دشوار بوده است امـا از حـدود                    

ي نيـز بـه عنـوان يكـي از          نيم قرن پيش با شكل گيري رسمي ادبيات كودكان در ايران، بازنويـس            
) 118: 1380پـايور،   . (هاي خواندني براي كودكان مورد استفاده قرار گرفـت        هاي ايجاد كتاب  روش

ـ           در ميان بازنويسي   هـاي   فردوسـي از جملـه كتـاب       ةشاهنامهاي انجـام شـده از آثـار كهـن فارسي
رسـد  اما به نظر مي   . ها را به خود اختصاص داده است      ارزشمندي است كه سهم زيادي از بازنويسي      

هاي انتخابي هريك از نويسندگان بوده و در ايـن زمينـه       ها براساس روش  بسياري از اين بازنويسي   
با توجه به اين كه در همة جوامع، كودكان بيش از افراد            « . قاعده و چارچوب مشخصي وجود ندارد     

انان بيشتر حساس و خطير آورند، اهميت وظيفة نويسندگان كودكان و نوجو      بالغ به داستان روي مي    
همچنين به تأكيد ماكسيم گوركي قهرمـان ادبيـات كودكـان  در           ) 32: 1360حكيمي،  . ( »شودمي

دورة انقالب در اتحاد شوروي، نبايد ادبيات كودكان را با پائين آوردن سطح ادبيات معمولي بوجـود                 
و با توجه   ) 44: 1363وسكي،  پلو(آورد، بلكه اين نوع ادبيات نيازمند هنر و مهارت بخصوصي است            

به جايگاه ويژة شاهنامه و ارزش و اعتبار اين اثر بزرگ ملـي در ايـن مقالـه سـعي شـده برخـي از                
مـورد بررسـي   ) ب و ج (  كـودك  يهاي بازنويسي شده از شاهنامة فردوسي براي گروه سن   داستان

هـاي بازنويـسي شـده از       نقرار گرفته و اصولي در زمينة چگونگي كاربرد عناصر داستان در داسـتا            
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-هاي اين گروه سني، براساس دريافـت      ها و محدوديت  شاهنامه براي كودكان متناسب با توانمندي     
.هاي شاهنامه ارائه شودهاي نگارندگان و نظريات صاحبنظران براي بازنويسي داستان

تعريف بازنويسي
) 14: 1380پايور،  ( » ارسي  عني به زبان امروزي درآوردن متون كهن ف       يبازنويسي  « اصطالحاَ  

.هاي سنيهاي گروهزها و محدوديتها، نيابا توجه به ويژگي
انواع بازنويسي 

:        بازنويسي انواعي دارد كه عبارتست از
در ايـن نـوع بازنويـسي اثـر اصـلي بـا حفـظ              « بازنويسي متأثر از سبك اصـلي؛     .١

تقريباً خود اثر است بـا سـاده تـر          . گرددميخصوصيات سبكي و واژگانش ساده نويسي و تلخيص         
معموالً اين نوع بازنويسي بـراي  . شودبودن زبانش كه براي قابل فهم بودن خوانندگانش انجام مي    

)51 و 50: 1371هاشمي نسب ، . (».گيردنوجوانان صورت مي
بازنويسي ساده يعني اثـر كهـن را بـه زبـان             « ؛)ساده نويسي   ( بازنويسي ساده   .٢
تنهـا تغييـري   . بدون اندك تغييري نسبت به متن اصـلي     ) 15، ص   1380پايور،(» ي درآوردن امروز

توان اعمال كرد، كاهش ميزان حجم اثر بازنويسي شده نسبت به متن كه در اين نوع بازنويسي مي 
.در واقع اثر بازنويسي شده تنها در زبان نگارش و حجم با اثر اصلي تفاوت دارد. كهن است
.  ساختار نو بـه موضـوع كهـن دادن اسـت     ي  بازنويسي خلّاق به معن     لّاق؛بازنويسي خ .٣

كنـد بلكـه  اركـان    بدين معنا كه در اين نوع بازنويسي، نويسنده تنهـا زبـان اثـر را امـروزي نمـي             
ها و تغيير در محتوا و حجـم  ها، شخصيت پردازي  موضوعي اثر پيشين را حفظ كرده و با فضاسازي        

ايـن نـوع   ) 14: همـان  . (زنـد نسبت به اثر كهن، دست به بازنويـسي مـي    و تفاوت در ديدگاه خود      
.بازنويسي، هرچه خلّاق تر باشد به بازآفريني نزديك تر است

و آفـرينش  ) بـويژه درونمايـة آن  (  كهـن  ي عبارتست از الهام گرفتن از اثـر   بازآفريني؛.٤
چـارچوب موضـوعي اثـر      اصلي ترين كار در روش بازآفريني تغيير موضوع و بـرهم زدن             . اثري نو 

)155: همان. (قبلي است
 شاهنامهاهداف بازنويسي

معرفي فرهنگ و تاريخ گذشتة ايران به كودكان.١
آشنايي با يكي از شاهكارهاي ادبي كهن.٢
ترويج روح حماسه، ملي گرايي و وطن دوستي.٣
هاي اخالقي و فرهنگي شاهنامهبهره برداري از جنبه.٤
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ين و پرارزش دوران گذشته و معاصر ايرانبرقراري پيوند ميان فرهنگ دير.٥
زيـرا حجـم بـااليي از       . ( هاي سرگرم كننده و هيجان انگيز براي كودكـان        ايجاد داستان .٦

ها بـراي كودكـان     اي به  خود اختصاص داده  كه اين افسانه         رويدادهاي شاهنامه را حوادث افسانه    
.)خوشايند و دلپذير است

بازنويسي شاهنامه
: شاهنامه نبايد از روش بازنويسي خلّاق استفاده كرد، زيرابراي بازنويسي

شاهنامه تنها يك شاهكار ادبي نيست بلكه سند هويت ملي ايرانيان و امـانتي تـاريخي و    .١
هاي دور و تاريخ اين سرزمين داشته و تغييراتي كـه بـه وسـيلة               فرهنگي است كه ريشه در گذشته     
ث تحريف در آن شـده، بـه رونـد داسـتاني حـاكم بـر                گيرد، باع بازنويسي خلّاق در آن صورت مي     

.رساندشاهنامه آسيب مي
تأكيد بر جنبه روايي شاهنامه كه اصل تاريخي و ذهني ديرينه در ايرانيـان داشـته، اكثـر                  .٢

بنـابراين دسـت بـازنويس    . هاي آن را به خاطر سپرده و به سادگي قابل تغيير نيست      مردم  داستان  
.يرات در بازنويسي از شاهنامه باز نيستبراي خلّاقيت و ايجاد تغي

هاي پركـشش اسـت كـه قـدرت الزم          شاهنامه خود سرشار از حوادث، هيجانات و تعليق       .٣
هـا را   براي جذب كودكان كم حوصلة امروز را داشته و نياز به  بكـارگيري خالقيـت در بازنويـسي                  

.ندارد

امههاي بازنويسي شده از شاهنچگونگي عناصر داستان در داستان
  از آنجائيكه شاهنامه ميراثي ارزشمند براي ايرانيان است كه تاريخ و فرهنگ گذشتة  ايران را         

اي جبـران  هاي صورت گرفته از آن لطمـه در خود دارد و هرگونه تحريف و تغيير نابجا در بازنويسي 
فـردي كـه     « كند و همچنين با توجه به اينكه      ناپذير به پيكرة اين گنجينة گرانسنگ ملي وارد مي        

كند، بايد با وسواس بيشتري عمل كند؛ چـرا كـه بـا محـدوديت هـايي رو بـه                براي كودك كار مي   
بهتـر  ) 17:  1387جبارزاده،  (»  است -اثربخش-ها كمتر   ها اين محدوديت  روست كه در ساير حوزه    

زير را رعايت   ها موارد   هاي انجام شده از شاهنامه در كاربرد عناصر داستان در آن          است در بازنويسي  
:كرد
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پيرنگ
اين مجموعة وقايع و حوادث با      .  وقايع است  ةپيرنگ مجموعة سازمان يافت   « در هر داستان    

ــشه    ــو و نق ــا الگ ــورده و ب ــد خ ــم پيون ــه ه ــولي ب ــت و معل ــده اســت رابطــة عل ــب ش .» اي مرت
ا تشكيل داده و نقـش     با توجه به اينكه پيرنگ، اسكلت ساختمان داستان ر        ) 64: 1385ميرصادقي،  (

هـاي بازنويـسي شـده از      مهمي در شكل گيري داستان برعهده دارد، در چگونگي پيرنـگ داسـتان            
:شاهنامه  بهتر است نكات زير رعايت شود

ها براي گروه سني كـودك بـوده و كودكـان همـواره بـه              با توجه به اينكه اين بازنويسي     .١
ي براي حوادث هستند و از سوي ديگر بـسياري از        دنبال توجيه منطقي و يافتن روابط علي و معلول        

ها وجود ندارد،   اي بوده و توجيه منطقي براي آن      رويدادها و اشخاص در شاهنامه نمادين و اسطوره       
رساند و داستان را بـه   ها در شاهنامه آسيب نمي    بنابراين بايد تالش شود تا آنجا كه به روند داستان         

عهـده  ه بيان علت رويدادها پرداخت و يافتن علت را تنها بـر           برد،  ب   گزارشي شدن پيش نمي    يسو
البته بيان علت حوادث بايد در حد حوصلة كودك بوده از اظهارنظرهـاي بيجـا و                . كودك نگذاشت 

: 1379ك پـايور،  .ر. (نامربوط به اثر كهن خودداري كرده و كودك را خسته و از خواندن بيزار نكند         
16(

ـ هيچگونـه تحريـف و تغييـري در بازنو        همانطور كه قبالً گفته شد      .٢ هـاي  سي ازداسـتان  ي
ها بايد بسته بوده و تنها همان نتيجة حاصل         شاهنامه جايز نيست، بنابراين پيرنگ در اين بازنويس       

.شده در شاهنامه را به دست دهد

از آنجائيكه ذهن كودك هنوز قدرت الزم براي درك مـسائل پيچيـده را نـدارد، پيرنـگ                  .٣
تـا  (  ساده و ابتدايي بوده و از ذكر همزمان چندين رويداد در يك داستان بازنويـسي              ها بايد داستان

الزمة اين كـار،    . پرهيز كرد ) جائيكه به داستان اصلي در شاهنامه  و روند منطقي آن آسيب نرساند            
اي البته حذف اين حوادث نبايد بـه گونـه        . هاي بازنويسي شده است   حذف حوادث فرعي از داستان    

بـه ايـن   ) 15: همـان . (  صورت گرفته و داستان بازنويسي شده را دچار بـي هـويتي نمايـد     افراطي
طوالني كه براي كودكان خسته كننده هستند، كوتاه گردد و متناسب با حوصلة    هايترتيب داستان 

مانند حذف داستان فرعـي ارمايـل وگرمايـل از داسـتان     ) 182: 1387حجازي، . (ها شوداندك آن 
)1386رضاپور، . (ش و فريدون پهلوانضحاك ماردو
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هاي كودكان و نوجوانـان     در داستان ) فالش بك (بازگشت به گذشته    « با توجه به اينكه     .٤
ها بايد بر اسـاس  حوادث در اين داستان) 123: 1388گودرزي، ( » شودزير دوازده سال توصيه نمي  

.ان خطي باشداي تنظيم شده و همانند شاهنامه اتفاقات تابع زمزمان گاهنامه

وجود ) براعت استهالل ( هايي  در شاهنامه اصوالً براي ورود به اصل داستان زمينه چيني         .٥
كه امكان دارد حـذف شـده و    يها تا جائ  هاي كودكان اين زمينه چيني    دارد كه بهتر است در داستان     

ان  ابتـداي داسـت  مانند حذف مقدمة. اي باشد كه كودك را براي ورود به داستان آماده كند        به اندازه 
)16: 1385خداجو، (.رستم و سهراب

: همـان ( »  برخوردار اسـت ياز تعليق بسيار باالي« هاي كودكان با توجه به اينكه داستان  .٦
-هاي شاهنامه نيز به ميزان بااليي به چشم ميو همچنين عنصر تعليق و هيجان در داستان   ) 124

.هاي بازنويسي شده از شاهنامه نيز حفظ شودانخورد، بهتر است اين ميزان باالي هيجان در داست

هاي كودكان بايد داراي آغاز، ميانه و پايان مشخصي باشد به گونه اي             پيرنگ در داستان  .٧
كه آغاز داستان مبهم نبوده، پايان داستان مشخص باشـد  و كـودك را بـه نتيجـه گيـري قطعـي         

.برساند

ه از لحاظ محتـوا و پيرنـگ بـه صـورت            هاي شاهنام با توجه به اينكه بسياري از داستان      .٨
زنجيروار به هم متصل بوده و لزوم خواندن و فهميدن يك داستان و پـي بـردن بـه علـت رخـداد            

ها و اتفاقات پيش از آن است و از سوي ديگر حوصله انـدك كـودك   حوادث آن، آشنايي با داستان    
-دهد، بهتر است داستانويس نمياجازه آوردن اتفاقات پي در پي و طوالني شدن داستان را به بازن     

هاي به هم پيوستة شاهنامه در يك مجموعة داستاني اما هر داستان به صـورت جداگانـه و داراي              
آغاز و پاياني مشخص بازنويسي شده و به ترتيب زماني رخداد حوادث در مجموعة ياد شـده قـرار                   

.گيرد

اد حـوادث در    هر داستاني براي شكل گرفتن و رخد      :شخصيت و شخصيت پردازي   .٩
) 124: همان(» نامندافراد حاضر در داستان را شخصيت مي      « اين  . آن، نيازمند حضور افرادي است    

بـديهي اسـت    . ها عمل داستاني اتفاق نيفتاده و داستان به وجـود نخواهـد آمـد             كه بدون وجود آن   
 كه بهتراست  هايي هستند هاي بازنويسي شده از شاهنامه براي كودكان نيز داراي شخصيت         داستان

:ها موارد زير مد نظر قرار گيرددر شخصيت پردازي آن
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 شده از شاهنامه بايد كامالً پيرو خصوصيات        هاي بازنويسي ها در داستان  ويژگي شخصيت .١
ها آزادانـه عمـل   تواند در شخصيت بخشي به آن     ها در متن اصلي شاهنامه بوده و بازنويس نمي        آن

.ها را با همان خصوصياتي بشناسد كه در شاهنامه آمده استاي كه كودك شخصيتكند، به گونه

ها در شـاهنامه بـوده و بـازنويس         ها بايد حداكثر به همان تعداد شخصيت      تعداد شخصيت .٢
.تواند شخصيت جديدي بيافريندنمي

زيـرا از  . ها در شاهنامه باشدهاي بازنويسي شده بايد همان نام آن    نام اشخاص در داستان   .٣
ها كامالً يكـي شـده و در واقـع نـام     هاي شاهنامه با نام خود شخصيت    ه امروز شخصيت  ديرباز تا ب  

.ها را برعهده دارداي از معرفي شخصيتها بخش عمدهآن

ها، كوتاه بوده و مجالي     هاي سني آن  هاي كودكان به دليل محدوديت    از آنجائيكه داستان  .٤
 براي معرفي اشخاص از شيوة تركيبـي     هاي طوالني وجود ندارد، بهتر است     براي شخصيت پردازي  

شـيوه  ( هـا  ها را هم به شيوه مستقيم و از زبان راوي داسـتان و سـاير شخـصيت    بهره گرفته و آن   
بـه  ) شيوه نمايـشي  ( و هم به صورت غير مستقيم، از طريق اعمال و رفتار و گفتارشان          ) گزارشي  

:مانند. خواننده معرفي نمود

» بود پيش برادرش افراسياب  آمد كه پسري دانا و مهرباناغريرث پسر پشنگ« : مستقيم
)6: 1387جباري، ( 

- حكمراني و پادشاهي ايران حق ايرانيان اسـت و مـن نمـي      ": اغريرث گفت « : غير مستقيم 
 و دانم كه از كشتن و جنگهاي بي گناه و بزرگ آلوده شود و مي  خواستم كه دستم به خون انسان     

ترسـيد  اغريرث كه از كار پدرش ناراحت بـود و مـي  «  ) 10:همان. ( »"برمكينه توزي سودي نمي   
كه او بزرگان ايران را هم بكشد دستور داد تا بزرگان ايران را به غاري در نزديك ساري ببرد و در                     

)10: همان. (»ها را نكشدآن جا زنداني كند و از پدر خواست تا آن

هاي بازنويـسي شـده از شـاهنامه، پيـرو همـان      ها در داستانن شخصيت پويا و ايستا بود   .٥
.ها در متن اصلي بايد باشدشخصيت

ها و عقايد شخصي و ميهن       طرف بوده و قضاوت    ها بايد بي  بازنويس در معرفي شخصيت   .٦
.پرستانة خويش را وارد داستان نكند
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هـا  اشـته و حـذف آن  هاي را كه نقش كليـدي در داسـتان ند     تواند شخصيت بازنويس مي .٧
شـود، از داسـتان     آسيبي به روند داستان وارد نكرده و باعث كوتاه تر شدن داستان بازنويـسي مـي               

ها، مجال كافي براي شخصيت هاي كودكان به دليل كوتاه بودن داستان  زيرا در داستان  . حذف كند 
هـا  هاي كليدي آن  يژگيها محدود باشد تا و    بنابراين بهتر است تعداد شخصيت    . پردازي وجود ندارد  

هـا را   ها، كودك را دچار سردرگمي كـرده، شـناخت آن         از سوي ديگر تعدد شخصيت    . برجسته شود 
مانند حـذف شـهرناز، ارنـواز، ارمايـل،         ) 95: 1389ك حسين زاده،    .ر.( كندبراي كودكان دشوار مي   

1386رضاپور، ( و فريدون پهلوان گرمايل از داستان ضحاك ماردوش

صحنه

. ( »گوينـد  مـي "صـحنه "گيـرد  عمل داسـتاني صـورت مـي   «  زمان و مكاني كه در آن       «به  
ها ايجاد بـستري مناسـب بـراي        حداقل كارايي صحنه پردازي در داستان     ) 449: 1385ميرصادقي،  

هر حادثه در طول داستان نيازمند زمان و مكان مشخصي است كـه حادثـه در           . رخداد حوادث است  
توانـد بـه القـاي    از سوي ديگـر صـحنه در داسـتان مـي         . ان را به پيش ببرد    آن اتفاق افتاده و داست    

. چگونگي لحن و فضاي داستان به مخاطب كمك كند

:توان به حضور هم زمان دو عامل اشاره كردهاي كودكان ميدر صحنه پردازي داستان

تصاوير صفحات كتاب. 2واژگان بكاربرده شده بوسيلة نويسنده. 1

هاي كودكان به كمك واژگان آمده تا كودك را هرچـه بيـشتر در            گرتصاوير در داستان  به عبارت دي  
.فضاي داستان قرار دهند

امه از لحاظ تاريخي و     هاي اساطيري و پهلواني شاهن      برخالف اينكه زمان و مكان در بخش      
ز   نيست و حد و حصر مشخصي ندارد اما به هـر حـال هريـك ا     ي منطق يداراي توجيه جغرافيايي  
هـا، تـأثير مهمـي بـر        داده و در بسياري موارد اين زمان و مكان        ها در زمان و مكاني روي       داستان

هـاي بازنويـسي شـده از       بنابراين بهتر است در داستان    . اندها و وقوع حوادث داشته    رفتار شخصيت 
-انشاهنامه به مكان، زمان و ساير عوامل صحنه  توجه شده، نكات زير در صحنه پـردازي داسـت                

:هاي بازنويسي شده رعايت شود
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 بازنويسي شده داراي همان نـام و مـوقعيتي باشـند كـه در             يهامكان و زمان در داستان    .١
.شاهنامه هستند

هـاي  هـا در داسـتان    ها ، صحنه پـردازي    به دليل گرايش كودكان به توصيف ريزه كاري       .٢
بنـابراين در صـحنه     ) 127: 1388ك بـه گـودرزي،      .ر. ( كودكان از اهميت زيادي برخوردار اسـت      

دهـد بـه    ها بايد تا آنجا كه حجم داستان بازنويسي شده براي كودكـان اجـازه مـي               پردازي داستان 
توصيف مكان، زمان و جزئيات دقيق صحنه پرداخته و كودك را هرچه بيشتر با محيط داسـتان  و                   

تنها براي بيان نكات ضروري البته اين توصيفات بايد كوتاه بوده و        . به تبع آن با شاهنامه آشنا كرد      
زيرا كودكان با توجه به حوصلة اندكشان از خواندن مطالب توصـيفي لـذت              . در داستان به كار رود    

)122: 1387ك حجازي، .ر. (چنداني نبرده و حوصلة دنبال كردن آن را ندارند

ـ       هايي كه فردوسي در شاهنامه از آن      از آنجائيكه بسياري از مكان    .٣ د هـا سـخن گفتـه مانن
امروزه وجود خارجي نداشته و مخاطب بويژه گروه سني كودك هيچ     ... توران، سمنگان، دژ سپيد و      

ها بـسنده نكـرده و توضـيحات        ها ندارد، بهتر است بازنويس تنها به ذكر نام آن         آشنايي قبلي با آن   
البتـه  . دها در اختيار خواننده قرار ده  مختصري متناسب با حجم داستان و حوصلة كودك دربارة آن         

.اين توضيحات نبايد جدا از ساير عناصر داستان بوده و نتوان آن را به راحتي از داستان حذف كرد

 گـذر  "ها با نـام  توان از آنهايي وجود دارد كه ميدر بخشهاي بسياري از شاهنامه زمان     .٤
هـا تنهـا   ر آنها هيچ اتفاق خاصي  رخ نداده و هدف از ذكـ           در اين زمان  .  ياد كرد  "حادثه  زمان بي 

.اي روي دهدبيان گذر زمان است بدون آينكه حادثه

»كي پورش آمد چو تابنده ماه يچو نه ماه بگذشت بر دخت شاه« 

)175: 1387فردوسي، (

ر رستم زال بودـــون بـــرش چــبسال بود شد همچو يكچو يك ماه« 

رفتــان گــر و پيكـــل تيپنجم دسه ساله شد زخم چوگان گرفتو Jچ

» ا او نبرد آزمود ـــارست بـــه يــكاله شد زان زمين كس نبودو ده سJچ
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)175: همان(

-اما با توجه به اينكه زمان امري انتزاعي بوده و درك گذر زمان به يكباره و بدون هيچ حادثه           
موارد هماننـد شـاهنامه   اي براي كودك چندان قابل درك نيست، بهتر است بازنويس در بيان اين      

تنها به ذكر يكبارة گذشت زمان اكتفا نكند بلكه اين گذر زمان را با حوادثي كه بر عمـل داسـتاني                
:تأثيري ندارند، پوشش دهد؛ مانند

گذشـت و سـهراب   روزها پشت سر هم مـي  . كردسهراب هر روز با دوستان خود بازي مي       ... "
."شدروز به روز بزرگتر مي

هـاي نبـرد، ادوات و وسـائل        هاي جسمي و روحي پهلوانان، توصيف صـحنه       بيان ويژگي .٥
هـاي ادبـي بـه كـار رفتـه در      جنگي و پوشش جنگجويان، همچنين  استفاده اندك از همان آرايـه    

تواند بـه حماسـي تـر شـدن صـحنة           متناسب با فهم كودك  مي     ...  شاهنامه مانند تشبيه، اغراق و    
گوشهاي پر از خون را بـه اوالد        } صاحب مزرعه {« :مانند. هاي بازنويسي شده كمك كند    داستان

 اين پهلواني كه من ديدم ديوي سياه است كـه        ": نشان داد و ماجرا را براي او تعريف كرد و گفت          
تواند بـا  انگار اژدهايي است كه هيچ كس نمي. كالهي آهني و لباسي از پوست پلنگ پوشيده است   

)34: 1388تركي، . (»"او مبارزه كند

 درك عيني از حوادث و اشياء پيرامون خود قرار دارد و        ةاز آنجائيكه ذهن كودك در مرحل     .٦
هايي در ذهـن كـودك كـه در         به مرحله درك انتزاعي از مسائل نرسيده است، براي ترسيم صحنه          

هـره  توان از تصاوير ب وجود دارد، مي  ... اي و انتزاعي مانند ديو، سيمرغ، جادوگر و       ها موارد افسانه  آن
هاي اين گروه    البته تا آنجا كه ممكن است بايد تصاوير متناسب با سطح تجربيات و ويژگي             . گرفت

.سني باشد

هاي همـان  ، بايد بيانگر مضمون و محتواي نوشتهتصاوير استفاده شده در صفحات كتاب    .٧
.صفحه از كتاب باشد

... يل و ابزار زنـدگي و ها، آرايش چهره، وسا هاي خاص لباس  در تصاوير كتاب بايد ويژگي    .٨
ك نعمـت  .ر. (شـد هاي شـاهنامه با متناسب با تاريخ، فرهنگ و جغرافياي دورة حكمفرما در داستان 

)224: 1385اللهي، 
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گفت و گو

كـه  ) 127: 1388گـودرزي،  (» نامنـد هاي داستاني را گفت و گو مي   سخن گفتن شخصيت   « 
گفـت و گـو بـه داسـتان تحـرك           . ان است يكي از مهمترين عناصر داستاني در آفرينش يك داست        

.تواند بازتابندة لحن و فضاي حاكم بر داستان باشدبرد و ميبخشيده، عمل داستاني را به پيش مي

  با توجه به اهميت گفت و گو در داستان، بهتر است در آثار بازنويسي شده از شاهنامه گفت و            
:گوها شامل موارد زير باشد

ها باشد تا بتواند    ها و طبقة اجتماعي هر كدام از شخصيت       يژگيگفت و گوها متناسب با و     .١
.به معرفي هرچه بهتر اشخاص داستاني به خواننده كمك كند

كي از مهم ترين عناصـر داسـتاني بـوده، كمـك شـاياني بـه            يبا وجود اينكه گفت و گو       .٢
به رو هـستيم امـا      كند و در شاهنامه نيز با گفتگوهاي بسيار و طوالني رو          پيشبرد عمل داستاني مي   

در بازنويسي از شاهنامه براي كودكان بهتر است از حجم گفت و گوها متناسب با حجم داسـتان و              
زيـرا حجـم بـااليي از گفـت و     . حوصلة كودكان كاسته، از آوردن گفتگوهـاي طـوالني بپرهيـزيم          

انـان در  هـاي پهلو گوهاي شاهنامه به ستايش خداوند، مـدح زيردسـتان از باالدسـتان، رجزخـواني         
هرچنـد  . آوردها اختاللي در روند داستان بوجود نمـي       اختصاص يافته است و حذف آن     ... ها و جنگ

شود اما با توجه به حجم      ها مي اين نوع گفت و گو باعث هرچه بيشتر حماسي شدن فضاي داستان           
گر گفـت و  به بيان دي. هاي كودكان بهتر است گفت و گوها را تا حد امكان كوتاه كنيم          كم داستان 
:مانند) 127: همان. ( »ضروري، به اندازه و در راستاي روايت باشد« گوها بايد 

اد خواستــاه فريــز دادآور آنگسوي آسمان سر برآورد راست« 

و خواستيـــبهي زآن فزايد كه ترتر از كژّّي و كاستيـه اي بــك

امآوردهن ــرمــر كيش آهــوگاماهي گران كردهــن گنــاگر م

در نهانـايد انــر ببخشــن بــبمار جهانــردگــر كــبپوزش مگ

رمـون گــبجوشد همي در دلم خانم ز شرمـره جــبپيچد همي تي



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢١١٣

ة بد نشانــن بچــويم ازيــچه گرسند گردنكشانـد و پــو آينتـچ

ستيه پرـپلنگ و دورنگست و گرنچه گويم كه اين بچة ديو چيست

» راين بوم و بر آفرين ــواهم بــنخران زمينـنگ بگذارم اين نــازي

)57: 1387فردوسي، (

:كه در داستان بازنويسي شده به صورت زير خالصه شده است

ام كـه چنـين بـدبختي     خدايا مگر من چه گناهي كرده    ": وقتي نوزاد را ديد گفت    } سام  { « 
) زال و سيمرغ،2: 1388پناهي آذر،( » "بزرگي را نصيب من كردي؟ 

اي كه پايگاه   لحن گفت و گوها بايد متناسب با فضاي ذهني كودكان باشد اما نه به گونه              .٣
ها را در حد    هاي شاهنامه بويژه شاهان و پهلوانان را خدشه دار كرده، آن          و مقام اجتماعي شخصيت   

در مردمان عادي تنزل دهد، بلكه بايد تمام تـالش بـازنويس صـرف حفـظ لحـن گفـت و گوهـا                       
.شاهنامه شود

» ". اسياب را به خاك سياه بنشانم خواهم تا افرهزار سوار جنگچوي شجاع مي": رستم فرياد زد  « 
)، نبرد رستم و خاقان چين8: 1388پناهي آذر، ( 

 از زماني كه ما به      ": پدرش گشتاسب پادشاه ايران، اسفنديار را با اين بهانه راهي كرده بود           « 
براي همين تو بايد او را      . ايم، رستم احترام به جا نياورده و به بارگاه ما نيامده است           پادشاهي رسيده 

» ". كنـيم اگر در اين كار موفق شوي، تو را پادشـاه مـي  . بگيري و دست بسته به بارگاه ما بياوري   
)28: 1385خداجو، ( 

ي شـده بـه لحـن       هـاي بازنويـس   ها در داستان  براي نزديكي هرچه بيشتر لحن شخصيت     .٤
حماسي شاهنامه بهتر است همانند متن اصلي شاهنامه در گفت و گوها  از جمالت كوتـاه ، افعـال     

:مانند. استفاده كرد... ساده  و جابجايي اركان جمله و
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 و  ياگر يك ماهي شـو    . پدرم انتقام مرا از تو خواهد گرفت      ": اي كرد و گفت   سهراب ناله    « 
ها بروي، باز هم رسـتم تـو را پيـدا خواهـد     اي شوي و به آسمان  اگر ستاره ا  يدر درياها فرو روي و      

)20: همان. ( »"كرد

لحن

-با توجه به اينكه داسـتان    ) 521: 1385مير صادقي،   . ( »لحن، آهنگ بيان نويسنده است       « 
شـود،  هاي شاهنامه براي آشنايي كودكان امروز با شاهنامة فردوسي براي كودكان بازنويـسي مـي              

:هاي بازنويسي شده بايدحن بيان داستانل

.متناسب با سطح درك و دريافت كودكان باشد.١

كند، هماهنگ بوده اما با همه تغييراتي كه در لحـن         با زماني كه نويسنده در آن زندگي مي       .٢
اي نباشد كه اعتبار زبان حماسي شاهنامه را با بياني سخيف بشكند بلكه             شود به گونه  آن ايجاد مي  

اي از لحـن سـست و   در زير نمونـه . لحن حماسي شاهنامه بوده و به دور از هزل و طنز باشد      يادآور
:هاي حماسي شاهنامه آورده شده استنامناسب يكي از بازنويسان در بيان داستان

-خواهد به جنگ پدر رودابه برود و او را بكشد، ناراحت مي           اما وقتي زال فهميد كه پدرش مي      « 
خواهد كه به جنگ با پدر رودابه پادشاه كابل         كند و از او مي    رود و گريه مي   شود و پيش پدرش مي    

)7: 1383رحماني،  . ( »نرود 

بيند مثل همة پدرهاي ايرانـي او هـم ناراحـت           سام پدر زال كه گريه و ناراحتي پسرش را مي         « 
)7: همان. (»شودشود و از اينكه به جنگ برود و رودابه و پدرش را بكشد منصرف ميمي

: هاي بازنويسي شده به لحن شاهنامه بهتر استبراي نزديكي لحن داستان.٣

ها، صفات و قيدهايي كه القاگر لحني خشمگين، تند، آمرانه، هيجان انگيز،            بازنويسان از اسم  .أ
:مانند. هاي ديگري از اين دست است، استفاده كننددلهره آور و لحن

من انتقـام   ": هاي پدرش فرياد زد    با شنيدن حرف   افراسياب پسر پهلوان و قوي هيكل پشنگ      « 
من شايـستة جنـگ بـا پهلوانـان ايـران      . گيرمخون سلم و تور را از فرزندان منوچهر و ايرانيان مي    

)4: 1387جباري،. ( »"هستم
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.استفاده از كلماتي با مصوت كوتاه كه القاگر لحن تند است.ب

.حن، تأثيرگذار استاستفاده  از جابجايي اركان جمله كه در چگونگي ل.ت

درونمايه

اند كه نويسنده در داستان اعمـال       درونمايه را به عنوان فكر و انديشة حاكمي تعريف كرده           « 
اش گويند درونماية هر اثري، جهت فكري و ادراكـي نويـسنده   كند، به همين جهت است كه مي      مي

هنامه تنها بيان كنندة افكار و عقايـد        اما درونماية شا  ) 174: 1385ميرصادقي،  . ( »دهد  را نشان مي  
ها ها، عقايد، باورهاي ديني و ملي، رشادت      پديدآورندة آن، فردوسي بزرگ، نيست بلكه بيانگر آرمان       

. هاي  ايرانيان از پيدايش نخستين انسان تا عصر فردوسي  و حتي تـا بـه امـروز اسـت          و خردورزي 
هـاي شـاهنامه را مطـابق بـا مـتن           ريك از داستان  بنابراين نويسندگان بايد تالش كنند درونماية ه      

نحوة ارائة درونمايه بهتر است . اصلي و بي هيچ كم و كاستي به داستان بازنويسي شده انتقال دهند         
اي باشد كه كودك در پايان داستان بتواند به مـضمون آن دسـت             به صورت غير مستقيم و به گونه      

.يابد

زاوية ديد

ايست كه نويسنده با آن مصالح و مواد داسـتان  يت نمايش دهندة شيوه  زاوية ديد يا زاوية روا    « 
) 385: همان. ( »دهدكند و در واقع رابطة نويسنده را با داستان نشان مي  خود را به خواننده ارائه مي     
گيرد مهم تـرين  هاي شاهنامه براي كودكان صورت ميهايي كه از داستان   از آنجائيكه در بازنويسي   

 كودكان با يكي از شاهكارهاي ادبي كهـن ايـران زمـين و ارائـه فرهنـگ و تـاريخ                     هدف، آشنايي 
هاي سرگرم كننـده بـراي ايـن     و ايجاد داستانگذشتگان به اين گروه سني است و داستان پردازي        

هـاي  گروه سني در مرتبة پايين تري از اهميت قرار دارد و از سوي ديگر يكي از رايج ترين شـكل                   
: 1388گـودرزي،   (هاي كودكان، استفاده از زاوية ديد داناي كـل نامحـدود اسـت              روايت در داستان  

بهتر است بازنويس همان زاوية ديد داناي كل را كه زاوية ديد برگزيده از سوي فردوسي نيـز     ) 131
بـه ايـن ترتيـب هـم تمـام      . هاي شاهنامه مورد استفاده قرار دهد  بوده است براي بازنويسي داستان    

تواند در  ها را بدون هيچ كم و كاستي مطابق با شاهنامه مي          هاي شخصيت ن و ويژگي  حوادث داستا 
-اختيار كودك قرار دهد و هم در جايگاه داناي كل به عنوان ناظري بي طرف تنها آنچه را كه مـي  

و قضاوت ) 175 :1388آتش سودا، (بيند منتقل كرده و از بيان اظهارنظرهاي شخصي بر كنار مانده      
. به مخاطب واگذار كندنهايي را
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هـايي  شود بازنويس بتواند راوي را در بخش      همچنين استفاده از زاوية ديد داناي كل باعث مي        
اي از داستان دخالت داده و با مطرح كردن پرسشي مستقيم از سوي راوي يا به رخ كـشيدن نكتـه                   

 واقـع نويـسنده بـا رو    در. مشكوك، كودك را به خواندن ادامه داستان براي فهم مسأله ترغيب كند 
شود مخاطب را تا پايان داستان همراه       كردن مشكلي منطقي، تعليقي فرعي ايجاد كرده و باعث مي         

)96: 1382وسفي،  ي.( خود نگاه دارد

فضا

-فضا حس و حالي است كه كل داستان را احاطه كرده و خواننده را تحـت تـأثير قـرار مـي           « 
داستان با در كنار هم قرار گرفتن عواملي چـون صـحنه،            فضاي هر   ) 128: 1388گودرزي،  . (»دهد

)531: 1385ميرصادقي، . (آيدتوصيف و گفت و گو بوجود مي

   فضاي حاكم بر شاهنامه فضايي حماسي، جدي، دلهره آور و هيجان انگيز اسـت كـه بـراي              
ر حجـم  هاي بازنويسي شده از شاهنامه، باتوجه بـه كـاهش چـشمگي   ايجاد چنين فضايي در داستان 

ها، توصيفات و گفت و گوها بـه دليـل حوصـلة انـدك              ها و حذف بسياري از صحنه پردازي      داستان
اي آشنا براي ذهـن عينـي كـودك         كودك، بهتر است بازنويس از كلماتي كه قابل درك و تا اندازه           

هـاي پيـشين ، بازنويـسي را بـه فـضاي            است و همچنين رعايت نكات توضيح داده شده در بخش         
:مانند. شاهنامه نزديك كندحماسي 

رستم با گرز و شمـشير يكـي پـس از           . هاي جنگي به طرف رستم تاختند     ها سوار بر فيل   آن« 
، نبـرد   10: 1388پنـاهي آذر،    . ( »شـد انداخت و به افراسياب نزديك مي     ها را از پاي مي    ديگري آن 

)رستم و اكوان ديو

اندازة كوه بـزرگ اسـت و از دهـانش آتـش       بايد با اژدهايي بجنگيد كه به        ": گرگسار گفت « 
)، ماجراي هفت خوان اسفنديار7: 1388پناهي آذر، (» ."آيدبيرون مي

عنوان

شـود، عنـوان كتـاب    يكي از نخستين عواملي كه باعث جذب مخاطب براي خواندن كتاب مي         
برداشـتن  تواند مخاطـب را تـشويق بـه         در اولين نگاه به كتاب، عنوان خودنمايي كرده و مي         . است

كتاب، ورق 
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به همين دليل انتخاب عنوان مناسب براي هر كتـاب          . زدن آن و درنهايت خواندن كتاب نمايد      
)305: 1385نعمت اللهي، . (ار استهاي كودكان از اهميت زيادي برخوردبويژه كتاب

هـاي اصـلي   هاي بازنويسي شده از شاهنامه، نـام قهرمانـان و شخـصيت   در بسياري از داستان 
ضحاك مـاردوش و    "،  "ايرج، پهلوان مهربان  ": ها برگزيده شده است مانند    استان براي عنوان آن   د

اما بهتر است   . "زال و رودابه  "،  "داستان بيژن و منيژه   "،  "نبرد رستم و اسفنديار   "،  "فريدون پهلوان 
ـ     نويسندگان از استفادة مستقيم از نام شخصيت     « را هاي داستان بـراي عنـوان آن پرهيـز كننـد، زي

) 111: 1388يونـسي،   . (»ضعيف ترين عنوان عنوانيست كه نـام شخـصيت اصـلي داسـتان باشـد              
بنابراين بهتر است نويسندگان عناوين ديگري كه كودك را به فكر واداشـته و بـه تفكـر او دربـارة              

و در او انگيزة خواندن داستان را ايجاد كند، براي          ) 23: 1383اسكولز،  (ده  يكتاب جهت خاصي بخش   
عناويني كه عالوه بر گيرايي با محتواي داستان نيز متناسـب           . هاي اين گروه سني برگزينند    داستان

كه تعداد كمـي از بازنويـسان شـاهنامه         ) 110: 1388يونسي،  . (بوده اما طرح داستان را آشكار نكند      
: اننـد م. انـد هاي بازنويـسي شـده لحـاظ كـرده        اين نكات را در انتخاب عنوان مناسب براي داستان        

." گرد آفرينان خرد"، "رويين تن"

نتيجه

هـاي شـاهنامه بـراي كودكـان، از         در پايان بايد اشاره شود براي بازنويسي هرچه بهتر داستان         
منظر عناصر داستان، بهتر است بازنويسان به موارد ذكر شده در ذيل هر يك از عناوين توجه كرده               

رعايت هر يـك از مـوارد يـاد         . ها خودداري كنند  نهاي شخصي در بازنويسي داستا    از اعمال سليقه  
هاي گـروه   ها و توانائي  هاي شاهنامه را بر اساس محدوديت     كند داستان شده، به بازنويس كمك مي    

الزم به ذكـر  . سني كودك بازنويسي كرده و كودكان را در شناخت هرچه بهتر شاهنامه ياري رساند   
هاي شاهنامه پرداخته و     خود به بازنويسي داستان    است بيشتر بازنويسان بر اساس متدهاي شخصي      

هـاي شـاهنامه   هاي خود از داستانها برخي از نكات ارائه شده را در بازنويسيتنها تعداد كمي از آن    
هـاي  ژگـي اند اثري بازنويسي شده درخور شاهنامة فردوسي و متناسب بـا وي         رعايت كرده و توانسته   

.گروه سني كودك خلق كنند
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خانه هنـر،   : ، تهران ماجراي هفت خوان اسفنديار   )1388(----------------٨
.چاپ دوم

.خانه هنر، چاپ دوم: ، تهراننبرد رستم و اسفنديار)1388(----------------٩

خانـه هنـر، چـاپ     : ، تهران نبرد رستم و اكوان ديو    )1388(----------------10
.دوم

خانه هنر، چـاپ    : ، تهران نبرد رستم و خاقان چين    )1388(----------------11
.دوم

.فرهنگ مردم، چاپ اول: ، اصفهانگرد آفرينان خرد)1388( تركي، معصومه-12
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نقد و بررسي بيان مفاهيم انتزاعي در ادبيات كودك و        « )1387( جبـارزاده، آذر   -13
.)17-20( صص: 130اره و نوجوان، شم، مجله كتاب ماه كودك »نوجوان

.جهان سترگ، چاپ اول: ، مشهدنوذر پادشاه ايران)1387( جباري، مريم-14

روشــنگران و : ، تهــرانادبيــات كودكــان و نوجوانــان)1387( حجـازي، بنفــشه -15
.مطالعات زنان، چاپ دوازدهم

دبيـات   داستان كوتاه ا   20نقد ساختاري   « )1389(حسين زاده خوزاني، فاطمه   . 16
.، شهركرد، دانشگاه شهركرد، پايان نامه كارشناسي ارشد،»نوجوان

 دفتر  :، تهران سخني دربارة ادبيات كودكان و نوجوانان     )1360(حكيمي محمود . 17
.نشر فرهنگ اسالمي، چاپ دوم

.سروش، چاپ دوم: ، تهرانهايي از شاهنامهافسانه)1385(خداجو، فروزنده. 18

.چاپ اول: جليل: ، مشهدزال و رودابه)1383(، مصطفي)يدنها(رحماني. 19

.چاپ اول: ، مشهد، انصارايرج پهلوان مهربان)1388(رضاپور، راسله. 20

انـصار،  : ، مـشهد  ضحاك ماردوش و فريدون پهلوان    )1386(-------------. 21
.چاپ اول

.صفار، چاپ ششم: ، تهرانروانشناسي كودك)1372(عظيمي، سيروس. 22

قطـره، چـاپ    : يـديان، تهـران   ، به كوشش سعيد حم    شاهنامه)1387(فردوسي، ابولقاسم . 23
.دوازدهم

/ قـو : ، تهـران  ادبيات كودكان و نوجوانان ايران    )1388(گودرزي دهريزي، محمـد   . 24
.چاپار، چاپ اول،

.سخن، چاپ اول: ، تهرانعناصر داستان)1385(ميرصادقي، جمال. 25
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.مدرسه، چاپ اول: ، تهرانادبيات كودك و نوجوان)1385(امرزنعمت اللهي، فر. 26

سـروش،  : ، تهـران  كودكان و ادبيات رسمي ايـران     ) 1371(هاشمي نصب، صديقه  . 27
.چاپ اول

، مجلـه   »بازنويسي انتقادي از هفت نقـد ايرانـي       « )1382(يوسفي، سيد مهدي  . 28
).96-106( صص : 77كتاب ماه كودك و نوجوان، شماره 

.نگاه، چاپ دهم: ، تهرانهنر داستان نويسي)1388(يونسي، ابراهيم. 29
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∗∗∗∗ير صفريدكتر جهانگ

∗∗∗∗∗∗∗∗ي بهزاديسجاد نجف

سهم نوجوانان از شاهنامه
)گاه عناصر داستانيتحليل و مقايسه متن اصلي داستان سياوش با متن بازنويسي شده از ديد(

چكيده 

  شاهنامه فردوسي يكي ازشاهكارهاي ادبي و سند معتبر فرهنگ و هويت ملي ايرانيان اسـت               
فردوسي در اين اثر ارزشمند فرهنگ ، هنر، مليت و هويت ازدست رفته را زنـده كـرد و بـه مـردم                       .

امـروز  . خودبـاوري آموخـت   مايوس، ترسيده و از ريشه جدا شده دوره خـود هويت،اسـتقال طلبـي و              
نيست بلكه كودكان و نوجوانان نيز بـراي    ) بزرگساالن(شاهنامه تنها مختص گروه خاصي از جامعه        

آشنايي با فرهنگ،تمدن وآداب و رسوم گذشتگان خـويش نيـاز بـه برقـراري ارتبـاط بـا ايـن اثـر                       
 بنـابرين نيـاز بـه       .متن شاهنامه براي كودك و نوجوان چندان ساده وآسان نيـست          .گرانسنگ دارند 

البته بازنويسي هاي مختلفي از اين اثـر بـراي گـروه            . بازنويسي آن بيش از بيش احساس مي شود       
. هاي سني نگاشته شده است كه در انتقال زبان و روح حماسي شاهنامه چنـدان موفـق نبـوده انـد               

ديـدگاه  هدف اين پژوهش مقايسه و تحليل داستان سياوش بـا چنـد مـتن بازنويـسي شـده آن از                     
بـراي ارزيـابي    ) طرح،درونمايه،زاويه ديد، شخصيت پردازي، لحن، زبان وسبك      (عناصرمهم داستاني 

نتايج نشان مي دهـد كـه       . تفاوتها و شباهت هاي ساختاري متن اصلي با متن بازنويسي شده است           
رد و  قدرت داستان پردازي فردوسي با اصول داستان نويسي و داستانهاي امروزي چندان تفاوتي ندا             

فردوسـي بـا خالقيـت و هنرمنـدي وااليـي عناصـر و       ) سـياوش (هاي شاهنامهدر برخي از داستان     
.                                                                                                                                     تكنيك هاي داستاني را به كار برده است

 شاهنامه، بازنويسي، كودكان و نوجوانان، متن بازنويسي شده:كليد واژه ها
مقدمه

فرهنـگ  . وام مختلف هـستند ايران كشور باستاني است و مردم ايران مجموعه متنوعي از اق    
هـاي درون خـود تـداخل و مبادلـه          اصيل ايراني در طول تاريخ چند هزار ساله با خرده فرهنـگ           

∗عضو هيأت علمي دانشگاه شهر كرد

∗∗ ي ارشد دانشگاه شهركرددانشجوي كارشناس 
∗ ي ارشد دانشگاه شهركرددانشجوي كارشناس
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همزيستي طوالني اقوام ، فرهنگ ها و خـرده فرهنـگ هـاي ايرانـي منـابع                 . دايمي داشته است  
ادبيـات  ( بيـات  بسيار غني ادبي ، هنري و فرهنگي را به وجود آورده و آن را با انـواع مختلـف اد       

ايـن آثـار    . و شكلهاي مختلف آثار هنري و فرهنگـي برخـوردار نمـوده اسـت               )  كتبي –شفاهي  
ارزشمند كه گنجينه پر افتخاري براي مردم ايران و جهان است آينه تمام نمـايي از خـصوصيات                 

شـاهنامه ، كليلـه ودمنـه ، مثنـوي و           : درآثار ارزشمندي چـون     . مردم اين كشور كهنسال است      
اين گنجينـه   .مي توان روح بلند وآزادي طلب و عزت نفس اين مردم را آشكارا ديد               ....گلستان و   

يكـي از   . هاي ادبي منبع تغذيه روحي و فكري مناسبي بـراي كودكـان ونوجوانـان بـوده اسـت                 
. راههاي در دسترس قراردادن متون كهن براي نوجوانان، بازنويسي و بازآفريني اين متون است               

در ايـن فراينـد     « .ي ، ساده كردن زبان متون و ارائه آنها درقالب و ساختاري جديد است               بازنويس
هدف ، شناسايي واژه هاي دشوار در متن كهـن و تـالش بـراي سـاده كـردن آنهـا بـه وسـيله                     

 ). 212 :2007پترسن،( » .جايگزين كردن واژه هاي مترادف وآسان به جاي كلمات دشوار است            
، با تعيين عنـصر زمـان و        صلي از آثار كهن و ساده نويسي آن       انتخاب متن ا  در اين شيوه پس از      

شود و با گسترش پيرنگ، داسـتانها سـاختاري   هاي داستاني ايجاد مي مكان براي حوادث ، فضا  
ي كـودك در    ين الملل ين بار پس از برگزاري مجمع ب      واژه بازنويسي اول  « .جديد به خود مي گيرند    

، از روي   ي از شـاعران برجـسته نيمـايي       تهرانيله محمود مشرف    تهران به وس  م در    . 1975سال  
بازنويـسي  ). 7 :1380پـايور، (» .يات مطـرح شـد      ي به مفهوم يك فن در ادب      كالم سخنران خارج  

به گونـه اي كـه بازنويـسي،        . معموال با واژه بازآفريني همراه است اما اين دو با هم متفاوت اند              
درحالي كه بازآفريني يعني آفرينش . ي متن كهن يا پيچيده است      ن و نوساز  يعني ساده كردن زبا   

امـا در  . شـود  ي مـي  ير و دگرگـون يمجدد اثر كهن، در اين روش تمام ساختار متن كهن دچار تغ          
ي بـراي   يم بنـدي هـاي متفـاوت      تقـس . ي كنـد    بازنويسي محتوا و درون مايه متون تغييـري نـم         

 شده است از جمله مي توان ؛ بازنويسي از متن نظم به نثـر ، از نثـر بـه                     بازنويسي در نظر گرفته   
). 23 :1371ي نـسب ،  هاشم. (را نام برد ... نظم، از نثر به نثر ، از نظم به نظم ، بازنويسي آزاد و     

ي شود ؛بازنويسي ساده ي براي بازنويسي مطرح ميم بندي ديگري كه از لحاظ ساختار داستان       تقس
امـا بازنويـسي سـاده،      . ي بازآفريني اسـت     بازنويسي خالق در واقع نوع    .استسي خالق   و بازنوي 

در ادبيات معاصر ايران از دهه هاي چهل به بعد توجه به . ساده و امروزي كردن زبان متون است  
بازنويسي و بازآفريني سير صعودي خود را پيموده است و برخي آثار كهن ادبي به صـورت سـاده     

هرچند اين شيوه درگذشته هاي دور متداول بوده مانند انـوار      . بازبيني قرار گرفته اند   نويسي مورد   
.                                                                                                                                 سهيلي كه به نوعي بازنويسي از كليله و دمنه است 
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اهميت و ضرورت بازنويسي متون كهن 
گي هاي فني و سبكي زمان خود ، براي كودكـان         متون نظم و نثر فارسي به دليل پيچيده         

ونوجوانان چندان قابل درك نيستند بنابراين زبان و ساختار اين متـون بايـد از شـكل كالسـيك              
 نوجوانان بـراي آشـنايي بـا    .خود خارج شده و به زبان ساده و قابل درك و امروزي تبديل شوند       

تمدن ،ميراث فرهنگي، تقويت حس ملي و هويت فرهنگي خويش بـه پيونـدي عميـق بـا ايـن                    
سن و سال نوجواني ، سن وسـال جـست و جوهـاي جديـد بـراي يـافتن راه               « .متون نياز دارند    

ـ    . زندگي و توجه به مطالب متنوع، علمي ،ادبي و فرهنگي ست           ي و اسـتفاده از آثـار مختلـف ادب
مكتوب به نوجوان كمك مي كند تا اطالعات و تجارب تازه اي درباره مسائل مختلف به دسـت                  
آورد، بينش خود را وسعت بخشد ،زبان ملي خود رابياموزد، با فرهنـگ ملـي خـود آشـنا شـود و                      

)            166 :1388آبادي،لطف (».نيروي انديشه خود را براي يافتن فلسفه زندگي تقويت كند 
ياي امروز دنياي تغيير و تحوالت است با بـاال رفـتن سـطح نيازهـا وتوقـع مخاطبـان در              دن

شناختن هويت ملي و فرهنگي خود و برقراري ارتباطي زنده و پويا با اين ميراث گرانقدر ،بيش از      
بازنويسي هاي خالقانه اين متون مي تواند . بيش اهميت بازنويسي از متون كهن آشكار مي شود    

 بي باوري ها ، نااميدي ها و سرخوردگي هاي روحي و رواني كه گريبان گير بشر شده                  در كوران 
شايد بتوان به طور خالصه مهم ترين اهداف        . ، همچون چراغي روشنگر به هدايت او منجر شود        

:بازنويسي را اين چنين بيان كرد
پرورش ذوق ، انديشه و نيروي تخيل درگروه سني نوجوان . 1
پويا و زنده با فرهنگ و تمدن ديرين خويش برقراي ارتباطي . 2
توجه به جنبه زبان آموزي و رشد آن در گروه هاي سني مختلف از جمله نوجوانان. 3
انعكاس و بازتاب مفاهيم تربيتي و اخالقي به شيوه خالقانه از طريق بازنگري فني متون. 4
نهاآشنايي با مسائل زندگي ، بيان ارزش دانايي و مساله تفريح و سرگرمي آ. 5

ايران به سبب تاريخ ديرينه و ميـراث گرانقـدر فرهنگـي و ادبـي در زمينـه سـاده سـازي و              « 
توجه به بازنويسي متون و آشنايي بـا فرهنـگ غنـي           . بازنويسي متون كهن پيشينه اي قديمي دارد      

كودكـان و   ). 428 :1386محمـدي و قـاييني ،     ( » . گذشته نشان از مفهوم مليت و هويت ملي دارد        
ان با مطالعه اين متون عالوه بر آشنايي با تمدن كهن و ديرين خويش ، احـساسات ملـي را                    نوجوان

.درخود تقويت كنند 
اهميت بازنويسي از شاهنامه                                                                                                                    

.ي يكي ازشاهكارهاي ادبي وسند معتبر فرهنگ و هويت ملي ايرانيان اسـت    شاهنامه فردوس 
فردوسي در اين اثر ارزشمند فرهنگ ،هنر،مليت و هويت ازدسـت رفتـه را زنـده كـرد و بـه مـردم                       
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مخاطـب  .مايوس، ترسيده و از ريشه جدا شده دوره خود هويت،استقال طلبي وخودبـاوري آموخـت              
. رهيختگان علمي،بزرگان نظامي و در درجه دوم عموم مردم بودنـد          شاهنامه در دوره هاي گذشته ف     

نيست بلكه كودكـان ونوجوانـان   ) بزرگساالن(اما امروز شاهنامه تنها مختص گروه خاصي از جامعه   
نيز براي آشنايي با فرهنگ،تمدن وآداب و رسـوم گذشـتگان خـويش نيـاز بـه برقـراري ارتبـاطي                     

تاكنون بازنويسي هاي متعددي از شاهنامه بـراي گـروه          . ارندصميمي وآسان با اين اثر گرانسنگ د      
سني نوجوان نوشته شده اما در القاي زبان ولحن وفضاي حماسـي شـاهنامه بـه مخاطـب چنـدان                    

نخستين بازنويسي هاي شاهنامه براي كـودك ونوجـوان، بازنويـسي هـاي سـاده               . موفق نبوده اند  
50 و   40بازنويسي هـاي دهـه      . متن اصلي است  هستند كه در آن ها هدف نويسنده، ساده نويسي          

ارتباط كودك و نوجوان با رسانه ها، كتاب ها و ترجمه هاي گوناگون، نياز به . بيشتر از اين قبيل اند
كـريم  .(ارائه متون كهن به كودكان و نوجوانان به شيوه اي خالق را بيش از پيش آشكار مـي كنـد       

كودكان و نوجوانان براي آگـاه شـدن از         .  هويت ماست  شاهنامه بازتاب فرهنگ و   ). 113: 1384زاد،
.هويت و فرهنگ غني خويش نياز به آشنايي و ارتباطي آسان با اين گنجينه ارزشمند دارند

هدف پزوهش بررسي و مقايسه داستان سياوش با دو نمونه از متن بازنويـسي              :هدف تحقيق 
ي ارزيابي شباهت هـا و تفـاوت هـاي       شده از اين داستان براساس تكنيك هاي داستان پردازي برا         

.ساختاري ميان متون و دست يافتن به اصول و شيوه هاي مناسب بازنويسي براي نوجوان است
متن اصلي داستان سياوش براساس نسخه چاپ مسكو شرح و توضيح           : منابع مورد بررسي  

ه عبدالعلي غفوري انتخاب بازنويسي ساده از مجموعه داستان هاي شاهنامه بازنوشت . سعيد حميديان 
و انتخاب بازنويسي خالق از اين اثر با نام سياوش به روايت آتوسا صالحي از مجموعه قـصه هـاي          

بنـابراين  . چون متن بازنويسي ساده با مـتن اصـلي تفـاوتي نداشـت            .شيرين شاهنامه انتشارات افق   
.بيشتر به متن خالق و متن اصلي پرداخته شده است

ستان در متن اصلي و بازنويسيبررسي و مقايسه عناصر دا
) plot :(طرح وپيرنگ

ــر موجبيــت و روابــط علــت و معلــولي  «پيرنــگ ــه ب ــا تكي فورســتر ( »نقــل حــوادث اســت ب
 هرداستان،متشكل از مجموعه اي ازحوادث و رويدادهايي است كه طـرح داسـتان        ).118،ص1384،

سم ومـدون كـرده     را گسترش مي دهد؛ طرحـي كـه نويـسنده ،آن را از قبـل در ذهـن خـود مجـ                     
اكنون بايد ميان حوادث و رويدادها، پيونـد و ارتبـاطي محكـم و منطقـي برقرارباشـد وعلـت                    .است

عاملي كه اين پيوند و رابطه علت ومعلولي را ايجـاد مـي             .وانگيزه هرحادثه اي دقيقا مشخص گردد     
ان بايـد   اين امر به اين مفهوم است كـه درطـرح يـا پيرنـگ داسـت               .كند همان پيرنگ يا طرح است     

پيرنگ وابستگي موجود ميان حوادث داستان را بـه   «درحقيقت  .حوادثي بيايند كه با هم ارتباط دارند      
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بنابراين مي تواند راهنماي مهمي باشد براي نويسنده و درعـين حـال             .طور عقالني تنظيم مي كند      
ي اسـت بـراي     نظم وترتيب متشكلي باشد براي خواننده، زيرا پيرنگ براي نويسنده ضابطه عمده ا            

ازايـن  .استان را فراهم مـي آورد     انتخاب و مرتب كردن وقايع، ودرنظرخواننده نيز ساخت و وحدت د          
. پيرنگ فقط ترتيب و توالي وقايع نيست بلكه مجموعه سازمان يافته وقايع است ،نظ

كه سعي و دقتي « .اكثر داستان هاي شاهنامه بر پايه پيرنگي قوي و طرحي استوار بنا شده اند            
فردوسي در طراحي جزئيات داستان ها در جهت به هم پيوستگي روايـاتي پراكنـده بـه خـرج داده                    
ــسته اســت انجــام      ــي توان ــشه ور م ــاه و اندي ــرداز آگ ــك داســتان پ ــه ي ــود ك ــاي حــدي ب منته

داستان سياوش با زنجيره اي از روابط علت ومعلـول بـه هـم مـرتبط                ). 45: 1383حميديان،(».دهد
. خروج شخصيت ها در سير خط داستان ودر پي علتي منطقي انجام گرفته اسـت ورود و  . شده است 

براي مشخص شدن طرح وپيرنگ قوي در اين داستان به ذكر چند نمونه از حوادثي كه بـر اسـاس     
:مي گرددروابط علي و معلولي به هم پيوسته اند اشاره 

گزينش و ورود به موقع شخصيت در داستان
دو پهلوان به دليل خستگي ناشي از شكار براي گردش به بيـشه           : يوگردش و شكار طوس و گ     

( در ادامه بـا كنيـزي زيبـا رو مواجـه مـي شـوند              ) وضيت پايدار آغازين  (اطراف مرز توران مي روند    
( دوپهلوان براي برقراي ارامش اوليه داستان با هم وارد كشمكش مي شوند  ) ناپايداري مياني -حادثه

) اوج(ل تصميم مي گيرند نزد شاه بروند تا درگيري حل و فصل شود            پس از جدا  ) بحران وكشمكش 
اگر سير خطي داستان مد نظر      ). پايداري فرجامين (در اولين برخورد كنيزك با شاه، به او دل مي بند          

:باشد داستان حاصل به هم ريختن يك تعادل است و مي توان فرايند سه گانه زير را نشان داد
گـره  (  پايـدار فرجـامين    –) گـره افكنـي   ( فرايند ناپايـدار ميـاني     -)وعشر(فرايند پايدار نخستين  

ك .ر. (هر طرح ساختاري در تالش است كه فرايند هاي سه گانـه را سـازمان دهـي كنـد                  ) گشايي
. اين فرايند در طرح وساختار داستان سياوش بـه خـوبي نمايـان اسـت           ) 107-105: 1378محمدي،

وجود كنيـزك در  . نطقي يكي پس از ديگري رخ مي دهند   تمامي حوادث داستان با انگيزه و علت م       
بيشه آنهم تنهايي در ابتدا براي مخاطب قابل قبول به نظر نمي رسد اما در ادامه فردوسي از زبـان                    

اولين دليل كنيزك كتك خوردن از دست پـدر در اثـر         : كنيزك علت آمدن در بيشه را بيان مي كند        
:و قانع نمي شود باز كنيزك در اين باره مي گويدمستي ست اما بازهم خوانند شك مي كند 

يكي خنجر آبگون بركشيد          همي خواست از تن سرم را بريد
)202: 1385فردوسي ،(
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.بنابرين اعمال و كنش هاي شخصيت در داستان با انگيزه و علت قبلي بـه وجـود مـي آينـد            
.حوادث تصادفي و اتفاقي نيستند

متن بازنويسي
در مـتن  .)  ان سياوش از مجموعه قصه هاي شيرين شاهنامه به روايت آتوسـا صـالحي             داست(

چه مي خواهي بداني؟ چـه مـي        « :بازنويسي داستان از ميانه و با تك گويي سياوش آغاز مي شود             
خواهي بشنوي؟ كه همسرت، آرام جانت، نامادري پسرت، در انتظار مرگت شـب هـا را روز ميكنـد                   

ني است كه مي خواست من نيز به او دل ببازم و با اين شمشير خونـت را بريـزم                    اهريم.... سودابه  .
). 8: 1389صـالحي، (»..اكنون كه مي بيند نمي تواند مرا با خـود همدسـتان كنـد دروغ مـي بافـد                    

داستان با حادثه و از ميانه آغاز مي شود خواننده نوجوان نسبت به متن كامل شاهنامه اشراف ندارد                  
. التي در ذهنش ايجاد مي شود كه حوادث و سير روند داستان پاسخ گوي آنهـا نيـست        بنابراين سوا 

مگر چه اتفاقي افتاده كه كيكاووس، سياوش و سودابه را بازخواست مـي كنـد؟ چـه اتفـاقي ميـان                     
سودابه و سياوش رخ داده؟ چرا سياوش بايد از آتش بگذرد؟ اين ها و چندين سـوال ديگـر ممكـن                   

هرچند در ادامه داستان سياوش از طريق تك گـويي درونـي در             . ايجاد شود است در ذهن مخاطب     
محتـوا و درون مايـه بايـد در         . ميانه محتوا را بيان مي كند اما چندان جذاب و تعليق برانگيز نيست            

در . ميان كنش ها و حوادث داستان با علت و انگيز قبلي ايجاد شود نه از طريـق راوي دانـاي كـل       
. وي حوادث با روابط منطقي علي و معلولي يكي پس از ديگري رخ مي دهند             يك طرح و پيرنگ ق    

شروع و آغـاز داسـتان در   . در متن اصلي داستان، حوادث با نظم و انسجام قوي تري بيان شده اند         
متن بازنويسي چندان گيرا و جذاب نيست اين كه داستان از ميانه شروع شود يـا از حادثـه وگفـت                      

ستان چندان مهم نيست آنچه مهم و حائز اهميت به نظـر مـي رسـد، ايـن        وگوي ميان اشخاص دا   
.( است كه مقدمه يا شروع داستان به شكلي باشد كـه مـوثر و خواننـده را تحـت تـاثير قـرار دهـد                        

وضـيعت  - حادثـه  -تعادل اوليه (اگر متن بازنويسي نيز براساس فرايند سه گانه       ). 2: 1348ابراهيمي،  
چرا كـه هـر روايتـي سـير         . شد ساختار منسجم تري به خود مي گرفت       طراحي مي   ) پايدارفرجامين
داستان حاصـل بـه هـم ريخـتن يـك تعـادل و وضـعيت          . آغاز، ميانه و پاياني دارد    . مشخصي دارد 

.پاداريست كه سرانجام پس از كشمكش ها و درگيري ها در انتها به تعادل اوليه باز مي گردد

تعداد حوادث و پيرفت هاي داستان
. تن اصلي داستان سياوش به لحاظ ساختار شكل، چند برابـر مـتن بازنويـسي شـده اسـت                  درم

در بازنويـسي، بـازنويس مـي توانـد         «بازنويس برخي از صحنه ها و حوادث را حذف كرده  چرا كه              
مطالبي را به داستان بيافزايد يا مطالبي را حذف نمايد به شـرطي كـه بـه محتـوا و انتقـال آن بـه                         
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 حادثـه   15داستان سياوش در متن اصلي داراي       ). 133: 1380پايور،( ».اي وارد نكند  خواننده صدمه   
مـتن  .  حادثه و بحران كاهش مـي يابـد        7و بحران است حال آنكه در متن بازنويسي اين تعداد به            

داستان هاي شاهنامه طوالني و داراي حوادث زيادي ست بنابرين بيان تمام حوادث و رخداد هـا از                
هركدام از حوادث و بحـران هـاي شـاهنامه قابليـت            . يت ذهني نوجوانان خارج است    حوصله و ظرف  

مي تواند به   » گذر سياوش از آتش   «براي مثال داستان  . تبديل شدن به يك داستان مستقل را دارند       
انـواع  . صورت خالق و با استفاده از ظرفيت هاي داستاني به يـك بازنويـسي خـالق تبـديل شـود                   

امـا  ) جـسماني،دروني، گفتـاري، اجتمـاعي،ذهني   (اهنامه ديده مـي شـود  كشمكش در متن اصلي ش    
درمتن بازنويسي نيز مانند متن اصلي كـشمكش هـاي          . بيشترين كشمكش، كشمكش دروني ست    
متن اصلي داراي چندين نقطه اوج اصلي و فرعي ست امـا        . دروني و ذهني بيشتر مشاهده مي شود      

پيرنـگ  . ران ها از چنـين ويژگـي برخـوردار نيـست       در متن بازنويسي به دليل كاهش حوادث و بح        
پيرنـگ در   . درمتن شاهنامه از انسجام و نظم منطقي تري نسبت به متن بازنويسي برخوردار اسـت              

.راوي در ميانه يا پايان داستان گره گشايي و نتيجه گيري مي كند. هر دو متن بسته است
ت،عنصرمهم واساسي درساختار يك اثـر  زاويه ديد يا كانون رواي):point of view:(زاويه ديد
انتخاب زاويه ديد مناسب ازجهت احـساس و رويكـرد نويـسنده نـسبت بـه موضـوع                  .داستاني است 

زاويه ديد،شـيوه اي    .ودرونمايه اثروتحت تأثير قراردادن ساير عناصر،ازاهميت بسياري برخورداراست       
تاني به فراخور حـال وهـوايي كـه دارد          هرداس.است كه ارائه مواد داستان را به خواننده برعهده دارد         

عنصر در داستان زاويه ديد از مهمترين و تاثير گذار ترين.  نوعي خاص از راوي را بايد داشته باشد
راوي در  . استفاده درست از اين عنصر زمينه مشاركت فعال مخاطب را فراهم مي كند            . نويسي ست 

راوي در داسـتان    . ان به نقـل آن مـي پـردازد        شاهنامه، داناي كل نامحدود است كه بيرون از داست        
سياوش نيز داناي كل نامحدود است اما با شگرد خاصي و تا حـدودي از دخالـت راوي در داسـتان                     

دليل استفاده فردوسي از كانون روايت سوم شـخص، وجـود كـشمكش هـا و        . جلوگيري شده است  
ت ها مي سپارد تا داستان از     گاهي سررشته روايت را به دست شخصي      . تنش هاي زياد داستان است    

. در متن بازنويسي شده نيز زاويه ديد سوم شخص داناي كل نامحـدود اسـت              . ديد آنان روايت شود   
.راوي با نفوذ به درون شخصيت ها به واكاوي انديشه ها و افكار آنها مي پردازد

اصـلي  استفاده از چندين روايت در درون روايـت         : باز بودن روايت داستان در شاهنامه     
قرار گرفتن چنـد روايـت در دل روايـت        « . زمينه مشاركت خواننده و درك محتوا را فراهم مي كند         

اصلي و فراهم آوردن نشانه هاي الزم براي باز بودن روايت، به مشاركت هر چه بيشتر مخاطب در                  
 توان  در شاهنامه تلفيقي از روايت ها را مي       ) 1388:113حسام پور، (».ساختن داستان كمك مي كند    
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باز بـودن روايـت از طريـق    . مشاهده كرد كه فردوسي با هنرمندي خاصي آنها را به كار برده است  
:شيوه هاي زير امكان پذير است

تغيير زاويه ديد از طريق شكستن سير خطي داستان.1
:تغيير فعل روايت از سوم شخص به اول شخص و دوم شخص . 1-1

وي گردن شير شد با كمندــــسشد بلند       چو يك چند بگذشت واو 
اــم نيـــار شاهـــه ديـكه آمد بـم سر فراز           ا رستــن گفت بــچني

اهانم آموختي ــاي شــر هـــهنـوختي            ردي و دل ســبسي زنج ب
)205: 1385فردوسي،( 

):flash bake(بازگشت به گذشته  . 1-2
:  نامه نوشتن سياوش به پدر و بيان اتفاقات گذشته

رد آنچ بد در به درــاد كــه يــهمــه بنوشت نزد پدر             امــي نــيك
افتمـز بشتــد نيــك و بـــبهر نيواني خرد يافتم              ا جــن بــكه م

روخت اندر نهان ـرافـــن بـــ دل مي مغز شاه حهان   ــاز ان زن يك
)255:همان(د بشست ــايــم رخ ببــز خون دلشبستان او درد من شد نخست          

زاويه ديد در متن بازنويسي
نفـوذ در  راوي بـا در متن بازنويسي شده نيز روايت از ديد داناي كل نامحدود روايت مي شود       

 به گذشته شخصي، عالوه بـر تغييـر زاويـه روايـت زمينـه مـشاركت و                  درون شخصيت و بازگشت   
سياوش با بيان اتفاقات گذشته از زبان خويش رابطه         . همدردي خواننده با داستان را فراهم مي كند       

ــرار مــي كنــد  ــا مخاطــب نوجــوان برق ــا در نظــر گــرفتن شــرايط ســني  . صــميمي ب ــازنويس ب ب
.  اين صميميت را بيان مي كندو از طريق روايت اول شخص) نوجواني(سياوش

چرخش زاويه ديد
به دليل اينكه متن بازنويسي بيشتر شبيه داستان هاي جريان سـيال ذهـن اسـت مـدام راوي                   
زاويه ديد را تغيير مي دهد اين تغيير و چرخش ها كمي فهم و درك متن را براي نوجـوان مـشكل              

 گرفته اما انتقال پيـام، تجـسم وفهـم    هرچند ساختار جديدي نسبت به متن كهن به خود       . مي سازد 
.تصاوير را با مشكل مواجه كرده است 

تغيير و چرخش زاويه ديد از طريق بازگشت به گذشته
كاش گذشته ام راهي بي بازگشت نبود تا سوار برجاده ديروز يك نفس مي تاختم خود را به                  « 

 مهـر بـرايم سـاخت    دروازه كاخ كودكي هايم مي رسـاندم كـاخي كـه رسـتم بـا دسـت هـاي پـر             
فرياد كاووس سـتون  « :در ادامه راوي سررشته روايت را به دست مي گيرد  ) 8: 1389صالحي،(»....و
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هاي كاخ را مي لرزاند و سياوش را به خود مي آورد از تخت برمـي خيـزد و پارچـه از روي تـشتي                        
بـا تـوام   « :ي گويـد  در ادامه راوي از زبان كاووس خطاب به سياوش م         ) همان....(زرين كنار مي زند   

درمـتن  ).8:همـان (»....چه برسـر ايـن زن آوردي؟ چگونـه توانـستي روانـش را آزرده كنـي؟                ! ؟بگو
بازنويسي تغيير زوايه ديد بيشتر از طريق تك گويي دروني شخصيت ها صورت مـي گيـرد امـا در                    

انجـام  متن اصلي از طريق شكستن سيرخطي داستان و تغيير در فعل روايت و بازگشت به گذشـته                 
.                                                   متن اصلي شاهنامه در واقع با اصول و تكنيك هاي امروزي روايت چندان بيگانه نيست. مي شود

شخصيت 
شخصيت وشيخصيت پردازي به عنوان يكي از عناصر ساختاري داسـتان از اهميـت ويـژه اي                

عامل شخصيت يكي ا ز عناصـر عينيـت دهنـده بـه     « كه مي توان گفت    به گونه اي  .برخوردار است 
: زندگي اجتماعي قصه است،و شايد به همين دليل است كه آندره ژيد به تأكيد تمام گفته است كـه              

نويـسنده بـا خلـق يـك        ) 246: 1368براهنـي، (».هرگزعقيده اي را مگو، مگر ازطريـق شخـصيت        
ي پردازد كـه مـي توانـد آزادانـه يـا تحـت كنتـرل،        شخصيت درداستان،گويي به آفرينش انساني م  

درماجراهاي داستان حضورپيدا كند و تأثيرگذارباشد؛يعني شخصيتها به نوعي پايه ها و اساس يـك               
هرقدرپايه هامحكم تر باشند ساختمان رمـان و داسـتان مـستحكمترا سـت وسـبب                .اثرادبي هستند 

متن اصلي و متن بازنويسي متفـاوت اسـت         تعداد شخصيت هاي در     . ماندگاري بيشتر اثر مي شوند    
برخي شخصيت هاي   . شخصيت هاي اصلي چوطوس و گيو در داستان بازنويسي شده حضور ندارند           

ازميـان  . فرعي به دليل حذف بعضي ازحـوادث و صـحنه هـا در مـتن بازنويـسي شـده كمتراسـت                    
س تعـدادي   همچنـين بـازنوي   . شخصيت هاي فرعي، كلباد و بارمـان و هومـان ديـده نمـي شـوند               

شخصيت را كه بازساخته ذهن خويش است به حوادث داستان افزوده است براي مثال هنگام عبـور   
سياوش از آتش زن جواني با او وارد گفت وگو مي شود يا جواني سپيد پوش از سياوش مي خواهـد       

.به جاي او جان فشاني كند و از آتش عبور كند
ساده و جامع بودن شخصيت ها

فورستر در تبيين تفاوت شخصيت سـاده و جـامع          « لي در شاهنامه جامع اند    شخصيت هاي اص  
براين باور است كه اگر شخصيت داستان بتواند به شيوه اي مقنع و متقاعـد كننـده ،خواننـده را بـا                      
شگفتي روبرو سازد و او را متعجب كند، شخصيتي جامع است در غير اين صورت شخـصيتي سـاده        

.محسوب مي شود
در بازنويسي اكثر شخصيت ها با عبارت يا جمله اي سـاده معرفـي مـي                ).107: 1384فورستر،(
: براي مثال شخصيت طوس در بازنويسي يكبار از زبان سياوش به خواننده معرفي مـي شـود      . شوند
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اما اگر سپاه را به طوس درنده خو بسپارم و نزد كاووس برگردم از مرداب مكـر سـودابه در امـان                      «
شخصيت ها در متن بازنويسي از جامعيـت كمتـري نـسبت بـه              ). 38: 1389لحي،صا(».نخواهم بود 

چرا كه بازنويس بعضي حوادث و صـحنه هـا را حـذف كـرده در نتيجـه از                   . متن اصلي برخورداراند  
شخصيت هاي شاهنامه از نوع تيپـي، همراز،مثبـت و          .اعمال وكنش اشخاص نيز كاسته شده است        

شخـصيت هـا بـه لحـاظ     . توان انواع شخصيت ها را مشاهده كرددرمتن بازنويسي نيز مي .منفي اند 
.ت به متن اصلي تغييري نكرده انددر متن بازنويسي نسب..) نام،شكل و قيافه و (وضيعت ظاهري

ايستا يا پويا بودن شخصيت ها
شخصيت پويا، شخصيتي اسـت كـه يكريـز و مـداوم            « .در شاهنامه اكثر شخصيت ها پويا اند      

 تغيير و تحول باشد وجنبه اي ازشخصيت او، عقايد وجهان بيني او يـا خـصلت        درداستان،دستخوش
شخـصيت افراسـياب، شخـصيتي      ) 94 :1388مير صـادقي،  (».وخصوصيت شخصي او دگرگون شود    

افراسـياب از   . سياوش، كاووس،سودابه نيز در داستان دچار تحول و دگرگـوني مـي شـوند             . پوياست
از كارشكني هاي گرسيوز شخصيتي نيك انديش مـي شـود   هنگام حضور سياوش در توران تا قبل        

درمتن بازنويسي شخصيت هاي اصـلي بـه ماننـد    . اما پس از مدتي به خوي اصلي خود برمي گردد  
شخصيت هاي ايستا نيز براي برجسته كردن شخـصيت هـاي اصـلي و پـيش                . متن اصلي پويا اند   

 شخصيت هاي پويـا در كنـار شخـصيت          استفاده از «. بردن حوادث داستان بدون تغيير حضور دارند      
هاي ايستا در متن بازنويسي، باعث مي شـود كـه نوجوانـان بـا خوانـدن سرگذشـت وشـرح حـال                     
شخصيت هايي كه بر اثر رويدادها دچار تحول دروني و فكري مي شوند در مي يابد كـه در مـسير                     

). 160: 1388فروزنده،(» زندگي با چه موانع و سختي هاي مواجه خواهد شد
شخصيت پردازي

در شاهنامه با انواع شيوه هاي شخصيت پردازي مواجه هستيم اما در مـتن بازنويـسي بيـشتر                  
. شخصيت ها از ديد راوي داناي كل و از زبان ديگر شخصيت ها بـه خواننـده معرفـي مـي شـوند                      
« .فردوسي در شخصيت پردازي به وسيله توصيف اندام و اعضاي بدن صاحب سبك خاصـي سـت                

به جنبه هاي زيبا شناختي محدود نمي شود عالوه بـر ايـن، همچـون               در شاهنامه،  اندامي توصيفات
)1: 1389رضايي،(».مي رودنمايش حالتهاي روحي و رواني قهرمان داستان به كارجهتشگردي در

داسـتان سـياوش برپايـه عنـصر كليـدي گفـت وگوسـت           : گفت وگو -شيوه غيرمستقيم 
گفت وگـوي سـياوش و پيـران هنگـام     . اين طريق معرفي مي شوند بنابراين بيشتر شخصيت ها از      

اين گفت وگو در واقع كشمكش دروني سـياوش بـا خـويش             . مشاهده گنگ دژ را مي توان نام برد       
.است
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راوي داستان شخصيت سياوش در سرزمين تـوران را       : شخصيت پردازي از طريق راوي    
:اينگونه معرفي مي كند

ايوان خراميد شاد           به مستي زايران نيامدش ياد                  سياوش به 
)248: 1385فردوسي،(

افراسياب با ديدن سياوش او را اينگونـه توصـيف    : از طريق انديشه ديگر شخصيت ها  
:مي كند

           به روي سياوش نگه كرد و گفت               كه اين را به گيتي كسي نيست جفت
ر مهان ــاال و فــــن روي و بـــچني بود در جهان                گونه مردم           نه زين 

)264همان، (
از طريق توصيفات اندامي

گاهي نوع نگاه باعث خشم وغضب يا كنايه و تمسخر يا چشم پوشي : نوع نگاه و رفتار چشم .1
 رويـارويي سـياوش و   گرسيوز با ديدن سپاهيان ايران زبان به ستايش مي گشايد يـا در  .كردن است 

:  افراسياب با هم نوع نگاه اين گونه ديده مي شود
              همي بنگريد اين بدان آن بدين                كه كينه نبدشان به دل پيش از اين

)همان (
در متن بازنويس شده بيشتر از زبان ديگر شخصيت ها و تك گويي دروني شخـصيت اصـلي،                  

.         استفاده شده استبراي شخصيت پردازي 
:معرفي كاووس از زبان سياوش به صورت مونولوگ

كاووس همان شاه سياه دلي ست كه گذاشت سهراب،آن غنچـه نـو شـكفته، در برابرچـشم                  «
).9: 1389صالحي،( »..هاي رستم پرپر شود

من هنوز شرمسارجوانمردي اويم كه مـن،       «): مونولوگ(معرفي رستم از زبان سياوش    
)9: 1389صالحي،(»ران مهر باريدپسرش بودم و او سال ها به جاي تير خشم بر من، باكشندهفرزند

داستان اصلي داراي چندين درون مايه و پيام اخالقي و اجتماعي سـت امـا در مـتن                  :درون مايه 
چرا كه بعضي از حوادث و بحران ها درمـتن          . بازنويسي پيام و درون مايه كمتري مشاهده مي شود        

.شده اندذكر ن
تناسب درون مايه با ظرفيت هاي ذهني و شناختي نوجوان

 درون مايه و پيام نهفته در متن بايد با ظرفيت ذهني و شناختي كودك ونوجوان تناسب داشته  
موضوع هايي كه براي نوشـته هـاي كودكـان و نوجوانـان انتخـاب مـي شـود رابطـه              «چون. باشد
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موضـوعات را   » تجربه كودك « و» ساختار ذهني «ه ؛يعني و دوعامل عمد  .مستقيمي با سن آنها دارد    
چـون  .درون مايه در متن اصلي و بازنويسي يكسان اسـت           ).37: 1388دهريزي،( ».محدود مي كند  

تعدد درون مايه در متن اصلي زيـاد و بـا       . در بازنويسي، محتوا و درون مايه اثر كهن حفظ مي شود          
اما در متن بازنويسي تناسب بيشتري به چشم مي حوصله و ظرفيت كودك و نوجوان سازگار نيست  

هر كدام از پيام و درون مايه هاي متن اصلي قابيلت تبديل شدن به يك داستان مـستقل را                   . خورد
.دارند

شيوه ارائه درون مايه
در ايـن روش درون مايـه از        .  بهترين شيوه براي ارائه درون مايه شيوه غيـر مـستقيم اسـت              

 و كنش هاي شخصيت بيان مي شود كه موثر ترين وسيله براي القاي سـخن         طريق اعمال و رفتار   
:در متن شاهنامه درون مايه به چندين شيوه ارائه مي شود . و پيام يك متن است
سخن راوي

در مـتن  .  براي نمونه يكي از مهم ترين درون مايه هاي داستان نقش تقدير و سرنوشت است         
:       ي شوداصلي بيشتر از زبان راوي بيان م

رـــان شيــــرزند پستـــاند ز فــ ستر           ـچنين است كردار اين گنده پي
در آرد سرش ناگهانـاك انـــه خـــچو پيوسته شد مهر دل بر جهان            ب

)265 :1385فردوسي،( 
داستان سياوش بر پايه عنصر گفت وگو بنـا         : از طريق گفت و گوي ميان شخصيت ها       

.هاده شده است بنابراين درون مايه بيشتر از اين زاويه ارائه مي شودن
پيران هنگام ورود سياوش به توران با او        ). وفاي به عهد   : (گفت و گوي سياوش و پيران     

:                         پيمان مي بندد و خطاب به سياوش مي گويد
 هوشمندان توراپذيرفتم از پاك يزدان ترا             به راي و دل

)  235:همان(كه بر تو نيايد ز بدها گزند          نداند كسي راز چرخ بلند
از طريق اعمال و كنش شخصيت ها 

. دورانديشي و پاك دامني سياوش از طريق كردار و رفتارش به تـصوير كـشيده مـي شـود                  
. ر گذشتن از گناه سودابه را مي توان نـام بـرد      رفتن به سوي سودابه و خواهران و ميانجيگري او د         

.  راي دوري از گناه و وسوسه سودابهرفتن به جنگ با تورانيان ب. گذر از آتش براي اثبات بي گناهي
متن بازنويسي

) تك گـويي درونـي    (  در متن بازنويسي شده اغلب، درون مايه به شيوه گفت وگوي تك نفره            
 شخصيت اصلي داستان با تك گويي هاي دروني خويش درون مايه و رونـد               سياوش.بيان مي شود  
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در واقع راوي داناي كل با نفود به درون شخصيت درون مايه را  . حركتي داستان را به پيش مي برد      
:سياوش در باره نظر منجمان و تاثير ستارگان در سرنوشت خويش مي گويد.آشكار مي كند

 بودند بايد روياهايم را به خاك بسپارم بايد از همـان نخـست     مي دانستم اختر شناشان گفته    « 
اما چرا بـاز راه خـود را رفـتم       .مي دانستم كه فواره هرچه بيشتر اوج گيرد، زودتر واژگون خواهد شد           

اگراين فرجام تلخ دامن اين فرشته بي گناه را بگيرد و زندگي فرزندي را كه چـشم بـه راه اوسـت                      .
. در متن بازنويسي بدين گونه پيـام داسـتان ارائـه مـي شـود          ). 69: 1389صالحي،(»..تباه كند چه؟  

در مـتن  .درون مايه داستان بايد پس از عبور از صافي ذهن نويسنده در تاروپود داستان تنيده شـود        
اصلي درون مايه بيشتر از طريق عنصر گفت وگو و تنش ميان شخصيت ها ذكر مي شود كه ايـن                    

اما در متن بازنويسي بيـشتر از شـيوه         .  داستان كمك زيادي مي كند     عمل خود به تحرك و پويايي     
در ادبيات سنتي كودك ونوجوان، تعليم محور همه آثار بـود پيـام             . تك گويي دروني بيان مي شوند     

آثار ادبي گذشته به صورت مستقيم و بي پرده بيان مي شد به صـورت يـك خطابـه اخالقـي، امـا                     
ايه در تارو پود داسـتان و درالبـه الي حـوادث، كنـشها، واعمـال         امروزه در ادبيات كودك، درون م     

اهميت اين امر در اين است كه نويسنده يا بازنويس درك و فهم پيـام               . شخصيت ها بيان مي شود    
نوجوان با تالش و كوششي كه براي درك و استنباط محتـوا            . داستان را به مخاطب واگذار مي كند      
.يان از داستان لذت بيشتري مي بردو درون مايه متحمل مي شود در پا

نخـست  : لحن در شاهنامه به دو صورت ديده مي شود        . لحن شيوه بيان نويسنده است     : لحن
دوم لحـن متفـاوت هـر كـدام از     .لحن كلي و حاكم بر داستان ها ست كه همان لحن حماسي ست    

ف شاهنامه شاهد   درقسمت هاي مختل  .داستان هاي شاهنامه است با توجه به موضوع و درون مايه            
: گاهي لحن آرام مي شود مانند لحن رستم در برابر كاووس.تغيير لحن داستانها هستيم

تهمتن بدو گفت كاي شهريار        دلت را بر اين كار غمگين مدار
)234: 1385فردوسي،(

:  يا برعكس لحن تند كاووس در مقابل رستم
)همان(كار و بگشاد چشمچو كاووس بشنيد شد پر زخشم       برآشفت زان 

عامل مهم در حقيقت مانندي داستان رعايـت لحـن بـا ويژگـي        : ناسب لحن وشخصيت  
پادشـاه، وزيـر، رعيـت و       (در شاهنامه لحن تمـام شخـصيت هـا يكـسان اسـت              . شخصيت هاست 

لحـن  . در متن بازنويسي شده نيزلحن بيان شخصيت ها چنـدان تفـاوتي بـا هـم ندارنـد                ).لشكريان
اسـتفاده از انـواع جمـالت پرسـشي، عـاطفي،      . ن نيز گاهي آرام و گاهي تند مي شود   وآهنگ داستا 

.آهنگ و لحن داستان را  تغيير مي دهد
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سبك
در ادبيات سبك روشي است كه شاعر و نويسنده براي بيان موضـوع خـود برمـي گزينـد؛                      «

تخـاب موضـوع   واسطه سبك درتمـام مراحـل ازان  شاعرو نويسنده به.يعني سبك شيوة گفتن است
: 1380داد،(» گرفته تا نوع كلمات،لحن و سياق تأليف عناصرگوناگون، تأثيرخود را برجاي مـي نهـد     

سبك روش وشيوه كاربرد زبان توسط نويسنده است؛يعني هرنويسنده اي براي بيان انديـشه           ). 275
وضـوع،  ايـن شـيوه بايـد متناسـب بـا م       .هايش، شيوه مخصوص به خود را در آثارش به كارمي برد          
فردوسي از جمله شاعراني ست كه سبك     .درونمايه وبه طوركلي فضاي حاكم برداستان انتخاب شود       

بايد گفـت شـاهنامه   . خاصي دارد و در عين حال از ويژگي هاي دوره خود نيز تاثير پذير بوده است  
بك تـا   س.در فضايي حماسي شناور است، تركيب ها و واژه هاي آن ناچار بايد رزمي و حماسي باشد                

بيانگر ...حدي نگرش نويسنده را نشان مي دهد استفاده از واژگان، انواع تشبيهات، موسيقي كالم و         
در شاهنامه، ساختار نحوي جمالت، طرز بيان، موسيقي اهميـت          « .نوع ديد نويسنده به زندگي ست     

ي شود كه   زيادي دارد دراين قسمت هدف بيان تمام موارد سبكي نيست بلكه به مواردي پرداخته م              
.در رواني و سادگي زبان و به فهم و درك پيام داستان كمك زيادي مي كند

در مـتن   : جايگزيني واژه هاي آسان وقابل فهم به جاي واژهاي دشوار و كهـن            
در . بايد ساده وامروزي شوند. شاهنامه كلماتي مشاهده مي شود كه براي نوجوانان قابل فهم نيست          

 صالحي چندان از متن وعبارت هاي اصلي پيروي نكرده يعني بازنويس            متن بازنويسي نوشته آتوسا   
به طوري كه از واژه هـا وعبـارت         .با حفظ محتوا دست به آفرينش وساختار زباني جديدي زده است          

بنـابرين بـا    . هاي شاهنامه استفاده نكرده برخي صحنه ها وديالوگ ها ساخته ذهن نويسنده اسـت             
ه بازنوشته عبدالعلي غفوري كه بازنويسي ساده از متن اصـلي سـت             اثري ديگر يعني بازنويسي ساد    

.مقايسه مي شود
ستاره برآن بچه آشفته ديد           غمي گشت چون بخت او خفته ديد:    متن كهن 

)203: 1385فردوسي،(
ستارشناسان را به ديدن ستاره اقبالش فرمان داد آنان سرنوشت كـودك            « :متن بازنويسي شده  

)9 :1386غفوري،(».ه ديدندرا آشفت
جايگزيني جمالت و عبارات آسان به جاي جمالت پيچيده

ه خرم بهارـــد بـــدر آمـــه انـــكرين روزگار          ـامد بــي بر نيــبس:      متن اصلي
ت آذريـان بـــره بســـه چهــــبجدا گشت زو كودكي چون پري        

)203: 1385ي،فردوس(
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 و فرزندي به زيبايي پريان باردار گرديد بسي نپايد كه آن ماه مشكين روي،        « :  متن بازنويسي 
)9: 1386,غفوري(»به دنيا آورد

ترتيب اركان جمله
در متن شاهنامه به دليلي وزن شعري، اركان و عناصر جمله جابه جا مي شوند اين امـر كمـي                

مي سازدفهم پيام را براي نوجوان دشوار 
چنين گفت موبدكه يك روز طوس         بدانگه كه برخاست بانگ خروس:      متن اصلي

ريار  ـــاد از در شهـــرفتند شــ  بود گيو و گودرز و چندي سوار        ــ                     خ
)          202: 1385فردوسي،( 

يد در باغ آسمان به شكفتن بود، طوس و         بامدادان، آن هنگام كه گل خورش     « : متن بازنويسي   
)8: 1386غفوري،( ».گيو و گودرز از درگاه پادشاه به قصد شكار بيرون رفتند

در مـتن اصـلي برخـي از    : رتصاوير عيني و ملموس به جاي تصاوير ذهني و دشـوا      
.تصاوير حاصل استفاده از عنصر استعاره است بنابراين فهم آن كمي دشوار به نظر مي رسد

:تصوير اندوه فرنگيس از كشته شدن سياوش: تن اصلي م
 بخستفندق را به وانــل ارغـــگرنگيس بگرفت گيسو به دست             ــ         ف

م و پر از گرد رويـر از آب چشـــ         پر از خون شد آن بسد مشك بوي              پ
)259: 1385فردوسي، (

 و روي خونين    چنگ زد رخسار خويش س گيسوان خود را بريد و       فرنگي«: متن بازنويسي شده    
)97: 1386غفوري،(»...نمود و

اما درمتن بازنويسي شده به وسيله آتوسا صالحي انتشارات افق بيشتر جمالت وعبارات وحتـي               
براي مثال لحظه عبور سياوش ازآتش را اين گونـه بـه            . تصاوير داستان زاييده تخيل نويسنده است     

: كشدتصوير مي
سياوش مي تازد،رنگ هاي سرخ و زرد، نـوري سـبز را چـون نگـين زمـرد در ميـان مـي                         «
آواي شعله فرو مي نشيند سياوش مي انديشد پا در جهـاني     ....نور سبز بيش تر رنگ مي گيرد        .گيرد

نويسنده صحنه ها را با حفظ محتوا و درون مايـه، بـا         ) 18: 1389صالحي،  ( »...ديگر گذاشته است    
خيل خود ساده تر بيان كرده است ت تقدر

نتيجه 
شاهنامه فردوسي به لحاظ پردازش اصول داستاني و داستان سـرايي در رديـف آثـار برجـسته                  

با مقايسه متن اصلي داستان سياوش و متن بازنويسي شده آن به نكات زير دسـت              . امروز قرار دارد  
:يافتيم
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 نظم منطقي تري نسبت به مـتن بازنويـسي          طرح و پيرنگ داستان هاي شاهنامه از انسجام و        
درون .تعداد حوادث و بحران متن اصلي بيشتر از حوادث متن بازنويسي شـده اسـت              . برخوردار است 

درون مايـه در مـتن      .مايه در دو متن يكسان ولي از نظر تعداد پيام و درون مايه با هم متفاوت انـد                 
 هـا و كـشمكش هـا، اعمـال و كـنش             بيان راوي، گفـت وگـو     : اصلي به شيوه هاي مختلفي چون     

، )مونولـوگ (اما در متن بازنويسي بيشتر از شيوه گفت وگوي تك نفـر           .شخصيت ها بيان شده است    
.پيام ارائه شده است

هر دو متن از تلفيقي از چند روايت بيـان شـده         . زاويه ديد در دو متن داناي كل نامحدود است        
چون بازنويس برخـي از حـوادث را حـذف كـرده            تعداد شخصيت ها در متن اصلي بيشتر است         . اند

در متن اصلي شخـصيت هـاي پويـا در مقايـسه بـا مـتن                . بنابرين تعداد شخصيت ها نيز كم شده      
در . شيوه شخصيت پردازي در متن كهن متنوع تر از مـتن بازنويـسي سـت         . بازنويسي بيشتر است  

ـ        : متن اصلي از تكنيك هايي چون      دگاه ديگـر شخـصيت هـا،       عنصر گفت و گو، كشمكش ها از دي
اسـتفاده  .توصيف از طريق اندام و اعضاي بدن كه به نوعي سبك ويژه فردوسي به شـمار مـي رود                  

در مـتن   . متن بازنويسي از شيوه انديشه و زبان ديگر شخصيت ها استفاده كـرده اسـت              . شده است 
 تخيـل خـويش   بازنويسي ، بازنويس از جمالت و عبارات متن اصلي استفاده نكـرده بلكـه بـا قـوه              
در متن بازنويـسي    . صحنه ها و ديالوگ ها را با حفظ محتوا و درون مايه اثر اصلي بيان كرده است                

در مـتن اصـلي تـصاوير در قالـب اسـتعارات           . جمالت ساده وروان وخالي از ابهام و پيچيدگي است        
سـاخته  دشوار بيان شده كه گاهي فهم و درك بعضي مفاهيم و تصاوير را بـراي نوجـوان مـشكل                    

در پايان بايد گفت كه بـا توجـه بـه قـدمت و ديرينگـي شـاهنامه، فردوسـي بـا خالقيـت و                . است
ي در اثـر خـود بـه كـار          هنرمندي خاصي اصول و تكنيك هاي داستان پردازي امروزي را به خـوب            

.گرفته است
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∗∗∗∗حميد صمصامدكتر 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ترمه فرحي

نقد شعر از ديدگاه فردوسي
دهچكي
ة شـعر و در بـاب شـعرا ، نهـاده            ، نامي است كه بر اظهار نظر شاعران در بـار          "نقد شعرا   "

  بر خالف برخي وجوه ديگر ؛ در ايران سابقه اي ديرينه دارد و كـم و          -اين بخش از نقد شعر      .شده
.بيش قدمت آن هم اندازة قدمت خود شعر است 

 غير مستقيم ، دربارة شـعر ، نظـم ، سـخن و        فردوسي نيز در شاهنامة سترگ خود ، مستقيم و        
طبع شاعرانه اظهاراتي بيان داشته كه شكل كامـل تـر و آشـكار تـر آن ، داوري او دربـارة شـعر و                 

.شخصيت دقيقي است
، اين بخش را در آغاز داستان پادشاهي گشتاسب و پس از نقـل ابيـات دقيقـي ،                   حكيم طوس 

ت معروف بـه    ، نظر و ديدگاه خود را دربارة حدود هزار بي         دبه گونه اي بي سابقه تا زمان خو       آورده و   
، آراي انتقادي فردوسي دربارة شعر تحليل مـي  الهدر اين مق. ، بيان مي كند"گشتاسب نامة دقيقي "

.گردد و نقد اشعار دقيقي توسط او نيز مورد داوري قرار خواهد گرفت
وسي شاعري تواناست و دربـاب شـعر و         خوانندة اين مقاله در خواهد يافت ، با وجود اينكه فرد          

شاعري نظرات مفيد و سنجيده اي دارد ، نقادي او چندان منصفانه و كارشناسـانه نبـوده و نظراتـي     
البته اين نتيجه بر اهل فـن       . كه در بارة شعر دقيقي اظهار داشته بيشتر اوصافي مبهم و كلّي است              

ق ، و نقادان ، شعرايي مشهور و زبردست نبوده انـد ؛    تازگي ندارد چراكه عموماًً ، شُعرا ، نقاداني موف        
 هنـوز هـم    اگراز انـدك نـوادر بگـذريم ؛   –در واقع بين عقيده و عمل شاعرانه  فاصله اي بوده كه     

، مكان و گونة ادبي بين اين دو شاعر ؛ زمينة مقايسه اي دقيـق را فـراهم     اشتراك زمان .وجود دارد   
.مي آورد

، نقد معناا، شاهنامة فردوسي، گشتاسب نامة دقيقي، نقد لفظ  نقد شُعر:كليد واژه ها
مقدمه

بي ترديد نقد ادبي در ايران، پيـشينه اي كهـن دارد و نـشانه هـايي                 «:نقد ادبي در ايران   
مورخان و اديبـان معتبـري      . گوياي وجود تأمالتي در قلمرو نقد ادبي در ايران پيش از اسالم است            

∗دانشگاه آزاد اسالمي زاهدانعضو هيأت علمي

∗ ∗ المي زاهدان دانشگاه آزاد اس دانشجوي كارشناسي ارشد
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ديم از كتابي به نام آيين نامه ياد كرده اند كـه در نـوع خـود، دايـره         نظير مسعودي، ثعالبي و ابن ن     
المعارفي از فنون و علوم در عصر ساساني بوده است، بخشي از اين كتاب به دانستني هاي ادبي و                   

از سوي ديگر حتي احتمـال  . شيوه نامه نگاري و به تعبير كهن تر، به دبيري اختصاص داشته است        
اگر اين موضوع قطعيـت     . شعر ارسطو نيز به فارسي ميانه مطرح شده است        ترجمه اي از كتاب فن      

داشــته باشــد مــي توانــد گويــاي نگرشــهاي عميــق تــر و شــامل تــري نــسبت بــه نقــد ادبــي   
)55 :1388صمصام،(».باشد

كهـن تـرين آثـار ادبـي     . در ميراث ادبي ايران بعد از اسالم نقد ادبي حالتي بالنده داشته است         
برخي از اين آثار در شكل داستانهاي كوتاه،        . ارات و نكته هايي در نقد ادبي هستند       ايران، داراي اش  

فوايدي انتقادي را در بر مي گيرند و برخي ديگر شامل دريافتهايي انتقادي در تذكره هاي فارسـي                
كتب متعددي در زمينه عروض و قافيه       . و سروده هاي شاعران و سخنان اديبان فارسي زبان است         

 عروضي در چهارمقاله از آن ياد كرده است، قطعا متضمن فوايدي در نقد ادبي نيز بـوده             كه نظامي 
. اند زيرا آثار بعدي نظير المعجم و ترجمان البالغه هم از چنين كيفيتي برخوردار هستند

نقد شاعران

سهم قابل توجهي از دريافتهاي انتقادي در ميراث ادبي فارسي، متعلق به شاعراني است كه               «
من اشعار خود فوايدي انتقادي را در توصيف از شعر خويش و يا خرده گيـري بـر سـروده هـاي           ض

نمونه هاي چنين نقدهايي در شعر فارسي بسيار است، از كهن ترين موارد . ديگران عرضه كرده اند 
" به جنبه اي از شعر خود يعنـي برخـورداري از  "مادرِ مي"آن اشاره اي است كه رودكي در قصده   

و يا داوري شهيد بلخي در خطاب به شاعري از معاصران خود، كـه  .  دارد"خوب و معني آسانلفظ  
دانسته است و مـي رسـاند كـه حـضور     ) معني، جان(= شعرش را بي بهره از لذت و حكمت و چم           

و بـاز از    . چنين مواردي از نظر شهيد بلخي، معيارهاي ارزشمندي در شعر دانسته مـي شـده اسـت                
خن سـهل معنـوي تـصور مـي      اوج توان شاعري در نظر فرخي كه معيارش سـ          همين مقوله است  

) 1377:42،امامي(».شد

گفتني است كه بسياري از اين داوريها شديداً متأثر از سنتهاي شعري روزگـار شـاعران بـوده                  
براي مثال شاعران عصر سلجوقي و روزگار رواج سـبك عراقـي كـه دوران نفـوذ مـضامين                   . است

. رسي است، همواره با ديد حكيمانه و با نوعي تلقي منطقي به شعر مي نگريـستند               علمي در شعر فا   
بر شاعر نامور   » عنصري«خاقاني كه از زمره چنين شاعراني است و در قطعه معروف خود با رديف               
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دوره غزنوي خرده هايي مي گيرد كه در سنتهاي شعري روزگار عنصري چندان مطرح نبوده است                
.  و اعصار بعد از اوست كه معيارهاي ارزشي در شعر محسوب مـي شـده اسـت                 و در روزگار خاقاني   

خاقاني در آن سروده، عنصري را به خاطر نوازشهاي ممدوح و يگر مقدماتي كه برايش فراهم بوده           
است، تنها در مدح و غزل موفق مي داند و شهرت او را در گروِ يك شيوه از ده شيوه شاعري مـي        

و به اصطالح زمينه هاي مـضامين حكمـي         » تحقيق و وعظ و پند    «ري در   داند از جمله آنكه عنص    
چيره دست نبوده است و همچنين در انشاء و دبيري و تفـسير و دانـش عربيـت، اسـتادي نداشـته             

البته ترديدي نمي توان داشت كه شيفتگي هنرمندانه شاعران نـسبت بـه شـعر خـود، غالبـاً                . است
ه خود با سراينده ديگري در مي آيند، سبب مي شـود تـا كفـه             هنگامي كه در مقام موازنه و مقايس      

موردي از آن سخن نظامي است در مقام مقايـسه كـار   . ترازوي نقد را به سود خود سنگين تر كنند 
نظامي در سرودن آثـار خـود       . خود در خسرو و شيرين، با آنچه فردوسي در اين داستان آورده است            

نامه، كار خود را به زر، و كار فردوسي را به نقره مانند مـي  نظير خسروشيرين، هفت پيكر و اسكندر    
كند، و حتي در جايي از خسرو شيرين، بـا بيـاني تعريـضي، توفيـق فردوسـي را در نظـم داسـتان                        
خسروشيرين، مديون عنايتها و حمايتهاي سالطين دانسته و اين البتـه مطلبـي اسـت كـه چنـدان        

 تا به تعبير خودش نرخ شكني نكند و آب كار فردوسي را             واقعيتي ندارد، ولي با اين حال مي كوشد       
. نبرد ، چه بيم آن دارد كه كسي هم نرخ او را بشكند

سـعدي در   . كار نظامي در مقايسه خود با فردوسي شايد منصفانه تر از دعوي سعدي باشـد              «
بـا نظمـي    نظم بوستان آنجا كه گويا فردوسي را به چالش و مبارزه مي طلبد، در پي آن است كـه                    

از سوي ديگر فردوسي هم با تمام سالمت نفس و          . را به سنگ بكويد   ) حريف(=حماسي، سرخصم   
 كه بخش  بزرگي از   مقالة حاضر به           –علو ذات خود، در نقد گونه اي كه بر شعر دقيقي مي آورد              
: آن اختصاص مي يابد ؛ از برخوردي تند پروا نكرده است

ه خسروانــامــر دست زي نــ         مبچو طبعي نداري چو آب روان     

واني نهيــه كه ناساز خــاز آن بدهان گر بماند ز خوردن تهي             

و اما همين سرايندگان هنگامي كه درگير و دار تجليل از يكـديگر مـي شـوند از ستايـشهاي                    
 هنگـامي كـه از در       و از سـوي ديگـر،     )43-4همان، (»كالن و گاه صرفاً تعارف آميز، پرهيز ندارند       

هجو داخل شده اند، در زشتياد ديگران به مخاطبه يا مغايبه، اجتنـابي نداشـته انـد و نمونـه هـاي                      
.چنين حاالتي در ديوانهاي شاعران بسيار است
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از نمونه هاي مختلف نقدهاي شاعران، معلوم مي شود كه اين قبيل داوريها هرچند مي توانـد    
ه شعر و شاعران روشن كند و غالباً منعكس كننده سنتهاي شـعري             ديدگاههاي سرايندگان را دربار   

روزگار آنان است ولي گاه صورتي كامالً جدلي پيدا كرده است و اغلـب بـا آميـزه اي از سـاليق و           
. عواطف شخصي همراه شده است

شاعران در بيشتر موارد باورهاي ذوقي خود را كه به دشواري مي تواند اصـول قابـل اتكـايي                   
 باشد به عنوان قاعده مطرح كرده اند و بدين سبب اگرچه اين باورها در جايگاه شعري خود،                  داشته

در هر دوره يي نوعي     «. دانه شعر آشنايان را اقناع كند     جاذب مي نمايد ولي كمتر مي توان ذهن نقا        
در سبك خراساني اشـعاري را كـه لفـظ آن نيـك و            . سليقه ادبي و لذا نقد ادبي رايج و مرسوم بود         

: معني آن ساده باشد مي پسنديدند چنان كه رودكي گويد

بود                          لفظ همي نيك و هم به معني آساناينك شعري چنان كه طاقت من 

به لحاظ معني به ادب تعليمي و حماسه توجه داشتند، در مدح هـاي نخـستين اغـراق و غلـو                 
 مطمـح نظـر نبـود مگـر بـه صـورت بـسيار               چندان مطرح نبـود، بالغـت و در نتيجـه نقـد فنـي             

. وسي دربـاره دقيقـي بررسـي مـي شـود          به عنوان نمونه  قضاوت فرد     ) 94:1388شميسا،(».ابتدايي
مجموعه بحث هاي پراكنده نقد ادبي مكتب خراسان سرانجام در المعجم شمس قـيس رازي در                «

 را در اين زمينه بـا كتـب   پايان اين دوره جمع مي شود و المعجم تنها كتابي است كه مي توان آن        
شمس قيس هم به نقد الفاظ عنايت دارد و هم بـه نقـد معـاني و بـا      . قديم نقد ادبي عربي سنجيد    

متأسفانه نظير اين كتاب نفـيس در مـورد         . دادن نمونه هاي فراوان در اين زمينه ها بحث مي كند          
 عروض و نقد و سبك را به  سبك عراقي نوشته نشد، يعني كتابي كه مسائل بديع و بيان و قافيه و             

)98همان،( ». لحاظ شعر امثال سعدي و حافظ بررسي كند

يـات شـاهنامة   ، شاعر آغاز سدة چهارم هجري است كه اگر از معدود اب         ابو منصور احمد دقيقي   
؛ او را مي بايست پيشاهنگ شاهنامه سـرايي در تـاريخ حماسـه پـردازي                مسعودي مروزي بگذريم  

هنامة ابومنصور را به دستور  نوح بن منصور ، به شعر پرداخته است و ايـن            دقيقي شا . ايران دانست 
ابو منصور محمد بن    :شاهنامه ابو منصور يا ابو منصوري به پايمردي سپهساالر خراسان آن روزگار             

عبدالرزاق،از گزاره ها و افسانه هاي كهن ايراني و روايتها و تاريخ هاي منقول و غير منقول تـازي                
.اي شفاهي و نوشته ها و تحقيقات فارسي ،پيشتر ،به نگارش در آمده بودو داستانه



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢١٤٣

بـا ذكـر نـام    «. بار اول در آغـاز كتـاب   . ر شاهنامه به دقيقي اشاره مي كند      فردوسي  دو بار د    
"دقيقي در پيشاني كتاب ، تأثير او را در كار خود از همه برتر مي نهد و با تصريح ايـن نكتـه كـه     

 مي خواهد ناگفته نگذارد كه يكـي از موجبـات دسـت بـردن بـه                 "مه ناگفته ماند  برفت او و اين نا    
)54اسالمي ندوشن، (» .شاهنامه، نابودي شاعر جوانمرگ و نافرجام ماندن منظومة اوست

فردوسي در اينجا به اختصار در اخالق و شعردقيقي قضاوتي مي كند ؛ هم او را بـه گـشادگي               
:ان  مي ستايدزبان ، سخن گفتن خوب و طبع رو

سخن گفتن خوب و طبع روانجواني بيامد گشاده زبان
)131نامةباستان،جلداول،(

:و هم از خوي بد او كه موجبات مرگش را بدست بنده اي فراهم آورد، ياد مي كند
نبود از جهان دلش يك روز شادبدان خوي بد جان شيرين بداد

)134نامةباستان،جلداول،(
فردوسـي از  .  گشتاسب است كه در آنجا نقدي كامل تر از شعر دقيقـي دارد بار دوم در داستان 

يكسو دقيقي را بواسطة فضل تقدم و راهبري خود حرمت مي گذارد اما از ديگر سو مقـام شـاعري    
:او را سختگيرانه نكوهش مي كند و مي گويد
بسي بيت نا تندرست آمدمنگه كردم اين نظم سست آمدم

 و در ادامه "ن ابيات دقيقي را آوردم تا شهريار قدر اشعار مرا بهتر بداند   من اي "حتي مي گويد    
 وقتي طبعي چو آب روان نداري نمي بايست سراغ نظم شـاهنامه مـي رفتـي  شـعر او                ":مي گويد 

."چون خوراك ناسازواري است كه شايستة خوردن نمي باشد
و پيش از آن انگيزة آوردن آنـرا  فردوسي، در شاهنامه،هزار بيت از سخن دقيقي را آورده است          

:بيان مي كند اينك آن سيزده بيت را مي خوانيم» به خواب ديدن فردوسي دقيقي را«زير نام 

چنان ديدگوينده يك شب بـه خـواب     
ــدي   ــد آمـ ــايي پديـ ــي ز جـ دقيقـ
بــه فردوســي آواز دادي كــه مــي   
كه شاهي زگيتي گزيـدي كـه بخـت        
شهنـــشاه محمـــود گيرنـــده شـــهر

ــا  ــروز تـ ــشتادوگنجاز امـ ــال هـ سـ
از اين پس بـه چـين انـدر آرد سـپاه           
ــت     ــسي را درش ــتن ك ــدش گف نباي

كه يك جام مي داشتي چون گـالب       
ــا ز   ــتان ه ــي داس ــام م ــرآن ج ديب

مخــور جــز بــه آيــين كــاووس كــي
ــاج و تخــت  ــشكر و ت ــازد و ل ــدو ن ب
زشادي بـه هـر كـس رسـانيده بهـر          
ــنج  ــج وببالـــدش گـ بكاهـــدش رنـ
ــشايند راه  ــران برگــ ــه مهتــ همــ
همه تاج شاهانش آمدش بـه مـشت       
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بـــرين نامـــه برچنـــد بـــشتافتي   
از اين باره مـن پـيش گفـتم سـخن          
ز گــشتاسب و ارجاســب بيتــي هــزار
ــد      ــشه رس ــزد شهن ــه ن ــر آن ماي گ
كنون من بگـويم سـخن كـو بگفـت     

ــافتي  ــون هرچــه جــستي همــه ي كن
ــن  ــي مكـ ــابي بخيلـ ــاز يـ ــر بـ اگـ
ــار  ــرا روزگـ ــد مـ ــر آمـ ــتم سـ بگفـ
ــد    ــه رس ــر م ــاك ب ــن از خ روان م

م زنـده او گـشت بـا خـاك جفـت      من
)903-915نامةباستان،جلدششم،     (

:آنگاه سخن دقيقي در بارة پادشاهي گشتاسب با اين بيت آغاز مي شود
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت                            فرود آمد از تخت و بر بست رخت

هزار و سه اسـت و آخـرين بيـت آن           در شاهنامه به گزارش دكتر كزازي ، شمار ابيات دقيقي           
:چنين است

بدو باز خواندند لشكرش را                        گزيده سواران كشورش را
:قضاوت فردوسي در بارة گشتاسب نامة دقيقي ابيات ذيل است كه پس از بيت فوق آمده 

چو ايـن نامـه افتـاد در دسـت مـن           
نگه كردم ايـن نظـم سـست آمـدم         

م كـه تـا شـهريار      من ايـن را نبـشت     
دو گوهر بد اين با دو گـوهر فـروش        
سخن چون بدينگونـه بايـدت گفـت       
چــو طبعــي نباشــد چــو آب روان   
ــي  ــوردن ته ــد ز خ ــر بمان ــان گ ده
ــتان    ــر از داس ــدم پ ــه دي ــي نام يك
چــو جــامي گهــر بــود و منثــور بــود
ــر او ســاليان شــش هــزار گذشــته ب
ــان   ــس گم ــد او ك ــه پيون ــردي ب نب
نگــرفتم بــه گوينــده بــر آفــري    

ــدكي  ــز انـ ــت جـ ــه نپيوسـ  اگرچـ
ــر   ــده را راهبـ ــود گوينـ ــم او بـ هـ
همــي يافــت از مهتــران ارج و گــنج
 ســــتايندة شــــهرياران بــــدي   

به ماهي گراينده شـد شـست مـن       
بـــسي بيـــت ناتندرســـت آمـــدم
ــار   ــتن نابكـ ــخن گفـ ــد سـ بدانـ
كنون شـاه دارد بـه گفتـار گـوش         
مگوي و مكن طبع با رنـج جفـت        
ــسروان  ــة خ ــن نام ــيش اي ــر پ مب
از آن بــه كــه ناســاز خــواني نهــي
سخن هاي آن بـر مـنش راسـتان        

ــد او د ــايع ز پيونــ ــودطبــ ور بــ
اگــر راه را پــاي كــردي شــمار   
ــادمان  ــردي دل ش ــشه ك ــر اندي پ
كــــه پيونــــدرا راه داد انــــدرين
ز رزم و ز بــزم از هــزاران يكــي  
كــه شــاهي نــشاند از بــر گــاه بــر
ز خوي بد خويش بـودي بـه رنـج         
ــدي  ــداران ب ــسر نام ــدح اف ــه م  ب
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به نقل اندرون سست گشتش سخن     
من اين نامه فـرخ گـرفتم بـه فـال          
نديــــدم ســــرافراز بخــــشنده اي
همم اين سخن بـر دل آسـان نبـود         
ــت   ــر درخ ــدم سراس ــاغ دي ــي ب يك

ــدا    ــيچ پي ــد ه ــايي نب ــه ج  درشب
ــستمي     ــاغ بايـ ــور بـ ــذر در خـ گـ
سخن را نگـه دااشـتم سـال بيـست         
ابوالقاســـم ،آن شـــهريار جهـــان  
ــود    ــرّ و ج ــا ف ــود ب ــدار محم جهان
بيامـــد نشـــست از بـــر تخـــت داد
ــشت    ــاج گ ــام او ت ــه را ن ــر نام  س
به بخش و به دانش بـه فـرّ و هنـر           
ــذرد  ــي بگـ ــشي همـ ــاهان پيـ زشـ
چه دينار بر پـيش او بـر چـه خـاك           

ه رزم تيـــغ گـــه بـــزم زر و گـــ   
كنــون رزم ارجاســب را نــو كــنم   

از او نـــو شـــدي روزگـــار كهـــن
همي رنـج بـردم بـه بـسيار سـال          

ــر  ــان ب ــه گــاه كي درخــشنده ايب
جز از خامـشي هـيچ درمـان نبـود         
نشــــستنگه مــــردم نيكبخــــت
ــد افــسرش  ــام شــاهي نب جــز از ن
اگــر تنــگ بــودي نشايــستمي   
بدان تا سزاوار ايـن گـنج كيـست         
ــشهان  ــام شاهن ــد ن ــازه ش ــزو ت ك
كه او را كند ماه و كيـوان سـجود         
ــاد  ــه ي ــدارد ب ــون او ن ــدار چ جهان
به فرّش دل تيره چون عاج گشت      

زو ســـزاوار تـــر نبـــد تـــاج را  
ــشمرد  ــد ن ــه ب ــس داســتان را ب نفَ
به رزم و به بزم اندرش نيست باك      
ــغ    ــدارد دري ــز ن ــده هرگ ز خواهن

بـه طبـع روان بـاغ بـي خـو كـنم                
)1922-1954نامةباستان،جلدششم،(

در كل ، نظرانتقادي فردوسي دربارة دقيقي ، شامل   نكوهش ها و ستايش هايي است كـه از       
د اخالقي فردوسي بر دقيقي ؛ نقد فني فردوسي از شعر دقيقي و نقـد تطبيقـي شـعر                سه رويكرد نق  

:خود با شعر دقيقي قابل بررسي است و عبارتند از 
:                                         ستايش دقيقي–   الف 
امد گشاده زبانـــواني بيــج:         گشادگي زبان -1
سخن گفتن خوب و طبع روان:          تن  خوب سخن گف-2
وينده را راهبرــود گـــهم او ب:     راهبري گوينده-3
سخن گفتن خوب و طبع روان:    طبع روان داشتن -4
كه شاهي نشاند از بر گاه بر) :   كنايه از انجام كار دشوار(  نشاندن شاه از برِ گاه -5
اران بديـريــايندة شهـــست:   رياران  ستايشگري شه-6
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دح افسر نامداران بديـه مــب:     برترين مداحان -7
من اين نامه فرخ گرفتم به فال : خوش يمن بودن گشتاسب نامه-8
كه پيوندرا راه داد اندرين:    آفرين بر او كه سخنان منثور را پيوند داد -9
از او نو شدي روزگار كهن:     تازه كرد  روزگار كهن را-10
:نكوهش دقيقي-ب
ز خوي بد خويش بودي به رنج:    بدخويي -1
  نگه كردم اين نظم سست آمدم:    سست نظم -2
ن نابكارـن گفتــد سخــدانــب:     سخن گفتن نابكار -3
دهان گر بماند ز خوردن تهي     از آن به كه ناساز خواني نهي :     رنج بيهوده بردن -4
مگوي و مكن طبع با رنج جفت:    آزردن روح -5
و طبعي نباشد چو آب روانـــچ:       نداشتن طبع روان -6
به نقل اندرون سست گشتش سخن:   سست بودن نقل سخن -7
درست آمدمــا تنـــ بسي بيت ن:   ضعيف  سرودن ابيات –8

گويا فردوسي به دقيقي و كارش دل خوش كرده بود و چشم انتظار كسي بود كه حماسـه اي               
او در آغـاز    . را آغاز كند و نياز زمانه را پاسخ گويد اما مرگ زودهنگـام دقيقـي او را نوميـد سـاخته                    

: و بعد از بيت "داستان دقيقي شاعر"شاهنامه ، پس از 
ت بيدار او خفته ماندــان بخــد                 چنـانــبرفت او و اين نامه ناگفته م

:مي گويد
اه جهان كرد رويـسوي تخت شدل روشن من چو برگشت از اوي

)138نامةباستان،جلداول،(
فردوسي در قضاوت سختي كه در بـارة شـاعر سـلف خـود كـرده ، افـراط                   «: نُلدكه مي گويد  

اما دليل مهمتر بر نقد سخت گيرانة فردوسي اينكـه ؛           ) 21:1327نلدكه،. (شايد چنين باشد    » هنمود
28اگر دقت كنيم درمي يابيم كه آغاز راه حماسه سرايي دقيقي ،گشتاسب نامه اوست كه در حدود    

سالگي سروده شده وعادالنه تراست كه آن را با آغاز كار فردوسي يعني بيـژن و منيـژه بـسنجيم ،      
.دراين صورت درمي بابيم در شروع راه ، شعر دقيقي از فردوسي چندان كمتر نيست

:به طور خالصه اطالعات ما در بارة دقيقي و شعرش اين هاست
دقيقي در محيطي رشد كرده و تربيت يافته كه آگاهي مناسبي از كيش زردشـتي داشـته                 -1

.وحتي از ابراز عالقه به اين دين ابايي نداشته
.ن گشتاسب نامه اش تقريباً با آغاز به كار شاهنامة فردوسي يكي بودهزمان سرود-2
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فردوسي زماني گشتاسب نامه را در شـاهنامه اش وارد كـرد كـه حـدوداً پـانزده سـال از               -3
. سال داشت55سرودن شاهنامه اش مي گذشت و نزديك به 

.دقيقي و فردوسي هردو همشهري و اهل طوس بودند-4
ي در آغاز به سرودن شاهنامه اعتراف دارد و بدين سبب او را   فردوسي به فضل تقدم دقيق    -5

.بزرگ مي دارد
.دقيقي اولين كسي بود كه بحر متقارب را در نظم شاهنامه وارد نمود-6
.عمده تبحر دقيقي در قصيده  است-7
سبك شعر دقيقي همان سبك خراساني است و داراي خصوصيات شعر قرن چهارم هجـري              «

ست ، يعني از جهت موضوع توجه به طبيعت و وصف محسوسات و تغـزل  قمري و دوران ساماني ا   
بنابراين آنچه شعر دقيقي را بهتر نمايان مي سازد ،شـعر          .و مدح بدون اغراق و مبالغه و تكلف است        

عاشقانه و تصوير جمال و جلوة طبيعت در اشعار پراكندة اوست كه بيشتر از البه الي كتب تـذكره                  
)23و21يعت،شر(»و لغت جمع آوري شده

از بيست و هشت سال هـم كمتـر داشـت و بـا آنكـه در                 «فردوسي در زمان سرودن شاهنامه    
خانوادة خويش و ظاهراً در بين ياران و همگنان خويش به شاعري نـامبردار هـم بـود ، طبـع وي                      

قصه اي هم كه تحت عنوان داستان بيژن        . براي چنين آزمايش ورزيدگي و آمادگي پيدا نكرده بود        
ژه به نظم آورد نيز جزو مأخذي كـه وي بعـدها آنـرا اسـاس نظـم شـاهنامه سـاخت ، وجـود                 ومني

اينكه او بعدها اين قصه را كه شايد از ديدگاه هنر شاعري در ته دل از مقولة نوعي خطـاي          .نداشت
جواني تلقي مي كرد در ضمن شاهنامه كه يك اوج هنر شاعري در زبان فارسي محسوب مي شـد      

ير از توافق بر وزن شاهنامه و تناسب با احوال پهلوانان آن ، عالقه به حفظ خاطره                 گنجاند، شايد غ  
-اي كه او از خود و از بت مهربان كه قصه را آن شب براي نظم كردن بـر وي فـرو خوانـده بـود        

) 74زرين كوب،نامور نامه،(» .دخالت داشت
گونه اي كه به عظمـت او در        دقيقي در زمان خويش شاعري پر آوازه و گرانقدر بوده است به             

:فرخي سيستاني در قصيدة داغگاه  از دقيقي چنين ياد مي كند.شعر شعراي ديگر اشاره شده 
زآفرين تو دل آكنده چنان كز دانه نار طرازندة مديح تو دقيقي درگذشتتا

گر بپرسي زآفرين تو سخن گويد هزارهر پياهي كز سر گور دقيقي بردمد 
 غضايري رازي ، سوزني، اديـب صـابر ترمـذي، اميـر معـزي، و تـذكره                  شعراي ديگري چون  

نويساني چون عروضي سمرقندي و عتبي همروزگار فردوسي و نويـسندة تـاريخ در دربـار سـلطان       
خواجه : سخن چهارمقاله در وصف دقيقي چنين است .محمود او را شاعري بسيار مشهور مي خواند         

تـرا  ! اي خداوند   : معرفي فرخي به آن امير چنين گفته بود         عميد اسعد ،كدخداي ابوالمظفر، هنگام      
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اما چـرا   . شاعري آورده ام كه تا دقيقي روي در نقاب خاك كشيده است ، كس مثل او نديده است                 
از قرائن برمي آيد كه مدحتگران محمود نه فقـط سـعي   «فردوسي الزم دانست دقيقي را نقد كند؟    

 و بي مقدار جلوه دهند بلكه جهت تخفيف و تحقير فردوسـي ،              داشته اند دالوران شاهنامه را ناچيز     
در ستايش دقيقي نيز مبالغتي كرده اند و به تعريض مي خواسته اند فردوسي را مقلد دقيقي جلـوه                    
دهند و شايد براي رفع چنين تهمتي بوده است كه فردوسي با آنكـه كـامالً بـه تفـوق و رجحـان                       

) 347:1372زرين كـوب، (» قد شعر دقيقي محتاج ديده استسخن خود واقف بوده است خود را با ن      
، اشاره به ميل مفرط دقيقي است به باده و ساده كه در چنان              » خوي بد «از سوي ديگر ، اشارة به       

ايامي ، پيوستن به دربار چغانيان و درگاه بخارا انگيزه اي بود تا علو طبع شاعران را تا حد چاپلوسي 
پايين آورد و اين عمل تحقير آمير با شخـصيت و طبـع بلنـد فردوسـي                 و دريوزگي و جيره خواري      

. ناسازوار مي نمود
:اما نقاط ضعف دقيقي در گشتاسب نامه

شعر دقيقي در گشتاسب نامه از لحن تغزلي بيـشتر ازلحـن و فـضاي حماسـي برخـوردار           -1
.است
م واضحي دقيقي از وصف شخصيت ها به راحتي مي گذرد  به گونه اي كه خواننده تجس        -2

.از آنها ندارد و پيوندي با آنها برقرار نمي كند
از داستان ها و صحنه ها ي جنگ به راحتي مي گذرد خصوصاً اينكه در جـاي مناسـب ،     -3

.نتايج اخالقي و حكمي نمي گيرد
.شور و هيجان الزمة يك حماسه از آن احساس نمي شود-4
وع مي پيوندد ؛ بنابراين خواننـده  پيشگويي جاماسب در آغاز جنگ مو به مو تا آخر  به وق         -5

.اين امر بزرگترين ضربه را به داستان وارد آورده. از حوادث غافلگير نمي شود 
 در مقايـسه بـا شـاهنامه   - بـر خـالف ديگـر اشـعارش     –صور خيال در گشتاسب نامـه       -6

)426:شفيعي كدكني.( فردوسي ضعيف است 
مي ندوشن و دكتر صفا نيز به خـوبي آن  همة اين معايب معلول يك نكته است كه دكتر اسال    

را دريافته اند و آن اين است كه دقيقي بيش از حد لزوم به اصل متن شاهنامة منثور پايبند بوده تا                     
آنجا كه حتي از حقوقي كه شاعر در فاصله گرفتن از متن دارد بهره نجسته  و مقام شـاعري او در                  

اعث شده اسـت كـه كـالم وي تـا درجـه اي              و ب « ساية نظم سرايي اش محو و كمرنگ گرديده         
) 180،1378صفا،.(» سست و شتابزده جلوه كند ولي واقعاً سست و نارسا نيست 

كه در نقد فردوسي به كار رفتـه ، در پيـشينة ادبـي         "سست نظم   " يا   "نظم سست "  تركيب  
:ايران همانگونه كه گفته شد ، به عيبي واضح و آشكار داللت نمي كند
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بري اي سست نظم بر حافظحسد چه مي *
)حافظ(قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

به طبع پست و نظم سست و مضمون فرومايه*
)محتشم كاشاني(ميسر نيست بر گردون زدن كوس ثنا خواني

نظم سست آوردم و كردم گناه از دل بگوي*
)مسعود سعد(تا گناه من كريما نزد تو مغفور هست؟

م و نثر تواي پادشاه فضل كه در نظ*
)بهار(يك لفظ سست و يك سخن مستعار نيست

در گفتن قصه اي چنين چست*
)نظامي گنجوي(انديشة نظم را مكن سست

تا نكني غارت نظمي نخست*
)وحشي بافقي(ره ننمايد به تو آن نظم سست

خامه چو نظم سخنت سخت سست*
)جامي(املي ناراست خط نادرست

بيفكند از كف فكرت ترازو*
)جامي( از نظم سنجي سست بازونشست 

  مـي خوانـد   " ناتندرسـت  و نظـم او را سـست   "اما منظور فردوسي از اينكه بيـت دقيقـي را         
، تا حدي  باز ميگردد به ميراث كلي گويي و اوصاف غيـر فنـي و                 ست؟ اين نوع نگرش به شعر     چي

ي از آن استنباط نمـي  مبهم نقد ادبي گذشتة ايران كه براستي مصاديق دقيقاً ملموس و متفق القول           
براستي با رعايت چه اصولي مي توان شـعري را تندرسـت و نظمـي را اسـتوار خوانـد؟معلوم                    . شود

نيست ومع األسف قضاوت هاي ادبي ما در گذشته و گاه امروز مملو از اين قبيل اوصاف است كـه         
يري يـا معنـايي     اگرمنظور عدم رعايت اوزان شعري يا تـزاحم تـصو         . به كار هيچ منتقدي نمي آيد     

شايد مراد استاد طوس ، همان اشكاالتي باشد كه         . است ؛ اشكال چندان موجهي به نظر نمي رسد        
يده مي شود  د"بسي " ساله اي چون خود در گشتاسب نامه كم و بيش و نه  55در نسبت با شاعر     

.و به آنها اشاره كرديم
ي رزم ، نقش خود را با كلمـة         فردوسي در كل شاهنامه ، در سرودن داستان و خلق صحنه ها           

:مثالً .  بار در كل شاهنامه بكار رفتهاين واژه سه. بيان مي كند» بپيوندم«
)2/2332نامة باستان ،ج(          بپيوندم از گفتة باستانزگفتار دهقان يكي داستان
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كنـد  نقش مهمي را بازي مي »پيوند دادن داستان « ، در آفرينش ادبي فردوسي عبارت      ظاهراً
آنهم در شرايطي كه او در مدت بيست و پنج سالي كه در نظم شاهنامه مـصروف داشـت ، بطـور                       

آنقدر ارزشمند بـوده كـه      » پيوند«  بيت بيشتر نمي سرود ؛ پس اين عمل          6متوسط ، روزانه حدود     
پيوند، ساخت ، بافت يا انسجام شعري ، همان است كه از منظـر فردوسـي ،                 . برايش وقت بگذارد    

» سـست «يـا   » پيونـد   « دقيقي از آن برخوردار نيست و به قول استاد طوس نظمش عاري از               شعر
پيوند كلمات و همنشيني واژگان در خلق : به هر حال اين پيوند از دو منظر قابل بحث است          . است

بيت ؛ پيوند محور عمودي ابيات در خلق داستان و انصافاً گشتاسب نامة دقيقي از اين دو منظر تـا                    
همـان  » پيونـد « ضعيف و سست است ، بنابراين به احتمال قوي منظـور فردوسـي از كلمـة      حدي
.در اثر ادبي است) Coherence(» انسجام«يا » ساخت«

اما در گشتاسب نامة دقيقي نكات  مهم و مفيدي از نظر يك منقد مي توان يافت كه اجمـاالً                  
اول آنكه در گـشتاسب نامـه تركيبـات    .اندبه آنها اشاره مي شود و ديگران كمتربه آن توجه داشته           

؛ بـه گـرد گـرفتن    ) آشـفته (پاالپال : ار اهل لغت مي آيد كم نيست همچون     زيباي فارسي كه به ك    
؛ آيفـت كـردن     ) مـي جوگنـدمي   (؛ آميزه مو  ) نمازخانه(؛ آزموده نبرد؛آشيفتن؛ آفرين خانه    )محاصره(
( ؛ پرندآور؛پژوهنـده راز ؛ پيـسودني        بنيـز )شـاكي (با سـهم ؛ بمـست       ) برق(؛ ابرنجك ) تقاضاكردن(

....تابنده جان ؛ ترنگاترنگ ؛ جان نواز ؛ خيره كش ؛ دانسته راه و ) پايمال
 از ياد نبريم ، ظلمي كه به دقيقي شد ، مقايسه اي است كه همه جا با فردوسي شده ؛ معادله        

 با اين همه اگر     "!  راه رسيده  اي ناعادالنه بين آنكه در ابتداي راه است با پيري آزموده و به نهايت             
شاهنامة فردوسي استثنا شود ، هيچ يك ازآثار منظوم حماسي كه در گذشتة شـعر فارسـي بوجـود                   

زريـن كـوب ،بـا       ( "آمده است ، از حيث تعادل بين لطافت و متانت به پاي اثر دقيقي نمي رسـد                  
يقـي در شـعر عاشـقانه و     قـدرت طبـع دق  "ولي در هر حال واقعيت اين است كه         ) 34كاروان حلّه، 

) 35يادنامة دقيقي ،  ( "تصوير جمال و جلوة طبيعت بيشتر مي درخشد تا گرشاسب نامه اش 
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∗∗∗∗دكتر عليرضا طاهري

∗∗∗∗∗∗∗∗  فرهاد بردباري

) ع(بررسي تطبيقي شخصيت سياووش در شاهنامه فردوسي با امام حسين 

زيهدر نسخه هاي تع

چكيده
 انساني كامل و قهرماني بزرگ در ذهنيت جامعه و يا در واقعيت    در هر دوره اي از تاريخ

نمونه ي اين انسان بزرگ و قهرمان در جامعه ي . حيات تاريخي مردم آن ملت مي زيسته است 
. ده است بو) ع(ايران در پيش از اسالم سياووش و در بعد از اسالم در ميان شيعيان امام حسين 

قرار ) كاووس(، همسر پدرش ور مي باشد كه مورد تهمت سودابهسياووش شاهزاده ي ايراني و دال
مي گيرد و براي اثبات بي گناهي خود به سالمت از ميان آتش گداخته مي گذرد و سرانجام نيز بعد 

) ع(مام حسين ا. از حوادث بسيار در توران زمين ناجوانمردانه به دستور افراسياب كشته مي شود 
او براي ايجاد عدالت و امر به . نيز تحمل فسق و فجور يزيد را نمي آورد و با او بيعت نمي كند 

به مخالفت با يزيد بر مي خيزد و ) ص(معروف و نهي از منكر و اصالح امور جدش حضرت محمد 
. در نهايت در صحراي كربال مظلومانه به شهادت مي رسد

زرگداشت قهرمانان اسطوره اي قبل از اسالم به پايان رسيده بود در دوره ي اسالمي كه ب
در جامعه ي ايراني تشيع نور افشاني آغاز مي كند ) ع(حماسه ي دالوري و قهرماني امام حسين 

مردم ايران زمين اين شخصيت بزرگ تاريخ تشيع را به يك شخصيت اسطوره اي و ازلي برازنده .
 او را همچون سياووش قهرمان اسطوره اي بزرگ خود به ي او تبديل كردند وسوگ سوگواري

بين دو شخصيت اين مقاله در پي تحقيق پيرامون وجوه اشتراك. نمايش و تعزيه در آوردند 
با توجه به شاهنامه ي فردوسي و نسخه ) ع(اسطوره اي سياووش و شخصيت تاريخي امام حسين 

.باشدهاي تعزيه مي

)ع(يقي، اسطوره ، تعزيه، شاهنامه فردوسي، سياووش، امام حسين مطالعه تطب:كليد واژه ها 

∗  دانشگاه سيستان و بلوچستانعضو هيأت علمي
∗∗  دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد

∗
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مقدمه
خـاطر بـه خـاص ي  زمـان درسـال هراسالمازقبلدرانيرانياي  خيتارمعتبرمنابعاساسبر
تـوران درناجوانمردانـه وداشـت ناماووشيسكهخودي  ااسطورهوي  روحانيشاهزادهوپهلوان

دري  نرشـخ  . كردندي  مي  عزادارونشستندي  مسوگبهشودي  مهكشتابيافراسدستوربهنيزم
يهمـه درچنانكـه ،هاستنوحهاووشيسكشتندررابخارامردمان"كهديگوي  مبخاراخيتار
مغانستنيگرراآنقواالنونديگوي  مواندساختهسرودراآنمطربانواستمعروفهاتيوال

).33:1351،ي نرشخ(" .خوانند
ي ااسطورهقهرمانانوپهلوانانبزرگداشتعصركهرسدي  منظربهرانيابهاسالمآمدناب

اشمظلومانـه شـهادت و ) ع (نيحـس امـام ي  قهرمانوي  ريدليحماسه؛امااستدهيرسانيپابه
وكـربال دركهيي  هاي  سختومصائبآني  پدروكندي  مآغازانيرانياانيمدردوبارهي  نورافشان

انيعيشـ خصوصبهوعيتشمسلماناندررفتيارانشوتيباهل،اوبرعاشوراروزدرصوصبخ
شهادتسالروزومحرميدهدرسالهرانيرانيا .گذاردي  مي  جابرسترگوبزرگي  ريتĤثرانيا
.كنندي مپابراوشĤنومقامخوردري عزادارونندينشي مماتمبهيارانشواو

ليتبـد اويبرازنـده ي  ااسـطوره وي  ازلتيشخصيكبهراعيتشخيتارتيشخصنيامردم
ي ديشـه (آوردنددرشينمابهي  ااسطورهقهرمان،اووشيسهمچونرااوبيمصاسوگوكردند

،29:1380.(
ـ رانياي  خيتـار سـاز حماسهوي  نيدقهرمان) ع (نيحساماموي  ااسطورهپهلواناووشيس اني
ـ نهادروي  ،زنـدگ تولـد  . رسـند ي  مـ شـهادت بـه بانهيغروريشري  ادافردستبهدوهر.است تي

ي فردوسـ شاهنامهبهتوجهبامقالهنيادركهباشدي  ميي  شباهتهاي  داراتيشخصدوهرشهادت
 .استشدهپرداختهآنبههيتعزي هانسخهو

قيتحقروش
صـورت وبـه معتبـر التومقـا كتابهاقيازطراطالعاتيوگردآورمطالعهمقاله،قيتحقروش
باشديمياكتابخانه
نهيشيپ

صورتبهرانيدراشينمادركتابييضايبرامهبويخوانهيوتعزهيتعزدركتابيونيماصادقه
امـام واووشيسـ تيشخـص نيوهمچنازاسالمقبليهانييآباهيتعزارتباطبهييهااشارهگذرا
ـ اشرويپيبومهنرهيتعز"دركتابياالهمقيارشاطرطياحساندكتريولدارند؛) ع (نيحس "راني
دركتـاب يديشهاهللاتيعنا .كنديماشاره ) ع (نيحسامامواووشيساشتراكوجوهازيبعضبه

ـ تعزارتبـاط ازكتـاب، يكـوچك دربخـش "... ي  خوانهيوتعزهيدرتعزيپژوهش"خودجامع بـا راهي
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بـه هـم واودهديقرارمقيتحقموردباستانرانياوسرانجامنيالنهرنيبمصر،ينهاييوآاسطوره
اشـاره دارد) ع (نيحـس امـام بااووشيستيشخصمختصركهييشباهتهابهارشاطرياحسانمانند

) ع (نيحساماماي  بررانياانيعيشيوعزاداريسوگوارنيبتوانيراميتشابهاتكهدارديموعنوان
. كردمشاهدهاووشيسيبرامازاسالدرقبلرانيامردميوعزاداريوسوگوار

يفردوسشاهنامه
خراساندري  هجرچهارمقرندررانيابزرگي  سراحماسهوشاعري  فردوسابوالقاسمميحك

ي سبهكينزدي تيروابهوآمدبرشاهنامهنظمصدددري سالگچهلياپنجوي سدراو . آمدايبدن
سـرودن ي  بـرا ي  فردوسـ منبعنيمهمتر . ذاشتگكارنياسربرراخودعمرازسالپنجوي  ساي

وبشرنياولشيدايپي  ابتدااز؛استرانياخيتارشاهنامه.استبودهي  ابومنصورشاهنامهشاهنامه،
ـ ايعمدهقسمت. اعرابدستبهرانياي  شاهنشاهانقراضتاشاهنياول واقـع مطـابق خيتـار ني
شاهنامهدر).158:1378،ي  سبحان (استردهكتصورراآنرانياملتكهاستي  بطوربلكهستين

ــه ــايدورهس ــودزيمتم ــف :داردوج ــاطيدوره–ال ــويدوره-بي رياس يدوره-جي ناپهل
ي بـرا ي  فردوسـ كهي  گنج.باشدي  مشاهنامهي  رياساطيدورهبهمربوطاووشيسداستان:يخيتار
ـ نميقـد رانياي  رياساطوي  انداستاتيرواوخيتارتنهااستنهادهي  جابري  رانياوانيرانيا ؛ستي

)13:1379،ي اقيسريدب(مظاهرشتمامباي هجرچهارمقرنانيپاتاآغازازاسترانيافرهنگ
هيتعز
،استگذشتگاندريادبودبهي  عزادارمراسمداشتنپابروي  سوگواري  معنابهلغتدرهيتعز

عيوقـا وامامـان شهادتوكربالياقعهواساسبري  مذهبوي  نييآشينماي  نوعبهاصطالحودر
ي ديشـه  (شـود ي  مـ اطـالق انهيعاموي  رياساطوي  خيتاري  هاداستانوهاقصهوي  مذهبگريد
ي متفـاوت نظراتي  رانياريغوي  رانيامحققانوپژوهشگرانهيتعزشيدايپي  چگونگدر).61:1380،
نيـي آومراسـم كـه استاستوارباورنيابرهاهينظروهافرضنيمشهورتراما؛انددادهارائهرا
،دوم،اولقـرن دراسـت گرفتهي  مانجام) ع (نيحسامامي  برامحرماميادركهي  سوگواري  ها

كردهدايپي  شتريبرواجهيبوآلي  عيشحكومتزماندري  هجرچهارمقرندرخصوصبهوسوم
ـ حمابـا هيصـفو ي  عيشحكومتزماندرخصوصاًوزمانطولدرجيتدربهواست پادشـاهان تي
درتينهادروموديپراخودتكاملمراحلهيزندزماندرهيتعز . ديآي  مدرهيتعزشكلبهي  صفو
ـ نماينهيزمكهدارنداعتقادي برخ.ديرسخوديي شكوفااوجبهكهبودهيقاجاريدوره ـ اي شي ني
واووشيسسوگمانند،اسالمازقبلرانياي  جمعي  هاشوارهينماوشعائروآدابي  برخازمراسم

).63:1380،ي ديشه (استگرفتههيماوشهيرهاآنامثالورجيانيك
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،تولـد ازبعـد  . استنيزمرانياشاهكاووسپسروي  رانياي  اشاهزادهاووشيس:اووشيس
اوسرنوشـت زاونديببرااوكودكطالعتاخواندي  مفرارابزرگشناسانستارهرانياشاهكاووس
تلـخ ي  سرانجامبادردومشقتازپررااوي  زندگوآشفتهراكودكطالعشناسانستاره . دهدخبر
ي مـ درگـاه بـه رانياپهلوانجهانرستم،گذردي  ماووشيسوشاهبركهي  چندازبعد . نديبي  م
،رسـتم ورديپـذ ي مـ شـاه  . كنـد واگذاراوبهرااووشيستيتربكهخواهدي  مرانياشاهازوديآ
ي ملكـدار رسومونشاطوبزمي  هانييآ،ي  رزمي  هنرهاوبردي  مستانيسبهخودبارااووشيس
وشـده تيتربي  خوببهداردكهي  فراوانهوشواستعدادبااووشيس . آموزدي  ماوبهي  لشكركشو

باوگرددي  مبرووسكادرباربهاووشيسگذردي  مكهسالچندازپس . شودي  مي  ديرشپهلوان
رااووكنـد ي  مـ افتخارخودپسربهكاووس . كندي  ممبهوتراهمهخودي  پهلوانومنشورفتار
اووشيسـ ي  مـادر ناسودابه . گذردي  نماووشيسمرادوفقبرامياگذري  ولداردي  مدوستاريبس
ورفتـار ،يهلـوان پبـر عـالوه كـه اووشيسي  ولكندي  معشقاظهاراووشيسبه) كاووسهمسر(

ناتهمتاووشيسبهسودابه . شودي  مگردانروسودابهعشقازاستآموختهراي  جوانمردمنش
 . گذردي  مگداختهآتشانيمازسالمتبهخودي  گناهي  باثباتي  برااووشيسوكندي  مواردروا

رااووزنـد يمـ رقـم نيزمتوراندررااووشيسسرنوشتشاهكاووسي  نابخردوروزگارگردش
ي مـ افـزوده نيزمتوراندراووشيستيمحبوببرگذردي  مكهي  روزهر . كندي  مابيافراسداماد
اووشيسـ اوي  نيچتوطئهباو ) ابيافراسبرادر ( نهادبدوزيگرسحسادتاثربرزينسرانجاموشود
.شودي مجداتنشازسروكشتهمظلومانه) توران ( بيغرنيسرزمدر

)ع (نيحسامام
ـ حـضرت فرزنـد و) ص (محمـد حـضرت اسالمي  گرامامبريپنوه) ع (نيحسامام و) ع(ي  عل
 .باشدي مجهانانيعيشامامنيسومو) س (زهرافاطمه
ـ معاوابـن دييز،رفتايدنازي  هجرشصتسالرجبماهدرانيسوفي  ابابنهيمعاوي  وقت هي
مخـصوصاً نـه يمداهـل يهمـه ازداددسـتور ووشـت ننهيمدفرماندارعتبه،ابنديولبهي  انامه
بزنراگردنش،كردي خوددارعتيبازنيحساگر : گفتاوبهو،رديبگعتيب) ع(ي علابننيحس
) . 33:1388،طاووسابن (بفرستمني براراسرشو

ومكـه به) ع (نيحسامامدنيرسخبر . كردندهجرتمكهطرفبهنهيمداز) ع (نيحسامام
) ع (نيحـس امـام بهكوفهازي  اديزي  هانامه . ديرسانيكوفگوشبهدييزباعتيبازاوي  خوددار

بـه ) ع (نيحسامامسرانجام . ديرسهزاردوازدهبهبودآمدهنوبتچنددركههانامهتعدادتاديرس
ـ زمـان آندركـه اديزابنداهللايعببهي  انامهزيندييز . كردحركتكوفهطرف بـود بـصره ي  وال
باوشدكوفهحاكماديزابنداهللايعب . كردمنصوبكوفهي  فرمانداربهسمتحفظبارااوونوشت
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ـ و) ع (نيحسامامباعتيبازرشوهباراي  اوعدهترسباراي  اعدهوحشتورعبجاديا اوي  اري
شـد روبروكوفهي اهاليي اوفي بباكربالي  صحرادر) ع (نيحسامامزينسرانجاموداشتنگهدور
باعتيباز) ع (نيحسامام،گرفتقراراديزابنداهللايعبشماري  بيارانمقابلدراندكشيارانباو
.ديرسشهادتبهشيگراميارانهمراهبهوكربالي صحرادرمظلومانهوزدسربازدييز

)ع (نيحسامامواووشيستيشخصقيتطبوسهيمقا
اووشيستولد

بـزرگ شناسستاره،شاهكاووس . گذاردي  ماووشيسرااونام) كاووس (پدرشتولد،ازعدب
طالعشناسستاره . دهدخبرندهيآدرسرنوشتشازونديببراكودكطالعتاخواندي  مفرارادربار
وتلـخ سرانجامازونديبي  مرنجودردومشقتازپري  زندگباهمراهآشفتهوشانيپررااووشيس

.كندي مآگاهرارانياپادشاهكودكناگوار
كردبخشراگردندهرخـــچدوــبردـــكاوخشيسنامشدارـــجهان
دـــچنوچونوبدوكيندانستـبدــبلنهرـسپارــــــشمكزانهر

دـيدخفتهاوبختنچوگشتنيغمدــــــيدآشفتهكودكبدانستاره
ياوارـكازدـياهـــــــــپنزدانـيبي       اوآزاركينودــــبازدـــــيبد

راراهدوـــبكييكادــــــــنمودنرااهـــــشپسرزكاردــــــبگفتن
).101:1376،ي فردوس(

ي بعضوي  هجرچهارمسالشعبانماهپنجمشبدررا) ع (نيحسامامتولداتيرواازي  بعض
گريدوامبريپمختلفاتيروادر . دانندي  مي  هجرسومسالاالولعيربماهآخري  روزهادرگريد
كـه ي  هنگام .هستندخبرباكربالي  صحرادراوشهادتو) ع (نيحسامامسرنوشتازخداي  اياول
،نـد رفتبودآمدهشيپانشيبراكهي  سفربه) ص (امبريپ،گذشت) ع(نيحس امام   تولدازسالدو
ـ الاناوهللانا" :ندفرمودهستادياراهانيميي  جادر ـ گرو"راجعـون هي ـ  .ندستي ـ گرعلـت ي  وقت راهي
آنجـا ،بـه دهدي  مخبرفراتشطكناردرنيسرزمازمراكهاستليجبرئنيا" :فرمود،دنديپرس
ابـن ("شودي  مديشهفاطمهپسر) ع (نيحسفرزندم،نيسرزماندركه،شودي  مگفته"كربال"

 : استآمده) ع (نيحسامامتولدمجالسهيتعزدر).27:1388،طاووس
))ع (نيحسامامقنداقهبه :(غمبريپ
ي وانميحسداـــجتنازسرديشهايا

ي وامــــــنيحسالكربمعركهبيغر
راجراحتيكوپنجاهونهصدوهزار
)19:1378،بختناصروي گيبي فتحعل(ي وانميحسخداراهدهـــيخرجانبه
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):ع (يعلامام
گردماتدهيبرتنازسري فدانيحس
گردماتدهيتپونـــخدركريپي فدا
پرواي بومـــقنهيكازكهرواستكجا
الــــبنـيزمدردــنينمادـيشهراتو

 )همان(
) :ص (غمبريپ

رــــــــاكبالقـخداوندـــــخحقبهبگو
گرـيدانـــــــيبمنبهكنراواقعهسرتو
لــيرـــجبي احـــــيذبشيخدانهادهچرا
ليقتوديشهپسرنياجهانبهشودي ممگر
داــــخقـــحبهاوذبحسبببگومنهــب
اـــــوفي كوحيذبشيخداخواندهكهراــچ

).51،همان(
 :ليجبرئ

نيالثقللـــــــــمحافراغـــچي ا
نـــــيحسالـــحزي اشمهبشنو
توامتلــــــيخكهدـــيآي روز
توتــحرمكــــهتدـــينماي م
سازنداـــــظلمهتونــيحسهــب

دـــسازنداـــــجنــــتزاوسر
دـــــنامنالـكربهـــكي نيزمهـب
بخوابانندراوــتمـــچشورــــــن

) عناد (عناوبغضراهزي نامرــشم
اــــقفزدــكننداـــجرااورــس

) همان(
ي بـرا وبـرد ي  مـ سربهنيزمتوراندراووشيسكهي  زمان�سرنوشتازبودنآگاه-١
دربـاره شناساناخترباشدازي  مابيافراستوجهمورداريبسواستشدهي  مقاموجاهصاحبخود
 :شودي مخبرباخودسرنوشتازودينماي مسوالخودسرنوشتي



مجموعه مقاالت
٢١٥٨

گاهيجاي يكدرياساختممنكهشاهديبپرسشناساناختراز
ودـبمانيپشكردهزدلاــيوبودانــبسامبختمووفراز

نيااديبنفرخندهستينبسكهنيزماهــشبهيكسربگفتند
چشمآبپرودردپرگشتدلشخشمبرآوردشناساناختراز

گرمآبدگانيدازختيري                               همنرمتشدايهمتگاورعنان
).173:1376،ي فردوس(

بـه اسـت نيزمـ تـوران نامدارپهلوانانهموزنپدرهمكهسهيورانيپبااووشيسادامهدر
 :آوردي مزبانبراستخوردهرقماوي براندهيآدركهراخودريتقدوپردازدي مگفتگو

سوگوارنيچني گشتكهبودتچهاريشهري اكهرانيپگفتبدو
نژندمـــجانودردپركردمـدلدـبلنچرخكهپاسخدادنيچن
هـــآراستكاخهموگنجهمانهـخواستآورمگردچندهركه

دـــرستنبرمرگبودبدي بددـرسدشمنبهيكسربفرجام
).173:1376،ي فردوس(

***
خواستههمواخكهموگنجازپرآراستهوي جاشودرمـخچو
ي ــــكسگريدي جانيبدندينشي                              يسبودنشادمرااشدـــنب
نـمدـــونيپزي گردهيماپرنهمنفرزندنهباشمشادمننه

).همان(
***

ازيني بشوموانياازواخـكزدرازي زندگانراــــــمنباشد
شتابمنبرمرگگنهي بكندابيافراسگاهمنتختشود
مستمندي گهداردشادي ــگهبلندسپهررازاستنـــيچن

).همان(
:ديگوي ماووشيسدوباره
).همان (آگهمبلندچرخرازازهمدهميزدانفرازي آگاهمن

***
اريشهردلدارـــيبارــكيبكهروزگارنگذردنيابرفراوان

گاهوتاجنيبدديآگريدي كسگناهي بمراكشتهزاردـكن
).174،همان(
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ازواستخبرباافتدي  مندهيآدركهي  اتفاقاتازكربالي  سوبهحركتازقبل) ع (نيحسامام
 :استآمده ) الوداعحجه (نهيمدوداعمجلسهيتعزدر.استآگاهخودسرنوشت
 ):مروانبهرو) (ع (نيحسامام
مـهالكقصدرـبپاكناي ـــتوئ
پاكمونــخي زيبري خواهي متو
زدانـــــيراتــيتقدروزروزهـب

).110:1378،بختناصروي گيبي فتحعل (مرواننهشدقاتلشمررانيحس
***
):الوداعحجه (نهيمدوداعمجلسهيتعزازگريديي جادر
):نروكربالبهديگوي مكه ) هيحنفمحمد (برادرشجوابدر) ( ع (نيحسامام
نرومكربالهــبشهادتي راــبچرا
نرومخداردنـــكوفاوعدهبهچرا
نكنمفداسروجانخودامتبهچرا
نكنمجداجداتــشفاعگروههربه

).127،همان(
:ديگوي م چنيناز رفتن به عراقهيتعزمجلسدر) ع (نيحسامام
).176،همان (داعالومحمديامينفاقاهلكشتهالوداعمحمدياميعراقملكعازم
:ديگوي مامامكربالبربيمسهيتعزدر
):ع (نيحسامام
نمودخواهمفداجانكردمعرضمنخداي ا

ودــنمخواهمكربالدرداــفمنراخودجان
وفاوقتشدهنكياكربالنــيانـــيحسبر
نمودمـخواهفداانــــجتيمناي وـكسردر
خودناراـــيوودـــازخگذشتممنتيرضابه
نموداخواهمـــيراشقــــيرادستگبمــــــــنيز

).132:1388ناصربخت،( 
شهربانووسيفرنگ-٢

 ).اووشيسهمسر (سيفرنگ
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نكهياازبعد . بودابيافراسدخترونيزمتورانازبلكهنبودرانياازاووشيسهمسرسيفرنگ
ونالـه بـه شـروع سيفـرنگ دهدي  مخبركينزدي  اندهيادرناگوارحوادثواتفاقاتازاووشيس
:كندي مي زار

تـــبخسبفندقراارغوانگلدستبهسويگبگرفتسيفرنگ
يروآبازپرآتشپرشددلشي                          مشكبوسنبلآنشدخونازپر
ميندوبرشدخوشابزنالهدوميسوهــكبرديپاشاشكي هم
ابــــــيافراسكرداروزگفتارآبختيري همويموكندي هم

).194:1376،ي فردوس(
))ع (نيحسامامهمسر (شهربانو
سـوم يزدگـرد دخترونيزمرانياازبلكهنبودنژادعرباززين) ع (نيحسامامهمسرشهربانو

 :ديگوي مامامبهشهربانو) ع (نيحسامامشهادتهيتعزدر.دبو
زهرايدهيدنورجگرتشنهنـــــــيحسخداريشادگاري ياتوي فداشوم
خوارغمي بواريدازدوروكسي بوبيغرافگاري وــانـــشهرباــشمزيكنمنم
رــگيداورـــــيستيناـــشمابــجنبجزرورـــسا يراادهيدستمبــيغرمنم
رارـــابشهي اارـــــكفرــــلشكانــيمزارمنكنمچونتوي ببالنيزمنيدرا
 :ديگوي م) ع (نيحسامام
مظلوممنهمدمي امنشيپبهايبومــمغمي شهربانوي امنشيپبهايب
توي ـبينصي بواندوهومحنتدردزوــتي ـبيغرازآهبودابـــكبمــدل
جهاني داـخدهدفراواني اجرهاكهفغانادلزمكشبروكنشهيپبيشك

).184:1355،اقبال(
ازونـد يبي  مـ ي  بـد خـواب اووشيسنكهياازبعد:مرگازبعدحوادثي  نيبشيپ-٣
انجامـد ي  متيواقعبهفراوانشسپاهباابيافراسآمدنبااوخواب،شودي  مبرخباندهيآاتفاقات

 :ديگوي مسيفرنگبهنگونهياراندهيآحوادثاووشيس.

منآبشدرهيتوآمدي بجامنخوابكĤنگفتبدواووشيس
ي همديآاندرتلخروزمـــغي                      همدــيآسري انــــزندگراــم

).196:1376،ي فردوس(
***

خواببهآمداندرزينبختمراابيافراسفرمانبهپسنيااز
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افسرمنهندبرگرــــجخونزرمــسنــياگنهي ببرببرند
انجمنزي كسديبگرمنبرنهكفنوورــگنهيابمتابوتنه

چاكريبشمشتنازگرددسرمخاكبهبانيغرسانبهبمانم
راهــببرندتهــبرهنتنوسراهــشروزبانانراـــتي بخوار

درــپازترابخواهدهشبخوابدررانــــيپسپهدارĤمديب
وارزارردـــببكاختبخواهدنهاريزجانبهي گناهنكرده
ورـــــنامخسريبكي ـــيبزارـهنپرسرريپآنوانيادر
كمرهــــبستدادارانــبفرمرـگچارهي يكديĤيبرانيااز
ناگهانبردحونيجرودي سوانــنهدرپسرباترادريااز

وراي ـماهومرغبودبفرمانوراي ــشاهتختبرنشانند
نـيزمسراسرگرددآشوببرنيبكآردلشكري يكرانيااز

)196،همان(
***

مننييبĤنــجوشبپوشندمننيكي پكزلشكرااـبس
بجوشديآخسرويكززمانهخروشديآبرسراسري تيگز
نشمردبكسرايكستورانزبسپردنيزمرستمرخشي پ

)197،همان(
ي مـ بـر پردهافتدي  ماتفاقشهادتشازبعدكهي  حوادثازي  اديزموارددرزين) ع (نيحسامام

ـ مكـه يي  گفتگو) الوداعحجه (نهيمدوداعهيتعزمجلسدر . دارد حـضرت و) ع (نيحـس امـام اني
.استموردنياي ايگوافتدي ماتفاق) س (نبيز

ماجرا"نيزغم"ستيندارمتوچون):س (نبيزحضرت
هازهـــــينوكـــنبهي نيبمنراس) :ع (نيحسامام

بسرمـــخاكي اكردخواهمچهمن):س (نبيزحضرت
).120:1378،بختناصروي گيبي فتحعل (بدردروسواراشتري شوتو) :ع (نيحسامام
اووشيسـ واسـت خوردهرقمقبلازاووشيسسرنوشتوريتقد�سرنوشتوريتقد-٤

 :ديگوي منيچنسيفرنگباگفتگودراووشيس .نداردريتقدنياازي زيگرراهداندوي مرانيازين

)196:1376،ي فردوس (ديچشديببامرگمزهرهمانديكشوانيكه سربمنوانياگر
گريديي جادر
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تباهخواهدردـــكبدانبدستاهـگني باگرگردانرخــــچراـم
ستينجنگجهانكردگارباكهستينآهنگروزدآنـبي ردــــبم
مكوشي بمردبداخترباهـــكهوشوي راباخردمندآنگفتچه

).199-198،همان(
سرنوشـتش وريتقدكهكندي  ماعالميارانشوتيباهلبهبارهاوبارهازين) ع (نيحسامام

 .رودي مسرنوشتنياطرفبهآگاهانهاوواستخوردهرقمسفرنيادر
ـ ابـه خواهدي  ماوازكههيحنفمحمدجوابدر) الوداعحجه (نهيمدوداعمجلسهيتعزدر ني
ديگوي م) ع (نيحسامامنرودسفر

):ع(نيحسامام
رمـــسفمكاننيازنباشدارياختبه
خبرمسفرنيازبميغهاتفدادهكه

دستمازكهتانالهنيافرصتنرفته
).126:1378وناصربخت،يگيبيفتحعل (بستمخداباكهي عهدجانببهروم
 :كندي ماستخارهقرآنبا) ع (نيحسامامه،يحنفمحمداديزاصرارازبعدو

):ع (نيحسامام
عرفانلّجهدري اخاطرتي برا
قرآنبااستخارهكنمارادهنيدر
)ديبگوقرآنبابالفاصله(
سماوارضكردگاري ادهمقسمترا
همتاي بميكري اخودتذاتحقبه
برساني اهيآهستاگرچارهمرگز

انيعالمرسول) ص (محمدجاهبحق
 )ديبگشاراقرآنبالفاصله(

نهفتراهستينمرگازكهآهوفغان
تـگفتكونوانّماحقهكليدلنيابه
نگاهتوبكني دمرادرـــبداتــفايب

خداكالمدهدي ممنكشتنزخبر
آمدشهادتمي راــبي اهيآچهنيبب
)128همان،(آمدشفاعتمهممنكشتني راـــب
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 ) تـوران  (بيغرنيسرزمدراووشيس�)ع(نيحسامامواووشيسشهادت غريبانه ي    -5
 .شودي مكشته ) رانيا(وطنشخاكازدورو

بخوابآمداندرزينبختمراابيافراسبفرمانپسنيااز

افسرمنهندبرجگرخونزسرمنياگنهي ببرببرند

انجمنزي كسديبگرمنبرنهكفنوگورنهيابمتابوتنه
چاكريبشمشتنازگرددسرمخاكبهبانيغربسانبمانم

).196:1376،ي فردوس(
شـهادت بـه ) نـه يمد (وطنشازدورو) كربالي  صحرا (بيغرنيسرزمدرزين) ع (نيحسامام

) ع (نيحـس امامدارداومتبركقبرسردر) ص (غمبريپبا) ع (نيحسامامكهيي  گفتگودر.رسدي  م
:ديگوي م

شومنهيكاهلگرفتاركوفهدشتشومبهنهيمدازآوارهكهدهيرسآنبه
گردمي مدــــيامنادرتگلستانزكردمي مبيغراريدخوارنهنيهم
توفرقتتابدلخستهمنباكجاستوـتارتيزمنصبمنزدهيبرشود

).64:1386،ي گيبيفتحعل(
***

دمرايوتنهاگذاشتكسيب وبيغرمراديواگذاشتستماهلنايم
).69همان، (دارمخداوفاكردنوعدهنظربهكربالدارمعزمومننهيتودرمد
:ديگويم) عباس (برادرشروبه) ع (نيحسامام
خداستيعالجندارم،رضا،رضايستولتنهابرادر،برادربياغريا

).108همان، (ميدانيشهوازميريوتوهردواسمنميابانيبنيابانيردوغروتوهمن
: مناجاتهنگام) ع (نيامامحس

).367همان،(لشكركافرقومبوددشتتماماورييوببيغرمنامشدهنيزمنيدرا

بدنازسرشدنجدا-٥

.گرددي مجدابدنشازنهادبدزرهي گرويلهيوسبهاووشيسسر
باكنهسپهبدآنزآمدششرمنهخاكهــــبانرايژليپفگنديب
ي رودانشــــگوسفنچونديچيبپي               گرونيزربنهادطشكي كي
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برشازونــخطشتدررفتي همسرشنيميسسروازكردجدا
).205:1376،ي فردوس(

):ع (نيحسامام
گرددي مجدابدنشازنيلعشمرلهيبوسزين) ع (نيحسامامسر
 :ديگوي مسعدابنبهشمر) ع (نيحسامامشهادتهيتعزدر
كنرـــمبيپيباوهنوصورتبهنظركنگوهرودرزمراركاباــيب

كردمبجاي استهيشاخدمتچهنيببكردمجدازتنراي علنيحسسر
).211:1355،اقبال(

ازوخـود قـدرت حفـظ ي  بـرا واستنيزمتورانپادشاهابيافراس:دييزوابيافراس-٦
كـشتن دسـتور ،وزيگرسماهرانهاريبسي  نيچتوطئهباالبتهواووشيسافزونروزتيمحبوبترس
 .دهدي مرااووشيس

نـــــكهارــروزگشدتارهبروسخننياابـــيافراسديبشنچو
ندادپاسخمــــخشازوزيبگرسادـبردــسوآتشپرگشتدلش
ي دراي هندوپوريشوسنجهماني            اــــندـــدنيدمدرتاودـــبفرم
بگشتي بنوئهـــنيكزي ــدرختبهشتخندانگنگازرفتبرون

).194:1376،ي فردوس(
***

ي ولاستكردهمحكمراخودحكومتي هاهيپا) ع (نيحسامامشهادتباكهپنداردي مديزي
:ريوزباديزي .ستيننگونهياواقعدر

ريشرشمراستفرستادهكهي اضهيعرريتقرصدبهبخوانوايبريوزايا
 :ديگوريوز
دادتـيخدانيزمي روي هپادشاكهدلشادورمــخباشكنوندييزايا

دـدنيگردديامناجهانبهخودعمرزدنديگردديشهاحباجملهونيحس
ادـــافتپازاجلادــبزسروسانبهدامادمـقاسوعباسخطنونهان
دنديگردديسفرووــتلشكرواهــسپدنديگرددـيشهاصغرواكبري عل
محرمنادستبهمشيحراستفتادهرمـحاوتادسربرنيكآتشميزد

گريدي دهي مچهفرمانكهانتظاربهلشكرباميادروازهبهدهيرسكنون
:ديگوديزي
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ديبرتنزراسرشكهي خنجرقربانديشهفاطمهپسرشدكهخداشكر
خوشحالشدمي نبسبطشهادتازكهالــمتعقادردرگاهبهرشكدرهزار
دــيگردجداتنشازي علنيحسرـسدـيگردماكامبهايدنكهشكرهزار
اطلــبهمي ولي علنيداستدهــشحاصلمنمرادگشتهكهشكرهزار
استعجالبهكنونبنوازندرالــطبكهالطّببه انهـخه نقاربهوــتبگوبرو

).428:1386،ي گيبي فتحعل(
كهي  زمان:نيحسامامواووشيسدوستدارانوكاني،نزدبزرگاني  عزادار-٧
 :ودشني مرااووشيسشدنكشتهخبر ) اووشيسپدر(كاووس

زگاهشدنگونتاجدارشرـساهـشكاووسديبشنگفتهنياچو
دــبلنزتختآمداندراكـبخدــبكنرارخودــيبدرجامهببر
انيمي بزاربستهسوگآنبرانــيرانياهـيمواــــــبدـبرفتن
سردبادازپراووشيسازروانزردهرخساروخونپردهيدهمه
ريشبهراموفرهادوشاپورچوريدلويگوگودرزچووطوسچه
الهـكي بجاسربرخاكهمهاهـيسوودــكبكردهجامههمه

).218:1376،ي فردوس(
 :اووشيسي براانيرانياورستمي عزادار
شدندرستمكينزددردازپردندـشماتمبهرانــياشهرهمه
خشمودردبابنشستبدرگاهچشمآبباوسوگباهفتهكيب

).220همان،(
اووشيسمرگدررستمانـسخن
تنوجانودلنهادمنيكنيبرمنكهرستمگفتنيچنشانيبد
دارــــناميكزيتكمرددـــنبنسواراووشيسچوناندرجهانكه
ردـشمنتوانخردرانهيكنياكهردــخديمداريكسرارــكنيچن
دــيكنحونيجرودبخوننرايزمديكنرونـــيبترسهمهدلهاز
امدهــآگندلاووشـيسدردــبامدهـزنجهاندرتاكهزدانيب

).220،همان(
ـ گركمخواهندي  ماوازكهانياطرافازي  بعضجوابدر) ع (سجادامام ـ وي  زاروهي ي تـاب ي ب

:ديگوي منيچنكند
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امكردهگمگهرودرالـــكربنــــيزمدرامكردهبرگموبحرشاهكهمنمينگرچون
امردهـكگمپدرعالميككهمنمينگرچونكورشدراقشـفازيعقوبكردگمپسركي
امكردهمـگسروپاطاقت،هجر،طيمحدرديسفگرددمنمـــچشميبگرديباقدرآن

).33:1388بخت،ناصر(
گـواه نيحـس امـام شهادتدرمردمي خوارغموي  ارعزاد) س (نبيزحضرتوفاتهيتعزدر

 :نهيمدمردم.مدعاستنيا
يكسرانيعيشجانرهتخاكي فدارـــرهبراكائناتي اتوجاني فدا

اــافشنمامابهربالوكربثيدـحبنماكربالتـــــدشمكالمهكنون
).144:1382،ي گيبي فتحعل(

:نهيمدمردم
كربالدالننــيونـــخهـقصكربالذشتــرگــسازآهوآه

).145،همان(
 :نهيمدمردم
ديكني جارهادهيدازدلخونديكني عزادارغمنيزانيعيش

).146،همان(
) :سجاد (عبادامام
طپانخونودرخاكفاطمهچشمشدنورمخالفانروهــگورــــجازربالـــكدر

هــــفاطمانـــبستاللهگشتپژمردههــــــفاطمدــفرزني روبرآببستند
).همان(

جهينت
ـ كـه باشـد ي  ماسالمازقبلدررانيامردمي  ااسطورهقهرماناووشيس تـوران درگنـاه ي  ب

او .باشـد ي  مجهانانيعيشامامنيسومزين) ع (نيحسامام .شودي  مكشتهابيافراسبدستورنيزم
بـا ي  قهرمـان بـه ليتبـد ورسدي  مشهادتبهمظلومانهكه؛ستكربالي  صحرادالوروقهرمان

ـ اسيققابلنقاط.شودي  ماسالمازبعددررانيامردمي  براواالي  هايژگيو تـوان ي  مـ راآنهـا نيب
 :نمودعنواننگونهيا

لهيوسـ بهكاووس (شوندي  مآگاهآنهاسرنوشتبهنسبتتولدهنگامدردوهرانياطراف-١
)ليجبرئلهيوسبه) ص (امبريپوشناساناختر
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بـا آنهاسـت انتظـار دركهي  اندهيآازشهادتازقبلدوهر) ع (نيحسامامواووشيس-٢
هستندخبر

) ع (نيحـس امامهمسرشهربانو .ستيني  رانيانژادازورانياازاووشيسهمسرسيفرنگ-٣
.ستينعربنژادازوهاشمي بناززين

بهودارندكاملي  آگاهخودشهادتازبعدحوادثاز)) ع (نيحسامامواووشيس (دوهر-٤
نديگوي مخودكانينزد

ي مـ رانيادوهرواستخوردهرقم) ع (نيحسامامواووشيسي  براسرنوشتوريتقد-٥
.روندي مآنطرفبهآگاهانهودانند

درونـه يمدازدوربـه ) ع (نيحسامامو) نيزمتوران (غربتدرورانياازدوراووشيس-٦
.رسندي مشهادتبهمظلومانهدوهروكربالي صحرا

نهادبدزرهي  گروتوسطاووشيسسر (شودي  مجدابدنشانازدوهرسرشهادتهنگام-٧
 ).نيلعشمرتوسطزين) ع (نيحسماماسرو

امـام واووشيسـ خود،حكومتي  هاستوننمودنمحكمي  برادوهردييزوابيافراس-٨
توطئـه باوجهلوي  نĤگاهي  روازابيافراسكهتفاوتنيابا . دارندي  مبرانيمازرا) ع (نيحس
ي مـ عمـل نيامرتكبي  آگاهي  روازديزي ي ولكندي  معملنيابهاقدامنهادبدوزيگرسي  نيچ

ـ نهادروكننـد ي  مـ سـست راخـود حكومـت ي  هاهيپاعملنيابادوهرواقعدراما؛شود تي
.زديري مفروآنهاحكومت

واووشيسـ ي  بـرا اسـالم ازدرقبلرانيامردمودوستداران،كاني،نزدبزرگاني  عزادار-٩
گـر يداز) ع (نيحـس امـام ي بـرا اسـالم زابعـد درانيرانياتوسطهيتعزويي  سرانوحه،ي  عزادار
.باشدي متيشخصدونياي شباهتها
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∗∗∗∗دكتر حميد طبسي

اسطورة گرشاسپ در شاهنامه
چكيده

بسيار كسان از كيان و يالن نـامور اوسـتا و متـون    روايت اساطيري و حماسي كردارهاي      
ادب پهلوي، در پرتو همت بلند فردوسي به شاهنامه كه همچون پلي استوار، روزگار باستاني ايـران                 
را به عصر جديد پيوسته اسـت ـ انتقـال يافتـه و افـزون بـر آن كـه از جـان مايـه اي شـاعرانه و           

البتّـه در  . ي ايران عهد اسالمي هم به ثبت رسـيده اسـت  خردورزانه برخوردار گرديده، در حماسة ملّ     
اين ميان، برخي يالن ـ چون آرش و گرشاسپ ـ را بخت يار نبوده است كه خامة توانمند فردوسي   
اسطورة دلپذيرشان را چنان كه بايسته است روايت كند و بدين وسيله، حقّ رشـادتها و پهلوانيهـاي                  

.يدآنان در حماسة ملّي ايران گزارده آ
از همان نخستين سالهاي كتابت شاهنامه، برخي كاتبان كه بدرستي خأل حـضور گرشاسـپ را             

» متمم داسـتان جمـشيد و اعقـاب او   «در حماسة ملّي ايران احساس كرده اند، بر آن شده اند تا در          
. نـد ابياتي از گرشاسپنامه را ـ كه از نظر سبكي سازواري در خور توجهي با شـاهنامه داردــ بگنجان    

» سه هزار بيت از گرشاسپ نامه را تنها در يك جـاي آن        « چنان كه در برخي نسخ خطّي شاهنامه        
 نيز اين ابيات گرشاسپ      )�	
	�������(مي توان سراغ گرفت و در شاهنامة مصحح ترنرماكان          

.بحث در باب اين شخصيت موضوع مقاله ي حاضر است.نامه جزو ملحقّات آورده شده است
اوستا،شاهنامه،گرشاسپفردوسي،:واژه هاكليد
مهمقد

شناخت نامة گرشاسپ در شاهنامه
گرشاسپ، نريمان و سام؛ نام، صفت و نـام خانـدان يـك تـن يعنـي گرشاسـپ اسـت كـه در            

نخست بـار كـه در شـاهنامه از گرشاسـپ           . شاهنامه به صورت سه شخصيت مستقل در آمده است        
از او و سام، بدون آن كه به خويشاوندي آنـان           ) 1/132/692: 1386فردوسي،  (سخن به ميان آمده     

.اشاره اي داشته باشد، به عنوان دو تن از سرداران و پهلوانان عهد فريدون ياد شده است
 در اين نخستين روايت فردوسي از ورود گرشاسپ به عرصة پيكارهـاي يـالن شـاهنامه، بـه                  

يوستن تبار وي به جمشيد دارد و اين همان         بر مي خوريم كه حكايت از پ      » گرشاسپِ جم « تركيب  

∗ يرفتأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جعضو هي
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مولـود پهلـوان   «روايتي است كه در گرشاسپ نامـه نيـز مـي بينـيم، آن جـا كـه پـس از يـادكرد                    
: مي گويد» گرشاسپ

1م بدندتان رســـسراسر نياكبزرگان اين تخمه كز جم بدند 

)50: 1317اسدي، (
د بـا كهنتـرين يـاد كـرد مفـصل تبارنامـة            البتّه اين روايت فردوسي، ناسـازواري آشـكاري دار        

و طبري نيز همـان را بـا انـدك تفـاوتي       ) 151: 1369دادگي،  (گرشاسپ كه در بندهش آمده است       
؛ زيرا بر اسـاس ايـن روايـات نـسب گرشاسـپ بـه فريـدون        )2،369ج: 1385طبري، (روايت كرده   
.مي پيوندد

عنوان سردودمان خاندان سام، در شاهنامه      گذشته از اين اشارة مختصر فردوسي به جمشيد به          
پيرامون ديگر نياكان گرشاسپ سخني به ميان نيامده است و از خالل اشارات پراكندة ديگري كـه                 
2.در اين متن هست تنها مي توان آگاهيهايي دربارة اعقاب و فرزنـدان گرشاسـپ بـه دسـت آورد                   

اسفنديار را مي شـنود،     » سخنهاي نادلپذير «چنان كه در داستان نبرد رستم و اسفنديار، وقتي رستم           
:در ستايش نياكان خويش مي گويد

بزرگ است و با دانش و نيـك نامجهانـدار داند كـه دسـتانِ ســـــام 
نريمان گرد از گـريمان بده ســتهمان سـام پور نريمان بده ســــت 
3وربـه گيـتي بـدي خسـرو تاجــبزرگ است و گرشاسپ بـودش پدر 

)649 ـ 5/346/51: فردوسي، همان(
:مطابق اين ابيات، بخشي از تبارنامة خاندان سام را بدينسان مي توان ترسيم كرد

گرشاسپ
نريمان
سام

)زال(دستان 
رستم

را اسم خاص انگاشته و او را پـدر نريمـان   » كريمان« برخي شاهنامه پژوهان در تبارنامة فوق     
حال آن كه اين نام را به عنوان نياي رستم، در هيچ يك از متـون                ) ����, 648:1956!(دانسته اند 

به نظر مي رسد يكي از نخستين خاستگاههاي ايـن اسـتنباط        . قبل و بعد از شاهنامه نمي توان ديد       
كـه  ) ، ذيـل واژة كريمـان     3ج  : 1362ابن خلـف تبريـزي،      :نك(نادرست مطالب برهان قاطع باشد      
!مان، پدر نريمان و جد دوم رستم زال بوده استمؤلفش چنان پنداشته است كه كري
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به گونه اي به كـار رفتـه        » سام نريمان «يا  » سام نيرم «نريمان در شاهنامه، گاه در تركيباتي نظير        
است كه مي توان آن را صفت براي سام به شمار آورد و گاهي نيز بصراحت پدر سام دانـسته شـده        

 در اغلب موارد به انتساب خود به نريمان مفـاخرت مـي        نكتة قابل توجه اين است كه رستم       4.است
:كند نه گرشاسپ

ز دستـان و از ســام و از نيرمـمچنين داد پاسخ كـه من رستمــم 
)2/28/372: فردوسي، همان(

        اما با وجود اين، حضور نريمان در شاهنامه به همين يادكردهاي يالن خاندان سام از او                
تنها در ملحقات شاهنامه است كه در چند بيت از وي به عنوان يكي از سپاهيان               محدود مي شود و     

:فريدون ياد شده كه در نبردي ناموفّق براي گشودن دژ سپند كشته شده است
به فـرمان شـاه آفـريـــدون گـــردنريمان كه گوي از دلــيران ببــرد

ت پردخته جـايـدر آن راه از او گشر آورد پــاي وي حصار انــدــبه س
هميدون گهي چاره گـاهي فســـونب و روز بودي به رزم انــدرون ـش

جــهــان را زپهلَــو بپــرداختنـــدسرانجـــام سنگـــي بينداختنـــد 
5ـردن فــــرازهـزيمت بر شــاه گـسپه بــي سپهدار گشتنـــد بـــاز         

)49 ـ 1/266/53: 1373فردوسي، (
��, 1956: 488(      سام نيز كه نامش افزون بر سيصد بار در شاهنامه به كـار رفتـه             ��(  ،

 و در نهايـت ،  - بويژه در كين خواهي ايرج-مطابق روايت فردوسي از آغاز در خدمت منوچهر است       
امـا چنـان كـه هنگـام بـر شـمردن       . رو مـي بنـدد  هنگام حملة افراسياب به ايران چشم از جهان ف     

كردارهاي يالنة گرشاسپ در شاهنامه خواهيم گفت، بسياري از اعمـال پهلـواني گرشاسـپ بـويژه                 
گرزوري، اژدهاكشي و ديواوژني به وي نسبت داده شده است و در حقيقت سام را بايد بدل حماسي                

.گرشاسپِ اساطيري دانست
جلوه هاي حضور گرشاسپ

ورة گرشاسپ در بخش اساطيري شاهنامه به گونه اي روايت شده است كه اگر در صحت                اسط
اصالت ابيات ترديدي نداشته باشيم به نظر مي رسد با دو شخصيت متفاوت به نام گرشاسپ سـر و                   

:كار داريم
. گرشاسپِ جم، پهلوان و گنجور دربار فريدون و منوچهر-الف
. تهماسب، آخرين پادشاه سلسلة اساطيري پيشداديان گرشاسپِ زو، فرزند و جانشين زو-ب

گرشاسپ گنجور فريدون، گرشاسپ پهلوان دربار فريـدون و منـوچهر، و            « برخي پژوهشگران   
را سه شخصيت متفاوت دانسته انـد       ) 100: 1376نديم،  ؛560: 1352صفا،  (» گرشاسپ جانشين زو  
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 فريـدون و گرشاسـپ پهلـوان دربـار او و     اما تأملي در شاهنامه نشان مي دهد كه گرشاسپ گنجور   
اگر به نخستين ابياتي كه در بردارندة سخنان فرستادة سـلم و تـور              . منوچهر، يك شخصيت واحدند   

دقـت  ) 1/135/742: فردوسي، همان(سخن به ميان مي آيد » گرشاسپ گنجور « است و در آن از      
ياتي كـه در بيـان چگـونگي آرايـش          كنيم، مشابهت و همساني قابل توجهي ميان ابيات مزبور و اب          

: همـان (فرماندهي ميـسرة آن را بـر عهـده دارد           » گرشاسپ پهلوان « جنگي سپاه منوچهر است و      
مشاهده خواهيم كرد؛ يكي از بارزترين ايـن مـشابهتها ذكـر نـام منـوچهر و قـارن و              ) 1/138/792

 گرشاسـپ ـ دو تـن از    گرشاسپ در كنار يكديگر است و مالزمت و همراهي چند بارة نـام قـارن و  
گرشاسـپ  « و » گرشاسـپ گنجـور   « پهلوانان دربار فريدون و منوچهر ـ نشان دهندة يكي بودن  

.تواند بود» پهلوان 
پادشاه يا پهلوان ؟: 3-1

بنا به روايت فردوسي، پس از مرگ زو پسرش گرشاسپ به پادشاهي مـي رسـد و پـس از نـه           
:سال سلطنت بدرود حيات مي گويد

رشاسـپ نـــامـپـدر كرده بوديش گ زو را يكي خويـش كــام پسر بود
به ســر بر نهاد آن كيـانــي كـــالهبيامد نشست از بر تخــت و گــاه
ت با زيـب و فــرـجهان را همي داشچو بنشست بر تخت و گـاه پــدر

)1ـ2/47/3: 1373فردوسي، (
كينـه بـار مـي آورد و    » درخـت بـال   «پس از مرگ زود هنگام گرشاسپ، بـه تعبيـر فردوسـي      

در اين گيرودار است كه زال به اين . سپهدارتركان ـ افراسياب ـ براي حمله به ايران آماده مي شود  
فكر مي افتد تا كيقباد را به شاهي بر دارد و بدين منظور، رستم را در جست و جـوي وي بـه البـرز               

ا موفقيت به پايـان مـي بـرد و كيقبـاد را بـه          پس از آن كه رستم اين مأموريت را ب        .كوه مي فرستد  
پايتخت مي آورد، بزرگان ايران، پس از هفته اي رايزني، وي را به شاهي بر مي دارند و بـر تخـت                      

.مي نشانند
پادشاهي كوتاه مدت گرشاسپ نقشي در رويدادهاي شاهنامه ندارد و فردوسي نيز فقط با اشاره       

)  حاشـيه  1/148: 1373فردوسـي ،    (» رشاسپِ زو درگذشت  گ« به اين كه پس از حملة سپاه توران         
چگـونگي گـزارش شـاهنامه، بـسياري از شـاهنامه           . ،از روايت اسطورة پادشاهي وي در مي گـذرد        

پژوهان را بر آن داشته است تا داستان پادشاهي گرشاسپ را جزو آن دسـته از داسـتانهاي الحـاقي             
چنان كه مصححان چاپ مسكو با قراردادن ابيات مزبور بدانند كه بعدها به شاهنامه راه يافته است؛         

درون كمانك، ترديد خود را نسبت به اصالت آنها نشان داده اند و دكتر جـالل خـالقي مطلـق نيـز                  
خـالقي مطلـق،   : نـك (ضمن بحث پيرامون داليل الحاقي بودن اين بخـش از اسـطورة گرشاسـپ      
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: 1386فردوسـي،  (مة مـصحح خـود نيـاورده    ، داستان پادشاهي وي را در شـاهنا    )366،  1ج  : 1380
، سلـسله  »اين مطلب را سپس تر ديگران بر كتاب افزوده انـد     « و با تأكيد بر اين نكته كه        ) 1/329

. روايات اساطيري را به گونه اي نقل كرده كه پس از درگذشت زو، پادشاهي به كيقباد رسيده است                 
پادشـاهي گرشاسـپ در     «سـت كـه در مقالـة        دكتر مهدي قريب نيز از ديگـر شـاهنامه پژوهـاني ا           

داليلي چند را مبني بر الحاقي بودن اين بخش از اسطورة گرشاسپ برشمرده اسـت كـه               » شاهنامه
:خالصه اي از داليل ذكر شده عبارت است از

، در چند جا ابياتي آمده اسـت كـه          » از مرگ زو تا آغاز پادشاهي كيقباد      «در قسمت    : 3-1-1
:ي مي كند، ابياتي مانندوجود گرشاسپ را نف

بدان سان كه بد تخت، بي شاه گشتبه تركان خبر شد كه زو درگذشت
كه بـي كـار شـد تخت شـاهنـشهـيپـرآواز شـد گوش از ايـن آگهـي 

)43ـ1/330/44: 1386فردوسي، (
چگونه ممكن است پس از مرگ زو، گرشاسپ به پادشاهي رسيده باشد ولـي بـه تركـان خبـر         

.شده است» بي كار « كه با مرگ او، تخت سلطنت برسد
در ترجمة عربـي  ) قرن هفتم هجري(در نسخه اي از شاهنامه كه اساس كار بنداري      : 3-1-2

وجود نداشته است و دكتر عبدالوهاب عزّام ـ مـصحح   » پادشاهي گرشاسپ «شاهنامه بوده، عنوان 
.رشاسپ را به آن اضافه كرده استشاهنامة بنداري ـ بنا به گفتة خودش، بخش پادشاهي گ

معـروف بـه   )  هجـري  731مـورخ   (يكي ديگر از نسخ خطّي كهن و معتبر شـاهنامه            : 3-1-3
.نسخة طوپقاپوسراي تركيه، ابيات مربوط به پادشاهي گرشاسپ را ندارد

در بسياري از كتب تاريخي كهن نظير تاريخ سيستان، اخبار الطوال، مجمل التواريخ،              : 3-1-4
.از گرشاسپ به عنوان يكي از پادشاهان پيشدادي ياد نشده است... اريخ پيامبران و شاهان و ت

فرزانگان فقيد محمد علي فروغي و مجتبي مينوي در منتخبي از شاهنامة فردوسـي               : 3-1-5
 خورشيدي فراهم آورده اند، ابيات مربوط به پادشاهي گرشاسپ را ذكـر نكـرده و   1313كه در سال  

.ه يادآور شده اند كه ابيات مربوط به پادشاهي گرشاسپ الحاقي استدر حاشي
پس از مرگ زو، اوضاع آشفته و نابساماني پديد مي آيد كه همان دوران فترتي است             : 3-1-6

كه حمزه بن حسن اصفهاني، مؤلف تاريخ پيامبران و شاهان، و برخي ديگر از مورخان به آن اشـاره     
اين واقعه سـبب مـي      .  منطقي اين اوضاع، حملة افراسياب به ايران است        بازتاب طبيعي و  . كرده اند 

بسيار بعيد به   . شود بزرگان ايران برآشفته و سراسيمه به زال روي آورند و چارة كار را از او بخواهند                
:نظر مي رسد كه فردوسي نظام منطقي ابيات را پس از 
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بـي آزار زوشــد آن دادگسـتر ببد بخــت ايرانيــان كنــدرو
)1/329/33: 1386فردوسي، (

كه اوضاع نابسامان ايران پس از مرگ زو را تصوير مي كند تا پريشاني و اضطراب ايرانيان به                  
كـه  » نازيبـا  « بودن تخت سلطنت را نشان دهـد، بـا آوردن چنـد بيـت     » بي كار « خاطر خالي و    

به گمان ما، عالوه بـر   ).167 ـ  198: 1369قريب، (مربوط به پادشاهي گرشاسپ است، از بين ببرد 
مستندات فوق، دو دليل ديگر را نيز كه حكايت از الحـاقي بـودن داسـتان پادشـاهي گرشاسـپ در                  

:شاهنامه دارد، مي توان ذكر كرد
گرشاسپ، پادشاهي خود سر و خويش كام معرّفي شده كه پس از درگذشت پـدرش                : 3-1-7
اين گرشاسـپ نمـي توانـد       ). 1ـ  2/47/2: 1373فردوسي،  (ت  كاله كياني بر سر نهاده اس     ) زاب(زو  

همان گرشاسپِ سام اوستا باشد چرا كه اوالً او در اوستا در زمرة پهلوانان نيك نهاد و كـم نظيـري                     
به شمار مي آيد كه همواره در خور ستايش است، و ثانياً گرشاسپ در اوستا فرزنـد زو نيـست بلكـه       

به نظر مي رسـد يكـي از معـدود      . يا اثرت  ) 	�������(ام ثريت   فرزند انسان نيكوكاري است به ن     
آثاري كه مانند اين روايت شاهنامه، گرشاسپ را فرزند زو دانسته، تاريخ گزيده، متني متعلّق به قرن 

كه از سلطنت گرشاسپ در زمان حيات پدرش زو سخن     ) 86: 1381مستوفي،  (هشتم هجري، باشد    
.گفته است
ه را با غررالسير بسنجيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اوالً هر دو اثـردر   اگر شاهنام  : 3-1-8

اغلب روايات منبع و مأخذ مشتركي داشته اند و ثانياً سازواري و هماهنگي موجود ميان اين دو متن                
به اندازه اي است كه مي توان، غررالسير ثعالبي را تلخيصي از شـاهنامه فردوسـي بـه شـمار آورد،                     

 ذكر اين نكته كه معموالً ثعالبي مواردي را در مقايسه با شاهنامه حذف كرده است كه نكات       البته با 
نكتة قابل تأمل . فرعي بوده اند و حذف آنها خللي در بنيان حماسة ملّي ايران ايجاد نمي كرده است
باز بودن زو ان« اين است كه در غررالسير ،هر چند ثعالبي به نقل از طبري و ابن خردادبه از احتمال            

چون روزگار  « سخن گفته است، با اشاره به اين كه         ) 101: 1372ثعالبي،(» و گرشاسپ در پادشاهي   
و او را بـر     ... زو به سر آمد، راي همة مردمان و بزرگان بر آن شد كه كيقباد را به شـاهي بنـشانند                     

ست؛ حال آن كه اگـر      به روايت پادشاهي گرشاسپ نپرداخته ا     ) 105: همان(» تخت زرين برنشاندند  
نام گرشاسپ در فهرست پادشاهان پيشدادي مي بود يقيناً ثعالبي نيز ـ هر چند به اختـصار ـ بـه او     

بنـابراين، سـكوت غررالـسير ـ كـه بـدون ترديـد، در روايـت حماسـة ملّـي ايـران ،            . مي پرداخت 
ن پادشاهي گرشاسپ سازگارترين متن با شاهنامه است ـ دليل ديگري مبني بر الحاقي بودن داستا  

.در شاهنامه است



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢١٧٥

بنابر آنچه گفته شد در مي يابيم كه اسطورة گرشاسپ در گـذار از اوسـتا و متـون پهلـوي بـه              
حماسه هاي ملّي و متون تاريخي دچار تغييـر و تحـوالتي گرديـده كـه برخـي ناهمـاهنگي هـا را                      

. مقام پادشـاهي رسـيدن اوسـت   يكي از اين موارد ناهماهنگ، به . پيرامون وي به وجود آورده است 
اگر بخواهيم خطّ سير پيدايش اين باور را در اسطورة گرشاسپ دنبال كنيم، نخست بايد بـه اظهـار                   

گرشاسپ در اوستا جزو شـاهان      « نظر نامنتظر يكي از شاهنامه پژوهان اشاره كنيم كه معتقد است            
) . 28: 1369نولدكـه،   (6»ا داراسـت به شمار مي رود و در شاهنامه و در ساير جاها نيز همين مقام ر 

اين در حالي است كه در اوستاي موجود، گرشاسپ در رديف شاهان قـرار نگرفتـه و همـواره جـزو                     
آرتور كريستن سن بدرستي اين نكته را دريافته است كه چون . پهلوانان اساطيري دانسته شده است

چند از شاهان قديم ذكر شده، بعـدها  گرشاسپ جزو پهلواناني بوده كه در يشتها نامش در كنار تني            
) 23: 1368كريـستن سـن،     (» در شـمار شـاهان    ) متـون پهلـوي   (كتب ايران وسطي    ] برخي[در  « 

از جملة متون پهلوي كه به پادشاهي گرشاسپ اشاره كـرده انـد يكـي كتـاب                . محسوب شده است  
خن گفتـه   هفتم دينكرد است كه از به سلطنت رسـيدن گرشاسـپِ سـام پـس از درگذشـت زو سـ                    

در دورانـي ميـان     «و ديگري جاماسپ نامه است كـه بـه پادشـاهي گرشاسـپ              ) 208: 1387بهار،  (
.اشاره دارد) 353: 1386كريستن سن، (» فريدون و منوچهر

به نظر مي رسد منشأ شكل گيري انديشة پادشاهي گرشاسپ در اساطير و حماسه هـاي ملّـي            
 مطـابق برخـي روايـات نيـاي خانـدان سـام اسـت ـ بـه          ايران، پيوستن بخشي از فرّ جمشيد ـ كه 

) 336ــ   37،  2ج  : 1356يـشتها،   (همان فرّ خجسته اي كه بنابر مندرجات يـشتها          . گرشاسپ باشد   
ــه        ــرانجام ب ــدون و س ــه فري ــار ب ــر، دوم ب ــه مه ــار ب ــست ب ــشيد، نخ ــستن از جم ــس از گس پ

.پيوسته است» گرشاسپ نريمان « 
ه نظر نمي رسد كه تدوين كنندگان اسـاطير و حماسـه هـاي ملّـي چـون گرشاسـپ را                     بعيد ب 

صاحب فرّ ديده اند، دور از انتظار ندانسته اند كه او بر تخت شـاهي نيـز بنـشيند؛ همچنـان كـه در             
برخي حماسه هاي ملّي از قبيل شاهنامه و بهمن نامه، تني چند از اعقاب و فرزندان گرشاسپ نيز ـ  

.و رستم ـ از حاكمان و امراي محلّي سيستان دانسته شده اندبويژه زال 
گرشاسپ در حماسة ملّي ايران اغلب به عنوان پهلواني از خاندان سام و سرتبار نسل پهلوانـان          

اگـر چـه در بـسياري از       . شرق ايران معرّفي شده و از پادشاهي وي كمتر سخن به ميان آمده است             
حوادث قهرماني مربوط بـه گرشاسـپ نـشده اسـت، تـأملي در         متون حماسي توجه چنداني به ذكر       

شاهنامه نشان مي دهد كه برخي كردارهاي پهلواني وي را، در تطور اسطوره به حماسه، مي تـوان                  
در وجود سام نريمان باز جست ؛ از جمله روايات اساطيري نبرد گرشاسپ با اژدها و ديـوي موسـوم      

.ت داده شده استبه گندرو كه در شاهنامه به سام نسب
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نام سام نخستين بار در شاهنامه از زبان فريدون آمده كه يكي از پيشروان سپاه ايران ـ هنگام  
لشكركشي منوچهر براي جنگ با سلم و تور ـ بوده است و طرفه آن كه نخستين ياد كرد فردوسي  

ري آنـان شـده     از گرشاسپ نيز در همين جاست؛ بي آن كه كوچكترين اشاره اي به پيشينة اسـاطي               
:باشد

به خون بار و برگش بخواهيم شستت ـدرختي كه از كين ايرج برس
چو سام نـريـمان و كرشاســپ جـمابا نامـداران لـشكــر به هـــم

)692 و 1/132/687: 1386فردوسي، (
وسـت  يكي از بارزترين نمونه هاي انتقال برخي ويژگيهاي گرشاسپ به سام، صفت گـرزوري ا     

چند بـار بـه آن اشـاره    ) 162، 1ج : 1387يسنا، (كه در اوستا ـ بويژه هنگام كشتن اژدهاي شاخدار  
.شده است

گرز گرشاسپ كه همچون خود او پيشينه اي هندو ايراني دارد و عالوه بر اوستا، در بسياري از                  
كهن حماسي، مطابق يك سنّت   ) 119ـ  21: 1378سركاراتي،  (متون پهلوي از آن سخن رفته است        

كه به يادگار ماندن رزم افزار نيا براي فرزندان و نبيرگان است، به ديگر يالن خاندان سام ـ بـويژه   
.سام و رستم ـ رسيده است

بر اساس روايات مردمي حماسه ملّي نيز گرز گاوسر ـ كه كاوة آهنگر بـراي فريـدون سـاخته     
د و پـس از وي ميـان خانـدان سـام     است ـ پس از درگذشت فريدون به گرشاسپ نوجوان مي رس 

دست به دست مي گردد تا اين كه سرانجام به رستم و سپس به فرامرز و بعد بـه آذر بـرزين پـسر                      
فرامرز مي رسد و بعد از شكست شاه بهمن از آذربرزين، كسي از سرنوشت اين گـرز چيـزي نمـي                      

).35 ـ 36، 3ج : 1369انجوي شيرازي، (داند 
 نبرد با اژدهاي كشف رود از سالح گرز استفاده مـي كنـد و چـون آن              در شاهنامه، سام هنگام   

:لقب مي گيرد» سام يك زخم«اژدر را با يك ضربت گرز گاوچهر خود از پاي در مي آورد، 
بـر او كـوه باريـد گفتــي سپـهــرزدم بـــر ســـرش گرزة گـــاوچهـــر
شت با كوه راسـتزمغزش زمين گبه زخمي چنان شد كه ديــگر نخاســت
جهان زر و گوهر بـر افشانــدنـــدمرا ســام يــك زخم از آن خوانــدنــد

)1029 و 1026، 1/233/1024: فردوسي، همان(
در شاهنامه بارها از گرز سام سخن به ميان آمده اسـت و تنهـا جـايي كـه بـه ارتبـاط آن بـا                          

تم را به جنگ افراسياب بفرستد دستور       گرشاسپ اشاره شده آن جاست كه وقتي زال مي خواهد رس          
:مي دهد گرز سام را كه يادگار گرشاسپ يل است براي رستم بياورند
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ه مازندران كـــارزارـــكه كردي ببفرمود كان گرز ســام ســـوار
برآن تا زدشمن بــرآرد دمـــــاربيــاريد زي پـهلـو نـامــــدار

وارـپــدر تـا پـــدر تا بـه سام س يادگار ز گرشاسپ يل مانده بد
دـدو لب كرد خندان و شادي گزيتهمتن چو گـرز نيـا را بـديــد 

)84 ـ 1/224/87: 1363فردوسي، (
تعادل مـتن و وحـدت      «اين ابيات كه از نظر سبكي كامالً اصيل به نظر مي رسد و حذف آنها                

در شاهنامة چاپ مسكو الحاقي دانسته      ) 117: همانسركاراتي،  (» موضوع داستان را به هم مي زند      
در شاهنامة مصحح دكتـر خـالقي       . شده و حتّي در حاشيه و ملحقات پايان جلد دوم نيز نيامده است            

در حاشـيه ذكـر شـده       ) 1/334: 1386فردوسـي،   (مطلق هم به نقل از نسخه هاي قاهره و بـرلين            
.است
)سام(اژدها كشي گرشاسپ  : 3-2

ه دوبار از اژدهاكشي سام سخن رفته است كه بر اسـاس آن وي ماننـد نيـاي خـود                    در شاهنام 
گرشاسپ ـ اژدهايي را تقريباً با همان ويژگيهاي اژدر شاخدار توصيف شده در يـسنا و يـشتها مـي     

روايت اين اژدها كشي را يك بار از زبان خود سام مي شـنويم كـه در جريـان عـشق زال و                       . كُشد
 كه به منوچهر مي نويسد و ضمن آن به پهلوانيهاي خود اشاره مي كنـد، پيكـار                  رودابه، در نامه اي   

: را بدينسان بيان مي دارد7با اژدري در كَشَف رود
ـــارزارـا جـادوان ساختـــم كــــابــده وارـــي بنــببستم ميـان را يكـ

ــفـي چـو كــرون آمد و كرد گيتـبـفـــاوز رودكشــا كـــچنان اژده
ـاالي اوــوه بـــا كـــهمـان كـوه تاي اوــــر پهنــر تا شهـزميـن شه

ـاسـي داشتندي شب و روز پــــهمراســـرهــان را ازو بود دل پــجه
ـدگانــور ز درنـــهمـــان روي كشدگــانــــاك ديدم ز پــرّنــهوا پ

ـتــــرفروخن زير زهرش همي بـزميوخـتــتز تفّش همي پرّ كركس بس
ـابـــوا دركشيـدي عقــان از هـهـمـدي از آبــــركشيـتنهنـگ دژم بـ

ـايــــد جـــجهاني مـــراو را سپردنـايـــزمين گشت بي مردم و چارپـ
ودــــت سـكــه با او همي دست يـارسـودـــكـس نبكه اندرجهانچو ديدم

اكــــبيفكندم از دل همـه تـرس و بــاك ـــبـه زورجـهاندار يــزدان پــ
ـدــــشستـم بــر آن پيل پيكر سمنـنـد ـــبـبستـم بـه نـام بلنــميان را

ـرــــپـه بازو كمان و بـه گردن ســبـرــــگرزة گاوسبــه زيـن انـدرون
ـگ و ورا تيـــز دممـــرا تيـــز چنــــــگ دژم م بـســان نهنبــــرفتـ
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ا گرز خواهم كشيـــدـكــه بــر اژدهـر كاو شنيـــد مــرا كــرد پدرود هــ
دـكشان موي سر بر زمين چــون كمنـوكوهي بلنــــد ـرسيدمش و ديدم چ

ه راهـر بــــاز كــرده فكنـــده بـــزفـانش بـســـان درختــي سيـــاهـزب
مـ ديــد و غرّيــد و آمــد به خشـمــراو دو آبگيرش پر از خون دو چشم      ــچ
ارـــدر كنــكــــه دارد مــرا آتــش انريــــار اني چنان بـودم اي شهــگم
ره دودــبـــه ابـــر سيــه بــرشـده تيان پيش چشمم چو دريـا نمــود ـجه
اي چيـنـــش جهـان شد چو دريرز زهـد روي زميـن ــانگش بـلـــرزيـــزب
رود كــار مــرد دلـيــــچنان چون بـانگ برسان شـيـر ـرزدم بــو بـر اــب
گرخ انـدرون راندمش بي درنــبــه چاس پيكر خدنـگ ـــي تيــر المــيك
شانـد اي شگفتـي بــه بيرون زبانــبمدوخته يك كران دهانش دـو شـــچ
د از آنــش بپيچيزدم بـــــر دهـــانـان ديگري همچنان ــم انـدر زمـــه
رشـبرآمد همـي جوش خـون از جگـــان زفـــــرش ــر ميــر زدم بــگد
نـبرآهختــم ايـن گـاوســر گــرز كيگ انـدر آورد با من زمينـــو تنــچ

رانگيختــم پيــلتــن را زجــــايـبــخدايگيهانـزدانــروي يــبــه نيـ
بـــراو كـــوه بــاريـد گفتـي سـپهـرـرــرزة گاوچهــرش گـــرســزدم ب
فـرو ريخت زو زهـر چــون آب نيــلسرش چون سر زنده پيل  مـــشكست

ـتـزمغزش زمين گشـت با كــوه راسنخاست ديگردكهـشانـــچنبه زخمي
زميـن جـاي آرامـش و خـواب گشـتگشت  آبون و زردــرخــكشف رودپ

كـه آن اژدهــا زشـت پتيــاره بــــودنگ نظّاره بـود   ـر آن جــي بــجهـان
جهان زر و گوهــر بــرافشـانــدنــــدك زخم از آن خواندند  ـرا سـام يـــم
بــرهنــه بـــُد از نـــامور جــوشنــمازگشتـم تــن روشنم ـــو ز او بـــچ

ت هــرچـند رانـم زبــانو زايــن هســرگستوان ـت از بــاره بــفــرو ريخ
وخته خــار و خــاور نبـــودـجــز از سا ساليــان بـر نبـود ـوم تــــبـرآن ب

)994 ـ 231/1032 ـ 1/34: فردوسي، همان(
مروري بر گزارش فردوسي از اين اژدها كشي، بوضوح يادآور توصيفات اوستا و برخـي متـون                  

ي است كه با گرز گرشاسپ كشته مي شود؛ توصيفاتي مانند           پهلوي از اژدهاي سرَور يا اژدر شاخدار      
و درشتي ) 162 ـ  63، 1ج : 1387يسنا، (فرو بردن و بلعيدن اسبها و مردمان، داشتن زهر زرد رنگ 

كه در اشارة ديگر بار شـاهنامه بـه ايـن           ) 29ـ30: 1367روايت پهلوي،   (دندانها و گوشها و چشمها      
:روايت نيز مي توان ديد
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ـامـــد در زمانـه چنـــو نيــك نــنبـا شنيـدستــي آواز ســـامهمـانــ
ا از چنگ او كـــس نيـــامــد رهكه8اـنخستيـن بــه طوس اندرون اژده

گزسهمــش نـرفتـي سوي آب و سنبه دريا نهنگ و بــه خشكي پلنـگ 
وخــتوز او در هــوا پــرّ كركس بسبــه دريـــا سر ماهيـان بـرفروخت

!د دژمدل خـــرّم از يــــــاد او شــه دمهمــي پيـل را دركشيــدي بـ
)652 ـ 346/56 ـ 5/47: 1386فردوسي،(

بنابراين ترديدي وجود ندارد كه روايت اژدها كشي سـام در شـاهنامه، صـورت حماسـي شـدة            
ست كه از روايات ديني مزديسنان به حماسة ملّي ايران راه  اژدها كشي گرشاسپ در اساطير ايراني ا      

يافته است و به صورت كهن الگويي درآمده كـه از روي آن، افـسانه هـاي مـشابهي بـراي سـاير                       
.شهرياران و پهلوانان ايران ساخته اند

)سام(ديواوژني گرشاسپ  : 3-3
ه حماسه بـه بـدل حماسـي        يكي ديگر از كردارهاي پهلواني گرشاسپ كه در گذر از اسطوره ب           

وي ـ سام ـ نسبت داده شده است مبارزة او با ديوي است به نام گندرو كه مطابق روايـت اوسـتا و     
برخي متون ادب پهلوي، موجودي اهريمني و مردم اوبار بوده و در نهايت بـه دسـت گرشاسـپ از                     

:ي توان ديدروايت مربوط به اين ديواوژني را در شاهنامه دو بار م. پاي درآمده است
 يـاد  9»كُنـدرو «در داستان پادشاهي فريدون، از وزير يا پيشكار ضحاك تحت عنوان         : 3-3-1

كه به نظر مي رسد نام او در پيونـد بـا نـام ديـو باسـتاني                  ) 1/78/369: فردوسي، همان (شده است   
در ايـن  . اسـت گندرو باشد كه در گذر از اسطوره به حماسه، تجسم گيتيايي و انساني به خود گرفته  

وزير يا كدخداي كسي است كه او خود در اوستا و متون پهلوي يـك اژدر اسـت و در                    » كندرو«جا  
بـه نظـر مـي رسـد همـين پنـدار            . نتيجه، ميان او و گندرو از منظر كردار شناسي مناسبتي هـست           

اساطيري يعني اژدر دانستن ضحاك در متـون باسـتاني يكـي از داليلـي بـوده اسـت كـه تـدوين                     
ديـوي كـه    . نندگان حماسة ملّي، وزير او را نيز در سيماي يك ديو باستاني به تصوير كشيده انـد                ك

، 3ج  : 1346رضـي،   : نـك (برخي پژوهشگران بقاياي افسانه هاي مربوط به او را در اساطير ودايي             
.باز جسته اند) 314، 1ج : 1379كزّازي، (و باورهاي ساكنان فالت پامير ) 1132
استان رستم و اسفنديار، تهمتن هنگام برشمردن كردارهاي يالنة نيـاي خـود ـ    در د : 3-3-2

:سام ـ به ديواوژني او نيز اشاره مي كند و مي گويد
تنش بر زمين و سرش بــĤسمــاندگــر كندرو ديـو بـد بــدگمــان
ـديـزتابيـدن خــور زيـــانش بــكـه درياي چين تــا ميانش بــدي

سـر از گنبـد مـــاه بـــگذاشتــياهـي از آب بـرداشتــيهمـــي مـ
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ـديـاز او چرخ گردنده گـريــان شبـه خورشيد ماهيـش بريان شــدي
)657 ـ 5/347/60: 1386فردوسي، (

اگر توصيفات مربوط به اين ديو را در ابيات فوق، با ويژگيهاي گندرو در اوستا و متون پهلـوي                
م شد كه در اين جا نيز مراد از سام، گرشاسپ است كه گندروي زرين پاشـنه         بسنجيم متوجه خواهي  

و پس از شكار ماهيان، آنها را به روشني ) 150، 2ج : 1356يشتها، (را ـ كه در آب به سر مي برده  
ـ در كنار درياي فراخكرت ) 143: 1378، 29او.دست نويس م(خورشيد مي پخته و مي خورده است      

.كشته است
آشـكارا  » گندرو ديو بـد بـدگمان     / دگر كندرو   « ياري از نسخه هاي شاهنامه، در مصراع      در بس 

بـه  ). 274 و  11: 1378سـركاراتي،   (تغيير داده اند  » اندرو«تصحيفي رخ داده و كندرو يا گندرو را به          
���(نظر مي رسد عدم آشنايي نسخه پردازان با واژة پهلـوي گنـدرو        ــ كـه ا ز گونـة    ) ����	�

نزديكتر است ـ موجب بروز چنين تـصحيفي شـده    » اندرو«به  ) 	���	��	����( اش اوستايي
.است
فرجام زندگي گرشاسپ. 4

در شاهنامه از جاودانگي و ناميرايي گرشاسپ و رسالت او در آخرالزمان ـ چنـان كـه در متـون     
هريار چنـد  از مندرجات شاهنامه چنين بر مي آيد كه گرشاسپ ش. پهلوي آمده است ـ نشاني نيست 

و گرشاسپ پهلـوان نيـز تـا        ) حاشيه/2/48: 1373فردوسي،  (سال پس از مرگ پدرش زو مي ميرد         
هنگامي كه پشنگ، افراسياب را به نبرد با ايرانيان فرسـتاده و آرزوي كـشتن گرشاسـپ را داشـته،                 

 زمـان  شگفتا كه بدل حماسي او ـ سام ـ نيز پس از حملة افراسـياب بـه ايـران در     . زنده بوده است
پادشاهي نوذر به مرگ طبيعي مي ميرد و افراسياب كه از درگذشت سام شادمان است، در نامـه اي          

:به پشنگ مي نويسد
شكارند چونان كـجا بشكريـــمهمــه لشكر نوذر ار بشمريـــم 
همـانــا نيـايـد بـدين كـــارزاردگر سام رفت از پس شهريــار 
ندارد مر اين جنگ را پـاي و پـرزر ستـودان همــي سازدش زال 

)135 ـ 1/294/37: 1386فردوسي، (
نتيجه

 فرّ و شكوه اسـاطيري چنـداني نـدارد و بـسياري از              – برخالف اوستا    –گرشاسپ در شاهنامه    
.  و ديگر پهلوانـان گرشاسـپي بازجـست   – سام –پهلوانيهاي او را بايد در وجود همزاد حماسي اش         

اسطورة گرشاسپ داليلي چند مي تواند داشته باشد كه مهمترين آنهـا نـشان     نپرداختن فردوسي به    
دادن عظمت و ابديت رستم در شاهنامه، و حفظ وحدتمندي و نظم اين شاهكار ادبـي توانـد بـود ؛                     
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چرا كه بدون ترديد اگر اسطورة گرشاسپ در شاهنامه روايت مي شد ديگر رستم يـل بـي همتـاي                    
.نمي آمدحماسة ملي ايران به شمار 

پي نوشت ها 
، 1ج : 1356يشتها، (جزو ملحقّات آمده است » تُرنر ماكان« اين بيت در شاهنامة مصحح   -1
.ولي چنان كه استاد پورداوود نيز احتمال داده اند، متعلّق به گرشاسپ نامه است) 197
آن . مـده اسـت   البتّه در روايات مردمي شاهنامه از اثرت ـ پدر گرشاسپ ـ ذكري به ميان آ  -2

جا كه چون گرشاسپ با پدر ديو سپيد يعني ريمن ديو پيمان بسته كه جدالي بين اين دو خاندان در            
و گرشاسـپ   ) اثـرت (مي دانـد از نـسل اتـرد         «نگيرد، در نتيجه وقتي ديو سپيد رستم را مي بيند و            

بـر دارد و  به وي پيشنهاد مـي كنـد كـه دسـت از نبـرد      ) 75،  3ج  : 1369انجوي شيرازي،   (» است
.پيماني را كه گرشاسپ بسته است محترم بدارد

كـه بـا رونـد منطقـي     ) 6/257/649: 1373فردوسي، ( بيت سوم را از شاهنامة چاپ مسكو   -3
اين بيت در شـاهنامة مـصحح دكتـر جـالل خـالقي      . ابيات قبل سازگاري بيشتري دارد نقل كرديم      

:چنين آمده است) 5/346/651: 1386فردوسي، (مطلق 
بـــه گيـتــي سيـم خســرو تـاجوربزرگ اسـت و هوشنگ بــودش پــدر

 ثعالبي نيز در  غرر السير يادآوري مي كند كه سام از نسل نيرم است، در حالي كه از گرشاسـپ                 -4
).61: 1384هانزن، : نك(در اين زمينه چيزي نمي گويد 

نيز از متن به حاشـيه بـرده        ) 1/277: نك( اين ابيات در شاهنامة چاپ دكتر خالقي مطلق          -5
.شده است
» فردوسي، روايت ديگري را حفظ كرده اسـت      « كريستن سن نيز البتّه با ذكر اين نكته كه           -6

معتقد به الحاقي بودن داستان پادشاهي گرشاسپ در شاهنامه نيست و         ) 101: 1388كريستن سن،   (
.ستا نمي دانداين گرشاسپ شهريار را شخصيتي متفاوت گرشاسپ پهلوان او

 در حاشية كشف رود، كوهي هست موسوم به اژدركوه كه ساكنان محلّي در خصوص وجه     -7
تسمية آن معتقدند چون از دور به صورت اژدهايي آرميده به نظر مي رسد، به اين نام خوانده شـده                    

.است
ر معنـي   به نظر مي رسد اين مصراع تحريف شده باشد زيرا در روايات باستاني، طـوس د              -8

نخـستين، پيـدونَ    : شايد مصراع در اصل چنين بوده است      . شهر معروف خراسان به كار نرفته است      
پيطون يا پيدون مي تواند صورت فارسي نام دشمن گرشاسپ .نخستين، پيطَونَ آن اژدها/ آن اژدها  

ان شـاهنامه   آمده و چون اين نام براي نسخه نويس       ) 	��	���(باشد كه در اوستا به صورت پيتئونه        
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تغييــر داده انــد » بطــوس«ناآشــنا بــوده اســت ، معنــي آن را بــه صــورت در نيافتــه انــد و آن را  
).12: 1378سركاراتي، (

را در شاهنامه، دليلي     ) �������(به كندرو    ) 	���	��	�( اگر چه تبديل نام گندرو       -9
، فقه اللغة عاميانـه     )309: 1386قي مطلق،   خال: نك(بر ناآشنايي فردوسي با زبان پهلوي دانسته اند         

اي كه داناي توس ـ از واژه اي كه هنوز هم معنايش بدرستي بر كسي دانسته نيست ـ ارائه كـرده    
:است، لطف خاص خود را دارد

بـه كُنـدي زدي پيش بيـداد گــامورا كُندرو خــواندنـدي بــه نـــام
)1/78/369: 1386فردوسي، (

منابع 
چـاپ  ج،4، به اهتمام دكتر محمـدمعين،       برهان قاطع ) 1362(خلف تبريزي، محمدحسين    ناب-1

.يركبير ام:تهران،پنجم

:تهـران ،تـصحيح حبيـب يغمـايي،   نامـه گرشاسـب ) 1317(احمدبنتوسي، ابونصرعلي   اسدي-2
.كتابفروشي بروحيم

.ات علميانتشار: ، تهرانفردوسي نامه) 1369(انجوي شيرازي، ابوالقاسم -3

. نشر آگاه:تهران،چاپ هفتم،پژوهشي در اساطير ايران) 1387(بهار،مهرداد -4

ــد ثعــالبي، حــسين بــن-5 ير (شــاهنامة كهــن) 1372(محمــس ــاريخ غررال ، ترجمــة )پارســي ت
. انتشارات دانشگاه فردوسي:مشهدسيدمحمدروحاني،

 بنيـاد ميـراث     :نيويـورك ،يكـم ، بخـش  هاي شاهنامه يادداشت) 1380(خالقي مطلق،جالل   -6
.ايران

.ترجمة مهردادبهار، توس: ، تهران بندهش) 1369(دادگي، فرنبغ -7

هاي ديگر يد گلشاه و متن   ، تهمورس و جمش   داستان گرشاسپ  ) 1378(29او.دست نويس م  -8
. نشر آگاه:تهرانترجمة دكتر كتايون مزداپور،

. فروهر:انتهر،2، جفرهنگ نامهاي اوستا) 1346(رضي،هاشم، -9
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 مؤسسة مطالعـات و تحقيقـات   :تهران،ترجمة مهشيد ميرفخرايي) 1367(روايت پهلوي،   -10
.فرهنگي

.نشر قطره:، تهرانهاي شكار شدهسايه) 1378(سركاراتي، بهمن، -11

.تهران:  ،اميركبيرسرايي در ايرانحماسه) 1352چاپ سوم (اهللا، صفا، ذبيح-12

: ، تهران 2 پاينده، ج  ، ترجمة ابوالقاسم  تاريخ طبري ) 1385اپ سوم   چ(طبري، محمدبن جرير    -13
.اساطير

: ج، تهـران  7مـول،  ، تصحيح ژولشاهنامة فردوسي) 1363چاپ سوم (فردوسي، ابوالقاسم   -14
.شركت سهامي كتابهاي جيبي

، بـه كوشـش دكتـر      ) براساس چاپ مـسكو    (شاهنامة فردوسي ) 1373(-------------15
.قطره: ج، تهران 9سعيد حميديان، 

:تهـران ج،8، به كوشش دكتر جالل خـالقي مطلـق،          شاهنامه) 1386 (--------------16
.مركز دائره المعارف بزرگ اسالمي

نامهاسطورة كهن گرشاسپ در منظومة حماسي گرشاسپ      ) 1351(قريب، مهـدي    -17
 .82-64، صص 1، ش1مجلّة سيمرغ ، س

، ترجمة ژاله آموزگـار و      هاي نخستين انسان شهريار   نمونه) 1386(آرتور  كريستن سن، -18
. چشمهنشر:  تهران،چاپ سوماحمد تفضّلي،

چـاپ  اهللا صـفا،  ، ترجمة دكتر ذبيح   مزداپرستي در ايران قديم   ) 1388 (------------19
.هيرمند:  تهران،ششم

. سمت:تهران،1، جنامة باستان) 1379(الدين كزّازي، ميرجالل-20

:  تهران   ،چاپ چهارم ، به اهتمام عبدالحسين نوايي،    تاريخ گزيده ) 1381( حمداهللا   مستوفي،-21
.اميركبير
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شـركت  :  تهـران    ،چاپ سوم ، ترجمة جهانگير افكاري،   ديباچة شاهنامه ) 1363(مول، ژول   -22
.سهامي كتابهاي جيبي

. نشر ايما: شيراز،گرشاسب در پوية ادبيات فارسي) 1376(نديم، مصطفي -23

:تهـران ،چـاپ چهـارم   ، ترجمـة بـزرگ علـوي،      حماسة ملّي ايران  ) 1369(نولدكه، تئودور   -24
.ارات جاميانتش

، سـاختار و قالـب، ترجمـة كيكـاووس         شاهنامة فردوسي ) 1384(هانزن، كورت هـاينريش     -25
. نشر فرزان:تهران،چاپ دومجهانداري،

. اساطير:تهران،چاپ دوم،تفسير و تأليف استاد ابراهيم پورداوود) 1387(يسنا، -26

، بـه كوشـش دكتـر بهـرام         تفسير و تأليف اسـتاد ابـراهيم پـورداوود        ) 1356(يشتها،  -27
. انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سومج،2وشي، فره
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∗∗∗∗دكتر فريدون طهماسبي

∗∗∗∗∗∗∗∗پگاه تالوري

ي شاهنامه بر جهانگشاسايه
)بررسي اشعار فردوسي در جهانگشاي جويني(

چكيده
پرسـت و   بخـش شـاعران و نويـسندگان وطـن        اشعار سترگ فردوسـي بـزرگ هميـشه الهـام         

ي اين بزرگاني است كـه بـيش از همـه از ديگـر            املك جويني از جمله   عط. دوست بوده است  ميهن
شاعران پيش از خود به فردوسي نظر داشته است و سي و پنج بيت از اشعار او را در تاريخ جهانگشا           

.به كار برده است
ي اين ابيات از شاهنامه به رعايت تناسب با نثر استوار و پر محتواي خـود         او با گزينش آگاهانه   

دوستي فردوسي را با تعهد و عشق خـود نـسبت بـه    پرستي و ايران   داشته و از طرفي روح وطن      نظر
ي فردوسي در جهانگشا نقش و رسالتي واحـد بـر عهـده             اشعار شاهنامه . ميهنش تلفيق كرده است   

گاه اين اشـعار نقـش توصـيفي        . ندارند بلكه جويني از آنها براي اهداف گوناگوني بهره جسته است          
اي تاريخي ياري داده است و گاه براي تنبه و آگاهي خواننده             مورخ را در شرح و بسط واقعه       دارند و 

جـويني در مـواردي ديگـر بـه ايجـاد ارتبـاط و تـشابه ميـان                  . انددر بيان رخدادي تلخ به كار رفته      
تـر از دالوران آن  وسيله بتواند تـصويري روشـن     هاي شاهنامه و جهانگشا پرداخته تا بدين      شخصيت

اين مقاله درصدد اسـت چگـونگي بـه      . هاي آنان در اختيار مخاطب قرار دهد      روزگار و شرح رشادت   
.كارگيري اشعار فردوسي در جهانگشاي جويني را بررسي نمايد

ي  فردوسي، جهانگشاي جويني، توصيف، تنبه، تشابه شاهنامه:كليد واژه ها
مقدمه

ني بنـابر نقـل نظـامي عروضـي در قريـه ي        استاد ابوالقاسم فردوسي حماسه سراي بزرگ ايرا      
330 يـا    329سال والدت او را حدود سـال        .  از ناحيه ي طابران طوس چشم به جهان گشود         "باژ"

اونسبت به ايـران  . فردوسي دهقان زاده بود و خاندانش صاحب مال و مكنت فراوان بودند           . گفته اند 
ردوسـي در سـتايش ايـران و نـژاد       و فرهنگ زبان ميهنش عشق مي ورزيد و اين نكته از عـشق ف             

∗  آزاد اسالمي واحد شوشتر دانشگاه عضو هيأت علمي
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر ∗∗

∗
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فردوسي سي سال از عمرش را به نظم شاهنامه پرداخت و مال و ثروتش      .ايراني بسيار مشهود است   
 )460-463 :1385صفا .(را در اين راه از دست داد تا بتواند تاريخ نياكان خود را جاودان سازد

 كتاب در جهت آرماني واال      در ميان شاعران بزرگ جهان هيچ يك براي به پايان رساندن يك           
فردوسـي  . آرمان او آرمان ملتي بزرگ در سـايه ي انـسانيت بـود            . جواني خود را به پيري نرساندند     

فردوسي به حكم خرد .معرف ملت ايران و فرهنگ پر شكوه باستاني اوست و براي مردم سروده شد           
چنانچـه مـي دانـيم      . نند و بـشنوند   شاهنامه را به نثر ننوشت تا تمام اقشار جامعه بتوانند آن را بخوا            

اشعار شاهنامه توسط شاهنامه خوانها در ميان توده هاي مردم نفوذ يافت و مردمـي كـه شـيفته ي             
پس شـاهنامه مظهـر سـترگي تـاريخ ،         . عدالت و دوستي بودند گوش جان به داستانهايش سپردند        

 )14-17 :1375رياحي .(فرهنگ و زبان ايراني گشت
 متعهد از ديار اهل قلم به نام عطاملك جـويني سـياه تـرين و تلـخ تـرين                سه قرن بعد مردي   

روزگار تاريخ ايران را بر صفحه ي كاغذ آورد تا آيندگان از رنج و دردهاي رفتـه بـر ايرانيـان عهـد                  
 خاندان او در دوره ي چيرگـي مغـول بـر           .عطاملك از خاندان بزرگ جويني است     .مغول آگاه باشند  
نـسبت ايـن خانـدان ، بيـانگر     . والگو عهده دار مشاغل حساس حكومتي بوده اند  ايران، تا روزگار ه   

پدر عطاملك يعني بهاء الـدين محمـد   . گفته ي ذهبي به فضل ربيع، وزير هارون الرشيد ، مي رسد         
بن محمد صاحب ديوان ، مردي عالم و اديب و مورد اعتماد هوالگو و حتـي اوكتـاي قـا آن بـوده                       

ق    متولد  .  ه623فرزندش عطاملك ، در سال      . لتي به او سپرده مي شد     است و ماموريت هاي دو    
او تحت پرورش پدر فاضلش با كارهاي ديواني آشنا شد و دبير خاص امير ارغـون گرديـد و در     . شد

سفرهايي كه همراه با امير ارغون به پايتخت مغولستان داشت ، اطالعات موثقي درباره ي چنگيز و           
ق  اميـر ارغـون ،      .   ه 654در سـال  . رد و در تاريخ خود از آن ها بهره جست           جانشينانش بدست آو  

او در تمام سفرها به ويژه در فـتح     . عطا ملك را براي سامان بخشيدن كارها به هوالگو معرفي كرد          
گويا در همين سفر است كه با اجازه ي خان ، براي ديدن كتاب              .قالع اسماعيليه مالزم هوالگو بود    

مـي  مي رود و كتاب هاي مفيد و آالت نجومي رصدخانه را نگه           » ميمون دز «يان به   خانه ي صباح  
اح را از كتـابي در همـين        جويني اطالعات مربوط به وقـايع حـسن صـب         . دارد و باقي را مي سوزاند     

جويني در واقعه ي فتح بغداد، همـراه        . به دست آورده است   » سرگذشت سيدنا «، معروف به  كتابخانه
24ق  حكومت بغداد ، عراق و خوزستان به او واگذار شـد  و مـدت    .  ه657 سال هوگوال بود و در   

در دوران حكومت عطا ملك بغداد بـسيار آبـاد شـد و بـسياري از     . سال عهده دار اين مسئوليت بود  
جويني ، در رساله ي تسليه ي االخوان و رسـاله ي ديگـري كـه در                 . خرابي هاي آن مرمت گشت    

ت به بيان رنج ها و سختي هاي خود مانند مصادره ي اموال و حبس اشـاره    ذيل آن نوشته شده اس    
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ق در موقان وفات يافت و جـسد         .   ه 681سرانجام جويني در چهارم ذي الحجه ي سال         . مي كند   
)            1210-11: 3  ،ج1366صفا، .(ش را در چرنداب تبريز دفن كردند

و قدرت بيان شيوا و استعداد خدا دادي كه داشت ، آفرينش اين سخندان بليغ با چيره ي زباني    
تـاريخ جهانگـشاي جـويني كـه        . ريخ ادبيات ايران بي نظيـر اسـت          كه در تا   آثاري گرانقدرپرداخت 

جلد نخـست ، تـاريخ مغـول اسـت كـه او دربـاره       . برترين اثر اوست ، در سه جلد نوشته شده است      
ن و جانـشينان او تـا مـرگ گيـوك خـان ، اطالعـات          چنگيز خان ، جنگ ها و حمله ي او به ايـرا           

جلد دوم ، تاريخ خوارزمشاهيان است كه وي به بيان مطالبي درباره ي            . سودمندي بيان كرده است     
جلـد سـوم تـاريخ      . قراختائيان، گورخانيان و فرمانروايان مغول از اوكتاي تا هوالگو پرداختـه اسـت            

. مدن هوالگو به ايران و نابودي اسماعيليه مي پـردازد         اسماعيليه است كه در آن به بحث راجع به آ         
 )                147 :1364،ريپكا(

يگاه شاهنامه درزبان و ادب پارسياهميت وجا-1

اني كند كار تنگـه ار تنگ مـ بز هي نامور نامه كز آب و رنگ                    
ه خوبي بسي داستانـــيد بان                      سراـــز شاهان فرخنده ي باست

در اين باغ آراسته چون بهشت                      ابوالقاسم طوسي اين تخم كشت 
 )22 :1371سجادي ،به نقل ازاديب الممالك                                   (

نهاي شگفت انگيز را روايت مي كند در آغـاز و جريـان تكامـل               ادب حماسي كه همواره داستا    
در ميـان  . ادبيات جهان وجود داشته است و ادبيات ايران نيز به اين مقوله اهميت خاصي داده است              

 )1 :1375ماسه، .(حماسه هاي ايراني شاهنامه از برتري ويژه اي برخوردار است
توانمنـدي انديـشه، قـدرت بيـان و     . سي اسـت شاهنامه يكي از گنجينه هاي ارزشمند زبان پار     

چه هر كـس    . صالبت طبع فردوسي باعث پرداخت زيبا و بي بديل داستانهاي شاهنامه گشته است            
امـا فردوسـي در ابـداع    . در فن بالغت كار كـرده باشـد در تنگناهـاي سـخن گرفتـار آمـده اسـت             

ره، محـاورات دل انگيـز و لطيـف و          هاي نو، مواقع فصل و وصل ،ارسال مثل ،تشبيه ،استعا         تركيب
 )45-47 :1350فروزانفر، . (ايجازهاي بليغ بي نظير بوده است

فصاحت كالم فردوسي و توان او در بيان انديشه ،انتقال معـاني ،سـادگي زبـان وپيوسـتگي و                   
 )265 :1362صفا، . (استواري در او كامال آشكار است

ر آن انسان با جهاني آشنا مي گردد كـه غمهـا و             شاهنامه نمونه ي بارز شعر واقعي است كه د        
در آن لحظه كه جان آدمـي بـا شخـصيت هـاي شـاهنامه               . شاديهايش فراتر از زندگي عادي است     

فردوسي تنها به خلق اثـر    . ارتباط برقرار مي كند و مي شكفد به لحظه ي ناب شعر دست يافته ايم              



مجموعه مقاالت
٢١٨٨

را آفريد كه روح ايراني را در طول تاريخ زنده و    حماسي ماندگار اهتمام نورزيده است بلكه او دنيايي         
 )163 :1381زرين كوب ،.(پر احساس نگهداشته است

شاهنامه عالوه بر آنكه آيت فصاحت و بالغت زبان پارسي است، احيا كننده ي غـرور ملـي و                   
هاي حماسـي و يـا حماسـه هـاي     باعث ايجاد انقالبي در نظم داستانافتخارات ايرانيان نيزهست

. ني و تاريخي گرديد هر چند هيچ يك از آثار ذكر شده بـه ارزش و مقـام شـاهنامه نمـي رسـند                     دي
شاهنامه در زبان و ادبيات فارسي از جهت مفردات و تركيبات، شيوه ي سـخن سـرايي و مـضامين            

 )227 :1362،صفا.(حماسي و غنايي و حكمي نيز تاثير داشته است
هنگ ايراني كه بيش از هر فرهنگ ديگـري از زبـان            فردوسي با آفرينش شاهنامه در حفظ فر      
زيرا فرهنـگ ايرانـي از عهـد اوسـتا تـا امـروز پيونـدي          . تاثير پذيرفته است نقش بسزا داشته است      

ناگسستني با زبان فارسي داشته است اگرچه شكل زبان در طول تاريخ هـزار و دويـست سـاله اش           
نيان بوده و فردوسي براي حفظ ايـن زبـان سـي            تغيير كرده است اما همه ي اينها زبان رسمي ايرا         

 )   62-63 :1364مينوي، .(سال از عمر بي بازگشت را به نظم شاهنامه پرداخته است
و تاريخ جهانگشاارزش تاريخي شاهنامه -2

يكي از مهمترين علومي كه ديدگاه انسان را به وسيله ي شناخت زندگي پيشينيان عميق مـي        
يي با تاريخ آدمي را از حيله هاي تحقير كننده و دل بستگي هاي زود گذر باز             آشنا. كند، تاريخ است  

تاريخ حلقه ي اتصال ديروز بـه امـروز و آينـده        . مي دارد و او را به درك باطن وقايع قادر مي سازد           
اين علم به ما مي آموزد كه حيات ما در ارتباط با جامعه و اقوام ديگر به وسيله ي يك رشته                     . است
در . ي متصل است و در حقيقت زنده كننده ي مفهوم وحدت در ميان تمام كاينات مـي باشـد                   نامرئ

اين شرايط انسان اسير پوچي نمي شود، روحش تصفيه مي گردد و در جستجوي كمـال بـال مـي                    
 )18-26 : 1383،زرين كوب( .تراند و وجدان او توسعه مي يابدگس

 از تاريخ پر فراز و فرود ايران مي زيسته اند، بـا  فردوسي و جويني كه هر يك در ادوار متفاوتي    
خلق آثارشان از حقايق سياسي و اجتماعي روزگاران گذشته ي ايرانيان پرده برداشته اندوهر يك به             

.شكلي رنجها و دلهره هاي قوم ايراني را به تصوير كشيده اند
امـا در ايـن   . ترديدي نيست مي كنددر اين سخن كه شاهنامه تاريخ ادوار پيشين ايران را بازگو       

شاهنامه سند تاريخي گرانبهايي . ميان بايد از قضاوتهاي سطحي در اصل تاريخ نگاري دوري جست       
است كه آداب و سنتهاي گذشته را با وجود عنصر خيال و اغراق در نهايت امانتـداري بـازگو كـرده                     

زنـدگي بـشر و اوضـاع اجتمـاعي     اطالعات مفيد اين اثر در باب آغاز تاريخ ، شرايط اوليـه ي   . است
شاهنامه زنجيره اي   . مردم در روزگار ساسانيان به مراتب از تمام منابع عربي و غير آن غني تر است               
 )259 : 1354،ريپكا.( پيوسته از رخدادهاي مستقل است كه بنابر نظم زماني بهم مرتبط گشته اند
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سكندر آغاز مي شـود وتنهـا بـا ذكـر     قسمت تاريخي اين اثر از مرگ داراي كياني و استيالي ا   
اما چنانچـه اشـاره شـد برجـسته تـرين بخـش تـاريخي            . چند بيت از تاريخ اشكانيان ياد مي گردد       
زيرا در كتاب خـداينامك كـه همزمـان بـا اواخـر دوره ي              . شاهنامه مربوط به دوره ساسانيان است     

 آن روزگـارو اسـناد و احـوال         ساساني به رشته تحرير در آمده است، نكات سودمندي از رويدادهاي          
پادشاهان عهد ساساني بيان شده واز اين طريق موارد يـاد شـده در شـاهنامه ي ابومنـصوري هـم           

در اين منابع، داستانها و خاطرات دل انگيزي از رامـشها و خوشـگذراني هـاي                .انعكاس يافته است  
هـاي عـصر    گها و كـامراني   عهد انوشيروان و جن   بهرام گور، نظم و ترقي اوضاع فرهنگي جامعه در        

اما فردوسي عالوه بر مطالب ذكر شده ي تاريخ ساساني در كتابهـاي  .خسرو پرويز اشاره شده است    
خداينامك و شاهنامه ي ابومنصوري بـه بررسـي شـرايط طبقـات اجتمـاعي، سياست،شـيوه هـاي                   

 : 1375،ريـاحي .(ان و دانايان نيـز پرداختـه اسـت     حكومتداري ايرانيان و اندرزهاي بخردانه ي شاه      
255( 

در بخش تاريخ ساساني شاهنامه، عهد حكومت انوشيروان و خردورزيهـاي او و كـار گـزارانش      
كه باعث شكوفايي عناصر نظم، قانون، عدالت و پيشرفت فكري و فرهنگي ايران آن روزگار گشته                

يروان در تبـاهي  پس از اين دوران جانشينان انوش. بود از برجستگي و حالوت خاصي برخوردار است  
با مرگ يزدگـرد    . پايه هاي قدرت ايران و غروب خورشيد شوكت اين مرز و بوم نقشي بسزا داشتند              

از اين پس به . بخش تاريخي شاهنامه به پايان مي رسد و بناي تاريخ پر شكوه ايراني فرو مي ريزد          
 )256-260:همان(.ردعقيده ي فردوسي تاريخ ايران نوشتن ندا

زيرا در اين ميان به مناظرات افـراد،        . اهنامه داراي تنوع و تازگي ويژه اي است       اين بخش از ش   
ترجمه ي كتب، جنگ و سياست، شكار و بزم و تفريح، جزئيات روابط ميان درباري و ويژگي هـاي                   

شاهان، پهلوانان ، سرداران، موبدان، حيربدان، دانـشمندان، موسـيقي دانـان،          : طبقات مختلفي چون  
 )214 : 1364،صفا.( سندگان نيز اشاره گشته استمترجمان ونوي

ايرانيان كهن به روابط عميق اجتماعي به عنوان واقعيتي ذهني نمي نگريستند بلكه آن را بـه                  
 )75 : 1388،ياحقي( . حيات واقعي خود تجربه مي كردندگونه اي ملموس در

مه ي فردوسـي بـه شـكلي        اما بايد به اين نكته اشاره داشـت كـه تـاريخ و افـسانه در شـاهنا                 
زيرا در بخش اساطيري شاهنامه، بشر اوليـه نخـستين پادشـاه            . ناگسستني با يكديگر ارتباط  دارند     

بنابراين افرادي چون كيومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشيد هم بنيانگذاران آيين تمدن بودند             . بود
او . ح محـدود نمـي كنـد      فردوسي تاريخ را به جنـگ و صـل        . و هم آيين حكومت داري را بنا نهادند       

ايـن  . تاريخ حقيقي را مبارزه آدمي با شر ديو ،شر دروغ، شر ظلم، شر جنگ و شر ويراني مـي دانـد                    
زيرا ايـن قـسمت از عنـصر افـسانه و           . مطلب درباره ي بخش تاريخي شاهنامه هم صدق مي كند         
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بيان شده اسـت  چنانچه براي اردشير بخشي از افسانه هاي مربوط به كوروش         . حماسه خالي نيست  
اگر چه شاهنامه بسان پلي دنياي باستاني ايران را بـه دنيـاي امـروز پيونـد مـي دهـد و فردوسـي         .

مي كوشد با كالم حماسه تاريخ حقيقي ايران را بازگو كند اما تمام زواياي ادوار تاريخي در شاهنامه             
 صـاحبان قلـم گذاشـته       منعكس نگشته است و فردوسي بخشي از تاريخ ننوشته را بر دوش ديگـر             

 )60-65 : 1381،زرين كوب( .است
پس از بيان ارزش تاريخي حماسه ملي ايران به جايگاه و مرتبه ي تاريخي ،تاريخ جهانگـشاي   

اين كتاب در سه جلد نگاشته شده است و مولف به نقل و شـرح ادوار تـاريخي           . جويني مي پردازيم  
آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد         . ه است مغول ،خوارزمشاهيان و اسماعيليان پرداخت    

در دوره ي حمله ي مغوالن به ايران نگارش آثار تاريخي رو به گسترش              . جلد نخست اين اثر است    
تـاريخ نگـاران دوره ي      . زيرا مغوالن به ثبت اقدامات و فتوحات خود عنـايتي خـاص داشـتند             . نهاد

عهد خويش بيان كردند و به جز تاريخ جهانگشاي جويني        مغول بازتاب روشني از وقايع مصيبت بار        
تواريخ برجسته ي ديگري نيز مانند نظام التواريخ، جامع التواريخ ،تاريخ گزيده و تاريخ وصـاف هـم                

با اين حال از ميان كتب ذكر شده اثر عطاملك           )15-16 : 1381،بهار( .به رشته ي تحرير در آمد     
او در شرح وقايع تاريخي بسيار دقيـق و ظريـف بـوده بـه               . استجويني از اهميت خاصي برخوردار      

گونه اي كه تاريخ نويسان پس از او گفته هاي جويني را تكرار كرده اند و برخي به افزودن نكـات                     
اثر جويني بر آثار خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني و وصـاف   . فرعي و حاشيه اي اكتفا نموده اند      

زيـرا او هـم دوره ي تهـاجم دوم       . برتري چشمگيري دارد  ) تاريخ وصاف   -جوامع التواريخ ( الحضره  
مغوالن به ايران بوده و خود به تركستان، سرزمين ايغوريان و مغولستان مسافرت كرده اسـت و تـا                   

جـويني از گفتـه هـاي       . حدي كه منابع در اختيارش بود كوشيده تاريخ مغول را به نيكي شرح دهد             
در حـالي كـه خواجـه       . اي در دسـتش بهـره ي كـافي بـرده اسـت            شفاهي مغوالن و يادداشت هـ     

)114-15 : 1366،بارتولد ( .رشيدالدين تنها از منابع كتبي مغولي استفاده كرده است
اما بايد به اين نكته اشاره كرد كـه گفتـه ي بارتولـد تنهـا دليـل برتـري جـويني بـر خواجـه                         

زيرا با مطالعه ي دقيق اين سه كتاب در مي     . حضره نيست رشيدالدين فضل اهللا همداني و وصاف ال      
) مباحـث اسـتخالص شـهرها    ( يابيم كه برخي مباحث عنوان شده توسط جويني آنقدر جامع است           

كه آن دو تقريبا مطلب قابل عرضي براي نقل بعضي وقايع تاريخي مشترك ندارند و تنها با نثـري                   
ر مورد طبقات ناصري جوزجاني، تاريخ كامل ابن اثير،         اين نكته د  . متفاوت ،مطالب تكرار شده است    

در ايـن ميـان پژوهـشگران       . حبيب السير خواندمير و روضه الصفاي ميرخواند هم صدق مـي كنـد            
عباس اقبال آشتياني، اشـپولر، شـيرين بيـاني، سـاندرز و         : معاصر ايراني و خارجي تاريخ مغول مانند      
اين سخندان بليغ با . شاي جويني توجهي ويژه داشته اندديگران در نگارش آثارشان به تاريخ جهانگ   
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چيره زباني، ظرافت وجودي و استعداد شگرفي كه داشت به آفرينش اثر گرانقدري پرداخـت كـه در      
.تاريخ ادبيات بي نظير است

در جلد نخست اين كتاب كه به شرح وقايع تاريخ مغول مي پردازد اين مباحث مـورد بررسـي                   
در اين اثر احوال مغول پيش از ظهور چنگيزخان، بقدرت رسـيدن خـان اعظـم و                 . قرار گرفته است  

اقدامات او پيش از حمله به ايران ،هجوم مغول به ايران ،شرح اسـتخالص شـهرهاي مـاورالنهر و                    
خراسان، مرگ خان بزرگ ،جانشيني اوكتاي و اقداماتش، دوره ي حكومت توراكينا خاتون، جلـوس              

 و اقدامات او، چگونگي انتقال قدرت از خاندان اوكتاي به تـولي پـس از                گيوك بر چهار بالش خاني    
.مرگ گيوك خان و بر تخت نشستن منكوقا آن شرح داده شده است

آنچه از تـاريخ بـر مـي آيـد آن     : وطن پرستي و ميهن دوستي فردوسي و جويني        -3
ه بر ايـن مـرز و بـوم         است كه ميزان وطن پرستي ايرانيان در روزگار شكست و غلبه ي اقوام بيگان             

اوج عنايت ايرانيان به زبان و مليت و افتخارات نياكان تا حدود قرن پنجم هجري               . آشكار مي گردد  
در اين محدوده ي زماني ايراني نژاده با ترجمه ي كتابهاي پهلوي به زبان عربي               . قمري بوده است  

ب و تـالش آنـان در بـسط و          حمله ي اعـرا   و نگارش تواريخ متعدد در باب شكوه ايران پيش از           
، صـفا (.گسترش زبان فارسي به تصوير جلوه هايي از روح غالب ميهن پرستي خـود پرداختـه اسـت              

1363 : 151        ( 
در ميان شعراي پارسي زبان فردوسي بيش از هر شـاعر ديگـري داراي خـصوصيت برجـسته                  

شاعري كـه  .  اشاره كرد"اعر ملي ش"چنانچه از عناوين برجسته ي استاد طوس مي توان به  . است
:قلبش همواره عشق ايران را فرياد مي زند و معتقد است كه

   بر اين بوم و بر زنده يك تن مبادران نباشد تن من مباد          ـــچو اي
   زن و كودك و خرد و پيوند خويشر و بوم و فرزند خويش     ــــزبهر ب

ه كه كشور به دشمن همــ   از آن بتن دهيم   همه سر به سر تن به كش
عواطف وطن دوستانه ي فردوسي روح بلند ايراني را چنان تسخير كرده است كه او را از ديگر                
سرايندگان پارسي زبان جدا مي كنـيم و او را بـه حقيقـت فرمـانرواي هـزار سـاله ي روح ايرانـي                       

 )52 : 1381رزمجو، .(مي دانيم
 دوستي فردوسي از نوع معنوي محض است كه براي احياي بزرگي و اتحـاد سـرزمينش                 ايران

 )115 : 1384،نولدكه .( اشتياقي وافر دارد
 هر ايراني در هر طبقه و درجه اي كه باشد نسبت بـه              ": عالمه ي بزرگ قزويني نوشته است     

".هيات اوليه استاست و اين از بديحال خود مقدار عظيمي از مليت خود را مديون فردوسي 
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در آن روزگاري كه مردم مغرب زمين از معناي مليت هيچ نمي دانستند ،شاهنامه نيرو بخش و       
 )18 : 1375،رياحي (.اقوام بيگانه بر ايران بوده استياور روزهاي تلخ چيرگي 

آن زمـان كـه     . شور عشق فردوسي به ايران زمين در سراسر شـاهنامه انعكـاس يافتـه اسـت               
 در دفاع از ميهن به پيكار با دشمنانشان مي پردازند يا چون به توصيف قهرمانان و اميـران                   ايرانيان

فردوسـي در شـاهنامه     .ايران مي رسد ميزان احساسات وطن دوستانه او بدرستي درك مـي شـود             
 مي  " آزادگان   " و   " آزاد مردان    " مي نامد و مردمش را       " شهر آزادگان    " و   " آزاد بوم    "ايران را   

ايـران  .اين تاكيد پيوسته نشان ديگري از مهر بي انتهاي فردوسي نـسبت بـه ايـران اسـت                 . واندخ
دوستي فردوسي او را بر آن داشت تا سي سال از عمر بي بازگشت را براي جـاودان داشـتن تـاريخ                   
( .ملي صرف كند و از نظم كاخ بلندي پي افكند كه دست بيدادگر روزگار قادر به تباهي آن نباشـد                   

 )54-55 : 1381،زمجو ر
ايراني با تكيه بر فرهنگ تابناك ماندگار از گذشته هاي دور در طول تاريخ همبستگي و هويت  

پـس از گذشـت چنـد       . ملي خويش را به روزهاي سياهي و تباهي هجوم دشمنان حفظ كرده است            
آنجا كه هنـوز  قرن از روزگار حيات فردوسي ايران محل تاخت و تاز قوم بدوي مغول قرار گرفت تا           

مغوالن به انتقام نـابخردي سـلطان محمـد         .سينه ي تاريخ از آتش ميهن سوز مغول تفسيده است         
خوارزمشاه و كشته شدن تعدادي از بازرگانان مغولي ايران را عرصه ي غارت خود سـاخته و شـش                   

ن گشته و   در چنين بستري رسالت اهل قلم سنگي      .ميليون ايراني را از نعمت حيات بي بهره ساختند        
روح حساس هنرمند ضربه اي عميق نشسته بر پيكر جامعه را بر نيكي درك مي كند و به نگـارش                   

در ميان تاريخ نگاران ايـن دوره عطاملـك جـويني         . رنجها و مصيبتهاي گذشته بر مردم مي پردازد       
ـ       .حق وطن دوستي خود را به معناي واقعي كلمه ادا كرده است            ديل جويني با بصيرت و ذوقي بي ب

توانسته است مشاهدات و دانسته هاي خود را توسط انديشه اي رفيع و قلمي نغز به آيندگان منتقل             
او با گزارش دقيق وقايع تاريخي عهد چنگيزخاني و جانشينانش حقايق اين مقطع زماني را به                . كند

جامعه و انتقـال  در آن روزگار كه بيان صريح هنرمند در انتقاد از شرايط   .طور جامع بيان كرده است    
درست حوادث عهد مغول بيم جان را به همراه داشت، جويني به مدد نثر آراسته به آرايه هاي ادبي                   

. به بيان واقعيتهاي تاريخي پرداخت تا مايه ي آگاهي و عبرت آيندگان باشد
با تفكـر   . او توانست بوسيله ي خلق تصاوير ناب باطن و عمق وقايع عهد مغول را آشكار سازد               

در شيوه ي بيان و نحوه ي استعمال كلمات براي خلق تصاوير ادبي در اين اثر يا آثار مشابه در مي             
يابيم كه آنچه هنرمند در تخيل خود مي آفريند تا حدودي منبعث از مناظري است كه پيش از ايـن      
( .مشاهده كرده است و قصد دارد هيجان حاصل از شهود خود را در خاطر خواننـدگان ايجـاد كنـد              

)2-3 :1364،يكاني 
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با تاملي در تاريخ جهانگشا در مي يابيم كه جويني با روحي سرشـار از مهـر وطـن نـسبت بـه       
وضعيت نابسامان ايران و ظلم هايي كه مغوالن بر ايران تحميل داشتند عنايت كامل داشته است و      

. دازدبا كالمي روشن به توصـيف اوضـاع آشـفته ي حكومـت مغـول و عناصـر حقيـرش مـي پـر                       
 )327 : 8 ج1374،راوندي(

توان گفت كه فردوسي و جويني تمام سهم وطن پرستي و ميهن دوستي خويش            به جرات مي  
را بوسيله ي خلق آثار گرانقدرشان در جاودان ساختن فرهنگ و خـصلتهاي برجـسته و بـي ماننـد                     

ه ي خود را مي گيـرد تـالش   ايرانيان ادا كرده اند و بنابر نظريه ي ارسطو كه هر اثري بالطبع نتيج    
اين دو شخصيت برجسته كه با خلوص كامل همراه بوده ماندگاري آثارشـان را بـه همـراه داشـته                    

.است
بازتاب اشعار شاهنامه ي فردوسي در تاريخ جهانگشاي جويني-4

با توجه به مباحث مطرح شده در عناوين پيشين مي توان بـه ويژگيهـاي مـشترك شخـصيت       
فردوسي در روزگاري مي زيست كه ايران پس از تحمـل آالم جراحـات              .  پي برد  فردوسي و جويني  

قوم ترك غزنوي قرار گرفـت و ايرانـي آزاده در فرسـايش فـشارهاي     حمله ي اعراب مورد هجوم
فردوسي شـاهد حـساس رنجهـا و دردهـاي          . اجتماعي، سياسي بر استوار ماندن خويش مي كوشيد       

در ايـن   . اره آرزوي ايراني آزاد و آبـاد را در دل داشـته اسـت             مردم روزگار خويش بوده است و همو      
مغوالن زيبـاترين  . ميان عطاملك جويني نيز در شوم ترين روزگار تاريخي ايران پرورش يافته است 

قتل و جنايت و    . و معمورترين واليات اين مرز و بوم را در زير سم اسبانشان با خاك يكسان كردند               
.براي ايرانيان بودغارت تنها ارمغان مغوالن 

سوخته شدن كتابخانه ها ،از بين رفتن طبقـه ي روشـنفكر جامعـه و قتـل دانـشمندان باعـث         
ركورد فرهنگي جامعه گشت و در اين ميان فساد دستگاه سياسي و بقدرت رسيدن افراد نو كيسه بر     

مي زيست امـا  هر چند جويني در دوره ي دوم حمله ي مغوالن به ايران   . وخامت اوضاع افزوده بود   
بنـابراين  . پيكره ي جامعه ي ايران از وقايع عهد چنگيز خاني و جانشينان او هم چنان تب دار بـود                  

فردوسي با آفرينش حماسه ي ملي ايران به تاريخ و آيين زندگي ايرانيـان باسـتان تـا اواخـر عهـد                 
نيز با نگارش تاريخ ساساني حياتي ابدي بخشيد و گرد نسيان از اين برهه ي تاريخي زدودو جويني          

جهانگشا و افشاي جامع مصائب رفته بر ايرانيان عهد مغول به رسالت خطير اهل قلـم كـه همـاره                    
جويني در اثر مانـدگارش سـي و پـنج بيـت از ابيـات      .درد وطن در سينه داشته اند عمل كرده است   

 بوده و اين اصـالت در       شاهنامه اي كه هميشه ايام يادآور اصالت ايرانيان       . شاهنامه را گنجانده است   
جويني بنابر روح آگـاه و قريحـه        . ميان سطور خونين تاريخ مغول رنگ نيستي بر خود نگرفته است          

.     ي توانايش  ازنقل ابيات فردوسي هدفي واحد را در نظر نداشته است



مجموعه مقاالت
٢١٩٤

اشعار شاهنامه ي فردوسي در تاريخ جهانگشا نقش و رسالتي واحد را بر عهده ندارند و جويني                 
گاه اشعار فردوسي نقـشي توصـيفي دارنـد و    . براي اهداف گوناگوني از اين ابيات بهره جسته است   

مورخ را در شرح وبسط  واقعه ي تاريخي ياري داده است و گاهي براي تنبه و آگـاهي خواننـده در                      
ن جـويني در مـواردي ديگـر بـه ايجـاد ارتبـاط و تـشابه ميـا                 . بيان رخدادي تلخ به كار رفته انـد         

شخصيتهاي شاهنامه و تاريخ جهانگشا پرداخته است تا بـدين وسـيله بتوانـد تـصويري روشـنتر از                   
اينـك بـه بررسـي جايگـاه ابيـات          .دالوران آن روزگار و شرح رشادتها و دليرهاي آنان داشته باشد            

.شاهنامه در تاريخ جهانگشا مي پردازيم

گشا تشابه موضوعي ميان ابيات شاهنامه و تاريخ جهان4-1
جويني در هشت قسمت از تاريخ جهانگشا با بهره گيري از چهارده بيت از ابيات شـاهنامه بـه                   
گونه اي كامال آگاهانه و هدفمند به ارتباط و تشابه وقايع و شخـصيتهاي تـاريخي و پهلـواني ايـن            

او در اين ميان براي بارز كـردن و تاكيـد بيـشتر بـر ويژگـي هـاي فـردي                     . حوادث پرداخته است    
اين ابيات با تكميـل  . دالوران عهد مغول  يا كيفيت لشكر مغول از ابيات شاهنامه مدد جسته است         

.تصاوير خلق شده توسط جويني و تاثير گذاري اثر بر زيبايي متن نيز افزوده است 
شواهد اين دست ابيات1.1-4

يا به آواي كوسوا نيلگون شد زمين آبنوس                        بجوشيد درــه
  سپاهي كه آن را كرانه نبود        به انگشت لشكر به هومان نمود                  

 ) 60 : 1385،جويني                                                                              ( 
مت لـشكر كـشيدن   در شاهنامه ي حكيم طوس اين ابيات در داسـتان رسـتم و سـهراب قـس             

هنگامي كه سپاه عظيم و مجهز ايـران بـه سـوي دژ تورانيـان لـشكر                 . كاووس با رستم آمده است    
كشي مي كند ،سهراب به باالي دژ مي آيد و از تماشاي لشكر ايـران مبهـوت مـي گـردد در ايـن                

:مجال فردوسي در وصف سپاه ايران چنين مي گويد
ان هوا تيره گشتـ  كه از گرد ايشيكي لشكر آمد ز پهلو به دشت          

ي ز نعل و ز پيلــــبجوشيد گيتسراپرده و خيمه زد بر دو ميل                      
  همي كر شد گوش از آواي كوسهوا نيلگون شد زمين آبنوس                      

 )152 : 2،ج1388خالقي مطلق ،     ( 
جويني اين دو بيت را در ذكر توجه خان جهانگشاي بـه ممالـك سـلطان و اسـتخالص اتـرار             

آن زمان كه لشكر مغول به كنار دروازه شهر اترار مي رسند، غاير خان حاكم اتـرار بـر                   . آورده است 
 از لشكر انبوه و ":ي در اين باب مي گويدجوين. فراز ديوار قلعه مي ايستد و سپاه مغول را مي نگرد          
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صحرا دريايي يافت در جوش و هوايي از بانگ اسبان با برگستوان وزئيـر شـيران در   ،گروه با شكوه 
 )60 : 1385جويني،  ( "خفتان در غلبه و خروش 

جويني براي درك بهتر و تاكيد بيشتر بر عظمت و فراواني سپاه مغول آنها را به سپاه پر شكوه            
او حيرانـي غـاير خـان در        . ايران در نبرد با لشكر تورانيان به سر كردگي سهراب مانند كرده اسـت             

هنگام نظاره ي سپاه مغول را بسان بهت سهراب مي داند تا عجز و پشيماني حاكم اترار را از عمل                    
ب بـراي  بايد به اين نكته اشاره داشت همانگونه كـه انديـشه ي سـهرا         .  نابخردانه اش بارزتر سازد   

فرمانروايي پدر و خود بر ايران و توران ريشه در طمع و خامي سهراب داشت ، تصميم غاير خان در           
تحريك سلطان محمد خوارزمشاه براي كشتن بازرگانان مغولي كه باعث هجوم مغوالن بـه ايـران                

.گشت بسيارنا معقول بود و فرجام هر دو واقعه چيزي جز مرگ و تباهي نگشت 

1.2-4
داران توران گروهــــ نام باهـ    كمرا ديده در جنگ دريا و كوه                 

        چه كردم ستاره گواي مست                       به مردي جهان زير پاي منست
 )69: 1385جويني ،      ( 

چون رسـتم بـه نبـرد سـهراب مـي رود،      . آمدده است اين دو بيت در داستان رستم و سهراب     
:سهراب از دالوريهاي خود چنين مي گويد

   ترا خود به يك مشت من پاي نيستبه آوردگه بر مرا جاي نيست                    
الـــــار ســيافت يالت ز بسي ستم ال                       ـبه باال بلندي و با شاخ و ي

مـي  چون رستم به سهراب مي نگرد و سخنان او را مي شنود آن سر فـراز را اينگونـه پاسـخ                    
:دهد

گرم زمين سرد وخشك و سخن چرب و جوانمرد نرم                   نرم اي: بدو گفت
اهــــــدم سپن پست كرــري بسي ديدم آوردگاه                    بسي بر زميـــبه پي

نــــودم شكــــنديدم بر آن سو كه بن                   ـتبه شد بسي ديو در چنگ م
گــــــده ماني مترس از نهنـــاگر زنبيني به جنگ                   ن مرا تا بـنگه ك

روهـــوران گـــــداران تــــكه با نام دريا و كوه                 را ديده در جنگــم
اي منستــان زير پـــردي جهـــ به مه گواي منست                  ه كردم ستارــچ

 )170 : 2، ج1388خالقي مطلق،                                                                    ( 
 مي در اين ابيات رستم گستاخي و سبكسري سهراب را با بيان گوشه اي از رشادتهايش جواب      

.جويني اين دو بيت را در باب شخصيت تيمور ملك، امير خجند، بكار برده است. گويد
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چون امير تيمور ملك در زمان هجوم مغوالن براي استخالص خجند به نبـردي مردانـه مـي                  
پردازد و از چنگ آنان مي گريزد به سوي سلطان محمد خوارزمشاه كه در راه شهرستانه بـوده مـي     

سلطان خدمت شايسته مي كند و پس از مدتي براي پيوستن به جرگه صـوفيان بـه   رود و مدتها به  
در ايـن  . اوپس از چندي هواي وطن مي كند و به سوي پسرش باز مـي گـردد          . سوي شام مي رود   

) پسر شـشم اوكتـاي  (، اما در اثناي راه توسط قدقان     ميان براي ديدار منكوقاآن رخت سفر مي بندد       
جويني پس از بيان اين مطالب دو بيت ذكر . يمور ملك را زنداني مي كنند  دستگير مي شود و امير ت     

 )68-69 : 1385جويني،( .طرح مي سازدشده از شاهنامه را م
گويي جويني با آوردن اين ابيات عالوه بر دالوريهاي آنان به تشابه اتفاقي كـه بـراي ايـن دو          

كـه مظهـر   ) اميـر تيمـور ملـك    _مرسـت ( زيرا هر دو شخـصيت    . بزرگ مرد رخ مي دهد نظر دارد      
مردانگي و جنگاوري هستند و به روزگار جواني دشمنان فراوانـي را منكـوب سـاخته انـد بـه سـن                      

. مورد توهين و آزار قرار مي گيرند      ) قدقان  _سهراب( كهنسالي در مقابل دو جوان بي تجربه و خام          
دست رستم كشته مـي شـود و        هر چند ميان عاقبت شخصيتها تشابهي وجود ندارد زيرا سهراب به            

پس در فرجام كار رستم و امير تيمور ملـك در ايـن   .قدقان دستور قتل امير تيمور ملك را مي دهد  
جويني در ابتداي مبحث استخالص خجند درباره ي امير تيمـور ملـك مـي          . جايگاه اختالف است    

ز غاشـيه داري او     او بـودي جـ    تيمور ملك بـود كـه اگـر رسـتم در زمـان              ) خجند( امير آن    ":گويد
 )66 : 1385جويني ،( ".نكردي

او اين سخن را از اين نظر بيان مي دارد كه در روزگار هجوم مغول به ايـران سـپاه ايـران بـا                        
 البته داليل ديگر كه در اين مجـال         -وجود تعداد بيشتر به سبب داشتن فرمانده هان خائن و فاسد            

ون امير تيمور ملك كه تا پاي جـان در مقابـل            شكست خورد و وجود افرادي چ     -قابل بحث نيست    
.مغوالن به دفاع مي پردازد در آن برهه ي زماني بسيار ارزشمند بوده است

نگه كن سحرگاه تا بشنوي                         ز بلبل سخن گفتن پهلوي1.3-4
اله زو يادگاردارد جز از نـ  نهمي نالد از مرگ اسفنديار                       

 )103 : 1385جويني،                                                                               ( 
فردوسي نغمه سرايي بلبـل بـه هنگـام         . اين ابيات در آغاز داستان رستم و اسفنديار آمده است         

اسفندياري كه چـون بـه راه       . ندسحر را بسان نوحه اي مي داند كه از غم مرگ اسفنديار ناله مي ز              
حـال بـا وجـود آمـدن فـصل بهـار و شـنيدن آواز                . غرور قدم نهاد الجرم به چاه مرگ اسير گشت        

.طربناك دستان بايد سرود ناكامي اسفنديار را انتظار داشت 
جويني اين دو بيت را در قسمت ذكر مراجعـت چنگيزخـان آورده اسـت و در ابتـداي سـخن ،             

 را يادآور مي شود كه چگونه سبزه مانند ماتمزدگان سر بر مي آورد و بلبالن و       آمدن بهاري غمگين  
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گـل از حـسرت و مـصيبت        . فاختگان و قمريان سحرگاهان بر شاخه هاي درخت ناله سر مي دهند           
.مرگ جوانان وطن جامه مي درد و سرو آزاد از غم فناي سرو قامتان دلير ايراني پشت خم مي كند

رشـادت ،   هر جوان ايراني بي جان گشته بدست مغـوالن را در كرامـت ،              در اين ميان جويني   
.     ي مرگشان خاك بر سر مي كند       دفاع از ميهن و ايثار جان اسفندياري مي داند كه روزگار از غصه            

 ) 102 :1385جويني، (
:همانگونه كه فردوسي درباره ي اسفنديار چنين مي گويد

 بمردي برآهيخت شمشير كينو اسفندياري كه از بهر دين    ــچ
دكار هرگز نيازيد دستـه بــجهان كرد پاك از بد بت پرست                 ب

ا جور سوي خاك آمدشـسر تالك آمدش                 ـواني هــروز جــب
 )361 :5،ج1388خالقي مطلق ،                                                                   (

تمام ويژگيهاي ذكر شده در ابيات باال در باب جوانان جان بر كف عهد مغول صدق مي كند و           
.جويني به نيكي ميان اين شخصيتها ارتباط برقرار كرده است

ت سر افكنده ايمـان ورايــه فرمــبر است و ما بنده ايم            پدر شهريا1.4-4
 )133 : 1385جويني ،                                           (

اين بيت در قسمت فرستادن اسفنديار بهمن را به نزد رستم آمده است تا پيغامش را بوسيله ي       
.پسرش به رستم برساند
وزش گروگان كنيــه پـروان را بي                   ـرمان كنــچو اينجا بيايي و ف

اندار شيرــدرم آن جهــ به جان پر                    ــشيد و روشن روان زريبه خور
ن اختر و ماه راــروزم ايــرافـــاه را                     بـكه من زين پشيمان كنم ش

دم گناهـو ديـــي از تــكه من چند ازين جستم آرام شاه                     وليكن هم
ك زمان نگذرمــان او يــرمــزفن كهترم                     ــمپدر شهريار است و 

 )315 :5 ،ج1388خالقي مطلق،  (
او در ايـن ميـان      . در اين ابيات اسفنديار از رستم مي خواهد كه خود را تسليم گـشتاسب كنـد               

. پدر است و انجام فرامينش را بر خود واجب مي داندمطيع بي چون و چراي اوامر
جويني اين بيت را در قسمت ذكر جلوس پادشاه جهان قاآن در مسند خاني مطرح كرده اسـت            
كه چون چنگيزخان پسران را نزد خود فرا مي خواند تا از ميان آنها جانـشيني برگزينـد، پـسران را                      

 نفر به مقام خاني برسد و همگي نمي توانيد حاكم           موعظه مي كند كه الجرم از ميان شما بايد يك         
در اين زمان پسران به شرط ادب و اطاعت در مقابل پدر زانو زدنـد و بيـت ذكـر شـده را در        . باشيد

اهت ميان اسفنديار و ــــپس شب)133 :1385جويني، .(دـر زبان راندنفرمانبري مطلق از اوامر پدر ب
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.يد و شرط سخنان پدر استچنگيزخان در اين مطلب پذيرش بي ق
وانگي ماند اين داوري ــه ديـــ  ب بر ژرف دريا بري             چو قطره1.5-4

 )177 :1385جويني،                         (
چون كاموس، سپهبد سپاه تركـان،  . اين بيت در قسمت رزم رستم با كاموس آورده شده است         

 قصد نبرد با او را مي كند و رستم با اين ابيات او را از قـدرت          هماورد مي طلبد مبارزي به نام الواي      
. وتوان كاموس آگاه مي كند 

ن ترك بيدار باش ــه آورد از ايــبدو گفت رستم كه هشيار باش                 ب
ايگه پاي خويشــر جـــمشوغره ز آب هنرهاي خويش                 نگهدار ب

وانگي ماند اين داوري                                    ـــه ديـــري                  با بــچو چشمه بر ژرف دري
)192 :3،ج1388خالقي مطلق، (

در اين بخش جـويني بـه   . ر قسمت ذكر صادرات قاآن آمده استدر تاريخ جهانگشا اين بيت د  
اه دو شيشه ي مرواريد به نـزد  ذكر داستاني از اتابك شيراز مي پردازد كه برادرش تهمتن را به همر     

قاآن دستور مي دهـد تـا       ،و اعتباري در تحفه ي خود مي بيند       چون تهمتن ارزش    . ن مي فرستد  قاآ
پس ايـن گونـه     .  و در جام شراب حاضران قسمت كنند       صندوقي از مرواريدهاي درشت حاضر كنند     

)177: 1385جويني ،(.كار گشت بي قدري هديه ي اتابك آش
كـاموس  . جاورت دو شخصيت كاموس و اوكتاي به عظمت وجوديشان نظر داردم   جويني از

از اين . در جنگاوري و قدرت جسماني مطرح است و اوكتاي در بخشش و سعه روحي شاخص است          
.روي اين بيت درباره ي هر دو شخصيت صدق مي كند

 بديدوي رودش به خشكيـ بدان سد          ار از پسش بنگريــديــو اسفنــچ1.6-4
ده پيل است با شاخ و بردــاين را نخوانيد مرد            يكي زنـي گفت كــهم

م همي رفت جويان راهــه رستــكهمي گفت و مي كرد از آن سو نگاه       
 )100 :1385جويني ، (

چون رستم پس از نبرد اوليه از اسفنديار مي         . اين ابيات در داستان رستم و اسفنديار آمده است        
خواهد كه امشب از جنگ بياساييم، اسفنديار در هنگام بازگشت او را مي نگرد و فردوسي اين ابيات        

:رااز زبان اسفنديار مي گويد
زنده پيل است با دار و برد يكي همي گفت كاين را مخوانيد مرد                   

 از آن زخم پيكان شده پر شتابستگي ها بر آب                رد با خـذر كــگ
امگارـاي داور كــ همي گفت كده بد اسفنديار                  ــانــي بمــشگفت
 ) 391 :5 ،ج1388خالقي مطلق،(تيزمان و زمين را تو آراسه خود خواستي     ـ كان آفريدينچ
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جـويني ايـن   . پهلوان ايراني در پيلتني و دالوري رستم را مي ستايد و او را بي نظير مـي دانـد       
چون سلطان جالل الـدين     .  آورده است  "ذكر توجه جهانگشاي به حرب سلطان     "ابيات را در بخش     

 ي خوارزمشاه در مصاف با لشكر چنگيزخان بسان شيري خشمگين مي ستيزد آن زمان كه عرصـه         
چنگيزخان از رشادت   . نبرد را بر خود تنگ مي بيند به آب سند مي زند و چون برق و باد مي گريزد                  

 )100 :1385جويني، (" چنين بايداز پدر پسر": او حيران مي شود و به پسرانش مي گويد
سلطان جالل الدين بر خالف پدرش سلطان محمد خوارزمشاه بـسيار شـجاع و جـسور بـود و            

هاي غلط پدر را به او ياد آوري مي كرد و مقابله با مغوالن را تنها چاره ي غلبه بر                    تهمواره سياس 
.آنان مي دانست و مرگ با عزت را بر زندگي خفت بار ترجيح مي داد

دشـمن بـزرگ    "مغوالن از ميان تمـام مخالفـان چنگيزخـان تنهـا جـالل الـدين را بـه نـام                     
ــ "چنگيزخــان ــد و امــروزه مغــوالن تنهــا ي ــد  ناميدن ــدين را زنــده مــي دارن .                  اد ســلطان جــالل ال

 )209 :1369پرشرون، (
 پهلوان رستم برابر مي كند و       شاهنامهاز اين روي جويني شخصيت سلطان جالل الدين را باابر         

از اين طريق بر جانفشاني هاي بي دريغ سـلطان جـالل الـدين و منزلـت و مقـام رفـيعش تاكيـد                        
.مي كند
ارــر دشت پيش حصــ كشيدند بده ي شهريار                وز آن پس سرا پر1.7-4

جايد ايچ بر دشت هموارـانــ نمزبس خيمه و مرد و پرده سراي                  
 )75 :1385جويني،    (

مه اين بيت در قسمت خشم كاووس شاه بر رستم در داستان رستم و سـهراب آمـده                  در شاهنا 
سهراب . است كه چون كاووس با رستم به بزم مي نشيند فرداي آن روز سپاهي انبوه را گرد آوردند                 

او در دل هراسـي از      . به باالي ديوار قلعه مي آيد و با انگشت سپاه را به هومـان نـشان مـي دهـد                   
ر ميان سپاه گران ايرانيان مرد جنگي را نمي يابد كه توان پايـداري و مقاومـت در                  دشمن ندارد و د   

پس به ميگساري مشغول مي شود و فردوسي لشكر ايـران را چنـين توصـيف        . برابرش داشته باشد  
:مي كند

ارـر دشت پيش حصــ كشيدند برده ي شهريار             ــراپـو ســوز آن س
ر كوه جايــ نديدند بر دشت و برده سراي               مرد و په وـس خيمــزب
ر دشت لشكر كشيدـشب تيره ب جهان ناپديد               و خورشيد گشت ازـچ

ميان بسته مر جنگ را كينه خواه شاه              ه نزديكــامد بـــن بيــتهمت
)  154 :2،ج1388خالقي مطلق ،   (
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باري در ذكر اسـتخالص     . جويني از بيت دوم در دو قسمت از تاريخ جهانگشا مدد جسته است            
امـا در ايـن جايگـاه    . بخارا و ديگربار در ذكر جلوس كيوك خان در چهار بالش خـاني آمـده اسـت           

. ران در شاهنامه نظـر دارد     جويني عالوه بر جنبه ي توصيفي به تشابه كيفي لشكر مغول و لشكر اي             
ق بـا  . ه617اين بيت در ذكر استخالص بخارا آورده شده كه چون چنگيزخان در اوايل محرم سال            

لشكري انبوه بر اطراف شهر بخارا نزول مي كند، در بيان شرح عظمت و فراواني لشكر مغول آن را         
اگر چه ميان شخصيتهاي ايـن  . دبا سپاه ايران در نبرد با تركان به سر كردگي سهراب مانند مي كن          

دو واقعه هيچ سنخيتي وجود ندارد ليكن ويژگي مشترك ذكر شده عامل ارتباط اين دو مطلب مـي                  
.باشد

  نماند ايچ بر دشت هموار جاي و پرده سراي                زبس خيمه و مرد
 )190 :1385جويني ،  (

اين بيت چنانچه پيش از اين اشاره شد در قسمت خشم كاووس شاه بر رستم در داستان رستم            
جويني اين بيت را در ذكر جلوس كيوك خـان          . و سهراب آمده است كه شرح كامل آن ارائه گشت         

ي ميهمانان اشاره   اين بيت بار ديگر به شكوه مراسم خاني و فراوان         . در چهار بالش خاني آورده است     
زيرا هنگامي كه شاهزادگان . دارد همانگونه كه فردوسي سپاه ايران را عظيم و انبوه معرفي مي كند   

و بزرگان از اطراف به همراه لشكر و حشم در رسيدند جمعيتي گرد آمد كه از بسياري آنان گـستره                    
نبوهي جمعيت از اين بيت     پس جويني براي تاكيد بر ويژگيهاي عظمت و ا        . ي بيابان تنگ شده بود    

.شاهنامه استفاده كرده است
 ابيات شاهنامه ي فردوسي كه در تاريخ جهانگشا نقش توصيفي دارند2-4

جـويني در پـانزده   . اين بخش بيشترين ابيات شاهنامه در تاريخ جهانگشا را شـامل مـي شـود          
ن اشعار بـراي بيـان و   او از اي. قسمت كتاب از بيست و يك بيت توصيفي شاهنامه مدد جسته است       

در بخشهاي استخالص شهرها از ابياتي كه به آمدن روز وشـب  . توصيف دو مطلب بهره برده است    
در شاهنامه اشاره دارد استفاده كرده و اينگونه به استواري زيبايي و تاثيرگذاري بيـشتر نثـر افـزوده                 

ي اوكتاي و گيـوك خـان       بخش ديگر ابياتي است كه در توصيف اجراي مراسم قوريلتاي خان          . است
. بيان شده كه به وضعيت مراسم جشن خاني و گاهي به چگونگي شكوه خان بزرگ پرداخته اسـت                 

.پاره اي از اين قسم توصيفات به ابياتي كه فردوسي در وصف بهار سروده است باز مي گردد
 جايگاه ابيات شاهنامه در باب آمدن روز و شب در تاريخ جهانگشا4–2 . 1

پردازي، مضمون آفريني و ژرف نگري در بكارگيري واژه هاي اندك براي خلق تـصاوير       خيال  
گويي شاعر با وصف طبيعـت جلـوه و   . با شكوه طبيعي از ويژگيهاي برجسته ي شعر فردوسي است       

اين نكات در توصيف طلوع و غروب خورشيد بيش از هر پديده            . جاذبه ي ديگري به آن مي بخشد      
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او از رنگ هـاي گونـه گـون صـبحگاهي و شـامگاهي و نيـز از نـام         . ستي طبيعي ديگري هويدا   
جويني بـه تـاثير و زيبـايي ايـن دسـت از ابيـات          .ابزارهاي جنگي ابياتي شگفت انگيز آفريده است        

شاهنامه به نيكي آگاه بوده و در سه مـورد بـراي بيـان كيفيـت گـذر زمـان از آنهـا بهـره جـسته                           
 )61 :1368ناظري، .(است
رــد پــردون بيفكنــه زاغ گــ سيورشيد تابان بگسترد فر           چو خ4–2 . 1 . 1

 )88 :1385جويني ، (
اين بيت در ابتداي جنگ دوم سهراب با رستم آمده است و فردوسي داستان را اينگونه روايـت            

:مي كند
ه آرامش و خواب بودــدگر نيمار سهراب بود»ـزشب نيم گفت

داخت پرـران بينــه زاغ پــسير                  ـو خورشيد تابان بگسترد فچ
انـاي ژيــر اژدهــنشست از بر بيان                  ــوشيد ببــن بپــتهمت
ه سر برز آهن كالهــاده بــنهآوردگاه                 دان دشت ــامد بــبي
ا آز خويشي بودــه بــادا كــمبر بيشي بود            ه تلخي از بهـهم

 ) 179 :2،ج1388خالقي مطلق ، (
اين بيت در جريان استخالص شهر سمرقند بيان شده است كه چـون چنگيزخـان بـه همـراه                   

شـاهنامه آورده   لشكرش سه روز متوالي به نبرد پرداختند در بيان كيفيت آمدن روز چهارم اين بيت                
حشم مغول چيره و دلير و اهالي سمرقند      ":شده است جويني در ادامه ي اين مطلب چنين مي گويد          
چنانچـه آشـكار اسـت       )88 :1385جويني،  (".متردد راي تدبير جنگ از سر گرفتند و پاي در نهادند          

مـدن روز بكـار   اين بيت تنها براي تكميل مطلب ، زيبايي متن و تاثيرگذاري بيشتر در جهـت بـاز آ     
.رفته است
رخ بلندــه چــد بــر آمــانه بــ چو افكند خور سوي باال كمند         زب4–2 . 1 . 2

 )66:، 1385جويني (
اين بيت در داستان رستم و سهراب و در گفتار پرسيدن سهراب نـشان خيمـه هـا را از هجيـر         

.آمده است
ه چرخ بلندـــر آمد بــانه بـــزب كمند               چو خورشيد بنداخت زرين

نشست از بر چرمه ي خوب رنگنگ               ان جـپوشيد سهراب خفتــب
روي بر سرشـخسرــي مغفــيكدر برش              ـد آور افكنده انـــرنــپ
ايي كه ايران سپه را بدـه جــ بال گزيد              اـد بــي تنــامد يكــبي

 )  156 :2،ج1388خالقي مطلق ،(
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هنگامي كـه  . جايگاه اين بيت در تاريخ جهانگشا در ذكر استخالص فناكت و خجند آمده است  
سپاه مغول به فرماندهي االق نوين و سكتو و تقاي بهمراه پنج هزار نفر عازم فناكت شدند امير آن                   

اما با آمدن روز چهارم كه . سه روز به نبرد با مغوالن پرداختايلتكو ملك با لشكري از قنقليان       ديار  
ــسليم     ــد و همگــي ت ــد امــان مــي خواهن ــان مــي كن ــاال بي ــه وســيله ي بيــت ب جــويني آن را ب

 در  اين بيت هم چنانچه گفته شد براي بيان چگـونگي گـذر زمـان              ) 66 :1385جويني ، .(مي شوند 
. عنوان شده است روزقالب آمدن

دـــن كشيــر روز دامــ شب تيره بشيد گشت از جهان ناپديد          چو خور4–2 . 1 . 3
 )61 :1385جويني ،                                                                    (

.ست آمده ا"كشتن رستم زند رزم را"اين بيت در آغاز داستان 
ر كشيدـشب تيره بر دشت لشكهان ناپديد              چو خورشيد گشت از ج

ميان بسته جنگ و دل كينه خواهديك شاه              امد به نزـــن بيـــتهمت
اله و كمرـدر شوم بي كــز ايــاشد مرا تاجور              كـور بـــه دستــــك

 )  154 :2 ،ج1388خالقي مطلق،                        (
جويني از اين بيت در ذكر توجه خان جهانگشاي به ممالك سلطان و اسـتخالص اتـرار بهـره             
جسته است كه چون قراجه غايرخان را در ايل شدن و سپردن شهر به مغوالن تحريض مي كرد او                   

قراجه پـس از  . ايي و خيانت به سلطان معرفي كردآشتي را صالح كار ندانست و اين عمل را بي وف        
مغوالن خود را بـه دروازه  . شنيدن اين پاسخ تا شب صبر كردو از دروازه ي صوفي خانه بيرون رفت   

 )61 :1385جويني،(.رسانده قراجه را بازداشت كردند و در نهايت به شهادت رساندند
ب بكار رفتـه اسـت و باعـث انـسجام و       بار ديگر بيت ذكر شده از شاهنامه براي بيان آمدن ش          

.قوام بيشتر نثر شده است
 جايگاه ابيات شاهنامه در توصيف مراسم قوريلتاي خـاني اوكتـاي و             4 . 2 . 2

گيوك خان
در ميان ابيات شاهنامه در اين قسم ، جويني تنها بواسطه ي دو بيت مراسم قوريلتـاي خـاني                   

ر شده به كيفيت جشن به قدرت رسيدن گيوك خان          اوكتاي را توصيف كرده است و باقي ابيات ذك        
ايـن بخـش   . جويني اين دست ابيات را در تكميل شكوه مراسم قوريلتاي بكار برده است .اشاره دارد 

از نثر كتاب با وجود واژه هاي دشوار و تصاوير ادبي فراوان از فصاحت وطراوت ويـژه اي برخـوردار         
قايق اين وقايع را شرح داده اسـت گـويي جـشن و      است و جويني به واسطه ي ظرافت طبع تمام د         

اشاره به اين نكته ضروري است كه در . سرور شاهزادگان مغولي در پيش چشم خواننده آشكار است    
.اين بخش از توصيفات عنصر تشابه نيز مستتر است
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:شواهد اين قسم از ابيات
وي مشك آيد از جويبارــ بيــه مـكخورد بايد مي خوش گوار             كنون 4–2 . 2 . 1

ه دل شاد دارد به نوشــ خنك آن كجوشهوا پر خروش و زمين پر ز 
 )135 : 1385جويني،    (

فردوسي در  .صيف آمدن فصل بهار آمده است     اين ابيات در آغاز داستان رستم و اسفنديار در تو         
:ادامه اين دو بيت چنين مي گويد

واند بريدــدي تــوسپنـــر گــسنبيد                ام و ـل و جــدرم دارد و نق
ر الله و سنبل استــوه پــ  همه ك برگ گل است             همه بوستان زير

 ) 291 :5،ج1388خالقي مطلق ، (
. جويني دو بيت عنوان شده را  درذكر جلوس پادشاه جهان قاآن بر مسند خاني بكار برده است                
اوكتاي با آغاز فصل بهار و شكوفا شدن گل ها تمامي شاهزادگان، اميران و آشنايان را بـه موضـع                    

بر پايي اين مراسم در آغـاز       .  جشن فرا مي خواند    كلران محل تشكيل قوريلتاي خاني براي بر پايي       
فصل بهار از اهميت خاصي برخوردار بوده است زيرا طراوت و نضاهت طبيعـت و آب و هـواي دل                    

بيـت دوم اشـاره بـه       . انگيز بهاري، شكوه و عظمت مراسم خاني را چندين برابر مي سـاخته اسـت              
ا همانگونه كه جويني بيان داشته است مراسم       زير. انبوهي جمعيت مهمانان و باده گساري آنان دارد       

بر تخت نشستن اوكتاي پس از چهل روز جشن و ميگساري و پشت سر نهادن ايـام چهلـه در روز                     
 )136 :1385جويني، (.راهي برادران و عموهايش انجام شدچهل و يكم با هم

سرو به پاي بر آواز ابريشم و بانگ ناي             سمن عارضان پيش خ4–2 . 2 . 2
ر دو لبـران هــادند رامشگــگشهمي باده خوردند تا نيم شب  

 )191 :1385جويني،                                                                      (
در. اين بيت در داستان رستم و سهراب در قسمت خشم گرفتن كاووس بر رستم آمـده اسـت                 

فردوسي اين ابيات را در توصيف بـزم آشـتي   . شاهنامه نسخه ي خالقي مطلق بيت اول وجود ندارد        
.كاووس با رستم بيان داشته است

ازيم رزمـــردا بســـزينيم و فــگ كامروز بزم            اووســدو گفت كــب
 بهارردار خرمــران بكـــد ايـــشاهوار            ــهي شــاراست رامشگــبي
ه رامش همه بر گشاده دو لبـــبند تا نيم شب            اده خوردــي بــهم

 )152 :2،ج1388خالقي مطلق  ، (
جويني پس از بيان انجام مراسم خاني كيوك خان و نشستن او بر سرير جـالل و شـوكت بـه              

 اشاره مي كند كه در آن زيبا رويان آفتاب پيكر نشسته و آواز خوانان نغمه مجلس با شكوه بزم خان 
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دو بيت ذكر شده در تكميل توصـيف  . شادي سر داده و تا نيم شب به نوشيدن شراب مشغول بودند        
جويني در بيان ادامه ي مطالب نيـز بطـور پيوسـته از ابيـات     . بزم شاهانه ي گيوك خان آمده است 

.ده كرده استديگر شاهنامه استفا
واه آمدندــك خـــاده دل و نيـــ   گشه درگاه شاه آمدند           گرازان ب4 . 2 . 2 . 3

 )192 :1385جويني،  (
ا زين  هنگامي كه رستم رخش ر    . اين بيت در قسمت خشم گرفتن كاووس بر رستم آمده است          
.مي كند و به درگاه شاه مي آيد كاووس با رستم تندي مي كند

ك خواه آمدندــاده دل و نيــگشاه آمدند        ــرازان به درگاه شــــگ
ت و پاسخ نداد ايچ بازــرآشفـــ بد پيشش نماز                     و رفتند و بردنـــچ

     پس آنگاه شرم از دو ديده بشستو از نخست  يكي بانگ برزد به گي
د سست و پيچد ز پيمان من ؟ــكه رستم كه باشد كه فرمان من                     كن

 )        145 :2 ،ج1388خالقي مطلق ،(

در تاريخ جهانگشا پس از پايان بزم شبانه، كيوك خان و ديگران به خوابگـاه مـي رونـد و بـا                       
جـويني بـراي    . اهزادگان، نوينان و عامه ي مردم بار ديگر به خدمت خان مي رسـند             آمدن صبح ش  

جنبه ي توصيفي اين بيت در متن   . بيان كيفيت بار عام خان ازاين بيت شاهنامه استفاده كرده است          
.بسيار آشكار است و ارتباط ديگري ميان اين دو مطلب وجود ندارد

اده كاله مهيــر نهــه سر بـــباهنشهيـ زربفت شبپوشيد–4 . 2 . 2 . 4
ان پس او به پايــش درفشــ  درفخرامان بيامد ز پرده سراي      

 )316 :5،ج1388خالقي مطلق،                                                               (
ي دادن پيام به نزد رستم مي فرسـتد در بيـان چگونـه              در شاهنامه چون اسفنديار بهمن را برا      

جويني نيز براي روايت نيك تر ظاهر آراسته ي خان از اين        . آماده شدن بهمن اين ابيات آمده است      
اما چنانكه مي دانيم ميان شخصيت بهمن و   . دو بيت بهره جسته و خود مطلبي بر آن نيفزوده است          

ره به اين نكته ضروري است كـه اسـتفاده پـي در پـي از               اشا. كيوك خان هيچ تشابهي وجود ندارد     
ابيات شاهنامه در بخش ذكر جلوس كيوك خان بر چهار بالش خاني باعث دل انگيـزي و طـراوت                   

 )192 :1385جويني ،(.هر چه بيشتر نثر شده است
كه بيدار باشي و روشن روان بر پهلوان              رفتندـايش گــست

ي تو باد              هميشه سر تخت جاي تو بادجهان سر بسر زير پا
 )149 : 2 ،ج1388خالقي مطلق،  (
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. اين ابيات در بخش خشم گرفتن كاووس بر رستم در داسـتان رسـتم و سـهراب آمـده اسـت                   
 از درگاه شـاه بـا نـاراحتي بيـرون رفـت       هنگامي كه كاووس به تندي با رستم سخن گفت و رستم          

سران سپاه به دنبال او شتافتند و بوسيله ي اين ابيات از رستم دلجويي كردند و كـاووس را فـردي               
جويني نيز در ادامه ي توصيف مراسم جشن خاني كيوك خان مـي گويـد               . بي مغز و نادان دانستند    

جازه ي دخول خواص و عـوام را داد و بـا            چون خان جامه ي شاهانه بر تن كرد و تاج بر سر نهاد ا             
جويني .(آوردن ابيات فوق به مدح كيوك خان پرداختندو سپس به شادي و ميگساري مشغول شدند              

،1385: 192( 
 بررسي ابيات پندآميز شاهنامه در تاريخ جهانگشا4–3

روزگـار  فردوسي مانند بسياري از شاعران ادب پارسي به مضامين آسمان ستمكار و بي وفايي               
آدمي همواره اشتباهات و وقايع تلخ زندگيش را به شيطان و سرنوشـت نـسبت               . عنايت داشته است  

مي دهد و فردوسي نيز كه از خفقان و بيداد شاهان زمانه دل آزرده بوده است، اين حوادث را ناشي                    
حبوبيـت  آنچه باعث ايجاد اين عقيده در ميان مردم آن زمان مي گـشت م             . از ظلم آسمان مي داند    

ستاره شناسي در كشورهاي شرقي بوده زيرا آنان آسـمان را فاعـل كـل حـوادث خيـر و شـر مـي                        
پس از مدتي اين عقيـده در بـاب         . اين اعتقاد كهن در شعر و ادب پارسي بسيار بارز گشت          . دانستند
 )213 :1369شيراني ،.( نيز رواج يافت"زمانه"عملكرد 

ايـن نـصايح در     . ه موعظه و نصيحت پرداختـه اسـت       در شاهنامه فردوسي در موارد ضروري ب      
پندهاي بزرگمهـر از مهمتـرين      . ميان داستانها بيان شده و در شاهنامه ي منثور وجود نداشته است           

فردوسي در هنگام قتل يا مرگ شـاهان و پهلوانـان نيـز بارهـا بـه بـي                   .نصايح شاهنامه مي باشد   
 اصالح گفتار، كـردار و انديـشه را يـادآور شـده             اعتباري دنيا اشاره كرده است و كوشش به نيكي و         

او هيچ گاه در پندهايش خواننده را به سوي افكار منفي سـوق نمـي دهـد و او را بـه سـوي                      . است
 )488 :1385صفا، (.فرجامي نيك در زندگي رهنمون مي سازد

ن زنـدگي   جويني نيز از ابيات پندآميز شاهنامه همان هدف فردوسي را دنبال مي كند و در پايا               
و فرجام بد برخي از شخصيتهاي تاريخ جهانگشا از اين دست ابيات براي اثرگذاري بيشتر بهره مي                 

او نيز چون فردوسي عاقبت هر عمل ناپسندي را شوم مي دانـد و بـه بازگـشت نيـك و بـد                       . جويد
ي عزت و   چنانچه اشاره شد افرادي كه به واسطه ي توطئه و بدكاري در پ            . اعمال اعتقاد كامل دارد   

مقام بودند به مرگي سخت دچار گشتند و در موردي جويني به اهميـت و جايگـاه خـوبي و فرجـام          
.نيك انسان هاي نكونام پرداخته است
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قابل ذكر است كه جايگاه سه بيت از ابيات پندآميز شاهنامه در كشف االبيات يافت نـشد و از                   
به ذكر ارتباط معنايي بيت با واقعـه ي تـاريخي           بيان مكان ابيات در اصل داستانها معذوريم و تنها          

.اكتفا مي كنيم
 بيا تا جهان را به بد نسپريم             به كوشش همه دست به نيكي بريم_4_3 . 1

ايد كه تن مرگ راستـام بــرا نــ مبه نام نكو گر بميرم رواست           
 )148 :1385جويني ،  (
فردوسي ابتدا در بـاب ناپايـدار       . اين ابيات در قسمت جانشيني شاپور به جاي اردشيرآمده است         

ماندن اسباب دنيا و شوكت شاهي سخن مي راندو چون عاقبت هر انساني مرگ است همگان را به            
.ي كندنيكي و كردار پسنديده دعوت م

ا بر نهانـه مــادن بـواهد گشــنخخرم جهان                   ن ــن است آييـــچني
اپديدـد نــت شــايتش از تخـــنبزرگي نديد                  ـو بــه كسي كـــانوش

ه آن چيز ماند به نيزـردم نــه مــنه هرگونه چيز               ــببكوشي و ورزي 
هفتـد نـايــادر ببــه چــ دورخ را باك باشيم جفت                 ا خـام بـرانجــس
د نسپريمـه بــان را بــان جهــجهنيكي بريم                  ه دست ــا همــا تــبي

 )237 :6 ،ج1388خالقي مطلق،                                                            (
زيـرا اوكتـاي قـاآن كـه در         .  آورده اسـت   "ذكر صادرات قـاآن   "يات را در عنوان     جويني اين اب  

سخاوت و بخشش شهره ي خاص و عام است ، دليل جود بي كرانش را بي وفايي دنيا مي دانـد و                    
پس از بيان اين مطالـب جـويني در تاكيـد      . مرد عاقل را كسي مي شناسد كه در پي نام نيك باشد           

.اوكتاي دو بيت مذكوررا مي آورداين سخن و مرام ستوده ي 
 جهانا شگفتا كه كردار تست                 شكسته هم از تو هم از تو درست4–3 . 2

 ) 69 :1385جويني،  (

. ر به نبرد با يكديگر پرداختند چون پدر و پس. ت در رزم رستم و سهراب آمده است بياين
اب و پر از تاب پورــر از رنج بــ پند دور                ادـران ايستــيك از ديگ

ه كردار تست                 هم از تو شكسته هم از تو درستـا كـانا شگفتـجه
چهرر ننمود ـد مهـــرد دور بــن دو يكي را نجنبيد مهر                خــاز اي
ازـرزند بــي را ز فــي دشمنــد همي مردم از رنج آز                 يكــدانــن

 )171 :2 ،ج1388خالقي مطلق، (
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جـويني نيـز در     . در اين بيت فردوسي به تاثير روزگار در نيك و بد سرنوشت آدمي اشـاره دارد               
ند كه غداري و بـد عهـدي        خالص فناكت و خجند در باب احوال تيمور ملك روايت مي ك           ذكر است 

اميـر  .، چگونه دالوري چون تيمور ملك را بدست مغولي منتقم بـه كـام مـرگ كـشاند                 دنياي دون 
زخم تير كور تيمور ملك به روزگار جواني در هنگام گريز از چنگ مغوالن چشم مغول نامبرده را به     

 سالها بعد در سن پيري تيمور ملك را شناخت و از روي خشم تيري بـر مقتـل او                    آن مغول .ساخت
جويني نيز در اعتقاد به فاعليت مطلق زمانه در نحسي عاقبـت تيمـور ملـك بـه ذكـر بيـت                 . نشاند

 )69 :1385جويني ،.(فردوسي پرداخته است
اودانــاند كسي جــه گيتي نمــ  بر و جوان               همه مرگ را اييم پي4–3 . 3

 )61 :1385جويني ،   (
چون رسـتم بـه اسـتراحت    .اين بيت در شاهنامه پس از اولين نبرد رستم با سهراب آمده است           
يت از زبان رسـتم در      اين ب . مي پردازد به برادرش پيش از مبارزه ي دوم با سهراب وصيت مي كند             

باب عجز آدمي در برابر مرگ نقل شده است و رستم از برادر مي خواهد كه سخنانش را به مـادر و            
.پدرش بگويد

م نژندـرگـــاودانه ز مــو جــ مشمبند               بگويش كه دل را درين غم 
 بهانه نماندرا خودــردون مـــز گانه نماند                ه كس در جهان جاودـك

اورد كس دست من زير دستــنيكرديم پست               اره ي دز كه ـبسي ب
د كسي جاودانـانــه گيتي نمـــب و جوان              رگ را اييم پيرـه مــهم

 ) 179 :2، ج1388خالقي مطلق،   (
ذكـر توجـه خـان جهانگـشاي بـه ممالـك سـلطان و               "هانگشا اين بيت در عنوان      در تاريخ ج  
پس از كشته شدن قراجه و تعداد انبوهي از ساكنان شهر اترار بدسـت     .  آمده است  "استخالص اترار 

آنـان  . مغوالن غايرخان به همراه بيست هزار مرد به حصار پناه بردند و همگي آماده ي مرگ شدند    
جـويني،  .(فره به نبرد پرداختند و اين گونه مبارزه تا يك ماه به طـول انجاميـد               با گروه هاي پنجاه ن    

جويني اين بيت را در تاييد مفهوم مرگ و نيستي جوانان دالور ايران در نبرد با مغوالن             )61 :1385
حال كه عاقبت محتوم انسان فنا و نابودي است ،پس گـوهر جـان را بايـد در راه      . بيان داشته است  

اال و مقدس نثار كرد و خفت و ذلت دنيا را به داشتن چند صـباحي عمـر بيـشتر بـر خـود                        ارزشي و 
.نپذيرفت
ه دستي كمند ــه دستي كاله و بــ  ب است كردار چرخ بلند            چنين–4–3 . 4

 )62 :1385جويني ،  (
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فردوسي بار ديگر از . ن بيت در بخش زاري و نوحه خواني رستم بر تابوت سهراب آمده است        اي
بي مهري و دو رنگي آسمان سخن مي گويد و اين صفت را بارزترين ويژگي چرخ گردان مي دانـد         

همانگونـه  . كه چون شادي را نثار كسي كرد در كمين مي نشيند تا آن را به غم و تلخي بدل سازد                   
.را بر داغ سهراب خاكستر نشين كرد و بر خاك نشاندكه رستم 
ر خاك با او به راهــد بــنشستنشاه              ووساـان كـه پهلوانــهم
ودـد بــه درد از در بنــتهمتن بد بود             ان پر از پنــان بزرگــزب
ه ديگر كمندـ به دستي كاله وـ بردار چرخ بلند              ـن است كــچني

دش ربايد ز گاهـم كمنــه خــ بكسي با كاله               چو شادان نشيند 
 ) 192 :2، ج1388خالقي مطلق،  (

جويني بار ديگر در بخش ذكر توجه خان جهانگشاي به ممالك سلطان و اسـتخالص اتـرار از       
پـس از پايـان جـدال       . او در ادامه به شرح عاقبت غايرخان مي پردازد        . بيت استفاده كرده است   اين  

يك ماهه ي غايرخان با مغوالن همه ي يارانش كشته شدند و او دستگير گشت و مغوالن حصار و        
پس از آنكه چنگيز خان از بخارا به سوي سمرقند آمد دستور            . باروي شهر را با خاك يكسان كردند      

جويني در مذمت ستم آسمان در حق غايرخان و         .  تا غايرخان را در كوك سراي به قتل رساندند         داد
ه اشاره شد جايگاه سـه  كچنان.بي اعتباري جاه و منزلت دنيوي از اين بيت شاهنامه مدد جسته است            

بيت از ابيات شاهنامه در تاريخ جهانگشا مجهول ماند وتنها به ذكـر واقعـه و نكتـه ي مـورد نظـر                       
.قابل ذكر است كه اين ابيات در ذكر احوال فاطمه خاتون بيان شده است . جويني بسنده مي گردد

)186 :1385جويني، ( دريا به ماهي پس آنگه بهر آري و شاهي دهي     يكي را ب4–3 . 5
فاطمه خاتون زني بد سيرت از ديـار مـشهد          . اين بيت در قسمت ذكر فاطمه خاتون آمده است        

او در . راكينا خاتون در امور سياسي از او مشورت مي گرفت و همـواره محـرم اسـرارش بـود         تو. بود
روزگار توراكينا به جايگاهي رفيع رسيد اما با به خاني رسيدن گيوك خان و آگاه شدن خـان از ايـن     
واقعيت كه فاطمه خاتون، كوتان را سحر كرده است و او بيمار گشته دستور قصاص فاطمه خـاتون                  

 )186 :1385جويني، .(اددرا
بيت فوق بر فراز و فرود جايگاه آدمي در مسير زندگي اشاره دارد و اين حقيقت را آشـكار مـي                

در پي هر بلندي پستي است و نبايد به مكر          . كند كه بر عزت و جالل زود گذر دنيا اعتمادي نيست          
.و افسون دنياي هزار رنگ گمراه شد

ور او بر نخواندــز منشـان نيــ جهيدر نماند             خود ا نيا را بكشت و4–3 . 6
 )187 :1385جويني،                                                                           (
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اين بيت به كشته شدن شيره بـه اتهـام   . اين بيت در عنوان ذكر فاطمه خاتون بيان شده است       
گيوك خان دستور حبس شيره را داد و اوقريـب بـه        . ن اشاره دارد  سحر اغول خواجه پسر گيوك خا     

دو سال در بند محبوس بود تا آنكه سرانجام او را در آب انداختند و زنان و فرزندانش را بـه ضـرب                       
اما جويني پس از آن به سرنوشت . بيت ذكر شده پس از بيان اين مطلب آمده است         . شمشير كشتند 

او روايت مي كند كه در سـال بـه خـاني            .  متهم كرده بود مي پردازد     علي خواجه ايميل كه شيره را     
او دستور داد تا علـي خواجـه را آوردنـد و او را از               . رسيدن منكوقاآن برنكوتاي حاكم بيش باليغ شد      

پـس از مـرگش زنـان و        . چپ و راست مي زدند تا تمام اعضاي بدنش خـرد گـشت و كـشته شـد                 
 )187 :1385جويني، .(فرزندانش نيز ذليل و اسير گشتند

جويني با استفاده از اين بيت به بازگشت مستقيم اعمال نيك و بد انسان به خـود اشـاره مـي                     
او در پس ايـن  . كند و داشتن فردايي روشن را تنها در گرو رفتار شفاف و خالصانه ي امروز مي داند   

ن نكته را بـه نيكـي    را آورده است و اي "مپسند به كس آنچه به خود نپسندي      "مطلب ضرب المثل    
آشكار ساخته است كه فرجام هر عمل شري قطعا شر خواهد بود، هر چند روزگارآدمي را به بزرگـي    

جويني در تاكيد بيـشتر ايـن    . و رفعت مقام بفريبد و بر راه خرد گماني از خواري و نيستي گذر نكند              
.نكته به بيان بيت ديگري از شاهنامه در همين مضمون نيز پرداخته است

    و گر بار خار است خود كشته ايست خود رشته اي             اگر پرنيان ا
نتيجه 

در طول تاريخ پر فراز و نشيب ايران مرداني ظهور يافته اند كـه تمـام دغدغـه ي زندگيـشان                     
در ايـن ميـان سـهم       . خدمت و رساندن بركت برمردمان هميشه فرهيختـه ي ايـران بـوده اسـت                

. ل و معرفت ملي و ميهني خود را مديون  جامعه ي با فضيلت اهل قلم هـستيم                  گسترده اي از تعق   
هنگامي كه ايران آزاد مورد هجوم و غارت فرهنگي اعراب و تركان قرار گرفـت ،مـردي فرزانـه از                   
ديار طوس سي سال از عمر خود را براي به نظم كشيدن هويت باستاني و ملي اين مرز و بوم نهاد                     

.  حوادث تلخ روزگار شناسنامه اي معتبر از تاريخ و فرهنگ كشورش داشـته باشـد                 تا ايراني در گذر   
سه قرن بعد با حمله ي خانمانسوز مغوالن به ايران تاريخ نويسان آن عهد اين رسالت را بر عهـده                    

.گرفتند تا فجايع و ظلمهاي رفته بر ايرانيان در سينه ي زمانه مدفون نماند 
ي بيش از هر تاريخ نويس ديگري به شرح جامع وقايع عهد مغول  در اين ميان عطاملك جوين  

ـ   قابل ستايش،پرداخته است و با تعهدي     رده  قلـم آو ه بخش قابل توجهي از سـتمهاي مغـوالن را ب
درراه احياي تاريخ ايران كوشيده اند و با عشق به وطن در جاودان             فردوسي و جويني هر دو      . است  

به همين سبب اشـعا رشـاهنامه   . ن به آفرينش آثارشان پرداختندساختن فرهنگ و تاريخ اين سرزمي    
در تاريخ جهانگشاي جويني به چشم مي خورد و جويني با آوردن اين ابيـات اصـالت و روح ايـران                     
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جويني از ابيات شاهنامه بـراي سـه        . دوستي را در تاريخ سراسر سياه روزگار مغول وارد كرده است            
گاهي ميان ابيات و وقايع تاريخ جهانگشا شـباهت وجـود دارد    . منظور مشخص استفاده كرده است      

به گونه اي كه جويني خواسته است به ارتباط و سنخيت شخصيتهاي شاهنامه چون رستم ،سهراب           
، امير تيمـور    غايرخان، جهانگشا مانند سلطان جالل الدين     هاي تاريخ و اسفنديار با برخي شخصيت    

قـدرت جـسماني و سـعه ي روحـي ،           ،فات جنگـاوري و دالوري     اين ميان ص   بپردازد و در  ... ملك  
را بـه مـدد ابيـات شـاهنامه در          ... متحمل شدن رنج فراوان ،اطاعت بـي قيـد وشـرط از بزرگتـر و              

گاهي اين ابيات نقشي توصيفي دارند و براي زيبـايي و           .يتهاي تاريخ جهانگشا برجسته سازد    شخص
ر وصـف آمـدن روز و شـب و مراسـم قوريلتـاي خـاني        تاثير گذاري بيشتر نثر از اين دست ابيات د        

اوكتاي و گيوك خان استفاده شده است كه ميزان كاربرد اين نوع ابيات از انواع ديگر بيشتر اسـت                    
نـد آميـز   دسـته آخـر اشـعار پ   .  و جمعيت فراوان حاضر در آن داردوبه عظمت و شكوه مراسم خاني    

اري دنيا و جاه و مقام آن و بازگشت مستقيم نيكجور روزگار،بي اعتب،فردوسي در باب ستم آسمان   
هـاي  او از اين ابيات در شرح فرجام ناخوشايند برخي شخصيت         . وبد اعمال انسان به خود مي باشد      

در .منفي تاريخ مغول بهره جسته است تا به واسطه ي سخن فردوسي حق كامل مطلب را ادا كنـد         
تنها در جهت زيبايي نثر نبوده است بلكه جويني با     نهايت مي توان گفت كه انتخاب اشعار شاهنامه         

نگاهي هوشمندانه و آگاهانه از اين ابيات براي بسط معنايي مشخص بهره جسته است و اينگونه بر          
.                   خامت و قوام اثرش نيز افزوده استف
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*فاطمه عابدي

ستم و سهرابي رحماسهو نقد ساختارگرايانهساخت كالنتحليلي بر

چكيده

ي حماسي وتاريخي ايران كه در گسترهي ادب فارسي قـد برافراشـته و در               بزرگترين منظومه 
شمار عظيم ترين و زيباترين اثر حماسي ملّل و از جملـه ايـران محـسوب مـي شـود، شـاهنامهي                      
ان فردوسي است كه بيش از يك هزاره از زمان سروده شدن آن به وسيلهي شـاعر جـاودانهي ايـر                   
. فردوسي مي گذرد و همواره اهل پژوهش رابـه ژرفكـاوي و جـستجو در خـويش فـرا مـي خوانـد            
شاهـنامه عليرغم ظاهر آن كه بافتي يكپارچه دارد، داراي بخشهايي كـامالً مـشخص و متمـايز از                  
يكديگر مي باشد و به دليل ساخت تودرتو، قصهها و داستان هـاي فـراوان و بينظيـري را در خـود                     

ه است، زيرا حكيم فردوسي در جامعه ودر ادب فارسـي پديـدهي منحـصر بفـرد و جـامعي       جاي داد 
يكي از مهمترين   . است كه با شفافترين و قابل فهمترين زبان براي مردم خويش سخن گفته است             

و تأثير گذارترين بخش شاهنامه، حماسهي رستم و سهراب است كه همچون منشوري چند ضـلعي          
در اين پژوهش ضمن ارائهي اهميت و جايگـاه      .  مختلف بدان نگريسته شود    است كه بايد از زواياي    

حكيم فردوسي در زبان و ادب فارسي، به تحليل سـاختاري وسـاخت كـالن يـا چـارچوب فكـري                     
.حماسهي رستم و سهراب پرداخته شده است

.فردوسي، شاهنامه، رستم، سهراب، ساختارگرايي، ساخت كالن، تحليل: كليد واژه ها

همقدم

هـاي ادبـي      نقد ادبي دانش كاربردي شناسايي، تجزيه و تحليل، سنجش و ارزيـابي آفريـده             
اين دانش امكان تفسير، تحليل و تأويل يك تأليف ادبي را فراهم ميـĤورد و ابـزاري مناسـب              . است

براي باز كردن گرههاي كور يك متن ادبي و توضيح و تشريح پيچيدگيهاي آن و آشـكار سـاختن                   
عالوه بر اين، نقد ادبي روشي است براي سـنجش ارزش و            .  پوشيده و پنهان آن ميباشد     جنبه هاي 

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان*
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مقام يك اثـر ادبـي و تـشخيص و تميـز عيبهـا، حـسنها، قوتهـا، ضـعفها و زشـتيها و زيباييهـاي                          
آفريدههاي ادبي و شناسايي سرچشمه هاي اين ارزشهاي مثبت است و منتقد ادبي در پشت ظـاهر               

در پس رو ساخت ها به زيـر سـاخت هـا توجـه ميكنـد و بنيادهـا و               . ن ميپردازد اثر ادبي به باطن آ    
هاي عيني و ذهني اثر را شناسـايي ميكنـد و ميـزان اسـتحكام و اسـتقامت آن را                    شالودهها و پايه  

يكي از رويكردهايي كه در حوزة نقد ادبي از آغاز سدة بيستم بـه آن توجـه جـدي شـده،                  . ميسنجد
نقد سـاختار  .. دبي براي درك وجوه فرآيند خلق شگفتي و زيبايي درآن ميباشدبررسي ساختمان اثر ا  

گرايانه به ساختار اثر ادبي و روابط بين اجزاي ساختاري مانند روابط بين شكل و محتوا، روساخت و               
) 82: 1384شايگان فر، (زير ساخت اجزاء و كل اثر ميپردازد و آنها را بررسي ميكند

دوسي در حفظ زبان، آداب، تاريخ و سنن ايرانيان موجب شده تا در طي                اهميت شاهنامهي فر  
 توجه خوانندگان و محققان قرار گرفته و منبـع الهـام اديبـان و شـعرا باشـد و          قرون همواره موجب  

ــن  ــف اي ــوه مختل ــورد وج ــشمار در م ــات بي ــاهنامه تحقيق ــرد، ش ــسنگ انجــام گي ــاب گران ي  كت
. شمار ميرود  كشور كهن به   ان و ارجمندترين منظومهي ملي اين     فردوسي،غنيترين اثر حماسي ايراني   

 اقـوام آريـايي دارنـد، كـه در          هاي شاهنامه كه عمري به درازاي تاريخ      ي داستان عنصرهاي سازنده 
هـا را گـرد آورد و ازبـاد تفرقـه و پريـشاني      ي چهارم هجري مردي فرزانه و ميهن دوسـت آن   سده

توان روش بررسي ساخت كالن و      ال ما اين است كه اصوالً مي      حال در اين پژوهش سو    .رهايي داد 
نقد ساختارگرايي را به حماسهي رستم و سهراب بسط داد داد يا نه؟ و اگر پاسـخ منفـي اسـت چـه            

آيد؟دستاوردي در نقد و اصالح روش هاي ساختارگرايي بدست مي

پيام فردوسي

يـي درخـور    بزرگي و ارج آن واژهختي بزرگ كه براي شنا  ي فردوسي، اين گنجينه     شاهنامه
ــدهنمــي ــوان يافــت، دربردارن ــامت ــه راســتي مــي هــاييهــا و درسي پي ــوان گفــت ســت كــه ب ت
 بـزرگ  يـي ايرانيان به نام ايراني و با داشتن زباني به نام زبان فارسي در نسخه             » شخصيت«كيستي

ايه ترين دفتر شعرى است كـه       شاهنامه نه فقط بزرگترين و پرم     . برخاسته از اين دفتر جاودان است     
از عهد روزگار سامانيان و غزنويان بازمانده، بلكه درواقع مهـم تـرين سـند ارزش و عظمـت زبـان                     
فارسى و روشنترين گواه رونق فرهنگ و تمدن ايران كهن است؛ خزانهي لغت و گنجينهي فصاحت       

بـه بهتـرين وجهـى نمـوده     زبان فارسي است؛ داستانهاى ملى و مĤثر تاريخى قوم ايرانى درطى آن    
شـيوهي بيـان   . شده، و احساسات عميق و تعاليم لطيف اخالقى در آن، همه جا جلـوه يافتـه اسـت              

 همچنين عظمت كار فردوسي در آن اسـت         ).39: 1384زرين كوب،   .(شاهنامه، ساده و روشن است    
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 نمـودار مـي   قدرت و شدت بيان در عبارات كوتاه و به وسيله جملههـاي سـادهاي      «كه در كالم او     
شود كه در روح خواننده يك سلسله آهنگ و طنين  ايجاد ميكند، خواه آن وقـايع ماديـات باشـد و                

در يكي دو بيت فردوسي خطوط اصلي را چنان ترسيم ميكند كه يك نفر نقّاش بـه                 . خواه مجرّدات 
).266: 1375هانري ماسه،(» .آساني ميتواند موضوع تابلوئي را از آن بيرون كشد

تب ساختارگرائي مك

 ساختارگرايي، رهيافتي به تحليل ادبي است كه ريشه در زبانشناسي ساختگرا يا علم زبان دارد           
تـوان آغازگـاه    هاي فردينان دو سوسور را مي     انديشه.  به اوج شكوفايي خود رسيد     1960و در دههي  

هـاي  ي ماننـد آيـين    مندتواند به پژوهش در ساختارهاي نشانه     ساختارگرايي مي . اين مكتب دانست  
ها و هر چه كه در آن معنايي از درون فرهنگـي  پرستش، بازيها، نوشتارهاي ادبي و غير ادبي، رسانه   
امروز ساختارگرايي بر زمينههاي ادبيات، اسطوره      . بدست ميĤيد، بپردازد و ساختار آن را بررسي نمايد        

حـق  شـناس،   (يم گذاشته اسـت  شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي و مردم شناسي نيز اثر مستق         
1370 :13.(

ساختارگرايان با توجه به تمايزي كه فردينان دوسوسور بين زبان وگفتار قائل شـده، ميگوينـد                
هرچند مطالعهي گفتار كه در سبك شناسي مهم است اما اصل مطـالعهي قـوانين و سـاختار زبـان                    

 توانش زباني خود استفاده ميكننـد       هر چند كه سخنگويان ناخوداگاه از     . است كه در ذهن جاي دارد     
فردينـان دوسوسـور بـه ايـن زبـان مـسلط،            . اما ميتوان قوانين و سـاختار زبـان را مـشخص كـرد            

يعني شبكهي روابط و مناسباتي كه زبان را كنترل ميكند، پـس گفتارهـا هـم                . ميگفت) ����(زبان
عني از سـاختار خاصـي پيـروي      هرچند به ظاهر با هم فرق ميكنند اما در بنياد از نظامهاي خاصي ي             

مثال تراژدي به لحاظ نوع، ساختار مشخصي دارد اما تراژديهاي موجـود بـه ظـاهر بـا هـم        . ميكنند
:شودنقد ساختاري از سه مرحله تشكيل مي).  179: 1381شميسا، ( متفاوتند

دادن نـشان  . 3برقرار ساختن ارتبـاط موجـود بـين ايـن اجـرا             .  2استخراج اجزا ساختار اثر     . 1
.داللتي كه در كليه ساختار اثر موجود است

كوشد تا معاني   اما آن چه در نقد ساختاري بيشترين اهميت را دارد آن است كه اين روش نمي               
هاي يك متن را استخراج كنددروني اثر را آشكار كند، بلكه تالش آن بر اين است كه سازه
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روش تحليل ساختاري شاهنامه فردوسي

انديشه فردوسـي،   : ه عظيم جهاني است و در سرتاسر آن همه چيز عظمت دارد           شاهنامه حماس 
شاهنامه، روايـت يـك حادثـه نيـست،     ) 269: 1376رياحي،(» ...هنر فردوسي، قهرمانان شاهنامه و    

و همين عظمت باعث شده كه ساليان       ) 1382:245كفافي،  ( بلكه ثبت زندگى كامل يك ملت است      
سـاختار شـاهنامه باتوجـه بـه        . درباره شاهنامه به رشته تحرير در آيد      متمادي آثار تحقيقي بسياري     

اين ساختار نـو و كـامالً   . جهت گيرى كلى كتاب، يعنى آسيب شناسى شهريارى، شكل گرفته است    
متفاوت با متون مشابه، در خدمت محتـواى اثـر قرارگرفتـه و بـه شـاهنامه ويژگىهـاى ممتـازى                     

ده، مؤلف كوشيده تا حد امكان داسـتانهاى كتـاب را بـين دو        بر اساس ساختار ياد ش    . بخشيده است 
بخش ابتدايى، شامل خطبههاى آغازسلطنت هر پادشـاه و بخـش انتهـايى شـامل ديـدگاه مؤلـف                   

شـكل گيـري    + (اصـل داسـتان   + نتيجه گيـري اخالقـي    : درخصوص همان داستان، محصور كند      
.آغازخطبه سلطنت )+ داستان

گفت كه شاهنامه، تنها روايت اساطير باستاني نيست، بلكه خـالق  بدين ترتيب ميتوان به تأكيد     
يكـي از   . شاهنامه به مقتـضاي موضـوع، ديـدگاههاي خـود را در ضـمن روايـات گنجانـده اسـت                   

استاد طوس با تأمل و ابرازعقيده در جاي مناسـب   « پژوهشگران شاهنامه در همين زمينه مينويسد       
ده است، مثالً در ديباچـه داسـتان يـا در نامهـاي شـاهان و                به پسند خود كهنه روايتها را ترميم كر       

 ).15-14: 1369خجسته كيا، . (پهلوانان

بهترين تحليل ساختاري شاهنامه فردوسي، با توجه بـه سـاختار روايـي آن كـه از داسـتانها و                    
 چه در بخش حماسي اسـاطيري و چـه در بخـش حماسـي     -هاي حماسي و اساطيري     داستان واره 

اين شيوه ناظر   . اي است كيل شده است، روش ساختاري در تحليل داستانهاي اسطوره         تش -تاريخي
بـا  . ست كه سوسور در زبانشناسي ميان ديدگاه در زماني و هم زماني قايـل شـده اسـت                 بر تمايزي 

اي ها، اين واقعيت انكارناپذيرخواهد بودكه واحدهاي اسطورهدستيابي به ژرف ساخت اساطيري قصه     
شوند ازكاركرد توصيفي خود فراتر روند و در يك رابطة       اتي تفسيري هستندكه باعث مي    داراي امكان 

تحليل هم زماني ناظر بر رابطة همنشيني       . هاي متعدد بيان شوند   جانشيني در قالب داستانها و قصه     
).56-53: 1381روتوِن، (و تحليل در زماني ناظر بر رابطة جانشيني در روايت است 

ي رستم و سهرابسهساختار كلي حما

ساختار گرايان عموما مدعي جهاني بودن نظامهاي بنيادي و صورتهاي انتزاعي هستند كـه در              
مـشاهده ميكنـيم كـه براسـاس شـيوهي تفكـر            . هـا و روايـات متفـاوت قـرار دارنـد          پس داستان 



مجموعه مقاالت
٢٢١٦

 از جملـه    ساختارگرايي نوعي جبر ساختاري فرا انساني و متافيزيكي بر هر آنچه انساني توليد ميكند             
روايت حاكم است و انسان در داستان پردازيهايش گرفتار جبر ساختاري فرا انساني و متافيزيكي بر                 
هر آن چه انسان توليد ميكند، از جمله روايات حاكم است و انسان در داستان پردازيهـايش گرفتـار                   

ست كه سرانجام   جبر ساختاري ژرف و بنيادي است كه داراي چنان جوهر و توان تعيين كنندهاي ا              
به عناصر زبان مـا، نحـو آن و تجربههـايي شـكل ميدهـد كـه ايـن زبـان در قالـب روايـت مـي                            

شـاهنامه  . شاهنامه فردوسي از شاهكارهاي ادبي ايران و جهان اسـت           ). 7: 1380سجودي،  (آفريند
قـي  ابعاد مختلف انسان، هويت و عملكردهاي او را درموقعيت هاي گوناگون اجتماعي، ديني ، اخال              

.مي سنجد و در كل شاهنامه عبارت است از سرود مهر ايران و داستان پرفراز و نشيب آن... و

ايـن  . جدال عملي خير و شرّ به صورت يك روح كلّي بر سراسر شاهنامه سـايه افكنـده اسـت                
توان در تقابل واجهاي نرم و خشن در ايجاد موسـيقي كـالم، چگـونگي گـزينش                 رمزگشايي را مي  

هـا در  جي در نامهاي اشخاص و بسامد كاربرد آراية تضاد و تقابل به نسبت ديگـر آرايـه               موسيقي وا 
بر كليت و ساختار اين اثـر سـترگ حماسـي           » جدال خير و شرّ   «شاهنامه مؤيد گستردگي درونماية     

هاي ترين داستان دارترين و پيچيده  ترين، پرطرف شك، جذاب بي). 74-70: 1379جعفري،  (دانست  
اين دو، در عـين حـال       .  مربوط به جنگ رستم و سهراب و جنگ رستم و اسفنديار است            اين كتاب، 

شوند، چراكه فقط سـهراب و اسـفنديار جـوان           محسوب مي  هاي شاهنامه نيز،  انگيزترين داستان غم
. شـوند بـه دسـت او كـشته مـي    هستند كه لياقت و شايستگي جانشيني رستم را دارند ولي هـر دو،   

بخـشند، سختي و در نهايت هر دو او را مـي   شود، به يدان نبرد با اين دو پيروز مي      هرچند رستم در م   
كندولي در عمل او مغلوب شده و قهرمان شاهنامه تا حد يك ضدقهرمان نزول مي

خالصه داستان رستم و سهراب

بـرد  در شكارگاه خوابش مي. كندگيرد و هواي شكار ميجهان پهلوان، روزي دلش مي  "رستم"
را پس از كـشاكش فـراوان و دادن چنـد كـشته بـه كمنـد                 "رخش"سواران توران اسب نامدار او    و  
 بيـدار   رستم.اي بيابند برند تا بفروشند و هر يك بهره      مي"سمنگان"آورند و با خود به شهر مرزي      مي
و را يابـد كـه ا  گيرد و درمي را ميجاي پاي اسب.يابد شود اسب گرانمايه و دستكش خود را نمي  مي

مهمــان . تقـدير در ايـن شـهر در انتظـار اوسـت     .انـد  بـرده "سـمنگان "از راه جويبـاروني بـه شـهر   
اي از ياقوت درخشان    مهره. كنددختر شاه سمنگان وصلت مي    "تهمينه"شود و با   مي "سمنگان"شاه

 بـر  دهد تا اگر فرزندشان دختر باشد به گيسوي او ببندد و اگر پسر بـود              به همسر يك شبه خود مي     
شـود و رسـتم خوشـحال از     پيـدا مـي   "رخش"فرداي آن شب  .  باشد بازويش تا عامل شناسايي آنان    
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مصور كاينات نقـش    . گردد اسب و ازدواج با دختر شاه سمنگان به زادگاه خود سيستان بر مي             يافتن
همانند  نيز   سهراب. گذارندمي"سهراب"نگارد كه پس از زادن نامش را      پسري را در زهدان مادر مي     

يك ماهه به اندازهء يك ساله است و        : العاده برخوردار است   خارق هاياي از ويژگي  پهلوانان اسطوره 
برتري او بر همساالن نه تنها بر . در ده سالگي در آن حوالي كسي نيست كه بتواند با او نبرد آزمايد            

يكي اينكـه چـرا   :مطلبسهراب براي آگاهي از دو . آور است ديگران، براي خود سهراب نيز شگفت     
خـورد،  اندرون او را مـي     او از همشيرگان برترست و دو ديگر پدرش كيست پرسشي كه چون خوره            

دهد و به او     پاسخ صادقانه هر دو سئوال او را جواب مي         مادر با يك  . رودخشمگين پيش مادرش مي   
ين كه سر تو ازآسمان نيز      توپور گوپيلتن رستم و زدستان سامي و از نيرم هستي و دليل ا            : مي گويد 

سهراب خرم و خندان از پي بردن به . برتر است به اين دليل است كه تخم تو از آن گوهرناموراست           
تا پدر خود را .كنداين راز در حاليكه سالش از دو هفت افزون نيست آهنگ لشكر كشي به ايران مي               

دشمن ديـرين و    "افراسياب".  كند "انبانوي شهر اير  "بيابد، او را بر تخت ايران بنشاند و مادرش را         
شود، دوازده هزار سـپاهي بـه فرمانـدهي دو نفـر از سـرداران      نستوه ايران از اين خبر خوشحال مي      

فرسـتد و بـه   ها به ياري سهراب مي    همراه با نثارها و خلعت    "بارمان"و"هومان"گرو پرفن خود،  چاره
تـا رو در روي هـم قـرار         .همـديگر را بـشناسند    كند كه نگذارند پدر و پـسر        آنان توصيهي موكد مي   

نخـستين  . بـرد  مـي سهراب به ايـران يـورش  . بگيرند،مرگ هر كدام از آنان به سود افراسياب است      
است در مرز ايران و توران، دژبان اين دژ پهلواني است از تبار كـاوهي آهنگـر،                 "دژسپيد"آماجگه او 
درنـگ   آگاهي از هجوم دشمن بي      به محض  .است"هجير"،نامش"گيو"ست و برادر  "گودرز"فرزند  

دانـد كـه   اما نمـي . طلبدتازد و همĤورد مي دشمن متجاوز مينشيند و به  به حكم تكليف بر اسب مي     
 است، در زماني كمتر از آن كه مژه برهم زند يا بوي از بيني به مغز آيد، او بار حريف او سهراب   اين  

آيـد و   حـوادث ديگـري پـيش مـي       . بنـدد  را مـي   تشزنـد و دو دسـ     را از پشت اسب به زمـين مـي        
 عاقل مرد قلعه است درمانده در برابر اين كودك نارسـيد نامـه بـه شـاه               پير، كه  "گژدهم"سرانجام
كند كه به تشخيص او تنها كسي كه شـايد بتوانـد حريـف سـهراب                نويسد و يادآوري مي   ايران مي 

فرسـتد  هت استحضار و دعوت رستم به زابل مي        را ج  "گيو"زدهكاوس شتاب كي. است"رستم"باشد
 از  پـس . شـود آيد موجب خشم و آزادگي شاه ايـران مـي         و رستم با درنگ چند روزه به پايتخت مي        

اين پـدر و   . كندعتاب و خطاب و قهر و آشتي، سرانجام سرنوشت رستم را آمادهي نبرد با فرزند مي               
د و درنهايت اين جنگ غالب و مغلوبي ندارد زيـرا           جنگنشوند و مي  پسر سرانجام با هم رو به رو مي       

كه كـشته اسـت و افكنـده خـوار، پـس      شود و در واقع سهرابسرانجام پسر به دست پدر كشته مي 
 نيز پيروز جنگ نيست زيرا كه در واقع با كشتن فرزند خود خود را               تواند فاتح جنگ باشد، رستم    نمي
 استكشته
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همان چارچوب فكري وذهني نويـسنده، گوينـده و         ساخت كالن ،      ساخت كالن چيست؟  
ي آ نها ضبط شده اسـت؛ يعنـي هـر شخـصي             حافظهكه به صورت دانش زباني در       شنونده است 

براي هر مضمون زباني داراي طرح معيني است كه بر اساس آن و دانش مشترك با افراد ديگر مي        
 آوردن راهـي علمـي بـراي چگـونگي          تواند ارتبااط برقرار كندزبان شناسي كالن نيزدر پي بهدست        

)217: 1373ميرعمادي، (استارتباط برقراركردن

ي رسـتم و    از لحاظ طرح بندي وقالبهاي گفتمـاني، حماسـه        :تعيين ساخت كالن روايت   
-چكيـده  :سهراب كاملترين قالب گفتماني روايت را دارد و متـشكل از قـسمتهاي گونـاگون اسـت         

 نتيجـه گيـري كـه همهـي     - گرهگـشايي - پايان بنـدي -بي ارزيا- پرداخت گره- گره -فضاسازي
 در شـروع    .قسمتهاي نامبرده درسه قسمت عمدهي مقدمه، روند و پايان بندي گنجانده شده است              

دارد و باهنرمندي تمام و با براعت اسـتهالل خواننـده را از      ي رابيان مي  اداستان، فردوسي چكيده  
كند و با اين پيش زمينه روان خواننـده         اهد داد آگاه مي   ي ناگوار كه در خالل داستان رخ خو       واقعه

كند كه سرانجام اين داستان مانند انتهاي زندگي ما انسانهاي فاني مرگ استرا آگاه مي

اگـــر تنـــدبادي برايـــد ز كـــنج
.

ــرنج  ــيده تـ ــد نارسـ بخـــاك افگنـ
.

ــر   ــوانيمش ار دادگ ــتمكاره خ س
.

ــي  ــيمش ار بـ ــد دانـ ــرهنرمنـ هنـ
.

بيـداد چيـست   اگر مرگ دادست    
.

ز داد اين همه بانگ و فرياد چيـست        
.

ازيــن راز جــان تــو آگــاه نيــست
.

ــست   ــرا راه ني ــدر ت ــرده ان ــدين پ ب
.

جواني و پيري به نزديـك مـرگ       
.

يكي دان چو اندر بدن نيست بـرگ       
.

برين كـار يـزدان تـرا راز نيـست     
.

ــست   ــاز ني ــو انب ــا دي ــت ب ــر جان اگ
.

��12-11�1382فردوسي،(
هاي ساختاري، ارزش فرهنگي اثر اهميتي ندارد و هـدف سـاختارگرا رسـيدن بـه                  در بررسي 

همچنين ساختارگرايي به مفهوم  . ساختار است خواه در متن درجه سوم ادبي و خواه در يك شاهكار            
 كـه  اثركاري ندارد در واقع وقتي محتواي خاص متن در روبنا قابل جـايگزيني باشـند بـه گونهـاي           

در واقـع مولـف قبـل از سـاختارگرايي          . ساختار پابرجا بمانـد، پـس محتـوا همـان سـاختار ميـشود             
ي نفس منحصر به فـرد وي بـود، بـه ماشـيني        كنندهشد و اثر كه بيان    آفريننندهاثر محسوب مي  

اش كه گريزي از آن ندارد آثـاري را خلـق           هاي ساختارذهني ريزيشود كه بنابر برنامه   تبديل مي 
توان گفت كه ساختارگرايي به طوري اجتنـاب ناپـذير ناچاراسـت نـسبت بـه زيبـايي             ميكند و مي

). 91: 1380شايگان فر، (شناسي آثار بي توجه بماند
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باشدهاي ساختاري بررسي عناصر داستاني و عنصرشخصيت ميو يكي از گونه

م و نامبـارك    در اين روايت آدمها اگرچه همه، بازيچه تقديري شـو         :بررسي عناصرداستان 
هريك به نوعي در تكوين فاجعه سهم دارند، در جستجوي مهرآميز سهراب براي يافتن پدر نامـدار                
و دليرش، بجز عشق و عاطفه سرشار فرزندي، انگيزه ديگري هم هست كه هريك بـاز بـسته بـه                    

نظام . ستو آن ايجاد آئيني نو و نظمي عادالنه به جاي نظام كهنه و ظالمانه موجود ا . ديگري است 
 بلكه هزار سال زيسته است، نظامي بهنجار و انساني  14هستي از ديد اين كودك دلير كه گويي نه          

كـن كـرد و در ايـن        توان با زدودن مرزها، جنگ و خونريزي را براي هميشه ريشه          وقتي مي . نيست
 سرير فرمـانروايي   پهنه نوين، نه پدر، بلكه انساني را كه تبلور پهلواني و دليري و رادمردي است، بر               

اي را با جـوهر عمـل صـيقل         عملي روي آورد و يك چنين انديشه      توان به بي  آن نشاند، چگونه مي   
توانـد  نداد؟ در آن جهاني كه رستم شهريارش باشد و سهراب جهان پهلوان آن، زندگي چقـدر مـي                 

گونـه  در ايـن  او پس از آگاهي از هويت پدر، هدف خـويش را بـراي مـا              . داشتني باشد زيبا و دوست  
:كندتوصيف مي

جهـان كانـدر سـهراب گفتچنين
.

ــداردراســخنايــنكــسي نهــانن
.

ــان ــگبزرگ ــتانازآورجن باس
.

داســتانزمــانايــنزننــدرســتمز
.

بــودچــونينكــهنــژادينبــرده
.

بـود؟ آئـين چـه مـن ازكـردن نهـان 
.

آورانجنـگ تركـان زمـن كنـون 
.

كـــرانبـــيلـــشكريآورمفـــراز
.

ــزم ــاهازبرانگي ــاووسگ راك
.

راطــوسپــيببــرّمايــرانز
.

كـاله وگـرز وتختدهمرستمبه
.

ــشانمش ــرن ــاهب ــاووسگ ــاهك ش
.

جنگجـوي شـوم تـوران بهايراناز
.

ــا ــاهاب ــدررويش ــهآرمان رويب
.

ــرم ــربگي ــتس ــيابتخ افراس
.

آفتـــابازبگـــذارمنيـــزهســـر
.

ــدررســتمچــو ــسرمــنوپ پ
.

ــد ــهنباي ــيب ــسيگيت ــاجورك ت
.

�� � � � � � � � � � �26-25�1382فردوسـي،  �(
.

كشمكش

همتا وجود دارد، در تناوب     در واقع، مجموعه كشمكشي كه در ساختمان دروني اين منظومه بي          
توانايي و ناتواني، شهامت و بزدلي، ايثار و كوردلي و سراننجام آن شفقت سرشار و غوطه خورده در                  

اينها همه، اجزاي بنايي است كه از دور نخست طرح نامـشخص و           . يابد نمود مي  عشق مادر و پسر،   
تر شويم، بـه تـدريج زوايـا و         گستراند، ليكن هرچه به آن نزديك     گنگ خود را به پيش چشم ما مي       



مجموعه مقاالت
٢٢٢٠

بينيم و ما كـه چنـدين و چنـد بـار ايـن            تر مي ها و عناصر دروني و بيروني آن را روشن        سايه روشن 
بيني رسـتم،   ايم، هر دفعه با بغضي در گلو از كوردلي و كوته          شم را خوانده يا شنيده    داستان پر آب چ   

.سوزانيمشويم و بر ايثار عاشقانه تهمينه و سهراب دل ميخشمگين و آزرده مي

در اثر روايتي يا نمايشي، فردي كه كيفيتهاي رواني و اخالقـي او، در عمـل وي و          :شخصيت
خلق چنين شخصيت هايي را كه براي خواننـده در حـوزه      . اشته باشد آنچه ميگويد و ميكند، وجود د     


(ي داستان تقريبا مثـل افـراد واقعـي جلـوه ميكنـد، شخـصيت پـردازي             �	�	
�����	���� (
به عبارت ديگـر آدمهـا و قهرمـان داسـتان، هركـدام يـك             ). 84-83: 1376ميرصادقي،  ( ميخوانند

 ما دو گونه شخصيت داريم كه شـامل شخـصيتهاي           شخصيت به شمار ميروند، در واقع در داستانها       
.اصلي و فرعي ميباشد

هـا  ي رستم و سهراب اغلب شخصيت ها اصلي هستند و هـر يـك از شخـصيت                  درحماسه
كنندهاي هستند، بنابراين شخصيت اصـلي بـه شـمار ميرونـد و اگـر بخـواهيم                 داراي نقش تعيين  

رستم، سهراب، تهمينه، كـاووس     : رح زيرميباشد ها را با توجه به اولويتشان ذكركنيم به ش        شخصيت
هاي اصلي داستان شخصيت هاي قراردادي افراد شناخته شدهاي         گذشته از شخصيت  . و افراسياب 

شخـصيت  . خصوصيتي سنتي وجا افتاده دارند   ها و داستانها ظاهر ميشوند و     هستند كه در نمايشنامه   
اه تـشخيص ايـن دو از يكـديگر دشـوار           گـ . هاي قراردادي به شخصيت هاي قالبي خيلي نزديكند       

بنابراين شخصيتهاي فرعي داسـتان، شخـصيتي قـراردادي دارنـد و          ). 99 :1376مير صادقي،   (است
هجير، گرد آفريد، گيو، گودرز ،زند رزم، و هومان و          : شخصيت هاي قراردادي اين داستان عبارتند از      

:ويسي امروز مطرح استبراي پرداخت شخصيتها، سه شرط اصلي در داستان ن . بارمان

و در صورت تغيير رفتار بايـد پـيش زمينـه هـاي الزم در نظـر                 ( رفتاري ثابت داشته باشند      -1
).گرفته شود

. حضورشان در داستان كامالً موجه و منطقي باشد-2

مثالً نه نمونهي مطلق بدي و زشتي باشند و نـه الههـي خـوبي و                ( ملموس و واقعي باشند      -3
)34:1381به، روز(» ).زيبايي

در داستان رستم و سهراب پهلواني است جهان ديده و سنجيده، از خانـداني بـزرگ و                 : رستم
سرشناس و جاه و مقامش از همة دليران همطـرازش واالتـر و ارج و احتـرامش از همـة پهلوانـان                      

وف، رستم فرزند زال و نوهي سام و نتيجهي نريمان است كه همه از جنگ آوران معر               . افزونتر است 
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ساليان دراز پادشاهان كياني را مشكل گشا بـوده و بـر            . در يكي از خاندانهاي بزرگ سكائي هستند      
همهي نامداران سروري و مهتري داشته و يالن و ديوان شكست ناپذير بسياري را در ميـدان نبـرد         

: داردفردوسي توصيفات رستم را ز زبان تهمينه اين گونه بيان ميبه ديار نيستي فرستاده است،

ــسي  ــر ك ــسانه از ه ــردار اف ــه ك ب
.

شـــنيدم همـــي داســـتانت بـــسي   
.

كه از شير و ديو و نهنگ و پلنـگ         
.

ــگ  ــز چن ــين تي نترســي و هــستي چن
.

شب تيـره تنهـا بـه تـوران شـوي        
.

ــوي   ــم بغن ــرز و ه ــر آن م ــردي ب بگ
.

بــه تنهــا يكــي گــور بريــان كنــي
.

هــوا را بــه شمــشير گريــان كنــي    
.

)19 :1382ردوسي،ف( 

رستم به عنوان يكي از شخصيتهاي اصلي داستان، از ويژگيهاي مثبت سرشار و از ويژگيهـاي                
منفي تهي است، اوشخصيتي است كه طرفدار نظام كهن است كه تمايلي براي تغيير در بنيادهـاي                 

اسـت و  رسـتم بـه خـدا ايمـان دارد، راسـتگو      . فكريش ديده نميشود و به وضع موجود راضي است  
 )277 : 1375ماسه، .(درستكار، سرمشق دالوري، احتيات، خرد و مناعت است

چنين است كه تصويرِ او در بخشِ روايت گر تقابل با سهراب را مي توان در ابعـاد زيـر چنـين            
:بيان داشت

غمــي گــشت، رســتم بيازيــد چنــگ
.

ــگ    ــي پلن ــال جنگ ــر و ي ــرفتش ب گ
.

خـــم آورد پـــشت دليـــر و جـــوان
.

 بيامــــد، نمانــــدش تــــوانزمانــــه
.

ــير    ــردار ش ــر بك ــين ب ــر زم زدش ب
.

ــر      ــه زي ــد ب ــم نمان ــو ه ــست ك بدان
.

ــشيد   ــان برك ــز از مي ــغ تي ســبك تي
.

بــــرِ شــــيرِ بيــــداردل بردريــــد    
.

ــرد    ــي آه ك ــس يك ــد از آن پ بپيچي
.

ــرد    ــاه ك ــشه كوت ــد اندي ــك و ب ز ني
.

ــي،    ( )1382:118فردوس
.

با بر و بااليي ازسرو سري برتـر، چهـره اي چـون خورشـيد             سهراب قهرماني است    : سهراب
رخشان، جنگاوري چنان تيز چنگ و بيباك كه در كمتر از يك مژه بر هـم زدن و پـيش از آن كـه          
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بوي از مشام به مغز رسد كار حريف را يكسره ميسازد، كس را توان فشردن دست او نيست و شـير           
شخصيت سهراب دالور و جنگجو و شجاع       ). 250: 1374سجادي،  (» !را در برابر او تاب مقاومت نه      

است ولي بهرهاي از انديشه و تدبير ندارد، چون دست پروردهي مادر است و اصوالً مادر نمي تواند                  
سهراب پهلوان جواني كه نوگراست و بـه        . قرار دهد ) پسر(تجربيات ارزشمندي را در اختيار فرزندش     
ي آن روزگار براي او تـازگي نـدارد و در راه ايـن اصـالح                دنبال تغيير وضع موجود است و نظام فعل       

طلبي جان خود را از دست ميدهـد، در دنيـاي حماسـيِ فردوسـي تنهـا همـاوردي كـه شايـستگي             
روياروي با رستم را دارد سهراب است و بس، سهرابي كه از پشت رستم است و توصـيف او همـان               

سهراب از هنگام زادن تا به گاه كشته شدن         : ميتوان گفت كه  . توصيف رستم و با اندكي امعان نظر      
.تصويري گويا از زندگاني رستم است

تو گفتـي گـو پيلـتن رسـتم اسـت           
.

وگر سام شير است و گر نيـرم اسـت         
.

چو يك ماه شد همچو يكسال بـود        
.

ــود     ــتم زال ب ــر رس ــون ب ــرش چ ب
.

چو ده ساله شد زخم چوگان گرفـت   
.

ت بــه پــنجم دل تيــر و پيكــان گرفــ
.

چو ده ساله شد زان زمين كس نبود      
.

كـــه يارســـت بـــا او نبـــرد آزمـــود
.

ــي،    (  ) 23-1382:24فردوســـــ

طـور مطلـق تبلـور نمـادين        شخصيت منفي ديني اسـت كـه خويـشكاري او بـه           : افراسياب
افراسياب اسطوره در يك خط راسـت       . ناپذير در نظام اعتقادي اساطير است     آرمانهاي جامد و تكامل   

كند و انگيزه اعمال و گفتارش نه در وجود فـردي و جزئـي او كـه در بيـنش                     مستقيم حركت مي   و
هـا  افراسياب حماسه علي رغم كاووس پادشاهي است كه كشش     . جمعي و كلي اسطوره نهفته است     

و .دانـد افراسياب دشمن و هماورد اصلي خود را رسـتم مـي       . و كوششهاي ميدان نبرد را دوست دارد      
ني در اينجا اينست كه اين دو با اندك فاصله تقريبا در يك زمـان وارد صـحنه زنـدگي                    نكته پر مع  

 اسـت،   -جبهه شـر  -او با آنكه پادشاهي مقتدر و رهبر كل اردوي تورانيان         . اندپهلواني شاهنامه شده  
پادشـاه تـوران   .جويـد عمدتا به هويت پهلواني خود فخر ميكند و نام و ننگ را در ميدانهاي نبرد مي  

 در نبردهاي موحش ميان ايران و توران، به تكرار، ضرب شست رستم را چـشيده اسـت، خـوب                كه
اينـك بـا آگـاهي از مقـصد سـهراب،           .ناپذير اسـت  داند كه با وجود رستم جبهه ايرانيان شكست       مي

توان سراغ كرد كه دشمن بزرگ را به تر از اين مي  كدام مجالي مناسب  . شماردفرصت را غنيمت مي   
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ي ديگر از پاي درافگني و آنگاه اين يكي را نيز با حيله و ترفندي از ميـان بـرداري؟ در            دست دشمن 
:ذيل به نمونهاي از چاره جويي افراسياب رادر برابر رستم و سهراب اشاره ميشود

به گـردان لـشكر سـپهدار گفـت        
.

ــد نهفــت  كــه ايــن راز بايــد كــه مان
.

چو روي اندر آرند هر دو بـه روي     
.

د بــي گمــان چــارهجويتهمــتن بــو
.

ــد   ــه دان ــد ك ــدر را نباي ــسرپ پ
.

كــه بنــدد دل و جــان بــه مهــر پــدر
.

ــو ســالخورد  ــان دالور گ مگــر ك
.

شود كشته بر دسـت ايـن شـير مـرد          
.

�29-28�1382فردوسي، ( (
شخصيت كاووس نيز اگر چه در سير از اسطوره بـه حماسـه، طبعـاً تحـول پذيرفتـه                :كاووس

. هاي مثبـت شخـصيتش در اسـاطير نيـست         ن نگرش فردوسي به او بيشتر ناظر بر جنبه        است، ليك 
سليماني است كه در بلنـداي كـوه   . راندكاووس اسطوره شاه خدايي است كه بر ديو و دد فرمان مي     

نشيند و مردم فرتوت بـا طـواف بـه گـرد كـاخ او            مي...البرز در هفت كاخ سيمين، زرين، پوالدين و       
.ندگردنوجواب مي

كند، به هيچ وجه شرمسار نيست؛ از         كاووس آنگاه كه از دادن نوشدارو به رستم خودداري مي         
بايست زخم منكر خنجر رستم كه تهيگاه فرزند دليرش را شكافته است، بهبـود         موضع او هرگز نمي   

بار لجـاج و  امروز اگر غ. اي ديگرندداند رستم و سهراب هر دو از خميره و ماده       زيرا او نيك مي   . يابد
كشد، فـردا  كوردلي چشمان درون رستم را نابينا ساخته و او بر روي فرزند دالور خويش شمشير مي         

گمان ديدگان حقيقت بينش باز شود و آنان پشت به پشت هم دهند، ديگر زنـدگي بـر روي                   كه بي 
تا از او براي او به گودرز كه به خواهش رستم آمده است .زمين براي آدمياني از سنخ او ميسر نيست     

:گويدنجات سهراب نوشدارو بگيرد، مي

ــدو انجمــنكــزكــاووسگفــتب
.

ــر ــدهاگ ــدزن ــانمان ــتنچن پيل
.

ــود ــشتش ــتمپ ــرورس ــرابني ت
.

مـــراگمـــانيبـــيآوردهـــالك
.

رسـد بـد مـن بـه زوزمـان يـك اگر
.

بـد بـه جـز بـه اوپـاداش نـسازيم 
.

ــاندراوگنجــدكجــا ــراخجه ف
.

شـاخ ويـال آنبـرزو آنفـرو بـدان 
.

كيست؟طوسپسشهريارستاوگركيـست كـاووس گفـت اوكهشنيدي
126�1382فردوسي،                  ((

. هاي دو كشور بـوده    زني در سمنگان، مرز ايران و توران، است كه بارها شاهد جنگ           : تهمينه
. همتاسـت زمـان حاضـر بـي      حتـي در مقيـاس       صداقت و شجاعت تهمينه در ابراز عشق به رستم،        
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خواهد سـهراب را بـراي خـود    شود و سپس ترسان ميقدم مي ورزي پيش باكانه در عشق  تهمينه بي 
آمـوزد و بـا پـرورش       تهمينه از طرفي، همة آداب سواري و رزم و بزم را به سـهراب مـي               .  دارد نگه

ايـن  . داردپدر را مخفي نگاه مي    كند و از طرفي نام      هاي او، او را كامالً مشابه پدر تربيت مي        توانايي
در داسـتان  . توانـد سـر زنـد    فقط از زني عاشق در ناحية مرزي، بين دو دشمن، مـي   دوگانگي رفتار، 

:رستم و سهراب فردوسي از زبان خود تهمينه، به اوصاف او ميپردازد

چنـــين داد پاســـخ كـــه تهمينهـــام
.

دو نيمهـام بـه تو گـويي كـه از غـم   
.

ــمن   ــاه س ــت ش ــي دخ ــنميك گان م
.

هزبـــر و پلنگـــان مـــنمپزشـــك
.

به گيتي ز خوبان مـرا جفـت نيـست         
.

چو من زير چرخ كبـود انـدكي سـت         
.

ــرا    ــداده م ــرون ن ــرده بي ــس از پ ــرا  ك ــنيدي م ــس آوا ش ــز ك ــه هرگ ن
��19�1382فردوسي، �����������������(

دهي سپاه تـوران، را فريـب   او سهراب، سركر. نمونة يك زن شجاع و زيرك است    : گردآفريد
در زير فردوسي در توصيفات     .دانداو رستم را پشت و پناه ايران مي       . گريزددهد و به داخل دژ مي     مي

:او ميگويد

بـر سـان گـردي سـوار    زني بـود 
.

هميـشه بــه جنــگ انــدرون نامــدار 
.

ــد  ــود گُردآفريـ ــام او بـ ــا نـ كجـ
.

ــه ــد زمانـ ــو ناوريـ ــادر چنـ ز مـ
.

�34�1382ردوسي،ف                ((
اي به كيكاووس، سهراب را ميان تورانياني كه تا آن زمـان            در نامه  فرمانده دژ سپيد،     :گژدهم

:كندطور جدي گوشزد ميهمتا معرفي و خطر او را به بيديده،

ــدرون  ــيش ان ــه پ ــواني ب يكــي پهل
.

ــزون   ــد فـ ــالش ده و دو نباشـ ــه سـ كـ
.

بـه بــاال ز ســرو ســهي برتــر اســت 
.

رشــيد تابــان بــه دو پيكــر اســتچــو خو
.

چــو آواز او رعــد غرّنــده نيــست   
.

ــغ ــازوي او تيـ ــو بـ ــستچـ ــده نيـ برّنـ
.

�44�1382فردوسي،       ((
هجيـر در آغـاز   . هجير، پسر گودرز و برادر گيو است، عضو ساللهي نامـدار گودرزيـان   : هجير

خواهد، و آن اينـست كـه       يشود و سهراب از او تنها يك چيز م        يورش سهراب به دست او اسير مي      
هويت رستم را بر او مكشوف سازد، هجيركه از دودهي كاوه، پسر گودرز پير، مغز متفكر سپاه ايران               

باشد، دژبان دژ سـپيد اسـت كـه مـورد حملـه سـهراب واقـع شـده                   دار دفاع از مرز مي    است، عهده 
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لـه بـا دشـمن مهـاجم        عواقب جنگ را بسنجد از روي وظيفـه شناسـي بـه مقاب             آنكههجيربي.است
 اينكـه جـان بـه رايگـان و بيهـوده از             شود، اما براي  نيست، مغلوب وي مي   سهرابحريف. شتابدمي

خواهد، سهراب نيز به گمان آنكه وجودهجيردر شناخت پدر مفيد و       درست ندهد از سهراب زنهار مي     
:اين گونه معرفي مينمايدهجيردر هنگام مواجه با سهراب خود را . دهد باشد او را امان ميضروري

هجيرش چنين داد پاسخ كه بس     
.

بــه تركــي نبايــد مــرا يــار كــس     
.

ــنم ــر و ســـپهبد مـ هجيـــر دليـ
.

بـر كـنم  سـر سـرت را هـم اكنـون ز   
.

فرسـتم بــه نزديــك شــاه جهــان 
.

ــل  ــنم زيرگـ ــت را كـ ــاندرتنـ نهـ
.

�32�1382فردوسي، ((
رستم و سهرابهنر شاعري فردوسي در داستان 

افگنـد كـه او را بـا شـتابي      هنر شاعر در اين داستان پرمايه، خواننده را در بستر جريـاني مـي             
در رسـتم و سـهراب   . رانـد انگيز و قطعي به نقطه اوج تراژدي مـي     فزاينده به سوي سرانجامي هول    

رورتي هيچ عنصري از داستان از سر تصادف قرار نگرفته، و سير حوادث در حركـت بـه سـوي ضـ                    
انجامد كه از اشتباه تراژيك رادمرتـرين پهلـوان زمانـه حـادث     اي خونبار ميناپذير به فاجعه برگشت

.گرددمي

نتيجه 

پس از گذشت قرن ها، شاهنامه به عنوان يك پديده شگرف جهـاني و مرزهـايي بـه وسـعت                    
. ه و بايسته اسـت    تمدن انساني، داراي افقهاي ناشناختهاي است كه چشم انتظار پژوهشهاي شايست          

شاهنامه، مرتفعترين قلّه ادب حماسي در ايران و حتّي در تمام جهان، اثري است بي نظير؛ كه لـب                   
تنها . تشنگان ميراث اساطيري اين سرزمين، هر از گاهي در باب آن به تفحص و جستجو ميپردازند          

ه فردوسـي اسـت كـه       اثري كه به جرأت ميتوان ظرفيت تحقيقاتي آن را بينهايت دانست، شـاهنام            
طي دوران متمادي پس از تولّـد شـاهنامه، همـواره           . هنوز پژوهشهاي افزونتري را به خود ميخواند      

كلمه، كالم و مـتكلّم آن از جنبـه هـاي هنـري و زيبـايي شناسـي منبـع تحقيـق مناسـبي بـراي                     
 رسـتم و  اگر به طور كلي به ساختار و سطح فكري داستان. پژوهشگران داخلي و خارجي بوده است    

سهراب نگاه كني ، ميتوان گفت كه عوامل زيرموجب پديد آمدن فاجعه مرگ پسر بـه دسـت پـسر     
:خويش است
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رستم مرز و بوم ايران و حتي پادشاه نااليق آن را مقدس مـي شـمارد و                 :  عقيدهي طرفين  -1
رش مـي   اما سهراب به اين مسايل اهميتي نم دهد، به خا ك ايـران يـو              . خود را حافظ آن مي داند     

برد، و خواهان براندازي پادشاهي آن است، و اعتقاد راسخ طرفين به ارزش هاي خود، داستان را به                  
.سوي بن بست تراژدي ميكشاند
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*اكرم عارفي

اثر اكرم محرابي» هاي شاهنامهقصه«نقد ساختاري و تحليل

چكيده
بيش از هزار سال است كه شاهنامه، شاهكارحماسي فردوسي، مورد توجه و استقبال ايرانيان و               

در سراسر زمـاني كـه از بنـاي ايـن كـاخ بلنـد منظـوم                 . رب جهان است  ها در شرق و غ    ساير ملّت 
ي اند و آشنايي با ايـن گنجينـه       هاي گوناگون از آن بهره برده     گذرد، همواره بزركساالن به شيوه    مي

هـاي حماسـي و     انـد و داسـتان    حكمت و پند و اندرز را به كودكان و نوجوانان خود سـفارش كـرده              
هـاي  وجـود بازنويـسي   . گرفي در كودكان و نوجوانان ايجاد كرده است       پهلواني شاهنامه،  كشش ش    

هاي اخير، شاهدي بر پيوند شاهنامه با كودكان و نوجوانان          هاي مكرّر در سال   فراوان و تجديد چاپ   
ها است كه   ي اين بازنويسي  هاي شناخته شده  اثر اكرم محرابي از نمونه    » هاي شاهنامه قصه«. است

ي فردوسـي  در اين كتاب دو جلدي با اقتباس از شاهنامه        .  تجديد چاپ شده است    بارها در تيراژ باال   
.ي پهلواني شاهنامه بازنويسي شده استهاي مناسبي از از دورهقصه

داري و حفـظ عناصـر      به بررسي امانـت   » هاي شاهنامه قصه«اين نوشتار پس از نقد ساختاري       
. ي ارزشـمند پرداختـه اسـت    بـا ايـن گنجينـه   مهم و موفقيت نويسنده در برقراري پيونـد كودكـان   

هاي محتوايي و زباني فراوان     دهد، بازنويسي مورد بررسي با كاستي     هاي اين تحقيق نشان مي    يافته
با توجه به روند سريع بازنويسي آثـار كهـن          . ي فردوسي كوتاهي نموده است    در شناساندن شاهنامه  

ها، كمكي به شناخت آثار برتر و حفظ بازار كتـاب  هاي اخير، نقد و تحليل يكايك اين كتاب   در سال 
.  هاي سخيف استو ذهن و روان كودك و نوجوان از آفت بازنويسي

. شاهنامه، قصه، بازنويسي، ادبيات كودك، عناصر داستان: كليد واژه ها

مقدمه
بـا  هـاي گونـاگون اسـت، منبـع    قصهبهايي كه آكنده از فارسي با وجود آثار گران    كهن  ادبيات  

ليف ايـن  Ĥ زماني تـ يفاصله. شودنويسي نوين كودكان و نوجوانان محسوب مي   براي داستان  ارزشي
گذشـته از   .زنـد  را دامن مـي     تحوالت زباني فراوان   ،رسد، كه گاه به چندين قرن مي       با زمان ما   آثار

*  دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد
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 بـه بزرگـساالن، فهمـشان را بـراي كودكـان و نوجوانـان مـشكل                هاي كهن كتاب اختصاص   اين،
بازنويـسي، سـاده نويـسي و يـا      را هـا  اين داستان   كودك و نوجوان،   از اين رو نويسندگان   . نمايدمي

هاي آن بدون   نويسنده در بازنويسي به بازگويي و بازنوشتن قصه با حفظ ويژگي          . كنندبازآفريني مي 
. نمايـد  مي پردازد و تنها زبان كتاب را ساده و مناسب درك و توان خواننده            اندك دخل و تصرف مي    

ترين شكل ممكـن، بـا      هاي اصلي متن را به كوتاه     ساده نويسي نوعي خالصه نويسي است كه پيام       
اما در بازآفريني، با حفظ چارچوب اصلي اثر، دخل         . دهدبياني ساده و قابل فهم به مخاطب ارائه مي        

شـود  ضـه مـي  رمايه با نگرشي نو عگيرد و گاه درونو تصرف بيشتري در پردازش قصه صورت مي       
توان دو   با توجه به بازنوشتن مجدد اثر در بازآفريني و ساده نويسي، مي            )43: 1371هاشمي نسب،   (

.اي از بازنويسي دانستي اخير را شاخهشيوه
ي اخير مـورد توجـه فـراوان     آثار ادبي كهن است كه در چند دهه        ي فردوسي از جمله   شاهنامه

ي فردوسـي در جايگـاه يكـي از اسـتوارترين و         هاي شـاهنامه  انداست«. بازنويسان قرار گرفته است   
ي بازنويـسي ادبيـات حماسـي    هاي فرهنـگ ايرانـي، همـواره از منـابع برجـسته       ترين بخش پرمايه
احسان يارشاطر  نخستين كـسي بـود كـه در سـال          ). 445: 6، ج 1386محمدي و قاييني،  (» اندبوده
هاي آن را بـه نثـر، بازنويـسي    ي فردوسي، داستانهنامهتر نوجوانان با شا، براي آشنايي بيش  1336
هـاي  شاهنامه«توان در كتابي با عنوان روند رو به رشد بازنويسي شاهنامه را مي     ). 447: همان(كرد  

اثـر سـيد   » كتابشناسي بازنويسي و بازآفريني شاهنامه فردوسي براي كودكان و نوجوانـان          : كودكانه
هاي ، كه به معرفي سيصد و شش عنوان از بازنويسي         )1387(واري  علي كاشفي خوانساري و آرزو ان     

هاي گوناگوني كه هـر     پر واضح است كيفيت كتاب    . اند، مشاهده كرد  پرداخته1387شاهنامه تا سال    
شود، يكـسان نبـوده و      ساله تحت عنوان بازنويسي از شاهنامه وارد بازار كتاب كودك و نوجوان مي            

هـا ضـروري   از اين رو بررسي و نقد ايـن كتـاب        . رفي شاهنامه را ندارند   برخي توانايي الزم براي مع    
ها انجـام شـود     اگر نقد آثار ادبي از روي اصول درست و به منظور راهنمايي و معرفي كتاب              «. است

زاده كـريم ). 27: 1364مرتـضوي كرونـي،     (» يكي از عوامل مهم پيشرفت امور ادبـي خواهـد بـود           
بررسـي بـازآفريني و     (تـأثير شـاهنامه در ادبيـات كودكـان          «ود با عنوان    ي خ نامهدر پايان ) 1384(

كودكـان و  «در كتـاب  ) 1371(نـسب  و هاشمي» )هاي شاهنامه براي كودكان و نوجوانان   بازنويسي
از آن جـا كـه كتـاب    . انـد هـاي بازنويـسي پرداختـه   به نقـد و تحليـل كتـاب       » ادبيات رسمي ايران  

 پيشين بررسي نشده است، اين مقالـه، بـه نقـد و بررسـي جلـد                 در تحقيقات » هاي شاهنامه قصه«
ي فردوسي بارها توسط محققـان و دانـشمندان بررسـي و            هاي شاهنامه  قصه .پردازدنخست آن مي  

اثر اسـتاد  » از رنگ گل تا رنج خار «توان به كتاب    هاي ارزشمند آن مي   تحليل شده است و از نمونه     
تر به وجوه اختالف بازنويـسي بـا مأخـذ    ي كوتاه بيشاين مقالهاشاره كرد،   ) 1388(قدمعلي سرّامي   
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يابي اين اثر از نظر كيفت زباني و هماهنگي محتوا و عناصر داسـتاني بـا          ارزش. اشاره خواهد داشت  
. مأخذ از اهداف اين تحقيق است

»هاي شاهنامهقصه«معرفي 
 صـادق صـندوقي، شـامل پـنج         به قلم اكرم محرابي و تـصويرگري      » هاي شاهنامه قصه«جلد اول   

هاي برزو پسر سهراب، هفتخوان رسـتم،        صفحه و جلد دوم با قصه      143ي اصلي شاهنامه، در     قصه
بر اساس منـدرجات    .  صفحه به چاپ رسيده است     128ي ديگر در    هفتخوان اسفنديار و هشت قصه    

ز جلد دوم، در   و چاپ دهم ا    1387ي نخست كتاب حاضر، چاپ پانزدهم از جلد اول در سال            صفحه
نـام ويراسـتار در   . همان سال، هر كدام با تيراژ پنج هزار نسخه، توسط نشر پيمان منتشر شده است     

رسد كه بازنويس و ناشر از ديدگاه و ياري ويراستار          ي كتاب نيامده و اين گونه به نظر مي        شناسنامه
بازنويـسي و بـازآفريني از    اثـر  306شناسـي، در ميـان   بر اسـاس تحقيقـات كتـاب   . اندبهره بوده بي

ي پـنج قـصه   «اثر ساسان فـاطمي و      » هاي شاهنامه قصه«شاهنامه، جلد اول كتاب مذكور، پس از        
اثر حسين فتاحي، بيشترين تجديد چاپ را به خود اختـصاص داده            » ي فردوسي برگزيده از شاهنامه  

).10: 1388كاشفي خوانساري و انوري، (است 
ي فردوسـي و    ي شـاهنامه  دون هيچ مقدمه و توضيحي در بـاره       در اين مجلد، نخستين قصه ب     

ي سني مخاطب كه معموالً رده.  است ي استفاده از آن، پس از فهرست مطالب بازنويسي شده         شيوه
تـصاوير زيبـا و انگـشت       . شود، مشخص نشده است   ميهاي كودك و نوجوان درج      پشت جلد كتاب  
ي فريدون، تصوير   به عنوان مثال در آغاز قصه     . ني دارد خواها هم تر با موضوع قصه   شمار كتاب، كم  

. خوان رستم به نمايش درآمده است كه ارتباطي با اين قصه نداردهاي سياه از هفتكشتن اژده

نقد ساختاري
ي ادبيـات كـودك و نوجـوان اسـت كـه       هاي نگهباني و توسعهنقد پردازي يكي از بهترين راه  

نقد در ادبيـات    ). 77: 1372كينگزبري،  (فرهنگي را نيز در پي دارد       ي مخاطب بقاي    گذشته از بهره  
نقـد ادبيـات كـودك و نوجـوان     توان گفتبه جرأت مي. كودكان از اهميت فراواني برخوردار است

ي كتـاب   نويـسنده «به همين خاطر است كه      . داراي اهميتي بيش از نقد آثار ادبي بزرگساالن است        
 باشد كه اثرش هم سان بهترين آثار ادبي بزرگساالن معـروض نقـد   براي كودكان، بايد خواهان آن   
ادبيات كودكان را به علت تـأثير بـسياري         «). 64: 1368پلووسكي،  (» جدي و سختگيرانه واقع شود    

هـاي تفننـي    كه بر تربيت نسل جوان دارد بايد كاري جدي و تخصصي تلقي كرد و از دست درازي                
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هـا بـا     برخـي كتـاب    ).11: 1352ايمـن و ديگـران،      (» شتمضر حتي االمكان مصون و محفوظ دا      
.  سازدخواني نسل جوان وارد ميي جبران ناپذيري بر كتابهاي نهان ضربهكاستي

در نقد ساختاري ادبيات داستاني كـودك، ماننـد ادبيـات بزرگـسال، عناصـر داسـتان بررسـي                   
بـه ويـژه در     . بايـد ناديـده گرفـت     در ادبيات بازنويسي، سنجش كتاب با ترازوي مأخذ را ن         . شودمي

هـا پنـد و انـدرز    بازنويسي اين آثار كه در آن     «. هاي شاهنامه كه اثري حماسي است     بازنويسي قصه 
هاي رواني مخاطـب    تر به ادبيات كنش و ماجرا پرداخته شده است، به نياز          كمتر به كار رفته و بيش     

ي برخـورد   اهميـت داشـته اسـت، شـيوه    هـا اما آن چه كه پيوسته در اين بازنويـسي . دهدپاسخ مي 
در ).  445: 6، ج 1386محمـدي و قـاييني،   (» هاسـت ي او از آن   بازنويس با منابع و برداشت ويـژه      

ي پـر تيراژتـرين   كـه در زمـره  » هـاي شـاهنامه  قـصه «ادامه به نقد ساختاري و تحليل بازنويـسي         
. شودها در مأخذ پرداخته مي قصههاي بازنويسي از شاهنامه قرار دارد، با محوريت ساختاركتاب

عنوان
. انـدازيم مـي » عنوان داسـتان  «قبل از ورود به بحث تحليل ساختاري داستان، نگاهي گذرا به            
انتخاب عنوان مناسـب بـراي   . داردعنوان، نخستين عبارتي است كه مخاطب را به خود مشغول مي        

گـاه عنـوان، تفكـر مـا را        «. داشـته باشـد   خواني  اثر ادبي بايد با مخاطب و ساير عناصر داستان هم         
» سازدكند، يا اهميت عنصري خاص را در اثر مؤكد مي         ي آن اثر به جهت خاصي هدايت مي       بارهدر
، نخستين  »هاي شاهنامه قصه«در اثر مورد بررسي بازنويس با انتخاب عنوان         ). 23: 1377اسكولز،  (

 با توجه به اين عنـوان، از بـازنويس انتظـار    .قدم را براي شناساندن كتاب به مخاطب برداشته است       
براي رسيدن بـه همـين هـدف        . تر در معرّفي شاهنامه به مخاطب تالش نمايد       رود هر چه بيش   مي

ايـن كـار گذشـته از    . ها چند بيتي از شـاهنامه آورده اسـت     است كه بازنويس در پايان برخي بخش      
اما متأسفانه به جز انتخاب نا      . كندي آشنا مي  استناد اثر به مأخذ، مخاطب را با سبك و اشعار فردوس          

هـاي انگـشت شـمار،      مناسب و جا به جايي ابيات، رعايت امانت نيـز نـشده اسـت و در ايـن بيـت                   
ي ي رسـتم و سـهراب چنـد بيتـي از شـاهنامه     براي نمونه در پايان قـصه     . شوداشتباهاتي ديده مي  

) 71: 1387محرابـي،  (» ان كـار چيـست  چه سازي و درم«فردوسي آمده است كه بي وزني مصراع     
كلمـه  ) 111: همـان (» اي در آن است و در ببايـد از دادگـر يـك خـداي              ي جا انداختن كلمه   نشانه

كه شعري بي معني و ) همان(» ايگرش بار خاست خود گشته «نادرست وزن شعر را خراب كرده و        
» ن ايـن كـار چيـست      چه خواهي و درما   «صورت درست اين سه مصرع چنين است        . بي وزن است  

اگر بـار خارسـت خـود    «و ) 166: همان(» بيابيد از دادگر يك خداي«، )331: 1، ج 1378فردوسي،(
). 87: همان(» ايكشته
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، »ي زالقصه«هاي  هايي شنيدني از شاهنامه فردوسي با عنوان      ، قصه »هاي شاهنامه قصه«در  
ي آن  و خالصـه برگزيده» اسفندياررستم و «و » پسران فريدون«،  »ضحاك« ،  »رستم و سهراب  «

هـا،  مـنظم آن ها مناسب است امـا چيـنش نـا   هر چند گزينش اين قصه. به نثر بازنويسي شده است    
» ي ضـحاك قـصه «به عنوان مثـال بازنويـسي       . كنددريافت مخاطب از داستان را دچار اشكال مي       

ها به ترتيـب    اگر قصه . من زده است  ، ابهام در مورد نژاد مهراب و رودابه را دا         »ي زال قصه«پس از   
زيـرا  . كنـد داند و نكوهش مـي    شاه اين كار را جايز نمي     «هاي  شد پيش از جمله   مأخذ بازنويسي مي  

پـرور چـه   آن گاه از نژاد رودابـه و زال مـرغ       «و  ) 19: 1387محرابي،  (» ي ضحاك است  مهراب نوه 
شد و دليل مخالفـت شـاه و   و آشنا مي مخاطب با ضحاك و نژاد ا     ) 20: همان(» آيد؟نژادي پديد مي  

ها، بـه ترتيـب و تـوالي    هاي هر يك از اين قصه     زير عنوان . فهميدترديد در نيكي نژاد رودابه را مي      
. مأخذ نوشته شده و گوياي موضوع  قصه است

شخصيت
ــصيت ــم) Character (شخ ــت  از مه ــتان اس ــر داس ــرين عناص ــاهنامه.ت ــي  در ش ي فردوس

هـاي  شخـصت . ي اسـاطيري، پهلـواني و تـاريخي وجـود دارد           در سـه دوره    هاي فـراوان  شخصيت
ي پهلواني از قيام    دوره«. گردندي پهلواني شاهنامه برمي   هاي بازنويسي شده همگي به دوره     داستان
ايـن قـسمت    . پـذيرد شود و به قتل رستم و سلطنت بهمن پسر اسـفنديار پايـان مـي               آغاز مي  كاوه
تـرين  ي ملّي ايران و حاوي عـالي      هاي شاهنامه و قسمت واقعي حماسه     ترين و بهترين قسمت   مهم
ها در كتاب مـورد نقـد       از اين جهت گزينش قصه    ). 217: 1387صفا،  (» ي اشعار فارسي است   نمونه

. شودبراي بازنويسي مثبت ارزيابي مي
به دليل هاي مأخذ آورده شده؛ اما گاهي تر شخصيتهاي گزينش شده، بيش در بازنويسي قصه  

به عنـوان مثـال دختـران جمـشيد از داسـتان           . اندها حذف شده  شدن قصه، برخي شخصيت   خالصه
ي سـهراب هنگـام پـرده     چنين شخصيت افراسـياب در قـصه  هم. اندضحاك و فريدون حذف شده  

برداشتن مادر از راز رستم، حذف و سخنان افراسـياب از زبـان مـادرش، تهمينـه نقـل شـده اسـت                
). 41: 1387محرابي، (

. هـا اسـت   هاي بازنويسي با مأخذ، شخصيت پردازي و بيـان صـفات شخـصيت            از ديگر تفاوت  
ي خصايص ظاهري قهرمانان مانند سن، جنس، مقام، ظـاهر و           ي همه مراد ما از صفات مجموعه    «

بيـان صـفات در شخـصيت    ). 175: 1368پـراپ،  (» هاسـت جزئيات اين سيما و ظـاهر و ماننـد آن         
بـسياري از  » هـاي شـاهنامه  قـصه «در  . كند فراواني دارد و قصه را زيبا و جذاب مي         پردازي اهميت 

هـاي بـارز آن     از نمونه .  ها كرده نيامده يا خالصه شده است      هايي كه فردوسي از شخصيت    توصيف
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ي زال، رودابه و گردآفريد است كه فردوسي به روشني و تفصيل            صفات شخصيتي همسر سام، دايه    
بـازنويس در پـردازش   . هـا نيامـده اسـت   داخته و در بازنويسي هيچ توصـيفي از آن   مستقيم بدان پر  

كنـد،  شخصيت منوچهر كه اهميت فراواني دارد و نقشي اساسي در داستان زال و رودابـه ايفـا مـي                  
بنـا بـر    . ترين نگراني در ازدواج زال و رودابه مخالفت منوچهر اسـت          بزرگ. بسيار كم پرداخته است   

اجراي رفتن زال نزد منوچهر تا به دست آوردن موافقت او به تفـصيل نوشـته شـده               اين، در مأخذ م   
نيك اختري ازدواج زال و رودابه و پيشگويي تولد رستم در كنار سنجش هوش و استعداد زال           . است

با طرح معماهايي از طرف كاهنان از عوامل مؤثر در تصميم منوچهر است كـه در بازنويـسي هـيچ                    
، از  )147-140: 1378فردوسي،  (به ويژه طرح معما و پاسخ صحيح زال         . شده است اي به آن ن   اشاره

سويي براي نوجوانان و مخاطبان عـام بـسيار خوانـدني و جـذاب اسـت و از سـويي ديگـر معـرّف                     
ي شخصيت مقتدر منوچهر بـه عنـوان پادشـاه         شخصيت زيرك و سخت كوش زال و ترسيم كننده        

كند؛ اما در ادامه نكات مهمي  زال به پادشاهي منوچهر اشاره مي      پيش از اين  در آغاز داستان      . است
چون رفتن سام نزد منوچهر پس از پيدا شدن زال كه ماجراي طالع بيني و بخشيدن خلعت و نواحي  

ي شخـصيت مهـراب،   حذف اين نكات، ابهاماتي در رابطه. به زال را در پي داشت؛ حذف شده است     
بـازنويس در رد دعـوت مهـراب از زبـان زال     . بوده، با زال شده است   پادشاه كابل، كه باجگزار سام      

زيرا تو همدست پدرم و شاه نيستي و اگر من به        . ي تو جاي من نيست    اي مهراب خانه  «: نويسدمي
؛ اما در شاهنامه چنين )15: 1387محرابي، (» شوندي تو بيايم آنان از كار من بسيار ناراحت ميخانه

نباشـد  / به خان تو انـدر مـرا جـاي نيـست          / ين داد پاسخ كه اين راي نيست      چن«:سروده شده است  
سـوي  / كه ما ميگـساريم و مـستان شـويم        / همان شاه چون بشنود داستان    / بدين، سام همداستان  

)103: 1378فردوسي، (» ي بت پرستان شويمخانه
. نبوده استگاه بازنويس در قصه سخن از شخصيتي نموده كه پيش از اين براي مخاطب آشنا 

محرابـي،  (» شـدم حـال نمـي   ديدم آنقدر خـوش   من اگر سياوش را مي    «ي  به عنوان مثال در جمله    
پس از اين هم    . سياوش پيش از اين در قصه نبوده است و براي مخاطب آشنا نيست            ). 126: 1387

 كاووس  اي كه گژدهم به   در بازنويسي داستان سهراب از نامه     هم چنين   . نامي از او برده نشده است     
 در حالي كه پيش از اين نامي از كاووس نيـست و ايـن   )45: همان(سد، سخن به ميان آمده      نويمي

در مأخذ قبل از پرداختن به شخصيت سـهراب  . شخصيت بدون معرفي ناگهان وارد قصه شده است       
هاي مربوط به او، در بخشي مستقل به شخصيت كاووس و دوران پادشاهي او پرداخته شده                و قصه 

 پس الزم بود بازنويس قبل از نـام  )223: 1378فردوسي، (ده آشنا است  شخصيت وي براي خوانن   و
در همين داستان شخصيت گيو نيز ناگهان وارد قـصه         . شناساندبردن از كاووس او را به خواننده مي       

» سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه گيو بـه زابـل بـرود و رسـتم را بـراي كمـك بيـاورد         «شود  مي
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هـاي  شنود از ارتباط او با شخصيت     مخاطب كه براي اولين بار نام گيو را مي        ). 46: 1387حرابي،  م(
بازنويس از گودرز و طوس نيز نام برده است؛ بدون آن كه ايـشان را بـه                 .  ديگر قصه بي خبر است    

ـ ).50:همان. (هاي قصه معلوم باشدمخاطب بشناساند و نسبتشان با ديگر شخصيت    ز پيش از اين ني
آشـنايي  ).42: همـان (در مورد شناساندن شخصيت افراسياب همين كوتاهي صورت كرفتـه اسـت   

بـه عنـوان نمونـه      . توانـد بـسيار مختـصر باشـد       ها با وجود اهميت فراوان مي     مخاطب با شخصيت  
اما بشنويم از قباد، او يكـي از طاليـه داران           «كند  بازنويس، قباد را به سادگي و مختصر معرفي مي        

در بازنويسي نبرد رسـتم و سـهراب، شخـصيت زواره بـراي             هم چنين   ). 105: همان(» هر بود منوچ
بازنويس با افـزودن  ). 62: همان(» آن گاه برادرش، زواره را ديد     «شود؛  نخستين بار وارد داستان مي    

 و خصوصي رستم با او را از بـين  ، ابهام حضور اين شخصيت و سخنان محرمانه  »برادرش«ي  كلمه
: همـان (» پشوتن، برادر اسفنديار سخنان اسفنديار را تأييد كرد       «مانند شناساندن پشوتن    .  است برده
120 (

» سپاه ايران با سپاه ضـحاك بـا هـم متحـد شـدند             «خوانيم  ي ضحاك مي  در بازنويسي قصه  
اي به عرب بودن ضحاك نشده است، همان طـور          در حالي كه پيش از اين هيچ اشاره       ). 78: همان(

بـسنده كـرده،   » دشت سواران«تنها به نام » دشت سواران نيزه گذار« مورد محل سكونت او   كه در 
پس براي مخاطب، اتحاد ايرانيـان بـا ضـحاكي كـه تـازي           . ي تازي را نيز ناديده گرفته است      كلمه

نژاد ضحاك در شاهنامه اهميـت فـراوان دارد و          . بودنش آشكار نشده است، ابهام ايجاد خواهد كرد       
. آن در ماجراهاي ديگر مانند عشق زال و رودابه الزم استدانستن 

موضوع و طرح
مايهدرونوآفريندميراداستانكهاستهاييحادثهوهاپديدهشامل)Subject(» موضوع«

هـاي اساسـي داسـتان اسـت        ، حركت )Plot(» طرح«). 217: 1380ميرصادقي،(» كندميتصوررا
ي معيني  اي از وقايع وابسته به هم به نتيجه       رشته«رورت دارد كه    در طرح ض  ).17: 1377اسكولز،  (

در بازنويسي مـورد    ). 21: 1384يونسي،  (» گويندهر يك از اين وقايع را بحران داستان مي        . بپيوندد
هـا،  اند كه برخـي از ايـن حادثـه   خوش دگرگوني  شدهها در مقايسه با مأخذ دستمطالعه گاه حادثه  

ها طرح دگرگـون  توان گفت در برخي داستانپس مي. دهندستان را شكل ميهاي اساسي دا حركت
زمـاني كـه نويـسنده بـه        . ها با مأخذ يكسان اسـت     ي تمامي داستان  با وجود اين نتيجه   . شده است 

ماننـد كتـاب    . هاي فراوان دور از ذهن نيـست      زند احتمال وجود تفاوت   بازآفريني شاهنامه دست مي   
كه داستان سياوش را با نگاهي جديـد و امـروزي از      ) 1384آرين،  (» ه پرنده راز كو : پارسيان و من  «

هـايي را برگزيـده و در حـد    كه بيت» هاي شاهنامهقصه«اما در كتاب   . شاهنامه اقتباس كرده است   
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با توجه بـه اهميـت بكـر مانـدن     . ساده نويسي به نثر برگردانده است، چنين انتظاري نادرست است     
اده نويسي و بازنويسي شاهنامه، در ادامه تيزبينانه به موارد تفاوت موضـوع در              ها در س  موضوع قصه 

ها، به آغاز متفـاوت عـشق زال و رودابـه بـا        در نخستين صفحه  .بازنويسي با مأخذ پرداخته مي شود     
در شاهنامه، آشنايي زال با رودابه از سوي زال و با شنيدن وصـف ظـاهر رودابـه    . خوريممأخذ برمي 
كـه رويـش ز خورشـيد       / ي او يكي دخترسـت    پسِ پرده «: آن جا كه به زال گفته شد      . ودشآغاز مي 
فردوسـي،  (» به رخ چون بهشت و به باال چو سـاج         / ز سر تا به پايش به كردار عاج       / تر است روشن
برآورد مر زال را دل بـه       «. شدور  پس از اين توصيف، عشق رودابه در قلب زال شعله         ). 103: 1387
روزي ديگر مهراب به توصيف شخـصيت       ). 103: همان(» شد كزو رفت آرام و هوش     چنان  / جوش

گشود و پس از شنيدن سخنان مهـراب، عـشق زال در دل   زال براي همسر و دخترش، رودابه زبان  
دلش گشت  / برافروخت و گلنارگون كرد روي    / گويچو بشنيد رودابه آن گفت    «. رودابه جاي گرفت  
فرسـتاد تـا او را از ايـن     پس از آن رودابه كنيزكانش را نزد زال         ) 105: همان(» پر آتش از مهر زال    
زال كه خود دل در گرو مهر رودابه داشت، شبانگاه براي ديدار رودابـه بـه سـوي                  . عشق آگاه كنند  
عاشـق شـدن از راه      «به همين دليل است كه اين عـشق در رديـف            ). 112: همان. (كاخ او شتافت  

اما در بازنويسي نخـست رودابـه بـا شـنيدن           ).  508: 1388سرامي،  (بندي شده است    طبقه» گوش
شد و پس از مدتّي زال هنگام شكار در صحرا با رودابه و ديگر دختران كـه                 سخنان پدر عاشق زال     

زال از آنـان عـذر      . دختران از زال و همراهـانش بـسيار ترسـيدند         . خوردمشغول چيدن گل بودند بر    
ايـن تغييـر نـا بـه جـا در      ). 17: 1387محرابـي،   ( عاشق رودابه شد     خواست و پس از گفت و گويي      

كند و با شخصيت رودابـه و بـه طـور           هاي فرنگي را در ذهن تداعي مي      هاي پرنسس موضوع، قصه 
در جايي ديگر از همين قصه، زماني كه مهراب خـشمناك           . كلي تصوير زن در شاهنامه مغاير است      

رودابـه  .  رودابه خواست در مقابل پدر عذر بخواهد و سكوت كند  دخترش، رودابه را فراخواند، مادر از     
امـا  ). 125: 1378فردوسي، (» چرا آشكارا ببايد نهفت/ روان مرا پور سام است جفت «: به مادر گفت  

در ). همـان (» فرو خوابنيد و نزد هـيچ دم      / سيه مژه بر نرگسان دژم    «: زماني كه پيش مهراب رفت    
رودابه در جـواب مـادر كـه خواهـان     . كشده شده است باژگونه به تصوير بازنويسي اين رفتار رودابه   

» سكوت كرد و چيزي نگفت و بـه همـراه مـادر راهـي كـاخ شـد              «زاري و التماس او نزد پدر بود،        
رودابه به جاي اين كه چيزي نگويـد و پـوزش   «وقتي پدر او را سرزنش كرد   ). 24: 1387محرابي،  (

چـرا  ). 24ص  (» اش دفاع كرد  ت تمام لب به سخن گشود و از انديشه        بخواهد در مقابل پدر با وقاح     
بازنويس اين رفتار رودابه را باژگونه جلوه داده است؟ با ايـن تغييـر، گذشـته از سـاختن شخـصيتي                   

.متفاوت از رودابه و دختر ايراني، از بزرگي مهراب نيز كاسته شده است
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 دستخوش دگرگوني در بازنويسي شده      هاداستان جنگ فريدون با ضحاك بيش از ساير بخش        
توصيف درفش  . ها دانست ها، فقط ساده نويسي بيت    توان چون ديگر بخش   اين بخش را نمي   . است

در مأخذ، پس از روي كردن كاوه       .  كاوياني و گرز فريدون در بازنويسي مطابق با مأخذ نيامده است          
ن نزد مادر رفتـه از او درخواسـت     و مردم به سوي فريدون براي شورش بر ضحاك، در مأخذ فريدو           

در بازنويـسي فريـدون بـه       ). 42: 1378فردوسـي،   (آفرين براي پيروزي كرد     نيايش به درگاه جهان   
: نويـسد در جـايي ديگـر مـي      ). 88: 1387محرابي،  (مشورت و رايزني با مرد روحاني پرداخته است         

.  فريدون از او سراغ ايرج را گرفـت        .سواري را ديد در حالي كه تابوتي در كنار سوار بسته شده بود            «
شود كـه جـسم ايـرج در      از اين جمالت چنين برداشت مي     ). 101: همان(» سوار تابوت را نشان داد    

تـنش را شـده كـام       / سرش را بريده به زار اهرمن     «در حالي كه    . تابوتي كنار سوار قرار داشته است     
ها به سر بريده ايرج اشاره شده       مأخذ بار با توجه به اين كه در       ). 71: 1378فردوسي،  (» شيران كفن 

نمـود؛ تـا آن كـه در    بهتر بود بازنويس از همان آغاز، موضوع را بـراي مخاطـب خـود روشـن مـي          
مگـر شـما نبوديـد كـه سـر او را در تـابوت گذاشـتيد و بـراي مـن                      «. هاي بعدي بيان كند   صفحه

جـست و جـوي ضـحاك بـراي         در داستان ضحاك، آبتـين از       ). 103: 1387محرابي،  (» فرستاديد؟
 گريزان و -شده تنگ بر آبتين بر زمين/ فريدون كه بودش پدر آبتين «يافتن او و فرزندش آگاه بود       

خبـر از   اما بازنويس، آبتـين را بـي      ) 37: همان(» برآويخت ناگاه بر كام شير    / از خويشتن گشته سير   
او به سادگي نامش را بـه  . ستجست و جوي سربازان، مشغول به كار در مزرعه به نمايش كشيده ا    

نـام  : خبر از همه جا بود گفت     آبتين چون بي  «شود  گويد و باعث مرگ خود مي     سربازان ضحاك مي  
). 82: همان(»من آبتين است

توان دليلي منطقي ارائه داد و به نوعي با احساس ها در شاهنامه نمي   در بيان دليل برخي رخداد    
ه اين ويژگي از ديد بازنويس ناديده انگاشته شـده و خـود دسـت بـه     گا. شويمها مواجه ميو يا باور  

به عنوان مثال در بازنويسي برخورد ضحاك بـا         . ها زده است  آفرينش منطقي براي اين گونه رويداد     
ضحاك كه وضعيت را بسيار ناجور و آشـفته  «خوانيم ي آهنگر، پس از بيان دادخواهي كاوه ميكاوه
ريزي و سرنگوني   ترين جرقه را عاملي براي جنگ و خون       ود؛ چون كوچك  ديد و بسيار ترسيده ب    مي

فردوسي سخني از تـرس و      ). 87: همان(» دانست، پس دستور داد پسر كاوه را رها كنند        خويش مي 
آورد و در كوتاه آمدن ضحاك در مقابل كـاوه از زبـان ضـحاك               بازي ضحاك به ميان نمي    سياست

 ندانم چه شايد بدن زيـن  -تو گفتي يكي كوه آهن برست/  درستميان من و او ز ايوان   «سرايد  مي
).41: 1378فردوسي، (» كه راز سپهري ندانست كس/ سپس

از آن جملـه سـرانجام خـود        . بازنويس قصه ضحاك را با تغييرات فراواني  به پايان برده است           
محرابي، (» خودش شكست و در دم جان باخت  چنان بر سر ضحاك كوبيد كه كاله      «. ضحاك است 
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بـزد بـر سـرش    / ي گاو سر دست بـرد  بر آن گرزه  «كه در شاهنامه مي خوانيم      در حالي ) 91: 1387
: 1378فردوسـي،   (» مزن گفت او را نيامد زمـان      / بيامد سروش خجسته دمان   / ترگ بشكست خرد  

. و ضحاك در كوه دماوند به بند كشيده شد تا روزگاران دراز در اسارت بماند) 50
رسـتم دعـوت او را      . كـرد ستم و اسفنديار، اسفنديار، رستم را به مهمـاني دعـوت            ي ر در قصه 

: همـان (» چـو بـا دوده بنـشيني از پـيش خـوان     / به هنگام خوردن مرا باز خوان   «: پذيرفت و گفت  
اسفنديار پس از بازگشت پشيمان شد و كسي را براي خواندن رستم به مهماني، نزد رسـتم                 ). 1168
 چو چندي برآمد نيامد     -كسي را نفرمود كاو را بخوان     / ز خواليگران خواست خوان   سپهبد  «. نفرستاد
اي بازنويسي اين دعوت ابهام آميز است و جمالت بـه گونـه    . »نگه كرد رستم به ره بر بسي      / كسي

رسـد رسـتم اسـفنديار را دعـوت كـرده و اسـفنديار در آمـدن        اند كه به نظر ميكنار هم قرار گرفته 
كـشيد چـون خبـري از ورود     رستم در سراي خود انتظار ورود اسفنديار را مي        «. استكوتاهي نموده   
در ). 128: 1387محرابـي،  (» ، پس سفره آوردند و رستم شروع كـرد بـه خـوردن    [...]اسفنديار نشد   

بازنويسي، پس از آن كه اسفنديار نژاد رستم را نكوهش كرده از سـيمرغ و پـر او سـخن بـه ميـان           
رغ پري از پرهايش را بدو داد كه هر وقت احتياج به او داشت پر را آتش بزند كه                   سيم«. آورده است 

و . در مأخذ، اسفنديار از پر سيمرغ سخني نگفته است        ). 130:همان(» سيمرغ به كمكش خواهد آمد    
. كنددر پايان رستم با استفاده از همين راز از راهنمايي سيمرغ بهره برده، اسفنديار را هالك مي

از . زنـد اي بـه طـرح نمـي      آورد و لطمه  ها دگرگوني زيادي در موضوع پديد نمي      ين تفاوت گاه ا 
يك روز براي سام خبر آوردند كه دشمنان از طرف گرگساران حمله كردنـد و رو بـه سـوي           «جمله  

در مأخـذ، سـام خـود بـه ديـدار منـوچهر شـتافت و پـس از               ) 13: 1387محرابي،  . (»آيندايران مي 
سر سلم را دو نيمـه      «نويسد  بازنويس در كشته شدن سلم مي     . ر را به اطرافيان داد    بازگشت، اين خب  

به دو نـيم    / يكي تيغ زد زود بر گردنش     «. در مأخذ، تن سلم دو نيمه شده است       ). 110:همان(» كرد
هم چنين هنگامي كه مهراب از عشق رودابـه بـه زال            ). 87: 1378فردوسي،  (» شد خسرواني تنش  

گويـد  كند و خطاب به همـسرش سـيندخت مـي    جان همسر و دخترش را ميخشمگين است، قصد 
گويا بـازنويس نخواسـته     ). 134: همان(» كشم زارتان بر سر انجمن    / كه آرمت با دخت ناپاك تن     «

اكنون راهي جز اين نـداريم كـه سـر    «: نويسدمادر به گناه دختر مجازات شود و از زبان مهراب مي      
هاي بازو بند سـهراب فردوسـي       در تعداد مهره  ). 29: 1387محرابي،  (» رودابه را از تنش جدا سازيم     

: 1378فردوسي،  (» كه آن مهره اندر جهان شهره بود      / به بازوي رستم يكي مهره بود     «نوشته است   
كـه از يـك     ) 40: 1387محرابـي،   (» ها را از من بگيـر     تو اين مهره  «خوانيم  در بازآفريني مي  ) 293

مـن وقتـي خواسـتم بـه        «نويسد   پس از زخم خوردن سهراب از رستم مي        البته. تر است مهره بيش 
بهتـر بـود در بازنويـسي بـر ارزش مهـره و             ). 67: همـان (» ايران بيايم مادرم يك مهره به من داد       
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رزم زده و او را كـشته اسـت   در بازنويسي رسـتم بـر سـر ژنـده    . شدشهرت و تك بودنش تأكيد مي   
در رزم رسـتم و سـهراب       ). 310: 1378فردوسـي،   (نش زده اسـت     اما در مأخذ بر گـرد     ) 52: همان(

محرابـي،  (» اش خون آلود شد   تهمتن از زور درد بر خود پيچيد و چهره        «: بازنويس چنين مي نويسد   
ي رستم اشاره كند نسروده در حالي كه فردوسي هيچ بيتي كه به خون آلود شدن چهره           ) 60: 1387

بپيچيد و / بزد گرز و آورد كتفش به درد  / كشيد و بيفشارد ران   ز زين بر  / دگر باره سهراب گرزگران   «
هاي روم و توران و ايـران       پس از بخشيدن سرزمين   ). 319: 1378فردوسي،  (» درد از دليري بخورد   

» چنان مرزبانان فرّخ نژاد/ نشستند هر سه به آرام و شاد    «خوانيم  به سلم و تور ايرج در شاهنامه مي       
 روزگاري دراز كه فريدون سالخورده شد و برادران، ايراج را جانشين پدر             پس از گذشت  ). 60:همان(

ي پشيماني آنان پس از گذشت زمـاني  بيت مقابل نيز خود نشان دهنده     . ديدند، بر او رشك ورزيدند    
بـازنويس  ). 61: همـان (» بدين گونه بفريفت اي دادگر    / كه ما را به گاه جواني پدر      «. طوالني است 

گر به تـصوير كـشيده اسـت كـه از         را، پيش از سرزدن هر كنشي، پليد و حيله         شخصيت سلم و تور   
گر آن دو برادرِ ديگرش بسيار پليد و مكار و حيله         «. همان ابتدا، نسبت به تصميم پدر ناخرسند بودند       

: 1387محرابـي،   (» بوده و از اين كه پدرشان چنين بخششي كرده بسيار ناراحت و اندوهگين بودند             
96.(

 ديدزاويه
ومـصالح آنبـا نويـسنده كـه استايشيوهيدهندهنمايشروايت،يزاويهياديديزاويه«
» دهدمينشانداستانبارانويسندهيرابطهواقعدروكندميارائهخوانندهبهراخودداستانمواد
نـويس  انرمـ «. هاي مختلفي براي ايجـاد ايـن رابطـه وجـود دارد            شيوه ).385: 1380ميرصادقي،(

تواند اشخاص داستان خويش را يا از خارج و در مقام يك ناظر بي غرض يا با غرض وصف كند مي
را به عهده گيرد و ايشان را از درون وصف كند، يـا خويـشتن را در موقعيـت                » داناي كل «يا نقش   

خبـر  بقيه بـي هاي ها، يعني يكي از اشخاص داستان، قرار دهد و وانمود كند كه از انگيزهيكي از آن  
هـاي بررسـي شـده،      در داسـتان  ). 85: 1369فورسـتر،   (» هاي بينابيني استفاده كند   است يا از چاره   

در بـسياري  . شـود ي ديد، سوم شخص است كه در آن حضور راوي به روشـني مـشاهده مـي       زاويه
هاي داسـتان   مواقع فردوسي با كمك گرفتن از عنصر گفت و گو عنان سخن را به دست شخصيت               

اين كار از سنگيني راوي داناي كل . هاي خود سخن بگويندها و دالوري  آفرينيدهد تا از حماسه   يم
در بازنويسي كم تر از اين شيوه استفاده شده و راوي سوم شخص داناي كل همه جـا                  . كاسته است 
و از جمله گفـت  . ها نيز استفاده شده است    با اين وجود از عنصر گفت و گوي شخصيت        . حضور دارد 

در بازگويي حوادثي چون جنگ بـا       . برد حوادث بكار رفته است    ها و پيش  گو در شناساندن شخصيت   
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خواهي خون لهراسب و نجات خواهران، تنها از راه گفت و گوي اسفنديار با پدر ارائـه    ارجاست، كين 
هم چنين سخنان اسفنديار در شناساندن شخصيت گشتاسب نقش         ). 116: 1387محرابي،  (شود  مي
). 121:همان(سيار مهمي دارد ب

تـر و حـضور   گويي را پر رنـگ   وجه روايت و قصه   ) 28: همان(» اما بشنويم از مهراب      «عبارت
ام از شـنيده «مانند . ي عبارت مأخذ استها ساده شدهگاه اين عبارت. تر كرده استراوي را ملموس 
كـه از  )114: همـان (» وزگـاران قـديم  از زبان بلبل شنيدم كه در ر    «و  ) 38: همان(» روزگاران قديم 

ز «و  ) 289: 1378فردوسـي،   (» ي باسـتان  بپيوندم از گفته  / ز گفتار دهقان يكي داستان    «هاي  بيت
.  ، برگرفته شده است)1146: همان(» ي باستانكه بر خواند از گفته/ بلبل شنيدم يكي داستان

زمان و مكان
) 303: 1362(براهنـي   .ريـزد ينـه را پـي مـي      زمان و مكان از عناصر مهم داستان است كه زم         

همان طور كه در زندگي ما زمان و مكـان          . داندميشخصيتمكانيوزمانيابعادروشنگر را زمينه
) 33: 1369(فوسـتر   . كننـد هاي داستان نيز در اين مظروف ايفاي نقش مـي         جريان دارد، شخصيت  

گذرد و نيـاز بـه      شك اين وقايع در خالء نمي     بي. داندداستان را نقل وقايع به ترتيب توالي زمان مي        
). 39: 1384يونسي،(مكان يا محيطي براي وقوع دارند 

ها، مكان و زمان با آن چه در شاهنامه فردوسي آمده، جـز در مـوارد انـدكي         در بازنويسي قصه  
و ي زال ي ضحاك پيش از قـصه ها، قصهدر رعايت نكردن توالي زمان وقوع داستان     . يكسان است 

 زال و   ضحاك از نظر زماني پـيش از زال بـوده اسـت و داسـتان              . رستم و سهراب آورده شده است     
الزم بود بـازنويس بـه ايـن نكتـه          . خاندانش نيز در مأخذ پس از داستان ضحاك روايت شده است          

.توجه مي داشت
محرابـي،  (در بازنويسي داستان ضحاك به شهر بيت المقدس و هندوستان اشاره شـده اسـت                

هم چنين در مأخذ به جـاي سـرزمين         . كه در مأخذ نام اين دو مكان مشاهده نشد        ) 91-90: 1387
كند، استفاده  كه در ذهن مخاطب، عربستان را تداعي مي       » گذاردشت سواران نيزه  «اعراب از صفت    

به جاي » دشت سواران«در بازنويسي به جاي اين عبارت، صفت        ). 26: 1378فردوسي،  (شده است   
روزي روزگـاري در  «. نـام دشـتي اسـت     » سواران«آيد كه   به كار رفته و چنين به نظر مي       موصوف  

اين صفت براي مخاطبي كه هنـوز       ). 74: 1387محرابي،  (» دشت سواران مردي بود به نام مرداس      
. تواند جانشين موصوف شودبا ادبيات شاهنامه آشنا نيست، نمي
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ايي و تفصيل وصف شده است كه در بازنويـسي          ها به زيب  ي فردوسي، برخي مكان   در شاهنامه 
 كـوه البـرز را بـسيار زيبـا از راه     به عنوان مثال فردوسـي . به دليل تخليص، اين وصف نيامده است   

اما در بازنويسي هيچ عبارتي در      ). 98: 1378فردوسي،  (ها توصيف كرده است     وگوي شخصيت گفت
از جمله . ها صورت گرفته است از برخي مكانالبته گاه وصفي مختصر. وصف كوه البرز نيامده است 
كه در مأخذ هم به توصيف      ) 20: 1387محرابي،  (» محلي بسيار باصفا  «وصف گرگساران با عبارت     

» چماننـده يـوز و رمنـده شـكار        «. فضاي شكارگاهي كوهسار در يك مـصرع بـسنده شـده اسـت            
). 118: 1378فردوسي، (

سبك نگارش
 است كه داستان نويس براي روايـت داسـتان و نـشان دادن            اسلوبي« ) style(سبك نگارش   

آهنگ و انتخاب واژگان به وجـود     كند و از تركيب لغات، ضرب     شخصيت و بيان موضوع انتخاب مي     
هر اثر ادبي بسته به مخاطب، نويسنده، دوره و نوع ادبي آن اثر             ). 178: 1387ميرصادقي،  (» آيدمي

توان گفت كه سبك، وحدتي است كه در        به طور كلي مي   «. ي نگارش خاص خود است    داراي شيوه 
هاي مشترك و متكرّر كه در آثـار كـسي          يك روح يا ويژگي يا ويژگي     . خوردآثار كسي به چشم مي    

فردوسـي سـبكي كـامالً مخـصوص بـه خـود دارد كـه و بـا وجـود                    ). 13: 1380شميـسا،   (» است
دت هزار سال، منفرد و متمـايز در اوج  هاي شاعران پس از او براي سرودن حماسه، در اين م          تالش

بـي شـك بازنويـسي و بـه نثـر برگردانـدن شـاهنامه، نيـاز بـه                   ). 32: 1386شميـسا،   (مانده است   
استفاده از عبارات و    . اي توانا و آگاه دارد تا با سبكي درخورِ اين شاهكار بزرگ قلم بفرسايد             نويسنده

هاي شاهنامه بـه    اگر يكي از داستان   «. ل كند كلمات بايد حس حماسي شاهنامه را به مخاطب منتق        
» المقـدور نبايـد در آن عبـارات و اصـطالحات معاصـر اسـتفاده شـود                شود، حتي نثر برگرداننده مي  

هم چنين تا آن جا كه ممكن است بايد از آوردن كلمات عربي و      ). 146: 1387پور و ديگران،    قاسم(
 از بازنويـسي در كنـار ابيـات شـاهنامه قـرار داده      در ادامه براي نمونـه متنـي     . نامأنوس پرهيز شود  

تنش گشت لـرزان و رخ  / نهاد از بر دست شمشير دست/ چو بشنيد مهراب بر پاي جست  «. شودمي
بـه روي زمـين بـركنم       / گفت رودابـه را رود خـون      همي/ پر از خون جگر دل پر از باد سر        / الجورد
يدن ايـن سـخنان خـشم و غـضب سراسـر            مهراب بعد از شن   «). 123: 1378فردوسي،  (» كنونهم

لرزيد و صورتش كبود و جگرش پر از        كه تنش مي  از جايش بلند شد در حالي     . وجودش را فرا گرفت   
محرابـي،  (» از خون رودابه رودي را به راه مـي انـدازم  : دست بر شمشير برد و گفت    . خون شده بود  

هـا در عـين     ه و گويا اسـت و واژه      شود زبان بازنويسي ساد   همان گونه كه مالحظه مي    ). 23: 1387
توان يافت كه مانند جمالت     هاي بسياري را در اين بازنويسي مي      نمونه. سادگي نشان از مأخذ دارند    
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يكي از خصوصيات سبكي محرابي آوردن جمالت كوتاه . باال عين ابيات به نثر برگردانده شده است     
 به جان يكديگر افتادند و بعد با گـرز بـه            با شمشير «. و ساده، درخور فهم كودكان و نوجوانان است       

زخم هاي زيادي به يكديگر زدند و . گرزهايشان شكسته شد. ها همه ريز ريز شدنيزه. نبرد پرداختند 
).59: همـان (» ريخـت از تنشان عرق مـي . هايشان پاره گرديدزه. ها فروريخت ها از تن اسبزين

از «.  استوالني، مبهم و نادرست، پياپي نوشته شدهگاه در ميان اين سبك ساده و متين جمالتي ط 
طرفي ديگر يكي از پيشكاران ضحاك وقتي كه از اين موضوع اطالع حاصل كرد كـه فريـدون در                   

شود اين بود كه پنهاني از كاخ گريخت  انتظار ضحاك نشسته و اگر به شهر بيايد هالك و نابود مي           
گـشت بـسيار خوشـحال    را از دور ديد كه از هند برميو راهي بيابان گرديد تا اين كه سپاه ضحاك   

) 90: همان(» خود فكر كرد كه چه اتفاقي افتاده است؟ديد بسيار مردد شد و باضحاك كه او را. شد
گـاه  . هاي پياپي است  ها در جمله  ي محرابي تكرار افعال و ديگر كلمه      ديگر از مختصات نوشته   

بـه  . كنـد سته، خواندن قصه را براي مخاطب خسته كننده مي        اين تكرار از لطافت و زيبايي كالم كا       
ي ضـحاك زد بالفاصـله   شيطان همين كه بوسه بر شـانه  «. شودهايي از اين سبك اشاره مي     نمونه

: همـان (» ي شيطان دو مار سياه پديدار شدند و شيطان همين كه بوسـه زد ناپديـد شـد   جاي بوسه 
). 116: همان(» فرماني نكني و پشت پدرت را خالي نكني       بهتر است پدرت را آزده نكني و نا       «). 77
ساربانش هر كاري كرد كه بتواند شتر را بلند كند نتوانست و هر             . به روي زمين خوابيد و بلند نشد      «

» [...]تاج شاهي بر سرت بگذار و تاجي بگذار كـه           «) 120: همان(» چه با چوب شتر را زد بلند نشد       
هـاي نادرسـت بـا    هـاي فراوانـي از عبـارت      نمونـه » ي شـاهنامه  هـا قصه«در بازنويسي   )121: ص(

شود كه اعتبار اين كتاب را به عنوان اقتباسـي از       ناهنجاري لفظ و سست پيوندي جمله مشاهده مي       
بنـدي آن،  درستي سخن آن است كه اجزاي كالم و تركيب«. بردي فردوسي زير سؤال مي    شاهنامه

ي ي مغلوط به كـار برنـد، از درجـه         ي غلط يا جمله   گر كلمه پس ا . موافق قواعد دستور و لغت باشد     
). 10: 1384همـايي،   (» ي اهل ادب و دانش نيـست      اعتبار ادبي ساقط است و چنين سخن شايسته       

بردند، اشتباهات ذيل اصالح اگر مؤلف و ناشر از حضور ويراستاري  كارآزموده در كنار خود بهره مي           
ياحقي (» پردازدبه ويرايش يك اثر مي    » محتوايي«و  » فنّي«يدگاه  ويراستار عموماَ از دو د    «. شدمي

هـا و   وار بـه برخـي از كلمـه       براي جلوگيري از طوالني شدن كالم، فهرست      ). 104: 1383و ناصح،   
. شودهاي نادرست در بازنويسي مورد تحقيق، با ذكر شماره صفحه در برابر هر مورد، اشاره ميجمله

ان وقتي كه هجير را در بند ديد بسيار شگفت زده شده بود كـه               هوم«: اشتباهات دستوري 
بـسيار انـدوهگين شـد و ديگـر         «) 43ص  (» سهراب چگونه توانسته چنين دالوري را در بند بكشد        

كـرد و ابـرام و پافـشاري    اما اسفنديار دوباره سخنان قبل را تكرار مـي       «) 64ص  (» دلسرد شده بود  
من به اتفاق گرشاسب و بيست سپاهي بـه         «. له متفاوت است  ها در جم  زمان فعل ). 133ص  (» كرد
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انـوري و گيـوي،   . (فعل جمع براي فاعل مفرد بـه كـار رفتـه اسـت     ) 108ص  (» رويمسوي دژ مي  
زال پري كه سيمرغ به او      «). 50ص  (» آن گاه آن شب را مجلس جشني برپا كردند        «) 118: 1385

» ابگزاران برايش تعبير كرده بودند را باطل كنـد آن چه را كه خو«). 139ص (» داده بود را آتش زد    
چنان باليـي بـه روزگـارش در آورم و          «). 121: 1385نوري و گيوي،    (است  »  را«حرف  ). 89ص  (

هم چنين در   . آيدجمله به نظر ناتمام مي    » .انتقام پدر بزرگم را كه بيرحمانه كشته شد از آنان بگيرم          
» نه كرده بود زيرا از هر طرف محاصـره شـده بودنـد            تركان چنان ترس در وجودشان رخ     «ي  جمله

از «). 129ص (» بدان كه من در جهان تنها، رستم هستم كه ديو سپيد را نابود كـردم  «). 109ص  (
).132ص (» شودكنم سبب حقارت من مياين كه در برابر تو آنقدر سازش و نرمي مي

پس هـر دو  «) 13ص (» پند و نصيحتش كنيد   «: افعال و تركيبات نادرست و نامأنوس     
و شـاه از او  «). 28ص (» مهراب چه گناهي كرده به تو «). 43ص  (» پهلوان روبروي يكديگر شدند   
دلم «). 50ص  (» امروز را به خوشي و جشن برقرار كنيم       «). 50ص  (» عذرخواهي و پوزش خواست   
چـرا انـدك،    «). 122ص  (» چـون بـه نزديـك هـم شـدند         «). 58ص  (» نيست كـه تـو را بكـشم       

كـنم كـه تـو      آن چـه مـي    «). 131ص  (» به نياكان من خدمتگزار بودي    «). 123ص  (» ذاخوري؟غ
).139ص (» گفتي

اي ملـي،  نويسي بيـت بـه بيـت منظومـه    بازنويسي در ساده  : هاي عربي به كارگيري كلمه  
، )48ص  (، ثـاني    )142 و   15ص  (واال  .  هاي ناب ايراني را به عربي ترجمه نموده است        برخي كلمه 

، غبطـه   )65ص(، مـشعوف    )63ص(، مشوش   )52ص  (، خيمه به جاي سراپرده      )51ص  (اءاهللا  ان ش 
). 77ص (، بالفاصله )74ص (، شيطان به جاي ابليس )65(

ص (، بيور اسب )71ص  (، دخمه   )34ص  (مجمري  : كلمات و اصطالحات دشوار و كهن     
 در بازنويـسي  ).140ص (رويـين تـن   ). 136ص (سـگزي  ) 122ص (، دهقان )115ص  (، زيج   )74

شود، مانند زيج و يا كلماتي كه اكنون در معنـايي           الزم است كلماتي كه در حال حاضر استفاده نمي        
چـپ يـا   «همان طور كه بـازنويس در  . رود مانند دهقان يا دخمه، توضيح داده شود   ديگر به كار مي   

و بـه صـورت   به احتمال ناآشنا بودن مخاطب با متـون كهـن دقـت كـرده              » راست پادشاه نشستن  
در آيين قدما و شاهان رسم بر اين بـود كـه فـرد فروتـر و                 («. مستقيم شرح را بر متن افزوده است      

).130ص (» )تر در قسمت راستتر و ارجمندنشست و فرد محترمتر در قسمت چپ ميپايين

هاي نوشتاري، خوانـدن مـتن دشـوار و        با به كارگيري نادرست نشانه    : هاي نوشتاري نشانه
پس از اينكه سام، نزديكان خود را سفارش كرد و آنان نيز پذيرفتند آنچـه               «. شودت مبهم مي  جمال

نقطه به جاي ويرگول در جمالت زيادي       ). 13ص  (» به نزد زال رفت   . را كه سام گفته انجام بدهند     
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در موقعي كه رسـتم در خـواب عميـق     «. شودخورد كه به نوشتن چند نمونه بسنده مي       به چشم مي  
» تمام آن را خورد   . وقتي گورخر بريان و پخته شد     «و) 37ص  (» [...]اي از سواران توراني      عده .بود
، )60ص (» [...])كسي كه پير و فرتـوت شـده     : (انداما دروغ و بيهوده نگفته    «ي  در جمله ). 37ص  (

اي «و ) 28ص (» [...]وقتي خبر بـه زال رسـيد   : از جمله زال كه«. پرانتز به جاي گيومه آمده است   
ي نخـست  كـه در جملـه  ) 117ص (» پرهنر، نامور تو مثل اين كه رسوم قديم را فرامـوش كـردي    

ها در پايان بسياري از جمله    . ي ويرگول نا به جا آمده است      ي دوم نشانه  ي دونقطه و در جمله    نشانه
در اين  ). 106ص  (» روز جنگ و انتقام از دشمن پليد است كمرتان را ببنديد          «. نقطه نگذاشته است  

بندي سخن فردوسي را بـه هـم   هاي سجاوندي گاه استخوان   بازنويسي به كار گيري نادرست نشانه     
زگفتارت آن گـه بـدي   «سرايد فردوسي در شاهنامه از زبان رستم خطاب به بهمن مي       . ريخته است 
 پايـان  بازنويس پـس از بـه   ). 1161: 1378فردوسي،  (» كه گفتي كه چون تو ز مادر نزاد       / بنده شاد 

»  اي رستم، مانند تو از مـادر زاييـده نـشده           -«كند  بردن سخنان رستم، بند ديگر را چنين آغاز مي        
گذاشتن خـط   . كه مفهوم آن تغيير متكلم و جاري شدن اين سخن بر زبان بهمن است             ). 124ص  (

 رسـتم   ي اسفنديار از تمجيد و تعريـف بهمـن دربـاره          -«. تيره در آغاز بند مقابل نيز نادرست است       
).110: 1383ياحقي و ناصح، ) (126ص (» بسيار ناراحت و عصباني شد

. اما نه در چـاپ پـانزدهم      . ممكن است اشتباه تايپي در هر كتابي رخ دهد        : اشتباهات تايپي 
خير به جـاي خبـر      ) 29ص  (اشتر به جاي استر     . باشد تا در چاپ بعدي شاهد اين اشتباهات نباشيم        

بـه  » نيـر «). 127ص  (اسنفديار به جـاي اسـفنديار       ). 118ص  (ي پهلوان   پلهوان به جا  ). 123ص  (
)40ص (جاي نيز 

نتيجه
اثر اكرم محرابي، بدون مقدمه و معرفـي مأخـذ، بـه بازنويـسي برخـي                » هاي شاهنامه قصه«كتاب  
ي اساسي رو بـه رو      در بررسي جلد نخست اين كتاب با دو مسأله        . هاي شاهنامه پرداخته است   قصه
در اين بخش   . ها با مأخذ آشكار شد    هايي كه در سنجش ساختار قصه     ها و ضعف  كاستي: لفا. شديم

خوش هاي شاهنامه فردوسي را دست   بازنويس بيش از هر عنصري، شخصيت، موضوع و طرح قصه         
پردازي و بيـان موضـوع، دگرگـون        تغيير نموده و گاه با اين تغييرات هدف فردوسي را در شخصيت           

. كرده است
بهـره بـودن از     توجهي بـازنويس و بـي     هاي محتوايي و نگارشي كتاب كه در پي بي        فضع: ب

ها كه شامل مـوارد فراوانـي از اشـتباهات دسـتوري،            اين ضعف . ياري ويراستار به وجود آمده است     
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سجاوندي، تايپي و به كار گيري عبارات نامأنوس و مبهم است، خواندن كتاب را بـراي كودكـان و                   
.بار كرده استي مخاطبان عام دشوار و ماللتنوجوانان و حتّ

همتـا بـه   داري در انتقال اين اثر بـي شود براي رعايت حق فردوسي بزرگ و امانت پيشنهاد مي 
تـري از سـوي نويـسندگان و         دقـت و نظـارت بـيش       كودكان و نوجوانان، در بازنويسي و بازآفريني      

 قـرار بگيـرد تـا در چـاپ  پـانزدهم يـك            ناشران صورت بپذيرد و آثار موجود مورد نقـد و بررسـي           
. بازنويسي آن هم در تيراژ باال، شاهد چنين مسائلي نباشيم

منابع

. نشر موج:  تهران،راز كوه پرنده: پارسيان و من) 1384(آرين، آرمان -1

. نشر مركز:  تهران، ترجمه فرزانه طاهري،عناصر داستان) 1377(اسكولز، رابرت -2

 دو جلـدي، جلـد   ،دستور زبان فارسي ) 1385(ي، حسن   انوري، حسن و احمدي گيو    -3
.ي فرهنگي فاطميمؤسسه:  تهران،دوم

 شـوراي  : تهـران ،گذري در ادبيـات كودكـان  )1352 (، ليلي و ديگران  )آهي(ايمن  -4
. كتاب كودك

.نونشر:تهران،سومچاپ،نويسيقصه)1362(رضا براهني،-5

: اي مـشهد  ي فريـدون بـدره    ه ترجمـ  ،شناسي قصه ريخت) 1368(پراپ، والديميـر    -6
.انتشارات توس

. هاي كودكان در كشورهاي رو به رشـد ارزيابي كتاب ) 1368(پلووسـكي، آن    -7
.انتشارات سروش:  تهران،پوري امير فرهمندترجمه

شـركت  :  تهـران  ، چـاپ پـنجم    ،از رنگ گل تا رنـج خـار       ) 1388(سرامي، قدمعلي   -8
. انتشارات علمي و فرهنگي

نـشر  :  تهران ،ويرايش دوم .  چاپ سوم  ،شناسي شعر سبك) 1386(شميسا، سيروس   -9
.ميترا

.انتشارات فردوس: چاپ ششم، تهران. كليات سبك شناسي) 1380(----------10

انتـشارات  :  تهـران  ، چـاپ چهـارم    ،سرايي در ايـران   حماسه) 1387(اهللا  صفا، ذبيح -11
.فردوس
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ي  و مقابلـه بـا نـسخه      ي مسكو  بر اساس نسخه   ،شاهنامه) 1378(فردوسي، ابوالقاسم   -12
.نشر محمد:  تهران، جلد اول، چهار جلدي،مونژول

.  چاپ چهـارم ،ترجمه ابراهيم يونسي، هاي رمانجنبه) 1369(فورستر، ادوارد مورگان    -13
. انتشارات نگاه: تهران

.  چـاپ دوم ،ادبيات كودكان و نوجوانـان    ) 1387(پورمقدم، حسين و ديگـران      قاسم-14
. آيندگاني فرهنگيمؤسسه: تهران

شناسي كتاب: هاي كودكانه شاهنامه) 1388(كاشفي خوانساري، سيد علي و انوري، آرزو        -15
. انتشارات حوا: تهران،  فردوسي براي كودكان و نوجوانانبازنويسي و بازآفريني شاهنامه

 مقالـه   17،  »نظرگـاهي چنـد بـر نقـد ادبيـات كـودك           «) 1372(كينگزبري، مـاري      -16
ي سـهراب   تنظيم كننده معصومه  . ترجمه علي رؤوف  . 75-85 صص   ،ي ادبيات كودك  درباره

.شواراي كتاب كودك: ، تهران)مافي(

نـشر  :  تهـران  ، چـاپ پـانزدهم    ، جلـد اول   ،هاي شاهنامه قصه) 1387(محرابي، اكرم   -17
.پيمان

تـاريخ ادبيـات كودكـان ايـران      ) 1386 (قاييني، زهـره   و   محمدي، محمد هادي  -18
: تهـران  ، چاپ سـوم   ،جلد ششم . هفت جلدي . 1340-1300ادبيات كودك در روزگار نو      

.چيستا

هـاي كودكـان و     ضوابط و اصول نقد كتـاب     ) 1364(مرتضوي كروني، عيلرضا    -19
.كانون فرهنگ و هنر اسالمي:  تهران،نوجوانان

.سخنانتشارات: تهران،چهارمچاپ، داستانعناصر) 1380 (جمالميرصادقي،-20
. انتشارات سخن:  تهران،داستان نويسيراهنماي ) 1387 (-------------21

.سروش:  تهران،كودكان و ادبيات رسمي ايران)1371 (هاشمي نسب، صديقه-22

.نشر هما: تهران، فنون بالغت و صناعات ادبي) 1384(همايي، جالل الدين -23

،راهنماي نگارش و ويـرايش    ) 1383(ياحقي، محمد جعفر و ناصح محمد مهـدي         -24
. انتشارات آستان قدس رضوي:مشهد، چاپ بيست و يكم

. تهران، انتشارات نگاه، چاپ هشتم،هنر داستان نويسي) 1384(يونسي، ابراهيم -25
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*دكتر محمود عباسي

**كاظم فاضل

ي و تاريخي در شاهنامه فردوسي و تاريخ مقايسه چند شخصيت اسطوره ا

بيهقي

چكيده
در فرهنگ اقوام وملل گونا گون اسطور هاي بي شماري وجود دارد كه ميتوان پس از آشنايي                 
با آنها استنباط كرد كه كنش و رفتارهاي برخاسته از شخصيت هاي اسطوره اي شباهتهاي اساسي                

يت هاي تاريخي دارد،كه اين شخصيت ها ي اسطوره ميتوانند بـه شخـصيت هـاي                با كنش شخص  
در اين مجموعه سعي بر آن شده است كه دو حوزه اسـطوره و              .تاريخي نزديك وگاهي تبديل شوند    

تاريخ را در كنار هم قرار دهيم و آن گاه اسطوره  ضـحاك و نقـش آفريننـان آن را بـا چنـد ي از                           
مقايسه كنيم و نكات مشترك و متفاوت آن را مورد بحث قرار دهـيم،              شخصيت هاي تاريخ بيهقي     

.روش تحقيق توصيف مقايسه اي است

مهطوره، تاريخ، مقايسه، شخصيت، شاهنااس: كليد واژه ها

مقدمه
تـوان  دربـاره ايـن دو    واضح است كه بحث اسطوره وتاريخ بحثي بسيار دراز دامن است و مي 

سخنان فراواني گفت چنان كه اسطوره شناسان وتاريخ پزوهان دربـاره           موضوع جداگانه يا روي هم      
اسطوره ها ايينه اي هستند كه تصوير ها را از وراي       "هر كدام از زاويه هاي مختلف بحث كرده اند          

ينـد و    آ در مـي  ماند ،اسطوره ها به سـخن      خموش مي  كنند و انجا كه تاريخ    هزاره ها منعكس مي   
 ما مي اورند  و افكار بلنـد منطـق گـسترده مردمـاني نـا شـناخته ولـي                     دميان را به زمان   آفرهنگ  

 واقع اسـطوره بـا تـاريخ پيونـد وثيـق            در   ) 8 :1386ز ، هينل("انديشمند  را در دسترس ما ميگذارند      
ومحكمي مي يابد به طوري كه مورخ براي تكميل مطا لعات خود وبه دست اوردن اطالعات بيشتر               

و مجهوالت زماني و تا ريخي كه تاريخ قادر به پاسخ گويي انها نيـست      ونيز پر كردن جاهاي خالي      
توانـد ريـشه در حقـايق        امروزه عموما پذيرفته اند كـه اسـطوره مـي         "كننداز اسطورها استفاده مي   

� سيستان وبلوچستان دانشگاه عضو هيأت علمي
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان وبلوچستان��
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان وبلوچستان��
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تاريخي داشته باشد و اغلب اين طوربوده است،البته موضوعات اساطيري بسياري هـم وجـو د دارد                 
مجموعه حاضر به   ) 13 :1387وارنر،.( ضعيف ،اصال ريشه تاريخي ندارند     كه به جز يك مفهوم بسيار     

صورت مقايسه اي ضحاك را ساطان مسعود،ابليس را با بوسهل زوزني و كرماييل و ارماييـل را بـا                   
.ستبو نصر مشكان قرار داده ا

تاريخ بيهقي كاملترين سند روزگار سلطان مسعود غزنوي  و دقيق تـرين نوشـته هـا در ذكـر                    
زييات حوادث اوست ،بزرگترين حسن تاريخ بيهقي ايـن اسـت كـه موضـوعات ان از مـشاهدات                   ج

وشخـصيت هـاي زيـادي در        ) 1 :1384حـسيني، (نويسنده و از يادداشت هاي دقيق ومنظم اوست         
سلطان مسعود اميـري    .تاريخ او به چشم ميخورد،كه يكي از اين شخصيت ها سلطان مسعود است              

ست و گاهي به صراحت به استبداد راي خود ،اقرار ميكند چنان كـه در نـا     مستبد وخود سري بوده ا    
 كـه   "مه اي كه پس ا ز شكست دند انقان به ارسالن خان ،خان تركستان مينويـسد،اشاره ميكنـد                 

همان طوركه به من گفتند اما ،ما را لجاجي وستيزه          ...راي درست ان بود كه سوي هرات كشيده ايد        
ت كه كار با نوخاستگان پيچيده ميماند خواستيم كه سوي مرو رويم تا كار              اي گرفته بود واز ان جه     
ا گواهي ميداد كه خطـاي محـض        افتاد ،سوي مرو رفتيم دله    )جنگ دندانقان (برگزارده ايد ان نادره     

قـرار  )به خـصوص بوسـهل زوزنـي      (و زود تحت تاثير سخنان اطرافيان       ).962 :1362بيهقي ، ("است
شرم ،حلم ،رحمت ،بزرگي و گاهي چـشم پوشـي  از   : او به قول بيهقي    اما از صفات خوب   .ميگرفت  

خطاي متهمان ميباشد و حق شناسي وقدر داني او نيز نبايد ناديـده گرفتـه شـود و سـبب انتخـاب                     
خواجه به روزگار پدرم اسيب ها ديـده و مالمـت   "خواجه احمد حسن را به وزارت چنين ذكر ميكند     

 از ايـن جهـت كـه سـخت تحـت تـاثير گفتـار اطرافيـان  علـي                     اما) 42:همان  ("ها كشيده است    
هر چند مسعود مردي شجاع بود ولي به سبب سوء تـدبير            "الخصوص بوسهل زوزني قرار ميگرفت      
شباهت زيادي به ضحاك در شاهنامه دارد       ) 217 :136صفا،("و خود كامگي سلطنت را از دست داد       

اما قبـل از ذكـر نمونـه ها،بـه     .ليس قرار ميگرفت  كه خيلي زود تحت تاثير ترفند ها و حيله هاي اب          
:معرفي بوسهل ميپردازم

بوسهل زوزني از وزراي زمان سلطان محمود غزنوي بوده كه به دستور محمود در قلعه غزنين                
محبوس شد وچون مسعود از ري به سوي غزنين حركت كرد در دامغان به سوي او پيوست و وزير                   

 ،چون مسعود وزارت به احمد بن حسن داد  زوزنـي را بـه تـصدي                 گونه به رتق وفتق امور پرداخت     
ديوان عرض گماشت ولي پس از چندي  به سبب خيانت هاي پياپي معـزول گرديـد و امـوال او را             

بيهقـي  ).660-5ج:1383معين،(مصادره وخود  او را زنداني كرد و بعدها مسعود او را بر سر كار اورد                 
التبـديل لخلـق   _شم ،فاضل اديب شرارت و زعارتي موكد شـده  در طبع اين امامزاده محت    "ميگويد

و با ان شرارت دلسوزي نداشت و هميشه چشم نهاده بودي تا پادشـاهي بـزرگ و جبـار خـشم           اهللا
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گرفتي و ان چاكر را لت زدي و فرو گرفتي اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جـستي و تـضريب                      
گاه الف زدي كه فالن  را من فـرو گـرفتم و  اگـر                كردي  و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي و ان         

او بعد از گرفتن شغل ديوان عرض در اثر يـك سلـسله             ) 1362:226،227بيهقي،(".كرد،ديدو چشيد 
مـن الجملـه بـردار كـردن        (جريان هاي سوء مسعود بر او خشم بگيرد و وي را به محنت ميافكند ،              

...فرو گرفتن علي قريب و،اشلتي،دسيسه او در باب التو نتحسنك،مطالبه مالهاي ص
از انجا كه سلطان مسعود تحت      : (القاي انديشه هاي مغرضانه بوسهل زوزني به سلطان مسعود        

تاثير سخنان او قرار ميگرفت ، قابل مقايسه با  ضحاك ميباشد كه خيلـي زود تحـت تـاثير ابلـيس          
)قرار ميگرفت

 مطا لبه مال هاي صلتي  با تو طئه بوسهل زوزني -1
و نخست كه همه دلها را سرد كردند بر اين پادشاه ،ان بود كـه بوسـهل زوزنـي وديگـران              ..."

تدبير كردند در نهان كه مال بيعتي و صلتها كه برادرت امير محمد داده اسـت ،بـاز بايـد سـتد كـه       
 و  افسوس و غبن است ،كاري نا افتاده را افزون هفتاد و هشتاد بار هزار هزار درم بتركان و تازيكان                  

ايـن پـدريان بـا روي    :و اين حديث را در دل پادشاه شيرين كردند و گفتند      .اصناف لشكر بگذاشتن    
ورياي خود نخواهند كه اين مال خداوند را بدهند كه ايشان الوده اند ومال ستده اند ،دانند كـه بـاز                     

ا كه كرده اند    صواب ان است كه از خازنان نسختي خواسته ايد به خرجه          .بايد داد و نا خوششان ايد       
و ان را به ديوان عرض فرستاده شود و من كه بوسهلم لشكر را بر يكد يگر تسبيت كنم  و براتهـا                       
بنويسم تا اين مال مستغرق شود و بيستگاني نبايد داد يك سال تا مالي به خزانه باز رسد ،از لشكر                    

كرده انـد كـه مـالي بـدين     و تازيكان چهل سال است تا مال مي نهند و همگان بنوا اند ،و چه كار        
)406،407:همان ("بزرگي پس ايشان يله بايد كرد؟امير گفت نيك امد

 مبا لغتهاي بوسهل در خون حسنك و تحريك واغراي سلطان مسعود-2
بوسهل زوزني را با حسنك چـه افتـاده اسـت كـه     :خواجه ديري انديشيد و مرا گفت      .....":الف  

نيكو نتوانم دانست ،اين مقدار شنيده ام كـه يـك روز     : ؟گفتم   چنين مبالغتها در خون او گرفته است      
به سراي حسنك شده بود به روزگار وزارتش پياده و بدراعه ،پرده داري بر وي استخفاف كرده بـود         

)229همان ،("و وي را بينداخته
، روز ان ،حسنك را بر دار ميكردند   از خواجه عميد عبد الرزاق شنودم كه اين شب كه ديگر          :ب  

بوسهل نزديك پدرم امد نماز خفتن ،پدرم گفت چرا امد ه اي ؟گفت نخـواهم رفـت تـا انگـاه كـه                       
 بنوشتمي ،تپدرم گف.خداوند بخسبد ،كه نبايد رقعتي بنويسد به سلطان در باب حسنك به شفاعت    

)233همان ،("اما شما تباه كرده ايد و سخت نا خوب است و به جايگاه  خواب رفت
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خ در امير مي دميد ، كه ناچار حسنك را بر دار بايـد كـرد و اميـر بـس حلـيم و           و در بل  :.... پ  
روزي پس از مرگ حسنك از استادم شنودم كه امير     :معتمد عبدوس گفت    .كريم بود ،جواب نگفتي     

،بوسهل گفت چه حجتي بزر گتـر از ايـن   ا  بوسهل  را گفت حجتي و عذري ببايد كشتن اين مرد ر 
 خلعت مصريا ن استد تا امير المومنين القادر بـاهللا بيـازارد و نامـه از اميـر                كه مرد قر مطي است  و      

)221همان ،(".محمود باز گرفت
دسيسه و تو طئه بوسهل در باب التو نتاش -3
از خواجه بونصر مشكان شنيدم ،بوسهل در سر سلطان نهاده بود كـه خوارزمـشاه  التونتـاش                  "

امير گفت تدبير چيست ؟كه انجا لشكري و        ..... ايست گرفت   راست نيست و او را بشبورقان فرو ميب       
. سخت اسان است اگر اين كـار پنهـان مانـد            : ساالري محتشم بايد تا اين كار بكند ،بوسهل گفت        

خداوند به خط خويش سوي قائد ملنجوق كه مهتر لشكر كجاتست و خضرتي  و بخـوارزم اسـت و                
455همـان ،  "د تا تدبير كشتن و فرو گرفتن او كند        به خون خوارزمشاه  تشنه است ملطفه يي نويس        

،456(
ك ضحا

 ميباشـد و همـواره بـا صـفت ازي     dahakaضحاك واژه اي است كه در زبان اوستايي دهاك  
azi  ازي به معني مـار و ازدهـا سـت كـه از جـانوران      . همراه است و در پهلوي ازي دهاك است

 همـه  در)35 :1371،مهـاجراني (ر اشـاره شـده اسـت    اين اماهريمني به شمار مي ايد و در اوستا به          
تـاريخ  ،اخبـار الطـول   ( واكثر متون تـاريخي      ...)شايست ناشايست   ،دينكرد، بندهشن (متون پهلوي   

از ضحا ك به عنوان يك چهره اهريمني يـاد          ) بلعمي ،مروج الذهب ،سني الملوك االرض و االنبيا         
ست  كه داستان ضحا ك در ان ذكر شده اسـت            شده است و شاهنا مه فردوسي هم از متون ادبي ا          

كه ايشان به شدت تحت تاثير انديشه هاي ابليس قرار گرفته است كه نقش ابليس در القا انديـشه                   
بر دار كردن   ( لطان مسعود در  هاي ناپاك به ضحاك با تو طئه ها و ترقند هاي بوسهل زوزني به س              

قابـل مقايـسه    )نتاش و مطا لبه مالهاي صلتي     فرو گرفتن امير علي قريب ،فرو گرفتن التو         ،حسنك
است 

تر فند هاي ابليس 
حيله ها و ترفند هاي ابليس به ضحاك از انجا شروع ميشود كه او را شايسته كدخدايي ميبيند                  

:و به او مي گويد كسي جز شما شايسته كد خدايي نيست و پدر ر بايد كشت 
واهــي نيكخــان يكــامد بســبيكه ابليس روزي پگاه            ان بود ــچن

اراو را سپردـوش گفتـــوان گــجــرد            ي  ببــر از راه نيكــدل مهت
ردار اويـه از زشت كــود اگـــنبخوش امدش گفتاراوي            ا ــانــهم
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ر تارك خويش خاكـد بـر اكنــدو داد هوش و دل وجان پاك            بــب
ار شادـه اش گشت نهمــبر افسانـو دل بداد             ست كو ابليس دانــچ

....ي بود مغزــوان را زدانش تهـــز            جـا و نغــزيب،فراوان سخن گفت
ايد همي با تو اندر سرايـه بـــچ كسي كد خداي            تودو گفت جزـب

ن ببايد شنودـمازــدت ي پنــيكود          ـبچه بايد پدركش پسرچون تو
اند تو اندر نوردــر مــي ديـــهم اين خواجه سالخورد            ه برــانــزم

در جهان جاه اويـد انــرا زيبـــتـايه درگاه اوي            ر مـن ســبگير اي
د دلش پر زدرد      ـدر شــون پــزخد انديشه كرد         ـچون ضحاك بشني

ادشاه   ــي پــاش يكــدار بــجهانن چه داري وفا            گفته من ـه ايــب
)   44 :1373فردوسي ،(

و پدر خود ا كشت"يكي ژرف چاهي به ره بر فكند "سر انجام اينكه ضحاك با توطئه ابليس 
دومين نقش ابليس در رابطه با ضحاك ،پيشنهاد خواليگري كـردن در اشـپزخانه ضـحاك            -2
:ميباشد 
وي و بينا دل و راي زنـن گــسخـر اراست از خويشتن            واني بــج

افرين گفت وگويازودش جزــ نبـه ضحاك بنهاد روي           هميدون ب
اك خواليگرمــامور پـــي نـــيكاگر شاه را در خورم             دو گفت ــب
ساختشايگه ـورش جــرخــز بهاك بنواختش             د ضحـو بشنيــچ
رواـانــرمـــور فــدو داد دستــ بــانه پادشاه            ورش خــد خــكلي

 )46 :1373فردوسي ،                                                             (
وابليس تحقق ارزوهاي خود را با دادن غذاهاي رنگارنگ به ضحاك  براورده ميسازد تا جـايي                 

:گفت كه ضحاك به او 
ر كه از ارزوي              چه خواهي بگو با من اي نيك خوــدو گفت بنگــب

اــزي شاد و فرمان روه بــهميشخورش گر بدو گفت كاي پادشاه         
م از چهر توستـانــ همه توشه جرا دل سراسر پر از مهر توست       ـم
ن پايگاهـرا نيست ايــه مــ و گرناجتستم به نزديك شاه           ـي حــيك

)46همان ،(
:و سر انجام حاجت او بوسيدن كتف ضحاك است

رو برنهم چشم ورويــوسم بــكه فرمان دهد شاه تا كتف اوي             بب
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ازار اويــدانست  بـــاني نـــون ضحاك بشنيد گفتار اوي             نهـچ
ن نام توـرد از ايـــدي بگيـــبلنـن اين كام تو   دو گفت دارم مـب

وسه اي داد بر سفت اوـي بــ  هما ديو چون جفت او         ــود تــبفرم
:و در نهايت با حيله گري و انديشه هاي ناپاك ابليس 

ار سيه از دو كتفش برست              غمي گشت از هر سويي چاره جست ــدو م
 به ضحاك جهت درمان اژدهاي كه بر دوش او رويد ه اند خوراندن  سومين پيشنهاد ابليس  -3

.مغز سر مردم را پيشنهاد ميدهد كه هدف  ابليس  از اين كار نابودي مردم و نسل بشري بود
اك رفت ـضحزدـرزانگي نـــه فــزشكي پس تفت               بــان ابليس پــبس

د دروــايـــه نبـــا چــــان تـــ     بمودني كار بود          ـن بــايــبدو گفت ك
ردـكــاره نيــز زين چـــايد جـــ نبورش سازو ارامشان ده بخورد          ـــخ
اين پرورشرند ازـبميودــر خـــ  مگمغزمردم مده شان خورش          ه جزــب

جستجويت اندرينكرد چه خواس     چه ا كه ابليس از اين گفته گوي         ـنگر ت
ردخته گردد ز مردم جهانــه پـــ كــي چاره سازد نهان              ا يكــر تــمگ

 )48همان ،                                                                 (
رئيس ديوان رسالت سلطان مسعود بوده است و بيهقي در تجليل مقام علمـي              :بونصر مشكان   

در زمان نوزده سالي كه پيش او       "كفايت و عقل بدو پايان يافت       " بو نصر مشكان ميگويد      وفضيلت
بودم عزيز تر از فرزند خود مينواخت وچون مرا عزيز داشت  نا م و جاه  و مال وعزت يافتم ،واجـب        
داشتم بعضي را از محاسن و معالي وي كه مرا مقرر گشت باز نمودن و ان را تقريـر كـردن و از ده               

 )    929 :1362،  بيهقـي " كه در گردن من است بگـزارم       كي نتوانستم نمود تا يك حق را از حق ها         ي
و باقي تاريخ چون خواهد گذشت كه نيز نـام بونـصر نيايـد در ايـن     ...."دوباره جايي ديگر مينويسد    

م تـا  نوشته قلم را لختي بگريانم و از نظم ونثر بزرگان كه مردم  را چنين مـصيبت امـده بـاز نمـاي                     
بونصر از افرادي است كه هميشه سلطان مـسعود           ) 929همان ، ("تشفي اي باشد مرا وخونندگان را     

را پند و اندرز ميدهد و به نفع مردم و مملكت موضع گيري ميكند كه شخصيت ايشان با كرماييل و 
يسه ارماييل كه در مطبخ ضحاك شغل طباخي رابه خاطر مصلحت مردم  بر عهده گرفتند قابل مقا                

ميبايد چـون تـو ده تـن    "و بونصر انقدر دور انديش و مصلحت نگر است  كه سلطان ميگويد           .است
استي و نيست و جز تو را نداريم ،كي راست ايد تو را كه به ديـوان ننـشيني ،اعتمـاد مـا بـر تـو ده          

رده چندان است كه پدر ما را بوده است به كار مشغول بايد بود و همان نصيحت ها كه پـدرم را كـ                      
ـ                        رر اي ميبايد كرد كه همه شنوده ايد كه ما را روزگاري  دراز است كه تا نصيحت و شـفقت تـو مق

 )54:همان  ("است 
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نصيحت بونصر به امير در باب خوازرمشاهيان-1
از خواجه بونصر مشكان شنيدم گفت مرا در اين هفته يك روز سلطان بخواند و خـالي كـرد                   "
 و راي بر ان قـرار ميگيـرد كـه بـدين زودي سـوي              "د اهللا و منه   بحم"كارها يك  رويه شد      :گفت  

غزنين نرويم و از اين جا سوي بلخ رويم وخوارزمشاه را كه اينجاست و هميشه از وي راستي ديد ه                    
ايم و در اين روزگار بسيار غنيمت است را زحد گذشته بنوازيم  وبه خوبي باز گـردانيم و بـا خانيـان       

الها با ايشان سخن بگوييم تا انگاه كه رسوالن ايد و عهد ها تـازه شـود و             مكاتبت كنيم و از اين ح     
گفتم هر چـه خداونـد انديـشيده اسـت عـين            بهارگاه سوي غزنين رويم تو در اين باب چه گويي؟         

بي حشمت ،نـصيحت بايـد      ،به از اين ميخواهم   :يد  كرد ،گفت     صواب است و جز اينكه ميگويد نشا      
دارم نصيحتي چند ،اما انديشيدم كه     !زندگاني خداوند دراز باد     :گفتم  . نمود كرد  و عيب اين كارها باز      

كه بنده نـصيحت اميـز بـاز نمايـد ،خداونـد باشـد كـه بـا         ،كه سخن تلخ باشد و سخناني     ر ايد دشوا
 )55همان ،("ش بگوييد و ايشان را ناخوش  ايدخاصگان خوي

ـ             -2 هل در بـاب    نظر خواهي سلطان مسعود از بونـصر بعـد از دسيـسه بوس
التونتاش  

زنـدگاني  :چه گويي؟ چه تواند بود؟ گفـتم        :چون از خواندن نامه فارغ شدم ،امير مرا گفت          ....."
خداوند دراز باد ،غيب نتوانستم دانست اما اين مقدار ميدانم  كـه خوارزمـشاه مـردي بـس بخـرد و            

 )44همان ،(" كردمحتشم و خويشتن دار است و كس را زهزه نباشد كه پيش او غوغا بتواند
.                                                                سرانجام با چاره انديشي بو نصر عاقبت وخيم دسيسه فرو نشست

:كرماييل و ارماييل
.نام آنها ذكر شده است....)تاريخ بلعمي ،البدء والتاريخ ،اخبار الطول(در متون تاريخي 

ز داشت كه او را كرماييل و ارماييل مي خواندند ،وقتي دو نفر جوان را براي                بيور اسب دو اشپ   "
مي گوينـد  .يكردند و به صحراها ميفرستاد ندكشتن در اختيارش مي نها دند از ان دو يكي را رها م     

)144 :1341مقدسي ،("كردان از انان هستند
را دل بـسوخت از بـسياري خلـق         او  .او را خوان ساالري بود كه اين كار به دست او بـود              ....."
پس هر روز از ان دو مرد يكي را بكشتي  و يكي را پنهان كردي و مغز گوسفند بـا وي در                       .كشتن  

1341بلعمـي ، .(اين  اصل كردان كه اندر جهان اسـت از ايـشان اسـت         ......اويختي وبه جاي نهادي   
:148( 

 بين  به حـال مـردم در اشـپز           در شاهنامه فردوسي هر دو ،به عنوان دو فرد دلسوز و مصلحت           
:خانه ضحاك با زيركي خاص مردم را نجات ميدهند

اــارسـه و پــايــرانمــرد گـــمدو پادشاه              رــوهـزه از گــاكيـــدو پ
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انل پيش بينــرمــام گـــر نـــ دگل پاك دين           ــانــام ارمــي نــيك
رگونه از بيش وكمــت هــ  سخن رفبهم           د كه بودند روزي ــان بـــچن
در خورشــد انـاي بــو زان رسم هرش          ـاه و زلشكــر شــداد گــزبي
اه رفت او ريــر شـــد بـــايـــببا را به خواليگري        ــي گفت مــيك

ديشه اندختنــه انــونــر گـــ ز هي چاره اي ساختن           ــوزان پس يك
رونـدن بــوان اوريـــي را تـــ يكن را كه ريزند خون       ـمگرزين دو ت

....ا ساختندـــدازه هـــا و انـــخورشهــري ساختند              واليگــد و خــبرفتن
ختندز نشناـاره اي نيـن چــز ايـــد              جــرداختنـــي را بپــاز ان دو يك

دــان ارجمنــزا مغــت بــاميخــ بيز سر گوسفند            ـرد مغـــرون كـــب
تـدر نهفــاري سر انــا بيــر تــنگگفت       وه جان داد زنهارــيكي را ب

وهست بهرـان دشت وكــرا ازجهــته اباد شهر ــبــاشي ا نبـــر تــنگ
اـي ازدهـــاختند از پــورش ســخبهارش زان سري بي ـاي ســبج
دي روانــــافتنـــيـــــان از ايشن گونه هرماهيان سي جوان      ـاز اي

 )53 ،52 :1373فردوسي ،                                                         (
نتيجه 

ريخ  در شاهنامه و تاريخ بيهقي       تادر باب مقايسه چندي از شخصيت هاي دو مقوله اسطوره و          
مي توان گفت اعمال شخصيت هاي اسطوره اغلب مشابه شخصيت هاي تاريخي ميباشد و كساني               
مانند سلطان مسعود و بوسهل زوزني چهره هاي مطلقـا منفـوري نبـوده انـد واز صـفات پـسنديده              

در .ن آورده اسـت     وفضل ودانش بو سهل ،بيهقي سخن به ميـا        ..) شرم ،حلم ،حق شناسي     (سلطان  
صورتيكه ضحاك و ابليس نه تنها در شاهنامه، بلكه در اغلب متون  پهلـوي و تـاريخي چهـره اي                    

و سلطان مسعود از اين جهت كه تحت تأثير اطرافيان ،علي الخصوص بوسهل قـرار  .منفور بوده اند  
امه قابل مقايـسه  با ضحاك در شاهن) در فرو گرفتن عامالن و حبس يا بر دار كردن ايشان  (ميگيرد  

ميباشد كه تحت تأثير انديشه هاي ناپاك ابليس قرار گرفته است ،بوسهل زوزني به خاطر شرارت و         
ن اطرافيان سـلطان بـوده بـا        بدخويي كه در طبع او مؤ كّد شده بود و خواهان  بركناري وفرو گرفت              

نصر مشكان به   بوو، بشري ميباشد قابل مقايسه ميباشد     كه هر لحظه خواهان نابودي  نسل      ابليس  
انديشي در امور و مصالح مردم ومملكت با كرماييـل وارماييـل كـه در               خاطر عاقبت انديشي و دور      

.مطبخ ضحاك ،شغل طباخي را بر عهده گرفتند قابل مقايسه ميباشد
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*هويدا عزت محمد أحمددكتر

 فردوسى يذيرى قرآن واحاديث در شاهنامهپتاثير 

شود، بلكـه در بـسياري از   ه از متون عربي، به اشعار و امثال محدود نمي  اخذ و اقتباس شاهنام   
 در .ابيات يا تعبيرات اين كتاب، رد پاي آيات و روايات اسالمي نيز به وضوح قابل تـشخيص اسـت                  

.  نـشان بـدهم     اثرگذاري ژرف و گـسترده كتـاب و سـنت بـر شـاهنامه               سعى مى كنم تا    اين مقاله 
سخن گفته است، بي هيچ عمد و تصريحي به         ... و خرد و مرگ و زندگي     فردوسي آن جا كه از خدا       

تـر و  ايي كار فردوسي در اين است كـه ايـن كـار هـر چـه پوشـيده           بآيات و احاديث توجه دارد؛ زي     
گاه در يك بيت شعر او معني و مضمون دو يا سـه آيـه و حـديث بـه        . تر انجام يافته است   شاعرانه

سازي در تمثيلي گـسترده سـاخته و از چنـد حـديث             تمايه تصوير چشم ميخورد، وگاه حديثي را دس     
. ديگر نيز استفاده كرده است

فتن گبه عنوان مثال، در شاهنامه اشاره به خدايى مى شود كه يكتاست وهميشه مجال سخن                 
:با او حتى در سخت ترين شرايط وموقعيت ها وجود دارد

انيم وايزد يكيستگهمه بندخداوند هست وخداوند نيست                     
)644هر، چمنوداستان                                                                        (

فردوسى تاكيد مى ورزد كه شناخت خدا وبه جاى آوردن ستايـشى سـزاوار او، ناشـدنى اسـت                   
.ذيريمپه مى توانيم بكنيم اين است كه هستى اش را بـچوتمام آنـ

اى بندنـد وبـر     پخصيت هاى شاهنامه به سرنوشتى كه خداوند براى آنهـا رقـم زده سـخت                ش
نين عقيـده اى  چحسب ايمانى كه دارند به راحتى خود را تسليم اوامر خداوند مى كنند كه بى شك      

ـ      چ. ناشى از ايمانى قوى است     اه خدا را از ياد نمى برد وفر        گچنانكه رستم با همه توانايى هايش هي
.را از او مى داندوهنر 

* اه منوفيه ـ مصرگروه زبانهاى شرقى دانشكدهء ادبيات وعلوم انسانى ـ دانشـگ استاد زبان وادبيات فارسى ورئيس 
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 تـأثير قـرآن كـريم بـر       هءدربـار » سخن و سـخنوران   «خود  مرحوم فروزانفر در كتاب ارزشمند      
اسلوب و روش نظمي شاهنامه از قرآن گرفته و هـر چـه در آن جـا از حيـث          «: شاهنامه گفته است  

مـان  و در پـانويس ه » بالغت منظور و طرف بحث بلغاست اين جا تقليد و نظير آن ايجـاد ميـشود      
دراين موضوع بايد مفصل بحث كرد و اسلوب قرآن را شرح داد تا مقصود به               «: صفحه افزوده است  

خوبي واضح گردد وليكن در اين جا به دو مثال قناعت ميكنيم كه يكي راجع به نظم جمل اسـت و      
: آن اين است

 فرنگيس زودفتاگبگلشهر پيامي فرستاد پيران چو دود  
)101داستان سياوش، (

اني انبئكم بتأويله فارسلون    ": بيت ناچار بايد چند جمله تقدير كرد، چنان كه در اين آيه           در اين   
ـ             "يوسف ايها الصديق   و ديگـر   . ده اسـت  ، چند جمله حذف شده و منظور بلغاي قديم و جديـد گردي

: راجع به نماياندن معاني در عباراتي رساتر و روشنتر يا پنهانتر و آن اين است

روزگر ـيـش بر شاه پـبه خواهرـترد پـسـگـيامد بـن بـتـمـهـت

."ترجمه شده است) و اخفض لهما جناح الذلّ(كه از آيه "

فردوسـي از اَخبـار و احاديـث اسـالمي          «: ث شاهنامه گفته است   ودر همان كتاب در باره احادي     
» مطّلع بوده و جاي جاي ترجمه آنها در شاهنامه ديده ميشود

 شـاهنامه شـگفتانگيز اسـت،       ءحقيقت اين است كه كثرت مضامين احاديث و آيات در مقدمـه           
آنچـه موجـب   . ردهمان گونه كه مسائل حكَمي و فلسفي در اين كتاب ارجمند زياد به چشم ميخـو            

هـاي عرفـاني و      كتـاب  ء شـاهنامه مثـل مقدمـه      ءاين بررسي محدود شد ايـن اسـت كـه مقدمـه           
هاي عارفان نيست كه در آن موارد و در كتابهاي ديني و اخالقـي انتظـار كثـرت مـضامين                    ديوان

 آمـده آغـاز      شـاهنامه  ءابتدا كار خود را با اين چند بيت كـه در مقدمـه            . آيات و احاديث بيشتر است    
است و به آيه و حديث ديگري نيز اشاره دارد و پـس             » سفينه«ميكنيم كه بر محور حديث معروف       

:از آن به ابيات آغاز شاهنامه باز ميگرديم

مـــنـــم بـنـدهء اهـل بـيـت نـبــــى    
.

اى وصـــــىپســـتايــــنــــــدهء خــاك 
.

ــاد    ــا نه ــو دري ــان را چ ــن جه ــيم اي حك
.

ـــ ـــاد گبـرانـ ــوج ازو تنــدب ـــته م ـيـخـــ
.
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ـــچ ــ ـــ ــر او ساخت ــشتي ب ــاد ك ه ـو هفت
.

هــمـــه بـادبـانهـــا بـرافـراخـــتـــــه    
.

ــــي ــروس ـك ــسان ع ــشتي ب ــن ك ي په
.

ـــ ـــه هــم ـــروسچو چبـيـاراسـت شــم خـ
.

يـــــدرون بــا علــــدو انــــد بـمـــحـم
.

هـــمــان اهــل بـيـت نـبـــى وولــــى    
.

دــــ ديبــــز دور دريـا     ـد كـ  ـنـمدرــخ
.

ـديـــــدپـيـــدا وبـن نـاپه ـــــه نكرانـ
.

ــبدان ـــسـ ـــت ك ـــوج خواهـو م د زدن ـ
.

ـــدن    ــد ش ــرون نخواه ــرق بي ـــس از غ ك
.

ي ـي و وصـــر بــا نبـــت اگـــفـــدل گـبــ
.

ـوم غـرقــه دارم دو يـار وفــــــــى       شــ
.

يرــــد مــرا دستگـــــه باشـا كـــانـــمـه
.

ر ــــــــريـوا و ســاج و لـد تـداونـــــخ
.

بــين  گخـداونــــد جــــوى مــــى وانـــــ
.

ين ــــ  شـير و مـاء مع      ءمهـشــ ان چ ـمــه
.

ر ســراى    گشـــم دارى بديـــ چـــــر گا
.

ايـــر جــــيـ گعلــىي و ــبـزد نـــنـب
.

)20ـ19آغاز كتاب، صص                                                                      (
مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبهـا نجـي و مـن تخلّـف            «: حديث سفينه چنين است   

 و تـصويرگري شـاعرانه او از آن،         بالغت و هنر فردوسـي در بيـان مـضمون حـديث           .  »عنها غرق 
. هاي بديع به صورت چـشماندازي زيبـا پـيش رو ميگـستراند            نيرومندي وي را در آفرينش صحنه     

او با وجود ايـن كـه حـديث را چنـين شـاعرانه              . چنان كه خواننده مسحور زيبايي بيان وي ميگردد       
بايي و انسجام سخن او    نگارگري كرده است به مضمون آن چيزي نيفزوده است و از سوي ديگر زي             
. چنان صحنه را آراسته كه در نگاه اول به نظر نميĤيد كه مضمون حديث باشد

او جهان را به دريايي طوفاني همانند كرده كه بادهاي تنـد امـواج خروشـان آن را برانگيختـه                   
ت اشـاره بـه كثـر   -است و بر اين درياي موج خيز حوادث، هفتاد كشتي بادبان كشيده بر كار است              

لي ثالث و سبعين    إمتي بعدي   أستفترق  «: مذاهب گوناگون و زنده اسالمي و تلميح به حديث نبوي         
و يك كشتي پهن همچون عروس به زيبايي و آراستگي به چشم ميخـورد و آرايـش ايـن      ـ  » ةفرق

)ص (كشتي به رنگ چشم خروس است سرخ و عقيق گون به رنگ خون علي و فرزندانش، محمد                
. انددر آن كشتي پهن و بزرگ نشسته) رضى اهللا عنهم(ت و علي و اهل بي

 آن درگيـر  ء مـرگ و انديـشه كـردن در بـاره         ءحكيم فردوسي در جاي جاي شاهنامه با مسأله       
او نجـات از ايـن دريـاي طوفـاني را           . كسي از مرگ نميتواند بگريـزد     : است؛ در اين جا نيز ميگويد     

:رستگاري آن جهاني ميداند نه رهايي از مرگ

ديــدبز دور دريــا ـد كـــنـــردمـــخ
.

دــــديــن ناپــدا و بــيـه پـه نـرانــك
.
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ــد    ــوج خواه ــو م ــست ك زدنبدان
.

ــرون نخواهــد شــدن  كــسي از غــرق بي
.

و چون همه در كام مرگ      . »كرامو يبقي وجه ربك ذوالجالل و اإل      كلّ من عليها فان   «آري  
اگر در اين مرگ بـا نبـي و وصـي او همـراه              : هند رفت خردمند انديشيد و با دل خود گفت        فرو خوا 

. باشيم دو يار وفادار خواهيم داشت

نّ عليـاً و شـيعته      إال  أ«شوم غرقه دارم دو يار و في        به دل گفت اگر با نبي و وصي         
.  »هم الفائزون

حديث سفينه را گسترش داده و تفكـرش را در  چنان كه آشكار است فردوسي در اين جا معني       
به بعد تأمل فردوسي است در مـضمون    » ...ديد  بخردمند كز دور دريا     «از  .  آن ادامه داده است    ءباره

و محتواي حديث، خردمند انديشيد كه از مرگ گريزي نيست اگر با پيامبر و وصي او غـرق دريـاي    
بـي ألـواء الحمـد مـع علـي ابـن       «. ير خواهد بـود   فنا شوم دست گيرنده من خداوند تاج و لوا و سر          

. »ةعلي حامل لواء الحمد يوم القيام«. »طالب

 شير و آب گوارا كه همـه نعمتهـاي بهـشتي اسـت و در                ءخداوند جوي مي و انگبين و چشمه      
وكـان  « قـسمت كننـده بهـشت و دوزخ اسـت      )رضـى اهللا عنـه    (و علـي    . قرآن كريم آمـده اسـت     

.  »نا قسيم اهللا بين الجنّه و النارأ كثيرا ما يقول ) عنهرضى اهللا(ميرالمؤمنين أ

: حكيم فردوسي خود را خاك پي حيدر ميداند و بعد ميفرمايد

ترا دشمن اندر جهان خود دلستت ـــلسـر به راه خطا مايـــدلت گ
)20آغاز كتاب،ص             (

احـذروا  : بـا عبـداهللا يقـول     أسـمعت   «:  مصراع دوم اين بيت به اين حديث توجه شود         ءدر باره 
چيزي براي مردمان دشمنتر از پيروي خواهشهايشان و درويده         . »...عداءكم  أهواءكم كما تحذرون    أ

: دهد كهدشمن تو در جهان خود دلِ توست و ادامه مي. زبانهايشان نيست

شـنـــه يزدان به آتش بسوزد تــكي پدر دشمنشـــز از بــد جــاشـبـن
تـــان زار كيســر در جهــازو زارتت ـش بغض عليسجانهر آنكس كه در 

)همانجا     (
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ال مـؤمن و  إاليحبـك  «كه اشاره دارد به حديثي كه دشمن علي جز منافق و زنـازاده نيـست؛         
» ...ةنيازو ولدأال منافق إاليبغضك 

نه برگردي از نيك پي همرهاننگر تا نداري ببازي جهان 
)همانجا                                   (

نّمـا  أفحـسبتم  أ«: متـأثر از ايـن آيـة شـريفه اسـت     » نگر تا نداري ببازي جهان«: مصراع اول 
.»لينا الترجعونإكم أنخلقناكم عبثاً و 

كنامان بوي همنوردـو با نيـــچهمه نيكيت بايد آغاز كرد 
)همانجا                                                                        (

فمن كان من   «. وقتي با نيكان راه در نورديدي همه بايد نيكي آغاز كني و درست كردار باشي              
. »هل التقيأهل الهدي و أوشيعتنا «. »شيعتنا فليقتد بنا

:اكنون باز گرديم به ابيات آغاز شاهنامه

كزين برتر انديشه بر نگذرد به نام خداوند جان و خرد 
) 12آغاز كتاب، ص                                                                                        ( 

)  عنـه  رضى اهللا (در اصول كافي، يكي از كتابهاي چهارگانه معتبر شيعه در حديث، از امام رضا               
زيـرا اگـر او بـا نـامش خوانـده           . " لغيره يدعوه بها   سماءأولكنّه اختار لنفسه    ": روايت شده است كه   

فردوسي از اين نظرگاه است كـه بـه نـام خداونـد آغـاز ميكنـد و در                   . نميشد ناشناخته باقي ميماند   
. دمصراع دوم ميگويد كه انديشه برتر و فراتر از اين نميرود كه نام او را بخوان

خداوند روزي ده رهنمايخداوند نام و خداوند جاي
)همانجا(

 واگـر بـه معنـي    ،اگر نام به معني اسم باشد همچون بيت پيشين اشاره به حـدوث اسـماء دارد         
بـه  » جـاي «امـا اگـر   » من كان يريد العزّة فلله العزّة جميعا    «عزت وبها باشد اشاره به اين آيه دارد         

أم «: آمـده اسـت   » اصول كـافي  «در  . معني جايگاه و مكان باشد يعني خداوند آفريننده مكان است         
. »...ين األين حتّي صارت أيناًأصفه بأين و هو الذّي أكيف 
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روزي ده راهنمـاي؛ در بـاره روزي دادن و رزاقيـت او آيـه و حـديث                 خداوند  : مصراع دوم بيت  
و بـراي صـفت     . » المتـين  ةنّ اهللا هو الـرزاق ذوالقـو      إ«: فراوان است از جمله اين آيه مناسب است       

حببت و لكنّ اهللا يهدي    أنّك التهدي من    إ«: و هادي در قرآن آياتي آمده است از جمله        » رهنماي«
. »من يشاء

 ماه و ناهيد و مهرءفروزندهر ــهـپـگردان سوان وخداوند كي
) همانجا( 

ءفروزنـده «. »رضسبحان رب السموات واأل   «: مانند اين آيه را به ياد ميĤورد      . »انوخداوند كي «
.»رضاهللا نورالسموات واأل«:  نور استءمتأثر از آيه. »د و مهرماه و ناهي

ت ــــر سيكپ بر شده ءنگارندهان برتر ستمگز نام و نشان و 
) همانجا( 

و نيـز اشـاره دارد      » سبحانه و تعالي عما يصفون    « كريمه   ءاره دارد به آيه   اش» ...زنام و نشان   «
. »ن يوصفأكبر من أاهللا «: به حديث

هو الّذي «. در شعر به معني انسان باشد از اين آيه متأثر است        » ريكپبرشده  «اگر  : مصراع دوم 
. »رحام كيف يشاءيصوركم في األ
ارنجان دو بيننده رـي مــنـيـبـنده را ـــــنـنـريـان آفـدگـنـنـيـبه ب

)همانجا(

اين كه خدا را با چشمان سر نميتوان ديد فقط از اعتقادات معتزله نيست؛ شيعيان نيز بـه ايـن                    
.  »بصاربصار و هو يدرك األال تدركه األ«: ين بيت متأثر است از آيهموضوع معتقدند و ا

اه ـكه او برتر از نام و از جايگه راه ــشـديـز انـيـدو نـد بـايـبـن
)همانجا(

.  »قئوهام الخالأقصرت دون بلوغ صفته «:  اول از مثل اين حديث متأثر استمصراع
اسم اهللا غيره و كل شيء وقع عليـه اسـم         «: اشاره دارد به حديث   » برتر از نام  «در مصراع دوم    

.  »شييء فهو مخلوق ما خال اهللا
دت بستـايـبـي را بـدگـنـميان بستودن نداند كس او را چو هست 

)همانجا                                                                                             (
.  »ثنيت علـي نفـسك  أنت كما أحصي ثناء عليك أال «: از دعاي رسول اكرم است كه ميفرمود     

.  »و اعبد ربك حتّي يأتيك اليقين«...»ميان بندگي را«.  ستودهاي-در قرآن كريم
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ى در انديشه سخته كي گنجد اوىخرد را و جان را همي سنجد او
)همانجا                                                                                              (

حاط أ قد نّ اهللاإ«. انديشه و خرد را او ميسنجد، در انديشهاي كه سنجيده شده اوست نميگنجد     
يعلـم مـا بـين    «: بنابراين هيچكس و چيزي بر او احاطه علمـي نخواهـد يافـت         . »بكلّ شييء علما  

. »يديهم و ما خلفهم واليحيطون به علماًأ
ار يكسو شوي ــ كار بيــفتـزگبه هستيش بايد كه خستو شوي

دن نگاهرــ كش بفرمانىژرفــبي و جوينده راهـده باشـرستنــپ
)همانجا                                                                                              (

مصراع دوم اشـاره دارد بـه       . »وان اعبدوني هذا صراط مستقيم    «: مصراع اول اشاره دارد به آيه     
. »عليكم بالتفقّه في دين اهللا«: ديثها حءو نيز اشاره دارد به اين گونه. "ليتفقّهوا في الدين": آيه

انديشه را راه نيسترــمي ــ هستزاز اين پرده برتر سخن گاه نيست
)13آغاز كتاب،ص                                                                                    (

كـه در آخـرش     ) رضى اهللا عنـه   (رضا  مضمون اين بيت مناسب است با حديث مفصلي از امام           
بـصار ولـيس كمثلـه      جمع المسلمون عليه انّه اليحاط به علماً والتدركه األ        أوما  «: چنين آمده است  

.  »شيء
ستايش خرد را به از راه داددادبخرد بهتر از هر چه ايزد 

)همانجا(
ما قسم اهللا للعباد    «: آمده است، متأثر است   » اصول كافي «از اين حديث پيامبر كه در       بيت باال   

. »قامة العاقل خير من شخوص الجاهلإفضل من العقل فنوم العاقل خير من سهر الجاهل و أشيئاً 
رد دست گيرد به هر دو سرايخخرد رهنماي و خرد دلگشاي 

)همانجا                                                                                                 (
ن إيا هشام   «) رضى اهللا عنه  (از موسي بن جعفر     : مصراع اول بيت اين حديث را به ياد ميĤورد        

فبـشر عبـاد الـذين يـستمعون القـول      ":  فقـال ،الفهم في كتابههل العقل و أاهللا تبارك وتعالي بشرّ   
."لبابولواألأولئك هم أولئك الذين هداهم اهللا وأحسنه أفيتبعون 
هبان جانست و آن سه پاســــنگرد را شناسـرينش خـت آفـسـخــن

گمان رسد نيك و بد بي سهكزين و زبانوشگ است وشمچسه پاس تو
)14آغازكتاب،ص                                                                     (
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پاس بعد فردوسي ميفرمايد كه خرد نگهبان سه. »اول ما خلق اهللا العقل «...»نخست آفرينش «
ولئك كان عنه أنّ السمع و البصر و الفؤاد كلّ إ«: زبان است در قرآن كريموتو، يعني چشم و گوش     

شايد فردوسي در اين جا زبان را به جاي دل آورده است؛ زيرا زبان ترجمـان دل اسـت و            . »مسؤوالً
پاس گوش و چشم و زبـان باشـد،         آنچه در دل است بر زبان ميĤيد و چون خرد نگهبان جان و سه             

مسؤول حقيقي در انسان خرد اوست؛ و اين متأثّر از احاديثي اسـت كـه عقـل و خـرد را در انـسان                   
ثم قال و عزّتي و جاللي ما خلقت خلقاً ...«: آمده است» اصول كافي«ول ميشمارند از جمله در     مسؤ
ام كـه  به عزت وشكوهم قسم مخلـوقي را نيافريـده      ": سپس به عقل گفت   . »...لي منك إحب  أهو  

آگـاه  . دارم تمام و كامل نكردمبيشتر از تو دوستش داشته باشم و تو را جز در كسي كه دوست مي             
دهم و بـه تـو پـاداش مـي    دارم و تو را كيفر ميدهم و تو را باز مياش كه من به تو فرمان مي      ب

. "دهم

د ــــديـد پري آئــاـوانـا تـدان تــبد ـــريـكه يزدان ز ناچيز چيز آف
)همانجا                  (

الـذي  «:  اين كه خدا جهان آفرينش را از چيزي نيافريده است اشاره دارد به اين گونه احاديث               
و كل صانع شيء صـنع      «: و نيز اشاره دارد به اين حديث      . »ال من شيء كان و ال من شيء ما كان         

از شـاهنامه كـه     ر  گى ديــ  ند جـا  چدر اينجا به    . »واهللا ال من شيء صنع ما خلق      . فمن شيء صنع  
در ابتداي بخش مربوط    : نشان دهيم است   استفاده كرده    كالم اهللا مجيد واحاديث   فردوسى در آن از     

:گويدمى ،به جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب، در مدح محمود غزنوي

لبرئيـارش و جـان يـهـداي جــخپسِ لشگرش هفتصد ژنده پيل
)26آغاز كتاب، ص(

)4سورهء تحريم، آيه(.است»  هو مواله و جبريلَنَّ اللّهإفَ«يشريفهي كه برگرفته از آيه
:ي داستان بيژن و منيژه آمدهيا در بيت زير كه در مقدمه

تو گفتي كه هاروت نيرنگ ساخت خت گهي مي گساريد و گه چنگ سا
ولكن الشياطينَ كَفَروا يعلّمون النّاس الـسحر و مـا         ... «ي  ي شريفه پيدا است كه اشارت به آيه     

).102بقره، آيه (.دارد» ...نزل علي الملكين ببابل هاروت و ماروتأ
:اين بيت كه در وصف رخش رستم آوردهيا

ديدي به چشم از دو فرسنگ راه ب پالس سياهبه شب، مورچه بر
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إنّ الـشّرك أخفـي مـن دبيـب         «:  ظاهرا مقتبس از فرمايش نبوي در آن حديث مشهور است         
)1.(»النَّمل علي صفَاةٍ سوداء في لَيلَةٍ ظَلْماء

:يا در ابيات زير
هــزر و سيم و اسبان آراستچو داري به دست اندرون خواسته 

د فشرد ــد و نبايـنبايد فشانن كه بايدت كرد ـزينه چنان كـه

فَتَقْعـد  لي عنُقك و التَبسطْها كُلَّ البـسط      إوالتَجعلْ يدك مغلولةً    «: يگيري شاعر از آيه   م  الها
).29اسراء، آيه (. قابل تشخيص است، كامالً»ملوما محسورا

:آمده است» هجو نامه«يا ابيات زير كه در 

ات سر به سر عنبري شود جامهر بگذري ـبه عنبر فروشان اگ
ر ــز سياهي نيابي دگـــاز او ج) 2(گروگر تو شوي نزد انگشت

 السوء كحامل المسك و نـافخ      الجليسمثل الجليس الصالح و   «ون  ثي چ يتلميحي است به احاد   
كـه شـوق ديـدار آنـان،       ) در واقع در يمن يا هند     (نيز در وصف زيبارويان كشور مازندران       ) 3(»الكير

:گويدكيكاووس مستبد و خود خواه را آن همه به رنج و تعب افكند، مي

رشان روى رضوان بشست لناگبـويــى درست            گـتـان بـهـشـتند ب
)85جلد دوم،ص                                                                                    (

:ويا در جاي ديگر

ه كشتچنديد ونداند كه رضوان فت آنك خرم بهشت            گلشهر گبـ

)114جلد سوم،ص    (

خازن و كليددار معروف بهشت است كه بر اسـاس روايـات گونـاگون، مـأمور تـزيين                  رضوان  
 وسـلم   آلـه و عليـه    اهللابهشت در روز بازپسين وبستن درب و تحويل كليد آن به پيامبر اكرم صـلي                

 در مراسـم ازدواج پيـامبر       )رضى اهللا عنه  (الب  در برخي روايات آمده است كه حضرت ابوط       ) 4.(است
در اين مراسـم، عـرش و كرسـي بـه اهتـزاز در آمـده و                 :  فرمود )رضى اهللا عنها  ( با خديجه    )صلي(
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اند، و خداي متعال به رضوان وحي نموده است كه بهشت را تزيين نمايد،              فرشتگان به سجده افتاده   
را آماده سازد و دوشـيزگان بهـشتي را آرايـش           هاي شراب طهور    حور وغلمان را به صف كشد، جام      

. انعكاس اين مضمون اسالمي در شعر فوق كامالً محسوس است) 5.(كند

گوناگون آن،ى شاهنامه را شاهد آورد كه ابيات    توان وصف خرد در ديباچه    تر از همه مى   مهم
ذيـالً ابيـات    . اسـت ى مـستقيم آنهـا      ى آيات و روايات اسالمى در باب عقل، و بعضا ترجمه          عصاره

:دهيممزبور را ذكر كرده و سپس به مĤخذ و منابع احتمالى هر يك توجه مى

وردــتن اندر خـفـگه گـايـن جـديـــبردـــف خــد، وصـنـردمــون اى خــنــك
ز راه داده اـرد را بـــــش خــايــتـسدادــــزد بــه ايــر چــر از هـتـهـرد بــخ
ه هر دو سراىــرد بــت گيـرد دســخاىــــشــگــرد دلــاى و خـمـنـرد رهـخ

ى و زويت كميستـــزونــت فــو زويتـســيـمـت غــى و زويــانـادمــاز او ش
ان يك زمانـمادـى شـــمـد هـاشـبـنن روانــــــرد روشـــــره و مـيـرد تــخ
وردــار او بر خــتــفـا ز گـــه دانـــكردـرد خــد مـــنـردمـــت آن خـفـه گـچ
ى خويش ريشردهــردد از كــدلش گشـــــــيـدارد زپـرد را نــو خــى كـكس
د وراـــش بيگانه دانـويـ خانـــمــهد وِراــــــــــوانـه خــوانـوار ديــيـشـه

ه بندـاى دارد بــــرد پـــه خـتـسسـگدــنـمــراى ارجــر دو ســه هـى بــازوي
رىـان نسپـهــى چشم، شادان جـو بــترىـون بنگـت چــان اسـم جــشـرد چـخ
اسـه پــــان است و آنِ سـجان ـنگهباســنـرد را شـــش خـنـريـت آفـسـخـن

ان ـــگمد نيك و بد بىــه رسـكزين سان     ــــسه پاس تو چشم است و گوش و زب

) 14ـ 13آغاز كتاب،صص(

توجـه  ق بـا مفـاد آيـات و روايـات اسـالمى           ابيات فـو  » قرابت مضمون «يا» وحدت«حال، به   
)6:(كنيد

آلـه وعليـه اهللاناظر است به رواياتى چون حديث پيامبر صلى   :  هر چه ايزد بداد    زخرد بهتر ا  . 1
الـسالم در    عليـه  "علـى "و كالم موالى متقيـان      » فضل من العقل  أ للعباد شيئا    ما قسم اللّه  «وسلم  

: ، احاديث ديگـرى چـون     »المالَ اَعود من العقل   «البالغه   يا نهج  ،»العقلُ اَفضلُ موجود  «غررالحكم  
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» فضلُ مـن العقـل  أ به ء عبِداللّه ما من شى  «و  » الجمالَ اَزينُ من العقل   «،  »العدةَ اَنْفَع من العقل   «
.غير آنو

راهنمايى و سرپرستى معنوى خرد، مضمون مشترك روايـاتى : خرد رهنماى و خرد دلگشاى  . 2
العقل دليـلُ   «،  »هدى و ينجى و الجهل يقوى و يردى       يالعقل  «،  »بالعقلُ دليالً ... كَفى«: است چون 
 دلگـشايى و  .غيـر آن و» لكلّ قوم راع وراع العابدين العقل «و  » اهتدى من أبصرَ و عقل    «،  »المؤمن

.»رورأصل العقل القدرة و ثمرتها الس«: سرور انگيزى خرد نيز مفاد اين گونه احاديث است

بالعقل تُـدرك الـدارانِ جميعـا ومـن حـرم العقـل حرمهمـا        «: خرد دست گيرد هر دو سراى    . 3
.»اليفلح من اليعقل«و » بالعقلِ يدرك كلُّ خيرٍ بإذن اللّه«، »جميعا

وزويت فزونى وزويت كميستاز او شادمانى وزويت غميست

الكمالُ «: م نيز هم مضمون است با احاديثى چون     ع دو امصر. از سرور انگيزى خرد قبالً ياد شد      
قليـل  «:  و نيـز اخبـارى چـون       .»إنّ الثواب على قدر العقل    «و  » كلّ الحرمان بالعقل  «و  » في العقل 

إنّما يداقُّ اللّه  «و  » العمل من العاقل مقبول مضاعف، و كثير العمل من أهل الهوى و الجهل مردود             
.»مة على قَدر ما آتاهم منَ العقول في الدنياالعباد في الحساب يوم القيا

 خويش ريشءدلش گردد از كردهكسى كو خرد را ندارد زپيش

للعاقل في كلّ عمـل إحـسان، للجاهـل فـي كـلّ حالـة               «: معنا متناسب است با رواياتى چون     
يفْعـلُ وينْـدم وإالّ فَجنُونُـه       الجاهـلُ مـنْ     «: ونيـز ،»ستَرشدوا العقلَ تُرشَدوا والتَعصوه   ا«و» خسران

تَحكمسم«.

همان خويش بيگانه داند وراهشيوار ديوانه خواند ورا

) شـناخته » پايـدار «و  » موقـت «كه براى جهال، دو نـوع جنـونِ         (ع اول، از حديث قبل      امصر
غُربة قُرَبة، الحمـقُ فـي الـوطن    العقلُ في ال  «: ع دوم نيز همسو با احاديثى است نظير       امصر. آيدبرمى
.»غُربة
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أفضلُ النّـاس   «،  »أعقَلُهم أرفَعهم درجةً في الدنيا و اآلخرة      «: ازويى به هر دو سراى ارجمند     . 7
.»أعقلُ النّاس أقربهم من اللّه«، »العقل رقى إلى علّيين«، »أعقلُ الناس

و نعقـل مـا كنّـا مـن أصـحاب           ألو كنّا نـسمع     «: يندگو قرآن مجيد، دوزخيان نيز مى     ءبه گفته 
).10: ملك(» السعير

من عدم العقـل فانّـه      «):  چهارپا وحيوان است   ءيعنى به منزله  (گسسته خرد پاى دارد به بند       . 8
أم تَحـسب أنَّ أكثَـرَهم يـسمعون أو    «: كه خود متخذ اسـت از آيـاتى چـون        » يلحق بمنزلة البهائم  

).178ك، اعراف، . ر(، و نيز )44فرقان، . (»م إالّ كاألنعام بل هم أضلُّ سبيالًإنْ ه! يعقلون؟

نسپرىشادان جهانچشم،تو بىخرد چشم جان است چون بنگرى

العاقـل إذا أبـصرَ   «و  » إنّ ضوء الرّوح العقـلُ    «: همسو و قريب المضمون است با رواياتى چون       
    الحقَّ منْه رَفنه شَيئا عيـت           «:  و نيز  »بِعيـط البسراج فـي وثَلِ السثَلُ العقل في القلب كَمإنَّ «و  » م

.»التَفْكُّرَ حياةُ قَلْب الْبصير كَما يمشي المستَنيرُ في الظُّلُمات بالنُّور

أولُ مـا خَلَـقَ   «ى مستقيم حديث نبوى مشهور      كه ترجمه : نخست آفرينش خرد را شناس    . 10
 وروايـات  ،آمـده » غـوالى اللئـالى  «باشد كه به نحو مرسل و مقطوع السند، در كتاب          مى»  العقلَ اللّه

إنّ أولَ خَلـق  «: در تأييد آن وارد شده اسـت؛ نظيـر  ) به نحو مطلق يا مقيد(متعددى از طريق شيعه  
أولُ خلْقٍ خَلَقَه مـن الرُّوحـانيين عـن          خَلَقَ الْعقْلَ و هو      إنَّ اللّه «و  ) 7(»... عزَّ و جلَّ العقلُ      خَلَقَه اللّه 

)8.(»يمين العرش من نوره

ان جان است و آنِ سه پاســ نگهب.................................................
انــگمكزين سه رسد نيك و بد بىسه پاس تو چشم است و گوش و زبان

النُّفوس طلقة لكنَّ أيـدي العقـول       «: اياتى است، نظير  به نحو كلّى يا ضمنى، هم مضمون با رو        
خْبـث  أإنَّ العقلَ عقال منَ الجهـل، والـنَّفْس مثْـلُ           «: )صلى(وفرمايش پيامبر   » عنَّتْها من النُّحوس  أ

    تقَلْ حارتُع وابِ فَإنْ لَمقْـلُ     «:  ونيز احاديثى چـون .»الدا الْعـلُهرةٍ أصفـي اإلنْـسان كَـشَج باألد« ،
»   قَلَ لسانَهنْ ععن الغيبة      «،»العاقل م نْ صانَ لسانَهقلبـه و قلـب          «و  » العاقلُ م لـسان العاقـل وراء

.»الجاهل وراء لسانه
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:نامه توجه كنيدـافشانى قرآن و احاديث بر شاهاى ديگر از پرتوبه نمونه

ى جالـب   ونكته،پردازدى، با اشعارى شيوا به مدح خداوند م»پادشاهى اردشير«در پايان بخش   
هـا را  در اين تحميد وتقديس آن است كه شاعر دقيقا به آيات زير از قرآن نظر داشته و مضمون آن       

:به نظم آورده است

يام ثم استوى على العرش يغـشى الليـل   أ الذي خلق السموات واألرض فى ستّة نّ ربكم اللّه  إ«
).54اعراف، (»  رب العالمينمره تبارك اللّهأجوم مسخّرات بالنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والن

حسن صوركم ورزقكم من الطيبات     أ و صوركم ف   رض قرارا والسماء بناء    الذي جعل لكم األ    اللّه«
الّ هو فادعوه مخلصين لـه الـدين الحمـد   إله إ رب العالمين هو الحى ال   ربكم فتبارك اللّه   ذلكم اللّه 

).65ـ64غافر، (»  العالمين ربللّه

رض فـي   هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليمٍ هو الذي خلق السموات واأل             «
رض وما يخرج منها وما ينزلُ مـن الـسماء ومـا    يام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى األ      أستة  

).4 ـ 3حديد، (» ...يعرج فيها

:استآمده اشعار فردوسى چنين 

ن آفريدـــان و زميــــــان و زمــــكـ   مدـريـن آفـريــافـرين كـر آن آفـب

ام از وىــــرجــم آغاز از اويست و فــههم آرام از اويست و هم كام از وى

ر آورده استــــيتى بـش گـــيـم و بــكتـــسپهر و زمان و زمين كرده اس

زدان گواستــى يـتـسـه هـــر بـراسـ  ستـــرش راسـا عـاك ناچيز تز خاش

انـــهــار و نــــكـى آشدهـــنـاسـنــ شان         ـهــار جــردگـجز او را مخوان ك

بينيم كه استاد طوس، غواص وار در درياي معارف اسالمي فرورفته و درهـاي            بدين گونه، مي  
سنگي را كه از بن اين دريا به چنگ آورده، در سلك ابيات شاهنامه بـه نظـم كـشيده        ثمين وگران 

.است
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 به عفّت كالم و حجب سخن شـهره و ممتـاز    نيزاستاد طوس، در ميان شاعران ايران اسالمي   
پذيرفتـه  » قـرآنِ مـدل  «است، واين امر از وجوه بارز تأثيري است كه آن حكيم چابـك انديـشه از             

ي يوسـف،   دانيم كه قرآن، سرشار از قصص وحكاياتي است كـه بعـضا هـم چـون قـصه                 يم.است
 اما قرآن شريف ـ اين كتاب حكمت وهدايت، كه نظر به تعاليِ انـسانها از   ،آميز داردمضاميني عشق

شرح تمهيـدات هوسـبازِ   : كندي ديگري برخورد مي اساسا آمده است ـ به گونه دخاك تا افالك دار
همچون دري در درجي، در حريري زرتار از كالمي رازآميز و           ) آنكه حتي نام وي را ببرد     بي(زليخا را   

كنـد، آنچنـان    پيچد و در عين طرح اشاراتي كه عاقالن را در فهم ماجرا كفايت مـي              محجوب مي 
اندود، به روشـناي نورــ اثبـات پـاكي و صـداقت             ي داستان را از تاريكناي آن تاالر هوس       خواننده

برد كه گويي بر آمدن آفتاب، به تيغ فجـر، از گريبـان شـب را بـه     السالم ـ بيرون مي وسف عليهي
!نمايش گذارده است

 إنَّـه ربـي   وراودتْه الَّتي هو في بيتها عنْ نَفْسه وغَلَّقَت األَبواب وقالَت هيت لَك قالَ معاذ اللّـه    «
ولَقَد همت به وهم بها لَوال اَنْ رآ برْهانَ ربـه كَـذلك لنَـصرف      *  الظالمون   اَحسنَ مثْواي انّه اليفلح   

و استْبقَا الْباب و قَـدت قَميـصه مـنْ دبـرٍ و اَلْفَيـا               * عنه السوء و الْفَحشاء إنَّه منْ عبادنَا الْمخْلَصينَ         
يعنـي بهتـرين    » أحسن القـصص  «ي بياني را    اين شيوه ) 25ـ23، آيه يوسف(» ...الْبابى  سيدها لد 

روش اين كتاب شريف در ديگر مـوارد نيـز چنـين            . خواندگويي و داستان سرايي مي    ي قصه شيوه
ي روح قدسي بـارور     ، پاك نوايي كه به اعجاز الهي از نفخه        )رضى اهللا عنها  (ي مريم   در قصه : است

به جهان فضيلت عرضه كرد، همين گونه عفيف ومحجوب         )السالمعليه (شد وگوهري چون عيسي   
و در داستان آمدن موساي جوان به مدين نيز، آنجـا كـه             )  به بعد  16 آيات   ،مريم(سخن گفته است    
دهد تا رمه خويش را سيراب كننـد و         دربار فرعون به دوشيزگان شعيب كمك مي      ! پرنس افتخاريِ 

شوند، وصفي كـه قـرآن شـريف از         نزل پدر رهنمون مي   آنان نيز به پاداش اين احسان وي را به م         
در زبـان   ). 25، آيـه  قـصص (» تَمشي علَي اسـتحياء   «: رفتار يكي از دختران دارد بس نجيبانه است       

هاي متعددي وجود دارد كه به نحو صحيح و مستقيم بر مجاريِ عمـلِ جنـسي داللـت                  عربي، واژه 
گويـد ويـا بـه مؤمنـان دسـتور       سـخن مـي  )ضى اهللا عنهار(دارد، اما قرآن، آنجا كه از پاكي مريم        

 ورود يهـا اجـازه   واژهدهد كه دامن خويش را از لوث فساد پاك نگه دارند، به هيچ يك از اين                 مي
و مـريم ابنـة عمـران    «: به ساحت كالم را نداده وتنها از تعبيري كنايي و مستعار سود جسته اسـت             

و قُـلْ للْمـؤْمنينَ   «). 91، آيـه نبيـاء أ و 12، آيـه تحريم(» نَفَخْنا فيه منْ روحناالّتي أَحصنَت فَرجها فَ 
مهفَظُوا فُرُوجحيو صارهمغُضُّوا منْ أَب7).(31 ـ 30، آيهنور(» ...ي(
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بـه  ) در حد مقـدور خـويش  (ي شاهنامه  سراينده: رويم اينك به سراغ فردوسي و شاهنامه مي      
هاي شهوي، و اجتنـاب از هتّاكيهـا و پـرده          ي صحنه جسته و در توصيف عفيفانه    قرآن مجيد تأسي    

استعمال زبان « پژوهان ءشاهنامه. هاي جنسي، مدل خويش را اين كتاب بزرگ قرار داده است     دري
را به حق از خـصايص بـارز فردوسـي در          » استعاره در مسايل جنسي، به آهنگ مراعات عفت كالم        

استاد طـوس تأكيـد     » پاكي اخالق و عفت نفس و حجبِ كالم       «ر آورده، بر    تنظيم شاهنامه به شما   
)8 (.اندكرده

ي همـه فردوسي به پاكي اخالق وعفّت نفـس وسـخن، بـر     «: الزمان فروزانفر معتقد است   بديع
توان گفت او نخستين شاعر اسـت كـه سـخن خـود را بـه عبـارات                  شعرا فزوني وبرتري دارد ومي    

اي ند وزشت نيالوده وگاه گاه اگر بدين گونه كلمات حاجـت افتـد بـه كنايـه               ناشايست وكلمات ناپس  
هـايي از   ذيالً به ذكر نمونـه    ) 9.(»كندپسنديده كه نشان كمال عفت وبسياري شرم است برگزار مي         

پردازيم كه، در عين حال، حـاكي از        هاي جنسي و شهوي در شاهنامه مي      آميزِ صحنه تصويرِ حجب 
:ي تخيل استاد طوس نيز هستوهاوج هنر شعري و ق

را در ناپـاكي مـادر وي       ) مـرداس (رمز اقدام بسيار زشت ضحاك بـه قتـل پـدر خـويش              . 1
: دارد چنين پرده برمي با تلويح وتلميحي ظريف اين» خُبث مولد«جستجو كرده واز اين 

ن داستانــن ايــدم مــنيـزدانا شضحاك به خون پدر گشت همداستان 
در، هم، نباشد دليرــون پــه خـــبرـيـرّه شـود نـد، گر شـد بـرزنـفكه 
ادر استــا مـــــژوهنده را راز بـپش سخن ديگر است ــر در نهانــمگ

وار چشم به نـاموس  بيفزاييم كه، از عادات بسيار زشت ضحاك وارونه خوي، اين بود كه هرزه 
:ديگران داشت 

گفت و گوي به پرده درون بود، بيروي ـوبـري خـتـر دخوـا نامـجــك
ر رسم دين و نه بر رسم كيشــنه بپرستنده كرديش بر پيش خويش  

جمشيد پيروز شد وتخت وتاج وي را به يغما برد، دستور داد دختران جمشيد     چنان كه، وقتي بر   
: ايوان وي برندبه ! الفتوحاين فتح! را نيز، به عنوان غنيمت مشروع

رزان چو بيد ـرون آوريدند لــبيد ـشــّمـه جـدو پاكيزه از خان
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دند ـو افسر بــسر بانوان را چكه جمشيد را، هر دو دختر بدند 
دامن به نام ارنواز ــاكـر پـدگرويان يكي شهرناز ده ـيـوشـزپ

ژدهافش سپردندشان ر آن اـبردندشان ـاك بـــبه ايوان ضح

كـه بـه اسـارت، در       (گزارش بر خوابيِ فريدون بـا دختـران جمـشيد، ارنـواز وشـهرناز را                . 2
اي كه فريدون   به ضحاك گفتند چه نشسته    : كندچنين عفيفانه نقل مي   ) حرمسراي ضحاك بودند  

پاي در مشكوي تو نهاده و

ب ارنوازـلق ـيـقـر عـگـه ديـبهرناز ـرد رخ شـيـت گـك دسـه يـب
الين كند ــبه زير سر از مشك بگون، خود بتَر زين كندشب تيره

:كنداز ازدواج فرزندان فريدون با دختران پادشاه يمن چنين تعبير مي. 3

كدگر ـا يـت بـخـيـرآمـد بـايـبـبر ـوهـكنون اين گرامي دو گونه گ

بـراي آنكـه بفهمانـد كـار آن دو          )  رسـتم  پدر ومادر (در شرح نخستين ديدار زال ورودابه       . 4
جويد كه در عين عفاف    عاشق دلباخته از مغازله بيش نگذشته، از تعبيري شيوا وظريف سود مي           

ي منظوم، وسازگار با دست ودامني است       نامهبوده ودقيقا مناسب با رزم      ونجابت سخت حماسي  
:كه جهان پهلوان پروريد

)10(مگر شير كو گور را نشكريدد ــيـبـهمش بوس بود و كنار و ن

 لطف تعبير فوق، براي كساني كامالً قابل درك است كه صالبت شير به هنگام شكار وتسليم                
قبل از اين ديـدار نيـز، كنيزكـان رودابـه بـه             . را ديده باشند  ) با آن خطوط رنگين و چشم نواز      (گور  

:م نگهبانان كاخ، راهي ندارد جز آنكهخاتون خويش گفته بودند كه ديدار زال با وي دور از چش

اخ بلندــبه نزديك ايوان و كا كمندـخرامد مگر پهلوان ب
ار بره ــاد از شكـشود شير شه در گردن كنگره ـقـكند حل

 نامـه آورده، وهـم عفّـت        بدين گونه، هم حماسه گفته وتعبيري كامالً همساز با تب وتابِ رزم           
.رده ودر عين رسايي گفتار، آن را به زيور عفاف نيز آراسته استكالم را رعايت ك
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نويـسد ووي را از  ي تند وشديد اللحني كه بـه پـسرش نوشـزاد مـي     انوشيروان، در نامه  . 5
اينكه همچون مادرش كيش مسيح را برگزيده وآيين زردشتي را فرو گذارده است سـخت مالمـت      

 به وجود آمدن فرزندي بود كه با مـن دشـمن از             حاصل آميزش من وهمسرم،   : گويدكند، مي مي
فردوسي، از استقرار نطفـه در زهـدان مـادر وباليـدن وبرآمـدن آن، در بيـان وتمثيلـي                    . آب درآمد 

: آوردعفيفانه، چنين تعبير مي

اي دگر يافته جاي خوابــه جــبگر از پشت من رفت يك قطره آب 
ن آمد مرا ــه رنج از مــبترسم، كن آمد مرا ـمـد، دشـدار شـيـو بـچ

قيصر روم زماني كه دخترش مريم را به عقد خسرو پرويز درآورد و او را همراه خسرو بـه             . 6
ايران گسيل داشت تا تخت سلطنت را از چنگ بهرام چوبين بيرون آورد، به وي سفارش كرد كـه                   

... ظاهر نشودجامه در نگاه اودر راه از آميزش با خسرو بپرهيزد و بي

ان ــدار و مگشاي بند از ميه ـنگان ــــيـرانـن زايـت دامـفـدو گـب
د، كه كاري رسد نو تراــنـيـبـبسرو ترا ـه خـد كـايـبـه نـنـرهــب

نتيجه

ن البته در نگاه اول چندا . كاوش در ابيات شاهنامه را از اين نظرگاه در اين جا به پايان ميĤوريم             
لطف سخن فردوسي در اين است كـه در سـخن   . مضامين قرآن و حديث ممكن است به نظر نيايد      

اين محتواي . يك دست و روان او گاه مضمون دو تا سه آيه و حديث در يك بيت به چشم ميخورد    
ژرف و تأثر فكري عميق اوست كه با ديگر ويژگيهـاي سـخن وي خواننـدگان را هميـشه شـيفته                     

. شك تأثير قرآن و حديث بر شاهنامه بسي گسترده و ژرف استبي. ته استسخنسراي توس ساخ
پي نوشت ها

. 72/93بحاراالنوار، مجلسي، همان، -١

. زغال فروش: گرانگشت -٢

.  6/103) انتشارات دانشگاه تهران(هاي قزويني، به كوشش ايرج افشار يادداشت-٣
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.. .، و209 و 39/204 و 337 و 7/331بحاراالنوار، همان، -٤

.16/66: همان-٥

روايات اين بخش، از كتبى چون تحف العقول، غررالحكم، اصول كافى، نهج البالغـه، وبـه        -٦
.گرفته شده است...) جلد اول و (ويژه بحاراالنوار مرحوم مجلسى 

سيدحسن موسوى  : من اليحضره الفقيه، شيخ صدوق، تحقيق وتعليق       ()صلى(حديث پيامبر   -٧
).4/267 ق، 1390المية، تهران ، دارالكتب االس5خرسان، چ
اصول كافى، كلينى، همـان، كتـاب      (بن حكم    به هشام  )رضى اهللا عنه  (فرمايش امام هفتم    -٨

).العقل والجهل

در اين آيات نيز، قرآن در تعبير عفيفانه وتمثيل محجوب از آميزش زن ومـرد، سـنگ تمـام                   -٩
ذَي فَاعتَزِلُوا النّساء في المحـيض والتَقْرَبـوهنَّ حتّـي          و يساَلُونَك عن الْمحيض قُلْ هو اَ      «: گذارده است 

 يحب التَّـوابينَ ويحـب المتَطهـرين نـساءكُم           إنَّ اللّه  يطْهرْنَ فَإذا تَطَهرْنَ فĤَتُوهنَّ منْ حيثُ اَمرَكُم اللّه       
أنّي شئْتُم رْثَكُمفَاتُوا ح رْثٌ لَكُم223 ـ 222آيهالبقره، (»...ح (

ـ -١٠ ل تا رنج خار؛شكل شناسى قصه هاى شاهنامه، قدمعلى سرامى، همـان، صـص              گ گاز رن
367-368.

 از خـصايص فردوسـى،      ": محمد على فروغى نيز مـى نويـسد       . 49سخن وسخنورى، ص    -١١
در تمام شاهنامه يك لفظ يا يك عبارت مـستهجن ديـده نمـى شـود،                . اكى زبان وعفت لسان اوست    پ
فردوسى بر خالف غالب شعراى ما از آلوده كردن دهان خود بـه هزليـات وقبـايح احتـراز      يداست كه   پو

داشته است، وهر جا كه به مقتضاى داستان سراى مطلب شرم آميزى مى بايست نقـل كنـد، بهتـرين                    
هزاره ى فردوسى، شـامل سـخنرانى هـاى جمعـى از            . ( "ولطيف ترين عبارات را براى آن يافته است       

.)34-33ره ى هزاره ى فردوسى، همان، صص گمستشرقين دنيا در كنـفضالى ايران و

 ميان من ": فتگبعداً هم، وقتى كه رودابه ماجراى ديدار با زال را براى مادرش شرح داد  -١٢
."ر نرفتگيز ديـچواو ، خود آتش بتفت جز از ديدنى 
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وم وسـوم، بـه     مـسكو، جلـدهاى اول ود     پ اچشاهنامهء فردوسـى، مـتن انتقـادى از روى          -١
. ش. هـ1379نجمپ پاچكوشش وزير نظر دكتر سعيد حميديان، 

.عالمه مجلسي,بحاراالنوار-٢
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*علي عشقي سردهيدكتر 

 شاهنامه فردوسي در لغت نامه دهخدا

هچكيد
، تركيب ها و ضرب المثل ها بيش از هر اثر ديگري با بهـره     در لغت نامه دهخدا معني واژه ها      

در ايـن مقالـه نخـست بازتـاب واژه هـاي            . اي شعري شاهنامه انجام گرفته است     ز نمونه ه  گيري ا 
شاهنامه در لغت نامة دهخدا سپس اهميت لغت نامه در شناخت كاربرد واژه هـا در زبـان شـاهنامه                

تركيب هاي شاهنامه بررسـي شـده   همراه ديگر سودمندي هاي اين اثر در گزارش معني واژه ها و           
آشـكار سـازي    :  هاي لغت نامه براي شناخت قدرت زباني فردوسـي عبارتـست از              سودمندي. است

گستردگي واژگاني شاهنامه در بخش هاي گونه گون حـرف و واژه و تركيـب ، كـاربرد واژه هـاي                    
ـ              ي مرسـوم در  كهن ، تركيب سازي هاي بسيار بر پاية يك واژة بنيـادين ، دوري از واژه هـاي عرب

 واژه هـاي پركـاربرد      اخت تركيب هاي نادر ، دوري از كـاربرد برخـي          ، س هاساخت اين نوع تركيب   
. فارسي و عربي

چشمگير ترين  . د، كاستي هايي نيز در لغت نامة دهخدا ديده مي شو          در كنار اين سودمندي ها    
كاستي هاي لغت نامه دربارة شاهنامه نشاني نداشتن نمونه هاي شعري شـاهنامه و آشـكار نبـودن                  

ديگر كاستي هاي لغت نامـه دهخـدا در ضـبط     .  مورد استفادة لغت نامه است      نسخه يا نسخه هاي   
برخي اسـم هـاي     اطالعات نادرست برخي منابع لغت نامه ، نبود         : واژه هاي شاهنامه  عبارتست از       

، نبود برخي نمونه هـاي شـاهنامه اي بـراي معنـي واژه هـاي لغـت نامـه ،                     خاص افراد و جاي ها    
 و  نامناسـب      ، نابجا آوردن برخـي  نمونـه هـا          شاهنامه در لغت نامه    رخي شعرهاي مخدوش بودن ب  

. در پايان برخي پيشنهادها براي زدودن اين كاستي ها ارائه شده است . بودن برخي معني ها
.، متن شاهنامه  كيبب ، تركيب هاي نو ، شاهد شعري، حوزة واژگاني ، تر واژه:كليد واژه ها

مقدمه 
فردوسي براي پاك تر كردن زبان از .  ارزش هاي شاهنامه زبان آنست     يكي از چشمگيرترين  

. خس و خاشاك درازگويي و تكرار هاي نامناسب به آفرينش ساختارهاي زباني بـسياري روي آورد                 
اين ساختارهاي نوين در  روزگار آغازين شعر فارسي گرد آوري شد ، يعني روزگاري كه سـخنوران                   

يگر سخن فردوسي آثار شاعران تواناي بسياري پيش چشم نداشت تا بـا  به د. نامي كم شمار بودند    
بـه  . نمونه برداري از سخن آنان درخشش ارزش هاي ادبي نوشته هاي خويش را افزايش بخـشد                  

�  دانشگاه آزاد اسالمي سبزوارعلميعضو هيأت 
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توانايي هاي زبان داستاني او بايستي با همين نوآوري ها پديد  مي             . ناچار خود به آفرينش پرداخت      
 زبان شاهنامه در ميان انبوه تكرارها ماندگاري خويش را فرو مـي نهـاد و   آمد و اگر جز اين مي بود     

يكي از آثاري كه امروزه ما را با بسياري از اين نوآوري ها . به زباني مرده و ناتوان دگرگون مي شد 
دهخدا با گـزينش شـاهنامة فردوسـي بـه     . و تكرار گريزي ها آشنا مي كند لغت نامة دهخدا است          

ين گنجينة واژه يابي نشان داد واژه ها ، تركيب هـا و تمثيـل هـاي شـاهنامه بـسيار                     عنوان بزرگتر 
دهخدا براي واژه يابي و يادكرد معناي آنها بيش از هـر            . گسترده تر از ديگر كارهاي ايرانيان است        

اثر ديگر از شاهنامه سود جست تا آنجا كـه سـرانجام فراوانـي خيـره كننـدة واژه هـا و تركيبهـاي         
ه در لغت نامه آرزوي فراهم آوردن واژه نامه اي با واژه هاي گرفتـه شـده از شـاهنامه را در          شاهنام

 )                                                                1. ( انديشة دهخدا هر لحظه بيشتر پرورش مي داد 
سودمندي هاي لغت نامة دهخدا 

ه هاي فارسي و عربي و كهن و نو آنها ، تركيـب هـا همـراه             كاربرد حروف ، واژه ها ، گون      
معني هاي گونه گون آنها در لغت نامه با كوشش فراوان دهخـدا و همكـاران وي گـردآوري شـده             

با بررسي اين كار سترگ داده هـاي بـسياري از كـاربرد ايـن ابزارهـاي زبـاني در شـاهنامة            . است  
. ته به برخي از اين دست آوردها اشاره مي شود در اين نوش. فردوسي مي توان به دست آورد 
كاربرد گستردة حروف 

     گستردگي دايرة واژگاني شاهنامه  تنها واژه ها و تركيب ها و تمثيل ها را در بر نمي گيرد                   
: حروف داراي گونه هاي زيادي است . بلكه از همان پديدة كوچك زباني يعني حرف آغاز مي شود   

دهخدا بـا آوردن نمونـه هـاي        .  پهلوي و با كاركرد دستوري و معناي مختلف          برخي گرفته شده از   
واژه نگاران ديگر تنها به يك يا دو معنـي حـروف    . فراوان اين گستردگي را بخوبي نشان مي دهد         

دهخدا با ژرف نگري بسيار آنچنان كار آشكار سازي گوناگوني حروف و معناهـاي     . بسنده كرده اند    
به سامان رسانده است كه حتي با خواندن چندبارة متن هم كمتر مي توان به چنين                چندگانة آنها را    

:                                                             مي پردازيم " ابا "رف اضافة براي نمونه به چند معناي ح. رنگارنگي معنايي پي برد 
: به معيت ِ . همراه ِ. و . مع .  فا .وا . ا ب) مخفف اباك ) ( حرف اضافه  = ( ابا

 )2 ( 8/8/29 لشكر و گنج و چندي مهـــان اباسوي شاه هيتال شد  ناگـــــهان        
2/22/255آب   چو درياي جوشان بد و رود اب     لشكر نوذر افراسيابا: علي. مقابل. برابر-
 ) : به(  ب -
ه خواهي بگو اي زن  نيكخوي ـ چي        ز آرزوـــه گــفت كـ كـــــرديابا
 جز اين مر مرا راه گفتار نيســـتر مرا كار نيســـــت          ــران مـ ديگابا



مجموعه مقاالت
٢٢٧٦

1/62/194رآميختن ــبردم ـو مــ دياابشكري خواهم انگيختن       يكي ل :در-
1/182/734پيـامانـي و فرخ ــ شادماابام      سپيشازفرستاده بازآمد: درحال ِ-
9/334/282 لشكر و پيل و هرگونه چيز اابنيز  كنارنگ مروست ماهوي :داراي.  صاحب-

 و " با "براي معنا هاي ياد شده از سه نمونة شعري رودكي براي گزارش معني اصلي ابا يعني     
اگر نمونه هاي دهخدا را     . ي دورتر ابا ياد شده است       دو نمونة شعري از عنصري و اسدي براي معنا        

مالك معتبري بدانيم يعني نسبت به كار گيري اين واژه را در شعر معاصـران فردوسـي بـه همـين       
اندازة ياد شده در واژه نامة دهخدا بدانيم پس نتيجه اين اسـت كـه فردوسـي بـيش از ديگـران از                       

و نتيجة  دوم گرايش فردوسي به استفاده .  كرده است معناي دورتر و غير اصلي اين حرف استفاده     
بـر نيـز    در شـرح حـرف اَ     . از معني هاي متعدد يك حرف براي كاهش تكرار و رنگارنگي واژه هـا               

. همين نسبت ها برقرار است
گستردگي ميدان واژگاني شاهنامه 

داد همچـون  واژه هاي به كار رفته در شاهنامه را مي توان در بخـش هـاي گونـاگوني جـاي                 
ـ                  ز كـاربرد واژه هـاي      واژه هاي كهن يا واژه هاي داراي كاربرد در روزگاران پـس از فردوسـي و ني

از واژه هاي كهـن نيـز       در ميان انبوه واژه هاي گزارش شده در لغت نامه بسياري            . فارسي يا عربي  
آن كـاربرد كهـن   دهخدا با يادكرد اين واژه ها و تركيب هاي متعدد ساخته شـده از             . ديده مي شود  

بدون شـاهنامه و  . اينگونه واژه ها و گرايش شاعر به تركيب هاي گوناگون آنها را نشان داده است             
بدون لغت نامة دهخدا شايد براي بسياري فهم اين موضوع ، ساده نباشد كه واژه هاي كهنـي كـه                    

 بـسنده شـده چنـين    امروزه كاربردي ندارد و در واژه نامه ها بيشتر به بيـان يـك يـا دو معنـي آن                
برخـي از ايـن واژه هـا همـراه          . كاربردهاي گسترده اي در شاهنامه و روزگار فردوسي داشته باشد           

. معناهاي مختلف آن و نيز تركيب هاي گونه گون آنها براي آشنايي بيشتر بيان مي شود 
، گشودن  كشيدن = آهيختن : آختن

5/147/1086 گــوش دادن به كين آختن بفرمود شان جنگ را ساخــــتن            دل و
 همه كين آخـتن بـه معنـي         بيش از .   فردوسي از اين واژه تركيب هاي مختلفي ساخته است          

بجز آن از دست آختن بـه معنـي دسـت دراز كـردن ،               . ، انتقام گرفتن و جنگ كردن       كين كشيدن 
. د جسته است آختن جامه و پوست به معني بيرون كردن و بركشيدن جامه از تن نيز سو

، سوزن زدن  نخست: آژدن-
9/85/1281رين نيشتر كام شير آژدن            بـــچنديـن زدن همه مولش و راي 

نشاندن تيـر  ، دربا رشتة سيم و زر دوختن     : تست از   معناهاي مختلف اين واژه در لغت نامه عبار       
، اندودن، رنگ كـردن،      سوراخ كردن  ،ديدن چنانكه با سوهان و مانند آن      ، رن در تن خصم و مانند آن     
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.  بودن به زر بـه معنـي غـرق زر بـودن            آژده. زركوب كردن، مرصع كردن و مجازاً خسته و مجروح        
.شاهنامه هم در لغت نامه آمده استبراي هركدام از اين معني ها نمونه هاي شعري از 

ريدن يا دم شير به خاكام شير آژدن تعبيري است مانند كام شير       : تركيب هاي تمثيلي اين واژه    
.بازي گرفتن

واژه هاي كهن ديگري كه به همـان ترتيـب داراي تركيـب هـا و معناهـاي متعـددي اسـت                      
: عبارتست از 

 : ارمنــده-1/204/1040آهيخـتن   : آهخـتن -4/287/1198بـرانگيختن    : آغاليـدن 
ــوده ، آرام  ــپريس-7/394/1569آس ــبدواني   : اس ــدان اس ــ-3/89/1368مي   : ادافرهب
ــت  ــاز-5/353/2004بازخواس ــاده    : بگم ــام و ب ــومهن–1/234/1457ج ــرزه    : ب ــين ل زم

 : پيداوسـي -6/98/479پـور ، پـسر        : پس-4/94/1327درمانده   :  پامس–1/220/1270
-6/402/369سـرزنش و نكـوهش       :  پيغـاره -7/396/1611درمي كهن به اندازة پـنج دينـار         

-3/113/1739نيكنــام  : خنيــده-9/96/1473كــشك  : تَــرف-1/122/723طبــل  : تبيــره
ريـشخند    : گُواژه-5/274/653گورگاه زرتشتيان      : ستودان-9/87/1331تيره و تار     : دخش

بيهـــوده ، بـــي ارزش   : نبهـــره-4/145/474درنـــگ كـــردن    :  موليـــدن-4/56/755
.         8/143/1495هوش   : وير-6م/9/387/13

ايـن  . ، بسياري از واژه هاي رايج امروزه نيز در شاهنامه يافت مي شـود                بجز واژه هاي كهن   
دهخدا به  . چه بسا همة اين معني ها امروز كاربرد نداشته باشد           . واژه ها معناهاي چندگانه اي دارد       

اژه معناهـاي   بـراي ايـن و  واژه نگـار فرزانـه   . نيز مي پردازد مانند واژة آراستن  گزارش اين واژه ها     
،  تمثيـل تسويل و تمويه، تـصوير و  ،  آرايش كردن، آهنگ كردن، زين كردن     : متعددي برشمره مانند  

، ، مـستغني كـردن  آن، هم آهنگ كـردن ، آراستن رود و گوشمال دادن    آماده كردن، چيدن و نهادن    
 نگار كردن و منقش ، بهاشتن، آغازيدنكردن مانند نوحه كردن يا خواهش كردن ، پهن كردن ، گم    

 سـاختن ،    ،د كردن چيزي يا كاري را بـراي كـسي         ، برپا كردن ، شاد كردن ، نامز       كردن، آباد كردن  
كـردن، موصـوف كـردن ،       ، زينت   ، صف كشيدن  اختن آراستن، پركردن  ، ت پوشانيدن جامه، پوشيدن  
، نـوازش   ن، مفـروش كـرد    ، حاضـر گـشتن    ، مسلح كـردن   ، خوش كردن  بسامان كردن، آراستن دل   

يدن ، آراستن   ، انديش برابر كردن با، دادن يا آماده كردن خلعت       ... ، آراستن با    ، ورزيدن كردن، نوشتن 
. ، آراستن سخن و گفتن ، آراستن زبان به، آراستن لشكرجنگ

   باز اگر لغت نامة دهخدا مالك سنجش باشد بايد گفت شاهنامه بيش از هر اثر ديگـري بـه        
معنـي هـا و تركيـب هـاي         .  معناهاي متعدد واژه ها پرداخته است        تركيب سازي و بهره برداري از     
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 مورد زير تنها داراي نمونه هـايي از شـاهنامه اسـت و از          31.  مورد است    43ساخته شده با آراستن     
:هيچ اثر ديگري نمونه براي آن ياد نشده است 

سـتن رود و    ن ، آرا  ، چيـدن و نهـاد     دن، تصوير و تمثيل، آمـاده كـردن       ، زين كر  آهنگ كردن 
 خـواهش كـردن ،      ، كردن مانند نوحه كردن يا     گوشمال دادن آن، هم آهنگ كردن، مستغني كردن       

، شاد كردن ، نامزد كردن ار كردن و منقش كردن ، آباد كردن      ، به نگ  پهن كردن، گماشتن، آغازيدن   
ـ       پوشيدن ، تاختن آراستن ، پركردن      ، كسي چيزي يا كاري را براي     ، ت كـردن    ، صف كـشيدن ، زين

ن ، آراستن ، نوشتن ، ورزيدموصوف كردن، آراستن دل، خوش كردن، مفروش كردن، نوازش كردن       
.، آراستن زبان به ن يا آماده كردن خلعت ، انديشيدن، دادبرابر كردن با... با 

اندك شمار بودن برخي واژه هاي فارسي در شاهنامه 
. رشار از گوهر واژه هاي فارسي است        شايد برخي بپندارند شاهنامه از نظر زباني گنجينه اي س         

گرچه چنين گماني يكسره نادرست نيست اما نبايد پنداشت شـاهنامه دربرگيرنـدة همـة واژه هـاي             
. نامة دهخدا مي توان شناخت    اين نكته را نيز با لغت       . شناخته شده در روزگار فردوسي است     فارسي  

يم در حـالي كـه واژه    هاي شاهنامه نمي بينگاه در معني برخي واژه ها در لغت نامه نشاني از نمونه    
ه هـاي فارسـي     بيشتر در چنين جايگاههايي درمي يابيم فردوسي از اينگونـه واژ          . فارسي هم هست  

: سود نجسته است مانند
گوني وزنـي در شـاهنامه      برخي واژه ها مانند بالنده شايد به دليل ناهم        ... ، بالنده و    اخگر، ناچخ 

.نيامده است
ودن برخي واژه هاي عربي در شاهنامه اندك شمار ب

معني نيـاوردن   آشكار است كه فردوسي از واژه هاي عربي زياد استفاده نكرده است اما اين به                
لغت نامة دهخدا هم نشان مي دهد فردوسي از كدام واژه هاي عربي سـود               . واژه هاي عربي نيست   

ه ها چگونه است مانند احـسنت كـه در   جسته است و هم نشان مي دهد اندازة استفادة او از اين واژ    
:لغت نامه تنها به يك مورد آن در شاهنامه اشاره شده است 

9/381/847ام             بكفت اندر  احسنت شان  زهرهجز احسنت از ايشان نبد  بهره ام
به هر روي كاربرد ايـن  . ولي يك بار ديگر در يك بيت مشهور شاهنامه هم به كار رفته است          

. در شاهنامه اندك است واژه
4/197/1304قضا گفت گير و قدر گــفت ده             فلك گفت احسنت ومه گفت زه 

 نيز در شاهنامه يكبار در ملحقات چـاپ مـسكو آمـده اسـت و        "امير"     واژة پركاربرد عربي    
.دهخدا آن را ناديده گرفته 

2م/5/420/7واست رفتن به نزد  امير قضا را فراز آمد آنگه وزيــــــر            همـي خ
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 به هر روي اين واژه در روزگار فردوسي واژه اي پر استفاده بود ولـي فردوسـي بـه ايـن واژه                      
بسياري از نمونه ها شعري لغت نامه براي اين واژه از هم روزگاران فردوسي است               . گرايش نداشت   

.مانند رودكي ، ابوشكور ، عماره ، منوچهري و ناصر خسرو 
ملوك ديگر واژة پركاربرد عربي در شعر و نثر روزگار فردوسي هـم در شـاهنامه جـايي نيافتـه         

. است 
تركيب ها 

، حيوانات و فعل ها و صـفت هـا و           ي ها ، جا تنگناي بازگويي فراوان نام افراد    زبان شاهنامه در    
اين خواسـت گـرايش   با . د از چنبرة تكرار و بازگويي برهدبراي دست يابي به ارزش هاي هنري باي    

هرچه بيشتر فردوسي به بهره گيري از توانـايي هـاي زبـان و دوري از بـازگويي و تكـرار اينگونـه               
يكي از شيوه هاي دوري از تكرار و رنگارنگي بيشتر زبان استفاده از تركيب . واژه ها آشكار مي شود  

اژه در تركيب هاي گونه گـون  بنابراين از يك و. اخته شده از يك واژة بنيادين استهاي مختلف س 
آب : ه بـا واژة آب سـاخته اسـت          استفاده مي كند يا تركيب متفاوت مي سازد مانند تركيب هايي ك           

 آب ِ ديده ، آبرو، آبروي، آبـزن، آبـستن، آبـشخور، آبكـش ،               ، حيوان، آبخور، آبدار، آبداري    ، آب چين
.  ، آب مژگان آبگون، آبگير

از ابر بگذاشتن ، ابر بال  ، به ابر اندر آمـدن گفتگـوي ،   ) نعره  ( آواز: تركيب هاي اسمي با ابر     
به ابرافراشتن ، كـاله بـه ابـر    ) نيزه ( به ابر اندر آوردن سر كسي را ، خروش به ابر برآمدن ، سنان         

.برآوردن ،  مثل ابر بهار 
؛  كردن ؛ اختر گرفتنك اختر؛ اختر؛ ني؛ بد اختر ؛ به اختر ؛ نژند اختر       اختر بد ؛ اختر نيك      : اختر  

ن، اختر پـي افكنـدن، اختـر    ، اختر افكنددن ؛ سر اختر اندر كنار كسي بودن؛ اختر فروز         اختر نگاه كر  
.، اخترگراي ر كاويان، اختشناس

شيوة به كارگيري واژه هاي فارسي 
دة فردوسـي از واژه هـاي فارسـي            يكي از سودمندي هاي لغت نامه دريافت چگونگي استفا        

رخي فعل ها يا مصدرهاي فارسي با واژه هاي فارسي و عربي تركيـب مـي شـود و دهخـدا         ب. است
بسياري از اين گونه فعل ها و مصدرها را با همة شاخه هاي تركيبي آنها برمي شمارد و اندازة بهره                   

براي نمونه دهخدا نزديـك بـه پنجـاه       . گيري فردوسي از تركيب هاي فارسي را بهتر مي شناساند           
در اين تركيب هاي پنجاه گانه برخـي آميختـه اي از   . ا مصدر فارسي جستن برمي شمرد         تركيب ب 

فعل و مصدر فارسي با واژه اي عربي است و فردوسي از هيچكدام از اين تركيب هاي ساخته شـده     
اهل جـستن،   ،  ايي مانند انس جستن ، انصاف جستن      ، واژه ه  واژه هاي عربي استفاده نكرده است     با  

، حرب جستن، دولت جستن ، علم جستن ، فرصـت جـستن ،              بقا جستن، تأسي جستن    بدل جستن، 
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تركيب هاي فارسي اما بسيار مورد استفادة فردوسي قرار مي   . فقر جستن ، وفا جستن ، وقت جستن       
جستن گرفتن ، بجستن ، آبرو جستن ، آشتي جستن ، آفرين جـستن ، آگهـي جـستن ، بـاز            : گيرد  

، پيكار جستن ، پيوند جستن ، تـاج جـستن ، تخـت جـستن ،        انه جستن جستن ، برتري جستن ، به     
، راه جـستن    ستگاه جستن ، راز جـستن     ، خواب جستن ، د    ، جهان جستن ، چاره جستن     نگ جستن ج
، رزم  ،  راي جـستن    )ي براي هر شـش گونـه اشـعاري دارد           داري شش معني گونه گون و فردوس      ( 

، گاه جستن ، گزند جستن ، نام و ننـگ جـستن ،               زوني جستن ، كام جستن، كين جستن      جستن ، ف  
.نبرد جستن ، هنر جستن و هنگام جستن 

دريافت ديگر از اين بررسي اين است كه فردوسي از همـة تركيـب هـاي فارسـي هـم بهـره                      
شايد انگيزة آن هنري نبودن اين گونه تركيـب هـا           . نگرفته است مانند خون جستن و دل جستن           

صدر تركيب هايي مانند بـد      فردوسي با اين م   . مي بينيم " انداختن   " در مصدر    رانمونة ديگر   . باشد  
، ، سـر انـداختن    ، كمند انداختن، نيـزه انـداختن      ، ژوبين انداختن  ، خنجر انداختن  ن، تير انداخت  انداختن

دن تركيب هايي مانند فال انـداختن، نظـر         چاره انداختن و انديشه انداختن بهره جسته و از به كاربر          
. خودداري كرده است ن، در خطر انداختن و طرح انداختن انداخت

سنجش فردوسي با شاعران همزمان خود 
  اين كار در لغت نامه به دشواري به فرجام خواهد رسيد زيرا هم از كارهاي شـاعران روزگـار                   
فردوسي جز شماري اندك همة كارها بجا نمانده و هم اگر بجا مانـده دهخـدا شـايد همـة آنهـا را                

براي نمونه در كـاربرد تركيـب هـاي فارسـي ايـن اراده در شـاعران روزگـار              . ارش نكرده است    گز
فردوسي به اندازة او نبوده است و ديگران از تركيب هاي آميخته با عربي هـم اسـتفاده كـرده انـد                      
مانند كاربرد وفا جستن در شعر سوزني سمرقندي ، بدل جستن در شعر فرخي ، بقا جستن و حـرب                    

چگونگي كاربرد نيز گاه تفاوت دارد چنانكه ابوشكور ايـن واژه را         ) 3. ( ر شعر ناصر خسرو     جستن د 
. به شكل جستستم به كار گرفته است در حالي كه فردوسي اينگونه از آن استفاده نكرده است 

اينگونه شـعرها  . گاه نمونه هاي شعري گرد آمده در يك معني ويژه همانندي هايي باهم دارد       
در گزارش واژة خرد به معني حقيـر و پـست نمونـه هـاي               . ر واژگاني نيز قابليت بررسي دارد       از نظ 

شعري فردوسي ، فرخي و منوچهري از ديد معنايي نزديك بـه يكـديگر اسـت امـا از ديـد كـاربرد                   
: واژگاني چنين نيست 
4/198/1323خرد دشمن ندارد خردمند كهگفت  هـومـــان  گــرد    به  پيران  چنين  

فرخي .  خرد به بد گفتن بهمان و فالنود نشه فضل و به هنر گشت بزرگ كه بهر بزرگي
منوچهري.عدوي خرد مصفا نشودمملكت ازار    ـاغ از مــد و بوـشخانه از موش تهي كي 
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دن لغت نامه در شناخت چگونگي كاربرد واژگان از نظر ريشة واژگاني يعني عربي يا فارسي بو               
گرچه برخي بر اين باورند كه فردوسي به دليل استفاده از متون كهن             . آنها نيز بسيار روشنگر است      

امـا  ) 97 : 1376ريـاحي ،  (  داشـته اسـت      فارسي گرايش و رويارويي كمتري با واژه هـاي عربـي          
 متون  بررسي لغت نامه نشان مي دهد بسياري از واژه هاي عربي ناديده گرفته شده در شاهنامه در                

از سوي ديگر نمي توان دربارة دوري فردوسي از كارهاي روزگار           . ه است همان روزگار فردوسي آمد   
خود هم پاي فشرد چرا كه همانندي هاي بيان شده دربارة موضوع هاي شاهنامه با آثار روزگار خود 

 موضوع هـا    بنابراين مي توان چنين پنداشت كه فردوسي همانگونه كه        . اين عقيده را نفي مي كند       
و داستان هاي ويژه اي را با هدف هاي ويژه اي براي گزارش برگزيده ، زبان ويژه اي را هم براي                     
اين گزارش برگزيده كه نه به پيروي از شاعران روزگار بلكه با انديشة آفـرينش همـاهنگي هرچـه                   

ـ     . بيشتر زباني و موضوعي نمود پيدا كرده است       ر ، امـور ،  به همين سـبب مـي بينـيم ملـوك ، امي
.      محبت و واژه هايي از اين دست در شاهنامه راه  نمي يابد 

با كمك لغت نامة دهخدا هم درمي يابيم فردوسي چگونـه از يـك واژه               :تركيب هاي نادر    
تركيب هاي مختلف به كار گرفته يا حتي تركيب هايي سـاخته اسـت و هـم مـي بينـيم برخـي از                 

ي دهخدا نيز در ديگر آثار شاعران فارسي زبان چنين تركيـب هـايي   اينگونه واژه ها نادر است و حت     
 در معنـي دوري گزيـدن ذيـل         " چـاره جـستن      "نيافته است مانند يارمندي ، چاره انداختن  و نيز           

 ." چاره جستن "تركيب 
همي داشت آن نامة شاه سست ندش شاه و او چاره جست         واـي خــهم

9/239/3833سست همي داشت آن  نامورشاه ره جست         بدان كش همي خواند و او چا
با لغت نامه بجز آگاهي از اختالف نسخه هاي شـاهنامه دربـارة واژه هـا بـه             :كهنگي منابع   

از آنجا كه دهخدا از چندين نسخه سـود مـي           . اريخي واژه ها هم مي توان پي برد       دگرگوني هاي ت  
نندگان شكل كهن تر واژه ها را ضبط كـرده انـد و             جويد و در ميان اين نسخه ها برخي تصحيح ك         

همان واژه در شكل جديدتر هم در لغت نامه به كار رفته است دست يـابي بـه ايـن دگرگـوني هـا               
گـسيختن و پـاره   ( بسيار ساده مي گردد مانند دگرگوني واژه هـايي همچـون سـكزي و سكـستن      

ت و هن تر به شكل ياد شـده بـوده اسـ   مي توان گمان كرد اين واژه ها در نوشته هاي ك) . گشتن  
. سگزي و شكستن دگر گون مي شود سپس در نوشته هاي جديدتر به 

  از سوي ديگر لغت نامة دهخدا يـك واژه نامـة ادبـي ، تـاريخي اسـت يعنـي واژه هـاي آن            
برگرفته از متون كهن و معناي واژه ها نيز سازگار با زمان كاربرد است و نـه همـواره متناسـب بـا                        

با بررسي لغت نامة دهخدا گاه مي توان معناي كهن واژه يـا تركيبـي را بـه دسـت                . عناي امروزه   م
آورد و سپس آن را با معناي تازه اش سنجيد زيرا برخي واژه هاي گذشته در گذر دگرگـوني هـاي                      
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" گريختن "روزگار معناي ديگري يافته است مانند كاربرد چاره جستن در شاهنامه به معني كهن ِ       
دا به اين ترتيب يافتن معناي گذشتة برخي تركيب ها يا واژه هاي امروزي نيز در لغت نامة دهخـ                  . 

. به آساني دست يافتني مي گردد 
در كنار ارزش هاي علمـي و تحقيقـي لغـت نامـه بـراي              :كاستي هاي لغت نامة دهخدا      

تي ها يافتن معني يا     اين كاس . شناخت ارزش هاي زباني شاهنامه  كاستي هايي هم ديده مي شود             
براي آشنايي بيشتر با اين كاستي ها بـه چنـد نمونـه از         . درست را با دشواري روبرو مي سازد      نمونة  

. آنها  اشاره مي شود 
دهخدا براي بسياري از واژه هـا چنانكـه گفتـه شـد             :نشاني نداشتن ابيات شاهد مثال      
تي هاي لغـت نامـه دهخـدا در يـادكرد           يكي از كاس  . ندنمونه هايي از شاهنامة فردوسي نقل مي ك       

گاه اتفاق مي افتد دو بيـت       . نمونه هاي شاهنامه نداشتن نشاني آنها و پيامد ابهام آفريني آن است             
از آنجا كه در شاهنامه بيـت هـاي         . همسان با دو واژة متفاوت در معني دو واژة مختلف آمده باشد             

هاي مشابه نيـز از همـان تكرارهـاي شـاهنامه         تكراري وجود دارد خواننده گمان مي كند اين بيت          
با همراهي نشاني جايگاه بيت خواننده متوجه يكساني يا دوگانگي جايگاه بيـت مـي شـود و      . است  

درمي يابد اختالف واژه به خاطر تفاوت نسخه هاي مورد استفاده رخ داده مانند واژة بامـداد كـه در                 
بـه نظـر   . مان واژه ها به شكل بامدادان مي آيـد  يك نمونه به شكل بامداد و در جاي ديگري با ه      

.مي رسد دهخدا دو بيت را از دو نسخه با وجود تفاوت اندك آورده است 
: در بيان تركيب بامداد پگاه ذيل واژة بامداد آمده است 

شاه درگاه د زـــرآمـــره بــ تبيپگاه          چو شب روز شد بامداد 
: است و در معني بامدادان آمده 
شاهاه ــرآمد ز درگــ  تبيره به     ، پگاچو شب روز شد بامدادان

:  مصرع نخست بيت باال در چاپ مسكو به ترتيب زير آمده است 
7/129/314ا بازگردد سپــاه ـتود ــبفرمب روز شد بامـــداد پگاهچو ش

مشخص نبودن شاهنامة مورد استفاده دهخدا 
شعري شاهنامه در لغت نامه داراي نام نسخة مورد استفاده هـست             گرچه برخي از نمونه هاي      

تفاوت هاي بسيار واژه هـا و گـاه بيـان دو نمونـة              . ولي اين كار در همة نمونه ها ديده نمي شود             
گاهي استناد به برخي نسخه     . متفاوت از دو نسخه نشان دهندة استفادة دهخدا از چند نسخه است             

 مي كند ولي چون نام نسخه مشخص نيست پيدا كردن اصل بيت براي ها معناي نادر و نوي ايجاد
بـراي نمونـه   . محقق دشوار مي شود و براي يافتن آن پژوهشگر بايد همة نسخه ها را بررسي كند      

اين واژه را دهخدا به معني هرگز و هميشه دانسته است و از آنجا   . مي توان از واژة باستان ياد كرد        
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شاني از آن نمي توان ديد بنابراين معناي ياد شده هم مورد شـك و ترديـد                 كه در ديگر نسخه ها ن     
. قرار مي گيرد 

اطالعات نادرست برخي منابع واژه نگار لغت نامه  
.   دهخدا واژه ها و اسم هاي لغت نامه را بيشتر بر پاية كتابهاي لغت پيشينيان معني مي كند                   

 دربارة واژه ها و بويژه اسم ها به همان شكل در لغـت           گاه داده هاي نادرست برخي منابع واژه نگار       
چنانكه در مـورد    . نامه نوشته مي شود بنابراين توضيح غلط به اين ترتيب به لغت نامه راه مي يابد                 

بر  پايـة گفتـة برهـان سـياوخش نـام پـسر              . سياوخش دهخدا تعريفي نادرست از برهان مي آورد         
يت نيم روز بود و عاشق مادراندر خود سودابه شده بود و            كيكاوس و پدر كيخسرو است كه والي وال       

در حالي كه در شاهنامه از عاشق شدن سياوش سخني بـه ميـان نيامـده      . بر آتش رفت و نسوخت      
. پس گناه كرده است و بايد مي سوختتناقض سخن هم اينست كه اگر سياوش عاشق شد . است 

ناهماهنگي در نشان دادن نشانه هاي واژه ها 
مثالً اسم ، فعل يـا  .  مشخصات كلمات با ديگر قسمت ها تفاوت دارد " پ  " در بخش حرف    

. مصدر بودن كلمه نوشته نشده است 
برخي واژه هاي نادر تنهـا يـك نمونـه دارد و بررسـي شـاهنامه      :واژه هاي يك نمونه اي    

 يا بيشتر نسخه هـا  بيشتر مخدوش بودن و گونه گوني اين واژه ها را نشان مي دهد  يعني در همه                
واژه به گونه اي كه در لغت نامه ضبط شده وجود ندارد بنابراين در اين گونـه واژه هـا بايـد دقـت                        

:مانند . بيشتري شود 
: اين واژه از جمله واژه هاي يك نمونه اي است  : بدجهش 

اهـــپيشگد بنـــده در ـــرا ديچو آن بدجهش رفت نزديك شاه           و
ين واژه را بدسرشت ، بدخلقت ، بدطبيعت و بدبخت معني كرده اند و براي تأكيد معني از                       ا

با اينهمه اين بيت در چاپ مسكو چنـين  . برهان قاطع و فرهنگ پهلوي دكترفره وشي ياد كرده اند         
: آمده 

9/282/444           ورا ديـــد پاينده در پيش گاه چو آن بدكنش رفت نزديك شـاه 
. وان گفت شايد ساده تر بودن بدكنش باعث انتخاب آن در نسخه بدل هـا شـده اسـت                    مي ت 

نكتة شگفت اينكه واژة بدكنش هم در لغت نامه آمده است و با وجود كاربرد بسيار آن در شـاهنامه           
: نمونه اي براي آن ذيل بدكنش از شاهنامه ياد نكرده اند 

9/367/689 را گزند اين بود بدكنشتـــن ودمند اين  بـــــــود ـروان ترا س
2/110/641دت سرزنش ـــرخ بلنـد آيــ ز چبدكنـــشوگر بدنشان باشي و  
3م/3/256/10اودان سرزنش ــ  بـــود شاه را جبــدكنـــشنبايد كه يكباره از 
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مونه اي انتخاب شده از      بسياري از واژه هاي يك ن      :گزينش واژه هاي معادل نامناسب      
اين واژه ها در نسخه هـاي ديگـر بـا    . نسخه هاي كهن ، نامناسب و گاه ناسازگار به نظر مي رسد   

. تفاوتهايي ديده مي شود كه متناسب تر و روان تر است ولي از انتخاب آنها پرهيز شده است 
بنا بـه  (  و كج شدن     در گزارش  واژة جفتن يا  جفتن به معني خم شدن ، مايل شدن              : جفتن  

: دهخدا شعري از فردوسي آورده است ) االطبا گفتة منابعي چون شعوري و ناظم
بخفــتازان ـــرو يـــ       بناليد و آن سچو شد سال آن پادشا بر دو جفت    

دهخدا براي گزارش اين واژه تنها با بسنده كردن به بيتي از يك نسخة نامعلوم از شاهنامه از      
بـه هـر روي آنچـه در        . ي به ظاهر نادرست سخن مي گويد كه خيلي هم رايج نبوده اسـت               معناي

: چاپ مسكو آمده اين است 
7/263/20بخفــت        به پاليز آن سرو يازان دو هفت   چو شد سال آن پادشا بر 

بيت زير در همان بخش توضيحي است بر معناي بيت نخست به معني كم سن و سال بودن                  
:گام مرگ شاه هن

7/263/24هفـــت      برو ساليان برگذشته دو گـيتي بـرفـــت جهاندار برنا ز
. هم اشاره مـي كنـد  "گز  هميشه و هر  "ني كردن اين واژه به معني نادر        دهخدا در مع  : باستان  

براي ايـن معنـي نـادر    . هم نشان مي دهد اين نظر از خود دهخدا است     "يادداشت مؤلف   "توضيح  
:  يك نمونه از شاهنامه ياد شده است تنها

زبــــان       نرانند  جز  نام من  بر به چين و به هند و ختن  باستان      
نظـر  . بر پاية توضيحي از ديگر همكاران لغت نامه اين بيت دگرگون شده خوانـده مـي شـود                 

در نسخة چـاپ مـسكو      وجود واژة پاسبان به جاي باستان       . افزوده شده مناسب تر به نظر مي رسد         
: هم اين نظر را تأييد مي كند 

7/417/1974به  هند  و به چين و ختن پاسبان           نرانند جز نام من بر زبــــــــان 
تكيه بر يك نسخه و نديدن ديگر نسخه ها باعث شده دهخـدا معنـي ايـن كلمـه را هرگـز و             

. هميشه بداند 
اين نمونة نادر تنها يك شاهد مثـال        .  شده از شاهنامه است    هاي نادر نقل  از جمله واژه    : بدبـُن

از شاهنامه دارد و در پاورقي لغت نامه گفته شده در شاهنامة چاپ بروخيم بجاي بدبن ، بـي بــُنان    
آنچه در لغت نامه آمده  . آمده است و در اين صورت اين بيت نمي تواند شاهد مناسبي داشته  باشد                

: است 
به نان         نه از تخم ساسان رسيدي بدنشان   ودي و تو از بدبنــان ب

: و اين بيت در چاپ مسكو چنين است 



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٢٨٥

9/36/433نان     نه از تخم ساسان رسيدي به  بودي و بي بنــان        تو از بدتنان
توضيح موجود در لغت نامه و اختالف نسخه اي كه به آن اشاره شده اين هشدار را به ما مـي                     

ر واژه هايي كه تنها يك نمونه آمده بايد دقت بيشتري كرد زيرا چه بسا نمونة نقل شـده                   دهد كه د  
. مخدوش باشد و در نسخه هاي معتبر واژه به گونه اي ديگر ضبط آمده باشد 

در لغت نامة دهخدا به متـون فارسـي بـه عنـوان منـابعي بـراي يـافتن واژه هـا               :نسخه ها   
ر گزينش نسخة معتبرتر در كارهايي مانند شاهنامه دقت نـشده           نگريسته شده شايد با همين نگاه د      

گاه حتي براي دست يابي به واژه هاي متعدد در يك موضوع ويژه از نسخه هـاي مختلـف                   . است  
به همين دليل هم شكل كهن و شكل جديدتر يـك واژه را در لغـت نامـه مـي                    . استفاده مي شود    

هي بيتي از يك داستان ، از دو نسخه نقل مـي گـردد              يا گا ) مانند سكُستن بجاي شكستن     ( بينيم  
زيرا در دو نسخه دو واژه يا تركيب متفاوت نقل شده است و چون دهخدا قصد شرح واژة بيـشتري                    
دارد  هردو را نقل ميكند تا واژه هاي بيشتري را شرح داده باشد و به نادرستي يـا سـستي يكـي از                   

. نسخه ها نمي انديشد 
در يكـي   .  ارش معني سيه موي و سيه چشم از يك بيت استفاده مي كنـد                  دهخدا براي گز  

سيه موي و در ديگري بجاي سيه موي ، سيه چشم به كار رفته در حالي كه هردو بيت در شاهنامة    
چاپ مسكو وجود ندارد و به نظر مي رسد دهخدا براي توضيح واژه و دست يابي به واژة بيشتر بـه                     

 . دو نسخه مراجعه كرده است
1/69/311  بتان سيــه موي و خورشيد روي برون  آوريـد  از  شبستـان  اوي          
  بتان سيــه  چشم خورشيد روي برون  آوريـد  از  شبستـان  اوي          

در  گـزارش واژة انـداختن و تركيـب انديـشه     . اين كار در جاهاي ديگري هـم رخ مـي دهـد        
: ه ياد شده است انداختن بيت زير براي نمون

يكي  چـاره  بايد  كنون  ساختن            ز هرگونه  انديشه  انـــداختــن 
همان بيت با اندك تغييري تكرار مي     "راي اندر انداختن  "و كمي پس از آن در گزارش تركيب         

: شود 
انــداختناختن            ز  هرگونه راي اندر سـاره بايد كنون چيكي 
د يك نمونة يكسان با اندك تفاوت از دو نسخة جداگانه و براي بهـره بـردن از         به نظر مي رس   

: به هر روي اين بيت در چاپ مسكو چنين است . واژه هاي بيشتر ياد شده است
9/296/26تواني مگر چاره يي ساخـــــتن            ز هـــــرگونه انديشه انداختــن 

همساني نمونه ها آگاه بوده اند و به همين منظور براي           در اين مورد گردآورندگان لغت نامه از        
. نمونة اول شعري از نسخه بدل ديگري نقل كرده اند تا همساني دو نمونه كمتر شود 
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اورند در لغت نامة دهخدا چند معني دارد و نخستين آنها مكر و فريب و خدعه اسـت ،          : اورند  
براي آن نمونه اي از شاهنامه 

: ن واژه در چاپ مسكو به معني مكر و فريب وجود دارد ياد نشده اما اي
3/134/2065همي مر ترا بند و تنبل فروخـت            بـه اورند  چشم خرد را بدوخت 

زارش واژة ارونـد بـه كـار بـرده     دهخدا در همين بيت شكل ديگر واژه يعني اروند را نيز در گـ             
:است

بدوخت     باروند چشم خرد را نبل فروخت     تهمه مر ترا بند و 
با اين نمونه سخن پيشين را با تأكيد بيشتر مي توان بيـان كـرد كـه در نظـر دهخـدا نـسخه                   
اهميت ندارد بلكه واژه ها اهميت دارد و بنابراين اگر واژه اي در نسخة ديگري به گونـه اي ديگـر                     

.نوشته شده هردو را آورده نه آنچه را كه به نظر صحيح مي نمايد 
. اين گونه نمونه ها در لغت نامه كم نيست 

: واژة بادروز به شكل بادروزه نيز در دو جا و در يك بيت همسان آمده است : بادروز 
كسي  را  نبد  باد روز  نبـــــرد            همي اسب جنگي بكشت و بخورد

بخورد كسي  را  نبد  بادروزه  نـــــبرد            همي اسب جنگي بكشت و 
ديگر واژه هايي كه در يك بيت همسان و دو جـا بـا تفاوتهـايي آمـده عبارتـست از بامـداد و                     

:بامدادان و بحران و بحرين 
7/129/314ـاه تا بازگردد سپــــــ بفرمود اهـچو شب روز شد بامــــداد پگ 

7/220/28ي ارسـ  ز بحرين و از كرد و از پسپاهي ز رومي و از قادســـــي
از قادسي           ز بحران  و از كرد و سپاهي ز رومي و از پارســـــي 

ويژگي دربر داشتن اسم هاي خاص بسيار از لغت نامة :نبود برخي اسم هاي خاص مانند    
براي نام هاي خـاص شـاهنامه هـم در بـسياري مـوارد          . ا دايره المعارف سودمندي مي سازد     دهخد

. مة نامهاي موجود در شاهنامه نيستهنامه نقل شده اما اين ويژگي در برگيرندة هنمونه هايي از شا
، در لغت نامه هم توضيح دارد اما نمونه هاي شاهنامه بـراي  اري از اين نامها در شاهنامه هست      بسي

. اين واژه ها نقل نشده است 
 از چند اسكندر ياد شده      اسكندر در شاهنامه وجود دارد ولي در لغت نامه با وجود اينكه           :اسكندر  

دهخدا دربارة اسكندر تنهـا بـه يـادكرد دو          . است در هيچكدام نمونه اي از اين نام ديده نمي شود            
بيتـي از فردوسـي     ) اسـكندريه   ( بيت از خاقاني بسنده كرده است اما در گزارش اسكندري                             

. ندارد بامين هم در شاهنامه آمده است در لغت نامه نمونه. آورده است 
2/43/11بامين وز گرزبان سپـــاهــي ز و مـرزبــان  بشد قارن و  مــوبد 
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8/206/2630   ز بلـــــخ و ز بامين وز كرزبان ان همه كاخ پر موبد و مرزبـــــ
دهخدا  برزوي و برزويه را برابر دانسته اسـت بـراي بـرزوي يـك نمونـه از                : برزوي و برزويه    

ه يادكرده است و در توضيح برزويه ، مطالبي در بارة برزوية طبيب آورنـدة كليلـه و                ملحقات شاهنام 
در شاهنامه از دو برزوي يا برزويه ياد شده است ، نخست بهرام گور . دمنه از هند سخن گفته است 

كه در سفر به هند اين نام را بر خود نهاد ، داستان وي نيز در جلد هفتم شاهنامه آمده است و ديگر  
برزوية پزشك آورندة كليله و دمنه به ايران و داستان او در جلد هشتم شاهنامة چـاپ مـسكو نقـل               

. دهخدا برزويه را تنها برزوية پزشك دانسته است . شده است 
7/422/2071خواندم شاه و هم باب و مام  چنين ام            گر از نام پرسيم برزوي نـــــ

7/436/2308انـــــــد  همان دختر شاه را بردهاند          هـــكه برزوي و ايرانيان رفتـ
8/248/3342سخنگوي  بود  به نيــرو رسيده ود          پزشك سراينده برزوي بـــــ
8/250/3374 بــــــرفتند با او پزشكان گـروه وه         ـچو برزوي بنهاد سر سوي كـ

8/253/3427 بســـــي دانش  نو گرفته به ياد اد ـــــبيامد ز قنوج برزوي شــ
در لغت نامـه هـم از       . بالش به عنوان اسم خاص نمونه هاي زيادي در شاهنامه دارد            : بالش  

. چند بالش ياد شده است بدون آوردن نمونة شعري از شاهنامه 
8/11/89و داد     كه كهتر پسر بود با مــهر بالش از بر تخت بنشست شــاد 

. بيت المقدس در چاپ مسكو هست و در لغت نامه نمونة شعري ندارد 
1/68/290نهـادنــد روي هجوي            به  بيت المقدس سر كينبه  خشكي رسيدند 

دهخدا نقش اسطوره اي و آييني پشوتن را بر اساس متون پهلوي كهن بيان مي كند         : پشوتن  
، در ن تنها يك نمونـة شـعري از شـاهنامه      استان اسفنديار و پس از آورد     بدون اشاره به پشوتن در د     

پاورقي در يك سطر از همراهي پشوتن با پيكر بيجان اسفنديار و حـضور وي در داسـتان اسـقنديار     
.ن مي گويدسخ

دهخدا بيشتر نريمان را بر پاية نوشته هاي برهان معرفي كرده است و صاحب برهـان          : نريمان
. صفت گرشاسب مي داند كه سپس به صورت نامي براي جد زال به كار گرفته شـد                 هم نريمان را    

هيچ نمونه اي هم از شاهنامه براي او ياد نشده در حالي كه در برخـي نـسخه هـاي شـاهنامه نـام        
: نريمان هست 
6/257/648تنريمان گرد از كريمان بدســپور نريمان بــدستهمان سام 

ي هـم نيـست ماننـد نـستور ،          قهرمانان شاهنامه در لغت نامه هست و برخ       بسياري از نامهاي    
برخي از نامهاي موجود در لغت نامـه نمونـة شـعري از شـاهنامه               . ، نياطوس و مانند اينها      نوش زاد 

در مورد برخي نامها دهخدا با كمك گرفتن از آثاري مانند برهان و متـون كهـن                 . ندارد مانند نوذر    
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اما اين كار در مـورد    . ها را گفته است مانند نريمان     خستين نامها و معني آن    پهلوي ريشه و شكل ن    
رسـتگار ،   . ( اره شده است  مانند نوذر كه در اوستا به ريشة آن نئوتر اش         . همة نامها انجام نمي گيرد      

 ) 1073: همان . ( يا نوش آذر كه در بندهشن هم از او ياد مي شود  ) 1069 : 1370
برخي واژه هـاي موجـود در       :ونه هاي شاهنامه براي برخي واژه ها        ياد نكردن از نم   

. شايد دليل اين كار تعداد اندك اينگونه واژه ها در شاهنامه باشد . شاهنامه در لغت نامه نيست 
: اين واژه در شاهنامه يكبار آمده ولي در لغت نامه نمونة شعري شاهنامه نيست : سوفار 

4/196/1301ش           ز شاخ گوزنان برآمد خروش چو سوفارش آمد به پهناي گو
دهخدا در ميان نمونه هاي شعري خود از شاهنامه براي گياه سپند ياد نكرده است       : گياه سپند   

: ولي يكبار اين واژه در چاپ مسكو آمده است 
2/54/89چنان گشت ابرش  كه هر شب سپند             همي  سوختندش  ز  بيم گزند

ه سپند چند بار در شاهنامه آمده است ، دهخدا نمونه هايي براي كوه سـپند يـاد كـرده                      كو
:يكجا هم فردوسي با آوردن كوه سپند و آتش افكندن و دود ايهام تناسبي ايجاد مي كند .  است 
10م1/271/150بــرآمــد به چرخ بلند ه دودش ك آتش انـــدر فگـند          ه كوه سپندــب

شايد بتوان گفت نسخة مورد استفاده دهخدا     .  تنها يكبار در شاهنامه مي بينيم       باال را  واژه هاي 
داراي اين واژه ها نيست اما واژه ها و تركيب هايي هم در شاهنامه مي توان ديد كه در لغت نامـه                      

:مانند . جاي آنها خالي است 
:اين تركيب در لغت نامة دهخدا نيامده است : آهن به آب آژدن 

8/119/1105ينديش ازان كان نشايد بــــدن             نـداند كس  آهن  به  آب  آژدن م
اشك بارها در شاهنامه آمده است و دهخدا از كاربرد اين واژه در شـاهنامه يـاد نكـرده                   : اشك

. است 
5/40/550   همه خاك ره زاشك كرده چوگل پراگنده راي و پراگــــــنده دل 

3/138/2143   دو اللــه ز خوشاب شد بدو نيم   بر كوه  سيــم  همـي اشك باريد
: برتافته هم از ديگر واژه هاي غايب در لغت نامه است : برتافته 

8/392/1278ه گوهر سر شوشه برتافتــــــه  ـ بهمان شوشـهي زر و برو بافتـــه 
8/184/2250سون يك انــدر دگر بافتــه  گره بستـه از تار و بـــــــرتافته           بـه اف

در ذيل واژة جستن و در بخش تركيبات در توضيح تركيـب فزونـي جـستن بيتـي از                   : جستن  
:  در آن آمده است " راه جستن "شاهنامه آمده است كه تركيب 

2/104/527نكردند ياد بر و بوم  و  رســـت            پـدر بر پسر بر همي راه  جست 
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ه جستن را به معني فزوني جستن بپذيريم پس چرا اين تركيبب و معني آن در بخش راه     اگر را 
جستن نيامده كه شش معني براي آن در نظر گرفته شده است و فزوني جستن در هيچكـدام آنهـا                    

: تركيب چاره انداختن هم در لغت نامه نيامده است : چاره انداختن .نيست 
2/139/198            دل خويــش ازين رنج  پرداختن  كنون چارهاي بـــايد انداخـــتن

: چه سان از ديگر واژه هاي شاهنامه است كه نمونه هاي آن در لغت نامه نيست : چه سان 
5/154/1217و پيوند و مهر   نـه جاي فريبست ون سپهر ــنگر تا چه سان گردد اكن

1/184/766انگشتريست  و باي سربند سانست و آن مرد كيست         كه زيسخنبرچه
3/26/355         سخن برچه  سانست  بنماي روي  كنون راستي جوي و با من بگوي   

سيب هم از جمله واژه هايي است كه در شاهنامه چند بار به كار رفته است و در ميـان               : سيب  
: نمونه هاي شعري لغت نامه جاي ندارد 

7/140/514            يكي سيب افگنده باد از درخـت بخـتچنان بد كه اين دختر نيك
7/141/530 پري روي دختر بران كــــرم داد همي لختكي سيب هر بامــــداد
7/321/289شاهنشهي رده ــها كل دستهــ زگشتر بارها نار و سيب و  بهــــي 

به دليـل  . ي هايي به چشم مي خورد  در خواندن برخي نمونه ها آشفتگ     :اختالف در قرائت    
نادرست خواندن برخي واژه ها و تركيب ها با ساخته هاي تازه و شگفتي روبرو مـي شـويم كـه در                      

دهخدا بدكام را به عنوان صفت مركب آورده در حالي كـه پـيش از               : بدكام  . شاهنامه كاربرد ندارد    
: خواند بنابراين بد صفت گفتار است آن واژة گفتار آمده است و بايد آن را به صورت گفتار بد

6/240/381ه             زگفتار بد كام پردخته بـــــايد  سخن سختـه بهچو مهتر سر
 نيز تنها يك نمونة شعري دارد و گرچه در جاهاي ديگر مي تواند نمونه هايي داشته          ه  اين واژ 

واژة . عنـاي درسـتي داشـته باشـد       مـي توانـد م    باشد ولي در اين بيت برپاية نظر صاحب لغت نامه ن          
يادشده به شكل بدكامه و مطابق معناي لغت نامه البته در شاهنامه به كار رفته است و دهخدا هـم                  

 برين ،  بركه خوانده شده است و حـوض و  " برين بر كه "حرف اضافة  : بركه.اره مي كند  به آن اش  
: مرداب را براي معني بركه ، مي آورد 

       اگر  يــارمندي  كــند  آسمــان  نجويم  زمـان     برين بر كه  گفتم 
: و در چاپ مسكو همين بيت 

9/53/732د آسمـان ــدي كنــارمنــگر يمـر كه گفتم  نجـويم زمــان برين ب
:و نمونه اي ديگر از چاپ مسكو 

8/360/757م گواست   زمــانه برين بر كه گفتهمه   شارستانهاي گيتي  مراست 
: در شاهنامه " برين بر "و چند نمونه براي 
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5/100/245            چو با شير جنگ آورش خاست جنگ يكي داستان زد برين بر  پلنــگ 
6/103/554نبينم همي روي فرجام جنــــگ دو هفته برآمد  برين بـر  درنـگ       
. امده است اين حرف اضافة مركب در لغت نامه ني
اشتباه هاي چاپي لغت نامه گاه وزن را هم مخـدوش مـي             :ابيات مخدوش از نظر وزني      

: كند 
ن روان ــراي و روشا ــ       هشيوار و بپور جهان پهلوان     بزرگ شب و 

اين بيت در چاپ مسكو     . ت است و بزرگ شب اشتباه چاپي است       بزرگست در ابتداي بيت درس    
: چنين است 
1/185/784راي روشن روان  همش نام و هم  پهلــــوان   جهانت پور بزرگس
بسياري تركيـب هـا و واژه       . لغت نامة دهخدا بيانگر وسعت حوزة زباني شاهنامه است          :نتيجه

قدرت تركيب سـازي او را  . هايي را كه در متن اثر به كار رفته جداگانه در اختيار خواننده مي گذارد    
با اينهمـه از    . چگونگي استفاده از واژه هاي فارسي و عربي را آشكار مي كند             .  دهد نشان مي به ما   

نظر استفاده از نسخة معتبر و يكدست و ضبط برخي از ابيات و نيز ياد نكردن از برخـي واژه هـاي                      
موجود در شاهنامه ايرادهايي در لغت نامه ديده مي شود كه اميد است به همـت كارشناسـان لغـت                  

مـة  نخـست اينكـه ه  .  شاهنامه در لغت نامه يكدست نيست    نامهاي خاص . دا سترده شود  نامة دهخ 
معرفي برخي بـا  . ه معرفي همة شخصيت ها يكسان نيستدوم اينك. نامها در لغت نامه نيامده است     

بـراي  .  بر پاية داستان هاي شاهنامه اسـت       كمك متون كهن انجام مي گيرد و معرفي برخي ديگر         
برخـي  .  ها نمونه هاي شعري از شاهنامه هست و براي برخي ديگـر نيـست     برخي از اين شخصيت   

ر كه در لغت نامه سر قارن كاوگان است ـاختالف نظرها هم در لغت نامه ديده نمي شود مانند هجي
. و برخي او را از فرزندان گودرز مي دانند 

لغت نامه با دشواري    از آنجا كه انجام اين پيشنهادها براي نسخه هاي نوشتاري           :پيشنهادها  
زياد همراه است ، پيشنهاد مي گردد اين موارد در نسخه هاي رايانه اي يا لوح فـشردة لغـت نامـه                      

. اجرا شود 
به اين ترتيب   .  مشخص شدن نسخة مورد استفادة دهخدا در يادآوري نمونه هاي شعري             –1

. زشمندي دست مي يابند پژوهشگران براي شناخت نسخه ها و كاربرد واژه ها به داده هاي ار
امروزه بـا وجـود فـراهم آمـدن چنـدين كـشف االبيـات               .  مشخص شدن نشاني بيت ها       –2

اين كار به پژوهشگران امكان مي دهد جايگـاه واژه هـا را             . شاهنامه اين كار نيز امكان پذير است        
.دريابند 
.  يكدست شدن اسم هاي خاص در لغت نامه –3
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.ت برخي واژه ها بويژه واژه هاي يك نمونه اي  ستردن معني هاي سس–4
پي نوشت ها 

ايـن مـصاحبه در لـوح      .  دهخدا اين آرزوي خود را در يك مصاحبة راديويي بازگو مي كند              -1
.فشردة لغت نامة دهخدا  قابل شنيدن است 

ات نـه گانـة شـاهنامة چـاپ          شمارة نخستين از سمت راست نشان دهندة يكي از مجلـد           –2
بـراي راحتـي كـار    . گر شمارة بيت استشمارة دوم نشانگر صفحه و شمارة سوم نمايان   . تمسكو اس 

ا هست با اين شماره ها      خوانندة گرامي آن دسته از بيت هايي كه در چاپ مسكو و لغت نامة دهخد              
است و آن دسته از بيت هايي كه در لغت نامه هست و در چاپ مسكو نيـست يـا در         مشخص شده   

يراتي نقل شده بدون شماره نوشته شده است و بايد براي يافتن آنها به لغت نامـه     چاپ مسكو با تغي   
. ذيل همان واژة مورد بحث مراجعه كرد 

. براي يافتن نمونه هاي شعري رجوع شود به لغت نامه ذيل واژه هاي ياد شده -3
منابع 

عيد  ، بـه كوشـش سـ       شاهنامه فردوسي چـاپ مـسكو      ) 1382( فردوسي، ابوالقاسم -1
.، چاپ ششم نشر قطره: ، تهران حميديان
. دانشگاه تهران : ، تهران لغت نامه دهخدا )1325( دهخدا ، علي اكبر-2
مؤسسة مطالعات  : ، تهران   هاي شاهنامه فرهنگ نام  ) 1369( رستگار فسايي، منصور  -3

. و تحقيقات فرهنگي 
. چاپ دوم ،طرح نو : ، تهران فردوسي ) 1376( رياحي، محمد امين-4
، انتـشارات سـمت     : تهـران   ،  ، جلد سوم    نامه باستان  ) 1386( كزازي، ميرجالل الدين    -5

. چاپ سوم 
طرح تحقيقي 

.  كشف االبيات شاهنامه فردوسـي بـر اسـاس چـاپ مـسكو                )1384( عشقي سردهي، علي      
.دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار 
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*فاعطا اهللاعطا دكتر

 در آثار امام غزالي و حكيم فردوسيمسائل خرد

. زندگاني شناسه يخرد مايخرد زنده جاوداني شناس
)فردوسي (

دهند، كـه اسـتقالل واقعـي هـر دولـت بـا        تجربه تاريخي قومهاي مختلف شهادت به آن مي  
با گسترش تفكـر نـوين      انديشه سياسي و فرهنگي،     خودشناسي ملّي افراد جامعه، با تجدد و تداووم         
.مند استملّي و احياي دستاوردهاي معنوي نياگان عالقه

پيمايد، خودآگاهي ملّي و تـاريخي جامعـه از     امروز، كه دولت تاجيكان در جاده استقالل راه مي        
اي است، كه زيربناي معنـوي اسـتقالليت سياسـي و دولتـي و نظـام نـو                  مهمترين عوامل و وسيله   

محض احيا و تجدد مفكوره ملّي با ارزشهاي حياتبخش خود آن خاليگاه            . آوردمياجتماعي را فراهم    
. نمايـد  به وجود آمده بود، برطرف و از اصالت طبيعي خود برخوردار مي          20معنوي را، كه طول قرن      

سرسبزي، ترقّيان و شكوفايي تاجيكان از همين راه شناخت هويت ملّـي و خودشناسـي تـاريخي و                  
هـاي  حاال تاجيكان با درك عميق اين مطلب عالي به راه نوسـازي   . گردديسر مي فرهنگي جامعه م  

ساز تاريخي قدم نهاده همت و قدرت سـازندگي خـود را در قيـاس بـا پيكاريهـاي اجـداد                     سرنوشت
.بخشندشرفمند خويش ارتفاع و توسعه مي

جمهـوري  دليل روشـن ايـن قيـام برازنـده ملّـي فـداكاري و تـالش و پيكاريهـاي پرزيـدنت                
اسـتقالل تاجيكـان، در جـاده    رحمان در استحكام بنياد معنوي دولت تازه      . تاجيكستان جناب عالي ه   

باشد، كـه در جهـان   خودآگاهي تاريخي و گرايش به ارزشهاي ملّي، در راه اتّحاد و وحدت مردم مي          
بودند، مجـدداً   سال مقدم سامانيان به عرش اعلي برداشته 1100متمدن مقام تاريخي تاجيكان، كه     

.گردداحيا مي
دوره احيـاي   «: رحمان فرموده اسـت   . زيرا همچنان، كه سرور واالمقام دولت تاجيكان امامعلي       

مدنيت، فرهنگ، رشد علم و ادبيات و شكوه اقتدار دولت تاجيكان به عهد سامانيان، خـصوصاً شـاه                  
و پرافتخار تمـدن ملّـي و اوج        توان مرحله درخشان    اين دوران را مي   . اسماعيل ساماني مربوط است   

*  عضو هيات علمي دانشگاه دولتي خجند
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نيـروي عقــل و ذكــاوت و ســازندگي و  . كمـاالت دولتــداري، تــشكّل شخـصيتهاي برومنــد ناميــد  
1»ايجادكاري محض در همين دوران و اوج اعلي رسيد

اآلن جـايي، كـه     «: شمول خلق تاجيك گفته بود    نويسنده و متفكّر عالم   -بنا بر اين استاد عيني    
وقوعات است، يعني هر واقعه، كه در بين قوم و ملّتي در ايـام گذشـته واقـع               تاريخ عبارت از تكرّور     

2»...شده باشد، بر تقدير وجود علّت در ايام آينده نيز عيناً يا مثالً واقع خواهد شد

منظور نويسنده احياي نيروهاي معنوي و روحاني خلق و جوهر ذاتي اوست، كه در سرگذشـت                
.ه بودتاريخي او مقرّر به ظهور آمد

كند، كه مفهومهاي بنيادگذار دولت،     تاريخ نخستين دولت مستقل و متمركز تاجيكان تقاضا مي        
ملّت، فرهنگ و تناسب آنها، كه در زمان تسلّط مفكوره ماركسيستي اصالت ملّـي خـود را از دسـت           
ي داده بودند، به نظر نو زماني بدون انحراف واقعيت و منطـق رونـدهاي تـاريخي مـورد پژوهـشها              

امروز ما بيشتر از هر زمـاني بـه معرفـت راسـتين و آگاهانـه تـاريخ                 «. دار قرار بگيرند  عنيق و دامنه  
دهد، فقط سبقها و پندهاي     دولتداري تاجيكان نياز داريم، زيرا سرنوشت دولت سامانيان شهادت مي         

را در انجمـن    اسـتقالل تاجيكـان     تواند راه ما را به سوي فردا روشن نمايـد و دولـت تـازه              تاريخ مي 
.3»كشورهاي متمدن دنيا در جايگاهي معتبر بنشاند

سرزمين خراسان با فرزندان بزرگ خود مشهور عالميان گشته، واقعاً هم وطن رادمردان اصـيل   
.باشدهمتاي جهان متمدن ميسازان بيو دانشوران و فرهنگ

هاميد محمد غزّالـي، عمـر      درخش نابغهايي چون رودكي، فردوسي، ابن سينا، بيروني، امام ابدو         
عصر زرين  « ميالدي را    11-خiخيام و صدها بزرگان ديگر محقّقان را واداشته است، كه عصرهاي            

.موسوم نمايند» فرهنگ عجم
 خرد انساني، كه سرچشمه اساسـي       اشكالها خواه در باختر و خواه در خاور         در هر دور و زمان    
كرد و محض همه رشـد و نمـو   اناي فطري را طلب مي    هاي بزرگ نيروهاي تو   ترقّيات است، عالّمه  

سبب نيست، كه هر پديده تازه علمي اگر در دوره          بي. برداشتاندازه پايه مي  آن در زمينه ذكاوت بي    
خودش خشت بلندترين ديوار ترقّيات باشد، با مرور زمان به باالي آن خـشتهاي ديگـري گذاشـته                  

از اين لحاظ تمام مجسمه افكار علمي انسانها        . شده مي شدند و خشت پيشين الَّكَي قبط حسابيد      مي
است و در بغل آن تدقيقاتهاي بزرگ دسـت همـديگر را گرفتـه، يـك زنجيـر      زينه به زينه باال رفته 

.دهدناگسستني را تشكيل مي
انسان زمينـي   -چنان، كه تاريخ گواه است، در اين عالم هستي فقط تا حال علم يك انسان را               

دهنـد، كـه در     مأخـذهاي علمـي بـشارت مـي       . شناسد و خـالص   گردد، مي  حساب مي  را، كه باخرد  
.هاي بزرگ خرد فواره زده بودسرزمين تاجيكان يكچند سرچشمه
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 خرد همچون خرد به فلسفه منسوب بوده، از جانب عالمان و متفكّران چه غـرب و چـه          ممفهو
.شرق تحليل و بررسي گرديده است
ابدوهاميد محمد غزّالي و ابوالقاسـم فردوسـي، مقبـره آنهـا كـه در         رادمردان مشريقزمين اميم    

عالم شناخته تاجيك شـماالو  . اندتوس جايگير است به مفخوم خرد انساني توجه خاصه ظاهر نموده    
آن محلي، كه امروز مشهد قرار دارد، قبل از اسالم مربوط واليـت آبـادان تـوس                 «: نمايدذكر مي . ا

شفرود را در بر گرفته داراي شهرهاي زياد و به خـصوص دو شـهر اساسـي       اين واليت حوزه ك   . بود
تابيران، كـه  .  كيلومتره توس قرار داشت24آباد بود، كه در تابيران و نوغان و يك دهكده با نام سن     
گذار كاه فرهنگ فارسيگويان جهان ابوالقاسم فردوسـي و     در آن جا فعالً مقبره حكيم بزرگوار و پايه        

حياگر دين اسالم، عالم، عارف، فيلسوف و عاشق حقيقت امام ادوهاميـد محمـد غزالـي و                 زيارتگاه ا 
آباد جايگاهند، برادرش صوفي احمد غزالي قرار دارند، امروز با نام توس مشهور است و نوغان و سن             

.5»كه شهر مشهد در جاي آنها رشد و طوسيه يافته است
اسالم و رويه و مـسحبهاي آن رابطـه مـستقيم       تاريخ جديد مشهد به انكشاف و تكامل دين         «

. ق. ه31باشد، چون كه دين اسالم به منطقه خراسان هنوز در سـال     داشته، بدون آن غير تصور مي     
آيـد، وارد گـشته    ميالدي، كه به زمان خالفت خليفه سوم عثمان راسـت مـي          654-653مطابق به   

.6»بود
آرد و آغـاز پيـدايش جهـان را         هاي قرآن روي مي   محمد غزالي داير به آغاز زندگي بشر به آيه        

شمارد، كه آفريننـده  او آفرينش را يك عموميت به هم پيوست و يك پارچه مي. داندمربوط خدا مي  
، بلكه براي مقـصدي بـه   )بازيسرگرمي (» لعب-ال-لهو«حاكم است و آفرينش خود را نه از روي          

.انجام رسانيده است
:آوردمسئله ميحكيم فردوسي پيرامون اين 
سر ماي گوهران از نخستز آغاز بايد، كه داني درست
ا تواني آمد پديدـآن ت-دــبكه يزدان ز ناچيز چيز آفريد

روزگاررنج و بيبرآورده بير آمد چهارـوهـوز او ماي گ
7..ان باد و آب از بري تيرخاكمير شده تابناكـيكي آتشي ب

: بدان، كه سه عالم در سر راه تو قـرار دارد          «: آردموهمد غزالي در باره آفرينش عالم چنين مي       
عالم ملك و شهاده، دوم عالم ملكوت و سوم عالم جبروت و عالم جبروت ميان عالم ملـك         نخست

.»و ملكوت است
         پردازند، كه به هـم     لين چيزي كه صادر شد مي     پس از مسائل آفرينش عالم هر دو متفكّر به او

8.شباهتي دارد و اين عقل و خرد است
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خـداان را بـا امـر خـود         . اولين چيزي، كه از واحد صادر شد عقل است        «انديشه امام غزالي    به  
باشد و عقل   بعد از عقل نفس مي    . باشدعقل بر ماده مقدم بوده، زمان از امر پساينده مي         . ايجاد كرد 

9»...نفس ذاتاً مقدم استبر 

:آوردحكيم فردوسي مي
در خردــاين جايگه گفتن ان-بدردمند، ارج خردــون اي خــكن

ه از راه دادـرد را بــايش خــستت داد-خرد بهتر از هرچي ايزد
ر دو سرايـ به هخرد دست گيردرد دلكُشايـاي و خــخرد رهنم

10از اويت فزوني، از اويت كم است از او شادماني از اويت غم است

انـد و  دير بسيار اثرهاي غزالي و بيتهاي فردوسي مبارزه دائمي دين و هوا بيـان خـود را يافتـه          
.نمايددريافت ميانسان هميشه در بين گير و دار آنها راه نجات خود را تنها به واسطه عقل و خرد 

غزالي در اساس ركنهاي شريعت شرط مسئوليت داشتن انـسان را قبـل از همـه در عقـل وي           
اند و ناقص، ولي شايـسته آن       اگر چه آدمي را در ابتداي آفرينش ساده آفريده        «: گويداو مي . بيندمي

حاصل خواهـد   و اين كماالت در جامعه انساني و از بركت عقل و ذكاوت او              » كه كمال حاصل كند   
:شد

:گويددر اين جاده حكيم فردوسي مي

ان است و آن سپاســدار جــنگهرينش خرد را شناس ــت آفـ نخس
رده خويش ريشـــدلش گردد از كدارد ز پيشـرد را نـاو خ-كسي ك

11...يتو بي چشم شادان جهان نسپرچون بنگريخرد چشم جان است و

خـرد را بـر نيكـوترين صـورتي بيافريـد و فرمـودش بـرو،                « غزالي تأكيد كرده است، كه خدا       
بيا، بيامد، آنگا او را گفت در همين عالم نافريدم چيزي نكوتر و بزرگتـر از او و     : پس فرمود . يويرفت

.»همه خاليق را صواب و اقبال به تو خواهم دادن
سازد، كـه خداونـد انـسان را بـا صـورت و             ل انسان بيان مي   بايد ذكر نمود، كه غزالي در مسائ      

او . انديشه سامي است و در كتابهاي مقـدس ذكـر گرديـده اسـت    مسائل خود خلق كرده است، كه     
انسان از دو چيز مختلف، يكي جسم مظلوم و نفيس، كه دسـتخوش كـون و فـساد                «: گويد، كه مي

و ديگـري نفـس، كـه       . بسته به ديگري اسـت    است تركيب يافته است، مؤلف است، خاكي است، وا        
12»فاعل، محرك و موتميم آالت جسماني. جوهر است بسيط، روشن، مودريك

باشد، كه از جهت نفس به صورت خدا اسـت      دهد، مخلوقي مي  آن انساني، كه غزالي نشان مي     
.و از جهت جسم به صورت عنصرهاي چهارگانه
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فتار وحدت بين ذات خدا و انسان نيـست، بلكـه تنهـا             بايد قيد نمود، كه عقيده غزالي از اين گ        
.اشارتي به رابطه مناسبت بين خالق و مخلوق

:آوردفردوسي بزرگوار پيرامون مسائل مذكور مي
اندروردهـبه چندين ميانچي بپاندرآوردهــرا از دو گيتي بـــت

دم چه باشد يكيه معني مرـكدكيـــري انــرد بنگـز راه خ
13...بازي مدارتويي، خويشتن را به رت، پسيني شمارـنخستين فط

آيد، كه انسان با طبيعت دوگانه خود عالم صـغير      به همين ترتيب، از آثار متفكّران بزرگ برمي       
بيعـت  و با همين شكل طبيعت دوگانـه و ط        . باشدمي) مكراكاسم(دقيقي از عالم كبير     ) ميكراكاسم(

.اش انسان به يك مجموعه سياسي نظاميافته شباهت داردبندشدهطبقه
آيد، كه مسائل عقل و خرد، مثـال روزمـرّه بـه            اي برمي هاي در باال ذكرگرديده، نتيجه    از گفته 

.گرددحساب رفته، از جانب متفكّران و فيلسوفان هر دور و زمان تحليل و ترغيب و بررسي مي
كان نيز نيازمند آن است، كه اين نعمت عالي خداوند را درست درك نموده و جامعه امروزه تاجي  

.خرد گرديدن دسترس خواهد شدبدانند، كه سعادت ابدي تنها به وسيله صاحب

.10-9. ص. تاجيكان در آيينه تاريخ. ش..ااف  رحمان1
31.ص. 9.كليات، ج.  عيني ص2
1998خجند . امير اسماعيل ساماني. و ص عبداهللا3
.7-6. ص. 1998. د. مشهد رضا.  اف شماال4
1983، .م. تاريخ اديان شرقا. س. وسيليف ل5
18. ص. 1.  ج1964، .د. »شاهنامه«.  فردوسي6
216. ربع ابادات ص. دين-احيا علوم اد.  غزالي7
4-.203.ص. 1963. قاهره. قدوس-ماريج ال.  غزالي8
.17-16. ص. 1. ج. 1964. د. شاهنامه.  فردوسي9
667-666.  ص1372تهران .  غزالي كيمياي سعادت10
.17. ص. 1. ج. 1964. د. شاهنامه.  فردوسي11
.247. ص. 1351تهران . ملوك-ال-نصيحت.  غزالي12
.6. ص1934. لدونيت قاهره-ال-رسالت-ار.  غزالي13
21-20. ص. 1. ج. 1964. د. شاهنامه.  فردوسي14
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*فريبا عطا شيباني

يي از اثر گذاري فردوسي بر خاوران نامه ي ابن حسام خوسفيجلوه ها

چكيده 
 گذاشـته اسـت از جملـه        ابن حسام خوسفي شاعر قرن نهم هجري كه آثاري از خود بر جـاي             

خاوران نامه از قديمي ترين منظومه هاي حماسي        . ، منظومه ي تثراآللي و خاوران نامه      ديوان اشعار 
اب به تقليد از شاهنامه ي فردوسي در بحر متقارب سروده شـده             اين كت . ديني در ادب فارسي است    

. و ياران ايـشان بـا قبـاد       ) ع( بيت است و درباره ي جنگ هاي حضرت علي           22500است و شامل    
شاه خاوران و با امراي بت پرست ديگري است كه براي اشاعه ي اسالم و بر انداختن كفر به نظـم   

مان آهنگ و شكوهي را دارد كه شـاهنامه ي فردوسـي از             اشعار حماسي ابن حسام ه    .در آمده است  
البته ابن حسام در گزينش كلمات و توصيف صحنه هاي رزمـي بـه             . آن در حد اعال برخوردار است     

پايه ي فردوسي بزرگ نمي رسد اما بسياري از ابيات خاوران نامه به شاهنامه ماننده است و در اين                 
ابه كـالم ابـن حـسام خوسـفي بـه تقليـد از شـاهنامه        مقاله سعي شده است برخي از وجوهات تـش    

.فردوسي بيان شود و با ذكر ابيات و نمونه هايي در تطبيق با شاهنامه تحليل شود
.، خاوران نامه حماسه، شاهنامه، ابن حسام خوسفي: هاكليد واژه

مقدمه 
-875 (خاورنامه يا خاوران نامه منظومه اي است حماسي مذهبي از محمد بن حسام خوسـفي              

 بيت به بحر متقارب كه به تقليد شاهنامه ي فردوسي درباره ي جنگ هـاي  22500شامل  ) هـ738
شاعر حماسه مذهبي خود را با نام خداونـد و  . و ياران آن حضرت سروده شده است      ) ع(حضرت علي 

.نعت و ستايش يزدان پاك چنين آغاز مي كند 
ــ نخستين بدين نامه ي دلگشاي           ــخن نقـ ــداي  ش سـ ــام خـ ــه نـ ــستم بـ بـ

و خانـدان گرامـي اش مـي پـردازد و بـه توصـيف آثـار صـنع                 )ص(سپس به نعت رسول اكرم    
:پروردگار مي پردازد و چنين مي گويد

ـ          ــاز   ه نـاز يـكي بـر ســر تخـت شـاهي ب ــد ني ــا ص ــه ب ــي تخت ـــر يك ـــر ب دگـ
جهـــان را ز آيـــين خـــود بـــاك نيـــستز خـاك نيـست    سرانجام مرد و بـه جـ      

* )رستان طبس دانشگاه پيام نور شهمدرس
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بپــردازم از خـــود يكــــي داســتانه از كــرده ي راسـتان      ـه كـ  همان بــ  
سپس از فردوسي بزرگ، سراينده ي شاهنامه،كه ازو به نگويد كسي پهلوي، ياد مي كند و       
هر جا كه نام فردوسي را آورده تقدم فضل و استادي او را در سخن سرايي قبول كـرده  او                     

)36: 1370 خراسان پژوهي،پاييز و زمستان  نامه يفصل.(را پيشوا و استاد مي شناسد

ـــاكزاد ...  ـــردوسي پ ــه ف ــر ك ...كـه رحمــت بــر آن تربــت پــاك بــاد و ديگ
، اشـاره   ن حسام خوسفي از حكيم تـوس، فردوسـي        در اين مقاله به جلوه هايي از اثر پذيري اب         

 اسـت امـا بررسـي اشـعار     شدهدر منابع متقدم و متأخر به زندگي و آثار ابن حسام اشاره     . شده است 
خاوران نامه به تقليد از حماسه ي فردوسي در حوزه ي تحقيق غريب مي نمايد كه نگارنده در ايـن   
مجال اندك به بيان برخي از وجوهات تشابه كالم ابن حسام كه به تبعيت از شاهنامه ي فردوسـي               

.بوده، پرداخته است
كـــه مــي ميرم اندر بالي خماروارـگبـده ساقي آن باده ي خوش

ابــن حسام» نوش داروي«بــود ي كه مستيش باشد مـدامازآن مـ
د سازگارم بـودـبـه نيك و بـــه به دفـع خــمارم بــودميي ده كــ

در كيفيت تقليـد  كساني كه خواسته اند درباره ي ابن حسام و ميزان توان شاعري او و به ويژه    
حكيم توس، خاقاني،انوري، سـنايي،     : و تأثير پذيري اش از شعراي متقدم و صاحب سبك همچون            

دكتـر صـفا    . خواجو، حافظ و سعدي، به داوري بنشينند وي را از شاعران استاد عصرش خوانده انـد               
تسلط كـافي  وي بر علوم زمان و مباني ادبي و اسالمي عصر خود       «هم در اين باب معتقد است كه        

داشته و از سنت هاي ادبي شعر و زير و بم هاي سخن و فنـون سـخنوري آگـاه بـوده و از اسـاتيد           
آنچه گواه ايـن ادعاسـت قـدرت و         )172،ص4،جذبيح اهللا صفا  (» .وافي برده است  پيش از خود بهره     

وانـا در   مهارت سخنوري او در تقليد از شعراي استاد متقدم، است هر چند كه اين شاعر بـا ذوق و ت                   
سرودن شعر صاحب سبك نويني نيست ليكن در تقليد و تضمين اشعار شـعراي پيـشين طـراز اول                   

يكي از مهمترين حماسه هـاي      . مهارت هاي خاص خودش را در سخن پردازي نمودار ساخته است          
بشري در عالم، شاهنامه ي فردوسي است كه خود به دليل تقدم زماني موجب خلق آثاري ديگـر از        

به عبارت ديگر اين اثر اعجاب آور موجب پيداشدن يك نهـضت مهـم ادبـي در                 . نوع گرديد همان  
ايران گرديد و آن خلق آثار مهم حماسي ديگر بود در زمينه هاي دين و مذهب و اخالق و عرفان و    
در لباس تارخ و حكايت و افسانه و روايت و اما در بين حماسه هاي مذهبي كه به تقليـد شـاهنامه                      

سي به وجود آمد و خوش درخشيد،يكي همين حماسه ي ابـن حـسام خوسـفي اسـت كـه                    ي فردو 
 بيت است در بحر متقارت و بر وزن شاهنامه ي فردوسي و بـه همـان سـبك و     22500متشكل بر   
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ابن حسام از بزرگترين شعراي شيعي مذهب است        . سياق كه در قرن نهم هجري سروده شده است        
غ مذهب كرده اسـت و سـخنش را در ايـن راه و بـدين اميـد                  كه هم و غم خويش را مصروف تبلي       

:وابسته كرده، مي گويد
ــشاي راز  ــز و بگ ــره برخي ــب تي ــاز  ش ــاك ني ــر روي خ ـــنه روي ب ب

ــين ســرا پـرده ي كــريا پـيش بـين          ــاهيش بـ ــدي و پادشـ خداونـ

يــشبازبــــيامد تــرا لطــف او پ  چو رفتـي بـه درگـاه لطفـش فـراز          

يكي از مهمترين جلوه هاي حماسي اين اثر وابسته است به وجود شخصيت هاي برتـري كـه                  
به عنوان مظاهر اعلي و نموداري از كماالت انساني طرح مي شود انسان هايي كه اسـوه ي عـالم                    

) ع(و مـوال  ) ص(توصيف اين حسام در اين ابواب از شخص رسول اكرم         . بشري اند و معيار كماالت    
: استچنين

ــاز جن   ــيرخدا س ــيد ش ـــبپوش ســواران بــر اســبان كــشيدند تنــگ    گـ
ــير ... ــال ش ــال چنگ ــد آن بروي ر و ســينه و ســفت مــرد دليــر   ــــسبدي

ــده   ــه زار آم ــون الل ــد چ ــي دي ـــبرخ ــده   ـ ــار آم ــه ب ــنبل ب ــه س ر آن الل
***

ـــنگهعلــي گفــت كــاي بــدرگ شــوم پــي ــي   ـ ــوم پ ــن ب ــر اي ــي ب دار لخت
ـــبــمــن امــروز تيــري گــشايم  ــايم بـــ  وـه ت ــواران نمـ ــشاد سـ ــوـگـ ه تـ

ــگ   ــه چن ــان را ب ــاچي كم ــد چ ــدنگ بمالي ــشاد خــ ــرخ از گــ ــد چــ بناليــ
بعد ديگر حماسه ابن حسام مربوط است به پاره اي مفاهيم كه اسطوره اي و نيمه اسطوره اي                  

اين نوع مفاهيم همانند نوري است     . است كه در وجدان شاعر و روح قومي تمركز ابدي داشته است           
كه از هستي وجود حاصل مي شود و همين معني است كه فضاي خلوت و خـالي وجـود را روشـن                    

در اين بعد خاص مي توان به حوادث مختلف داستاني اشـاره كـرد كـه در آن صـورتي از                     . مي كند 
خيال مطرح است و طرح عمده اي از حركات و سكنات شخصيت ها كه در بي زماني و بي مكـاني    

ي گيرد و گاه جنبه هاي مختلف انفسي اثر بر آفاتي بودنش مي چربد، همچنـين            و بي مرزي قرار م    
است توجه عمده ي شاعر به پديده هاي مختلف از ديدگاه اعجاب بزرگ بيني و تحسين و تكـريم                   
و توصيف هاي عجيب و غريب و ذكر مواردي دال بر خرق عادات و اعمال كـه غالبـاً در همـه ي                       

:ز اغراق و غلو در لباس هنر ديده مي شود مانند اين موارداين مقوله ها جلوه هايي ا
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كه دريـاي خون شد همـه رزمگـاه       بكشتند چـــندان ز خـــاور ســـپاه    

ســر نـيزه خفتان مه مي شـكافت      سر تيغ گردان به خون مـي شـتافت        

اهـتو گفتي ستاره است بـر روي مـ       سنان بر سپر چـون همـي يافـت راه    

در حقيقت اساطير وابسته به نيروهـاي       . ياي حماسه با دنياي واقعي تفاوتي فاحش دارد       باري دن 
باطني و رواني آدمي است و روح افسانه هـا و داسـتان هـا و اسـاطير از ضـمير ناخودآگـاه قـومي                         

اسـاطير  . اساطير بيان و تظاهر مستقيم ناخودآگاه قومي اسـت        : به عبارت ديگر  سرچشمه مي گيرد،  
نه آفاقي كه انفسي، نه جسمي كه روحي و رواني و چنين اسـت كـه ابعـاد مختلـف            عناصري است   

اساطيري رنگي آن جهاني دارد و عمل عمده ي قهرمانان اساطيري، صورتي افسانه اي مـي گيـرد         
چنان كه گوي حركات و سكنات آنها همان تكرار نمونه هاي ازلي و ابـدي اسـت كـه يادگـاري از               

گر است كه نظمي و منطقي مابين آن افسانه ها برقرار شده اسـت و همـه      جهان مثُلي يا جهاني دي    
نمودار تكوين يك فرهنگ و تمدن خاصي مي باشد؛ فرهنگي شامل همه مظاهر مختلـف زنـدگي                  

اين است كه خواننده ي نكته ياب اين اثر گرانقدر يعني خاوران نامـه، بـه درسـتي                  .قومي يا فردي  
وقتـي  . ي است، البد بايد همراه عناصر اسطوره ا ي هم بوده باشـد          درمي يابد كه اين اثر اگر حماس      

يك پديده ي هنري صبغه ي اسطوره اي مي گيرد،بسياري از اشارات وابسته بدان اثر همـراه مـي                   
بـه همـين جهـت اسـت كـه          . شود با وقايع و حوادث و رويدادهايي كه از واقعيت به دور مي نمايد             

هاي مختلف به قهرمانان داسـتان هـاي خـاوران نامـه، عينـي              مالحظه مي فرماييد انتساب رويداد    
بايـد هـر پديـده ي       . نيست و چنان صحنه هايي پيش نيامده و چنان جنگ هايي رخ نـداده اسـت               

تاريخي را از رويدادهاي اسطوره اي جدا دانست،هرچند اين دو با هم پيوندي كهـن داشـته باشـند                   
ستند كـه بـسياري از روايـات كهـن اسـطوره اي بـا              چندان كه عامه ي مردم بر اين باور بوده و ه          

.واقعيت تاريخي متناسب مي باشد
پرداختن به مسائلي همچون تقليد در تكرار قوافي و آوردن الفاظ ادبي و تضمين اشعار شاعران              
متقدم و صنايعي از اين قبيل به جز اثبات استادي و مهارت شعراي عصر ابن حسام، آنچـه انكـار و          

پسند مي سازد اين است كه شعر در اين دوره دچار ركود قابل مالحظه اي شده بـود                  اغماضش را نا  
امـا در   . و به ناچار بي ابتكاري در شعر و مضامين آن و دور شدن از اصالت را به همـراه آورده بـود                     

قالب مثنوي كه عمده ي بحث ماست و خاوران نامه و ديگر مثنوي هاي اين دوره نيز مشمول آن                   
امكان تطويـل و    «رند اول اينكه بناي اين نوع شعر بر سادگي استوار است و دوم اينكه               قرار مي گي  
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سهولت قافيه شاعر را در بيان ناب معاني و تفنّن در مضامين استوار آزاد مي گذارد از اين رو تكلف                    
)61،ص1334احسان يار شاطر، شعر فارسي در عهد شاهرخ،تهران، (» در مثنوي غالباً معنوي است

باره ي منظومه ي حماسي خاوران نامه بايد گفت عالوه بر هنر نمايي هاي ابـن حـسام در                   در
اين منظومه آنچه براي وي فضلي جداگانه به شمار مي آيد اين است كه او نخستين شاعري است                  

و سردارانش به سـخن سـرايي پرداختـه    ) ع(كه درباره ي شرح و توصيف جنگ هاي حضرت علي         
نوشته محققان خاوران نامه ي او آخرين تقليد مهم و قابل ذكـري اسـت كـه از          نيز بنا به    «است و   

).17،ص1343مجله ي هنر و مردم، ش خرداد،س(» شاهنامه فردوسي به عمل آمده است
اگرچه داستان هاي موجود در خاوران نامه برخي حقيقي و مبتني بر حوادث تاريخي و بعـضي                  

افسانه هاي خيال انگيز نيز گويا ريشه و اساس كهن ايرانـي            ديگر جنبه ي افسانه اي دارند اما اين         
داشته باشد كه با گذشت زمان تغييراتي در آنها داده شده و به آن حضرت منسوب داشـته انـد و از                      
سخنان شاعر چنين مستفاد مي شود كه مأخذ مورد استفاده ي او ، در نوع خود، از ديرينگـي قابـل                    

.مالحظه اي برخوردار است
كــه بــر خوانــدم از نامــه ي باســتان    دي بـه پـاي آمـد ايـن داسـتان          به شا 

اما آنچه خاوران نامه را از حيث ادبي بي دليل و اعجاب انگيز و در ميان آثار شـعري، مانـدگار                    
مي نمايد هنر شاعري ابن حسام در توصيف صحنه هاي رزمي و به ويژه بزمي آن است آنجـا كـه                     

نون ويژه ي ادبي همچون مبالغه و اغراق و ديگر صنايع ادبـي  شاعر در جاي جاي منظومه اش از ف   
 بهره مي برد به راستي كه شكوه و جالل شاهنامه ي حكيم - كه الزمه ي يك اثر حماسي است–

.توس را فرا ياد مي آورد
ابن حسام در پرداختن منظومه ي خود ، خاوران نامه ، چه از لحاظ قالب و نوع ادبي آن و چـه               

ن و محتوا و گزينش كلمات و تركيبات و وصف صحنه هـاي حماسـي و داسـتاني از                   از نظر مضمو  
حكيم توس متأثر شده و تقليد نموده است اما آنچه كار ابن حسام را به ويژه از نظر نقد ادبي قابـل                      

از اين نظـر  . توجه و شايسته ي تحسين مي كند توصيف مناظر طبيعي و به ويژه مجالس بزم است        
.ليم خود و نيز خلف راستين بودنش را به حكيم توس به اثبات مي رسانداستادي و ذوق س

با خواندن ابياتي كه بعد از اين مي آيد و پر است از نكته ها، لطيفه ها،دقايق كالم، صور خيال                 
و فنون ادبي جالب توجه بايد به بايستگي شعر و شايستگي شاعر در پيروي از اسـتاد مـسلّم خـود،                     

.دمعترف بوفردوسي،
يكي از مضاميني كه در داستان ها و مطالب اين كتاب بيـان آن خـالي از لطـف نمـي نمايـد                       
گرايش به خرد و خرد ورزي اسـت همچـون شـاهنامه ي حكـيم تـوس، شـاهكاري كـه در مقـام              

.شناسنامه ي فرهنگ و ملّيت قوم ايراني و پيام آور ديرين ايران است
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:ه شده استبيت آغازين شاهنامه با واژه ي خرد آراست
ــرد  ــان و خـ ــد جـ ــام خداونـ ــه نـ ــر نگــذرد بـ ــشه ب ــر اندي ــن برت ــز اي ك

و در البالي داستان هاي شاهنامه مي توان شواهد متعددي براي خردورزي و حكمت پسندي               
بدين جهت بي دليل نيست كه فردوسي را شاعر خرد و حكمت مـي داننـد و حكـيم                   . وي پيدا كرد  

گرد خلف فردوسي است به اين مقوله اهتمام ورزيده اسـت و            ابن حسام نيز كه شا    .توسش مي نامند  
در آغاز .در جاي جاي منظومه اش هم نوعان خود را به خرد ورزي و انديشه وري دعوت كرده است  

:كتاب ابن حسام مي گويد
ـــپخـــرد، كارفرمـــاي و انديـــشه كـــن ــن  ـــ ــشه كـ ــر پيـ رستيدن دادگـ

) به بعد90 بيت(
اما ابن حسام خود به فضل تقدم استاد طوس معترف است و به استادي او مقر، و از اين نكتـه              

.بارها در خاوران نامه ياد مي كند
ابن حسام در اشعار خود به تقليد از فردوسي آن هم در آغاز كتاب به خـرد و دانـش و جايگـاه               

. و برآن تأكيد مي كندشريف انسان اشاره مي كند و به خرد ورزي توصيه
...  كه بر آفرينش به رفعت سريم     بيا تا به چشم خـرد بنگـريم       

) به بعد90 بيت(

ــورد  اگر يـار باشـد روان را خـرد         ــروران برخ ــرد پ ــد خ زپن
)تازيان نامه( به بعد 3824بيت

 حسام موج مـي زنـد، عـدل و    ديگر سفارش به داد ورزي و ظلم ستيزي است كه در كالم ابن 
داد كه بن مايه ي آثار سترگ ادبيات فارسي به ويژه شاهنامه ي فردوسي است در خاوران نامه نيز                   

:انعكاس مشابهي يافته است و اندرز مي دهد
كه ناگه زني تيشه بر پـاي خـود        مـزن در پـي ديگـران راي  بــد   
ن از روزگــار گزنـد     ـ ايم مـباشگزنــد كــسان را ميــان در مبنــد

) تازيان نامه187-1872(
در خاوران نامه به تبعيت از شاهنامه در آغاز يا انجام برخي از داستان ها به ويـژه آنجـا كـه از           

بـراي  . مرگ و فرجام زشت گنهكاران گريزي نيست از رعايت اين اصول ثابت انساني ناگزير است              
گشوده مي شود ياد كـرد كـه ابـن    ) ع(كه به دست علي   » ركوه بلو «مثال بايد از داستان طلسمات      

حسام در پايان اين داستان با يادآوري سلطنت سليمان و تسلط بر انس و جـن و مالزمـت عـدل و           
:داد و پرهيز از بيداد خطاب به نوع بشر و به ويژه بر سالطين روزگارش چنين مي گويد
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ــچو خواهي كه نامت بماند به جاي       ــرداز راي  زبيـ ــردن بپـ ...داد كـ

در نقد گونه اي مختصر بايد گفت كه قدر مسلّم در تمامي آثار علمي و ادبي حتي پرمايه ترين             
و شاهكارترين آنها نيز حتما موارد معدودي از نكات مورد تأمل كنار محسنّات آن ديده مي شـود و                   

واهد شد حتـي فردوسـي بـزرگ        گاه نويسنده و شاعر دچار تسامحاتي هر چند اندك و سهو باشد خ            
:هم در اثر سترگ و ماندگارش خود به اين امر اشعار دارد و در نقد شاهنامه اش مي گويد

هــمانا كــه بــاشد كـم از پانـصد       اگــر بــاز جـويند از او بـيت بـد      
ته دانـان بـرمن   و ابن حسام نيز به ايرادهاي كالم خود با فروتني اشاره مي كند و مي گويد نك    

:عيب نگيرند
بر اين كم خرد خرده گيري مكن      بزرگي كن اي خرده دان در سـخن       
قلـم در كش آنـجا و عـيبم مكن      اگـر عـيب و ريبـي رود در ســخن        

) تازيان نامه369-368 (
 كـه  خاوران نامه نيز جدا از داستان هاي خيال انگيزش با ابيات نيرومنـد و اوصـاف دل انگيـز              

همه نشانه ي ذوق سليم شاعر و اشراف او بر الفاظ و معاني كالم است؛با اين همه ابياتي مي توان                    
البتـه بـه جهـت نبـود        . يافت كه از حيث وزن و قافيه يا احياناً تعقيد لفظي خالي از تـسامح نيـست                

.احتمال دست برد نسخه نويسان در برخي از ابيات وجود دارد) نسخه ي اصل(
ز واژگان كه در شاهنامه ي فردوسي نيز وجود دارد در خاوران نامه نيز ديده مي شود                 بسياري ا 

.كه در اين مجال اندك به برخي از آن واژه ها اشاره مي شود
يارستن

نهادن نيا دست كس پاي پيش     سپه را برانگيخت از جاي خـويش      
)، تازيان نامه1431(

)2529-2373–2131:ساير ابيات(
)گفتي(كاربرد واژه ي 

گفتي كه موران به جنگ آمدند     توز موران ستوران بـه تنـگ آمدنـد        
)1432(

)ايدر(واژه ي 
كه ايـدر همـه جـاي بايـد گزيـد          سران سپه را سـوي دژ كـشيد        

)1448(
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همچنين: كاربرد همان
اه شاه آمدنبه خدمت به درگهمان بر در شـهر عاشـق شـدن        

) تازيان نامه1471(
.كه از ويژگي هاي سبك خراساني است...  اندرون و –كاربرد متم با دو حرف اضافه به 

ــالي او آسميكي ژرف دريا به دشـت انـدرون        ـــز ب ـــ ون ـان نيلگ
)1208(

1188-1189-1318-1221-1264-1311-1326-1560-2022-2792-1011-1032-
1035-1135-1145

نماز بردن
سـتودن گــرفتش زمـانـي دراز زمين را ببوسـيد و بـردش نمـاز        

)1382(
به پيش علي رفت و بردش نماز      چو آمد به نزديـك خيمـه مـزاز        

)، تازيان نامه1500(
)به كردار(

ــير    فـــرود آمـــد از اســـب مـــرد دليـــر ــردار ش ــه ك ــد ب ــه درآم ــه خيم ب

)، تازيان نامه1376(
: خاوران نامه گنجينه اي از واژگان متعارف و غير متداول روزگارش است كلماتي همچون

سـپري كـه ازپوسـت گـاو يـا          (، درق يا درقـه      )كوشيدن(، برزيدن )شمشير بسيار جوهر  (بالرك
كه مي تـوان واژه نامـه اي تهيـه و تـدوين           ... و) كوهه ي زين  (، قربوس )يا كرگدن سازند  گاوميش  

در يكي از بخش هاي آغازين كتاب شاعر از احوال و انگيزه ي خود براي پرداختن به مثنـوي              .نمود
خاوران نامه و دغدغه هايي كه در ضمير ناخودآگاه خويش داشته سخن رانده است و نيز از مأخذي                  

: ختيارش بوده و مي گويدكه در ا
بـــر آيـــين او دل نبايـــد نهـــادجهان را چنين است رسم و نهاد

) 321(
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و ضمن اينكه اشاره مي كند كه از كرده ي راستان، با خود گفتم كه داستاني بپردازم تا وقتـي                    
 بمانـد و نـامم را بلنـد آوازه    كه از اين سراي رخت بيرون كشيدم از آن چراغ خرد بر فروزد و يادگار   

:دليل ديگر را فردوسي پاكزاد مي داند و مي گويد. كند
ــاكزاد   ــي پـ ــه فردوسـ ــر كـ و ديگـ

.

كــه رحمــت بــر آن تربــت پــاك بــاد     
.

)خاوران نامه332بيت (
ــدار  ــه ي نامــ ــت آن نامــ بپرداخــ

.

ادوان يادگــارـا جــــــاند تــــوزو م
.

)خاوران نامه333بيت(
...ويد كــسي پهلــويـه نگـــــــازو ببــر او خــتم شــد گفــتن مثنــوي    

.

)خاوران نامه335              (
:فردوسي را بزرگ مي شمارد و به تضمين بيتي از او مي پردازد

ــب خــاك را  ــاك را چــو بگذشــت جــان قال ـــي پ ــشيد فــردوسـ ببخ

ردـبـه يك بيـت او را سـزاوار كـ         بـــه فـــردوس مــأواي او ســاز كــرد
ــويي   ــستي ت ــدي و پ ـــهان را بلن همه نيستند آنچـه هـستي تـويي       ج

 به بعد337بيت 
كـه  » سربال«در خاوران نامه داستاني كه صلصال شاه، لشكري به سر كردگي فرزند ارشدش              

از سپهداران بزرگ سرزمين قام است به ياري تهمـاس مـي فرسـتد ولـي پـيش از گـسيل كـردن               
: مي گويد » كوشيار«لشكريان و به هنگام رايزني با بزرگان، يكي از مشاوران بارگاه صلصال به نام               

چنين ديدم كه مردي از سپاه عرب بـه خـاور زمـين مـي شـتابد و سـرانجام                    » دال«من در ديوان    
تو را با علي نيست    «:  شاه را از تخت به بند مي كشد نام اين پهلوان علي است و مي گويد                صلصال

بايد گفت،اين داستان هم همانند برخي داستان هاي شاهنامه همچون تراژدي رسـتم      » پايان جنگ 
وجود دارد چرا كه اين داستان هم با مقدمه اي مرتبط با پايـان   » براعت استهالل «و سهراب نوعي    

.غاز مي شودآن آ
يا در جايي كه صلصال پس از به بند كشيدن ابوالمحجن سرمست از باده بـود نـشان درفـش                    
ابوالمحجن را از او مي پرسد چرا كه او اين پهلوان ناشناخته و در بند را به خاطر كينه كشي از قتل                      

تان رسـتم و    پسرش، سربال، گرفتار كرده بود اين قسمت از داستان شباهتي زياد به بخشي از داسـ               
سهراب نشان درفش پهلوانان را از پهلوان در بند ايراني،هجير مي پرسد و : سهراب در شاهنامه دارد 

او غير از پرچم رستم نشان همه ي درفش ها را بر سهراب بر مي شمارد در اينجا هم ابـوالمحجن                     
:دبه جز نشان رايت خويش،رنگ و نشان درفش ديگر پهلوانان را يك يك باز مي گوي
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...دگر باره با عيش دمساز گشتوز آن روي صلــصال چــون بازگــشت  
ــت  ــيش خواس ــرد را پ ـــوالمحجن گ ...كزو باز جويد خبرهـاي راسـت      ابـ

 به بعد480خاوران نامه 
سـفيان را در    ) ع(علي  . دشاهيش زوال پذيرفت  در دوره اي كه زمان قطّار به سرآمد و آفتاب پا          

محل حكمراني قطّار، حصن بياض، به شاهي رساند و حصن ضمان را به سهامه بن ربيع واگذاشت                 
و خود همراه سعد و قاص و دل افروز به سوي خاور زمين به راه افتادند زماني كه از تيره شب نيمه                

و نام و نشان او را پرسيد، كه اين ابيـات بـسيار           آمد  ) ع(اي گذشت سواري پيدا شد كه به نزد علي          
:ماننده است به كالم فردوسي زماني كه رستم، نشانه ها ي خود را از سهراب مي پرسد

كزين پس زنامت نمانم نشانبگو تا كدامي زگردنكشان؟
)797(

:و فردوسي مي گويد
د نامش ز گردنكشانكه كم بابگو تا چه داري ز رستم نشان

:ابن حسام در قصيده اي كه به مطلع زير سروده است
ــال   ــاه و م ــب ج ــشد در طل ــر ب ـــهيعم ــال  ـ ــا خي ــلت الّ ــشد حاص چ ن

:مي گويد
ــاعران   ـــره ي ش ــيم از داي ـــن ك ...نقطه ي موهـوم بـرون از خيـال        م
ــياز چمـــن روضـــه ي فـــردو ســـيم ــرگ گل ــمالب ــحرگه ش داد س

همان منظومه ي خاوران نامه اسـت كـه بـه           » برگ گل «كه در بيت فوق ظاهراً منظورش از        
التبه ابن حسام در گزينش كلمات و تركيبات و وصـف صـحنه هـاي            .الهام از فردوسي سروده است    

رزمي به پايه ي فردوسي بزرگ نمي رسد و سخنش فخامت و استواري سخنان فردوسـي را فاقـد                   
.است

ز عنبر سيه كرد گرد گيـسوي شـام        چو مـشاطه ي شـب برآمـد بـه بـام           
ــتند   ــشي خواس ــران را م ـــري پيك ...دـــ ز بـيگانـه خـرگـه بـپرداخـتن   پ

) نسخه ي عكسي برتيش ميوزيوم248از ورق (
:ردوسي در ديدار زال با رودابهكه بسيار ماننده است به سخنان ف

در حجره بـستند و گـم شـد كليـد          چــــو خـــورشيد تـــابنده ناپديــد   
ــام  ــتان س ــد ســوي دس ــتنده ش ...كه شد سـاخته كـار بگـذار كـام         پرس

)133، ص1شاهنامه چاپ ژوال مول ج(
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اي بزمي را همراه با صحنه هاي رزمي مي آورد ابن حسام            و باز به تقليد شاهنامه كه صحنه ه       
:نيز چنين كرده است

ــوريم   ــي خ ــديگر م ــا يك ــروز ب ــك ام ...بـدين كــار فـردا همـي بنگـريم      ي
كه بسيار شبيه است به ابيات فردوسي بزرگ در آغاز هفت خوان كه در بزم كيكاووس سروده                  

:است
ــورچـــنان بـــد كــه در گـلــشن زرنگــار     ــي خ ــگوارهم ــي خوش د، روزي، م
ــاه    ــت ش ــي گف ــاده هم ــورد ب ــي خ ...ازو خــــيره مـــانده ســــران ســـپاههم

)245، ص1شاهنامه چاپ ژول مول ج(
و شكست هومان به دسـت      )ع(پس از شكست دوباره ي لشكر جمشيد شاه به فرماندهي علي            

شيد و  بـر جمـ  - كـه خـود را غشمـشم شناسـانده بـود     –)ع(آن حضرت شخصيت ديگرگون علـي    
جنگي، يكي از فرماندهان سپاه جمشيد شـاه، بـراي          » نوشاد«بعد از آن    . اطرافيانش محرز مي شود   

به صحنه هاي داستان كشيده مي شود و دو گُرد نام آور در مبـارزه اي سـهمگين      )ع(مقابله با علي    
.به رويارويي مي پردازند

ــست ه   ــاد اين ــت نوش ــي گف ـــعل نـوش ه از دست من زهر خواهـد نـه          ـكوشـ
ــردنش   ــر گ ــشت ب ــي م ـــنان زد يك كــه بفگند سر بيـست گــــام از تـنش        چـ

1404-1403
يا 

ــردنش    ــزد گــ ــغ و بــ ــرآورد تيــ ــنش بــ ــا از تـ ــر پـ ــرافكند در زيـ سـ
)2439(

:باز هم از فردوسي بزرگ ياد مي كند» گفتار در ختم كتاب«و ابن حسام در قسمت 
ــري و  ــدين روز پيــ ــدگيبــ ــدگي  افكنــ ــه فرخن ــواني ب ــو روز ج چ

 به بعد4894
...بـه سـر بـردم ايـن نــامه ي بـاستــان        بـه پـايـان رسـانديم ايــن داستان

ويـچو فردوس و فردوسي از رنگ و مازه رويـبــهاري چــو بـاغ ارم تـ
 پـــي دوســتانبــهشتـي بــهشت ازن بــوستانـچو فردوسي آمد در اي

...امــنــهادم كــه در خــاوران شـد تممـر ايــن نـامه را خاوران نامه نام
بــه آرايــش رســتم افـكـنـد بـــناگــر طــوسي از شـاهنامه سخن
اندـكــه انـديشه از درك آن بـــاز مـاندـسـخن در بلندي به جـايي رس
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...ي ستـــي صــافي مــن زجام علمـولـي نامه ي من به نام علي ست
قهرمـاني هـاي   . شاهنامه در بردارنده ي انواع مختلفي از داستان هاي قهرماني و عشق اسـت      

مرداني كه كارهاي خارق العاده انجام داده اند، در آن وجود دارد؛ همچنين بـا عاطفـه ي لطيـف در       
در . ده شـده اسـت  يتـصوير كـش  بردارنده ي داستان هاي عشقي است كه به باشكوهترين وجه بـه     

شاهنامه،تپش دلها در كنار صداي شمشيرها و نغمه هاي مهرباني در كنار فرياد خشم و انتقـام بـه                    
.هم آميخته است
تصويرگر ملت ايران و ساير ملت هايي است كـه ايرانيـان بـا آنهـا در طـول تـاريخ                     شاهنامه،

شـاهنامه بـه    .  بر جنگ باشد و خواه بر صـلح        طوالني شان در ارتباط بودند؛ خواه اين ارتباط مبتني        
.طور خاص حوادث ايرانيان با تورانيان را به تصوير مي كشد

.در شاهنامه، موجودات عجيب، جن و شياطين و حوادثي فراتر از تصور عقل وجود دارد
شاعر در تصويرگري قهرمانان آن نيكو عمل مي كند و كارهاي آنـان و انگيـزه هـاي روانـي                    

وادث را توصيف مي نمايد و نيز گفتگو را نيز به خـوبي مطـرح مـي كنـد؛ هرچنـد كـه                      پشت آن ح  
. هميشه با نداي خطابي همراه است

و مهمتـرين نظـم     ) ع(خاوران نامه نيز خود عظيم ترين بيانيـه مكـارم حـضرت اميرالمـؤمنين             
اعتقادي شيعه در اعتقادي ابن حسام است و جاي آن دارد كه شاعر برجسته را از بزرگترين مبارازن          

طول تاريخ ادبيات ايران بدانيم و تأكيد كنيم كه ابن حـسام عـالمي درس خوانـده، آگـاه از سـير و                 
و مطّلع از آثار تاريخي، حماسي و حتي داستاني پيش از خويش اسـت و              ) ص(مغازي حضرت رسول  

اده انديش كه به    شواهد اين وجود دارد؛ در عين حال مردي است با عزّت نفس،قانع،گوشه گير و س              
آنچه مي گويد اعتقاد دارد و حوادث اغراق آميز خاوران نامه و توصيف هاي پر مبالغه امـا دلنـشينِ                    

بنابراين نه تنها در نطم آن ترديد ندارد بلكه مصر است تا         . ديوان، همه براي او حقايقي آشكار است      
ين فضايل، هم ثوابي كسب كـرده  خواننده را از عذوبت كالم به حالوت مضمون برساند و در بيان ا 

.باشد و هم ابالغ پيام و تبليغ مرامي شده باشد
هدف در حماسه هاي ملي غالباً قومي است و در روايت هاي پهلـواني، بـشري و ايـن هـر دو                
مورد از نظر زماني مربوط به گذشته است در حالي كه هدف در منظومه هاي ديني از جمله خاوران                 

.شخصي و اجتماعي: وط به زمان سراينده و غالباً هم دوگانه استنامه، اجتماعي و مرب
از . ابن حسام عالمي آگاه بر سير و مغازي و حتي قصه ها افـسانه هـاي پـيش از خـود اسـت                      

مهمترين آثار مورد توجه او در خاوران نامه، شاهنامه ي فردوسي است كه ابن حسام از مضامين آن 
اي اين حماسه ي ارزشمند را در نظـر داشـته اسـت چـرا كـه                 بهره ي فراوان برده و تمام بخش ه       
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عالوه بر شباهت هاي آشكار در توصيف ها،مناظر،تركيب ها و عناصـر مختلـف سـاختاري، ارادات                 
:خود را به استاد توس به طور مستقيم در چند جا بيان مي كند از جمله

يـارن ــف مشكيـــمـعنبر تـر از زلخجستــه شـبي از شبان بـــهار
ان زنگـاهــان چـيني سـيــز تـركتهي كرده اين خرگه مشك رنگ
مـون قلــ، شب چبــريــده سر روزسياهـي زده بــر سـپيدي رقــم

از شـاهنامه و معـادل هـايي چـون          ... تهمتن و فريبرز،گيو،سام، آوردن نام هايي چون پشنگ،    
ل عمروبن اميه ضمري بـه كارهـاي او در          سربال، شهبال از گرشاسب نامه و شباهت برخي از اعما         

شباهت برخي .دارابنامه، نماينده ي اطالع كامل ابن حسام از قصه هاي منظوم و منثور گذشته است  
وقتي ابـوالمحجن،   :حوادث با اتفاقات مكتوب در آثار مختلف نماينده ي آگاهي هاي اوست از جمله             

او مي رود و جامه هاي زربفت و شمع زريـن  قرطاس دادماد تهماس را مي كشد عمرو به بالين گاه         
مي آيـد ايـن كـار او هماننـد          )ع(را مي ربايد الت را خرد مي كند پس پنهاني به سپاه حضرت امير             

عمل عمر و اميه در همراهي با مهتر نسيم عيار در يكي از نسخه هاي رموز حمزه است كه مقبـره                     
يت مقبره را در شال و دستمال مي پيچنـد و بـه   آدم را زيارت نكرده جواهر و زينت آالت و اثاث الب         

بـه عنـوان   ) ص(عمرو كه خود يك شخصيت تاريخي است كـه از سـوي پيغمبـر   . دوش مي كشند 
رفته و به دليل چابكي و عياري براي كـشتن ابوسـفيان بـه مكـه       -نجاشي-رسالت نزد ملك حبشه   

بانگاهان به سپاه تهماس مـي      فرستاده شده است؛ در اين منظومه در چهره ي عياري چابكدست ش           
.رود،جسد كشته شده ي قرطاس را مي آويزد مقداري از اموال را مي ربايد و باز مي گردد

با اين كه حماسه هاي ديني غالباً فاقد دور نمايه ي عشقي است،اما ابن حسام هم مانند رمـوز            
 مفصل از صحنه هـاي  حمزه و بختيار نامه از نمك عشق فراموش نكرده و گاه توصيف هاي نسبتاً            

البته اين موارد هم بيشتر جنبه ي ايماني و اعتقادي دارد و مي كوشد تـا از ايـن   . غنايي آورده است  
توصيف ها نتيجه ي حكمي بگيرد چنان كه پس از توصيف عشق قبط به گل اندام  از زبـان گـل                       

:اندام ضرورت پارسايي زن را چنين توصيف مي كند
د بينديش و آزرم دارـاز اين بوزگارمرا شوهر است اي سيه ر

نشايد دو شمشير در يك نياميكي زن بـه دو مرد باشد حرام

پسنده مدان كرده ي نا پسنداپسنديده لب را ببندــاز ايـن ن

.استفاده او از قرآن و حديث هم در ديوان و هم در خاوران نامه فراوان است
ش تو را خواستندكه از آفريننه بر هرزه نقش تو آراستند
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. سوره مومنون115 تازيان نامه كه اشاره دارد به آيه 93بيت
تو مسجود كروبيان آمديتو مقصود كون و مكان آمدي

 سوره بقره34 تازيان نامه كه اشاره دارد به آيه ي 97بيت 
شاهنامه ي فردوسي اگرچه اصوالً و عمدتاً حكايت ايران پيش از اسالم است به روشني رنـگ       

فردوسـي مـي خواسـت در       . و بوي مسلماني دارد و سرشار از مفاهيم قرآني و معارف اسالمي است            
ببخشد تا زنده   » اعتماد به نفس  «برابر برتري طلبي هاي ناروايي بني اميه و بني عباس به ايرانيان             

.مياب شدشوند و زنده بمانند و با حفظ مسلماني خود ايراني بمانند و الحق كه در اين كار سترگ كا
توصيف به ويژه در خاوران نامه از عناصـر مهـم سـاختاري اسـت كـه گـاه بـه تطويـل مـي                         

البته اغلب توصـيف هـا هماننـد        .انجامد،اگر چه در ضمن آن نتيجه گيري هاي حكمي نيز مي كند           
:شاهنامه اما مفصل تر از آن است از جمله

سيه شد سر كــوه بر سان قاربرآمد يكي ابر از آن كوهسار

از آن ابـر تـيره بباريـد سـنگهوا گشت برسان درياي زنگ

به سختي مكن كار بر من درازبـناليد كــاي داور كــارسـاز

:مناجات و موعظه ابن حسام بسيار مانند است به ابيات فردوسي براي مثال
ارنده ي انجم و ماه و خودــنگرــداوند بخشنده ي دادگـــخ

...            راغ دل و ديده زو ديده نورــچاز ديده دوربه انديشه نزديك و 
تازيان نامه به بعد1406بيت

به يوسف گهي پادشاهي دهدگهي يونسي را به ماهي دهد
 تازيان نامه1411بيت

:ابن حسام فردوسي را به خواب مي بيند
معنبر تــر از زلف مــشكين يارخجسته شـبي از شبان بــهار

در خاوران نامه ، توجه ابن حسام به روياي صادقه در خور تأمل است و سپس مردانه از او مي                    
:خواهد كه 

قد ز اللكه در سينه ي توست عبرم بر بر خويش لختي بمال



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٣١١

شاعر خوسفي اقرار مي كند كه ارتباط روحاني و رويايي اش بـا فردوسـي موهبـت سـخنوري                   
اين خواب يـادآور خـوابي اسـت كـه         . خردورزي و نهايتاً سرودن خاوران نامه را به او بخشيده است          

فردوسي يشتر ديده و در آن دقيقي رسالت ادامه ي نظم شاهنامه را به او سپرده است
 مجال اندك تنها به نمونه اي از ابيات تازيان نامه كه بسيار به كالم فردوسي همانند                 و در اين  

.است اشاره مي شود
:ابن حسام مي گويد

كـه آوردم آن را بــدين آســتانبسي رنج بردم بر اين داستان
كه زنده است او را بدين نامه نامنميرد دل پــاك ابــن حسام

) خاوران نامه4932(
:و فردوسي

...عجم زنده كردم بدين پارسيبسي رنج بردن در اين سال سي
:ابن حسام

از آن به كه اين ننگ برتن نهيماگر خود همه تن به كشتن دهيم
 تازيان نامه1972بيت

:فردوسي 
از آن به ه كشور به دشمن دهيمدهيمسراسر همه تن به كشتن 

نتيجه 
خاوران نامه ي ابن حسام يكي از منظومه هاي بلند توصيفي اعتقادي است كه با توجه به پاره        
اي از عناصر و اجزاي آن بسيار به شاهنامه فردوسي ماننده است و ابن حسام از مضامين شـاهنامه                   

 ي ارزشمند را در نظـر داشـته اسـت چـرا كـه               بهره ي فراوان برده و تمام بخش هاي اين حماسه         
عالوه بر شباهت هاي آشكار در توصيف ها،مناظر،تركيب هـا و عناصـر مختلـف سـاختاري ارادات                  

.خود را به استاد توس به طور مستقيم بيان كرده است
و اگر بخواهيم دامن سخن را فرا چينيم بايد بگوييم خاوران نامه بـه ماننـد شـاهنامه برهـاني                    

و » مـسلمان بـودن  «و » ايرانـي بـودن  « بر امكان همزيستي و آشتي پذير بـودن دو مفهـوم     .است
فردوسي نماد بارز اجتماع اين دو صفت در يك شخصيت است و ابـن حـسام نيـز دينـداري اسـت                      

.خردمند با شخصيتي معنوي و طبعي بلند و زباني از آلودگي پيراسته



مجموعه مقاالت
٢٣١٢

منابع 
، پايـان نامـه رشـته ي زبـان و ادبيـات فارسـي آقـاي        هخاوران نامابن حسام ، ،  خوسفي-1

-76سـال (مـشهد   -حيدرعلي خوش كنار،دانـشكده ي ادبيـات و علـوم انساني،دانـشگاه فردوسـي             
 .298ص) بخش اول1375
،بامقدمـه و تـصحيح دكتـر اسـغر         سيرت رسول اهللا  )قاضي ابرقوه (ابن اسحق ،همداني-2

 .769-70 صص847مهدوي،چاپ بنياد فرهنگ ايران،نصف دوم،ص 

ديدگاه هاي اخالقي و اجتماعي محمد حـسام        )1370(احمـد )بيرجندي(احمدي-3
36تا فصل نامه ي خرامان پژوهي، صخوسفي در منظومه ي خاوران نامه 

61،تهران،صشعر فارسي در عهد شاهرخ)1334(احسان ،يار شاطر-4

احمــد ،مجلــه ي دانــشكده ي ادبيــات و علــوم انــساني دانــشگاه  ،احمــدي بيرجنــدي-5
 .260ص)9سال2ش(فردوسي

انتـشارات و   : تهران  ،صورخيال در شعر فارسي   )1350(محمدرضا  ،شفيعي كدكني -6
.181صچاپخانه ي فاروس،

172،ص4 ،جتاريخ ادبيات در ايرانذبيح اهللا ، ، صفا -7

، فـصل  روياي صادقه و بازتاب آن در خاوران نامه    )1378(مـشهور ،پروين دخت -8
148نامه ي خراسان پژوهي، ص

مجموعه ،»سخني چند درباره ي اساطير شاهنامه     «)1357(محمدمهدي  ،  ح  ناص-9
سخنراني هاي سومين تا ششمين هفنه ي فردوسي،انتشارات دانشكده ي ادبيات و علـوم انـساني                

.193ص، دانشگاه فردوسي مشهد

رسـاله  (، به تصحيح و كوشش حميداهللا مـرادي       خاوران نامه ،موالنا محمد ،ابن حسام -10
.50تا48ص)دي كارشناسي ارش

17مجله ي هنر و مردم، ص،خاوران نامه)1343(يحيي ، ذكاء-11
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*ماندانا عليمي

ساختار اقتصادي در شاهنامه
چكيده 

-مرار معاش چه ميدر اين مقاله سعي شده در مورد نظام و ساختار اقتصادي و اينكه بشر براي ا 
اسـت  ي و باغداري بود و اين نكته آشكار بـوده          انسان كشاورز  هاي اوليه از اقدام . كرده سخن برانيم  

كه باغداري و نگهداري و پرورش درختان به عنوان كار زير بنايي و امري مهـم اسـت و همينطـور       
گرفـت تـا   است و چه اقداماتي انجـام مـي    ي كشاورز چگونه بوده   ميزان حمايت و جانبداري از طبقه     

ت و تأمين امنيت جـاني و  م به كشاورزان از آفا    اعطاي وا : كشاورزان بيشتر كشت كنند و آن شامل        
در قسمت ديگر دامپروري در شاهنامه از منزلت چنـداني برخـوردار نيـست و در مـورد                 . مالي است 

هـاي  البته بايـد گفـت گلـه      . است  اهميت دامپروري و ميزان حمايت دولت از دامپروري سخن رفته         
و همين امـر باعـث       باالي حكومتي قرار داشت      ايهبسياري در اختيار شاهان و سپهساالران و رده       

شد دولت از دامپروري حمايت كند و بعد از آن صـنايعي چـون آهنگـري و نـساجي نيـز بعـد از            مي
. دامپروري در آن زمان رو به عرصه بياييد 

، تالش در ايجـاد     كه شامل ايجاد امنيت مالي و جاني      سياست حكومت در زمينه امور اقتصادي       
ها و اتخاذ تدابير ويژه مالياتي از جمله تعيين ماليات بر محصوالت            ي اقتصادي با ساير ملت    گسترده

مختلف و حذف ماليات در شرايط ويژه كه شامل تاجگذاري ، بروز آفات و بالياي طبيعي و جبـران                   
بنـدي مطالـب و   هاي ناشي از بالياي طبيعي و اعطاي وام نيازمندان است و در نهايت جمع    خسارت

ينكه جامعه شاهنامه را به لحاظ اقتصادي كشاورزي و دامداري معرفي نمود كـه ثـروت در دسـت                   ا
. اي خاص قرار داشت و بخش عظيمي از مردم براي گروه اندك از جامعه مشغول به كار بودند عده

.، شاهنامه ساختار، كشاورزي، دامپروري:كليد واژه ها

مقدمه 

نظام اقتصادي حاكم بر جامعه

خـود بـار   يط ويژه زندگي در جوامع نخستين شاهنامه ، بشر را بـه لحـاظ اقتـصادي بـسنده بـه             شرا
 )124: ترابي  مباني جامعه شناسي  ( .آوردمي

* ت علمي دانشگاه آزاد واحد آزادشهرأعضو هي
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هاي كشاورزي و دامداري باشد ؛ چـرا        تواند به دليل توانايي او در زمينه فعاليت       اين خودبسندگي مي  
بـه  كند و احتيـاجي  مورد نياز خويش را به آساني تأمين ميكه از اين روش غلّه و ساير مواد غذايي         

آشنايي آدم با زمين را شايد بتوان بزرگترين بخششي دانست كه           . ها نيست كسب آن از ساير جامعه    
تـوان مهمتـرين كليـد ادامـه    پي بردن به راز  كاشت ، داشت و برداشت را مي      . است  بهره وي شده  
هاي متفاوت استفاده از ابزار موجود در طبيعت وش توانست به شيوه؛ چراكه از اين ر زندگي او بدانيم  

 به كشاورزي ، زنـدگي      با روي آوردن آدم   . م بردارد   اي زيبا گا  را پي ببرد و با سرعت به جلو و آينده         
ـ              در غارها  -يـك ه وجـود آمـد و       ، به تدريج به فراموشي سپرده شد و روستاهاي كوچك و بـزرگ ب

، بشر به فكر اهلي كردن حيوانات ، ساخت مسكن و  به دنبال اين كار   . جانشيني جاي كوچ را گرفت    
ابزار مختلف براي تسلّط بيشتر بر طبيعت افتاد و با كمك خالقيت خـود توانـست بـه تـدريج ايـن                      

 )30:، تاريخ كشاورزي در دوران ساسانيان پورفاضلي. ( ها را كسب كندنديتوانم

بذرافشاني ، شخم ، برداشت     . گرفته است   با مشقت صورت مي   اين كار به دليل نبود امكانات كافي        
و نگهداري همه و همه با تكيه بر نيروي بدني افراد كه بيشتر بردگان و مردم طبقات پست جامعـه              

گيرد و در حقيقت ، اقشار مرفّه جامعه با اسـتفاده            هستند صورت مي   -بندي حاكمان    طبق تقسيم  -
. (  و پرحـصول باشـند       توانـستند صـاحب مـزارع سرسـبز        مـي  از نيروي كـار ايـن گـروه از مـردم          

در آثـار بـه جـاي مانـده از           ) 253: ، شهرهاي ايران در روزگاران پارتيان و ساسـانيان          پيگولوسكايا
بـر  « : خـورد   هايي از كشاورزي و تالش مردم در اين زمينه به چشم مي           هاي كهن نيز نشانه   تمدن

اقي است كه مرداني برهنه را در حال شخم زدن زمين نـشان             اي اثر مهري ب   قطعه گل دهانه كوزه   
 )51: بياني ، تاريخ مهر در ايران ( » . دهد و يك نفر به بذر افشاني مشغول است مي

، پس از مرگ به جهت عمل مقدسي كـه      تيب در انديشه انسان دوره باستان، روان كشاورز       به هر تر  
ن حالت و جايگـاه قـرار   شود در بهتريي زمين متحمل ميدهد و تالشي كه در زمينه آبادان    انجام مي 

:شود در ارادويرافنامه جايگاه چنين شخصي اين گونه توصيف مي. خواهد گرفت

هـا روان  هـاي شايـسته بـر روي آن   ، بـستر خـوب و بـالش و فـرش    و ديدم بسيار گاه زريـن  ... « 
 و ملـك و جـاي ويـران را آبـادان       كدخدايان و دهقاناني كه نشسته بودند كه ده و دودمان و ميهن           

كردند و ايشان كاريز و رود و چشمه بسيار براي كشاورزي و آباداني و براي بهـره و سـود مردمـان              
هنگامي كه در پيش آنها آب و گياه و فرهراهلوان با نيرومندي بسيار و با پيروزگري بزرگ                 . آوردند  

آميـز  نظر من بـسيار سـتايش  ورند و اين به آكردند و سپاس به جاي ميبر آنها آفرين و ستايش مي   
 )58-59: ژينيو ، ارداويرافنامه ( ».آمد
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ها مربـوط بـه ايـن دو بخـش اسـت و حاكمـان و اشـراف و           گذاريبه بياني ديگر بيشترين سرمايه    
با نگاهي به   . افزايند  هاي خود مي  داراني هستند كه از اين راه به اندوخته       بزرگترين دامداران و زمين   

ي در انديشه . توان به اهميت كشاورزي و دامپروري پي برد         ستا كتاب مقدس ايرانيان باستان مي     او
آنان زميني خوشبخت است كه در آن كشاورزي صورت گيرد و يا دام و گله و رمه پرورانده شـود و                  

سازي و حتي اسلحه   اگرچه ميزان توجه به صنايع كوچكي چون نساجي ، كشتي         . يا نگهداري گردد    
اي پس از كشاورزي و دامپروري است ولي جامعـه هرچنـد بـه    سازي و آهنگري و نجاري در مرتبه  

 )668: راوندي ، تاريخ اجتماعي ايران . (  به اين نوع از مشاغل نيز نيازمند است -صورت محدود 

كشاورزي ) الف 

ي مـورد  ذايي اوليـه شود كشت غالت و مواد غـ آنچه در اين مقاله با عنوان كشاورزي از آن ياد مي         
. نياز مردم با هدف از ميان بردن گرسنگي و عدم وابستگي به ساير اقوام است 

- طبقه كشاورز سومين گروه از مردم محسوب مـي         - در شاهنامه    -بر اساس تقسيم بندي جمشيد      
پوششي نه چندان مناسب و زندگي سخت و طاقت فرسـا  . گيرند شوند كه سبودي يا بورزي نام مي      

. دهند ند و در حقيقت بخشي از طبقه درويش و فقير جامعه را تشكيل ميدار

 كجا نيست از كس بريشان سپاسسبودي سه ديگر گره را شناس        

 بگـاه خـورش سـرزنش نشنــونددرونـد         ـبكارند و ورزند و خـود ب

ـوده گــوشــوش           ز آواره بيغــاره آسـز فرمان تن آزاده و ژنده پ

ر آســوده از داور و گفتگــويـ   بــن آزاد و آبـاد گيتـي بـروي        ـت

)1/40/24-27(

هاي شاهنامه به  دورهياهميت و ارزشمندشان در همهحضور اين قشر در جامعه به دليل پيشه با   
مـاعي، در رأس ايـن       وضعيت اقتـصادي و پايگـاه اجت       ، در گيرت چشم البته بدون تفاو  . آيدچشم مي 

، دهقانان قرار دارند كه معموالً مالك يك يا چند ده هستند و بر ساكنان آنها رياسـت                  گروه از مردم  
پردازند اين افراد مالكان خرده پايي هستند كـه روزگـار را در             كنند و ساالنه به دولت ماليات مي      مي

پـور ،  انـصاف . ( نمايـد  ن رخ   نمـي گذارنند و فقري كه گريبانگير كشاورزان است به ايـشا   رفاه مي 
 ) .60: تاريخ زندگي اقتصادي روستائيان و طبقات اجتماعي ايران 
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هـاي وسـيع ،   هـاي آبـاد ، كـاخ   توان بر اين نكته تأكيد كرد باغ     با تكيه بر ابياتي از شاهنامه مي      
اي  است كه گوشـه    هاي اين افراد  وضعيت مناسب اقتصادي و بندگان و خدمتكاران بسيار از ويژگي         

:شود از آن در داستان بهرام گور به تصوير كشيده مي

...ي باغ كـاخ    برآورده از گوشهيكي باغ پيش اندر آمد فراخ        

 يكي جاي ديداربرش تند داغچو بهرام گور اندر آمد ببـاغ          

پيـر  برو بـر نشسته يكي مرد ميان گلستانش يكـي آبگيـر         

ه ديبـا بياراستــه           همه بـاغ پر بنـده و خواستـهـزمينش بـ

)629-631 و 7/341/627(

ي هوشنگ ها و پراكندن تخم گياهان و غالت به دوره    براساس شاهنامه آغازين زمان كشت دانه     
 بـه مـردم     كند و گردد وي به عنوان پادشاه ، نخستين كسي است كه مبادرت به اين كار مي              باز مي 
گيري بيشتر از طبيعت پيرامون به ايـن كـار روي آورنـد و سـهم خـود را از      آموزد كه براي بهره  مي

. زمين بگيرند 

بجوي و برود آبها راه كرد           بفرخنـدگي رنـج كوتـاه كـرد

و درودو كشتچراگاه مردم بدان برفزود           پراگند پس تخم

)1/34/26-27(

ي و اهميت آنباغدار

آورد نـوع ديگـري از      اي كه بشر در طول زمان به دست مـي         وجود آب و هواي مناسب و تجربه      
هـاي سرسـبز ،   پرورش انواع درختان ميوه و وجود باغ      . بخشد  كشاورزي را در ميان مردم شكل مي      

ـ        . ت ي اسـ همه و همه نشان از توجه فراوان انسان به باغداري و توليد محـصوالت گونـاگون درخت
هـاي ماقبـل تـاريخي بـر         ورانمسلماً پرورش درخت ميوه به د     « : براساس اظهارات گوردون چايلد   

بتدايي كـشاورزي   انسان از وقتي كشت مو و غرس درختان ميوه را شروع كرد با تكنيك ا              . گرددمي
صنوعي را  انسان به تجربه ، رموز شاخه زنـي ، ميـوه چينـي ، پيونـد و تلقـيح مـ                    . بودآشنايي يافته   

 ) . 60: پور ، تاريخ زندگي اقتصادي روستائيان و طبقات اجتماعي ايران انصاف( » . فراگرفت 

توان به توجه بشر در آن دوران به باغداري         هاي كهن نيز مي   از روي مهرهاي بدست آمده از تمدن      
روي تصاوير حك شده بر     ي تاريخ مهر در ايران از       نويسنده. دار پي برد    و نگهداري از درختان ميوه    
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رسد كه در بعـضي مواقـع   النهرين به دست آمده به اين نتيجه مي     روي مهري كه از شهراور در بين      
ها ها براي برداشت محصول بيشتر ، مهري كه در آن طرحي از خداي فراواني و رستني         صاحبان باغ 

بياني ، تاريخ مهر در ايران      . ( ن بماند   هايشان از آفت در اما    ها و ميوه  اند تا باغ  كردهبوده را تهيه مي   
مـع مختلـف    توان به باغداري گسترده در ميان جوا      از روي برخي شواهد در شاهنامه نيز مي        )52: 
شـود ايـن   ها رد و بـدل مـي  ها در طي داستان   هايي كه ميان سران سرزمين    هديه به   نگاهي. بردپي

 تالش در پرورش و نگهداري درختان به عنوان كـاري           سازد كه ظاهراً باغداري و    نكته را آشكار مي   
ي زيربنايي در زمينه اقتصاد امري مهم بوده و درخت از چنان ارزشي برخـوردار بـوده كـه در زمـره             

سام پس از شنيدن سخنان سيندخت بـه   . شده است   هاي شاهي و يا طبقات برتر گنجانده مي       تحفه
-كند و پيوند زال و دختر او رودابـه را مـي          او تقديم مي  نشان احترام و پذيرش ، هداياي فراواني به         

:هاست هاي كشاورزي نيز از جمله آن تحفهپذيرد كه باغ و زمين

...اغ و ز كشت و درود ــاخ و ز بــود             ز كبكابــل دگـر سـام را هـر چـه بـ

ان ببستز پيمـــ گرفـت و يكـي نيبه سيندخت بخشيد و دستش بدست           

)1206و1/215/1204(

ي آن درختـان   انار ، سيب و بـه از جملـه        . شود  ظاهراً انواع درختان ميوه كشت و نگهداري مي       
ها نشان از گسترش فرهنگ درختكـاري و باغـداري     پذيرايي از شاهان و بزرگان با اين ميوه       . است  

هايي چون شود از ميوهميم گور دادهي بهرا در تصويري كه از دوره    . در ميان صاحبان سرمايه است      
.يابد شود كه در آن روزگار پرورش ميميانار و سيب نام برده

ورا ميــوه آورد چنــدي زدهبيامد هم آنگـه يكي مردمـه            

ها كرده شاهنشهيا نار و سيب و بهي               ز گل دستهــشتر باره

)7/321/288-289(

هايي نيز نام برد كـه      ها و تاكستان  هاي زيتون ، گردو ، نخلستان     توان از باغ  اين درختان مي  در كنار   
. گيرند برداري قرار ميبه خاطر شرايط مناسب آب و هوايي در ايران مورد بهره

هاي سرسبز تا آنجاست كه هر يك سعي در ايجاد باغي اختصاصي دارنـد         توجه شاهان به وجود باغ    
هاي زيباي شـاهنامه از آن سـياوش   يكي از باغ. گذرانند قات فراغت خود را در آنجا مي    و معموالً او  

:كند كند و پس از مرگ وي ، كيخسرو از آن ديدار مياست كه در توران براي خود احداث مي

)3/343/1841(همي گرد باغ سياوش بگشت              بجايي كه بنهاد خونريز تشت
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پذير و كـم درآمـد   اين دسته از مردم به عنوان قشر آسيب:طبقه كشاورزميزان حمايت از   
شـوند ؛ بـه     گيرند و حتي در مواردي از جنگيدن با دشمنان معاف مـي           معموالً مورد حمايت قرار مي    

هـاي  اين حمايـت بـه صـورت      . ي آنها تأمين خوراك مردم و سربازان با آنهاست          دليل آنكه وظيفه  
توان به اعطاي وام كشاورزان آسيب ديده از آفات و تأمين           از آن جمله مي   گر است كه    مختلف جلوه 

ي خاصـي   اين حمايـت اختـصاص بـه دوره       . ها اشاره نمود    امنيت جاني و مالي آنان حتي در جنگ       
ي پهلواني و به طور مثال در دربار كيخسرو شـاهد تـالش شـاه بـراي     ندارد همان طور كه در دوره  
تري از اين حمايـت همـه     ي تاريخي نيز طيف وسيع    در دوره . ان هستيم   ايجاد امنيت جهت كشاورز   

ي سياسي داشته باشد ؛ چراكـه شـاهان   تواند جنبهكنيم كه ميجانبه را از سوي شاهان مشاهده مي    
هاي پياپي و سقوط سريع به دسـت مخالفـان ، نيـاز بـه حمايـت افكـار       در اين دوره به دليل جنگ   
-اي را از قشر كم درآمد كه اكثراًَ كشاورزند براي ايجاد پشتوانه           ه جانبه عمومي دارند لذا حمايت هم    

. اردشير از جمله اين شاهان است . دانند اي محكم ضروري مي

گر ايدونك دهقان بدي تنگ دست         سوي نيستي گشته كارش ز هست

ايبـدادي ز گنـج آلــت و چارپــاي          نمانـدي كـه پايـش برفتي ز جـ

)7/179/424-425(

- شـاه و اطرافيـان       -اي است كه به دليل حاكميـت قـشر برتـر            گونهگرچه ساختار شاهنامه به   
گيرند ، اما به هـر  تري از مردم را در بر ميجامعه دوقطبي است و قطب فقير و ضعيف ، طيف وسيع 

كيخـسرو  . خـورد  ه چشم ميهايي از حمايت از اقشار كم درآمد از جمله كشاورزان نيز بجهت نشانه 
كند كـه در طـول مـسير بـه هـيچ      هنگام روانه ساختن طوس به توران به او و سربازانش تأكيد مي 

ي قـشر كـشاورز   اين نوع سـفارش دربـاره  . عنوان به كشاورزان تجاوزي نشود و آزاري وارد نگردد        
اند كه بايد به پناه و درمانده كشاورزان افرادي ضعيف ، بي-1: تواند دو نوع طرز تلقي ايجاد كند مي

هـا در ارتبـاط اسـت    ي انـسان ي كشاورزي از آنجا كه با نيازهاي اوليه        پيشه -2. ايشان توجه شود    
:داراي اهميت است و صاحبان اين پيشه بايد از هرگونه خطري در امان باشند 

نيازرد بايـد كسـي را بـه راه            چنينست آيين تخـت و كـاله

ور           كسـي كـو بلشگر نبنـدد كمـرـاورز گـر مـردم پيشـهكش

نبايد كه بر، وي وزد باد سرد           مكوش ايچ جز با كسي همنبرد

)4/34/409-411(
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دامپروري) ب 

زندگي مبتني بر دامداري و پرورش حيواناتي چون گاو ، گوسفند ، اسب ، شـتر هنگـامي شـكل                     
گذارند ي كشاورزي توليد غلّات و شكار مي      ي طوالني از حيات خود را به شيوه       گيرد كه بشر زمان   مي
مندي بهتر از طبيعت پيرامون ي ديگري را براي رفاه بيشتر و بهرهپس از اين زمان است كه شيوه. 

ي زنـدگي را زنـدگي   از توليدات دامي است اين شيوه     گيرد كه نگهداري و استفاده      خود در پيش مي   
از دوران كشت غله بـه وجـود        كه پس    روشي پيشرفته و رشد كرده است        نامند كه ظاهراً  شباني مي 

در آثار به جـاي  )69: ، تاريخ زندگي اقتصادي روستائيان و طبقات اجتماعي ايران    پورانصاف. (آيدمي
ش حيوانـات   هـاي روي آوردن مـردم بـه دامـداري و پـرور            مانده از دوران كهن در ايران نيز نشانه       

اين رويكـرد بـه زنـدگي شـباني         52-55:  ، تاريخ مهر در ايران       بياني. ( خوردد به چشم مي   سودمن
ي ديگري ازمردم با موقعيت اجتماعي تقريباً متفاوت ولي همسطح با كـشاورزان           موجب ايجاد دسته  

تواند ديدگاه مـردم دوران باسـتان را در مـورد كـشاورزي و              منظومه درخت آسوريك مي   . گردد  مي
توان نماد كشاورزي و بز را نماد دامداري  در اين منظومه درخت را مي     . روري بر ما روشن سازد      دامپ

گيرد ميزان سود رسـاني هريـك از ايـن دو پيـشه     اي كه بين آن دو صورت مي   در مناظره . دانست  
. د رساند برشـمار كند فوايدي را كه به نوع بشر مي   گردد چراكه هريك از انها تالش   مي        معلوم مي 

 در شـاهنامه از منزلـت       -ي شباني در ميان مـردم       اگرچه پيشه )40-83: نوابي ، درخت آسوريك     ( 
ي چنداني برخوردار نيست و معموالً ارزش بااليي براي اين گروه قايل نيستند و شغل آنها در زمـره                

 در  شـود كـه   هايي سخن گفته مي   اما در كتابهاي ديني از پاداش     . گردد  مشاغل پست محسوب مي   
. فرسايي كه دارند تعلق خواهند گرفت دنياي پسين به اين افراد به خاطر شغل پراضطراب و طاقت

را پروردنـد و از      و ديدم روان شبانان كه در گيتي چهارپاي و گوسفند را مراقبت كردند و آنها                 -1« 
 و خوراك دادند و كار نگاه داشتند و هر وقت موقعش بود به آنها آب و گياه و مردم ستمگرگ و دزد 

 و سود بزرگ بسيار و بهره و نيكي و خوراك و جامـه بـه         -2از سرما و گرماي سخت  نگاه داشتند         
ي درخشان و رامـش بـزرگ و شـادي راه     كه انها در ان روشني با آن بهره-3مردمان جهان دادند   

 )58-59:ژينيو ، ارداويرافنامه ( » . آميز آمدرفتند و به نظر من بسيار ستايشمي

ي آن اهميت دامپروري و هدف از توسعه

آب و هـواي    . اين پيشه با توجه به درآمدزايي باال ، اهميت و جايگاه خاصي بـراي مـردم دارد                  
هـا و از  اي مناسب بـستر خـوبي بـراي ازديـاد دام    هاي سرسبز به عنوان منبع تغذيهمناسب و دشت 

. كند  بخش از اقتصاد كمك شاياني ميجمله عواملي است كه به رشد و توسعه اين
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هـا را بـه عنـوان       مندي از گوشت ، پوست و شـير آن        هايي چون بهره  استفاده از چارپايان با هدف    
، ياري گرفتن   هاي طوالني راي حمل بار در مسافت    ، استفاده از توان بدني آنها ب      منبع غذايي مناسب  

واند از جمله علل روي آوردن مـردم بـه پـرورش و           تاز چاالكي و توان آنها در حمالت و جنگها مي         
. نگهداري حيوانات باشد 

شترين توجه در اين شود اما بي، گوسفند و شتر نيز توجه نشان داده مي          اگرچه به پرورش گاو ، بز     
، پرورش و ازدياد نسل آن است ؛ چرا كه اين حيوان بـا توجـه بـه سـاختار نظـامي      كار متوجه اسب 
هاي متعددي در آن امري ناگزير است به علت دارا بودن توان حركتي بـاال               وز جنگ شاهنامه كه بر  

. گيرد در نبردها بسيار مورد استفاده قرار مي

ها از دامپروريميزان حمايت و جانبداري دولت

معمـوالً در رأس كـار      . ي برتر جامعه از اين شغل نيز جالب توجه اسـت            حمايت شاهان و طبقه   
هاي باالي حكومتي قرار دارند كه بـراي        وري در جوامع مختلف ، شاهان و سپهساالران و رده         دامپر

با توجه به اينكه بيشترين . گيرند شمار خود چوپانان و سربازان را به كار ميهاي بينگهداري از گله
زم گيرد امري كامالً طبيعي اسـت كـه تمهيـدات ال          مياري از جانب همين افراد صورت       سرمايه گذ 

شـمار  هاي بـي پي شاهان از گلهبازديدهاي پيا. براي حفظ سرمايه و امنيت شغلي خود ايجاد نمايند     
ي بسيار اين پيشه، داغ و نشان نهادن بر آنها و تالش در حفظ و نگهداري آنها نشان از اهميت خود

هـاي   از گلـه   از جمله تفريحات داراب پس از جلوس بر تخت پادشاهي بازديـد مكـرر             .درآمدزا دارد   
: اند هاي اطراف پراكندهاسب است كه در دشت

چنـان بد كه روزي ز بهـر گلـه             بيامـد كـه اسپـان ببيند يلـه

 ) 6/374/17(

كند تا هم هاي اسب خود بازديد ميي پادشاهان ديگر كه معموالً از گله     افراسياب نيز به شيوه   
ي نگهـداري و تعـداد آنهـا آگـاه          گذرانده باشد و هم از سالمت و شيوه       وقتش را به شادي و تفريح       

با تكيه بر بيتي از داستان نخجير انوشـيروان كـه در پـي انتخـاب اسـب نخجيـر از اسـپان                    . گردد  
ها را توان نتيجه گرفت كه اسب   بيند مي كند در ميان آنها اسبي با مهر مهبود مي        سلطنتي بازديد مي  

 در مورد بزرگان غير از شاه هم براي نشان دادن ميزان ثروت فـرد و هـم يـافتن                    اند كه زدهداغ مي 
. است شدن بودهآنها در صورت گم

اهـــذرانند در پيش شـــبفـرمــود تـا اسـب نخجيـرگـاه           بسـي بگ
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ـور ديـدــران داغ مهبـــيكي را بز اسپان كه كسري همي بنگريد           

)8/150/1638-1639(

تـوان از زال ، مـرداس ، پيـران ،           كننـد مـي   گذاري مي از ديگر كساني كه در اين بخش سرمايه       
-الزم به ذكر است كه به عنوان يك پشتوانه محكم اقتصادي نگـاه مـي              . قيصر و اسكندر نام برد      

ميـان  پيران با بيان ثـروت خـود در آن          . كنند موقعيت اجتماعي اين افراد در سطحي مناسب است          
كنـد و  شمار اسب و گوسفند نيز وجود دارد سياوش را براي ماندن در توران تشويق مـي      هاي بي گله

:دهد به او قول ياري مي

همم بوم و بر هست و هم گوسفند           هم اسپ و سليح و كمان و كمند

نيـازيست از هــر كســي           نهفتـه جزيـن نيـز هستـم بسـيمـرا بـي

)3/81/1256-1257(

ي هاي اسب از ارزش فراواني برخوردارند به طوري كه هنگـام حملـه      ي تاريخي نيز رمه   در دوره 
رستم . گيرد  دشمنان تالش در حفظ و پنهان كردن آنها از جمله كارهاي واجبي است كه انجام مي               

اي برد طي نامهي ميفرخزاد پس از آنكه به شكست خود در برابر اعراب از روي وضعيت ستارگان پ
ها را در آتشكده نگهداري كند تا در امان بمانند كه اين امر نيز           كند كه اسب  به برادرش سفارش مي   

. ي ساسانيان دارد ي دامپروري در دورهنشان از توسعه

همـي تـاز تــا آذر آبـادگــان         بجــاي بزرگـان و آزادگـان

ببر سوي گنجور آذر گشسبهميدون گله هرچ داري زاسب

)9/316/64-65(

ي آنصنعت و گستره) ج 

ي كشاورزي و دامداري بـا توجـه بـه سيـستم ابتـدايي              هاي پراهميت و گسترده   با وجود بخش  
ـ    هـاي نخـست آن    ه ، به ويـژه در دوره      زندگي در جوامع موجود در شاهنام      دان ، صـنعت جايگـاه چن

در حقيقت عليرغم تالش بشر هنوز در ابتداي راه است ؛ چـرا كـه               . ردگيري در ميان مردم ندا    چشم
، حضور هميشگي قشر عظيمي از نيروهـاي جـوان و كارآمـد در          هاي پياپي، نبود امنيت   وجود جنگ 

هاي جوان كشور و فقر حاكم بـر طبقـات فرودسـت جامعـه از جملـه      نبردها ، از ميان رفتن سرمايه 
بـه بيـان ديگـر    . شـود   صنعت در اين نوع اجتماعات ابتدايي مـي يعواملي است كه مانع از توسعه     
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هاي علمي براي ايجاد رفاه بيشتر است      صنعت به مفهوم امروزي كه نشان از پيشرفت بشر در جنبه          
از جملـه   ، آن هم در سطح ابتدايي اسـت          بلكه آنچه وجود دارد برخي صنايع      .خورد     نمي     به چشم 

 باتوجه به سطح زندگي بشر در دوران كهن باز هم ارزشمند و قابـل         .باشدمي...نساجي ، آهنگري و     
. توجه است 

ي اسـت نخـستين بـار در دوره       صنعت آهنگري آن گونه كه در كتـب تـاريخي آمـده           :آهنگري
او اولين اسـت كـه آهـن از دل زمـين بيـرون      ... «بر اساس تاريخ ثعالبي    . گيرد  هوشنگ شكل مي  

 )8: ثعالبي نيشابوري ، تاريخ ثعالبي ( » .ا در صنعت ساخت كشيد و از آن دست افزاره

آيـد و   در شاهنامه نيز نخستين بار در داستان پادشاهي هوشنگ از صنعت سخن بـه ميـان مـي                 
. شود ي گسترش اين صنعت برشمرده ميي اين پادشاه اساطيري در زمينهاقدامات شايسته

ش ز آهن جـدا كرد سنـگنخستين يكي گوهر آمد بچنگ        بĤتـ

سرمايــه كـرد آهـن آبگــون          كزان سنگ خارا كشيدش برون

)1/33/7-8(

 سـاير ابـزار بـه    يابد و وسايل جنگي چون زره ، خـود و     ي جمشيد اين صنعت ادامه مي     در دوره 
د امنيـت در    تواند به دليل احساس نياز بشر ابتدايي به خـاطر ايجـا           شود كه مي  ميكمك آن ساخته    

جامعه براي مقابله با دشمنان و پيروزي بر عوامل خطر آفرين باشد چراكه تنها راه زنده ماندن را در        
دانـست و در ايـن راه ابـزار و وسـايل            توانست انسان يا غير آن باشد   مـي         غلبه بر دشمنان كه مي    

. آمد جنگي مهمترين ياريگر او به شمار مي

            در نـام جستـن بگـردان سپـردنخست آلت جنـگ را دست برد

بفــرّكيـي نــرم كــرد آهنـــا             چوخود زره كردو چون جوشنا

چو خفتان و تيغ و چو برگستوان           همـه كـرد پيــدا بروشــن روا

)1/39/8-10(

ود بـه طـوري كـه       شي معمول در سطح جامعه گسترده مي      به مرور اين صنعت به عنوان پيشه      
:كند شويم كه از اين طريق امرار معاش ميي ضحاك با آهنگري كاوه نام روبرو ميدوره

يكي بي زيان مرد آهنگرم         ز شاه آتش آيد همي بر سرم

)1-63/204(
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اگرچه گسترش صنايعي چون آهنگري و ساير صنايع چندان محسوس نيست امـا بـا توجـه بـه        
تـوان از  در دوران گذشته ، داشتن شاگردان بسيار و مكان ويژه اقتـصادي را مـي    ميزان رشد جوامع    

عالوه بر ابـزار جنـگ مثـل    . ها و تالش در گسترش آنها دانست    گونه پيشه هاي توجه به اين   نشانه
تـوان بـه غـل و       شـود مـي    مـي  از جمله وسايلي كه به كمك ايـن صـنعت سـاخته           ... زره ، خود و     

.  زنداني كردن افراد اشاره نمود زنجيرهاي گران براي

نساجي ) د

گيـرد  اعتقاد بشر اوليه به وجود نيرويي فرابشري در وجود شاهان كه فرّ و فروغ آسماني نام مي              
ها براي  ها و پيشه  گيري تمام صنعت  شود كه به اين نكته باور راسخ داشته باشند كه شكل          باعث مي 

و سپس به ايشان بياموزد ؛ چراكه شروع چنين كارهايي بايد بـا  نخستين بار بايد به دست شاه باشد       
به همين جهت است كه طهمورث بـراي آغـازين مرتبـه ريـسندگي را بـه                 . تأييدات آسماني باشد    

. آموزد همگان مي

ريــد و برشتـن نهـادنـد رويـــ     بپس از پشت ميش و بره پشم و موي   

        بگستـردنـي بدهـم او رهنمـايبكوشـش ازو كــرد پوشـش بــراي 

)1/36/8-9(

ول ابتـدايي   ي تحـ  توان آنرا دوره  اين صنعت در روزگار جمشيد كه درواقع براساس شاهنامه مي         
شود و به طوري كه ريـسندگي  تر مييابد و گستردهي خود او ادامه مي     به وسيله  زندگي بشر دانست  

در پنجـاه سـال دوم      . يابـد    پيشه به ميـان مـردم راه مـي         و بافندگي و دوخت لباس به عنوان يك       
 و دوخت آن به عنـوان كـاري         -هم باشد   تواند هم پوشش رزم      كه مي  حكومت اين پادشاه ، لباس    

:دهد شود و زمان زيادي از دوران حكومت وي را به خود اختصاص ميمهم تلقي مي

ام ننگ و نبردــنگوشند هــه پــي جامه كـرد          كدگر پنجه انديشه

ايه ديبـا و خزـرمــرد پــز كتـان و ابريشـم و مـوي قـز          قصـب ك

افتـنـــار انـدرون پــود را بــاموختشـان رشتـن و تافتـن           بتــبي

وختـنــر آمــد ازو يكســـگرفتنـشد بافته شستن و دوختن         و ــچ

)1/39-40/12-15(
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. آور اسـت  برد بافتن و دوختن ، تحولي شگفت براي بشري كه در برهنگي به سر مي     در حقيقت 
يكـي از عوامـل ايجـاد صـنعت         . آن هم از سوي پادشاهي كه تأييدات آسماني هميشه بـا اوسـت              

 )43: شناسي خودكامگي ، جامعهرضاقلي. (  پوشاك سپاهيان دانستتوان تأميننساجي را مي

بـه  . آيـد  تـر در مـي  تـر و متنـوع  بيشتر شدن تجربه انسان به صورتي گسترده   كه به مراتب با     
. گيرداي نيز دارند قرار مي ويژهطوري كه در دوران پهلواني و تاريخي جزو هداياي خاص كه ارزش         

اي گـسترده بـراي شـاهان و        ي كشاورزي و دامپروري ولي به گونـه       اين صنعت اگرچه نه به اندازه     
شود و رونق   ي زنان دنبال مي   اين صنعت ظاهراً بيشتر به وسيله     . شود   سودآور مي  بزرگان درآمدزا و  

يابد ؛ چراكه با توجه به دقت و ظرافت كار كه نيازمند حوصله و دقت بسيار است زنـان در ايـن                      مي
شـوند  البته اين به آن مفهوم نيست كه در اين صنعت مردان وارد نمـي         . كنند  تر جلوه مي  كار موفق 

 از آنجا كه به صراحت از نساجي مردان سخن به ميان نيامده و با تكيه بر داستان كرم هفتواد                    بلكه
ي بافـت   تواند مقدمـه  روند و به دوك ريسي كه مي      ي كوهي مي  كه در آن دختران هر روز به دامنه       

-توان نتيجه گرفت كه در اين صنعت زنان بيش از مردان گام مي            شوند مي پارچه باشد مشغول مي   
:نهند 

دي خوردن هركسيـــوشش بــيكي شهر بد تنگ و مردم بـسي            ز ك

ي نان بـديويندهــام جــكـبـدان شهـر دختـر فراوان بـدي            كـه بي

ه دختران هم گروهـدي همــدنــبيـك روي نزديـك او بـود كـوه            ش

...دنگ ـوب خــداني زچــي دوكــ يكردي بسنگ         ـاز آن هر يكي پنبه ب

ان درازــان ريسمـــشهــاز            شـده پنبـشدنـدي شبانگـه سوي خانه ب

)508و7/139-140/501-504(

ان بـه دربارهـاي يكـديگر         هاي زربافت و يادآوري آنها در ضمن هدايايي كه شـاه          وجود پارچه 
، نشان از رشـد و شـكوفايي صـنعت نـساجي در             آيدها مي ن شمار زيادي از داستا    ، كه در  فرستندمي

ها سعي در نـشان دادن نبـوغ خـود در توليـد          ميان مردم است كه با دوخت و بافت اين گونه پارچه          
هايي كه كيقبـاد بـه رسـم خلعـت نـزد زال             در ميان تحفه  . تر دارند   هاي زيباتر و گران قيمت    پارچه
خورد كه نشان از سرعت پيشرفت بافت پارچه ي نيز به چشم مي هاي زرين گرانبهاي  فرستد پارچه مي

. ي پادشاه مورد نظر دارد گيري تا دورهاز ابتداي شكل

يكـي جامـه شهريـاري بـزر           ز ياقـوت و پيـروزه تـاج و كمر... 
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بگستـرد زربفـت بـر مهـد بـر            يكي گنج كش كس ندانست مر

تـان سـام            كه خلعت مرا زين فزون بود كامفرستـاد نزديك دس

)170-169و2/72-73/167(

-هايي خـاص ، معـروف مـي   يابد كه برخي از شهرها به داشتن پارچهنساجي تا بدانجا رونقي مي    
هاي پهلوي يا شـشتري از ايـن        شود و جامه  حرير يا ديباي چين ، كه بارها به آن اشاره مي          . گردند  

:هاي معروف قرار دارد  شمار هداياي خسرو پرويز به قيصر اين پارچهدست است در

... از آن چنـد زربفت گوهر نگـارز ديباي چيني صد و چهل هزار           

...ي پهلـويز مصـري و از جامهز هنـدي و چينــي و از بربـري            

 بـر قيصــر نـامــدارفرستــاد سيصـد شتـروار بــار             از ايــران

)3360و3358و9/209/3355(

ي امور اقتصاديها در زمينهسياست حكومت

ها توجه به باال رفتن سطح درآمد و نيز توسعه اقتصادي از جمله مسائلي است كه در همه دولت                 
 سـرمايه و    گيرنـد تـا   در شاهنامه نيز شاه و درباريان تالش خود را به كار مـي            : شود  بدان توجه مي  

 البته الزم به ذكر است با توجه        -ها نه تنها آسيبي نبيند بلكه افزايش نيز بيابد          درآمد صاحبان پيشه  
داران بـزرگ  ها بيـشتر بـراي سـرمايه   هاي كوچك اين تالشبه فقر حاكم به زندگي صاحبان پيشه 

ها را ، در ايـن      ولتتوان بيشترين برنامه ريزي اقتصادي د     نتيجه بخش خواهد بود به طوري كه مي       
توان به مواردي از جمله موارد      ها مي از جمله اقدامات دولت   . قاله ، مربوط به بخش تجاري دانست      م

:ياد شده اشاره نمود 

ايجاد امنيت مالي و جاني) 1

پناهي مردم و عدم امان ملل اطراف و ساكنان ساير مناطق ، بي، حمالت بيابتدايي بودن قوانين
گردد به همين جهت    هاي مشخصي مي  در دفاع از خود موجب غارت و از بين رفتن سرمايه          توانايي  

-مايهگيرند تا امنيت جاني و مالي صاحبان سر     ، تالش خود را به كار مي      ها با اتخاذ تدابير ويژه    تدول
م بينيبه طور مثال در داستان بيژن و منيژه رستم را بازرگاني مي           . هاي كوچك و بزرگ تأمين گردد     

اش از دستبرد ي او آن است كه پول و دارايي   توران شده و به ظاهر دغدغه      كه با سرمايه خود راهي    
. كند دزدان در امان بماند و اين پيران كه امنيت الزم را براي وي ايجاد مي
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ي تواند يكي از علل به وجود آمدن آنان باشـد در همـه            اين دزدان كه فقر موجود در جامعه مي       
ها وجود دارند به طوري كه برخي از نمودهاي ناامني به وجود آمده از سوي آنها را در روزگـار         رهدو

. توان مشاهده نمود اردشير و بهرام گور و هرمزد مي

كننـد و ظـاهراً از قـدرت و سـازماندهي           رسد دزدان امنيت الزم را از مردم سلب مي        به نظر مي  
گردند ؛ چرا كه در داسـتان بهـرام گـور و          براي دولت محسوب مي   خاصي نيز برخوردارند و معضلي      

: دختر گوهر فروش بهرام نگران دزديده شدن اموال خود به دست دزدان است 

جويچنين اسپ و زرين ستامي بكوي        بدزدد كسي من شوم چاره

)7/350/786(

طور كـه در زمـان اردشـير    مانشود مرگ است ه   مجازاتي كه معموالً دزدان در نظر گرفته مي       
:گيرد اين كار صورت مي

بنيكي ز يزدان همي جست مزد         كه ريزد بوم و برخون دزد

)7/136/450(

اسـت  ي دزدان يا سلول ويژه دزدان وجود داشته       ي هرمزد ، زندان ويژه    رسد در دوره  به نظر مي  
اند و مجازات آنـان در بيـشتر مواقـع در           شدهيا به بيان ديگر دزدان در بند خاص خود نگهداري مي          

. روزگار اين شاه به دار آويختن است 

ناامني موجود در جامعه تنها به دليل وجود دزدان نيست ؛ گاهي نيز در اثـر حمـالت دشـمنان                    
شوند و امنيت اقتصادي و اجتمـاعي جامعـه از ميـان            اموال و زن و مرد و كودك به غارت برده مي          

:دهد ي مغوالن در روزگار انوشيروان رخ مياتفاقي كه در اثر حمله. رود مي

 وز آزاد مردي كم انـديشه بـودود        ـسپاهي كه شان تاختن پيشه ب... 

از ايشـان بـدي شهـر ايـران و بيـم         نماندي بكس جامه و زر و سيم

سيدي نماندي بجـايپـاي         بهامـون رزن و مـرد بـا كــودك و چـار

)8/72/345-347(

-توان يكي از علل حضور سربازان در كنار چوپانان براي نگهباني رمـه            بنابر آنچه گفته شد مي    
هاي ناشي از حمـالت دزدان      گونه ناامني  وجود اين  - در داستان اكوان ديو    -افراسياب را   هاي اسب   

. و دشمنان و غارتگران عنوان كرد 
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اي ضمن دستورات بـسيار ، فرمـاني مبنـي بـر حـضور              ز پس از پيروزي بر دارا ، نامه       اسكندر ني 
كند كه جان و مـال مـردم از دزدان در امـان             پاسبان در بازار و مرزبان در مرزهاي كشور صادر مي         

تواند تا حدودي امنيت را در جامعه برقرارا نموده ، آرامش را به مردم بـه ويـژه                  اين شيوه مي  . باشد  
.  ضعيف ببخشد قشر

مداريـد بـازار بي پاسبـان           كه راند همي نام من بر زبـان... 

ويشـمرزبان مرز خويش           پديد آوريد اندرين ارز خمداريد بي

 بمانيد شـادان دل و سودمنـدبدان تا نباشد ز دزدان گزنـد          

)6/406/436-438(

ي ديگر به ايجاد امنيـت در جامعـه كـه در          اهنامه ، بيش از هر دوره     ي تاريخي ش  حاكمان دوره 
، عالقـه و توجـه نـشان        ه شهرنشيني گسترده نزديك شـده اسـت       ها ب اين زمان بيش از ساير دوره     

هـا در ايـن زمـان بيـشتر         هـا و محلـه    ها و كنترل وضعيت كوچه    حضور پاسبانان در شب   . دهند  مي
بـالطبع در  . انـد  آوردههاي خود بر زبان مي   زان ظاهراً نام شاه را در پاس      اين سربا . شود  مشاهده مي 

توانـد نـشان از   هاي اقتصادي را نيـز دربرگيـرد كـه مـي         تر ممكن است بازار و مكان     سطح گسترده 
از جملـه كارهـايي كـه پادشـاهان در          . ها به آرامش و امنيت مردم جامعـه دارد          اهميت دادن دولت  

در انجام آن دارند اطمينان دادن به مردم در ايجاد امنيت اقتـصادي اسـت و         جشن تاجگذاري سعي    
اينكه كسي به موقعيت و جايگاه اقتصادي ايشان تعدي نخواهد كـرد ؛ چراكـه ايـشان بـه عنـوان                     
حاميان مردم در صحنه ، حضور خواهند داشت اين عهدهاي اقتصادي آغـاز حكومـت را در جـشن                   

از آن جمله است گفتار شاپور اردشير كه پادشاه . بينيم خي ، بسيار مي  ي تاري تاجگذاري شاهان دوره  
:كند را پاسبان اموال مردم معرفي مي

انــچو من ديدم اكنون بسود و زيان           دو بخشش نهان شد اندر مي... 

يكــي پـادشــا پـاسبـان جهـــان           نگهبــان گنـج كهـان و مهـان

)7/195/7-8(

شود كه امنيت مالي مردم را تأمين نمايد و از آگندن خزانه از ثـروت مـردم   هرام گور نيز متعهد مي    ب
:دوري كند 

همه پادشاهيد بر چيز خويش            نگهبان مرز و نگهبان كيـش
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ا            خنك مـردم زيرك و پارسـابفرزنـد و زن نيـز هـم پادش

      كه ار گنج درويش ماند برنجج      نخواهيـم آگنــدن زر بگنـ

)7/306/47-49(

هاي اقتصادي با ساير ملتتالش در ايجاد روابط گسترده) 2

طور كه پيشتر بيان گرديد سعي حاكمان مناطق مختلف بر آن اسـت كـه در آن حـد امكـان                     همان
ها و كاروانيان   انايجاد امنيت براي كارو   . هاي اقتصادي را فراهم سازند      شرايط مناسب براي فعاليت   

ي روابـط   و استقبال مردم از اين بازرگانان نشانگر نگرش مثبت حاكمان مناطق مختلف به توسـعه              
گيرند تا سالمت بازرگانان و اموال ايـشان  اقتصادي است و در همين راستا تالش خود را به كار مي         

.تضمين گردد و خطري متوجه آنها نباشد 

تيي ماليااتخاذ تدابير ويژه) 

رسد شاهان براي دريافت ماليـات از طبقـات         با توجه به آنچه در اين مقاله آمده است به نظر مي           
كنند تا به اين وسيله نيـاز پـولي دربـار برطـرف گـردد و در                 اي اتخاذ مي  مختلف جامعه تدابير ويژه   
.هاي دريافتي به صورت وام در اختيار گروهي خاص قرار گيرد مواردي نيز همين پول

تعيين ماليات بر محصوالت مختلف) الف 

هايي اسـت كـه در هـر    اي كه هستند از جمله اقدام    دريافت ماليات از مردم در هر سطح و طبقه        
آيد ، در شـاهنامه     دولت و سرزميني مورد توجه است و عاملي براي بهبود وضعيت جامعه بشمار مي             

شـود و بـسيار نيـز      مـي  ها نگريسته ادي حكومت هاي اقتص نيز به اين كار به عنوان يكي از سياست        
مورد توجه است ؛ چراكه منبع اصلي افزايش ذخاير مالي كشور ، مالياتي است كه با عناوين مختلف       

بيـشتر ماليـات   « هـا  گردد كه البته ظاهراً براساس اسناد تـاريخي ايـن ماليـات           از مردم دريافت مي   
.  ( ي فراوانـي بـر ايـن قـشر جامعـه وارد كـرده اسـت         و بالطبع فشار مال   » روستايي بود تا شهري     
 )238: ويسهوفر ، ايران باستان 

در . هاي متفاوت دريافت ماليات را نيز در پي خواهـد داشـت      هاي مختلف حكومت ، روش    شيوه
دنيوري ، اخبـار    . ( ها متفاوت است    هر سرزمين ، در اين مقاله نوع ماليات و ميزان آن با ساير ملت             

-سـوم تـا يـك   شود در ابتدا يـك ميزان اين نوع ماليات كه سهم شاه ناميده مي         ) 75-76: طوال  ال
در دوره انوشيروان اين قـانون  . دهد كاهش ميدهمچهارم محصول بوده است كه قباد آنرا به يك

هـاي كـشاورزي ،   گردد پس ار تعيين مساحت زمين  شود و مقرر مي   مالياتي به دستور وي حذف مي     
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در داسـتان شـاپور اردشـير نيـز بـه دسـتور او از       . دوم بر هر جريب معين نمايند اتي معادل يك مالي
شده است كه ظاهراً به گفته خـود وي         ام محصولشان به عنوان ماليات دريافت مي      سيدهقانان يك 

:ي اردشير نيز چنين بوده است شيوه

 شمـا ناگزيـربجـاي آورم باهمان رسم شـاه بلند اردشيـر             

ز دهقان نخواهم جوازي يكي              درم تا بلشگر دهـم انـدكي

)7/196/20-21(

در صورت نياز افراد به بذر يا چاپار دولـت آن را  : شود از ديگر دستورات وي به موارد ذيل اشاره مي   
هاي باير ماليات تعلّق    نهاي باير آباد گردد زيرا به زمي      تأمين خواهد كرد تا به اين وسيله تمام زمين        

:گيرد نمي

چارپاي           بهنگام ورزش نبـودي بجايكسي را كجا تخم گر

ز گنـج شهنشـاه بـرداشتـي            وگرنه زمين خـوار بگذاشتي

هاي كهـن پراكنده شد رسم اندر نبودي سخـن           بنا كشته

)8/57/75-77(

درم ، نخلـستان نيـز بـه       ي بهره برداري اسـت شـش        حصول آن آماده  ماليات باغ انگوري كه م    
ها از هر ده درخت يك درم به خزانه بايد پرداخت ، گردو و ساير ميوههمين ميزان، از درختان زيتون 

:شود 

گزيـت رز بــارور شـش درم            بخرما ستان بر همين بد رقم

 در مهرگان شاخ بودي بباردار            كهزريتون و جوز وز هر ميوه

زده بن درمي اسيدي بگنـج             نبودي جزين تا سر سال رنـج

)8/57/78-80(

:گردد ها معموالً هر سال و در سه قسط يعني هر چهار ماه يك بار وصول ميدريافت ماليات

كسي بر كديـور نكردي ستـم            سالي به بهـره بود ايـن درم

)85-8/58/84(ـودي بديـوان شـاه            ازين بـاژ بهري بهـر چار مـاهگزارنـده ب
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ي غير كشاورز نيز به نسبت از ده درم تـا چهـار درم در سـال    دريافت ماليات از صاحبان سرمايه   
:كند تفاوت مي

  نديدي غم رنج و كشت و درودكسي كش درم بود و دهقان نبود       

ـاردارــه درم تـا چهــار          بســالي ازو بستــدي كـبـر انــدازه از د

)8/57/82-83(

در اين فرمان مالياتي ، مجازات كساني كه قانون مشخص شده از سوي شاه را نپذيرند و سـاده                
:اهميت بينگارند به دار آويختن مشخص گرديده است و بي

اين كار دشـوار خواركسي را كه باشد برين مايه كار          اگر گيرد 

كنم زنده بردار جايي كه هست          اگر سرفرازست و گر زير دست

)8/61/139-140(

اي از مردم ماليات دريافت كتد كه كند به گونهي پادشاهي خود تالش ميبهرام گور نيز در دوره    
و پس از مـدت كوتـاهي       ي به كار گرفته از سوي ا      فشار چنداني به ايشان وارد نشود ، هرچند شيوه        

. گـردد  هايي را از طرف مردم به دنبـال دارد و وي مجبـور بـه ايجـاد تغييراتـي در آن مـي           كژروي
براساس فرمان وي مأموران بايد به مدت شش ماه از مردم ماليات دريافت كنند و در شش ماه دوم          

:به ايشان باز گردانند 

 زيردستـان درم خواستي وزانكه شش ماه ديوان بياراستي           

 بديـوان ستاننـده با فـرّ و تـاجنهادي بران سيـم نام خـراج            

...اد ـم شـ نبودي ستاننده زان سيشش ماه بستد بشش باز داد            

پر از رنج گشتند و پرخاشجويز پـرّي بكـژّي نهادنـد روي              

)2521و7/449/215-2517(

حذف ماليات در شرايط ويژه

شود حذف ماليات در شـرايط      هاي اقتصادي كه معموالً به كار گرفته مي       يكي ديگر از سياست   
 يا زمـان تاجگـذاري      تواند هنگام بروز قحطي يا آفت ، مرگ افراد و         ويژه است اين شرايط ويژه مي     

ـ      فقرا و درويشان نيز معموالً از پرد      . پادشاهان باشد  ي از دولـت مـستمري      اخت ماليات معافنـد و حت
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هـاي گونـاگون    هاي دولتي را به صـورت شـكرانه و صـدقه          ؛ به طوري كه حمايت    كننددريافت مي 
هـا ، از بـين بـردن نيروهـاي     هاي مختلف چون پيـروزي در جنـگ  كنند كه به مناسبتدريافت مي 

 به تعداد بسيار زيـاد درويـشان و         گردد ولي با توجه   اهريمني و يارستن از خطري بزرگ پرداخت مي       
توان به دوقطبي بودن اجتماعات به دو قشر ٍثروتمنـد و نيازمنـد كـه ناشـي از                  هاي فقير مي  خانواده

تـوان عمـل شـكرانه دادن بزرگـان را      اگرچـه مـي   . تقسيم غلط سرمايه و ثروت ملّي است پي برد          
ريـزي اقتـصادي   از ضعف برنامهناشي  ست ولي بايد گفت كه آن       نشانگر روح بلند انساني ايشان دان     

، خواه ناخواه گروه بسيار زيادي از فقيـران را   اي خاص  جمع شدن ثروت در دست عده      چراكه. است  
دهد كه براي امرار معاش ممكن است دست به انجام هر كاري بزنند و اين عمل امنيت       تشكيل مي 

توانـد  ين مورد نيـز مـي  اندازد كه ا  يداخلي كشورها را چه از جنبه اقتصادي و چه سياسي به خطر م            
هـا بايـد در نظـر    ي بهبود وضعيت اقتصادي خانوادهها در زمينههايي باشد كه دولت  سياستيكي از   
. بگيرند 

دهند زمان  از جمله مواقعي كه معموالً شاهان به حذف ماليات عالقه نشان مي           :تاجگذاري) الف  
ي سـلف خـود     رعايـا را از بقايـاي ماليـاتي دوره        «ي  ت به اين معني كه در چنين روز       تاجگذاري اس 
به كمك بخشي از خراج حمايت طبقه       و   ) 143 : 1383يستين سن ،    كر( » . كردند  معاف مي 

هاي دايمي و سنگين دچار فقر شديد بودنـد بـه    عامه را كه به طور معمول به خاطر پرداخت ماليات         
دشاهاني كه هنگام تاجگذاري در سخنراني آغازين خـود  از جمله پا. كردند  هواداري خود ترغيب مي   

بـه مـدت پـنج سـال بـه      گويند به طور مثال اسـكندر      از حذف ماليات و يا كم كردن آن سخن مي         
:گويد چيزان سخن ميبيحمايت از 

نخواهيم باژ از جهان پنـج سال          جر آنكس كه گويد كه هستم همال

       ز دارنـده چيــزي نخواهيــم نيــزبدرويـش بخشيم بسيـار چيـز    

)7/6/8-9(

تواند جذب هواداران بيشتر شود ميهدفي كه از حذف ماليات در آغاز سلطنت شاهان دنبال مي 
بروز قحطي و خشكسالي از ديگر مواردي است كـه شـاهان را    . و ايجاد محبوبيت نظام جديد باشد       

، هنگامي كه خشكسالي به مدت هفت سال مناطق    پيروز. كندمييات از نيازمندان    وادار به حذف مال   
كند فرماني بدين شرح به سراسر      سازد و مردم را به فقر دچار  مي        تحت فرمانش را ويران و باير مي      

:نمايد جهان صادر مي
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. در تمام مدت زمان خشكسالي دريافت ماليات از مناطق مختلف جهان ممنوع است -1

. ه انبارهاي موادغذايي بايد براي مصرف مردم تخليه شود  در اين مدت كلي-2

هاي موجود در انبارهاي ثروتمندان به قيمت دلخـواه ايـشان از سـوي دولـت بـراي              تمامي غله  -3
. واگذاري به مردم خريداري شود 

ي انبارهاي دولتي غلّه را به روي مردم بگـشايند و          كارداران مناطق تحت فرمان بايد درب كليه       -4
. نياز ايشان را برطرف سازند 

 اگر در مناطق تحت فرمان شاه كسي از گرسنگي بميرد در حاليكـه انبارهـاي غلّـه آن منطقـه                     -5
. انباشته از موادغذايي باشد مجازات كاردار آن سرزمين مرگ خواهد بود 

تان برگرفــزيت از جهـــراج و گــخشهنشاه ايران چو ديد آن شگفت            ... 

ـانـران و مهـــر كهتـــد بــببخشيـنبــار بـودش نهــان             بهرسـود كـه ا

داران بـا دستگـاهــامـــه اي نــــ  كـخـروشـي بـرآمــد ز درگـاه شــاه           

دــــج آكنيـــروز گنــار پيــــزدينـغلـــه هــرچ داريـد پيــدا كنيــد  

هــ، گوسفنـد و گلـــاو و گـرر گـــوگ دارد نهــاني غلـه              س كـههـر آنكـ

واستـانور بي نــوردني جــه از خــكشـد كه او را هواسـت             بفـرخي فـرو

ايامـهــــازان يكـي نــرستـاد تــفاي            ي و خـود كامــهـار دارـبهـر كـ

ازـه هستش نيــكس كـرآنــ بگيتي برگشـاينــد بــاز          ــه انبــارهـا بـكـ

ـانــرمـرد و زنـــرنــا و از پيـــز بــرد بنيـافـت نـان          ـر بميـــگكسـي

ـوارـرفـت خـزدان گــار يــــكجـا كدار              انبــارن خـونتريـزيـم ز تــــب

)8/10/61-70(

: نويسدكند و چنين ميزه اشاره ميي ايران در زمان ساسانيان نيز به اين خراج بخشي فيرونويسنده

هاي مخصوص  فيروز در ايام قحط و غالملت را عموماً از اداي خراج ارضي و باج شخصي و ماليات                
كريـستن سـن ، ايـران در سـرزمين          ( » . ر تحميالت و عوارض معـاف كـرد         خيريه و بيگار و ساي    

 )149: ساسانيان 
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بروز آفات و از بين رفتن محـصوالت كـشاورزي در اثـر آن و    :بروز آفات و بالياي طبيعي ) ب
كند و دولت به امـر كـامالً آگـاه          نيز سرما و برف صاحبان كشتزارها را از پرداخت ماليات معاف مي           

به دستور او صاحب كشتزار و باغ و        . شويم  مان انوشيروان نيز با چنين مواردي روبرو مي       است در فر  
زمين آبادي كه ملخ بدان هجوم آورده باشد و يا از برف و سرما يخ زده و يا در اثر گرمـا سـوخته و              

. خشك شده و يا دچار خشكسالي شده باشد از پرداخت ماليات معاف است 

ابد بشـخـ و گـر تف خورشيـد ت ملـخ         بجايي كـه باشـد زيـان

زندـبـدان كشتمندان رسانـد گدگـر تـف بـار سپهــر بلنــد          

رّم دژمـ ز خشكي شود دشت خهمـان گـر نبـارد بنـور و زنم         

مخواهيد با ژاندران بوم درست         كه ابـر بهـاران ببـاران شسـت

)8/60/129-132(

هـاي ناشـي از آفـات و     جبـران خـسارت   :هاي ناشي از بالياي طبيعـي     جبران خسارت ) ج
:بالياي طبيعي نيز در دستور مالياتي بهرام گور خطاب به كارگزاران مناطق زير نفوذ آمده است 

زي كشتمندان بشخـــرد سبــچه جايي بپوشد زمين را ملخ           ب

رمــوده آواز دهــور ز فـ      بكشــازده     تـو از گنــج تـاوان او بـ

)7/450/2540-2541(

حساسيت و اهميت اين كار تا بدانجاست كه در صورت ناآباداني زميني كـه در قلمـرو ايـن پادشـاه           
توجهي زيردستان و كارگزاران حكومتي باير مانده ، عامل آن منطقه زنـده بـه               است و به دليل   بي      

. گور خواهد شد 

رومنـد راهــي بــودــابـــ وگــر نن گـور گاهي بـود          وگـر بـر زميـ

ايگــان و مهــانــرومـــزميـن فه ناكشتـه باشـد بگـرد جهـان          ـك

ژه پروردگـار منسـتــر ويـــ و گـكسـي كـو بدين پايكـار منسـت        

نشيمن مبادش نشستادش ـــ مبكنم زنده در گور جايي كه هست        

)7/450/2542-2545(
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هاي وارد شده به ماليات دهنـدگان      هاي جبران خسارت  يكي از راه  :اعطاي وام به نيازمندان   ) د
در . هـاي بـاير اسـت     ي زمـين  ي شاهي به ايشان به منظـور بازسـازي دوبـاره          اعطاي وام از خزانه   

دهد اگر زميني در اثر وي فرمان مي. هاي اقتصادي انوشيروان به اين نكته تكيه شده است   سياست
هايي اتفاقات طبيعي باير شده عالوه بر اينكه نبايد مشمول ماليات گردد بلكه به مالكان چنين زمين

. ي مملكت به صورت وام پرداخت گردد هم بايد مواد مورد نيازشان از بودجه

باران نشستاران بـر بهـــه ابـــمخواهيد باژاندران بوم و ژست          ك

انرا ز گنـجــد گــارنــد كــز تخـم پراگنـده و مـزد رنـج           ببخشي

)8/60/132-133(

و يا به دستور بهرام گور نيز افرادي كه نيازمند وسايل و ابزار كشت و ورزند بايد نيازشـان از سـوي               
:دولت برطرف شود

ي مكـاوــ او تبنـدي و زفتاــكسي كو ندارد بر و تخم و گاو           تـو ب... 

د برنـجــا نبـايـــج           كس از نيستي تبخـوبي نـوا كـن مـر او را بگن

اشـد كسـي بـر هـوا پادشـاـــگر ايدونـك باشـد زيـان از هـوا            نب

)7/450/2537-2539(

 و مالكان به امر كشاورزري با توجه به ساختار جامعه در اين مقاله ، بيشترين توجه حاكمان          :نتيجه  
ي بزرگتـرين زمينـداران و دامـداران    و دامپروري معطوف است به طوري كه خود اين افراد در زمره    

، كشت غالت براي برطرف ساختن نياز غذايي اوليه مردم است        مقصود از كشاورزي  . گيرند  رار مي ق
ر ايـن راه نيـروي فراوانـي صـرف          شيوه كشاورزي نيز به صورتي كامالً ابتدايي است و معمـوالً د           . 
شـود و ظـاهراً انـواع    ي كشاورزي در شاهنامه ياد   مـي       از باغداري به عنوان زيرمجموعه    . گرددمي

.شود ، كشت و نگهداري مييوه با توجه به شرايط آب و هواييمختلف درختان م

هاي فراواني را به خود     مايهدامپروري نيز در كنار كشاورزي به عنوان شغلي سودآور ، افراد و سر            
داشـتن دام  . ها بزرگترين دامداران هستند    هاي باالي حكومت  شاهان و افراد رده   . سازد  مشغول مي 

. هاي فراوان و بازديد از آنها در شاهنامه به صورت يكي از تفريحات در شاهنامه آمده اسـت                   و گله 
ايـن  . يابـد   گاو ، گوسفند اختصاص مي    بيشترين سرمايه در بخش دامپروري به امر پرورش اسب ،           

ي خاصـي نـدارد   خورد و اختصاص بـه دوره ي سرمايه گذاري در سراسر شاهنامه به چشم مي        شيوه
اگرچه سيستم ابتدايي زندگي در اين مقاله بيشتر با مشاغلي مثل نگهداري دام و كاشت غلّه سازگار    
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عي مثل آهنگري ، نساجي هـستيم كـه        گيري صناي است اما ، هرچند به صورت ابتدايي شاهد شكل        
شرايط خاص جوامع و فضاي نظامي حاكم بر آن و لزوم ساخت ابزار جنگي ، لباس براي سـربازان                    

و در نهايت بايد اين گونـه گفـت كـه در            . ها بيشتر توجه شود     شود به اين نوع از صنعت     باعث مي 
معه قرار دارد و ديگر اقـشار بـراي        شاهنامه ثروت به طور معمول در دست گروهي اندك از افراد جا           

براسـاس شـاهنامه در زمينـه    . به دست آوردن شرايط مساعد بـراي زيـستن بايـد بـسيار بكوشـند       
هاي اقتصادي مردم و صاحبان سرمايه      كوشند شرايطي مناسب براي فعاليت    ها مي اقتصادي ، دولت  

 جاني ، تالش در ايجاد -امنيت مالي ايجاد : توان به مواردي اشاره نمود  ايجاد كنند كه از جمله مي     
هـاي اقتـصادي و گـردش    ها به منظـور گـسترش فعاليـت   ي اقتصادي با ساير دولت   روابط گسترده 

كه به صورت تعيين ماليات بر محصوالت و نيـز حـذف آن در              ( سرمايه ، اتخاذ تدابير ويژه مالياتي       
و ) يابـد   بالياي طبيعي باشد نمـود مـي      تواند هنگام تاجگذاري و يا بروز آفت و         شرايط ويژه كه مي   

تـوان  در آخر مي  ) .به صورت اعطاي وام به نيازمندان       ( هاي ناشي از بالياي طبيعي      جبران خسارت 
 دامداري معرفي كرد كه ثروت در دسـت  -ي شاهنامه را به لحاظ اقتصادي جامعه كشاورزي     جامعه
ي براي اين گروه اندك از جامعه بـه كـار     اي خاص قرار دارد و بخش عظيمي از نيروهاي انسان         عده

ي انوشيروان از مـوزه فروشـاني        اگرچه در دوره   -ي شاهنامه وجود دارد     مشغولند و فقر در سه دوره     
ايـن  . توانند بپردازند و اين خود جاي ترديد اسـت  ي لشگري را مي   آيد كه هزينه  سخن به ميان مي   

اي و چـه    ن دانست كه چه براي دور ساختن حادثـه        تواشماري مي هاب بي نكته را از پرداخت صدقه    
اي به عبـارت ديگـر جامعـه ، جامعـه      . گردد  به منظور شكرانه به قشر وسيعي از جامعه پرداخت مي         

است دوقطبي كه در يك سوي آن گروهي اندكي از تمام مواهـب زنـدگي برخوردارنـد و در سـوي        
طي تقريبـاً مـساعد بـراي زيـستن بايـد          ديگر طيف وسيعي از گرسنگان براي به دست آوردن شراي         

همواره در تالش باشند و در خاتمه سخن بايد يادآور شويم با اين همه ، شاهنامه ، تصويري اسـت                    
از شكوه و اقتدار هميشگي سرزمين كهن ايـران و قـوم ايرانـي اسـت و سـاختارهاي زيـادي را در                    

دنيا با اين مسأله دست بر گريبان است و دارد از جمله ساختار اقتصادي ، كه امروزه      زندگي بيان مي  
-اميد است اين مقاله بتواند گشاينده گره. در صدد راهكارهايي بر توسعه و پيشرفت اقتصادي است        

. اي از مسائل علمي ، فرهنگي و اقتصادي باشد 

منابع 

شناسـي  انجمـن ايـران   : ، تهـران  ، ترجمه ژالـه آموزگـار  ارداويرافنامه)1372(، فيليپ   ژينيو -1
. فرانسه 
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 ،  تاريخ زندگي اقتصادي روستائيان و طبقات اجتماعي ايران       ، غالمرضا ،    پور انصاف -2
.انديشه : چاپ دوم، تهران

- ، ترجمه كـاظم كـاظم      ي ساسانيان تحقيقاتي درباره )1351(، كنستانتين    انيوسترانتسف -3
. بنگاه كتاب : زاده، تهران

. دانشگاه تهران : ، تهران ، جلد يك ، چاپ دوم مهر در ايرانتاريخ)1375(، ملكزاده  بياني-4

.فروغ آزادي : ، تبريز ، چاپ دومجامعه شناسي ادبيات فارسي)1380(اكبر ، علي ترابي-5

تــاريخ ثعــالبي )1368(، ابومنــصور عبــدالملك بــن محمــد اســماعيل  ثعــالبي نيــشابوري-6
. نقره : ش محمد فضائلي ، تهران ، به كوش) غرراخبار ملوك الفرس و سيرهم(

. مركز: ، چاپ اول، تهران درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي)1372(، سعيد  حميديان-7

. قطره : ، تهران ، چاپ ششمشاهنامه فردوسي)1382( ، سعيد  حميديان-8

بنيـاد  : ن   ، ترجمه صادق نشات ، تهرا      اخبارالطوال)1346(، ابوحنيفه احمد بن داوود       دينوري -9
. فرهنگ ايران 

. اميركبير: ، جلد يك، چاپ چهارم ، تهران تاريخ اجتماعي ايران)1371(، مرتضي  راوندي-10

. دانشگاه تهران : ، تهران امنميرم از اين پس كه من زنده)1369(، غالمرضا  ستوده-11

آواي : ، تهـران    ول، چاپ ا  جامعه شناسي در ادبيات فارسي    )1378(اهللا  ، هدايت  ستوده -12
.نور 

:  ، چاپ اول ، تهـران        تاريخ كشاورزي در دوران ساسانيان    )1380(، طوبي   پور فاضلي -13
. پژوهنده 

مه غالمرضا رشيد ياسمي،     ، ترج  ايران در زمان ساسانيان   )1383(، آرتور    كريستين سن  -14
. نگارستان : ، تهران چاپ اول

. بنياد فرهنگ ايران :  ، تهران ي درخت آسوريكمنظومه)1346( نوابي ، ماهيار -15
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*دكتر آرمين فاضل زاد

 **مريم خليل خانه

بررسي انواع با هم آيي هاي واژگاني 
رجمه آن توسط فريدريش روكرت از نگاه نظريه ترجمه يوجين نايدا در چارچوب نظريه در شعر چند گفتار اندر زادن زال از شاهنامه و ت

ترجمه مكتب اليپزيگ

چكيده
شكي نيست كه زبان و ادبيات فارسي تأثيرات بسزايي بر ادبيات غرب نهـاده اسـت و در ايـن                    

. نـي اسـت  ميان ادبيات كهن اين مرز و بوم خود احيـاء كننـده فرهنـگ و سـنن ايـران و قـوم ايرا          
فردوسي بزرگ به عنوان نماينده ادبيات حماسي ايـران بـا بـه جـاي نهـادن اثـر گرانبهـاي خـود،                   
شاهنامه، كه هزار و صد سال از تولد آن مي گذرد، توانست به شايـستگي زبـان و فرهنـگ قـومي                    

همـاره  ايران را از گذشته تا كنون، در اين اثر عظيم منعكس سازد و نگاه منتقدان و پژوهشگران را              
پژوهش حاضر نيز در كنار ساير پژوهش ها پيرامون اثر اين شاعر بلندآوازه بـر آن                . بر آن جلب كند   

بر اين اساس نگارندگان در تحقيق      . است تا با نگاهي نو به اشعار وي، خوانشي جديد به دست دهد            
يپزيگ برآننـد   حاضر با مدد از نگاه نظريه يوجين نايدا به ترجمه و چارچوب نظريه ترجمه مكتب ال               

تا با سرلوحه قرار دادن اين الگو، انواع با هم آيي هاي واژگاني را در شاهنامه و ترجمـه آن توسـط                      
فريدريش روكرت، شاعر و شرق شناس آلماني، پيرامون چنـد گفتـار انـدر زادن زال از شـاهنامه را                    

نگ آلماني توصيف نمايد و اين جستار مي كوشد تا جايگاه شاهنامه را در زبان و فره     . بررسي نمايند 
. رويكرد جديدي را در پيكره متون شاهنامه ارائه دهد

 شاهنامه، ادبيات فارسي، ادبيات آلماني، روكرت، نايدا:كليد واژه ها
مقدمه 

 و تـاريخ   و ايرانـي  ايـران  و هويت  م ابوالقاسم فردوسي، نماد   ـسخن درباره اينكه شاهنامه حكي    
دانــ بنـت كه پرداختـن و بي چون چراسـ روشانـآنچنت، ـي اسـان ايره ها و آرمان هايـانديش

* ت علمي گروه زبان آلماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي أعضو هي
** دانشگاه فردوسي مشهد ) گرايش آزفا( شناسيدانشجوي كارشناسي ارشد زبان

** دانشگاه فردوسي مشهد ) گرايش آزفا(دانشجوي كارشناسي ارشد زبان شناسي
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هـر  ...  و   ادبيـات ،  زبـان ، اسـطوره،    فلسفه،  جغرافياتاريخ،  .مايه فخر و مباهات هر ايراني است      
در نشان دهد،  تبيين و تفسير وجود ايراني را       قابليتطبيعي و فراطبيعي كه     و پر مفهوم    گستره مهم   

 اين در حالي است كه اين شاهكار حكيم توس بـه هـيچ عنـوان مرزپـذير                  است و شاهنامه جستني   
قالب هاي پيشين نمانده است و علي رغم كم توجهي ما ايرانيان بـه ايـن اثـر جـاودان و مانـدگار،          

. همواره مورد توجه و تحسين غير ايرانيان بوده و هست
 جهانيان شناخته شده است و براي، خيام و موالنا حافظ، سعدي،  از   تربيشبزرگ، بسيار   فردوسي  

اين شاعر گرانقـدر  ، آنگونه كه بايد، سروده هاي ارزش و اعتبار دارد؛ حال آنكه هيچ كس تا به حال      
. را به تعريف در نياورده است استهمه ويژگي ها و مختصات ايران و ايرانيكه خالصه 

اين اثر گرانبهـاي فارسـي      شاهنامه از ديدگاه زبان شناسي نيز بسيار حائز اهميت است چرا كه             
 منبـع مهمـي از      ،نه تنها زبان فارسي را از نابودي رهايي بخشيد كه در پژوهش هاي نـوين زبـاني                

. واژگان زبان فارسي نيز به شمار مي رود
نگارندگان در اين مقاله بر آنند تا فريدريش روكرت، يكي از شرق شناسان بزرگ آلماني را كه                 

 فارسي به ادبيات آلمان، سهم بسزايي داشته است، به اديبـان و اهـل               در شناساندن فرهنگ و زبان    
قلم معرفي نمايند و با بهره گيري از زبان شناسي و در پرتو معني شناسي و مكاتـب زبـان شناسـي       

. خدمات بي شائبه اين شاعر اديب را از نظر بگذرانند
زبان در بطن واژگان است كه      واژگان در تمام مسائل زباني كانون توجه است و به بياني ديگر             

همه ما داراي ذخيره واژگاني اي هستيم كه به گونه اي شكل گرفته اسـت و از           . خود را مي نماياند   
عالوه بر ايـن، ايـن واژگـان        ) 1380نك اگرادي و ديگران،     . (انعطاف پذيري بااليي برخوردار است    

 هاي بافت زبان به مـدخل هـاي     ذهني، اين امكان را براي ما فراهم مي كنند كه بر حسب ويژگي            
نك مـالريو،   (واژگاني دست يابيم و معناي واژه را در ارتباط آن واژه با واژگان ديگر در زبان دريابيم                

1999 :225-209.(
مي دانيم بين دانش بشري و دانش زباني بخشي وجود دارد كه منجر بـه ايجـاد ارتبـاط مـي                     

انسان در ابتـداي درك     .  قابل درك است    و قضيه  جهان خارج در اين ميان در قالب مفهوم       . گردد
 مي فهمد و از طريق اين اطالعات پراكنده به ماهيـت  پيرامون واژه آن را ابتدا به صورت پاره پاره       

 است كه   **نتيجه اي كه اين فرآيند به دست مي آيد استنتاج         . درك روابط ميان واژگان پي مي برد      
در اين ميان ويژگي هاي حاصله در واقع همان         .  خواهد شد  در قابليت دانش زباني به حافظه سپرده      

† Concept
‡ Presuposition
§ Segmentation
** Inference
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نـك جهـانگيري،    (مؤلفه هاي معنايي هستند كه براي معناي يك واژه در نظر گرفته خواهند شـد                
1378 :23-9 .(

روكرت و زبان فارسي
فريدريش روكرت از شرق شناسان برجسته آلماني است كه به عنوان يكـي از الگوهـاي برتـر                  

. ق شناساني چون آنه ماري شيمل به شمار مي رفتاديبان و شر
وي از سـن    .  در روستايي به نام شواين فورت واقع در آلمان متولد شـد            1788روكرت در سال    

شش سالگي به يادگيري زبان هاي يوناني و التين در مدرسه اي واقع در ابرلورينگن پرداخت و به                  
زبان داشت تمامي زندگي خود را وقف درك        سبب ذوق و قريحه خاصي كه نسبت به يادگيري اين           
ترجمه آثار بزرگتـرين اديبـان شـرق چـون          . و فهم فرهنگ و سنن مشرق زمين، چون ايران، نمود         

فردوسي، حافظ، جامي و موالنا گواهي بر اين ادعاست كه هوش و عالقه وي به فراگيري زبـان و                   
). و ادامه286: 1963نك شيمل، (فرهنگ شرق منجر به خلق اين آثار گشت

روكرت به دليل عالقه ذاتي به يادگيري زبان هـاي شـرقي از همـان اوان كـودكي، در سـال                     
بعد از اتمام تحصيالت خود در رشته زبان هاي باستاني و اخذ مدرك دكترا در رشـته زبـان   ،1818

شناسي، عازم كشور اتريش گشت و اين سفر بهانه اي شد براي تحصيل در رشته شرق شناسـي و                   
ن نيز در اين ميان شهري شد براي آموختن زبان هايي چون فارسي، تركي، عربي، هندي و زبان     وي

). 17-21: 1969نك روكرت، ( هاي ديگر شرق
 شـرقي را    -، گوته، شاعر بزرگ آلمـاني، ديـوان غربـي         )1818(با توجه به اينكه در همين سال      

 را به رشـته     " تاريخ ادبيات ايران   "سروده بود و اديب بزرگ اتريشي، يوزف هامر پورگشتال، كتاب         
تحرير در آورده بود، روكرت، اين شاعر جوان آلمـاني، در ويـن بـيش از علـم ديگـري عالقـه بـه                        

). 7: 1967شيمل، (يادگيري زبان فارسي يافت
نسل جديد شرق شناسان اين دوره كه روكرت نيز از جمله آنان بود فهـم عالمانـه موضـوعات         

از نظـر ايـن گـروه تحقيـق و          . زبان شناسي و فقه اللغه ايراني مي دانـستند        شرقي و اسالمي را در      
يادگيري در حوزه شرق شناسي مستلزم زبان شناسي يعني تجزيه و تحليل تاريخي و مقايسه زبـان            

تأكيـد ايـن گـروه    . ها در قالب مقايسه تطبيقي به عنوان ابزار اصلي در اين زمينه محسوب مي شد         
كسب دانش در زبان هاي فارسي، عربي، تركي و زبان هاي وابسته به حوزه براي نيل به اين هدف   

براي دست يابي به اين هدف آشنايي به تكنيك هاي آنـاليز و تحليـل               . تحقيقات شرق شناسي بود   
). 68: 2004، لوكمن(متون تاريخي زبان هاي مرتبط از مستلزمات اين حوزه بود

شـرقي تـالش و عالقـه غربيـان در جهـت ايجـاد          يكي از نشانگان تحول در حوزه مطالعات        
1312كرسي هاي زبان عربي در دانشگاههاي اروپاسـت كـه در مجمـع كليـسايي ويـن در سـال                     



مجموعه مقاالت
٢٣٤٠

به دنبال  . ميالدي به تصويب رسيده بود ولي در اثر جريانات چند سده قبل به اين دوره موكول شد                
نـك موگـه كئـك؛    ( چـاپ عربـي شـدند   اين اتفاق دانشگاههاي اروپا از جمله آلمان داراي امكانات  

).  و ادامه110: 1987
در اين دوره دولت اتريش براي نفوذ به ناحيه بالكان و رقابت با روسيه بـه اقـدامات ويـژه اي                     

هـدف  . دست زد كه آن روي آوردن به مطالعات اسالمي و تأسيس آكادمي  شرق شناسي وين بود                 
ي به  سمت آشنايي با ميراث شرقي و ارائه خدمات           از تأسيس اين آكادمي نيز تشويق جوانان اتريش       

تالش هاي بهينه شرق شناسي اين دوره اتريش، ژوزف هامر پورگشتال را نبايد در اين    . خارجي بود 
وي در اين دوره مركز تحقيقاتي علمي با هدف مطالعه زبان و ادبيات شرقي در               . دوره ناديده گرفت  

او كه عالقه وافـري  . صه در ادبيات آلمان به شمار مي روداتريش ينا نهاد كه گام مهمي در اين عر        
به شرق و فرهنگ و ادبيات شرق داشت با تأسيس مجله شرق غربي ها را ترغيب كرد تـا در ايـن                      

). 36-38: 1370نك كوهن؛(زمينه به كسب دانش بپردازند و آگاهي هاي خود را افزايش دهند
 ترجمه هـاي جديـد از بخـش هـاي مختلـف      ،بوداعتقاد ديگري كه در اين ميان حائز اهميت  

اين پيـشرفت هـا باعـث شـد كـه عـالوه بـر        . ادبيات كالسيك ايران بود كه در اين دوره آغاز شد        
پژوهشگران آلماني كه فريدريش روكرت نيز از جمله آنان بود توجه ساير پژوهشگران در ساير اروپا         

). و ادامه66: 2004نك لوكمن، (نيز به مطالعات شرقي سوق يابد
 اسـالمي سـهم بـسزايي       -جاي شكي نيست كه در سير تكويني رمانتيسم اروپا ادبيات شرقي          

امـا  . در شكل گيري و توسعه اين تكوين شرق شناسان بسياري باب سخن گشوده اند             . داشته است 
آنچه كه بسيار مهم جلوه مي نمايد اين است كه ترجمه مهمترين آثار شرقي و اسالمي بـه دسـت                    

ترجمه بوستان و گلستان سعدي . مند شرق شناسان اروپايي خود گام بزرگي در اين عرصه است         توان
ترجمـه  . كه گام بزرگي در اين عرصه است خود نمونه بارزي براي صحه نهادن بـر ايـن ادعاسـت                  
از اقدامات  قطعاتي از اشعار حافظ، جامي، موالنا، فردوسي و نظامي در مجموعه ترجمه اشعار شرقي             

.ين شرق شناس آلماني استمهم ا
روكرت ضمن پايبندي دقيق به معاني اصلي، شكل و قالب و محتواي اشعار را به دقـت حفـظ              

.مي نمود كه اين در آثارش به خوبي هويداست
الزم به توضيح است كه روكرت در اين دوره به شدت تحـت تـأثير بيـدر مـاير بـوده اسـت و            

ين داشت كـه واقعيـات و اميـال را بـا ادبيـات در هـم                 همچون ساير اديبان همعصر خود سعي بر ا       
). 159: 1980روتمن، (آميزد

روكرت به دليل اينكه تنها به ذات ترجمه و سرودن اشعار بسنده مي نمود و همين انـدك وي                   
را اغنا و ارضا مي نمود، تنها به سرودن و نگارش مي پرداخت و رغبت چنداني به نشر آثارش نشان      
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نجر به اين گشت كه ترجمه هاي مهم وي، در برخي مواقع حتي به طـور نـاقص،             نمي داد و اين م    
.همچنان در جايگاه نسخ خطي بر جاي بماند و از اين استاد فرهيخته به ندرت ياد شود

ما نيز در اين پژوهش انواع روابط معنايي در با هم آيي واژگان را مد نظر قرار داده و سعي بـر                      
بدين منظور ترجمه داسـتان چنـد   . روابط را در در اين تحقيق معرفي نمائيم   آن داشته ايم انواع اين      

نگارنـدگان در نهايـت بـا       . گفتار اندر زادن زال در شاهنامه توسط فريدريش روكرت انتخاب گرديد          
بررسي و تحليل اين روابط واژگاني، بسامد هر يك از اين ارتباطات در درون واژگان را مـورد نظـر                    

. نتايج جالبي نائل آمدندقرار داده و به 

پيشينه تحقيق
فرث نخستين كسي بود كه اصطالح با هم آيي را به عنوان يكي از روابـط معنـايي در سـطح                  

به اعتقاد وي برخي واژگان با واژگاني كه آنها همراهي مـي كننـد، داراي رابطـه                 . واژه مطرح نمود  
). 16: 2003سانگ، (معنايي هستند كه به آنها با هم آيي مي گويند

به اعتقاد كروس، با هم آيي هاي واژگاني به دسته اي از واژگان اطالق مي شود كـه بنـا بـه                      
). 40: 1986كروس، (رسم واژگاني با همديگر به كار مي روند

يول نيز با هم آيي واژگان را يك بخش از دانش واژگـاني انـسان مـي دانـد كـه در گنجينـه                       
). 108: 2006يول،(واژگاني هر انساني ذخيره شده است

فرامكين و ديگران معتقدند كه ظهور همزمان واژه هاي با هم آيند بر انتخاب واژگان ديگر در             
).423: 2002(پيكره زباني تأثيرگذار است

هريك ) 1991(و هوي ) 1997(، لويس )1995(، سينكلير )1986(، بنسون )1976(هاليدي و حسن  
.  اند و تعاريف متفاوتي ارائه داده اندبه نحوي بر تعريف با هم آيي تأكيد داشته

نيز با هم آيي واژگاني را در معني شناسي ساختگرا بررسي نموده و بـه معرفـي          ) 1378(صفوي
.با هم آيي واژگاني در زبان فارسي پرداخته است

نيز به با هم آيي واژگان و معرفي آن در پژوهش هاي زبان فارسي اشـاره    ) 1383(آزيتا افراشي 
ست و خاطرنشان نموده است كه اين واژگان رابطه ساختي با يكديگر دارند كه بـه صـورت                  داشته ا 

.هم آيند در درون بافت ظاهر مي شوند
ما نيز در تحليل داده هاي اين پژوهش، اين روابط را مد نظر قـرار داده و فراوانـي آنهـا را در                        

ز شاهنامه محاسبه نمـوده و سـعي   ا» چند گفتار اندر زادن زال«ترجمه فريدريش روكرت از داستان   
نموده ايم پر بسامد ترين انواع اين روابط را  در اين اثر در چارچوب نظريه ترجمـه يـوجين نايـدا و                  

.مكتب اليپزيگ معرفي نمائيم
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اهداف پژوهش 
: مقاله حاضر در راستاي رسيدن به اهداف ذيل قرار دارد

 در زبـان فارسـي و آلمـاني بـا بررسـي           تحليل محتوايي روابط معنايي با هم آيي واژگـاني        -١
موردي داستان چند گفتار اندر زادن زال در شاهنامه در چـارچوب نظريـه ترجمـه يـوجين نايـدا و                

مكتب اليپزيگ 
ارائه پيشنهاد براي شاهنامه پژوهان به منظور ادامه اين تحليل ها در پژوهش هاي آينده -٢

روش تحقيق 
بـدين صـورت كـه در ابتـدا، محتـواي        . ام گرفته اسـت   اين تحقيق به روش تحليل محتوا انج      

مرتبط با موضوع پژوهش، كه همان ارتباط معنايي واژگان با يكديگر يا با هم آيي است بـه شـيوه                    
 هاي با هم آينـد      هسپس در مرحله بررسي واژه، واحد مورد نظر كه واژ         . نمونه گيري انتخاب گرديد   

 شده و در درون واحدهاي بزرگتر كه جمله، جمله واره و     بوده اند به گونه اي كامال تصادفي انتخاب       
گروه واژه بوده اند، مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند و در انتها نيز پردازش داده ها بـا اسـتفاده از                      

. اطالعات آماري صورت گرفت
. تحقيق حاضر از نوع نظري است و نتايج و پيامدهاي آن الگـويي كـاربردي رابـه دنبـال دارد                   

ايـن پـژوهش در حـوزه مطالعـات معنـي           .  اين تحقيق كتابخانه اي، توصيفي و تحليلي است        روش
شناسي زبان قرار دارد و از نگاه يك تحليل گر متن، نگاهي دروني به محتواي كالم در داستان مي        

همه ابيـات ايـن داسـتان از شـاهنامه مـورد            . افكند و به بياني ديگر نوعي كالبد شناسي واژه است         
.و ارزيابي قرار گرفته اند و در نهايت ابيات فوق الذكر به شيوه اي تصادفي انتخاب شدندبررسي 

سؤاالت تحقيق
انواع روابط با هم آيي واژگاني در پيكره مورد مطالعه كدامند؟ -١
با محك زدن چارچوب نظري اين حوزه از مطالعات معني شناسي در زبان فارسي به چـه      -٢

مشاهداتي نائل مي شويم؟ 

رضيه هاي تحقيق ف
طبقه بندي انواع روابط در با هم آيي واژگاني در پيكره مـورد مطالعـه، بـا چـارچوب                   -١

. معني شناسي زباني تطابق دارد
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از آنجا كه فرآيندهاي رابطه اي و ذهني در حوزه مطالعات واژگان زبان، فرآينـدهايي               -٢
ان زبان بيشترين بسامد را بـه       بنيادين هستند، انتظار مي رود اين روابط مفهومي در ميان واژگ          

. خود اختصاص دهند
مترجم با رعايت موازين ترجمه، انتقال معناي واژگاني در روابـط بـا هـم آيـي را بـه                    -٣

.درستي انجام داده است

و تأثيرات آن در مكتب اليپزيگمعرفي نظريه ترجمه يوجين نايدا 
ريكـايي، در ترجمـه، هـدف ايـن     به اعتقاد يوجين نايدا، زبان شناس و مردم شناس برجسته آم  

است كه مترجم متن را در فرهنگ خودش دريابد و پس از هنجار يابي با فرهنگ بومي خود، آن را                   
در اين راستا تعديل هايي نيز انجام مي پذيرد و برخي واكنش           . به زبان و فرهنگ مقصد منتقل كند      

چرا كه اگر اين تعديل ها      . ي گيرد هاي فرهنگي نيز در انتقال از زبان مبدأ به زبان مقصد صورت م            
صورت نپذيرد، بحث امانت داري در ترجمه رعايت نمي شود و از اين منظـر اسـت كـه مـي تـوان           

). 48: نك علوي نژاد(گفت ترجمه يا تفسير نامفهوم يا نامرتبط صورت گرفته است
ـ       «نايدا در تعريف ترجمه هم چنين مي گويد كه ترجمه يعني             ادل در  يـافتن نزديـك تـرين مع

تأكيد وي به واژه نزديك ترين شايد بدان معنا باشد كه در امر ترجمه، انتقال معنايي                . »زبان مقصد 
كامل يا مطلق وجود ندارد واقعيت زباني در اين راستا نزديك شدن به بافت جمله اسـت و بـر ايـن          

1385:82نك صلح جـو،   (اساس مي توان گفت كه در رساندن مفهوم، معنا بر سبك ارجحيت دارد            
). 26: 1376و صفارزاده، 

: نايدا براي ترجمه و نزديك شدن به بافت زبان مقصد، اصولي را مقدم مي داند كه عبارتند از
. به اعتقاد وي زبان مجموعه اي نظام مند از نمادهاي گفتاري و شنيداري است-1
بـه گونـه اي كـامال       انواع روابط ميان نمادهاي زبان و مصداق هاي آن در جهان بيـرون،              -2

. قراردادي است
هيچ دو زباني در گردآوري نمادهاي زباني براي رسيدن به بافت معنا دار در سطح عبارت و                 -3

ايـن  . جمله از نظام مشابه پيروي نمي كنند و هر زباني در اين ميان نظام خـاص خـود را داراسـت                    
و نمادهاي ارتبـاطي وجـود دارد و از       نظام در تمامي اركان دستوري، آرايش واژگان، نشانگان زباني          

اين منظر است كه نايدا ترجمه را به عنوان نزديك ترين و متعادل ترين تعادل طبيعي از زبان مبدأ                   
به اعتقاد اين نظريه پرداز آمريكايي سه اصل در يك ترجمه متعادل وجـود          . به زبان مقصد مي داند    

كـه مـي خواهـد منتقـل گـردد و مخاطـب و       دارد كه آن سه، فرهنگ زبان مقصد، محتواي پيامي        
 ). 52 و 51: نك علوي نژاد(دريافت كننده پيام است
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اين نظريه هم چنين از جانب نظريه پردازان مكتب اليپزيگ كه جمعي از زبان شناسـان بنـام                 
اين نظريه پـردازان    . را شامل مي شد نيز حمايت شد      چون نوبرت، ووتجاك، جاگر، هلبك و روزيكا      

. بر اين اعتقاد بودند كه در يك مدل ترجمه اي متعادل سه صورت اصلي بايد رعايت شود           در آلمان   
كه روابط ميـان نـشانه   معني شناسي. نحو شناسي كه روابط اجزاء در درون جمله را در بر مي گيرد            

هاي زباني با مصداق هاي جهان بيرون خود را شامل مي گردد و كاربرد شناسي كـه رابطـه ميـان             
پيروان اين مكتب نحو و معني شناسي زبـان         .  را با تفسيركنندگان زباني به دست مي دهد        نشانه ها 

را در خدمت كاربرد شناسي مي دانند و معتقد به اين اصل هستند كه از اين طريق بافـت فرهنگـي       
پورجـوادي،  (مي تواند به خوبي در انتقال از زبان مبدأ به زبان مقصد بـه خـوبي پوشـش داده شـود                 

1365 :46.(
بررسي و تحليل داده ها

يكي از معمول ترين راهها براي دست يابي به روابط ميان واژگان در يـك زبـان، اسـتفاده از                    
در اين ميان معموال بسامد، بهترين و مهم ترين معيار در طبقه بندي انواع روابط      . پيكره زباني است  

. اين راستاستبسامد با ارائه اطالعات مفيد آماري، الگويي مناسب در . است
: در ادامه به ذكر پاره اي از اين روابط مي پردازيم

هر بـا   . در اين مقاله هدف از با هم آيي، گروه واژه هايي هستند كه با يكديگر به كار مي روند                  
: هم آيي متشكل از دو بخش است

 هم ه محوري در سطح گروه واژه كه در واقع هسته و محوريت اصلي در گروه واژه هاي   ژوا-1
. نشين با آن واژه است

. واژه يا واژگاني كه هم آيند با آن واژه به شمار مي روند-2
: به عنوان نمونه مي توان به اين ابيات اشاره كرد

البرز كوه ببردش دمان تا به 
كه بودش در آنجا كنام گروه 

, Albors ForstTrug es sausend zu 
Wo selbst war ihres Hauses Hors

واژه كوه در البرز كوه در اين بيت به عنوان وازه محوري و هسته و البرز نيز واژه هم آينـد آن                      
. است

: يا در اين بيت
 ماده شيريكي داستان زد بر اين

كجا كرده بود بچه از شير سير 
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,  gesprochen hatLöwinDie wilde 
Als sie ihr Junges gemacht milchsatt

→ Löwinر ماده شي
چو آيند و پرسند گردنكشان 

نهان و آشكاراز اين بچه در 
Mich warden die Grossen im Weltenkreis 

. leis und lautDarüber verlachen 
با هم آيي در اين بيت از نوع متضاد است كه در ميان واژگان آشـكار و نهـان بـه چـشم مـي            

.خورد
laut und leis →آشكار و نهان
البرز كوهامش يكي كوه بد ن
 از گروه دور و نزديكبه خورشيد 

Es war ein Berg, berg Albors gennant, 
.abgewandtder Welt ,  der SonneNah

با هم آيي در اين بيت از نوع با هم آيي متضاد و با هم آيي بي فاصله است كـه در واژه هـاي    
. نزديك و دور و گروه واژه البرزكوه به چشم مي خورد

Nah und abgewandt →يك و دورنزد
چنان پهلوان زاده بيگناه 

سياه از سپيدندانست رنگ 
Solch ein unschuldig Fürstenkind, 

! noch einerlei sindWeiss und SchwartzDem 
. در اين بيت نيز ميان سپيد و سياه با هم آيي متضاد وجود دارد

Schwartz und Weiss→ سپيد و سياه 
ان خرد كودك بدان جايگاه هم
 افتاده بد بيگناه روز و شب

Das kleine Kind an jenem Ort, 
. ohne Hilf und HortNacht und TagLag 

.ميان شب و روز نيز با هم آيي متضاد وجود دارد
Tag und Nacht →شب و روز  

پلنگش بدي كاشكي مام و باب 
آفتاب اي يافتي ز سايهمگر 
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Wär’ ein Pardel der Vater sein, 
.Stein fänd es vorm heissen Schirm

با هم آيي حاضر در اين اشعار از نوع باهم آيي متضاد است و در ميان سـايه و آفتـاب كـه بـر       
.اساس دانش پيشين فرد، به ذهن خطور مي كند وجود دارد

Schirm und Stein →سايه و آفتاب 
ز خاراش گهواره و دايه خاك 

 دور و لب از شير پاك جامه از تن
Der Stein seine Wiege, seine Amme der Grund, 

ohne Milch sein Mund , Kleid ohne LeibSein 
Leib und  Kleid →تن و جامه 

بـدان معنـا كـه تـداعي واحـدهاي      .با هم آيي حاضر در اينجا از نوع باهم آيي متداعي اسـت 
در سـنت  ". ه اين واژگان را در يك حوزه معنايي قرار مي دهـد    واژگاني برحسب ويژگي اي است ك     

ناميـده  » مراعات نظيـر  «مطالعه صناعات ادبي، كاربرد اين دسته از واحدهاي زبان در كنار يكديگر             
). 23: 1384صفوي، (".مي شود

 الزم در پيكره زباني توانسته بـا هـم   تنكته مهم در اينجا اين است كه فردوسي با رعايت نكا   
چرا كه به اعتقاد ليچ ، ويلسون و رايـسون، انتخـاب واژه در            . شيني واژگان به اين اصل دست يابد      ن

به عبارتي ديگر، واژه مورد نظر بايـد از  . هر با هم آيي بايد از نظر ساختواژه يك واژه محسوب شود        
ين گـروه  پر بسامد تـر . جمله واژگان محوري اي كه از مقوالت اسم، فعل، صفت يا قيد است، باشد 

ليچ، ويلـسون و  (واژگان مجاور در يك پيكره زباني مي توانند معيار درستي در يك با هم آيي باشند       
). 2001:رايسون

در تعبيري كه نايدا از ترجمه به كار گرفته است، ديدگاه اختالف فرهنگ و زبان ها از يكديگر                  
بان مقصد است را نشان مي را مهم جلوه مي دهد و هدف اصلي كه همان معادل هاي مناسب در ز      

 كه در ابيات باال مي بينيم، روكرت با بهره گيري از الگوهاي مناسب ترجمه، بافت                طورهمان  . دهد
. كالم مبدأ را تا بدانجا كه با اصول زباني و ترجمه سازگار است به بافت كالم مقصد رسانده است

نتايج يافته ها 
واع با هم آيي واژگاني در داسـتان چنـد گفتـار انـدر             در نمودارهاي زير وضعيت بسامد توزيع ان      

. زادن زال و ترجمه آن توسط مترجم نشان داده شده است

توزيع انواع با هم آيي ها در داستان چند گفتار اندر زادن زال در شاهنامه
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توزيع انواع با هم آيي ها در ترجمه آلماني داستان چند گفتار اندر زادن زال توسـط فريـدريش                  
روكرت

: يافته هاي ارائه شده نشان گر موارد ذيل است
 به با هم آيي واژگاني از نوع متضاد 55% بند موجود درداستان مورد بررسي و ترجمه آن،    25از  

35%پس از آن با هم آيي بي فاصله با . اختصاص دارد كه پربسامدترين فرآيند در اين داستان است
 به عنوان كمترين بسامد در كـل يافتـه هـا    10%هم آيي متداعي با بيشترين بسامد را داراست و با       

. جاي گرفته است
نتيجه 

در راستاي پاسخگويي به سؤاالت پژوهش، به تحليل روابط واژگاني با هم آيند در داستان چند   
گفتار اندر زادن زال در شاهنامه و ترجمه آلماني آن توسط فريدريش روكـرت پـرداختيم و فرضـيه                   

با توجه به يافته هاي حاصله در اين تحقيق، نتايج زيـر            . رد نظر در اين پژوهش را آزموديم      هاي مو 
: استنباط مي شود
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تحليل داده ها و بررسي آماري آن حاكي از آن است كه يافته ها بـا فرضـيه اول انطبـاق                     -1
. دارند
لعـه، تفـاوت هـايي    از نظر ترتيب بسامد رخداد با هم آيي هاي واژگاني در پيكره مورد مطا       -2

: مالحظه مي شود
پس از آن با هم آيـي       . روابط با هم آيند متضاد بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده است            

. هاي بي فاصله و در نهايت نيز روابط با هم آيند متداعي كمترين بسامد را دارا هستند
أثيرپـذيري متـرجم از   از طريق بررسي داده هاي حاصل در تحقيق فرضيه سوم مبتني بر ت       -3

. فنون ترجمه در رساندن هدف شاعر به زبان مقصد، فرضيه سوم نيز اثبات شد
 با توج به نظريه يوجين نايدا در حوزه ترجمه و در چارچوب نظريه پردازان مكتـب اليپزيـگ،                  
ـ      ق مي توان چنين استنباط نمود كه روكرت با توجه به رساندن مفهوم زبان مبدأ به زبان مقصد موف
.بوده است و با دانش زباني فارسي توانست ادبيات حماسي فارسي را به ادبيات آلمان معرفي نمايد
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*دكتر علي فتح اللهي

ي فردوسيهاي گاهاني زرتشت در شاهنامهواكاوي انديشه

چكيده
اين اثر دينـي مقـدس تـأثير    . رانيان باستان است  ي اهورايي اي  ها معتبرترين بخش از نامه    گات

حكيم ابوالقاسم فردوسـي پـس   . نظير حكيم طوس برجاي نهاده است بياي برحماسه قابل مالحظه 
اي از مفـاهيم تحـت   دهد كه دربيان پارهاز دقيقي در اثر بزرگ حماسي و ميهني شاهنامه نشان مي       

رسد بازگويي مفاهيمي مانند    به نظر مي  .  بوده است  هاي مزدايي و عظمت ايران باستان     تأثير انديشه 
ي ناموران ايراني پيوند مستقيم با خرد، نيكي، مهرورزي، راستي و ارج انسان و مباحث ديگر در نامه       

.ي مزدايي داردانديشه
شاهكار فردوسي بسياري از عناصر     . ي اسالمي است  شاهنامه بزرگترين كتاب ايرانيان در دوره     

. گذشته را كه همچنان در خاطره جمعي ما ايرانيان نمرده بود در خود جاي داده است               و جهان بيني    
ي حكيم طوس ضمن ايجاد دگرديـسي در اسـاطير ايرانـي بـا روايـت سرگذشـت و تـاريخ                     حماسه

تـوان خـرد   چنانكـه مـي  . باستاني قوم ايراني به فرهنگ آن روزگار با زباني نو جاني دوباره بخـشيد           
در آيين مزديسنا كل آفرينش از آغـاز تـا          . در اوستا مقايسه كرد   » اشه«ل اهورايي   شاهنامه را با اص   

خواهد تا به او چنان آگـاهي بدهـد   در گاهان زرتشت از اهورا مزدا مي  . شودپايان با خرد رهبري مي    
هاي اوستا بـه    در جاي جاي گاهان كه بيشتر از ديگر بخش        . كه بتواند همه را به خرد رهنمون كند       

بـدين  . ي جوانـب زيـستي هـستيم      تر است، شاهد تأثير خرد در همه      ي خود زرتشت نزديك   هانديش
.اوستايي باشد» اهورا مزدا«ي رسد نخستين بيت شاهنامه برگردان واژهسبب به نظر مي

در گاتهـا   » زرتـشت «ستايشي كه فردوسي از خرد و خردگرايي دارد، يادآور ورجاونـد جـاودان              
ي اي جـاوداني كـه زيـور نامـداران و مايـه            شاهنامه خرد را به مثابه زنده      فردوسي در سراسر  . است

.دهدزندگاني و راهنماي انسان در دنيا و اخرت است مورد ستايش قرار مي
.ها، اوستا، شاهنامه و فردوسيزرتشت، گات: كليد واژه ها

مقدمه
در سـتيز بـا هـم    باسـتان، دو قـدرت كيهـاني متـضاد        عهـد   ي فكري ايرانيـان     منظومهدر

قالـب  درنظارت اهورا مـزدا،   اين تفكر دوآليستي با   مزداپرستي گاهاني، البته در . كندخودنمايي مي 

�  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آبادعضو هيأت علمي
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دين گاهاني  ايران، مورد بحث در   يديني  انديشهترين  كهن.كندخودنمايي مي اخالقينبردي صرفاً 
نـام  . آيـد ايي به شمار مـي ترين پيامبر آري است كه قديمي  )م. ق 660(شتدپيامبر اين دين زر   . است
) 95ص: 1387فتح الهي،  (.است شتر زرين يا شتر پيريهبه معني دارند»توشترزره«اوستا وي در

اند، شهرسـتاني بـر آن اسـت    ي دوآليستي پنداشتهبا وجود آن كه برخي ايرانيان را معتقد به انديشه 
)99همان،  . (، دين يكتاپرستي است   كه دين زرتشت به وحي عقيده  دارد و مانند يهود و مسيحيت            

ي تعمـيم مبـارزه   با جهان بيني نويني كه همانا وسعت نظر و        شت،دخداشناسي زر تعاليم اخالقي و  
. پيوند داردشر استخير و

جاي داده  » يسنا«باشد كه در ميان     مي» گاثا«يا  » گاتا«ترين بخش اوستا    ترين و مقدس  قديم
اسـت كـه در متـون    » گاثـا «و در سانسكريت » گاس« در پهلوي ،»گاتا«در خود اوستا    . شده است 

كهن برهمني گاثا عبارت است از قطعات منظومي كه در ميان نثر باشد و در اوستا هم به مناسـبت                 
) 61: 1387پورداود، . ك.ر. (به معني سرود، شعر و نظم ناميده شد» گاتاي«همين موزون بودن 

 اوزان و قواعد شعري كه مشتمل بر پنج بحـر بـود بـه پـنج                 از قديم االيام گاتاها را به تناسب      
هـا اهـورامزدا    در سراسر گـات   ) 63همان،  . (دسته تقسيم كرده و در ميان هفتاد و دو يسنا جا دادند           

هااسـت و در   هـا و خـوبي    ي نيكي ي همه ي جهان مينوي و مادي است و سر چشمه        يگانه آفريننده 
. مينـو در مقابـل سـپنتامينوقراردارد      دگار شر نيست؛ بلكه انگره    مقابل او اهريمن يا خرد خبيث  آفري       

)71همان، (
بر آن است كه زرتشت به حق نخستين مـصلحي اسـت كـه بـه تبليـغ توحيـد و       ژرژ دومزيل

هاي قبلـي  عظمت خداوندي پرداخته و به خداي واحد و قادري كه كبرياي او بيش از خدايان كيش           
)1352معين، . (است، معتقد است

او در . ردوسي حكيمي وارسته است كه علوم و فضايل عصر خويش را تحـصيل كـرده اسـت            ف
. ي اسالمي، يوناني و ايراني را به يكديگر پيوند زده اسـت  منظوم شاهنامه سه جريان انديشه  مقدمه

شاهنامه فردوسي از حيث كميت و از نظر كيفيت بزرگترين اثر ادبي منظوم             ) 33: 1382مهاجراني،  (
 بسياري از عناصر و جهان بيني گذشته را كه همچنـان            فردوسي در اين شاهكار ادبي    . سي است فار

حكيم ابوالقاسم فردوسي در سرودن     . در خاطره جمعي ما ايرانيان نمرده بود در خود جاي داده است           
ي ميراث كهن ملت ايران به مĤخذ گوناگون ايراني به ويژه كتاب ديني اوسـتا و بخـصوص                  گنجينه

فردوسي همچنين بـه  متـون پهلـوي و كتـب معـروف عهـد                .  ش گاهاني آن نظر داشته است     بخ
ساساني كه در دوره اسالمي به وسيله مترجماني همچون جبله بن سالم و عبـداهللا بـن المقفـع بـه             

ي حكيم طوس با روايت سرگذشـت و تـاريخ   حماسه. عربي برگردان شده بود دسترسي داشته است  
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تـوان خـرد    چنان كه مـي   .  به فرهنگ آن روزگار با زباني نو جاني دوباره بخشيد          باستاني قوم ايراني  
. در اوستا مقايسه كرد» اشه«شاهنامه را با اصل اهورايي 
رود كـه پيگيـر آن   هاي ايراني به شمار مـي   هاي بنيادين و مكتوب اسطوره      اوستا از سرچشمه  

آيد كه هاي آغازين شاهنامه به حساب مياوستا از اين جهت از سرچشمه . ي فردوسي است  شاهنامه
) 60-58ص: 1379واحددوسـت،  . (توانيم در آن بيـابيم ي قبل از زرتشت را مي  هاي نانوشته اسطوره

هاي شاهنامه مانند سام، زال و رسـتم در اوسـتا         هاي داستان البته عدم ذكر نام بسياري از شخصيت      
. گرددرميها در عصر اوستايي ببه شكل نگرفتن اين داستان

 جزو نخستين كساني است كه در      -كه بركيش زرتشتي بود   -   فردوسي پس از دقيقي طوسي      
هـاي مزدايـي و عظمـت    دهد كه تحت تأثير انديـشه اثر بزرگ حماسي و ميهني شاهنامه نشان مي     

رسد تأكيد بـر مفـاهيمي همچـون        به نظر مي  ) 176ص: 1384شهرياري،  . (ايران باستان بوده است   
ي باسـتاني  يكي، مهرورزي، راستي، ارج انسان، قداست آتـش و مباحـث ديگـر كـه در نامـه         خرد، ن 

.ي مزدايي داردايرانيان بارها بازگو شده است، پيوند مستقيم با انديشه
و » اوسـتا «منـابع فردوسـي كتـاب   بر همين اساس  بسياري از فردوسي شناسان بر آنند كـه  

هــاي ولـي كتـاب  ، نامـه در دسـت مــا نيـست    خـداي  اسـت كـه متأســفانه امـروزه   »نامـه خـداي «
دهـد فردوسـي   است كه نشان ميموجود» ارداويرافنامه«و » بندهش«، »دينكرد«نظير ارزشمندي

.سند تاريخي در دست داشته است
اي از عناصر مشابه در متون اوسـتايي و زرتـشتي بـه ويـژه متـون      اينك ما در اين نوشتار پاره   

انگـاري آتـش و تبيـين جامعـه     آفرينش و ايجاد هستي، خردورزي، قدسيگاهاني را مانند چگونگي  
نظيـر  هـاي كتـاب سـترگ و حماسـه بـي          طبقاتي ايران باستان و بازتاب آن را در ابيات و داسـتان           

. كنيمجويي ميشاهنامه پي
شكست اسفنديار از رستم نه فقط شكست خانواده شاهي از يـك خـانواده محلـي بـود، بلكـه                    

ذكـر  ) 78: 1381كـوب،   زرين. (ان آئين زرتشت در برابر آئين كهن غير زرتشتي است         شكست قهرم 
هاي گاهاني در زمينه هستي   مايهاين نكته نيز خالي از فايده نيست كه تفكيك رسوبات ايراني و بن            

شناسي و اخالق در انديشه حكيم ابوالقاسم فردوس با اثرپذيري او از تعاليم انسان ساز اسالم بسيار                 
. شوار استد

 جهان بيني توحيدي در گاهان و شاهنامه-2
. ي توحيدي داردبه زعم اغلب محققان در تاريخ اديان سرودهاي گاهاني زرتشت رنگ و صبغه    

-همان! مزدا  اي«: خواندها زرتشت اهورا مزدا را سرآغاز و سرانجام همه چيز مي          در عباراتي از گات   
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       ي انديشه خود دريافتم كه تويي سرآغاز كه تويي سـرانجام كـه             هكه ترا با ديده دل نگريسته در قو
)  8: 31يسنا(» .تويي آفريننده راستي كه تويي داور دادگر اعمال جهاني

ــد   ــان آفري ــو جه ــرين ك ــرآن آف ب
.

ــد   ــان آفريـ ــان و زمـ ــين و مكـ زمـ
.

هم آرام ازويست و هـم كـام ازوي        
.

هــم انجــام ازويــست و فرجــام ازوي 
.

)7/193: 1374 چاپ مسكوشاهنامه،(
خـالق  ) 4: 29 و 6: 28يـسنا،   . ك.ر(تر از همه، داناتر ازهـم،            در فقرات ديگر اوستا او بزرگ     

ي بـه عقيـده   ) 2: 45 و   5: 44 ؛   8: 31همـان،   .(روشنايي و تاريكي و منشأ خوشي و ناخوشي اسـت         
ص : 1375كـوب،  زريـن . (دبازكوب در پرتو اين اوصاف تصور ثنويت در گاهان رنگ مي          دكتر زرين 

گرچه درگاتاها از ارواح بد وخير نام ببرده شده است؛ ولي هرگز اهريمن در برابر اهورا مزدا قرار      ) 69
) 88: 1360رضي، . (ندارد

به ناگفتن و گفتن ايزد يكـي اسـت      سخن هيچ بهتر ز  توحيـد نيـست        
ــذرد   ــشم بربگ ــر چ ــه ب ــرا هرچ ــرد  ت ــا خ ــت ب ــي در دل ــد هم بگنج

)10/301: 1374شاهنامه، (
ي شـاهان و پهلوانـان شـاهنامه را خداپرسـت     كند و همـه    فردوسي ثنويت مزديسنا را رد مي     

: 2537نولدكـه،   . (به زعم او خدا آفريدگار خوبي و بدي و هستي و نيستي است            . معرفي نموده است  
-ي معـاد و فرجـام   و فلـسفه از نظر دكتر مجتبايي ثنوبت اخالقي گاهان كه اصـل آزادي اراده  ) 74

) 8: 1348مجتبايي،. (شناسي زردشتي بر آن استوار است، در ادوار بعد به دوگانگي كيهاني مبدل شد
شود كه او از هر كار آشكار و نهان و در خور سزا و هر كار زشت خرد نيـز                   در گاتها تصريح مي   

ار و كردار نيك، پيروي از خـرد و         زرتشت پس از شناخت خداوند و پيروي از انديشه، گفت         . آگاه است 
ترين و بهترين راه خداشناسـي راسـتي، نيكـي، مهـر و             به عقيده او كوتاه   . كنددانش را سفارش مي   

. خردگرايي و بشر دوستي است
 بـه معنـي نيكـي و    »سـپنتا «  باوجود خردستايي شاهنامه، توجه فردوسي به مفهوم اوستايي 

زرتشت برآن اسـت كـه   . ها است، نشان از اهميت آن دارد گاتراستي كه از مفاهيم كليدي اوستا و     
نيكي حكم ازلي  اهورا مزداست وپاداش موعود در سراي فرخنده مزدا نصيب كساني خواهد شد كه            

اي مزدا تمام خوشي حيـات كـه در دسـت           «) 10: 31يسنا. ك.ر. (نام نيكي از خود برجاي گذاشتند     
)10: 33يسنا (» !ي خويش به ما ارزاني دار به ارادهتست از آنچه بوده و هست و خواهد بود 
جز آن است و زين برمگردان منش       چنان دان كه يزدان نيكـي دهـش      
مگــر كــام يــابي بــه ديگــر ســرايتو تا زنده اي سـوي نيكـي گـراي    

)4/20: 1374شاهنامه، (
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.  خـوبي و نيكـي اسـت       او سرچشمه .      زرتشت بر آن است كه خداوند بدي را نيافريده است         
و در حقيقت خداونـد  . گرددشود و منجر به كارهاي شيطاني مي ي انسان پيدا مي   اهريمن در انديشه  

راستي و درسـتي از مبـاحثي اسـت    . خالق نيكي و خوبي است و بدي معلول افعال خود انسان است      
:ردچنانكه فردوسي نيز بر آن تأكيد فراوان دا. كه مورد توجه زرتشت بوده است

همه راستي جـوي و فرزانگـي      
.

ــوانگي  ــاد آز و ديــ ــو دور بــ ز تــ
.

جوانان با رأي و دانـش پـذير        
.

ــر   ــاي پي ــر ج ــشينند ب ــر ن ــزد گ س
.

 )175-7/174شاهنامه، چ مسكو (
يگانه كسي كه آئـين  «: ها زرتشت مخاطب وحي اهورا مزدا و گستراننده راستي است       درگات

اخـتالف  )8: 29يـسنا (» . راستي بگـستراند   اوست كه انديشه  .  است ايزدي پذيرفت زرتشت سپيتمان   
بيني موبدان كه در پايان روزگار ساسانيان در واقع معرف جهان بينـي             جهان بيني شاهنامه با جهان    

اگـر دنيـاي شـاهنامه بـر يـك روح           . از نگاه فردوسي اسـت    » داد«طبقات نجبا هم بود در اهميت       
ي روح ملّي، روح تعليم زرتـشتي در ميـان مـردم متوسـط حـال                فلسفي استوار است، آن روح فلسف     
) 164: 1381كوب، زرين. (شهرنشين است نه روح موبدان

به زعم دكتر بهار يكي از عوامل دگرديسي در اسـاطير ايرانيـان ورود عناصـر بيگانـه اعـم از                     
 اسـت كـه     ازجمله اساطير تحول يافته داستان سـوگ سـياوش        . هندي، يوناني، سامي و غيره است     

. هاي جهان پديد آمـده اسـت      ترين سوگنامه سرانجام به دست فردوسي به صورت يكي از درخشان        
البته با نفوذ اسالم به ايران بسياري از اساطير سامي يا اسـرائيليات             ) 29: 1379واحددوست،    . ك.ر(

سـاس گـاهي    بـر ايـن ا    . كه در قرآن كريم هم از آنان ياد شده است در ميان ايرانيان رواج گرفـت               
توان به درآميختن داسـتان  چنانكه مي. آميختبرخي روايات كهن ايراني با قصص سامي نيز در مي    

جمشيد و سليمان در بيان عناصر مشابهي همچون اقتدار در پادشاهي، داشتن تخت زرين و كاخ يـا    
) 72همان، ص. نك. (معبد مجلل و عظيم يادكرد

ــزدي  ــرّه اي ــا ف ــت ب ــنم گف م
.

اري و هـم موبـدي     همم شهري 
.

بفرّ كياني يكي تخت سـاخت     
.

چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت     
.

)1/61: 1374شاهنامه، (
. پرده اظهار دارد     به طور مسلم براي فردوسي بسيار دشوار بوده كه عقايد مذهبي خود را بي 

ندگان مؤمن ومقـدس  او انساني خداپرست و موحد است، گرچه مجبور بوده است كه خود را به خوان  
از نظر حكـيم ابوالقاسـم   ) 74-73ص: 2537 نولدكه، . (تر از آن حدي كه بوده معرفي كندبا ايمان

ي ظريفي است كه پيروان چهار دين زردشت، يهود، مسيحيت و      فردوسي اديان آسماني مانند پارچه    
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-نند همـه يـك چيـز مـي        آنكه بدا كشند بي اند و به سوي خود مي     ي آن را گرفته   اسالم چهارگوشه 
.جويندخواهند بگويند و همه يك چيز مي

تو كرباس را ديـن يـزدان شـناس        
.

ــاس    ــر پ ــد از به ــار آم ــشنده چه ك
.

يكــي ديــن دهقــان آتــش پرســت
.

بـاژ برسـم نگيـرد بـه دسـت     كـه بـي  
.

دگر دين موسي كه خـواني جهـود       
.

كــه گويــد جــز ايــن را نــشايد ســتود
.

ــاني  ــن يونـ ــر ديـ ــادگـ  آن پارسـ
.

ــاه  ــه داد آورد در دل پادشــــ كــــ
.

چهــارم ز تــازي يكــي ديــن پــاك
.

ــاك  ــرآرد ز خـ ــمندان بـ ــرِ هوشـ سـ
.

همي بركشند اين از آن آن از ايـن        
.

شوند آن زمـان دشـمن از بهـر ديـن          
.

)5/1416: 1374شاهنامه، (
 است كه بـه طـرز       رسد تسامحي كه در شاهنامه نسبت به دين وجود دارد، امري             به نظر مي  

. فكر طبقات ميانه جامعه عصر فردوسي ارتباط دارد
. ي اسالمي، دين نقش اساسي داشته است   در فرهنگ ايراني چه در عهد باستان چه در دوره      

شـايان  . اگر ديانت از فرهنگ جامعه جدا شود عناصر بازمانده توان حركت آفريني نخواهنـد داشـت        
ني وطن پرست مـسلماني اسـت كـه از عربهـا متنفـر اسـت؛ امـا             ذكر است كه فردوسي حكيم ايرا     

خاضعانه ) ع(و اهل بيت او  ) ص(همچنان دل در گرو دين مبين اسالم دارد و خاضعانه به پيامبراكرم           
. جويدورزد و سعادت ابدي و رستگاري اخروي را در تبعيت از دين او ميعشق مي

اگر چشم داري بـه ديگـر سـراي         
.

 وصــي گيــر جــايبــه نــزد نبــي و
.

)1/44: 1374شاهنامه،(
آفرينش در اوستا و شاهنامه-3

. هاي باستاني را به خود سرگرم داشته بـود        آفرينش كيهان و پيدايش عالم همواره ذهن انسان       
بيني هـر مـذهبي حتـي اديـان        اند و اساس جهان   ي آفرينش مايهي بن ها در بردارنده  بيشتر اسطوره 

. ي هندوان يعني متون ودايي نيز بر خلقت نهاده شده استحماسهابتدايي و 
زرتشت بـر آن اسـت      . ي توحيد و يگانگي استوار است     آفرينش در اوستا و باور زرتشت بر پايه       

همـاهنگي و هنجـار هـستي در اوسـتا     . مانند خـود آفريـد  پايان و بيكه خداوند جهان را با خرد بي   
ها، اهورامزدا خالق عالم است و از ثنويتي كه بعدها در مـذهب             گاتدر  . شودناميده مي » اشا«قانون

توسـط اهـورا    » حيات ازلـي  « به خلقت    5در اشتودگات يسنا بند   . زرتشتي شكل گرفت اثري نيست    
)65ص: 2536پورداود، . (مزدا اشاره شده است
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نخست آفـرينش خـرد را شـناس       
.

نگهبــان جــان اســت و آن ســپاس 
.

)1/40: 1374شاهنامه،(
      برخي برآنند كه آفرينش از هيچ يا عدم مختص بـه اديـان ابراهيمـي اسـت و در سـنّت                     

ها بـر   با وجود آنكه آفرينش درگات    ) 42ص: 1383مهر،  . (زرتشتي خلقت از هيچ امري مردود است      
ي روشن و صريحي به آفـرينش از        ها اشاره دهشمندي و سازندگي اهورامزد استوار است و در گات        

م  نشده است، اما برخي معتقدند كه آفرينش عالم از عدم و تخم مرغي شكل بودن آسـمان در                    عد
واحددوسـت،  . ك.ر. (گيـرد اساطير زرتشتي از اعتقادات بسيار كهن هند و اروپـايي سرچـشمه مـي             

1379 :127 (
ي ها، داستان نخـستين انـسان را بـه مثابـه          اي از ملّت  فردوسي بنا به سنّت اساطيري پاره     

با اين حـال فردوسـي صـريحاً از آفـرينش     ) 1/51،  1374فردوسي،  . (گيرد مي نخستين شاه پي  
:   گويدسخن مي» ناچيز«هستي از 

از آغاز بايد كه دانـي درسـت        
.

ي گوهران از نخـست    سرِ مايه 
.

كه يزدان زناچيز چيـز آفريـد      
.

ــد    ــايي آرد پدي ــا توان ــدان ت ب
.

)1/41: 1374شاهنامه،(
ايان ذكر است كه اين گونه آفرينش يعني پيـدايش هـر چيـز از كـتم عـدم در روايـات                      ش

)143: تا، بيابن بابويه. ك.ر. (اسالمي مسبوق به سابقه است
» دانـايي «اهـورا يعنـي     » مزدايـي «      فردوسي در جاي ديگر نيز ضمن تأكيد بر وصف          

:كردگار اين انديشه را چنين بيان داشته است
 كـرد بـر كردگـار      نخست آفرين 

.

ــار  ــا و پرورگــــ ــد دانــــ خداونــــ
.

خداونــد گردنــده بهــرام و هــور
.

خداونـــد پيــــل و خداونــــد مــــور 
.

كند چون بخواهد ز نـاچيز چيـز       
.

ــز  ــه نيـ ــد بـ ــارش نبايـ ــه آموزگـ كـ
.

)2288-7/2287: 1374شاهنامه، (
 و روشـني اديـان   ي آغاز هرگز به وضوحي قابل تأمل آن كه در اساطير ايراني مسأله   نكته

30چنان كه هات ) 227ص: 1381مسكوب، . (اند نيستسامي كه معتقد به خدايي قديم و ازلي      
ي هـستي   انديـشه سرچـشمه   . شونددهد دو گوهر همزاد در انديشه هويدا مي       از يسنه نشان مي   

-يدر اوستا راستي از اشـه هـستي مـ   . شوداست و آفرينش از راه انديشيدن اهورامزدا ايجاد مي   
انـد، امـا در     . . ياران دروغ در اوستا ديوهاي آز، خشم و شـهوت و            . پذيرد و در شاهنامه از خرد     

شاهنامه اين سرشت پليد، گوهر ناپاك، كژي و كاستي جان و تن است كه بيشتر چـون فريـب            
) 234همان، . (شوند تا خود ديوديو ديده مي
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در اوستا  نخـستين انـسان و كيـومرث    » زنده ميرا« به معني »مرتنگيه«ي اوستايي واژه
ي آن در شاهنامه فردوسي نخستين پادشاه است كه از آن انسان با ويژگـي فناپـذير            برابر نهاده 

در روايـت پهلـوي كيـومرث تجـسم     ) 136:  1379دوسـت،  واحـد . ك.ر. (آيدبودنش به ياد مي   
ي آفـرينش در     مايـه  با وجود آن كـه بـن      ) 67: 1366ميرفخرايي،  . (آفرينش مردم از گل است    

شاهنامه داراي رسوبات گاهاني است؛ اما برما روشن نيست كه حكيم فردوسي در بيان آفرينش         
. انسان از خاك تحت تأثير متون پهلوي است يا عقايد اسالمي

كسي را كه باشد نـژادش ز خـاك        
.

اگــر بــاز گــردد بــدو بــر چــه بــاك
.

)2/174: 1374شاهنامه، (
:  گويدشود فردوسي مي كه مرگ در سنّت زرتشتيان اهريمني تلقي ميبا توجه به اين

اگر مرگ داد اسـت بيـداد چيـست        
.

ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست     
.

 )2/169: 1374شاهنامه، چ مسكو (

خردگرايي در دين زرتشت و شاهنامه-4
ي گـذرا بـه داده هـاي        نگـاه . ي باورهاي جهاني از ديرباز خرد ستوده شده اسـت              در همه 

ولي . كنداساطيري فرهنگ هاي هم زمان و هم طراز، ما را به سوي ايزدان خرد آن ها راهبري مي             
تفاوتي آشكار ميان نماد خرد فرهنگ زرتشتي در ايران استان با ايزدان خرد سـرزمين هـاي ديگـر                   

)87: 1384آموزگار،. (وجود دارد
 بـه معنـي خردمنـد    »خرتومنت«ي به معني خرد و  واژهدر اوستا »خَرتهو«و »خرَتو«ي واژه
ي ايـزدي و    هاي اوستا به معني خواسـت خداونـد يـا اراده          در ديگر بخش  » خرتو«البته  . آمده است 

) 4ص: 2536پورداود، . (دانش ديني هم بسيار آمده است
ر گـات آورده    چنان كه د  . شوددر آيين مزديسنا كل آفرينش از آغاز تا پايان با خرد رهبري مي            

: 31يـسنا (» ي انديـشه آفريـدي  تو اي مزدا در روز نخست از خرد خويش بشر و دين و قوه            «: است
هاي خـود زرتـشت نزديـك    هاي ديگر اوستا به انديشهدر جاي جاي گاهان كه بيشتر از بخش     ) 11

 كـه  ي جوانب زيستي هستيم و مباحث مربوط به خردي   است بيش از همه شاهد تأثير خرد در همه        
در اين بخش يك دهم كل اوستاي موجود باشد مطرح شده است تقريباً برابر با مطالب مربوط اين                  

خواهـد تـا   زرتشت از اهورا مزدا مي)  88ص: 1384آموزگار،. (هاي اوستاستموضوع در ديگر بخش   
 جـاي  در جـاي ) 6، بنـد 50ها، گات. (به او چنان آگاهي بدهد كه بتواند همه را به خرد رهنمون كند 

تـر اسـت، شـاهد تـأثير     ي خود زرتشت نزديكهاي اوستا به انديشه گاهان كه بيشتر از ديگر بخش     
)88ص: 1384آموزگار، . (ي جوانب زيستي هستيمخرد در همه
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هـا،  گـات . (بخـشد ي قابل تأمل آن كه اهورا مزدا از منش خويش به آدميان خرد مي         نكته
خواهد او را چنان بياگاهاند تا همه را به خـرد   از اهورا مزدا مي    هازرتشت در بخشي از گات    ) 31: 31

)14: 34همان، . (رهنمون باشد
     اهورا مزدا براي جلوگيري از جاودانگي شر و براي نابودي اهريمن در طي زمان، با خرد از                 

راز مدت بـا    هاي نور، اهريمن را در نبردي د      ي بارقه ريزد تا به واسطه   همه چيز آگاه خود طرحي مي     
لذا حكيم طوس بر آن اسـت كينـه كـه امـري             . سالح خرد كه اهريمن فاقد آن است شكست دهد        

.شوداهرمني است هرگز با خرد جمع نمي
سر مرد جنگـي خـرد نـسپرد       

.

كه هرگز نياميخت كين بـا خـرد        
.

)1/252: 1374شاهنامه، (
د ورزيدن در امور جرم بـود و حكمـت          رسد در روزگار فردوسي، انديشيدن و خر           به نظر مي  

در مقدمـه   . نمايـد فردوسي آشكارا نسبت به فضاي خردسوز زمانه خود انتقـاد مـي           .  جرياني ممنوع 
. خرد، دانايي، دانش، توانـايي، نگـاه خردمندانـه حـضور دارنـد            «منظوم شاهنامه مفاهيمي همچون     

هميت خـرد در آداب ايرانيـان،       پس محتمل است به سبب ا     ) 84مهاجراني، حماسه فردوسي،    . ك.ر(
.اوستايي باشد» اهورا مزدا«ي نخستين بيت شاهنامه برگردان واژه

كــزين برتــر انديــشه برنگــذردبه نـام خداونـد جـان و خـرد         

و اولين مظهر » اشه«      ستايشي كه فردوسي از خرد و خردگرايي دارد، يادآور اصل اهورايي      
. استي و تقوي استها و به معني خير، رخير در گات

خرد بهتراز هر چه ايـزدت داد      
.

ســتايش خــرد را بــه از راه داد  
.

خرد ره نمايد به هر دو سـراي       
.

خــرد دســتگير و خــرد رهنمــاي 
.

هميشه خرد را تـو دسـتور دار       
.

ــزا دور دار  ــت از ناسـ ــدو جانـ بـ
.

)1/40: 1374شاهنامه، (
:كندامه خرد را همواره ستايش ميبدين سبب است كه  فردوسي در سراسر شاهن

فزون از خرد نيست اندرجهان    
.

ي كهتـــران و مهـــانفروزنـــده
.

ــود  ــهرياران ب ــسر ش ــرد اف خ
.

ــود   ــداران بـ ــور نامـ ــرد زيـ خـ
.

همه مرگ رائـيم برنـا و پيـر        
.

ــتگير   ــان دس ــرد بادم ــرفتن خ ب
.

)4/1321، 6/1715: 1374شاهنامه،(
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-ي اگر خرد با ايمان به خدا توأم باشد اخالق انساني را پايه گذاري مي                        به زعم فردوس  
پس از ستايش خدا نخستين ابيات شاهنامه در ستايش هوش و خرد است كه به آدمي روشني                 . كند
. بخشدمي

ــشاي   ــرد دلگ ــاي و خ ــرد رهنم خ
.

خرد دست گيرد بـه هـر دو سـراي         
.

ــت  ــي اس ــادماني و زو مردم ازو ش
.

زوني و هم زو كمي اسـت      از او بر ف   
.

ــن روان     ــرد روش ــره و م ــرد تي خ
.

نباشـد همــي شــادمان يــك زمــان 
.

خرد چشم جان است چون بنگـري       
.

تو بي چشم روشن جهـان نـسپري       
.

نخــست آفــرينش خــرد را شــناس
.

نگهبــان جــان اســت و آن ســپاس
.

)1/40: 1374شاهنامه، (
: 1374همـان،  . (ي تعـادل رفتـار حاكمـان اسـت     مايـه در شاهنامه خرد از لوازم شـهرياري و         

-با وجود آن كه برخي از محققان تأكيد حكيم فردوسي بر خردورزي را تحت تأثير انديـشه    ) 1/383
دانند؛ هانري ماسه برآن است كه احترام و اكرام فردوسي به خرد انعكاس دوري از            هاي اعتزالي مي  

البته اين پندار به اثبات تـأثير       ) 289: 1375نري ماسه،   ها. (ي معتزله باشد  مسلك عقل گرايي فرقه   
.رساندخردورزي ايراني و گاهاني در شاهنامه كمك مي

اگـر  .ي دانش نيرومند گردد و راهنمـاي دانـش تربيـت اسـت              با اين همه خرد بايد به وسيله      
. تربيت تنها براي آرايش ذهن باشد ناقص خواهد بود

به دانش روان را توانگر كنيـد      
.

خرد را همان بـر سـر افـسر كنيـد          
.

)4/293: 1374شاهنامه، (
ها و شاهنامهآتش در گات-5

هاي قديم در زندگي و عبادات قوم هند و اروپـايي عامـل مهمـي محـسوب                 آتش از زمان  
پرستش آتش ريشه در باورهاي پـيش از زرتـشت دارد؛ ولـي زرتـشت بـه آن       . گرديده است مي
بـه نظـر    . اي از پـاكي و طهـارت دانـست        ي زنـده  داد و آن را نـشانه     ي اخالقي و معنوي     جنبه

 آتش اسـت    زرتشتيان توجه آنان به آتش، دليل آتش پرستي نيست؛ بلكه احترام به عنصر زنده             
) 361ص: 1379واحددوست، . ك.ر. (ميردكه اگر بدان توجه نشود خاموش شده و مي

بدان گه بدي آتش خوبرنـگ     
.

حـراب سـنگ   چو مر تازيان است م    
.

)1/55: 1374شاهنامه،(
مـزدا  پـسر اهـورا   فروغ ايزدي و  مظهربهشتي و آتش در ايران باستان عنصري مقدس،     

 آذر در آئين مزديسنا از نعم ايزدي است كه از عالم باال بـراي انـسان و       )25:7انيس(.بوده است 
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ـ       . به سوي جهان خاكي فرستاده شده اسـت        هـاي اهـورايي و     رين داده در اوسـتا آتـش از بزرگت
-ها و دعاهاي آدميان را به بارگـاه الهـي مـي           ميانجي بين مخلوقات و پروردگار است و نيايش       

) 1، بند36/همان،: نك(. رساند
ي موجـد هـستي     هـاي چهارگانـه   شاهنامه هنگام سخن از آفرينش، آتش را يكي از گوهر         

:  خواندمي
ــه ــار  وزو ماي ــد چه ــوهر آم ي گ

.

ــرآورده ــيب ــار  ب ــي روزگ ــج و ب رن
.

.

چو اين چار گـوهر بجـاي آمدنـد        
.

ز بهـــر ســـپنجي ســـراي آمدنـــد
.

)1/41: 1374شاهنامه،(
دهد و توانايي آن را در پرتو اشه تلقـي       زرتشت در اهنوگات آتش را به اهورامزدا نسبت مي        

از دهـد و    شتي را به زرتشت نسبت مـي      آتش اهورايي، آسماني و به    فردوسي  ) 4: 34يسنه  . (كندمي
:گويد مياسفنديارزبان 

تـبر افروختم آتـش زردهـش     
.

بهـشت آورده بـد از   كه با مجمر  
.

يكي مجمر آتش  بيـاورد بـاز       
.

رازـــ بگفت از بهشت آوريـدم ف      
.

)1172-4/1301: 1374شاهنامه،(

كـرده؛  ل بـه آتـش پرسـتي ايرانيـان قـديم را رد                    فردوسي دوگانه پرستي مزديسنا و قـو      
حكـيم طـوس   . نامـد اماگاهي خود او برحسب اصطالح معمول زبان فارسي آنها را به همين نام مي         

يك ميل آميخته به دلدادگي به آئين مغاني دارد كه هم موافق اصول عقلـي اسـت و هـم دلخـواه                     
ي شـاهان و پهلوانـان      لـذا همـه   .  باشـد به عقيده او آتش فقط براي تعيين سمت نماز مـي          . اوست

)74ص: 2537نولدكه، . ك. ر. (خويش را در شاهنامه خداپرست معرفي نموده است
پرسـتان بدنـد   نگويي كه آتش  

.

ــتند ــد  يهپرس ــزدان بدن ــاك ي  پ
.

برد و به كـرات  به معني نگهبان آتش را به كار مي    » آثوربان«ي       فردوسي در شاهنامه واژه   
. پرست و آتشكده ياد مي كندتش، آتشاز پرستش آ

ــوانيش   ــان خ ــه آثورب ــي ك گروه
.

ــيش  ــتندگان دانـ ــم پرسـ بـــه رسـ
.

ــتنده ــش زردهـــشت پرسـ ي آتـ
.

همي رفت با باژ و برسم بـه مـشت         
.

مگــر هفتــصد مــرد آتــش پرســت
.

همــه پــيش آذر بــرآورده دســت   
.

)،7/441-1/40: 1374شاهنامه(

هاي زاد اسپرم آن را هاي سه گانه را به پادشاهي تهمورث و گزيده    يدايش آتش   بندهش پ 
حال آن كه حكيم طوس رسـم       ) 82-81ص: 1366ميرفخرايي،  (به هوشنگ نسبت داده است؛      
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از نظر وي هوشنگ پس دست يافتن به      . دهدپيدايش و پرستش آتش را به هوشنگ نسبت مي        
.دهدش ساخته و فرمان به نيايش آتش ميي خويدهد كه آن را قبلهآتش فرمان مي

بگفتا فروغيـست ايـن ايـزدي      
.

ــر بخـــردي  ــد اگـ ــتيد بايـ پرسـ
.

)1/34: 1374شاهنامه، چ مسكو(
. نمايدهاي رازناك آن در داستان سياوش رخ مي       ترين آتش شاهنامه با ويژگي          نمادين

زرتشت هم بـا گـذر از آتـش         آن گونه كه    . اين آتش، آتش آزمون است كه نمود پااليش است        
گنـاهي  در داستان سياوش در شاهنامه سياوش براي اثبات بي        . نماياندراستي پيام خويش را مي    
. گذردخود از درون آتش مي

سياوش، سيه را بـه تنـدي بتاخـت        
.

ــساخت  ــشد تنگــدل جنــگ آتــش ب ن
.

ز هرســو زبانــه همــي بركــشيد    
.

ــد   كــسي خــود و اســب ســياوش ندي
.

با ديـدگان پـر ز خـون        يكي دشت   
.

ــرون   ــش ب ــد ز آت ــي آي ــا او ك ــه ت ك
.

ــو او را بديدنــد برخاســت غــو    ــو   چ ــاه ن ــرون ش ــش ب ــد ز آت ــه آم ك
)3/36: 1374شاهنامه، چ مسكو(

چگونگي طبقات اجتماع در گاتها و شاهنامه-6
از جمله واژگان مورد بحث در گاتها كه هريك از مستشرقين معني مخصوصي براي آن تصور    

يعنـي پيـشوايان    » اَئيريـامنَ «يعني برزيگران و    » وِرِزنَ«، يعني نجباء    »خَوتَو«ي  اند سه كلمه  كرده
در همه جـاي اوسـتا از سـه      . ي ايران قديم استعمال شده است     گانهباشد كه از براي طبقات سه     مي

ايـن  . كندي چهارمي را اضافه مي     كه طبقه  17ي   فقره 19طبقه سخن رفته است به جز در يسناي         
) 87-85ها، ص پورداود، گات. (تيفشيانت و هوئياتروان، رتشتر، واستريه: اند ازچهار طبقه عبارت

 در دكتر مجتبايي در كاوشي موشكافانه بر آن است كه اساس معيشت و نظام اخالقـي جامعـه        
: 1348ي، مجتبـاي . (طبقات قرار داشـته اسـت  » خويشكاري«سازمان اجتماعي هند وايراني بر اصل   

اشـتر ، رثهآيد در موارد بسيار اساس اجتماع بر سه طبقه آثرونچنانكه  از اوستا هم برمي)  50ص 
چنانكـه در يـسنه   ) ؛8؛ زاميـاد يـشت،   89و 88؛ فروردين يشت، 3: 13يسنه، . ( قرار داردو واستريه

» دينيـار «ندر خانه اش   ا«: گويددر وصف كاهالن در اجراي قرباني او مي       » هومه« ايزد   7ي  پاره11
» .زائيده نشوند» برزيگر«و » رزميار«و 

گيـري طبقـات           فردوسي نيز در وصف رويدادهاي پادشاهي جمشيد به چگـونگي شـكل           
هـاي شـاهنامه    در اغلب چـاپ   » آثوربان«ي  الزم به ذكر است كه واژه     . چهارگانه اشاره كرده است   

طاووسـي و ديگـران،   . (ه معني نگهبان آتـش اسـت  آمده است كه تصحيف آثوربان ب» كاتوزيان«
)22ص: 1387
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گروهي كه آموزيـان خـوانيش     
.

ــيش   ــتندگان دانـ ــم پرسـ برسـ
.

جــدا كردشــان از ميــان گــروه
.

ــوه  ــرد ك ــاه ك ــتنده را جايگ پرس
.

بدان تا پرستش بـود كارشـان      
.

نوان پـيش روشـن جهاندارشـان      
.

صفي بر دگر دسـت بنـشاندند       
.

ــد   ــساريان خواندن ــام ني ــي ن هم
.

كجا شير مردان جنـگ آورنـد      
.

ي لـــشكر و كـــشورندفروزنـــده
.

گُره را شناس  نسودي سه ديگر  
.

ازيشان سپاسكجا نيست بر كس
.

بكارند و ورزند و خـود بدرونـد       
.

بگــاه خــورش ســرزنش نــشنوند
.

چهارم كه خوانند اهنو خوشـي      
.

همان دسـت ورزان بـا سركـشي        
.

سان هميشه پر انديشه بـود     وزآنهمگنان كارشان پيشه بود   كجا
)62-1/61:  1374شاهنامه، (

به زعم استاد پور داود لغات و بربرنهاده هاي شاهنامه طوري خراب شده و از شكل و تركيـب                   
 ايـن   زيـرا . توان اساس و بنياني براي آنها يافـت       اصلي خود بيرون رفته است كه به هيج وحه نمي         

ي چهـارم   در اين ميان تنها اسم طبقه     . تعابير نه شبيه  لغات گاتها است و نه نزديك به لغات اوستا            
ص : 2536پورداود،  . (نزديك است » هتخش«يا  » هوئيتي«ي اوستايي   به واژه » اهنوخوشي«يعني  
هااي طبقات اجتماعي در فرهنگ هند و ايرانيجدول مقايسه) 89

شاهنامه فردوسياوستاي قديمريگ ودا
كاتوزيان)دينياران(آثروان )Brahman(برهمنان 
نيساريان)رزمياران(رثه اشتر )Kshatrya(كشاتريا 
بسودي)كشاورزان(واستريوفشويانت)Vaishya(وايشيا 
آهنوخشي)دست ورزان(تي هوئي)Shuodra(شودرا 

واجب دانسته شده و تجاوز از      » خودآئيني«اشت خويشكاري و    در ادبيات ديني ايراني نيز نگهد     
فردوسـي در بيـان نبـرد       ) 63مهاجراني، گزند بـاد، ص    . (آمده است حدود طبقاتي، گناه به شمار مي     

فريدون با ضحاك پس از اسارت و ضحاك به نگهداشت طبقات اجتماعي در ايران باسـتان اشـاره             
: دارد

ــشه    ــا پي ــه ب ــد ك ــپاهي نباي ورس
.

ه يــك روي جوينــد هــر دو هنــربــ
.

ــرزدار  ــر گـ ــارورز و دگـ ــي كـ يكـ
.

سزاوار هـر كـس پديـد اسـت كـار          
.

چو اين كار آن جويد آن كـار ايـن          
.

ــين   ــر زم ــردد سراس ــوب گ ــر آش پ
.

)1/91:  1374شاهنامه، (
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به عقيده استاد زرين كوب شاهنامه يك نوع پيام فلسفي از نوع فلسفه سياسـي دارد كـه وي                   
اين آرمان عبارت است از آنكه داد و صلح غايت واقعي مفهـوم             . خواندآرمان طبقات نجبا مي   آن را   

)   118: 1381كوب، زرين. (حكومت است
 حاصل سخن-7

با توجه به آنچه از نظر گذشت مي توان به اين نتيجه رسيد كه حكيم ابوالقاسـم فردوسـي در                    
 ارجمند شاهنامه به مĤخذ گوناگون ايراني بـه         ي ميراث كهن ملت ايران يعني كتاب      سرودن گنجينه 

بـدون ترديـد،    . ويژه كتاب ديني اوستا و بخصوص بخش گاهاني آن عنايـت خـاص داشـته اسـت                
فردوسي همچنين به متون پهلوي و كتب معروف عهد ساسـاني كـه در دوره اسـالمي بـه وسـيله                     

دان شده بود دسترسـي داشـته       مترجماني همچون جبله بن سالم و عبداهللا بن المقفع به عربي برگر           
 توحيد در گاهان و توجه فردوسي بدين امر معرفتي در جاي جاي شاهنامه همراه بـا                 يآموزه. است

بررسي تطبيقي مباحث آفرينش از عدم در اساطير  و شاهنامه، اهتمام به خردورزي ايراني، قداسـت               
دهد كـه  هاي اجتماعي نشان ميعنصر آتش، تبيين طبقات اجتماعي و لزوم پايبندي به خويشكاري         

شايان ذكر است كه حكيم طوس تحـت        .   حكيم طوس توجه تامي به مفاهيم مزدايي داشته است        
اي از اساطير كهن اوسـتايي   اسالمي در پاره  -هاي انيراني به ويژه فرهنگ سامي     تأثير نفوذ فرهنگ  

تا آنجا كه جز در     .  است در كتاب دگرديسي و تحوالت متناسب با فرهنگ زمان خويش ايجاد كرده           
هـاي  مايـه هاي پهلوانان، تفكيك ميان رسوبات ايراني با بني اساطير خاص  ايراني و داستان    زمينه

شناسي و اخالق در انديشه حكيم ابوالقاسم فردوس با اثرپذيري او از تعاليم             گاهاني در زمينه هستي   
. نمايدانسان ساز اسالم بسيار دشوار مي

منابع 
، يـادواره سـه هـزار سـال فرهنـگ           خردورزي در دين زرتـشت    )1384(زگار، ژاله آمو-1

.زرتشتي، انجمن زرتشتيان ايران، چاپ اول
 منـشورات مؤسـسه األعلمـي       :بيـروت ،التوحيد)بي تـا   (ابوجعفرمحمد،   ابن بابويه القمي   -2

للمطبوعات 
. ت اساطير، چاپ اول، انتشارا)ترين بخش اوستاكهن(هاگات)1387( پورداود، ابراهيم-3
وشـي،  ، بـه كوشـش دكتـر بهـرام فـره          هاي گاثاهـا  يادداشت)2536( پورداود، ابراهيم  -4

.انتشارات دانشگاه تهران
، انتـشارات مرواريـد،   اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان    )1370(دوستخواه ،جليـل  -5

.چاپ اول
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. اپ اول، انتشارات فروهر، چزرتشت و تعاليم او)1360( رضي، هاشم-6
.، تهراندر قلمرو وجدان)1375(كوب، عبدالحسين زرين-7
 .، انتشارات سخن)درباره فردوسي و شاهنامه(نامورنامه)1381(كوب، عبدالحسين زرين-8
تأثير جهان بيني زرتـشت بـر شـعر و ادب و عرفـان        )1384( شهرياري، توران  -9
.رتشتيان ايران، چاپ اول، يادواره سه هزار سال فرهنگ زرتشتي، انجمن زفارسي

 .انتشارات نويد:شيراز، تركيب در شاهنامه فردوسي)1387( طاووسي، محمود و ديگران-10
. سعيد حميديان، نشر داد، چاپ دوم به كوشششاهنامه)1374(ابوالقاسمفردوسي،-11
.چاپ پنجمانتشارات سخن،تصحيح ژول مل،،شاهنامه)1374(ابوالقاسمفردوسي،-12
، ترجمه دكتر مهدي روشن ضمير، انتشارات       فردوسي و حماسه ملي   )1375( ماسه، هنري  -13

.دانشگاه تبريز، چاپ دوم
، شاهي آرماني در ايران باسـتان زيباي افالطون وشهر)1348(فتح اهللامجتبائي،-14

. انتشارات انجمن فرهنگ ايران باستان
، تـن پهلـوان و روان    اوستا به شـاهنامه   از: تأملي در اخالق  )1381( مسكوب، شـاهرخ   -15

.  انتشارات طرح نو،خردمند
.، انتشارات دانشگاه تهرانمزديسنا و ادب پارسي)1352( معين، محمد-16
 انتـشارات  ،حماسـه فردوسـي نقـد و تفـسير نامورنامـه       )1382( مهاجراني، عطاءاهللا  -17

.اطالعات، چاپ سوم
.، انتشارات اطالعات، چاپ ششمدگزند با)1382( مهاجراني، عطاءاهللا-18
.  ، انتشارات جامي، چاپ پنجم)فلسفه زرتشت(ديدي نو از ديني كهن)1383( مهر، فرهنگ-19
، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول در اديان)1366( ميرفخرايي، مهشيد-20
.هر، چاپ سوم، ترجمه بزرگ علوي، نشر سپحماسه ملّي ايران)2537( نولدكه، تئودور-21
، انتـشارات   هاي اساطيري در شاهنامه فردوسـي     نهادينه)1379(دوست، مهوش  واحد -22

.سروش، چاپ اول
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* كفاشريحانه فرامرزي

بازتاب زباني شاهنامه در شعر ملك الشعراي بهار

چكيده
وره در عناصـر زبـاني هـر د   . شعر و زبان شاعرانه فرايندي است كه در طي زمان حاصل مي شود    

شـاهنامه ي فردوسـي يكـي از تأثيرگـذارترين متـون نظـم              . روند شعر پس از خود تأثير بسزايي دارد       
يكي از جلوه هاي مهم اين اثرگذاري بازتاب زباني شـاهنامه بـويژه در شـعر                . كالسيك فارسي است    

.مشروطه و معاصر مي باشد
ت كه قرن ها پس از فردوسي در        ملك الشعراي بهار يكي از بزرگ ترين شاعران ملّي سرايي اس          

لذا بر آن شديم كه از دريچه  زبـاني شـاهنامه بـه شـعر ملـك الـشعرا                    .دوره معاصر ظهور كرده است    
چرا كه او توانسته است با درك صحيح ماهيت شعرملّي و حماسي و زبان  فردوسي پلي باشـد                   .بنگريم

.ميان ميراث ادبيات حماسي و اسطوره ديروز و تجدد امروز
محمد تقي بهار با به كار گيري قابليت و كاركرد هـاي شـكلي              : سؤال اصلي مقاله اين است كه       

در مقالـه ي حاضـر بـراي    . زباني شاهنامه در شعر معاصر، چگونه توانسته به اقناع مخاطب نايل آيـد           
:رسيدن به پاسخ سؤال ياد شده مباحث زير مطرح شده است 

 زبان چيست؟-1
زبان ؛ارتباط شعر با -2
ويژگي هاي زباني شاهنامه ؛ -3
.  خصوصيات زباني شعر ملك الشّعراي بهار -4
. شاهنامه و فردوسيواژگان،نحو،زبان،ملك الشعراي بهار،:واژه هاكليد 

مهمقد
  ـ         چهره هايي    زمين،  ايران  معاصر اتدر تاريخ ادبي ـ   به چشم مي خورندكـه شايـسته ي توج ل ه و تأم
 يكـي  چرا كه او  .  برخوردار است   ويژه اي  از جايگاه ميان مرحوم ملك الشعراي بهار     از آن    .بسياري هستند 

* سبزوارمدرس دانشگاه علوم پزشكي
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 انديشه ي توانـا و قريحـه ي         ،به نيروي طبع بلند   از بزرگ شعراي ملّي سراي اين سرزمين مي باشد؛كه          
ظ  و نماياندن همه ي مضامين در كـسوت الفـا          يمفهومي و اي معن  گونه هاي    سرشار خود در بيان كردن    

عالوه بر آن مي توان گفت در شعر معاصر شاعري نيست كه شعرش بـه انـدازه ي بهـار ،در                     .توانا است   
)112:1387زرقاني ،.(روشنگري و رشد متعادل شخصيت قومي ايرانيان تأثير داشته باشد

وتوصيه هاي پـدر در وجـود    ازروزگار خردسالي عشق به شاهنامه و ارادت به فردوسي بنا به تعاليم
بگونه اي كه نخستين اشعارش را در       .با گوشت وخونش عجين مي شود       . محمد تقي بهارريشه مي دواند    

. همان خردي بر وزن شاهنامه و تحت تأثير آن مي سرايد
ميدان چو شير ژيانبيامدبهتهمتن بپوشيد ببر بيان

)24: 1ج.1380بهار،(
سـالمت و بيماري،شـادي   ، سفر و حـذر، شاهنامه و فردوسي يگانه مونس بهار در جواني و پيري

 زمينه و حواشي نوشته شده بر شـاهنامه  اينمقاالت و اشعار گوناگون ملك الشعرا در. است... وغم و
 بـه بهانـه ي همـايش بـين          اينك ما در اين مقـال     . توسط وي گواه صادق عشق و ارادتش مي باشد        

ه بـه فرصـت     توج برآنيم تا با   " دوم شاهنامه  حكيم ابوالقاسم فردوسي در هزاره ي     "المللّي بزرگداشت   
رگ اثـر   از منظـر زبـاني بـز      و   ؛  بپـردازيم  او از شـعر      ديگر محدودمان و به صورت اختصار به جلوه اي       

ملـك  بررسي زبان شـاعرانه ي  آن چه در پي خواهد آمد     .شعر بهار بنگريم  حماسي ايراني شاهنامه بر     
محمد تقي بهار با به كار گيري قابليـت و          : له اين است كه     سؤال اصلي مقا  .الشعرا از اين نظرگاه است    

مبنـاي  .كاركرد هاي شكلي زباني شاهنامه در شعر معاصر، چگونه توانسته به اقناع مخاطب نايل آيـد                 
اصلي كار نگارنده ، مجموعه ي كامل ديوان اشعار ملك الشعراي بهار و شاهنامه ي فردوسي، با نظـر          

مبناي .خّربوده است أد ادبي و كتب فنون بالغت  و سبك شناسي متقدم و مت            وري هاي نق  ئداشتي به ت  
 نگـارش آقـاي دكتـر    "پژوهـشي –آيين نگارش مقالة علمي "فهرست نويسي و ارجاعات نيز كتاب 

. چاپ انتشارات سخن مي باشد"محمود فتوحي رود معجني "
بحث و بررسي

زبان چيست و ارتباط آن با شعر چگونه مي باشد؟
 كه از هنجار اجتماعي فراتر رود       آن گاه  ارتباط و انتقال پيام      ، اين فرايند گسترده و پيچيده ي        ان  زب
 ؛ در حـوزه ي زبـان     .در كسوت ادبيات به ايفاي نقشي فرازباني مي پـردازد         .پهنه ي هنرمي گذارد   پا به   

ي اعتبـار  كـاركرد -به ويـژه شـعر    - ادبيات   گستره ي اما در   ؛  در حد انتقال مفاهيم معتبرند    ، تنها   واژگان  
لـذا،  .زبان شـعر زبـان رمـز و راز اسـت          . صرف مي باشد  انتقال پيام   يك  از  در اليه اي عميق تر      واژگان  

بـه بيـان ديگـر معنـا و مفهـوم، موسـيقي             . تمامي عناصر شعري در ارتباط با زبان شعر قرار مـي گيـرد            
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احد شعري را مي دهند ؛ و در يـك مجموعـه            با يكديگر تشكيل زبان و    ...عاطفه و لحن،شعر،صور خيال، 
. تحت عنوان زبان شعري پديدار مي شوند

چراكه هويت ملّي و فرهنگي آن مردمان       . ادبيات هر ملّتي را مي توان شناسنامه ي آن ملّت دانست          
يكي از برگ هـاي اصـلي شناسـنامه ي ايرانيـان  اثـر سـترگ حكـيم  طـوس          . را در خود باز مي تاباند     

بهار شاعر ملّي سراي برخاسته از سرزمين خراسان توجـه اي ويـژه       .  است -شاهنامه–سم فردوسي   ابوالقا
 زبان شـناس  يشاعروي از ديگر سو   .  تاريخي و پديدارآورنده ي آن داشته است       -به اين سند فرهنگي     
مـي  آگـاه   اين مجـاورت جادوييا به بيان ديگر به   واژگان و مجاورت  كه به اهميت     ،   و زبان داني است   

خـود   مفاهيم شعري خود مي نهد براي زبان شعر        ههمان ارجي را كه ب    اوبه همين جهت است كه    . باشد
گونـه  نـه آن به شعر و زبـان ملك الشعرانوع رويكرد ، با اين وجود .قائل استنيز و به تبع آن واژگانش 
ر گـذارى موضـوعى شـعر را    تـأثي و هدف و؛  بداند "زبان"كاركرد زيبايى شناسى است كه شعر را فقط

 او اشـعار اگر به .  كندنيز آينگيمعاصر را هاى انسانكند دغدغهاو در اشعارش تالش مى. ناديده بگيرد
قـصيده،قطعه،ترجيع بنـد، تركيـب بنـد،مثنوي و مثنـوي مـستزاد جنـگ               از   شـعر    هاى مختلف در قالب 

ـ دري"شـعر  اشعارش در قالب نو و ترجمه اي چون ترجمـه طهمورث تا ـ  " واتـر كن در بنگـريم؛ ت بـه دقّ
در شـعرش  و ، شناخته ،با آن زندگي كرده  را دريافته  امروزواژگان آشناى فارسىاو چگونهكه يابيم مى

سـنج ،حماسـه    نكتـه   ،مضمون يـاب     شاعري ياز و بهارت نظر   هوشياري و دقّ  .به استخدام گرفته است     
ت كـه وي را  يساو از نوعي نويي و ملّي سرايي  حماسه پردازي ، اسطوره گ    .  ساخته است  پرداز و ملّي سرا   

 حتِّي آن جا كه در كسوت مديحه سرايي فردوسي آشكار مي شود؛چون مـداحان              .  سازد ت ها دور  از واقعي
در مـدح بـزرگ     "فردوسي  "چنان چه كه در قصيده ي       . سبك خراساني در پي صله ي خسرواني نيست       

:مرد حماسه سراي ايران مي سرايد
 ،چون درست باشد و راستسخن بزرگ شود

رواست،ــد از گفتة بزرگزرگ شــكس ار ب
ه هزل درآيد به آزمايش كجـد،چــه جـــچ

وست با معاني راستــه نپيــهر آن سخن ك
ه يك بيت فتنه اي بنشستـشنيده اي كه ب
ه ز يك شعر كينه اي برخاستـشنيده اي ك

تاست،زيبا نيســـنخر از دل داناـــسخن گ
ا زيباستـــفظ هـــگرش قوافي مطبوع و ل
اعر اوستــــال شـــكمال هر شهر اندر كم

استـــــارة دل دانــــا انگـــع دانـــصني
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چو مرد گشت دني ،قول هاي اوست دني
)340:1ج.1380بهار،(چو مرد واال شد ،گفته هاي او واالست
 و اسـتفاده از همـساني حـروف         "...،رواست و  درست،راست "در ادبيات فارسي كاركرد كلماتي چون       

اما . بگونه اي كه در شاهنامه از اين گونه واژگان و همساني ها آنها بسيار مي بينيم           .سابقه اي دير پا دارد    
به نظر مي رسد    . شگرد بهار در اين موارد به همان قابليت  و قالب هاي كهن رنگي تازه بخشيده  است                   

ت كه او ميان دغدغه هاي انسان  امروز و واژه ها ي جاري در زبان همـين                  عمده ترين دليل آن پلي اس     
  كه اين جا در محور فكري شعر واقع مي شودمفهومي بسيار             " مردي   " و "سخن". آدم برقرار مي كند     

حامل دل مشغولي انسان سرگردان امروز  در اليه هاي پنهان خـود             . فراتر از يك كالم و يك فرد دارد         
 و  كج  " ،   "هزل   و   جد"،"درست،راست  و رواست   "سيار زيبا،ساده و دل نشين واژه هاي      شاعر ب . است
تا از ؛ مي كندسايهرا هم"دني و واال" و "نشست و برخاست"، "فتنه و كينه "  ،  "بيت و شعر  " ،   "راست

مفهـوم و  را چـه در    و تـضاد    )جناس  و سجع   ( واژگان همساني تشابه و  ،)واج آرايي (، تكرار واج ها   اين راه   
 را  سـخن حماسـي واسـطوره اي        غـم    هميـشگي  انديشه ي همان  ،  ر آخر   د و    .چه در شكل نشان دهد    

بهـار در شـعر   . آشـكار مـي سـازد   ت شعريش را او بدين شكل هم اندوهش را و هم خالقي.يادآوري كند 
تـداول بهـره   در حالي كه  از زبان م.شيوه ي فصيح پيشينيان را به زيباترين صورت وسيرت بيان مي كند 

نزديكي .  را مي توان مشاهده كرد     جاري بودن سرشت گفتار در زبان شعر      در اين ابيات ويژگي     . مي گيرد 
بلكـه روانـي ، سالسـت و اسـتواري          . زباني شعرش به زبان  عامه ي مردم سبب تنزل سخن نمي شـود             

امـا ايـن   .نبـال دارد  سخن و در پي آن زيبايي شعر در عين عاري بودن از پيچيدگي هاي كـالم را بـه د               
ويژگي زباني نه از نوع مبتذل اواخر سـبك هنـدي اسـت ؛ بلكـه بـه طـرزي بـديع و تـأثير گـذار مـي                             

ـ اين. دارد ادامه قصيده  تا پايان فتاران گ زببه  شاعر  رويكرد  .باشد ر و قـدرت احاطـه ي   مسأله، ميزان تبح
بافت واژگاني آن در شـعر، يكـي از عناصـر    ، كاربرد زبان در پيوند با كبي ش .شاعر را بر زبان مي رساند     

ن به خـاطر تأثيرگـذاري      ارائه ي آن در يك شكل معي      دهي محتوا و  شكل.آن است  براي ساختار  اساسي
. به وسيله ي زبان صورت مي گيردر ذهن مخاطببژرف 

سـت كـه مـدت    ا گـذر عاطفه عنصرى . مي باشد صر معنوى شعر    اترين عن قوىيكي از   عاطفه  
 جاى خود را به احساسى ديگـر        ،وپس از اندك درنگي     دهدودى را به خود اختصاص مى     بسيار محد 

د، چون عامل بيان عاطفه واژگان است و ندار مستقيم در شعر عاطفه و معنا با هم ارتباط        . سپاردمى
را بـا  حماسي و ملّي خود و جامعه ي خويشتن  عاليقاطف وو ع بهار. گيردواژگان معنا را در بر مى 

 خود  تخيل، موسيقى و زباندر اشعاروي عنصر عاطفه با احساس ،    .  سازدان و واژگان ماندگار مى    زب
" قـصيده ي ماننـد . كنـد به تساوى اسـتفاده مـى  زبان و عاطفه  گاهى از دو عامل .نمايي مي كند
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بگونه اي كـه شـعرش   . مي گيردعاطفه بيشتر بهره عنصر  از  گاه  )666.همان ("مجسمه ي فردوسي  
: مي سرايد"آفرين فردوسي"چنان چه در قصيده ي .گيردفاصله مىو عامي  از زبان عادى ر بسيا

نـآنچه كوروش كرد و دارا،و آنچه زردشت مهي
نـت از همت فردوسي سحر آفريـــده گشــزن

تازه گشت از طبع حكمت زاي  فردوسي به دهر
ردند آن بزرگان در جهان از داد و دينــآنچه ك
افشاندندش اندر خاك و گلــامه كـــنباستاني 

تازيان در سي صد و پنجاه سال از جهل و كين،
الـي و پنج ســه ســي بـــآفتاب طبع فردوس

ا سمينـون شكفته يــتازه از گل بركشيدش چ
ازي و تركــا تــتاد،ـــنام ايران رفته بود از ي

ه از كمينــد الشــدنــرون رانـــتركتازي را ب
ا تا كشيدــرپــاز بـــاوياني بـــد درفش كــش

ر زينـاحت زيــارسي رخش فصــوار پــاين س
پيدا شدي"طابران"ا در ـــرگز كجـــجز بدو ه

)575.همان(بودي دفين"خاوران"فرّه اي كز خسروان در 
داسـتان رسـتم و     "چنان چه در مثنوي نـا تمـام         .و گاه عاطفه بر معناي شعرش غلبه مي يابد        

: در مرگ اسفنديارمي سرايد"دياراسفن
ان دژمـن آن نرگسـخفتــروف

نگون گشت آن زردهشتي علم
رادرش بر سر دويدـن بــپشوت

ان خفتان دريدـريبـبه زاري گ
امد دوانــن بيـز يك سو بهم

)336:2ج.همان(جوي خونين روانمرمرشبه دو
بگونه اي كه مخاطـب بـا       . ست  همان گونه كه مالحظه مي شود اين ابيات سرشار از عاطفه ا           

واژگان بهار و تناسب آوايي آنها نفير بر زمين افتادن يل اسفنديار ، آه وفغان بـرادر در مـرگ بـرادر             
وماتم پسر در عزاي پدر را نه تنها مي شنود ،بلكه آن را به چشم خويش مي بيند و خود با آنها هم                       

واژگان چنان بار   .  عنصر عاطفه به اوج مي رسد        در ابيات پاياني اين منظومه ي  ناتمام       .نوا مي شود  
.عاطفي قوي را در برمي گيرند كه اشك خواننده ي رقيق القلب را جاري مي كنند
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در آن خاك گرمـديار انــه اسفنــش
ه خون خفته غرمـفتاده چنان چون ب

ران بيختهــه اش زعفــه دو گونــب
رخ مي ريختهـران سـر آن زعفــــب
جويدوجهردو جوي،وزانچوچشمشدو

ر دو رويــه بـدو سيالب خون تاخت
ت دگرـه دســب،به دو چشم دست و

پيكان و پرون سرخ،ــي ز خــخدنگ
ده دو رانــم آورده پشت و كشيــخ

)337.همان(ه خواب گرانــوده بــو غنـــدو آه
امه ي بهار به كمـال مـي   رويكرد همه جانبه به زبان مخاطب ؛ در اشعار مربوط به فردوسي و شاهن             

بگونه اي كه مي توان برخي از آن ابيات را بنـا بـه سـخن آقـاي دكتـر سـجاد آيـدنلو مثـل سـاير            .رسد
)398:1387آيِدنلو،.(دانست
ه زنده ايم به دهرــو را كــا كنيم تـــثن

)341.همان(ماستاي شهره مرد محيياتكه شاهنامه
***

شاهنامه هست بي اغراق قرآن عجم
)580.همان(وسي رتبة پيغمبريـاي طــبـة دانرت

ويژگي هاي زباني شاهنامه
اگر چه به طور كلّـي ايـن اثـر گـران سـنگ           .شاهنامه حاصل دوران تاريخي ساماني و غزنوي است       

ويژگي هاي زباني دوره ي ساماني و سبك خراساني را دارا مي باشد؛اما ويژگي هـاي خـاص خـود را در            
سـبك  خراساني با همان  فخامـت و سـادگي       زبان سرايش فردوسي زبان سبك      . سبك حماسي نيز دارد   

اما شاعر چيره دست توس ازويژگي هاي ادبي ذاتي و خاص حماسه واسطوره نيـز غافـل            .خراساني است   
. بسامد بااليي دارد...بگونه اي كه در كالم او انواع استعاره،كنايه تشبيه ،اغراق،اسناد مجازي و. نيست

 از بارة هر دو مردخروش آمد
)740:1376فردوسي،(و گفتي بدريد دشت نبردــت

بگونه اي كه در ميان داستان هاي حماسي  به بيان حكمت ،فلسفه و عرفان از زبان قهرمانان مـي                   
امـا هنگـام اسـتدالل ادلـه اش         .پردازد؛وليكن وي براي بيان اين مفاهيم  زبان استداللي و منطقي ندارد           
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بر .چرا كه انسان دين مداري است كه استدالل هاي وي پشتوانه ي آييني دارد             .ي باشد محكم و استوار م   
.مبيناي تعاليم الهي و احاديث سخن مي راند

ادي برآير ز كنجـــبدـــر تنـــاگ
ارسيده ترنجــد نـــاك افگنـــبخ

ش ار دادگرــوانيمــاره خـــستمك
مش ار بي هنرــد دانيـــرمنــــهن
رگ دادست بيداد چيستــر مـــاگ

ه بانگ و فرياد چيستـز داد اين هم
ان تو آگاه نيستــــن راز جـــاز اي

)172:1376فردوسي،(بدين پرده اندر ترا راه نيست
ويژگي هاي زباني شاهنامه

در اين جا فقط بـه ويژگـي   . بيان  تمامي ويژگي هاي زباني شاهنامه خود مجالي ديگر مي طلبد        
.يرگذار بر شعر ملك الشّعراي بهار به صورت فهرست وار اشاره مي شودهاي زباني تأث

 ويژگي هاي آوايي زباني شاهنامه-1
.تكرار صامتي در آغاز كلمات شعر:Alliteration)( همحروفي،همصامتي-1-1

ابـاز اين پنج شين روي رغبت مت
شب و شاهد و شمع و شهد وشراب

در يك مصراع فضايي شـورانگيزي را ترسـيم مـي           شاعر با فراهم آوردن پنج عنصر همصامتي        
هـا  "شين"بگونه اي كه خواننده بدون هيچ تالش ذهني تجربه ي دروني شاعر را با رقص تند                 .كنند

.و پايكوبي آنهااحساس مي كند و خود نيز ترغيب مي شود به ميهماني اين سفره ي گسترده رود
بيامد بماليد و زين برنهاد

)175.همان( و از شاه شادشد از رخش رخشان
 الف اطالق-2-1

گرازي بيامد چو آهرمنا
)436.همان(زره را بدريد بر بيژنا

 حذف كسره ي اضافه-3-1
ندانم كه عاشق گل آمد گر ابر
)712.همان(چرا ز ابر بينم خروش هژبر

 تشديد مخفّف -4-1
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سواران بسيار و پيالن بپاي
)188.همان(برآيد همي نالة كرّناي

كان ضمير اس-5-1
چو داند بخوانَدت نزديك خويش
)176.همان(دل مادرت گريد از درد ريش

تغيير مصوت-6-1
يكي بوستان بد در اندر بهشت
)179.همان(به باالي او سرو ،دهقان نكشت

هاى بلند از اول كلماتحذف مصوت-7-1
ترا گر بدست آوريد و ببست

كند مر جهان را همه زير دست
ت اسفنديارتو داني كه آنس

)670.همان(كه او را برزم اندرون نيست يار
 ويژگي هاي واژگاني-2
. و يا واژگاني كه ريشه ي پهلوي دارند استفاده از لغات پهلوي-1-2

اين گناهم مگيرببادافراه
)750.همان(توئي آفرينندة ماه و تير

ــي  -2-2 ــان عرب ــم واژگ ــاربرد ك ــدود  : ك ــاهنامه ح ــ  10در ش ــي م ــات عرب ــد لغ ي درص
)211:1373شميسا،(باشد
 واژگان در معناي خاص،اصلي يا كهن-3-2

كه: كجا
گشايم در گنج ديرينه باز
)749.همان(كجا گرد كردم بسال دراز

قيام يا كودتا كردن:ساختن 
از آن پس بسازيد سهراب را
)176.همان(ببنديد يك شب برو خواب را

 ادغام دو واژه-4-2
همانا شنيدستي آواز سام

)730.همان( در زمانه چنو نيك نامنبد
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ويژگي هاي نحوي-3
ا دو حرف اضافهب متمم  كاربرد-1-3

بدان روزگار اندر اسفنديار
)671.همان(بدشت اندرون بد ز بهر شكار 

"را" و "مر"ى دو حرف نشانهبا  مفعول  كاربرد -2-3
مر آن نامه را نيز پاسخ نوشت
)1265.همان(بسان درختي به باغ بهشت

فاعلي با فعل سوم شخص مفرد ماضي"ش" كاربرد ضمير -3-3
گرفتش بش و يال اسپ سياه
)750.همان(ز خون لعل شد خاك آوردگاه 

كاربرد حرف اضافه با ضمير متّصل-4-3
كش اندشة گاه او آمدي
)26.همان(وگرش آرزو جاه او آمدي

****
همان گاو برمايه كم دايه بودي

)همان( بودي ز پيكر تنش همچو پيرايه
حرف اضافهباضمير متّصل  كاربرد -5-3

بدو گفت زان راه رو كت هواست
)704.همان(بكاخ اندرون ميزبان پادشاست

نكره"ي "+اسم+ يكي -6-3
يكي آتشي خود جريره فروخت
)328.همان(همه گنجها را بĤتش بسوخت

 و فعل"مي " فاصله ميان -7-3
كنون خورد بايد مي خوشگوار

)712.همان(شك آيد از جويباركه مي بوي م
 زائد يا زينت در آغاز فعل"ب" كاربرد -8-3

بيامد گو و دست كرده بكش
)672.همان(بپيش پدر شد پرستار فش
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بـه حـذف   "اسـت " +"ه"اسم مفعول بـا حـذف   (كاربرد افعال نيشابوري: ماضي نقلي   -9-3
)همزه

پدر گر شناسد كه تو زين نشان
)176.انهم(شدستي سرافراز گردنكشان

به ريشه ي فعل"الف" متعددي كردن افعال با افزودن -10-3
عنان بر گراييد و برگاشت اسب

)178.همان(بيامد به كردار آذرگشسب
فعل دعايي-11-3

به دشنه جگرگاه پور دلير
) 198.همان(دريدم كه رستم مماناد دير

ويژگي هاي زبان ادبي -4
)Aphasia( زبان پريشي -1-4

گفتار زبان پريش دربرگيرنده ي زبان ادبـي چـون اسـتعاره و             .ر قوه ي گفتار و درك     اختالف د 
:در آغاز داستان بيژن و منيژه خطاب به مهربان همسرش مي سرايد.مجاز مي باشد

بدو گفتم اي بت نيم مرد خواب
يكي شمع پيش آر چون آفتاب

نــاز كــبنه پيشم و بزم را س
از كنـبچنگ آر چنگ و مي آغ

امد بباغــع و بيــاورد شمـــبي
برافروخت رخشنده شمع و چراغ

ار و ترنج و بهيـي آورد و نـــم
)434و433.همان(از دوده يكي جام شاهنشهي

)Figurative Language( زبان ادبي تصويري-2-4
.به جاي گفتن روايت به ترسيم و تصوير صحنه پرداخته مي شود

چو سوفارش امد به پهناي گوش
وزنان برآمد خروشــرم گــز چ

چو بوسيد پيكان سرانگشت اوي
)385.همان(رد از مهرة پشت اويــذر كــگ
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ويژگي هاي زباني  شعر بهار
در ايـن   . اسـت  Archaism)(گرايى يا آركائيـسم    باستان يكي از ويژگي هاي زباني شعر بهار      

 كالم بگونـه اي اسـتفاده       ى نحوى وهشي، تصاويرو حتّي     كلمات، عبارات، اصطالحات   شيوه شاعر از  
ى بيـان مهجـور   ى و آگاهانـه ى شـيوه      به كار بردن تعمد    .كه در زبان امروز متداول نيست     مي كند 

 مـؤثّر   بويژه فضاي حماسي و اسطوره اي پيشين بسيار       در بازآفرينى حال و هواى گذشته،     گذشتگان  
.است

يكـي از اساسـي تـرين  داليـل          .ي دارد باستان گرايي در شعر ملك الشعراي بهار بسامد بـاالي         
گرايش بزرگ قصيده سراي معاصر به باستان گرايي عشق و عالقـه ي ديـرين او بـه شـاهنامه و                     

 اسـطوره، ى در زمينـه    وي  وسـيعى   و آگـاهي   مطالعـات عالوه بر آن    .تأثيرپذيري از اين اثرمي باشد    
كند برخـى از آداب و   تالش  د  سب مي شو  زبان پهلوى    و دانستن    تاريخ، موسيقى، ادبيات و سياست    

طلبد كه از زبان كهن و واژگان مهجور مىنيز اين امر .رسوم ايران باستان را در اشعار خود بيان كند        
 بـه ذكـر     "ى زرتـشتى قـديم    ى يك خانواده  مراسم صبحانه "اى با نام    قصيدهدر  ثالًم. استفاده كند 

.زد پردا مياى از لغات و اصطالحات پارسىپاره
:يوه مشاهده مي شود شسهبهار  در شعر گرايى نباستا
آوايي؛  باستان گرايى -1
؛واژگانى باستان گرايي -2

. باستان گرايى نحوى -3

آواييباستان گرايى -1
الف اطالق-1-1

بسامد الف اطـالق در اشـعار   .كنددر اشعارش از الف اطالق استفاده مى     به شيوه ي پيشينيان     بهار  
"اى زردشـتى ى يـك خـانواده  مراسـم صـبحانه  " و "گلـستان "يدا در قـص بگونه اي كه .وي باالست   

.)532و458صصص.همان .(.سازدكلماتى را كه الف اطالق دارند با هم قافيه مى
در طـول مـصراع يـا       "آ"ى مكرّر از اين ويژگى آوايى زبان سبب تكرار مصوت بلند            استفاده

 زيبـاتر   كالم موسيقايي تـر و    .د  ياب موسيقى درونى شعر افزايش مى     ذا،ل.شود  مىو واج آرايي    بيت  
. سازدمى

خوشا بهارا، خوشا ميا، خوشا چمنا
)2:429. ج.همان (خوشا چميدن بر ارغوان و ياسمنا

****
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همى نالم به دردا، همى گيريم به زارا
)382.همان (كه ماندم دور و مهجور، من از يار و ديارا

****
 محكوم قهرا، در آكنده به زهرابدا

)همان(پليدا شوم شهرا، ضعيفا شهريارا
: مانند. برد بيانگر كثرت و فزونى استدر برخى موارد الف اطالقى را كه شاعر به كار مى

بسا شبا كه نشستم از شام تا گه بام
)675، ص 1 ج .همان (به نوك خامه نمودم ز خواجه دفع خطر

****
برگه چنان گشتى بىدردا و دريغا ك

)238.همان (ى خويش ندارى كفن منكز بافته
Alliteration)( همحروفي،همصامتي-2-1

شاها روا مدار كه بر جاي هفت سين
با هفت شين كسي شب نوروز سر كند
شكوا و شيون و شَغَب و شور و شَين
)537:1380بهار(با ذكر شه شريك دعاي سحر كند

 يكديگرها بهتبديل صامت-3-1
لرزنده و نالنده شاخك بيد

)360.همان(از باد بزان و ز تگرگ منْصب
****

بازگشتى ز بيم باد بزان
)306.همان(به كمان گير چشم، تيرنگاه

****
عيد نوروز است، هر روزى به ما نوروز باد

شام ايران روز باد
پنجمين سال حيات ما به ما فيروز باد

)268.همان(روز ما بهروز باد
هاى بلند از اول كلماتحذف مصوت-4-1
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آن بـه    .مـي كنـد     از حالت عادى و يكنواخت خود خارج        را  هنجارگريزى كلمه   اين  شاعر با   
.سازدزيباتر مىهد؛و كالم را د تشخّص مىينوع

از ايندر سخن هرچه ستوار و نغز
)350.همان(به نزديك داننده ستوار نيست

****
ردندوان قناديل زر فرو م

)368.همان(از بر اين فراشته خرگاه
****

عارفى چنين از طريق فسوس
گفته بود اين سخن به كنفسويس

هايش به نظم سنجيدمگفته
)369.همان(زان كه عين حقيقتش ديدم

 تشديد مخفّف-5-1
دو چشم و گوش دهر كور و كر شود

)694.همان(چو بر شود نفير كَرّناي او
نىگرايى واژگاباستان-2
ر ملّي   فارسي و سترگ اث    با توجه به عشقى كه به زبان      بهار  : كاربرد واژگان كهن فارسي    -1-2

 فارسـى را در زبـان شـعر     كهن كم كاربرد زبـان  كند واژگان مىتالش  و قومي چون شاهنامه دارد      
.  و به آن الفاظ زندگي دوباره بخشداز مهجوريت خارج كند تا بتواند آنها رابكار گيرد؛
مه گرد آمدند در بر منه

ههمچو عشاق گرد مهرگيا
خيز و پيرايه ده به حجره و گاهكه ز مستان رسيد و برف نشست

)432. همان(
****

بخ بخ به مركبى كه بديدم به درگهت
)261.همان(اى كُرنگاى بديع و گرازندهپوينده

****
تى توهمانا كيفر و مهر خداوندى كه هس

)357.همان(به يك جا گرم بادافره به يك جا گرم پاداشن
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****
 بركش ز سر اين سپيد معجر
)354.همان(بنشين به يكى كبود اورند

****
 شعاع جاودانى را كه دارى در درون، سرده
)358.همان(فروغ آخشيجىرا كه دارى از برون، بفكن

 ادغام دو واژه-2-2
ست، جنس ناقص و كاملآدمى و حيوان چي

)306.همان(گر تو ز آدمى، چبود از تو فرق تا حيوان؟
****

نگه كن بدان تازه گل در بهار
) 505.همان(ى يار نيستكه خرّم چنو گونه

 از لغات و تركيبات عربىكماستفاده -3-2
 و تركيبـات     كامل بر زبان و ادبيات عرب دارد از لغات         تسلّط با توجه به آن كه       ملك الشعرا 

بـرد عمومـاً در زبـان     آن چه از لغات و تركيبات عربى به كار مى.كندتر استفاده مىاين زبان كم  
. فارسى رايج است

...به پيشگاه جالل خدا، معاذا
)665:1.ج.همان(ام گنهى كه آورم معاذيرىنكرده
****

ز درس پارسى و تازى احتراز مكن
)530.همان(م دهدالدواكه اين دو، قوت ملّى على

****
با چنين حال و با چنين اندوه

)443.همان(چه كنم؟ الاله االّاللّه
 استفاده از واژگان پهلوي-4-2

اال ويسپوهر خوش مت هي:به شرم گفت 
)444.همان(پذت هزينه كرت گنج و مهن و مان رستم
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گرايى نحوىباستان-3
 فعل-1-3
كهنكاربرد فعل مضارع به شكل  -1-1-3

)353.همان(افسرده مباش خوش همى خندخامش منشين سخن همى گوى
****

)407.همان(بگزيده بهار از جمله جهان  گويى كه همى اين ناحيه را
****

آن جا خط مزّور، نايد همى به كار
)496.همان(كه ايزد ورا ز راستى و پاكى آفريد

ر آغاز فعل  زائد يا زينت د"ب"كاربرد -2-1-3
)431.همان (كار درس و كتاب، اينت گناه فرصت جمع سيم و زر بنداد

****
صد بار بگفتمت كزين مردم

)346.همان (بگريز و فزون مخور غم كشور
فعل پيشوندى كهن كاربرد-3-1-3

دوش چون برشد آن درفش سياه
)432.همان(ى دى ماهگشت پيدا طاليه

****
ر اندازندوانگه به كالتت اند

)347.همان(آن جا كه عقاب افكند شهپر
****

يك مرغ جفت و جوجه به شاهين سپرده است
)474.همان(يك مرغ جفت و جوجه به بر در كشيده است

 كاربرد فعل نيشابوري -4-1-3
نيارستم اين غم ز دل برنا

)318:2.ج.همان(چنان ناخوشي را فرو خوردنا
 كاربرد فعل دعايي-5-1-3

 لطف خدا باد يار پاكستانهميشه
)691.همان(به كين مباد فلك با ديار پاكستان
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 ضمير-2-3
حرف اضافه باضمير متّصل  كاربرد -1-2-3

گويند مرا كت سخنورى نيست
)153.همان(خود اينت يكى ناستوده مذهب

****
تو ناز كنى از اين كت دلبر خود خوانم

)472:2. ج.همان(ىى خود خوانمن فخر كنم از اين كم بنده
****

كسى كش فكندى و كرديش خوار
)360.همان(مدارش به نزديك خويش استوار

كاربرد ضمير با ضمير -2-2-3
از همه ملك به منشان نگه افتاد ز مهر
)373.همان(زان كه بود از بدى و كژّى پرهيز مرا

اسكان ضمير-3-2-3
آن عيش كه تن از آن شود فربه

 ما حضر گيرماز نان جوبينْش
وان كام كه جهان ازو شود خرّم
)346.همان(نزل دو جهانْش مختصر گيرم

****
فرصت جمع سيم و زر بنداد
)180.همان(كار درس و كتاب، اينْت گناه

****
چشمه اندر چشمه بينى پرفروغ
)306.همان(چونْت ره زى جويبار آيد همى

 مفعول -3-3
"را" و "مر"ى و حرف نشانهدبا مفعول  كاربرد -1-3-3
ها راها ببايد كه مر رنگزمان

)585:1. ج.همان(جدا گانه ببيند به تاريك جانى
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****
چو مادر مر مرا رخ زى سفر ديد
)296.همان(گالب افشاند از آن دو تازه عبهر

ا دو حرف اضافه ب متمم  كاربرد-4-3
به كان اندر، آن مايه زر توده نيست

)262.همان(ى زرگرى درين دكّهكه باشد
****

آن ناكسان چراغ چو ديدند و جنبشم
)312.همان(خامش شوند و تن به حجاب اندر آورند

****
جهانخواران گنج بر به جنگ بر

)694.همان(مسلطند و رنج و ابتالى او
عالمت نكره"يكي"-5-3
نكره "ي "+اسم+ يكي -1-5-3

يكي زيبا خروسي بود جنگي
)212:2.ج.همان(مانند عقاب از تيز چنگيب
 عطف -6-3
 واو عطف در كالمصدرنشيني-1-6-3

: اين ويژگى نحوى از دو جنبه قابل بررسى است
شود خواننده به مطلبِ قبلى اشاره نشده       آيد كه فرض مى    واو در آغاز كالم بدان جهت مى       -الف

ين چنين ايجاز، لفـظ انـدك و معنـا بـسيار، را             شاعر در واقع ا   .  نيازى به تكرار آن نيست     .آگاهى دارد 
: مانند. كند و ايجاز يكى از شروط بالغت استرعايت مى

و آن روز كه پيوست به اروند و اُردن
كورش كُر و وخش و تَرَك و مرو و تَجن را

و آن روز كه كمبوجيه پيوست به ايران
فينيقى و قرطاجنه و مصر و عدن را

ير از مدد بختو آن روز كه داراى كب
)682.همان(ى آشوب و فتن رابركند زبن ريشه
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در اين ابيات شاعر فرض را بر آن گذاشته است كه خواننده با تاريخ ايـران و افتخـارات آن                    
.كندى كوتاهى به برخى از آنها مى حال اشاره.آشناست

فهـوم از مشـاعرانه   تأكيد.آورد  از واو عطف مىپسگاهى شاعر براى تأكيد بر مطلبى آن را -ب
. شودسخن دريافت مى

وگر خصم گردد به من چيره دست
ه  ميدان شوم بسته و زيردست،ــب
ر جاى، مأواى منــد دگـــايــنش

ود جاى منــان بــكه زندان سلط
م به ميدان كينـه آيـــر كشتــوگ

)346:2. ج.همان(ام تنگناى زمينبود خانه
****
د بيغولهروز درين پليــو ام

)346:1. ج.همان(پند دل خويشتن به ياد آور
لحـن و زبـان حماسـي       . باستان گرايي نوعي قدمت و اصالت به شعر ملك الشعرا بخشيده اسـت            

با اين حال وي از قابليت هاي زبان زنده ي جاري           .شاهنامه در بسياري از شعرهاي بهار گسترده است       
عر او آن جا كه لحـن و زبـان بـه سـوي زبـان روزمـره ي              در ش . جامعه نيز بهره ي فراوان برده است      

بهار با تأكيد بـر سـبك خراسـاني و بـويژه سـاخت              .مردمان مي رود بار حماسي كالم كاهش مي يابد        
حماسي در واقع تأثير پذيري از نظم دوره ي ساماني بويژه شاهنامه ي ابوالقاسـم فردوسـي را آشـكارا         

.بيان مي كند
ويژگي هاي زبان ادبي 

)Aphasia(زبان پريشي -1
حـالي كـه   در .شـود  تبعيـد مـى  .افتدبه زندان مى. ش.  ه 1312 در روز اول فروردين سال       بهار

اى ماننـد، دماونديـه تنـد و خـشمگين      رود كـه قـصيده    انتظار مـى  روزگار را بسختي سپري مي كند     
 يـا نـسبت بـه زمـين و          .هداز او جبران حال خود را بخوا      ؛ويا به مدح و چاپلوسى شاه بپردازد      .بسرايد

وزبان كنـد ى اينهـا را فرامـوش مـى        امـا همـه    .ى جهان را ويران بخواهـد     زمان بدبين باشد و همه    
:يد سرامىپريشانه  

د سپس بهمن و اسفندـفروردين آم
اى ماه بدين مژده بر آذرفكن اسپند

ا آذر و اسپند نداريمـويى مـــور گ
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ند؟ى دلبآن خال سيه چيست بر آن چهره
غم نيست گر اين خانه تهى از همه كاالست

عشق است و وفا، نادره كاالى خردمند
هرجا كه تويى از رخ زيباى تو مشكو

ى چين بود و سغد سمرقندلعبت كده
هرچند گرفتارم، آزادم، آزاد

هرچند تهى دستم، خرسندم، خرسند
ام از هرچه به جز چهر تو، ديدهبر بسته
 جز مهر تو، پيوندام از هرچه بهبگسسته

اى روى تو چونان كه كنى تعبيه در باغ
يك دسته گل سورى بر سرو برومند

جز ياد تود از ناى من آواز نيايد
)572.همان(هرچند نمايند جدا بند من از بند

)Figurative Language(زبان ادبي تصويري-2
چنـين بـه    "جغد جنـگ  "بهار در آخرين چكامه ي دوران سخنوري و شاعري خود تحت عنوان               

.ترسيم تصويري ابزار آالت جنگي چون بمب افكن ها مي پردازد
چو پر بگسترد عقاب آهنين

شكار اوست شهر و روستاي او
هزار بيضه هر دمي فرو هلد

اجل دوان چو جوجه از قفاي او
كلنگ سان دژ پرنده بنگري 

به هندسي صفوف ِخوشنماي او
چو پاره پاره ابر كافكند همي

گرگ مرگ ابر ِمرگزاي اوت
به هر كرانه دستگاهي آتشين 
جحيمي آفريده در فضاي او

ز دود و آتش و حريق و زلزله 
ز اشك و آه و بانگ هاي هاي او

بگذرد"خداي جنگ"به رزمگه
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چو چشمِ شيرِ لعلگون قباي او
امل،جهان ز قَعقُع سالح وي
)694.همان(اجل،دوان به ساية لواي او

بر اين باور است كه آن چه سبب هنرمندي و توانايي و ماندگاري اثر فردوسي شده است              بهار نيز   
:چيزي جز مفاهيم و مضامين گونگون شاهنامه و زبان صريح فردوسي نيست

صريح گويد گفتارهاي او ،كاين مرد
به غيرت از امرا، و به حكمت از حكماست

كجا تواند يك تن،دو گونه كردن فكر
...دو روح در تني تنهاستجز آنكه گوئي 

درون صحنة بازي،يكي نمايشگر
اگر دوگونه نمايش دهد،بسي واالست

يكي به صحنة شهنشه بين كه فردوسي
...به صد لباس مخالف به بازي آمده راست
برون پرده جهاني ز حكمت است وهنر
)341.همان(درون پرده يكي شاعر ستوده لقاست
 و مفاهيم آشـكار وعميـق  شـاهنامه را در شـعر خـود              پس او نيز سعي مي كند زبان صريح       

 اين "رستم "رديف اسمي . بيتي مي سرايد114 ي  "رستم نامه "لذا در قالب قصيده     .داشته باشد   
چراكه تكرار عالوه برآن كه بيـانگر جنبـه   .چكامه تأثيري ژرف بر زيباشناختي ساختمان شعر دارد       
ي موسـيقي شـعربويژه موسـيقي كنـاري         ي عاطفي و احساسي سخن است؛ در تكميل و اعـتال          

توانمندي ذهـنش   .همچنين به ذهن و ذوق ملك الشعرا جهت و آهنگ مي بخشند           .مؤثّرمي باشد 
 اگـر  .عالوه بر آن نوعي انتظار و طنين دل پذير را در مخاطب پديد مي آورنـد      .را نشان مي دهند   
كند، از ديگر الت محدود مى را در انتخاب معانى و تخياسمي شاعر  رديف   اين   چه از يك جهت     

 قافيه را با آن رديف در نظـر بگيـرد ومفهـومي را بـه     دهد تامىوي سو، مجال تأمل بيشترى به   
را با  ...و"نشان"،"سنان"،"جهان"،"ميان"،"آسمان"،"پهلوان"گان،واژمثالً.ذهن متبادر مي سازد   

. مي كندهم قافيه 
شنيده ام كه يلي بود پهلوان رستم

ر ز مهابت بر آسمان رستمكشيده س
ستبر بازو و الغرميان و سينه فراخ

دو شاخِ ريش فروهشته تا ميان رستم
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نيايش سام و پدر زال ومام رودابه
ز تخم گرشاسب مانده در جهان رستم
به كودكي سر پيل سپيد كفته به گرز
سپس به ديو سپيد آخته سنان رستم
بريده كلّه اَكوان ديو و هشته به ترگ

)442.همان(ه جاي مغفرپوالد زر نشان رستمب
البتّـه تامـل    .بسازد"پوالدزر نشان   "چونتركيبيكند كه   را مجبور مى  وي  رعايت تكرار رديف    

.بر رديف درنگي ديگر را مي طلبد
نتيجه 

بـا  اسـت   توانـسته   اشعار ملك الشعراي بهار خالصه ي كالم آن كه  وي            همجموعبا توجه به    
  پلـي باشـد ميـان    ملّي و حماسي و رويكرد همه جانبه به زبـان ِ مخاطـب  ت شعردرك صحيح ماهي 

 مثنوي ابوالقاسم    جوهر كالم  ه است   او توانست .د امروز  و تجد  حماسي و اسطوره ديروز    ادبيات   ميراث
لحن حماسي و سرشـار از عواطـف  وطنـي و زبـاني     بگونه اي كه    . دريابد   فردوسي را در شاهنامه   

با مطلع "سپيد رود"به ويژه قصيده ي مشهور.ان ملك الشعراي بهار موج مي زند فردوسي در ديو
هنگام فروردين كه رساند ز ما درود
)592:1.ج.همان(بر مرغزار ديلم و طرف سپيدرود

:تداعي كننده ي اشعار بشكوه فردوسي در وصف مازندران است
كه مازندران شهر ما ياد باد
)130:1376فردوسي،(هميشه بر و بومش آباد باد 
از ظرافت ها ، نازك خيـالي       وعاطفه ي حاكم بر آن       با انتخاب زبان       ملك الشعرا در اشعارش   

 از زبـان   ه اسـت  ديش كوشـ  يدر شعرها بهار. ها و معاني زيبا و عميق شعر گذشته نيز بهره مند گردد           
ـ     .امروز در نهايت سالست و رواني استفاده كند       ديروز و  كـارگرفتن فرهنـگ    ه رعايت كامل قوانين ب

 و ناهنجـار    پرهيـز از واژگـان سـخت        . ه اسـت  درت زبان او كمك ك    به جمعي اصطالحات  كنايات و   
 همه وهمه و بهره گيري از عنصر عاطفه   ساده وعميق   ملّي و اسطوره اي     ،انتخاب سوژه هاي    بيگانه

 سـترگ اثـر     سخن پيرامون  ،بي شك در اين اندك مجال     . ات كار او در اين حوزه است        از خصوصي
حماسي چون شاهنامه و بزرگ مردي چون ابوالقاسم فردوسـي و تأثيرگـذاري آن بـر شـعر بـزرگ                    

باشد در فرصتي ديگر بيش از اين در        .سخت و دشوار است     چكامه سراي معاصر ملك الشعراي بهار     
.مورد او بگوئيم و كاستي هاي اين مقال را جبران نمائيم

برتا عيان در استواري هست باالي خ
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تا گمان در پايداري نيست همتاي يقين
باد جاهش استوار و بي گمان باشد چنان
)579: 1بهار،ج(باد ملكش پايدار و باليقين باشد چنين 

منابع 
مروري كوتاه بر كارنامه شاهنامه پژوهي ملـك الـشعراي          ")1387(آيدنلو،سجاد-1
داشـت ملـك الـشعراي      مجموعـه مقـاالت همـايش بزرگ       ("يادي دوباره از بهـار    "در"بهار
.تهران:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني).بهار

:تهـران .ج2.چاپ دوم ،ديوان اشعارشادروان محمد تقي بهار    )1380(بهار،محمد تقي -2
.توس
"يادي دوبـاره از بهـار  "در" بهار و حماسه سراي طوس    ")1387 ( جاني، ليال  -3

:مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انـساني ،)ي بهارمجموعه مقاالت همايش بزرگداشت ملك الشعرا   (
.تهران
، مؤسـسه چـاپ   ،  3ج.چاپ اول از دوره جديد    ،  لغت نامه دهخدا  ).1372.(دهخدا،علي اكبر -4
.انتشارات دانشگاه تهران:تهران
تهران:ثالث.چاپ سوم.چشم انداز شعر معاصر ايران)1387(زرقاني ،سيد مهدي-5
در جــادوي مجــاورت جلــوه اي از "، ميتــرا ،مقالــهچــين،محمدرضــا و گلشــفيعي كــدكني -6

  ، دانـشگاه تهـران   ي دانشكده ادبيات و علوم انـساني  همجلّچاپ شده در ضميمه ي      ،"مثنوي
.  42-29صفحات .81 و بهار 80زمستان 

.   آگاه:  تهران،چاپ سوم،موسيقي شعر)1370(شفيعي كدكني ،محمد رضا-7
.فردوس:تهران، چاپ دوم،كليات سبك شناسي)1373(روسشميسا،سي-8
.فردوس:تهران،چاپ نهم،كليات سبك شناسي)1382( شميسا،سيروس-9
.چشمه:تهران،  چاپ اول.1 جلد ،شناسى به ادبياتاز زبان)1373(صفوى، كوروش-10
.سمت: تهران، چاپ اول،هاى نقد ادبىنظريه)1377(مقدم، مهيارعلوى-11
.                                                                     فردوس:تهران،چاپ دوم،ساختارزبان شعرامروز)1380(،مصطفيعليپور-12
يادي "در"باستان گريي در شعرملك الشعراي بهار     ")1387( فرامرزي ،ريحانه  -13

مؤسـسه تحقيقـات و     ،)مجموعه مقاالت همايش بزرگداشت ملك الشعراي بهار       ("دوباره از بهار  
.تهران: توسعه علوم انساني

.قطره: تهران، چاپ دوم، شاهنامه فردوسي)1376(فردوسي،ابوالقاسم-14
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ــد -15 ــين، محم ــى )1371(مع ــگ فارس ــدى  دوره،فرهن ــش جل ــشتم ،ى ش ــاپ ه . چ
.اميركبير:تهران
. فكر روز:تهران،  چاپ اول،فرهنگ اصطالحات نقد ادبى)1378(مقدادى، بهرام-16
چـاپ  ،  نويسىهنر داستان نامهواژه)1377( ميرصادقى، جمال و ميرصادقى ميمنـت      -17

. كتاب مهناز،اول
ــات فارســي)1376( وحيــديان كاميــار ،تقــي-18 ــان و ادبي ، چــاپ اول، در قلمــرو زب
.محقّق:مشهد
.تهران:سمت، چاپ سوم، بديع از ديدگاه زيباشناسي)1387(وحيديان كاميار ،تقي-19
.هما: تهران، چاپ هشتم، فنون بالغت و صناعات ادبي)1371( جالل الدينيي، هما-20
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∗∗∗∗احترام فرزانه

حكيم »غمنامه رستم و سهراب «سياوش كسرايي با » مهره سرخ«مقايسه ي 

فردوسي
چكيده

شاهنامه ي حكيم ابوالقاسم فردوسي بـه مثابـه ي شناسـنامه ي هويـت ملـي و تـاريخي مـا                     
هركسي به تبع جهان بيني و طرز تفكر خود به سرگذشت يكي از قهرمانان ايـن                ايرانيان است، كه    

در ايـن ميـان غمنامـه ي رسـتم و     .كتاب گرانسنگ توجه داشته و با او همزاد پنداري كـرده اسـت          
سهراب بيش از ساير سرگذشت ها مورد توجه قرار گرفته،و بازتاب گسترده اي در ادبيـات سـنتي و             

سياوش كسرايي نيز به عنوان يك شاعر وطن دوسـت و جامعـه گـرا يـك               نوين ايران داشته است،   
دارد كـه در آن بـه بـازآفريني داسـتان رسـتم و سـهراب       »مهره سـرخ «منظومه بلند تحت عنوان 

در اين پژوهش سعي بر اين است كه تشابه و تفـاوت ديـدگاه سـياوش كـسرايي بـا                    .پرداخته است 
.د بررسي قرار گيردحكيم فردوسي به روش تحليل مقايسه اي مور

سهراب، رستممهره سرخ،فردوسي،كسرايي،:كليد واژه ها

مقدمه
شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي ،حافظ هويت ملـي و تـاريخي ايـران در طـول هـزار سـال                    

بوده است،زيرا حكيم توانسته در طـي شـصت هـزار    ...گير و دار حمله ي عرب و مغول وگذشته در
 اجتماعي و تاريخ ملت ايران را بيان كند،و راه را بر هر گونه فرهنگ بيگانـه                 بيت،زندگي فرهنگي و  

از همان آغاز پيدايش اين كتاب گرانسنگ هر شاعر و نويـسنده اي در حـد وسـع و                   .و مهاجم ببندد  
توان خود و با توجه به موضوعي كه مي نويسد از آن استفاده كرده و با ديدي حق شناسانه بـه آن                      

.نگريسته اند
سـياوش كـسرايي   «.شاعران دوستدار شـاهنامه فردوسـي اسـت       سياوش كسرايي نيز يكي ازاز      

خورشـيدي در   1305وي در سـال     .از شاعران بـزرگ معاصـر اسـت       »كولي«فرزند رحيم متخلص به   

∗ دانشگاه سيستان و بلوچستانشجوي كارشناسي ارشد دان
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پس از پايان تحصيالت ابتدايي و متوسطه از دانـشكده حقـوق دانـشگاه تهـران              .اصفهان متولد شد  
وي با ارائه ي انديشه     .سپس به كارهاي ادبي و مطبوعاتي پرداخت      .ديدموفق به دريافت ليسانس گر    

در سـال هـاي اخيـر در كـشورهاي       .هاي مردمي و ميهني مورد توجه قرار گرفت و شـهرت يافـت            
خورشيدي در كشور آلمان شرقي زندگي را بـدرود         1376سرانجام در سال    .كمونيستي به سر مي برد    

)432 :1381حقيقت،(».گفت

 بـراي اولـين   1374يكي از آثار ماندگار كسرايي است كه در سال  »مهره ي سرخ  «منظومه ي   
بار به چاپ رسيده است،وي در اين منظومه به بازآفريني داستان رستم و سهراب پرداخته و مـسائل     

در اين پژوهش سعي بر اين است كه اين منظومـه را            .روز زمان خود را نيز در آن مطرح كرده است         
: و سهراب فردوسي مورد مقايسه قرار داده و به اين سواالت پاسخ داده شودبا غمنامه ي رستم

ديدگاه حكيم فردوسي و كسرايي راجع به تقدير چيست؟-1
ديدگاه كسرايي در مورد فردوسي و شاهنامه چگونه است؟-2
سهراب در منظومه ي كسرايي  نماينده ي چه كساني است؟-3

شاهنامه
جهـان بينـي او از عمـل و         .اسـت »كتـاب خـرد   «،استثناست كه   شاهنامه در ادب فارسي يك    «

اسـالمي  (».كوشش مايه مي گيرد،و انسان او انساني اسـت كـه خـود را از خـاك جـدا نمـي دانـد                      
)245 :1388ندوشن،

:كسرايي شاهنامه را از بان حكيم فردوسي چنين توصيف مي كند
/ با قلـم    / نه به شمشير    /  بسي   جنگيده ام / بر دفتري چنان    : / حكيم مي انديشد  / نجوا كنان   

ــود   ــان ب ــراده ي ج ــر واژه اي ب ــار / ه ــه ك ــوده ام ب ــان س ــرد   / ج ــا خ ــود ب ــه ب ــر آنچ گفتم،ه
)797 :1387كسرايي،.(سازگار

كسرايي معتقد است كه فردوسي در خلق شاهنامه جز جز وجودش را به كار گرفته است و هر                  
تي جاودانه اي مي داند و جهان بـه مثابـه ي            وي شاهنامه را مانند كش    .واژه براده اي از جان اوست     

و همچنـين  .درياي رواني است و اين كشتي بر فراز آبهاي اين جهان تـا بـه ابـد روان خواهـد بـود       
.شاهنامه نسب نامه و شناسنامه هويت ماست

كـه  / آن جاودان سفينه ! / آنچه را كه روان است   / بر بحر   / اينك دمي ز پنجره صبحدم ببين       
گر نيك اگر كه ! / بر روي آب هاي جهان است/ بگشاده بادبان/   بار مهره هاي امانت    سرگردان با 



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٣٩١

زرنامـه  / غمنامه و سرود و سـتمنامه ي شـما   / گهواره ي شما   / اگر دلشكن اگر كه دالراست      / بد  
)779:همان.(شهنامه ي شما و نسب نامه ي شماست/ خرد،عظش داد،عطر عشق 

فردوسي
يشترين حق را بر گردن ملت ايران دارد زيرا بدون او و بدون كتاب            فردوسي كسي است كه ب    «

زيـرا شخـصيت و   :دليل آن روشـن اسـت  .او،اين كشور آنچه را كه ملي اين هزار ساله بوده نمي بود    
اسـالمي  (».قوميت ايراني تكوين پيدا كرد و تشكيل شد بر اساس آنچـه در كتـاب شـاهنامه آمـده                  

)11 :1388:ندوشن
نيز به عنوان يك شاعر وطن دوست و جامعه گرا مانند هر ايرانـي ديگـر بـا                  سياوش كسرايي   

فردوسي را بـا  »مهره ي سرخ«احترام و حق شناسي از حكيم فردوسي ياد مي كند،و در منظومه ي    
:شكوهي اهورايي در گمان سهراب ظاهر مي كند

دل ابـري سـيه     و ز سايه روشن     / درهاي آسمان چو گلي باز مي شود         / -در چشم يا گمان     -
بـر  / آذيـن روي و سـر       / چو پـاره هـاي مـه        / موي و محاسنش    / نامش و   / دستار بسته   / حكيم  

)776 :1387كسرايي ،(هر دم بزرگتر / مي آيد، / هودجي ز بال عقابان 
كسرايي از زبان خود فردوسي اين نكته را بيان مي دارد كه فردوسـي خوشـه چـين كـشته ي      

ها را بازگو مي كند و اصل داستان از خود حكـيم نيـست ولـي در ايـن      دهقان است و فقط داستان      
.بازگويي در كارگاه انديشه خود سره را از نا سره جدا مي كند

/ آنچه سپرده اند  -/ من باز گفت هر سخن و سرگذشت را         / من خوشه چين كشته ي دهقانم       
تـا  / ا نگذارد ز چرخه دسـتاس آزمـون،         ت/ اما تا دانه را از پوست نپردازم        / در پيشگاه داد به پيمانم      

)788:همان(نمي دهم    / نان / زان / تا در تنور آتش انديشه نفكنم / ورز ناورم 
نخستين پايه زندگي چه بهتر كه بر بـي آزاري         «.يكي از برترين صفات انساني كم آزاري است       

در هـر رشـته و رده كـه باشـد           باشد،هر جانداري بهر اندازه و هر اندام و بهر كالبد و پيكر و چهره ،              
فرهنگ و آيين انساني همـان  .گرامي است،آنان كه بي آزارند مرگشان براي مردم بسي زيانبار است         

)111 :1350شوقي،(».بي آزاري است
كسرايي به روحيه ي لطيف و كم آزار فردوسي ،اشاره مي كند كه وي حتـي آزارش بـه يـك                     

ر كتاب سترگ خود بخواهد فرمـان بـه مـرگ كـسي             مورچه هم نرسيده است،چه برسد به اينكه د       
:بدهد

حتي، نمونـه   / نشناختي مرا كه در همه ي اين دفتر درشت          / اما حديث مرگ تو انسان پر بها        
)1387:788كسرايي،(؟!فرمان نمي دهم/  فراز خاك آزار موي دانه كشي را/ وار 
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ني كه در ابتداي هر يـك از        داستان هاي شاهنامه اكثر با مقدمه اي آغاز شده است بدين مع           «
داستان ها،فردوسي خواننده را بنوعي مهياي خوانـدن و شـنيدن داسـتان كـرده و يكبـاره او را بـا                      

...موضوعي برابر نساخته است
در آغاز داستان رستم و سهراب فردوسي از محتوم بودن اجل و يكسان بودن پيـر و جـوان در               

با مرگ جواني چون سهراب كه ناكـام بـه دسـت پـدر              برابر آن سخن مي گويد تا ذهن خواننده را          
)268 :1387صفا،(».كشته شد اندكي مأنوس كند آنگاه بذكر داستان مي پردازد

سياوش كسرايي نيز مانند حكيم فردوسي منظومه ي خود را بـا مقدمـه اي آغـاز مـي كنـد و                
از كالغ پير و سرگردان خواننده را با فضاي داستان خود آشنا مي كند در ابتداي اين منظومه سخن              

قصه هاست كه در شام و سياه و تاريك پرواز مي كند و راه آشـيانه اش را نمـي يابـد و سـتاره ي                          
.خونيني كه در ابر مي چكد و شام سياهي كه همه جا را فرا گرفته است

.سپس به بيان قصه مي پردازد كه سهراب پهلو شكافته روي خاك افتاده است
اما هنوز در تك    / غمگين كالغ پير ره آشيان نجست،       /  پايان رسيد و باز      بسيار قصه ها كه به    

 دل زنـان سـتاره ي خـونين     دل: / پرسان و پي كننده ي هـر قـصه از نخـست           / اين شام مي پرد     
/ لـو شـكافته   په/ در آشـيان شـب   / مي رفـت تـا بميـرد        / سيمرغ ابرها   / در ابر مي چكد   /شامگاه  
)755 :1387كسرايي ،(/روي خاك/سهراب

شيوه روايت
هنـر  «.شيوه روايت حكيم فردوسي بر اساس نظم و ترتيب منطقي و توالي داستان استوار است            

شاعري در اين داستان پرمايه،خواننده  را در بستر جرياني مي افكند كه او را با شـتابي فزاينـده بـه     
تان رستم و سهراب    در داس . تراژدي مي راند   – نقطه ي اوج     –سوي سرانجامي هول انگيز و قطعي       

هيچ عنصري از داستان از سر تصادف قرار نگرفته،و سير حـوادث در حركـت بـه سـوي ضـرورتي                     
برگشت ناپذير به فاجعه اي خونبار كه از اشتباه تراژديـك رادمردتـرين پهلـوان زمـان حـادث مـي              

)10 :1369قريب، .(گردد
منامه از گم شدن اسب رستم ،فردوسي داستان را از سفر به سمنگان آغاز مي كند و حوادث غ     

همـه بـر    ازدواج با تهمينه تا تولد و بزرگ شدن و لشكركشي سهراب به ايـران،             رفتن به سمنگان،  
اساس نظم و ترتيب پشت سرهم اتفاق مي افتد كه گويي فيلمي است كه حكيم در مقابل ديـدگان      

.خواننده به نمايش گذاشته است
ب به دست پدر آغاز مي شـود و توسـط ذهـن خـالق               اما روايت كسرايي از زخمي شدن سهرا      

شاعر شاخ و برگ داده مي شود و سهراب پهلو شكافته در حالت تب و بيهوشي با مادرش تهمينه و           
flash(اين شيوه روايـت بازگـشت بـه عقـب    .گردآفريد و حكيم فردوسي به گفت و گو مي پردازد
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back(     موده و نشان دهنده ي ذهن آشفته و و گفت و گوي ذهني سهراب داستان كسرايي راجذاب ن
.تب دار بودن سهراب است

سهراب
سهراب پهلوان نيالوده ي فردوسي،بدون كمترين ترديد قهرمان بالمنازع منظومه ي رستم و             «

قهرماني كه حاصـل ازدواج     :چهره ي سهراب در شاهنامه بدينگونه است      )30:همان(».سهراب اوست 
 است از اين رو هم پاكي و نجابت تهيمنه را داراسـت و هـم           آگاهانه ي رستم با دختر شاه سمنگان      
.شجاعت و نيروي پهلواني رستم را

عطش گزنده ي ديدار پدر روح و جان سهراب مي گدازد و از فرط همـين خواهنـدگي اسـت      «
كه از دوازده سالگي لشكر به ايران گسيل مي دارد و پايداري ها و راديها مي كند تا با برگرفتن تاج        

)173 :1369البرز،(».ر كاووس رستم را به جاي او بر تخت شاهنشاهي ايران بنشانداز س
چو رستم پدر باشد و من پسر          نماند به گيتي كسي تا جور

)22 ب 119 :1385فردوسي ،(
كسرايي جواني ،بي تجربگي و شتاب زده عمل كردن سهراب را دستمايه اي قـرار مـي دهـد                   

در اين منظومه سهراب نمـادي اسـت بـراي كـساني كـه در راه            .خود»مهره ي سرخ  «براي سرودن 
رسيدن به هدفي واال گام بر مي دارند امـا در ايـن راه ،بـه جـاي كمـك گـرفتن از عقـل و خـرد                            

.خوداحساسي عمل مي كنند و تاوان سنگيني متحمل مي شوند
)794 :1387كسرايي،(.اي زخم جهل خورده به تاريكي/ ! سهراب

امـا تـو را غـرور بـه         / افراسياب نيز مباد كه بود بـرد؟        / كز عطر راز تو     / ؟    !گفتمگفتم تو را ن   
)761:همان(!چشم خرد ببست / ه ديدار تهمتن اما تو را شتاب ب/ پندارهاي نيك 

در منظومه ي مهره ي سرخ تنهـايي و بـي كـسي و درمانـدگي رسـتم بعـد از زخمـي شـدن           
:اعر در اواخر عمرش استسهراب،يادآور تنهايي و در به دري خود ش

/ يك تن چـرا از اي درهـا كـه كـوفتم     / از هر كناره رفت   / در جويبار باد    / گل هاي قاصدم      
شبگير،ديگر به جز ستاره كيـست دسـتگير        / ديرست،آه ،دير ،    / ؟  !شمعي مرا نداد  / بيرون نكرد سر    

)766:همان(مرد در به در/  نه آب خود مبر /نيست 
)771:همان / (مرد / باز / تنهاست / تو از راه آمدي ليكن بدين گونه كه 

عاقبت فرزند كشي رستم
رستم جهان پهلوان ايران،بر اثر حادثه ي گم شدن اسبش به سمنگان مـي رود و بـا تهمينـه                    

سهراب گرد ثمره ي اين ازدواج است،كه پس از آگـاهي يـافتن از كيـستي خـود از                   .ازدواج مي كند  
ن پدر مي رود، و پس از يك سري اتفاقات در نبردي به دسـت پـدر كـشته               زبان مادر،به دنبال يافت   
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بدعت فرزند كشي را در شاهنامه ،جهان پهلوان رستم مي گـذارد و سـرانجام در جنگـي                  «.مي شود 
روياروي سهراب پسر خويش را پس از آنكه يك بار از سوي او بر زمين خورده و به نيرنگ از مرگ 

)449 :1383سرامي،(»..هلوي وي فرو مي كند،از پاي در مي آورد رهيده است،با خنجري كه به پ
سياوش كسرايي معتقد است كه سهراب با پنهان كردن مهـره اي كـه بـه بـازو دارد كـه بـه                       
مرگش مي انجامد باعث بدنامي رستم شده است،و بعد از اين مـاجرا ديگـر رسـتم شـكوه و ابهـت         

.وال رستم استگذشته را ندارد و مرگ سهراب در واقع آغاز ز
ويـن  / بيهوده زير جامعـه نهـان كـردي    /آن شهره مهره را / آخر چرا نشانه ي يكتاي تهمتن   

)1387:762كسرايي،(؟ !بدنام و تلخكام جهان كردي / شور بخت پدر را /گونه 
وي همچنين معتقد است كه با مرگ سهراب ،رستم تنها و درمانده مي شود و شايسته مهـر و                   

.ستمحبت ورزيدن ا
/ بـا تهمـتن بـدار كـه اينـك      / بي هـر مالمتـي   / هر مهر كز براي منت در نهان بود    ! / مادر

)763:همان / (با او بدار مهر كه شاياي آن بود / تنهاترين كسي است كه در جهان بود 
اين در حالي است كه فردوسي چنين عقيده اي نداشته و هـيچ گـاه از شـكوه و ابهـت رسـتم            

ي در پايان ،غمنامه رستم و سهراب از رستم خـشمگين مـي شـود كـه باعـث            نكاسته است،وي حت  
.مرگ سهراب جوان شده است

يكي داستان است پر آب چشم     دل نازك از رستم آيد به خشم  
)35 ب 134 :1385فردوسي،(

مهره سرخ
در داستان رستم و سهراب شاهنامه ،فردوسي از مهره اي ياد مي كند كه رسـتم هنگـام جـدا                    

.شدن از تهمينه به وي مي دهد كه به بازوي پسر و يا گيسوي دخترشان ببندد
كه آن مهره اندر جهان شهره بودودـبه بازوي رستم يكي مهره ب

ارـد از روزگــري آيــرت دختــگبدو داد و گفتش كه اين را بدار
روزـبه نيك اختري و فال گيتي فوي او بر بربدوزـبگير و به گيس

ان پدرــازو و نشــه بـدش بــببنه ايد زاختر پسرــدون كــوراي
)56و55 ب 118:همان (

سهراب در نبرد با رستم زماني كه پهلويش شكافته مي شود آن را به جهان پهلوان نشان مـي       
اما كسرايي اين مهره را به صورت نمادين به كـار بـرده             .دهد و وي را مي آگاهاند كه پسرش است        

مادي است براي شناساندن تبار كسي و گاه نيز نمادي است براي يك نوع بيـنش                است،كه گاهي ن  
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و تفكري واال كه با داشتن آن چشم قهرمان بر روي دردهاي انساني باز مي شود و باعث بيداري و            
.آگاهي مي گردد

همچـو نقـش    / پـيش تـو     / ناداري و نداني و بيداد و بيم را         / آن مهره هر پليدي و هر پستي        
ــ/ ــد  پدي ــي كن ــه  / دار م ــن گون ــو  / وي ــاي ت ــشم ه ــار  / چ ــر درد روزگ ــد / ب ــي كن ــدار م ! / بي
)1387:791كسرايي،(

تقدير
بـه  «.فردوسي پيرو عقايد معتزله است و مهم ترين ويژگي معتزالن همان بحث اختيـار اسـت               
ـ                       ذير نظر مي رسد جبر و اختيار در شاهنامه تا حدود زيادي از نظر گاه عقالني و به گونه اي خـرد پ

اگر چه بارها گفته است وراي فهم آدمي است و انـسان در      (نگريسته شده باشد،بدين سان كه تقدير     
در يـك نگـاه كلـي چيـزي جـز پـژواك كردارهـاي آدميـان بـه نظـر نمـي            )ايـن پـرده راه نـدارد   

)108 :1372حميديان،(».آيد
 از خود وي بوده     سهراب آنگاه كه پهلويش دريده مي شود اعتراف مي كند كه تقصير و اشتباه             

:است
)29 ب 130 :1385فردوسي،(بدو گفت كاين از من به من رسيد    زمانه بدست تو دادم كليد  

فردوسي بعد از مرگ سهراب چرخ را فاقد شنوايي و بينايي مي خواند و با اين گفته تاكيد مـي                 
:شتكند كه خرد و اعمال بشر است كه سرنوشت وي را رقم مي زند نه تقدير و سرنو

ه گشتست مغزش تهيـانا كــي          همـن آگهــرخ را هست زيــاگر چ
ون و چرا سوي او راه نيست ـ به چچنان دان كزين گردش آگاه نيست        

)71-72ب 132:همان(
سياوش كسرايي نيز مانند فردوسي به جبر مطلق اعتقاد ندارد و مي گويد كه كردار و انديشه و         

:ه شكل دهنده ي رفتار و رقم زننده ي سرنوشت استخرد انسان است ك
آنان را كـسان بـه شـيوه و كـردار           / گردونه هاي ساكت و سنگين مرگ را        /نه من نمي كشم     

. بـرگ را    بي گاه بـر نمـي كـنم از شـاخه،          / نه من به باغ خويش      / همراه مي كشند    / گونه گون   
)1375:789كسرايي،(

 قائل است و مي گويد كه اگر ما نينديـشيم در مـشت      وي همچنين براي انديشه ارزش زيادي     
.تقدير و سرنوشت گرفتار و مقهور مي شويم

)769:همان.(از هر كرانه راه به تقدير باز كرد / تديبر بسته لب 
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برداشت كسرايي از داستان
سياوش كسرايي داراي ديدي جمان شمول است و در جاي جاي اشـعار خـود از آرزوي صـلح                   

تعهدات ايدئولوژيك و تعهد حزبي ،همواره سرنوشـت شـعر          «.بسيط زمين سخن مي گويد    پاينده بر   
-چه شعرهاي رمانتيك اجتماعي در دهه ي سي با درون مايه ي سياسـي :كسرايي را رقم زده است 

انقالبي وي در دهه   -پرولتاريايي،كه غالباً از ادبيات رئاليسم سوسياليستي متأثر بوده ،چه آثار سياسي          
 پنجـاه ،كــه بازتـاب ايـده آل هــاي سياسـي و آرمـان هــاي حزبـي او محـسوب مــي        ي چهـل و 

)341 :1383روزبه،(».شوند
وي در اين منظومه از زبان شخصيت هاي داستان ،مرام هاي حزبي و مسائل روز عصر خود را 

از زبان تهمينه مي گويد كه هدف وي از پروراندن سهراب،كمك به رستم بـراي               .مطرح كرده است  
.ن گياه كينه و گستردن مهره بوده استبركند

باشـد كـه   / در رامش آورم سر پـر شـور تهمـتن را            /  و پر هنر   زيبا/ گفتم به پروراندن فرزندي   
بـا بـال    / وين مرز و بوم را      / بيخ گياه كينه بسوزاند     / در سرزمين ما    / همنشيني اين پور و آن پدر       

)764 :1387كسرايي،.(هاي مهر بپوشاند
 نماينده ي دادخواهاني و عدالت طلباني مي داند كه در راه رسيدن به هدف خود وي سهراب را 

.شتاب زده عمل مي كنند و جان خود را از دست مي دهند
امـا تـو را غـرور بـه        / افراسياب نيز مباد كـه بـود بـرد؟          / كز عطر راز تو     / ؟!گفتم تو را نگفتم   

)761:همان!  (شم خرد ببست چ/ اما تو را شتاب به ديدار تهمتن / پندارهاي نيك 
نتيجه

كسرايي يكي از شاعران جامعه گرا و وطن دوست معاصر است كه شعرش را وسـيله ي بـراي    
بيان مرام هاي حزبي و تعهدات ايدئولوژيك قرار داده است،وي در منظومه ي مهـره ي سـرخ كـه      

 جوانان و نوجوياني مي برداشتي آزاد از غمنامه رستم و سهراب فردوسي است سهراب را نماينده ي            
وي . داند كه در راه رسيدن به هدفي واال شتاب زده عمل مي كنند و تاوان سـنگيني مـي پردازنـد                    

مانند حكيم فردوسي براي آدمـي اسـت و بـا نينديـشيدن اسـت كـه گرفتـار تقـديري شـوم مـي                         
د را در كسرايي در اين منظومه وقتي از تنهايي رستم سخن مي گويـد تنهـايي و غربـت خـو          .شويم

.اواخر عمر به ياد مي آورد
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∗∗∗∗سامان فرزين

∗∗∗∗∗∗∗∗مريم زور

شاهنامه و هويت ايراني

چكيده
ان شناسان با كاوش هاي ارزشمند خود ايران و ايرانـي     تا نزديك به يك قرن و نيم پيش باست        

.را به جهان و ايرانيان شناساندند،
سياست تازيان از آغاز بر آن بود كه هويت و مليت ملل مغلوب را محـو گرداننـد و آنهـا را بـه      

در سايه چنين طرز فكر مخربي است كـه افتخـار           .صورت جزيي از امپراتوري نوخاسته خود درآورند      
شتگان ممنوع مي شود و كوشش تازيان نوخاسته بر آن قرار مي گيرد كـه بـا حـذف حافظـه       به گذ 

تاريخي ملل مغلوب ريشه هاي ايشان را بركنند و رشته هاي ارتباط آنان را با گذشته خود بگـسلند                   
اسـالمي ايرانيـان ناشـي از       -اين دوگانگي و تناقض بنيادين فرهنگ ايرانـي       .و آنها را در محو كنند     

.تناقضي كه هرگز حل نخواهد شد.  ساله بوده است1400تالشهاي همين 
در چنين زمانه اي است كه فردوسي با سرودن شاهنامه هويت و مليت ايرانـي را از نـابودي و                  

هـويتي  -اين جنبه هاي ياد شـده از اهميـت فرهنگـي          . محو شدن در امت اسالمي رهايي بخشيد      
ل داستان هاي شاهنامه بـر گوشـه گوشـه خـاك ايـران           شاهنامه را مي توان با نيم نگاهي بر شمو        

. بزرگ مشاهده كرد و به نوعي شاهنامه فردوسي را مـي تـوان امپراتـوري فرهنگـي ايرانـي ناميـد        
شاهنامه آيينه اي تمام نماست از هويت ايراني به پهناي چين تا تركيه و از آسياي ميانه تا هند كـه     

:د؛ و چنين بود كه استاد توس خود فرمودهر ايراني  مي تواند خود را در آن ببين
ردم در اين سال سيـبسي رنج ب

ده كردم بدين پارسي ـم زنــعج
نميرم از اين پس كه من زنده ام

م سخن را پراكنده امـه تخـــك

شاهنامه، هويت ملي، فرهنگ، ايراني: كليد واژه ها

∗ دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي ارشد
∗∗� انشگاه سيستان و بلوچستانددانشجوي كارشناسي ارشد 
∗
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مقدمه 
هـا را خلـق     ان سال پـيش نياكـان مـا آن        هايي دارد كه از هزار    هويت ايراني ريشه در اسطوره    
هاي حماسي درباره شاهان و پهلوانـان آرمـاني ايرانيـان چـون             كردند و استمرار بخشيدند و داستان     

هاي فكري و معنوي نيرومندي بود كه       كيخسرو و گرشاسپ و آرش و رستم، درتاريخ ايران پشتوانه         
رغـم  دم تـاريخ تـاكنون بـه      از سپيده ). 59:1379مسكوب،  (كردهمبستگي ملّي را سخت تقويت مي     

هاي وحشتناكي متحمل شـده  كه ايران بارها در معرض هجوم دشمنان خود بوده، و گاه شكست           آن
گاه هويت خود را فراموش نكردنـد و در         دست بيگانگان افتاده، ولي ايرانيان هيچ     و سرتاسر كشور به   

هاي مرئي و نامرئي هويـت ملّـي         حلقه چيز نابود شده،  رفت همه ترين روزگاران كه گمان مي    سخت
وار ازميان تلي از خاكـستر دگربـار سـر    توانستند ققنوسداد كه مي چنان آنان را با يكديگر پيوند مي      

).287:1389بهار، (برآورند
توان اسـتمرار هويـت   شاهنامه منبعي بسيار غني از ميراث مشترك ايرانيان است كه در آن مي    

» فردوسـي «. روايان ساساني آشكارا ديـد    ها تا واپسين فرمان   ها و حماسه  رهايراني را از دنياي اسطو    
اسـت و  وچرايـي داشـته  چونگمان در احياي زبان فارسي كه از اركان هويت ملّي است، نقش بي    بي

اسـت تـا هويـت ملّـي تـا امـروز اسـتمرار        هايي است كه سبب شده محتواي شاهنامه داراي ويژگي   
). 36:1384وكيلي، (يابد

آغاز شكل گيري شاهنامه
پارچگي سياسي و ديني از ايران رخـت بربـست،        دست اعراب مسلمان، يك   از فتح ايران به   پس

نامه به زبان عربي و فارسـي دري بـاقي مانـد و در قـرن     پارچه با ترجمة خداي   ولي ايده ايراني يك   
 فردوسي جامه فاخري ).184:1386يارشاطر، . (چهارم هجري با سرايش شاهنامه شكل نهايي يافت      

اي كه هويت ايراني جداً در معـرض تهديـد بـود و    نامه پوشاند و در زمانهاي از خداي  بر تحرير ويژه  
هاي ملل ديگر در فرهنگ قوم غالب حل شود         رفت كه فرهنگ ايراني نيز مانند فرهنگ      بيم آن مي  

).86:1386راشد محصل، (شاندها نبا نمايش گذشته شكوهمند ايران، احساس ايراني بودن را در دل
گرايـي موجـود   از فروپاشي شاهنشاهي ساساني، هويت ديني ايراني رنگ باخت، ولي مليت        پس
كـه در دورة ظهـور شـاهنامه بـرخالف دوران           با اين . نامه در شاهنامه تبلور و تكامل يافت      در خداي 
اي  نبود، ولي تـا انـدازه      پارچگي سياسي بر ايران حاكم    نامه، يك گيري كهن الگوي آن، خداي    شكل
در قرن چهـارم هجـري   ). 255:1383باستاني پاريزي،  (ديگر سنجيد توان اين دو دوران را با يك      مي

دست دشمنان شمالي همان تركاني بودند كه اين بار جذب فرهنگ ايراني شده و خود حكومت را به   
هـاي  ت خـود را در تحقيـر ملّـت      جاي امپراتوري روم، اعراب مسلماني بودند كه هوي       بودند، به گرفته
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خواهي خواهي و باججستند و از دين جديد چون ابزاري براي فزونويژه ايرانيان مسلمان ميديگر به 
دهاكـة آزمنـد    بردند و از همين رو در شـاهنامه تازيـان در هيئـت اژي             تر نيك بهره مي   هرچه بيش 

.)45:1378جعفريان، (استدشمن قديمي ايرانيان تجسم يافته
تجديد هويت ايراني

لحاظ سياسي و ديني، بلكـه در       پارچه به از فردوسي هويت ايراني نه در بستر حكومتي يك        پس
ايرانيـان، شـاهنامه را چـون       ). 79:1386خطيبـي،   (بستري فرهنگي، ادبي و هنـري اسـتمرار يافـت         

فيـايي روزگـار    پارچگي سياسي و جغرا   شناسنامة ملّي خود حفظ كردند و منتظر فرصتي بودند تا يك          
پارچگي سياسي  سال بعد كه صفويان يك    500از خلق شاهنامه تا     پس. كهن را زنده كنند كه كردند     
چنـان بـه حيـات خـود     شهر همهاي محلّي، ايدة ايرانرغم وجود حكومترا به ايران بازگرداندند، به  

 خاقـاني و نظـامي،     هاي شـاعراني چـون    گواه اين معني در مديحه    ). 136:1378جعفريان،  (ادامه داد 
كه بـر شـهر    است كه پادشاهان ممدوح خود را ولو آن       سنايي، خواجوي كرماني و عبيد زاكاني نهفته      

مـسكوب،  (كردنـد خطـاب مـي  » خسرو ايران«يا » شاه ايران«راندند، كوچكي چون مراغه حكم مي   
142:1379.(

يابد، كه خـود بـر   ال ميهاي ديگر نيست كه رنگ و جهويت ايراني در شاهنامه در تحقير ملّت  
گرايي ايرانيان در طول بنيادهاي فكري، معنوي و اخالقي نيرومندي استوار است و از همين رو ملّي            

عليخـاني،  (گاه به نژادپرستي منفوري چون نازيسم و فاشيسم در قرن بيستم مبدل نـشد            تاريخ، هيچ 
ويـژه بنيادهـاي   عميق اين بنيادها، بهتوانند با تويكم ايرانيان مي در قرن بيست  ). 18:1388هدهدي،  

آساي بـشر در    هاي برق سبب پيشرفت زند، در دنيايي كه به    اخالقي كه در سرتاسر شاهنامه موج مي      
هاي بومي فراموش شـوند، هويـت ايرانـي         رود كه بسياري از فرهنگ    فنّاوري ارتباطات، بيم آن مي    

).93:1386يارشاطر، (خود را حفظ كنند و آن را استمرار بخشند
اعتبار بخشي فردوسي به هويت ايراني

شاهنامه شيوه هاي قديم ايراني را احيا كرد و ادبيات ما قبل اسـالمي ايـران را از نـو متـداول            
ساخت، فردوسي زبان فارسي را زنده كرد و چون زبان فردوسي و شعر او وجه جامع ايرانيان اسـت،                   

ن است و اگر او اين زبان را زنده نكرده بود امروزه پس شاهنامه فردوسي اساس و پايه استقالل ايرا  
.ما همانند مردم مصر و عراق و شام، شايد به زبان عربي سخن مي گفتيم و مي نوشتيم

البته شاهنامه به تنهايي در بر انگيختن هويت ايراني نقش نداشت بلكه نسخه هاي پهلـوي از           
ران ايراني داشتند در ايجاد اين تحول نيـز         داستان هاي اساطيري و حركت هايي كه اميران و سردا         

فردوسي يك قسمت از ايـن كـار بـزرگ را انجـام داد؛ وي قـوت و قـدرت فرهنگـي         . نقش داشت 
بيگانگان را در ايران شكست و اين كار در ضديت با اسالم نبود بلكه در راسـتاي تجلـي بخـشيدن       



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٤٠١

 اگر اين كار وي در ضـديت بـا اسـالم    هويت ايران با تكيه بر مولفه هاي ديني و اسالمي بود، زيرا         
). 224:1384آبـادي باويـل،     (بود، مورد قبول مردمي كه اسالم را پذيرفته بودند قـرار نمـي گرفـت              

فردوسي هويت ايراني و هويت اسالمي را در مولفه مذهب شيعه تقويت كـرد، لـذا صـدها بيـت از                     
است، وي ازجمله كساني    ) ع(انو موالي متقي  ) ص(ابيات شاهنامه در مدح و ستايش حضرت پيامبر       

بود كه ايراني گري و شيعه گري را در هم آميخت و اين كاري بس بزرگ بود كه در آن زمـان در                        
).49:1378جعفريان، (مقابل محمود غزنوي انجام گرفت

كافي است بگوييم وقتـي  ) ع(براي نشان دادن عالقه و ميل وافر حكيم فردوسي به ائمه اطهار   
و آل او، فردوسي را بد دين و بد كيش مـي خوانـد،       ) ع(صب و دشمن امام علي      محمود غزنوي متع  

:حكيم توس با جرات و قدرت وصف نشدني در جوابش چنين مي گويد
كه بد دين و بد كيش خواني مرا منم شير نر، ميش خواني مرا

و علي شد كهن) ص(مرا غمز كردند، كان پر سخن به مهر نبي 
 نگذرم اگر تيغ شه بگذرد بر سرممن از مهر اين هر دو شه

اعتقاد راسخ اين شاعر بزرگ از ابيات مذكوركامال روشن است، او كه حاضـر اسـت در مقابـل                   
عشق خود را به اثبات مي رسـاند و  ) نه با حرف  ( سر تقديم كند، با عمل      ) ع(و علي   ) ص(مهر نبي   

ايي از محبت و اخالص ديده مـي        در ابياتي محدود كه اشاره به اهل بيت نبوت و طهارت دارد، دري            
عليخـاني، هدهـدي،   (شود، كه از نظـر مفهـوم و عمـق معنـي نظيـر آن را كمتـر مـي تـوان ديـد                       

110:1388.(
در اثري بزرگ بازآفريده و ) زبان و تاريخ(در حقيقت از بركت وجود او دو عنصر اصلي مليت ما   

سـت، بگـذريم از اينكـه بعـداً همـين      و زبان ما)حماسه(شاهنامه تاريخ. تبديل به تني واحد مي شود     
بهـار،  (كتاب نقش ديگري هم پيدا مي كند و مهمترين عامل فرهنگي نگهدارنده مليت ما مي شود               

فردوسي شاهكار خود را در اواخر قرن چهارم هجري و در دوره اي كـه مـردم ايـران                   ). 336:1389
 آن روزگار در ايـران زبـان        تجربه ي استيالي اعراب را پشت سر مي گذاشت تاليف كرده است، در            

در .عربي به عنوان زبان اداري و فرهنگي اندك اندك عقب نشـست و فارسـي جـاي آن را گرفـت                
ارتباط با مسئله ي زباني و كاربرد واژگان فارسي در شاهنامه فردوسي ثابت مي كند كه يك وطـن                  

 مـردم كـشورش   پرست واقعي است و عمر خود را وقف احياي فرهنگ و تمدن و حماسه هاي ملي    
حماسه ي او نشانه ي بـارزي از تـالش او بـراي بـه كـار         ).158:1381اسالمي ندوشن،   (كرده است 

در شـاهنامه نـام هـاي جغرافيـايي ،اعـالم،آالت           . گيري واژگان فارسي به جاي لغت عربـي اسـت         
اشخاص و موضوعات گوناگون بسيار گنجانده شده و فردوسي با نامگذاري خود توانـسته              موسيقي،

نمـاد و  نـشان، شهرهارودها و كوه هاي ايران باستان را زنده كند و هزاران نـام ،             اسامي سرزمينها، 
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سـرزمين، قهرمانـان، ايراني با خوانده شـاهنامه هـم از داسـتانها،         .حادثه را در ذهن ايرانيان بنشاند     
اير اقـوام و    شكستها، مقاومتها و پيروزي ها مطلع مي شود و هم  هويت خود را از سـ                دالوري ها ،  

مطالعه ي دنياي شاهنامه به ما آگاهي هاي ارزشـمندي دربـاره مكانهـا ،آداب               . ملل باز مي شناسد   
معاشرت ايرانيان،حوادث،آين ها،مناسك،اخالق،ارزشها،دغدغه ها،دلهره ها ،نيكي ها و پلشتي هـاي          

اين نامه هـا    .عصر باستان و نيز حجم عظيم واژگان و معنا در ذهن حكيم طوس به دست مي دهد                
همـين نامهـا بـر اسـاس ارزشـگذاري      .اساس بسياري از شخصيتهاي ملي و تـاريخي ايـران اسـت          

فردوسي الگو و هنجار مردمان در طول قرون و اعصار شده و ايرانيان انسانهاي خوب و بد را بر اسا        
فـسانه هـا   ايرانيان از طريق شاهنامه با مجموعه اي از ا        .س تقسيم بندي فردوسي ارزيابي مي كنند      

،روايات،شخصيتها و قهرمانان به عنوان پادشاهان،شاهزادگان و پهلوانان اساطيري و حماسي ايـران     
اين آشنايي باعث شده تا در ذهن و ضمير آنان به اين شخصيتها عالقه و دلبـستگي     .آشنا مي شوند  

نـسته و از اسـامي      پيدا شود و آنان خاطره رفتار،دالوري ها،و سرگذشت آنان را با خود هم پيونـد دا               
كيومرث ،فريدون،ايرج ،منوچهر،شـهرزاد  :آنان براي ناميدن فرزندان خود استفاده كنند نامهايي چون       

، رودابه،سياوش و رواج آن در بين ايرانيان نشانگر آشـنايي آنـان بـا داسـتانهاي ايـن قهرمانـان و                      
ردوسي  به ايرانيـان هويـت   اين مي تواند به اين معنا باشد كه حماسه ي ف .انسانهاي اسطوره ايست  

)214:1387ثاقب فر، .(بخشيده است و هويت آنان از اين نامها و نشانها آشكار است
شاهنامه به غير از جنبه هاي تاريخي، مواد و عناصر اساطيري و حماسي پرمايه و بلنـدي هـم           

ـ                  . دارد وس مسلم است كه غرض فردوسي در سرايش شاهنامه، نقل اسـاطير نبـود، بلكـه حكـيم ت
منظومه بزرگ . درصدد بود كه تاريخ ايران را از روي روايات كهن و داستانهاي افواهي به نظم آورد          

فردوسي حماسه هاي بسيار درخشاني در خود جاي داده است؛ حماسه هـايي ماننـد داسـتان ايـرج،       
)286:1389, بهار... (داستان رستم و سهراب، داستان اسفنديار رويين تن، داستان سياوش و 

واقعيت اين است كه هر كدام از اين داستانها خود يك حماسه بزرگ محسوب مـي شـود، بـا                    
توجه به وفور داستانهاي حماسي در شاهنامه، اين اثـر سـترگ و بـزرگ در رديـف مهمتـرين آثـار                    

تك تك قهرمانان حماسه بـزرگ فردوسـي، يعنـي ايـرج،            . حماسي ايران و جهان قرار گرفته است      
در آنها عالقه به آيين . خسرو، اسفنديار و سهراب نمونه انسانهاي قهرمان هستند سياوش، رستم، كي  

واقعيت اين است كه شـاهنامه و قهرمانـان         . و كيش و افتخار و حشمت به حركت درشان مي آورد          
آن به اين صورت كه هست، آفريده فردوسي است و دنيايي است كه ايرانيان در آن تلخ و شيرين و 

)1385ارزولف، (ي را نمايانده اند نيك و زشت زندگ
به طور كلي وجود يك حماسه در روايات بدين معناست كه هم پيـدايش و تكـوين حماسـه و                    

البته طبيعت و درجه اي كـه ايـن         . هم گسترش بيشتر آن بر اثر شرايط خاصي صورت گرفته است          
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 باشـد و يـا تغييـر    شرايط شكل و محتواي حماسه را تحت تاثير قرار مي دهد، ممكن است متفاوت            
اين حماسه ممكن است در يك طيف، از انتظاري معين از يـك تـصور ناخودآگـاه تـا تبليغـي                  . كند

)همانجا(هدفمند، قرار گيرد 
گذشته از شرايط و عوامل تعيين كننده حماسه، بايد اين واقعيت را نيز به خاطر داشـته باشـيم                   

حقيقات مربوط به روايات حماسي، ريشه در موقعيت كه مانند هر زمينه مورد مطالعه، تمام كارها و ت     
به همين خـاطر حماسـه      . خاصي دارد كه توسط شرايط سياسي، تاريخي و فرهنگي شكل مي گيرد           

ايـن  . ملي ايران برخالف زمينه هاي تجربه تاريخي معاصر، در پايان قرن بيستم هم ديده مي شود               
هـوري اسـالمي از بـين نرفتـه، بلكـه بـر       حماسه با از بين رفتن حكومت شاهنشاهي و تاسيس جم     

شـبيه همـين وضـع در    . اساس نظام ارزشي اسالم باز هم وجود دارد و به حيات خود ادامه مي دهد    
تاريخ ايران به كرات ديده شده بود و حوادث و وقايع مهم تاريخي همواره در تاريخ ايران در طـول                    

اي تاريخي نـشان مـي دهـد كـه حـوادث و      بررسيه. دو هزار سال، حماسه را در خود پرورانده است 
تغييرات عميق اجتماعي در خلق و ايجاد حماسه ملي ايراني بي تاثير نبوده، بلكه در تشديد و بـسط               

). 15:1384هايزنسن، (آن سخت موثر افتاده است
برآيند سخن

ه فردوسي با گرايش مجددي كه در زمان وي به احياي هويت ايراني پديدار شده بود و با توجـ  
به اين كه ايرانيان به تشيع گرايش داشتند، زمينه تلفيق اين دو عنصر را بيـشتر فـراهم كـرد و بـا                       
سرودن شاهنامه كتابي به وجود آورد كه مردم ايران به آن عالقه مند شوند و آن را بخوانند و زبان                    

ـ                 د، وي همچنـين بـا      آن را زبان خود بشناسند و از آن تاريخ باستان و داستان نياكان خود را بياموزن
. آفرينش شاهنامه رشته از هم گسيخته مليت ايراني را از نو گره زد

. ولي هويت ايراني خود را همچنان نگه داشته ايم و اين را تا حدود زيادي مديون شاهنامه ايم
تاباند، شاهنامه خودآگاه كه اگر ديوان حافظ ناخودآگاه جمعي ايرانيان را بازمي       و سخن آخر اين     
.جمعي ايرانيان است

منابع
.نشر ستوده:تهران، آيين ها در شاهنامه)1384(آبادي باويل، محمد -1

، ماهنامـه حـافظ ويـژه فردوسـي و          شاهنامه و هويت ايراني   )1385(ارزولف، اولريش   -2
.، تهران1385شاهنامه فروردين 

 نـشر  : تهـران ،ايران و جهان از نگاه شـاهنامه )1381(اسالمي ندوشن، محمد علـي      -3
.اميركبير
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.نشر آگه
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.علم

.ر معين نش:، تهرانفلسفه تاريخ ايرانوشاهنامه فردوسي) 1387(ثاقب فر، مرتضي-6

 كانون  :تهران،از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاهيان     )1378(جعفريان، رسول   -7
.انديشه جوان

.نشر دانشگاهي:تهران، درباره شاهنامه)1386(خطيبي، ابوالفضل -8

.نشر دانشگاه فردوسي:مشهد، شاهنامه پژوهي)1386(راشد محصل، محمدرضا -9
. نشر ثاقب: تهران،شناخت شاهنامه) 1383( شريف زاده عبدي، آرش -10

.سروش هدايتنشر:تهران، شاهنامهدراخالق)1388(معصومهاني، مريم، هدهدي،عليخ-11

. انتشارات فرزان: تهران،هويت ايراني و زبان فارسي) 1379(مسكوب، شاهرخ -12
،)هنامهباستانـشناسي و داستانـشناسي شـا      (معمـاي شـاهنامه   )1384(وكيلي، سيامك   -13
.مهرنيوشا نشر :تهران

، ترجــه ســاختار و قالــب:شــاهنامه فردوســي)1384(هايزنـسن هــاتون، كـورت   -14
نشر فروزان روز،:  تهرانكيكاووس جهانداري،

. نشر علمي فرهنگي:تهران،داستانهاي شاهنامه)1386(يارشاطر، احسان -15
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∗∗∗∗الهام فرمهيني فراهاني

فارسيون نظممتبرخي ازنفوذ شاهنامه در

)با تكيه بر تصوير سازي(

چكيده

تحقيق در جنبه هاي مختلف نفوذ شاهنامه در ادبيات دوره هاي بعد موضوعي وسيع و پر ثمر است                 
. اين دامنه نفوذ را مي توان در يك تقسيم بندي كلي  به دو بخش محتوا و شـكل تقـسيم كـرد                . 

: ه بخش آن اهميت بيشتري دارد بخش محتوا خود به چند موضوع تقسيم مي شود كه س
.  عبرت پذيري -3.  تقدير گرايي -2.   احياي فكر ملي -1

دميدن روح مبارزه براي ميهن با هيجاني كه در شاهنامه مطرح شده در فكر و سپس شعر شـاعران     
نفـوذ شـاهنامه در   .  مربوط به فرم و شكل اسـت   اين تاثيرگذاري  بخش اول . تأثير گذار بوده است     

ادامه سنت . رم هاي ادبي دوره هاي بعد خود به دو بخش مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شود        ف
امـا رونـد تـصوير    . حماسه سرايي در دوره هاي بعد از شاهنامه ، تحت تأثير مستقيم شاهنامه است   

سازي شاهنامه و نفوذ آن در صور خيال شاعران غير مستقيم است و اين موضوعي است كه در اين 
 چنـد صور خيال شاهنامه اي را مي توان به. ستار با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار گرفته است        ج

:موضوع تقسيم كرد 
جانداران شامل پهلوانان و شاهان و و . ساخت تصوير بر بنياد جانداران و اشيا بيجان شاهنامه   -1

اشياء بيجـان  .  گيرند مركب آنهاست كه عمدتاً مشبه مبه يا مستعار منه ممدوح و معشوق قرار مي    
اين موضوع عمدتا در سبك موسوم به خراسـاني مطـرح     .شامل ابزار جنگي و اماكن شاهنامه است      

 ساخت نماد و سمبل و مجاز و كنايه و مثل بر مبنـاي شـاهنامه كـه بيـشتر در سـبك                        -2. است  
 قـسمت از    در ايـن  .  تصوير سازي در متون عرفاني بر مينـاي شـاهنامه            -3. عراقي مصداق دارد    

اين جستار نشان   . تعابيري مثل افراسياب نفس و ايران شريعت و تركستان طبيعت بحث مي شود              
مي دهد  كه دامنه شاهنامه بسيار متنوع و چشمگير است چنان كه تحقيق بيشتر امتـداد آن را در                    

.شعر نيمايي نيز نشان مي دهد 
. ظم فارسي نفوذ شاهنامه ، تصوير سازي ، متون ن : كليد واژه ها

∗ دانشگاه اراككارشناسي ارشد 



مجموعه مقاالت
٢٤٠٦

مقدمه 

جـزا  تأثير شاهنامه بر زبان و ادبيات فارسي موضوعي وسيع است كه تـا كنـون بـه صـورت م                   
تا عصر فردوسي غير از منظومه گـشتاسپ نامـه ،در زمينـه نظـم               . چندان بدان پرداخته نشده است    

ه در اد يك نـوع تـاز     حماسه پيش نمونه اي وجود نداشته و حاصل تالش سي ساله شاعر توس ايج             
اسه در ميـان انـواع      در حقيقت فردوسي هم آغاز كننده و هم تمام كننده نوع حم           . شعر فارسي است  
و  شـعر حماسـي در دو        حماسه پردازان بعد از او هر چند اين راه را ادامـه دادنـد               . شعر فارسي است  

بناي بي  تاريخي و حماسه هاي ديني و مذهبي ادامه يافت اما حاصل كار نتوانست با               حماسه  شاخه
در دنيايي . باري ،دامنه نفوذ شاهنامه در نوع حماسه منحصر نماند. گزند استاد خراساني برابري كند 

مثل دنيـاي واقعـي يـك نـوع هـم زيـستي گـاه               ،نامه از خيال و واقع آفريده بود      كه شاعر در شاه   
م ،شـاهاني زريـن   بر اين اقوا. آميز  بين اقوام مختلف وجود داشتمسالمت آميز و گاه غير مسالمت    

از اين دنيا ي رزم و بزم  منظـوم ،           . د پهلواناني نامدار داشتند   تاج حكومت مي كردند كه در كنار خو       
وجود دربار بـا    . شاعران هم عصر فردوسي و دوره هاي بعد ابه صورت هاي مختلف استفاده كردند               

ر مي كرد كه اسامي معـروف       ها را وادا  شكوه در دوره هاي بعد از اسالم و لزوم شاعران درباري آن           
بنا بـر   . و اعمال مشهور دنياي شاهنامه را بگيرند و آنها را در شعر خود با اهداف ديگر به كار ببرند                    

در ايـن  . گذاشـت  اين شاهنامه از جنبه هاي مختلف در متون هم عصر و متون بعد از خـود تـأثير                 
معـروف شـاهان و      و اسـامي     چگونگي بازتاب برخي از شخصيت هـاي مـشهور        جستار قصد داريم    
روزين بررسـي متـون   نظريه هاي امـ . خي از متون نظم فارسي بررسي كنيم   در بر پهلوانان شاهنامه   
تحـت ايـن عنـوان  مـي تـوان انـواع             .  تحت عنوان بينا متنيت مي شناسند      ها را اين گونه جستجو  

شـاعر  .  قـرار داد     اقتباس و تلميح و انواع اخذ مطلب از متن اصطالحا غايب را توسط مـتن حاضـر                
بـه  . گيرنده در متن اصطالحا حاضر گاه مضمون مأخوذ را با تغيير و گاه بدون تغيير به كار مي برد              
در اين . هر حال موضوع حاضر در زمينه گفتگوي متون يا منطق گفتگويي نيز مي تواند قرار بگيرد 

چه ،در آن . رف نظر شده است جستار از بررسي دامنه نفوذ شاخه حماسه در دوره بعد از فردوسي ص
اما آن قسمت از دامنه نفوذ شاهنامه . زمينه  تحقيقاتي انجام شده و نتايج پرباري حاصل شده است      

كه در قصايد و منظومه هاي شاعران خراساني و آذربايجاني مخصوصا از نظر نوع تصوير سازي بـا                  
اين جـستار بـه عنـوان يـك         .انه دارد   اتكا بر شاهنامه هنوز تازه است و قابليت  جستجو هاي جداگ           

. پيش زمينه در ين موضوع مي تواند تلقي شود 

وسعت دامنه باز تاب و نفوذ اسامي و شخصيت هاي متعدد شـاهنامه روشـن تـر                 كه  براي اين   
: شود جدولي تهيه شده است 
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ديو
11

44كاوه
123آرش

مقايـسه  اين جدول نشان مي دهد كه خاقاني بيشترين استفاده را از شاهنامه كرده اسـت و در          
او به عنوان متن حاضر و شاهنامه به بيشترين روابط بينامتني بين اشعار با ساير شاعران مورد بحث      

شعراي نامبرده عمدتا مربـوط بـه دوره هـابي قبـل از حملـه مغـول       .  غايب برقرار است  عنوان متن 
در اين دوره ها چنان كه گفته شد شاعران  به دربار منسوب هستند و مـدح بـيش از هـر                      . هستند  

 و منوچهري در يك گروه جاي مي از اين حيث ، فرخي ،عنصري. موضوعي در شعر آنها رواج دارد   
گيرند و به صورت مشابهي از اسامي و شخصيت هاي شاهنامه در تصوير سازي در موضـوع مـدح                   

مسعود سعد عالوه بر مدح ،اين مضامين را در شكايت و شكوي نيـز بـه كـار بـرده                . بهره برده اند    
ز شاهنامه را عالوه بر مدح در  اما سنايي و خاقاني از مرز مدح عبور كرده و مضامين منبعث ا            . است  

تقسيم بندي شعرا به شعراي  قبل و بعـد از مغـول تقريبـا           .خدمت اهداف متعالي تري قرار داده اند        
به اين سبب كه از دوره مغول به  . معادل تقسيم بندي سبك خراساني در مقابل سبك عراقي است           

ك دنيا و زهد و بيان مـضامين        بعد دربار تضعيف مي شود و آن اسامي و شخصيت ها در خدمت تر             
در طي ورود به اين رويكرد است كه هـم زمـان وارد دومـين زمينـه نفـوذ                   . عرفاني قرار مي گيرد     
. شاهنامه مي شويم 
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براي انسجام بيشتر بحث ،نفوذ و بازتاب شاهنامه در متون مورد بحـث بـه چنـد محورتقـسيم                
:   شده است 

موضوع مدح 

اد دربارهاي با شكوه غزنوي و سلجوقي و حضور شـاعران قـصيده سـراي               از نتايج طبيعي ايج   
بعالوه ،عالقه درباريان و مردم به داستان هـاي حماسـي       . مداح درآنها ،رواج نوع شعري مديحه بود      

وعاشقانه ، شاعران بزرگي چون نظامي را بر آن مي داشت  كه به نظم آن داسـتان هـا بپردازنـد و                
در قصايد مدحي ، چنان كه مي دانيم اغراق و مبالغه و غلـو از               .  ببخشند   صورت شاعرانه اي بدانها   

با توجـه بـه     . ابزار هاي اساسي شاعر شمرده مي شد تا ممدوح را از آن چه بود بزرگتر نشان بدهد                  
اين موضوع كدام منبع شعري مي توانست بهتر از شاهنامه اين ابزار را در اختيار آنها قـرار بدهـد ؟                      

 كه مخاطبان قصايد از شكوه دربار شاهان افسانه اي مانند جمشيد و فريدون و كـاوس و         با ذهنيتي 
شجاعت ها و دالوري هاي پهلوانان افسانه مثل رستم و اسفنديار و سياوش و سـهراب و سـالح و                    
مركب آنها داشتند ،شاعران مي توانستند ممدوحان خود را بدانها تشبيه كننـد و حتـي از آنهـا برتـر      

: د بشمارن

نام تو نام همه شاهان بسترد و ببرد          شاهنامه پس از اين هيچ ندارد مقدار

)80:ديوان فرخي (

در ديوان شـاعراني چـون  مـسعود     يك علت حضور اسامي متعدد شاهان و پهلوانان  شاهنامه           
نفـوذ  بررسـي ميـزان   . اين گونه توجيه پـذير اسـت   ... ، منوچهري ، عنصري وخاقاني و   رخي، ف سعد

شاهنامه دربين شاعران هم دوره ، متضمن فايده ديگري نيز هست و آن آشكار شـدن سـبك دوره        
است ، وقتي بيت هايي از شعراي هم عصر را مثال در موضوع مدح مقايسه مي كنيم ، سـبك دوره           

هم چنين طبق نظريه بينا متنيت كـه قـسمتي از آن متـضمن گفتگـوي                . وضوح بيشتري مي يابد     
ي است با مقايسه بيت هاي هر شاعر در اين موضوع ارتباط و وجوه گفتگوي اجزاي متن                 داخل متن 

در مجموع مدح به سه گروه ِ شخصيت هاي ديني ، پادشاهان ، وزرا وامـرا                . واحد به دست مي آيد      
. و نهايتاً معشوق مطرح در تغزالت تعلق دارد 

ا مستعار منـه ممـدوح قـرار مـي           ي شخصيت ها و اسامي  داستاني شاهنامه  مشبه به         ،در مدح 
اهميت فردوسي از جمله در اين نكته است كه اسامي و شخصيت هاي اساطيري و داسـتاني                 . گيرد

را با نظم واالي خود شهرت بيش از پيش بخشيده و شاعران بعـد از او از ايـن شـهرت در مـدح و                    
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خصيت شاهنامه اي تشبيه مـي  در اين بيت ها معموال ممدوح يا به ش  . ساير اهداف بهره گرفته اند      
ممـدوح در شـجاعت و   . شود و مانند او ست يا اين كه باالتر از شخصيت شاهنامه قرار مـي گيـرد     

در اين بيت ها به لحاظ بسامد استفاده از آرايه ها           .  رستم و در بخشش چون حاتم است       جنگ چون 
يك بن مايه مكرر كه به نسبت . ردبه ترتيب ، تشبيه ،استعاره و اغراق و مبالغه بيشترين بسامد را دا   

، اين است كه داسـتان هـاي شـاهنامه و رزم            اشعار شعراي نامبرده ديده مي شود     متفاوت در بيشتر    
رستم و اسفنديار و مانند آنها و شهرت شاهاني چون كاووس و جمشيد در مقابـل عظمـت ممـدوح                     

ت نيز هست ، شاعر و مـردم هـم     افسانه است ، اين اغراق و مبالغه اي است كه در عين حال حقيق             
: عصر او  از آن پادشاهان برداشتي افسانه اي و اسطوره اي دارند 

د حكايت دارا و اردوان ـــانه شـــ  وافسقصــه كاووس و كيقبــاد         وخ گشت   منس

)141:ظهير فاريابي (

 است كاووس و رستم صد ساله كارنامهروي كه قصه يك روزه رزم تو         ــ  اي خس

)46:همان (

 مدح شخصيت ديني -1/1

شاعران در مدح بزرگان دين ممدوح خود را بزرگتر از شاهان افسانه اي و تـاريخي قـرار مـي                    
دهند ، بايد توجه داشت كه شهرت آنها شاعر را بر آن مي دارد تا آنها را به عنوان قدر تهاي بزرگ                      

: ا در مقامي برتر از آنها بنشاند دنيوي انتخاب كند و انگاه ممدوح ر

زهــي پيغمبري كز بيم و اميد           قلم راند بر افريدون و جمشيد

)438:خسرو وشيرين نظامي ،(

: هم چنين رخش  در معراج استعاره از براق است 

رخش بلند آخورش افكند پست        غاشيه را بر كتف هر كه هست

)15:مخزن االسرار (

: سروده است )ص(و سنايي در مدح پيامبر 
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  هر كه در ميدان مردي پيش او يكدم زند         رخش او گوساله گردد گر همه رستم بود 

)166ص (

 مدح پادشاه و ديگران  -1/2

ادــان بــرستـــم زال زر و دستــنگ و نبرد          هر غالميش روز جـ

)81:مسعود سعد ( 

وشش مــانند رستــم زر بگـــاه كـاتم طي          بگاه بخشش مـــانند ح

)236:همان (

د رستم سيستان نديدست ؟ ــــ صانش          آن كيست كه در صف غالم

)1، ج116:خاقاني (

را عنان و قدح بهر آن دهد ـــردون تـــزم حاتمي       گــو و در بــمي تــدررزم رست

)86:ظهير فاريابي (

واهي يافتن ـل را رستم نخــهفت خوان عقازآنك     وپي بركشرا ببردنبالرخش دانش

) 1:475ج(

 چنانچون گرز افريدون نه بس مسمار و مزراقشكمند رستم دستان نه بس باشد ركاب او   

)58:منوچهري (

اتم و رستم ـه از حـــاد كه او را       انگشت كهين است بــم نكنم يــاتم و رستــاز ح

)194ري ،عنص(

ام سام سوار ـان و نــم دستــديث رستــحي بسترد ز دفتر ها       ـو همــاعت تــ  شج

)61:فرخي (
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 بزرگي بخشمـــزرگ است و هــم بــهري رخش       ز فلك ســواـــرستمـــي ك

)22:هفت پيكر (

اب استـــن حســـه در ركاب است         لشكــر شكنيش از ايـش ار چــد رستمــص

)34:ليلي و مجنون  (

واريداختن رستــم ســـــه تيــر انـــ بي اسفنــدياري      ـبه مردي هـــــــر يك

)122:خسروو شيرين (

م ـون رستـــه كـــوشش هـزار چـــون حاتم        اي بـزار چـاي به بــــــخشش هـ

)382:سنايي (

انـي دستــر دلــــرد رستــــم ز پكـن پيش بر طـوايف ترك     ـه زيــر چـگ

ـانه تـــــــو رستم دستـــان رستـــر بديديت بـــــــوسـه ها دادي           بگـــ

)8-9، بيت هاي 445:همان (

سنايي به شيوه شاعران مداح در بار محمود گاه در بيت هاي شريطه از اين اسامي استفاده مي        
:كند 

م     وصف بيژن و رستدر سمرگويند اال تا 

 كه اين بوده است پيل اندام و آن بوده است شير اوژن

ز سعي و حشمتت بادا به شادي و به اندوهان             

 ولـي بر گاه چون رستــم عدو در چاه چـون بيــــژن

)  505:همان (

:فرخي اسبي را كه به عنوان صله از شاه گرفته چنين مي ستايد 
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رستم زالور سمندست و منم بيژن گيو          گويي او رخش بزرگست و منم گويي او ب

)220ص  (

: خاقاني در مدح سلطان غياث الدين چنين اغراق و غلو سازي  مي كند 

            تيغ تو زيبق كند زهره گرشاسب و شم سرخاب و زال   سهم تو قطران كند نطفه 

)415 ، ص 1ج(

 داستان شاهنامه در ضمن يك بيت مدحي  بيـان       مضمون بخشي از   -2/1-1
:مي شود 

وان ديگر بود و نقش كيميا ــآن سيه كاري كه رستم كرد با ديو سپيد                 خطبه دي

)42:سنايي(

 در حلق ديو خام  چو رستم فكنده خام ي و عاقبت         ه طفلــچون زال پيـر زاده ب

)1:332خاقاني ، ج(

ـي  هم شيـــر و هم مردتو بالغ دولتاو پرورد           فــريدون بـود طفلـــي گـــ

خش اژدر هاي افالك ترا جــان بــد را جان مــار ضحــاك      ستـد جمشيـ

 ) 22:خسرو وشيرين (

ك صفــدران راـر هــالـــ  بــر تيرغ      ـــگـــــر زال نهــاد پــر سيمـ

وهران راــو جــــ  آفــــت شده ديـر تـو پر جبرئيـــل است          ــر تيـــ         ب

)63-64،بيت هاي 51، ص1خاقاني ،ج (

در اين دو بيت فرخي ضمن اشاره به داستان هاي شاهنامه گويا آن را درسـت نيـز نقـل                    
:  در اختيار داشته است نكرده يا اين كه منابع ديگري سواي روايت شاهنامه
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بهمن آنگه روستم را چند گه شاگرد شد     تا خصالش بي خلل گشت و فعالش منتخب

)5:فرخي  (

رستم دستان همي آموخت  فرهنگ و ادب    كيخســرو اسفنــديار گرد را    ان هم چن

)همانجا  ( 

عبرت و پند -2

از شاه و پهلوان و ياد كرد عظمت از دست          شاعران با استفاده از شخصيت هاي اساطيري اعم         
به عبـارت ديگـر بـا رشـد ادبيـات انـدرزي ،آن دسـته  از        . رفته آنها مخاطب را نصيحت مي كنند   

مضامين و صور خيال كه از شاهنامه مايه گرفته اند گاه هم زمان و گاه با تغيير رويكرد در خـدمت                     
 از نخستين شاعراني است كـه  قبـل از شـروع             از جمله سنايي  . اهداف انساني تري قرار مي گيرند       

دوره مغول با استفاده ازنام اين شخصيت ها در بيان حكمت و زهد و مـضامين عرفـاني داد سـخن           
:مي دهد 

واندر آن موكب سوارانند كاندر رزمشان              رستم و اسفنديار و زال را مقدار نيست

)92:ديوان  (

انكه سيـاوش چــه ديــد  از ددگــان        زدگخوانــــده باشــي ز درس غـم

ردند ـون كــه دار چــــر دارا بـــوار چون كـــردند              ســجــاه جمـشيد خـ

)322:هفت پيكر (

مر آوار ـــاب عـــل افـــراسيــخيـل است             ـــم اجــم رسـتــز بيــآه كـ

)1:260خاقاني ،ج(

شـوكت شـاهان و پهلوانـان شـاهنامه و      : ناپايداري دنيا و لزوم عبرت پـذيري       -2/1
سپس افول قدرت آنها واقعيتي بودكه شاعران مـي توانـستند از آن در موعظـه شـاهان و ديگـران               
استفاده كنند و به وعظ و ارشاد مخاطبان بپردازند ، نظامي در خالل داسـتان هـايش گـاهي از آن                     

: مي برد اسامي در اين جهت بهره
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خاك اين دشت           سياووشي نرست از زير اين طشتبسا خونا كه شد بر

)259:خسرو و شيرين (

اديفـــريدونــي بــود يا كيقبــه آرد تند بادي           ــــر آن ذره كــه

)5همانجا ، بيت (

اك زمــين بودند گوييهمــه خـن را باز جويي            ـــدام زميـــگـر ان

 همه درخاك رفتنداي خوشا خاككجا جمشيد و افريدون و ضحاك          

)12-13،بيت هاي 428:همان (

: خاقاني نيز با مثال هاي تاريخي ممدوح خود را به اجراي عدالت تشويق مي كند 

عاطفه گستـر نكوتر استدي كه در سيـر        عدلش زفضلاد نخوانـاريخ كيقبــت

مملكه پرور نكوتر است ؟روي نشنيدي كه در سمر        عدلش ز عقـل ــاحكام كس

؟ هردوان كدام به مخبر نكوتر است زآنوراسب      نه شد حديث فريدون و بيافسا

ر زستمگر نكـوتر استحـال دادگــ هم رد و آن ستم آورد عاقبت      ــداد كايـــ

)  27-30، بيت هاي 102، ص 1ج(

و مثل  استفاده از شخصيت ها و اسامي شاهنامه در ساخت تمثيل -3

خاقاني و نظامي در اين زمينه با استادي دست بـه تمثيـل             ،رد بحث سنايي  از ميان شاعران مو   
سازي مي زنند ، به خصوص خاقاني در موارد بسياري يك بيت يا مصراع معقول مي آورد و سپس                    

: اندال ها از شاهنامه مايه گرفته ، بسياري از اين مث را با مثالي محسوس تبيين مي كندبخش ديگر

هر چه دشوار است بر تو هم زباد و بود تست       ورنه عمر آسان گذارد مردم آسان گذار

تا كزو سيمرغ رستم گشت بر اسفنديار جان بر آمد نخوت  و حقــد و حسد       از درون

)     8-9،بيت هاي 190:سنايي (
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شد جزرخش رخت روستمككيدرراه رستمردان وي كشد     ممي كشداندوه خوركه غمهامي

)390:همان (

هفت اختر مكرمت مقـــومي قوت ده اناملش نيست               ـــب

ر خصم ظفر نيافت رستمـ  بر عنقــا                ــاري زال و پــبي ي

)42-43 ، بيت هاي 1خاقاني ، ج(

س نداد خبر ه ز سيمرغ كـكگفت بگذار ازين سخن بگذر                  

)150هفت پيكر ، ص (

شاعر با استفاده از مضامين شاهنامه حسب حال خود يا ديگران را بيان مي كند 

،گاهي شرح حال شخصي شعرا اختصاص دارد    قسمتي از مضاميني كه از شاهنامه اخذ شده به          
 مفتخـر   شاعر خود را جاي يكي از شخصيت هاي  شاهنامه قرار مي دهد و گاه به موقعيـت خـود                   

:است ،اين موارد  را مي توان تحت چند عنوان در آورد 

حسن طلب-4/1

)362 ، ص 1ج (ندارمرستــمســزاواررخشـي كه تن به حضرت نيارم عجب ني       اگر

 تفاخر -/4/2

وش باد خواب غفلت افراسيابشان ــ خمن رستم كمانكشم اندر كمين شب        

)1:422ج(

ار زادم ــــا درع سپنـــــد يــــــ  بادر كـــه سپنـــــد يــار دادم     ـمـ

 )44:ليلي و مجنون (
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ه ناوردي ـــنـد بـوآز افــكــــ ديـ          همتم رستمي است كز سر دست      

)2:1043خاقاني ،ج(

كساني  مثل مسعود سعد و خاقاني كه طعم زندان را چـشيده انـد بـر               :  حسب حال    -4/3
حسب موقعيت خود را به شخصيت هاي شاهنامه تشبيه مي كنند  مثال مسعود سعد خود را در بند                  

: بال بسان بيژن مي داند 

)288ص (     جهان به من بر تاريك چون چه بيژن بسان بيژن درمانده ام به بند بال     

:خاقاني نيز با استفاده از اسامي و اسطوره هاي شاهنامه حال خود را بيان مي كند 

 زآن است كه رد كرده احرارم و احبابچون زال به طفلي شده ام پيرزاحداث       

رد  گر نخورد بابگر ندهد خلق           سيمرغ  غم زال خوخرسندي من دل دهدم 

)18-19، بيت هاي 1:86خاقاني ، ج    (

)41،ص 1ج(چـرا بيـژن شـد اين در چــاه يلدا  گر آن كيـخسرو ايران و تـور است       

)1:361ج(دم نـدارم وق هملكه از هيــچ مخــرغ مــانم ز روي حقــيقت        به سيمـ

)371:همان (ي مانم         كه من نهانم و پيداست نام و اخبارم اگـر بداني سيمــرغ را همـ

غزل وادبيات مغانه و    (استفاده از اسامي و شخصيت هاي شاهنامه در شعر غنايي           
 در اختيـار  عالوه بر مدح و ستايش كه شاهنامه مـي توانـد امكـان بيـشتري را     ) اشعار قلندرانه   
شاعر قرار بدهد 

: در اين زمينه نيز سنايي و خاقاني قدرت ابداع بيشتري دارند  :  غزل-5/1

تابد مرا يك رخش در ميدان دو رستم بر نميدل هواي جان نمي گنجد  مرا با عشق تودر

)2:835خاقاني ، ج(
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 اين زمينه نيز سـنايي و     يكي از مضامين پر بسامد غزل عراقي دعواي عقل و عشق است ، در             
هم چنين عالوه بر تشبيه ممـدوح       . خاقاني توانسته اند از شاهنامه در مضمون سازي استفاده كنند           

: به رستم معشوق نيز در شجاعت به رستم تشبيه مي شود 

در معركه عشق  تو عقلم سپر افكند             كان حمله كه او آرد رستم نپذيرد 

)852:خاقاني (

ـر آيد             گر همه رستــم بود ز پاي در آيد   كه با عشق دست در كمـمرد

)899:همان (

كه تو با رستم اي جان هم نبردي م        جـا يــارم كه با تــو بــاز كوشك

)2:1042خاقاني ،ج(

: هم چنين در اين بيت با رخش رستم استعاره مكنيه ساخته است 

          صبح چون رخش رستم اندر تاخت       مـي چـو گنج فراسياب دهيـد 

)2:902ج(

ين موضوع عمدتا درغزل مطرح مي شـود ،          ا : مضامين  قلندرانه و ادبيات مغانه        -5/2
احساس بي باكي شاعر نسبت به حفظ نام و ننگ و قدرت او در تشبيه به پهلوانان شاهنامه جستجو 

:مي شود 

هم جام چو رستم كش هم تيغ چو رستــم زن وران وندر صف رنجوران       در مجلس مستـ

)483:سنايي (

رنج ركاب روستمجز رخش رستم كي كشد شد  ياد روي وي ككه جام مي كشد برعاشق

)936:سنايي (

كه بر رستم زنيآن بهتو چو رستم پيشه ايرنگين مكن   تيغ خويش از خون هر تر دامني
)696:همان (
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 بـه نظـم   نظامي در خسرو وشيرين يكي از لحن هاي باربد را تحت عنوان كين سياوش چنين           
:مي كشد 

)1945ص (چو زخمه راندي از كين سياوش        پر از خون سياوشان  شدي گوش 

 استفاده از شخصيت ها اسامي  شاهنامه در ساخت مضامين انتقادي -6

از حيث بسامد سنايي و بعد از او خاقاني در ساخت چنين مضاميني قدرت ابداع بيشتري نـشان         
: داده اند 

)499سنايي  ، (خيز تدبير رخش رستم كن رفت ديو سپيد     هين كه عالم گ

جالب آن كه سنايي با اين همه مضمون سازي كه با استفاده از شاهنامه انجـام مـي دهـد  در         
مواردي از توجه مردم عصر خود به داستان هاي شاهنامه چنين به تعريض ياد مي كند ، اين اشاره                   

:  شاهنامه در بين مردم است معني ديگري نيز دارد و آن حضور

)504ص (ا سغبه ژاژند و بسته رستم و بهمنازيردرين دوران نيارد سنگ نحو و منطق و آداب    

 استفاده از شخصيت ها و اسامي شاهنامه در ساخت مـضامين مـرتبط بـا     -6
زهد ، حكمت ،عرفان و شرع 

 چند ژرف ساخت اين بيت مـدحي        خاقاني در اين بيت شرع را به رستم تشبيه كرده است ، هر            
: است 

اه عـدم ـــ  ظلم به فرمان تو بيــژن چرع به دوران تو رستـــم گاه وجود         شـ

)1:412ج (

اه بيژن  ــــ به رستم رسته گشت از چم از غــرقاب وحشـت           رستـبه وحدت

)1:493همان ،ج(

ه پيكان صبحگاه  ــبراسياب ــغوغا كنيم يك تنه چون رستم و دريم           درع ف

)1:509همان ،ج(



مجموعه مقاالت
٢٤٢٠

 رستم راهي گر او را ضربت رستم زني چونواليت ها گرفت اندرتنت ديوسپيد         

) 695: سنايي ( 

دريغا از حقيقــت رستمــي كـــــو و طبيعت جمــله بگــرفت           جهان ديـ

)581:همان (

:در اين بيت نظامي پر سيمرغ را مجازي ازنبود عدالت ميداند 

         در پر سيمرغ وطن ساخته ستداد درين دور بر انداخته ست         

)93:مخزن االسرار  (

: خاقاني در عزلت مي گويد 

)1:383ج(عنقاي مغربم به غريبي كه بهر الف            غم را چو زال زر به نشيمن در آورم 

 تصوير سازي با شخصيت هاي شاهنامه در مرثيه -7

اووس كامكار بمانادــــت كــولاوش            دمدت عمــــر ار نداد كـام سي

اد ـانـــارزار بمـــور به اجل زرد گشت چهره سهراب            رستـم دستان ك

)2:1137خاقاني ، ج(

شاهنامه در وصف اجزاي طبيعت  تصوير سازي با شخصيت ها و جاي هاي-8

ن  شبي چون چاه بيژن تنگ و تاريك              چو بيژن در ميان  چاه او م

)86:منوچهري (

نظامي شب را با استعاره چاه بيژن دانسته است ، معلوم مي شود كه شاعران از داستان بيژن و                   
: منيژه عمدتا  چاه بيژن را گرفته و مضمون ساخته اند  

                 شد از نورش جهان را ديده روشن چاه بيژنچو مهر آمد برون از 
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)75:خسرو و شيرين (

: ين شب را با استعاره اي به روز پيوند مي زند هم چن

 بخنـديد   ضحــاك سپيــده دمچــون مــارسياه مــهره برچيــد            

)113:ليلي و مجنون (

:  وصف بهار 

ه پــر طاوســـي بر آرد ــ بنفش بر آرد         اوسيــتخت ك  گل از گل 

)126:خسرو و شيرين (

:  وصف خزان 

مار ضحاكود چو ـــرق چمــن كـالله خـاك             پيچيده ش بـر فـ

)248:ليلي و مجنون (

معموال چكيده داستان هاي شاهنامه در بيت مورد تصوير سازي قرار مي گيرد ، نيز شخـصيت          
ت  هاي افسانه اي با صفت مشهور خود وارد شعر سازنده مضمون مي شود ، مثال مهـم تـرين صـف         

: زال پيرسري او ست ، خاقاني نيز همين صفت را مشبه به قرار مي دهد 

ماه نو ابروي زال زر و شب رنگ خضاب           خوش خضاب از پي ابروي زر آميخته اند 

)1:152ج(

روي زال زر نگر باالي كهســـار آمده   ابيمرغ زرين پر نگر         د همايون فر نگر سعي

)1:551ج(

وان آورده ام پيرانه س طبع ججهانچونگرچه هم چوزال زرچيري به طفلي ديدهام       

)346:همان (
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هم چنين در يك بيت با توجه به سه داستان از داستان هاي شاهنامه تلميح مي سازد و آن را                    
: در وصف صبح به كار مي برد 

خون سياووشان نگر  بر خاك و خارا ريخته شب چاه بيژن بسته سر مشرق گشاده زال زر 
)519 ، ص 1ج(

ظهير فاريابي هم سرخي شفق را به خنجر رستم تشبيه مي كند و هم آن را در شريطه قصيده                  
: مي آورد تا مدح را قوت ببخشد 

)399ص ( به سان خنجر رستم ز خون سرخاب است  روي چرخ سيمابي         هميشه تا ز شفق

 تاريخي و افسانه اي به فردوسي و شاهنامه  اشاره  هاي-9

بعد از فردوسي يكي از شعراي بزرگي كه نظم تاريخ و داستان  هاي باستان را ادمه داد،نظامي                
مثال . به اين سبب طبيعي است كه از اثر فردوسي و شيوه كار او در منظومه هاي خود ياد كند            .بود  

ز مـاجراي  بـاز گـرفتن صـله وعـده داده شـده بـه                 در بيت  هاي زير نظامي از قول ممدوح خود ا          
:فردوسي ياد مي كند 

چو فردوسي ز مزدت باز گيريم       وگر با تو دم ناساز گيريم        
14�خسرو و شيرين ((

ي       بذل فـردوس بخل محمـود و ي        بت عقربيست با قوسنس

19�هفت پيكر ((

وسي هم چنين دو بار در نظم داستان خسرو و شيرين اشاره مي كند كه قصد ندارد آنچه را فرد   
حن او همه جا همراه بـا تمجيـد و سـتايش فردوسـي     در اين موارد ل،در اين داستان گفته باز گويد

اخذ و اقتباس از يك متن      . هم چنين اين بيت ها از منظر نظريه بينا متنيت نيز اهيمت دارد              . است  
و تغيير در آن يا نقل مستقيم آن از نظر نظامي نيز مهم بوده است ، براي او اهميت دارد كه سخن                      

:  تكراري نگويد 

رده ستــان طرح كـحديث عشق ازيششرح كرده است        حكيمي كاين حكايت 

ش از شست جــوانيــخـــدنگ افتـــادش زندگــانــي         چــو در شست اوفتـ
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دشامــد ســـودمنــــن گفتـن ني سخبه عشقـــي در كه شست آمد پسندش         

ه را بازـگفتـــن گفتـــرخ نيست  كه فـنگفتــم هر چه دانــا گفـت از آغـــاز         

ر مـــرد غـازي ـسخــن رانــدم نيت به ماند از عشقبـازي         ــزوي كــدران ج

)33:خسرو و شيرين (

اوس  شيدن با نياطوس            جنــاح آراستن چـــون پر طن لشكـــر كهمـ

)160همان ،  (

دارم ار پوينده اي خفت ه اي گفت             كه من بيــويم چون دگر گويندنگـ

)همانجا(

د باز ســي نرخ مـــرا هم بشكنــ كچو من نــرخ كسان را بشكنم ساز           

)همانجا (

نظير اين شيوه را درهفت پيكر نيز به كار مي بندد ،او عهد بسته است كه سخن هاي گفتـه را          
: باز نگويد چرا كه آن را خصلتي بد مي شمارد 

  با كه ؟ با آن كه عهد اوست درستد من ز نخست        آنچنـان رفت عهــ

ي خـوردنيم و او خفته ست  ما به مـر گفته است         نده دگكانچــه گـــوي

ود نكنـم بــد بـــود، بد خصـال خـود نكنـم          بازش انديشــه مــال خـ

هن دوزي   نكنــــــم دعــــوي كــــوروزي        تا توانـــم چــــو بـاد ن

ه واگفتــنشرط من نيســت گفتــن     ــهر سفتگــرچـه در شيــوه گــ

ا گردو شد  نشانه يكيستـــر هــ تيچون ره به گنجخانه يكي است     ليك

ريرـنــم انگيــخت از پــالس حداريز     د ز باز گفـــت گــــون نباشـچ



مجموعه مقاالت
٢٤٢٤

 تازه كــــردند  نقــــد هاي كـهنن       ـرز به كيميـــاي سخو مطـــــد

د نقره را به زر خالصـــن كنـــ ويآن ز مس كــــرد نقــره نقره خاص       

))5-13، بيت هاي 83هفت پيكر ، ص  (

: ارات را بيان مي كند در داستان هفت پيكر نيز نظير همين اش

امه اختيـــار آن بودــ در يكــي نهــر چه تاريخ شهــــرياران بود          

همــه را نظـــم داده بود نخستچابك انديشـه اي رسيده نخست           

زي كردـراضه چيــ هريكي زان قرد           ـانده زان لعل  ريزه لختي گــم

ي  بر تراشيـــدم اين چنين گنجــچون گهرسنجي         ن ازآن خرده ــم

)8-11، بيت هاي 16هفت پيكر ، ص  (

نتيجه 

نده مورد تـصوير سـازي واقـع مـي          صفت معروف يك شاه يا پهلوان از طرف شاعر گير         •
.مثال شجاعت رستم و تخت كيقباد و شوكت جمشيد وارد متون ثانوي مي شود . شود

خصيت هـاي شـاهنامه در دوره نخـست شـعر فارسـي بيـشتر در                استفاده از اسامي و ش    •
.موضوع مدح و در دوره هاي بعد در ساير موضوعات به كار مي رود 

عمده تصوير سازي هايي  كه هم زمان يا بعد از عصر شاهنامه با ـأثير پذيري از آن در  •
.قصايد مدحي صورت مي گيرد ،بر پايه تشبيه و اغراق و مبالغه است 

ن شعراي مورد بحث اين جستار خاقاني شرواني بيشترين استفاده را از شاهنامه در              از ميا •
.تصوير سازي مي برد و در مقايسه با ديگران قوي ترين تصوير ها را بر پايه آن بنا مي كند 
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∗∗∗∗دكتر احمد فروزانفر

حاالت و رفتار ها ي عرفاني قهرمانان شاهنامه
چكيده

 از منظـر عرفـاني      شاهنامه را » شخصيت هاي «ياين مقاله بر آن است تا رفتارها و ويژگي ها         
، مسأله اصلي آن، بررسي برخي از شاخصه هاي رفتاري عرفاني قهرمانـان شـاهنامه از                بررسي كند 

است ، اين مقالـه بـه   ...جمله مبارزه با نفس و روي گرداني از جهان و روي آوردن به درگاه الهي و          
زشت بر آدميـان غلبـه      رگاه ديو نفس و اهريمن      در شاهنامه ه  . روش كتابخانه اي انجام شده است     

، تاريكي و زشتي گيتي را تسخير مي كند و هرگاه انسان با اهريمن به مبارزه برخيزد، آباداني و                   كند
روشني آن را فرا مي گيرد و مبارزه با نفس و نيروهاي اهريمني بارهـا در شـاهنامه توصـيف شـده                      

 و آباداني را براي جهان به ارمغان مـي آورد و او             كيومرث از شخصيت هايي است كه آرامش      . است
اولين كسي است كه در راه مبارزه با پليديها، فرزندش سيامك را فدا مي كنـد و سـپس نبيـره اش                    
هوشنگ را آماده پيكار با اهريمن مي سازد ، در اين جايگاه اعمال و رفتار او چـون رفتـار مرشـدي               

ر سالك راه مي گـشايد، دسـت يـابي هوشـنگ بـه آتـش                است كه رازهاي مبارزه با ديو نفس را ب        
اهورايي مي تواند در بردارنده راز و رمز عرفاني باشد و آتش همان فروغ ايزدي است كه به پـاداش            
اهريمن ستيزي به او عطا مي شود ، همان گونه كه عارف با تمام وجود با نفس مبـارزه مـي كنـد                       

در پاداش هـالك اهـريمن بـه        .  فروغ دست مي يابد    ،هوشنگ نيز در نبرد با اژدرهاي نفس به اين        
. دست تهمورث ، چنان معرفتي به او بخشيده مي شود كه بسياري از رازها بر او گشوده مـي گـردد        
گذشته از اين قهرمانان ، رفتارها و ويژگي هاي ديگر قهرمانان شاهنامه قابل تعبيـر براسـاس ذوق                  

كه بسياري از حاالت و رفتارهاي قهرمانان شـاهنامه         بنابر اين مي توان نتيجه گرفت       .عرفاني است 
. قابل تطبيق با بسياري از حاالت و رفتارهاي عرفا ست

، عرفا  قهرمانان شاهنامه، حاالت عرفاني، رفتارهاي عرفاني:كليد واژه ها

مقدمه
انديشه حاكي از بي اعتباري دنيا ،بي حاصلي، رنج آدمي و ضرورت پناه بـردن بـه خداسـت و                     

، و آدمي را به تصفيه و تزكيه نفـس         ه داستان هاي اساطيري شاهنامه حال وهواي عرفاني دارد        هم

∗ عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد
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رستن از آز و افزون طلبي و گرويدن به نيكي و خير دعوت مي كند، داستان هاي شاهنامه به دليل                    
. عارفانه به شمار مي آيند،دين بودنشان و محتواي عرفاني شاننما

مرداني بوده كـه در عـين پهلـواني و سلحـشوري بـه فـضايل                مقصود فردوسي پرورش دادن     
اخالقي و خصايل انساني آراسته باشند، به همين دليل پهلوانان وقهرمانـان داسـتان هـاي او همـه           
داراي صفات عالي مردانگي و جوانمردي اند، حتي در مقتضيات طبيعي نيز راضـي نمـي شـود كـه              

)36:همايي. (دپهلوانان او اسير و مغلوب شهوات جنسي بشون
هدف عرفان و تصوف ،ساختن انسان ارزنده و شرافتمند است، اين موضـوع مـي توانـد نقطـه                
مشتركي بين متن حماسي و عرفاني باشد، بدين معني كه حماسه و عرفان به گونه ايي از يكـديگر           

)151:محقق نيشابوري.( متأثرند ،ضمن اين كه حماسه از لحاظ تاريخي بر عرفان پيشي دارد
رفتارهاي عارف منشانه برخي از شخصيت هاي شاهنامه قابـل اعتناسـت ،بـه عنـوان نمونـه                  

لهراسب هنگامي كه از پادشاهي چشم مي پوشد لباسي پالس گونه به تن مي كند و باره را از خود   :
)222:گودرزي.(دور مي كند و موي خويش را فرو هشته روي به پرستش خدا مي گذارد

دان پرست فرو آمد از جايگاه نشستبدان خانه شد شاه يز
ببست آن در آفرين خانه را نمانداندروخويش و بيگانه را 
بپوشيد جامه پرستش پالس خرد را چنان كرد بايد سپاس
بيفكند باره فروهشت موي سوي روشن دادگر كرد روي

همي بود سي سال پيشش به پاي بدين سال پرستيد بايد خداي
)21- ابيات 626،17:شاهنامه (

در شاهنامه به داستان هايي بر مي خوريم كه حال و هواي عارفانه شان چندان متراكم و انبوه            
، داستان پايـان كـار كيخـسرو و چـار تكبيـر زدن او               جز در اين جرگه نمي توان جاي داد       است كه   

فـضايي كـه فردوسـي بـراي تحقـق          ، كه هست با گزينش مرگ پـيش از مـرگ          يكسره بر هرچه  
، تان هاي مربوط به پادشـاهي اسـكندر  استان مي پردازد آگنده از صوفيانگي است ،داس    رويدادهاي د 

هفت خان هاي رستم كه در حقيقت گذار از دام هايي است كه ديو نفـس بـر                  كسري و بودرجمهر،  
سر راه آدمي تعبيه كرده است ،هفت خان اسفنديار نيـز بـه گونـه اي سرشـار از تموجـات عرفـاني              

) 85-87:سرامي .(است
متون عرفاني زيادي از قهرمانان شاهنامه، تعابير عرفاني ارائه داده اند،،چنانكه سنايي ماجراي 

، اني مي بيند و عطار در الهي نامهرستم و ديو سپيد را تصوير غلبه سالك بر نفس اماره و جنبه حيو
 را به تركستان، جسمفس ناطقه انساني و چاه را بهافراسياب را به نفس اماره و بيژن را به روح يا ن

،كيخسرو را به روح يا عقل فعال و جام جم را به دل رسته از كدورات طبيعت ،ايران را به شريعت
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تأويل مي كند، كيومرث ،را در چاه طبيعت راهنمايي مي كندطبيعت و رستم را به پيري كه سالك 
.ني نقش داشته اندو هوشنگ از قهرمانان اسطوره اي شاهنامه هستند كه در تمثيلهاي عرفا

كيومرث
كيومرث بود كه اول بار برتخت پادشاهي ايران نشست و صاحب جهان بود و زندگي در 
كوهستان ها را برگزيد و مبتكر بسياري از كارهاي پسنديده بود كه تا آن زمان كسي نمي دانست 

)9: زيمرن(از جمله هنر لباس پوشيدن ،شكوه او بسان خورشيد بود
 رسم فرمانروايي و داشتن تاج وتخت آورد كيومرث بود آنگاه كه آفتاب به نخستين كس كه

) 22:دبير سياقي .(برج بره رسيد و ماه فروردين آغاز گشت
او نخستين كسي است كه از فرمان و رأي اهورامزدا متابعت كرد و اهورامزدا از او قبايل 

يكوكار و پاك ذكر مي شود و از كشورهاي آريايي را آفريد، در اوستا از وي اغلب با صفت ن
:ي و آرامش بر جهان حكفرما مي شوشخصيتهاي عرفاني شاهنامه به شمار مي آيد ،دوران او آبادان
دد دام و هر جانور كش بديد زگيتي به نزديك او آرميد
)15-24ابيات (دو تا مي شدندي برتخت او از آن برشده فره و بخت او 

ن زشت و پليد ،پسر هنرمندش سيامك را از دست مي دهد سـر  زماني كه او در جنگ با اهريم   
:به سوي آسمان برمي دارد كه 

برآن برترين نام يزدانش را بخواند و بپاالود مژگانش را 
)51-50،ابيات 31،ص1ج(وزان پس به كين سيامك شتافت شب و روز آرام و خفتن نداشت

 آماده پيكار با اهريمن مـي كنـد ،          وي بعد از تحمل مصيبت مرگ فرزند نبيره اش هوشنگ را          
مقام او در اينجا چون مرشدي است كه راز هاي مبارزه و پيكار با ديو نفـس را بـر سـالك راه مـي               

گشايد
چوبنهاد دل كينه و جنگ را بخواند آن گران مايه هوشنگ را 

)57-56،ابيات 31،ص1ج(همه گفتنيها بدو باز گفت همه رازها برگشاد از نهفت 
ام به ياري هوشنگ جهان را بر ديو نستوه تنگ مي كند و يعد از غلبه و پيـروزي بـر                     و سرانج 

:ديو جهان را بدرود مي گويد
)69،بيت 32،ص1ج(چو آمد مر آن كينه را خواستار سرآمد گيومرث را روزگار

آنچه از داستان كيومرث استنباط مي شود انسان از سپيده دم حيات و هستي خـويش همـواره              
بارزه و پيكار با اهريمن پليدي ها و ديو زشتي ها است ،شهادت فرزند نخـستين انـسان و         در حال م  

نخستين شاه و كين جويي كيومرث در بردارنده اين نداي آسماني است كه چون پيغـام سـروش در        
:گوش جانمان زمزمه مي كند
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پيكـار بـي امـان      هان اي انسان براي ستيز با اهريمن نفس پليد برخيز و در اين راه و در اين                  
 )101-99داودي مقدم،ص .(عزيزترين هايت را با خور به قربانگاه ببر

كيومرث سمبل انساني است كه به پيكار با اهـريمن پليـدي هـا برمـي خيـزد ودر ايـن نبـرد                       
)81-82:هاشمي .(عزيزترين هايش را به قربانگاه مي برد

:سيامك
امك در جنگ با ديـو سـياه بـا آن كـه             به نعني سياه موي سي    "سياماكا"سيامك پسر كيومرث  

)110:مصفا.( سروش كيومرث را خبر ساخته ،به هالكت رسيد
هوشنگ

در ايران باستان چندين روايت درباره نخستين شاه وجود داشته است ،زيرا عـالوه بـر جـم دو                   
هوشـنگ در دوران قـديم   . هوشـنگ و تهمـورث   : شخصيت ديگر نيز تخستين شاه ناميده شده اند     

نرواي قديم هفت اقليم بود و برمردمان و ديوان حكمراني مي كرد ،همه جادوگران و ديـوان از            فرما
همان مازندران باشد كه مرز جنوبي آن كوه دماوند         ) مزن(گمان مي شد كه مزنه      .برابر او گريختند    

ير است در مازندران ديوان و جادوگران بسياري اقامت داشتند كه دو سوم آنان به دست هوشنگ دل                
كشته شدند ،فرمانروايي او، دوران استقرار قانون در روي زمين بود و از او و همسرش ،نژاد ايرانيان                  

) 59-57: هينلز.(به وجود آمد
بنابر روايات اوسـتا او اولـين     ،و مقدسي است و ملقب به يزدات است       او در اوستا پهلوان بزرگ      

نه تنهـا  ناي هفت كشور سلطنت يافت ،وي كسي است كه به خواست اهورامزدا و امشاسپندان برپه   
.بلكه ديوان وجادوان و بد كيشان نيز تحت فرمان او بودند،برآدميان فرمانروايي كرد

وي بعد از كشتن ، كه از ترس به تاريكي پناه بردندهوشنگ ديوان را منكوب كرد ،به گونه اي   
هـرا  .(كوه مقدس هرا قرباني ها كـرد      دوبهره از ديوان و بدكيشان براي اهورامزدا و فرشتگان برقله           

)نام اوستايي كوه البرز است
در شاهنامه هوشنگ دومين پادشاه ايران است كه پس از كيـومرث بـه پادشـاهي رسـيد ،وي                   

همان گونه كـه راه  ،اژدهاي اهريمني ،به آتش دست يافتچهل سال سلطنت كرد و پس از كشتن   
ك نيز تا زماني كه با نفسانيات مبارزه نكند به حقيقت           آميختن با اهورا آويختن با اهريمن است سال       

:واصل نمي شود همچنين سالك در نبرد با اژدهاي نفس به فروغ ايزدي دست مي يابد
جهاندار پيش جهان آفرين نيايش همي كرد و خواند آفرين
كه او را فروغي چنين هديه داد همين آتش آن گاه قبله نهاد

)83-82:هاشمي( پرستيد بايد اگر بخرديبگفتا فروغي است اين ايزدي
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هوشنگ در كوه چيزي دراز كه سياه رنگ و تيره تن و تيـز تـاز اسـت مـي بينـد كـه همـان                          
:اژدهاست

)11بيت(دوچشم از برسر چودو چشمه خون زدود دهانش جهان تيره گون 
هوشنگ در كار كشتن اين اژدهاي اهريمني است كه بـه آتـش اهـورايي دسـت مـي يابـد ،                      

ونمايه اين داستان در بردارنده راز و رمزهاي عرفاني است و مي نماياند كه راه آميختن بـا اهـورا             در
آويختن با اهريمن است و بر اين بيناد مي توان پنداشت كه آتش، پاداش اهريمن ستيزي هوشنگ                 

ند و است وهمانگونه كه اگر سالك با تمام وجود با نفسانيات و حجاب هاي ظلماني نفس مبارزه نك                
آنها را از ميان نبرد نمي تواند واصل شود ،هوشنگ نيز بايد ابتدا ديوان را هـالك سـازد سـپس در                      
نبرد با اژدهاي نفس است كه به فروغ ايزدي دست مي يابد ،به نعمتي عظيم از نعمـات ذات بـاري        
تعالي كه در حقيقت چون تجلي ذات حق بر دل سالك واصل و عارف كامل است و هوشنگ ايـن                    
آتش را جلوه اي از جلوات حق تعالي و پاداش اهريمن ستيزي اوست گرامي مي دارد و جشن سده                   
را بنياد مي نهد و باده وصل مي نوشد و از هوشنگ جشن سده يادگار مي ماند تا مناديگر اين پيـام   
ه روحاني باشد كه آنگاه كه با اژدهاي پليد نفس در آويزي به فروغ ايزدي واصل مي شـوي تـا بـاد    

)106-105داودي مقدم ،ص.(معرفت سيرابت سازد و نيكي ها از تو به جا ماند
جهاندار پيش جهان آفرين نيايش همه كردو خواندآفرين 

كه او را فروغي چنين هديه داد همين آتش آنگاه قبله نهاد 
بگفتا فروغيست اين ايزدي پرستيد بايد اگر بخردي

در گرد او باگروهشب آمد برافروخت آتش چوكوه همان شاه 
يكي جشن كردآن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده كرد

زهوشنگ ماند اين سده يادگار بسي باد چون اودگر شهريار
) 24-17،ابيات 34،ص1ج(كز آباد كردن جهان شاد كرد جهاني به نيكي ازاو يادكرد 

نتيجه
ا دارد تا موضوع بحث و تحقيق و        مباحث مختلف شاهنامه هر كدام به تنهايي اين شايستگي ر         

تأليف مستقل قرار گيرد، كردار و رفتارهاي قهرمانان شاهنامه و داستان هايش در خلـق شخـصيت                 
هاي عرفاني و راز و رمز و تعابيرش بسيار مـؤثر بـوده انـد ،هرچنـد كـه اسـتفاده از داسـتان هـا و                 

 اساطيري و قهرماني خود را از       شخصيت هاي شاهنامه در آثار عرفاني موجب شده تا آن جنبه هاي           
دست بدهند ولي در عوض جنبه معنوي و روحاني يافتـه انـد ،سـنايي اولـين كـسي اسـت كـه در                        
داستاني از قهرمانان شاهنامه براي غلبه انسان بر نفس استفاده كرده ، بعد از او ، مولوي از داستان                   

در ابياتي از آنها بـراي بيـان مقاصـد          سياوش و كيخسرو،تفسير تمثيلي و عرفاني ارائه داده و حافظ           
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خود به كار برده و از ميان دانشمندان نيز سهروردي از داستان هاي شاهنامه و عناصر اساطيري آن         
حاصل سخن اين كـه داسـتان هـا و شخـصيت            .در پرتو جهان بيني خاص خود استفاده كرده است        

 را از دست مي دهند و به ابعاد روحي هاي شاهنامه در آثار عرفاني و غيره ،جنبه عيني و واقعي خود     
. و معنوي وعرفاني ارتقا مي يابند و رمز احوال سالكان راه حق مي شوند

منابع 
.، انتشارات دانش آكادمي علوم اتحاد شوروي،شاهنامه)1965(فردوسي -1
انتشارات :تهران،، ترجمه هوشنگ رحيمي   حماسه هاي شاهنامه  )1380( هلن   ،زيمرن-2
.پژوهه
.،دانشگاه تهران پايان نامه كارشناسي ارشد)1378( فريده ،داودي مقدم-3
 ، داستانهاي نامور نامه باستان شاهنامه فردوسي   )1379(دبير سياقي سيد محمد   -4

.نشر قطره:، تهرانچاپ دوم
انتـشارات علمـي و     :، تهران چاپ اول ،از رنگ گل تا رنج خار     ) 1368(مي، قدمعلي سرا-5
.فرهنگي
 ناشـر مؤسـسه     ،مايه هاي ديني و عرفـاني در شـاهنامه        )1380( مرتـضي  ،گودرزي-6

.،چاپ اولانتشاراني راه سبحان
.انتشارات سخن گستر: مشهد،حماسه در عرفان)1380(محقق نيشابوري، جواد-7
. انتشارات اشتياق: ، تهرانچاپ اول،فرهنگ اساطيري و تاريخيمصفا ابوالفضل ،-8
: تهـران ،تجلي عرفان در داستانهاي شـاخص شـاهنامه       )1384(نـدانا  ما ،هاشمي-9

. انتشارات زوار
ـ   شاهنامه فردوسـي )1354( جالل الدين  ،همايي-10 شارات ، جـشنواره فردوسـي،دفتر انت

.راديو تلويزيون ملي ايران
 چاپ  ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي،     ،شناخت اساطير ايران  )1379( جان ،هينلز-11
. نشر آويشن و چشمه :هران،تششم
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∗∗∗∗زهرا فالحتي

رخش در شاهنامه

چكيده
هـا،  پـر واضـح اسـت كـه انـسان         . خوارق عادات از خميرهاي اصلي اساطير به شمار مي آيد           

.در اسطوره ها نقش و جايگاهي فراتر از حد متعارف دارند ... حيوانات، گياهان و 
ايستاده بلند تر است و يا به تنهايي يك گور خر           رستم در حال نشسته يك سرو گردن از افراد          

. رخش در طول زندگي هفتصد و پنجـاه سـاله ي رسـتم همـراه اوسـت        . را كباب كرده و مي خورد     
رستم به عنوان انسان آرماني و پهلواني يگانه ي دوران باستاني شـاهنامه اسـبش نيـز بايـد يگانـه         

ر است و اين هوشمندي در تنگناها و صحنه   در حقيقت رخش كامال يك اسب هوشمند و بيدا        . باشد
.هاي خوف و خطر بيشتر به چشم مي خورد

در خوان اول هنگامي كه رستم در اثر خستگي مفرط به خواب رفته است با توانمنـدي و تيـز                    
.هوشي شير را از پاي در مي آورد و در خوان سوم هوشمندانه رستم را از خواب بيدار مي كند 

نيرنگ شغاد كه با هوشياري متوجه خطر مي شود ، خاك را مـي بويـد و                 در ماجراي چاههاي    
خود را پس مي كشد و اين نشان از هوش سرشار رخـش دارد كـه او را فراتـر از حـد يـك اسـب                           

.معمولي و متعارف قرار مي دهد
اين مقاله بر آن است تا ويژگيها، نقش ، جايگاه، اهميت و كردارهاي هوشـمندانه رخـش را در          

.مه مورد مداقّه و بررسي قرار دهد شاهنا

 فردوسي، شاهنامه، اسب، رخش و هوشمندي:كليد واژه ها

مقدمه
استاد ابولقاسم فردوسي استاد بي همتاي شعر فارسـي، بزرگتـرين حماسـه سـراي ايـران و از                   

اثر جاويدان او كه در شمار بهتـرين آثـار حماسـي           . بزرگترين حماسه سرايان بزرگ جهان مي باشد      
.جهان است شاهنامه نام دارد كه حدود شصت هزار بيت و در بحر متقارب نوشته شده است

در فرهنگ و بينش پهلواني ، اسب جايگاه ويژه اي دارد و پيوند آن با پهلوان آن چنان باريك                   
زيرا پهلوان اگر باره اي نداشـته       . و تنگاتنگ مي باشد كه پاره اي از پيكر پهلوان به حساب مي آيد             

.شد پهلواني كامل و تمام عيار به حساب نمي آيدبا

∗ واحد زاهدان دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشجوي كارشناسي ارشد
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در . رستم قد برافراشته اسـت در شاهنامه ي فردوسي رخش همچون پهلواني است كه در كنار         
. ها همراه و همراز رستم است با رخش حرف مي زند          ها و سختي  ها و شادكامي  ، در خوشي  جنگها

مي زند رخش را مي توان گفت تنهـا يـار           او را نصيحت مي كند و حتي در بعضي جاها به او نهيب              
وفادار رستم است كه در طول عمر چند صد ساله ي رستم هميـشه در كنـار اوسـت و همـراه و در                 

.كنار او نيز جان مي سپارد 
در شاهنامه فردوسي از موجوداتي سخن به ميان آمده است كه ويژگيهاي فوق العاده دارند كه                

موجودي كـه در سراسـر شـاهنامه همـراه و هـم      .  مي باشد يكي از آنها رخش اسب معروف رستم   
.صحبت روزگار تنهايي رستم است 

بهترين توصيفي كـه فردوسـي از رخـش    . رخش در شاهنامه از عجايب مخلوقات جهان است     
.كرده اين گونه مي باشد 

سيه خايه و تنـد و پــوالد سمسيه چشم و بور ابرش و گـاو دم
و داغ گل سرخ بر زعفــرانـچران تـا كـتنش پــرنگار از كران

شب تيره ديدي دو فرسنگ راهاهپي مورچــه بـــر پـالس سيـ
به زهره چو شير و كه بيستـونونبه نيروي پيل و بـه باال هيـــ

)5105–5102، ابيات 1،ج1385اكبريان راد،(
 وصـف رخـش يعنـي    از بيت سوم چنين بر مي آيد كه رخش رخشنده و فـروزان بـوده و ايـن           

.رخشان باز در شاهنامه ديده مي شود
سوي رخش رخشنده بنهـاد روي              دوان رخش شد نرد ديهيم جوي

)611همان ، بيت(
مي توان گفت كه رخش از نظر تنومندي همانند شتري بسيار قوي هيكل بود به طـوري كـه                   

ا و آوايي بسيار بلند و سهمگين بـر         هنگامي كه راه مي رفت و سمهايش را به زمين مي كوفت صد            
:مي خاست

همــي كوفت بر خاك رويينه سم                 همي كوفت سم و بـرافشاند دم
)612همان،بيت(

پيوندي كه ميان پهلوان و اسب وجود دارد اين آگاهي را به ما مي رساند كـه پهلوانـان اسـبي                
. پهلوانان، عظمت و بزرگي اسـبش را در پـي دارد    فراتر از اسب معمولي دارند زيرا عظمت و بزرگي          

رخش باره اي اسـت خـارق       . پس پهلواني چون رستم باره اي هم پايه و در خور خويش مي خواهد             
العاده و شگفت انگيز كه همانند سوار خود بي همتا بوده است كه از مادرش، مادياني خنگ و كوتاه                   
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اشته است و دو گوشش همانند دو خنجـر آبـدار           لنگ، چاق ولي ميانش نزار كه بري چون بر شير د          
.بوده است به جهان مي آيد

ربـه، ميــــانش نـــزارال فـروي  بـدو گـــوشش چــو دو خنجر آبدار        
)5100همان،بيت(

مي گويند زال فرمان داد تا هر چه گله اسب در زابلستان و كابلستان بود از برابر ستم بگذرانند             
كه مي خواهد به دلخواه انتخاب كند چنين كردند اما هر اسبي كه رستم پيش مـي  تا وي هر اسبي  

كشيد و پشتش را با انگشت دست مي فشرد پشتش از نيروي فوق العاده رستم خـم مـي شـد بـه                       
. طوري كه شكمش به زمين مي رسيد تا اينكه رستم چشمش به مادياني افتاد زورمند و شير پيكـر                  

اي : ني را خم مي كند كه رخش را بگيرد پيري كه چوپان گله بود گفترستم هنگامي كه كمند كيا   
اين اسب كيست كه بر رانش داغ كسي نيست؟: رستم پرسيد. دالور، اسب ديگران را مگير

كز اين هست هر گونه اي گفت و گويچنيـــن داد پاسخ كه داغش مجوي
انيم و بسهمــي رخش رستمــش خوخــــــداوند ايـن را ندانيـــم كس
به نزد بزرگــان گـــزين آمـــده استسه سال است تا اين بزين آمده است
چــــو شيــــر اندر آيــد، كند كارزارچو مــادرش ببيند كمنـــد ســـوار

)5114–5110همان، ابيات (
را بـه   رستم وقتي اين سخنان را مي شنود كمند كياني را آماده كرد و پرتاب نمود و كره اسب                   

رستم چون شـير ژيـان   . ماديان چون پيل دمان بر رستم تاخت تا سر او را به دندان بركند          . بند آورد 
ماديان لرزان شد و بر خاك افتاد و آنگـاه بلنـد شـد و    . غرش كنان با مشت بر گردن ماديان كوفت  

ت خـود   رستم رخش را گرفت و آنگاه دست يازيـد و بـا دسـ             . روي برگرداند و به سوي گله شتافت      
خم بر پشت رخش نيامد گـويي كـه نيرويـي بـر پـشت رخـش وارد نـشده                    . پشت رخش را فشرد     

رستم از چوپان بهاي آن را مي پرسد، چوپان ميگويد بهاي اين اسب آن است كه بر پـشت او            .است
اسب مـن   : رستم خوشحال شد و در دل گفت      . ايران و جهان را از دست نا پاكان پاك و آرام سازي           

.و كار من به سامان آمداين است 
وربيفشــــرد يك دست بـر پشت بگال گــردي به زور بيــــازيد چنــــ

يتـــو گفتـــي ندارد همي آگهـــيت از فشـــردن تهــنكرد ايـچ پش
ن استكنـون كار آيـي به دست مـبه دل گفت كاين بر نشست من است
درشيــز گلــــرنگ زيــر انبشد تبـــرآمد چـــو باد دمـــان از بـرش
به چنــد است و اين را كه داند بهـازچـــوپان بپــــرسيد كايــن اژدها
بــــرو راست كـن روي ايران زميچنين داد پاســخ كه گـــر رستمـي
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برين بر تو خواهي جهان كرد راستمـــر اين را بر و بـوم ايران بهاست
)5131-5125همان،ابيات (

به .  خندان شد و يزدان را سپاس  گفت و دل در پيكار بست و به پرورش رخش پرداخت                رستم
اندك زماني رخش در تيزگامي و زورمندي چنان شد كه مردم بـراي دور كـردن چـشم بـد از وي                      

.اسپند در آتش مي انداختند
    همي سـوختنــدش ز بيــم گـــزندت ابرش كه هر شب پسند       چنـان گش

)5136 بيتهمان،(
تنهـا اسـبي در پهنـه ي        . بدين گونه است كه رستم اسبي را با اين ويژگيها انتخاب مي كنـد               

پس از آن رخش تنها يار وفـادار رسـتم   . گيتي است كه مي تواند سنگيني وزن پيكر رستم را بكشد         
. مي شود به طوري كه رستم لحظه اي بدون رخش نمي تواند طاقت بياورد 

ن توراني رخش را مي ربايند و به سمنگان مـي برنـد رسـتم از يـك طـرف              هنگامي كه سوارا  
.ناراحت مي شود و از طرف ديگر كه اسبش را ربوده اند نزد پهلوانان سرافكنده خواهد بود

شبه كار آمدش بـــاره ي دستكـچو بيدار شد رستم از خواب خوش
وي سمنگان شتافتســرآسيمه سي گشت چون بارگي را نيـافتغم
ره روانكجــــا پويم از ننـگ تيـي گفت كـه اكنون پيـاده نوانهم

رگ و شمشير و ببر بيـان؟چنيـن تانابا تـركش و گـــرز، بسته ميـ
ت اربمـرد؟تهمتـــن بدانجا بخفــرد؟بكه اسبش كهجگردانجچه گويند

ارگيبه غـــم دل سپـردن به يكبارگيكنـــون رفت بــايد به بيچ
انش بيـابم مگــربه جــــايي نشـح و كمـرــي بست بايد سليـهمـ

)2065–2059، بيت2همان ،ج(
رخش واژه اي است كه واژه هاي ديگري چون رخشيدن ، درخشيدن ، رخشنده و درخشنده از                 

در شاهنامه رخش با ويژگي هايي چون رخشنده، رخشان، رخش تكـاور، رخـش    . آن بوجود آمده اند   
.بسيار به كار رفته است ... فرّخ و 

 سـوي رخش رخشــان بيامد دمان                         چو آتش بجــوشيد رخش آن زمــان
)555همان ، بيت(

:نيز
اگـــر چه به رنج است هـم بگذرد                          پـــي رخش فـــرّخ زمين بسپـــرد

)512همان، بيت(
:ن گونه آمده استمعني رخش در برهان قاطع اي
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.رنگ سرخ و سفيد درهم آميخته باشد و بعضي گويند كه رنگي است ميان سياه و بور
)537 :1379برهان قاطع،.(و اسب رستم را نيز به اين اعتبار رخش مي گفته اند 

.همچنين درفرهنگ جامع شاهنامه نيز رخش همين گونه معنا شده است 
رنگ بين  . بهمين خاطر اسب رستم را رخش خوانند        .هرنگ سرخ و سفيد به هم آميخت      : رخش  
)527 :1380دكتر زنجاني، .(سياه و بور 

در خوان اول رخش شيري را كه       . در هفت خوان در بسياري از جاها به كمك رستم مي شتابد           
در حالي كه رسـتم بـه   . قصد حمله به رخش را داشت و پس از آن مي خواست رستم را از بين ببرد       

.فته بود به شير حمله مي كند و شير را با چند حركت مي كشدخواب فرو ر
ـود آمــد دليربه ســـوي كنام خـو يك پاس بگذشت درنـده شيرچـ

ه ديـــدبــراو يكــي اسب آشفتـي پيل را خفته ديدبه ني بـــر يكـ
چو خواهم خود آيد سوارم به دستنخست اسب را گفت بايـد شكست

انـد رخش آن زمچو آتش بجوشيانبرآمد دمـسوي رخش رخشــان 
ز دندان به پشت اندرشهمـان تيـدو دست اند آورد و زد بـر ســرش
ر آن چـــاره بيچاره كرددري را بـردهمي زد بر آن خاك تا پــاره كـ

)558-552، ابيات2 ،ج1385اكبريان راد،(
يزد و صحنه را مي بيند و بر سر         سپس از آنكه رخش شير را مي كشد، رستم از خواب برمي خ            

اگر توسط شير   . رخش فرياد مي زند كه اي رخش هوشيار چه كسي گفت كه تو با شير كارزار كني                
.كشته مي شدي من چگونه اين ببر و كاله جنگي و كمند و گرز گران را به مازندران مي كشيدم

ر درنده تنگجهـــان ديد بــر شيگچــو بيدار شــد رستم تيز چن
ر كن كارزاركه گفتت كـــه بـا شيار هوشياي چنين گفت با رخش ك

ن اين ببر و اين مغفر جنگجويمـر تو شـدي كشته بر دست اوياگ
د و كمـــان تيـغ و گرز گرانكمنـدم به مــازنـدرانچگـــونه كشي

)561-558همان، ابيات (
كند به طوري كه هنگـام ديـدن         از اين جاست كه رخش سخنان رستم را به خوبي درك مي             

رخش با كوبيدن سم به زمين رستم را از خـواب بيـدار             . اژدها رخش قصد بيدار كردن رستم را دارد       
رخش چندين بار با ديـدن      . مي كند و رستم به دشت مي نگرد ولي اژدها از ديده ها پنهان مي شد               

نيت رخش را تهديد مي كنـد كـه         اژدها رستم را از خواب بيدار مي كند كه در نهايت رستم با عصبا             
.سرت را از بدنت جدا خواهم كرد
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   ســرت را ببـــرم به شمشيـر تيـــز سازي چنين رستخيز             گـر اين بار
)622همان، بيت (

رخش رستم از حيث هوش و قوه ي عقل نيز حيواني عجيـب بودچنانكـه رسـتم بـا او سـخن        
. گ مانند جنگ با شير انجام مي داددر مي يافت و كارهاي بزرميگفت و او سخنان وي را به نيكي        

)568 :1387صفا،(
رخش دو بار با بيدار كردن رستم از خواب او را از مرگ نجات داده است و بار سوم با جنگيدن                     

پس از حمله ي رخش به اژدها ودريدن كتف اوست كـه  . با اژدها رستم را از مرگ نجات داده است    
دليري رخش در اين پيكار آن چنان است كه صاحبش از او به             .  موفق مي شود   رستم به كشتن وي   

)1007 :1368سرامي،.(شگفت مي آيد
م زورهانيامد به فـــرجـــام هــابرآويخت بـا او به جنگ اژده
ا تاجبخشكز ان سان برآويخت بچو زور تـن اژدها ديــد رخش
ـدان گرفترا به دنـدها بلنـــد اژبمــاليد گـوش اند آمد شگفت
ربـر او خيــــره شد پهلوان دليــبدريده كتفش به دندان چو شير
فرو ريخت چون رود خون از برشبزد تيغ و بنداخت از بـر سرش

)649–645،ابيات2،ج1385اكبريان راد،(
يكي از ويژگيهاي حماسه داشتن موجودات خارق العاده مـي باشـد و رخـش از جملـه ي ايـن          

.ودات است زيرا باره اي سخن گوست و به اين ويژگي بلند آوازه استموج
:چنانكه افراسياب خطاب به شيده او را به سخن گويي وصف مي كند

ي بود روزكارـه دريا چـو كشتـويد ارزوكني خـواستار        بسخن گ
)2768،بيت3همان،ج(

مي باشد كـه  » تهم«مي دهد هايي كه دكتر مير جالل الدين كزازي به رخش       يكي از ويژگي  
در معني ژنده و تنومند است هم ويژگي رخش تواند بود كه همباالي رسـتم، سـوار پيلـتن خـويش       

شـيواتر و نغزتـر آن اسـت    . كه بر نام رستم است و كنايه اي ايما از او» تهمتن«است هم در معناي   
ناخته تـر و نـامورتر از آن        كه اين واژه را ويژگي رخش بدانيم، نه نامي براي رستم ؛ زيرا رخش شـ               

رخش باره ي يگانـه ي رسـتم اسـت و در پـر         . است كه نياز باشد كه آن را به نام سوارش بيفزايند          
آوازگي و شناختگي ، همتاي او؛ از اين روي نيـازي بـه آشـكارگي و بـر افزودگـي بـه نـام رسـتم                          

)416و415 :1384كزازي،.(ندارد
م راه راپيمـود رخـش تهـكه م شـاه را        ت آگه كنشــوم گف

)4162،بيت 3، ج1385اكبريان راد،(
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در داسـتان رسـتم و      . رخش در طول زندگي پر فراز و نشيب رستم همراه و يار و ياور اوسـت                 
شغاد پيش از مرگ با استشمام خاك توطئه ي شغاد را در مي يابد و چاههـاي مـرگ را تـشخيص                     

 چاه به تالش مي پردازد، تا با جهش از فراز چـاهي  مي دهد، دست و پا جمع مي كند و در ميان دو   
رستم از حركات غير متعارف رخش به خشم مـي آيـد، بـر او              . به كنار چاه ديگر رسد و در آن نيفتد        

رخش به تك بر مي خيزد ، جاي گريز و آويزش نـدارد و       . تازيانه مي زند و به تاختن وا مي داردش        
هي مي افتد، تمام بدنش را حربه هاي تيـر مـي درنـد و        هنر و زور و كوشش ناسودمند است، در چا        

.اندام جهان پهلوان چاك چاك مي شود و هر دو در آغوش هم جان مي سپارند 
تن خويش را گرد كرده چو گويهمي رخش از ابن خاك نـو يافت بـوي
زمين را به نعلش همي كرد چاكهمي جست و ترسان شد از بوي خـاك

اهچنيــن تا بيــامد ميان دو چــــاور بـــــه راهبــــزدگام رخـش تكـ
ان گشت تيـزـبپوشيد چشمش زمدل رستم از رخش شــد پـــر ستيـــز
بزد تنگــدل رخش را كــرد گرميكــــي تـــازيـــانه بـــرآورد نـــرم
ز چنگ زمــانه همــي جست راهچـوا و تنگ شد در ميـــان دو چــــاه

ارزارـبند جـــاي آويـــزش و كـــرو شــد به يك چــاهساردو پايش ف
نبد جاي مـردي و جــاي گــريزبن چــــاه پـــر حـــربه و تيغ تيـــز
بـــروپـــاي آن پهلوان بـــزرگبدريـــد پهلــــوي رخش ستـــــرگ

)168–160، ابيات 6،ج1376حميديان،(
نتيجه

جريان يافتن حـوادثي اسـت كـه بـا منطـق و تجربـه ي علمـي        هاي حماسه،   يكي از ويژگي  
در هر حماسه اي، رويدادهاي غير طبيعي و بيرون از نظام عادت ديده مي شود كـه  . سازگاري ندارد 

هر ملتي عقايد ماوراي طبيعي خود را به عنـوان   . تنها از رهگذر عقايد ديني خود توجيه پذير هستند        
 به كار مي گيرد و بدين گونه است كه در همه ي حماسـه               عاملي شگفت آور در حماسه ي خويش      

. ها موجودات و آفريده هاي غير طبيعي در ضمن حوادثي كه شاعر تصوير مي كند ظهور مي يابنـد          
عناصر و پديده هـايي    ...در شاهنامه نيز وجود سيمرغ، ديو سپيد، رويين تن بودن اسفنديار، رخش و              

.زمينه ي تخيلي حماسه را تقويت مي كند هستند كه همچون رشته هايي استوار، 
مي توان گفت كه خدمتگزاري رخش به رستم آنچنان است كه اگر رخش با آن تيز هوشي ها                  

.و ذكاوتهاي خاص حماسي خود نبود رستم هم رستم نمي شد
رخش آن چنان در تار و پود رستم جاي دارد كه وجود يكي بدون ديگري غير ممكن مي باشد         

 رستم و رستم بدون رخش بي معناستفت كه شاهنامه بدونمي توان گ. 
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*شهناز فالحتي كهخا ژاله

دژ در شاهنامه
چكيده

شاهنامه عالوه بر اينكه يك كتاب ادبي و حماسي اسـت گنجينـه ي بـي نظيـري از رسـوم ،                
دارهـاي نياكـان مـا را بـا هالـه اي از تخيـل و                تمدن و كر  ، تاريخ ،جنگها، جشن ها  ،باورها،عادات

.واقعيت در خويش جاي داده است
ه تـا ديـوان و حيوانـات شـگفت          ها گرفت در شاهنامه همه چيز از حد متعارف فراترند از انسان         

، دژهاي سـر بـه فلـك    و و طلسمات و بناهاي خارق العاده     جاد،بانواع گياهان عجيب و غري    ،انگيز
ر شاهنامه نيز از اين قاعده مستثني نيستند به گونـه اي كـه جـز بـه نيـروي       كشيده و تسخير ناپذي   

هـاي سـترگ اسـاطيري را دژهـايي از     در واقع انسان. پهلوانان حماسه واسطوره گشوده نمي شوند  
.همين جنس بايد در خويش جاي دهند

معبـد ، :عالوه بر كاربردهاي دفاعي ،نظامي و سياسي كاركردهاي ديگري نيـز از قبيـل      دژها  
.انبار مهمات و نذورات داشته اند، زندان،قربانگاه

اين قلم بر آن است تا ضمن معرفي دژهاي شاهنامه ،ساخت ،كاربرد و اهميت سوق الجيـشي                 
.آنها را مورد مداقه و بررسي قرار دهد 

، دژفردوسي، شاهنامه، اسطوره، بناهاي باستاني: كليد واژه ها

مقدمه
انسان در طول زندگي خود بر روي       .ي است كه اطراف شهرها مي ساختند      ماستحكاقلعهيادژ

از آن زمان كه انـسان در دامـان طبيعـت           .نوان آشيانه استفاده مي كرده است     زمين از هر مامني بع    
سايه امني نيافت ديواري بر گرد محل سكونت خويش بناكرد تا زيستگاه خود را در آن ايمن سـازد                   

د كوه پناه برد وبرفراز صخره هـاي آن مـامني سـاخت تـا در مقابـل ايـن          ويا به آغوش خلوت وبلن    
او با خالقيت،درايت وتيزهوشي براي     .طبيعت سرسخت استوار بوده ودشمن مهاجم به او دست نيابد         

حفظ واستمرار تمدن وامنيت محل اسكان خود در هر ناحيه اي تدابيري خـاص انديـشيده وبـا هـر          
 كسب كرده وآن را همچون يافته اي ارزشمند به نسلها و عصرهاي تجربه اي جديد  رخداد تاريخي، 

�� زاهدان2آموزش و پرورش ناحيه  ودبيركارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
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بكار گيري اين تجربه ها رمز بقا و موفقيت او را در مقابله با طوفـان بنيـان                  .بعد منتقل كرده است     
.كن و حوادث و تهاجمات روزگار تضمين مي كرده است 

نـدان سياسـي ،خزانـه هـاي     پادگان نظامي و ز:در گذشته دژها كاربردهاي گوناگوني داشته اند    
از دژ بـــه عنـــوان .حكـــومتي ومقـــر حكـــومتي از مهمتـــرين كـــاربري دژ در گذشـــته اســـت

.معبد،قربانگاه،انبار،مهمات ونذورات وآذوقه نيز استفاده مي شده است
استحكامات دفاعي كه در گذشته در مقابله با يورش دشمنان متداول بوده است به سـه دسـته        

دژ ها وقلعـه    .3غارها وقلعه هاي صخره اي غارمانند     .2ا،خندقها ودروازه ها    ديواره1:تقسيم مي شود    
مقر دفاعي شهر ها ودر حقيقـت شـاهرگ         ).كه شامل كوهستاني،جلگه اي يادشتي ودريايي بود      (ها  

بنا مي شده ) كوه(حيات آن همين دژ هايي بوده است كه معموال در وسط يا كنار شهرها ويا بلندي    
. ي قلعه به كسي قبل از اردشير بنام هفتواد نسبت داده شده استدر شاهنامه بنا.است

بسياري از آنها از مهندسـي      .سبك معماري ومصالح واجزاي سازنده دژ ها با هم فرق مي كرد             
، آب ،باد،خاك وهواي اين طبيعت سرسخت را به         مهندسان. خوردارنداستادانه و گاه شگفت انگيز بر     
شـكل و  . اي مي ساختند تا نيازهاي قلعه نـشينان را بـر آورده كنـد     خدمت گرفته ودژ ها را به گونه      

جنس وتعداد ووسعت هر دژ به شرايط طبيعي و اجتماعي ونوع كاربرد آنها بستگي داشت امـا همـه               
هر كدام از اين دژ ها براي ورود وخروج افرا د قـوانين             .آن ها ديواري بلند ،عريض وطوالني داشتند      

اند مثال هنگامي كه ابيات مربوط به بهمن دژ را مي خوانيم خصوصياتي مخصوص خود را دارا بوده 
مانند اينكه دژ در عرصه اي مرتفع قرار داشته و يا معماري آن بگونه اي طراحي شده كه هر كسي                   

:توانايي ورود و خروج به آنجا را نداشته است
 كس آگاه نيست    ر هست از ماـــست             اگــن دژ يـكـي راه نيــــبه پيرام

26،ص3،ج1376فردوسي،
ت  ـي تر از اين نباشد شگفــ شگفتران كس اين دژ گرفت      ـارد ز ايـــني

.اين ابيات نشان دهنده اين است كه دشمنان از ورود به اين دژ ناتوان بوده اند
اين دژها در جزيره و يا در كرانه دريـا بنـا            :اي دريايي   دژه.1: دسته تقسيم مي شوند    3دژها به   

نمونه اي از اين دژها بدست .مي شدند و بدينسان ،از آب بگونه يك باز دارنده دشوار بهره مي بردند
: سلم فرزند فريدون كه االن دز مي خوانند و تنها ،با كشتي مي شد به اين دژ دريايي راه يافت 

ه خـارا  بـرآورده از قـعر آب ـب           بيكي جاي دارد سر اندر سحا
گويا دژ هـاي كـوهي را بنـام       .اين دژها بر فراز يا دامنه كوه بر پا مي گرديد            :دژهاي كوهي   .2

گنگ دژ مي خواندند راه يابي به اين دژ ها چنان دشوار بود كه پهلواني مانند نريمان ناكام وكـشته                   
.مي شود
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 ها كه بـاز دارنـده اي ماننـد آب ژرف ويـا ديـواره بلنـد كـوه         بر پايي اين دژ   :دژ هاي دشتي  .3
دژ هاي دشتي مانند دژ سپيد راهي نهان به بيرون داشتند كه هـيچكس     .نداشتند دشوار تر مي نمود    

:از آن اطالعي نداشت
ن نه آگاه بودـزان راه دشمـود          كـــه زير دز اندر يكي راه بــب

از انسان ها گرفته تا ديـوان    :هنامه همه چيز از حد متعارف فراترند      با توجه به مطالب باال در شا      
وبناهاي خـارق العـاده،دژ هـاي       ...وحيوانات شگفت انگيز،انواع گياهان عجيب و غريب،جادو طلسم         

سر به فلك كشيده وتسخير ناپذير شاهنامه از اين قاعده مستثني نيستند به گونـه اي كـه جـز بـه                   
در واقع انسانهاي سترگ اساطيري رادژ هـايي        .سطوره گشوده نمي شوند   نيروي پهلوانان حماسه و ا    

.از همين جنس بايد در خويش جاي دهد
اين قلم بر آن است تا ضمن معرفي برخي دژهاي شاهنامه ،ساخت ،كـاربرد و اهميـت سـو ق            

.                                           الجيشي انها را مورد مداقه قراردهد
ژاالن د

)دهخدا.(            قلعه اي  است درتوران 

وزان تـيـرگـي كـانـدر آمد  بمـااه        گگاهي رفـت ازيـن رزمبه سلم آ
 برآورده سـر تـا بـچـرخ كــبـودن بـود       پس پشتش اندر يكـي حـص

ـب و فــراز كه دارد زمـانه نـشـياز       ـچنان ساخت كايد بدان حصن بـ
كـه بـرگاشتش سلم روي از نبردكرد     قارن انديشهجهم اين يك سخن

ر بـرو بـربـگـيـريم راهـسـزد گـد آرامـگـاه           كـاالنـي دژش بـــاشـ
ن پاي اويــي نگسالند ز ب       كسكـه گر حـصن دريا شود جاي اوي  

)126،ص1،ج1376فردوسي،(
           چون سلم از كشته شدن تو بر دست منوچهر آگاهي يافت هراسان شد و خواست تـا                 

روي به دژاالنان كه در پشت سر ش بود برگردداز سوي ديگر،منوچهر نيك انديشيد كه اگر سـلم،                 
ر دريـا   از نبرد بپيچيد تنها جاي استواري كه مي تواند بدانجا برود ودر آن پناهنده شود دژاالنان كنا                

پس بايد تا پاي او به دژ نرسيده است راه را بر او بر گيريم چراكـه چنانچـه او را بـدان                       .خواهد بود 
از ژرفاي آب سـر     چون آن دژ به ترفندهايي ،     .دژدسترس شود ديگر چيرگي بر او آسان نخواهد بود        

:به آسمان برآورده است وگنجهاي بسيار درآن وجود دارد
ـرآورده از قـعـرآبــباردسـر انـدر سحاب              بـچـاره       يكـي جاي د

 فـكـنده بـرو سـايـه پر هماياي               نهـاده ز هـر چيز گـنـجي بج
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 ركـاب و عـنـان را ببايد بسود                 مـرا رفت بـايـد بـديـن چاره زود         
)126،ص1،ج1376فردوسي،(

اين دژ در كرانه دريا بنا شده و بدست سلم فرزند فريدون ساخته شـده كـه االن دژ خواننـد و                      
.تنها با كشتي مي شد به اين دژ دريايي راه يافت 

روزي انوشيروان كه نيرومنـدي ودادگـستري وجهانـداري او شـهره ي عـام وخـاص بـود بـا                     
: ويران و ناآباد رسيدندهمراهانش از دريا عبور كردند وبه سرزميني پهناور اما

ز دريــا به راه االنـان كــشـيـد                  يكـي مرز ويـران وبيـكار ديد
ه ويران بود بوم ايران زمينــكبه آزادگـان گفت ننگ است اين              

)71،ص8،ج1376فردوسي،(
د شنيده ايم كه گفته ايـد كـسي   آنگاه يكي از لشكريانش را به نزد قوم االنان فرستاد وپيغام دا  

را نيروي برابري با شما نيست واز كسي پروايي نداريم اكنون من وسپاهيانم به اينجا آمـده ايـم يـا         
.آبادانيهايي را كه ويران كرده ايد از نو بسازيد يا جنگ را آماده باشيد

:سپاه االنان با شنيدن اين پيام در هراس افتادند
ام نوشيروان خيره گشتــدل از نه گشت           رـرخ نامداران از آن تي

آنگاه بزرگان االنان جامه هاي شاهوار،سيم وزر فراوان شرمسار و پشيمان از گناه به پوزشگري   
شاه ايران از بيـدار دلـي ودادگريـي كـه           .به درگاه شهريار ايران رو نهادند و خود رابه خاك انداختند          

ود به جاي ويرانيها شهري بزرگ وباشكوه بسازيد واطرافش كشتزارها          داشت بر ايشان بخشيد وفرم    
:بنا كنيد بگفتند

ا گوشوارــــــــــار                كه ما بندگانيم بـــبـگفتند بـا نـامــور شـهريـ
اره و نامور جايگاهـــــــي بـــود شاه                 يكــبرآريم ازين سان كه فرم

)73،ص8ج،1376فردوسي،(
  دژبهمن                                               

تـبه مرزي كه آنجا دژ بهمن است                       همه ساله پرخاش آهر منس

نباشد برآن مرز كس رانـشستت                    ـبرنحبست زآهرمن آتش پرس
)241،ص3،ج1376فردوسي،(

ا برآنچه درشاهنامه آمده، قلعه اي است اسـتوار وسربركـشيده و طلـسم     بن) بهمن دژ (  دژبهمن
.قراردارد و كيخسرو آن را فتح كرد)اروميه(شده،متعلق به بددينان كه بركنار درياچه چيچيست
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پاه   بپيش اندرون طوس وپيل و سفـريـبـرز و كـاوس درقـلبگاه                  
             زمين همچو آتش همي بردمـيـدچـونزديك بهمن دژ اندررسيد        

بشدطوس با لشكري جنگجوي                     بـتـنـدي سـوي دژ نـهادنـد روي
)243 ص 3،ج 1376فردوسي،(

        وقتي ميان طوس وگيو برسرجانشيني كاووس نزاع درگرفت قرارشد فريبـرز وكيخـسرو             
اشد، نخست فريبرز بـاطوس لـشكر كـشيد وچـون بـه             هركدام دژبهمن رابگشايند تخت و تاج اوراب      

نزديك دژ رسيد زمين چنان گرم شد كه مردان جنگي درميان زره بسوختند ونتوانستند دردژ رابيابند    
.وبازگشايند

ي برفـروخـت                   ميان زره مرد جنگي بسوختسنانها زگـرمـي هـم
هوا دام اهرمن سر كش استگفتي از آتش است              جهان سر به سر

)243،ص3ج1376فردوسي،(
.      پهلوانان يك هفته گرد دژ گشتند تا درش را پيدا كنند اما نيافتندونا اميد برگشتند

اين دژ در عرصه اي مرتفع بوده و معماري خاص آن بگونه اي طراحي شـده كـه هـر كـسي                      
:توانايي ورود به آنجا را نداشته است 

ا كس آگاه نيست   ـــــ    و گر هست از مي راه نيست     ـــن دژ يكــــ    به پيرام
)243،ص3، ج1376فردوسي،(

ي تر از اين نباشد شگفت ـــشگفتارد ز ايران كس اين دژ گرفت             ــني
:      آنگاه كيخسرو با گيو و گودرز بسوي دژ شتافتند 

اهــود و گيو وگودرز وچندان سپـخاه              ــبـشـد تـادژ بـهـمـن آزادشـ
كيخسرونامه اي سراسر آفرين وستايش خداوند نوشت وآن رابرنيزه اي بست وبه گيو داد تابـه                

گيو نيزه برديواردژ زد وديوارزدوديوارباصدايي رعد آسا فروريخت و گروهـي ازديـوان    .درون دژ اندازد  
ن دژ بودند نـابود شـدند كيخـسرو آنجـا را ويـران كـرد و بجـاي آن آتـشكده آذرگشـسب                  كه درو 

رابساخت، چون تيرگي ناپديد شدكيخسرو به دژ وارد شد وشهري آراسته  ومزين ديد،همه دانـستند                
)1386،357ياحقي،.(كه فره ايزدي ياروهمراه اوست وبه اين ترتيب وي را به شاهي برگزيدند

اخـــندرآن دژ فـراخ                  پرازبـاغ ومـيدان وايـوان وكـد اـــر ديـيكي شه
ـدــــــان روشني بردمـيد                  سـربـاره  دژ بـشـد نـاپـديـــبـدانجـاي ك

ا با بـر سيـاهــــدان جـايگاه                  يـكـي گنـبـدي تــــبفـرمـود خسـرو ب
ـدرش طاقـهـاي بلندــــ كـمــند                  بـگـرد اناي اودهـــدرازي و پـهـنـ
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اد آذر گـشسپــــرون دونيـمي تگ تازي اسپ                  بـرآورد و بـنـهــــزبي
247 ،ص 3،ج 1376فردوسي،

241-243ص3،ج246ص3ج:جلوه هاي اين دژ در ابيات 
  رويين دژ

رد دلـــــــنه با اسب تاو ونه با مگ چل        ــــــبراني براينگونه فر سن
اهـــــني يكي مايه ور جايگــــ ببياه              ــــــوزآنجا به رويين دژ آيد سپ

)184 ،ص 6، ج 1376فردوسي،(
رويين دژ،رويينه دژ ،رويين دز يادژ رويين نام قلعه اي است باديوارهاي سربه فلك كشيده كـه        

گرداگرد آن رودها وآب هاي قابل كشتيراني روان بوده است، باامكانات وسـالح         به روايت شاهنامه ،   
)1386،407ياحقي،(هاي الزم جنگي ونعمت و فراخي 

ه دژ ديد از آن سان كسي نه شنيدـــ  نـد پديد        ــس چو رويين دژ آيـازآن پ
راوان سـليـح وســپـاهــــر فـبــدو داه              ـر ز ابــر سيــسـر بــاره بــرتـ

ردد روانــــ كـه از ديـدنـش خـيـره گدرش رود وآب روان             ــــبه گـرد انـ
و آيـد به هـامـون ز بـهـر شكارـــــچار               ــبـكـشتي بـرو بـگـذرد شـهريـ

)169،ص 6، ج 1376فردوسي،(
رد،روبه گريزنهاده وبه رويين دژپناه مي برد در همين   ارجاسب چون ازاسفنديارشكست مي خو   

. دژ نيز زماني خواهر اسفنديار در بند بودند كه اسفنديار  آنان را نجات مي دهد
:اين دژ در توران قرار داشت.         وصف اين دژ در شاهنامه آمده است 

 جداسترز از اين بوم ايرانـــمبدو گفت رويين دژ اكنون كجاست    
)168،ص 6، ج 1376فردوسي،(

بر سر كوه سبالن قلعه اي محكم بـوده اسـت ،آنـرا دژ بهمـن                :  حمداهللا مستوفي مي نويسد   
خوانده اند و در شاهنامه گويد بوقت نزاع پادشاهي كيخسرو و فريبرز برفتح آن قرار دادند وفريبرز از 

)1336،37مستوفي،.( شد فتح آن عاجز شد و كيخسرو فتح كرد وپادشاهي بدو مقرر
در نامه اي كه مينورسكي براي محمـد قزوينـي    .  درديگر نوشته ها از رويين دژ ياد شده است        

قلعه معروف رويين دژ دركنار چپ رود خانه صوفي صـافي           :نوشته از رويين دژ چنين ياد كرده است       
كـه درنقـشه روس   كيلو متري شهر مراغـه يعنـي بـاال تـر از مراغـه آنجـايي            17-16واقع بود در    

.اســم دارد يعنــي شــهر تابــستاني كــه يحتمــل همــان عميــده ابــاذ باشــد        )يــاي شــهر (
)137،  2،ج 1363محمد قزويني، (
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رويين دز جايي از كردستان اسـت وچـون پـيش از زمـان مغـول دژ                 : كسروي نيز مي نويسد   
.مـي نامنـد   "روانـداز "باشد و گوها همان اسـت كـه اكنـون    استواري بوده در تاريخها شناخته مي   

)37، 1352كسروي،( 
  به نظر مي رسد كه اين رويين دز يا دز بهمن در نوشته هاي حمداهللا مـستوفي وديگـران بـا     

زيرارويين دژ شاهنامه در تـوران       .رويين دژ ي كه  از آن در شاهنامه ياد شده است يكي نمي باشد                
همچنين بايـد يـاد آور شـد آنگونـه كـه از      . رحاليكه ديگري در ايران و منطقه آذر بايگانقراردارد د 

تاريخ بخارا بر مي آيد رويين دژ يا دژ رويين بر باالي كوه قرار داشت كه به آن شهرسـتان رويـين                     
)   61ـ27ـ26، 1363جعفر النرشخي،(نيز مي گفتند كه همان بيكند بود
. مي توان يافت190-189-184-188-169-167 ص 6ج : ابيات    جلوه هاي اين دژ را در 

    دژسپيد
   بـدان دژ بـد ايـرانـيان را امـيدد      ـدژي بود كش خواندندي سپي

رـكه با زور و دل بود و با دارو گينـگـهبـان دژ رزم ديـده هـجير                  
)182،ص2،ج1376فردوسي،(

دژ سرحدي ايران بر مرز تـوران اسـت         . دژسپيدسپيد كوه،دژ كوه سپند،سپند كوه،    د،  كوه سپي 
نگهبـان  (كه سهراب در لشكر كشي خود به ايران ،نخست به آنجا رسـيد و پـس از جنـگ بـاهجير     

)358،1386ياحقي،.(وگرد آفريدآنجاراويران ساخت)دژ
ان بركنيــــرگ   بن و بيخ آن بدوه سپند افكني        ـــود به كــخ

)267،ص1،ج1376فردوسي،(
.      راهيابي به اين دژ چنان دشوار بود كه پهلواني مانند نريمان ناكام و كشته مي شود

هميدون گهي چاره گاهي فسوندرون             ـشب و روز بودي به رزم ان
لو بـپـرداخـتـند جـهـان را زپـهـسـر انـجام سـنـگي بـينـداختند     

.                         اين دژ كه بر فراز كوه سپند بود در برابر سام نيز پايداري نمود 
:          دژ سپيد بانام هاي سپدكوه وپسدكوه نيز آمده است

زرا ه چـرم بـر سـپـد كـوه شـد              دلـش پـرجـفا بـود نستوه شـد
)50 ص4،ج 1376فردوسي،(

      دژ سپيد همان سپيد كوه است برخي ازپژوهندگان اين كوه راهمان سفيدكوه درافغانستان             
بـه  "وفريـه ويـاوفري   "مي دانند كه ازسوي مشرق هرات به هريرود امتدادارد وازآن دراوستا به نام              

)328، 2،ج 1347پورداود،.(معني برف مند ياد شده است 
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همان دژ فروداست كه درداستان رستم وسهراب به نـام        )كالت(      دربند هشن آمده كه كالد    
:يادشده است"سپدكوه "دژ سپيد آمده است  ونيزدرداستان فرود ازآن به گونه 

ردـــدرون سوي انبوه بـد انــ     ببنرد         ـاك سوي سپدكوه بـه پـهم
)37،ص 4، ج 1376فردوسي،(

ه رودــوه گركاســ              كالت وسپد كرها درود  ــوم و بــادا برين بـمب
)72،ص 4، ج 1376فردوسي،(

188-82ص2 ،ج72-37-50ص4،ج267ص1ج:     جلوه هاي اين دژ در ابيات 
گنگ دژ/كنگ دژ

 بـه بيـت الـمقـدس نهادند رويبخشكي رسيدند سر كينه جـوي                        
ي كنگ دژ هودجش خواندندـند                          همكـه بر پـهـلوانـي زبـان رانـد

    بــرآورده ايــوان ضــحاك داناك دان                    ــون خانه پــبتازي كن
)68،ص1،ج1376 فردوسي، (

يا دژ هوخت با شعر و معني آن نيز در بيت سوم آمده است كـه             گونه درست اين نام ،كنگ دژ       
در اساطير كنگ   .همان خانه پاك است يا همان گونه كه آمده به تازي بيت المقدس معني مي دهد               

. در شرق ايران است و آن را سياوش ساخته است)دژي(دژ ،شهري
 دژ دژ هوخت كنگ،گنـگ دژ هخت،گنـگ دژ هوخت،گنـگ دژ هوخت،گنـگ دژ هوخ،گنـگ      

معناي عـام بتخانـه     .هرج،گنگ دژ هرج همان نام بيت المقدس است كه به سرياني آن ايليا خوانند             
راهم داردازهمين نوع مي توان گنگ دژ وگنگ بهشت را نام برد كه نام قلعه اي  است كه ضحاك             

)برهان قاطع.(در بابل ساخت
 لـشـكر آبـاد با سـاز و جنگگ                   هـمهـوزانجـا بـشد شـاه بـبـهشـت گـن

 سپـه را بنـزديـك شـاه آب ورنگكشـيدنـد زان روي  بـبـهشـت گنگ                 
)33،ص 5، ج1376فردوسي ،(
ودكتـر  )4فرهنـگ نظـام ج      .(        همچنين گنگ دژ هوخت به معني زيبا دژ افرا خته اسـت           

 وجمعـا كنـگ نفـرين شـده يـاد كـرده اسـت               معين، دژ هخت كنگ را به معني گفتار بد ،بد گفته          
)فرهنگ معين(

      چو كاكوي سرش نيايد به جنگكزين پس سوي ما دژ هوخت كنگ          
)261،ص1، ج1376فردوسي(
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دكتر معين دريادداشت خود بر برهان قاطع نوشـته اسـت گنـگ دژ هخت،گنـگ دژ هـوخ،دژ                   
برهـان  .(اسـت   "گنگ دژ "همان"دژ هوخت كنگ  "به قول نولدكه    ......به معني بيت المقدس   :هخت
)قاطع

    به نظر مي رسد كه گفته نولد كه درست  نمي باشد زيرا درشاهنامه به روشني آمـده اسـت           
كه كنگ دژ هوخت ياد شده است كه در داستان ضحاك در غرب ايران وبه اصطالح در بابل قـرار                  

ر نوشته هاي پهلوي چون بند هشن و داشت در حاليكه كنگ دژ ديگر كه سياوش ساخت و از آن د      
مينوي خرد وروايت پهلوي ياد شده است كه در شرق ايران بـود هيچگونـه بـستگي بـا كنـگ دژ                      

.هوخت كه ايوان ضحاك در آن قرار داشت ندارد
ان                  بـديـن داستـان باش هـمداستــانــتــزمـن بـشـنو از كـنـگ دژ داس

ن جاي نيست                  بـدان سـان زميني دالراي نيـسـتكه چون گنگ دژ در جها
ـودـا بـرده بــ  بسـي انـدرو رنـجـهود                ــرآورده بـــاوش بــكـه آن را سـي

)105-106،ص3 ،ج 1376فردوسي،(
بابل بود اول،وآن جايگاه سراي بـزرگ كـرده بـود           )ضحاك(دارالملك او :   همچنين آمده است  

كلنگ ديس نـام نهـاده وبعـضي آن را دس حـت خواننـد واز آن پـس ايليـاد دارالملـك سـاخت                         و
)41: 1318بي نام ،.(وودژهوخت سراي وايوان اوبوده است وبيت المقدس است

دژي است كه سياوش آن را برسر ديوان ساخت وتا آمدن كيخسرو،در هوا متحرك              :  كنگ دژ 
ود آيد،به همين سبب كنگ دژناحيه خراسـان،در جـايي       كيخسرو از آن دژخواست كه برزمين فر      .بود

در شـاهنامه شـهري كـه       ) 1367:89ميرفخرايـي، .(در مرز ايرانويچ مستقر شد    "سياوش گرد "به نام 
سياوش در توران بنا مي كند سياوش گرد نام دارد و اين سـياوش گـرد و كنـگ و كنـگ دز همـه        

.مكانهايي متفاوتند
ا بر روايات ديني،هر كدام از ايـن ديوارهـا از جـنس سـنگهاي                 اين دژ هفت ديوار دارد كه بن      

)138: 1378فرنبغ دادگي،(مقدس ويا فلزات مختلف ساخته شده است
زمين آنچنان بارور است كه در      .  دركنگ دژ چهارده كوه وهفت رود قابل كشتيراني وجود دارد         

در داردكه هر يك بـه بلنـداي        اين دژ پانزده    .يك شب گياه به اندازه قامت يك مرداز آن مي روييد          
فاصـله يـك در   .پنجاه مرد است وبلنداي ديوارهاي آن به اندازه تير پرتاب يك مرد جنگجوي است            

.تـــا درديگـــر هفتـــصد فرســـنگ اســـت ويـــاقوت وزر وســـيم وجـــواهرات در آن بـــسياراست
)112-111، 1380تفضلي ،(

 دژ،آن سوي درياي چين ،درميانه كـوهي بلنـد   ازروايات شاهنامه اين چنين بر مي آيدكه كنگ   
: قرارداشته ودرازاوپهنايش باهم برابر بوده است
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اي چين                    كه بـي  نـام بـود آن زمـان وزمـينـبه يك مـاه زان روي دري
ـانــمـريـن كـوه راكـنگ دژ درمـيان                     بـدان كـت زدانـش نـيايـد زي

ـدش پـارسـيــودگـر بـپـيـمايـ بـار سـي                  ــي  وپـهـناش سي بدراز
)106،ص3،ج1376فردوسي،(

:دراين روايت كنگ دژ درهزار فرسنگي ايران قراردارد
اكـه فـرسنـگ زايـران هـزار            بـودتـا بـكـنـگ انـدراي شـهـريـارهمـان

)326،ص5، ج 1376فردوسي،(
:  ونيز درنزديكي مرزچين قراردارد

ـن راه چـيـن بـر گـرفت         جـهـان رابه شـمشـير دربـرگـر فـتيزكنگ كز
)343، ص5،ج1376فردوسي،(

  ديوارهاي سنگي اين دژ برباالي كوه حكايت ديوارچين را در اذهان زنده مي كند  ازاين روايات 
نـوان يـك پناهگـاه اسـتفاده مـي كـرده انـد،هنگامي كـه         چنين برمي آيد كه ازاين دژ بيشتر به ع        

كيخسرو به توران زمين لشكر كشي مي كند بز رگان لشكر افراسياب پيشنهاد مي كنند كـه او بـه                    
افراسياب وسپاهش به آن جا مي روند ومنتظر مي ماننداو باآن كه كشور ولـشكر  .كنگ دژ پناه گيرد   

ژ مي شود احساس امنيت مي كنـد وخنـدان برمـي            وجانش به خطر افتاده است ،چون وارد كنگ د        
.گردد

ايـگه سوي كـنگ                  بـجـايي نبودش فـراوان درنـگبـرفتند زان ج
د و زرخشـتـيكي جاي بود آن بسـان بـهشت                  گلش مشك سارا ب

شت جفت     تو گفتي كه با ايمني گبدان جايگه شادو خندان بخـفت             
)288، ص5، ج 1376فردوسي،(

ازسوي ديگر ،كيخسرو نيز دريافته است كه اگر افراسياب وارد كنگ دژ شـود،به آسـاني نمـي                  
:بهمشورت مي نشيند وچاره مي جويد"راي زن"تواند اورا از پاي درآورد،ازاين روكه باكاووس شاه و

ـهـانـجـوي بـاراي زنوز ان پـس نشستند بـي انـجمن                   نـيـا وج
نگ                سپاه آرد ازهرسـويـي بي درنـگگرويك زمان انـد رآيـد به گ

اگـرچـنـدمـان دادگـر يـاوراستيش اندراست            همه رنج وسختي بپ
)364ص5،ج 1376فردوسي،(

تــر   احــساس آرامــش افراســياب وچــاره جــويي كيخــسرواهميت وامنيــت ايــن دژ راآشــكار 
درشاهنامه اززبان كيخسرو،ذكر شده است كه سياوش،كنگ دژ رابـه كمـك فـره ايـزدي                .مي سازد 
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ساخته است ووقتي كيخسرو وارد آن مي شود،آن جايگاه راچون بهشتي خرم مي يابـد وبـرآن مـي                
:شودكه تاپايان عمر دراين دژ زندگي كند

   پـرازگـلشـن وبـاغ وپـاليـزبوان چون بهشتي دالويز بود              جـه
همي بود درگنگ پـيـروزوشادداد    بـرفتـن هـمـي شـاه رادل ن

داز آب ديده رخـش ناپديدـجهانجوي چون كنگ دژ رابديد                       ش
ـرينمـي كـرد بـركردگار آفهپياده شد ازاسـب ورخ بـرزمـين                     

)354-353ص 5 ، ج 1376فردوسي، (
:جلوه هاي گنگ دژ در ابيا ت زير نمودار است

274ص9 ، ج106-105ص3، ج333-364-288-343-326-ص5،ج68ص1ج 
      دژ گنبدان 

ـارگـان داديـمز خـواري به بـد كسوي گنـبـدان دژ فـرسـتاديم       
)222،ص 6 ، ج 1376فردوسي،(

بر حسب روايت ملي در شاهنامه ،گشتاسب پادشاه خطه البـرز  .  گنبدان دژ،دژ گنبدين،گردكوه    
به فرزند دالورش اسفنديار بد گمان مي شود و او را در گنبدان دژ محبوس مي كند هنوز ساختمان                   

:اصل دژ را زندان اسفنديار مي نامند 
ـر از آب و رخـسـاره ترـ  دو ديـده پدش از پيش فـرخ پدر        چو بـردن

  گـرفـتـه پـس و پـيـش اسپـهبـداندان                 ـفـرسـتاد سـوي دژ گـنـب
)132ص6،ج1376فردوسي،(

ا نمـي  اين دژ بر باالي كوهي بلند قرار داشـت وهـيچكس جزگـشتاسب وجاماسـب راهـش ر               
باز بعد از اين گشتاسف اسفنديار را بنـد بـر نهـاد وبـه دز                :درمجمل التواريخ والقصص آمده   .دانست  

ــست  ــرد كوه ــاز داشــتش وآن گ ــدان ب ــشت  . گنب ــبلخ و لهراســف را بك ــد ب ــاز بيام ــف ب تاارجاس
)1318،52بي نام،(

ره هفتـخـوانو از دژ گنبدان               سپه بـردو شد برـر گفت كــدگ
بخواهد بمردي زارجاسب كينوران زمين               ــه رزم آزمايد بتـك

)196 ،ص 6،ج 1376فردوسي،(
چون گرد كوه بشكل گنبد بود بهمين علت  احتماال آن را گنبدان دژ مي گفتند 

   دگـر الژورديـن ز بـهـر بـنها خرمنه       ـــن كوه تــدژگنبدي
)342،ص9،ج1376فردوسي،(
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گرد كوه آن را دز گنبدان گفته انـد سـه فرسـنگ اسـت     :  گفته اندحمداهللا مستوفي مي نويسد 
ــتاق   ــارت رس ــصورآباد وقه ــون او من ــدامغان، پيرام ــاق.(ب ــاب.مه ــسياردارد .اســت)مه محــصول ب

)1336،201مستوفي،.(
تـا اسـفنديار را از        و سرانجام شتر پيشاهنگ اسفنديار نيزسر دو راهي دژ گنبدان باز مي ماند              

سرنوشت مرگبارش در زابلستان مي آگاهند اما اسفنديار به كشتن شتر دستور مي دهد و به  سـوي            
:سرنوشتي كه چاره ناپذير است بالشكري عظيم به سوي زابل روانه مي شود

 ز درگاه بـرخـاسـت آواي كـوس      به شبـگير هنـگـام بانگ خـروس           
بيـاورد چـون بـاد لشـكـر زجـاي  چـوپـيـلي به اسـب اندر آورد پاي         

فـرو مـانـد بـرجـاي شـاه وسـپاهمد دو راه      ٱ      هـمـي رانـد تـا پيشش 
اندكيدگـر سـوي زابـل كـشـيـد       دژ گنـبـدان بـود راهـش يـكــي         

)229،ص6،ج 1376فردوسي،(
199–196–222–229–132 ص 6ج:    جلوه هاي اين دژ در ابيات زير مشهود اسـت           

342 ص 9،ج-
دژ هفتواد

زنان نان آور خانه هـستند نـام ايـن شـهر در شـاهنامه فردوسـي                 .شهري است برپهنه اساطير   
. كجاران و در كارنامه اردشير بابكان كالالن آمده است

در اين شهر مردي مي زيسته كه فردوسي نام اورا هفتواد گذاشته است و بنـاي سـاخت قلعـه                    
: براي اولين بار قبل از اردشير بنام هفتواد نسبت داده شده است

ود هفتــرا كه او را پسر بــزيه رفت      ــام او از چـبدينگونه بر ن
ه ديگـر دختـران شـهر،دوك نـخ ريـسي       دخترك روزها همرا  .او هفت پسر و يك دختر داشت        

روزي دختـر هفتـواد در راه      .برگرفته و در دامنه كوهي در نزديكي شهر به نخ ريسي مـي پرداختنـد              
سيبي مي بيند ،آن را بر مي دارد و در دوك دان مي گذارد كرم شروع بـه رشـتن مـي كنـد آنـروز                 

خترك پدر و مادرش را در جريان دخترك دو چندان نخ مي ريسد اين داستان روزها ادامه مي يابد د    
:قرار مي دهد هفتواد كرم را گرامي داشته و آن را بفال نيك مي گيرد 

رفت  ـسرو پشت او رنگ نيكو گتن آور شد آن كرم و نيرو گـرفـت            
     همي تنگ شـد دوك دان بر تنـش             چـو مشك سيه گشت پيراهنش 

او بر كوهي نزديك كجاران دژي بنا مي نهد كـه از اتفـاق چـشمه    . مي گيرد   كار هفتواد رونق  
:اي كه در آن كوه بود در ميان دژ واقع مي شود 
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وه                 شـد آن شـهـر بـا او هـمـه همگروهـيكـي دژ بـكـرد از بـر تيـغ كـ
بـود هـم جـاي كـيـنن                 هــم آرامـگه ـنــهــاد انـدر آن دژ دري آهـني

د ميـان حـصـارـــيكـي چشـمه اي بود بـر كـوهـسار                زتـخـت انـدر آمـ
)142،ص7،ج1376فردوسي،(

  دژ را بارويي مي كشد و آن گاه از براي كرم كه اينـك بـسان پيلـي بـزرگ شـده بـود و در                
 سنگ و ساروج مي سازد و كرم        صندوقي كه هفتواد برايش درست كرده بود نمي گنجيد حوضي از          

:را در آن جاي مي دهد
 چنـان شــد دژ نــامـور هـفـتــواد               كـه گـردش نيـارسـت جنبيد باد
حـصـاري شد آن پر ز گـنج و سـپاه             نـبـودي بـر آن بـاره بـر بـاد راه

)143،ص 7،ج1376فردوسي،(
ن دولت از اشكانيان مي گيرد و به هفتواد نيز پيـام مـي فرسـتد تـا              تا  آنكه اردشير بابكا    

سپاه اردشير بقصد جنگ با هفتواد حركت مي كنـد          .هفتواد اهميتي نمي دهد     .بفرمان او گردن نهد     
اردشير با رديگر با لشكرش بجنگ هفتـواد مـي          .هفتواد با سپاهيان خود لشكر را تار و مار مي كند            

ه اي طراحي مي كند در حاليكـه دژ همچنـان در محاصـره سـپاه او بـود                آيد و براي قتل كرم نقش     
اردشير خود درلباس پيله وري بدرون دژ راه مي يابد و بعنوان يك پيله ور خراساني كه آوازه كرم را            

طرح دوستي مي ريزد به درگاه كرم رو آورده است با نگهبانشنيده و اينك با درخواست نذ ر و نياز
با كشتن كرم اردشير و     .ست و بيهوش كرده مقداري قلع درون حلقوم كرم مي ريزد            شبي آنان را م   .

. سپاهيانش دژ را تصرف مي كنند
نتيجه 

نسان از زمان آفرينش خود با فكر خالق و مبتكر ،هميشه در برابـر عوامـل مختلـف طبيعـي                   ا
ي در بسياري از موارد عكس العمل نشان داده و توانسته است با ايجاد ارتباط مناسب با محيط طبيع            

برآن غلبه كند او براي مقابله با دشمنان و امنيت بيشتر اقدام به ساخت بناهـايي بنـام دژ يـا قلعـه                       
نموده كه حتي  با گذشت ساليان دراز همچنان پابرجـا هـستند البتـه دژهـا در شـاهنامه فردوسـي                      

ـ                از حـد متعـارف   ...ب  همچون ديوان و حيوانات شگفت انگيز ،گياهـان و موجـودات عجيـب و غري
فراترند بگونه ا ي كه جز به نيروي پهلوانان حماسه و اسطوره گشوده نمي شوند و هر كدام از آنهـا    

.براي هدف خاص و با سبك معماري خاصي طراحي و ساخته شده است 
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،تـصحيح محمـد تقـي بهار،تهران،كاللـه     مجمع التواريخ والقصص )1318(بي نام -1

خاور
تهران،چاپ دوم،جلد2يشتها)1347( پور داود، ابراهيم -2
بـه  ،رهان قـاطع ب)1379(محمد حسين بن خلف تبريزي متخلص به برهان،       تبريزي،-٣

انتشارات امير كبير،چاپ سوم: تهراناهتمام محمد حسين،
: بكوشـش ژالـه آموزگار،چـاپ سـوم،تهران       مينـوي خـرد،   متـرجم، )1380(تفضلي،احمد-٤
 توسانتشارات
حـشيه محمـد تقـي      ،تـصحيح و ت   ترجمه ابونصر قباوي  ) 1363(جعفر الرشخي،ابوبكر -٥

توس: مدرس رضوي،تهران
،شركت دانش،چاپ دومج5فرهنگ نظام)1362(داعي االسالم،سيد محمد علي-٦
بكوشش مهردادبهار،تهران،نشر توس،بندهش)1378(فرنبغدادگي،-٧
چاپ دانشگاه تهران،چاپ دوم،انتشارات ولغت نامه)1377(علي اكبردهخدا،-٨
نـشر  : ،بكوشش سعيد حميديان،چاپ چهارم،تهران   شاهنامه)1376(ابوالقاسمفردوسي،-٩
قطره

دانشگاه تهران، بكوشش ايرج افشار،يادداشتهاي قزويني )1363(محمدقزويني،-10
بكوشش يحيي ذكاء،تهران،كاروند كسروي)1352(احمدكسروي،

انتشارات امير كبير،چاپ شانزدهم: تهران،گ معينفرهن)1379(محمد معين،-11
چـاپ  مؤسسه مطالعـات فرهنگـي،    : ،تهرانروايت پهلوي )1367(مهشيدمير فخرايي، -12

اول
طهوري:  به اهتمام محمددبيرسياقي،تهران،نزهة القلوب)1336(حمداهللامستوفي،-13
 ادبيـات   فرهنـگ اسـاطير وداسـتان واره هـا در         )1386(محمد جعفر ياحقي،-14
فرهنگ معاصر: تهران،فارسي
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*دكتر محمد فوالدي

بررسي راز ماندگاري فردوسي وشاهنامه
چكيده
هنوز در ذهن وزبان ايرانيان، فارسي نكه سده ها  از سرايشش مي گذرد، با آ، فردوسيةشاهنام

وهنـوز  يابـد   نزبانان و همةدوست داران هنر وفرهنگ در ايران وجهان نفوذ ورسوخي ماندگاردارد       
 ومنادي روحيه پهلواني وعزت واصالت ايراني به شمار مي     استوهميشه از شاهكارهاي ادبي جهان      

اين پويايي وپايايي بي سبب نيست وداليل فراوان دارد و اين نوشتار در پي بيان ايـن داليـل                   . رود
ن از تمام توان زبـان      توجه ويژه به زبان شيرين پارسي وبهره برد       : مهمترين عوامل عبارتند از   . است

دركنارآن، بهره گيري از توان وزن و قافيه وگـزينش وچيـنش درسـت    . براي بيان اغراض شاعرانه   
واژه ها ؛ كاربرد بهينةصنايع ادبي؛داليل ديگر اين موضوع هستند ؛ توجه به انديـشه هـا ودغدغـه                   

هلوانـاني ماننــد  هـاي انـساني وسـپس نـژاد ايرانـي، كــه درالبـه الي توصـيفها ي پادشـاهان و پ        
فريدون،كيخسرو ، سياوش ،كاوه و رستم وديگران نمود مي يابد و چهره اي كامال انساني ونيك از                 
ايران وايراني به جهان معرفي مي كند؛ بهره گيري از شـگردها وشـيوه هـاي داسـتان پـردازي در                     

ي هـا وغمهـا     پرورش موضوع وتاثير گذاري بر مخاطب ؛  بيان زندگي واقعي انسان بـا تمـام شـاد                 
،مرگ وزندگي ،آرزوهاي برآمده وبر نيامده؛ كوشش وجوشش انسانها براي زندگي بهتـر وبرتـر ودر                
عين حال خارج نشدن از زندگي خردمندانه ونيك منشي و ترسـيم زنـدگي نامـه ونامـه ي زنـدگي        

داري در نقل نفوذ در ميان خاصه  وفرهيختگان ونفوذ درميان تودة  مردم ؛ امانت . انسان كامل ايراني  
و پاسداري از ميهن وافتخارات ملي و پيوند ايـران پـيش از    » حب الوطن «روايات؛ برانگيختن حس    

اسالم وپس از اسالم يا  پيوند مذهب ومليت؛ تحريك وتهييج روحية افسردة ايراني ؛ پيونـد جهـان           
يشه هـاي حكمـي و      بيان  اند  فرودين و جهان فرازين و برتر وتوجه به دو بعد انساني والهي آدمي؛            

كه باعث شده بـه نـام حكـيم     آفرينش، تولد، مرگ و تقدير تامل در آفرينش جهان وانسان وفلسفة     
.اينها ازجمله داليل ماندگاري فردوسي وشاهنامه اوست كه در مقاله بررسي شده است.شناخته شود

تان شـاهنامه، فردوسـي،رازماندگاري ،زبـان وفرهنـگ فارسـي، فنـون داسـ             : كليد واژه هـا   
.پردازي،امانتداري،مليت ومذهب،انسان آرماني ايراني

*ه العالمي)ع( دانشگاه قم وموسسه زبان وفرهنگ جامعه المصطفيعضو هيأت علمي
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مقدمه
نژاد وزبان ايراني بخـش زيـادي   .نام فردوسي وشاهنامه، با نام ايران وايراني، پيوندي ژرف دارد     

از ماندگاري خود را در طول سده هاي پي درپي ، وامداركوشش رادمرداني چون فردوسي است كـه                 
يم آن مي رفت كه فرهنگ ايران بر اثر تعصبات جاهالنه وغيـر دينـي               توانستند در دوره هايي كه ب     

نابود شود ،چونان قهرمان وپهلواني غيوربه پاسداري از تاريخ،اسطوره هـا وفرهنـگ وتمـدن ايـران                 
برخيزد  وبا زباني ماندگار وهنرمندانه، اين سرو سايه فكن وكاخ بلند را برافرازد واز گزند هرگونه تند          

درامان دارد وشاهنامه رابه برترين وبارزترين جلوه گـاه اسـطوره هـاي ايـران وبازتـاب                 باد و باراني    
نمادين آنها در پيكر بلورين شعر تبديل كند وانگيزة او درخلـق ايـن اسـطوره وحماسـه ملـي گريـز          

از روزگار عزت واعتالي انـسان از عـصر روايـي فرهنـگ      )نوستالوژي(ازخواري ونيز احساس غربت     
نمردي ،نام خواهي وهرگونه آرمان بلند بشري است وسخن از اين غربت درد انگيـز در         پهلواني ،جوا 

: 1372 و حميـديان،     55-57: 1387واحد دوست،   (جاي جاي شاهنامه آشكاريا پوشيده نمايان است      
اوبا باوري ديني  كرامت آدمي را فراتر از زبان ونژاد خاص ودر گرو گفتار وكردار وپنـدار نيـك                     ).77

عوامـل  .بدين وسيله بين ايران پيش از اسالم وپـس از اسـالم پيونـدي ژرف برقـرار كـرد                  دانست و 
گوناگوني در ماندگاري نام فردوسي وشاهنامه اش وجود دارد كه هر چند پژوهشگران از دير زمـان                 
به مناسبت، به برخي از آن اشاره كرده اند اما بايسته است همة  مباحث يكجا ديده شـود وبررسـي                     

 اين مقاله به اين مهم خواهيم پرداخت وآن را در محورهاي گونـاگون واكـاوي وگـزارش               گردد ودر 
.خواهيم كرد
ررسي رازهاي ماندگاري شاهنامة فردوسي ب
شاهنامه پيوند و پل ارتبـاطي      همانگونه كه اشاره شد،     : يوند بين مليت و مذهب در شاهنامه      پ

توجه به مليـت و عنـصر ايرانـي در شـاهنامه         . استبين ايران پيش از اسالم و ايران پس از اسالم           
ة نكته اي است كه در جاي جاي شاهنامه نمايان است و شـاهنامه تـاريخ ايـران باسـتان و پيـشين                     

 از آغاز پيدايش قوم ايراني و آريا و كوشش ها و جنگ ها و صلح هايي كه اين          است فرهنگي ايران 
از مبـارزت و لـشكر كـشي هـا و جنـگ هـاي               ؛انـد قوم براي احراز و اثبات هويت خود انجام داده          

از اين جهت شاهنامه سند .قهرمانان اين قوم مانند آرش گرفته تا جنگ با ديوان و تورانيان و تازيان     
هويت ملي ايران و ايراني محسوب مي گردد و بدون شناخت اين ريشه ها ،ايرانـي هويـت اصـلي                    

است كه اگر از آن ريشه سيراب نگردد،درختي بـا          خود را باز نخواهد يافت و مانند درختي بي ريشه           
 از   شاهنامه «طراوت و تنومند و ماندگار نخواهد شد و سروي سايه فكن نخواهد بود و از اين جهت                

)1381:231خالقي مطلق، .( » سرود مهر ايران استآغاز تا انجام
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 و حماسـه هـا و اسـطوره      در اين راستا عالوه بر بيان تاريخ قوم آريا و ايراني وبيان پهلواني ها             
در عين اين كه انسان كامل و . هاي اين قوم ، به باورها و آداب و رسوم اين نژاد نيز توجه مي كند 

آرماني ايراني در قالب پادشاهاني ماننـد كيـومرث و فريـدون و ايـرج و  سـياوش و كـي خـسرو و                     
. ي اين قوم را نيز بيان مـي كنـد           پهلواناني مانند كاوه و رستم بيان مي گردد، بنياد هاي باور شناس           

بيان باورها ي  آيين مهري  و زرواني و زردشتي  در ايران پيش از اسالم و سپس مقارنه بـا ظهـور        
، بـه عنـوان يـك     بـه جهـان در شـاهنامه     ،اسالم و بازتاب باورهاي اسالمي در نوع نگاه فردوسـي         

ؤخره هاي شاهنامه و داستان هـايش،  از خالل داستان ها و مقدمه ها و م مسلمان باورمند وشيعي ،     
از اين جهت شاهنامه پـل ارتبـاطي بـين فرهنـگ            . از ويژگي هاي   فردوسي و شاهنامه ي اوست         

شاهنامه گذشته و حال را به هم پيوند مي دهد و سنت            . ايران پيش از اسالم و پس از اسالم است          
دغام مي كند و ادغامي كه از ايـن  هاي ايران باستان و ره آوردهاي اسالم را در يك فرهنگ واحد ا    

.دو فرهنگ حاصل شده، بسيار بار آور و سرشار از پيامدهاي اخالقي است 
ايرانيهويت ملي وفرهنگ و 

، توجه به موضوع ايران و ايراني است كـه درآغـاز             فردوسي ةيكي از ويژگي هاي مهم شاهنام     
 همين موضوع گاه در ايراني احـساس  دچار آسيب شده بود و     وبر اثرغرور جاهالنة آنان،      حمله عرب 

 زبان فارسـي بـشدت دچـار    بي هويتي و شكسته شدن غرور ملي را ايجاد مي كرد و از سوي ديگر              
باعث شد ايران دوستاني كه هويـت ملـي    همين موضوع  آسيب شده بود وبيم نابودي آن مي رفت؛       

، بـود ا اسالم گـره خـورده   خود ،كه باي حفظ ريشه هاي فرهنگي ارزشمند خود را مي شناختند و بر 
سخن گفتند امـا    » نبي و وصي  «تالش مي كردند وارد صحنه شوند و با اينكه با افتخار از اسالم و               

يكـي  .  تحمل نكردند ، نيز نشناخته بودند راكه اسالم حقيقي را،عرب هاي نژاد پرست   برخي  تحقير  
»  شـاه نامـه هـا   «و شاهنامه رابـه  مهر ايران را سرود ،ها فردوسي بود كه با سرودن شاهنامه    از آن 

سامانيان از مهمترين دوستداران وحاميـان فرهنـگ ، زبـان           . )70-65: 1372حميديان، (.تبديل كرد 
از گويندگان عصر ساماني و پرورده و بر آمده روزگار آنـان بـود و            نيزفردوسي  وادب پارسي هستند و   

 نخستين تـدوين آن در       و ه بود آغاز كرد   سرودن شاهنامه را در آن سالها كه ايران دوستي باال گرفت          
سـالگي  55ق در .  ه 384 اسـفند سـال   25نوح بن منصور مقارن با ضعف دولـت سـاماني در           ة  دور

)103: 1375رياحي،(شاعر به انجام رسيد 
دارمذ روز اردـــاه سفنـــه مـــب يزدگرد    ةـون قصــكند ـــر آمــــ              س
ان داور كردگارــام جهـــه نــــب هجرت سه صد سال و هشتاد و چهار    ز
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ازاين جهت شاهنامه را نيز بايد به همين دوران طاليي اعتالي فرهنگ ايراني منسوب داشـت        
ونه به دورةغزنوي كه كسي مانند محمود قدرآن را نشناخت ونـسبت بـه سـرايندة بـزرگ آن بـي                     

.مهري كرد
رود و سيل تمدن مي پيش  به سرعت به سوي تكنولوژي جديد جهان   كه ي نيز كنونرروزگارد

و تكنولوژي غربي و معارف  وارداتي گاه بوستان هاي تهي فرهنگي كـشورها راويـران مـي كنـد ،            
 در چنين جهـاني اگـر قـومي         ،پاسداري و نگهباني و تميز شخصيت و هويت ملتها دشوار مي شود             

هنگي و تاريخي خود را پاسداري كند بايد  همان وسايل تكنولوژي را             بخواهد شناسنامه و هويت فر    
. با نيروي روز افزون در نگهباني و گسترش معيارهاي معنوي و روحاني و فرهنگي خود به كار برد                   
كار دشوار ولي شدني است كه قومي از دايره بيرون نيفتد و درعين هماهنگي با جهان ، شخـصيت                   

ـ             تمي.متمايز داشته باشد   ه غـرور خـام     زي بر مبناي جان علوي و روحاني و زيبايي هاي فرهنگـي ن
در اين .و فرهنگ باروري كه دارد،بايد در ميدان نبرد فرهنگ ها پيروزي بيابد        ايران با تاريخ كهن     .

. شناخت آثار ادبي و فرهنگي مانند شاهنامه و مثنوي مي تواند به اين موضـوع كمـك كنـد                    راستا  
)1374:73رضا،فضل اهللا، (

هارم و دو دهة اول از قرن پنجم يكي از درخشانترين و پر اهميت ترين ادوار تاريخي و                  قرن چ 
فرهنگي ايران است،در اين دوره است كه از يك سو تالشهاي علمي و فرهنگي،كـه از آغـاز قـرن                

ه و دوم و در طول قرن سوم در جهان اسالم به زبان عربي،زبان رسمي و تبليغي اسالم،شـروع شـد            
به اوج خود رسيده بود،وارد سرزمين ايران مي شود و از نيمة دوم قرن چهارم جلوه هاي تابنـاكي را         
در ادب و تاريخ و فرهنگ به زبان فارسي آغاز مي كند؛اين شروع در دهه هاي آخر قـرن چهـارم و         

 عنـصر   از ايـن روي   ).بـه بعـد   197 :1385صفا،  .(آغاز قرن پنجم به اوج اعتالي خود دست مي يابد         
 برروي آن تاكيد مي ورزد وهمواره       فردوسيايران و ايراني در شاهنامه بسيار مهم و برجسته است و          

 وازة آزاده بـه معنـي ايرانـي     بار نام ايران و ايراني1740حدود درشاهنامه .اين نام را تكرار مي كند       
اهنامه ولف  براساس پژوهش علي اكبر جعفري درفرهنگ ش      142: 1369ناصر تكميل همايون،  (است

).ايران در شاهنامه: 721-719 :1374انوري،: واعالم شاهنامه فردوسي، ونيز
ادبي و هنري شاهنامهزباني،جنبه هاي . 2-3
جنبه هاي زباني شاهنامه. 2-3-1
در كنـار فرهنـگ ملـي و هويـت          : زنده كردن زبان فارسي و استاندارد سـازي آن        . 2-3-1-1

بـدين  « و توجه به عنـصر ايرانـي ، زنـده كـردن عجـم و ايـران        بخشي شاهنامه به ايران و ايراني     
مهمترين عاملي كه قوم ايراني را از ديگر اقـوام  . هاي شاهنامه است ، از مهمترين ويژگي  » پارسي

زبانهـاي ديگـر   بـه  گـي   آميختبا وجود نيز، زبان فارسيو متمايز مي كند فرهنگ ملي ايران است     
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 در مركز  وهمين زبان  نيرومند تر شده است   روز به روز   ل ورزيده و   هزار سا  حدود  در،  عربي  ازجمله  
نقـش شـاهنامه در پاسـداري از     ازاين روي،   )1374:70رضا،فضل اهللا،   . (فرهنگ ملي ما جاي دارد      

شاهنامه با آوردن هدفمند واژه ها وتركيب هاي فارسي سره توانسته      ؛  زبان فارسي بسيار مهم است      
بـر  . رسي و استاندارد كردن آن و وحدت ملي و زباني ايرانيان يـاري رسـاند                به قوام و دوام زبان فا     

كل واژه هاي بيگانه شاهنامه بيشتر از پنج درصـد آن را تـشكيل نمـي                اساس پژوهشهاي آماري ،     
ةفارسي در خود جـاي داده و اگـر همـ          ة تمام آثار ادبي ديگر، واژ     ةدهد و اين يعني شاهنامه به انداز      

 از جهت آوردن واژه هاي فارسي سره      ،  ديگر  ةازو بگذاريم و شاهنامه را در كف      ر ت ةفآثار را در يك ك    
زبـان  ة  شاهنامه را تيـرك عمـودي و ميـاني خيمـ          اگر  بي جهت نيست    ؛  با هم برابري خواهند كرد    

. اگر شاهنامه نبود زبان فارسي فاقد فصاحت و شيوايي مي شـد           :  كه   برآن باشيم و  بناميم  فارسي  
گر شاهنامه را نداشتيم هر كس مي توانـست ادعـا كنـد كـه زبـان                  و ا  )1381:104ق،  خالقي مطل (

فارسي بدون رقم بزرگي از واژه هاي بيگانه مانند عربي،،تركي،عبراني، زباني ناتوان و فاقد فصاخت               
.بود 

ـ در بر گرفتن واژه هاي گسترده وسـره فارسـي ،            شاهنامه از جهت     گ واژه هـاي     بـزر  ةگنجين
فارسـي   ، زبانبگيردعالوه بر آنكه جلو عربي زدگي را شاهنامه توانست، .ساب مي آيدفارسي به ح  

 بـار كلمـه عربـي در    8938عربي و مجموعـا  ة كلمـ  706،   درمجمـوع  .دهـد سره را نيز رواج كامل      
فردوسي به دليل موضوع شاهنامه كـه ايـران باسـتان           )1376:97،رياحي( رفته است  رشاهنامه به كا  

تا عجم زنده گردد ،ماموريت فرهنگي خود  كه پاسداشت ايران و زبان فارسي است     است و به دليل     
و از ايـن روي      از واژه هاي فارسي سـره بهـره گيـرد            ،بدين پارسي ، تعهد دارد تا آنجا كه مي شود         

اگر آثاري چون شاهنامه نبود ، با توجه        . بيشترين سهم را در تثبيت صورت پايدار زبان فارسي دارد           
وذ روز افزون عربي در زبان فارسي در قرون اوليه زبان عربي جاي زبان فارسي را مي گرفت و    به نف 

ازايـن نگـاه يكـي ديگـر از         .يا دست كم موضع آن را به عنوان زبان نوشتار بسيار ضعيف مي كرد               
 فارسي  سرهواژه سازي و تامين نيازهاي زباني از طريق ساختن كلمات      ويژگي هاي مهم شاهنامه ،      

: واژگـاني ماننـد    . تركيـب سـازي   درچه   و  چه واژه هاي بسيط      است،ارسي  فزبان  با ساختار ابق  مط
بيننده،نمايش،نهاد،پاسداروجزآن تحت تاثيرآثار مهمي چون شاهنامه در زبـان         بويژه،ويژگان،بسيج،

.)263 :1374شعار،زبان فارسي امروز، (.ادامه حيات داده اندوآبشخور آنها شاهنامه است
وسعت گزينش واژگاني فردوسـي از زبـان مكتـوب و           : گزينش و چينش واژه ها    .   2-3-1-2

غير مكتوب عصر خود به او اين امكان را داده است كه از همة توانايي هاي زبان فارسي با تمـامي                   
در اين بهره گيري،بافت منسجم و تركيب پرورده،يك عامل تعيين كنندة نهـايي   .ظرفيت بهره گيرد  

شـايد بتـوان گفـت      . در زبا ن شعر گرچه انكار ناپذير است ولي تعيين كننده نيـست             نقش واژه .است
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واژه مـي توانـد شـرايط آوايـي و     .بافت و تركيب آن،اهميتي به مراتب بيشتر از گزينش واژگان دارد    
موسيقايي و بار داللتي الزم را براي حضور در يك بافت شعري داشته باشد؛ليكن اعتبار هنري خود                

يعني شاختار تركيبي آن واژه با واژه هاي ديگر ،مشخص كننـدة مفهـوم     .فت سخن مي گيرد   را از با  
فردوسـي در گـزينش واژگـاني       .حقيقي يا مجازي واژه و تناسب موسيقايي آن با ساير واژه ها است            

در شعر او، واژه به اقتضاي هويت واژگاني و هويت تركيبـي بـه              .گستردة خود،معيارهاي هنري دارد   
انكار كردني نيست كه حوزه و تنوع واژگاني شاهنامه گاه به سبب تفـاوت و يـا                 .ته مي شود  كار گرف 

تأثير منابع،در همه جاي كتاب يكسان نيست ولي با اين حال انتخاب و بافت آگاهانه موجـب شـده              
در .است كه صولت و صالبت حماسگي شاهنامه،اوج سيال و پر حركت خود را در همه جا حفظ كند               

ردة كالم فردوسي،كلمات با همديگر همگني دارند؛ بار موسيقايي هر واژه تقويت كنندة بار       بافت پرو 
انتخـاب  .صامت و مصوت ها با مضمون حماسي سخن سازواري دارنـد .موسيقايي واژة ديگري است   

فردوسي در انتخاب هاي واژگاني خـود بـه تناسـب    .واژگاني فردوسي داراي طيف گسترده اي است      
ر جاي جاي شاهنامه تغيير سليقه مي دهد و در هر موضـع بـا اسـتفاده از بـسترة                    زمينة مضموني د  

)165-163 :1374امامي،.(محتوايي كالم نوع و نقش واژها را متفاوت مي سازد
 هزار بيـت شـاهنامه را بـسيار مـي       60گرچه برخي به اشتباه     :ايجاز در حد اعجاز     .  2-3-1-3

زيـرا  . شد ولي حقيقت اين است كه اين سخن پذيرفته نيست           شمارند و معتقدند بايد از اين كمتر با       
فردوسي در شاهنامه براي توصيف حوادث و قهرمانان و جنگ ها و بزمها نياز بـه بيـان جزييـات و        

 زبان و توصـيف و تـصوير آفرينـي تـاثير مـي       وتفصيل نيز دارد و اغراق و مبالغه معنوي در سخن           
فردوسي گـاه  . شاهنامه ايجاز در حد اعجاز بيان شده است       در عين حال يكي از ويژگي هاي         .گذارد

حادثه يا وصف منظره اي را در چند كلمه در يك بيت مي گويدومي گذرد وسخنش چيـزي كـم و                     
:ايرج به برادرش تور مي گويد.زياد نمي آورد

                   مكن باجهاندار يزدان ستيزجهان خواستي يافتي خون مريز
فردوسي در مصراع نخست در پنج كلمه سه جمله به طرزروشن ورسا وكامل بيان كرده اسـت                 

.بايك دنيا حكمت واندرز وعبرت آموزي
: اشكبوس پيش از آغاز نبرد با رستم نام اورا مي پرسد وجوابي به اين كوتاهي مي شنود

مانه مرا پتك ترگ تو كرد               مرا مام من نام مرگ تو كرد                       ز
رستم در جواب اسفنديار كه مامور بند نهادن بر دستهاي اوست، بدين روشني واستواري پاسـخ     

: مي دهد
              كه گفتت برو دست رستم ببند؟                   نبندد مرا دست چرخ بلند

).270-264 : 1376رياحي :   و915 :1374لسان،(براي اطالع بيشتر 
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زبان فخيم و استوار اما ساده و روان .  2-3-1-4
 در  بسياراستوار است و صالبت آهنگ سخن      ،  فردوسي به دليل اسلوب حماسي آن     زبان  گرچه  

ولي زبان فردوسي در سادگي و رواني نيز به حـد           ،  قالب موسيقي شعر از ويژگي هاي شاهنامه است       
صـنعتهاي متكلـف بـديعي كـه     . ع مي نامنـد كمال است ، سخني است كه اديبان آن را سهل ممتن 

ذهن خواننده را از درك آسان معنا باز مي دارد ونظم ونثر را از لطف ودالويزي تهـي مـي كنـد ،در       
همين سادگي وبي پيرايگي زبان شـاهنامه       .)267 : 1376رياحي ،   (.باغ آراستة فردوسي راهي ندارند    

عام وتـودة مـردم نفـوذ يابـد وبـسياري از            است كه توانسته در سده هاي متمادي در ميان خاص و          
.بيتهاي آن سينه به سينه به نسل امروز انتقال يابد

جنبه هاي ادبي وهنري شاهنامه. 2-3-2
 فردوسي با اين كه توانست آستانة سخن را بر آسمان بنشاند وكاخي             : صنايع ادبي    .2-3-2-1

 كـه سـخن را از       هـاي متكلـف بـديعي      صنعت   آراسته از سخن پارسي برافرازد،  اماازبه كار بستن          
صميميت دور مي كند پرهيز داشته است وهر گاه براي آراستن سخن به آرايش هاي ادبي نيازمنـد                  
بوده آنها را به شكل طبيعي در شعر وارد كرده است وخواننده احساس سنگيني ازوجود آنها نـدارد و            

عادي در ظرافت صنعت مانع لذت در مسير سخن چنان به صورت طبيعي مي آيد كه تامل خواننده             
.شود و اديبان به صنعت مي نگرند ونامي بر آن مي نهند خاطر او نمي

 مهم متون حماسي به      ويژگيهاي صنعت اغراق ومبالغه وغلو يكي از آرايه ها و        : اغراق و مبالغه  
اوضـاع و    اما در هر مورد بـا        ،  فراوان است نيز به سبب موضوع آن ،        در شاهنامه    حساب مي آيد و     
.رنگ طبيعي مي گيرد ، احوال و مقدمات

زمين شد شش و آسمان گشت هشت         ز سم ستوران در آن پهن دشت      
لشگري بر كشد ري ـر اختــه هـــكرخ گردنده اختر كشد        ــر چــ         اگ

ه هركشورش ــازم بـــسندهراكـــ پران بشكنم لشگرش       ــ         به گرز گ
 شاعراني است كه مناسبتهاي بالغي را به صورت طبيعي و دور ازهر تكلفـي              اندك  فردوسي از 

ـ         . به كار گرفته است    يل گذاشـته ولـي در   صاو هر چند در آفريدن داستان ها اصل را بر تصريح و تف
نـدگان دقيـق و متامـل       تي خوان حاگر چه   .مواردي از اجمال هاي مفيد وهنري نيز بهره جسته است         

ت پردازي هايش مي شوند ولي بخـش قابـل تـوجهي از          نعشعر او به دشواري متوجه بسياري از ص       
.)157 : 1374امامي،(صنايع فعال بديعي را نيز چاشني كالم خود كرده است

تـصويرپردازي و توصـيف صـحنه هـا     : در شاهنامهپردازي  تصوير و  توصيف ةجنب. 2-3-2-2
در . م در شاهنامه فردوسي است كه در تاثير گـذاري كـالم بـسيار مهـم اسـت                   يكي از مباحث مه   

شاهنامه ، وسيع ترين تصويرهاي شاعرانه به چشم مي خوردكه داراي ويژگيهاي خاصي است و بـا                
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بهترين نوع اين تـصاوير  .قرون بعد قابل سنجش نيستو ديگر نمونه هاي مشابه آن ، در روزگار او         
سي ، در قالب داستان ها نقش بسته است همان چيزي كه قـدما بـه علـم                  كه در حوزه تخيل فردو    

هنر فردوسي اين است كه تصوير را . )تشبيه و استعاره و تمثيل و مجاز و كنايه.(تعبير كرده اندبيان
ايـن تـصاوير هـم در       .وسيله اي قرار مي دهد براي نمايش لحظه ها و گوناگوني زندگي و طبيعـت              

توصـيف   . ر ميان روحيات قهرمانان از تركيبـي متـوازن برخـوردار اسـت            نمايش صحنه ها و هم د     
توصيف طبيعت در ؛ )مانند آغاز داستان  كاموس كشاني(خداوند و نيايش نامه ها در آغاز داستان ها       

توصـيف ؛   اسـت   در شـاهنامه آمـده     دويست و پنجاه موضـوع در وصـف طبيعـت         حدود  :  شاهنامه  
توصـيف رزمهـاي    ،جنگل،بيشه،آهو،بيابان،گور،انواع مرغان،شب،صبح، بهار،تابستان،پاييز،زمستان،كوه

 گزارش نگاره ها و صحنه ها ي اندوه و شادي و وصـف پديـده         ،نمايش كارزار وحماسه   و   قهرمانان
زرد پاي و بهار وسرما و بوران ونيروي تـن و   باد پايان و سيمرغ و،هاي شگفت از سيماي پهلوانان

 توصيفها وتصوير پردازي هايي است كه و هنگامه هاي رزم و جز اينها    مجالس بزم    ،  توان و ايمان  
از ويژ گي هاي تصويرهاي شاهنامه اين اسـت كـه   .پايايي مي بخشدپويايي وشاهنامه را تحرك و  

او برخالف همروزگارانش، كه تصويررا بخاطر تصوير درشعر مي آورده اند، اومي كوشدكه تصوير را               
 القاي حالتها ونمايش لحظه ها وجوانب گوناگون طبيعت و زندگي، آنگونه            وسيله اي قرار دهد براي    

كه در متن واقعه جريان دارد،از اين روي موضوع تزاحم تصاوير ،كه در شـعر ايـن دوره از بيمـاري                     
رنـگ ويژةايرانـي تـصويرهاي او       . هاي عمومي شعر است،در شاهنامه به هيچ روي ديده نمي شود          

1372شـفيعي، :ك. براي توضـيح بيـشتر ر      (.خيال وي به شمار مي رود     يكي ديگر از خصايص صور      
) .763 :1374تقي زاده طوسي،: و313 :1374تجليل، :  و1369رستگار فسايي،: و439-456:

شاهنامه در بحر متقارب و وزن فعولن فعولن سـروده          : شاهنامه  در    موسيقي شعر  .  2-3-2-3
 نيز  مهمترين آثار حماسي فارسي    ؛اسي مي باشد  شده است كه وزني مناسب براي سرودن متون حم        
از سوي ديگر شاهنامه در قالب مثنـوي اسـت و          . از ديرباز تا كنون به همين وزن سروده شده است         

تنها در دو مصراع و امكان ايجاد تنوع در قافيه و دچار تنگناي قافيه             ،اين قالب به دليل تكرار قافيه       
ي تناسب دارد و اكثر منظومه هاي روايي و حكايـت در ايـن      براي مضامين روايي و داستان     نشدن ،   

اين تلفيق مثنوي با وزن كه در واقع تلفيق قافيه اي متنوع با وزنـي واحـد   . قالب سروده شده است    
 و  كند براي شاعر ايجاد مي  وتوسعياز يك سوي چون قافيه تكرار مي شود تنوع،  صورت مي گيرد  

،  در تنگنا نيفتد و بتواند مطالب گسترده را در اين قالـب بگنجانـد   شاعر  زمينه اي فراهم مي كند تا     
گاه مشكل ،شصت هزار بيت شاهنامهحدود مثال ، در عين حال وزن واحد براي اين مطالب گسترده  

شاعر بايد در وزن  واحد مضاميني گوناگون و گاه متضاد مانند غم و شـادي و سـوگ                   .ساز مي شود  
از اين روي شاعران بزرگ مانند فردوسي و مولوي و سعدي ، از يك            .دوبزم و رزم را به تصوير بكش      
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سو از قافيه و تنوع آن ياري گرفته اند و از سوي ديگر از هنـر شـاعري خـود و قـدرت گـزينش و                          
استخدام آنها در شعر و نيز چينش درست واژه ها ياري جـسته انـد و ايـن تنگنـا را بـه عرصـه ي                         

ز رازهاي مهم موفقيت فردوسي ومانـدگاري شـاهنامه نيـز همـين             يكي ا . تبديل كرده اند   يهنرنماي
.)120-97 :1363،يوسفي. (مطلب است

اين زمينه نيزبه شـاعر يـاري       ،از آنجاكه زبان فارسي جزو زبان هاي تركيبي به حساب مي آيد           
 از يـك     را مي رساند تا از تركيب مناسب صامت ها و مصوت ها واژه هاي مناسب و تراش خـورده                 

سـپس بـا چيـنش درسـت     وواژه سـازي كنـد   تناسب با معني و مـضمون را از سـوي ديگـر      سو و م  
از .فردوسي مشهور است و  داستان خواب سعدي    . به ساحري در شاعري بپردازد       وهماغوشي واژه ها،  

.مقايسه اين دو بيت اهميت چينش واژه ها در شعر به تناسب مضمون ،نمايان مي شود
) 5 باب بوستان( وگر ناخدا جامه برتن  دردد     ره خواهد بدا كشتي آنجا كــخ

)فردوسي  ( وگر جامه بر تن درد ناخداي برد كشتي آنجا كه خواهد خداي    
از اهميت و جايگـاه وزن        سبك شناسانه ولو در قالب  خواب بيان شده است ولي             اين موضوع   

رد كه با جابجايي برخي واژگان بـدون بـه هـم خـوردن وزن ،                 حكايت دا   نيز   و بويژه كلمات قافيه   
 خداي و ناخداي به خواننده امكان لحن حماسي را مي   ةكلم. لحن حماسي در كالم ايجاد مي شود        

و گـاه از واژه هـا و     مي كند فردوسي از كلمات مناسب قافيه براي ايجاد لحن حماسي استفاده           . دهد
و گاه در گزينش واژه ها در غير قافيـه كـه تناسـب معنـايي و         تركيبهاي فعلي فعال بهره مي گيرد       

ــا موضــوع حماســي مناســب هــستند  ــد و ب ــي  ، مــضموني دارن ــت م ــن روح حماســي  را تقوي  اي
كلمات قافيه در شعر فردوسي از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت و           . )165-153 :1374امامي،(كنند

 يا متفاوت بودن ،بررسي هاي گوناگوني انجـام  از جوانب مختلف مانند فعلي و اسمي بودن ،تكراري 
. توسـط دكتـر ريكـاردو زيپـولي از ايتاليـا           » بررسي تيپولـوژي كلمـات قافيـه      «شده است از جمله     

).481 :1374ستوده،(
، كاربرد موسيقي و اصطالحات موسـيقي در شـاهنامه      وه بر اصل موسيقي شعر در شاهنامه      عال

كـوس،  وگاه موسـيقي سـوگ ،        موسيقي رزمي ابزار  انواع  مانند  .رخوردار است نيز از جايگاه خاصي ب    
-325 :1374،گـل سـرخي   (.بـربط رود،،سنجشيپور،كرناي،بوق،رويينه،گاودم،دهل،دراي،تبيره،
349(.

شاعر بايد در وزن  واحد مضاميني گوناگون و گاه متضاد مانند غم و شـادي و سـوگ وبـزم و                      
از اين روي شاعران بزرگ مانند فردوسي و مولوي و سعدي ، از يك سـو از             .رزم را به تصوير بكشد    

قافيه و تنوع آن ياري گرفته اند و از سوي ديگر از هنر شاعري خود و قدرت گـزينش و اسـتخدام                       
يآنها در شعر و نيز چينش درست واژه ها ياري جسته اند و ايـن تنگنـا را بـه عرصـه ي هنرنمـاي                        
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 رازهاي مهم موفقيـت فردوسـي ومانـدگاري شـاهنامه نيـز همـين مطلـب                 يكي از .تبديل كرده اند  
معمولي،رجزخواني قهرمانان براي ايجاد رعب و وحشت در حريفان،تحقير و ترساندن دشمنان            .است

و تضعيف روحيه آنان مانند رجزهاي رستم در نبردها در جنگ افراسياب و شاه مازندران و نيز نبـرد                  
 نيز بـه نـوعي بهـره بـرداري از            و اسفنديار در تقابل دو پهلوان نامي       رستم و سهراب و بويژه رستم     

)242-237 :1374، ستوده( .عنصر آهنگ وموسيقي جهت تاثير بيشتر كالم است
و زنـگ حـروف   ) pitehارتفـاع (و زير و بمي مصوت هـا  ) aliteration(حروفةاستفاده از نغم

بيـان حـاالت   ..مهـم اسـت  اسي در شاهنامه نيز در تاثير موسيقي وايجاد روح حم )timbre(صامت
 بم مناسب اسـت و بيـان عواطـف تنـد            صوت هاي  وحشت واندوه با     ،   نصيحت ،وقار،ابهت،مالمت  

وشديد مانند شور و هيجان حاصل از خشم و جنگ و ستيز يا نشاط و شادي با اصوات زير تناسـب                     
ستفاده از اختيارات در وزن واحـد  در آهنگ كلي عبارت ومصراع نيز شاعر مي تواند با ا   .بيشتري دارد 

آهنگ را سريع و ضربي يا تند ومتين بسازد و اين آهنگ هاي مختلف را به تناسب معنـي مقـصود                 
به اين ترتيب .خود چنان به كار برد كه وزن شعر، معني را جان بدهد وزنده و نيرومند جلوه گر سازد                 

ريع تر خوانده مي شود و بيـشتر مـايع          هرچه شماره هجاهاي كوتاه در وزني بيشتر باشد آن وزن س          
بر عكس هر چه شماره هجاهاي بلند به نسبت بيشتر باشد با مضامين در          .نشاط و هيجان مي گردد    

فردوسي با آگاهي طبيعـي و شـاعرانه از ايـن    .خور معني تامل و انديشه ودريغ و اندوه مناسبتر است 
ساني را در محدوده تنگ يـك بحـر واحـد    راز و رمزهاست كه توانسته حاالت گوناگون نفسانيات ان     

چنـين اسـت كـه    .بيان كند و به تناسب مقام سخن،تاثير متفاوتي را در ذهن شنونده پديد مـي آورد       
زبان فردوسي در بيان عواطفي چون مهر وكين و خشم وقهر ولحظه هايي چون رزم و بزم و انـدوه   

د را مي يابد،براي نمونـه در آغـاز         و شادي ،درشتي و نرمي و فراز و فرود آهنگ موسيقي خاص خو            
داستان رستم و سهراب چون مفهوم سرنوشت و بيان فلسفي و تامل برانگيز وجـود دارد بـا كـاربرد       

.هجاهاي بلند زمينه ي تامل وانديشه را فراهم مي كند
ه خاك افكند نارسيده ترنجــ ب      اگر تند بادي برآيد ز كنج              

: شتاب و عمليات رزم و نبرد در قالب هجاهاي كوتاه يا حالت شور و
ه را بديدــر دالور سپـــ      چوسهراب نزديكي دژ رسيد               هجي

قافيه در شاهنامه تنها تكرار بيهوده صامت ها و مصوت هاي هماهنگ نيست بلكـه فردوسـي                
خشد ود رجاي خـود نيـز از آن         با به كار بردن آن صورت و قالب شعر حماسي خود را انسجام مي ب              

در القاي معني و مفهوم سود مي جويد و همين اشكال در شعر دقيقي يكي از عوامل سـستي شـعر              
درزبان فردوسي،قافيه ساختگي نيـست ، آنچـه افـزون بـر        . )840-825 :1374،پارسي نژاد ( .اوست

 از موسـيقي واژه هـا       نطام موسيقايي قافيه هاشعر فردوسي را برتري مي بخشد،بهره وري شايـسته           



مجموعه مقاالت
٢٤٦٤

درشاهنامه براستي ،به گفته ماالرمـه،ابتكار عمـل بـه         .وهماهنگي دروني كلمات وانسجام شعر است     
).64-63 :1384نقوي،.(واژه ها سپرده مي شود

فردوسي با گزينش درست واژه ها بر روح حماسي و تاثير گذاري شعر افزوده اسـت و توانـسته      
جزالـت و اسـتواري برسـاند و از آهنـگ رزمـي و پهلـواني و               سخن را درعين سالست و رواني بـه         

صالبت و شكوه بهره مند گردد و حتي در توصيف محبـوب و معـشوق و حالـت غنـايي شـعر روح               
حماسي را حفظ مي كند و اين كار،گاه با آوردن واژه هاي حماسي يا تشبيه و امثال آن صورت مي                     

.)151-145 :1374،صادقيان.( گيرد

زبانش چو خنجر لبانش چو قنده گيسو كمند        ــد و بــ بلن   به باال
)توصيف سودابه(فروهشته تا پاي مشكين كمنده بلند          ر سر نهادــاج بــي تــ يك
ر او توز پوشيده از مشك نازــان طراز           بــان كمـــرو بســ دو اب
پاي بنديحلقهچونگشتهسرشكمند    مشكيندوسيمينسفتآن   بر

)توصيف رودابه(
هنر اسطوره سازي و داستان پردازي شاهنامه .  2-3-2-4

فردوسي گرچه اصول داستان نويسي و داستان پردازي نوين و امروزي را نخوانده بود ولـي در               
. اين اصول را رعايت كرده استة هميشداستان ها
مه ديالوگ هاي بين دو تن، هر طرف براي خود موضـعي            در شاهنا : ديالوگ ها . 2-3-2-4-1

معين ،عقيده اي خاص و بينشي مشخص دارد كه آن را كوتاه ولي دقيق و منطقي وبـدون حـشو و    
براي نمونه مي توان گفتگوي ايرج و فريدون را در كين جـويي          . زوايد و صنايع لفظي بيان مي كند      

 دهها نمونه نظير اين گفت و شـنود را يافـت ولـي در               در شاهنامه مي توان   .از برادران خود مثال زد    
غالب منظومه هاي ديگر فارسي كمتر گفت و شنود بلكه بيشتر تك گويي بـه اصـطالح مونولـوگ      
وجود دارد و آنجا هم كه به ظاهر گفت و شنودي هست اوال سخن هر يك از گويندگان گاه آنقـدر         

شته است و ثانيا اشـخاص داسـتان بنـدرت          دراز است كه عمال گفت و شنود به تك گويي مبدل گ           
داراي موضع و عقيده اند و اگر هم حرفي براي گفتن دارند در زير حشو و زوايد و صنايع لفظي بـه                      

.كلي ناپديد گشته است
ندارد و غالبا در پشت كاري در شاهنامه شاعردرمقام گزارنده و گوينده و راوي جز صحنه آرايي     

اي از داستان ظاهر مي گردد حضور او بسيار كوتاه در صحنه گر گاه است و ا  داشخاص داستان ناپدي  
در حد ابراز يك شگفتي،افسوس،اندوه،سرزنش يا اندرز است كه اين خود به معنـي جـدي  گـرفتن               
اشخاص داستان از سوي شاعر است و از اين رو بر اصالت هويت اشخاص داستان مي افزايد مـثال                   
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ر و پسر زمان درازي با نيزه و شمشير وگرز به جان يكديگر مي         در داستان رستم و سهراب وقتي پد      
افتند و سرانجام بدون آنكه يكي بر ديگري پيروز شود ،خسته و كوفته لحظه اي دست از نبرد مـي                 

:كشند،شاعر در اين موقع لب به سخن مي گشايد
      جهانا شگفتا كه كردار توست           هم از تو شكسته هم از تو درست

ر ننمود چهرـد مهـــرد دور بــخ دو يكي را نجنبيد مهر          نـ      ازاي
چه ماهي به دريا چه در دشت گوراز داند ستور          ـه را بـي بچــ     هم
)2د 670بيت (ي را ز فرزند بازــي دشمنـــيكهمي مردم از رنج آز          د ــدانــ     ن

 بـه    دارد واين مطلـب     كوتاه در جريان داستان    يدخالتبل آز و راز،      فردوسي ضمن اشاره به تقا    
چنانكـه  .هويت اشخاص داستان استقالل بيشتري مي دهد و واقعه را زنده تر و مـوثرتر مـي سـازد               

گويي شاعر واقعا در گوشه اي ايستاده و جريان نبرد پدر و پسر را به چشم مي بيند و اكنـون از آن                      
بـسياري  .ت از نبرد كشيده اند براي ابراز شگفتي خود استفاده مي كند           يك لحظه كه پدر و پسر دس      

از شاعران منظومه هاي ديگر فارسي به استثناي فخرالدين گرگاني و تا حدودي نظامي در داسـتان     
)119-113 :1381خالقي،(.سرايي كمتر موضوع پرداز بلكه بيشتر بيت ساز هستند

 گاه در ميان نبردهايي كـه فردوسـي در شـاهنامه      پيش از شروع و   : نبرد رواني   . 2-3-2-4-2
توصيف مي كند جنگ ديگري بين پهلوانان رزم آور در مي گيرد كه سالح برنده تـري اسـت و آن           
زبان است به همراه حركاتي موجب تضعيف روحيه دشمن مي شود و امروزه آن را جنـگ اعـصاب                   

د ستايي و اشتلم و الف زدن پهلوانان        سخناني كه رجز ناميده مي شود و براي مفاخرت و خو          .گويند
است كه از نظر روانشناسي نوعي نبرد رواني اسـت مقـصود رزم آوران از رجـز يـاد كـرد نياكـان و                
پهلواني خويش است ايجاد رعب و وحشت در حريفان،تحقير و ترساندن دشمنان و خالصه تضعيف              

.روحيه ي آنان است و اين مورد در رجزهاي رستم فراوان است
)رستم و اشكبوس(    مرا مادرم نام مرگ تو كرد               زمانه مرا پتك ترگ تو كرد

طوالني ترين گفتوگوها پيش از نبرد و       )آخرين نبرد رستم در شاهنامه    (در نبرد رستم و اسفنديار    
ا حساسترين رجزها را فردوسي در مقدمه ي جنگ رستم و اسفنديار آورده و تقابل رواني دو نامدار ر                 

)242-237: ستوده، جنگ رواني در جنگهاي رستم.(رت بيان كرده استابا مه
يكـي ديگـر از ويژگـي هـاي داسـتان           : آفرينش لحظه هاي مهيج ودراماتيـك     . 2-3-2-4-3

براي مثال مي توان به داستان      .استپردازي فردوسي قدرت آفرينش لحظه هاي مهيج و دراماتيك        
وزد و آسمان تاريك مي گردد و      كرد كه بناگاه بادي تيره مي     جدا كردن سر سياوش از تن او اشاره         

كه بـسيار كوتـاه و مـوجز و    .هيچكس ديگري را نمي بيند و همه زبان به نفرين گروي مي گشايند           
. تاثيرگذار آمده است
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يكي ديگـر از فنـون داسـتان سـرايي فردوسـي سـاختن             : مقدمه هاي داستانها  . 2-3-2-4-4
ــاز   ــاه در آغ ــاي كوت ــه ه ــب      مقدم ــا را مطال ــضمون آنه ــه م ــت ك ــا اس ــتان ه ــي از داس  برخ

اندرز،فلسفه،توحيد،وصف طبيعت،مديحه و شرح حال تشكيل مي دهد كه حالت خطبه بـراي اصـل              
تعبير مي  »prolog«داستان دارند و پيش درآمد داستانها هستند و همانند آنچه در ادبيا ت غرب به                

)1373 وسرامي،119-113 :1381خالقي،(.شود
بـه  mythos:ميتولوژي يك اصطالح يوناني است    : ميتولوژي و اسطوره شناسي   . 2-3-2-4-5

معناي افسانه هاي نخستين هر ملت است درباره ي آفرينش جهان و برخورد انسانهاي نخستين با                
طبيعت و نيروهاي نيك و بد كه در گيراگير اين برخورد،خدايان و شهرياران هر ملت ظهور مي كند        

بخـش اول شـاهنامه يـا دسـت كـم حـدود             . مادي و معنوي اوليه هر ملـت اسـت         و تاريخ فرهنگ  
آنچه ميتولوژي ايراني را به اين صورت كـه در          .بيت اول شاهنامه تاريخ ميتولوژي ايران است      5000

شاهنامه است،از ميتولوژي ملل ديگر جدا مي كند اين است كه آن شرح ساده و گاه از ديد امروزي                   
آفرينش و ماجراهاي خدايان و شـاهان و پهلوانـان كـه موضـوع ميتولـوژي                ما خرافي افسانه هاي     

است،در شاهنامه شديدا با مسايل فلسفي و اخالقي توام است و شيوه ي بيان نيز نـه نقـل محـض       
دليل آن  . بلكه در بسيار جاها به صورت ديالوگ ديالكتيك،گفت وشنود هاي استداللي،درآمده است           

فلسفه و علوم از يك سو  . در آن مي زيست ديگر زمان هومر نبود        اين است كه عصري كه فردوسي     
و لذا افسانه هـاي  .و دين جديد از سوي ديگر بناي بسياري از اعتقادات كهن را در هم ريخته بودند             

: )100-98 : 1381خالقي ،(خود را در يك بافت فلسفي اخالقي بيان كرده است
ن       به يكسان روشن زمانه مدان              تو اين راه دروغ و فسانه مدا

)114-1130ديباچه(ز معني بردـر ره رمــرچه اندر خورد با خرد       دگر بــ             از او ه
:ويا در آغاز داستان اكوان ديو مي گويد

ت داوريـــــي آلـــدارد كســـــن           جهان پر شگفت است چون بنگري   
بدين نگرودد،ــرايـــه دانش گـــ بان بشنود      ـن داستــد كيــنردمــخ

ود داوريـه شـــوتـــود رام وكــشي    ادآورـو معنيش يـــن چـــ وليك
)به جلو13اكوان ديو (

:و سپس در پايان همين داستان در توجيه ديو مي گويد
     كسي كو ندارد ز يزدان سپاسو مر ديو را مردم بد شناس    ــ         ت

 ز ديوان شمر،مشمرش ز آدمي        هر آن كو گذشت از ره مردمي     
: مي گويد مي كند ،و پس از آنكه توجيهي هم از نام اكوان

چشيده ز گيتي بسي گرم و سرد؟چه گويي تو اي خواجه ي سالخورد     
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ه پيش آرد اين روزگار دراز؟ـــبد كه چندين نشيب و فراز  ـه دانــك
) به جلو139ديواكوان(دستزار از درازي كه هست      همي بگذراند سخن هاـــتك روزگ
حماسه پرداز ديگر بار     كه   مجسمه اي گلين مچاله شده است      شبيه يروايت كهن اسطوره همانا   

سان به ياري اسطوره از جبـر واقعيـت   ان. آن را به صورت نخستين بلكه با آراستگي بيشتر مي سازد         
مي رهد و تلخي زندگي واقعي را با شيريني خيال از ميان مي برد وبـدين نيرنـگ خويـشتن را بـه                       

؛ يكي از داليل جذابيت داستانهي حماسي وبويژه اساطيري شاهنامه همـين            آزادي و كام مي رساند    
)916 و55 : 1373،سرامي(.موضوع است

يكي ديگـر از عوامـل مهـم تـاثير گـذار در          :  عنصر تقدير در داستان    استفاده از . 2-3-2-4-5
فردوسي همانند يك فيلمنامه نويس وكارگردان ماهر روزگار ما با بهره . شاهنامه عنصر تقدير است     

، خواننـده را از پـيش       وست آدمي وبويژه پهلوانـان داسـتان      برداري از عنصر تقدير وتاثير آن در سرن       
ارةپايان داستان نا توان مي كند واو را تا پايان داستان با خود همراه مـي                گويي وحدس وگمان در ب    

در داستان نبرد رستم وسهراب عنصر تقدير بسيار موثر است ودر جاي جـاي داسـتان نمايـان                  .كند  
دايي رستم ،زنده پيل، كه از جانب تهمينه وظيفه دارد رستم را به سهراب بنمـاي، در همـان   . است  

در ادامه داستان نيز همة كسان وشواهدي       . رستم در سياهي شب كشته مي شود      شب اول به دست     
كه سهراب را به كونه اي مي توانند به رستم برسانند به داليلي نمي توانند وحتي خـود رسـتم نيـز           

از اين نمونه ها در داستان رستم واسـفنديار وسـاير داسـتانها مـي         . رستم بودن خودرا انكار مي كند     
:مرحوم ضياءالدين سجادي دربارة عنصر تقدير در شاهنامه مي گويد.كردتوان مشاهده 

فردوسي از قضا و قدر به اختر و سپهر و گردش اختر و روزگار و نظاير اين مفاهيم تعبير مـي       «
كند كه همه به فرمان دادار بزرگ و پروردگار تواناست و حكم ازلي و خواسـت حتمـي اوسـت كـه                     

:مورد با حافظ هم صداست كه مي گويدقابل تغيير نيست و در اين 
در كار گالب و گل حكم ازلي اين بود       كاين شاهد بازاري وان پرده نشين باشد

فردوسي خردمند و خرد گـراي اسـت و خـرد و اراده و اختيـار را در كـردار و رفتـار قهرمانـان             
س در برابر خواست خـدا      شاهنامه موثر ميداند اما حكيمي موحد و دين دار و خداشناس نيز هست پ             

)1374:121سجادي،(».و تقدير و سرنوشت تسليم شده و به همة آنها رضا مي دهد
 در شاهنامهمضامين انساني واخالقي. 2-4

شاهان صورتي نيست بلكه بـه تعبيـري شـاهنامه          ةشاهنامه نبرد شاهان و نام    : نبرد خير و شر     
ي و سـمبليك از همـان بخـش اسـطوره اي بـا      فردوسي با زبان نمادين و رمز  . »شاه نامه هاست  «

تعابيري مانند ديو و آدمي وسروش وارد نبرد خير و شر مي شود كه از آغاز خلقـت و آغـاز دوره ي                       
.آميختگي وجود داشته است و تا دوران يگانه سازي اين نبرد ادامه خواهد يافت
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:فردوسي خود با توجه به اين موضوع مي گويد 
روغ و فسانه مدان       به يكسان روشن زمانه مدان       تو اين راه د

)114-1130ديباچه(ر ره رمز معني بردــر بــرد       دگـا خـاز او هرچه اندر خورد ب
از اين جهت براي شناخت واقعي پيام هاي انساني و اخالقي بايد با زبان نمـاد و سـمبل آشـنا                 

، گرچـه اصـل زنـدگي و شـاد زيـستن          . بـرد  شد و به سطحي ژرفتر از سـطح ظـاهري الفـاظ پـي             
 نمود بـسيار گـسترده      سراسراغتنام وقت و شادباشي  و شاد خواري از مضاميني است كه در              ةانديش

پيـام اصـلي   ولـي ، اي دارد و يكي از پيام هاي شاهنامه بهره گيري از زنـدگي و مظـاهر آن اسـت      
 انسان آرمـاني ايرانـي در شـاهنامه         زندگي . شاهنامه اين است كه زندگي كن ولي نه به هر قيمتي          

قيمتي دارد و آن زيستن در راه راست و نيك بودن است كه گاه به زنـدگي خردمندانـه تعبيـر مـي                  
.شود

زدان سپاســـدارد ز يـو نـكسي كو را مردم بد شناس         ــر ديــو مــ         ت
رش ز آدميــمشمر،ـوان شمـدي ز و گذشت از ره مردمي     ــر آن كــ ه

ت داوريــــي آلـــدارد كســــنجهان پر شگفت است چون بنگري   
دين نگرودـبرايد،ــــه دانش گــبان بشنود         ـن داستــد كيــردمنــخ

ود داوريـه شوتـــود رام وكـــشادآوري           ــو معنيش يـــن چــ         وليك
)به جلو13اكوان ديو :خ(

 به كوشش همه دست نيكي بريمبيا تا جهان را به بد نسپريم           
ه نيكي بود يادگارـه كــان بــنباشد همي نيك و بد پايدار            هم

)485-486:ضحاك:خ(
 چراغـي تابـان     فرّه فروغي ايزدي و   .ايزدي شاهان نيز معني مي يابد     ةاز اين جهت است كه فر     

 آن راه راسـتي را مـي پيماينـد و           ةهاي نيك و بويژه حاكمان نيك است كه به وسـيل          درون انسان 
ديگران را به سوي آن رهنمون مي گردند و اگر اين آدمي از راه نيك بر گرايد اين فروغ كم فـروغ    

گذشـت شـاهاني    ؛ همانند سر  و حتي خاموش مي گردد وشاه و مردم را دچار پادافراه ايزدي مي كند             
 فردوسي عالوه بر آنكه يك اثر ادبي كم نظير است و تاثير آن در               ةشاهنام.جمشيد و كاووس  : مانند

ل ئخواننده بسيار،بايد گفت كه گران بار است از حكمت و اخالق زيرا در اين كتاب يك سلسله مسا                 
و رسم زنـدگي را بـه    كه مي تواند براي خواننده سرمشق باشد  و راه     ،اخالقي و انساني مطرح شده    

در شاهنامه خواننده بـه گهرهـاي حكمـت    .انسان ها بياموزد و آنان را به راه رستگاري رهنمون كند 
آميزي بر مي خورد كه هر يك بسيار با ارزش است
ن آراسته اــم و اسبـــزر و سي       چو داري به دست اندرون خواسته       



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٤٦٩

)8/2375(اند و نبايد فشردـــايد فشـــنبكرد       چنان كن كه بايدت زينهــ       ه
. اشاره دارد7/29اسرا » يدك مغلوله الي عنقك وال تبسطها كل البسطال تجعل«وگويا به آيه 

ي كارهاي كهنـــذشته بســـگ      همه بزم و رزم است و راي و سخن    
ان رهنمودن به ديگر سراي ـــان دانش دين و پرهيز و راي          همـــ      هم

ل مختلف و موضوعات گوناگون چه از  زبان خود و چـه          ئپند و اندرزهاي فردوسي در باب مسا      
معارف بشري و حقايق    . داد و دادجويي ،به زورمندان مي دهد كم نيست         ةاز قول ديگران كه  دربار     

داد و دهش،عـدالت    : مانند موضوعاتي.اجتماعي و احساسات لطيف انساني در شاهنامه فراوان است        
.گرد دروغ نگرديدن و خواهي،آسايش جامعه،ستايش راستي و نكوهش نا راستي

:   فرهنگ و دانش آموزي 
اي ز آموختن             اگر جان همي خواهي افروختنــاســي ميـــانــ        زم

)بروخيم7/1991(
ار رســاندن بـر زيردســتان،نكوهش  دوري از كينــه تـوزي و آز ...و6/1785و3/1و8/2402ونيـز  

نام نيـك،نيكي كردن،كـار و كوشـش،نكوهش غـرور و            خرسندي،  و آزمندي و فزون طلبي،قناعت   
.خودخواهي

اري ببايدت جستــ  ره رستگ    ترا دين و دانش رهاند درست        
.)اخالق در شاهنامه: 193تا177 :1374علوي مقدم،(

وس است و ستم سيزي مـشخص       تين كاخ شكوهمند استاد     دادگري و عدالت خواهي صدر نش     
.ترين بعد اعتقادي و فكري معمار چيره دست و فرزانه اين كاخ است

)       206 ص5ج(  ز بنده نخواهد بجز داد و مهر      خداوند كيوان و گردن سپهر    
ـ                   دادهاي در سراسر شاهنامه موضوع ظلم ستيزي و عدالت جـويي بـه اقتـضاي مباحـث و روي

 مختلـف بـا     ه هـاي  حماسي از زبان شاهان،وزيران و پهلوانان آرمـاني و مطلـوب فردوسـي در دور              
.)داستان بهرام و آفات ظلم.(تعابيري زيبا و آموزنده آمده است

به رغم  تصور نادرستي كه عده اي از فردوسي و شاهنامه او دارند،اين كتاب آموزنده نـه تنهـا               
نيست بلكـه در سراسـر ايـن منظومـه ي بـزرگ بـي نظيـر        پادشاه نام، ستايش نامه خود كامگاني     

حماسي فرياد حق طلبانه ي شاعري وطن دوست و مسلماني دردمند كه همواره بر ضد نـامردمي و       
ستم مي خروشد و بيدادگران مغرور را به زير تازيانه انتقاد سازنده و سرزنش هاي حكيمانه ي خـود       

-305 :1374ونيـز رزمجـو،  69-67 : 1368رزمجـو، (ه مي رساندبه گوش جان خوانندگرفته است، 
293(.
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فردوسي نه فقط در شاهنامه حماسه سرايي كرده است بلكه شعر او مطالب حكيمانـه فراوانـي                 
خلق جهان و تشكيل زمين و عناصـر افـالك و بـا توجـه بـه ديـدگاه              درباره نظريه ي توحيد،   .دارد

صايح حكيمانه فردوسي متعلق به متون اصلي و جزو داستان          برخي از ن  .فالسفه مطالب فراواني دارد   
هاست مانند نصايح بزرگمهر و برخي نيز پند هاي حكيمانه و مواعظي است كه خـود فردوسـي در                   
پايان داستان هاي شاهان و پهلوانان و هنگام قتل و مرگ آنان و نيـز بـي وفـايي و بـي اعتبـاري                       

ـ            :  و 528-523 :1374،ممتـاز غفـور   .( ان مـي كنـد    جهان،نيكي كردن و حياي زنـان و جـز آن بي
.)717-701: 1374زام،رف

در شاهنامه ي ناميراي فردوسي اينجا و آنجا به انديشه هاي ژرف فلسفي بر مـي خـوريم؛ولي         
با توجه به اينكه دوره ي غزنويان دوره ي فئوداليسم و سختگيري بر فلسفه پژوهان و خرد گرايان                  

ايـن سـخنان را نبايـد فلـسفه      نكوهش فلسفه دان ها ديده مي شود،     سياست و گاه در اشعار فردو     
.زدايي و مبارزه با فيلسوفان تلقي كرد

          ايا فلسفه دان بسيار گوي           نپويم به راهي كه گويي بپوي
ولي با اين حال انديشه هاي فلسفي و دعوت به خرد گرايي و ستايش خرد در سراسر شاهنامه                 

).551 :1374مصطفوي،: و544-522 :1374،واصف باختري.( ستمشهود ا
ترسيم زندگي واقعي ولي واال براي انسان آرماني ايراني.  2-5

در شاهنامه يك زندگي واقعي و      ،  فردوسي عالوه بر احياي فرهنگ ايران و پيوند آن با اسالم            
گي نـه تنهـا زنـدگي ايرانـي     خردمندانه و حكيمانه را براي انسان ترسيم مي كند كه اين نـوع زنـد           

جهـان اسـت و در هـر زمـان           از ي ا آرماني است بلكه راه و روشي براي هر آزاده اي در هر گوشـه             
شـاهنامه و در  ةتاكيد فـراوان فردوسـي در شـاهنامه بـر روي خـرد در مقدم        . كارآمد و كارساز است   

د و خرد نامـه تبـديل       توصيف ويژگي هاي قهرماناني مانند رستم و سياوش،شاهنامه را به كتاب خر           
ة زندگي و شيو  .   شيعي را در شاهنامه مي توان مشاهده كرد         ةكرده است و از اين جهت تاثير انديش       

ة در عين حال كه انديـش . آن در شاهنامه عالوه بر خردمندانه بودن،بسيار واقعي و طبيعي نيز هست   
عـين حـال انـسان هـاي        عرفاني در شخصيت هايي مانند فريدون و كيخسرو وجود دارد، ولـي در              

از اين رو،آنچه   .داراي زندگي واقعي هستند   )كارگزاران حكومتي (شاهنامه به همراه شاهان و پهلوانان     
 شاهنامه نيز درسـت در مـي   ة حافظ گفته اند كه زندگي نامه و نامه ي زندگي ماست ، دربار         ةدر بار 

 مشاهده مي كنيم و از سويي       آيد، زيرا در شاهنامه از يك سو دعوت به زندگي شاد و فرح بخش را              
واقعيت هاي تلخ زندگي مانند مرگ و سوگ و غم و اندوه را مي بينيم وتولد در كنـار مـرگ وجـود       

انسان شاهنامه كامال زميني است و در زمين زندگي مي كند اما نگاهي هم به آن سوي دنيا و                   .دارد
 اسـت و نـه كـامال آسـماني و           آخرت دارد و نه كامال زميني و شهوت ران و منكر  معـاد و آخـرت                
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نمودهاي زندگي را به گستردگي مي توان ديد و         ة  در شاهنامه فردوسي هم   . عارفانه زندگي مي كند   
با شاهنامه و قهرمانانش مي توان شاد  بود و خنديد و غمگين بود و گريست و يكـي از                    . لمس كرد 

.هنرهاي فردوسي هم همين است
 نيست،نگاهي عميق و فيلسوفانه و حكيمانه به جهان         نگاه فردوسي به جهان نگاه سطحي هم      

موضـوع  .درچرايي حوادث مهم زندگي تامل مي كند و خوانندگان را نيز به انديشه وا مـي دارد   . دارد
مرگ جوان و نارسيده ترنجي چون سهراب او را به تفكر در اصل مرگ و فلـسفه زنـدگي و سـوگ        

ره از آغاز تا كنـون و تـا هميـشه ذهـن بـشر و                مي كشاند و نگاهش به اين موضوع مهم كه هموا         
انديشه او را به خود مشغول داشته است و او هم با نگاهي بسيار متعالي به اين موضوع مي انديشد                     

فردوسي ايـن مباحـث   .و تقابل آز و راز را  در همانجا به خوبي ترسيم مي كند و به تصوير مي كشد    
ان هاي خود به زيبـايي مطـرح مـي كنـد و پـس از                 و مقدمه هاي داست    شاهنامهةمهم را در مقدم   
. همواره خوانندگان را به انديشه وامي دارد،حوادث مهم 

:المارتين شاعر فرانسوي كه مجذوب صفات اخالقـي قهرمانـان شـاهنامه شـده بـود نوشـت                 
قهرمانان فردوسي فراتر از پادشاهانند زيرا پادشاهان بر زمان حال سلطنت مـي كننـد و قهرمانـان                   

. )23: 1374مايور، .(ردوسي بر آينده فرمان مي رانندف
نتايج
. شاهنامه پيوند و پل ارتباطي بين ايران پـيش از اسـالم و ايـران پـس از اسـالم اسـت       -1

 بسيار بار ور و سرشار از ٰٰ يك فرهنگ    آنهاازپيوندشاهنامه گذشته و حال را به هم پيوند مي دهد و          
.به دست مي آيدپيامدهاي اخالقي 

هنامه را بايد به دوران طاليي اعتالي فرهنگ ايراني،دورةساماني، منسوب داشت ونه          شا-2
. به دورةغزنوي

 برروي آن تاكيـد  فردوسيعنصر ايران و ايراني در شاهنامه بسيار مهم و برجسته است و  -3
ار  بـه كـ     بار نام ايران و ايراني     1740حدود  درشاهنامه  .مي ورزد وهمواره اين نام را تكرار مي كند          

.رفته است

شاهنامه تيرك عمودي و ميـاني    ،   زنده كردن زبان فارسي و استاندارد سازي آن        به دليل -4
شـاهنامه  .اگر شاهنامه نبود زبان فارسي فاقد فصاحت و شيوايي مـي شـد  . استزبان فارسي  ة  خيم

.دهـد فارسـي سـره را نيـز رواج كامـل            ، زبـان   بگيردعالوه بر آنكه جلو عربي زدگي را        توانست،  
. رفته استر بار كلمه عربي در شاهنامه به كا8938عربي و مجموعا ة كلم706، درمجموع
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فردوسي از همة توانايي هاي زبان فارسي با تمـامي ظرفيـت            : گزينش و چينش واژه ها    -5
در شعر او، واژه به اقتـضاي  .بهره مي گيردو در گزينش واژگاني گستردة خود،معيارهاي هنري دارد      

. هويت تركيبي به كار گرفته مي شودهويت واژگاني و

،دوري از صـنعتهاي متكلـف      ٰزبان فخيم و استوار اما سـاده و روان        و  ايجاز در حد اعجاز   -6
.وكاربرد صنايع در حد نياز ومتناسب با موضوعاز ويژگي هاي ديگر شاهنامه است

تصويرپردازي و توصيف صحنه ها يكي از مباحث مهم در شاهنامه فردوسي اسـت كـه                -7
هنر فردوسي اين است كه تصوير را وسـيله اي قـرار مـي              .  تاثير گذاري كالم بسيار مهم است      در

ازديگر ويژ گي هاي تصويرهاي شاهنامه      .دهد براي نمايش لحظه ها و گوناگوني زندگي و طبيعت         
اين است كه تصويررا بخاطر تصوير درشعر نمي آورد، بلكه تصوير را وسـيله اي قـرار دهـد بـراي          

ها ونمايش لحظه ها وجوانب گوناگون طبيعت و زندگي،از ايـن روي موضـوع تـزاحم              حالتالقاي  
،كه در شعر اين دوره از بيماري هاي عمومي شعر است،در شاهنامه به هيچ روي ديده نمي                 تصاوير
.رنگ ويژةايراني تصويرهاي او يكي ديگر از خصايص صور خيال وي به شمار مي رود. شود

واحد مضاميني گوناگون و گاه متضاد ماننـد غـم و شـادي و سـوگ       شاعر بايد در وزن       -8
يكي از رازهاي مهم موفقيت فردوسـي ومانـدگاري شـاهنامه نيـز             . وبزم و رزم را به تصوير بكشد      

.همين مطلب است

نـدارد و غالبـا     كاري  در شاهنامه شاعردرمقام گزارنده و گوينده و راوي جز صحنه آرايي            -9
اي از داستان ظاهر مي گردد حـضور او         در صحنه است و اگر گاه   ديدر پشت اشخاص داستان ناپد    

بسيار كوتاه در حد ابراز يك شگفتي،افسوس،اندوه،سرزنش يا اندرز است كه ايـن خـود بـه معنـي                
جدي  گرفتن اشخاص داستان از سوي شاعر است و از اين رو بر اصالت هويت اشخاص داسـتان                   

.مي افزايد

فردوسي ساختن مقدمه هاي كوتاه در آغاز برخي از داستان يكي از فنون داستان سرايي     -10
ها است كه مضمون آنها را مطالب اندرز،فلسفه،توحيد،وصف طبيعت،مديحه و شرح حـال تـشكيل        

.هدمي د

آنچه ميتولوژي ايراني را به اين صورت كه در شاهنامه است،از ميتولوژي ملل ديگر جدا             -11
مه شديدا با مسايل فلسفي و اخالقي توام است و شيوه           ر شاهنا د اين مباحث  مي كند اين است كه    

.گفت وشنود هاي استداللي،درآمده استي بيان نيز نه نقل محض بلكه در بسيار جاها به صورت
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فردوسـي هماننـد    . يكي ديگر از عوامل مهم تاثير گذار در شاهنامه عنصر تقدير اسـت              -12
ه بـرداري از عنـصر تقـدير وتـاثير آن در            يك فيلمنامه نويس وكارگردان ماهر روزگار مـا بـا بهـر           

سرنوست آدمي وبويژه پهلوانان داستان ، خواننده را از پيش گـويي وحـدس وگمـان در بارةپايـان                   
.داستان نا توان مي كند واو را تا پايان داستان با خود همراه مي كند 

.ده اي دارد،بسيار نمود گستر نبرد خير و شر    در شاهنامه درقالب     مضامين انساني واخالقي  -13
موضـوعاتي  .هنامه فـراوان اسـت    معارف بشري و حقايق اجتماعي و احساسات لطيف انساني در شـا           

گـرد دروغ   و  عدالت خواهي،آسايش جامعه،ستايش راستي و نكـوهش نـا راسـتي          داد و دهش،  :مانند
.نگرديدن

 سوي انسان شاهنامه كامال زميني است و در زمين زندگي مي كند اما نگاهي هم به آن             -14
دنيا و آخرت دارد و نه كامال زميني و شهوت ران و منكر  معاد و آخرت است و نه كـامال آسـماني و              

.عارفانه زندگي مي كند
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∗∗∗∗رضا قاسمي

تصوير آفريني بالغي در شاهنامه فردوسي
)هاي رستم و سهراب و رستم و اسفنديارهاي ادبي در حماسهبررسي تحليلي آرايه(

چكيده 
  از ستارگان درخشان آسمان ادب فارسي -داوندگار ادب فارسي خ–حكيم ابوالقاسم فردوسي 

ي او در قريه. است كه با درخشش پر نور خود ايران زمين را هميشه روشن و تابناك ساخته است
ي گران سنگ و ارزشمندي باژ از ناحيه طابران توس چشم به جهان مي گشايد، شاهنامه

.  بشريت مي شودمي سرايد كه سند مليت  و افتخار
ترين خاطرات قومي و اعتقادات و وضع اجتماعي و زندگي طبقات اي از كهنشاهنامه مجموعه
ها و ها و جشنهاي فلسفي و احساسات حماسي و غنايي، آيينترين انديشهگوناگون مردم، ژرف

اهللا رضا فضلكند، به قول دكتر اي را به خود جلب ميتشريفات مختلف است كه توجه هر خواننده
هر يك اختري درخشان در ... هاي فردوسي از بزم و عروسي، از سفيران و رسالت ايشان و وصف

نظير رستم و سهراب و هاي رزمي بيسراينده داستان. آسمان بالغت و فصاحت سخن فارسي است
. زندگاني آدمي همچنان توانا و گوياستهاي ديگر صحنه اسفنديار در وصفرستم و
بر سه علم معاني و بيان و بديع است، كه موجب بالغت مشتملهاي ادبي، علوم هآراي

شاهنامه .  سازدي متون ادبي را دلپذير ميفصاحت و بالغت و آراستگي كالم شده و مطالعه
كراني از تصاوير زندگي است كه حركت خيال انگيز امواج آن ما را به سوي خود فردوسي درياي بي

ل دكتر منوچهر مرتضوي آن جنبه از شاهنامه كه حائز كمال اهميت است، بررسي به قو. كشاندمي
ي شورآفرين شاهنامه ي جذبهتدوين اين مقاله ننيجه. شيوه بيان و نبوغ بالغي ادبي فردوسي است

ي بيان و بديع است كه انگيز شاهنامه در دو شاخهاست و پژوهشي براي دستيابي به تصاوير خيال
يا مراجعه » رستم و اسفنديار«و » رستم و سهراب«ي هميشه جاويد حكيم فردوسي، سهدر دو حما

اميد است بتوانم با نگارش اين مقاله در . به منابع موثّق و معتبر مورد بررسي قرار گرفته است
. ي دوستداران آن حكيم هميشه جاويد قرار گيرمحلقه

اسفنديار،  فصاحت و بالغت، بيان ، بديعشاهنامه، رستم و سهراب، رستم و :هاكليد واژه

∗ عضو انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران
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مقدمه
كه بي ره فـراوان و ره انـدكي استمن اين گويم و كس نگويد كه نيست 

سراي ايران، از ستارگان درخشان ادب حكيم ابوالقاسم فردوسي توسي شاعر بزرگ حماسه
ي طابران  باژ از ناحيهيق در قريه. هـ329فارسي و از مفاخر ناميردار ملّت ايران است كه در سال 

ي شاهنامه به زبان عربي كه در نام او و پدرش در نخستين ترجمه. توس چشم به جهان گشود
ترين اش بنابر قديمق صورت گرفت، منصوربن حسن و كنيه و لقب شاعري. هـ620حدود سال 

. مĤخذ يعني تاريخ سيستان و چهارمقاله، ابوالقاسم فردوسي است
ي آزادگان و هاي دهقاني و بازماندهي خاندان فارسي پسند، از سالسهحكيم شيرين سخن

وي . پرستي تمام عيار و شيعه مذهب استنجيب زادگان عهد ساساني و گذشته از همه اينها، ميهن
اش نام تابد تا كاخ بلندي به بلنداي افالك برسازد كه شاهنامههاي زندگي را بر ميها و مشقّترنج

نظير شاعر با برخودداري از ي زبان فارسي است و نبوغ كماي كه بحق زنده كنندهمهگيرد، شاهنا
ي فرهنگ، حكمت و سنن ديرسال مردم ايران، آن گيري از گنجينهورزيدگي و پختگي زبان و بهره

پذير پي افكند كه از باد و باران نيابد گزند،را به صورت كاخ عظيم رفيعي بر فراز آن بناهاي آسيب
1.شاهكاري كه از نظر كميت و كيفيت نظيري ندارد و بعد از آن هم نظيري نخواهد داشت

ذهن و زبان فردوسي 
زبان فردوسي در بيان افكار مختلف ساده و روان و در همان حال به نهايت جزيل و متين «

گيرد،  مياست و بيان مقصود در شاهنامه عادتاً به سادگي و بدون توجه يه صنايع لفظي صورت
. كنداي است كه تصنّع را مغلوب رواني و انسجام ميزيرا علو طبع و كمال مهارت گوينده به درجه

2».قدرت بيان و شيوايي و رواني آن خواننده را متوجه صنايع ادبي نمي كند

هاي دلنشين و استوارش نشاط فردوسي در به كارگيري و پرورش زبان توانمند است و سروده
او سخنوري گشاده دل و انديشمندي آگاه است كه استادانه . بخشدفريند و انسان را نيرو ميآمي

هاي ي خود را با به كار بستن شيوهي ژرف و گستردهنشاند و انديشهكلمات را در كنار هم مي
ب سرايد كه هر صاحسازد او چنان دالويز ميآرايد و فراروي آدمي جلوه گر ميگوناگون بيان، مي
گرداند كه گويي سرودش با جان ي سخن خود نموده و آن گونه شيفته ميذوقي را دل نموده

فردوسي طبع لطيف و خوي پاكيزه داشت، سخنش از «: كوبسرشته است، به قول استاد زرين
توانست الفاظ پست و زشت و تعبيرات ناروا و طعن و دروغ و بدگويي و چاپلوسي خالي بود و تا مي

3.»در وطن دوستي سري پرشور داشت. بردخالق به كار نميدور از ا
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فردوسي شيعه مذهب و در اصول عقايد نزديك به طريقه معتزله و بيني فردوسيجهان
4.»شيوه ي فكريش شُعوبيه است

به بينندگان آفريننده را
راياگر چشم داري به ديگر س

ن استـــــاگر زين بد آيد گناه م

يننده رانبيني مرنجان دو ب
به نزد نبي و وصي گير جاي
چنين است و آيين و راه من است

و ) ص(به پيغمبر خدا . داندفردوسي كه فردي موحد است، راه رستگاري را در دين مي
بنده اهل نبي و خاك پاي . ارادتي خاص دارد) ع(ابيطالب بنبه علي. فرستداصحاب او درود مي

را خواهشگر ) ع(ميد شفاعت دارد و در روز محشر حضرت علي از صاحب ذوالفقار ا. وصي است
دهد كه پرستش پيشه كن و كار رستاخيز را بساز و به رستاخيز معتقد است و پند مي. داندمي

5.بكوش كه با دين اسالم به آن سراي روي

گويد ماهي در دريا و گورخر در صحرا بچهاو مي. فردوسي به تقدير و سرنوشت معتقد است
او . گذاردشناسد، اما انسان به علّت حرص و آز حتّي ميان دشمن و فرزند خود فرق نميخود را مي

نهد و اوصاف شجاعت و بهادري را در داند و دانايي نام مياولين جوهر را در آفرينش عقل مي
 زير توان در چهار نكته به طور كلي اساس جهان بيني فردوسي را مي6.كندفرزندان تمجيد مي

:خالصه كرد
كس  هيچ-4 نيكي كنيد، -3 مرگ را همواره به ياد داشته باشيد، -2 خدا را پرستش كنيد، -1

. را آزار نرسانيد
ز روز گذر كردن انديشه كرد
به نيكي گراي و ميازار كس

پرستيدن دادگر پيشه كن
ره رستگاري همين است و بس

شاهنامه، ارزش زباني و ادبي آن 
ه فردوسي كه سند مليت ايران و ايراني است تاريخ ايران قديم از آغاز تمدن نژاد ايراني شاهنام

:توان تشخيص دادي متمايز را در آن ميسه دوره. گيردتا انقراض او به دست اعراب را در بر مي
عهد كيومرث، هوشنگ و طهمورث، جمشيد و ضحاك تا ظهور فريدون :  دوره اساطيري-1
از قيام كاوه آهنگر آغاز و به قتل رستم و سلطنت بهمن پسرا سفنديار پايان : هلواني دوره پ-2
. يابدمي

7. گيردكه از عهد داراي دارايان تا مرگ يزدگرد را در بر مي:  دوره تاريخي-3
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ترين دفتر شعري است كه از عهد روزگار سامانيان و شاهنامه نه فقط بزرگترين و پرمايه
ترين ترين سند ارزش و عظمت زبان فارسي و روشننده است، بلكه در واقع مهمغزنويان باز ما

ي فصاحت زبان ي لغت و گنجينهخزانه. گواه شكوه و رونق فرهنگ و تمدن ايران كهن است
8.جا جلوه يافته استاحساسات وطني و تعاليم لطيف اخالقي در آن همه. فارسي است

 معاني، سادگي و روشني، استواري و ايجاز در شاهنامه و قدرت بيان ، بلندي انديشه، ژرفي
ها از حماسه و عشق و وصف و اندرزگويي در سراسر بيان مطالب به مقتضاي حال در همه زمينه

هاي ي ادب فارسي داراي ويژگياين كتاب سترگ در پهنه. شاهكار فردوسي در اوج كمال است
: گردده مياشاركه ذيالً. اساسي و منحصر به فردي است

 تداول و اشتهار و مقبوليت در سراسر ايران زمين و قلمرو زبان فارسي-1
 داشتن سهمي بسزا در رفع خطر و انحطاط زبان ملّي ايران -2
 ارزش منحصر به فرد ادبي و هنري در نوع خود -3
 تأثير تعيين كننده بر زبان فارسي دري و سرنوشت آن-4
.ي ايراني افسردهي تحريك و تهييج روحيه-5
9 تضمين بقا و خُلود و اعتبار و اشتهار و مقبوليت در طول هزار سال -6

اين ايران . گرايي استيك كشش و برد ايران.كوتاه سخن آن كه شاهنامه فردوسي داراي 
نبرد (نگهداشت فرهنگ ايران، آرمان معنوي : توان در چهار عنوان اصلي بر شمردگرايي را مي

10. ، پاسداري زبان فارسي)دعوي ايراني در رهبري جهان(، پيام ملي شاهنامه ) بدينيكي با

بالغت كالم فردوسي
اي دلكش از اشعار ي سترگ ادب فارسي كه خداوندش به زيبايي سروده، مجموعهشاهنامه

فردوسي خيال را به كمك وصف به . ي آن استگيرد كه بالغت درون مايهحماسي را در برمي
پيوندد كه هنوز پس از هزار سال در هر گوشه و كناري شعر  و حقيقت را به خيال ميحقيقت

.شوندخوانند و سرشار از لذّت و مست از غرور به نياكان ميفردوسي را مي
فردوسي  استاد عدبم النظر در بيان افكار، در نقل معاني از نثر به نظم و رعايت سادگي زبان «

اي از قدرت و مهارت است كه ن و انسجام و متانت كالم به درجهو فكر و صراحت و روشني سخ
ي شود و عنوان نمونهي سخن سهل ممتنع تلّقي ميسخن او همواره در ميان استادان به منزله

11.»اعالي فصاحت و بالغت را به خود گرفته است 

ي اس و شيفتهاند كه مستنبط از روحي حستصاوير فردوسي زيبا رويان دل انگيز شاهنامه«
دوستي گرفته تا پرستي و ايراناين مرز پر گُهر هستند، و طبعاً تمام خصايص خالق خود را از وطن

در شاهنامه همه جا تصوير در  خدمت حماسه است و در هر يك . صفا و پاكي و استغنا دارا هستند
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ترين يست كه درخشندهتازد و جاي شگفتي نهاي نبرد، اوج تصوير پهلو به پهلو اسب مياز صحنه
ها در شاهنامه مواردي است كه فردوسي به اوج هيجان رسيده و از تركيب و ترين صحنهو پرشكوه

امتزاج صدا، رنگ و طبيعت، خشم و ترس و حاالت و احوال ديگر به خلق چنين تصاويري پرداخته 
12.»... خته استكه كالمش را برخوردار از عنصري متمايز كننده از كالم هر شاعر ديگر سا

ي شاهنامه از نظر تنوع حوزه«: به قول استاد دكتر محمدرضا شفيعي كدكني كه فرمودند
ي سرايندگان زبان فارسي تصوير در بيان دفاتر شعر فارسي يكي از شاهكارهاي خيال شاعرانه

در :باشدهاي رايج تصوير كه استعاره و تشبيه است نمياست و صور خيال فردوسي محدود در شكل
ي لغوي او از نظر عنصر رنگ محور اصلي تداعي است و دايرهي تصاوير تشبيهي فردوسي،همه

ي لغوي رنگ در شعر فارسي هترين دايرها با يكديگر شايد وسيعها و تفاوت آنتوجه به رنگ
13».باشد

علم بيان 
واحد به طُرق مختلف بيان در لغت به معني كشف و توضيح و در اصطالح ادبي، اداي معنا 

بنابراين در بيان بحث بر سر اين است كه يك . است، به اين شرط كه همگي مبتني بر تخيل باشد
معنا را به چند صورت و از چند راه مطرح كنيم و معاني دقيق و لطيف را چگونه در عبارات واضح 

ر علمي تالش شده در بخش اول اين جستا. بگنجانيم كه فهم آن براي مخاطب ممتنع  نباشد
ي تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز در دو است ترفندهاي شاعرانه مرتبط به علم بيان را در چهار مقوله

» رستم و اسفنديار«و » رستم و سهراب«ي شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي، داستان برجسته
.مورد بازبيني قرار گيرد

تشبيه 
چيزي ديگر است، مشروط بر اينكه اين شباهت مبتني مانند كردن كسي يا چيزي به كسي يا 

تشبيه يعني همانند كردن « به عبارت ديگر 14.بر كذب يا ادعا  باشد يعني با اغراق همراه باشد
15.»چيزي به چيز ديگر از جهت تناسبي كه منظور گوينده است

 در بسياري موارد طبيعتاً در شاهنامه وجود تشبيهات امري طبيعي است، ولي اينكه يك تصوير
به صورت يك الگوي تكراري از نظر لفظ و معني ارائه شده، مبين نوعي كشش جبري و  دروني 
شاعر به آنهاست كه يا از نظر صورت يا از نظر معنا و يا از لحاظ سهل الوصول بودن و سادگي به 

16.كندها انس بيشتري دارد و آنها را ارائه ميآن

دست افزاري چون شعر را برگزيده ت كه براي بيان احساسات ميهني،فردوسي شاعري توانا اس
ي وسيع خيال را در است و با قلبي لبريز  از عواطف ملّي، سمند واژگان را بر نشسته ، دامنه
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اي كه در آن تصاويري از رزم و سرايد، شاهنامهآفرين ميي نيرو بخش و هستينوردد و حماسهمي
اي اعتدالي در فردوسي در نظم آن با شيوه«خورد و  ز ندگي به چشم ميهاي گوناگون بزم جنبه

جان  بر اين اساس شعر فردوسي،17».هر بيت از يك تشبيه و استعاره بيشتر استفاده نكرده است
:هايي اشاره گردداي با شكوه از تشبيهات دلنشين دارد كه بجاست به نمونهمايه

 تشبيه حسي به حسي ����
ان  يكـي سـرو آزاد  شـــدـبسـدــه اين سخن شاد شچو بشنيد شا

18 )1/80/ رستم و سهراب (.     مشبه به محسوس است» سرو«مشبه محسوس و » شاه  «

بر و يال چــون اژدهـاي دليـــرستبرست بازوت چون ران شيـر

19)755/فنديار رستم و اس. (مشبه به و محسوس است» ران شير «مشبه محسوس و » بازو «

كنم دشت پر خون چو درياي آبكنون من به بخت رد افراسياب

) 436رستم و سهراب(. تمشبه به و محسوس اس» درياي آب«مشبه و محسوس و » دشت «
ي ساماني است و در عين آنكه قوت خيال از تشبيهات فردوسي از نوع تشبيهات شعراي دوره

20.ه كمال سادگي و سازش با طبيعت و ذهن اهل زبان استباشد مقرون بآنها آشكار مي

تشبيه عقلي به حسي
تشبيهات عقلي كه از نيمه . ترين صور خيال را بايد در ميان تصاوير محسوس جستارزنده«

يابد، چندان در خور شعر حماسي نيست، اما فردوسي از نوع تشبيه دوم قرن پنجم به بعد فزوني مي
21».جويددهد، سود ميه امور معقول را به صورت ملموسي تجسم ميمعقول به محسوس ك

همان عهد او گشت چون باد دشتهر آنكس از راه يزدان بگشت

)127/رستم و اسفنديار. (مشبه به محسوس است» باد دشت«مشبه معقول و » عهد  «
ز خون كرد گيتي چو درياي آببه كين سياوش ز افراسياب

)161/ رستم و اسفنديار . (مشبه به محسوس است» درياي آب«مشبه معقول و » تيگي«
تشبيه حسي به عقلي 

همان رخش گويي كه اهريمن استي زين كُه آهن استبرين كوهه

)579/رستم و اسفنديار . (مشبه به و معقول ا ست» اهرمن«مشبه محسوس و » رخش«
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قيد  تشبيه مفرد مجرّد به مفرد م
بخـنديـد و از جــاي بركنـد رخشبخشبر افروخت چـون گل رخ تاج

)11/رستم و سهراب(.مشبه به مفرد مجرّد است» گل«مشبه مفرد مقيد و » بخشرخ تاج «
چو خورشيد تابان پر از رنگ و بويپـس پـرده انـدر يكي مــاه روي

رستم و (.مشبه به مفرد مقيد است» باند تاخورشي«مشبه مفرد مجرّد و » ماه رو «
)56/سهراب

اند، تصاوير مجرّد به آن عده از تشبيهات كه به صورت بسسيط در كالم فردوسي به كار رفته
نوعي تشابه و تشارك اغلب عيني و گاهي ذهني تكيه شده است و بيشتر متوجه يك خصوصيت يا 

22. حالت برجسته هستند

ركبشبيه مفرد به مت
بزد دست سهراب چون پيل مست
بكردار   شيري  كه  بر    گور    نر

.

برآوردش از پاي و بنهاد پست
زند دست و گور اندر آيد به سر

.

.    مشبه به مركب است» شيري كه بر گوري دست زده و او را افكنده«مشبه مفرد و » سهراب«
)814 و 813/رستم و سهراب(

كجــا حمـله آرد به هنـگام جنگچون پلنگبرآشفت سهراب و شد 
.                به مركب استمشبه» پلنگي كه به هنگام جنگ حمله مي آورد «مشبه مفرد و »سهراب «

)197/رستم و سهراب(
23. آن است كه وجه شبه در آن ذكر شود:  تشبيه مفصل ����

چو بشنيد رستم غمي گشت سخت
.

 درختبرســان شـاخبـلرزيـد
.

)1103/ رستم و اسفنديار. (وجه شبه است» لرزيدن«
به پيش سپاه اندر آمد چو گر

.

چو رعد خروشان يكي ويله كرد
.

)184/رستم و سهراب.  (وجه شبه است» خروشان بودن  «
24.  آن استكه وجه شبه در آن ذكر نشود: تشبيه مجمل����

همي آمـد از دور رستـم چـو شيـر
.

ر انــدرون اژدهــايي دليــربه زيــ
.

)585/رستم و اسفنديار. (وجه شبه محذوف است»  غُرّنده و با هيبت  «
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25. تشبيهي كه ادات تشبيه داشته باشد:  تشبيه مرسل ����

چو بشنيد شاه اين سخـن شـاد شد
.

بسـان يـكي ســرو آزاد شــد
.

)2/80/رستم و سهراب. (ادات تشبيه است» بسان«
امــان بشد ســوي آب روانخر

.

چنان چــون شـده بازجـويد روان
.

)837/رستم و سهراب(. ادات تشبيه است» چون  «
26.  تشبيهي است كه ادات تشبيه نداشته باشد: تشبيه مؤكّد����

دو چشمش گوزن و دو ابـرو كـمان
.

تـو گفتـي هـمي بشكفـد نـو بهــار
.

)224/ستم و سهرابر(.    ادات تشبيه محذوف است
 آن است كه يك مشبه و مشبه به ذكر كنند و بعد يكي ديگر به همين : تشبيه مفروق����
27. ترتيب

نگيـن گُـرز و مغفَر كاله من استزميـن بنده و رخش گاه مـن است

)357/رستم و سهراب      (
 بلنـدبـه باال بــه كـردار ســرودو ابرو كـمان و دو گيسو كمـند

)57/رستم و سهراب     (
28. شودبه مانند مي تشبيهي كه در آن چند مشبه به يك مشبه: تشبيه تسويه����

سـر نيـزه و تيـغ يـار من انــد
.

انددو بـازوي و دل شهــريار من
.

)359/رستم و سهراب  (
ت، چون اين گونه تشبيهات فردوسي تشبيهات ملفوف، جمع، تسويه را كمتر به كار برده اس«

29» . بيشتر درخور قصايد مدحي است

 تشبيه تفضيل����
اي بر تشبيه تفضيل آن است كه سخنور براي نو كردن و آراستن تشبيه ماننده را به شيوه

30. دهدمانسته برتري مي

چـو آواز او رعـد غرّنــده نيست
.

چــو چنگال او تيــغ برّنــده نيست
.

)263/سهرابرستم و (
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 استعاره ����
استعاره مصدر باب استفعال به معني عاريه گرفتن و عاريه خواستن چيزي از كسي است و در 
اصطالح علم يبيان استعاره يعني عاريه گرفتن لفظ از معني حقيقي و به كار بردن در معناي 

ي وجود مجازي است و شرط آن است كه بين معني حقيقي و مجازي بر پايه مشابهت وابستگ
اي است كه فقط يكي از طرفين استعاره در حقيقت تشبيه مختصر شده«توان گفت داشته باشد مي

از اين روي در . داند كه جاي تشبيه كجاستفردوسي نيك مي«31. »تشبيه در آن مذكور است
 اكنون 32» خوردترين نوع تشبيه است، بيشتر به چشم ميهاي غنايي او استعاره كه مناسبوصف

: شودهايي از استعاره در شعر فردوسي پرداخته ميبا توجه به تعريف باال به بررسي نمونه
چو خورشيـد گشت از جهـان ناپديد

.

شب تيــره بر دشت لشــكر كشـيد
.

)441/رستم و سهراب(
به حذف شده اگر مشبه. به صورت انسان نمايي به دشت لشكر كشيده است » شب تيره«

33. نامندتشخيص يا شخصيت بخشي ميجاندار باشد، استعاره مكنّيه را انسان يا

چـو نزديك شهـر سمنــگان رسيــد
.

خبــر زو به شيـر و پلنـگان رسيـد
.

)29/رستم و سهراب. (استعاره از دليران و پهلوانان سمنگان است» شير و پلنگان«
چـو دريا به موج انـدر آيـد ز جــاي

.

د َدم آتش تيــز پــاينــدار
.

)324/رستم و سهراب. (استعاره از سهراب است» آتش«استعاره از رستم و » دريا«
چـو رخـساره بنمــود سهـراب را

.

ز خـوشــاب بگشـاد عنّــاب را
.

)222/رستم و سهراب. (استعاره از لب است» عنّاب«استعاره از دندان و » خوشاب «
آيـد ز كُنـجاگــر تنـد بـادي بر 

.

به خــاك افكنـد نـا رسيــده تُرنج
.

معموالً تصاوير فردوسي اعم از «)1/رستم و سهراب. (استعاره از سهراب است» نارسيده ترنج«
گويد تازگي صوري تصاوير تشبيه و استعاره في نفسه كمتر تازگي دارد، ولي آنچنان كه ريچاردز مي

سا تصوير ممكن است تمامي جزئيات و دقايق خود را تا سر حد تبديل نبايد ما را بفريبد، زيرا چه ب
به يك اسكلت محض از دست بدهد، ولي در زنده كردن ادراكات شاعر همان تأثيري را داشته 

34» . باشد كه تصاوير دقيق و پر زرق و برق  دارد

مجاز 
ح ادبي به كار بردن مجاز در لغت مصدر ميمي به معناي گذشتن و عبور كردن و در اصطال

در مجاز وجود عالقه و قرينه شرط است و براي « . است) حقيقي(له لفظ در غير معناي موضوع
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 وجود قرينه، -2 به كار بردن كلمه در معناي حقيقي، -1: اندصحت آن چهار شرط برشمرده
35» . تشبيه نبودن عالقه-4 وجود عالقه، -3

ن صحنه ها از مجاز ياري جسته و آن را در اشكال گوناگون به فردوسي در  ساختن و پرداخت
: كار بسته است

همــه روي پاليــز بي خُــو كــنم
.

شــادي تن خـتويش را نــو كنــمز
.

)786/رستم و اسفنديار.  (مجازاً كشور ايران است» پاليز«
گر بشو تـن گو نيك مــرد»»به دي

.

و گــرمچشيــده ز گيتي بسي ســرد 
.

)894/رستم و اسفنديار (.مجازاً حوادث تلخ و شيرين زندگي است» سرد و گرم  «
تــو را بانـوي شـهر ايـران كنــم

.

به زور و به دل جنگ شيـران كنــم
.

)14/رستم و اسفنديار. (مجازاً كشور است» شهر«
تـو پـور گـو پيـلـتن رستمــي

.

از نيـرمـيز دسـتان سـامي و 
.

)107/رستم و سهراب. (  در بيت مجاز به عالقه بنُوت وجود دارد
ترايـم كُنـون گـر بخـواهي مـرا

.

نبينـد جزين مـرغ و ماهـي مـرا
.

)74/رستم و سهراب. (مجازاً تمام مخلوقات جهان آفرينش است» مرغ و هوا«
تـن و خواستـه زيـر فرمـان تست

.

ـد و جــان آنِ تستســر ارجمن
.

)35/رستم و سهراب. (مجازاً تمام وجود بزرگان است» سر«
نشــان كَمند تــو دارد هــژيـر

.

ز بيــم سنـان تـو خـون بـارد ابـر
.

)71/رستم و سهراب. (ي بدليت وجود دارددر بيت مجاز به عالقه
هر آن گه كه گُرز تو بيند به چنگ

.

و چنـگ پلنـگبـدرد دل شيـر 
.

)69/رستم و سهراب(. مجازاً دست است» چنگ«

كنايه 
اي ي صارفهاي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد اما قرينهكنايه عبارت يا جمله«

از اين رو كنايه يكي از . هم كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كند، وجود نداشته باشد
خوريم كه ريشه در آداب و رسوم  در شاهنامه به كناياتي بر مي36».ترين مسائل زبان استاسحس

و فرهنگ مردم دارد و بازتاب رفتارها و كردار فردي و اجتماعي آنان است كناياتي كه گوياي آيين 
در اين جستار علمي به ذكر . انداند و رنگ عرف و عادت به خود گرفتههاي زندگيو روش
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پرداخته » رستم و اسفنديار«و » رستم و سهراب«هاي هايي از انواع كنايه موجود در داستانمونهن
: شودمي

چنـين داد پـاسخ ستـاره شـمر
.

كـه بـر چـرخ گـردان نـيابـد گـذر
.

)54/رستم و اسفنديار. (كنايه از جاماسب است» ستاره شمر«
چو بريان شد از هم بكند و بخورد

.

ــز استخــوانـش بــرآورد گـردز مغ
.

)16/رستم و سهراب. (كنايه از نابود كردن آن است» گرد از مغز چيزي برآوردن«
همان گر نيايد، نخوانمش نيز

.

گـر از مـا يكـي را پر آيـد قفـيز
.

)543/رستم و اسفنديار(كنايه ازمردن » پر شدن قفيز  «
همـه تا درِ آز رفتـه فــراز

.

بـه كـس بر نشــد ايـن در راز بـاز
.

     تعريض به فالسفه و خردگرايان كه مدعي اند، آدمي با خرد جزئي خود قادر است همه 
)5/رستم و سهراب(.چيز را در يابد

بجستم همي كتف و يـال و برَت
.

بـديـن شهـر كــرد ايـزد آبشخـورت
.

)73/رستم و سهراب (.كنايه از جايگاه و مسكن از پيش تعيين شده است» آبشخور«
چون اين داستان ها شنيـدم ز تـو

.

ب به دنـدان گـزيـدم ز تـوبسـي ل
.

)72/رستم و سهراب. (كنايه از افسوس خوردن و تعجب كردن است» لب به دندان گزيدن«
بدانست كـان تـاج و تخت و كاله

.

ـاهــد و را نـامبــردار شــبـبـخشـ

)16/رستم و اسفنديار. (كنايه از گشتاسب است» نامبردارشاه«
وب گـزبه زه كن كـمان را واين چـ

ابر چشم او راست كن هر دو دست
.

بـريـن گـونـه پـرورده در آب رز
چنـان چـون بود مـردم گـز پـرست

.

)1305 و 1304/رستم و اسفنديار (. كنايه از شراب است» آب رز «
شود، از زبان مردم ستانده هايي كه در ادب فارسي به كار برده ميپيشينه كنايه«به طور كلي 

هاي مردمي بيشتر از كنايه. اند نه سخنورانها مردمان بودهاست و پديد آورندگان اين كنايهشده 
هاي اند و در سرودهها كه سخنوران از زبان مردم به وام گرفتهاين گونه كنايه. گونه رمز و ايمايند
هاي مردم ژگيها و ويهايي اندك هنجار زيستي، باورها، رسم و راهاند، كنايهخويش به كار برده

». ديگر را باز مي تابند يا در خود نهفته دارند
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رسيم كه حيوانات در بررسي منابع تصاوير در شاهنامه به اين نتيجه مي«كوتاه سخن آن كه 
اند، زيرا عالوه بر ترين امكانات را براي تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه در اختيار شاعر گذاشتهغني

 جثه و نيرومندي مورد توجه شاعرند از نظر مشخّص بودن عضوي از اعضا آن كه حيوانات از نظر
38».بدن، فريبكاري و نيرنگ، ترس و گريز، سرعت و چاالكي نيز مورد نظرند

بديع
ي بديع كه به معني نو، نوآور، زيبا و شگفت است، امروزه در زبان ادب همراه با معاني و واژه

بديع در اصطالح ادبي، علم آرايش و تزيين گفتار است .  استبيان يكي از سه شاخه دانش بالغت
هاي سخن ادبي به عبارت ديگر علمي است كه زيبايي. گيردكه در كالم بليغ مورد استفاده قرار مي

39.دهدرا مورد بحث و گفتگو قرار مي

ار در اين جست. شوندصنايع بديع به طور كلي به دو قسمت لفظ آرا و معني آرا تقسيم مي
هاي لفظي و معنوي علم بديع را در شاهنامه ترين، آرايهعلمي، پژوهنده بر آن است تا مهم
.فردوسي حكيم مورد بازبيني قرار دهد

جناس
ترين ابزارهاي زيباسازي سخن و بر كشيدن زبان در حد كالم ادبي و نفوذ جناس يكي از مهم
تداعي معاني ، كشف ابهام و غرابت : عبارتند ازهاي جناس زيبايي«. هاستو تاثير بر ذهنها و زبان

40». هاي متجانسواژه

جناس تام 
جناس تام دو كلمه را مي گويند كه از جهت نوشتن و خواندن دقيقاً مانند هم، اما معناي 

ي محقّقان فن، اجتماع دارند كه بهترين نوع جناس، جناس تام تقريباً همه«. متفاوتي داشته باشند
41». است

خــرامـان بشـد سـوي آب روان
.

چنـان چـون شــده بـاز جـويـد روان
.

)837/ رستم و سهراب(ان است اول به معني جاري و دوم به معني ج» روان«  كلمه 

كـه از راه يـزدان بگشتهـر آن كس
.

همـان عهـد او گشت چـون بـاد دشت
.

)127/ رستم و اسفنديار(.ي شد استمنحرف شدن و دوم به معناول به معني » گشت«كلمه 
خواست خـوانخواليگـرانزسپهبــد

.

كسـي را نـفرمـود كـورا بخــوان
.

)565/ رستم و اسفنديار(.اول به معني سفره و دوم به معني دعوت كردن است» خوان«كلمه 
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جناس خط
داستــان است پــر آب چشــميكـي

.

نــازك از رستــم آيــد به خشــمدل 
.

)1114/ رستم و سهراب(
جناس خط آن است كه دو «. »چشم و خشم جناس خط وجود دارد«بين دو كلمه 

هايي اماليي، سيماي ها و نشانهپوشي از نقطههايي است كه با چشمها در واجگانگي پايه
42».ديداري يكساني داشته باشد

الــد همــيپـاليــز بـلبـل بـنبـه
.

او ببـالـد همــيينــالــهگــل از
.

)6/ رستم و اسفنديار. (جناس خط وجود دارد» بنالد و ببالد«بين دو كلمه
جان كنــمبيسنگيكبهرامن اين

.

دل زال و رودابــه پيچـان كنــم
.

)324/ ررستم و اسفنديا. (جناس خط وجود دارد» بيجان و پيچان«بين دو كلمه 
ديــدار روشـن كنـي جـان مـنبـهسـوي خــان منبـيـاييخـرامـان

)490/ رستم و اسفنديار. (جناس خط وجود دارد»» خان و جان«بين دو كلمه 
جناس مطرّف

هـا خـون و خـوي فـرو ريختـندز تنچـو شيـران بـه كُشتـي بـر آويـختند

)812/رستم و سهراب (
جناس مطرّف آن است كه دو كلمه . چناس مطرّف وجود دارد» خون و خوي«ه بين دو كلم

. همانند هم هستند با اين تفاوت كه حروف آخرشان مثل هم نيستند
بر آن روي رودش به خشـكي بـديـدچــو اسفنـديار از پسش بنـگريـد

)1170/ ررستم و اسفنديا(. جناس مطرّف وجود دارد» رود و روي «  بين دو كلمه 
بســان يـكـي ســرو آزاد شــدچـو بشنيـد شــاه ايـن سخـن شاد شد

)2/80/رستم و سهراب. (جناس مطرّف وجود دارد» شاد و شاه«  بين دو كلمه 
جناس لفّظي

چرا رفتي اندر دم هفت خوانخورش چون بدين گونه داري به خوان

)358/رستم و اسفنديار              (
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جناس «. جناس لفّظي وجود دارد» خوان به معني سفره و خان به معني مرحله«بين دو كلمه 
اي كه يك جور خوانده و ها در سيماي اماليي آنها باشد، به گونهلفّظي آن است كه دوگانگي پايه

43».دو جور نوشته شوند

جناس زايد
اين حرف . ضافي داشته باشدهاي جناس نسبت به ديگري حرفي اآن است كه يكي از پايه

. افتداضافي يا در اول يا در وسط يا در آخر دو كلمه اتفّاق مي
پيــاده شـــد و داد يـــل را درودتهمتـن ز خشك انــدر آمـــد به رود

)467/ رستم و اسفنديار. (جناس زايد يا افزايشي در اول وجود دارد» رود و درود«بين دو كلمه 
كــه كــاري گرفتيــم دشخــوار، خــواربا او يل اسفنــديارچنين گفت 
)541/رستم و اسفنديار. (جناس زايد يا افزايشي در اول وجود دارد» دشخوار و خوار«بين دو كلمه 

بيــاويــز پــايـم بــه چــرم پلنـگبـه بــازو ببنــدم يكــي پالهنگ
)398/ رستم و اسفنديار. (س افزايشي در وسط وجود داردجنا» پلنگ و پالهنگ«بين دو كلمه 

بــه بــاالي او زيــن زريــن نـهـندبفرمـود كاسب سيــه زيــن كنــند
)462/ رستم و اسفنديار. (جناس افزايشي در وسط وجود دارد» زين و زرين«بين دو كلمه 

ردن همـــي خـواستارتــرا خــواست كــكه سهراب كشته ست و افكــنده خوار

)865/رستم و سهراب. (جناس افزايشي در آخر وجود دارد» خواست و خواستار«بين دو كلمه 
جناس اشتقاق و شبه اشتقاق

دو كلمه كه برخي حروفشان مانند يكديگر است و اين همانندي در آنها يا از آن صورت است 
آيند اما واقعاً هم ريشه نيستند  ريشه به چشم مياند يا اين كه از يككه دو كلمه واقعاً از يك ريشه

.گويندنوع اول را جناس اشتقاق و نوع دوم را جناس شبه اشتقاق  مي
چنيــن بــا خـداونـد بيـگانــه شـــدهمــان رخـش رخشـان سوي خانه شد

)1128/ رستم و اسفنديار. (جناس اشتقاق وجود دارد» رخش و رخشان «بين دو كلمه 
درفشـي درفشــان، پـس او بـه پــايخـرامــان بيامــد ز پــرده ســراي

)285/ رستم و اسفنديار (.  شبه اشتقاق وجود داردجناس» درفش و درفشان «بين دو كلمه 
جناس مضارع و الحق

اگر دو كلمه همانند هم باشند، اما حروف اول يا وسطشان مختلف باشد آن را جناس مضارع و 
اگر اين حروف مختلف قريب الخرج باشند به آن جناس مضارع و اگر بعيدالمخرج . گويندحق ميال

. گويندباشند به آن جناس الحق مي
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قبـا جـوشـن و دل نهـاده بـه مـرگمـرا تخت زيـن بـاشـد و تـاج تـرگ
)392/رستم و سهراب. (جناس مضارع وجود دارد» ترگ و مرگ«  بين دو كلمه 

زمــان و زمـيــن را بـيــاراستــيان آفريــدي كه خــود خواستـيچنـ

)1174/رستم و اسفنديار. (جناس الحق وجود دارد» زمان و زمين«بين دو كلمه 
عنــان و سنـان را پــر از تـاب كــردســر نيــزه را ســوي سـهـراب كرد

)196/رستم و سهراب (. دجناس الحق وجود دار» ن و سنانعنا« بين دو كلمه 
جناس مركب

شوند، اما در اصل از هم متمايزند، بدين دو كلمه كه ظاهراً مانند هم نوشته يا خوانده مي
. ها فعل و ديگري اسم، يا اينكه يك كلمه بسيط و ديگري مركب باشدصورت كه يكي از كلمه

در سـه پـاسنيـايش كـنم روز و شب از آن پنـدهـا داشــتم مـن سپــاس
)385/رستم و اسفنديار. (جناس مركب وجود دارد» سپاس و سه پاس«بين دو كلمه 

هــا و مسمــار آهنـگـرانستـونببستـي تـن مـن بـه بنـد گــران
رستم و . (جناس مركب وجود دارد   » گران در مصراع اول و گران در كلمه آهنگران          « بين دو كلمه    

)74/اسفنديار
مكررجناس 

بر افشاند از تارك پيل و نيلاگر هم نبردش بود ژنده پيل
)580/رستم و اسفنديار. (اندكه متجانس اند، در كنار يكديگر قرار گرفته» پيل و نيل«دو كلمه 

شد از رخش رخشان و از شاه شادبيامد ببماليد و زين بر نهاد
)94/رستم و سهراب. (اندديگر قرار گرفتهاند در كنار يككه متجانس» شاه و شاد«دو كلمه 

تضاد يا طباق
پــر از درد بـودنــد بـرنـا و پيــراز آزار گُــرد آفــريــد و هجيــر

)233/رستم و سهراب(. تضاد وجود دارد» برنا و پير«ه بين دو كلم
ه كـاستنبـايد بـريـن بر فــروزد و نـكنــون از  تــو انـدازه گيـريم راست

)234/رستم و اسفنديار. (تضاد وجود دارد» فزود و كاست«  بين دو كلمه 
و گــر چنـد پـيـروز و دانــا بــودكــه پيــر فــريبنـده كـانـا بـود

)852/رستم و اسفنديار(. تضاد وجود دارد» كانا و دانا «  بين دو كلمه
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ردالصدر علي العجز
ســزد گــر بــه پــوزش ببخشـد گناهــزدان بخـواهگنـاهي كه كــردي ز ي

)1152/رستم و اسفنديار(
تصدير آن «. در اول و آخر بيت آرايه لفّظي تصدير ايجاد شده است» گناه«با تكرار كلمه 

است كه متكلم يكي از دو كلمه مشابه را در آخر كالم بياورد، در حالي كه آن كلمه ديگر را در 
44». ورده باشداول كالم آ

ردالعجز الي الصدر
در دز چــو بگشــاد گُـرد آفـريـد
در دز ببستنــد و غمـگيـن شـدنـد

تـن خستــه و بسـته در دز كشيــد
پـر از غـم دل و ديـده خـونيـن شـدنـد

.   ه استالصدر ايجاد شد�ّالعجزاليآخر بيت اول به اول بيت دوم ، آرايه رد» در دز«با تكرار 
)232 و 231/رستم و سهراب(

 مراعات النظير ����
بـيـفكنــد بــر دشـت، نخجيــر چنـدبه تيــر و كمــان و به گُرز و كمنـد

)12/رستم و سهراب(
مراعات النظير يكي از «. مراعات النظير وجود دارد» تير و كمان و گُرز و كمند«بين كلمات 

هايي است در سخن كه از نظر معني با هم تناسب  آوردن واژهترفندهاي زيباي ادبي است و آن
45». داشته و ياد آور يكديگر باشند

گل از باد و باران بجنبد هميشب تيره بلبل نخسبد همي
)8/رستم و اسفنديار (.  النظير وجود داردمراعات» بلبل و گل و باد و باران «بين كلمات 

نشــانـمـش بـر گـاه كـاوس شــاهكــالهبه رستـم دهـم تــاج و تخت و 

)121/رستم و سهراب. (مراعات النظير وجود دارد» تاج و تخت و كاله و گاه و شاه«بين كلمات 
ايهام

 بــرو آفتــاببـه تنــدينتــابد فـــرود آرد از ابـر پــرّان عقاب
رستم و ( عصبانيت و تُند خويي-2د گرماي بيش از اندازه خورشي-1: ايهام دارد» به تُندي«

)89/سهراب
مهــربيــاراست روي زميــن را بـه چــو خـورشيـد رخشنـده شد بر سپهر

)91/رستم و سهراب( محبت و مهرباني  -2 خورشيد  -1: ايهام دارد» مهر  «
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به كــام تـو گـردد سـراسـر سـخـنتندي مكنتــو مهمــان مـا بـاش و 

)42/رستم و سهراب(ه نكن عجل-2 عصباني نشو، -1: ايهام دارد» تندي مكن«
ايهام تناسب
النظير است كه الفاظ جمله در آن معني كه منظور گوينده است با يكديگر نوعي مراعات

: مثل بيت زير 46.متناسب نباشند، اما در معني ديگر تناسب داشته باشند
سمنـدش جهــان و جهـان را كسـانـانگـرازان و بـر گــور نعـره زنـ

)879/رستم و سهراب. ( گرازها كه با معناي گور تناسب دارد-2 خرامنده به غرور  -1» گرازان«
تنسيق الصفات 

نــو آييـن و نـوسـاز و فـرّخ جـوانبــدو گفت رستــم كـه اي پهلـوان
)587/رستم و اسفنديار(

تنسيق الصفات آن است كه «. صوف، چندين صفت آورده استبه صورت پي در پي براي مو
47».چند صفت پي در پي براي يك چيز يا موصوف آورده شود

ســرافــراز و جنــگاور و شـادكـامجـوانـي كـه نـوش آذرش بـود نـام
)1062/رستم و اسفنديار. (چند صفت پي در پي آمده است» نوش آذر«براي موصوف 
سخـن گـوي و دانـنده و يـادگــيرايـد يـكـي تيــز ويـرفـرستـاده بـ

)211/رستم و اسفنديار.  ( چندين صفت پي در پي ذكر شده است
تجاهل العارف

وگــر آفتـاب سپيـده دم اسـت؟همي گفت هر كس كه اين رستم است؟

ن رستم است يا خورشيد اي: گويدشد و با خود مي  هر كس رستم را مي ديد از او شگفت زده مي
)32/رستم و سهراب  (سپيده دمان؟ 

ترديد يا بي تجاهل العارف آن است كه در اسناد امري به امري يا در تشخيص بين دو امر،«
49.داندجان را نوعي تجاهل العارف مي عالمه همايي گفتگو با اشباء بي48».اطّالعي نشان دهند

چــو از ابــر بيــنم خـروش هـژبـرر؟ندانـم كـه عـاشـق گـل آمـد گر اب

)10/رستم و اسفنديار(
وگـر سـام شيـرست و گـر نيــرم ست؟تــو گفتـي گـو پـيلـتن رستـم ست

)97/رستم و سهراب(
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جمع 
بــدرد دل و گــوش غـرّان هـژبـرچـــو آواز رستــم شب تيـره ابـر

آرايه جمع آن است كه در نظم و نثر چند چيز را در يك «. دانشدهدل و گوش در عمل دريدن جمع
)16/ رستم و اسفنديار (50».صفت جمع كنند

انـددو بــازو و دل شهـريـار مـنانـدســر نيــزه و تـيغ يــار مـن
)359/رستم و سهراب. (انددر عمل يار من بودن جمع شده» سرنيزه و شمشير  «

ارسال المثل
خــورد گـاو نـادان ز پـهـلوي خـويش ايمـن بـه بـازوي خويشنبـاشـي بس

)248/رستم و سهراب (.    مصراع دوم در حكم يك مثل است
سخـن هــر چـه گـويي همـان بشنـويهمـان بـر كـه كـاري همـان بـدروي

)233/ررستم و اسفنديا(» هر چه كاري همان بد روي «  مصراع دوم يادآور اين مثل است
خبـر شـد بـه نـزديـك افـراسيـاب
هنـوز از دهـن بـوي شيــر آيـدش

كـه افكنـد سـهـراب كشتـي بـر آب
همـي راي شـمشيـر و تيـر آيــدش

)128 و 127/رستم و سهراب(»دهد بوي شير ميدهانش«  مصراع سوم در حكم اين مثل است 

مبالغه 
هاي به تصوير كشيدن شگفتي توانمند براياغراق ابزاريبيان حماسي، جسور و توفنده است و 

از اين روست كه در بافت عمومي شاهنامه، اغراق نقش آفرين شكوهمندي و . رودآن به شمار مي
. هاي خيال انگيز استي هستي الهام بخش فردوسي در به كارگيري اغراقزيبايي است و گستره

آواز گشته كه هاي زندگي هم دلپذير است و با روي داداغراق در تصاوير شاهنامه آن چنان زيبا و
.شودگويي واقعيت آشناست و رنگي از افسانه در آن يافت نمي

كــه در چنـگ او پـرّ مـرغـي نسختيكـي نـرّه گـوري بـزد بـر درخـت
)15/رستم و سهراب(

عاني كوچك را بزرگ مبالغه باز نمودن دگرگونه مفاهيم و موضوعات سخن به صورتي كه م«
51». تر شودو معاني بزرگ را خرد جلوه دهند تا تأثير سخن قوي

بـدرد دل شيـر و چنـگ پـلنـگهــر آنكـه گـرز تـو بينـد بـه چنگ
)69/رستم و سهراب(
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نبنـدد مــرا دسـت چـرخ بـلنــدكــه گـويـد بـرو دست رستــم ببند؟
)749/سفندياررستم و ا(

چو يك ماهه شد همچو يك ساله بود
چو ده ساله شد زان زمين كس نبود

برَش چــون بـر رستــم زال بـود
كـه يــارست بـا او نبــرد آزمـود

)101 و 99/رستم و سهراب   (
لف و نشر

بيـفتـاد چــون سـروي انـدر چـمـنبشد هـوش و توشش ز مغـز و ز تـن

)867/ رستم و سهراب(. داراي لف و نشر مرتّب است. تن خارج شداز) توانايي( و توشمغزازوش ه
ده اسب و دو استر به زين وبه باري شهرياربه پيش اندرون هديه

)143/رستم و سهراب. ( ده اسب يه زين و دو استر با بار به عنوان هديه و پيشكش آوردند
سياقة االعداد

نـه سنجـه نـه پـوالد غنـدي نـه بيــدـگ مـانـدم نـه ديـو سپيــدنـه ارژن
)669/رستم و اسفنديار    (52. براي چند اسم متوالي يك فعل ذكر شده است

اسلوب معادله 
توان جاي به طوري كه مي. آن است كه مصراع دوم در حكم مصداق براي مصراع اول باشد

: مثل بيت زير53 آن دو عالمت مساوي گذاشتدو مصراع را عوض كرد پايين
ختكسي چشـم ديـن را بـه ســوزن ندودو گيتــي به رستـم نخـواهـم فروخت

)562/رستم و اسفنديار(
براعت استهالل

ي ي دلكش فردوسي، رستم و سهراب و رستم و اسفنديار، با آرايهمقدمه و سرآغاز دو حماسه
. مثالً در سرآغاز حماسه رستم و اسفنديار، بهار اندوه بار است. گرددميادبي براعت استهالل آغاز 

ي گريد چهرهابر مي. نالدسحرگاه بلبل مي. دهداي ميجوش خروش زمين و هوا خبر از فاجعه
اي را سرانجام بلبل ناله. دردخروشد و پيراهن گل را ميابر مثل هژبر مي. نرگس بي دليل دژم است

. كندانگيزترين داستان آماده ميرا براي غمدهد و زمينه اسفنديار است سر ميكه يادگار مرگ
داستان رستم و اسفنديار تراژدي است به فراخناي تاريخ قوم ايراني بلكه به بلنداي روح «

اين داستان نه تنها بر خورد دو . ي حقايق تاريخ استانسان در اثر امتزاج نيروي آفرينش يا جوهره
 دو نسخ شخصيت متفاوت است، بلكه رويارويي دو نظام سياسي و عقيدتي متضاد پهلوان و
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رويارويي و جدال قوم ايراني به نمايندگي رستم با نظام خودكامه و تمركز طلب به نمايندگي .است
54». اسفنديار

كنـون خـورد بـايـد مـي خـوشـگـوار
هوا پـر خـروش و زميـن پـر ز جـوش

 و جـام نبيــددرم دارد و نُقــل
مــرا نيست، فـرّخ مـر آن را كه هست
همـه بـوستـان زيـر بـرگ گـل است
بـه پـاليــز بـلبـل بنـالـد همــي
چــو از ابـر بينـم همـي بـاد و نـم

كـه مـي بـوي مشك آيـد از جـويبـار
خنـك آنكـه دل شـاد دارد بـه نُـوش
ريــد ســر گـوسفنـدي تـوانـد بـ

ـخشـاي بـر مـردم تنـگـدسـتبب
همـه كـوه پـر اللـه و سنبــل است

ي او ببـالـد همــيگــل از نـالـه
نـدانـم كـه نـرگس چــرا شـد دژم

)7-1/رستم و اسفنديار(
نتيجه 

دوست ايراني است و نژاد و وطني هر فرد پاكخواندن شاهنامه و بزرگداشت فردوسي، وظيفه
چه . رودي حفظ عالئق ملّي و وطني به شمار ميپرست بزرگ، بهترين وسيلهرانطنين اشعار اين اي
: الشعراي بهارخوش گفت ملك

النوع گفتــار دريكـو بود بي شبهـه ربنـي عجب گر خازن فردوسي، فردوسي بود

كر و فصاحت كالم فردوسي و قدرت او در بيان افكار و نَقل معاني از نثر به نظم و سادگي ف
اي است كه تصنّع را علو طبع و كمال مهارت او به درجه. زبان و صراحت و روشني آن آشكار است

قدرتي كه در آوردن تعبيرات گوناگون دارد، لطف و زيبايي . كندمغلوب رواني و انسجام مي
.بخشدمانندي به كالم ميبي

ي وي بر ال فضل و احاطهپيراستگي و آراستگي شعر حكيم ابوالقاسم فردوسي دليل بر كم
اش سرمشقي شاهنامه. هاي بالغي استموضوعات مختلف علمي، فلسفي، حماسي از منظر زيبايي

هاي ادبي كه بر اين آرايه. خورداز سادگي است كه در آن اثري از تصنّع و تكلّف به چشم نمي
"رستم و سهراب"ي هاي زمان به قلم پژوهشگر مقاله با نگرشي به حماسهاساس توان و حوصله

ي ي ذوق و قريحهي خروار است كه تنها به سائقه بيان گرديده، مشت نمونه"رستم و اسفنديار"و 
. ي كالم بليغ و فصيح استتابناك فردوسي بزرگ پديد آمده  الزمه

ي در شاهنامه) معاني و بيان و بديع(ي اصلي آن طلبد كه بالغت در سه شاخهاين مهم مي
 طور كامل مورد بازبيني و بررسي قرار گرفته و به صورت يك فرهنگنامه بالغي فردوسي به

.شاهنامه فردوسي به چاپ برسد
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.انتشارات انجمن آثار ملي:  تهران،فردوسي و شاهنامه) 1349( يغمايي، حبيب -31
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∗∗∗∗علي اكبر قاسمي گل افشاني

از شاهنامه چه مي توان آموخت؟
چكيده

شـاهنامه  . ي فردوسي ، نامه ي فرهنگ و فرهنگ نامه ي هويت ايرانيـان اسـت  » شاهنامه  «
تنها جنگ نامه نيست، در كنار جنگ ها و دالوري هاي شاهان و پهلوانـان آن مـي تـوان مفـاهيم        

شـاهنامه بـا    . را مشاهده كرد  ...  ، خردورزي ، وطن ، شادي و         پرستش يزدان پاك  : بلندي همچون   
فرازنده «و  » فروزنده ي ماه و ناهيد و مهر        «خداوندي كه   . آغاز مي شود  » خداوند جان و خرد   «نام  

خداونـد  «بعـد از سـتايش    فردوسـي  .است» نگارنده ي بر شده پيكر    « و  » ي تاج و تخت و كاله       
خردي كـه   .  به ستايش خرد اين بهترين نعمت ايزدي مي پردازد         خردمندانه» كيوان و گردان سپهر   

يكي از اصول مهـم و محـوري شـاهنامه          . چشم جان است و راهنما ؛ دستگير است به هر دو سرا             
جشن و شادي نيـز  . از صفات نيك شاهان خوب شاهنامه اجراي عدالت است        . عدالت گستري است  

. ما در شاهنامه به چند جشن بزرگ بـر مـي خـوريم   . در شاهنامه بسيار مورد توجه قرار گرفته است     
بزرگان و پهلوانان شاهنامه براي نام نيكو نيز ارزش وااليي قائل مي شدند؛ براي رسيدن بـه نـام و              

پس بسيار . حفظ آن به جنگ و مبارزه مي پرداختند؛ زندگي را در گرو داشتن نام نيكو مي پذيرفتند 
مـا در ايـن مقالـه    .  نامه مراجعه كنيم و از آن درس بگيـريم ضروري است بر ما كه به اين فرهنگ    

سعي داريم به چند مفهوم برجسته و شاخص حاكم بر روح شاهنامه بپردازيم تا چه قبول افتد و چه                   
.در نظر آيد

 شاهنامه ، يزدان ، خرد ، عدالت ، شادي ، نام ، وطن: ها كليدواژه
مقدمه
اب ــابش آفتـــاران وز تــبراب ــــردد خـــاد گـــاي آبــبناه
ابد گزند ـه از باد و باران نيــكد ـــم كاخي بلنــدم از نظـي افكنـپ

ده ام ـم سخن را پراكنـكه تخده ام ـن زنــرم از اين پس كه مـنمي
پس از مرگ بر من كند آفرين  هرآن كس كه دارد هوش و راي ودين 

)538: همان (

∗  سوادكوه مازندران  دبير آموزش و پرورش
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فقط داستان جنگ هـا و پيـروزي هـاي          «شاهنامه اين كتاب مقدس و هويت نامه ي ايرانيان          
 هاي آن   رستم نيست بلكه سرگذشت ملتي است در طول قرون و نمودار فرهنگ و انديشه و آرمان               

يعني مردمي را نشان مـي دهـد كـه در راه            . برتر از همه كتابي است در خور حيثيت انسان        . هاست
آزادگي و شرافت و فضيلت تالش و مبارزه كرده ، مردانگي ها نموده انـد و اگـر كاميـاب شـده يـا                  

ز ايـن رو    ا. شكست خورده اند با مرگشان آرزوي دادگري و مروت و آزادمنشي را نيرو بخشيده انـد               
شناختن اثر بزرگ فردوسي و به روح و جوهر آن پي بردن براي مردم ايران وظيفه اي است خطيـر        

)44:1379يوسفي،(» .و دلپذير
اگر تماشا و گشت و گذاري به بوستان با طراوت شاهنامه ي فردوسي داشته باشيم مي تـوانيم   

پرستش يزدان پاك ، خرد ورزي  :  گل هايي ؛ نظير. گل هاي رنگارنگ و خوشبوي فراواني بچينيم 
... .، عدالت گستري ، شادي و 
 پرستش يزدان پاك

فروزنده ي مـاه و ناهيـد و        «خداوندي كه   . آغاز مي شود  » خداوند جان و خرد   «شاهنامه با نام    
.است» نگارنده ي بر شده پيكر « و » فرازنده ي تاج و تخت و كاله «و » مهر 

:ين بر كردگار دادگر آغاز مي شودنامه ها در شاهنامه با آفر
پديد آوريد اندر او زشت و خوبردمند بنوشت خوبـــر خـــدبي

رسزو ديد پيدا به گيتي هنـــــكرــر دادگــرد بـنخست آفرين ك
) 147:1376فردوسي ، (

ايش رستم انسان كامل و آرماني شاهنامه وقتي از مهلكه ها سربلند بيـرون مـي آمـد بـه سـت                    
.جهان آفرين مي پرداخت

:بعد از رهايي از چنگ سهراب
ده باز يابد روانــــــان شــچنوي آب روان ــــد ســـان بشـخرام

به پيش جهان آفرين شد نخستبخورد آب و روي و سر و تن بشست
) 196: همان(

بعد از خان سوم
ه زور جهانبان نجستجهان جز به آب اندر آمد سر و تن بشستــب

و دادي مرا دانش و زور و فرـــتبه يزدان چنين گفت كه اي دادگر
) 140: همان(

شاهان و پهلوانان شاهنامه معتقد بودند كه پيروزي و فر و دسـتگاه بخشـشي اسـت از سـوي                    
.خداوند



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٥٠٣

فريدون 
كبر آرم ز ايوان ضحاك خابپويم به فرمان يزدان پاك

 ) 22:همان(
:رستم

هم او آفريننده ي ماه و هوركزويست پيروزي و فرّ و زور
) 194: همان(

ناسپاسي به يزدان و دور گشتن از راه او نيز در شاهنامه عواقب شومي بـه دنبـال دارد ؛ پايـان      
:كار جمشيد را مي خوانيم كه 

...د ناسپاســ بپيچيد و شزيزداناسـزدان شنـرد آن شاه يــي كـمن
شكست اندر آورد و برگشت كارار ــــون بپيوست با كردگـــمني چ

چو خسرو شدي بندگي را بكوش وهوشگوي با فرّچه گفت آن سخن
به دلش اندر آيد ز هر سو هراسبه يزدان هرآن كس كه شد ناسپاس

ي فروز ــهمي كاست آن فرّ گيتون گشت روزـــبه جمشيد بر تيره گ
 ) 14:همان(

:در مورد كاوس شاه هم مي خوانيم كه 
اد دشتـ همان عهد او گشت چون بهر آن كس كه از راه يزدان بگشت

رده راه ــــــ به فرمان ابليس گم كاه ـدي كه كاوس شـــا شنيــهمان
در آبـــــ به زاري به ساري فتاد اناب ـد به پرّ عقــهمي به آسمان ش

ردـاهي مر او را سپـــــشبستان شردــو زادي ببـــــاوران ديـز هام
دـه دوده زير و زبر گشته شـــــهمدـــــه آزار او كشته شـاوش بـسي
تـــد گذشـرد در او نشايـه گــــ بدار گشتــو ز عهد جهانـي كـكس

) 716: همان(
خرد ورزي

بـه نـام    «س رفيع دارد ؛ فردوسي ، گرامي نامـه ي خـود را بـا                در شاهنامه مفهومي ب   » خرد«
خردمندانـه بـه   » خداوند كيوان و گـردان سـپهر  «بعد از ستايش . آغاز مي كند» خداوند جان و خرد  

خردي كه چشم جان اسـت و راهنمـا ؛ دسـتگير          . ستايش خرد اين بهترين نعمت ايزدي مي پردازد       
:است به هر دو سرا 
رد را به از راه دادـايش خـــسته ايزد بداد ــ چرـــخرد بهتر از ه

خرد دست گيرد به هر دو سرايرد دلگشايــاي و خـــخرد رهنم
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وزويت فزوني وزويت كمي استي استــاني وزويت غمـازو شادم
ي شادمان يك زمانــنباشد همن روان ــرد روشـــرد تيره و مـخ

ر خوردـا ز گفتار او بـــــانكه دردـرد خــد مـچه گفت آن خردمن
دلش گردد از كرده خويش ريشدارد ز پيش ــو خرد را نـي كـكس
ان خويش بيگانه داند وراـــهمراد وـــوانـــوانه خــوار ديـهشي

اي دارد به بندــــگسسته خرد پد ـراي ارجمنـر دو ســازويي به ه
ان جهان نسپريتو بي چشم شادون بنگري ــچخردچشم جان است
نگهبان جان است و آن سه پاساسـرد را شنـــنخست آفرينش خ

گمان كزين سه رسد نيك و بد بيوزبان توچشم است وگوشپاسسه
 ) 1:همان(

اگر سخن با خرد يار شود مايه ي آسودگي و          : فردوسي در سر آغاز داستان سياوش مي فرمايد       
:آرامش روان است

ش بردـراينده رامــ روان س با خردسخن چون برابر شود
) 201: همان(
:در بعضي از نامه هاي شاهنامه هم بعد از ستايش يزدان ؛ ستايش خرد آمده است

سخن هاي آگنده رابر فشاندواندــر پژوهنده را پيش خــدبي
ردــز وام خرد جانش آزاد كاد كردـــريننده را يــنخست آف

ابر شاه تركان نيايش گرفتا ستايش گرفتاز آن پس خرد ر
) 258: همان     (

پيـر  » قبـاد «پهلوانان شاهنامه خرد ورزي را به همديگر توصيه مي كردند؛ به عنـوان نمونـه،                
» قارن«، پهلوان توراني و فرزند ويسه ، برود ، به برادر خود        » بارمان«وقتي كه مي خواهد به جنگ       

:وصيت مي كند
برادر به جاي است با برز و شاخان فراخ ــــ روم زين جهاگر من

اني كندـــــم مهربـپس از رفترواني كندــــيكي دخمه ي خس
د خواب ـاي جاويـ تنم را بدان جسرم را به كافور و مشك و گالب

ود باشــ هميشه خرد تار و تو پاش ــدر ود بــسپار اي برادر تو پ
) 106: همان(

:رستم هم در نبرد با اسفنديار ، وي را به رعايت خرد توصيه مي كند
خرد را مكن با دل اندر مغاكبترس از جهان دار يزدان پاك
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پي پوزش و نام و ننگ آمدمدمــمن امروز نز بهر جنگ آم
دو چشم خرد را بپوشي هميي ـتو با من به بيداد كوشي هم

 ) 749: همان (
م در جايي ديگر خطاب به فرزندش فرامرز ، خرد را به همراه گوهر و هنر و فرهنگ شرط                  رست

:دالوري مي داند
كه هر كس كه سر بر كشد ز انجمنن ـرو پيلتـان زد بـيكي داست

ارـــــر يار و فرهنگش آموزگــهندار ــــايد و گوهر نامــخرد ب
رّ و پا آوردـــــــــود پـــدالور شچو اين گوهران را به جا آورد 

 ) 276:همان(
عدالت گستري 

از صـفات نيـك شـاهان خـوب         . يكي از اصول مهم محوري شاهنامه عدالت گـستري اسـت          
هوشنگ وقتي به جاي نياي خود كيومرث تاج بر سر مي نهد خـود را              . شاهنامه اجراي عدالت است   
:مجري عدالت معرفي مي كند

چنين گفت بر تخت شاهنشهيه مهيو بنشست بر جايگاــ چ
رواــــــجهاندار پيروز و فرمانه بر هفت كشور منم پادشاــك

به داد و دهش تنگ بستم كمرزدان پيروز گرــرمان يــ به ف
ردـهمه روي گيتي پر از داد كوزان پس جهان يكسر آباد كرد

 ) 9:همان(
روز خجسته در آغاز مهر ماه به رسم كيان تاج بر سر وقتي فريدون بر ضحاك كامگار شد ، به        
:نهاد و به گرد پادشاهي به گردش در آمد و 

هر آن بوم و بر كان نه آباد ديددـــداد ديــ هر آن چيز كز راه بي
ك از ره هوشياران سزدـــچنانبه نيكي ببست از همه دست بد

 و گلبن بكشتبه جاي گيا سروه سان بهشتـبيار است گيتي ب
) 32: همان(

:»جهان را سراسر همه مژده داد« منوچهر وقتي ديهيم شاهي بر سر نهاد 
يـــي و فرزانگــــــي و پاكـــ به نيكه آيين و مردانگي ـــــبه داد و ب

...همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر منم گفت بر تخت گردان سپهر
...ه كنمــــــ زمين را به كين رنگ ديبه كنمـــت كوتبدان را ز بد دس

 ) 56:همان(
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:وصيت آخر كيقباد به كيكاووس دادگري است
 ز هر كس نيابي به جز آفرينتو گر دادگر باشي و پاك دين 

ر آري يكي تيغ تيز از نيامــ  برت را به دامـو گر آز گيرد س
 ) 129:همان(

:خسرو نيز چو تاج بزرگي بر سر نهاد ، عدل و داد را پيشه گرفتكي
به آباد و ويراني اندر گذشتر بگشتـهمه بوم ايران سراس

ودـتبه بود و ويران ز بيداد بهر آن بوم و بر كان نه آباد بود
زداد و زبخشش نيامدش رنججـاد كردش ز گنـدرم داد و آب

 ) 306:همان(
 شادي

فردوسـي در پايـان داسـتان        . ن و شادي در شاهنامه بسيار مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت             جش
:سياوش به ما اندرز مي دهد كه در باغ جهان به دنبال شادماني باشيم

ويـاغ جهان برگ انده مبـــبه بو از وي به جز شادماني مجويــ ت
گــــي همي روزگار درنــنبينر تاج داري و گر دست تنگــــاگ

به جز تنگ تابوت جاي تو نيستمرنجان روان كين سراي تو نيست
) 271: همان(

:از زبان  ايرج مي خوانيم كه به پدرش فريدون مي گفت
نگه كن بدين گردش روزگارچنين داد پاسخ كه اي شهريار 
خردمند مردم چرا غم خوردكه چون باد بر ما همي بگذرد

 ) 39:همان(
وقتي هوشنگ ، آتـش آن فـروغ ايـزدي را           . ما در شاهنامه به چند جشن بزرگ بر مي خوريم         

پديد آورد ، جهاندار جهان آفرين را نيايش كرد و آفرين خواند و جشن فرخنده اي بر پا نمـود و آن                      
:را سده نام نهاد

ان شاه در گرد او با گروهــهموهـشب آمد بر افروخت آتش چو ك
سده نام آن جشن فرخنده كردردآن شب و باده خورديكي جشن ك

ي باد او چون دگر شهريارــبسار ـگ ماند اين سده يادگـــز هوشن
ي به نيكي ازو ياد كردـــجهانردــردن جهان شاد كــــكز آباد ك

) 10: همان(
:ردني ها را به جاي آوردجمشيد  نيز بعد از اينكه كارهاي مملكت را سر و سامان داد و همه ك
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چه مايه بدو گوهر اندر نشاخترّ كياني يكي تخت ساختـفبه 
ردون بر افراشتيـزهامون به گون خواستي ديو برداشتي ـكه چ
ان رواـاه فرمــــنشسته برو شان ميان هواـورشيد تابــ چو خ

ت او ـده از بخـشگفتي فرو مانجهان انجمن شد برآن تخت او 
و خواندندـــمر آن روز را روز ندـاندنــــد بر گوهر افشـيجمش

نــــبر آسوده از رنج روي زمين ـــز فروديــو هرمـسر سال ن
مي و جام و رامشگران خواستندار استندـادي بيــه شـبزرگان ب

به ما ماند از آن خسروان يادگار ار ــچنين جشن فرخ از آن روزگ
)13: همان(

فريدون وقتي در آغاز مهرماه تاج كياني بر سر نهاد ، مردم را به جشن و شادي  فـرا خوانـد و                       
:جشن مهرگان را مرسوم ساخت

ه عنبر و زعفران سوختندــ  همش افروختندـــا آتـبفرمود ت
تن آساني و خوردن آيين اوستست                         پرستيدن مهرگان دين او

 ) 31:انهم(
در چند جاي ديگر شاهنامه هم مـا    . جشن و شادي در شاهنامه به اين موارد خالصه نمي شود          

:شاهد جشن و سرور و شادماني هستيم؛ نظير
بازگشت سياوش از زابل
مي و رود و رامشگران خواستنددـ به هر جاي جشني بيار استن

رد از مهانكسي پيش از وي نك يكي سور فرمود كه اندر جهان
 ) 205:همان(

:عبور سياوش از آتش
همه كام ها با سياوش براندد ـي آورد و رامشگران را بخوانـ م

د و كليدـــنبد بر در گنج بن سه روز اندر آن سور مي دركشيد
 )216:همان(

نامداري و نام آوري
اليي قائل مي شدند؛ براي رسيدن به نـام و  بزرگان و پهلوانان شاهنامه براي نام نيكو ارزش وا      

حفظ آن به جنگ و مبارزه مي پرداختند؛ زندگي را در گرو داشتن نام نيكو مي پذيرفتنـد ؛ مـرگ را        
بر ننگ و بي نامي ترجيح مي دادند؛ رستم پهلوان آرماني شاهنامه در برابر تقاضـاي اسـفنديار مـي       

:فرمايد
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ان كنمـــ ديدار تو رامش جبهتو فرمان كنم ز من هر چ خواهي
اري بودـــشكستي بود زشت ككز بند عاري بود دـــــــمگر بن

كه روشن روانم برين است و بسس ــد كـــــنبيند مرا زنده با بن
 )726:همان(

:در همين  داستان از زبان رستم مي خوانيم كه 
يــبه جز مردمبه گيتي نماند  جهان يادگار است و ما رفتني 

مرا نام بايد كه تن مرگ راستتــبه نام نكو گر بميرم رواس
 ) 747:همان(

 وطن
به خاطرش با رنـج و      . معتقد بود » چو ايران مباشد تن من مباد     «استاد كم نظير توس به اصل       

 پهلوانـانش   .سختي فراوان كاخ بلند شاهنامه را پي افكند و جان دوباره اي بـه كالبـد آن بخـشيد                    
براي حفظ آن جنگيدند و سختي و رنج و بال ديدند و جان تقـديم كردنـد و مردمـانش نيـز بـراي                        

. نجات آن ميان بستند
وقتي كاوس در جنگ شاه هاماوران اسير بود افراسياب ، گـران لـشكري سـاخت و بـه ايـران            

:حمله آورد ايرانيان به خواهش به نزد رستم جهان پهلوان رفتند
و گم شد سر تاج كاوس شاهــچاهـي پنــاشـو بــرا زبدها تكه ما 

ران شودـــام پلنگان و شيــكنودـران شــدريغ است ايران كه وي
اران بدي ــــه شهريـــنشستنگديـواران بـــ همه جاي جنگي س

گ اژدهاست ــنشستنگه تيز چنكنون جاي سختي و رنج و بالست
ود دستگيرـــا را بــبدين رنج مت شيري كز پلنگان بخوردســـكس
ن رنج پرداختنـــويش از ايــدل خن ـــد انداختـون چاره اي بايـــكن

) 160: همان(
 بي اعتباري جهان و مرگ

فردوسي معموالً در شاهنامه بعد از مرگ شاهان و پهلوانـان و نامـداران مـسأله بـي اعتبـاري                    
بعد از سر آمدن روزگـار كيـومرث   . و سخنان نغزي را بيان مي كند جهان و مرگ را پيش مي كشد        

:مي فرمايد
 نماند بد و نيك بر هيچ كسجهان سربه سر فسان است و بس 

 ) 9:همان(
:و در پايان كار فريدون مي فرمايد
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 به تو نبست مرد خردمند شاد اد ــا سراسر فسوسي و بــجهان
) 55: همان(

:تعبير مي كند» شكار«و از انسان به عنوان » صياد«فردوسي از مرگ به عنوان 
شكارست و مرگش همي بشكردكسي زنده بر آسمان نگذرد 

) 106: همان(
:و

گهي ناز و نوش و گهي درد و رنجچنين است رسم سراي سپنج 
ردـــشكارست مرگش همي بشكسر انجام نيك و بدش بگذرد

 ) 160:همان(
:و

سري زير تاج و سري زير ترگشكاريم يكسر همه پيش مرگ
 ) 198:همان(

:فردوسي در براعت استهالل داستان سهراب داد سخن را درباره ي مرگ داده است
اك افكند نارسيده ترنجــــبه خج ـد بادي بر آيد ز كنـــــر تنـاگ

ش ار بي هنرــــد دانيمــهنرمنر  ـادگاره خوانيمش ار دــــستمك
ريادچيستـهمه بانگ وفزداداينرگ دادست بي داد چيستـاگر م
و را راه نيستــدر تـ             بدين پرده انان تو آگاه نيستـن راز جـــ از اي
ن در راز بازـد ايـــبه كس بر نشراز ــــه فــا در آز رفتــــه تـهم

ر سرايــو آرام يابد به ديگــــچر بهتر آيدش جاي ــــگبه رفتن م
اكـرتوت بـــــ ندارد ز برنا و فش هولناكـــرگ چون آتــدم م

رگ تنگـ بر اسب فناگر كشد مگـ در اين جاي رفتن نه جاي درن
 جو داد آمدش جاي فرياد نيستچنان دان كه دادست و بيداد نيست

چو اندربدن نيست برگدان يكيرگ ــك مــ پيري به نزديجواني و
ده ايـو بنـتو را خامشي به كه تان گر آگنده ايــــور ايمــدل از ن
ستـانت با ديو انباز نيـــ اگر جن كار يزدان تو را راز نيستـــبر اي

ريـام نيكي بر خود بـــ سرانج به گيتي در آن كوش چون بگذري
 ) 172:همان(

حسن ختام اين گفتار شعري اسـت از اسـتاد دكتـر پرويـز ناتـل خـانلري در بـاره ي عظمـت             
:فردوسي 
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ر نزاد پسرــران چون او دگـكه مام ايي     ـم سترگ فردوســـ بزرگوار  حكي
رـران شوري عظيمش اندر سـزمهر ايو گشاده زبان و راد و سخن پرور دلير 
ازي آزرده بود و خسته جگرـزترك و تادر زاد ـــه او ز مـان ايران آنگه كرو
رــــر اثــرام و اردشيـنهفته پاك زبهد و كيقباد نشان ـنده هيچ ز جمشينما
ر اندرـه زير ابــــچو مهر ماند پنهان بد وي را كه فـر ملك كيان ـند نامپس
كند به شعر خوش خويش زنده بار دگر آن دليران را عزيمت كـهن نهاد بر آ

بود به هر قدمش در كمين ، هزار خطراست خطيردرپيشاين سانكاريكراكه
ر و ز شومي اختر ـــروي سپهــــزكجبسي رنج برد و سختي ديد به دورعمر

ر بر او نيافت ظفرـــد آخــي بكوشيبسسپهر خواست كه او را در آورد از پاي 
كه چون عروس بيار است آن مهين دفترران مايه اندر اين سي سال عمرگنهاد
منگر سرسريبهسخن اين ساناينتو اندرج،اندك نيست             ـسي ساله رنركاريزبه

)352:1379رستگار فسايي ، ( 
منابع

:  ، تهـران  احوال و آثار دكتر پرويز ناتل خـانلري      ) 1379(ور   رستگار فسايي ، منص    -1
.انتشارات طرح نو

.نشر قطره: ، تهران  شاهنامه) 1376( فردوسي ، ابوالقاسم-2
.انتشارات علمي:  ، تهران چشمه روشن)1379( يوسفي ، غالمحسين-3



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٥١١

∗∗∗∗دكترحميدرضا قانوني

امروز نگاه شاعران ديروز و ازفردوسي و شاهنامه 
)بررسي محبوبيت وجايگاه فردوسي در شعر برخي از شاعران گذشته و امروز(

چكيده
حكيم ابوالقاسم فردوسي شاعري است كه در عصر خويش كمتـر مـورد توجـه شـاعران قـرار                  
گرفته است؛ در حقيقت اگر فردوسي در دوره هاي بعد مورد توجه قـرار مـي گيـرد يـشتر مرهـون                      

در شعر پارسي به يقين نقشي كه فردوسـي در          . سداشت زبان و ادب پارسي است     جاودانه كردن و پا   
فردوسـي  . تعالي شعر دارد در هيچ عصر و زمان ديگري براي هيچ شاعر ديگر، قابل تـصور نيـست                 

شاعري خرد گرا، دانا، آگاه و انديشه ور است؛ كالم او كالم آشنا و انديـشه هـاي او انديـشه هـاي                   
كالم او سبب آگاهي و كمـال بـشري       . در مقابل اعراب و تحقير هاي آنان است        ايراني آن روزگاران  

است؛ پايمردي او در حفظ زبان و انديشه ي ايراني بي نظير است و اين موضوع تا حـد زيـادي بـه            
اما آنچه كه بيش از همه در ايـن         . چگونگي منش و انديشه او نسبت به ايران و ايراني بستگي دارد           

. ست، جايگاه او در عصر خويش و در اعصار ديگر در نزد شاعران شعر پارسي استجا مورد توجه ا
با مطالعه ي ديوان شاعران مي توان به جايگاه او در پهنة ادبيات پارسي ـ از گذشته تـا عـصر    

در اين مقاله جايگاه فردوسي در عصر او و در ديگر اعصار از البه الي ديـوان        . حاضرـ  دست يافت   
ا، آنجا كه نام او آمده است يا به او و داستان هاي زندگي او و شاهنامه اشـاراتي شـده             ها و كتاب ه   

.است، مورد بررسي قرار مي گيرد
.فردوسي،زنده، بهار، شاهنامه، وصف :  هاكليد واژه

مقدمه 
ابوالقاسم فردوسي از شاعران برجسته و آغازگر در ادبيات پارسي اسـت؛ در مـورد ايـن شـاعر                   

ديشة او هم در كتاب ها و مقاالت بسيار سخن گفته شده است و هـم در كنگـره هـا و                      زندگي و ان  
همايش ها سخن رفته است؛ با اين حال با مطالعة يگانه اثر سترگ اين شاعر بزرگ به نكته هـاي                    

.جديد و جالب توجهي مي توان دست يافت

∗ دانشگاه پيام نور نجف آبادعضو هيأت علمي
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گوناگون جستجو كـرد؛  رواني و دلنشيني كالم فردوسي را بايد در موضوعات متفاوت و اسباب             
در اين مقاله به جايگاه او در شعر فارسي اعم از شعر  شاعران دوستدار او يا آنـان كـه فردوسـي را                        
رقيب خويش دانسته اند ـ كه البته بي مايه و بي پايه ادبي اسـت و ديگـر شـاعران و بـه عبـارتي       

.ديدگاه ديگر شاعران در مورد او ـ  خواهيم پرداخت
 بايد گفت در مقايسة شعر فردوسي و شاعران هـم عـصر او مـي تـوان بـه                    در رويكرد نخست  

:چنين نتايجي دست يافت
مي نمايد از ايـن   زبان بسياري از اين شاعران در قياس با كالم فردوسي كهن تر و قديمي تر          -1

رو كالم فردوسي روان و شيواست؛ اين موضوع سبب سادگي كالم او مي شود به خصوص كه اين                  
 ها در سايه ي همه فهم بودن كالم او، شاهنامه را دلپذير و زيبا مـي كنـد و ايـن جـداي از        ويژگي

. شكل داستاني  شاهنامه است
در شعر معاصران او بسيار محـدود و معـدود اسـت    ... تأثير منابعي چون قرآن، احاديث، اخالقيات    -2

ان است هر چنـد در نگـاه اول   حال آن كه اين موضوعات در شاهنامه در ال به الي داستان ها فراو 
.ممكن است به چشم نيايد

قالب رايج مثنوي در اين دوران كم تر ديده مي شود اگرچه قالب شاهنامه مثنـوي اسـت و مـي         -3
توان از چند مثنوي ديگر اين عصر هم سراغي گرفت با اين حـال بـه نظـر، مثنـوي در قيـاس بـا                     

 است و فردوسي شاعري درباري نيست هرچند او بـه           قصيده به مراتب بيشتر مورد توجه دربار بوده       
.خوبي در مثنوي موضوع وصف را به كمال رسانده است

از موفقيت هاي فردوسي آن است كه بر خالف بسياري از هم عصران خـويش بـه قالـب داسـتان                    
توجه خاصي داشت اين موضوع در كنار عالقه ي او به تاريخ و زبان ايران سبب جاودانگي كالم او                   

.شده است
فردوسي در آيينة ديگران   

در ايـن بـين از نزديـك        . شاعران و نويسندگان بسياري به فردوسي و شعر او اشاره كرده انـد            
ترين شاعران به زمان او چون فرّخي تا چند سده سال پس از او چون جـامي و نيـز عـصر حاضـر                        

به خوبي مي توان دريافت كه فردوسي با مطالعة ديوان شاعران . افرادي چون بهار از او نام برده اند
تأثيري غيرقابل انكار بر شاعران داشته است؛ اين تأثير در برخي از آنها كامالً بارز و روشن اسـت و   

ايـن در حـالي   . در برخي ديگر نسبتاً پوشيده و تنها به صورت استقبال و تضمين مشاهده مي شـود   
يژه در قرن دهم تا دوازدهـم رايـج اسـت، جـدا     است كه ما نظيره گويي و مشابه سرايي را كه به و       

.كرده ايم
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بسياري از شاعران پس از فردوسي هر يك متناسب با جايگاه و هنروري خـويش از فردوسـي     
:نام برده اند؛در يك تقسيم بندي اصولي مي توان اين ياد كردها را چنين بررسي كرد

...نقش فردوسي در زنده سازي زبان، انديشه و -1
اري از شاعران از اين رو از فردوسي نام برده اند كه او را بنا نهنده ي اساس نظم فارسـي                    بسي 1-1

از اين رو مشاهده مي شود كه برخي فردوسي را خداوندگار خـرد، انديـشه و سـخن مـي            . مي دانند 
. اين رويكرد در شعر بيشتر شاعران زبان فارسي به ويژه شاعران دوران معاصر ديده مي شود                . دانند

:يش در مورد فردوسي چنين مي گويدهار در يكي از قصايد خوب
اظ دري       ــ  زنده كرد آن جمله فردوسي به الف1-1
  اينت كرداري شگرف و اينت گفتاري متين1-2

 )663 :1368بهار،  (
در اين بيت كه در ادامه ي ابيات ديگري در مدح فردوسي آمده است، بهـار بـه همـت واالي                     

دوسي و عزم متين او درحفظ اين ميراث گران بها اشاره دارد؛ بهار در ابيات ديگر اين شـعر او را                     فر
خداي شعر و گفتار دري مي داند و از اين كه او را همان رضوان يا نگهبان بهـشت بداننـد، اظهـار                       

:شگفتي نمي كند
 گفتار دري  كاو بود بي شبهه رب النوع ني عجب گر خازن فردوس فردوسي بود   

 ) 668:همان(
وي در قصيده اي ديگر مي سرايد 

  نعوذباهللا پيغمبر است اگر نه خداست به صد نشان هنر انديشه كرده فردوسي         
)343:همان (

اين بيت اشاره به همان جايگاه فردوسي در پهنه ي وصـف دارد؛ وي در جـايي ديگـر همـين             
:مضمون را چنين مي آورد

   رتبه ي داناي طوسي رتبه ي پيغمبرياهنامه هست بي اغراق  قرآن عجم     ش
 )667:همان (
قـصيده ي  «طغرل احراري از شاعران معاصر تاجيك در يكي از شـعر هـاي خـويش بـه نـام                   

ضمن اشاره به شاعران بزرگ زبان و ادب پارسي، با درد و دريغ از عدم حـضور فردوسـي                   » بزرگان
:چنين مي نالد

          آه كه فردوسي و وطواط كو؟                     حضرت سعدي و نظامي كجاست؟          
 )230 :1990طغرل احراري،(
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آن گاه پايه و اساس شعر در زبان فارسي را  چهار شاعر چيره دست مـي دانـد كـه برتـرين و                        
و معتقد است كـه بـه      ) رندسعدي، نظامي و انوري سه ديگ     (نخستين آن ها را فردوسي ذكر مي كند       

:خاطر او زبان فارسي چنين شيرين و شكرين است
   جهان نظم را سلطان چهــــــــارند           كه هريك باغ دانش را بهـــــارند     
     اول فردوسي آن كز خاك طوس است           از او روي سخن روي عروس است 

) 272: همان(
واني بهار به وصف فردوسي و بزرگي هاي او مـي پـردازد؛ ايـن موضـوع             اديب الممالك به فرا   

بيشتر به خاطر آن است كه در عصر او شاهنامه به زيور طبع آراسته مي شود؛ وي در وصـف چـاپ          
: شاهنامه فردوسي امير بهادري مثنويي دارد كه برخي از ابيات آن چنين است 

ن تخم كشت ــ ابوالقاسم  طوسي اي          در اين باغ آراسته چون بهشت    
... ردـــ            چو زين نامه گيتي پر آواز كرد                  ابر نام محـــــمود ســـاز ك

ارـــده را روزگــاگر شاه غــزنه سرانجام كار                 سيـه كـــرد گوين             ...
ت ــان گرف           به هشياري آيين مستــ زيردستان گرفت                   ز كـــژي ره

خواستخستهتنش            هم از پايه وز ماية وي بكاست                  هم از پاي پيالن
)666: همان(

وي ضمن اشاره به داستان او با محمود غزنوي و بي مهري او به فردوسـي، گلـزار ادب را بـه            
ل مانند مي كند و فردوسي را باغبان اين گلستان مي داند و به درستي معتقد است كه            باغي پر از گ   

زبان فارسي از او سرچشمه گرفته است و هيچ كس جز او نمي توانست اين گونه زبان را به كمـال                   
:برساند و اين دانه را پر ثمرگرداند؛ سپس مي گويد

             بماند از سخنگو يكي نام نيك             كهن شد شه غزنه را نام ليك        
)                  همان(

.زنده بودن ايران با تحمل رنج ابرمرد زبان فارسي،فردوسي
 اين موضوع نيز در شعر فارسي قابل تأمل است؛ بهار اين موضوع را گسترده تر و جامع تـر از                

ياد مي كند و معتقد است هيچ كس به مقام        ديگران عنوان كرده است او بارها به نيكي از فردوسي           
: واالي او در ادب فارسي نمي رسدو منزلت

 ثنا كنيم تو را تا كه زنده ايم به دهر  
              كه شاهنامه ات اي شهره مرد محيي ماست

)343: بهار (
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و مـاجراي ناكـامي او      و در جايي ديگر با كمـال حـسرت از پيـشامد هـاي زنـدگي فردوسـي                   
: مي سرايد

زنده شد ايران  ازين شهنامه گرچه شاعرش      
          خون دل خورد و نديد از بخت الّا مدبري

)669: همان(
... .و ) اعم از تاريخي، افسانه اي و اساطيري(جاودانگي نام پهلوانان و پادشاهان 

كي از موضوعاتي كه مورد توجه بسياري از شاعران زبان فارسي بوده است خلود نام          ي
اين افراد چه پادشاه و چـه پهلـوان   . كساني است كه در اثر جاودان فردوسي از آن ها ياد شده است   

همگي با قريحه ي شگفتي آفرين فردوسي جاودان شده اند و از اين رو بايـد سـپاس دار فردوسـي       
:ان ساوجي در اين خصوص مي سرايدباشند؛ سلم

باقي به قول شاعر طوسي است در جهان   
                  ناموس و شير مردي كاوس و تهمتن 

)            587 : 1336سلمان ساوجي،  (
       و ملك الشعراي بهار در يكي از قصايد خويش آنجا كه خطاب بـه سـرزمين خراسـان و                  

:بزرگان آن ديار سخن مي گويد، خلود نام غزنويان را در اثر وجود شاهنامه مي داند
آل سامان ز تو و دولت غزني ز تو بود          وز تو شهنامه بر اوراق ابد شد مسطور

)782:بهار(
م براي زنده كـردن نـا  :  قاآني نيز در مهارت فردوسي كالم را بدانجا مي رساند كه معتقد است          

:رستم شاعري بايد چون فردوسي باشد تا اين مهم را به انجام رساند
       شاعر ماهر چو فردوسي ببايستي همي           تا به دهر اندر خبر ماندي ز گرد سيستان

)654: 1336قاآني، (
جليل از فردوسي و بزرگ دانستن اوت

بيـشتر شـاعران و     . اشـد كمتر شاعري است كه زبـان بـه مـدح و ثنـاي فردوسـي نگـشوده ب                 
نويسندگان پس از فردوسي مستقيم يا غير مستقيم از مقام واالي فردوسي و ستودن اين مقـام بـه             
وجد آمده اند؛ در زير به برخي از اين ستايش گري ها در شعر شاعران به صورت موضـوعي اشـاره                    

.مي شود
واندن فردوسي و طلب رحمت براي او پاكزاد خ

كه بسيار به حكيم فردوسي نزديك است؛ اين نزديكي به حـدي اسـت            سعدي از كساني است     
كه وي وزن برترين مثنوي خويش را همسو با شاهنامه بحر متقارب انتخـاب مـي كنـد؛ جـز ايـن                      
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موضوع وي مي كوشد تا گاه از كالم او نيز تـأثير بپـذيرداز ايـن رو در دوبيـت كـامالً آشـنا بـراي                   
:ي او طلب رحمت مي كندهركس، ضمن تضمين از حكيم طوس، برا

              چه خوش گفت فردوسي پاكزاد                     كه رحمت بر آن تربت پاك باد
)78: 1369سعدي، (

نخست آن كه كالم فردوسي براي سعدي كـه خـود           :  اين تضمين دو نكته را آشكار مي سازد       
ه است؛ ديگر آن كه سعدي خود فارغ يكي از قلّه هاي زبان آوري است بسيار خوش و دلنشين افتاد          

.از هر گونه غرض ورزي و برترانگاري مذهبي، احترامي زايد الوصف براي فردوسي قايل است
جالب آن كه ايرج ميرزا نيز با آنكه چاشني كالمش طنز و البته گاه هجو و هزل است،در قطعه       

كومت مواجب مرمت بناي فردوسي از اين كه ح» انتقاد از سازندگان آرامگاه فردوسي «اي با عنوان    
را خرج خود و مقوله هاي بي اهميت مي كند حكومت و دست اندركاران را به باد انتقاد مي گيرد و                     

: به سختي بر مي آشوبد و در هجو اين قوم چنين مي سرايد
 شايد از خود دو سه پارك دگر آباد كننديم         يك وجب ساخته آخر نشود قبر حكــ.    ..

اش اين روح گــــرامي را آزاد كنندــتعب است          ك   روح فردوسي از اين زن جلبان در
قبر فــــردوسي طــوسي را آباد كنندنـ  زنده در قبر كنند اهــــــــل ادب را ليك

ماد كنند  مبلغي پول بگيرند به اين اســم ز خــــلق           بعد خرج پســر و دختـــر و دا
)181: ايرج ميرزا،بي تا(

حكيم بودن  فردوسي
حكيم در اعصار گذشته اصوالً به كسي اطالق مي شد كه همه ي علوم زمـان خـويش را بـه                    

پس از قرن ششم بـه علّـت گـستردگي و پويـايي      . خوبي مي دانست و بر آن ها مسلّط و چيره بود          
شاعران همگـي  . جمله ي اين حكما فردوسي استاز . علوم اين لقب به كمتر كسي داده شده است  

از آن جمله سوزني    . با عظمت و عزّت از شاعر طوس ياد كرده اند و او را با عنوان حكيم ستوده اند                 
سمرقندي در قصيده اي در مدح تمغاج خان با اشاره به شخصيت هاي اسـاطيري و حماسـي، ايـن         

:چنين از فردوسي نام مي برد
مه ي فردوسي حكيم                 فردوس حكمتند ازيشان تويي نشان    ز آن ها كه شاهنا

اب هيبت و هومان تن و روانـر                 افراسيـد صورتي و فريدون شكوه و فـ   جمشي
زم                 در مسند اردشيري و بر مركب اردوانـرام روز رزمي و پـــرويز روز بــبه

)290: 1338، سوزني سمرقندي   (
اين ياد كرد نشان از آن دارد كه سوزني نه تنها داسـتان هـاي شـاه نامـه را از طريـق كتـاب                   

.منظوم فردوسي فراگرفته است بلكه به اعتقادي راسخ او را شايسته ي لقب حكيم مي داند
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:ملك الشعراي بهار در يكي از ابيات خويش چنين مي گويد
رد                 به غيرت از امرا و به حكمت از حكماست   صريح گويد گفتارهاي او كاين م

)343: بهار(
 بي قرين دانستن فردوسي

يكي از صفاتي كه براي فردوسي ذكر شده است بي همـالي اوسـت؛ ايـرج ميـرزا در يكـي از       
كالم خويش را با تضمين سخن فردوسـي بـه پايـان            » خروس و صياد  «مثنوي هاي خود با عنوان      

:او را برترين حكمت سرا مي داند كه نظير و مانندي نداردمي برد و 
           چه خوش گفت فردوسي بي قرين                    به شهنامه در جنگ خاقان چين

ه دشت آهوي ناگرفته  مبخشـبد رخش                     ـ            فرستاده گفت اي خداون
)144: ايرج ميرزا (

دگار وصف فردوسي، خداون
آن چه در شعر فارسي هميشه مورد توجه قرار مي گيرد توانايي شاعر در ايجاد سبك شخـصي    

:است؛ اگر به اين دو بيت مشهور دقّت شود
  در شعر سه تن پيـامبرانـــند                  هر چــند كه النــبي بعدي

ديـردوسي و انوري وسعـفاف و قصيده و غزل را    ـ   اوص
)2:668ج،1366صفا،(

به سادگي مي توان دريافت كه شهرت فردوسي در وصـف صـحنه هـا و ميـدان هـاي                    
:در اين بخش با اين رويكرد دو رويه ي زبر به وجود مي آيد . جنگ تا چه اندازه است

 تشكيل مي دهندـ همسو با  برخي از شاعران ـ كه بخش اعظم شاعران زبان فارسي را 
اين نظر قدرت فردوسي را در سرودن و شكل دهي شاهنامه به ويژه در بخش حماسـه هـا و            
توصيفات آن بي نظير و منحصر به فرد مي دانند؛ در ابتداي اين فهرست مي توان از سـعدي         

ه بـا  در بوستان نام برد؛ وي در آغاز باب پنجم بوستان حكايت از پراكنده گويي مـي كنـد كـ       
:خبث باطن بر او ايراد در ناتواني سرودن حماسه مي كند

ي افروختــــم ـ  چراغ بــالغت مت فكرت همي سوختم               شبي زيـ
ن طريقي نديدــ جـز احسنت گفتراكنده گويي حديثم شنيـــد                  پــ

زد ز دردــــاد خي     كه ناچار فريـــخبث نوعي در آن درج كرد              هم از
طامات و پند  در اين شوه ي زهد و   كه فكرش بليغ است و رايش بلند               

    نه در خشت و كوپال و گرز گران                    كه اين شيوه ختم است بر ديگران
) 136: سعدي(



مجموعه مقاالت
٢٥١٨

اين هنر را بخشايش الهي و خدادي بـودن آن   وسعدي با پذيرش اين ختم شيوه، رندانه    
: مي داند آنگاه چنين پاسخ مي دهد

  و گرنه مجــال سخن تنگ نيست را سر جنگ نيست                        نداند كه ما
الش كنيم ـشيوه چالش كنيم                    سر خـــصم را سنگ ب       بيا تا در اين

تـيش داور است                    نه در جنگ و بازوي زورآور اس      سعادت به بخشا
دـه مردانــگي در كــــمنـ      چو دولت نبخشد سپهر بلنـــد                    نيايد ب

)همان(
از ديگر شاعران اين انديشه، ملك الشعراي بهار است او در يكـي از قطعـات خـود مـي                    

:گويد
هره اند اندر ادب          هشت تن در هشت معني ش

ر در عجم پس چار شاعر در عربــ چار شاع
ف را از طـــوسي و اندرز را از پارسي               ـــ   وص
زي و هجو از ابيوردي طلبـق را از سجــ عش

)1209:بهار(
    وي در قصيده اي ديگر ضمن بزرگ شمردن جايگاه فردوسي به صـورت تلـويح بـه                

:مبحث مبني بر همنشيني انوري با فردوسي اشاره مي كند و مي سرايددوبيت آغاز 
    من عجب دارم از آن مردم كه هم پهلو نهند 

!ن فردوسي فرزانه را با انوريــــــ   در سخ
 انوري هر چند باشد اوستـــــادي بي بديل           

اد طوس الف همسريـــا اوستـكي زند ب
)667:همان(

و حقيقتاً بهار از معدود شاعراني است كه با جسارت و جرأت تمام به اين موضـوع اشـاره مـي                     
كند؛ موضوعي كه كمتر شاعري با صراحت بدان پرداخته باشد و اين از انتقادات قابـل قبـولي كـه                    

.  استاد بهار به خوبي بيان كرده است
گرچـه بارهـا بـه عظمـت و توانـايي       دسته اي ديگر از شاعران، آن دسـته انـد كـه ا    -2-4-2

فردوسي اقرار كرده اند اما گاه براي خوشايندي ممدوح از جهت همپايگي با شخـصيت هـاي شـاه                   
نامه و همساني خود با فردوسي، علم مخالفت با او برافراشته اند و كوشيده اند خود را بـر فردوسـي               

نگارنـد و البتـه خواننـدگان خـود بـراين      برتر جلوه دهند و داستان هاي منظوم او را به هيچ و پوچ ا    
!موضوع اشراف دارند كه تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟
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در صدر اين فهرست مي توان از فرخّي سيستاني نام بـرد؛ وي در قـصايد خـويش گـاه بـراي        
:خوشايندي ممدوح، شاهنامه و داستان هاي آن را دروغ و فسانه مي داند

و ببرد                         شاهنامه پس از اين هيچ ندارد مقدار  نام تو نام همه شاهان بسترد 
) 80: 1363فرّخي،(

اعمـال او را برتـر از       ) غالم سـلطان محمـود، ايـاز      ( يا در جايي ديگر براي خوش آمد ممدوح         
:داستان هاي شاهنامه مي داند و مي سرايد

     بخوان شهنامه و تاريخ و اخبار جز او هرگز كه كرده است اين به گيتي                 
)163: همان (

يا در جايي ديگر در مدح محمود غزنوي با اشاره به داستان ها و شخـصيت هـاي شـاهنامه و                   
:البته كوچك شمردن آنها مي سرايد

  ز شاهان چون او كس نپرورده چرخ                        شنيدستم اين من ز شهنامه خوان
)248: همان(

آني نيز از اين گونه اشعار فراوان دارد؛ براي آشنايي به برخي از آن ها اشاره مي شود؛ وي در     قا
:جايي در مدح ممدوح خود اميركبير به اغراق زايد الوصفي  مي سرايد
امه بشويند نام رستم زرــــ    و گر ز فتنه ي مازندران سخن رانم                      ز شاهن

)     244: 1336قاآني،(
:يا اين نمونه در مدح ولي عهد رضوان مهد عباس شاه غازي

   شاهان عجم رزم بدين گونه نكردند                     ها دفتر شهنامه و ها نامه ي معجم
)526: همان(
:كليم كاشاني نيز در تعريف جنگ فيل شاهزاده اورنگ زيب چنين مضموني دارد

انه شهنامه را ـــــارند افســـه را                      شمامـــچو آرايد اين قصه هنگ
)152 : 1369كليم، (

:و سوزني سمرقندي به گونه اي ديگر مي گويد
   به شاهنامه بر ار هيبت تو نقش كنند                  ز شاهنامه به ميدان رود به جنگ فراز

)217:سوزني(
ي فردوسـي را بـسيار بـه دروغ سـازي و دروغ پـردازي      اما از همه مهم تر امير معزّي است؛ و        

:متّهم مي كند و به تندي او را به باد انتقاد مي گيرد و رستم را شاكيان او مي داند و كالم او را خبر
...قصـه هاي پر عجايب فتح هاي پر عبرون چونان كه خواست         گفت فردوسي به شهنامه در
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وسي كه تا چندان دروغ     من عجب دارم ز فرد...
ت آن سمرــــــ         از كجا آورد و بيهوده چرا گف

در قيامت روستم گويد كه من خصــــم توام           
ربه سرــــتا چرا بر من دروغ محض بستي س
رده گفت                 ــما همي از زنده گوييم او همي از م

ان و آن او يكسر خبــــرـــــآن ما يكسر عي
)261 : 1362امير معزّي، (

: يا اين نمونه كه باز شاهنامه را دروغ و افسانه مي خواند
            چند گويند ز شهنامه سخن هاي دروغ    

د خوانند هنرهاي فالن و بهمانــ            چن
)498:همان (

سمر و افسانه مي داند و از اين بيت شيواي فردوسي غافل است كه              گويا وي تمام شاهنامه را      
:

                  تو اين را دروغ و فسانه مدان                 به رنگ فسون و بهانه مدان
ر بر ره رمز و معني بردــ  دگدر خورد با خرد                                 از او هر چه ان

)21: 1،ج 1373فردوسي،(
:امير معزّي در جايي ديگر در مدح فتوحات ممدوح، ملكشاه سلجوقي مي گويد

             تاريخ فتوح تو درست است و حقيقت        
          افسانه ي شهنامه محال است و مزور 

)226: امير معزّي (
:يا اين نمونه در مدح امير ارسالن ارغو 

ان كهن               ـــه و تاريخ شاهي از شـــــهنامـتا ك
رغ و زالـي از ديو سفيد و رستـــم و سيمةتا ك

و          ـــ   كس نديد از قاف تا قاف جهان سيمرغ و دي
  قيل و قال است اين چرا بايد شنيدن قيل و قال

د نوشــت  ـــ قصه اي بايد شنيد و دفتـــري باي
سب حالــ   كاندر او باشد عجايب و آن عجايب ح

)411:همان (
:و انوري با همه ي دانش خويش در تمثيلي نادرست و قياسي مع الفارق مي سرايد
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    هر كجا آمد شفا شهنامه گو هرگز مباش     در كمال بوعلي نقصان فردوسي نگر   
)659:انوري (

يگاه اين هردو را نمي داند و از اين دست است كـالم اديـب الممالـك    و گوييا وي تفاوت و جا   
:كه او نيز در توان مندي خويش و عظمت شعرش با اغراق مي سرايد

فرّخي سوزد چكامه عنصري شويد ورق                 عسجدي برّد زبان  فردوسي آيد باعتذار
)  268: اديب الممالك(

ارها بدان پرداخته اند، ماجراي بـي تـوجهي محمـود           از ديگر مضاميني كه شاعران ب     -1
غزنوي و عدم پرداخت صله اي در خور به فردوسي است؛ اين موضوع گاهي بن مايـه                 
ي اصلي شاعر براي آفرينش صورت هاي خيال است هر چند بسياري از شاعران از آن   

ت نامه ضـمن   تنها به عنوان يك رويداد تاريخي تأسف بار ياد كرده اند؛ عطّار در مصيب             
اشاره اي كوتاه به اين داستان، از روشن بودن معاني براي او و اين كه نبايـد هـم چـو                     

:فردوسي به خاطر بيتي خود را به دشواري افكند داد سخن مي دهد
...  همچو فــردوسي ز بيتي در تنور        مي نبايد شـد به حمداهللا به زور                      

فردوسي فقع خواهم گشاد                        چون سنايي بي طمع خواهم گشادهمچو      ...
)367 :1356عطار،(

و بهار در قصيده اي به مطلع 
          برخيز ساقيا بده آن جام خسروي                      تا دركشم به ياد شهنشاه پهلوي

)697: بهار(
:  با تمثيلي مضمر به داستان بي مهري محمود نسبت به فردوسي اين گونه مي سرايد

 منما غضب بر اهل ادب تا نه نو شود                 فردوسي و مالمت محمود غزنوي
)همان(

صريح يا به تلويح به داستان هاي زندگي      نظامي نيز در آغاز سخن خويش در تمام منظومه ها           
فردوسي اشاره مي كند؛ از موارد صريح مي توان به خسرو و شيرين و هفت پيكر اشاره كـرد؛ ابتـدا            

:در آغاز داستان خسرو و شيرين ضمن اشاره به سروده شدن داستان پيش از او مي گويد
نخواهي كردن آخر نـاسپـاسي                            گرت خواهي ام كردن حق شناسي                  

 چو فردوسي ز مزدت باز گيريمم                     ـــ            وگر با تــــو دو ناسـاز گيري
...ادن                        فـقاعي ار تواني سر گشادنـــ           تواني مهر يــــخ بر زر نه

)131: 1372نظامي ، (
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ا اين نمونه كه با اشاره به صورت هاي فلكي، از اين داسـتان تـصويري قابـل تأمـل آفريـده         ي
:است

ار بر طالع است و من هيچم              ـ            در سخا و سخن چه مي پيچم                        ك
 و بذل فــردوسيبخل محمودوسي                        ـ             نسبت عقربي است با ق

 طالع و طالعي به هــم درساختف بنواخـت                    ـ            اسدي را كه بودل
)628:همان(

يا اين نمونه كه در آغاز اسكندرنامه در مدح ممدوح اشاره به مـضامين و موضـوعات حماسـي               
:ادا كند) ظامين(مي كند و از او مي خواهد حق فردوسي را كه ادا نشد در حق او 

ي بيش دادي به از پيش دادــ               ز كاووس و كي خسرو و كي قباد                 توي
كيان پيش دست سزد گر شوي بروپيشي ات هست                              چو در دار بيشي

ي فراخ پرده ي تنگ هستــ   كني                برآيي بر اين هفـــت پيروزه كاخ              
              ز كاس نظــــامي يكي طاس مي                خــوري هم به آيين كاووس كي

ق شـاهنـامه ز مـــحمود بازــ              ستاني بدان طاس طـــوسي فراز                 ح
)1327: همان(

ره كرده است؛ از داسـتان امتحـان         جامي در بهارستان خويش به تمام سرگذشت فردوسي اشا        
فردوسي در هنگام حضور به دربار تا داستان بذل و بخشش محمود به دختـر فردوسـي و نقـد او از             
برتري وصف فردوسي نسبت به هر شاعر ديگر؛ اما او نيز با ترفندي پند آموز اين گونـه از داسـتان                

:بي مهري محمود سخن مي گويد
ميده سپهر    خوش است قدر شناسي كه چون خ

ت قوسي       ـــــــســـــهام حادثه را كرد عاقب
ت شوكت محـــــمود و در زمانه نماند ــبرف
در فردوسيـــز اين فسانه كه نشناخت قـــج

)  95: 1371جامي، (
فردوسي از زمان خويش تا عصر حاضر

ه تـاكنون مـي تـوان بـه              در بررسي جايگاه فردوسي در بين شاعران زبان فارسي از گذشت          
نكته هاي جالب توجهي برخورد؛ ابتدا بايد گفت كه همه شاعران به صورت مستقيم يا غير مستقيم               
از شاهنامه و مضامين آن استفاده كرده و كم و بيش به حوادث زندگي فردوسي اشاره كرده اند؛ اما                   

 خـويش در بـين شـاعران     آن چه كه مي توان گفت اين است كه فردوسي و طرح نوي او در زمان               
هم عصر  فردوسي پذيرفته شده و مأجور نيست؛ گويا شاعران هم عصراو، فردوسي را رقيبي بـراي             
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كسب و كار خويش مي ديده اند و نظم شاهنامه سترگ را كاري خرد و بي ارزش تلقّي مـي كـرده                 
فهم است بـا مطالعـه   اين انديشه از البه الي سطور و ابيات شاعران و نويسندگان قابل درك و           .اند

از . مي توان به ايـن نتيجـه دسـت يافـت    ... ي ديوان شاعراني چون فرخي سيستاني و اميرمعزّي و     
طرفي از داستان ها و توصيفات باقي مانده در تذكره ها و جنگ ها اين موضوعات بـه چـشم مـي                      

ي بارز و آشكارتر    خورد؛ اما هر چه از زمان شاعر فاصله مي گيريم، ظرافت ها و شاهكارهاي فردوس              
مي شود و نوع نگرش آنها نيز به فردوسي دقيق تر و خردمندان تر مي گردد و از ايـن رو شـاعران                 

در بين اين شـاعران جايگـاه عطّـار و نيـز ملـك              .به ارزش و اعتبار كار فردوسي بيشتر مي پردازند        
. الشعراي بهار و البته اديب الممالك از همه برتر و مشهودتر است

 نيشابوري از كساني است كه با حسرت از ناكامي فردوسي ياد مي كند و در اسرارنامه بـا           عطّار
بيان حكايتي از شيخ ابوالقاسم كرّكاني در اين خصوص تأسف خود را از عدم درك مقام و موقعيـت        
فردوسي از سوي متشرعان ومذهبيون زمان او بيان مي كند؛ عطّار در اين حكايت با زبـاني گـرم و           

 به متشرع عصر فردوسي مي تازد و با زبان خود او را مورد نقد قـرار مـي دهـد؛ حكايـت ايـن                   گيرا
: چنين است كه

ه كرد او در حكايت بي فسوسيــي                    كـ      شنيدم من كه فردوســـي طوس
ــاهنامه وك خامه                    به سر مي برد نقش شـــــ     به بيست و پنج سال از ن
..د شيخ اكابرــه بــابـــــوالقاسم كخررش به آــ      به آخرچون شد آن عم

سي گفت ـدح گبـري ناكـ همه در مچنين گفت اوكه فردوسي بسي گفت                   ...
آمد بي خبـــر مرد چو وقت رفتن ان عمـري به سر برد                گ      به مدح گبــر

 نمــازم بر چنين شاعر روا نيستـــا نيست                      را در كار او بــرگ ريــ       م
) 83 : 1361عطّار،(

اجازه دفن فردوسي را در گورسـتان  ) بنابر برخي از روايات  (به هر روي وقتي به كسان فردوسي      
يش به خاك مـي سـپارند؛ شـبانگاه خـوابي بـر شـيخ               مسلمانان نمي دهند به ناچار او را در باغ خو         

ابوالقاسم متشرّع غالب مي شود؛ وي در خواب فردوسي را در باغي سرسبز با تاجي بر سر مي بيند؛                   
: فردوسي كه متوجه اين تعجب شيخ شده است

          به پيش شيخ بنشست و چنين گفت                     كه اي جان تو با نور يقين جفت
ردي آن نمـــــاز از بي نيازي                       كه مي ننگ آمدت زين نانمازيـ          نك

 )84:همان(
آن گاه با اين توبيخ بيان مي كند كه خداوند پس از مرگ جهاني پر فرشته فرستاد تا بـر مـن                      

: نماز گذارند و اجازه ي ورود به بهشت را به من دهند 
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  كه فردوسي به فردوس است اوليند بر فــــردوس اعلي                             خطم داد
 اگر راندت زپيش آن طــوسي پير اي فــردوسي پير                              خطاب آمد كه
ت تا خوش بخفتي                      بدان يك بيت توحيــدم كه گفتي           پذيرفتم منــ

)همان(
گرچه عطّار در پايان حكايت، نتيجه اي عرفاني و اخالقي از اين حكايت مي گيـرد امـا سـوز                    ا

كالم او حكايت از دل گرفتگي او از اين داستان و البته جايگـاه بلنـد فردوسـي نـزد شـاعر دارد؛ از           
اي طرفي با زبان بي زباني به انتقاد از شيخ ابوالقاسم كرّكاني مي پردازد كـه عـرض خـويش را بـر                 

اين نوع حكايات و البته نقـدها در زمـان فردوسـي و پـس از او                 . ناخواندن نماز بر فردوسي مي برد     
اندك و ناچيز است؛ ولي اين روند در عصر حاضر تشديد مي يابد و شاعران بـا تعظـيم و تكـريم از                

 در  فردوسي ياد مي كنند؛ به جرأت مي توان گفت بيشترين توجه به فردوسي و عظمت شـاهكار او                 
شعر بهار به چشم مي خورد؛ ملك الشعراي بهار در ديوان خويش بارهـا از فردوسـي و شـاهكار او                     

. تكريم و تجليل مي كند؛ در بخش هاي ابتدايي مقاله اين موضوع قابل رؤيت و پي گيري است
از آنجا كه در عصر بهار كنفرانس ها و همايش هايي براي نخـستين بـار بـراي فردوسـي بـه           

آيد و از طرفي از آرامگاه فردوسي در زمان بهار پرده برداري مي شود، وي چند قـصيده و     عمل مي   
قطعه در ستايش فردوسي دارد كه به برخي از آن ها اشاره شد و مي شود؛ در تمام اين اشعار بهار با 
تجليل تمام از فردوسي ياد مي كند؛ اهم موضوعاتي كه بهار منحـصراً و جـداي از ديگـر شـاعران                 

:زبان فارسي در مورد فردوسي و شاهنامه ي او به كار مي برد، از اين قرار است

.جاودانگي نام فردوسي-1
در ديوان بهار مستزاد مثنوي زيبايي از صادق سرمد ديده مي شود كه خطاب              
به بهار در مورد شاعر زبان فارسي اسـت ايـن مجموعـه ابيـات فراوانـي در مـدح                    

فردوسي است يكـي از ابيـات ايـن مثنـوي مـستزاد             شاعران زبان فارسي از جمله      
:چنين است

   تا به مرور دهور چرخ فلك قوسي است 
   زير فروزنده هور صحبت فردوسي است

و برد زياران  گرو                         ــــن آورد نـ    كاو سخ
)1028:بهار   (

 اي برتري نظم فردوسي را آنگاه بهار نيز در جواب سرمد ضمن نقد زيبا و خردمندانه
بر كالم دقيقي استحكام زبان و فخامت كالم فردوسي مي داند و اشاره مي كند كه ايـن        
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در درون مايه و مضمون هيچ تفاوتي با يك ديگر ندارند و هر دو داراي يـك خميرمايـه                   
:اند

د ود                        فرقش اندر قرصي اشعار بوــ شعر فردوسي دقيقي وار ب
ورنه يك هنــــــجار بــــود                     
)  1029: همان       (

كـه  .(زنده كردن نام و ياد پهلوانان و شاهان حتّي كساني چون محمود غزنوي            -2
.)ذكر آن در ابتداي مقاله شد

.)ودكه شاهد آن در ابيات بااليي ديده مي ش.(پيغمبر خواندن فردوسي -3
:توانايي فردوسي در سرودن انواع صحنه ها و توصيف تمام حاالت-4

ت گفتارهاي شـــــاهــانه          ــالل و رفعــ  ج
... ان همت فردوسي است بي كم و كاستــ نش
يكي به صحنه ي شهنامه بين كه فردوسي        ...
د لباس مخالف  به بازي آمده راستـه صــب

 )343 :همان (
:نقد كالم فردوسي در مقايسه با دقيقي-5
ت         ــي اســوي دقيقي و فردوسـان خــــ     نش

ت ـــي راســتهنامه ها ببين    تــفاوتي كه به ش
ظ                ــــي و لفـــ     بلي تفاوت شهنامه ها به معن

     درست و راست به هنجار خوي آن دو گواست
)همان(

.)نيز برتر دانستن  او در مقايسه با انوري و ديگران كه ذكرش گذشتو (
اظهار كرنش در برابر مقام واالي فردوسي؛ به گونه اي كه يكي از چامه هـاي       -6

خويش را در ميدان فردوسي در مقابل تنديس تقديمي از پارسيان هند، مي خوانـد و بـه                  
:تنديس اداي احترام مي كند 

ر آفــــرين      ـــــاي سحاي حكـــيم نامـــي 
اي به هر فن در سخن چون مرد يك فن اوستاد     

ه را         ـــــخواند در ميدان فردوسي بهار اين چام
ادــ   پس برِ تنديس فــــردوسي به تعظيم ايست

 )788همان(
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:نيز اين نمونه 
 هزار نيارست گفت از آنچه رواست   يك از تو من             بزرگوارا ، فردوسيا، به جاي

)344: همان(
در پايان بايد اذعان كرد كه ملك الشعراي بهار بيشترين اشعار را نسبت به ديگر شاعران                
در بزرگ داشت فردوسي و عزم راستين او سروده است كه در آن ها به بيشتر نكـات زنـدگي                    

ار به حقيقت خويش را در مقابل       فردوسي و شعر او اشاره مي كند؛ در برخي از اين سخنان، به            
فردوسي بسيار كوچك مي بيند؛ اين موضوع مي تواند خود به مقاله اي مجزّا بـدل شـود كـه                    

.البته در اين جا مجال پرداختن به آن نيست
فردوسي در بين شاعران زبان فارسي جايگاهي واال و بـا احتـرام و عـزّت دارد، شـايد          :نتيجه  

آنچه مسلّم است اين است     .  اين حد در ديگر شاعران تأثير گذار باشد        هيچ شاعري نتوانسته است تا    
كه فردوسي احياگر زبان فارسي است و اين موضوع جداي از پـژوهش در شـاهنامه، در البـه الي                    

شاعران پس از فردوسي همگـي از زالل شـعر او بهـره             .  اشعار شاعران زبان فارسي ديده مي شود      
سي در زمان خويش نه تنها مغضوب حاكم عـصر خـويش اسـت، در    برده اند؛ به نظر مي رسد فردو 

عين حال مورد حسد و غضب شاعران هم عصر خود نيز هست؛ حتّي در جريان به خاك سپاري او،              
او را به الحاد نيز متهم مي كنند؛ يا شاعراني چون فرّخـي و  اميـر معـزّي كـالم او را بـي ارزش و                  

گاه و اهميت فردوسي تقريباً در عصر او ناشـناس بـاقي مـي              با اين حال جاي   . خستگي آور مي دانند   
ماند تا آن كه يكي دو قرن بعد شاعراني چون عطّار در دست مايه هـاي عرفـاني خـويش، هـم از                       

ايـن  .داستان و سرگذشت او به نيكي و گاه با حسرت ياد مي كنند و هم ياد او را گرامي مـي دارنـد        
ت تا آن كه در قرن حاضر با شناختي كه از عظمت شـاهنامه  رويه در دوره هاي بعد رو به افزون اس 

و شعر او در عرصه ي جهاني حاصل مي شود، توجه بيشتري به فردوسي و شاهكار او صورت مـي                    
گيرد؛ سر آغاز اين روند را مي توان اديب الممالك و به ويژه ملـك الـشعراي بهـار دانـست؛ حتّـي                      

بهـار در  .ردوسي و داستان زندگي او بهره مـي جويـد       عارف قزويني نيز در تصنيف هاي خويش از ف        
ديوان خويش بارها به فردوسي و بي همالي او در بين شاعران اشاره دارد؛ وي معتقد است كه اگـر                    

. در شعر فارسي پيمبري را بايد برگزيد بي شك او فردوسي طوسي است
منابع

دسـتگردي، كتـاب فروشـي      ش وحيـد    ، به كوشـ   ديوان اشعار ) 1355(ـ اديب الممالك فراهاني   1
.فروغي،تهران چاپ اول

.ل، تصحيح ناصر هيري، نشر مرزبان، تهران، چاپ اوديوان اشعار) 1362(ـ امير معزّي 2
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، بـه اهتمـام محمـد جعفـر         تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشـعار         ) 1349(ـ ايرج ميرزا    3
.محجوب، بي جا، چاپ سوم

.، چاپ اول ، ترجمة علي پاشا صالحي ايرانتاريخ ادب) 1333(ون ادوارداـ بر4
.، انتشارات توس، تهران، چاپ پنجمديوان اشعار) 1368(ـ بهار، محمدتقي5
.سماعيل حاكمي، انتشارات اطالعات، تصحيح ابهارستان) 1371(ـ جامي، عبدالرحمان6
: تهران ، تصحيح غالمحسين يوسفي، انتشارات خوارزمي،     بوستان) 1369(ـ سعدي، مصلح الدين   7

.چاپ چهارم
، به اهتمام منصور مشفق، انتشارات صفي عليشاه، ديوان اشعار) 1366(ـ سلمان ساوجي 8
،تـصحيح ناصـرالدين شـاه حـسيني،     ديوان اشـعار  ) 1338(ـ سوزني سمرقندي، محمد بن علي     9

. چاپ اول:انتشارات اميركبير، تهران
. چاپ دوازدهم:، انتشارات فردوس، تهرانانتاريخ ادبيات در اير) 1371(ـ صفا، ذبيح اهللا 10
. ، رحمان رجبي، نشر عرفان، دوشنبه،چاپ اولكاروان محبت) 1990(ـ طغرل احراري 11
.جاويدان ،تدوين سيد هادي حائري،عارف قزويني شاعر ملّي) 1364(ـ عارف قزويني 12
:، انتـشارات زوار، تهـران     ، تصحيح سيد صادق گوهرين    اسرار نامه ) 1361(ـ عطّار، فريد الدين   13

.چاپ سوم
. مصيبت نامه، تصحيح نوراني وصال، انتشارات زوار، تهران) 1356(    ـ ــــــــــــ 14
:، به كوشش سعيد حميـديان، نـشر قطـره، تهـران    شاهنامه) 1373(     ـ فردوسي، ابوالقاسم  15

.چاپ اول
، بـه كوشـش محمـد دبيرسـياقي،     شـعار ديـوان ا ) 1363(ـ فرّخي، سيستاني علي بن جولوغ    16

. چاپ سوم:انتشارات زوار، تهران
، تصحيح محمد جعفـر محجـوب، انتـشارات اميركبيـر،           ديوان اشعار ) 1336(ـ قاآني شيرازي    17

. چاپ اول:تهران
، تصحيح محمد قهرمان، انتشارات آستان قدس      ديوان اشعار ) 1369(ـ كليم كاشاني، ابوطالب   18

.مشهد، چاپ اول
.شش وحيد دستگردي، انتشارات نگاه ، به كوپنج گنج) 1372(ـ نظامي، يوسف بن الياس19
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∗∗∗∗معصومه قرباني

نقش تقدير در داستان رستم و سهراب

چكيده

   در ادبيات، هويت فرهنگي و فلسفي انسان، نوع جهان بينـي و نگرشـي كـه نـسل هـا بـه                      
 شـاهنامهي حكـيم فردوسـي، كتـاب هويـت           .ل كرده اند را ميتوان بررسي كـرد        منتق فرزندان خود 

فرهنگي ما ايرانيان با زبان استوار و سخن دلپذير آن، چنان در ادب فارسي ريشه دوانده كه گـويي                   
داستان هاي شاهنامه بازتـابي از انديـشه هـا، باورهـا و     . ركن اساسي در تجديد حيات آثار مي باشد   

يكي از اين باورها مسألهي تقدير است كه در اين مقالـه بـه بررسـي آن در                  . ني ماست فرهنگ ايرا 
داستان رستم و سهراب پرداخته شده است و نشان داده شده كه چـه ميـزان ايـن بـاور مردمـي در        
ساختار داستان كهن و ماندگار رستم و سهراب كه فردوسي بزرگ آن را به زيبايي به نظـم درآورده             

.ته استاست، نقش داش

شاهنامه، فردوسي، رستم، سهراب، تقدير: كليد واژه ها

مقدمه

ي قدر و مصدر قدرت ي تقدير كه در فارسي  سرنوشت را معادل آن قرار دادند از ماده         ژه   وا
در قرآن كـريم آمـده   »...قدر، قدرنا، تقدير، قادر، قديرو «مي باشد و به صورت هاي مختلف از قبيل          

جريـان يـافتن   ) 45: 1364نـامعلوم، (اندازه گرفتن و انداختن: ت به معاني زير استتقدير در لغ  . است
ــسمت  ــت، ق ــدا، سرنوش ــان خ ــين،(فرم ــاره  ) 105: 1366مع ــالي درب ــداي تع ــم خ ــضا و حك ي ق

ي تقدير و سرنوشت    در بينش فكري ايرانيان، اتفاقات و رويدادها بر پايه        )62: 1373دهخدا،(مخلوق
هـيچ نيرويـي بـر    . انسان بايد به تقدير گردن نهد و تسليم شود. وردو جريان حتمي قضا رقم مي خ   

براي راز جستن هر كار و تعيين سعد و         . جريان توانمند تقدير پيروز نمي شود و گريزي از آن نيست          
فـال و اسـتخاره و   . نحس بودن امور، به اصطرالب روي مي آوردند تا از ياري تقدير دلگـرم شـوند       

سرنوشت، يكي از امور دلخواه و مورد عالقهي ايرانيان است و در برخي موارد     آگاهي از انجام كار و      

∗ دانشگاه سيستان و بلوچستانكارشناس ارشد
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اگر براي نمونه يكصد نفر از مردم   .فراتر از يك سرگرمي و به صورت نوعي باور و اعتقاد در مي آيد             
جامعه با خاستگاهها،شغلها،تحصيالت و تعلقات مختلف فرهنگي و اجتماعي انتخاب كنيم و از آنهـا              

اما نتيجهي همهي ايـن پاسـخ   . قدير پرسش نماييم، هر كدام پاسخي متفاوت خواهند داد     دربارهي ت 
.ها اين است كه كارهاي خارج از اراده يا برخالف ميل آنها تقدير خوانده مي شود

هـاي آن  ي شاخه   بحث در مورد تقدير و سرنوشت خودبخود با موضوع جبر و اختيار و همه      
 است كه قدمت آن به آغاز انديشه وري انسان بـازمي گـردد و آثـار                 موضوعي«ارتباط نزديك دارد،  

ي قديم يونـاني و در      ي فالسفه باقيمانده از گذشتگان نشان مي دهد كه از روزگار كهن به وسيله           
مـورد توجـه ويــژه قـرار گرفتــه    ... ي متكلمـان، فالسـفه، عارفــان و  ي اسـالمي بـه وســيله  دوره
اصطالح طريقه اي است كه پيروان آن معتقدند اعمـال و رفتـار             جبر در   )7: 1375نژادسليم،(».است

انسان به اراده و خواست خداي بزرگ انجام مي گيرد و بندگان هيچ گونه اختياري از خود ندارند، از            
طريقـه و مكتبـي     « در مقابل جبر، اختيار قـرار دارد و آن        . پيروان مشهور اين نظريه اشاعره هستند     

ند انسان در اعمال و افعال خـود آزاد و داراي اراده هـستند و اختيـار تـام             است كه پيروان آن معتقد    
دارند، به گونه اي كه پروردگار هيچ دخالتي در افعال و كردار انسان بي واسطه ندارد، از پيروان اين                   

البته ما در اين مقاله، مجالي براي  بررسي فلسفي جبر           ) 253: 1363رنجبر،(» .نظريه معتزله هستند  
.بلكه تقدير و سرنوشت را بر اساس يك باور عاميانه مدنظر داريم. تيار نيستو اخ

ي تقدير در مفهوم سرنوشت، قضاي الهي و جريان يافتن فرمان خداونـد، بـه وفـور در          واژه
متون نظم و نثر فارسي به كار رفته است و وجود دهها اصطالح از قبيل تقـدير، سرنوشـت، قـضا و       

حكايت از توجـه و اهميـت   ... قبال، طالع، اختر، ستاره، فلك، آسمان، روزگار وقدر، قسمت، بخت و ا    
ي ي غالب بر شعر و ادبيات ما نيز انديشه        انديشه. فراوان آن در ميان ايرانيان و فارسي زبانان دارد        

نيز كمابيش ... جبري و معتقد به تقدير است و حتي شاعران شيعي مذهبي چون فردوسي، كسايي و           
. خود جبري هستنددر آثار

   شاهنامه در نگاهي فراگير، يك داستان بزرگ و منسجم است كه از پيوند هنـري اسـطوره،                 
ي نيكي و   در شاهنامه فردوسي جوهرهي اصلي اثر، مقابله      . افسانه، حماسه و تاريخ پديد آمده است      

آدمي مانند مبارز راه    نبردي كه در آن،     » نبرد راستي و ناراستي   «. بدي در پيكاري پايان ناپذير است     
.روشنايي بايد بر اساس خردورزي و باور به نيروي يزداني، با شر و ناپاكي پيكار كند

او خردگسـستگان را  . فردوسي شاعري است كه درباره خرد و خردورزي سخن گفته اسـت        «
 در  خـرد ) 15: 1384كـزازي، (».پاي در بند مي داند و خردمند را پيرو راستي و درستي مـي شـمارد               
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در رهنمودهاي زرتشت پيامبر، خرد بسيار سـتوده شـده          . بينش ايراني به معناي درك راستين است      
ي فردوسي، توصيف و ستايش خرد، ابيات بسياري را به خود اختصاص داده          در آغاز شاهنامه  . است

ـ       )26: 1386فردوسي،.(و فردوسي، خرد را بهتر از هرچه ايزد بداد، مي داند           يم همـانطور كـه مـي دان
.قصه را شاعر نساخته  بلكه تنها آن را به نظم درآورده است

ايرانيـان پـاك دل     .    داستان رستم و سهراب از شورانگيز ترين قسمت هاي شـاهنامه اسـت            
پـرآب  «بارها در مجالس سهراب كشان پاي نقل مرشد بـر سرنوشـت محتـوم قهرمانـان داسـتان                   

ار تغيير پايان داستان بوده اند، هرگـز تـوان اعمـال            گريسته اند و با آن كه دردمندانه خواست       » چشم
خواست خود را نيافته اند، چرا كه رشته هاي استوار سرنوشـت چنـان بـر دسـت و پـاي قهرمانـان                    

.پيچيده است كه قدرت انتخاب آزادانه را از آن ها سلب كرده است، گويي راه ديگري وجود ندارد

تحليل داستان

 داستان از ابيات كليدي و مهم آن است، ابتدا به تحليـل آن بيـت             از آن جايي كه ابيات اول     
فردوسي در سيزده بيت آغاز قصه، ابتدا به طرح يك پرسش فلسفي بدبينانـه  . ها پرداخته شده است 

مي تواند عين عدالت باشـد؟ از       ) مخصوصامرگ يك جوان  (در مورد مرگ مي پردازد چگونه مرگ،        
: و اين كه انسان بايد در برابر آن تسليم شود، روبرو مي شويمي تقديرابتداي داستان با مسأله

رنجـــــده تــدبادي برآيد ز كنج                   به خاك افكند نارسيــر تنـــــاگ

ش ار بي هنر؟ــــــد دانيمــهنرمناره خوانيمش ار دادگر؟               ـــستمگ

ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست؟اگر مرگ داد است بيداد چيست؟       

)275: 1386فردوسي،(

: سپس ضمن اعتراف به بي پاسخ بودن اين سوال

از اين راز جان تو آگاه نيست                بدين پرده اندر تو را راه نيست

)همان،همان(

: و دعوت انسانهاي مومن به تسليم در مقابل واقعيت وجودي آن 
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 ايمان گر آگنده اي               تو را خاموشي به كه تو بنده ايدل از نور

)276:همان(

:استدالل فردوسي در اين باره عبارت است از : مي كوشد اين ديدگاه فلسفي را نقد كند

:انسان موجودي آزمند است و آزمندي او را نهايتي نيست ) الف 

س بر نشد اين در راز بازهمه تا در آز رفته فراز                   به ك

)275:همان(

 به همين خاطر هميشه در رنج و سختي به سرخواهد برد پس بهتر اسـت كـه راهـي جهـان                     
.آخرت شود ودر آن آسايش يابد

:دنيا محل گذر است پس وقتي مرگ رسيد، نبايد اعتراض كرد) ب

مرگ تنگ ،اي درنگ                بر اسپ فناگر كشد ـــدر اين جاي رفتن نه ج

 چو داد آمدش جاي فرياد نيستچنان دان كه داد است و بيداد نيست         

)276:همان(

:پير و جوان در برابر مرگ يكسانند ) ج

وت باكــــدارد زبرنا و فرتــــرگ چون آتش هولناك                     نـــدم م

)275:همان(

:و بازدهي نيست به خصوص انسان هايي كه آن ها را حاصل 

جواني و پيري به نزديك مرگ                 يكي دان چو ايدر بدن نيست برگ

)276:همان(

: پس انسان بايستي كارهاي نيك را ره توشه آخرت خود قرار دهد
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به گيتي در آن كوش چون بگذري            سرانجام نيكي بر خود بري

)همان:همان(

شـاعر مـي گويـد      ) . مـرگ جـوان   (، سرانجام آن را بيان مي كند         فردوسي در ابتداي داستان   
. انسان مؤمن بايد در مقابل واقعيت مرگ تسليم باشد، چرا كه انسان نمي تواند به راز آن پي ببـرد               

در مقـدمهي داسـتان   . پس بايد كارهاي خوب در اين جهان بكند تا نام نيك از خود به جـا بگـذارد    
ي آز و البته مسأله. كه چاره اي جز پذيرش آن نيست     ) ك جوان مرگ ي (صحبت از تقدير مي كند      

را هم بيان مي كند، كه انسان هر چه رنج در اين دنيا مي كشد از طبع زيـاده طلـب خـودش مـي                         
نقـش  ... در تحليل داستان، ابتدا به ماجراهايي اشاره مي شود كه تقدير به صورت تصادفي يـا    . باشد

قاتي كه از روي چاره جويي و جاه طلبي و كشمكش قدرت بين افراد         بعد اتفا . خود را نشان مي دهد    
كه با تقدير همراه مي شود تا پايان غم انگيز داستان رقم خورد، بيـان مـي گـردد و در نهايـت بـه              
ابياتي كه ديدگاه كلي فردوسي يا بهتر است بگوييم نگرش و باور مردم كه از زبان شيرين فردوسي    

:  شودبيان مي شود، اشاره مي 

 تهمينه مهره اي كه رستم بـه       : پنهان نمودن مهره يادگاري رستم از ديد ديگران        -
او مي دهد از كودكي به بازوي سهراب نمي بندد، فقط در زمان رفتن سهراب به طرف ايـران ايـن                
بازوبند را به او مي دهد و سهراب هم آن را زير پيراهن مي گذارد و تا دم مـرگ بـه كـسي نـشان               

.  و راز فرزند رستم  بودن را تا آخرين لحظه نگه مي دارد و از ديد ديگران پنهـان ميكنـد                     نمي دهد 
نقـش تقـدير در قالـب تـصادف         .مي توان دليلش را جواني و بي تجربگي و خامي سهراب دانـست            

. نمودار مي شود

)كشمكش شديد دروني.( عكس العمل رستم زماني كه نامه شهريار به دستش مي رسد-

: كه نامه شهرياررا به دست رستم مي دهند   زماني

ارو، خيره بماندــــد زان كـــ    بخنديتهمتن چو بشنيد و، نامه بخواند      

)289:همان(

رسد، مـي خنـدد، نـه از        كشد و زمانش فرا مي    وقتي انسان مدت طوالني انتظار اتفاقي را مي       
و رستم زماني كه نامه را مي بيند، مـي خنـدد            روي شادي بلكه از روي نگراني كه اتفاق بايد بيفتد           

زمـاني كـه نامـه را مـي       . زيرا مي داند زمان آن رسيده تا غم انگيزترين واقعه زندگيش اتفاق بيفتد            
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خواند و تعريف حريفش را مي شنود، بالفاصله به ياد پسرش مي افتد چرا كـه ميگويـد از ايرانيـان                    
:دي ندارند و ميگويد چنين نژادي شگفت نيست ولي تركان چنين نژا

د او كودكيـر دارم و باشـــــپسان يكي        ــمن از دخت شاه سمنگ

)همان: همان(

اين ماموريت با ماموريـت هـاي ديگرمتفـاوت         . رستم چهار شبانه روز به ميگساري مي پردازد       
ستم هم به او است و زماني كه پيش كاووس مي رود، كاووس با عصبانيت با او برخورد مي كند و ر     

:مي گويد 

ن، پر كركس مراـــــا را زميــــ  شمس مرا    ــــران نبيند ازين پـــبه اي

)291: همان(

رستم به گونه اي دنبال بهانه اي بود تا از اين كار شانه خالي كند براي همين زود از كـاووس                    
ستم با اين ماموريت كـامال متفـاوت        برخورد ر . مي رنجد و مي گويد كه شهرياري سزاوار تو نيست         

. است واز همان ابتدا احساس خوبي نسبت به اين مسأله ندارد 

هجيـر نگهبـان دژ سـپيد و نخـستين          :خودداري هجير از معرفي رستم و سـهراب       -
گيرد و با او مي جنگد اما شكست مي خورد ، سهراب به           پهلواني است كه در برابر سهراب قرار مي       

تا هنگام رويارويي دو سپاه، پهلوانان ايراني را به او معرفي كنـد امـا هجيـر بـدون     او امان مي دهد    
پيش خود فكر ميكند كه اگر رستم را بـه  . دليل روشني بالفاصله از معرفي رستم خودداري مي كند        

با . سهراب معرفي بكند، سهراب او را از بين ميبرد، رستم را به عنوان پهلوان چيني معرفي مي كند                 
خود فردوسي هـم بـه ايـن       . ر بي دليل و توجيه ناپذير هجير، تقدير شوم ، عرض اندام مي كند             رفتا

:نكته آگاه است چرا كه در اين قسمت دوبار به بازي تقدير اشاره مي كند

:كند زماني كه هجير رستم را پهلوان چيني معرفي مي

دلپذيرهمي نام جست از زبان هجير               مگر كان سخن ها شود 

زودـخواهد فزفرمان نه كاهد نهه بود              ـنوشته به سربر، دگرگون

)298:همان(
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:وقتي كه معرفي پهلوانان پايان مي پذيرد بي آن كه از رستم سخني به ميان آورد 

ي داشت آن راستي در نهفتــ   همبا او نگفت                در جست و ـــــان پـــنش

اندار از اين كار پرداخته ستـــ جهسازي كه خود ساخته ست          تو گيتي چه

ان  كو  گذارد،  ببايد گذاشتـــچنرگونه داشت           ــه دگــــه نوشتـــزمان

)299:همان(

.تقدير در اين قسمت، به عنوان بازي تصادفي سرنوشت نشان داده شده است

 در هيچ نبردي رستم نمـي رفـت كـه قبـل از       : رزم به دست رستم    كشته شدن تصادفي ژنده   -
نبرد، هم رزم و حريف خود را ببيند و بشناسد اما در اين مورد به صورت ناشناس با لباس ترك وار،                     

: در زير دژ راه مخفي بود كه دژ برآن استوار بود. (درون دژرفت و سهراب را ديد

ن از آن ره نه آگاه بودــــه دشمــكود     ــر دژ اندر يكي راه بــــبه زي

)  294:همان(

ژنده رزم تنها كـسي كـه از طـرف مـادر            ). ظاهراً رستم از همين راه مخفي  وارد  دژ مي شود           
در آن شب به صورت كامالً تـصادفي رسـتم را           . سهراب مأمور شده بود تا رستم را به او نشان دهد          

كـشته  .  هم مشتي بر گردنش مي زنـد و او را مـي كـشد             مي بيند به اومي گويد تو كيستي، رستم       
شدن ژنده رزم آتش خشم سهراب را براي گرفتن انتقام شعله ور مي سازدو جنگ را جلو مي اندازد،   
چون اگر جنگ ديرتر شروع مي شد، شايد فرصتي براي شناخت پدر و پسر مي بود، ولي تقدير چيز                  

تقدير را در شكل گيري روند اجتنـاب ناپـذير قـصه     كشته شدن ژنده رزم نقش      . ديگري مي خواهد  
. كندآشكار مي

بي توجهي رستم به شباهت هاي ظاهري و رفتاري سهراب به سام و ايرانيان -

   در قصه بيش از هر چيز ديگري بر تشابه ظاهري و رفتاري سهراب بـا ايرانيـان و خـصوصا       
زماني كه سـهراب را مـي بينـد او را ايـن             خود رستم   . تاكيد مي شود  ) پدربزرگ رستم (سام پهلوان   

:كند گونه توصيف مي
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ي كه سام سوار است وبســتو گويه كس             ـــوران و ايران نماند بـــبه ت

)296:همان(

اما علي رغم تأكيدات بسيار، مي بينيم كه رستم به تدريج بر ترديدهاي خود غلبه مـي كنـد و                    
نه هايي كه تهمينه داده بود، احتمال نمي داد كه سـهراب بـه ايـن         شايد با نشا  . باسهراب مي جنگد  

شايد هم ترجيح مي دهد شك را از خود دور كند و به ترديد اجازه ندهـد                 . زودي جنگجو شده باشد   
آخرچه ننگي بزرگتر از اين كه جهان پهلوان باشي و فرزندت    (با حرف هايي چون     . فكرش را بيازارد  

!  ات به وطنت حمله كند، اصالً تصورش غيرممكن است،ترديد نكن            در ركاب دشمنان قسم خورده    
. كند و قانع مي شـود كـه او پـسرش نيـست    بر ترديدهاي خود غلبه مي) او نمي تواند پسرت باشد   

. سعي نمي كند سهراب را بشناسد تا به وظيفه ملي خود عمل كند

 با پناه بـردن بـه دامـان    او علي رغم دستور صريح كاووس، سه روز تعلل مي كند و مي كوشد    
بار ديگر به بهانهي قهر، از جنگيدن شانه خالي مي كنـد، در             . مستي، فكرو خيال را از خود دور كند       

اين جـايي  . نهايت به خاطر پاسداري از نام خود و وطن مجبور مي شود در مقابل سهراب قرار گيرد     
.است كه تقدير عريان ترين چهره خود را به رخ مي كشد

اري رستم از معرفي خودخودد-

   در خوان سوم از هفت خوان، رستم نه تنها نام خويش، بلكه اجدادش را نيز مي گويد يـا در                    
در نتيجه اعـالم نـام،   . داستان رستم و سهراب، هجير در پاسخ سوال سهراب، خود را معرفي ميكند          

را رستم خود را معرفـي نمـي        يكي از امور رايج و احتماالً الزم در جنگ تن به تن بوده است، اما چ               
كند؟ رستم به هنگام رويارويي با سهراب با آن كه او از نمود كار و هيبت رقيب خويش حـدس زده            

: در پاسخ سهراب كـه مـي پرسـد    . است كه بايد رستم باشد،  از ابراز هويت خويش امتناع مي كند         
.يممن چاكري از چاكران او: من گمان دارم كه تو رستم باشي، ميگويد 

 فريب دادن رستم، سهراب را-

امـا رسـتم او را      .    در مرحله اول درگيري بين رستم و سهراب ؛ پسر، پدر را به زمين مي زند               
و در دور بعـد،  . مي فريبد و مي گويد كه رسم ما اين است كه در مرحله اول، حريف را نمي كـشيم      

. سهراب را مي كشد
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خودداري سهراب از معرفي خود-

همان طـور كـه از روي       (اب ناخواسته در انتخاب روش معرفي خود به خطا رفته است                سهر
در نتيجه اين جا هم .)سهو مهره يادگاري رستم را زير لباس مي بندد و كارايي آن را از بين مي برد               

تقدير، نيرومندانه ابتكار عمل را به دست ميگيرد و او را ناخواسته به مسيري مي راند كه خـود مـي           
:سهراب بعد از اين كه از دست رستم تيغ م خورد، قبل از اين كه او رابشناسد، ميگويد . هدخوا

دـبدو گفت كه اين بر من از من رسيد           زمانه به دست تو دادم كلي

تو زين بي گناهي كه اين گوژپشت            مرا بركشيد و به زودي بكشت

)310:همان(

:معرفي مي كند، سهراب مي گويداما زماني كه رستم خود را 

بدو گفت ار ايدونك كه رستم توي                بكشتي مرا خيره از بدخويي

اي                نجنبيد يك ذره مهرت زجايـــــزهرگونهاي بودمت رهنم

)311:همان(

:در نهايت باز سهراب تقدير را مقصر مي داند و ميگويد اتفاقي بود كه بايد مي افتاد

!بدو گفت سهراب كه اين بدتري ست              به آب دو ديده نبايد گريست

ه سود ؟             چنين رفت و اين بودني كار بودــاز اين خويشتن كشتن چ

)   312:همان(

ترديد رستم از رفتن به نزد كاووس براي درخواست نوشدارو-

و خودش نمي رود بلكه گـودرز را مـي      رستم براي درخواست نوشدارو از كاووس مردد است     
شـايد اگـر بـار    . گودرز پس از بازگشت، به رستم پيشنهاد مي دهد خودش نزد كاووس برود           . فرستد

.اول خودش مي رفت، نوشدارو به سهراب مي رسيد
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اما برخي ماجراها از روي چاره جويي و كـشمكش قـدرت و دسيـسهي شخـصيتهاي داسـتان               
چنـد  . اه مي شوند تا يكي از بزرگترين تراژدي حماسي جهان خلق شـود      نمودار شده و با تقدير همر     
:نمونه از آن ذكر مي شود

 رستم در تعقيب ردپاي ربايندگان رخش ناخواسته از سـمنگان           : وصلت رستم  و تهمينه     -
نيمه شب تهمينه بـه سـراغش مـي    . سردرمي آورد وشاه سمنگان با آغوشي باز او را پذيرا مي شود           

.  اظهار عالقه ميكند و ميگويد كه مي خواهد از او فرزندي داشته باشد آيد و به او

ز اين مرغ وماهي مراــد جـــر بخواهي مرا                   نبينـــون گــ تو رايم كن

)279: 1386فردوسي،(

و رستم هم به او دل مي بندد و شبي را در كنار يكديگر به سر مي برند، صبح روز بعد رخـش                     
رستم قبل از ترك سمنگان، مهرهاي به تهمينه ميـسپارد تـا بـه عنـوان نـشانه بـه                    . مي شود پيدا  

در شاهنامه ازدواج با بيگانه، حادثه     . گيسوان دختر يا به بازوي پسري كه به دنيا خواهد آمد، بياويزد           
فرضـيه اي كـه بـراي وصـلت رسـتم و       . اي شادست كه رويدادهاي غم انگيزي را در پي مي آورد          

كه حتي رخش را هم مي برنـد تـا از آن   (نه وجود دارد اين است كه تورانيان براي اصالح نژاد  تهمي
ظاهراً همه چيز يك نقشه از پيش طراحـي    . رستم را به طرف سمنگان كشاندند     ) نژادي داشته باشد  

.شده بود، چون مي دانستند تنها كسي مي تواند رستم را از پا درآورد كه از تخمه خودش باشد

 اما چرا رستم تن به چنين وصلتي داد، در صورتي كه تهمينه به او گفت كه مي خواهد از او                    
فردوسي دو بار رستم را با صفت مست توصيف كرده و تاكيد شاعر بر مـستي                . فرزندي داشته باشد  

پهلوان نشان دهنده كاهش ضريب خودآگاهي و هوشياري رسـتم مـي باشـد و بـه خـصوص كـه                     
اگر نظريه نقشه از پيش طراحي شده را بپذيريم، اين نتيجه .  از رخش هم داده بود  تهمينه به او خبر   

را » قـسمت « به دست مي آيد كه تقدير نقش چنداني نداشته است، هرچند در چنين مواقعي تعبيـر               
.به كار مي برند

يكـي از   : پنهان كردن ماجراي وصلت، توسط رستم، پس از بازگشت به وطن           -
 رستم در برابر شناخت فرزنـد خـود را مـي تـوان در همـين واقعـه آغـازين         دو علت اصلي مقاومت   

رستم پس از بازگشت به وطن، مـاجراي وصـلت خـود و تهمينـه را پنهـان مـي كنـد           .جستجو كرد 
احتماالً وصلت آن ها خالف قاعده و ممنوع بود زيرا براي وصلت پهلوان ايراني با دختـري غيـر                    «.

).6-5-3 : 2535اعتماد مقدم ، (» .شاه نيز الزم بودهايراني غير از اجازه پدر مجوز 
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 ارائه اطالعات ناقص از رشد سهراب به رستم و نگفتن نام پسرش به او-

   تهمينه از ترس اين كه رستم، سهراب را نزد خودش ببرد بـه رسـتم ميگويـد كـه او هنـوز                      
:شيرخواره است 

تي سرافراز گردنكشاناسد كه تو زاين نشان             شده سـپدر گر شن

چو داند بخواندت نزديك خويش           دل مادرت گردد از درد ريش

)281: 1386فردوسي،(

پنهان كردن ماجرا ازطرف رستم و ارائهي اطالعات ناقص از رشد سهراب توسـط تهمينـه بـه               
ـ . رستم را نمي توان تقدير گرفت   ت خودشـان  زيرا آن دو هركدام به خاطر داليلي كه به نوعي منفع

. در آن بود، چنين تصميمي گرفتند

 حمله سهراب به ايران-

   تهمينه مأموريت داشت كه سهراب را پرورش دهد تا با رستم بجنگد ولي مهـر مـادري بـر                   
:مأموريتش غلبه كرد و پنهاني به سهراب ميگويد كه فرزند رستم است 

ي و از نيرميـــــان سامــستي                  ز دـــــن رستمـــو پيلتــتو پورگ

)280:همان(

:سهراب زماني كه متوجه ميشود پسر رستم  است، ميگويد 

اجورــه گيتي كسي تـــايد بــن پسر                نبـــچو رستم پدر باشد و م

اله؟ـرافرازد كــرا بـــاره چــ ستچو روشن بود روي خورشيد و ماه         

)281:همان(

:گويد ب ميسهرا

وس راـــــران ببرم پي طـــ زايزم از گاه كاووس را                    ــــــبرانگي
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اهــــ   نشانمش بر گاه كاووس شبه رستم دهم تخت  گرز و كاله           

ابــذارم از آفتــــــ سرنيزه بگت افراسياب                    ـــــرم سرتخــبگي

)همان: همان(

هـر دوي آنهـا   . سبب خصومت كاووس و افراسياب با سهراب همين سنت شكني او مي باشـد      
مي خواستند كه رستم و سهراب يا حداقل يكي از آن دو از بين بروند و هردو سعي ميكردند كه به                      

آغاز حركت سهراب به جستجوي پدر، از يك خرق عادت، يك نوآوري ذهني در              . هدف خود برسند  
. هلواني، و يك بحران مربوط به نظم اجتماعي در انديشه هاي قوم ايراني، خبر مـي دهـد   فرهنگ پ 

همـه  . سهراب در جمع پهلوانان حماسه ملي، يك نوآيين است و بيگانگيش در اين نـوآييني اسـت                
اني خطور نميكـرد كـه     تا پيش از او به ذهن پهلو      . اين را ميدانند  ... پهلوانان و كاووس و افراسياب و     

. بتواند جاي پادشاه قرار گيرد

   پهلوانان و سران ايراني، بارها به سام و زال و رستم، آن هم در بـدترين شـرايط نابـساماني                    
پهلوان در سراسر شـاهنامه، كـاركرد       . ايران زمين، پيشنهاد پادشاهي مي كنند، اما آنان نمي پذيرند         

آن چـه سـهراب را بـه حركـت          . زه براي پهلوان انديـشيده اسـت      اما سهراب كاركرد تا   . معيني دارد 
واداشته تنها يافتن پدر نيست، بلكه يافتن پدر به منظور هدفي است كه تا آن زمان سـابقه نداشـته                   

اگر مشكل سهراب تنها دور ماندن از پدر و اشتياق به يافتن او بود، بايد با نخستين خبـر بـه                     . است
 از همان آغاز، انگيزهاي غير متعارف و بديع در سـهراب بيـدار مـي            جستجوي پدر مي پرداخت، اما    

پس نخستين واكنش سهراب، اين است كه كاووس را از گاه برانگيـزد و سـپس افراسـياب و                   . شود
توران را براندازد و سرانجام همه را در كـشوري واحـد و نيرومنـد، بـه فرمـانروايي جهـان پهلـوان                       

سـنت  (شي كه خواه ناخواه با پدري با گرايشي متفاوت و متضاد            پسري با چنين گراي   . هماهنگ كند 
اين جاست كه جاه طلبي و قدرت خود رانشان مي دهد و با تقـدير همـراه مـي                   . ، رو به روست   )گرا
.شود

.دسيسه افراسياب براي جلوگيري از اين كه سهراب و رستم يكديگر را بشناسند-

مله به ايـران دارد خيلـي خوشـحال ميـشود و        افراسياب زماني كه مي شنود سهراب قصد ح 
به هومـان و  . نيروي عظيمي آماده ميكند و دسيسه ميكند تا اين كه پدر و پسر همديگر را نشناسند     

:گويد بارمان مي
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ه اين راز بايد كه ماند نهفتــ ك:                        به گردان لشكر سپهدار گفت 

 تهمتن بود بي گمان چاره جويچوروي اندر آرند هردوبه روي    

ه بندد دل و جان به مهر پدرــكد كه داند پسر                          ـــــپدر را نباي

 شود كشته بر دست اين شيرمردمگر كهĤن دالور گو سالخورد                        

د يك شب برو خواب راـديــببنراب را                ـاز آن پس بسازيد سه

)282: 1386فردوسي،(

اين چاره جويي رستم به معني شناختن سهراب نيست بلكه بـه معنـي تـدبير و اراده جنـگ و                     
سخن افراسياب ايـن    . انديشيدن چاره براي كشتن حريف است، به طور طبيعي هم چنين بايد باشد            

 و رستم هم چنان به فكر چاره جويي براي شكست حريف است كه نبايد اين دو همديگر را بشناسد  
. باشد

افراسياب نيرويي عظيم براي سهراب فراهم مي كند و نامهاي خوش ظـاهر و فريبنـده بـراي                 
اين انتظار به وجود مي آيد كه ماموران افراسياب . سهراب مي نويسد و او را به جنگ تشويق ميكند     

ات پدر و پسر ايفا كنند اما مشاهده مي كنيم كه نقـش آنهـا   نقشي اساسي در ايجاد مانع براي مالق      
به حداقل رسيده، بارمان نقشي در قصه ايفاء نمي كند و هومان نيز فقط يـك بـار سـهراب را مـي                

.فريبد

ارزار                        رسيده ست رستم به من اند بار ـت هومان كه در كـبدو گف

                    چه كرد آن دالور به گرز گران ازندران   ـدم كه درجنگ مـــشني

دارد پي وپخش اوـن نـــوليك بدين رخش ماند همي رخش او                    

.در اين جا هم چاره جويي و حيله گري افراسياب باعث مي شود تا سهراب، رستم را نشناسد

:وكوتاهي گودرز در جلب مخالفت كاووس به پرداخت نوشدار-

عملكرد گودرز هم فقط مثل يك پيك ساده بود و تنها خبر براي كاووس برد و هـيچ تالشـي                 
.براي قانع كردن او نكرد، شايد به خاطر اين كه سهراب فرزندش هجير راكشته بود
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در پايان، ابياتي كه فردوسي در جاي جاي داستان         خودداري كاووس از دادن نوشدارو    -
:وم پهلوانان آن سروده، بيان مي شوددر مورد تقدير و سرنوشت محت

:فردوسي آن جايي كه رخش رستم گم ميشود، روزگار را مقصر مي شمارد

ارــــوي شد تند با روزگــجهانجزار       ــد رخش رخشان در آن مرغـــنب

)277:همان(

بخشي بـه   يكي از فوايد عمدهي آن آرام       .    اعتقاد درست به قضا و قدر فوايدي نيز در بردارد         
انسان و ايجاد رضا و تسليم در وجود اوست تا به جاي فوران و غليان خشم در برابر امور نـادلخواه،                   

را دريد و مرگ سـهراب      » بر پور بيدار دل   «زماني كه رستم    . تقويت ايمان را نيز در پي داشته باشد       
:حتمي شده بود، سهراب جوان براي آرامش خويش و پدرش ميگويد

!ستــايد گريــه آب دو ديده نبـــ  بب كه اين بدتري ست          بدو گفت سهرا

ن بودني كار بودــن رفت و ايـــ چنيشتن كشتن چه سود ؟            ويــن خــاز اي

)   312:همان(

و زماني كه رستم از درمان تنها فرزندش نااميد است ديگران به وي اميدواري مي دهند و مي                  
:گويند

در اين كار يزدان كند            مگر كاين سخن بر تو آسان كندكه درمان 

:گودرز نيز به رستم مي گويد اگر زماني براي زندگي او مقدر شده باشد او زنده خواهد ماند

انـــو بي رنج با او بمـــد، تـــانـــ بمي زمان             ــد او را به گيتــانــر مـــاگ

!ه كن كه جاويد كيستـه گيتي نگـــ  ب رفتني ست وگر زاين جهان اين جوان

)313: همان(

:   فردوسي هم در جاي جاي داستان، دردمندانه شكوه ميكند كه 
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جهانا شگفتي زكردار توست         هم از تو شكسته هم از تو درست

)307:همان(

:گان به عنوان پند ميگويد و زماني كه رستم از مرگ سهراب ناالن است، فردوسي از زبان بزر

رخ بلند                         به دستي كاله و به ديگر كمندـن است كردار چــچني

گاهه خم  كمندش  ربايد ز ـــبچو شادان نشيند كسي با كاله                   

رهان                  ـا  همـبراميد ــايد خـــ          ببرا مهر بايد همي بر جهان؟              ــچ

همي گشت بايد سوي خاك بازردد دراز                     ـو انديشهي گنج گــچ

همانا كه گشته ست مغزش تهير چرخ را هست زين آگهي                      ــاگ

چون و چرا سوي او راه نيستبه نيست              آگاهگردشكزيندانچنان

بدين رفتن اكنون ببايد گريست                   ندانم كه كارش به فرجام چيست 

)315:همان(

فردوسي در پايان داستان نيز آزمندي را محكوم مي كند و  از ناپايداري و بـي وفـايي روزگـار                  
 و  "كـس ندانـد گـشاد     "را  در آخر داستان فردوسي مي گويد كه در بستهي تقـدير            . سخن  ميگويد  

:سخن خود را در مرگ سهراب اين چنين به پايان مي برد 

ان پر آب چشم             دل نازك از رستم آيد به خشمــــي داستــيك

) 317:همان(

نتيجه 

   ايرانيان از قديم به تقدير و سرنوشت و به تأثير انكار نشدني ستارگان و افـالك بـر زنـدگي                
ودندو اين باور وارد ادبيات شده و نويسندگان و شاعران در نظم و نثر با سبك خـاص                  مردم معتقد ب  

در نتيجه داستان هاي كهني كه از آن زمان نسل به نسل منتقل شده از         . خود بدان اشاره داشته اند    
در داستان رستم و سهراب به خوبي مي توان ردپاي اين باور را مشاهده  . اين امر مستثنا نبوده است    
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همانطور كه مشاهده شد داستان بـا آن كـه بـر    . رد و چه زيبا فردوسي بزرگ آن را به نظم كشيد       ك
بنابراين آن چه تحـت عنـوان   . پايهي اين باور است اما نظام علي و معلولي خود را حفظ كرده است     

ي تقدير از آن ياد مي شود ، زنجيرهي پيچيده و متوالي از علت و معلول هايي است كه به دقت يك                    
يعنـي نقـش تقـدير بـه صـورتي نبـوده كـه داسـتان غيرمعقـول و           . پس از ديگري چيده شده انـد      

.غيرمنطقي پيش رفته باشد، بلكه حوادث با منطقي خاص به وجود آمده است

منابع

آيين ها و رسم هاي ايرانيان باستان بـر بنيـاد           ) 2535. ( اعتماد مقدم ، عليقلي      -1
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، چـاپ اول،    حدود آزادي انـسان از ديـدگاه مولـوي        ) 1364( نژاد سليم، عبدالرحيم   -8
كتابخانه طهوري : تهران
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∗∗∗∗زادهقليمهديه

خيالينقاشيمكتببرشاهنامهتاثير
چكيده

آنهايداستانوفردوسيشاهنامهوداشتهادبياتباتنگاتنگيارتباطايرانيفرهنگدرهنر
هنـر درشـاهنامه حـضور .اسـت ايرانـي هنرگوناگونهايشاخهدرمهممضامينوهاموضوعاز

يكـي ارزشمنداثراين.نيستهمنباشد،كمترادبياتدرآنحضورازگذارترتاثيروبيشتراگرايراني
ايرانتاريخهاياسطورهوهاحماسهكهاستفارسيادبوفرهنگاصليهايستونوهاهازپاي

.زندميپيونداسالمييدورهبهوكندميزندهراباستان
زمـين ايـران فرهنـگ درمردمـي اصـيل هنرهـاي ازيكـي ايخانـه قهـوه ياخيالينقاشي

مكتـب هنرمنـداني دسـت بهمشروطهانقالبازپسخصوصبهقاجاردورهدرهنراين.باشدمي
اي¬گستردهبخش.يافتتوسعهورشدايرانحماسيوقهرمانياصيلفرهنگبهدلباختهونديده
خيـالي نقاشـي اصـلي منبععبارتي،دوبه.استيافتهاختصاصشاهنامهموضوعبهخيالينقاشياز

اسـت حـدي بهخيالينقاشيدرموضوعدوايناست،نزديكيكربالواقعهو،شاهنامهقاجاردوران
بـه خيـالي نقاشـي درشـاهنامه هايصحنهانعكاس.دانستپيوستهراداستاندواينتوانميكه

شـدن رستم،كـشته خـوان او،هفـت شـدن كـشته وآتـش ازسـياوش گـذر : بـه مربـوط مضامين
.استاندام،گلوگوربهرامرستم،سهراب،نبردهاي
بـه مقالـه ايندر.استبودههنرمندانتوجهموردهموارهگذشتهسالنهزاراطيدرشاهنامه

.شدخواهدپرداختهنگاريخيالينقاشيبرشاهنامههايداستانواشعارتاثيرونقش

نگاري،شاهنامه،قاجارخيالينقاشي:هاواژهكليد
مقدمه

ب مي آيد و يكـي از رمـوز ايـن    شاهنامه فردوسي يكي از گرانبهاترين آثار ادبي جهان به حسا 
جاودانگي هنري بودن آن است؛به طوريكه برجسته ترين نقاشان ايراني مي كوشيدند اوج هنر خود               

.را با نقاشي مجالس شاهنامه بروز دهند

∗ بلوچستانوسيستان دانشگاهارشدكارشناسييدانشجو
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همچنين اين شاهكار ادبي و هنري داراي جنبه عمومي مـي باشـد،مخاطبان شـاهنامه گـروه                 
ه ايرانيان وطن پرستي هستند كه شاهنامه را بازتاب روح ملـي            خاصي از طبقات اجتماع نيستند بلك     

مخاطبان شاهنامه عامه مردم هستند به همين دليـل ايـن كتـاب از عمـق و ژرفـاي      .خود مي دانند 
زيادي برخوردار است تا آنجا كـه نقاشـي شـاهنامه از هنرهـاي دربـاري و مردمـي محـسوب مـي           

ر اغلب دوره هاي تاريخي هنر مورد توجه حكمرانان  شود؛هنري درباري است زيرا شاهنامه نگاري د      
ي ايلخانيان،شاهنامه بايـسنقري متعلـق بـه مكتـب         بوده است؛مانند شاهنامه دموت مربوط به دوره      

؛هريـك از ايـن شـاهنامه هـا ويژگـي هـا و              ...تيموري،شاهنامه تهماسبي متعلق به مكتب تبريـز و       
ي تابانند،هنري مردمي محسوب مي شـود زيـرا         خصوصيت هاي آن دوره را همانند آينه هنري بازم        

هاي شـاهنامه   باشدو همچنين بازنمود داستان   هاي شاهنامه بسيار در نقالي مورد استفاده مي       داستان
سازي نقاشي خيالي يا خيالي   .هاي مكتب خيالي نگاري را شامل مي شود       اي از نقاشي  بخش گسترده 
خـصوص  بياني توانمند توانست مخاطبـان خود،بـه      هاي اصيل مردمي ايران است كه با        يكي از هنر  

.شان با آنان سخن بگويدمردم كوچه و بازار را جلب كند و از عمق اعتقاد قلبي
هـاي  خـارج از حـوزه    هاي نقاشي آكادميك و نگارگري جديد،     برخالف جريان «اين نوع نقاشي  

)201-198: 1388ز،پاكبا(».آمدهنر رسمي رشد كرد و به دست هنرمنداني مكتب نديده پديد 
مشتريان و مشوقان اصلي اين مكتب عامه مردم بودند و نقاشان نيز بنا به ايمان و عالقه خود                  

فن پرده نگاري رنگ روغني را آموخته بودند،كوشش نقاش در بازنمايي صـحنه        و از طريق تجربي،   
روهــاي خيــر هــا،همواره متــاثر از جانبــداري او از نيو نمــايش خــصوصيات ظــاهري و درونــي آدم

هاي اين مكتب در ايجاد روح حماسي در مردم نقش بـسزايي داشـته و               برهمين اساس نقاشي  .است
.دهدسازي خود قرار ميدر بسياري موارد شاهنامه فردوسي را سرمشق و مبناي روايت

نقاشـي  يابـد، خصوص پس از جنبش مشروطه رشد و توسعه مي        ي قاجار و به   اين هنر در دوره   
ايـن  .ي كربالسـت  نبع اصلي و اساسي داشته است كه يكي شـاهنامه و ديگـري واقعـه              خيالي دو م  

گرفت،لذا يكي از مراكز ثابـت اجـراي ايـن       ها اغلب در شاهنامه خواني مورد استفاده قرار مي        نقاشي
.باشداي نيز معروف ميخانههنر قهوه خانه بوده است از اين رو به نقاشي قهوه

هـاي هفـت خـوان رستم،كـشته شـدن          ز شاهنامه،نقاشان به صـحنه    هاي برگرفته ا  در داستان 
سهراب،گذرسياوش ازآتش،سوگ سياوش،جنگ رستم و اشكبوس ،كشته شدن ايرج به دست سـلم             

.وتور،آمدن تهمينه به نزد رستم؛توجه خاص داشته است
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سازيحضور شاهنامه در نقاشي خيالي

شاهنامه «ي از فرهنگ ايرانيان است؛    نوشتن،نقل كردن و مصور كردن شاهنامه بخش      خواندن،
كنند،حماسـه نـوعي اشـعار    ي حماسه تقسيم بندي ميرا عموماً در بين اشكال و انواع ادبي در زمره      

نحوي كه شامل مظـاهر و    روايتي است مبتني بر بيان اعمال قهرماني وافتخارات نژادي يا فردي به           
هاي پهلواني  در شاهنامه گذشته از داستان    .مسائل مختلف زندگي يك ملت در طول تاريخ نيز بشود         

-نيـز بـه چـشم مـي    ... هـاي عرفـاني و  هاي عاميانـه،حكايت هاي غنايي و شاعرانه،داستان ،داستان
موضوع اصلي كتاب نبرد خوبي با بدي و رويارويي ايرانيان با           «،همچنين  )28: 1370ياحقي،(».خورد

).7: 1370واعظي،(».غير ايرانيان است

جا كه خاستگاه   هاي شاهنامه نقاشي و نقالي است و از آن        اي انتقال و انعكاس پيام    هيكي از راه  
-خانـه هـاي عمـومي نظيـر قهـوه      هـا مكـان   نقاشي خيالي فرهنگ عامه است و محل نمايش پرده        

بوده و اشعار آكنده از پند و اندرز فردوسي مورد پسند مردم بوده اسـت ،حجـم                 ..هاوها،گذرها،حسينه
هـاي خـويش    شود؛ در واقع شاعر بازگو كننده انديشه      هاي اين مكتب را شامل مي     يوسيعي از نقاش  

ي خـود  ي رنگ و تابلو و تصاوير بصري انديـشه به صورت تصاوير لفظي بوده است و نقاش بوسيله 
.استكردهرا به ديگران منتقل مي

ده و جنبه قهرماني    تر بو هاي شاهنامه آن دسته كه نزد عامه مردم شناخته شده         از ميان داستان  
بـه گفتـه حـسين قـوللر     .شـده اسـت  و آزاديخواهي آن آشكارتر بوده است؛بر پهنه بوم تـصوير مـي   

خـورد و  هايي را كه به درد مردم مي  چين كرديم و داستان   هاي شاهنامه را دست   ما حكايت « :آقاسي
ديم و به نقـش     كرآموخت،انتخاب مي ها درس غيرت و عبرت مي     شان بود وبه آن   مرهم دل سوخته  

گفتند و هرچـه مـردم      آن چه نقاالن مي   .ما كاري نداشتيم اصل حكايت چه بوده است       .آورديمدر مي 
مردم از ما تجسم زور و بازوي پهلوانان شاهنامه را طلب      .كشيديمشان به نقش مي   خواستند براي مي
 عالقه داشتند،چون كرديم،به رستمخواستند،ما هم اطاعت ميكردند و شكست مردم ايران را مي   مي

).19: 1385رجبي،(»پهلوان ديار خودشان و دست بسته موالي متقيان بود

لذا حوادث مهم دوره حماسه ملي ايران چون رزم رستم با افراسياب،رزم مازندران،هفت خـوان               
مـورد  ....رستم،رستم و سهراب،گذشتن سياوش از آتش،كشته شدن سـياوش،جنگ هفـت لـشكر و              

.ه استتوجه هنرمندان بود
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-باشد بر روي تـابلو نوشـته مـي   در برخي از تابلوها ابياتي كه بيانگر موضوع اصلي داستان مي    
.2و تصوير1شده است،تصويرشد،همچنين نام اشخاص نيز در كنار تصويرشان نوشته مي

حسن اسمعيل زاده-در بارگاه كيخسرو-1 تصوير

آمدن تهمينه نزد رستم،حسن اسمعيل زاده-2تصوير

شد از آنجايي كه ماجراهـا و     اي اصل داستان از ابيات شاهنامه گرفته مي       هايي شاهنامه در پرده 
.شده استحوادث درپيوند با پهلوانان مردمي است،در نهايت عامه پسندي ترسيم مي

،اعتقادات و باورهاي هنرمند و مخـاطبش مـشهود اسـت؛در ايـن بـاور حـق                 3در تصويرشماره 
ست ،بنابراين رستم به عنوان تيراندازي بي همتا و پهلوان هميشه پيروز مردم             هميشه پيروز ميدان ا   

نـصر مـن   "بدون لباس رزم نقش شده است،از طرفي پرچم متعلق به سپاه ايران بر روي آن عبارت         
هنرمند به زمان حكايت كاري نـدارد و نمـي خواهـد بـاور كنـد                . نقش بسته است   "اله و فتح قريب   

رود كه خـوبي هميـشه      اند يا نه،او به دنبال اعتقاد خودش و خواست مردم مي          ايرانيان،مسلمان بوده 
.پيروز است
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مجموعه-م.س113*212-ش.ه1319-آقاسيقوللرحسين-)لشكرهفتجنگ(اشكبوسورستمنبرد-3تصوير
عباسيرضاموزه

باشد،راسـتي و   ،كـه صـحنه نبـرد و زور آزمـايي رسـتم بـا ديـو سـفيد مـي         4در تصوير شماره 
وانمردي رستم حائز اهميت بوده است،لذا رستم بدون زره و در قامت يك انسان معمولي كـشيده                 ج

ايم،عقـل و   رستم را اگر مانند غول بكـشيم هنـر نكـرده          « : نقاش نيز اذعان داشته است    .شده است 
ــه  ــانش را گرفت ــمايم ــت،نه زور    .اي ــرده اس ــتم ك ــرداريش رس ــت ك ــوانمردي و درس ــتم را ج رس

)90: 1369سيف،(»بازويش

مجموعه-م.س154*5/197-ش.هـ1333-قوللرآقاسيحسين_رستمدستبهسفيدديوشدنكشته-4تصوير
عباسيرضاموزه

نتيجه 
چنانكـه شـاهنامه    .شاهنامه فردوسي،اثري ارزشمند و كم نظير در فرهنگ و هنر ايرانـي اسـت             

فردوسي با بهره   .استشاهنامه نويسي و شاهنامه خواني جزيي هميشگي از هنرهاي ايران           نگاري،
اي تقابل دو   هاي تاريخي،ديني و افسانه   هاي مردمي،روايت گيري از مخازن گرانقدري چون داستان     

-اي براي خلق هنر مردمي ايران مي      شر را به نمايش مي گذارد و اين تقابل دستمايه         نيروي خير و  
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نديشه هاي آزادي خواهانه هنري كه پس از جنبش مشروطه و همگام با بيداري افكار عامه و ا          .شود
-قهوه(بدست جمعي از نقاشان گمنام و بي ادعاي كوچه و بازار كه بعد ها به نام نقاشان خيالي ساز       

.شناخته شدند)خانه
نقاشي خيالي نوعي نقاشي روايي است كه همـواره تحـت تـاثير جانبـداري از نيروهـاي خيـر                    

كشد؛يكي از مضامين شـاهنامه و       تصوير مي  اين نوع نقاشي دو وجه حماسه ملي و ديني را به          .است
.شودديگري از مضامين عاشورايي اقتباس مي

هاي حماسه ملي،پهلوانان و يـالن خوشـنام و مـورد احتـرام مـردم از معـصوميت و                   در صحنه 
زيرا كه نقاش دربازنمايي صحنه متاثر از فردوسـي طوسـي،جانب خيـر و              .قداستي خاص برخوردارند  

نه هاي جوانمردي و ايثار و گذشت آنگونـه كـه در بـاور مـردم نقـش بـسته                    صح.گيردنيكي را مي  
.است،بر پهنه بوم نقش مي بندد

هـاي  بيـشترين صـحنه  گيـرد، ها اغلب در شاهنامه خواني نيز مورد استفاده قرار مي     اين نقاشي 
اي مربوط به هفت خوان رستم،گذشتن سياوش از آتش،كشته شدن سـياوش،نبرد رسـتم و      شاهنامه

.هراب،كشته شدن سهراب مي باشدس
منابع

ــاز،رويين،-1 ــروز ) 1388 (پاكب ــا ام ــاز ت ــران از ديرب ــن و نقاشــي اي ــشارات زري ،انت
. سيمين،تهران

خانـه قهـوه مكتـب نقـاش ) 1385( زادهاسمعيلعلي،حسن-رجبيوكاظم-چليپا-2
.نظر،تهراننشرو،چاپاي

.ن ،پاييز و زمستا2ستان هنر،گلمكتب خيالي نگاري) 1384 (محمدعليرجبي،-3
.عباسي،تهران رضاموزهانتشارات،خانهقهوهنقاشي )1369( هاديسيف،-4
.كوثر،تهران سيمايانتشارات،خانهقهوهدرنقاشي) 1387( حسينمصطفي،مير-5
اسـي ارشـد    ،پايان نامـه كارشن   وصف در شاهنامه فردوسي    ) 1370( واعظي،مراد علي -6

.سي،مشهدادبيات،فردو
.نتشارات آستان قدس رضوي،مشهد،اي باستانبهين نامه )1370( ياحقي،محمد جعفر-7
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*  يحيي كاردگردكتر

سيماي كاوه درشاهنامه ودرفش كاويان
چكيده

نمـود  -قـارن وقبـاد   -است كه درشاهنامه،او و دو فرزندس     هاي معروف پهلواني    كاوه ازخاندان 
داستان اودر دورهء اشكاني وساساني ساخته شده وتقريباً بـه همـان صـورتي كـه در         .ويژه اي دارند  

.پهلوي آمده است ي شاهنامه وتواريخ اسالمي موجود است، درخداينامه
كاوهءشاهنامه،ستمديده اي  .ن است داستان كاوه درشاهنامه پيونددهندهءپادشاهي ضحاك وفريدو     

اوسـت، بيـداد  ي   است كه هفده فرزنـد او قربـاني بيـداد ضـحاك شـده انـد و او كـه جگرخـسته                     
ازاين روي دست ازجـان شـسته،      .نمي خواهد، آخرين فرزندش را در راه سالمت اين بيدادگرفدا كند          

فريـدون راكـه نژادشـاهي    يده،يـاري جمعـي سـتم رسـ    باپوستين آهنگري را برنيزه اي مي نهد و  
ضحاك را بند و زنجيربسته،دردماوند زنداني مي كند وبه بيـداد دارد،برتخت مي نشاند ودر ركاب او، 

درتمـامي ادوار ادب  جنبه هاي انقالبي وستم ستيزي نهفته دراين داسـتان، آن را        .او پايان مي دهد   
 از زواياي گوناگون بدان پرداختـه انـد         مطلوب شاعران و نويسندگان ساخته به گونه اي كه        ،فارسي

شـهرتي  حميـد مـصدق كـه در قالـب نيمـايي اسـت،            »درفش كاويان « ي كه دراين ميان، منظومه   
ــر، .دارد ــن اث ــق اي ــصدق درخل ــأثير  م ــيوهءبيان، تحــت ت ــه ودر ش ــام گرفت ــاهنامه اله آرش «از ش

.سياوش كسرايي است»كمانگير
چگونـه گفـتن،   ي دغدغهوجهي به لحن حماسي، بي ت جنبه هاي رمانتيك،   ي   غلبهوزن مفاعيلن، 

تحريك احساس و عواطف مخاطب و بي توجهي به تفكر او و سرانجام توجه بـه توصـيف حـاالت          
حميد مصدق را از شـاهنامه      »درفش كاويان «وروحيات كاوه و استقالل دادن به او، نكاتي است كه           

ارد اشتراك و افتراق آنها نقـد و تحليـل شـده    در اين مقاله با مقايسهءاين دو اثر، مو       .متمايز مي كند  
.است

مصدقحميددرفش كاويان،كاوهء آهنگر،فردوسي، شاهنامه،:كليد واژه ها
مقدمه

داستان كاوه و درفش او، داستاني است كـه ريـشه هـاي آن بـه عـصر اسـاطير و  پادشـاهي                         
برخـي ابـداع   . د باشد اما اينگونه نيست   پيشداديان مي رسد و بايد نشانه هايي از آن در اوستا موجو           

 و برخي ديگر حضور آن را در بخش اساطيري شاهنامه   1 اشكاني و ساساني مي دانند     ءآن را در دوره   

� مدانشگاه ق عضو هيأت علمي 
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هـوم  ( از يـسناي دهـم       14ءكه در فقره  » گاودرفش  « در اوستا جز تركيب     . 2با اعجاب مي نگرند     
 ايـن تركيـب   ءپـورداود درحاشـيه  . تان نيـست  آمده و بحث ها برانگيخته ، اثري از اين داس        ) پشت  

پيونـدي بـا درفـش    » گا اُوش درفـش  «  درفش كاوياني آورده و اعتقاد دارد كه        ءتوضيحاتي درباره 
بي توجهي اوستا  به اين داسـتان ،داليـل متعـددي    . 4 اما صفا اين نظر را نمي پذيرد   3كاويان دارد   

 ادبيات شفاهي در ايران باستان كه ثبت و ضـبط چنـين   ء غلبه-1: دارد كه مهمترين آنها عبارتنداز      
امـا آنگـاه كـه    . وقايعي را كه ذهن و زبان ايرانيان را تسخير كرده بود ، چندان ضروري نمي نمـود                

 فردوسـي نيـز در كنـار بهـره گيـري از      ءخداينامه ها به ثبت ادبيات شفاهي توجه كردند و شاهنامه         
هي نيز توجه ويژه نشان داد ؛ داسـتان كـاوه نيـز وارد ادبيـات              خداينامه هاي مكتوب به ادبيات شفا     

« : وجود ادبيات حماسي شفاهي نكته اي است كه تفضّلي نيز بدان اشاره دارد              . مكتوب ايراني شد    
 احتمـاالً بـه   –از اقوال نويسندگان يونان معلوم مي شود كه در فارسي باستان ، ادبيات حماسي نيز          

استرابو نقل مي كند كه معلمان فرزندان پارسي عادت داشتند    . ه است    وجود داشت  –صورت شفاهي   
بـود ،  » شرح اعمال خدايان و مردان بـزرگ  « كه تعليمات خود را با افسانه هايي كه مضمون آنها         

 ايراني كه قيام مردمي     ء شاه و دودمان شاهي بر حيات مادي و معنوي جامعه          ء غلبه -52» . بياميزند
نكتـه اي كـه سـرّامي بـه زيبـايي بـدان       . آهنگر مردي دون پايه را بر نمي تابد    و انعكاس داستان    

 خويش را كه سنگينتر اسـت فرومـي گـذارد و            ءاما هميشه ترازوي تاريخ آن كفه     « : پرداخته است   
 سبكتر را بر مي كشد و چنين است كه ما پس از هزار سال كه از مرگ فردوسي مي گذرد نام              ءكفه

ن و زنان كاخ نشين ايران باستان را مي دانيم و مي شناسيم امـا از مـردم جـز       و نشان يكايك مردا   
امـا انعكـاس ايـن     6» دريغ از انبوهي و گمنامي و فرمـانبرداري         . عدودي را به ياد نمي توانيم آورد      م

طبري « :  اسالمي مي تواند از ديرينگي آن پرده بردارد          –داستان در نخستين كتب تاريخي ايراني       
  از اين داستان سخن گفته       7»  ، مسعودي ، ثعالبي ، خوارزمي و ابن خلدون و تواريخ ديگر              ، بلعمي 

 بـارزي نـدارد   ءاند ، بنابراين مي توان گفت ؛ اگرچه شخصيت كاوه در اوستا و اساطير ايراني ، جلوه                
ي اما در خدا ينامه ها ، شاهنامه و غالب متون تاريخي مـا برجـستگي ويـژه يافتـه و دسـت مايـه                   

، رنگ ديگري   ب با شرايط حاكم براعصار گوناگون     سخنوران و نويسندگان بي شماري شده و متناس       
يافته كه پيش از پرداختن به دو روايت اين داستان در شاهنامه و درفش كاويان حميد مـصدق، بـه               

. معرفي كاوه و درفش كاويان در متون تاريخي و انعكاس آن در ادب فارسي مي پردازيم
كاوه در متون تاريخي و ادبيسيماي 

 پادشاهي جمشيد به فريدون و پايان بخش پادشاهي بيگانه مردي به ءقيام كاوه پيوند دهنده
از اين روي مي توان قيام او را احيا گر پادشاهي اصيل ايراني ، طغياني در . نام ضحاك است 

. مقابل قدرتي بيگانه و سرانجام نماد ظلم ستيزي دانست 
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جمشيد اگرچه ايام طاليي قوم ايراني به شمار مي آيد اما برخي اعمال ناشايست              دشاهي  ايام پا 
ء ايـزدي از او شـده و زمينـه   ءجمشيد چون غرور، دروغ و ادعاي همساني با خدا ،موجب گريـز فـرّه   

تصوير ضحاك در منـابع و مĤخـذ ، تـصوير بيگانـه مـردي      .  بيگانگان را بر ايران فراهم آورد       ءغلبه
از اين روي ، ذوق ايراني از نام او چنـين معـاني   . دگر است كه جز ظلم و درازدستي نمي شناسد   بيدا

آك عبارت از عيب و آفت است و بنابرآنكه ضحاك به ده عيب معيوب بود « : زشتي برداشت كرده   
كراهيت چهره ،قصرقامت ، قلت حيا ، كثرت اكـل  : به ده آك ملقب شد و عيوب مذكوره اين است        

ياري ظلم ، بدي زبان ، شتاب در مهمات ، نخوت ، جبن ، ابلهي و زمره اي گفته اند كـه لفـظ          ، بس 
ضحاك معرب ده آك است و به اتفاق مورخان آفاق ، ضحاك ، ساهرماهر و كـافر فـاجر بـود و در        

ضـحاك بعـد از   8». ايام سلطنت به انهدام اساس عدالت و اشاعت طريقه ظلم و بدعت سعي نمود               
 در بند كشيده مي شود تا ايـران و ايرانـي ،       – دالور مرد ايراني     –لم و جور ، با قيام كاوه        ساليان ظ 

ء پادشاهي ضحاك از منابع و مĤخذ از سويي عمـق فاجعـه            ءمطالعه. شادكامي باستاني را از سرگيرد      

نمـايش  اين حكومت جابرانه را نشان مي دهد و از سوي ديگر، اوج هنر كاوه را در بر انداختن او به     
. مي گذارد 

هر چند با قيام كاوه ، بيداد ضحاك پايان يافت اما او به عنـوان نمـاد و سـمبل ظلـم در ادب                        
: فارسي ، زشت نامي جاويد دارد 

اه آزار ــــوار و بيگنــلهو و لذت دو مار ضحاكند                    هر دو خونخ
خاقاني / برآرند از آن دو مار دمار كه فريدونند                   عقل و دين لشكر 

ذهن خيال پرداز و هنر آفرين ايراني از زواياي مختلف به اين داستان پرداخت و اي بـسا ايـن                
داستان سراسر زشت نامي را دست مايه اي جهت بيـان مـضامين گونـاگون سياسـي ،اجتمـاعي و                    

 و تكـرار همـين   9مرزبـان نامـه  در » حكايت هنبوي با ضحاك   « اخالقي قرار داد كه در اين ميان        
. قابل ذكرند 10در تاريخ جهانگشاي جويني!حكايت ، جهت اثبات عدالت و رأفت او گتاي قاآن 

اين قيام مردمي كه    . آنچه در پايان پادشاهي ضحاك ، برجستگي ويژه يافته ، قيام كاوه است              
شيرين كرده كه از آن جشن هـا        نماد ظلم ستيزي قوم ايراني به شمار مي آيد چنان ذائقه ايراني را              

ابوريحان بيروني در آثار الباقيه از چندين عيد ياد مي كند كه به گونه اي با قيام كـاوه و     . برساختند  
عيد مهرگان ، رام روز يا مهرگـان بـزرگ ، عيـد رامزينـان و كاكثـل و      : سقوط ضحاك در پيوندند   

11. اين اعيادند ءجشن شب دهم بهمن از جمله

 نيز معروف است ، آهنگـري اسـت دردمنـد كـه     13 و كابي 12وه كه در منابع با نام كاوك       اما كا 
 فرزند او ، قرباني بيداد ضحاك شده اند و او كه از بيداد او به ستوه آمده          16 و يا هفده   15 يا دوازه  14دو

رد و ،  پيش بند چرمين آهنگري را بر نيزه اي نهاده و همگام با مردماني دردمند بر ضحاك مي شو
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سرانجام با همراهي فريدون كه از نژاد جمشيد است، براو غلبه مي كند و ايران و ايراني را از ظلم و     
. جور مي رهاند 

و در 17هر  چند غالب منابع به شغل آهنگري او اشاره كرده اند اما بلعمي او را كشاورز مي دانـد   
يـا جباخانـه بـا اوسـت و دوسـتدار            رزم   ء دهخدا او مردي است كه رياست صنعت اسلحه        ءلغت نامه 
 منابع، او را اهل اصفهان مي داننـد تـا بـدانجا  كـه طبـري ، مردمـان                  18. پيشداديان است    ءسلسله

 گويي بعد از غلبه بر ضحاك ، سپه ساالر فريـدون مـي شـود و          19.اصفهان را از اعقاب او مي داند        
ده سالي بعد از ضـحاك تـرك   شود و حكومت عراق و اصفهان تا حدود آذربايجان به او واگذار مي          

يكـي قـارن كـه سپاهـساالري     « :بنا به روايت فردوسي از كاوه دو پسر بـاز ماندنـد   .  مي گويد    دنيا
اد كه در لشكر كشي منوچهر، منوچهر و نوذر با او بود و از پهلوانان بزرگ شمرده مي شد و ديگر قب         

20».پيرانه سر، به دست بارمان كشته شد 

 باز مانده و بيش از او در طول تاريخ ايران شهرت يافته ، درفش كاوياني است كه آنچه از كاوه 
نام آن، شكوه باستاني و غرور ملي ايرانيان را به ياد مي آورد و روح زنده و ذلت ناپذير ايـران را بـه        
زا خاطرها تداعي مي كندو به عنوان نماد خيزش ايرانيان در مقابل دشمنان و بيگانگان ، شهرتي بس

. دارد 
 و جـنس آن نيـز از   اين درفش هر چه باشد خواه پيش بند چرمين آهنگري خواه دسـتار كـاوه    

:  قول طبري  ، پلنگ يا بزغاله؛ چنان ارزش و اعتباري براي ايرانيان داشته كه به            پوست شير ، خرس   
ان عجم  ، مردم پرچم را مبارك گرفتند و برآن بيفزودند تا پرچم بزرگ شاه            چون كابي ظفر يافت   « 

شد كه آن را  متبرك شمردند و درفش كابيان نام كردندكه فقط در حوادث بزرگ افراشته مي شـد                   
و كريستن سن با بهره گيري از توصـيفات شـاهنامه ، چنـين    21».و آن هم به دست شاهزادگان بود     

جنگ، در زمان   . درفش   كاويان و تاج از جمله عالمات شاهي بود            «:تصويري از آن ارائه مي دهد       
به فرمان شاه ، پنج موبد آن را پيشاپيش  سپاه مي بردنـد        . اختر كاويان را پيش تخت شاه مي زدند       

 درفش كاوه در گـذر زمـان ، نامهـاي           22» . و در ميدان جنگ به زيبنده ترين پهلوانان مي سپردند         
 گـاوان ،  درفش كاويان ، درفش كابيان ، درفش كافيان ، درفش كـاوان ، درفـش           : گوناگوني يافته   

آنچه شهرت بيشتري دارد ، درفش كاوياني است        . اختر كاوياني و علم فريدوني از نامهاي آن است          
يـا كاويـان اسـت كـه بـه       ) شاه( اما اسم درفش كاويان از كَوي       « :  آن مي نويسد     ءكه صفا درباره  

بيـرق  « قصود از درفش كاويـان      شكل صفت استعمال شده يعني شاهانه ، شاهي ، شهنشاهي؛ و م           
تبديل شـده امـا در زبـان        » كَي«  اوستايي كَوي در زبان پهلوي و فارسي به          ءكلمه. است  » شاهي

نـام دارد و در     مبدل گرديده است چنانكه كيخسرو در ادبيات ارمنـي كـاو خـسرو              » كاو« ارمني به   
. مبدل شده   گَو   كوي به گاو يا      ءو آثاري كه ازآن در تورفان به دست آمده كلمه         زبان پهلوي مانوي    
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تبـديل  » كيان« و كاويان به    » كَي«  كَوي در زبان پهلوي به       ءمي شود كه كلمه   پس نتيجه چنين    
23». يافت ليكن در تركيب درفش كاويان به همان صورت اصلي باقي ماند 

از خاتم كاري پومپئي ،سكه هاي خلفاي اسكندر و وصف شاهنامه ، چنين تصويري از درفـش                 
درفش مزبور عبـارت بـوده از يـك         « : مي آيد و شكل ظاهري آن اينگونه است         كاوياني به دست    
 مربعي كه بر باالي يك نيزه نصب شده و نوك نيزه از پشت آن از طرف باال پيـدا                    ءقطعه چرم پاره  

بوده و بر روي چرم كه مزين به حرير و گوهر بوده و شكل يك ستاره بوده مركب از چهار پرّه و در 
 كوچكي كه قريـب بـه يقـين ، همـان     ء كوچكي و همچنين در فوق آن نيزه ، دايره  ءمركز آن دايره  

است كه فردوسي از آن به اختر كاوياني تعبير مي كند و از طرف تحتـاني ، چـرم چهـار ريـشه بـه              
يشه ها مـزين بـه جـواهرات بـوده          رنگهاي مختلف سرخ و زرد و بنفش آويخته بوده و نوك اين ر            

24»است

كه در طول تاريخ ايران ارزش بسيار يافته و زيورهاي بي شماري بـرآن بـسته                درفش كاوياني   
در جنگ قادسيه بنا برقول مـسعودي ، ايـن          « : شده بود، در جنگ قادسيه به دست مسلمانان افتاد        

درفش گرانبها به دست عربي موسوم به ضرار بن الخطاب افتاد كه آن را به سي هزار دينار فروخت      
در التنبيـه همـين مؤلـف گويـد بهـاي آن درفـش              (  دينار بـود     1 /000/200ن  ولي قيمت واقعي آ   

از طرف ديگر ثعالبي گويد كه سعد بن ابي وقـاص ، سـردار عـرب ، ايـن                   ) .  دينار بود  000/000/2
درفش را به ساير خزائن و جواهر يزد گرد ، كه خداوند نصيب مسلمانان كرده بود ، افزود و آن را با                  

و طوق هاي گوهر نشان و چيزهاي ديگر برداشته به خدمت امير المـؤمنين عمـر                تاج ها و كمر ها      
25»  . عمر گفت آن را گشوده ، پاره پاره نمايند و ميان مسلمانان قسمت كنند . بن الخطاب برد 

داستان كاوه و درفش كاويان به علت ظرفيت هاي نهفته در آن ، از آغاز تا امروز محور خلـق                    
 آهنگـران و پيـشه وران در   ءسرآغاز قيام مردمي و حضور برجـسته . شده است مضامين بي شماري  

 زنان ، بيگانه سـتيزي و       ءفراز و فرودهاي تاريخي ، شكل گيري فتوت و جوانمردي ، نقش برجسته            
پيروزي نهايي مظلوم بر ظالم از جمله مضاميني است كه با اين داستان گره خورده است كه نمونـه       

: ن مضامين است هاي زير بخشي از اي
ت     ــــــريدون را ز راي فرّخـودي فـر خبر بـــ گ-
امير معزي /دون از درفش كاويان ـ  فال نگرفتي فري-
افريدون به ميدان باش  تويك ساعت چو -

سنايي / به هر جانب كه رو آري درفش كاويان بيني 
خاقاني / و مار كي زيان يافت آن كس كه درفش كاويان يافت                 از جور د-
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در اين ميان ظرفيت هاي نماد سازي و نماد پروري كه در جزء جزء اين داستان نهفتـه اسـت                    
از ايـن روي داسـتان   .  همت خود سـاخته انـد  ءآن را مطلوب اديباني ساخته كه نماد گرايي را وجهه  

اي بـي شـمار و منظومـه هـاي     كاوه در ادبيات معاصر مورد توجه ويژه قرار گرفته كه باز نويسي ه            
بهره گيـري شـاعران و اديبـان        . گوناگوني كه از اين داستان خلق شده ، گوياي اين حقيقت است             

 معاصر از داستان كاوه به اندازه اي است كه مي توان رساله اي مـستقل در ايـن بـاره بـه         ءبرجسته
: نگارش در آورد كه به ذكر چند نمونه بسنده مي شود 

بسوزند / انيران را فرو كوبند وين اهريمني رايات را برخاك اندازند           / وآن ديگر    / و آن ديگر  -
درفش كاويان را فرّه در سـايه       / پريشان شهر ويران را دگر سازند       / آنچه ناپاكي ست ، ناخوبي ست     

اخوان ثالث ./ برافرازند/ غبار ساليان از چهره بزدايند / ش 
كـاوه  / درفشي بلند به كف دارنـد       /  چون از پا در آمدند       با حنجره هاي خونين مي خوانند و      -

شاملو / كاوه هاي اعماق / هاي اعماق 
تيـغ  / بـا درفـش كاويـان جـاودان پيـروز           /  پيش آهنگ سپاهم صد هزاران گرد رويين تن          -

شفيعي كدكني / سر به سر روي زمين زير نگين من / هاشان برگذشته از حرير ابر 
ن كاوه در شعر و ادب فارسي ، مرهـون بالغـت و فـصاحتي اسـت كـه           بي ترديد حضور داستا   

ازايـن روي  . فردوسي بزرگ در نظم اين داستان به كار گرفته وجاودانگي آن را تضمين كرده است     
 اين مقال ،به   ءبي شماري با الهام از شاهنامه ، آثار جاودانه اي خلق كرده اند كه در ادامه               گويندگان
 حميد مصدق –ي معاصر  در شاهنامه و درفش كاويان اثر طبع شاعر برجسته         داستان كاوه  ءمقايسه
. مي پردازيم –

سيماي كاوه در شاهنامه و درفش كاويان 
فردوسي در بخش اساطيري شاهنامه و در ضمن معرفي پادشاهان پيـشدادي از كـاوه سـخن                 

 و طفيل پادشاهي اوست    از اين روي داستان كاوه در دل داستان ضحاك گنجانده شده          . گفته است   
به داستان  200بيت را به پادشاهي ضحاك اختصاص داده و از بيت           470شاهنامه،  . و استقالل ندارد  

 فردوسي پس از شرح فضاي نابسامان ايران در پادشاهي          26.ادامه دارد   245كاوه پرداخته كه تا بيت      
شـده و او را نگـران و        ضحاك و توصيف بيدادگري هاي او ، از خوابي كه موجب آشفتگي ضحاك              

ترسان ، به جستجوي فريدون كشانده ، سخن گفته و سرانجام از محضري مي گويد كه ضحاك ،                  
جهت اثبات دادگري خود ، ترتيـب داده و بـه زور از درباريـان و سـاير بزرگـان ، گـواهي درسـتي                         

آداب ورود بـه  مندرجات آن را طلب مي كند كه ناگهان ، كاوه، دادخواه و خروشان و بدون رعايـت                 
: دربار ، وارد كاخ مي شود و خود را چنين معرفي مي كند 
 دادخواه ءا منم كاوهـــه شاهـــخروشيد و زد دست بر سر ز شاه                       ك
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آنگاه از ستمي كه بر او رفته سخن مي گويد و از اينكه آهنگر مردي ، چنـين  بيـدادي را بـه                        
: سرخشم سر مي دهد دوش مي كشد ، فريادي از 

كه گر هفت كشور به شاهي تر است                  چرا رنج و سختي همه بهر ماست 
گويي فرياد دردناك كاوه ، كـارگر مـي افتـد و فرزنـدش را بـه او بـاز مـي گرداننـد امـا از او                   

ر مـي پيچـد بلكـه بـا         كاوه نه تنها از اين فرمان س      . مي خواهند كه به درستي محضر گواهي دهد         
: تندي به درباريان و گواهي دهندگان محضر 

ر به پاي ــد و بسپرد محضـخروشيد و برجست لرزان زجاي                        بدري
درباريـان ، شـگفت زده ،       . و پس از آن ، دست فرزند را گرفته و از كاخ شاهي بيرون مي رود                 

: وابي چنين مي شنوند رمز و راز سكوت ضحاك را مي پرسند و ج
وش من آواز او را شنيد ــدو گكه چون كاوه آمد ز درگه پديد                       

تو گفتي يكي كوه آهن برست وان درست                      ـان من و او زايــمي
ه راز سپهري ندانست كس ــندانم چه شايد بدن زين سپس                        ك

: وه كه به ميان مردم آمده ، آنان را به دادخواهي فرا مي خواند و كا
م دراي ـــ بپوشند هنگام زخاز آن چرم كاهنگران پشت پاي                        

انگه زبازار برخاست گرد ـرد                           همـهمان كاوه آن بر سر نيزه ك
 شناسايي دوست و دشمن مي شود و خلقي كه          ءسنجه» ر  پوستي بي بها و ناسزاوا    « بدين سان 

از اين آزمون سربلندند، براو گرد مي آيند و به سوي فريدون كه جايگاه او را مي دانند ، روانـه مـي          
 كاوه را به فال نيك مي گيـرد و آن را بـا ديبـاي روم و زر و گـوهر                   ءفريدون ، پوستين پاره   . شوند  

: مي آرايد 
درفش انيــاويــواندش كــي خــهمرخ و زرد و بنفش                     روهشت ازو ســف

كاله ر برنهاديـه ســـاهي بـه شـــ باز آن پس هر آنكس كه بگرفت گاه                    
وهران ــو گــه نـــوبــر آويختي نــبران                       ــا چرم آهنگـي بهـــرآن بــب

اويان ــر كــد اختـونه شــرآن گــــبپرنيان                       ه و ـايــرمــاي پــــــزديب
ود ــد بـــراميـــان را ازو دل پـــجهره خورشيد بود                  ـدر شب تيــه انــك

شـعار   سنگين حضور فريدون گم مـي شـود و ديگـر، جـايي در ا    ءكاوه در سايهاما از آن پس ، 
. فردوسي بزرگ ندارد 

، در قالب شعر نيمايي سروده شده و منظومه اي مستقل است            حميد مصدق » درفش كاويان « 
منظومه است و پـس از      ي  زينت بخش ديباچه  »  ابومنصوري ء شاهنامه ءمقدمه« چند جمله اي از     . 

 بيداري بـه يـاد      ي در وصف شبي كه خواب از چشمان شاعر گريخته و او در رؤيا و              » در آمد « آن  
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.  را باز مي گويـد       -» آن آهنگر زاده   « -شبي از شب هاي كودكي مي افتد كه مادر ، داستان كاوه           
. بدين ترتيب ، منظومه ، روايت داستان كاوه از زبان مادر شاعر است 

بند اول ترسيم فضاي هولناكي است كه بيداد اژدهاك پيـر رقـم   . منظومه شامل سه بند است    
ريختن خون مردمان ونه اي كه كس را ياراي فريادي نيست و اژدهاك پير نيز آرزويي جز          زده به گ  

لي كـه  آرزوي او را بر نمي آورد و اژدهـاك پيـر در حـا   » ارد ويسور آناهيتا « اما . هفت كشور ندارد  
. ، مغز جوانان ايران زمين را خوراك ماران سيري ناپذير مي كند بيمناك از نيروي جواني است

زمـين و زمـان ،   . ند دوم شعر با توصيف كالغاني كه برفراز شهر در پروازند، آغاز مـي شـود                ب
ءامـا كـوره  . چنان تيره و تاريك توصيف مي شوند كه گويي چراغـي در ايـن شـبان تيـره نيـست                

طنين انسانيت در كوچه پس كوچه هاي شهر ، بيمناك و بي صدا ، بـه    . آهنگري كاوه مي درخشد     
 آهنگري نشـسته و     دلي سرشار از محبت ، در كنار كوره ي        د و كاوه با پيكري زار اما        گوش مي رس  
تـا چنـد مغـز جوانانمـان        : ، خشمگنانه مي پرسـد       ميدانِ كنارآهنگري گرد آمده اند     از جمعي كه در   

خوراك ماران اژدهاك پير شوند ؟ و از اينكه از او پسري جـز قـارن نمانـده ،شـكوه مـي كنـد و از                 
 مـاران اژدهـاك پيـر    ء گويد كه اگر او در جنگ با دشمن كشته شود، بهتر است تا طمعه      سردرد مي 

كاوه، اميدوار به آينده ، مردم را به ترك غم و خيزش عليه ستم فرا مي خواند اما مردمان دو                    . شود  
 انـد  گروهي آماده نبردند و گروهي ديگر ، سرگردان بين بيم و اميد و اسير پنجه نااميدي          : گونه اند   

و در اين ميان ، مردي كه بيداد اژدهاك را تقدير الهي مي دانـد بـر بـيم مـردم دامـن مـي زنـد و                  
پرخاشگر ، كاوه را از جنگ با دشمني كه با اهرمن پيوند دارد، باز مي دارد و درد او را دردي فـردي           

ي مرگ را بهتر    دسته ا : و ناشي از مرگ فرزندان مي داند و بدينگونه مردمان ، سه گونه مي شوند                
از ننگ مي دانند ، دسته اي ، بيمناك از آشفتگي خواب فتنه اند و دسته اي ديگر ، گريز از ميـدان                       

جبـان  « : ناگهان پهلواني از ميان گـروه ، خـشمگنانه فريـاد بـر مـي آورد              . جنگ را برمي گزينند     
ز ياري مزدا مـي گويـد و   و جمع پراكنده دل را به يگانگي فرا مي خواند و ا» !شرمت باد . خاموش  

 نيايش كنان ، از پيروزي خردمندان بر دشمن مي گويـد و  – خداي عهد و پيمان –خطاب به ميترا  
 آهنگري مي تابد ، وعده مي دهد كه تا بـر آمـدن خورشـيد ، جهـان را از     ءبه نوري كه از دل كوره   

/ بند چرمي اش افراشت  به نيزه پيش    /سپس برخاست   « وجود آلوده مردي چون اژدهاك بپيرايد و        
» .نگاه او فروغ و فرّفرمان داشت 

دادخواهان ، غضبناك به سوي بارگاه اژدهاك پير به راه افتادند و دور از مايي و مني و اميدوار                   
. به پيروزي ، درفش كاوياني را بر فراز البرز بر افراشتند
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.  روشن روز مـي پراكنـد        بند سوم توصيف خورشيد پيروزي است كه پيام پيروزي را در فضاي           
در پايان شعر ، شاعراز عالم رؤيا و بيداري و سرزمين خاطرات كودكي باز مي گـردد و از رمـز و راز              

:داستان پردازي مادر پرده بر مي دارد 
برايم داسـتان از روزگـار      / برايم داستان مي گفت     / مگر چشم خرد بگشايد و چشم سرم بندد         

. باستان مي گفت 
: س اما افسو
دريغـا روز   / صـبح هـشياري     دريغا/ مرا چشم خرد خفتـه اسـت در خـواب گرانبـاري           /هنوز اما   

.بيداري
آنچه در نگاه نخست از رويكرد اوستا و متون كهن ، شاهنامه و درفش كاويان حميـد مـصدق                   
به داستان كاوه آهنگر دريافت مي شود آن است كه مردم گرايي و باز تاب نقـش مـردم در فـراز و              

از اين رو اوستا در برابـر  .  فراز و فرودهاي بسياري از سر گذرانده است        – خود   –رودهاي تاريخي   ف
شـاهنامه ايـن قيـام    . اين قيام سكوت مي كند و جز سايه روشني گنگ ،سخني از آن نمـي گويـد     

 پادشاهي ضحاك و فريدون كم رنگ مي كنـد و حميـد مـصدق ، كـاوه را نـه        ءمردمي را در سايه     
 شاهي به تصوير مي كشد و بدين ترتيـب         ءادشاهي چون فريدون بلكه آزاده اي دور از سايه        طفيل پ 

روند كند مردم گرايي در مقابل ديدگان خواننده رخ مـي نمايـد و اخـتالف ديـروز و امـروز آشـكار                     
. مي شود 

شباهت ها و تفاوت هاي دو روايت   
ت و حميـد مـصدق نيـز هـر چنـد بـراي       ، شاعر بزرگ حماسي ، بي نياز از معرفي اس    سيفردو

. خوانندگان شعر معاصر آشناست اما نگاه كوتاه به چند و چون زنـدگي او خـالي از فايـدتي نيـست             
 ديـپلم در اصـفهان گذرانـد و در    ءتحصيالتش را تـا مرحلـه   . در شهرضا به دنيا آمد    1318اودر سال   

نوان مدرس دانشگاه و وكيـل دعـاوي    تحصيل داد و بعدها به عءرشته هاي بازرگاني و حقوق ادامه     
درفـش  . از اين جهان رخت بر بست       1377مشغول به كار شد و سرانجام در سحر گاه هفتم آذرماه            

ــان  ــياه )1340(كاوي ــستري ،س ــي ، خاك ــاد  )1343(آب ــذار ب ــا  )1347-1345(در رهگ ــدايي ه از ج
غزلهـاي  از دفترهـاي شـعر اوسـت و تـصحيح           )1376(شير سـرخ    )1368(سالهاي صبوري   )1358(

بنيـاد فلـسفه   « سعدي به همراه اسماعيل صارمي ، شكوه شعر شهريار و نگارش مقدمه بـر كتـاب     
. حميد عنايت از كارهاي پژوهشي اوست » سياسي 

همانگونه كه مصدق مـي گويـد،تحت تـأثير فردوسـي ،حـافظ و              » درفش كاويان    « ءمنظومه
 از –تين كارايام جواني من بوده اسـت   كه نخس–در اين منظومه   « : سياوش كسرايي سروده شده     

 شـاعر بـزرگ     –گذشتكان مديون فردوسي توسي و حافظ شيرازي واز معاصران سياوش كـسرايي             
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 البته لحن بيان اخوان ثالث نيز در اين منظومه آشكار است و شـايد از همـين           28». هستم   –معاصر  
ش كسرايي مي داند و خطاب بـه         سياو» آرش كمانگير « روست كه اخوان ،اين شعر را برتر از شعر          

تو هيچ ديني  . در مقدمه ديدم كه خود را مديون سياوش كسرايي دانسته اي            « : مصدق  مي گويد     
29» .به او نداري و منظومه ات از آرش كمانگير كسرايي به نظر من توفيق آميزتر است 

 سـي و  ه ي دهـ مصدق تحت تأثير شور جواني و جنبش هاي رو به رشد مردمي در نيمه دوم               
 بـه در   – شـاهنامه    – ملي ايران    ءآهنگر را از دل اساطير و حماسه      ه ي چهل، كاوه ي      نيمه اول ده  

چرا كـه قيـام كـاوه، قيـام مردمـي اسـت و       .  جنبش هاي مردمي را دو چندان كند ءآورده تا انگيزه  
ي از سر گيـرد    طبيعي است در فضايي كه جنبش هاي مردمي ، رشدي فزاينده دارد ، كاوه نيز زندگ               

شاعران تاريخ هاي ياد شده غالباً احياي اساطير و حماسه هـاي            . و الگوي جنبش هاي مردمي شود     
 شـهر   ءقـصه « و  )1336( » آخـر شـاهنامه     «  همت خود ساخته اند به گونه اي كـه           ءملي را وجهه  
. سياوش كسرايي محـصول همـين ايامنـد         )1337( آرش كمانگير   « اخوان و   )1339( » سنگستان  

را معرفي مي كند از بحران اقتصادي ايران آن روز          1336آبراهاميان ، آنگاه كه ايران بعد از سالهاي         
. الجرم اين معضالت اقتصادي و فشارهاي خارجي ، رژيـم را بـي ثبـات سـاخت               « : مي گويد كه    

 در  مـورد 20از سه مورد بيشتر نبود به بـيش از          1336تا  1334شمار اعتصابات عمده كه در سالهاي       
 افزايش يافت و برخـي بـه رويـارويي خـونين ، بـين اعتـصاب كننـدگان و                    1340تا  1336سالهاي  

 چهل را شعر اعتراض مي  ءبه همين جهت ، برخي ، كليت شعر دهه        30». نيروهاي مسلح منجر شد     
ه ي  شـعر دهـ   .  پيش تر شمرده مي شـود        ءدر واقع عكس العمل طبيعي دهه     1340ه ي   ده«: دانند
ت و عموميت خود ، شعر اعتراض است و بيداري، شعر دعـوت اسـت و مبـارزه و ايـن                 در كلي 1340

است اما به هر حال اين واكـنش نيـز در سـير شـتابان     1330ءدرونمايه ، واكنشي در برابر شعر دهه     
 هـر چنـد ملـي گرايـي     31».  سياسي پـيش مـي رود        ءخود تا پايان اين دهه به سمت شعار و مقاله         

ستان كاوه محدود نمي شود اما دلبستگي او به اين داستان به اندازه اي است               مصدق به بازنگري دا   
به گونه اي كه در باب اين گرايش مصدق نوشته .  ادوارشاعري او نمودي ويژه دارد ه ي همكه در 
 هرگز سايه از سرشاعر كوتـاه نكـرده و   – حميد مصدق   ء نخستين منظومه  – آهنگر    ي كاوه« : اند  

بـه  . باز مي گردد    » كاوه« همگي انديشه هاي مصدق و اشارات او به همان          . ت  فراموش نشده اس  
32».  عبارت ديگر او نتوانسته از خيال و پيام كاوه رها شود 

مصدق غالباً شخصيت هاي اساطيري و حماسي را جهت انعكاس فضاي سياسـي و اجتمـاعي                
 كـاوه ، رسـتم ، سـياوش ، بيـژن            از اين روي از يك سو از      . عصرش ، روياروي هم قرار  مي دهد         

. ،زرتشت و اهورامزدا و از سوي ديگر از اژدي هاك ، افراسياب ، اهريمن و شغاد سخن مـي گويـد         
بنابراين بخش عمده اي از تلميحات شعر مصدق ، برگرفته از اساطير ايراني است و به همين جهت        
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گرايـي شـعر مـصدق ، نيازمنـد              جستجوي جنبـه هـاي ملـي         33.، او را شاعري ملي گرا دانسته اند       
مـي توانـد بيـانگر    » در رهگذار باد« ءمنظومه» در آمد « مقاله اي جداگانه است و براي نمونه تنها     
اين منظومه اگرچه در قالب نيمايي سروده شـده امـا ماننـد          . عمق گرايش او به ايران باستان باشد        

ه خواننده ناخودآگاه خود را در حال و هـواي          اشعار اخوان، چنان با فضاي شاهنامه همخواني دارد ك        
: داستانهاي شاهنامه مي يابد 

رخـش  !/ برخيـز   /  نيـست    -/  غمي كه فكنـد از پـا         -/اما  / سهرابمرده راست ،غمي سنگين     
از كيست؟/ اميد نوشداروي تو/ زين كن / سركش خود

/ ا و مهر نبايد داشت چشم وف/ بگذر ز نوشداروي نامردان/ غمت سنگين  -/  سهرابمرده اي و    
.  ز بي دردان -/ اي گرد دردمند

اي همـه   / كوگُردي تو / به چاه افتاد    / بيژن به دست خصم     / افراسياب ، خون سياوش ريخت      
!اي همه جان ناشاد/ كو مردي تو !/ تن خاموش 

ان تير گَزين خـود بـه كمـ       / »من«/ اين پر غرور مانده به بند       / اسفنديار را چه كني تمكين ؟       
!پيكان به چشم خيره سرش بشكن / بگذار 

ءخويـشي كـه هـست مايـه    / بر تو گزند آيـد  / از دست خويش  /  مرگ توست    ءچاه شغاد مايه  

34! بايد/ بايد شكست جان و تنش / مرگ خويش 

در شباهت هاي اين دو اثر همين بـس كـه مـصدق ، چهـار چـوب اصـلي منظومـه اش را از           
رسيم فضاي تيره و تار پادشاهي ضحاك ، توصيف گستردگي قلمرو او          شاهنامه گرفته از اين روي ت     

، كشتار جوانان و مغز آنان را خورش ماران كردن ، گرد آمدن مردم بر كاوه ، يادكرد درفش كاويان           
و چند و چون آن و سرانجام نقش پر رنگ خداپرستي و پرستش خورشـيد  و نـور از ويژگـي هـاي                

. مشترك اين دو روايت است 
 مصدق براي آنكه مقلّـد      -1: ما تفاوت هاي اين دو اثر را مي توان در موارد زير خالصه كرد               ا

صرف جلوه نكند، كوشيده است با بهره گيري از اوستا و تضمين برخي بخش ها و اصـطالحات آن         
غافل از اينكه همين كوشش او اثـرش را مـصنوع و متكلفانـه          . در شعر ، اثري متفاوت عرضه كند        

اَرد ويسور آناهيتـا  « بهره گيري از كلماتي چون    .  امروزي ناآشنا كرده است      ء و براي خواننده   ساخته
از جمله كلمات باستاني به كار رفته در شعرند         » ، اژدهاك ، گُجسته ، دژرفتار ، اورمزدا، فري ، اهورا          

 حـضور ايـن   كه نشاني از آنها در داستان كاوه شاهنامه به چشم نمي خورد و حـالي كـه مخاطـب،                 
 اژدهاك را نيز به كار نبرده و از ايـن   ءفردوسي حتي كلمه  . كلمات را در شاهنامه ، بيشتر مي پذيرد         

از اين روي صـميميت زبـاني فردوسـي ، بـا وجـود              . پادشاه بيداد گر با نام ضحاك ياد كرده است          
انديـشي فردوسـي تـا       مخاطـب    ءدغدغـه .  بيشتري دارد    ء امروز ، جلوه   ء زماني او با خواننده      ءفاصله
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 به كمك مخاطب مي شتابد و برخي واژگان بـه كـار رفتـه در                - خود –بدانجاست كه برخي موارد     
: شعر را توضيح مي دهد 

ود مرد ديهيم جوي ـــانچون بــچن روي                      ه اروند رود اندر آوردــــب-
د را دجله خوان ــو ارونـــبه تازي تان                 ـــي زبــي ندانـــوانــاگر پهل

دس نهادند روي ـت المقـــه بيـــبجوي                      ينهبه خشكي رسيدند سرك-
ودجش خواندند ـي كنگ دژهـــ همد                      ـــواني زبان راندنـــر پهلـكه ب

هايي از اوسـتا را نيـز در خـالل شـعر            اما مصدق در كنار به كار بردن واژگان مهجور ، بخش            
: آورده  و بر بيگانگي زبان و فضاي شعر افزوده است 

كه ريزم زير تيغ خـويش  / جز اينم آرزويي نيست     « : / چنين با خويشتن نجواي گنگي داشت       
.... اَرد ويسور آناهيتا / وليكن بر نمي آورد هرگز آرزويش را / »  هفت كشورا -/ خون مردمان 
:  هاي مذكور ، تحت تأثير اوستا به نظم در آمده اند قسمت

، صد اسب و هزار گـاو و ده هـزار گوسـفند پيـشكش               ژي دهاك سه پوزه در سرزمين بابل      اَ« 
اين كاميـابي را بـه   ! اي توانا! اي نيك !اي اردويسور اَناهيتا : و از وي خواستار شد كه       . اَناهيتا كرد   

اردويـسور اَناهيتـا او را كاميـاب نـساخت و     ! از آدمـي تهـي سـازم     من ارزاني دار كه هفت كشور را      
35» . خواهش او را بر نياورد 

سـيماي دو اثـر را متفـاوت        ،  عر در نقل و بهره گيري از اسـاطير        انگيزه هاي متفاوت دو شا    -2
 ملي ما را تدوين     ءفردوسي در صدد نقل اساطير و حماسه هاي ايراني است تا شناسنامه           . كرده است 

از اين رو رعايت توالي زماني داستانها موجب شده كه داستان كاوه با پيوندي كه بـا پادشـاهي    . ندك
 بيشتري براي مخاطـب داشـته باشـد و فردوسـي نيـز فرصـت          ه ي   ضحاك و فريدون دارد ، جاذب     

بيشتري ه ي   بيشتري يافته تا از چند و چون حوادث سخن گويد و از ظرفيت هاي نهفته در آن بهر                 
 متفاوت مصدق و دلبستگي به جنبه هاي مردمي ايـن داسـتان موجـب           ه ي   و حالي كه انگيز   گيرد  

، بسياري از جاذبه هاي اين داستان را فدا كند و            حذف نقش و جايگاه ضحاك و فريدون       شده كه با  
. ، با دستكاري جبري ، به كاوه نسبت دهـد         اي تأثير گذار داستان شاهنامه را     حتي برخي از صحنه ه    

 او را از روياروي با ضحاك باز مي دارد كـه         – مادر فريدون    –ن نمونه در شاهنامه ، فرانك       به عنوا 
مخاطب در متن و بطن خشونت حاكم بر حماسه ، از اين صحنه نيز متأثر مي شود و احـساسات او                     

: تلطيف مي شود 
ر ـش دليايــــردد مگر ز آزمـــ  نگر                  ـچنين داد پاسخ به مادر كه شي

ه شمشير دست ــرد بايد بـرا بـــمادو پرست              ــكنون كردني كرد ج
اك ـــاك خـــوان ضحـبر آرم زاياك                  ـــزدان پــبپويم به فرمان ي
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ا جهان سر بسر پاي نيست ــرا بــتبدو گفت مادر كه اين راي نيست           
اه ـان او را سپــرمـه فـــميان بستاه                 ــاج و گــار ضحاك با تجهاند

ارزار ـــد كــه او را كنــر بستــكمچو خواهد ز هر كشوري صد هزار             
م جواني مبين ـــه چشــان را بـجهن                 ــد و كيــجز اينست آيين پيون

ويشتن را نديد ـز از خــه گيتي جـ بد                  ــواني چشيــيد جكه هر كو نب
رّم مباد ـاد و خــز شــرا روز جـــتاد               ــبدان مستي اندر دهد سر به ب

از اين روي آنگاه كه فريدون را در اين         . بازداشتن فرانك ، بازداشتني مادرانه و دلسوزانه است         
خ مي يابد با ديدگاني اشكبار او را بدرقه مي كند و از خداوند سالمت او را خواهان است                تصميم،راس

 :
د ـ جهان پيش ضحاك وارونه ديفريدون چو گيتي برآن گونه ديد                   

ان ـاده كاله كيــر بر نهــه ســ بادر آمد كمر بر ميان                    ـــوي مـس
ار ـــــاد ايچ كـ ترا جز نيايش مبارزار                    ـوي كـي ام سـكه من رفتن

زور دست ازو دان به هر نيكي ايرست                 ـن را پـز گيتي جهان آفري
ون دل داورش ــهمي خواند با خادرش                   ـژه مـت آب از مـفرو ريخ

ن ــــدار مــردم ترا اي جهانـسپنــبه يزدان همي گفت زنهار م
ردان ــــابخـــي ز نــبپرداز گيتاودان                    ـــد جــبگردان ز جانش ب

 تـأثير گـذاري را ازدسـت مـي دهـد و البتـه               ءمصدق با حذف فرانك و فريدون ،چنين صحنه       
از اين روي آن را صـرف القـاي افكـار       .  مي كاهد    مي داند كه چشم پوشي ازآن از زيبايي هاي اثر         

بد انديشي تهـي از مهـر   « حزبي و سياسي خود مي كند و به جاي فريدون ،كاوه و به جاي فرانك      
بد انديشي كه نه از سر دلسوزي بلكه از روي ترس ، كاوه را از رويارويي بـا                 . را مي نشاند    » ميهن  

: اژدهاك پير باز مي دارد 
چـه  / همانا نيست جز اين سرنوشت ما در ايـن كـشور          / قضاي آسمان ست اين     / اي ياران   « 

گروهي را به كشتن مي دهد اين مرد آهنگر/ خواهد كرد با گفتار خود كاوه 
به جان پيمان ياري / نمي داني مگر كاين اژدهاك پير /  اي بي دانش و تدبير      ! و تو اي كاوه     
نمي داني مگر كاو   /  تا جان در بدن دارد -/ ين بندگي از گوش  اءنگيرد حلقه/ تا ابد با اهرمن دارد 

روان در هفـت  / ز خون مردمان هفت كشور لعلگـون سـازد   / زمين هفت كشور را / آرزو مند است  
. كشور رود خون سازد 

/  ني هواي ديگـري  در سـر          - / نه در دل آرزويي   / ترا كه نيست غير از انتقام خون فرزندان         
.ترا اينك سزا لعن است و دشنام است /  انديشه ات خام است -/  دگر  مي گوييچه
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و آنگاه كه مي بيند ، كاوه دست از مقصد و مقصود باز نمي دارد ، ميدان را رها مـي كنـد و از                
: ياري كاوه دست مي كشد 

 از پـيش     -/ و در خيـل سـياهي هـاي شـب          / ز شرم و بيم رسوايي گريزان شد        / نفاق افكن   
.  خشمگين خلق پنهان شد چشم

براستي دلسوزي مادرانه در مخاطب تأثير گذارتر است ياكينه كشي دشمنانه؟ مـواردي از ايـن                
 حماسـي   ءتحميلي منظومه و حذف صحنه      » در آمد « فراوان است كه    » درفش كاويان « دست در   

. رويارويي كاوه و ضحاك از مهمترين آنهاست 
ضايي حماسي طرح كرده و اگر مضامين غير حماسي نيز گاه            فردوسي داستان كاوه را در ف      -3

اما مصدق پاي بند حال و هواي خاصي . خودي نشان مي دهند، در خدمت جنبه هاي حماسي اثرند       
» در آمـد  « ه يالاليي مادران. نيست و همين نكته جنبه هاي تصنعي اثر را برجسته تر كرده است   

 سعدي ،بهره گيري از متون مذهبي ، حافظانه هـا و جلـوه   منظومه ، انديشه هاي تعليمي و اخالقي   
 اجتماعي آن ، فضايي آشفته بر شعر حاكم كـرده           – اثر و سرانجام حال و هواي سياسي       هاي غنايي 

 به –ها باشد  بدون آنكه نيازي بدان–و تصوير گوينده اي را القا مي كند كه تمام داشته هايش را             
. رخ مخاطب مي كشد 

مگون واژگان اوسـتايي ، عربـي و روزمـره و سـستي نحـوي جمـالت درفـش                   چينش ناه  -4
كاويان، نكته اي است كه از جاذبه هاي اثر مي كاهد و حالي كه درشاهنامه استواري لفظ و معني ،               

ارائـه  . آنگاه كه با بكارت داستان كاوه همگام مي شود ، هر خواننده اي را مجذوب خود مـي كنـد              
: ان، خود، گوياي اين ويژگي است نمونه اي از درفش كاوي

كـه بـا مـا    / در اين جا هست آيا كـس  « / به گرمي گفت با ياران / لبش را پرسشي بشكفت     
» نيست هم پيمان ؟

بدون ترديد چنين جمالت سستي ، جايگاهي در شاهنامه ندارند و اينجاست كه مي توان ايـن                 
.اعر محتوا است نه زبان و فرم سخن منتقدان را در باب شعر مصدق تصديق كرد كه او ش

تزاحم تشبيه و صنعت پردازي آگاهانه نيز از ويژگي هاي بارز درفش كاويان اسـت و آن را        -5
بيتي كه فردوسي به داستان كاوه پرداخته نه از تـزاحم          45در  .  فردوسي متمايز مي كند      ءاز شاهنامه 

 در حالي كه كثـرت تـشبيه در درفـش           .تشبيه اثري است و نه از صنعت پردازي آگاهانه نشانه اي            
 كـه  –كاويان هم موجب اطناب غير هنري اثر شده و هـم منظومـه را از حـال و هـواي حماسـي                     

ه ي   زير نشانگر اين ويژگي منظومـ      ه ي   دقت در نمون  . دور كرده است    -36گرايشي به تشبيه ندارد     
: درفش كاويان است
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به سـان  /  چونان شير خشم آگين    -/زجا جنبيد   / و آن جمعيت انبوه     / زمين و آسمان لرزيد     -
.  خروشان شد -/ چنان توفان بنيان كن /  جوشان شد -/  آتشفشان از خشم ءكوره
هر چند نمي توان اوزان را در معنايي خـاص  .  و سرانجام بايد از تفاوت وزني دو شعر گفت      -6

ات حماسي و اسـطوره اي    وضوعمحدود و منحصر كرد، اما گويي وزن فعولن و بحر متقارب براي م            
 شـعر   6حال آنكه مصدق چندان گرايشي به بحر متقارب ندارد و در كل اشعار او تنها                . مناسب ترند 

، درفش كاويان را در بحر هزج سروده كه چهـارمين بحـر     از اين روي  .  بحر سروده شده اند      در اين 
واج آرايـي   قاي حالت حماسي، به     ه و ال  پركاربرد اشعار اوست و بناچار جهت تقويت موسيقي  منظوم         

: افراطي روي مي آورد 
. نگاهي گرم و گيرا بر گروه مردمان افكند /  آنگاه با لبخند -/ درنگي كاوه كرد -
. مرا در قعر اين گرداب بي پاياب مي گيرد /  سكون ساكت سنگين سرد شب -

لمات ، بي نيـاز از هـم   در مقابل ، فردوسي با گزينش بحر متقارب و چينش و گزينش دقيق ك             
: آرايي افراطي حروف است و آهنگي طبيعي بر فضاي شعر او حاكم است 

دادخواه                                                                                                    ه ي ه شاها منم كاوــخروشيد و زد دست بر سرزشاه                  ك-
واند ـ همي بر خروشيد و فرياد خواند                جهان را سراسر سوي داد خ-

*  *  *
سـاطير ايرانـي و       دو اثر دريافت مي شود آن است كه هردو گوينده وامدار ا   ه ي   آنچه از مقايس  

فردوسي با طـرح داسـتان در دل اسـاطير و رعايـت       . ظرفيت هاي پنهان و آشكار داستان كاوه اند         
توالي زماني و جانب لفظ و معنا و به كارگيري ترفند هاي هنري مناسب و بـه طـور كلـي، رعايـت             

ستقالل دادن بـه  اعتدال در پرداخت داستان كاوه ، اثري پر كشش خلق كرد و حالي كه مصدق با ا                
داستان كاوه و به در كشيدن آن از دل اساطير و ناديده گـرفتن پيونـد آن بـا پادشـاهي ضـحاك و             
فريدون و پررنگ كردن جنبه هاي انقالبي ، مردمي و معترض اين داستان ، خود را گرفتار تنگنايي           

از ايـن روي ،  . اسـت  كرده كه تا پايان منظومه، راه برون شدي براي رهايي از ايـن تنگنـا نيافتـه              
ـ         ه ي آن كاسـته  درفش كاويان او در قياس با شاهنامه گرفتار افراط و تفريط هـايي شـده و از جاذب

 ايرانـي و  ه ي   ، توجه به نياز روز جامع     د جوشش احساسات پرشور جواني مصدق     بي تردي . شده است 
ويـان موجـب   شعر و شاعري هنگام سـرودن درفـش كا  ه ي  مهمتر از همه بي تجربگي او در عرص       

.شده كه اثرش در مقابل شاهكار فردوسي رنگ ببازد و رنگ و جاليي نداشته باشد 
يادداشت ها 

550حماسه سرايي در ايران ، ص -1
52 تاريخ اساطيري ايران ، ص -2
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847گل تا رنج خار ، ص از رنگ -6
» كاوه«لغت نامه، ذيل -7
180 ، ص 1تاريخ حبيب السير ، ج-8
52-50مرزبان نامه ، صص -9
183، ص 1 تاريخ جهانگشاي جويني ، ج -10
351 ،345 ،339 ،338 آثار الباقيه ، صص -11
652ايران در زمان ساسانيان ، ص -12
139 ، ص 1تاريخ طبري ، ج-13
98و تاريخ بلعمي ، ص 139ان ، ص هم-14
» اختر كاويان « لغت نامه ، ذيل -15
:  تصحيح ژول مول آمده ءبراساس بيتي كه در شاهنامه-16
ان                  از ايشان يكي مانده است اين زمان ــــرا بود هزده پسر در جهـــم
1ج.44ص / 
98تاريخ بلعمي ، ص -17
»  كاوه«لغت نامه ، ذيل -18
138، ص 1تاريخ طبري ، ج-19
550حماسه سرايي در ايران ، ص -20
139 ، ص1 تاريخ طبري ،ج -21
654ايران در زمان ساسانيان ، ص -22
554حماسه سرايي در ايران ، ص -23
» اختر كاويان« لغت نامه ، ذيل -24
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. ابيات منقول نيز از همين چاپ است .  كوشش سعيد حميديان براساس چاپ مسكو ، به-26
مبناي توضيحات و نمونه هاي درفش كاويان از چاپ انتـشارات زمـستان اسـت كـه بـا                   -27
.  مهدي اخوان ثالث به چاپ رسيده است ه ي مقدم

266،ص»در هاي و هوي باد«  به نقل از 5درفش كاويان ، چاپ دوم ، توكا، ص -28
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�علي كاملي

��زندوانيمسعود

ي فردوسيي ديو و بررسي آن در شاهنامهاسطوره
چكيده
هـاي روانـي و ناآگـاه آن        ت هنجارها و برداشـ    ،هاهاي هر ملتي نماينده و مبين سنت      اسطوره

هاي مذهبپيدايشو يابند و با گذشت زمان اي مي كه در هر زمان شكل و كاربرد ويژه       استملت  
 ولي  ؛ي آيين جديد را به خود بپذيرند      جديد با آنكه احتمال دارد دستخوش دگرگوني شوند و صبغه         

هـاي  كـه در دوره   اسـت هـا   هي ديو يكي از اين اسـطور      اسطوره. روندهرگز بطور كلي از بين نمي     
و ايرانيان پيش از جدايي از يكديگر       يان   هند .داده است  به خود اختصاص     گوناگوني معاني   مختلف

هـا  اسـوره كـه )هـا دئـوه :ايراني(هاو ديوه )هااهوره:ايراني(هااسوره:به دو دسته خدايان معتقد بودند     
 با توجه به اينكه آيـين       .انددگي مربوط بوده  هاي مادي زن  ها با جنبه  ي معنوي و ديوه   بيشتر با جنبه  

يداريم كـه هفـت كمالـه    بيان مي،ي متفاوت در ايران تحول يافته است     و ايراني به دو گونه    هند
 بـراي طبـع     منبعيبعدهاهاي اساطيري   اين انديشه .اندسپندان خلقت يافته  ديو در برابر هفت امشا    

، پادشـاهان و پهلوانـان     پـاي هـم سراسـر شـاهنامه      در   گرديـد تـا    فردوسي   چونآزمايي شاعراني   
"ي صورتي روشـن از واژه سعي شده است اين مقاله  در .معرفي كند در قالب ديو    شر را موجودات  

.ايمي فردوسي پرداختهگردد و در نهايت به بررسي آن در شاهنامه ارائه "ديو
فردوسيشاهنامهاهريمن،ديو،سطوره، ا: هاكليد واژه

مقدمه
 يعني اين دانش بخشي از نشانه شناسـي و نيـز            ؛دانش اساطير بررسي معاني در صورت هاست      

 واقعيـت   ،توشـه و مايـه اسـطوره      .جزئي از ايدئولوژي به عنوان دانش تاريخي يا تاريخ منـد اسـت            
كنـد و    اما اسطوره اين واقعيت را به صورت تـصويري طبيعـي بازسـازي مـي               ؛تاريخي معيني است  

كند و معصوم و بي اسطوره در شرح و گزارشش، امور جهان و واقعيت را تطهير مي           . دهدويل مي تح
كوشـد تـا جهـان و كـار جهـان را بـا قلـب و مـسخ          به سخن ديگر مـي    .دهدغل و غش جلوه مي    

در واقـع   . بخـشد ماهيتشان طبيعي و ابدي بنماياند و براي همين به همه چيز وضوح و روشني مـي               

دانشجوي دكتري دانشگاه اراك*
�� كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

�
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 يعني پيچيدگي اعمال انـساني را ناديـده         ؛كند مي "صرفه جويي "ر از تاريخ به طبيعت    اسطوره با گذ  
بخشد و البته از مشهودات و مالحظات دم دست و بي واسـطه             گيرد و به آنها ذات و ماهيت مي       مي

تواند در وجود انسان يا جهـاني كـه         يعني اسطوره براي هر مضمون و صفتي كه مي        ؛  رودفراتر نمي 
-ها را به عنوان نماد به كار مـي كند و آن واژه كند واژه هايي را انتخاب مي     ن زندگي مي  انسان در آ  

 بلكه تـاريخ را بـه   ؛ نه اقرار و اعتراف، اسطوره نه دروغ پردازي است    .دكنبرد و آنها را قابل فهم مي      
ز حيـز   زمان و مكان معلومي اسـت فـارغ ا     ، يعني چيزي را كه مقيد به تاريخ       ؛كندطبيعت تبديل مي  

تواند هر معنـا     به همين جهت اسطوره مي     .دهد مكان و قيد تاريخ جاوداني و اليزال جلوه مي         ،زمان
 يعنـي در آن تـصرف     "ربايـد مـي " و معموالً زبـان جـاري و زبـان شـعر را              "بربايد"و هر زباني را     

ز آن  اسـطوره داسـتاني اسـت كـه حـديثي ا          «"ميرچا اليـاده  "به عقيده )37 :1383ستاري،  (.كندمي
بافي آدمي بيكار باشد كه آزادانه      به هر حال اسطوره بيش از آنكه خيال       ) 53:همان(.»تر نيست راست

 محـسوس و     به خـوبي   ثير و نفوذش،  أكند، نيروي فرهنگي بسيار بزرگي است كه ت       خيال سازي مي  
)1381:151ستاري،(.مشهود است

دهـد و در    ي خـويش را نـسبت مـي       هـا هـا و واكـنش    انسان به موجودات عالم خلقت، كنش     
 ذهنياتش را بر سراسر طبيعـت جانـدار و           است و   اساطيري حتي از اين حد هم فراتر رفته        هايدوره
كران است و ممكن است در      مكان اساطيري عمالً بي   . ه است ي عظيمي تاباند  جان به سان پرده   بي

 بـر اقامتگـاه قـوم و قبيلـه نيـز             ولي عالوه بر اين ممكن است       باشد فراسوي درياها و يا در آسمان     
)175:همان(.منطبق گردد

آن هاي رواني و ناآگاه      هنجارها و برداشت   ،هاهاي هر ملتي نماينده و مبين سنت      پس اسطوره 
هـاي  پيدايش مـذهب و يابد و با گذشت زمان اي مي كه در هر زمان شكل و كاربرد ويژهاستملت  

ي آيـين جديـد را بـه خـود          خوش تحول و دگرگوني شوند و صـبغه       جديد با آنكه احتمال دارد دست     
هـاي   بلكه آنها ضمن هماهنگ ساختن خـود بـا ارزش  ؛روند هرگز بطور كلي از بين نمي     امابگيرند؛
دوام پذير تي نوآيين وأگاه با نيرويي قابل توجه به صورتي هي خود را در زندگي جمعي،   وجود جديد،

دهند و بدين ترتيـب بـه حيـات         ي عاميانه نشان مي    تمثيل و قصه   داستان حماسي يا  چون حماسه، 
)1378:214سركاراتي،(.دهندتكاملي خويش ادامه مي

 ديو در معاني مختلفيواژه
)خدا(�����:  هندي باستان�����:  اوستا���:پهلوي:ديو

��	�:  فرانسوي����:   التين����: يوناني
.شيطان، ابليس و اهريمن. 1
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اي كه او را با قدي بلند و هيكلي مهيب و درشت تصور              يعني موجود افسانه   ؛ صورت وهمي غول   .2
. كنند، عفريت

. جن.3

هـا  پرستيدند و هـم اكنـون هنـدي       ي بوده كه تمام قوم آريايي آن را م        "ارباب انواع "نام يكي از    . 4
خواننـد و نـام آن معبـود    دانند و خداي اكبر مي    آسمان مي معتقد به رب النوعي هستند كه آن را در        

. استخيالي ديوان

. شـوند ين زردشتي هر يك از خدايان باطل يا شياطين كه تجسم شر و گناه محـسوب مـي        يدر آ . 5
ديم آريايي، مشترك بين اجداد قديم مردم ايران و هنـد  پيش از ظهور زردشت اين لفظ بر خدايان ق  

 ديـوان كـه مـورد    ،ي ايرانيان از هنـديان و خـدايان مـشترك قـديم    ياما پس از جدا  ؛  شداطالق مي 
.كنندگان و شياطين خوانده شدندنزد ايرانيان گمراههندوان بودند، پرستش 

 و خـواه از ديگـر حيوانـات ديـو           پارسيان هر سركشي را خواه از جنس انس، خواه از جنس جـن            . 6
)1381:77 خالقي،رزگرب(. چنانكه عرب شياطين مي گويد؛خواندندمي

.خواندندايرانيان قديم افراد بد خلق و زشت روي فالت ايران را ديو مي. 7

گفتند شدند ديو مي نمياكمانتر از امثال خود بودند و مطيع ح اشخاصي را كه در زمان خود قوي      . 8
: شمردندمي نام را مايه فخر و بزرگواري و اثبات شجاعت خودو اين

)دهخدا، ذيل ديو     (به ميدان درآمد به مانند ديوسپهدار كاكوي برزد غريو

.كج طبع را نيز گويندكج انديش وگمراه،.9

)1384:917،تبريزي(.در روز جنگ پوشندنوعي جامه پشمينه كه.10

آورنـد و از آن گونـه وحـشي آن را    اي از گياه مي   نشينان گاه در اول نام گونه      را جنگل  واژهين  ا. 11
 . ... مثل ديو آلبالو، ديو انجير و؛كردنداراده مي

زيتـون  ( مانند ديوزيـت   ؛كردندمينشينان با اين كلمه به بدي طعم و مزه اشاره         در تداول جنگل  . 12
)1381:77برزگر خالقي،(.)تلخ
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هاي غير آريايي بودند كه كم كم مغلوب و مقهور نـژاد ايرانـي      ها معتقدند كه ديوها ملت    بعضي. 13
مور آموختن برخي از فنون بـه    أ از اينكه بعضي از شاهان ايران پس از غلبه بر ديوها آنها را م              .شدند

ست كه شايد در تمدن     توان احتمال داد كه مقصود، نژادهايي غير ايراني بوده ا          مي ،اندايرانيان كرده 
)،ذيل ديودهخدا(.اندبودهها مقدمو صنعت بر ايراني
يايـن شـيوه   .  وجود داشته است   يان هميشه نوعي تعارض ميان خوب و بد       ي آريا يدر انديشه 

 امـا   ؛دهـد هـاي باسـتاني را نيـز تـشكيل مـي          ينيـ ي آ ي اصـلي و زيربنـاي انديـشه        هـسته  ،تفكر
ژه در سرزمين هند، نوعي توازن در ميان فرمانروايي معنوي جهـان وجـود              ويه   ب ،هاي دور درگذشته

"اسورا"اند؛ خداياني كه  ها فرمانروايي كرده  به عبارت ديگر دو گروه خدايان در انديشه       . داشته است 
سروي هـستند و از نيـروي معجـزه         خـ ي پايگـاه    شـوند و نـشان دهنـده      ناميده مي ) اهورا(يا اسوره 

شوند  ناميده مي"ديو"ي پايگاه فرمانروايي است برخوردارند و گروه دوم كه     منزله كه به    "مايا"آميز
)1371:30آموزگار،(.ي صالبت رزمي هستندو نشان دهنده

"ديـائوس " نخست خـداي قـديم آسـمان،         طبيعتاً���، در يونـان   "زئـوس "، در هنـد   ��

ترين يگانگي  از قديمي، يگانگي هويتدر ژرماني است كه اين نوع    ����
"تير"در روم و  "ژوپيتر"
آنچه قطعي است اين است كه هنـوز هـيچ كـس در             )1382:39ستاري،(.هويت خدايان شرك است   

تـوان چنـين ترديـدي      خداي آسمان بودن زئوس و ژوپيتر شك نكرده است و البته به دشواري مي             
)41:همـان (.ن آنهاسـت   بر خداي آسـمان بـود      دليلهاي غيرزبان شناختي     زيرا شمار گواهي   ؛داشت

توضيح بيشتر آنكه حتي در قرون وسطي نيز واعظان مسيحي هرگز به اين فكر نيفتادند كه وجـود                  
- زيرا داليل وجود تثليث از داليل وجود ژوپيتر يا زئوس رضايت بخش            ؛خدايان شرك را انكار كنند    

دشت چنـد قـرن پيـشتر در        ها همان كردند كه زر    ن آ ، بنابراين .بودتر نيست و چنين كاري خطرناك       
-:1381سـتاري، (.را به ديوان و اهريمن تغييـر داد       ) ارباب انواع شرك  (يعني خدايان ؛  ايران كرده بود  

ي كـه بـر قلـه     اسـت   اند و رسم آنها اين بـوده        بردهمياما ايرانيان قديم به خداي آسمان نماز      ).36
سـمان  آس در عرف آنان نام سرتاسـر        اند و ديائو  كردهقرباني مي ) زئوس(ها براي ديائوس  كوهستان
 زناشـويي مقـدس     ، يعنـي سـكاها    ؛ قبيله ديگر ايراني   ،همچنين احتمال بسيار وجود دارد    . بوده است 

 رشـد ايـن   طبعاً. پنداشتند كه زمين همسر زئوس است   زيرا آنان مي  ؛  اندزئوس با زمين را باور داشته     
 ايرانيان و روميان، هرگز به قدر كافي از ،وان نزد هندمثالً. خدا در قبايل مختلف يكسان نبوده است      

 زيرا انسان انگاري ؛ تا خدايي صاحب جسم و جان شبيه انسان شود     دور نشد نام مشتركي كه داشت     
وقتـي نـام خـدا      .  وابسته به ميزان دور افتادگي نام خدا از نام اصـلي اوسـت             مستقيماً) يا تشبيه (خدا

بنابراين .  تشخص يا مردم نمايي خدا بسيار ابتدايي است        ،ماندهمان نام مبناي طبيعي وي باقي مي      
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 ديائوس ايراني و ژوپيتر يونـاني را در همـين اصـل             ،رنگ ديائوس ودايي   بي هاي نسبتاً توجيه نقش 
)1382:40ستاري،.(جو كردبايد جست

ر تهاي كهن يني منشعب از عقايد و آ     ،روي اين مطلب روشن است كه دين كهن ايران        به هر 
هـر يـك از   . اندي داشتهيايراني است كه در آن عوامل طبيعي و روان مردگان اهميت به سزا    وهند

آمده بود و بدين گونه، خدايان بسياري       اجزاي طبيعت در طي تكامل اين عقايد به صورت خدايي در          
و الزم بـه توضـيح اسـت كـه هنـد      )1381:94بهـار، (.شـدند بر سرنوشت جهان فرمانروا شمرده مي 

) هـا اهوره: ايراني("اسوره ها ":ايرانيان، پيش از جدايي از يكديگر به دو دسته از خدايان معتقد بودند            
ــا "و  ــوه ه ــي("دي ــوه: ايران ــادئ ــور ) ه ــه اس ــوه   هك ــوي و دي ــه معن ــا جنب ــشتر ب ــا بي ــا  ه ــا ب ه

بـر  با ظهور زردشت و جدايي دين ايرانيـان از هنـدوها، آنهـا            . هاي مادي زندگي مربوط بودند    جنبه
ها را از مقام خدايي فرو انداختند، در حالي كه ايرانيـان بـر عكـس، بـر                  ها تكيه كردند و اسوره    دئوه
)30:همان(.ها را به مقام ديوي تنزل دادندها تكيه كردند و دئوهاهوره

ـ  . دين ايرانيان پيش از زردشت شبيه ديانت هندوان بـوده اسـت          هـاي  خر نـام أدر اوسـتاي مت
 كـه آن  نتيجـه گرفـت   بنابراين بايد چنـين  .اند ذكر شده"پيش ودايي"هاين خدايان كنش  تريمهم
بلكـه  است هاي اين خدايان نه تنها ذكر شده   نام همچنين. اندها ميان هند و ايران مشترك بوده      نام

:اند شدهتقسيمآن ايزدان به گروه خدايان و ديوان 

"ميثـر ":شـوند كـسوت خـدايان ظـاهر مـي       هـاي ودايـي در      ردر كنار اهورامزدا براب   . 1�	���� ،
 در وصف  "خدا"نيز به عنوان نامي خاص، بلكه به مثابه اسم عام به معني           ) بغ("بگ" و   "ائيريامن"

 ميتـر در    - ميتره در سانـسكريت    – ميترا در پارسي باستان      –ميثر در اوستا    (.شودخدايان ظاهر مي  
خـدايان فرمـانروا    - خدايان نخـستين   -نكه اين گروه  توضيح بيشتر آ  ) 1379:12ستاري،). (پهلوي

س أ دارنـد، در ر "اسـوره /آسـورا "كنند و لقب فرمانروايي و روحانيت جلوه ميصورته هستند كه ب 
 قرار دارد، خدايي بزرگ و بـا ابهـت و مـافوق خـدايان ديگـر كـه              �������
"ورونه/ورونا"آنها  

ان بود و سـپس خـداي نظـم و ترتيـب و ضـبط و      نخست همچون ديگر خدايان ، خداي گنبد آسم     
ها و خداي خداي نگهدار پيمان) ميتره("ميترا"سامان بخشيدن به امور گشت و از همكاران او يكي     

دارد و به صورت مرموز و       ايزدي كه همه چيز را به نظم وا مي         ،����
دوستي و ديگري رتا   مهر و 
وابسته به اين گروه    ... ريامن و بغ و     ايگري چون   خدايان د . اي در همه موجودات وجود دارد     پوشيده
)1371:30آموزگار،( .هستند
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در مرتبه دوم و سوم برابرهاي خدايان ودايي دومين و سومين كنش، بر عكس در كسوت ديوان                . 2
 و سـپس  6"اينـدرا ": شوند، بـدين قـرار   به همان ترتيب كهن ظاهر مي  »ترين ديوان كامل«و حتي   

-ستاري،(.اند يعني ناسيتاي وداي كه به يك تن تقليل يافته         "نانهييا"،  تنرين و سپس آخ   "سوروا"
1379:12(

داري تر شدن مطلب بايد اضافه كرد كه گروه دوم ، خداياني هستند در مقام ارتشبراي روشن 
نـد او   از همكـاران توانـا و نيروم      . س آنها جـاي دارد    أ در ر  "ايندرا"و جنگجويي كه لقب ديو دارند و      

اما گروه سـوم خـداياني در   .  ايزدي نگران كننده و شوم است    ������������
"سروارودرا"يكي  
بخـشند، همچـون    هـاي گونـاگوني از طبيعـت را جلـوه مـي           تري هستند كه پديـده    ينيهاي پا مقام
 خـداي  �	���
"اگنـي " خدايان پرتـو خورشـيد،   "ساويتا" و  "سوريا" ايزد سپيده دم ،      "اوشاس"

. خداي گياه مقدس"سومه"آتش،
گيرنـد و از گـروه      ها همگي مورد ستايش و نيايش قرار مـي        در آيين ودايي، خدايان اين گروه     

يعنـي درآغـاز ايـن دو       . شـود يكسان درخواست حاجت مي   ) ديوها(و از گروه دوم   ) هااسوره(نخستين
كـم در  گيرنـد و كـم   هـم قـرار مـي     اما رفته رفته در برابـر      ؛اندگروه خدايان با هم همزيستي داشته     

ـ   . شودسرودها از دشمني ميان آنان گفتگو مي       "اينـدرا " و   "ورونـا "ويـژه در مـورد      ه  اين موضوع ب
 از گروه اسـوراها     "رتا"، با  از تبار ديوهاست    و دارارتش  از سوي ديگر ايندرا كه خداي       . صادق است 
:1371،آموزگـار .(گونه سازشي ندارد كه نماد نظم و سامان بخشي نيز هست هيچ  "ورونا"و همچنين 

همه تصورات ما راجع به ديو در يك امر مشترك است و آن زشتي، پليدي و تنومندي ديو است  )30
 بدون آنكه فكر كرده باشيم كه ديوها نيز مانند         ،ي آن است  كه دو شاخ ترسناكش عالمت مشخصه     

هري بلكـه درونـي و بـاطني و    ها هستند با خصوصيات خاص كه اين خصوصيات نه ظا      ساير انسان 
ايراني بـه دو  وين هنديبا اين توضيح و با توجه به اينكه آ.ي اعمال زشت و پليد است نشان دهنده 

در . پـردازيم گونه متفاوت در ايران تحول يافته است، به بررسي اهورامزدا و نيروهاي مقابل آن مـي  
كند دنيا و   كه روح شر است و همواره سعي مي       قرار دارد   ) اهريمن("ه مينيو رانگ"،  "اهورامزدا"مقابل

ي زندگي در اين جهان بازتابي از مبـارزه       . حقيقت را ويران كند و به انسان و حيوانات آسيب برساند          
 اهورامزدا تجسم خير مطلق است و       ،به موجب تعاليم زردشت   . كيهاني اهورامزدا و انگره مينيو است     

انگـره مينيـو، ديـو كهـن، در تـاريكي و            .  به انتخاب بزنند   ها بايد ميان خير و شر دست      كليه انسان 
ـ        كنـد و مـي    ي ديـوان اسـت زنـدگي مـي        من همـه  أسياهي كـه مـ     ت يـك   أتوانـد خـود را بـه هي

رود و  ها مي وي با اين تمهيد به جنگ همه نيكي       . 7، يك مار يا يك جوان درآورد      )مارمولك(چلپاسه

6 . شودميظاهرديويكمالهصورتبهبلكهخداييصورتبهنههمآنواوستادرباردوتنهاايندرانام. 
7 .استآيد مشهور هاي عاميانه، داستان دختر ماه پيشاني و غول كه به صورت جوان در ميدر داستان. 
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آنهـا را بـه جهـان تاريـك و غريـب و       كند وءاي آنها و حتي خود زردشت را اغو  كند همه سعي مي 
هاي اهورامزدا از ياري ديـوان ديگـر        او در مبارزه مستمر خود با نيكي از جمله آفريده         . دروغ بكشاند 
وغـضب نـام    ديـو خـشم  "ايـشمه "تـوان از تـرين ايـن ديـوان مـي    از ميان مهم. گيردنيز بهره مي 

)1383:9مخبر،.(برد
 در تقابل يكديگر است و براي ضديت با هر يـك از آفريـدگان    "هريمنا" و   "هرمز"آفرينش

هفـت  " در برابـر   "هفت كمالـه ديـو    " همچنان كه  . پتياره و حريفي از اهريمنان هست      ،روش نيك ِ
ياند، هر مينوي هرمزي هم مبارزي از ديـوان دارد و بـراي هـر پديـده                ، خلقت يافته  "امشاسپندان
 صـفات  ،نـه تنهـا جـانوران   .  در سپاه اهريمن خلقت يافته است   هماوردي زشت و پليد    ،نيك جهاني 

، ابـر آسـماني،  بلكه اجرام ؛ندا اوقات و حوادث طبيعي درگير اين تقابل و تضاد، مفاهيم، معاني ،مردم
هر نوع حركـت روشـنان بـر آفـات و           . اند و باران نيز در اين نبرد كيهاني نقشي پذيرفته         رعد و برق  

ـ         افزايد يا از آن مي    يوان م دثير ديوان و جا   أت .( ثير داردأكاهد و بر حيات مردم، جـانوران و گياهـان ت
)1375:93بهار،

ي كـردار  هستند و ديو سـينان نيـز در نتيجـه        ) هنَاگ م ("اكومن"، ديوان از نژاد     "گاتها"       طبق
مار آمـده  در اوستا و متون پهلوي اكومن از آفريـدگان اهـريمن بـه شـ     . اندبدشان به اكومن پيوسته   

. ترين بخش اوستا، ديوان خـدايان دشـمن هـستند         ، كهن "گاهان"در)1381:79برزگرخالقي،.(است
 بـه   .ها را انكار كرده اسـت      دنياي بدي كه زردشت الهي بودن آن       كارگزارانموجودات مينوي ولي    

كم د و كم  عبارت ديگر، ديوان ايزدان جامعه شرق هستند كه با جامعه معتقد به گاهان اختالف دارن              
ـ  در يـشت ) 1371:30آموزگار،.(آيندديوان به صورت خدايان دروغين در مي      نا ديـوان هـزار   سهـا و ي
هـاي شـياطين و      در اينجـا بـا دسـته       ، بر خالف گاهـان    يعنيهزار، دست به يورش مي زنند و اين         

است ) خشكيديو  ("وشپا"؛ياد شده است  از آن   ها  تنها ديوي كه در يشت    . داريماهريمنان سروكار 
در . هاي هنر و حماسه سـرايي ايـران باسـتان اسـت    از نمونه) تيشتر(ي آببا الههكه افسانه نبرد او 

هاي مـو   هاي ناخن و ريزه   ها هستند و بايد از اينكه بريده      ونديدا نيز ديوان منشاء بيماري و ناخوشي      
ا، ديوپرستان را در شمار خـود       در ونديد . به دست آنها بيفتد پرهيز كرد و آنها را در خاك مخفي كرد            

 به فرمـان اهـورامزدا   .كنندهاي مردگان رفت و آمد ميها و جايگاهدهند كه به دخمه ديوان قرار مي  
 بـر   8هـاي ديـو سـينان     من را به تملـك زمـين، آب جـاري و ديگـر داشـتني              ؤبايد مردان و زنان م    

٨ كه زبان شده است چنان استعمال مي"خدا"اين نوع استعمال آن است كه ديو اصالً و در مذاهب آريايي به معني: ديو سينا.
هاي جديد اروپايي با دئو در اوستا و ي دئوس التيني و زئوس يوناني و اسامي مشتق از آن را در بعضي از زبانشناسان كلمه

صفا، .(دوا در سانسكريت به معني فروغ و روشني و در نزد هندوان به معني خداست. اندردهسانسكريت از يك ريشه تصور ك
1378:586(
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گندم بـراي پـاك كـردن آمـاده      وقتي  . ديو دشمن كشاورزي است   )1381:81خالقي،برزگر(.انگيخت
چون . شوندپردازد آنان سست ميچون آسياب به آرد كردن گندم مي. ريزندشود، ديوان عرق مي  مي

-دهنـد آنهـا تيـر پرتـاب مـي         كشند و چـون خميـر را ورز مـي         آيد ديوان زوزه مي   آرد به دست مي   
)1371:30آموزگار،.(كنند

 به نوعي كه با     ؛ود ديوان باعث رنجش خاطر ساكنان بود       بين النهرين هم وج     مردم در زندگي 
، وي در زندگي    يوجود تعداد بسيار زياد خدايان و قدرت و سلطه عظيم ايشان بر انسان بين النهرين              

)1375:408بهار،. (روزانه خود گرفتار خيل عظيم و وحشتناك ديوان بود
ديوان خود، آفرينش هرمزد را به خود بگرواند و آغاز و انتهاي كار اهريمن اين بوده است تا با 

اند و درد    رنج و ستم، ديوان نماد خلق و خوي بد مردم          ، طبيعي هايتجز نماد آف  . از آن خويش كند   
گنديـده  گروند به خطه تاريـك و  آنان كه به ديوان مي    . رسد از ديوان است   و آزاري كه به مردم مي     

ديـوان از بـدي و      . انـد  اهريمن گروهنوران موذي در زمين از      سيارات در آسمان و جا    . افتنددوزخ مي 
 يـزدان،   دداين و يـ ي و متحد بودن نيكان در پيـروي از آ         ينيكو. گيرند مي قوتبدكاري و رنج مردم     

دوران زردشـت هـم     .گريزانـد  و آنان را به تاريكي دوزخ مي       دهدكاهش مي قدرت ديو و اهريمن را      
.شودنابود كردن ديوها ميصرف م تالش زردشت آميخته با وجود ديوان است و تما

آنان را در جاهاي دور افتاده، در حال خـوردن،         . هميشه ممكن بود كه ديوان بر آدميان هجوم آورند        
را ) مـاه (حتي خداي نيرومندي چون سـين     . 9نوشيدن و يا در خواب و يا هنگام زايش كودك بربايند          

بـراي نگهداشـتن خـويش در برابـر     . نگـام خـسوف بـود      قادر به ربودن بودند و آن به ه        ،نيز ديوان 
هنگام حمله آنان دين رسمي و خرافـات رايـج   هاي حاصل از ديوان و رها سازي خويش به مصيبت

 حتي خدايان نيز از به كار بردن چنـين        و آويختند خود مي  بهتعويذها  . توانست به ياري مردم آيد    مي
 و سرانجام هر تعويذي پيشرفت كرد ها تعويذها    هزاره  و هادر طي قرن  . كردندلي خودداري نمي  يوسا

عـالوه بـر تعويـذها،      . جـستند داراي تصويري شد از ديوي كه در برابر او نگهداشت خويش را مـي             
 هنگامي كه فردي گرفتار اين .مراسمي نيز براي بازداشتن خدايان بد از حمله به انسان وجود داشت     

 تـا بيمـار را از ديـو        كردنـد را دعوت مي  جادوگري  ،  يافتندميشد و ديوان بر او سلطه       خدايان بد مي  
آورد تـا خـداي مربـوط بـه يـاري          خواند و مراسم خاصـي بـه جـا مـي          اي مي او دعاي ويژه  . برهاند
 اعتقاد به حلول ديو در بدن انسان        "ويس و رامين  "ي   نيز در منظومه   "فخرالدين اسعدگرگاني ".آيد
:كرده استاينگونه بيان را

فغان كردي و پس خاموش گشتيگهي چون ديو زد بيهوش گشتي
)1381:297،اسعدگرگاني(

9 .اين مسأله يادآور جن آل در ادبيات عاميانه فارسي است .
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ـ  اين خرافات و اوهام در قرون وسطي در اروپا نيز شايع بوده اسـت و كـشيش            وسـيله  ه هـا ب
ن ايـران   اما در تمـد   ) 1378:404صفا،   (.كردندمراسم و نيرنگ مذهبي شخص ديو زده را عالج مي         

البتـه  .  بـوده اسـت  "آتـش "ثرترين نيرو براي خنثي كردن جادوي سياه و دخالت ديوان،           ؤباستان م 
 با خداي ميترا پيونـدي تنگاتنـگ دارد و   10يا آتش) اتر("آتر":هاي ديگري نيز وجود داشته است  راه

)1383:17مخبر،.(دهاك نجات دهند را از گزند ديو اژي     "فره"شوند  آنها به اتفاق يكديگر موفق مي     
جغد يا اشوزشت كه در اوستا از آن نام برده شده است با ذكر كلمات مقـدس، ديـوان شـرور را دور                    

در دوره ؛ كننـد ديوان همانگونه كه در دوره اسالمي با آوردن نام خدا فـرار مـي           )23:همان(.سازدمي
: گريزانند"سروش"باستان نيز از گفتار

و گفتي خاك با مه راز مي كردـــتمين بر آسمان گردهمي رفت از ز
ي شنيدندـار سروشان مــه گفتــكه گردون بردويدندـا ديوان بــو ي

:يا
دـدنـو ديو از نام يزدان در رميــچهاي سلطان را بديدندو رايتــچ

)394: 1381اسعدگرگاني،(
گفتند و پرهيز گفتن عبارت اسـت از خوانـدن           براي رهايي از دست ديوان پرهيز مي              همچنين
-در انديشه )90-89ص:1375بهار،(.)مقصود اوستا است  (رماندكالمي كه ديوان را مي    كالم مقدس، 

گـري  ي بين النهريني در كنار هر انسان دو ديو وجود داشته كه يكي مسئول كردارهاي زشت و دي              
 جـايگزين دو ديـو      ،مسئول كردارهاي نيك او بود كه البته در آيين زردشت دو فرشته همراه انسان             

 ديگـر  بـه نـوعي  هاي اسـالمي    له در دوره  أاين مس ) 413:همان(.شوندمسئول اعمال نيك و شر مي     
ـ اي كه اعتقاد بر اين است كه در آدمي هم ديو اسـت و هـم م                 به گونه  ؛كندنمود پيدا مي    هـم   ك،لَ

پس به طـور طبيعـي   . شود ملك و از شرف برتر از فلك مي  ، اگر ترك ديوان كند    .زمين و هم فلك   
اند و آدمي كه تنش بـه جـان آدميـت تـشريف              در خانه وجود آدمي ساكن     )ديو و فرشته  (اين هر دو  

 ولي هرگاه از مراقبت بـر حـال ديـو    ؛شده، ديو يا اهريمن را در نفس خويش رام و مهار كرده است           
)1383:37ستاري،. ( ممكن است خود كه ديو بند بوده است، به اسارت ديو گرفتار آيد،غفلت ورزد
 مبني بر مراقبت دو فرشته بر انـسان  ، كهن ايرانيان باستان   يگونه كه اشاره شد انديشه    همان

 تا جايي كـه  اي براي طبع آزمايي شاعران پارسي گو گرديد،        دست مايه   و به دوره اسالمي راه يافت    
 ايران را كه    يهاي گذشته ي كهن را در شعر خود به كار برده است و تلقي            نيز اين انديشه   "حافظ"

:سازد اسالم است به ذهن متبادر ميپس از اسالم و پيشايران هاي انديشهاز اي آميختهاكنون 

١٠  اين گمان بودند كه به عنوان مثال، يونانيان و روميان عالوه بر هندوان و ايرانيان بر. ها وجود داشته استستايش آتش در بيشتر تمدن. 
.ي هداياي انسان به نزد ايشان استآتش پيامبر مردمان به نزد خدايان و نيز برنده
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ت دعا نگه داردات به دو دسفرشتهدال معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي
)1378:127حافظ، (

:كرده است شاعر كشمكش دروني بشر را به ديو تشبيه "ويس و رامين"يدر منظومههمچنين 
اي دوستي از سينه بر كندــه جــكتو را ديو آنچنان كين در دل افكند

انند؟ــردم نمـــن مــ در تهميشهانندــو ژيــيدي كه دو ديـو نشنـت
پيشز او سودي بزرگ آيد تو راــكار و منديشـبكن اين ك: يكي گويد

را كردي چنين كار ـچ: ويدــدو گــبارــر يـو كرده شد بيايد آن دگــچ
ر كردت پشيمانـو دگــديون ـــكنادانـــــو اول كرد نــتو را آن دي

) 1387:401اسعد گرگاني،(
فردوسي و ديو
 در قالـب ديـو       نيـز   دوش به دوش پادشاهان و پهلوانان، موجودات شر        "شاهنامه"در سراسر   

شمارد كه در مقابل پرودگار ناسپاسـي       هاي بدي مي  يوها را انسان   اين د  "فردوسي"شوند،  ظاهر مي 
)1383:53مخبر،.(كرده اند

زدان سپاســيهر آن كاو ندارد زر ديو را مردم بد شناسمو ــت
يـر مشمر از آدمـــوان شمــديزآن كو گذشت از ره مردميهر

)4:310، ج1379فردوسي،(
گـروه خاصـي از     ( مردمـاني   امـا عمـالً    ؛انـد  تجسم اهريمن يا ابليس توصـيف شـده        اًآنها غالب 

برخورد با .  معروف بوده است"مازندران"در نواحي شرقي همسايگي ايران هستند كه به       ) پادشاهان
- نختسين پادشاه  "كيومرث" فرزند   "سيامك".گرددميبازايديو به دوران دو پادشاه اول اسطوره      

سـپس  . شـود پيشدادي به دست ديو سياه يـا همـان بچـه اهـريمن، كـشته مـي                -نخستين انسان 
كنـد  خيزد و با اين ديو و سپاهيان او نبرد مي، فرزند سيامك به جنگ با ديو سياه بر مي       "هوشنگ"

شوند طلب مت اوست كه ديوان سرانجام ناگزير مي    دوران حكو در. ستاندو انتقام خون پدر را باز مي      
)1383:53مخبر،.(بخشش كنند

، نيز پس از به تخت نشـستن در صـدد اسـت كـه دسـت      "طهمورث ديو بند"پسر هوشنگ،   
ديـوان تـن بـه      . دهد و آنها را شكست مي     روداو به جنگ ديوان مي    . ديوان را از همه جا كوتاه كند      

: گويندميهمورثو به طدهندتسليم مي
كت آيد به براـوزي از مـامـــبيو هنرـا يكي نــكه ما را مكش ت

اني كنند آشكارـا نهــدان تـــبور دادشان زينهارــامـــي نـــك
د اوـونـار پيــاچـــند نـتـسـبجاود ـــد از بنــتو آزاد گشتنـــچ
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ر افروختندـه دانش بـــدلش را برو بياموختندــه خســن بــنبشت
ه رومي  چه تازي و چه پارسيـچيـن يكي نه كه نزديك سـنبشت
اي كان همي بشنوير گونهــهزسغدي چه چيني و چه پهلويچه 

)38: 1، ج1379فردوسي،(

همان طور كه از داستان طهمورث مشخص مي شود ميان ديـوان و آدميـان تفـاوت زيـادي                   
دانستند و هر دو دسـته بـه يـك نـسبت         ين جنگ را به يك منوال مي      يهر دو آ  . وجود نداشته است  

هـاي حماسـي بيـشتر    هر قدر در شاهنامه و ديگر منظومه. شاهي جهان بودند خواهان سلطنت و پاد   
-يابيم  و حتي در بعضي مواقع به اين نتيجه ميجستجو كنيم، صفات انساني ديوان را بيشتر در مي
 چنانكه، خـط را بـه طهمـورث آموختنـد و بـه              ؛رسيم كه هنر و دانش ايشان از آدميان بيشتر است         

 آنجا كه از جزيره ديـوان       -"گرشاسب نامه اسدي طوسي   "ساختند و حتي در   ها  فرمان جمشيد خانه  
 بسياري از خصايص زندگي شهرنشيني و مدني به آنهـا نـسبت داده شـده اسـت و                   -رودسخن مي 
 آن است كه دندان پيشين ديـوان ماننـد   ،اي كه در اين روايات راه يافته    صر افسانه نتنها ع همچنين  

در )1381:85برزگـر خـالقي،  .(روي سر آنها شـاخي وجـود داشـته اسـت     دندان گراز بوده است و بر       
ي گونه توجيه كرد كه شايد اين تخيـل نتيجـه         توان اين هاي شبيه به گراز مي     دندان داشتنتوضيح  

-:1378صـفا، .( چه، در ادبيات پهلوي اين تشبيه عموميـت دارد      ؛تشبيه آنها در دالوري به گراز باشد      
586(

در سرتاسـر هنـد   :توان به يك سنت باستاني هند اشاره كـرد  دار بودن ديوها مي   اخدر مورد ش  
-پرستند براي دو الهـه  يعني بزرگ ديوان را به عنوان مظهر قدرت مي "مهاديو" يا   " شيوا "آنها كه 

هاي نـر را بـه عـدد فـرد در          كه به عنوان مظهر قدرت شيوا هستند گاوميش        "كالي" و   "دورگا"ي
ـ نَكَميچنان  را   پس از آن پوست سر اين حيوان         11.كشندوب به آنهاست مي   معابدي كه منس   د كـه   ن

ها گردد آنها اين نوع ماسك    ماند و هر وقت جشني ديني بر پا مي        هر دو شاخ به پوست چسبيده مي      
.پردازندبندند و به رقص و پاي كوبي ميرا بر سر مي

هـاي ضـحاك،    يـدن مـار بـر شـانه       يرو پس از    شود و ابليس، ديو خطاب مي   "داستان ضحاك "در  
:بنددشود و صفات نيك رخت ميها و اوصاف ديوان بر جهان حاكم مينشانه

                        بفرمود تا ديو چون جفت او                 همي بوسه داد از بر سفت او
)48: 1، ج1379فردوسي، (

١١ گاوتنازسرضربيكباكهزدندميطوريحيواناينگردنبهراماننديداسبزرگساطوركهاستبودهچنينكردنقربانيطريقه. 
غضبوقهربرانگيختنباعثبلكهبود؛نخواهدمقبولالههدوآنپيشقربانيتنهانهنشوداجدتنازسرضربيكبااگروگرددجداميش

. گرددميايشان
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اليان انجمن شد هزارــرو ســـبارچو ضحاك بر تخت شد شهري
ن روزگار درازـر ايــد بــرآمـــبه بدو گشت بازــانــر زمـراسـس

ام ديوانگانــد كــراكنده شـــپانـرزانگــردار فــنهان گشت ك
زندــارا گــي آشكــان راستــنهادويي ارجمندــهنر خوار شد ج

ه نيكي نرفتي سخن جز به رازــبدي دست ديوان درازــشده بر ب
)51:همان(

كشد و روان زيبا رويان شبـستان ضـحاك را از           درنبرد فريدون با ضحاك، فريدون نره ديوان را مي        
.كندبدي پاك مي

ه موي و خورشيد رويـان سيــبتان اويــرون آوريد از شبستــب
ا بشستـرگيهــروانشان از آن تيبفرمود شستن سرانشان نخست

دشانوـالـــي پس بپــودگــز آلانـــودشــاك بنمـــره داور پ
ان مستان بدندــسرــسراسيمه بي بت پرستان بدنده پروردهــك

)69:همان(
. ها بر سر مـذهب و آيـين اسـت         شود كه ديوان بت پرست بودند و تمام اين نزاع         از اينجا معلوم مي   

ل كـرد و از مـردم   گشتاسب هم وقتي دين زردشت را پذيرفت فرستادگاني به كشورهاي ديگر گسي       
)1381:86خالقي،(. دست بردارند و به دين زردشت روي آورند"بت چين"خواست كه از 

: نيز كسي است كه ديو، مرغ و پري تحت فرمان او بودند"جمشيد"
به فرمان او ديو و مرغ و پريزمانه بر آسود از داوري

)1:39،ج1379فردوسي،(
زيـرا  ؛  ي دارد يه مازندران و پيدايش هفت خوان رستم نقش بسزا        ديو در داستان كاووس و رفتن او ب       

واز ابتدا يعني آمدن ديو نزد كاووس و وسوسه كردن او براي رفتن به مازندران و تا انتهاي داستان                
.آيد سخن از ديوان و اهريمنان به ميان مي،كشته شدن ديو سپيد

ورد روزي مي خوشگوارـي خــر               هم                        چنان بد كه در گلشن زر نگا
ان كدخدايـر جهــروبــپاي               نشسته ب                        يكي تخت زرين بلورينش

ر بيش و كمــ  همي راي زد شاه بايران بـه هم              ان ــا پهلوانــ                         اب
ر شاه بارــد بــواهـــدار               بيامد كه خ   چو رامشگري ديو زي پرده

)76: 2همان، ج (
:معاني ديو در شاهنامه

: انسان بد كار.1
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او ندارد زيزدان سپاســكسي كاســد شنــتو مر ديو را مردم ب
ر از آدميـر مشمــوان شمـديز ره مردميهر آن كاو گذشت از

)4:310همان، ج(
 اينگونـه  ،زنددر داستان ضحاك ماردوش آن زماني كه ابليس بر دوش ضحاك بوسه مي         : ابليس. 2

:توصيف شده است
همي بوسه زد از بر سفت اوبفرمود تا ديو چون جفت او

)1:48همان، ج(
از . انـد  شجاع و زورمند بودن ديوان، افراد شجاع را به ديـو تـشبيه كـرده               علتبه  :زورمند و دلير  . 3

:جمله در داستان سياوش در توصيف سواران آمده است
دمان از پسش بر كشيده غريوسوران ايران به كردار ديو

)179: 3همان، ج (
: در سرعت عمل و شجاعت به ديو سپيد تشبيه شده استنيز افراسياب

                          فرنگيس گفت ار درنگ آوريم           جهان بر دل خويش تنگ آوريم
ازد به خورد و نيازد به خوابـ نسـي يابد افراسياب           ن آگهــ                          از اي
ان شيرين شود نااميدــدل از جـردار ديو سپيد            ه كــايد بــ بي

)209همان،  (
:همچنين است در داستان پادشاهي اسكندر

رد و مردم بي اندازه ديدـــه كـــ  نگـــان رسيد        ايــرم پــ                       چو نزديكي ن
ر يكي چون يكي سرو برزــوشن نه تيغ و نه گرز          از آن ه                      نه اسپ و نه ج

اهي به كردار ديوـــرهنه سپـــ                      چو رعد خروشان بر آمد غريو                   ب
 )71 :7همان، ج (

 جـاي   نـد و در جـاي     اكژي و كاستي در شاهنامه معروف     ،   نياز ،شرمي، آز خردي، بي اما ديوان به بي   
داستان رستم و اسفنديار، رسـتم خطـاب بـه         در  مثالً ؛شوندبا اين صفات خوانده مي    شاهنامه ديوان 
:گويداسفنديار مي

و را با خرد همنشينــن ديــمكزدل دور كن شهريارا تو كين
)6:303 ج،همان(

:شود توصيف ميگونهه اينيسشرمي افراسياب از جانب پيران ويا بي
ببرد از رخت شرم گيهان خديوچرا بر دلت چيره شد راي ديو
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به خاك اندر انداختي نام و جاهاهـگنيــبكشتي سياووش را ب
)157: 3همان، ج(

اند و به آن لقب ديو      رك، شومي و نحوست قايل شده     ايرانيان باستان براي هر چيز شر و نامبا       
تيرگي بر آسمان، تشنگي بر آب، كرم بر گياه، گرسنگي و تشنگي بر گوسفندان، وزغ               : مثالً؛  اندداده
كـسوف و   (ماهيان، تبهكاران بر مردان پرهيزگار، مهر تاريك بر خورشـيد، مـاه تاريـك بـر مـاه                 بر

ي انسان ايران باستان كاري از نمود ديوان در ذهن و انديشه   هاي آش ، نمونه )1375:95بهار،)(خسوف
س آنهـا   أ در ر  ارتباط دارند و  اي با مرگ    ترين ديوها، ديوهايي هستند كه به گونه      اما سهمناك .است
ها، او داراي كمنـدي اسـت كـه چـون       ي استخوان  به معناي در هم شكننده     ، است "استوهات ديو "

.  مـرگ آورد   ، تب و چون ديده بـر آنـان دوزد         ،ايه بر آنان افكند    خواب و چون س    ،دست به مردم زند   
روزي كه پس از مـرگ در   يكي از همكاران اوست كه با روان گذشتگان در سه شبانه           "نزرش ديو "

نشيند و روان مردم گناهكار را با زنجيـر          بر دوزخ مي   ،ترساندكند و آنان را مي    گيتي هستند نبرد مي   
 بخـشي از    "واي بـد  ".  يكي از همكاران ديو مرگ است      "فرزيشت ديو ".كشاند مي "پل چينود "تا  

اوسـت كـه جـان را از تـن جـدا            . گذرنـد مـي گذشـتگان از آن مـسير     رفضا را در اختيار دارد كـه د       
 اوسـت كـه بـه بـدن انـسان در      .، در حقيقت نخستين عامل مرگ است"ويا نسش ديو  نس".كندمي

)1371:30آموزگار،.(كندميگنداند و جسد را فاسدبرد، آن را ميحالي كه زنده است يورش مي
نتيجه

انـد و ريـشه     رفته       ديوها در ابتدا جزء خدايان مشترك و مقدس ايرانيان و هنديان به شمار مي             
اي به قدمت اقـوام آريـايي و   اين مسأله ريشه  . هاي يونان نيز بروز يافته است     اين واژه حتي در الهه    

با جدا شـدن اقـوام ايرانـي از       . ر شبه قاره هند، فالت ايران و نواحي شرقي اروپا دارد          سكونت آنها د  
اي، ايـن مـوارد كـه ريـشه در         در پـاره  . هندوها مسائل مشترك بين آنها نيز به تفاوت مبدل گرديد         

باورها و اعتقادات آنها داشت چنان دگرگون شد كه نزد گروهي مقدس و نزد گروهي ديگـر عامـل                 
ي اسالمي نيز توانست به حيات خود ادامه دهـد   اين مسأله بعدها در دوره    .شدر شناخته مي  فتنه و ش  

اي براي تقابل خير و شر، خوبي و هاي اوليه اسالمي دست مايهو در آثار شاعران و نويسندگان قرن      
شاهنامه فردوسي يكي از اين آثار است كـه نبـرد خيـر و شـر                .زشتي و مسائل مادي و معنوي شود      

در شاهنامه اعمال زشت و رفتارهـاي غيراخالقـي و          . هاي آن جاري است   اره در سراسر داستان   همو
در برخـي   . اند و دشمنان مردم ايران نيز منش و سيرتي ديو گونه دارند           غيرانساني به ديو مانند شده    
سـعي در تـصاحب روح افـراد و         ... هاي پليدي چون حرص، آز، كينه و        موارد ديو با فرستادن صفت    

گيرند و تنها راه مبـارزه بـا آنهـا    از اين جهت ديوها در مقابل خرد قرار مي        . حكمراني بر آنها را دارد    
دانـد  فردوسي در شاهنامه، نه تنها دشمنان خارجي ايرانيان را ديـو مـي            . پيروي از نيروي خرد است    
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هـا و   رد گـاه صـفت    اما جز ايـن مـوا     . هاي اخالقي نيز در نزد او حكم ديو را دارند         بلكه تمام رذيلت  
. توان به قدرت و سرعت آنها اشاره كـرد كردارهاي ديگر ديوها منظور نظر است كه از آن جمله مي          

هاست، نسبت دادن آن به پهلوانان ايراني نه تنهـا          در شاهنامه فردوسي، هرگاه سخن از اين ويژگي       
هـاي منفـي    ر انديـشه   نماد و مظهـ    ،ديوان نمود آنچه مسلم است    . نكوهيده نيست؛ بلكه جايز است    

ي شر و ناميمون در نـزد گذشـتگان     كه هر پديده  دهنده آن است    نشان  له  أبشري هستند و اين مس    
هـاي بـدي    ديوها را انـسان در اشعار خودفردوسي  و  شيطان بوده است  ، ابليس و   از اهريمن  سمبلي
.انددگار ناسپاسي كردهر كه در مقابل پروداندمي
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∗∗∗∗اوهكاعمري نسا كز

شهريارفردوسي و 

زهي مردي كه بختش تا جهان باشد جوان باشد

حكيم فردوسي طوسي از زمره آن اديباني شـهير و آوازه داري فـارس و تاجيـك بـه حـساب                      
مي آيد كه راجع به روزگار و آثار گرانمايه او تحقيقات زيادي چه در ايران و تاجيكستان و افغانستان    

 رسيده است گر چه هنوز هم پهلوهاي كم آموخته و           و چه در ديگر كشورهاي شرق و غرب به نشر         
��يا هنوز نياموخته آثار ارزشمند او وجود دارند

پژوهش هاي زيادي  در باره تاثير ابوالقاسـم فردوسـي بـه شـاعران  نويـسندگان پـسين چـه         
كالسيكها و چه معاصران و پارسي گويان از قبيل فردوسي و موالنـا ، فردوسـي و جرنيشفـسكي و            

ها نيز به طبع رسيده اند كه براي آموزش كامل آثار اين حماسه سراي بـزرگ پارسـي گـوي                    غيره  
.سودمند خواهد بود 

از شعراي بزرگ معاصر تاجيكستان و ايران دو تن از استادان شـهر سـخن اليـق شـيرعلي و                    
 كـه  محمد حسين شهريار در موضوع هاي فردوسي و آثار ارزشمند ماندگار او شعري واال سروده اند  

در تاجيكستان كم كسي را مي توان پيـدا كـرد           . باعث افتخار تمام پارسي گويان جهان خواهد بود         
كه از اليق شيرعلي بيتي نداند و يا او را نشناسد و همچنين در ايران معاصر كمتر كسي هست كـه        

ـ          . از اشعار شهريار بيتي يا قطعه اي يا غزلي ندانـد             ه نـام   شـادروان اليـق شـيرعلي منظومـه اي ب
.  دارد كه تحليل ، شرح و تفسير آن از دائره مقاله بيرون است »ا لهام  از شاهنامه « 

در ادامه مي پردازيم به شرح تركيب بند از آثار شاعر شيرين كالم ايران معاصر زنده ياد محمد          
.» يادگار جشن فردوسي « حسين بهجت شهريار به عنوان 

ه شاعران مشهور ايران به شـمار مـي رود كـه بـه اشـعار اديبـان                  محمد حسين شهريار از زمر    
.   كالسيك رودكي ، حافظ ، سعدي ، موالنا و غيره تـضمين و تحقيقـات نظمـي انجـام داده اسـت        
پس از مطالعه ديوان اشعار شهريار كسب خالصه اي مي آيـد كـه معرفـي او بيـرون از هـر گونـه                     

عضو هيات علمي دانشگاه تجارت تاجيكستان  ∗
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عري عاشق ميهن پرست انـسان دوسـت و نكتـه سـنجي       او واقعا شا  . توصيف و تعريف خواهد بود      
شاعر راجع به شرح حـال  . است كه حقيقت را در افسانه و افسانه حقيقت را به خوبي درك مي كند  

:خود چنين بيان نموده است 

 عمري كه نبود خواب ديدمواب      ـافسانه عمرم آورد خ

اب ديدمـواج به پيچ و تـامدر سيل گذشت روزگاران     

اصوال شرح حال و زندگي شهريار در هالل اشعار او خوانده مي شود و هر نو تفسير و تعبيـري            
و حيف است كـه آن خـاطرات از پـرده           . كه در آن اشعارمي شود به افسانه زندگي او نزديك است            

ي  حكـيم فردوسـ  »شـاهنامه  « بايد اذعان كرد كـه اسـتاد شـهريار از         . رويا و افسانه خارج شود      
او براي شناساندن مقـام و مرتبـه حكـيم ابولقاسـم فردوسـي بـه         . طوسي تاثير زيادي گرفته است      
 مصرع  114كه شامل   .  نوشته است    »يادگار جشن فردوسي    « خواندگان تركيب بندي به نام      

:كه با مطلع ذيل آغاز مي گردد . بوده است 

ي را        ــــرار نهانـــسخن آئينه غيبي است اس

روش آسماني راــــور در زمين ماند ســسخن

زهي مردي كه بختش  تا جان باشد جوان باشد      

ا مرگي كه خوشتر از حيات جاودان باشد ــخوش

قسمت اول تركيب بند در باره تاريخ غني و تمودن ايران زمين مي رود و شـهريار شـهامت و                    
 كـشد و روح بلندانـه چنـين ترانـه سـرايي      بزرگي تاريخ ايران باستان را استادانه به رشته نظم مـي   

مي كند

تمدن در جهان همخوابه سيمرغ و عنقا بودحكمفرما بود        به هنگامي كه ناداني به گيتي

ح و نصرت همعنان پرچم ما بودــاي فتـهمود      ـدر ايران كيش زرتشت آفتاب عالم آرا ب

وار تواناييـاق انــــــدر آفدهـــابيــوزو تي        ــد دانايــزبام قصر دارا سر زدي خورشي

بود مهد علم و عرفان بودزمين تاخوشا ايرانران بود      ـجهان را تا جهانبان بود زنده نام اي
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زارآواي اين گلشن هزاران در هزاران بودـهز سر و سوسن دانش يكي زيبا گلستان بود   

وزيــــش آمـر بلبالنش دانــنواي دلپذيروزي      ـــــل و پياـجمال گلبنانش مايه اقب

شهريار دانشمند و تاريخ شناس ورزيده هـم بـوده اسـت او خودشناسـي وخودآگـاهي احيـاي                    
ايرانيان را در لباس نو در زمان سلطنت آل سامان با بزرگمردان آن دوران امير اسماعيل سـاماني و                   

در واقع سامانيان در تـشكل  . اد ابو عبداهللا رودكي سمرقندي مي بالد قافله ساالر ادبيات فارسي است  
اميـران  . تمدن فارسي اسالمي و بوجود آوردن ادبيات عالم شمول فارسي نقش بارزي داشـته انـد                 

ساماني نه تنها وطن دوست و داراي خودشناسي ملي بـوده انـد ، همچنـين آنـان از دادگـسترترين        
»در كتـاب دانشمند بزرگ ايراني اسـتاد مرتـضي مطهـري   .  باشند شاهان تاريخ ايران زمين مي
سامانيان چنان كه گفته اند از نسل بهـرام چـوبين   �!�فرموده است� �خدمات متقابل ايران و اسالم

اين سلسله از سالطين از مسلمان تـرين و هـم دادگـستر    . سپهساالر معروف دوره ساساني بوده اند     
نسبت به اسالم و شعراي اسالمي نهايت عالقـه منـدي را   . ي روند   ترين سالطين ايران به شمار م     

�داشته اند سامانيان علم دوست و ادب پرور بود ه اند  و در رشد و آبادي كشورشان كوشـش هـا و   �
ها پايتخت خود بخارا را بـه مهـد زبـان پارسـي دري و تمـدن فارسـي                فداكاري ها مي نمودند آن    

. ي مي كردريف با مركز خالفت اسالمي بغداد همسنگي و برابراسالمي تبديل كردند و اين شهر ش     
.گرفته و با افتخار سروده بود نكته را به اعتبارملك الشعراي دربار سامانيان ابوعبداهللا رودكي همين

   كجا ميري خراسان است كه روزي آنجاستاراست    ــــروز به هر حال بغداد بخـــام

دوران حكمراني سامانيان پا به عرصـه  وجـود نهـاد و بزرگتـرين            حيكم ابوالقاسم فردوسي در     
ـ              . حماسه دوره وزمان را سرروده است      ت دانشمند بزرگ ايراني محمـد امـين ريـاحي بـر حـق ماهي
. مي گويد ه است و با اطمينان كامل       تفكر و فرهنگ ايراني ديد    شاهنامه فردوسي را در تجلي روح،       

ايد امروز ديگر كشور بـا مليـت ايرانـي و زبـان فارسـي وجـود                 اگر فردوسي و شاهنامه او نبود ش      « 
 هـا  كشور و ملت واحد با ويژگي.نداشت زبان و تاريخ و فرهنگ ايران از اين راه استمرار نمي يافت   

با شاهنامه خـود مفهـوم      « بنابر نوشته او اين فردوسي بود كه        . »و فرهنگ كنوني وجود نميداشت      
تـاريخ و  » يراني بودن را در دلهاي ايرانيـان جـان تـازه بخـشيد              ايران را مشخص كرد و احساس ا      

فرهنگ و خاطرات مشترك ملي قوم هاي ايراني نژاد از جمله تاجيكان را از نابودي رهانيد و حيات                  
جاويداني بدان بخشيد و موجب همبستگي و يكپارچگي ملت گرديد از اينجاست كه او شـاهنامه را                 

در هزار سال گذشته فردوسي و     « ريده و شهادت بر آن مي دهد كه         بزرگترين سند ملت ايراني شما    
شاهنامه او عليرغم عنادها و ستيزها در حيات ملت ايران حضور دائم داشته و پناهگاه معنوي مـردم   
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ايران بود و ايرانيان در روزهاي خاري و نااميدي و در برابر چيرگي نيروهـاي اهريمنـي از شـاهنامه       
ند هر باري كه ايران به خطر مي افتاد و مردم ايران دستخوش حجوم خـارجي     اميد و نيرو مي گرفت    

.» و يا آزار و ستم بيدادگران داخلي مي شدند رو به سوي فردوسي و شاهنامه او مي آوردند 

محمد امين رياحي پس از آموزش همه جانبه و نكته سنجانه حكيم و شاعر بـزرگ و شـاهكار              
فته هاي خود شاعر سرچشمه هاي ادبي و تاريخي موجود به اين نتيجه عظيم و جاودانه او بر پايه گ  

هيچ ايراني به اندازه فردوسي در سرنوشت ملت و كشور خويش تأثير پايـدار بـر                « رسيده است كه    
.» جاي ننهاده است 

محمد حسين شهريار نيز همين نكته هاي ارزشمند را در تركيب بند خود با افتخار و صميميت                 
: دهد به قلم مي

رك و تازي كرد    ـفلك يك چند ايران را اسير ت

د و تازي تركتازي كردـدر ايران خوان و يغما دي

رد       ـان يكچند بازي كــي بود و با تاج شهــگداي

ردــفلك اين شيرگير آهو شكار گرگ و تازي ك

وطن خواهي در ايران خانمان بر دوش شدچندي     

ديــوش شد چنــخامبجز در سينه ها آتشكده 

ا كردند   ـــــدان ازارهـــان پاك موبــبدان با ج

د    ــــراز دارها كردنـــرازان را فـردنفـــر گــس

اكردند     ــــد و كارهـا احرار در كار آمدنـــه تــك

دـارها كردنـــه شمشير و قلم با دشمنان پيكــب

ان شد ــــح و فيروزي نصيب سامــنخستين فت

دـان كار اين كشور به سامان شـامـبه دور آل س
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گه آن شد كه ايراني سبك خواندگران جاني    

انيـــــ به ياد آرد زبان و رسم و آيين نياك

اك ايراني   ــــــادر ايران زنسل پــدگر ره م

امانيـــي زاييد و اسماعيل ســ مثال رودك

ي درجـه اوج ترقيـات و پيـشرفت سـالله سـامانيان را              ولي شهريار به اين اكتفاه نميكند و حت       
نهايت خودشناسي ايرانيان و ايراني نژادان به حساب نمي آورد بلكه مي گويد كه اين تنها باز شدن                 
نقاب صبح پس از شبهاي طوالني ميباشد و آمدن حكيم فردوسي طوسي را انتظار وعـده خورشـيد                

 اي مانند مي كند كه از روشني آن تمام عـالم روشـن              مي داند و والدت شاعر بي همتا را به ستاره         
:مي گردد 

ود    ـــدا بــاب شب هويـــد نقـجمال صبح از بن

ودــا بــــــد بر جــوليكن انتظار وعده خورشي

ب    ـوكـاه ادب مـــوي شـكه تا در عهد شاه غزن

بــي كوكـــد آذرگون يكـاق ادب تابيـــدر آف

 روشن شد عجم را اندوه آگين شب   كزو چون روز

بـ چون خورشيد جهان افروز چرخ چارمش مرك

ي نام     ـــــــپديد آمد يكي فرزند فردوسي طوس

ادر ايامـــــــر آوردن وي مـــرون از نظيــست

پس از ان استاد شهريار تا آخر شعر خـود بـه تعريـف و توصـيف حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي                       
،  سـرا بـودن    و حتي االمكان در چارچوب نظم به كسي مدح نكردن او بـه جـز حماسـه                مي پردازد   

همچنين درس دليري آموزاندن و حتي رستم سيستاني را به رستم دستان تبـديل دادن او بـيش از                   
:تاريكي اهريمن چنين بيان مي سازدهمه حس ميهن پرستي و پيروزي عدالت را بر ظاللت و 
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اعري شيرين سخنگويي     ا شــي توانــه فردوســچ

يــي، سخت بازويـــي ، جنگويــر ، پهلوانـــدلي

ي      ــــوه وقار و كان نيرويـــت و كـــان همــجه

يـر آفرينش سحر و جادويــان دلكش سحــــبي

شيرين گهي چون عاشقي شيدا    گهي چون خسروي

هاـــتنيــون تنيده در تنــزاران روح گوناگـــ ه

ن   ـم با لوث هر ريمـــو ديد آميخته خون عجــچ

ان آيين اهريمنـــــاي خوي افرشته عيـــ به ج

ن    ــــازد زبيم انحطاط ايمـــنژادي خواست نو س

ور و هنرآموز و پاك آيين و رويين تنـــــسلحش

ز      ـه زد كز صور كلك رستخيز انگيـــدم آز شهنام

زـــاخيـــان شور رستـــد آرد در ارواح نياكــپدي

ن دفتر       ـــــه ها خواند و كهـــبسان باستاني نام

م يكسرــــكه گرد آورد شيرين داستان هاي عج

ر     ـــان برتـــپي افكند از سخن كاخي زقصر آسم

درــــه دارا و اسكنــــام جم و آئينــــدر آن ج

ه خنجر  ــه گاه نيش ، كلك آتش آلودش همـــب

رــاه نوش ، نظم شهد آميزش همه شكــــه گ ب

د     ــچواز شهنامه فردوسي چو رعدي در خروش آم
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وش آمدـ به تن ايرانيان را خون مليت به ج

د     ـوش آمــزبان پارسي گويا شد و تازي خم

روش آمدـزكنج خلوت دل اهرمن رفت و س

ا از زند  ــببالد او زشهنامه چو شت زرتشت م

ورفر فرزندـي مادر ايران ازاين وخش   ببال ا

رخ زاد      ــرزاد فــبه شهنامه درون فردوسي ف

ري دادـنه تنها در جهان داد سخن درس دلي

اد     ـــزرگ استــاال فردوسيا سحر آفرينا اي ب

ادـدارد يـــچو تو استاد معني آفريني كس ن

ندانم رستم و رويين تني بوده است خود يا نه  

تن افسانهبودي رستم و رويينچههربودي  تو 

در ارتباط با رستم دستان گفتند جايز است كه حكيم فردوسي بزرگ در سيماي اين تهمـتن و                  
قهرمان ملي مردم ايراني نژاد بزرگي و شهمامت تاريخ ايران باستان را ستوده است و علم افتخار را                 

و حديث رستم بر آن جمله است كـه بولقاسـم   « برافراشته است در كتاب تاريخ سيستان امده است   
فردوسي شاهنامه به شعر كرد و به نام سلطان محمود كرد و چندين روز همي بخواند محمود گفت                  

. درسپاه مـن هـزار مـرد چـون رسـتم هـست            همه شاهنامه خود هيچ نيست مگر حديث رستم و ان         
د مرد چون رستم باشـد امـا ايـن دانـم     ابولقاسم گفت زندگاني خداوند دراز باد ندانم اندر سپاه او چن     

ملـك محمـود وزيـر را    . خداي تعالي هيچ بنده خويشتن را چون رستم نيافريد اين بگفت و برفـت            
گفت اين مردك مرا به تعريض دروغ زن خواست وزيرش گفت ببايد كشت هرچنـد طلـب كردنـد                   

 مـي سـتايد و او را    محمد حسين شهريار بزرگي و خدمات بزرگ حكيم فردوسي طوسي را          »نيافتند  
چون قهرمانان جاويدان شاهنامه دلير و تهمتن به قلم مي دهد و براي زحمت هاي طي سي سـال                   

، عجم زنده كردم بدين پارسي    /بسي رنج بردم در اين سال سي        : كشيده شاعر و متفكر از گفته او        
:را تضمن مي كند و شعر خود را با اين سخن حكيم بزرگ مزين و مي آرايد 
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ردي    ــارسي كـــوالفــ ميدان دليري تاختي ببه

ار ناكسي كرديـــــكسي با بي كسان در روزگ

كردي    سال سيجان همواره درآنزحمت ها بهچه

كردييـــبه قول خويشتن زنده عجم زان پارس

ان دارد     ــــده باشد نام تو وردزبـــم تا زنــعج

ان داردـج به جان منت پذيرتست آي جان تاكه 

محمد حسين شهريار سـيماي حكـيم ابوالقاسـم    » يادگار جشن فردوسي « در تركيب بند  
فردوسي چون يك جوانمرد اصل و وطن دوست حقيقي نمايان مي گردد كه با وجود تهـي دسـتي                   

جاي هيچ حاكم و شاه نيالوده است و تنها در قلبش محبت صميمي هزبان و كلك خود را با مدح و   
چو ايـران نباشـد تـن مـن     . ز خود ايران را داشته است شعار او در اين جاده اين است به ميهن عزي  

شهريار اين نكته را در شعر خود تاكيد نموده ، عشق و محبـت              . چنين دارم از موبد پاك ياد       / مباد  
:به وطن داشته حكيم فردوسي را ستايش نمو ده است 

ا آن جود محمودي    ـواه عزتت اين بس كه بــگ

ه اوج آسمان سوديـه هر ياوه سرايي سر بــ ك

ي دستي نياسودي     ـج تهـــردا تو از رنـــجوانم

دح و هجاي كس نيالوديـــزبان و كلك بر م

ر كجا بودت به سر سودا   ــبجز عشق وطن ديگ

  زهي آن عشق و آزادي ، زهي آن فر و استعفا

چو خسرو شد به خاكت ديدبس خوار و نژند اورا

د او راــازند ارجمنـ نژندش شد دل و فرمود س

د او را      ــــا كاخي بلنــبسان كاخ نظمت شد بپ
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ب و گزند اوراــ چنان كز باد و باران نيست آسي

ت اقليم   ـــــاه هفـــاي كعبه را ماند زيارتگــبن

مـرود آرد سر تعظيـــ  سزدگر آسمان پيشش ف

ر   ـــاي خويشتن بنگـــكنون بيدار شو ، فر و به

اي خويشتن بنگرــــد جــــ فراز مسند خورشي

ردون سا سراي خويشتن بنگر    ــــسپهر آسا و گ

زاي خويشتن بنگرــي دادي ســـــ سزاي عالم

ت ها     ـردي ندامــاه غزنوي بـــار شـــگر از درب

ت هاـــي كرامــــوي يابــارگاه پهلـــبيا كز ب

دين پويد      ي هر آنكس راه راي وهوش وتو خودگفت

دـــن گويــم چوبر آثار بيند آفريـس از مرگـــپ

ت گو جهان خاك تو مي جويد      ـــخدا را اي حقيق

 جهان خاك تو مي بويد گل از خاك تو مي رويد

ي     ـــــن گويـويت آفريـبيا كامد زهر سويي به ك

يــسويي هياهويه هر ـان بــ  بلند از آفرين گوي

 به مناسبت جشن هزاره حكيم ابوالقاسـم فردوسـي سـروده شـده اسـت                كه اين شعر  در فرجام 
 كه براي تجليل اين جشن تـاريخي بـه          ن به ويژه شرق شناسان معروف جهان       تمام مهمانا  شاعربه

گـوهر  ر زرگر بداند قدر قدر ز«  مقدم مي گويد و ضرب المثل مشهور    ايران تشريف آورده بودند خير    
مي بخشد را حسن انجام» يادگار جشن فردوسي«و تركيب بند را به شكل كوتاه مي آورد »يمشتر

رشك عيد جمشيدي و سيروسي است    كهدراين روزي



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٥٩٣

ا را افتخار آستان بوسي استـــاه مــن درگــ در اي

ن شاعر طوسي است      ــربت ايــم تـــاه عالــزيارتگ

جشن هزارم سال فردوسي استور بپا ـن كشــدر اي

ان را    ــ تاريخي خراسنرد اين جشـــد كــسعادتمن

ان راــاوران خاورشناســـر تا خـاختــد از بــ كشي

د     ـــاكرديــرور صفــرپـــا اي ميهمانان هنـــشم

ا كرديدــران مـويشن ايـــدوم خـــــن از قـــمزي

شما كرديد   ت كه در اين جشن تاريخي ــازاين شرك

ي ادا كرديدــردوسي طوســـت فــدمـــ حقوق خ

د    ـــروري دانـــن دانشي پـه آييـور همـــكه دانش

دـــري دانـــر گوهــــو گفتند آري قدر گوهـــنك

نتيجه 

هر بند اين تركيب بند مضمون و مندرجـه خاصـي دارد و سـزاوار تحليـل و بررسـي جداگانـه               
 رو ما تركيب بند استاد شهير محمـد حـسين شـهريار را كـه در هـزارمين سـالگرد           مي باشد از اين   

در آخـر  . د پژوهش و ارزيابي قرار داده ايمابوالقاسم فردوسي بزرگ سروده است به طور اجمالي مور        
سخن يك بيت شاعر شهير تاجيكستان اليق شيرعلي را كه هم به شخصيت حكيم فردوسي و هم               

:ص و صميميت تمام داشت چون حسن مقطع   مي آوريم به شخصيت شهريار اخال

 بزرگان را بزرگان دگر پاينده مي دارندبزرگان را بزرگان زنده مي دارند      
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منابع

55-67 تهران ، صص ،دانشوران خراسان)1336(غالمرضارياضي ،-1

 ،   او فردوسـي ، زنـدگي ، انديـشه و شـعر          )2010(محمد امـين  ،  رياحي-2
10-11 صص ، شجاعيان–دوشنبه 

7-8، نشر عباس اقبال ، تهران ،  صص تاريخ سيستان )1321(ابن اسفنديار -3
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*را كاظميهزه  فليحهسيددكتر

تاثيرفردوسي بر شاهنامه رنجيت سينگ احمد يار مرالوي 
<چكيد

راستــي تهو ماه  مانزمين و زماراستــي تهادشاپان دا و را ــهج
نـُردي ز كـود كـوجـود مـابـنه كبنه ر تا بــلك ســـوي مالك مت

گذاشت و ه  عرصبهرو آفتاب و خرد، پا ه بزرگمردي چون فردوسي زار سال پيش در سرزمين م
ن پرستي، هر زبان، روح ميهه اش از زمان حياتش تا امروز بهنامهاد تا شاه نگامي بلند و خجست

ه حتي آنان ك۔مي بخشده د و حيات دوبارمندي را بر مي دانسان بودن، خرد ورزي و خردم
ه  بهقاره  بزرگاني در سرزمين شبهاست كه زبان پارسي، زبان مادري شان و قرننهايراني اند و هن

اند و يكي از امثال آن ه ا خلق كرده هنامه و شاه، تيغ زبان از نيام بركشيدپيروي از آن را دمرد
د ها در عهخود را در تاريخ سيك ه  رزميهمد يار مرالوي است ك اثر احهرنجيت سنگه نامهشا

 فرمايش را جا گالب سنگ والي جامود و كشمير در تبتع فردوسي هب) ه1255۔1159 (هرنجيت سنگ
: بودهسرود

شته ون بـ چهن بزم گـار ايم ايـــبيرشتــچو طوسي سخن گوي دانش س
توارـر اســــر كمـــام بـه ستـر بـمـكگار ــامـكـه  راجنـيـنـچكم ــحـب

 اقدام "هرنجيت سنگه نامهشا"بررسي جامع و مانعي از اثر مورد نظر ه در اين مختصر ما ب
 خود را با حمد خداوند و نعت ه فردوسي منظومهنامه پيروي شاه احمد يار مرالوي بهمي نماييم ك

ه و بعد از مرگ او پرداختهد رنجيت سنگهايي عه ذكر روايداده به ادام و درهآغاز نمود) ص(پيامبر
 است و شاعر در ساختار اصلي سرايش هم آوردههساقي ناماشعاري از ر فصل هاست و سرانجام 

۔ استه فردوسي اقتباس و تبعيت نمودهنامهاز شاه ندي و پنجابي آرايش دادهخود باكلمات ه رزمي
ه گالب سنگه راج۔ه رنجيت سنگ۔احمد يار مرالوي.  شاهنامه ۔فردوسي:اههكليد واژ
مقدمه

ايران وحوزه شبه قاره از روز گار بس كهن باهم روابط فرهنگي و مذهبي و نژادي و سياسـي و            
 اين دو ملت آريايي هند و ايران ، هر دو خويشاوند و همخون و از يك    "هنري و صنعتي داشته اند      
 نياكان اين دو قوم آريايي به خاك ايران و هندوستان پاي بگذارنـد، در               گوهرند وحتي پيش از آنكه    

� ور، پاكستانه، ال)بانوان( سي ۔ ايلہدانشگااستاديار 
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هـر دو اقـوام آريـاي، در ادبيـات     ).1(كنار يكديگر مي زيستند و زبان و مذهب و نژاد واحـد داشـتند    
در اوستا نام هند آمده است و در كتاب ريگ ودا نيز به ايـران               . مقدس خويش از يكديگر ياد كردند     

 پريتهو در آن كتاب ايرانيان نخست با اسم پرشوه و سپس پرشيكه خوانده شده اند و     اشاراتي دارد و    
).2(پرشهوه مذكوره در ريگ ودا ظاهراً پارت ها و پارس ها مي باشند، 

 ورود ايرانيان به شبه قاره دگر گوني هاي ماندگاري در روابط ايران و شـبه قـاره پاكـستان و         "
 اهاليان اين سرزمين معروف شده موجب تحول بزرگي زبان ها و        هند رخ داد و زبان فارسي درميان      

در عهد غزنويان گستره  نفوذ ايرانيان در هند به اوج رسـيد و دربارهـا              ). 3("ادبيات شبه قاره گرديد   
 دوره "ولي اهميت خاصي كه ) 4.(محل رفت و آمد و رونق شعرا و دانشمندان زبان پارسي گرديدند        

خ سياسي و فرهنگ و ادبي شبه قاره داشته است هيچ يكي از ادوار ديگر ما   تيموريان در سراسر تاري   
عده اي از شـعرا و فـضال از ايـران در دربارهـاي آنـان گـرد آمـده                    . قبل و ما بعد ها حايز آن نبود       

پادشاهان اين سلسله نه تنها شعر دوست بودند بلكه خودشان شاعر هم بودنـد و پادشـاه              ) 5("بودند
وريان اكبر باوجود اينكه امي و بي سواد بود به شعر و ادب تمايلي تمام داشـت و          معروف سلسله تيم  

به سبب حمايت و سرپرستي فياضانه او از ايران و ساير نقاط همجوار ، شاعران به دربار آن شـتافته       
و در عهد بعد از اينها در دور سيك ها و انگليسي ها نيزش)  6 ("بودند

اراي اهميت ويژه اي بودند و شعرا سرزمين شبه قاره تتبع شـاعران             اعران و ادباء زبان فارسي د     
. پارسي زبان را براي خودشان افتخار مي دانستند

، پا به عرصه گذاشت و گامي ار سال پيش در سرزمين مهرو آفتاببزرگمردي چون فردوسي هز
ه يقين  امروز و ببلند وخجسته نهاد و فرسنگ بناي سترگي نهاد تا شاهنامه اش از زمان حياتش تا

، روح ميهن پرستي ، انسان بودن ، نده و زيباست و به هر زبان، برانگيزانتا افق هستي، زنده پرتپش
خرد ورزي و خرد مندي را بر مي دهد و حيات دوباره مي بخشد حتي آنان كه نه ايراني اند و نه 

 نفس قدسيش، پيام اهورايي او كاري پيامبر گونه كرد تا به يمن. زبان پارسي ، زبان مادري شان
. اش در سراسر گستره گيتي جاودان بماند

، قلمرو و امپراتوري سخن از فردوسي آسياي دور شبه قاره ، تا چين و اين است كه اندكي بعد
، ان و سرايندگانما چين و از باختر به آسياي صغير و قلب اروپا گسترش يافت و نامي ترين اديب

، از ميراث نياكانو شاهنامه با انگيزش هاي وطن پرستي ، شور پاسداري برگرفته از روح فردوسي 
روح سلحشوري و جلوه گري قدرت به پيروي از اين راد مرد پارسي ، شاهنامه ها خلق كردند و بر 

و يكي از امثال آن فرزند سرزمين ايالت پنجاب . پيروي و تتبع از آن بزرگ افتخار ورزيده اند
. د يار مرالوي استاحم) پاكستان كنوني(
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شاهنامه رنجيت سينگ احمد يار مرالوي
سابقه شاهنامه سرايي و نفوذ رزميه فردوسي در شبه قاره بسيار مشهود است و فرهنگ وتمدن 

ايراني توسط شاهنامه آن چنان در روح اهاليان شبه قاره رسوخ كرده است كه به هيچ وجه      
. ين جدا نمود و عنصري بيگانه به شمار آوردنمي توان آن را از ادب ملي اين سرزم

، ابوالفرج  معترف بودند و مسعود سعد سليمان شعراي قديم شبه قاره به عظمت شاهنامه"
)7(".روني و تاج الدين ريزه در اشعار خود از شاهنامه بهره برده بودند

 زبان و ادبيات اغلب سالطين شبه قاره در محيط ايراني پرورش يافته بودند و از اين رو به
در مورد عالقه پادشاه سلسله مملوكيه دهلي سلطان محمد                  . فارسي شوق بسيار داشتند

: صاحب نزهة الخوطر مي نويسد ) م1206-1288/هـ603-686(
 در مجلس او هميشه شاهنامه و ديوان خاقاني و انوري و خمسه نظامي و اشعار امير خسرو  "

م خانخانان عبدالرحيم با لشكر به سند فرود 1590/ هـ 999و وقتي در سال  ) 8("خوانده مي شد
آمد تا آن را از دست ترخانيان گرفته ، به شاهنشاهي اكبر بيفزايد ، وزير دانشمند اكبر ، ابوالفضل 

بنابر اينكه آن . عالمي به وي نامه نوشت كه در چنين ايام مطالعه شاهنامه ضروري است
در ). 9(انگيخته ، عزم را جزم ساخته ، دالوران را دليري هرچه بيشتري بخشداحساسات را بر 

همين دوره و در عهد بعدي بسياري از تواريخ هم نوشته شد كه منثور اند اما مور خان الي بالي 
مي زاده                    تواريخ شعرها بروزن شاهنامه مي سرودند بطور نمونه كيگوهر نامه را

)  م1724/هـ 1137(
)10(شروع كــــرده ام قــصه گكهران بــه نـام خدا مـــالك دو جــــهان 

سرزمين ايالت پنجاب هم قرن ها است كه مركز زبان و ادبيات فارسي بوده است و معروفترين 
و به جهت اهميت ) 11.( معروف گرديد" غزنه خورد " در عهد غزنويان " الهور "شهر اين ايالت 

 الهور و ايالت پنجاب بعنوان مركز حكومتي و سياسي داشت ، بارها مورد حمله و بسزايي كه
تعرض قرار گرفت و سيك ها هم براي همين سرزمين مدتها با مسلمانان و انگليسي ها جنگيدند و 

گالب ) 12(معروفترين حاكمان سيك ها آنها رنجيت سنگ ، گوبند سنگ و گالب سنگ بودند
م  از احمد يار مرالوي خواست تا 1840/ق1256 كشمير بود كه در سال  سنگ همان حاكم جامو و

در قصبه سوهدره ايالت )  م1768/ق1182والدت  (احمد يار مرالوي .شاهنامه رنجيت سنگ بسرايد
پنجاب بدنيا آمد و در ايام جواني به منطقه مراله كوچيد و همانجا تحصيالت خود را به پايان 

احمد يار بيشتر به زبان ) 13( زمان را فرا گرفته به طبابت مي پرداخترسانيد و علوم متداول آن
پنجابي شعر مي سرود و يكي از ويژگي شعر پنجابي او رزميه هاي وي مي باشد كه راجع به آن 

: مي گويد 
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كهن قصــه را داده كســوت نوي بــه پنــجابي اندر بسا مثنــوي 
مـــرا شــهر آفاق اسـرار ساخـتيدار سـاختسخن در جهانم پــد

 نــهادم كه عـمرم برو در گذشـت ازين گونه در هر فني سـرگذشت
هميـدون طوالت پــــذيرد كتــاب اگر آورم نـــام شـان در حـساب 
طلوع نبـــــوت شـــــده سروري تـــواريخ معـــراج پيــــغمبري 
ز جمل صفين ذكر حسن و حـسيندگرجنگ بــدر و احـــد تا حنين 
) 14(  ادا ســـــاختم صـــوري و معنويگـراز پارســــي و گر از هندوي 

ه گالب ـــراج. معروف گرديداحمد يار به سبب شعر گويي به سرعت درميان شاعران و ادباء 
م  او را نزد خويش فراخواند و از وي خواست 1840/ق1256به سال  ) حاكم جامو و كشمير(سينگ 

ورد ــرايد و در اين مــــتا تاريخ عهد رنجيت سينگ را به صورت شاهنامه اي به زبان فارسي بس
: مي گويد 

) 15(خسرو نام جويي ز رنجيت سنگهـ مـــرا خواند و گفتار كتابي بگويي
قصه سرايش شاهنامه رنجيت سينگ بدينگونه بود كه روزي در محفل راجه گالب سينگ 
قصه محمود غزنوي و فردوسي مورد بحث قرار گرفته شد و يكي از اعضاي محفل گفت كه 
قصايد عنصري و فرخي موجب شهرت محمود گرديده شد و همان زمان گالب سينگ تصميم 

وره پادشاهي رنجيت بايد به صورت مثنوي به پيروي شاهنامه فردوسي سروده گرفت كه تاريخ د
شود و وقتي نظرش به نديم خاص خود قاضي محكم دين درميان گذاشت وي احمد يار را به 

. گالب سينگ معرفي نمود
كه شــــهنامه بنويس برنام شاه اجـــازت چــنان رفـت از پيشگاه 

            كهــن نامه را خواست دادن نوي زنوي چـــــو محمود شـه نامه غـ
كه شـــد نامه پـــرداز در بارگاه بفــــردوسي طوســي گفت شـاه 
درشتــــي بهر بيت او مــزد دادزرش داد و خــــلعت بصد اعـتماد
كه بافم به پنـجابي اين تار و پودارادت طــــريق سعادت نــــمود 

كه پيمـــوده بـايد بــانديشه راه ـر آمد از پيـشگاه ولــــي اين امــ
كه هـــم طرز هندي لباسان بود اگــــــرچه به پنـجابي آسان بود 
) 16(پسنديده نايد به هنــدي سـخن ولــــي پيش احباب و اربــاب فن 

مايش گالب احمد يار به سبب اينكه به زبان فارسي چندان مهارت نداشت ، نخست از پاسخ فر
اما سرانجام به علت پا فشاري راجه كه قول داده بود قريه دهوكان مراله را به . سينگ سرباز داشت

. عنوان صله به شاعر واگذارد سرودن مثنوي را به هفتاد سالگي آغاز نمود
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و بنابر اين كه در دوره مرالوي فارسي ، زبان ارباب دانش بود وي شاهنامه رنجيت سينگ را به 
: رسي سرود و راجع به اين مي گويد فا

كـــه گويـم سخن تازه تر الله گون چـــون مامـور از راجه گشتم كنون 
) 17(بـــديــوان تــرازد بـمـيدان جنگز شاهنشه دهـر رنجيت سنـــــگه

و شاهنامه رنجيت سينگ يا . " كه شهنامه بنويس برنام شاه "في الجمله احمد مامور گرديد 
نچي نامه به تتبع شاهنامه فردوسي سروده شد كه در شرح احوال و فتوحات رنجيت سينگ و شاه

برخي ديگر از وابستگان و راجه هاي ديگر آن  دوره مي باشد و داراي دو هزار و صد و بيست و نو 
به چاپ رسيد و ) هند(م در امرتسر1951بيت است و به كوشش پرفسور گندا سينگ به سال  

باعث تصيف كتاب ، درباره زمين داران گوندل ، شكست غالم : لب آن عبارت اند بعضي از مطا
محمد چته به دست مهان سينگ ، احوال پدر رنجيت سينگ و فتوحات رنجيت سينگ ، شرح 
احوال راجا سهونت ديو و راجا جسونت ديو ، شرح حكومت كهرك سينگ ، نونهال سينگ و شير 

) ص(چون شاهنامه با حمد خداوند متعال آغاز نموده نعت پيامبراحمد يار مثنوي خود را هم.سينگ
.                     و ذكر معراج رسول عربي مي كند و مدح مرشد خود پير غوث صمداني نيز بيان نموده

: تاريخ عهد رنجيت سينگ مي سرايد اما آخر هر دو بيت ساقي نامه هم مي آورد 
كه ديـــرينه مشتاق ديرينه روز بــــيا سـاقي آن باده دل فروز
) 18(بــه پيري سر كامــراني گرفتدلـــم را هواي جــواني گرفت 

: سراينده در منظومه رنجيت سينگ را چنين توصيف مي نمايد  
مظفــــر ز فيــــروزي و فــــال او كســـي دم نــزد پيش اقـبال او
آنــجا به قنـدهار رفتش خبــــر و ز ز الهـــور تا بــلده پــــيشه ور
كه جمون و كشمير سلطان گـــرفتچه پرسي چه اقليم سلطان گرفت
بـه كشـور كشايي است گيتـي پنــاهپــدر بر پدر صاحب ملك و  جاه 
)19(بــسا قلعـــه و شهــر آباد كـــــرد بســـا مـــلك واقليــم آباد كرد 
: راق مملو از امنيت و سعادت قرارداد  وي عهد رنجيت سينگ را با اغ

نه پــــرسد ز تنــها رو ره كســي ز بيــــدار گــر نيست آگه كسي 
بـــصحرا رود دختـــر بكـــر نيـز ز رهـــزن نه فكر است و نه ذكر
نه او جــانب كس كنــد خود نـگاه نـــسازد سوي او كسي بــد نگاه 

)20(كسي دزد را هـم نديده بــــخواب از رنـج و تاببخـــواب اندر آرام 
)         پدر مهان سينگ(مرالوي همچون فردوسي زمان جنگ و پيكار را درميان چرهت سينگ 

: با راجه جمون چنين بيان مي كند 
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...جـــهان گيــر شد با اداهــاي سخــت مـــهان سينگ چـون تاييد بــخت 
... بـــه جـــالل پور يــلغر آمــد نخسـت بست چست بكــشور كشايي كــمر 

تـن از درع و خفتــگان خــذنگ آزمـايبچـــندين جـــوانان جنـگ آزماي
مگـــر طاقــي خــورد بــكشاده بـــود همــان وقــت دروازه ها داده بــود 
يكه خان مهــان سنگــه رنگ انــدرون بـــوقتي كه در خواب شد پاسبــان 
دري قلــعه بــگشاد و لشكـــر كشيــدبشميــــر چون شير حــلقه بــريد 
بــــرمه انـــدر افــتاد چـــون شيـرها علــم كــرده يكسر چه شمشـيرها 
)21(چــو گردان كشـــي ديد گـــردن زدند هـر آنكس كه پيش آمدش تن زدند 

:  مي گويد  و صحب سينگ را همچون رستم مرد ميدان
كــه هــر جنــگجو را نمود امتــــحان چــــنان داشـت همت بعـــزم جهان 
ز جنـــگ آوريـــش خبـــر يــــافتـي غـضنفر بهــــره بيشـــه دريافتـــي 
همــــي آزمـــودش به تيـر و سنـــان چـــو رستـم همي تاخت بروي عـنان 

) 22(كـــمندش سـر جانــب اوج داشــــتداشت همـــه فــوج او موج در مـوج 
شاهنامه فردوسي تنها بيانگر داستانهاي جنگ و نبرد نيست بلكه آيين نامه زندگي است و 

:  ارجمند طوس البالي وقايع تاريخي به خواننده پند و نصايح هم مي نمايد  
ـي در ســــراي سپــنج          نمــــاني همـــاگـــر گنــج يابي و گـر درد و رنـج
)23(چـــو خواهـــي كه يابــي بداد آفريــنبـــي آزادي و راستـــي برگـــزين 

: در منظومه مرالوي نيز پند و نصيحت به صورت شاهنامه فردوسي اغلب ديده مي شود 
ي را كــه دارد بــــلند امتيــــاز ـكسبهــــر راست رو بــازي كــج مبـاز 

ي كه دعوي درسـت است اين ــچو بينمدعـــي راستـــي بـرگزيـن بـــهر 
ـاد ــبشـــرين زبـــاني ترا كـــرده شبســـا دوستاننــد دشمـــن نـــهاد
رزه گو كار بـــي امتـحان ـــبهــــر هميـــنداز بـر راي كــار آگــــــهان 
) 22(مـــبادا كه آخـــر پشيــمان شــــوي اگر غافــل عهـــــد و پيمـان شوي

از آنجا كه مرالوي رخدادها بدون ذكر زمان آنها به نظم در آورده اين امر اهميت اين منظومه را 
با اين همه برخي مطالب مثنوي مثالً شرح حال مشاهير و شعرا آن . تا اندازه اي كاهش داده است

: از ارزش ويژه اي برخورداراست  زمان و نيز اسالف و خود راجا گالب سينگ 
كــه شيــر دليـــراسـت در روز جنــگ و ليكن مــــهانراجه گــالب سنــگ 

...بگـــردان بكـــرد اوفتــد كــوه قــاف صافچـــوا او حملـــه ارد بـــروز مـ
مبــــر ز پـــدر ستـــم ز كـــو پال او ال اوخـبـر يـافت كـــاؤس ز اقـبـــ



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٦٠١

)23(كه آئيــــن دارا و اسكنـــدر اســــت هداشت زان بندوبست يــــت نگـــعر
في الجمله اثر احمد يار از لحاظ ادبي چندان اهميت نيافته است، به سبب نا پختگي :نتيجه 

اما زيبايي منظومه او . سراينده در زبان فارسي و چنان كه خود بدين معني اعتراف نموده است
. مات زبان پنجابي و هندي از جمله شريكان ، واس ، پوجا ، دان و كلمات ديگر استاستفاده از كل

با اين حال شعر او روان و آهنگين است و بطور كلي مي توان گفت شاهنامه رنجيت سينگ در 
تتبع شاهنامه فردوسي طوسي يك اثر گرانقدر تاريخي عهد سيك ها از سرزمين ايالت پنجاب 

د و اثرات ادبي حوزه اي ادبيات حماسي فردوسي بر اين اثر مرالوي بسيار پاكستان معرفي مي گرد
. مشهود است

پي نوشت ها
:  دانش ، شماره " تاريخچه روابط سه هزار ساله ايران و حوزه شبه قاره "  اقبال ثاقب -1
199،ص  103
729 ، صص  2:  بكوشش ايرج افشار ، ج " زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند " ناييني -2
221 بكوشش آفتاب اصغر و معين نظامي ،  ص  " مقاالت احسن " عبدالشكور احسن -3
 ديرينگي و جاودانگي ، پيوندهاي فرهنگي ايران و شبه قاره ،  دانش ، شماره  " كريمي -4
81 ، ص  92

8 تفهيمي ، شعراي اصفهاني در شبه قاره ،  ص  -5
5 ،  ص  1: ج  ،  " شعر العجم " شبلي نعماني -6
651 هزاره فردوسي ، ص  " نميرم از اين پس كه من زنده ام " نور محمد مهر -7
20:   ص  " تاثير زبان فارسي به زبان اردو " محمد صديق شبلي -8
 ، 35-36:   در سخن عشق ، شماره " نفوذ فردوسي و شاهنامه در ادبيات سند " راشدي -9
113ص  
71 ،  ص  4 ،  ج ، "دبيات فارسي در پاكستان  ا" ظهور الدين احمد -10
51  ص  " نقش ايالت پنجاب در جنبش آزادي " غالم حسين ذوالفقار -11
15-12 ص  " الهور در عهد سيك ها " عبداهللا چغتائي -12
228  ص  " تاريخ ادبيات زبان پنجابي " قريشي  -13
4 از گندا سينگ ، ص  " شاهنامه رنجيت سينگ " گندا سينگ ، ديباچه ، -14
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∗∗∗∗فاطمه كاظمي

بازتاب شاهنامه بر شعر بانوان شاعر معاصر

چكيده

حماسه ها روايت هايي از رشادت ها و دالوري هاي يك ملت براي حفظ استقرار ملي و دفـاع        
از نواميس است كه در جريان تكوين يك ملت به وجـود آمـده انـد و شـاهنامه فردوسـي يكـي از                    

يـشه هـاي   اي بزرگ جهان كه اثر ارزشمند ملي و ميهني اقوام ايراني است بازتـابي از اند       حماسه ه 
بطـور كلـي   . ايران را در خود منعكس كرده است   غنايي ومدني جامعه  ،اعتقاديفرهنگي،اجتماعي،

ادب حماسي و مقاومت، زماني در جامعه به وجود مي آيد كه كيان ملي و اعتقـادات آن جامعـه بـه                
ادب .پژوهش بر آن است كه تاثير شاهنامه را بر شعر شاعران مقاومت بررسي نمايداين.تدخطر بيف

پايداري مجموعه اي از سروده هايي است كه موضوع اصلي آنها دعـوت بـه مبـارزه و پايـداري در        
شعر مقاومت در دو قـرن اخيـر از دوران مـشروطه آغـاز شـد و شـاعران بـا        . برابر بيدادگران است   

و شقاوت امراي جبار و رويارويي با جنگ تحميلي، زبان به سـرودن اشـعار   ي عدالتي هامشاهده ب
ملي وطني و حماسي مي گشودند و در سروده هاي خود از روش فردوسي در زمينـه احـراز هويـت              

آنـان از  .پيروي مـي كردنـد   ملي و با يادكرد قهرمانان اسطوره ا ي و بيان تاريخ پر افتخار گذشته
محدوده ايـن پـژوهش بررسـي   . ا و ويژگيهاي زباني و بياني شاهنامه متأثر گشته اند اسطوره ه

.است....تأثير شاهنامه بر شعر بانوان شاعر مقاومت چون طاهره صفار زاده، سيمين دخت وحيدي و

شاهنامه، حماسه ، ادبيات مقاومت، شعر معاصر، زنان شاعر:هاكليد واژه

مقدمه

لـي ودفـاع از     ز رشادت ها و دالوري هاي يك ملت براي حفظ استقرار م           حماسه روايت هايي ا   
لزوماٌ منشاء آن به اوان شكل گيري ملت ها برميگردد، كه آنها براي حفظ        .نواميس آن جامعه است   

سرزمين ونواميس به دفاع ميپرداختند در واقع هنگام وقـوع حـوادث بـا حادثـه اي طبيعـي روبـرو                     
 گذشت زمان  ونقل آن از نسلي به نسل ديگر شايستگي روايت پيدا مـي اما همين اتفاق با   ،هستيم

∗ دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشجوي كارشناسي ارشد 
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كشور ايران كه بـه عنـوان يكـي از          . ميهني و مذهبي مي شود     - هاي ملي    كند و تبديل به حماسه    
برترين حماسه سرايان جهان  معرفي شده است زماني شروع به سرودن اشـعار حماسـي كـرد كـه                    

حدود قرن سوم هجري كه سپاهيان ايران از تازيان شكست . كيان ملي  ايران در معرض خطر بود
ها با تحقير وآزار واذيت غرور ملي       خورد و نظام شاهنشهي برافتاد و اعراب برايران تسلط يافتند آن          

و افتخارات گذشته ملت ايران را زير سوال بردند ودر اين زمان كه كيان ملي  ايـران در خطـر بـود        
ان پا به عرصه وجود گذاشـت و بـا بـه نظـم كـشيدن روايـت هـا        فردوسي شاعر حماسه سراي اير    

رشادت هاي پهلوانان مردم را تشويق      ن و يادآوري افتخارات وغرور ملي       هاي  ايران باستا   وداستان
مي كردكه اين ها از مهمترين موضوعات شـاهنامه بـشمار   ... به جنگ ،استقامت و ميهن پرستي و      
 كم وبيش ادامه داشت امـا بعـد ازيـن قـرون از        6و5 قرون   مي رود و حماسه سرايي بطور جدي تا       

تا اينكه از اواخر دولت قاجار و نهضت مشروطه وبا روي كار آمدن رضاشاه پهلوي دوباره     . رواج افتاد 
كيان ملي جامعه ايراندرمعرض خطر قرار گرفت  وجامعه نيازمند شاعر حماسه سرا بود تـا مـردم را                   

 ظلم وستم حاكمان مزدور بكند و ادب حماسـي معاصـر ازايـن دوره               ترغيب به جنگ و مبارزه عليه     
اگر چه تا پيش از مشروطه شاعر وگوينده عموماَ خـود را  .شروع واوج آن در چهار دهه ي اخير بود  

در ميان مردم وجامعه زمان خويش نمي ديد و از درد ورنج آنها چندان آگاه نبود و از بي عدالتي هـا    
ت امراي جبار و حاكمان مزدور سخن نمي راند اما گهگاهي از روزنه انتقاد با       و بي رحمي ها و شقاو     

اگر چه اين جرقـه هـا در آتـش زدن خـرمن             . زبان رمز وكنايه به هجو حاكمان زمان مي پرداختند        
زندگي زور گويان و ظالمان عصر كافي نبود اما نويد بخش حركتي انساني شد و اساس اين اشـعار                   

 حاكمان بود ، كه اشعار وطني و حماسي از دوره مشروطه به بعد شكل گرفت و                 ،اشعار هجويه عليه  
شاعران تحت تاثير اين جريان قوي روز و بويژه بازتاب شاهنامه فردوسي در پيـشبرد ايـن نهـضت               

و حماسه سرايان معاصـر هـم بـا آوردن  مـضاميني چـون      وبيداري مردم نقش بسزايي ايفا كردند
،ترغيب مردم به جنگ ومقاومت عليه استعمارو توصيف رهبـرانقالب و           عشق بوطن ،ميهن پرستي     :

قهرمانان هشت سال دفاع مقدس ، ويژگي هاي سبكي و هنجار گريزي با تاثير پـذيري از حماسـه       
و بيشترين ومهمترين بازتـاب     .سرايان بويژه شاهنامه فردوسي  دست به سرودن اشعار حماسي زدند          

رسـتم ،زال ،سـيمرغ   :( بهره گيري از اسطوره هاي شاهنامه ماننـد     شاهنامه در اشعار ادب مقاومت ،     
.بود....) واژدها

اهم بازتاب شاهنامه بر ادب پايداري بااخص شعر بانوان شاعر

اما مي تـوان مهمتـرين تـاثيرات آنـرا در           .تاثيرات شاهنامه بر ادب مقاومت بسيار متنوع است         
: گروها ي زير دسته بندي كرد
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 ميهني-هاي ملي  اسطوره -)الف

 هنجارگريزي ها-)ب

 ويژگي هاي سبكي-)ج

 از جهت معنا-)د

يكي از بازتـاب هـاي مهـم  شـاهنامه بـر ادب مقاومـت ،       : ميهني–اسطوره ملي–الف
ميهني بوده است و شاعران ادب پايداري با تجلـي و مقايـسه اسـطوره  هـاي                  _اسطوره هاي ملي    

مردم ايران كه كيان ملي آنها به خطـر افتـاده بـود بـه جنـگ                 ،   رهبران وسربازان جنگ   شاهنامه با 
: نمونه هايي از آن.ومبارزه ترغيب مي كردند

...       رويانـد  /اين همه يل ورسـتم      /واو كز نسل غنچگان     /باران ها به تشنگي تاول ها مي بارند         
)196 : 1360، صفار زاده(

از قواعـد حـاكم بـر    ن بزرگ ،انحراف بنا بر گفته زبان شناسان و اديبا: هنجار گريزي-ب
زيـرا گروهـي   . هر چند منظور از آن هرگونه انحراف از قواعد زبان هنجار نيست       . زبان هنجار است  

. ازين انحرافات تنها به ساختي غير دستوري منجر مي شود و خالقيت هنري به شمار نخواهد آمد

: ته تقسيم مي كنديكي از زبانشناسان بنام ليچ هنجار گريزي را به هشت دس

 گويـشي   _6 معنـايي ،     _5 نوشتاري ،    _4 آوايي ،    -3نحوي ، -2هنجارگريزي واژگاني ،  -1
) باستان گرايي(زماني _8 سبكي ، _7،

در شعر ادب پايداري شاعر خواسته يا نا خواسته دچار هنجار گريزي شده است ، كه در برخـي                   
اما با وجود برخي موارد مـشترك در بـسياري از    . ازين هنجارگريزي ها از شاهنامه متاثر شده است 

. موارد هنجار گريزي متفاوت است

اين گونه هنجار گريـزي بـر حـسب قيـاس و گريـز از قواعـد       :هنجار گريزي واژگاني-
:براي نمونه.ساخت واژه ي زبان هنجار ،واژه جديدي مي آفرينند

)148 :1371صفا زاده ،(هتوفند/ بي خوراك/ بي خواب /توتوصيف جاودانه موجيد 
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مانده خوارددان/ ددان دست آموز / ددان دست نشانده / وقتي نداي ضد عقابان بر مي خيزد 
)181 : 1355صفار زاده ، (به هياتي يگانه حمله مي آغازند    / عقابان 

ـ       / خورشيد وماه بزم آيشآسمان خالي شد از ن  مـي دهـد آه از غبـار كهكـشان هـا بعـد از اي
)215 : 1387وحيدي ،( 

ــه ــاي كهن ــه ه ــاك ســفيانياناز حرب ــه ب ــا       / چ ــين م ــدر وحن ــو نمــي شــود حماســه ب ن
) 262 : 1364گنجي ،(

ت  ـــــرگرفـــاز كام دل بسرائيدنرفتــم آنگاه طنبور در بر گـــه

)435 : 1375فردوسي ،  (

سپ      ـرخ آذر گشــــــروزنده فـــ فو اسب         غ ــفرازنده ي جوشن و تي

) 382 :1375فردوسي ، (

يعني شاعر مي تواند در شعر خود با جابجا كردن عناصـر سـازنده   :نجار گريزي نحويه-
: ي جمله از قواعد نحوي زبان گريزي بزند

)99 :1372صفارزاده ،/   ( اي سرامد پاكيها /اي بزرگ / اي خوب 

. ربيت باال مي بينيم كه صفت جانشين موصوف شده استد

ــسيم       ــا ن ــات ب ــس ه ــذير نف ــر دل پ ــا عط ــي كنــي       / ب ــاور نم ــستي و ب ــشار ه در انت
)38 : 1387وحيدي ،( 

)229همان ، (مي آيي صبحگاهي روشن از اوج هياهوها /با ترانهسبز باران با تغزل ،گلوياي

درد ديرين /مي نوازيد ز ني هم بهتر  / طپش قلب بيابان ها را      / م كه كنون مي شنويد      با شماي 
)4 :1371آهنج ، (نيستان ها را   

شما را دور خـواهم     / از زمين حتي    / از زمين هاي مقدس     / با برگ هايم    / با ساقه ام    / با تنم   
)325 : 1359وسمقي ( ريخت آشغالها    
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ر          كه اي پرهنر نامور شهريارچنين پاسخ آورد اسفنديا

)447 : 1375فردوسي ، (

: شاعر از قواعد آوايي هنجار ،دست به هنجارگريزي مي زند:هنجار گريزي آوايي-

هيچ كس نمي دهد به من جواب    / آي آي آ ي مردمان  

) 36 :1387 وحيدي ، (

) 1375فردوسي ،(ه ايران مكُن چنين پندار بر شاز مهراب يل يكسر سخُن               

شاعر شيوه اي در نوشتار بكار مي برد كه تغييري در تلفـظ  :هنجار گريزي نوشتاري-
در شـاهنامه   بـا بررسـي     .  اصلي واژه مي افزايد    واژه بوجود نمي آورد بلكه مفهومي ثانويه بر مفهوم        

ولـي شـاعران   . يز كند برنخـورده ايـم   گر،ه شاعر از هنجار و قانون نوشتاري      فردوسي با مواردي ك   
. ادب مقاومت دچار اين هنجار گريزي شدند

)322 : 1360وسمقي ، (با نهر جاري شد  / رفت و رفت و رفت  / بانگ آب را دريافت 

نفـس   / نفس  كه مي رود بـاز نمـي آيـد    / نفس كه مي رود مي آيد / آيينه انتظار نفس است   
)271 : 1387صفارزاده ،( ه ذهن و دلت پيوسته كز آرمان ب/ نفس تو / ،نفس ،

حوزه معنا به عنوان انعطاف ترين سطح زبـان ، بـيش از ديگـر               :هنجار گريزي معنايي  -
همنشيني واژه ها براساس قواعد     . سطوح  زبان در برجسته سازي ادبي مورد استفاده قرار مي گيرد             

 :بري نمونه. ص خود است معنايي حاكم بر زبان  هنجار ، تابع محدوديت هاي خا

/ دريـاي مرزهـا     / سپيد جامه مردان بـود      /  نسوج آگاهي   / و سال را به سرخي خون مي برد         
)188 : 1372صفارزاده ،...... (

گـل واژه هـا بـه كـوي و گـذر سـبز مـي شـود                  / طرح هزار گلكده را مي كـشد بـه چـشم              
)72 : 1387وحيدي ، (

د او ، همان باد دشت     ـــان عهــــ  همت      ــ گذشزدانــهر آنكس كه از عهد ي

)447 : 1375فردوسي (
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بـان هنجـار   هر گاه شاعر در برخي ساخت ها از گـويش غيـر ز  :هنجار گريزي گويشي-
تا آنجايي كه در شاهنامه و بازتاب آن در ادب مقاومت بررسي كرديم به مواردي كه                . وارد زبان كند  

 .  خاصي كه غير زبان معيار باشد استفاده نشده بوددر آن از گويش

هر گاه شاعر از اليه هاي شعر كـه گونـه نوشـتاري معيـار اسـت      :هنجارگريزي سبكي-
. ،گريز كند واز واژگان يا ساخت هاي نحوي گفتاري استفاده كند

بــود و زانــوان ســست  ســتادهبــر پا/ در ركعــت هــزارم بيــداري / در ركعــت هــزارم بينــايي 
)190 : 1372صفار زاده ، ( 

ايستاده بود: ستاده بود 

)36 : 1387وحيدي ، (مي زنم    جاركوچه كوچه رفته/  مي زنم   هوارهر چه درد را

) 50همان ،( با شعله تو خون قلم خشك مي شود   / ميان گلوي من گر گرفتهاي بغض

و   ـــــار معدلت وا شـــ   بر شاخسو        ــــاي غنچه نرگس شكوفا ش

) 184: 1371كاشاني ،(

ليك آغوش پر از مهرش نيز / سرو نازي و گلي مست نداشت / شهر پر از پينهگر چه دستان
)6 : 1371آهنج ! (طفل يكساله ي بي دست نداشت / 

كزدين نگرد : رد                به شاه جهان گفت ــپر از تاب كاــروهــبسپهبد

)445 : 1375فردوسي ،(

 چو كوهي بيفتاد و مدهوش گشت    از آن دود آن زهر مدهوش گشت       

)434 : 1375فردوسي ،(

ود پيچان و و رخ الژورد     ــ  همي بدوهشت و بنشت و گريان بدرد          ــف

)383 :1375فردوسي ،(
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هر گـاه شـاعر از گونـه هـاي زبـان هنجـار       :)باستان گرايي(هنجار گريزي زماني -
بگريزد و صورت هايي را بكار ببرد كه بيشتر در زبان متداول بوده اند و امروزه ديگر آن واژگان يـا                     

. يندكه به آن باستان گرايي هم مي گو. ساخت هاي نحوي مرده اند 

كاشاني ،نستوهدر رزمگه استادگي از كوه                 دشمن ستيزو صابر و

خستگي ناپذير: نستوه 

ي ديگـر چـه آشـكار و چـه     تو را ومرحمت/ غم پرورگريوه ي، در اينمن و نيايش و چشمي تر
)47 :1387وحيدي ،( پنهاني 

چنـدين شـعبه گـشوده اسـت          / هـا پـستو رو در نهـاد / كه در روابط پس كوچه هـا   / ......
)145 : 1371صفارزاده ، (

. اتاقكي كه در پشت اتاق نشيمن قرار دارد: پستو

)89 : 1371راكعي ،( بر پاست هنگامهديري است/آن سوي ديوار ماندن 

شوروغوغا:هنگامه 

ت     ه جان بد انديش تســـدي بـــ  نژنسالح و سپه سر به سر پيش تست     

)447 : 1375فردوسي ، (

كج خلقي ،اندوه: نژندي 

ه برزد سر از چرخ ماه     ـه كـــدانگــ  باه            ـود شــج نغنــره از رنــشب تي

) 383 :1375فردوسي ،(

ويژگي هاي سبكي

ن را دارد و با دوره ديگر بنا بر داليل زيـاد            هر دوره و عصري ويژگي هاي سبكي ويژه آن زما         
: مختصات سبكي هر دوره شامل. متفاوت است 
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 مختصات ادبي-)الف

 مختصات زباني-)ب 

 مختصات فكري-)ج 

كه باوجود تفاوت سبك هاي در دوره هاي مختلف ، اما ويژگي هاي مشتركي هم مـي تـوان                   
بـسياري از مـوارد از سـبك        مـي بينـيم كـه در        و ما در سـبك ادب مقاومـت         .در آن مشاهده كرد     

. ، به ويژه از ادب حماسي فردوسي تاَثير پذيرفته استخراساني

 مختصات ادبي-)الف 

:  ارسال  المثل-

، در لباس ميش بود                     هر تني زندان جان خويش بودگرگ پنهان

) 183: 1371كاشاني ،  (

ارــه نرمي برآيد زسوراخ  مـ            بار     ــنيايد بككه تندي و تيزي 

پديد آيد از ميش يكباره گرگكنون روز فرداست روز بزرگ           

) 131 : 1375فردوسي ، ( 

يكي از مختصات ادبي كه در ادب حماسـي بـسيار كـاربرد دارد همـين اسـتعاره       :استعاره-
 . كه شاعر قهرمان جنگ را به اجزاء و عناصر طبيعت تشبيه مي كند. است 

)18 : 1371كاشاني ،(  در بستر ننگ است مارا مرگ/ داد اين ندا آالله پپر 

در شب فاجعـه  / نگذاريد گلي ديگر را /لحطه اي در بر ما سر كند     / نگذاريد كه ديو شب شوم      
)4 : 1371آهنج ،(پرپر بكند 

چشم جان شد از تو روشن ، اي مه كنعاني / شويش تو عزت يافت ، گلزار از تو توفيق          دل به ت  
آنكه بـدنش زخمـي صـد خنجـر شـد           / آن الله كه در باغ وال پرپر شد ) 297 : 1371وحيدي ،(ما 
) 327 :1372وسمقي ، (
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 خدا خاكستر ققنوس آورددستاي مرغكان آتش وخون پر بگيريد 

)26 : 1371گنجي ،(

ا از اين خاك كردند چاكــدل ماك            ــه خـــده پيل آمد بـن ژنــت

)466 :1375فردوسي ،(

يكـي  ديگـر از ويژگـي هـاي شـاهنامه ، تـشبيهات       :تشبيه محسوس به محسوس-
وس بوده است  كه در سراسـر شـاهنامه مـشهود اسـت وايـن ويژگـي در شـعر                    محسوس به محس  

 . شاعران  ادب مقاومت به تاثير از شاهنامه فردوسي  ديده مي شود

ياد آن غمنامه كز جان بگذرد                  ماند آتش  كز نيستان بگذرد

) 186: 1371كاشاني ،(

غيورند   ، استوار،سر سختدر روبه روي حادثه چون كوه 

)30 :1387وحيدي ، (

بـر خـرمن آتـش زده چـون         / يين وفا نزد كه آموخته اند       / اينان كه برسم عاشقي سوخته اند       
)327 : 1372وسمقي ،( اند نمرود و بساط كفر او سوخته/ ابراهيم 

ن كاله   ـــورشيد بفروخت زريو خــچاه       ـــي راند شــشب تيره لشكر هم

) 435 : 1375فردوسي ،(

. پر كاربرد ترين صور خيال در ادب حماسي اغراق است:اغراق-

ــاره مــي ســازند   ــاز ســازان دوب ــشته / از كــشته / و ب ــه / پ ــاره / از كل ــه            /از خــون / من دجل
)9: 1386صفارزاده ،(

از /  اي خـصم     از تو پس خواهم گرفـت     / يگي  كه از خاكم ربودي       ليك ر / ليك يك خس را     
)320 :1372وسمقي (تو پس خواهم گرفت  

)467 : 1375فردوسي ،(ه تاريك روي خورشيدــــد ز آوردگاه               كــــر آمــخروشي ب
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مختصات زباني– (ب

كاربرد افعال جعلي-

........      سـطوح زمــين  / كمـه هـاي موشــكي آنـان    در زيــر چ/ وقتـي كـه حملــه مـي آغازنـد     
مباك آنكه بخشكد به خاك رامنه   / و تو به محراب خون نماز كنيم        بيا من )146: 1371صفارزاده ، (

) 314 : 1372وحيدي ، (صبح  

مـــم آرزو نگسلــــــردلـــي بـ    همم       ــن دلــيكي آرزو خواست روش

)383 :1375فردوسي ،(

 :تكرار جمالت ، كلمات و حروف در شعر-2

)147: 1371صفارزاده ،(ما بيش از آن بخواب بوديم / ما خواب خواب بوديم 

همه در انتظار عدالت بودنـد           / همه در انتظار عدالت بودند / وقيمت خون پايين مي آمد / .....
)189: 1372صفار زاده ،(

 : 1387وحيدي ،   ( ز هر كس تو فراتري ، خدا كند كه بيايي         / معطري تو معطر ،خدا كند كه بيايي        
همـان  ( همه سرها ، همه تن ها ، همه جان ها به فدايت / اي كه ساالر بالي جوي جهاني  )66
اكعـي  ر(تو دلسوخته، دلسوخته بـودي  از بس كه / ، سوخته برايت دل آتش با خدااي جان،)262،
،1371 : 91(

ان شود ـــود           چه پيچان ؟ همانا كه بي جـــان شــنه پيچ،كه نام تو بايد

)447 : 1375فردوسي ،(

 مختصات فكري ومعنايي-)ج 

يكي از مهمترين  تاَثيري كه حماسه فردوسي بر ادب مقاومت گذاشت  و بازتـاب آن در شـعر                   
. محسوس است ، مختصات فكري شاهنامه بوده استاين شاعران بسيار 

ترغيب به جنگ ومقاومت-
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زـــده در بند ستم برخيـــز              اي مانـــم برخيـداني زندان غـــزن

)181 : 1371كاشاني ،   (

مـرگ تـشويش از ايـن راهگـذر نزديـك اسـت               / شعله ور باش كه دامان خطر نزديك است         
)227 : 1387وحيدي ، (

ي طوس راـــران پـــرم از ايــ بباوس را        ــاخ كــبر انگيزم از ك

(1375:118)فردوسي ،(

انم بجائي زجنگـــاز مـــ  اگر بمرا كشتن آسان تر آيد ز ننگ          

)468 : 1375فردوسي ،(

نيانعزت وغرور ملي در نهاد ايرا-

گر زجام شوكران نوشيده ام                    جامه عزت به تن پوشيده ام

)189: 1371كاشاني ، (

    نه بگرفت شير ژيان جاي منكسي نديده بند بر پاي من             

)451 : 1375فردوسي ،(

شهرستايي-

/ دوسـت دارم كـه بگـويم صـدبار     / نزد او صبر تو باشد مقبول /  خواهم شهر خوبم ز خدا مي 
)7 : 1371آهنج ،(جاودان باشو بمان اي دزفول

از قصه لبريز،ر آذرتــه پـــ،اي خاك گهر خيز                  اي سيناي شهر خرمشهر

)232 : 1372كاشاني ، (

رزنده  يك تن مبادـوم و بــدين بــباد        ـــاشد تن من مبــران نبــو ايــچ
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عشق به وطن-

ايرانيـان سـخن رفتـه    ، به ويژه اشعار حماسي از عشق به وطن در ميان        در سراسر ادب فارسي   
اين موضـوع   . ر باشد ،نمود بيشتري پيدا مي كند      و بويژه زماني كه كيان ملي آن ملت در خط         . است

 . تا ثير از شاهنامه  فردوسي  نمود پيدا كرددر شعر ادب مقاومت هم  به 

)231 : 1372كاشاني ، (تو عشق ميان من و ميهن من ؟ / كجا مي تواني ز قلبم ربايي 

 مكـرر   كه بر هالك طمع ورزان جهاد سـرخ       /به خاك ميهن ما چشمي مباد آن كه طمع ورزد           
خانـه اي  /  خـشت خـواهم زد   من دوبـاره / خانه ام را گر فرو ريزيد )1387225:وحيدي ( هست
)324 :1359وسمقي ،(خواهم ساخت/ دست مؤمن بيدار با دو / ديگر 

ادــوم بر زنده يك تن مبـبدين باد        ــن مبـن مــچو ايران نباشد ت

توصيف قهرمانان و رهبران-

 ركاب بي شماران شاخ ي گل دراب ـــــي از آفتــدي با مركبــآم

)185 : 1371كاشاني ، ( 

ام الستـدي سرمست از جـــآمام ستمشاهي شكست        ـدي شــآم

)185همان ، ( 

سرو اندام تـو همچنـان   )147 : 1371صفارزاده ، ( بازويمان گرفت    / مردي از صالبت كوه 
در كـار   )1387وحيـدي ،      (سينه پاك تو پهنه بي كران عام بردبـاري        / كوه پر شوكت و استقامت      

)89 : 1371راكعي ،(آن پير فرزانه تنهاست / وبي تفهيم خ

ردـــويشتن كهتري نشمــي خــهمذرد         ـــان بگــردي همي زآسمــبه م

)447 : 1375فردوسي ،(

و زنده ايمــــــتر بديدار ـــراســـ سم          ـــــان تو رو بنده ايـــهمه پهلوان

)382 :1375فردوسي ،(



مجموعه مقاالت
٢٦١٦

رجز خواني-

يكي از ويژگي هاي فكري بارزدر  شاهنامه  رجز خواني قهرمانان در ميدان  جنـگ اسـت ،در                   
شاهنامه فردوسي  پهلوانان با برشمردن زور و بازو و ابـزار و آالت جنگـي در دل دشـمن تـرس و                       

اما در ادب پايداري  آنچه با آن ، قهرمانان دشمن را دچار وحشت مي كنند                . نددلهره ايجاد مي كرد   
 . ياد خدا ، نقل آيات  قران وسخنان ائمه و تاثير كال م رهبران انقالبي است

ه كرد        ــور در انديشـــز نـــرستخيفرق دشمن را كالمت ريشه كرد       

)185 : 1371كاشاني ،(

چه پيچان ؟ همانا كه بي جان شود    ود          ـه پيچان شـم تو با بد نكه نا

)447 : 1375فردوسي ،(

ان داشتي خويشتن زير سنگ         ــنهر بديدي پلنگ         ـهمان تيغ من گ

)463 : 1375فردوسي ،   ( 

اطاعت و فرمانبرداري از رهبر-

غافل / هرگز نتوانيد ،خدارا ، هرگز / از پيكرم ار هزار مجمر سازيد     / گر سازيد   با تيغ سرم جدا ا    
)328 : 1372وسمقي ،( يددل من ز راه رهبر ساز

در داستان رستم واسفنديار ،آن موقع كه گشتاسب به پسرش اسـفديار امـر مـي كنـد كـه بـه              
شرش را از اين كـار بـر حـذر مـي     زابلستان برو و رستم را دست بسته بياور و مادر اسفنديار وقتي پ          

: يار مي گويدددارد ،اسفن

ن پيشگاه       ـــه گذارم چنيــاه                   چگونـــچگونه كشم سر زفرمان ش

)448 : 1375فردوسي ،(

وسي بـه ايـن   با توجه به بررسي اشعار ادب مقاومت و تاير پذيري آنها از شاهنامه فرد:نتيجه
هاي سبكي و هنجـار     شاعران ادب پايداري از جهت معنا و مضمون ،ويژگي          شعرنتيجه رسيديم كه    

اگر چه در بسياري از ويژگي ها بـا يكـديگر متفـاوت             . گريزي بازتابي از شاهنامه فردوسيبوده است     
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اما در اين پژوهش تالش پژوهشگر بيشتر بـر وجـوه شـباهت هـا و تـاثير پـذيري شـعر               .بوده اند   
 . مقاومت بوده است

ابعمن

گزيده اي از اشعار سروده شـده دربـاره ي دفـاع             (خونبهاي آفتاب  )1371.(هنج ،شهال 1-
چاپ اول ، انتشارات دفتر حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقـدس ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد                   ).مقدس  
اسالمي

ده دربـاره ي  گزيده اي از اشـعار سـروده شـ    (خونبهاي آفتاب) )1371(فاطمه ،راكعي2-
وزارت فرهنـگ و    ، انتشارات دفتر حفظ آثار و ارزش هـاي دفـاع مقـدس ،             چاپ اول ).قدس  دفاع م 

ارشاد اسالمي

انتشارات فردوسي:تهران ، شعرسبكك شناسي )1327(شميسا ، سيروس 3-

 ،به كوشش محمد باقر     فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت    )1372(طاهره  صفار زاده ،  4-
انتشارات كيهان: تهران  . ، چاپ اول]نجف زاده بار فروش 

ده دربـاره ي  گزيده اي از اشـعار سـروده شـ      (خونبهاي آفتاب )1371(طاهره  ،  صفار زاده 5-
وزارت فرهنـگ و    ، انتشارات دفتر حفظ آثار و ارزش هـاي دفـاع مقـدس ،             چاپ اول ).دفاع مقدس   
ارشاد اسالمي

- قر ه كوشش محمد باب،فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت)1360(طاهره صفار زاده ،6
 انتشارات كيهان: تهران،، چاپ اول]نجف زاده بار فروش 

مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايـران      : ،تهران   طنين بيداري )1378(طاهره  صفار زاده ،  7-
،نشر تكا

هنـر  :تهـران   ) . 58-56گزيـده ي اشـعار    (بيعـت بـابيراري  )1386(صفار زاده ،طاهره   8-
بيداري

- انتشارات چشمه: ،تهران از زبان شناسي به ادبيات )1373(ش صفوي ،كورو9
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 انتشارات :به تصحيح ژول مول ،تهران ، شاهنامه فردوسي  )1375(فردوسي ،ابالقاسم   10-
بهزاد

گزيده اي از اشـعار سـروده شـده دربـاره ي             (خونبهاي آفتاب  ) 1371(كاشاني ،سپيده   11-
حفظ آثار و ارزش هـاي دفـاع مقـدس ،وزارت فرهنـگ و              چاپ اول ، انتشارات دفتر      ).دفاع مقدس   
ارشاد اسالمي

شش محمـد بـاقر     به كو  ، فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت    )1372(كاشاني ،سپيده   12-
 انتشارات كيهان:تهران. ، چاپ اول نجف زاده بار فروش 

به كوشش محمد باقر     ، فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت    ) )1364(نرگس  گنجي ، -13
انتشارات كيهان: تهران . ، چاپ اول ]ده بار فروش نجف زا

 انتـشارات   : ،تهران سبك خراساني در شعر فارسي    ) 1350(محجوب ،محمد جعفر    -14
دانش سراي

 ،به كوشـش محمـد   فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت ) )1372(وسمقي ،صديقه -15
 انتشارات كيهان:تهران. ، چاپ اول ]باقر نجف زاده بار فروش 

به كوشـش محمـد      ، فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت   ) )1359(وسمقي ،صديق     م-16
انتشارات كيهان: تهران ،، چاپ اول ]باقر نجف زاده بار فروش 

بـه كوشـش محمـد       ، فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت   ) 1360(وسمقي ،صديقه   م-17
انتشارات كيهان:  تهران ،، چاپ اول ]باقر نجف زاده بار فروش 

بـه كوشـش محمـد       ، فرهنگ شاعران جنگ ومقاومت    ) 1372(قي ،صديقه   وسمم-18
 انتشارات كيهان: تهران،، چاپ اول ]باقر نجف زاده بار فروش 

موسـسه نمايـشگاه    : تهران   ، به درك عشق رسيدن   )1378(، سيمين دخت    وحيدي-19
نشر تكاهاي فرهنگي ايران ،
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∗∗∗∗حجت كجاني حصاري

ساز اسمي در شاهنامه فردوسيكاربرد پيشوندهاي منفي

چكيده
هايي بـوده اسـت كـه امـروزه     ها و قابليتزبان فارسي از عهد باستان تا روزگار ما داراي ارزش     

كـي از ايـن    ي. انـد بسياري از آنان تقويت شده و برخي ديگر نيز به دسـت فراموشـي سـپرده شـده                 
هـا از طريـق پيـشوندهاي      ها و متضاد كردن آن    سازي واژه هاي منفي رنگ شده، راه  هاي كم توانايي

ها در سـاخت    منفي كنندة اسمي است كه در فارسي ميانه و در متون پهلوي به بهترين شيوه از آن                
ـ         . اندبردههاي جديد بهره مي   كلمه سـاز در زبـان     يمقاله حاضر به بررسي و معرفي پيـشوندهاي منف

هـاي جديـد در معرفـي كامـل ايـن      نهاي دستور زباپهلوي پرداخته و بر آن است تا به نقد كاستي      
ها را در شاهنامه فردوسي به عنوان اثـري كـه بـيش از سـاير كتـب                  پيشوندها بپردازد و كاربرد آن    

ـ    عهد خود به حفظ و زنده     فارسي هم  رار داده و ايـن   كردن اين زبان پرداخته است، مـورد بررسـي ق
فرضيه را اثبات كند كه حكيم فرزانه توس عالوه بر حفظ واژگان نژاده فارسي، بـه اصـالت نحـوي      

.زبان خود نيز توجه داشته است

شاهنامه فردوسي، ساز منفي، متضاد، پيشوند، پهلوي،فارسي ميانه:  هاكليدواژه

مقدمه
هاي ياز به وجود آمده است كه بتوانند از شكل        ها، اين ن  در هر زباني پس از به وجود آمدن واژه        

اي چناني در واژه و بدون ايجاد تركيبات گوناگون، واژه        هاي ساخته شده، بدون تغيير آن     همخالف واژ 
اين كار، اهل هر زباني را با توجه به برخـورداري و اسـتعدادهاي زبـانش بـه سـاخت                . جديد بسازند 
هاي پيشوندي واداشـته و سـواي از آن، صـورت بـه              فعل ، كلمات مركب يا   13، پسوندها 12پيشوندها
.هايي كمكي در اين امر مجبور كرده است كلمات يا فعل14ساخت

∗ دكتري دانشگاه تربيت معلم تهرانجوي  دانش
١٢ " �����#�$$
١٣ "�%���#�$$
١٤ "�%���
����
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هاي خود پي برده و با ساخت       اش، در طي زمان به توانايي     زبان فارسي با سابقه چند هزار ساله      
هـاي   ايـن سـاخت    ترين و چشمگيرترين  مهم. ساز بر اين مشكل غلبه كرده است      پيشوندهاي منفي 
 پيش از ميالد تا     300زباني كه از    . مشاهده كرد ) پهلوي(توان در زبان فارسي ميانه      پيشوندي را مي  

شد، نمايشگاهي عظيم قرن چهارم هجري با خط چهارده حرفي خود كه از راست به چپ نوشته مي    
. در دل خـود نهفتـه دارد      هاي نخستين اسـالمي را      ها و آداب ايران باستان تا سده      ها و تلفظ  از واژه 

آيند و مفهوم جديـدي بـه   ها ميها يا واژهواژههايي هستند كه در اول، ميان يا آخر تك    وندها واژك 
: 1380انـوري،   : نـك . (كننـد ها را عوض مـي    بخشند و در برخي موارد، طبقه دستوري آن       ها مي آن
چـسبند، اوالً  اي مـي تـي بـه كلمـه   كلماتي هستند كه به تنهايي معنايي ندارند ولي وق «ها  آن) 272

)79: 1376شريعت، (» .كنندكنند، ثانياً معني آن كلمه را عوض ميخودشان معني پيدا مي
شوند و انـواعي    ها افزوده مي  پيشوندها در زبان فارسي به آغاز كلمات يعني به سمت راست آن           

هاي فارسـي  ري خاص در واژهها به منظواز قبيل پيشوندهاي فعلي و اسمي دارند كه هر يك از آن         
كه تعداد پيشوندها در زبان فارسي نسبت به پسوندها بسيار ناچيز و اندك است چنان             . رودبه كار مي  

دكتر انوري و دكتر احمدي گيـوي در دسـتور دو جلـدي خـود تنهـا بـه معرفـي شـانزده پيـشوند                          
، دكتر شريعت تنها بـه  )125: 1388يديان، وح(، وحيديان كاميار به شش مورد      )272: 1380انوري،  (

و دكتر فرشيدورد شش پيـشوند زنـده و   ) 79: 1376شريعت، (اند چهار مورد از پيشوندها اشاره كرده     
؛ تنها دكتر محـسن    )97-96: 1388فرشيدورد،  (برد  فعال و سيزده پيشوند مرده و غير فعال نام مي         
يح تقريباً كـاملي دربـارة پيـشوندهاي فارسـي ارائـه           ابوالقاسمي در دستور تاريخي زبان فارسي توض      

همين كمي تعـداد پيـشوندها در فارسـي و گـسترش       ) 357-304: 1387ابوالقاسمي،. (نموده است 
ها باعث ايجـاد  ها و روي آوردن نويسندگان به تقليد و ترجمه از آن         با ديگر زبان   ارتباطات اين زبان  

: ها عبارتنـد از ها در زبان فارسي شده است كه برخي از آن        و استعمال لغات جديدي به جاي پيشوند      
) 97: 1388فرشيدورد، (» .هاضد، فاقد، خالف، شايان، عدم، خود، قابل، غير قابل و مانند آن«

شاهنامه فردوسي به عنوان يكي از اركان ادبيات فارسي و كتابي كه به حفظ اين زبان كمـك                  
ژگان اصيل فارسي پرداخته است، اثـر و منبـع ارزشـمندي در           شاياني نموده و به حفظ بسياري از وا       

.شودتحقيقات زباني است و به همين دليل از آن به عنوان مرجع مورد بررسي استفاده مي
ساز و متضاد كننده اسمي كه در فارسي     مقالة حاضر بر آن است تا به بررسي پيشوندهاي منفي         

م توس باقي مانده است، بپردازد و بـر ايـن فرضـيه             ميانه و به تبع آن در فارسي دري و كتاب حكي          
است كه فردوسي تالش فراواني در حفظ و احياي زبان پيشينيان خـويش داشـته و ايـن امـر را در               

. الي ابيات كتابش به اثبات رسانده استالبه
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الزم به ذكر است پيش از ايـن پژوهـشي در ايـن زمينـه و بـا موضـوع بررسـي پيـشوندهاي                      
.نظير است شاهنامه انجام نشده است و مقالة حاضر در نوع خود نخستين بوده و بيساز درمنفي

ساز اسمي پهلوي در شاهنامه فردوسيپيشوندهاي منفي
هايي كه ساختار تركيبي دارند مانند زبـان انگليـسي،          يكي از ويژگي هاي بارز و درخشان زبان       

توان گفت اهـل ايـن   كه ميهاست چنانواژهزبان پهلوي و فارسي امروز در پيشوندها و پسوندهاي          
اي جديـد  اند كه بيشتر از پيشوندهاي اسـمي بـراي ايجـاد معنـا و كلمـه     ها سعي بر اين داشته    زبان

همة پيشوندهاي تضادساز در «توان به اين نتيجه رسيد كه ها ميبا بررسي معنايي آن  . استفاده كنند 
: نـك (» .پردازنـد روند؛ زيرا به خلق معنايي جديد مي   زبان فارسي جزء وندهاي اشتقاقي به شمار مي       

) 69: 1387شقاقي، 
هاي گوناگون بـه سـاخت      ساز موجود است كه با شيوه     در فارسي امروز تنها چهار پيشوند منفي      

اين چهار پيشوند   .  كامالً بيگانه است   -»ال« يعني   -هاپردازند كه يكي از ميان آن     واژگاني جديد مي  
: دهندت جديد را شكل ميبه شكل زير كلما

) ريخـت، ج  بـي : در اول بـن فعـل     » بـي «) گناه، ب بي: اسم+ »بي«) الف: »بي«پيشوند  -1
: در اول تركيبـات وصـفي و اضـافي و عـاطفي           » بـي «) خـود، د  بي: در اول ضمير مشترك   » بي«
.دردسرچيز و بيهمهبي

.. المذهب، الكردار، العالج: »ال«پيشوند -2

: بن فعل + »نَ«) نستوه، ج : اسم+ »نَ«) نسنجيده، ب : صفت+ »نَ«) الف: »نَ«پيشوند  -3
.خدانشناس: وسط صفت بياني مركب» نَ«) نترس، د
وسـط صـفت    » نـا «) ناكام، ج : اسم+ »نا«) نادرست، ب : صفت+ »نا«) الف: »نا«پيشوند  -4

+ »نا«) ناشايست، و : بن ماضي + »نا«) ناساز، هـ : بن مضارع + »نا«) حق ناشناس، د  : بياني مركب 
)278-272: 1380انوري،: نك. (ناپدري: هاي خويشاونديصفت+ »نا«) ناديدن، ز: مصدر

 نُه پيشوند وجود دارد كه      -.»مينوي خرد « مطابق متن    -اين در حالي است كه در زبان پهلوي       
ساز و متـضادكنندة اسـمي در متـون    پسوندهاي منفي. ها در شاهنامه نيز پركاربرد است     برخي از آن  

: عبارتند ازپهلوي

رود، اين پيشوند كه براي نفي صفت و نفي خصوصيت به كار مي        ): (» آ« پيشوند   -1
رود؛ به كار مـي » نا«و » بي«هاي در فارسي دري و امروزي از بين رفته است و به جاي آن پيشوند      
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 منفـي و متـضاد    در پهلوي برخي از اين كلمات به شكل زيـر         . اما در انگليسي همچنان كاربرد دارد     
:اندشدهمي

كاربي            ) = ( آكار ≠         ) ( كار 
مرگبي         ) = ( آمرگ ≠       ) ( مرگ 

كه » كندن«توان اين پيشوند را مشاهده كرد مانند        اگرچه هنوز با دقت در برخي از كلمات مي        
رود؛ بـه معنـي پـر كـردن بـه كـار مـي       » آكندن«كه متضاد آن ي تهي كردن است، حال آن  به معن 

به معني عيـب و نقـص، سـودن و        » آهو«به معني خوب و متضاد آن       » هو«همچنين است كلمات    
:گيرندكه در شاهنامه مورد استفاده قرار مي...  رميده و آرميده و آسودن، سايش و آسايش،

ي و سال نيرو گرفت ــدستيــته گرفتهوآدو گوش و دو پاي من 
)346: 1377فردوسي،(

گويوه از داور و گفتآسودبر ي بروي ـــاد گيتــن آزاد و آبــت
)29همان،  (

رگ راست ـ تسودنزن سر رزمبدان اي برادر كه تن مرگ راست
)71همان، (

كرد ده ـآگنسرش را بپوشيد و ردــ ككندهبه گرد سپه بر يكي 
)458همان، (

زدي ــــارا ره ايـــده آشكـــشديــت بـــز دسآرميده جهان 
)111همان، (

ردم و چارپاي ـــاز او مده ـرميرايـشده دست ويران و ويران س
)429همان، (

يكـسان  » آ« اين پيشوند كه در شكل پهلوي خـود بـا پيـشاوند                      ):(» اَ« پيشوند   -2
از پيـشوندهاي  » آ«اين پيشوند بـه همـراه   . دهداوت از آن است و معني نفي مياست، در تلفظ متف 

هاي سنسكريت، فارسي باسـتان، فارسـي ميانـه و       هاي هند و اروپايي است و در زبان       مشترك زبان 
دوسـت،  حـسن : نـك . (هاي اروپايي رايج بوده است    اوستايي، آسي، سكايي و پارتي و برخي از زبان        

:شده استل زير ساخته ميو به شك) 69: 1383
             )(آغاز به معني بي» اَ سر«≠      ) ( به معني آغاز و ابتدا » سر«
ناپيدا= » اَپيداك «≠به معني پيدا» پيداك«
                 )(مرگ، جاويد ي بيبه معن» اَهوش«≠         ) (در معني مرگ » هوش«
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، اَفرجـام   )نـادان (، اَدان   )نادوسـت، نـارفيق   (، اَدوست   )ناچيز(اَچيز  : و در پهلوي در كلماتي مانند     
: نـك . (رفتـه اسـت  بـه كـار مـي   ) ديـن بـي (و اَدين  ) بهرهبي( اَبهر   ،)ناداده، ناحق (، اَداتَك   )نافرجام(

.بردي از آن مشاهده نشده استاما در شاهنامه كار) 1346وشي، فره

هـم آمـده اسـت، از       » اَنـا «اين پيشوند كه در اوستايي به شكل        ): (      » اَنـ« پيشوند   -3
، التينـي  )av(، يونـاني  )an(، سنسكريت )an- ana(هاي اوستايي مشتركات فارسي ميانه با زبان

)in- en( پارتي و سكايي ،)an (    در فارسـي، سنـسكريت،   »نـا «است كه با گذر زمـان بـه شـكل 
و به شـكل زيـر      ) 122: 1383دوست،  حسن: نك(اوستايي، سغدي و سكايي تغيير شكل داده است         

:پرداخته استبه متضاد سازي كلمات مي
                    )(يا  نا آشتي » اَن آشتي «≠                     )(» آشتي«
                         ) (يعني غير ايراني» انيران «≠           ) (» ايران«
                         )(يعني نا آباد » ان آپادان «≠                      ) (آباد : »آپادان«

، اَن )نيامرزيدن( اَن آمرزِشن  ،)بي آب (، اَن آپ    )عيببي(اَن آهوك   : كلماتي مانند » اَنـ«پيشوند  
، اَن )ناسـپاس (، اَن اَسـپاس  )ناآسان و مـشكل (، اَن آسان )ناشايسته(، اَن ارزانيك )ناآباداني(آپادانيه  
اين پيـشوند در    ) 1346وشي،  فره: نك. (رفته است به كار مي  ) ناستوده(، اَن آفريكان    )ناآشتي(آشتيه  

:كاربرد دارد» انوشه«ا در مورد واژة شاهنامه تنه
م بديـــزديدار تو دور چش بدياَنوشه: دو گفت گودرزــب

)     183: 1377فردوسي، (
كه با پيـشوند قبـل نيـز يكـي دانـسته شـده اسـت، از                 ) ) (اَن آ (» اَنا« پيشوند   -4

ـ               اوتي از طريـق آن سـاخته       پيشوندهاي پركاربرد زبان فارسي ميانه و باسـتان اسـت و كلمـات متف
، اَنـا شـناس   )ناهـست، غيرموجـود  (، اَنـا هـست   )وسـيله بيچاره و بي(اَنا چارك   : شده است مانند  مي
)1346وشي، فره: نك) (ناخرسند(، اَنا خرسند )ناشنوا(، اَنا شناواك )ناشناس(

بـه كـار   » بـي «شده و بيشتر به شكل معني خود يعني      » نا«اين پيشوند در شاهنامه تبديل به       
)7 و 6، 5: نك. (رفته است

آيد و از آن صفت منفي     كه تنها بر سر اسم مي                ):  (.»اَبي«يا  » اَپي« پيشوند   -5
ايـن دو پيـشوند   . دهـد تغيير شكل مـي » بي«و » اَبي«سازد و در سير و تحول تاريخي خود، به      مي

:اند مانند به كار رفتهاند، در شاهنامه فراوانشده شكل نخستاخير كه دگرگون
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 و خورد گشتبي بخششو اَبي داد فرايين همان ناجوانمرد گشت
)592: 1377فردوسي، (

هاي باستاني اعم از باستان، ميانه؛ ترفاني، پارتي، سغدي و آسي و حتي   اين پيشوند نيز در زبان    
و به شـكل زيـر بـه متـضادسازي كلمـات      ) 224: 1383دوست، حسن: نك(. بوده استارمني رايج

:پرداخته استمي
              )(يعني بي بيم » اَپي بيم «≠         ) (بيم

    )(               يعني بي گمان » اپي گمان «≠               )(گمان 
بهر بي(، اَپي بهر )جاآستانه و بي  بي(اَپي آستانَك   : در شكل پهلوي خود در كلماتي مانند      » اپي«

، اَپـي هوشـي   )قانونيدادي، بيبي(، اَپي داتيه )بيچاره(، اَپي چاره )بن، بي تهبي(، اَپي بن  )و محروم 
)1346وشي، فره: نك. (رفته استبه كار مي) بي هوشي(

باقي مانده است و در شـاهنامه نيـز بيـشتر تبـديل بـه               » بي«د امروز تنها به شكل      اين پيشون 
بـه شـكل    » اپـي بهـر   «و  » بيچـاره «در شاهنامه به شـكل      » چارهاَپي«كه  شده است؛ چنان  » بي«
: اند مانندو ساير كلمات نيز به همين ترتيب تغيير شكل داده» بهرهبي«

است ما پشت يكبارگيودن بهـــنم استبيچارگيچنان دان كه رفتن ز 
)179: 1377فردوسي، (

 بود بهربي و رنج كارييـــبز ودــــــر بــزينِ بزرگانِ آن شهــگ
)80همان، (

گزندبي و دانشبيدام است ــكدـــرا سودمنـــش كــــبپرسيد دان
)509همان، (

 بديد بنبياي ــي ژرف دريــيكر كشيدـون پيش لشكــدار چــسپه
همان، (

ي اژدها ـاختند از پــورش ســـخبهابياي سرش زان سري ـه جــب
)31همان، (

كاربرد دارد  » اپي« و   »ابي«نيز به شكل    » بي«الزم به ذكر است كه در شاهنامه حرف اضافة          
:هاي زيرمانند مثال

مرا باده خوردن نيايد به كارارسر تخت ايران ابي شهري
)76همان، (
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كاربرد را امروز تنها در برخي از واژگان ماننـد   اين پيشوند بسيار كم    ):: (» نـَ« پيشوند   -6
اي به معني خشنود گرداندن برآمده است؛ همچنين در كلمه        » فْري«يابيم كه از ريشه     مي» نفرين«

:شاهده استو امثال آن نيز قابل م» نستوه«مانند 
 گشاده دو لب نفرينهميشه به بـرا ديده پر آب بد روز و شــم

)141: 1377فردوسي، (
 جنگ نستوهجهان كرد بر ديو بيازيد هوشنگ چون شير جنگ

)27همان، (
ام ـــــ ننستوهخردمند بينا و مادكاــد شاه را شــيكي بنده ب

)519همان، (
)83همان،  (ستوهتهمتن ز خواب خوش آمد چو خورشيد بر زد سر از تيره كوه

ـ    » م«اين پيشوند در زبان امروز همراه با شكل ديگر خود يعني             ار پهلـوي و فارسـي    كـه در آث
:رودبه كار مي) نفريني(هاي نهي يا دعايي شود، تنها در فعلنيز ديده مي» مه«دري به شكل 

مه گشتاسب و جاماسب و آن بارگاهاهـه مه تاج بادا و مه تخت شــك
)343: 1377فردوسي، (

 مه بختكه مه تخت بيناد چشمتپسر را به خون دادي از بهر تخت
)345: همان(

است، در كلمات بيـشتري     » نَ«اين پيشوند كه شكل ديگري از              ): (» نا« پيشوند   -7
نافرجـام،  : باقي مانده است و امروز بيش از همتاي خود كاربرد دارد و در واژگان بـسياري همچـون             

رود كه به   به كار مي  ... نافرمان و    ناسپاس، نابود،    ناپاك، نابخرد، ناياب، نامرد، نابسود، ناگاه، ناتوان،      
.علت يكسان بودن با زبان امروز، نيازي به معني ندارد

ن جنگ را برگشاد ــ ايادانيـــنه ــب�ّ است و مغز قبادرو پور جمـــــــگ
)162: 1377فردوسي، (

 رخت ناكامل ـــر پيـــروبست بـــفچو بشنيد پيران، غمي گشت سخت
)175، همان(

رايناپاكرد ــا مـــز بــان نيـــهمايـــن دوستي با دروغ آزمـــمك
)416همان، (
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 معمـوالً در    است،» بد«اين پيشوند كه به معني                ): (» دشـ«يا  » دژ« پيشوند   -8
شـوند   مـي آغـاز » خوش«و » خوب«و » نيك«و كلمات مركبي كه با » هو«تضاد با پيشوند مثبت   

ساز است و اسم را     اين پيشوند نيز صفت   . گيردقرار مي » روخوش«و  » چهرخوب«،  »نامنيك«مانند  
دهنـدة  نـشان ) بد( البته نبايد فراموش كرد كه معناي آن         .:كندبه صفت يا اسم را به اسم تبديل مي        

فارسـي ميانـه را     آيد و به شكل زير كلمـات        مركب كردن كلمات نيست و تنها پيشوند به شمار مي         
:كندمتضاد و منفي مي

»به معني هستي، جهان »اَخْو)(              ≠» ژْ اَخْوبه معني دوزخ و جهان بد » د
)(                   
                 )( ارزش به معني بي» دش ارز «≠               )(به معني ارزش»اَرز«
(                 )به معني بد انديش » دشمن «≠      )(به معني منش، انديشه»من«
در پهلوي كاربرد زيادي داشته اما در فارسي جديد تنها كلمات بازمانـده از آن               » دش«و  » دژ«

هـاي زيـر از   واژه. شـود داختـه نمـي  هـاي جديـد پر  عهد مورد قبول واقـع شـده و بـه سـاخت واژه          
: اندهاي پهلوي با اين پيشوند ساخته شدهپركاربردترين واژه

، دش )نـادان، ناآگـاه  (، دژ آكـاس  )بـي ارزش (، دش اَرز )دشواري(، دشواريه  )بدسرشت(دژخيم  
، دش چهر )بدبخت(، دش بخت   )آبرو، بدنام بي(، دش آپك    )بد آموز (، دش آموز    )بد آموخته (آموخت  

)1346وشي، فره: نك) (بدخواه(، دژ كام )آفريدة بد(دژ دهاك ، )بدچهره، زشت(
: شاهنامة فردوسي بيشتر از زبان امروز به حفظ اين پيشوند پرداخته است

ا ــــرّ اژدهــ ندژخيمپالشان ــــابهاي سر بيــكه اينت به
)157: 1377فردوسي، (

ان ناپديد ـــشد آن نامدار از جهو فرمان گزيداه ـگدژآامد ـــبي
)392همان،(

بر آن انجمن طوس را كرد خوار اد لب شهريارــ بگشدشنامبه 
)169همان،(

خريدي چنين رنج ما را به سور  و دوردشواربريدي يكي راه 
)187همان، (

 آمد پديددشمنز هر سو همي همي پادشاهي به پايان رسيد
)593همان، (
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هاي باستاني به طرح    كه برخي از پژوهندگان زبان    : »پا«يا  (           ) » پاد« پيشوند   -9
كـه در فارسـي دري      تواند در اين دسته قـرار گيـرد چنـان         اند نيز مي  آن در ميان پيشوندها نپرداخته    

و در  » نامه باستان «لد اول   در ج » الدين كزازي مير جالل «. اندآورده» زهر«را در تضاد با     » پادزهر«
 بـوده اسـت و      patifrasبه معني كيفـر اسـت و در پهلـوي پـاتفراس             «: نويسدمي» پادافره«ذيل  

در واژة پيشاوند است و فره ستاكي است به معني پرسـيدن كـه          » پاد«پات يا   . patofrasپاتُفراس  
» .سيدن از آن مانده اسـت ، بن اكنون از مصدر پر»پرس«در اوستايي فراس بوده است و در پارسي     

تواند بود كه آن ريختي باشـد برآمـده از         مي«: نويسدمي» پاسخ«نيز در ذيل    ) 369: 1386كزازي،  (
محـسن ابوالقاسـمي ايـن      ) 226: همـان (» .شـود چه در برابر سخن گفته مي     پادسخن، به معني آن   

از پيشوند  » پادزهر«تي مانند   داند كه در كلما    اوستايي براي ساختن اسم از اسم مي       patiپيشوند را   
و » پد«او همچنين پيشوندهاي . در آن استفاده شده است   » پا«از  » پاداشَن«و  » پازهر«و در   » پاد«
دانـد؛ همچنـين   هـا مـي  به عنوان جزئي مرده در ايـن واژه       » پژواك«و  » پدرام«را در كلمات    » پژ«
 و  320 و   308: 1387ابوالقاسـمي،   . (دانـسته اسـت   ) نهان(» نيهان«به عالوة   » پاد«را از   » پنهان«

:هاي مختلفي يافتتوان مثالاز اين پيشوند در شاهنامه مي) 340
 بد گرفتار كيست بادافرهه ــبببينم از اين دو گنهكار كيست

)115: 1377فردوسي، (
ة او نگونسار باد ــر دخمــــسادـكه جانش به دوزخ گرفتار ب

)592همان، (
ا كنند آفرين ـكه بر ما پس از منـ ايپاداشدانيم جز داد ــن

)356همان،  (
او بكن ادافره ـ بد آر وـــكمنـنبدو گفت زو نيز مشنو سخ

)397همان،  (
نتيجه

ساز و متضاد كننده معني را به       هايي منفي هاي خود توانسته است قسمت    زبان فارسي با توانايي   
هايي بـا معنـي كـامالً متـضاد بـه      ها و صفتهاي فارسي ضميمه كند و اسمرت پيشوند به اسم صو

رفتـه اسـت كـه در       كننده اسم به كار مي    نُه پيشوند منفي  ) فارسي ميانه (در زبان پهلوي    . وجود آورد 
بيـشتر   مانده، كاربرد نحوي ندارند؛ در حالي كه امـروزه           هاي باقي ها و صفت  زبان امروز جز در اسم    

حكيم فردوسي نيز اگرچه سعي بر آن داشـته تـا بـه       . اندها پرهيز كرده  دستورنويسان از يادآوري آن   
هايي جديـد كـه   پاسداري از زبان فارسي بپردازد، اما بيشتر به حفظ واژگان پرداخته و از ساخت واژه 

ين وجود به كار گيـري      با ا . بر ساختار قديم دستور زبان فارسي ميانه استوارند، خودداري كرده است          
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دژ «و  » بـادافره «و آوردن لغـاتي چـون       » ابر«و  » ابا«و متضاد آن    » ابي«برخي از پيشوندها مانند     
.حكايت از تالش او در حفظ زبان فارسي دارد... و » آگاه

 هانوشتپي
را هـم پيـشوند بـه حـساب بيـاوريم،           » بـي «و  » بـا «اگر بخواهيم   «: نويسد فرشيدورد مي  -1
و » با«، »هم«، »باز«، »نا«، »نَََ«:  خواهند بود از فعال فارسي امروز عبارت   هاي فعال و نيمه   پيشوند

)97: 1388فرشيدورد، . (»بي«
. اين پيشوند در شاهنامه هيچ كاربردي ندارد-1
.است» ادبيات و دستور آن: زبان پهلوي«متني پهلوي و بخشي از كتاب » مينوي خرد «-1
نيز سخن گفتـه اسـت كـه در    » بي« در معني apaسمي در ميان پيشوندها از      دكتر ابوالقا  -1

 كه اسـم اسـت و در معنـي          xsaoraرفته است مانند    زبان اوستايي براي ساختن صفت به كار مي       
كه از پادشـاهي جـدا كـرده شـده اسـت،       يعني آنapa- xsaora: شود ميapaكشور با پيشوند 

)308: 1387ابوالقاسمي، . (مخلوع
هنـر،  كـار، بـي   بي:  براي ساختن صفت از اسم     -الف:  موارد استفاده از اين پسوند عبارتنداز      -1
:  براي سـاختن صـفت از ضـمير مـشترك    -رهنما، جهمتا، بيبي:  براي ساختن صفت از صفت     -ب
)340: 1387ابوالقاسمي، : نك. (خويشتنخويش و بيخود، بيبي

 براي  -دژخيم، دژمنش، ب  :  براي ساختن صفت از اسم     -الف:  موارد استفاده از اين پيشوند     -1
: نـك . (دشـنام، دشـياد   :  بـراي سـاختن اسـم از اسـم         -دژآگـاه، دژآبـاد، ج    : ساختن صفت از صفت   

)339: 1387ابوالقاسمي، 
منابع 

، چاپ ششم،   ادبيات و دستور آن   : زبان پهلوي )1387(آموزگار، ژاله و احمد تفضلي    -1
. معين:تهران
:، چـاپ هفـتم، تهـران      دستور تاريخي زبان فارسـي    )1387(سمي، محـسن،    ابوالقا-2
.سمت
، چـاپ بيـست و     2دستور زبان فارسي    )1380(انوري، حسن و حسن احمدي گيـوي      -3

. مؤسسه فرهنگي فاطمي:يكم، تهران
. انتشارات محور:، چاپ اول، تهرانفرهنگ پاشنگ)1377(پاشنگ، مصطفي-4
زيـر نظـر دكتـر    شناختي زبان فارسي، فرهنگ ريشه)1383(دوست، محمـد حسن-5

. فرهنگستان زبان و ادب فارسي و نشر آثار:بهمن سركارآتي، چاپ اول، تهران
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. اساطير:، چاپ اول، تهراندستور سادة زبان فارسي)1376(شريعت، محمدجواد-6
. سمت: چاپ دوم، تهران،مباني صرف)1387(شقاقي، ويدا-7
. سمت:، چاپ ششم، تهران1، جلد نامه باستان) 1386(الدين اللكزازي، مير ج-8
انتـشارات  :  اول، مـشهد   ، چـاپ  شاهنامه فردوسـي  )1377( فردوسي، حكيم ابوالقاسم  -9
.گسترسخن

، شناسـي جديـد  دستور مختصر امروز بر پاية زبـان  )1388( فرشيدورد، خسرو -10
. سخن:چاپ اول، تهران

 انتـشارات بنيـاد فرهنـگ       : چاپ اول، تهران   فرهنگ پهلوي، )1346( وشي، بهرام فره-11
.ايران

. هيرمند:، چاپ اول، تهرانخودآموز زبان پهلوي)1379(ميرزاي ناظر، ابراهيم -12
. سمت:، چاپ يازدهم، تهران)1(دستور زبان فارسي )1387(وحيديان كاميار، تقي-13



مجموعه مقاالت
٢٦٣٠

∗∗∗∗دكتر كامران كسائي

دبي و فرهنگي ايران عصر سامانيشكوفايي علمي و رونق ا
)برمبناي آراي دانشمندان اين دوره(

چكيده
در ميان سلسله هاي تاريخي ايراني نژاد كه پس از اسالم در ايران فرمانروايي مي كردند، 
به جرأت مي توان گفت كه سامانيان بيشتري سهم را در پيشبرد و شكوفايي فرهنگ و ادب ايران 

اي كه در زمان حكمراني آنان دانشمندان فراواني در زمينه هاي گوناگون علمي داشته اند، به گونه 
هرچند در اين باره . و سخنوراني به نام در پهنه گرانسنگ فرهنگ و ادب ايران باليدند و درخشيدند

اين گفتار برآن است تا دالئل و عوامل » قوليست كه جملگي برآنند«بسيار گفته اند و نوشته اند و 
. خداد مهم تاريخي را جستجو كنداين ر

. سامانيان، خراسان، بخارا، ماورالنهر:كليد واژه ها

مقدمه
، )خراسان بزرگ و ماوراءالنهر(درخاوران ايران . ق. هـ279در اواخر سده سوم، يعني به سال 

وجود دولتي با درايت و دادگستر از دودمان سامان شكل گرفت كه با روش و منشي شايسته از 
اين زنجيره . وزيران فرزانه و دانشمندان آگاه و بيدار دل در دستگاه خويش بهره مي گرفت

پادشاهي كه به انگيزه انتساب به نياي خود، سامان خداه، سامانيان نام گرفته اند، با اين كه تاخت و 
ند، ولي اگر با تاز حكمرانان تازي را در پيش و ايلغار تركان غزنوي و سلجوقي را در پس خود داشت

ديده انصاف بنگريم، سرزمين خاوران ايران دست كم در دوره اسالمي، جز دولت سامانيان ديگر بر 
.آن آسايش و آباداني و رونق علمي و فرهنگ دست نيافت

از اين رو، برآنيم تا در اين جستار، اوضاع و احوال فرهنگي، علمي و ادبي اين زمان را تا فراخور 
نيم و دريابيم كه چرا در اين روزگار صدساله، سرزمين كهن ايران تا اين اندازه امكان بررسي ك

∗  عضو هيأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
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براي اين كار نخست به معرفي كوتاه سلسله ساماني خواهيم . دانشمند، اديب و وزير پرورانده است
پرداخت و سپس با تكيه بر آرا و نظرهاي چندتن از تاريخ نويسان، جغرافي دانان و سخن سرايان 

، فضاي فرهنگي، سياسي و ادبي سامانيان را از زبان آنان بازگو خواهيم كرد و پس از آن اين دوره
به بخشي از اقدامات فرهنگي آنان اشاره مي كنيم و سرانجام، همانگونه كه گفته شد، انگيزه ها و 

.عواملي را كه باعث شكوفايي علمي و ادبي اين زمان شده، بررسي و ريشه يابي خواهيم كرد

ت مختصري درباره سامانياننخس
سامانيان، سومين سلسله از حكومت نيمه مستقل سرزمين هاي خالفت شرقي بودند كه در 

پيش از صد سال )  هـ279-389(پي طاهريان و صفاريان از اواخر سده سوم تا اواخر سده چهارم 
.بر خراسان بزرگ و ماوراءالنهر فرمان راندند

. و پايتخت آنها شهر بخارا بود) 279-295(اعيل ساماني بنيانگذار اين سلسله، اميراسم
فرمانروايان ساماني در ارجگذاري به آراء و عقايد و آزادي انديشه اقوامي كه بر آنان حكم مي 
راندند و نيز پاسداري از ميراث فرهنگ و تمدن كهن ايراني و زبان و ادب فارسي و خردگرايي و 

ر اقداماتي تازه بودند كه تا آن زمان پيشينه اي نداشت و بزرگداشت دانش و دانشمندان، آغازگ
.فضل تقدم را در اين باره از گاه ورود اسالم به ايران تا زمان خود، از آن خويش ساخته اند

براي روشن تر شدن چهره فكري و فرهنگي روزگار سامانيان و شناخت هرچه بيشتر روش 
ايد كه در اين كوتاه سخن براي نمونه نخست به علمي و سيره عالم نوازي آنان، سزاوار مي نم

سراغ گزارش آن دسته از مورخان و جغرافي دانان جهانگرد برويم كه در عصر سامانيان مي زيسته 
و از قلمرو فرمانروايي آنان ديدن كرده اند و سپس سخناني را از ديگر مورخان و اديبان نزديك به 

.زمان و مكان آنان بررسي مي كنيم
كه كتاب معتبر )  هـ336.م(» معروف به كرخي«) استخري(حاق ابراهيم اصطخري ابواس

نوشته است و با نيمه نخست از حكومت سامانيان همزمان » مسالك و ممالك«جغرافيايي را به نام 
اين خطه در دايره اسالم از همه «: بوده، ضمن ديدار از ماوراءالنهر، در وصف آنجا چنين گفته است

مردم ماوراءالنهر راغب به خير و دور از بدي، بي غائله، با سالمت و . نعمت تر استاقليم ها پر
فراخي آنجا چنان بود كه در همه اقليم ها . گشاده است، راد طبع، شيرمرد و سالح به دست باشند

اين مردم همه دارايي خود را بركار خير و بستن پل و ساختن رباط . قحط افتد و آنجا كمتر بود
هيچ شهر و منزل و بيابان در ماوراءالنهر نبيني مگر آن كه به هر منزل جايگاه و . كنندهزينه 

شنيدم كه ماوراءالنهر . رباطي ساخته اند زيادت از آنچه حاجت آيد و آن را اوقاف و ارزاق پديد كرده
شاهي و سامانيان كه از فرزندان بهرام چوبين اند و اخبار ايشان در پاد... را ده هزار رباط است
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مردانگي مشهور است، سپهساالران و پادشاهان خراسان و ماوراءالنهرند، از اين رو، اين خطه از 
و در همه ... همه اقليم هاي اسالم استوارتر و آبادانتر است و آلت و قدرت ايشان از همگان بيشتر

 اگر كسي به آنجا خاصه بخارا كه. اقليم ها هيچ جايگه خوشتر و با نزهت تر از ماوراءالنهر نيست
شود، چندان كه چشم كار كند، جز سيره هيچ نبيند، چنان كه سبزي زمين با كبودي آسمان، 

).226-229، ص 1347اصطخري، ... (پنداري با هم يكي شدستي
 هـ در ذكر اخبار 350پس از اصطخري، ابن حوقل، جغرافيدان در گذشته پس از سال 

حكومت آل سامان استوارتر و ) ماوراءالنهر و خراسان(اوران در سراسر خ«: ماوراءالنهر مي نويسد
شمارشان بيشتر و ساز و برگشان كامل تر و منظم تر و عطايايشان بيشتر و جيره سربازانشان 

با آنكه وصول مالياتها و خراجها و اموالشان در خزانه كمتر است، به هنگام . فراوان تر است
 و ماوراءالنهر متعلق به ابوصالح منصوربن نوح بود و در سال مسافرت من به آنجا به جبابت خراسان

در ميان پادشاهان عجم از سلسله هايي كه . دوبار بيست ميليون درهم به خزانه حمل مي شد
زيرا اينان نژاده و . پادشاهان را از يكديگر به ارث مي برند، حكمراناني مانند سامانيان وجود ندارد

. يان سرزمين هاي اسالمي شهري زيباتر از بخارا نديده و نشنيده امدر م... كريم االصل هستند
مردم بخارا به حسن طاعت و فرمانبري از حاكمان . ... بخارا و سمرقند يكي از جنات اربعه است

به همين سبب اميران، آنجا را براي اقامت . معروفند و كمتر اتفاق اوفتد كه با حاكمي مخالفت كنند
)201-202ابن حوقل، ص . (راءالنهر ترجيح مي دهندبر ساير جاهاي ماو

ابوعبداهللا محمد مقدسي، ديگر جهانگرد و جغرافي دان ژرف نگر اسالمي، در گذشته در اواخر 
سده چهارم كه روزگارش با اوج و افول سامانيان همزمان بوده و از سراسر قلمرو آنان ديدن كرده، 

ران ناميده و يادآور شده است كه آنجا از بهترين سرزمين هاي خراسان و ماوراءالنهر را خاو
. سرزمينهاست كه بيش از همه دانشمند دارد

در آنجا دينداري درست، . جايگه نيكوكاري، مركز دانش و پايگاه استوار اسالم است
سمرقند مركز «: مقدسي مي گويد. دادگستري راستين، دولت پيروز و كشورداري هموار است

اين شهر در اين زمان . شاهان ساماني تنها براي تبرك از سمرقند به بخارا آمدند. ماوراءالنهر است
شهري كهن، ثروتمند، بزرگوار، زيبا، دلگشا و برخوردار از رفاه و ساختمانهاي بلند ) عصر سامانيان(

بخارا . فرقه هاي اسالمي در آنجا مجالس درس بسيار دارند. و استوار و به هم پيوسته است
 سامانيان، ديداركنندگانش را شگفتي مي افزايد و براي شهروندانش توانا، شادي آفرين، اميرنشين

اينجا پايگاه شاهان . توده مردم اين ديار، در ديانت فقه و در دانش اديبند. مرفه و سازگار است
 در .سامانيان مناقب بسيار دارند... مسلمان و جايگاه دانشمندان و اندرزگويان و مفسران بزرگ است

ايران اين . فرهنگ اين خاندان چنانست كه دانشمندان را در برابر شاه وادار به زمين بوسي نكنند
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شاه اين مجالس را با . خاندان در شبهاي آدينه ماه رمضان، نشستهاي گفت و شنيد برپا دارند
هرگاه بخواهند كسي يا صدري از صدور را . پرسش مي گشايد، سپس ديگران سخن آغاز كنند

همواره يكي از بزرگترين و فرزانه ترين فقيهان را به باال . رافراز دارند، او را با خود برخوان برندس
» .بركشند و نيازهايش را برآوردند و فتوا از راي او صادر كنند و كارها را با صالحديد او انجام دهند

)401-407ص /2، 1361مقدسي، (
مورخان و جغرافيدانان اين دوره درباره اوضاع اين بود گزيده اي از سخنان مقدسي و ديگر 

فرهنگي و علمي سامانيان و سيره دانش دوستي آنان و مزاياي زمان و مكان آنان و از آنگاه كه 
دست بوسي در دستگاه حكمران چاپلوس و ستايش پذير رواج يافت و شاعران و دانشمندان، 

ش و دانشمندان از راه به بيراهه رفت سراسر ستايشگر فرمانروايان خودكامه شدند، آداب و آيين دان
ديار و دوراني كه اين دانشمندان چينش ستوده اند، سالهايي است كه سراسر ايران بويژه سرزمين 
خراسان آراسته به وجود بر دانشمندان، وزيران، اديبان و نخبگان علوم و معارف سامانيان از جمله 

 ظاهري از خليفه عباسي، به فرهنگ ملي و آداب ايران حكمرانان مسلمان بودند كه با وجود اطاعت
.باستان و گذشته نياكان خود عالقه و دلبستگي فراوان داشتند

يكي از بزرگترين اقدامات علمي و فرهنگي سامانيان، ايجاد نهادهاي آموزشي چون مسجد و 
. ني نداشته استمدرسه و كتابخانه بود كه مانند آنها در دوره هاي پيش تاريخي، پيشينه چندا

داشت، در حكم نخستين دانشگاه هاي » جامع«مساجد كه در شهرهاي بزرگ آن زمان عنوان 
غنيمه، . (جهان اسالم بود كه توده مردم آموزش هاي آغازين ديني را در آنجا فرا مي گرفتند

تاسيس مدرسه فارجك بخارا و مدرسه بيهقه از جمله نخستين مدارس اسالم). 49-55، ص 1364
و از بزرگترين نهادهاي آموزشي شافعيه خراسان در عهد سامانيان است كه در آغاز سده چهارم در 

بنيانگذار و مدرس اين مدرسه، امام ابوالحسن محمدبن ). 124: 1365فراي، . (نيشابور ساخته شد
. بود) 329م، (مفتي شافعيان خراسان و از نزديكان وزير ابوالفضل بلعمي )  ق324م، (شعيب بيهقي 

). 158، ص 1317ابن فندق بيهقي، . (در اين مدرسه، مذهب شافعي و ادب عربي تدريس مي شد
مدرسه مالكيه نيز كه منسوب به ابواسحاق ابراهيم بن حمزه معروف به قطان و از مالكيان معروف 

ي آخرين اواخر سده سوم نيشابور بوده، از ديگر نهادهاي آموزشي عصر سامانيان بوده كه بنابر قول
از آنجايي ذكر ). 40، ص 1339خليفه نيشابوري، . (پايگاه آموزشي مالكيان در نيشابور بوده است

همه نهادهاي آموزشي در اين دوره به درازا مي كشد و ما را نيز تنها سر پرداختن به آنها نيست، 
به يكي از اهداف خالصه وار به نام چند مدرسه و آموزشگاه هاي رايج اين عصر اشاره مي كنيم تا 

.اين مقاله كه همانا بررسي سيره دانش دوستي سامانيان بوده نزديك شويم
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مدرسه ).  ق335م، (مدرسه و دارالحديث امير ابواسحاق ابراهيم بن سيمجور، والي نيشابور 
)  ق429م، (صابوني نيشابور كه محل درس و وعظ و تدريس و تفسير ابوعثمان اسماعيل صابوني 

ندان حنفي مذهب زمان سامانيان بود و نيز مدارس مسجد جامعه عتيق نيشابور و چند تن از دانشم
در شهر كهن توس، .  نيشابور در عهد سامانيان بوده است-مسجد و مدرسه ديگر، از جمله مدارس

مسجدي بيمانند بود كه از ) ع(زادگاه فردوسي و نيز مشهد امام هشتم شيعيان حضرت امام رضا 
مسجد جامع بزرگ شهر تابران توس نيز مدرسه . يگاه هاي مهم آموزش هاي شيعي بودمراكز و پا

ص /2، 1361مقدسي، . (اي به نام حاتمي وجود داشت كه از مراكز عبادي آموزشي آن دوره بود
488-459.(

در اين زمان در خراسان و ديگر واليات ايران به هر كجا كه رويم، انبوهي از مراكز علما و 
و دانشمندان و وزيران ادب پرور را ) چون كتابخانه فار جك بخارا(و كتابخانه هاي بزرگ آموزشي 

مي يابيم كه اشاره اي ولو كوتاه به يكايك آنها از حوصله اين نوشتار بيرون است اما يادآور مي 
شويم كه سير علم و انديشه كه آغاز آن در سده هاي دوم و سوم هجري بود، فراز و نشيبي در 

ط مختلف دنياي اسالم داشت و در عصر سامانيان آنچنان بالنده و درخشان شد و به اوج رسيد نقا
فارابي، زكرياي رازي، رودكي، ابن : كه دانشمندان و اديبان و عارفان و شاعران بي مانندي چون

سينا، ابوسعيد ابي الخير، عبداهللا جيهاني و سرآمد همه آنان، فردوسي توسي از جمله نوابع و 
نخبگان علمي بودند كه زادگاه و خاستگاه و پرورشگاه فكري و علمي آنان خراسان بزرگ يعني 
مركز حكومتي سامانيان بوده و آثار بازمانده از آنان در هر زمينه اي از دانشهاي بشري كه نوشته 

.شده از منابع اصيل و كهن و برخوردار از نوآوري بوده است
كه به دسته بندي ) ، ق339م، (بي، افزون بر ابونصر فارابي از ميان اين بزرگان علمي و اد

علوم پرداخت و ضمن برشماري دانشهاي مشهور، خالصه اي از مباحث هريك را ترسيم كرد كه 
از ان پس هريك از آنها به عنوان رشته اي از رشته هاي دانش بشري در مراكز آموزشي مورد 

، تني چند از دانشمندان از جمله خود فردوسي از )39، ص1364فارابي، (تعليم و تعلم قرار گرفت 
.صاحبنظران در زمينه مسائل آموزش و پرورش بوده اند

. فردوسي كه خود باليده و پرورده عصر سامانيان بوده از دهگان زادگان نژاد به شمار مي رفت
 سده هاي نخستين دهگانان كه نماينده و يادگار از خاندانهاي كهن ايران پيش از اسالم بودند، در

اسالمي با برخورداري از پايه هاي علمي و مباني فرهنگي و تسلط بر امور ديواني پايگاهي واال 
اين طبقه ضمن نگاهباني ميراث دانش و فرهنگ . داشتند و مورد نياز اميران و سالطين بودند

. اساسي داشتندنياكان خويش و احياي زبان و ادب فارسي در ترويج علوم و معارف اسالمي نقش 
).39-1356:42محمدي، (
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مي توان گفت بزرگترين عامل خوشبختي و موفقيت سامانيان در فرمانروايي آنها شعور آنان 
در شناخت مراتب علمي و كارداني بزرگان زمانشان بود كه از تجربيات كشورداري و دانش و 

 اين سياست در خلق و فرهنگ بزرگ مردان سياسي و اجتماعي عصر خويش بهره مي گرفتند و
خوي آنان جاي گرفته بود كه در دست زدن به هر كاري با استادان كارآمد رايزني مي كردند 

همين امر موجب گرديد كه روزگار بيمانند سامانيان روزگار پديده نوين ). 266، ص 1383كسائي، (
علمي و رونق فضاي عرصه را براي شكوفايي . علمي در تمام رشته ها و بسياري از زمينه ها شد

ادبي فراهم ساخت و به افكار و انديشه ها مجال شكفتن داد و از پرتو اين فضاي علمي و سياست 
ابوالقاسم حكيم : خردمندانه آنان، نامداران و بزرگاني در عرضه عرفان و تصوف ظاهر شدند مانند

م، ميانه (اق بخاري ، ابوبكر اسح)م، ميانه سده چهارم(، ابوالفضل سرخسي )342م، (سمرقندي 
نويسنده كتاب التعرف و مستملي بخاري نويسنده قوت القلوب، در زمينه تاريخ و ) سده چهارم

تفسير كساني چون محمدبن جرير تبري، ابوزيد بلخي، در علوم فلسفي، حكمي و طبي نيز 
دايه ه«دانشمنداني به نام چون اخويني بخارايي نويسنده كتاب كهن در زبان فارسي به نام 

زكرياي رازي، ابوعلي سينا و بسياري ديگر كه در همين مقال ذكر خيرشان » المتعلمين في الطب
در علوم ادبي و لغت و تاليف فرهنگنامه ها نيز مفاخري به وجود آمدند چون ابومنصور ازهري . رفت

ن زوزني و حسي» الصالح«، جوهري فارابي نويسنده »التهذيب في اللغه«نويسنده ) 398م، (هروي 
و ابوعبداله محمدبن احمد خوارزمي كه كهنترين » شرح معلقات سبع«صاحب كتاب ) 374م، (

گذشته از همه اين موارد، درخشش شاعران . نوشت» مفاتيح العلوم«دانش نامه علوم اسالمي را به 
به بزرگ فارسي گو نيز در اين زمان بيمانند است، تا جايي كه عصر ساماني سرآغاز شعر فارسي 

مسعودي مروزي، رودكي سمرقندي، ابوطيب مصعبي، ابوالمويد : شاعراني چون. شمار مي رود
بلخي، ابوشكور بلخي، دقيقي توسي، كسائي مروزي و فردوسي توسي زاييده و باليده عصر 

.سامانيان بوده اند
ديشي از نظر فضاي سياسي و تفكرات مذهبي هم بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه آزاد ان

و تحمل عقايد و گرايش هاي گوناگون از سوي سامانيان، واقعيتي انكار ناپذير بود كه مانندش را 
پس از آن در هيچ دوره تاريخي ديگر نمي توان يافت، تا جايي كه در ديار حكمراني سامانيان، 

آزادانه مسلمانان اهل تسنن، پيروان اديان زرتشتي، مسيحي، يهود و مذاهب اهل تشيع و زندگي 
اي داشتند و از مجادالت فراوان مذهبي و فرقه گرائي هاي عصر غزنوي و سلجوقي در اين دوره 

به گونه اي كه خاندان شيعي مذهب آل بويه و ديليمان در همين ). 267همانجا، (هيچ خبري نبود، 
ور دوره روي كار آمدند و آزادانه حكمراني مي كردند، همچنين، مكتب كالمي اشعري با ظه

ابوالحسن اشعري و ظهور عبيداله مهدي در مصر و تشكيل حكومت فاطميان شيعه مذهب هفت 
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امامي كه بنيانگذار جامع االرهر مصر در سده سوم بودند، از ديگر دستاوردهاي آزادمنشي 
با توجه به همدلي حكمرانان ساماني با دانشمندان و اديبان و فضاي امن و . فرمانروايان ساماني بود

، ص 1362متز، (امي كه براي آنان فراهم گشت، خراسان به بهشت دانشمندان معروف شد آر
نام گرفت و ذكر جميلش تا پيش از » قبه االسالم«و بخارا، مركز فرمانروايي سامانيان ) 202-201

حمله مغول به بغداد عباسيان، آنجا را آنچنان تحت الشعاع قرار داد و روزگار بيمانندش، خاطره 
ين آن شهر را در نظم و نثر شاعران و نويسندگان برجاي نهاد چنانكه برايش اين گونه شير

:سرودند
كجا مير خراسان است پيروزي آنجاستــروز به هر حـالي بغداد است                     ام

)71، ص 1373رودكي، (
ت هر كانش بودــارايي اســـپس بخود ـارا منبع دانش بـــن بخـــاي

)3/3791، ص 1363ولوي، م(
ا و سامان بودـابهـــچنين نبود جهان ببه وقت دولت سامانيان و بلعميان 

)71، ص 1368كسائي مروزي، (
وال و سامان ـــهمه ديگر شده است احخراسان زان سامان چون تهي شد 

)ناصرخسرو(
براي زبان و ادب روش نيكوي سامانيان در رويكرد به دانش و دانشمندان و اهميتي كه 

دوران زرين «فارسي قائل شدند، روندي پويا و نويني را به وجود آورد به گونه اي كه اين عصر را 
ابتكار آنان در فارسي كردن ). 285، ص 1383كسائي، . (مي دانند» فرهنگ و تمدن ايران اسالمي

زشمند نظم و نثر فارسي متون ديني و ادبي، تجديد حيات زبان فارسي را همراه با پيدايش آثار ار
. موجب گرديد كه نقطه اوج آن نظم شاهنامه و بيان تاريخ ايران باستان به زبان شيرين پارسي بود
اميران ساماني به جهت گسترش و تجدد زبان فارسي در ابعاد سياسي، اداري و آموزشي تالش 

رسي، راه را براي ورود زبان فراوان كردند و برآن شدند تا با ترجمه آثار علمي و ديني به زبان فا
فارسي به قلمرو علوم و معارف اسالمي فراهم سازند و چنان شد كه اميران ساماني و وزيران با 

.كفايت آنان، براي اين كار اهتمام مي ورزيدند
بعنوان مثال امير منصور بن نوح ساماني به تشويق وزير فرهيخته او ابوالفضل بلعمي براي 

تبري از عربي به فارسي از پيشوايان مذهبي ماوراءالنهر فتوا خواست كه اين ترجمه تفسير بزرگ 
امر رويدادي بزرگ به شمار آمد و ترجمه اين اثر سترگ در آن زمان مهمترين رويداد علمي و ادبي 

به ... بود و باب تازه اي براي نگارش آثار بزرگ علمي و تاريخي عرفاني و ادبي و تفسير قرآن و 
چنانكه كتاب كليله و دمنه در ) 126-1/127، ص 1372محمدي ماليري، . (ي گشودزبان فارس
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همين دوره از عربي به فارسي درآمد، تاريخ و تفسير تبري به فارسي ترجمه شد و به تاريخ بلعمي 
دامنه . شهرت يافت، دانشنامه عالئي و رساله حي بين يقظان از ابن سينا به فارسي نوشته شد

رسي از خاور تا باختر ايران چندان فراگير شد كه نوشته اند در ماوراءالنهر حتي نماز و كاربرد زبان فا
).67، ص 1363نرشخي، (آيات قرآن را به زبان فارسي مي خواندند 

نتيجه 
كوتاه سخن اين كه از پرتو آزاد انديشي سامانيان و روحيه تسامح مذهبي آنها و نيز پاسداشت 

ن و ارجگذاري به مقام علمي و ادبي آنان و عشق و عالقه به هويت ملي جايگاه دانش و دانشمندا
و زبان فارسي و پافشاري به حفظ آن و عدم دخالت فرمانروايان ساماني در كارهاي نخبگان و 
فرهيختگان، اين دوره از تاريخ ايران را آنچنان پرآوازه و زبانزد همگان كرد كه مانندش را در ديگر 

.كمتر مي توان يافتدوره هاي تاريخي 
در اين زمان نه از مبارزات مسلحانه و نظامي طاهريان و صفاريان با خلفاي عباسي خبري 
بود و نه از جنگها و تعصبات مذهبي و استبداد سياسي زمان عزنويان و سلجوقيان اگر بخواهيم 

 دوره ادبي و عوامل اين رخداد بزرگ تاريخي را ريشه يابي كنيم، مي توانيم گفت كه نهضت اين
علمي بودند و دليل شكوفايي آن، ادامه دفاع از هويت ملي و استقالل سياسي ايرانيان بود كه در 
سالهاي آغازين ورود اسالم به ايران پا گرفت و از جمله آنها نهضت شعوبيه را مي توان نام برد و 

در زمان . يراهه نرفتاگر چه در اين زمان تا اندازه اي با سياست آميخته شد، ولي هرگز به ب
سامانيان استعدادها مجال شكوفايي و بروز يافت و مهر سكوت و بي اعتنائي از دهانها برداشته شد 
و زبانها در بيان برداشتهاي گوناگون آزاد گرديد و از بركت اين شيوه پسنديده بذر آزادي بار داد و 

ر اين زمان از بيشترين امنيت و فضاي سياسي و فرهنگي خردگرايانه شد و سرزمين كهن ايران د
.آباداني و رونق علمي و رفاه مطلوب اجتماعي برخوردار بود

پايان اين گفتار، يادآوري و تاكيد اين سخن سعدي بزرگوار در باب هشتم گلستان است كه 
پادشاهان به صحبت خردمندان از . ملك از خردمندان جمال گيرد و دين از پرهيزكاران كمال يابد«

).170، 1386سعدي، (» .حتاج ترند كه خردمندان به قربت پادشاهانآن م

منابع 
دار مكتبه بيروت، ايران در صوره االرض )بي تا(ابن حوقل، ابي قاسم بن حوقل النصيبي-1

.الحياه



مجموعه مقاالت
٢٦٣٨

 تصحيح بهمنيار، تهران، فردوسي، چاپ تاريخ بيهق،)1371(ابن فندق بيهقي، ابوالحسن علي-2
.دوم
، تهران، المساك و الممالكف ترجمه ايرج افشار)1347(بواسحاق ابراهيماصطخري، ا-3

.بنگاه ترجمه و نشر كتاب
.، زندگي، انديشه و شعر او، تهران، توسكسائي مروزي)1368(امين رياحي، محمد-4
، از حاكم ابوعبداهللا نيشابوري، تصحيح تلخيص تاريخ نيشابور)1339(خليفه نيشابوري-5

.ران، ابن سينابهمن كريمي، ته
.، براساس نسخه سعيد نفيسي، تهران، نگاهديوان)1373(رودكي سمرقندي، جعفربن محمد-6
سين يوسفي، تهران،  به تصحيح غالمحگلستان،)1368(سعدي شيرازي، مصلح الدين-7

.خوارزمي
تر نوراهللا كسائي،، ترجمه دكتاريخ دانشگاه هاي بزرگ اسالمي)1364(غنيمه، عبدالرحيم-8

.تهران، يزدان
.ن خديوجم، تهران، علمي و فرهنگي، ترجمه حسياحصاء العلوم)1364(فارابي، ابونصر محمد-9
 چاپ سوم، ، ترجمه محمود محمودي،بخارا دستاورد قرون وسطي)1365(فراي، ريچارد-10

.تهران، علمي و فرهنگي
.نشگاه تهران، تهران، دافرهنگ نهادهاي آموزشي ايران)1383(كسائي، نوراهللا-11
اوتي ، ترجمه عليرضا ذكتمدن اسالمي در قرن چهارم هجري)1362(متز، آدام-12

.قراگوزلو، تهران، اميركبير
.، تهران، يزدانتاريخ و فرهنگ ايران)1372(محمدي مالير، محمد-13
، احسن التقاسيم في معرفه االقاليم)1361(مقدسي، شمس الدين ابوعبداهللا محمد-14

.نقي منزوي، تهران، مولفان و مترجمانترجمه علي
.، به تصحيح نيكلسون، تهران، اميركبيرمثنوي)1363(مولوي، جالل الدين محمد-15
: به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهرانديوان،)1356(ناصر خسرو قبادياني-16

.دانشگاه تهران
مدبن نصر قباوي، تصحيح  ترجمه احمدبن محتاريخ بخارا،)1363(نرشخي، محمدبن جعفر-17

.مدرس رضوي، چاپ دوم، تهران، توس
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*كمارراجندردكتر

فردوسياندرزوپند

چكيده
 در ادبيات فارسي شاهنامه فردوسي بي مثال است و آن هم از كميت و هم از جهـت كيفيـت                    

. ميتوان گفت كه شـاهكار ادبـي جهـان بـه شـمار مـي آيـد           . بزرگترين اثر منظوم فارسي مي باشد     
فردوسي در ضمن گفتن داستان هاي پادشاهان و پهلوانان در مورد آداب زنـدگي و دنيـوي سـخن                 
رانده و در ميان آن پند و اندرز گنجانيده است كه در خواننده تـاثير مـي باشـد و شـاهنامه را ابعـاد                     

.گوناگون بخشيده است

 راه راست، آز، مرگ، فردوسي، نصيحت، اندرز،پند: كليد واژه ها

مهمقد
هويداست كه فردوسي در شاهنامه سخن از پادشاهان پرداختـه اسـت و در هـر بـاب زنـدگي                    

در ميان نقـل كـردن داسـتان هـايي از پادشـاهان،             . دانايي خود را به معرض نمايش گذاشته است       
عاشقان، و جنگ آوران فردوسي به هر جايي مناسب توسط قهرمانان و از طرف خود به خوانـدگان                  

. اندرز مي دهدشاهنامه پند و
پند و اندرز هايي كه در هر مورد چه از جانب خود چه از قول ديگران راجع به خدا ترسـي و  «

ميدهد، در كتابي مثل شاهنامه كه اساساً سخن را دادجويي و عدالت گستري به سالطين و بزرگان
» .ه تعجب نيـست روي با پادشاهان است، امري طبيعي است و فراوان بودن اين قبيل اشعار هم ماي 

)سي و سه: 1321فروغي و يغمايي، (
فردوسي هر موقعي كه مي بيند پادشاه يا افسر مقام بلند بـي راه روي شـده اسـت يـا وظيفـه           
خودش را به خوبي انجام نمي دهد يا سيرت و رفتارش با مردم درست نيست چنـين مـوقعيتي را از      

با مردم و زيردسـتان بـا نرمـي و مهربـاني           دست نمي دهد و فوري به او نصيحت مي كند كه بايد             
.رفتار كند

او تقريبا در هر باب زنـدگي شـعر   . چنين نوع اشعاري در شاهنامه فردوسي چند هزار مي باشند    
پندآموزي گفته است از جملـه خداپرسـتي، معـارف، از مـذمت دروغ و فريـب، محـسنات راسـتي،                      

* دهليدانشگاهعضو هيات علمي 
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فتار درست، آز و حرص، شـتاب زدگـي، قناعـت و            وفاداري، بردباري، مشاوره با دانايان و بزرگان، ر       
خرسندي، مرگ، بذل و بخشش، پوزش، نام نيك و آبرومنـدي، احتـراز از جنـگ و عيـب، رحمـت                

اگـر چنـين اشـعاري از شـاهنامه         . آوردن بر اسير و غالم و عاجز، عيب غرور و تكبر و خودخـواهي             
در زير چند نمونه اشـعار پنـدآموز    . دگزيده شوند مي توان با آنها يك كتاب سودمند پندي تاليف كر           

:نقل مي كنم

پند و اندرز فردوسي
آشكار است كه فردوسي در شاهنامه داستان از پادشاهان و پهلوانان و قهرمانان نقل مـيكن و                 
ناگزير است كه صحبت از جنگ نشود و وقتي جنگ مي گردد در نتيجه آن جز تباهي و خسارت و                    

مطلب عمـده شـاهنامه مـي باشـد و       » مرگ« نظر مي رسد كه      به. مرگ چيزي به دست نمي دهد     
هـر وقـت بليـه و مـصيبتي         «. مرگ بر همه چيز غلبه مي كند، چه پيروز باشد چه شكست خـورده             

عارض مي شود و مخصوصا هر جا كه مرگ كسي را فرا ميرسد تخلف نميكند از اينكه بـي وفـايي     
) سـي و پـنج    : 1321فروغي و يغمـايي،     (» .ردروزگار و فاني بودن انسان را متذكر شود و عبرت گي          

فردوسي سراسر شاهنامه از مرگ در هر باب تعريف نموده است و انسان را پند و اندرز ميدهـد كـه                
در مـورد  . مرگ در اين دنياي فاني حتمي است، بنا بر اين نبايد ازش خوف و تـرس داشـته باشـيم           

:مرگ به انسان پند ميدهد، ميگويد

)1321:65فردوسي،(انـــغمديگروشاديروزيكيسانونـآيياستچنينراانــجه
)65:همان     ( زمين را به جز گور گهواره نيستاره نيستـچمانبه پروردن از مرگ

)52:همان(كه چرخش همي نشكردديديكهر بگذردـد ديگـــدر آيـــي انـــيك
)119:همان(را غم خورد؟ــردم چــخردمند مز هم بگذردــران نيــن و بــريـــب

)191:همان(و تيمار و پاكاستترسجايهمهاكـوي خــز خاكيم و بايد شدن س
)215:همان(به جز تنگ تابوت جاي تو نيستو نيستـمرنجان روان، كين سراي ت

)225:همان(اره نيستــر نيز پتيـز تــو زو تيمگر مرگ كز مرگ خود چاره نيست
)373:همان(ه دوزخ درند ار بهشتــدانم بــنن و خشتـــاليــ دارند بهمه خاك

)458:همان(اره نيستــچ پتيــري هيــز پيچو دان كه از مرگ خود چاره نيست
)458:همان(د؟ـببودن چه داري تو چندين اميوي سپيدـرگ مـــام است از مــپي
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با انسان اظهار دلسوزي و همدردي كرده پس از تعريف مرگ و ممات، فردوسي راجع به مرگ      
:اشعار پند آموزي مي سرايد

و فرياد چيستداد، اين همه بانگزداد چيستـاگر مرگ دادست بي
تو را راه نيستدرـرده انــدين پــبان تو آگاه نيستــاز اين راز ج
)1321:120فردوسي،(باكوتـرتـفواـــرنــبزداردــنون آتش هولناكــدم مرگ چ

)276:همان(دو شاد بودن بسيـــد بـــايـــنبي بر كسيــكه گيتي نماند هم
)370:همان(ايد اين درد و اندوه و رنجــرا بــچجـهمه رفتني ايم و گيتي سپن

)371:همان(ردـي بشمــــا همــانه دم مــزمر كسي بگذردـكه اين روز بر ه
چنگزـگ آور تيـان شير جنــمهامون پلنگـبدريا نهنگ و به ه

)441:همان(رگـي باشد، ايدر بدن نيست مـيكد مرگـهمان پشه و مور در چن
)442:همان(ذرد ز آسمانـر نگــده بــكسي زند زمانـــر آيــفراوان بماني، س

هن ديگر آيد نوــردي كــو گـــتر راه روــراي سپنج است بــس
د گر چردــزل چمــاني بمنــــزمر بگذردد ديگــدر آيــي انــيك
در آيد سر مور و پيلـاك انـــبه خرخيزد آواز طبل رحيلـــو بــچ

)535:همان(م نيكي نبايد كشتـــز از تخـــجخاكست و خشتتوجايسرانجام
)231:همان(چ كسـابد از آن هيــايي نيـــرهخاكست و بسبهرهسرانجام از او

در مورد خرد و دانايي به مردم نصيحت ميكند كه كوشـا باشـيد كـه هـر جـايي كـه               فردوسي  
آموزش بدست شان برسد، بياموزند و خود را دانا سازند تا دشواري ها و مشكل هـاي زنـدگي را بـا               

هيچ كس به اندازه فردوسي معتقد به عقل و     «. آساني حل كنند، خواه هر چه رنج و غم در راه باشد           
)پنجوسي: 1321يغمايي،وفروغي(».تشويق به كسب علم و هنر ننموده استدانش نبوده و 

:بالفاصله بعد از توحيد، به ستايش عقل مي پردازد و مي گويد
)1321:1فردوسي،(ودــا بـــر برنـــش دل پيـبدانودــا بـــر كه دانـــتوانا بود ه

ودــــداران بــمو ناــــرد زيـخودــاران بـــر يــخرد افسر شي
گردد از كرده خويش ريششـدلشـرد را زپيــكسي كو ندارد خ

بي چشم شادان جهان نسپوريتوبنگريجان است چون خردچشم
ويــان ننغــك زمــآموختن يازز هر دانشي چون سخن بشنوي

نــه بــابد بــبداني كه دانش نينــاخ سخـچو ديدار يابي به ش
خود رنج بردن بدانش سزاستكهرنج اندر آري تنت را رواستـب
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2:همانجــرده رنــنيابد كسي گنج تا نببرنج اندرست اي خردمند گنج
40:همانشيــر دانشي رامــــابي ز هـبيشيــر دانــبياموز و بشنو ز ه

225:همان بسيي ز رنجشـي و پيچـبكشر كسيــهنر آنكه آموزي از ه
370:همانك و بد بگذردــد كاين نيـبدانيهرآنكس كه داري راي و خرد

477:همانان همي خواهي افروختنـاگر جنـاني مياساي زآموختـــــزم
شيـــافزايدم رامــد بيــــبگويهر آنكسكه دارد به دل دانشي

510:همانا بدندـــر و توانــن، دليـبه گفتآنكسكه دانا بدنداز ايشان هر

فردوسي ميگويد، وقتي تو باسواد ميشوي، پس گرانقدر و ارجمند خواهي گشت و مردم بـه تـو      
:حرمت خواهند گذاشت و چند تا سود ميبري، در اين مورد شعر مي سرايد

ار ها بنگردـسرمايه ي ككه دارد روانش خردهرآنكس
)402:همان(گان ارجمندــبنزد گرانمايدــم بلنبزرگي و گردي و نا

سخن را زدانندگان بشنويباموختن چون فرو تن شوي
)511:همان(به دانش، بزرگ و توانا بودودــفروتن بود شه كه دانا ب

)524:همان(ز گويندگان بر در شاه بودهر آنكسكه ازدانش آگاه بود

ين دنياي فاني طوري زي كه از هر چيز بينياز باشي زيـرا             فردوسي به مردم پند ميدهد كه در ا       
بنابر اين خود را چنان مستغني ساز كـه  . اين چخ و دنيا به آساني برطرف خود، كسي را راه نميدهند    

. هيچ خواهش نداشته باشي، زيرا در اين گيتي هر موجودات ثبات نـدارد و مـداوم تغييـر پذيراسـت                   
فردوسي در اين باب ماند يك فيلسوف نصيحت مـي          . چ تاثير نپذير  بنابر اين تو از خوشي و رنج هي       

:كند

)1321:27فردوسي،(ستـدل از مهر گيتي ببايدت شيكي پند گويم ترا من درست
كسي را بجان خود امانكه ندهدافالك را ندانم چه دارد گمان

 ننگرديــي دمــدرو جز بخوبي را اگر سالها پروردـــــكس
)30:همان(انـاز آن پس بتازد بر او بي گمچو ايمن كند مرد را يك زمان
)52:همان(يكي خوار و ديگر تن آسان بودسراي سپنجي بدين سان بود

)119:همان(ون و چرا سوي او راه نيستــبچنيستآگاهگردشدان كزينچنان
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)155:همان( آسان و ديگر برنجي زو تنــيكن است رسم سراي سپنجــچني
)157:همان(د بسي سودمندــي نباشــسپنجراي سپنجي مبندــدر ســدل ان

)510:همان(ان باشد و رنج تنـه تيمار جــكه مكن خويش تنــبنايافت رنج
)224:همان(ر بديگر بدادــــدست سپــز يكازو نهادـت ســجهان راچنين اس
ردارخويش از تو دارد نهانـكه كم جهانن و رســچنين است آيي

ي نيازي كندــزي و از بــــز تيازي كندــو در پرده بـا تـكجا ب
)238:همان(ار از رازــــاز آشكــه دانيم بـچگ آزـم و در چنــج درازيـرنــب

)291:همان(ن بپشتــي پشت زين و زيــگهن است رسم سراي درشتــچني
)351:همان(ا راي نيست پايـــر كار بــبه هود رايــفرين را دگر بان آــجه
)231:همان(ردم چرا غم خوردـــد مــخردمني بگذردــر ما همـد و نيك بــب

ردد گمانـــش كژ گـد دلــبپيچي را زمانـد كسـه آيــكبچيزي
)441:مانه(ر نهانــــد گشادن بما بـنخواهان، جهانـــت كار جهـچنين اس
)458:همان(ي؟ـر خيره چه بويي همــگل زهجويي همي؟چهكوششرابهجهان

تو كوشا باش كه در زندگي خـودت بـه راه   ! فردوسي به خوانندگان خود پيامي مي دهد كه اي  
راستي و صداقت گام زن باشي زيرا راه راستي يعني مسلك خدايي ميباشد و از ريا كـاري و دروغ و          

فردوسي در ضمن  داستان هاي پادشاهان و قهرمانان چنـدين بيـت    . پرهيز داشته باش  جفا و طمع    
: در اين خسوس سروده است كه مردم را به راه راستي پند و اندرز مي دهد

سراي ي بديگرـيابي مزدــهمپاك راي ور باشيـگر دادگوــت
)1321:120فردوسي،(ريني جز از آفـز هر كس نياباشي و پاكدين ـر بــر دادگــاگ

)182:همان(ود آشكار و نهان ـــــا بــتوانبر نيكويي در جهان هر آنكسكه
)209:همان(آيدش خويشبنده و بختجهاندش ـيكي بد كند نيك پيش آي

)266:همان(اد ـرند يــز نيكي نگيــاز او جسخن داد داد كه هر كسكه اندر
)247:همان(ژي و كاستي ــد ز تو كـنخواهم راستي ـداوند هستي و هــخ

)276:همان(ي ــي و كاستـود كمـز كژي باشد و راستي ــمي بهنر مــرد
)357:همان(نه پيچي سر از شرم روز شماربگيتي چنان زي كه از كردگار 

)504:همان(درون كاستي ـداد انــايد بــنبردمي بايد و راستي ــه مــهم
)510:همان(ز سستي دروغ آيد و كاستي يرو بود مرد را راستي ز ن
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فردوسي براي الهام كردن مردم به راه راستي و افعال نيك و درست در داسـتان سـكندر مـي                    
:گويد

اند ايدر سخن ـد و مــشدرــسكنراي كهن ــــم ســاست رسچنين
ي بمشتـــ گيتنگر تا چه دارد زادشا را بكشت ــو شش پچو او سي

شد آن شارسان ها كنون خارسان ارسان ــايه ده شـر آورد پر مــــب
اق و بس ـسخن ماند از او اندر آفاست كسنجستههرگزآنكهجستـب

)1321:461فردوسي،(نــچو از برف و باران سراي كهران نگردد سخن ــسخن به، كه وي

:مي فرمايد»  و گرفتاري ضحاكرزم فريدون با ضحاك«فردوسي در باب 

سخن را چنين خوار مايه مدارادگارـسخن مند از تو همي ي
ز مشك و ز عنبر سرشته نبود ود ــه نبــفريدون فرخ فرشت

)16:همان(تو داد دهش كن فريدون تويي داد و دهش يافت آن نيكويي

يكـي از آنهـا بـي راه        . حت ميكنـد  فردوسي تقريبا راجع به هر مسايل زندگي در شاهنامه نصي         
او به مردم لوطي و اوباش و جنايت كار پند ميدهد كه راه گنـاه را تـرك كـن و بـه راه                     . روي است 

او فشار مي آورد كه به راه صداقت گـام         . راستي و ايمان قدم بگذار و ايمان و ديانت را از دست نده            
براي جنايت كار ها چنـد تـا اشـعار پنـد           فردوسي در اين مفهوم     . زن باش تا وقت آخر آسوده باشي      

:آموزي گفته است

)3:همان(تو را دشمن اندر جهان خود دلستراه خطا مايلست ــر بــت گــدل
)34:همان(ود ـــزدان و از منش نفرين بــز يبودهر آن دين ور، كو نه بر دين

)80:مانه(ت ـنخسرش سوي پستي گرايدـسرده و بس سست ــشود برگ پژم
رزنش ـدت سـد آيـــرخ بلنـــز چاشي و بد كنش ــو اگر بد نهان ب

)100:همان(ردــــر آورد گــاد و بـز ديو و ز بچه كرد سزاي گنه بين كه يزدان
)276:همان(ردي ــــد و بخــايـزدي بــره ايدي ــان بــدن كمـد كشيـايــنب
)364:همان(د رسدـر بد كنش، بـــرجام بــفبويي بداني كه از كار بدـو جـــچ

)476:همان(كه هست از پس هر فرازي نشيبادن دل اندر فريبـايد نهـــنب
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)478:همان(ردمان نشمرد ــردمندت از مـــخره گردد هوا بر خرد ــو اگر چي
د با تن خود كندـــام بــرجـــبفديشه بد كندــه انــهرآنكسك

ي بر گواـوانگــد ديـــواهــــنخردد هوا ـچيره گو اگر بر خرد 
)504:همان(ك تر ــي راه باريــوي راستـــساريكي تر ــو را راه تــبه كژ ت

فردوسي به نفر هايي كه در هر كاري عجله ميكنند، پند و اندرز مي دهد كه نبايد در هر كاري   
ان مي باشدو هميشه امكـان دارد كـه در آن   تعجيل داشته باشيم زيرا كار تندي و شتاب عمل شيط      

بنا بر اين هر كاري يا وظيفه يي كه بر عهده داري پس از غور و فكر عميـق آن را                    . اشتباهي بشود 
:در اين امر سراسر شاهنامه چند تا شعر گفته است. انجام ده و نبايد دوچار مشكل شوي

تا به بنانديش و بنگر ز سر ـبين ـدي مكــار تنــندانسته در ك
)31:همان(ردـام ننگ و نبـــويژه بهنگــبرد ــن بيگانه مـريـــبگفتار شي
رنج ـــاك افكند نارسيده تــبخج ـادي بر آيد ز كنـد بـــاگر تن

)120:همان(ي هنر ــد گوييمش از بــهنرمنر ـوانيمش از دادگـــستمكاره خ
)197:همان(رين آفتابـا بتابد بـ تانــــبمر درنگ از شتاب ـــبهر كار بهت
)198:همان(گـاشد خداوند سنـه پيروز بـكابش به آمد درنگ ــهمي از شت

هم آشفته را هوش درمان شودپشيمان شود؟يــكآهسته دلكه
)206:همان(ت ـن اسـپشيماني جان و رنج تار اهريمن است ـشتاب و بدي ك

)237:همان(ز نيايد كار ــدي و تيــه تنـــكار در سر مرد كـايد انــرد بـــخ
)510:همان(راوان سخن باشد و دير ياب ــفكسي را كه مغزش بود با شتاب 
)512:همان(ويد بكار اندر آرام و خواب ـــنجچهارم كه دارد سرش پر شتاب

اه و گناهكـار    طبق دو طمع مردم را بـي ر       . فردوسي بي رنج و غم مردم را از و حرص مي داند           
او پند ميدهد كه بايد مردم حرص خود را از دست دهند تا آن ها را به دام فريب و رياكاري       . ميسازد

فردوسي در تعريف آز و حرص چند تا بيت سروده است كه پند دهنده به شمار مـي                  . و گناه نياندازد  
:آيند

امـــبر آري يكي تيغ تيز از نيرد سرت را بدام ــر آز گيـــو اگ
پس آن را بدشمن سپاري همي بدان خويشتن رنجه داري همي 

)1321:80فردوسي،(ت تلخ و ناخوش بودـا دلــدنيــباي تو آتش بود ـاي، جــدر آنج



مجموعه مقاالت
٢٦٤٦

)225:همان(د از آز و از رنج و غمــايــاســبيتن آيد به هم يكچو اين چاره با
)478:همان(ان برنج آوردــر داستــ زينـــتاه آز گنج آورد ــادشـــر پـــاگ
)511:همان(نيستخنك آن كس كارش انباز ود هر كرا آز نيست ــوانگر بــت

فردوسي مي فرمايد، اگر تو حكمران يا توانا هستي و زيردست فرمانبردار هستند و اگر از آنهـا                  
در اين خـصوص  . ا ببخشيتقصير بشود و آنها پوزش مي خواهند، پس وظيفه تو آن است كه آنها ر     

:فردوسي مي گويد

)29:همان(چه گفت آن جهانجوي با بردبار دم چنين پوزش نابكار ــــشني
ن گذشته مخواه ــتو بپذير و كيهر آنكسكه پوزش كند بر گناه 
)497:همان(امي شوي ــــايي و داد نــبدانچو بخشنده باشي، گرامي شوي 

مي گويد كه در ايـن دنيـاي فـاني بـراي مـدت              . شتي و صلح در جهان است     فردوسي حامي آ  
بنابر اين به دنيا نصيحت مي كند       . كوتاهي آمده ايم، و چرا اين مدت را در دعوا و نزاع صرف كنيم             
:كه نبايد بر يك ديگر جفا كن باشيم و در اين خصوص ميگويد

)29:همان( خرم بهشت نه خوش روز بيند  نهبكشت راكه تخم جفاكسكه هر
ن ــسخن هر چه باشد بژرفي ببيپژوهش نماي و بترس از كمين 

ار نغز ــــپژوهش چو ننمود در كز مغز ـــر تيـــنگر تا يكي مهت
)31:همان(اد داد ـدان گونه بر بـــحصاري بچ ياد ــز نيرنگ دشمن نكرد اي

ي خواهند دانا و توانا باشند، پس بايد بـا بزرگـان و     فردوسي به نوجوانان پند مي دهد كه اگر م        
پيران هم نشين باشند تا دانايي و آموزش تو به نقطه نهايي برسد و در جهان به تو دانا گفته شـود،                  

:او در مورد اين، اشعار سروده است. طوري كه فردوسي فرموده است، هركه دانا بود توانا بود

)40:همان(نـه نادان نباشد در آيين و ديكردم نشين ــردمند مـدگر با خ
)81:همان(سخن بشنو و يك بيك ياد گيرن ــرد بيـز گفتار فرزانه دل م

)266:همان(وي يادگيرــــن ازو بشنــسخداناي پير سخنگويآنگفتچه
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فردوسي به مردم وراج نصيحت ميكند كه هميشه كم گو باش و سنجيده حـرف زن و بايـد از              
:ت بد دور باشي، چنين ميگويدعاد

روي كسان پارسايي مكنــبن ــراوان سخــنبايد كه باشي ف
)479:همان(ر كس نوازنده و تازه روي ـبهسخته گوي فرهنگيانپيشسخن

:و درباره تكبر و هنر و دانايي پند ميدهد
ه دار بر جايگه پاي خويش ـــنگهاي خويش هنرآبره زـغوــمش
)266:همان(ن داوري ـــــاند ايــبديوانگي مر ژرف دريا بري ـه بــو چشمــچ

)511:همان(كز آن آتشت بهره جز دود نيست سخن كاندر آن سودنيست آنمگو
)16:همان(وار مايه مدارـن خــسخن را چنيد از تو همي يادگار ــانــسخن م

:فردوسي به تملق گو نصيحت ميكند

سخن ها چنين پر نگار آوري ار آوري ــبهر جاي چربي بك
اني برد ـر مبـــگمان بر تو بكسي را كه از بن نباشد خرد 

)334:همان(ر او آفتاب ــابد بــنمايد چو تدور آب زميني كه ازچو شوره

نتيجه 
ـ                اب زنـدگي شـعر     از سخن هاي باال آشكار ميشود كه فردوسي سراسر شاهنامه راجع به هـر ب

فردوسي در اين مـورد ماننـد يـك         . هاي پندآموزي سروده است و خواننده را تحت تاثر قرار ميدهد          
. فيلسوف و مصلح بزرگ نمايان شده است و فلسفه خود را با موفقيت نشان ميدهد

منابع
.، نشر قطره، چاپ اولشاهنامه فردوسي به نثر )1380(سياقي،محمد دبير-1
مـايي،  ، مرتب محمد علي فروغـي و حبيـب يغ         منتخب شاهنامه )  1321(ابولقاسمي،فردوس-2

.ناشر شركت آبو: تهران



مجموعه مقاالت
٢٦٤٨

ناشـر انجمـن   : تهـران ، برگردان روايت گونه، فردوسي و شعر او ) 1346(مينوي، مجتبي   . 3
.آثار ملي
.، انتشارات يغما  در شاهنامهفردوسي)  1354(يغمايي، حبيب .4
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* كمال الدينيسيد محمد باقردكتر

تقليدي ديگر  از شاهنامه  در تاريخ ملوك شبانكاره

چكيده
توسـط شـاعري بـه نـام        . )  م 1320.(  ه 720دفتر دلگشا از آثار ارزشمندي است كه در سـال           

 در كتابخانـه انـستيتوي شـرق        781نسخه خطي اين اثر به شماره         تنها  . صاحب سروده شده است   
از .  هـزار بيـت دارد     11حـدودأ   كـه   تاجيكستان محفوظ اسـت     شناسي و ميراث خطي آكادمي علوم     

زندگي،احوال و آثار صاحب اطالعات چنداني در دسـت نيـست،جز اينكـه از ايـن منظومـه معلـوم                    
اي دبيـر و مـدتي      مي شود كه نام او صاحب بوده است و در ديوان نظام الدين طيب شاه شـبانكاره                

.شاهان شبانكاره را به نام دفتر دلگشا سروده استمنظوم صاحبديوان بوده است و تاريخ
هم از جهت زبان،هم از جهت موضـوع  )بحر متقارب (صاحب در اين منظومه هم از جهت وزن       

تاريخ او .از شاهنامه تأثير پذيرفته است و به نظر مي رسد كه شاهنامه فردوسي را از بر داشته است                 
ن سالله تا زمان حمله لشكر هالكوخـان بـه ايـران     حكومت ملوك شبانكاره را از ابتداي تأسيس اي       

اي و  خصوصاَ تاريخ سلطنت ملك مظفرالدين محمدبن قطب الدين مبارز شبانكاره         . نقل نموده است  
مناسبت او با ابوبكر بن سعد ـ اتابك سلغري ـ و با توجه به اينكـه امـروزه اسـناد زيـادي از تـاريخ        

نويسان آنگونه كه بايد تاريخ اين سلسله را ننوشته اند، حكومت اين خاندان در دست نيست و تاريخ  
.ارزش و اهميت اين منظومه در شناخت اين دوره از تاريخ مشخص مي شود

. داستان، گفتار و فرد ذكر شده است:  باب است كه تحت عناوين165دفتر دلگشا داراي 
شبانكاره، ملوك شاهنامه فردوسي،  تقليد،صاحب، دفتر دلگشا،منظومه:  هاكليد واژه
مقدمه

ادبيات غني فارسي ـ چه به صورت منثور و چه منظـوم ـ بـا ارزشـترين ميراثـي اسـت كـه از        
گذشتگان براي ما به ارث رسيده است و بزرگترين وظيفه ما حفظ و حراست از اين گنجينه ملّـي و                   

هاي ملّي  ها و افسانه  بخشي از اين ادبيات را حماسه     . افزودن بر آن و تحويل به نسلهاي آينده است        
حماسه نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بـر توصـيف اعمـال پهلـواني و                 « . تشكيل مي دهند  

ها و افتخارات و بزرگيهاي قومي يا فردي باشد، به نحوي كه شامل مظاهر مختلف زندگي       مردانگي
 )3: 1369ذبيح اهللا صفا، ( » . آنان گردد

*  پيام نور دانشگاهعضو هيأت علمي
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سي شناخته شده است و نيازي به معرفي ندارد چرا كـه در حكـم     مقام شاهنامه در ادبيات فار    
بزرگترين كتاب فارسي است كه به اكثر زبانهاي دنيا ترجمه شده است و به همين خـاطر شـاعران                   
در دوره هاي گذشته كوشش كرده اند به تقليد از فردوسي، منظومه هايي را بوجود آورنـد،هر چنـد                   

: منظومـه هـايي همچـون     .  بـا شـاهنامه فردوسـي برابـري كننـد          كه هيچكدام از آنها نتوانسته اند     
گرشاسب نامه ـ بهمن نامه ـ فرامرز نامه ـ كوش نامه ـ بانو گشسب نامه ـ بـرزو نامـه ـ شـهريار          

 نامه ـ بيژن نامه ـ لهراسب نامه ـ سوسن نامه ـ داستان كـك كـوهزاد ـ داسـتان         برزيننامه ـ آذر 
 )376ـ 1369:283ذبيح اهللا صفا، . ( . . نامه و ير نامه ـ سامـ جهانگجمشيدشبرنگ ـ داستان

 منظومه در تقليد از شاهنامه فردوسي ذكـر   55   با وجود اينكه در منبع فوق الذكر،نام بيش از          
شده است،به نظر مي رسد داستانهاي ديگري نيز باشند كه تاكنون شناخته نـشده اند،بـه طوريكـه                  

ه معرفي يكي از آنها به نام دفتر دلگشا مي پردازد كه به تقليـد از شـاهنامه                  نگارنده  در اين مقاله ب     
.فردوسي سروده شده و قبأل در هيچ منبعي ذكري از آن به ميان نيامده است

16/  هجـري  10نستعليق خوش سـمرقندي، تقريبـاَ در قـرن          : اينگونه است   مشخصات نسخه 
 عنـاوين بـه شـنگرف، صـحاف آن ملّـا       س،3/16 * 7/22 ورق  132. ميالدي كتابت شـده اسـت     

متن در چهار ستون نوشته شده است كه متأسـفانه سـتون چهـارم صـفحه اول موجـود                   . عبدالعطار
 به شكل مورب كتابت شده است و در متن قلم افتادگي موجـود  131 ـ  129همچنين اوراق . نيست

ده كه بعداً مرمت گرديـده      است كه با اشعار ديگر بازنويسي شده است و بعضي اوراق آن فرسوده ش             
.در برخي جايها در حواشي توضيحاتي نوشته شده است. اند

دفتر دلگشا 
توسط شاعري بـه نـام   . )  م1320( .  ه720  دفتر دلگشا از آثار ارزشمندي است كه در سال   
نهمين پادشـاه از پادشـاهان شـبانكاره كـه از      (صاحب از معاصران نظام الدين حسن بن طيب شاه        

 ـ از ملـوك شـبانكاره ـ بـه تقليـد از        )اسـت كرده حكومت .) م1325ـ1290. (ه726تا . ه689سال 
 در كتابخانـه    781يگانه نسخه خطي اين اثر به شماره          ظاهرا  . شاهنامه فردوسي سروده شده است    

ايـن نـسخه حـدودأ      . تاجيكستان محفوظ است  انستيتوي شرق شناسي و ميراث خطي آكادمي علوم       
ساير كتابخانه ها و نيز در تذكره ها هيچ نـامي           چاپ شده   متأسفانه در فهرست    .  ت دارد  هزار بي  11

. از آن نيامده و معلوماتي راجع به آن ديده نمي شود
آغاز 

ام خداوند  پروردگ حي لم يزل صـانع كـردگارارـبه  ن
فلك با ملك زير چوگان اوستمهيا ستاره  به  فرمان  اوست

) آ1ورق صاحب، نسخه خطي، (
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»در نام كتاب « 
ه آب زر اين داستانـنبشتم بان      ــر راستـشنو تو ازين  دفت

ور شيـرين بـرانگيختمـيكـي شـم     ــ نمك در هم آميخت بـاشكر
ايدر جهـان نامهـدم انـبيفكناي گـرفتم بدست دعـا خامـه

ن دفتر دلگشـايــبـود نام ايد بجاي       ـــميزاد  باشكه تا آد
داران روز نشانـــــه نامـهمان         ــهمه نام شاهان گردنكش

) ب3ورقصاحب، نسخه خطي، (
***

ي نامه دلگشايــوشتم يكـــ نرگرفتم به نام خداي     ـــــم بـقل
رخ ناپايدارـــه چــازيچـــز بدر او كرده افسون و رنگ و نگار     

) ب130ورقصاحب، نسخه خطي، (
:و در پايان منظومه
خ او دان و بارش گهرـرد بيــخاغ هنر     ــدرختي نشاندم به ب

ر انجمن شاد و پيروزبختـبه هبماند بسي روزگار اين درخت     
 من به شادي بماند به جايكه ازبود گلشني روشن و دلگشاي     

) آ131ورقصاحب، نسخه خطي، (
 از زندگي،احوال و آثار صاحب اطالعات چنداني در دست نيست،جز اينكه در ديوان نظام              

منظوم شاهان شـبانكاره را  اي دبير و مدتي صاحبديوان بوده است و تاريخالدين طيب شاه شبانكاره   
. به نام دفتر دلگشا سروده است

اـوانهــــه ايـــم بـامـــويسند نــندر ديوانها        ـــــــ صاحب صمــمن
ان كنندم ز گوهر قفسـاهــه شـــكنفس     جهان خوشمن از طوطيم در

ي خوش و دلگشايـه گيتــابي بــنيوش سرا     ـچو من در چمن بلبلي خ
رد صاحب نهادـي مــه هستم يكــكاد     ــــــپدر زان مرا نام صاحب نه

ا گهرــويــك گــده از كلــاننــفشل و هنر     ــاحب اهل فضـم صــمن
ان صاحب روزگارـام و نشـــه نـــبر و دل گنج و تن هوشيار     ـكفم بح

) ب130ورقصاحب، نسخه خطي، (
انيده و به مقامي كه فراخور دانش و هنـر  آيد كه در جواني بخت از او روي گرد همچنين بر مي  
:چنانكه خود گويد . او بوده، نرسيده است

ز درد و  رنجـجديدم به  نز گيتيچوعمرم گذشته به سي سال وپنج  
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صحرا گذشتچو بادي كه بر رويت    ـــو روز جواني كه برما گذشـچ
ارـه  روزگــهمگذشته  به غفلت ار   ــبكا كه  رفت عمر  نامد  ـدريغ

اي بستـپان ـنبايد  شدن در جهت    ـه  شد روزگارم  ز دســدريغا ك
ار و  برگــــرها كرد بايد  بسي برگ    ـايد نهادن به مــكنون دل بب

) آ2ورقصاحب، نسخه خطي، (
:    نيزو در پايان منظومه

وزم كنون كلك  گوهـر نگارـبسـهنر عيب گشت اندريـن روزگـار
كليدش به دست و زبان من استبسي گوهـر انـدر نهان من است

را  سـوي آزادگـان  ننگـري؟ـچـروري؟ ـجهـانـا چـرا بـي هنـر پـ
ه بودي كه دانش نبـودي برم؟ـچم درـمن از دست دانش به رنج ان

) ب130ورقصاحب، نسخه خطي، (
در همان سالهاي يأس و نوميدي از كار جهـان       . )  م 1320. (  ه 720  و در پايان عمر در سال       

: و جهانداران به سرودن اين منظومه شروع كرده است 
ـراي دلم شد بهشـت س صحنكهر سال بد مـاه اردي بهشـتـسـ

الـگذشتست از آنسان كه بودست حز هجرت كنون هفتصد و بيست سال
ــچن خريدد ــ نشايان ــروشـر فــوهــزگپديد   د ـگوهري  كز  من  آمان ـ
ــزماني سخ يك رمـگوي         ــر  معنــه  هست  اندرو  گوهــك نوي بشنـ

) آ  3ورق صاحب، نسخه خطي، (
شبي فردوسي : صاحب دو بار در منظومه خود با احترام از فردوسي ياد مي كند و مي گويد كه           

: را در خواب ديده است و فردوسي در خواب او را به سرودن اين منظومه تشويق نموده است 
: بار اول در مقدمه كتاب بدين گونه 

انـدرونچنان ديد چشـمم به خـواب 
ونـاي خــ دري چوپر آتشدميـده 

ابرد چـون آفتـــبيـامد يكي م
.......................به كردار 
واب و گل انـدر گـرفتـــه خـز چشمم ب

تــدم ازو در شگفــچنان چون بمان
 بخـترچنـانش بگفتـم كه اي مـرد بيـدا

ه وقتـن رهنمونـم سخنهاي بـبكـ
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ا  ر ـ مم د  ر و آ اسخ  ـپ كهـنـ رد 
اه  سخـنـــردوسيـم پادشــكـه ف

آوراند نـام نـامـز من زنـده ش
ه  واالسرانـــچـه گردنكشان و چ

سخـن كن تو از كلك گوهـر نگـار             
ـرمـان پروردگـارــــه فــدر آري ب
ن                 ـــاني  سخـ گهر  برفشچنان  با

سخننشاني ر ـــگوه باالي هك
ان آفرين                 ـــــــد  جـبه نام  خداون
نــان  با داد و ديـــــدگر پادشاه

اران    پيشينگان               ــان  شهريــــهم
ا   جهانديدگانــــــزرگان   دانــب

ـون كيقبادـچـو شـاه آفريـدون و چ
خسـرو  پاكزاداووس و كيـــــچو ك
ـو دستـان و سـام و نريمـان پيـرـچ
و گودرز و چون رستم شيرگيرـــــچ
و هم ياد داري بزرگـان خـود ــت
ي سـزاوار اين نامبردــــه هستــكـ

ه  نامدار                 ـــــن  نامــبه نظم  آور  اي
ارــردد چنين يادگــــــكه ويران نگ

 ) ب2 آ و 2 ورق حب، نسخه خطي،صا(
:بر مي گردد   و بار دوم در انتهاي منظومه به اين موضوع 

ك درسـتـچنينخستخوابمبهو فردوسي آمدـچ ن گفـت با من يكاـي
جهان پيش خـود چون گلي تازه گيردازه گيرــه از كار پيشينه انـك

ي مپيـچـــه سختــو خـود را بنيابي هيچكهكارگيتيمكن تكيه بر
ش استـن ميانش پر از آتــوليككه گيتي سپنجي سـراي خوش است
د خوارــرزنـــر  فـــن پيــاز  ايز ــاميد   وفا  بر زمانه  مدار بپرهي

ر نيستــبه جز شير پستان او زهت ــرنيســادر دهـا در دل مــوف
) آ130 ورق صاحب، نسخه خطي،(
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،هـم از جهـت زبـان،هم از جهـت        )بحـر متقـارب   (  صاحب در اين منظومه هم از جهـت وزن        
ضـمن ذكـر نـام فردوسـي از      مـورد    20بـيش از    موضوع از شاهنامه تأثير پذيرفته است چنانكه در         

:نقل مي كندنيز شاهنامه او 
به سلك اندرآرم سخنهاي نغزه ارواح فردوسي پاك مغز     ب

) آ49 ورق صاحب، نسخه خطي،(
***

  به شهنامه اندر سخنهاي نغزنكو گفت فردوسي پاك مغز         
آيد پديدرـادا  كزو  گوهـ مبريد       ــببايد  بت  بال را ـدرخ

) آ69 ورق صاحب، نسخه خطي،(
***

كه از كار شاهان چه گويم سخنرخ كهن     ـي نگه كن ز چشگفت
ر ببايد گشودـوهـــج گـــ در گنسخن باز رانم چنان كم شنود       

امورـــردوسي نـــه ارواح فـــ بر        ـبرافشانم از خامه چندين گه
) ب71 ورقصاحب، نسخه خطي،(

:يا در جايي ديگر
ه شهنامه اندر سخنهاي نغزـــبز           ـاك  مغـنكو گفت فردوسي پ

ستردايدـــاي نبشته نشـــ قضكه كار خدايي نه كاريست خرد         
) آ95 ورق صاحب، نسخه خطي،(

***
كه گوشم شنيد از لب راستانه داستان    ـور نامــدر اين نام

 خواهم به گفتار نغز كز او بردز بازار فردوسي آن پاك مغز  
) ب97 ورق  صاحب، نسخه خطي،(

:البته در جاهايي نيز بدون ذكر نام فردوسي از شاهنامه نقل كرده است
بهشتي به باغ ــانــرش در نشـــگدرختي كه تلخ است وي را سرشت       

هد نابن ريزي و شـخ انگبيــه بيــ بآب   ام ـهنگوي خلدش به ــور از ج
وه تلخ  بار  آورد  ـــان ميـــهمار    آورد    ـسرانجام   گوهر   به   ب

) آ69 ورق صاحب، نسخه خطي،(
او در پايان منظومه به گونه اي سخن مي گويـد كـه كلمـه بـه كلمـه يـادآور شـاهنامه                      

:فردوسي است
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در جهان يادگارــدم انــي افكنــپن از نظم كاخي مرصع نگار    ــم
اران نه از آفتابــاد و بــه از بــنكه چشم گزندش نبيندبه خواب   

ارـزندش ز بس روزگــد گــايــنيدار    ـــر نامـود پيش اهل هنــش
) آ131 ورق صاحب، نسخه خطي،(

:در بوستان قرار مي گيرد، آنجا كه مي گويدهمچنين تحت تاثير سعدي 
ا داد و دينـــان بــدگر پادشاهان آفرين      ـــد جــداونــام خــبه ن

) ب2 ورق صاحب، نسخه خطي،(
***

وزش پذيرــريم گنه بخش پـكر        ــــر داور دستگيــه اي دادگـك
) آ2 ورق صاحب، نسخه خطي،(

نانكه گفته شد صاحب در اين منظومه، تاريخ حكومت ملوك شبانكاره را از ابتداي تأسـيس ايـن                  چ
خـصوصاَ تـاريخ سـلطنت ملـك     . سالله تا زمان حمله لشكر هالكوخان به ايران نقل نمـوده اسـت    

اي و مناسبت او با ابوبكر بن سعد ـ اتابك سـلغري   مظفرالدين محمدبن قطب الدين مبارز شبانكاره
 گونه اي كه بايد اين اثر نادر را تنها يادگار با ارزش براي تحليل و بررسي اين خاندان دانست                     به .ـ

 بـه سـلطنت   624بعد از فوت پدر در سال .كه خوشبختانه تا امروز مانده و به دست ما رسيده است
 فاضل او مردي. شبانكاره رسيد و حدود مملكت خود را از جنوب بسط داد و به سواحل خليج رسانيد    

و شاعر بود و از اشعار اوست اين دو رباعي كه نخستين را در مرثيه پسر خود غياث الـدين گفتـه و                       
:دومين را در بيان فظيلت كمال الدين اسماعيل و شوق ديدار او

وش بادـاي جان پدر كه آن جهانت خ
وش  بادـرفتي  ز برم كه  جاودانت  خ

زيدي              ـبگه فنا ـــا را بــو  ملك بقــت
سودي سره كردي كه روانت خوش باد

چون نيست مرا به خدمتت روي وصال
الـر خط ديوان تو دارم مه و ســسر ب

آيدو  چه  نقصان ـــگويم  فلكا  در  ت
الـر  زانكه  رسانيم  زماني  به  وصـگ

 )41،ص1378ذبيح اهللا صفا، (
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درباره شبانكاره
 قسمتي از فارس كه مسكن طايفه اي از كردان شبانكاره يا شوانكاره بوده، به اين نام خوانـده     

ي رسانيده اند در پايان قرن پنجم و آغـاز         اين طايفه كه نسبت خود را به شاهان قديم م         . شده است 
.اسماعيليان،رامانيان،كرزوبيان،مسعوديان و شكانيان: قرن ششم به پنج دسته تقسيم مي شدند

.  شبانكاره اگر چه در آغاز به شباني روزگار مي گذاشتند،ليكن از جنگاوري هم بي بهره نبودند               
ساي آنان خود را از اعقاب منوچهر نواده فريدون         اصيلترين اقوام شبانكاره اسماعيليان هستند كه رو      

مي دانستند و در تاريخي كه مسعود غزنوي به اصفهان دست انداخته بود،با قـوم خـود بـر اعمـال                     
اصفهان دست درازي مي كردند و بعدها در دوره ضعف ديالمه رئيس آنان محمدبن يحيي،دارابجرد               

 يكي از ملـوك     448رت گستردند تا آنكه در سال       را متصرف شد و از اين هنگام شبانكاره بساط قد         
ايشان به نام فضلويه علي بن حسن بن ايوب از خاندان رامانيان،ملك ابـو منـصور بـن عزالملـوك                   

. ابوكاليجار را به بند افكند و بر فارس مستولي گشت
 ملك قاوردبن جغري بيك كه كرمان را در اختيار آورده بـود،بر فـارس تاخـت و                  455در سال   

فضلويه نزد آلب ارسالن رفت و خراج پذيرفت و قاورد ناچـار دسـت از فـارس                 . ضلويه را بشكست  ف
بداشت و فضلويه دوباره دست تصرف دراز كرد و براي خود شهر جشناباد را كه ميان نيريز و داراب                   

. و نسا واقع بود به پايتختي برگزيد
ال بـيش نپاييـد،دوره تـسلط    از مهمترين دوره هاي وسعت ممالك شبانكاره كه چنـد سـ       

حكومت شبانكارگان تـا مـدتي از       . قراغزان است بر كرمان كه به زوال حكومت قاورديان منجر شد          
.( چند تن از آنان در بـالد شـبانكاره قـدرتي داشـتند            . ه756عهد مغول امتداد يافت و تا حدود سال         

.  مظفر منقـرض گرديدنـد  به دست آل. ه756شبانكاره در سال  ) 39-41،صص1378ذبيح اهللا صفا،    
. سال فرمانروايي داشتند308 نفر بود و 11تعداد ملوك آنها 

محتواي دفتر دلگشا
ابتـدا  . داستان، گفتار و فرد ذكر شده است      :  باب است كه تحت عناوين     165دفتر دلگشا داراي    

پس سـ . صاحب با نام خدا داستان را شروع مي كند و سبب به نظم كشيدن كتاب را شرح مي دهـد    
در قسمتي ديگـر تـاريخ حكمرانـي    . نژادنامه ملوك شبانكاره را تا ابراهيم خليل ـ ع ـ بيان مي كند  

هجـوم محمـد    . حسويها را شرح مي دهد و در بـاره وفـات شـبانكار اول مطـالبي ذكـر مـي كنـد                     
خوارزمشاه به شيراز، صلح بين سعد زنگي و خوارزمشاهيان، گريختن سعد زنگـي از شـيراز، اشـغال             

مان به دست شبانكاره ها، حكمراني مظفر مبارزالدين محمد و مناسـبت او بـا اتابـك سـلغوري،                   كر
. برخي از مطالب ديگر اين منظومه است      .. جنگهاي پي در پي حكومتهاي فارس و اشراف محلي و           

.آخرين قسمت اين منظومه، وفات يكي از جهان پهلوانان شبانكاره اي به نام جانو است
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: مفاهيم عمده اين منظومه عبارتند ازبرخي مطالب و
:توحيد و خداشناسي-1

ايــده داور رهنمــم بنـــــــــمنداي    ــپرستنده پاك كيهان خ
سـدار و بـــزدان نگهـــتو فرمان يادرس     ــكه او باشدم يار و فري

ش پير و جوانــــگنه بخبه رحمت ان     ــد بخشنده مهربـــخداون
كه روزي رسان است و خدمت شناساس    ــده دارم سپــز دادار دارن

ده اوستـــكي برآرنــدم به نيـــامياوست  كه دارندهسپاسم زيزدان
نــام مـــي گرايد سرانجــــبه نيكن    ـــز يزدان برآيد همه كام م

) آ131 ورق  نسخه خطي،صاحب،(
 :- ص –ستايش پيامبر اكرم -2
ي سيد رهنمايـــن نبــه ديـــبرخداي است و بعد ازخداي    ـپنه ب

ان نام آورانــاهـــادشــر پـــساج پيغمبران     ـــــدا تــرسول خ
انار شاهنشهـانم از كـــرافشـــ بدر جهان    ـبه نامش بسي گوهر ان

اـــد انبيــــا سيـــــر اوليــــسكه ديده است از اين پاكتر كيميا     
) آ5 ورق صاحب، نسخه خطي،(

***
پنه بر كالم است و بعد از كالم     به گفتار سيد عليه السالم
) ب130 ورق صاحب، نسخه خطي،(

:بي اعتباري دنيا-3
ين است خود را به سختي مدارچنار     ـــبسي روزگار است تا روزگ
ده و شادماني نماندـــه كس انــبنماند    كه كس درجهان جاوداني
ز يادگاري ز كار مهانـــه جـــبان    ـنه افسر بماند نه سر در جه

ر روان پشتگاهــر سپهــن بــمكر پادشاه     ـــر پاسباني و گــاگ
به جز پاك يزدان نيايد به كاردار     ــيتي كسي پايه گــنماند ب

) آ49 ورق صاحب، نسخه خطي،(
***

ر خشت زر زير بالين كنيـــ و گي    ـر توسن چرخ را زين كنـاگ
اك باشد نهالين توـان خـــهمسرانجام خشت است بالين تو     

) ب128 ورق صاحب، نسخه خطي،(
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:سوگواريتعزيت و -4
سوز گشتي چرا؟چو شمعي كه بيرم دور گشتي چرا؟     ـــكنون از ب

توـر بستن و دست و شمشيركمدريغ آن بر و يال چون شير تو     
وهر شهريارـان گـــان مهـــ مير و تاج گوهرنگار    ـغ آن ســدري

)آ95 ورق صاحب، نسخه خطي،(
***

وي و بر بام و درــر كـــد بــبگفتنه گر    ــويــه مبزرگان ايران هم
نـت و كاله و نگيــان تخـــنگهبران زمين     ـــتو بودي سپهدار اي

شود زين سپس جاي تركان و چينه ايران زمين     ــا و دردا كــدريغ
انو بمردــه جـــدا كا و درــــدريغبگفتند از اين در بزرگان و خرد     

) ب129 ورق صاحب، نسخه خطي،(
:بهترين يادگار جهان نام نيك است-5

ه از پادشاهان چه از كدخدايـــچام نيكو نماند به جاي  ــز نــه جــب
به هر انجمن نوبهاري خوش استام نكو يادگاري خوش است  ـه نــك
و يادگارـام تـــه زر نـــد بــنويسار   و را روزگـا تـــام زي تــونـــنك
و نازش خويش گيرـام نكــه نـــبو در جهان پيش گير    ـام نكــو نــت

زدان تو را رهنماـاك يـــود پـــبچنان زي كه چون بگذري زين سرا   
) ب126 ورق صاحب، نسخه خطي،(

:توصيه به شاه-6
م آزاد كنــان از غـــ   دل همگند كن  ي راه فرزانه بنياــيك

ه شاهي و نام بلندـــاني بـــبماد داري دل مستمند     ـاگر ش
ه جاي گل و الله خار آوريـــ بمبادا كه تندي به كار آوري  

ر ناسزايان بلندــوهــن گـــ مكام نام آوران خوارمند    ـمبر ن
 گرت هست در سر سر افسريان مكن همسري    به جز با بزرگ

 مبادا كه نفرين كنندت ز پسبه هر نيك و بدها ميازار كس    
) ب43 ورق صاحب، نسخه خطي،(

:توصيف هنر-7
د آوردـــا را كليـــدهــر بنـــهند آورد    ـديـو پــام نيكـــر نـــهن
ي به كار آيدتــر در دو گيتـــهنايدت    ـه بگشــد دربستــر بنــهن
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دارد كس اندر جهانـــه نـــنهفتهنر مشك ناب است و آن را نهان     
ر خود نباشد درستـي هنــگهر بنخست    ر هنر جست بايدـوهـــز گ
ي شود زو بهشتـه روي گيتــهمسرشت     ر بود با هنر درــر گـــگه

)ب68 ورق صاحب، نسخه خطي،(
:وصف بهار-8

گل اندر چمن مجلس افروز بودان بود روزي كه نوروز بود ــچن
بهاران سنبل نوــــگل اندر ميام خويد از لب جويبار    ـه هنگــب
ن بردرد پيرهنـدر چمـــگل انارايد اندر چمن     ــو نرگس بيــچ

ازگار و جوان مرد پيرـــ زمان سذير    ــن دلپــهوا دلگشاي و زمي
گل اندر گالب و گالب آب جوين تازه روي    ــچمن جانفزا و سم

ل بشكفد بر سر شاخسارـو گــچوق بوي بهار      ــل از شـــدل بلب
اك يزدان شويـــده پــ پرستنچو وقت گل اندر گلستان شوي    

) ب39 ورقصاحب، نسخه خطي،(
:توصيف شب و روز-9

روا نشد ز تركش خدنگ شهابرو آفتاب      ـبه كوه اندرون شد ف
وهـشككه بشكست پايان كوه ازوه    ــكشبي با شكوه اندر آمد ز

اهـه آتش به چنگال دارد نگــكجهان شد به كردار ديوي سياه     
رد حصارر شيران به گـ  ز شمشيشبي چون شبه آتش اندر كنار   

***
دگمانـــادر بـــدريد شب چــبان     ــده دمـچنين تا برآمد سپي
شب از روي گيتي نهان كرد مهرردان سپهر     ـبه فرمان يزدان گ

زدان فيروزگرــان يـــه فرمـــبچو خورشيد رخشان برآورد سر     
د نيكان نيكي سرشتــداونـــخـوب و زشت           نگارنده صورت خ
بياراست گيتي خوش و دلفروزرآورد روز     ـــرخ از چاه طلعت ب

افور بر الجوردــرد كـــ بگستجهان شد به كردار ديباي زرد    
) ب33 ورق صاحب، نسخه خطي،(

در باره اعالم منظومه
:در ميان اعالم اشخاص، اعالم زير بيشترين بسامد را دارد
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ابوبكربن سعد زنگي، سعدبن زنگي، بهـرام، جـانو، رسـتم، ديلـم، زال، سـام، عـرف، فريـدون،         
...جمشيد، گودرز، مظفر مبلرزالدين محمد شبانكاره

:و در ميان اعالم اماكن، اعالم زير داراي بيشترين بسامد هستند
ايران، توران، چين، شيراز، فارس، مازندران، كرمان

منابع 
.انتشارات فردوس:تهران )2ج ( تاريخ ادبيات در ايران)1378(اهللاصفا، ذبيح -1
.مؤسسه انتشارات اميركبير:تهران، حماسه سرايي در ايران) 1369(صفا، ذبيح اهللا-2
  كتابخانه انستيتوي شرق شناسي و ميراث خطي آكادمي      781نسخه خطي شماره    صاحب،  -3

علوم جمهوري تاجيكستان



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٦٦١

*الي بانيانيمحمد رضا كم

نقش راويان در تدوين حماسه ملي

چكيده
در عين حال مبهم بحث درباره منابع فردوسي در پردازش شاهنامه، يكي از پر دامنه ترين و 

. ترين بحث هايي است كه تا كنون در عرصه شاهنامه پژوهي مطرح بوده است و هنوز ادامه دارد
در اين ميان سهم كساني كه اساس كار فردوسي را بر منابع كتبي مي دانند، بيشتر از كساني است 

 اين مقاله ضمن در. كه نقش منابع شفاهي و راويان را در پردازش شاهنامه مهم تلقي مي كنند
تجزيه و تحليل آرا و نظرات پژوهشگران ، به ذكر داليلي مبني بر استفاده فردوسي از روايات در 

.كنار منابع مكتوب و همچنين نقش راويان در پردازش حماسي شاهنامه خواهيم پرداخت

 شاهنامه، منابع شفاهي، راويان، پردازش حماسي :كليد واژه ها

مقدمه

ي قهرماني، قومي و ملي كه حوادثي ، شعري است داستاني با زمينه ادبي اصطالحرحماسه د
شاعر هيچ گاه عواطف شخصي خود را در اصل دراين نوع شعر،. خارق العاده در آن جريان دارد

تغيير نمي دهد، به همين سبب در سرگذشت يا شرح داستان وارد نمي كند و آن را طبق ميل خود
داستان خود، هرگز دخالت نمي كند و به ميل خود درمورد ي هاي پهلوانانه و شخصيت هايقهرمان

ها در اين جا، شاعر با داستان هايي شفاهي و مدون سروكار دارد كه در آن.آنها داوري نمي كند
پهلواني هاي عواطف و احساسات مختلف مردم يك روزگار و مظاهر ميهن دوستي و شرح

داستاني، هر حماسه بايد داراي چهار زمينه ي.با تباهي و سياهي ها آمده استجنگ فداكاري و
است در حوادث قهرماني كه به منزله تاريخ خيالي يك ملت.باشدملي، خرق عادتقهرماني،

زندگي سياسي و واقعياتي كه ويژگي هاي اخالقي نظام اجتماعي،. بستري از واقعيات جريان دارند
تصويري است از جامعه شاهنامه نيز. ا در مسائل فكري و مذهبي در برمي گيردعقايد آن جامعه ر

كه با خواندن شاهنامه از در همان حال. ي ايراني در جزئي ترين ويژگي هاي حياتي مردم آن

 هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي ايذه  عضو
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مهاجم، آگاهي مي يابيم، مراسم نبردهاي ايرانيان براي كسب استقالل و مليت در برابر ملل
مذهب ايشان و حتي خوشي هاي پهلوانان و ر و مدنيت و اخالق ايرانيان واجتماعي، تمدن و مظاه

.بحث هاي فلسفي و ديني آنان مطلع مي شويم

كوب وارد بحث درباره منابع و مĤخذ شاهنامه فراوان و بسيار ضد و نقيض است، چنانكه دكتر زرين
ان را از اين اكار برحذر شدن در چنين پژوهشهايي را امري بي سرانجام و بيهوده دانسته، محقق

بايد از بحث دربارة تاريخ آغاز و انجام شاهنامه و مأخذ يا مĤخذ شاهنامه و يا : داشته و مي گويد
نظر كرد؛ چون جز تشتّت و اينكه فردوسي تا چه حد به يك يا همة آنها مقيد مانده است، صرف

).  55: 1381زرين كوب،(آيدترديد حاصلي به دست نمي

انـد  انند اميد ساالر و ابوالفضل خطيبي تنها منبع فردوسي را فقط شاهنامة ابومنصوري دانـسته              برخي هم 
موضـوع  ... و» كريستن سـن  « ،»امين رياحي «،  »عبد الحسين زرين كوب   «،  »خالقي مطلق «و بعضي مانند    

بـه  » بيـژن و منيـژه    «برخي محققان مبني بر تعلّقِ داستان       . اندگيريِ فردوسي از منابع متعدد را پذيرفته      بهره
-چنـين مـي  ) و اشاره به سال تدوينها(نمايد و با طرح مسألة تدوينهاي شاهنامه     دوران جواني شاعر اشاره مي    

مشغول بـوده  ) نظم مطالب شاهنامة ابومنصوري   (گويد كه فردوسي طي چهارده سال به تدوين اول شاهنامه           
 ساله يا بيـشتر، داسـتانهايي را كـه    16 با توجه به زمان     و پس از اتمام آن به تدوين دوم شاهنامه پرداخته كه          

 به نظم درآورده، در ساختار اصليِ منظومه گنجانده و حتي شايد رواياتي از منابع ديگـر نيـز                   370قبل از سال    
 سـال يـا بيـشتر فقـط بـه      16توان گفت كه فردوسي در ايـن        سروده و بر متن افزوده است؛ زيرا منطقاً نمي        

 محتواي تدوين نخست و اضافه كردن داستانهاي قبل و چند ده بيت سـتايش و ديباچـه و                   بررسي و اصالح  
اين خود دليل بر آن است كه فردوسـي بـه جـز شـاهنامه ابومنـصوري، از                  . مشغول بوده است  ... وصف حال 

 بـودن يـا     نويسندة مقاله با استناد به داستانهاي رستم در شاهنامه و         . منبع يا منابع ديگري استفاده كرده است      
منـصوري و سـيماي دوگانـة اسـكندر در شـاهنامة فردوسـي و طـرح موضـوع                   نبودن آنها در شاهنامة ابـو     

رسد كه شاهنامة ابومنصوري يگانـه      و مقايسة آنها در آثار ديگر عربي و فارسي به اين نتيجه مي            » اشكانيان«
) ق.هــ 402 يـا    400-284 (مأخذ شاهنامه نبوده و فردوسـي پـيش از ايـن تـاريخ و در زمـان تـدوين دوم                   

)114-58: 1383آيـدنلو، (داستانهايي را بر اساس منابع ديگر سروده و در چارچوب اصلي كار گنجانده اسـت              
زيـرا گـاه  گفـت؛ سـخن احتياطبابايدشاهنامهمĤخذدر نولدكه معتقد است).12: 1386روحاني،( 

ديگـر، طـرف ازوديـده مـي شـود   اختالفـى جزئياتبعضىدرمورخانوفردوسىرواياتميان
ميـان نمي توانيمكهچنانرفته؛ميانازجملگىكرده است،استفادهآنهاازفردوسىكهمĤخذى
شـاهنامة فردوسـى، قطعـى ومـشخص مأخـذ  .كنـيم مـستقيمى مقايـسة مĤخـذ آن وشـاهنامه 



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٦٦٣

شـهريار، نامـة ،نامة پهلوىخسروان،نامةخسروى،نامةمهاىنابااوخودكهاستابومنصورى
داسـتا بعضىازاين،برعالوه .استكردهياداز آننامهوشاهوارنامة استان،نامةباستان،نامة
از(فردوسـى  شـاهنامة داسـتان چندينمي كند كهاو اشاره . است بهره گرفتههممنفردنهاى

)43: 1369نولدكه،(است نشدهاخذابومنصورىشاهنامة

هيروايات شفا
هيچ افسانه و داستان بازمانده از روزگاران گذشته و سينه به سينه به روزگار ما رسيده اي 

 بر دارنده ي عنصري از حقيقت است، چرا نمي تواند جعلي و بي معني و بيهوده باشد و مسلّماً در
گردد ياتيي برخوردار، نمي تواند در ذهن توده ها راه يابد و از آن چنان نيروي حكه اگر چنين نباشد

.كه نسل ها را در نوردد و از سانسور بي امان تاريخ جان بدر برد
 اصلي آن گفتن چيزي است كه اتفاق افتاده و و معنايروايت شرح دادن يا نقل كردن است

چه را كند،زيرا آن ميتوان گفت هر مورخي روايتمي.معناي فرعي و ثانويه آن واژه داستان است
سازي نيز روايتگويي، برخي مورخان در كنار روايتگو اين كه.كندنقل ميافتاده است،اتفاق 
)360،ص 1384،والش.(سازندكنند،داستان ميچه نقل مييعني درباره آن. كنندمي

هاي قهرماني روم باستان و داستانهاي ديگر بازمانده از روزگاران گوته كساني را كه به داستان
 بودند و آن ها را جعلي و ساختگي مي شمردند ، محكوم مي ساخت و در گذشته بي اعتنا

 فقط چيزهايي جعلي و ساختگي است كه بي معني و بي ثمر باشد و زيبايي ": پاسخشان مي گفت 
اگر رومي ها آن قدر بزرگي داشتند كه چنين داستان هايي را . و الهامي در خود نداشته باشد 

لعل (".اري داشته كه آن ها را باور كنيمقل آن قدر بزرگي و بزرگوبسازند ، ما نيز بايد ال ا
)1350:169نهرو،

نمونه هاي گوناگون ابداعات و آفرينش هاي شفاهي مردم كه در طي اعصار در حافظه ي توده 
ها به زندگي خود ادامه داده و در رابطه با سير تكاملي مادي و معنوي انسان به زمان معاصر رسيده 

 به مثابه ي محصوالت معنوي زندگي اجتماعي گذشتگان و بازتاب تمايالت ، آرمانها ، باور اند ،
مردمي كه در ميان آن ها سرشته و پرورده شده اند و از گذشتة آن . . . داشت ها ، مراسم و سنن و

معه ها نشان دارند ، از ديدگاه هاي مختلف تاريخي ، توده شناسي ، قوم شناسي ، زبان شناسي ، جا
اساطير و داستان هاي بازمانده از گذشته هاي خيلي . مورد توجه و داراي ارزش هستند...شناسي و 

دور بعضي از اقوام و ملل تنها منابعي هستند كه پرتوهايي بر دوران پيش از تاريخ آن ها مي افكنند 
اين دو .اشاره كرد در اين مورد مي توان به منظومه هاي حماسي ايلياد و اديسه منتسب به هومر . 

اثر كه به هر حال با استفاده از آفرينش هاي شفاهي مردم تأليف گرديده اند ، زندگي يونان از عصر 



مجموعه مقاالت
٢٦٦٤

منظومه هاي مهابهاراتا . قبل از ميالد را در بر مي گيرد سخن مي رود8 تا 12هومر كه سده هاي 
كم انسيكلوپدي بزرگي را دارند كه و رامايانا نيز كه در دوران پيش از ميالد تدوين گرديده اند ، ح

شامل مطالب جالب بسياري درباره ي جنبه هاي مختلف زندگي اجتماعي و فرهنگي هند باستان 
. هستند 

 نخست جنبه عبدالحسين زرين كوب هم بعد از اشاره به اين حقيقت كه جمع و نقل افسانه ها
م گرديد  دوم سده ي نوزدهم به بعد معلو، خاطر نشان مي كند كه از نيمهي تفريح و تفنن داشته

، از اين افسانه ها فوايد مهم ديگر در تاريخ و زبان شناسي و شناخت كه گذشته از لذت و تفريح
در حقيقت از اين دانسته شد كه اين افسانه . افكار و عواطف نفساني مردم مي توان به دست آورد 

. و روحيات مردم را مجسم مي نمايندكار و عقايد ها خيلي واقعي تر و مطمئن تر از تاريخ ، و اف
چون ، هم از واقعيت هاي زنده و موجود حكايت دارند و هم در بيان اطوار و احوال گذشته ي مردم 
كمتر از تاريخ دستخوش اغراض مورخان گشته اند با آن كه در نقل از سينه به سينه از تصرف 

ويش بركنار نمي مانند ، باز چون از تصرف و دخل ذوق و قريحه ي آفريدگاران بي نام و نشان خ
ارباب قلم مصون مانده اند ، به طبيعت و حقيقت نزديكتر به نظر مي رسند و از همين روست كه در 

زرين  (". ، امروز ، توصيه و تأكيد مي كنندضبط الفاظ و عبارات عاميانه ي اصلي را تا اين اندازه 
)243: 1362كوب،

)گوسان ها(رد شعراي دوره گ
آمده كه به » گوسان نواگر«و » گوسان«واژه اي به نام , ي توان گفت، در تاريخ كهن ايرانم

در روايات به خوبي گواه مستقيم وجود خنياگران ) واژه پارتي(گوسان . معني نوازنده و خواننده است
. ايرانيان داشته استو مهماني هاي با حضور آنان است و آن نقش مهمي در نگاهداري سنت ملي 

البته گوسانها تنها خنياگران سرگرم كننده و شادي آفرين بودند كه از هند مي آمدند و در مقابل 
چرا كه گوسانها اغلب بديهه سرايي مي . مجال هنرنمايي اصيل نداشتند, خوانندگان باسواد ايراني

 در مورد آنها مي توان ,مستشرق در جستجوي اطالعات بيشتر, كردند و طبق گفته مروي بويس
به سرزمينهاي مجاور مانند آذربايجان و ارمنستان سفر نمود و با توجه به نفوذ فرهنگي پرتوان 
پارتي ها در تمدن هاي مجاور مي توان به اثرات وجود آنها در ايران و انتقال آن به سرزمينهاي 

 به اينان كه ترانه ملي و مردمي مي خوانند و حماسه سرايي مي پهلويدر زبان . مجاور دست يافت
واژه گوسان چنانكه معلوم است در دو متن فارسي به كار رفته . نمايند گوسان يا كوسان مي گفتند 

باشد كه اين كلمه به شكل كوسان بكار  ميويس و راميني يكي از معروفترينها منظومه. است 
.رفته است
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هاي بزرگ داران هنر شفاهي زمانهاي ما قبل امپراطوريها نخستين عهدهدر حقيقت گوسان
ز دوران نسبتاً طوالني اعتقادات مبتني بر باورهاي ابتدايي و سپس ميتراپرستي تا ا. ايران نبودند

هاي آگاهي. كنيمبرخورد مي) كوسان(به نام گوسان زماني كه بر اساس اسنادي نادر به دست آمده
ما در مورد ناقالن فرهنگ شفاهي بسيار اندك است، همين آگاهيهاي اندك نيز عموماً، متكي بر 

اما كلي از اين نظر . ي و پژوهشگران فرهنگ و تمدن جوامع ابتدايي در فالت ايران استآراي كل
ها ناچيز و بغايت جزئي كه در مقايسه با دوراني چنين طوالني از اين فرهنگ كشفيات و داشته

ها و هنرهاي شدن كه ابتدا به عنوان دار مجموعه سنتها ميراثقدر مسلم اين كه گوسان. است
ها به رفته در اختيار افراد خاص قرار گرفت و آنگاه كه گوسانشده و رفتهمومي تلقي ميوظيفه ع

دار شدندعهدههاي شفاهي رااجرايي اينگونه سنتعنوان يك وظيفه به صورت اختصاصي وظيفه 
.)5: 1368بويس،(

:محمود اميد ساالر به وجود اين راويان شك دارد و مي گويد
گونه كه ميلمان پاري و آلبرت وجود خنياگران اشعار حماسي در دوره فارسي ميانه، آنبنده در 

لُرد مد نظر داشتند، ترديد دارم؛ اما در اين ترديد ندارم كه از چنين خنياگراني، در عصر فارسي 
اين قول شايد به اين دليل افراطي جلوه كند كه حكم جزمي ديگري . دري، اثري وجود ندارد

چندين قرن پيش از (پارتيان ن نظر انتقادي پذيرفته شده است و آن اين كه، به روزگار امعابي
اي، به نام گوسان، وجود داشت كه، با آواز و داستان، در مأل اي از خنياگران حرفه، طبقه)فردوسي

وذ اند كه دامنه نفمرده شدهاينان راويان روايات منظوم شفاهي ش. ساختعام، مردم را سرگرم مي
ديويدسن بر آن است كه فردوسي، مجموعه . تا روزگار فردوسي كشيده شده استآنان

.سرايان پيشين را از آنِ خود كرده استدستاوردهاي شعري اين دسته از سخن
گمان، خنياگر بودند، ها، بيكه، هرچند گوساننخست آن: چند اشكال بر اين استدالل وارد است

. نان و شيوه اجراي آن بر حدس و گمان استوار است نه بر سند و مدركولي برنامه دقيق كار آ
خواني آنان در روزگار پارتيان، دليلي حاكي از ادامه سنت آنان در كه حتي با فرض قصهديگر آن

به رغمِ ادعاي كساني كه به مداومت روايات منظوم شفاهي در . دوره فارسي دري وجود ندارد
ا عجيب نيست كه واژه گوسان در زبان روزگار فردوسي هيچ معادل فرهنگ ايران معتقدند، آي
اي با آن چنان سنّت درخشان شعر شفاهي، كه انگيز نيست كه جامعهفارسي ندارد؟ آيا شگفت

اي نداشته باشد بلكه معناي نه تنها واژه» هاخنياگر قصه«كنند براي پيروان اين عقيده فرض مي
؟ در متون گوناگون قديم فارسي، از آداب الحرب و الشجاعه در درست واژه گوسان را هم نداند

زمان غزنويان گرفته تا نصيحة الملوك غزالي و حتي در روايات پارسي زردشتي، اين واژه به 
هاي اشخاصي ها هم نامتازه همه اين ضبط. هاي لويان، گويان و يونان تحريف شده استصورت
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: 1376اميد ساالر،(.و غيره» گويانِ دستور«و » يونانِ حكيم«ثلِ اند، ممتعلق به دربار پنداشته شده
13(

 در چند بند به كلياتي پيرامون منشاء  گل رنج هاي كهنمطلق در نخستين مقاله كتابخالقي
او .  و جواب چرايي عدم وجود نامي از راويان شفاهي را داده استپردازدحماسه و راويان آن مي

داند، سپس پيوسته ميهميافته و بهي بزرگ ملي را يك يا چند سرود تكاملهامنشاء بيشتر حماسه
برد و عنوان نوعي قانون حماسي نام مياز انتقال بعضي از جزئيات يك داستان به داستان ديگر به

. داندهاي ملي را غيرطبيعي و استثنايي ميهاي بيگانه در حماسهدر مقابل، نفوذ عناصر حماسه
گرد كه شامل از مكاني به مكان ديگر رفتن و  به شيوه كار و زندگي شعراي دورهنويسنده سپس

پردازد و ضمن تشريح مقام و اشعار حماسي مورد عالقه مردم را با ساز و آواز خواندن بوده، مي
. برددر ايران باستان از آنها نام مي» گوسان«موقعيت اين طبقه در ميان ملل مختلف، با نام 

وي دو عامل صنايع لفظي و وزن . دانددهنده همين شيوه و آخرين آنها ميدكي را ادامهنويسنده رو
كند كه با ريشه گرفتن اعتقادات عروضي را سبب پايان يافتن اين شيوه معرفي و اضافه مي

ها معناي خود را از دست داده بود و از آن پس گوساني در قالب نقالي، اسالمي دوره گردي گوسان
دكتر خالقي . خواني به حيات خود در دنياي امروز ادامه دادخواني و گوروغليخواني، تعزيهشاهنامه

اند كه كردههاي حماسي را كلمه به كلمه از بر ميپردازد كه يا داستانها ميسپس به شيوه گوسان
 به شكلي سپردند و هر بار آنها راها را به خاطر مياين شيوه عموميت نداشته و يا اجزاي داستان

نويسنده از اين شيوه با عنوان شيوه . انددادهمتفاوت و به شيوه بديهه در كنار يكديگر قرار مي
كند و با توجه به مختصات سبكي اشعار حماسي شفاهي آن را بهترين شيوه براي فرمول ياد مي

 شعراي حماسي با او در ادامه به رابطه شعر حماسي با دين و به تبع آن،. داندبيان اين اشعار مي
نويسنده در پايان . كندآميز توصيف مياي تخاصمهايي آن را رابطهپردازد و با مثالمتوليان دين مي

دهد و براي اين دو قائل به دو رابطه سرودهاي حماسي باستان با شاهنامه را مورد بررسي قرار مي
 و ديگري خود فردوسي كه از شود، يكي متناسب با ساز و آواز سروده نشدن شاهنامهتفاوت مي

هاي ها نبود و در ادامه با استناد به تعلق فردوسي به طبقه دهقانان برخي ويژگيطبقه گوسان
)10: 1372خالقي مطلق،(.كندشاهنامه و سراينده آن را تبيين مي

سي واژه هنياگر در فار.اصطالح فارسي ميانه براي اين هنرمند، ظاهرا خنياگر و هنيواز بوده است
كهن به صورت خنياگر باقي مانده است، اما در متوني كه به خنياگران عصر ساساني اشاره دارند، 

تر است، اصطالح رامشگر با اين همه، آنچه معمول.عموما واژه نواگر جاي آن را گرفته است
)ragsimar (گو واژه چامه.باشدمي)ugemac (در زبان پهلوي، هنياگر به . نيز ديده شده است

گو، يكي از معاني چامه. معناي موسيقيدانو در اوستا، به معني آوازخوان و داستانسرا آمده است
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اين معنا به منزله آن نيست كه خنياگر الزاما .باشدسخنسرا و آن كه سخن منظوم سرايد، مي
پرداز بوده باشد و شخص ديگري توانسته صرفا سخنسرا و داستاناو مي.نوازنده هم بوده است

هنياگر :گويدگيري بويس است كه ميشواهد در اين زمينه، خالف استنتاج و نتيجه.وازندگي كندن
فردوسي . ها، به كار رفته استفارسي ميانه مانند گوسان پارتي هم براي نوازندگان و هم آوازخوان

:گويدمي
و چنگ آور اي دختر ماهرويــتگويهال چامه پيش آور اي چامه

ي پاي كوبد، شكن بر شكنــيكگوي و دگر چنگ زني چامهـيك
)202: 1383ابوالحسني ترقي، (

ي قبل از اسالم،حفظ كردن اشعار بسيار رواج داشته  كه در دورهدانيمخوب مياز طرف ديگر،
خواندند،در  ميكردند و آن را براي ديگرانپس، اين كه نقاالن اشعار شاهنامه را حفظ مي.است

يي به بيان ديگر،اجراي حرفه.دادندواقع،به سنّت رايج در عصر خود اهميت داده و آن را استمرار مي
شده و سنّت نقالي همان سنّت  روايات شفاهي قديمي تلقي ميشاهنامه يا نقالي به عنوان وارث

ي فردوسي تنها هنامه شا حضور و قدمت نقاالن بيانگر آن است كه... قديمي بوده استشعرخواني
هاي نمايشي،همه نقاالن،پردهافزون بر. شفاهي نيز هستثر،اثرييك متن مكتوب نيست بلكه اين ا

تراز و حتا  همنمايانند و داستان تراژديك كربال كه رخدادي ديني و آييني ملي را ميهايحماسه
جاست كه قهرمانان حماسه و اين. شود،استهاي ملي از سوي نقاالن بيان ميباالتر از حماسه

پردازي استعداد و نبوغ فراوان  نقاالن در قصه...شوند ميديگر نزديكهاي ديني به يكشخصيت
 براي منتهي به اين كيفيت كه.كردندسازي ميسازي و تازه حماسي را دوبارههايداشتند و داستان

- حال بايد محفوظ بمانددر همهكه -هاي تازه بر اصل داستانتر ساختن داستان صحنهشيرين
)44-43: 1385مارزلف،(.دادند ميافزودند و به حكايت اصلي شاخ و برگ تازهمي

مختصات سبكي اشعار حماسي شفاهي
به دليل ماهيت شور آفرينانه متن حماسي، خواننده به تامل و تاني در فهم حواشي و ريزه كاري 

 اثر حماسي به كار بردن اقسام ظرايف و فنون ادبي و ابهام و واژگان تمايلي نخواهد داشت؛ لذا
پيچيدگي لفظ را بر نمي تابد، حتي تكرار زياد استعاره هم چندان خوشايند نيست و خواننده مي 

 در تعريف مختصات سبكي .خواهد مستقيما سراغ اوج و فراز و التذاذ از شور و هيجان متن برود
:اشعار حماسه شفاهي گفته اند 

دي داراي لفظ بي مرج و سخت ، كمتر انتزاعي و سخت ما     زبان اين اشعار زباني است ثقيل
اعداد مشخص ، وسايل بيان از يك سوي حدود ... ،ي زشت ، بااصطالحات غالبا يكسان، گاهبريده

و از سوي ديگر سنتي و رسمي ، و روايات باستاني اغلب  در همان قالب  و محتواي سنتي خود  
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علت  اين كيفيات  را گفته اند نبايد فقر نيروي آفرينش اين شعرا دانست ، بلكه  . مي گردند نقل 
علت اصلي آن اين است كه جهاني كه در اين اشعار  توصف  مي گردد، مانند يك شبكه هندي با 

)28: 1372خالقي مطلق،.(خطوط معين و تعيين شده است
ماسه هاي زباني يا شفاهي نخستين  گام مهم را باره شيوه فرمول و تئوري ساخت اين ح   در

پاري پس از جمع آوري و بررسي اشعار  حماسي اين . محققان آمريكايي پاري و لرد برداشته اند
گوزالرها به اين عقيده  رسيد كه ميان  قوانين ساخت اين اشعار شفاهي شويم مي توانيم به كمك 

شيوه ادامه : وي مي افزايد). 29: همان(سازيماين ظوابط بخش شفاهي را از بخش تاليفي جدا 
دهندگان سنت  حماسه سرايي شفاهي اين است كه شاعر قبال تا جزئيات  روايتي را مي خواهد 
نقل كند از بر مي داند ، و با وجود اين هر بار كه در برابر شنوندگان خود ظاهر مي گردد روايت را 

ي كه هربار همان روايت را در تنظيم لفظي ديگر بيان با شيوه بديها گويي از نو مي سرايد به طور
بيان را مانند فرمولها ي معين ..... به عقيده لرد دليل امكان اين كار اين است كه شاعر  . مي كند 

مي داند و هنگام نقل روايات اين فرمولها را مثل  قطعات  كوچك موزائيك يك پس از ديگري در 
ر كه همان روايت را اجرا مي كند در واقع دوباره موزائيك ها با كنار يكديگر مي چيند و بار ديگ

)49: همان.(بيان  را از نو ، ولي در تنظيمي ديگر مرتب مي كند
هاي نقل  نقاالن و ويژگيي خطابي خاصي دارد كه اگر كسي با طرز بياننثر اين طومارها شيوه

اند،اين بوده كه گفتهها را طومار ميه داستانگون اينكهآشنا نباشد،شايد به نظر غريب آيد علت اين
چنين نظر كردن اند تا حمل و نقل آن و همكردهاند و لوله ميچسبانده هم مياوراق آن را به دنبال

جاري بوده و هست كه نقال تر باشد،چه عادت بر اينآسان-در ضمن راه رفتن و قدم زدن-به آن
)45: 1385رزلف،ما(.راه برود،قدم بزند و سخن بگويد

نهضت شعوبيه و تاثير بر راويان
حملة تازيان به ايران كه با كشتار و غارت و به بند كشيدن زنان و كودكان همراه بود و يك كشور 

اي ناآگاه از تمدن و كشورداري به شكست كشانيد، توانمند و پرصالبت را در برابر يك عده
ن آن رويداد بزرگ، محو گردد و هرگز اين سرافكندگي پيشامدي نبود كه از ياد همزمانان و آيندگا

توز كه حقارت و بندگي را ناك و كينهجويانة پيروزمندان عقدهويژه آنكه رفتار ستيزهرا تاب آورند؛ به
هاي گوناگوني را در كرد، نيز چيزي نبود كه واكنشبر دوش احساسات ايرانيان غيرتمند بارمي

، مقنع، مازيار، دينبابك خرم، مردانة قهرماناني چون ابومسلم خراسانيهاي قيام.باشدنداشتهپي
. حكومت صفاريان و سامانياني نهضت شعوبيه و حت،استادسيس

فرهنگي اين دوره پيدايش جنبش شعوبي يا به زبان فارسي -بارزترين نهضت سياسي
بهترين . ليسم امروزي استبينيد آشكارا معادل همين واژه ناسيوناپرستي است و چنانكه ميميهن
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پردازد كتاب ارزشمند اثر تحقيقي كه دربارهء جنبش شعوبي در ايران منتشر شده و به تحليل آن مي
كنم كه آن را ها توصيه مياست كه من به همهء ايراني» شعوبيه«استاد جالل همايي به نام 

ها بود كه سرانجام دولت و نيبه نظر شادروان همايي جنبش شعوبيه بزرگترين نهضت ايرا. بخوانند
تاريخ آغاز اين نهضت به اوايل سدهء دوم . كن ساختسيادت عرب را به كلي منقرض و ريشه
و دنبالهء آن تا سدهء پنجم تا حتي پس از آن ادامه . رسدهجري يعني زمان حكومت امويان مي

ماعي و سياسي و فكري و اين مسلك، جنبشي در عالم اسالم ايجاد كرد و تمام شئون اجت. يابدمي
اما در واقع يكي از بزرگترين محركهاي اين جنبش، نژادپرستي . ادبي را در بر گرفت و تغيير داد

اعراب در نتيجه سيادتي كه به بركت . خود اعراب بود كه باعث بروز چنان واكنشي در ايران شد
كه ذاتاً از همهء ملل جهان كردند اندازه مغرور شده و ادعا مياسالم نصيب ايشان شده بود بي

اميه موالي به ويژه در عصر بني. برترند و جز خود براي هيچ قوم ديگري ارزش و اعتبار قائل نبودند
شمردند و دانشمندترين مردم اگر از طبقهء موالي بود در نظر را خوار و حقير مي) يعني ايرانيان(

اين ترتيب ايرانيان كه با برداشت و قرائت دقيق به . رفتتر به شمار مياعراب از چارپايان نيز پست
خود اسالم را پذيرفته و بزرگترين فقها، مفسران قرآن، محدثان و فيلسوفان اسالمي را پرورش داده 

ديدند و بودند، حكومت اعراب را نه تنها دشمن روح ملي خود بلكه به خصوص به خالف اسالم مي
.مت عربي را نداشت و جنبش شعوبيه آغاز گشتاز اين رو كسي ديگر تاب تحمل بالي حكو

اميه را برانداخت و عباسيان نخستين پيشواي سياسي شعوبيه ابومسلم خراساني بود كه حكومت بني
گوي، را به خالفت رسانيد، نخستين پيشواي فكري و فرهنگي اين جنبش دو شاعر بزرگ تازي

 متوكل اصفهاني يكي ديگر از بزرگان شعوبي .بشار ابن برد طخارستاني و اسماعيل ابن يسار بودند
انا ابن االكارم من «: و از نديمان متوكل خليفهء عباسي در سدهء سوم، در شعري معروف با مطلع

من زنده كنندهء . من زادهء بزرگان از دودمان عجم و وارث تخت و تاج عجم: گويدمي» نسل عجم
خواه من آشكارا كينه. رشان را محو كرده استآنانم كه عزتشان از دست رفته و روزگار كهن آثا

درفش كاوياني با من است كه . اگر همه كس از حق آنان بگذرد من نخواهم گذشت. آنان هستم
.)8: 1369صفا،(...بدان بر همهء عالم سروري توانم كرد

هاي چگونه ممكن است در قرن پر تب و تاب چهارم هجري، يعني پس از آن كه همه جنبش
نظامي بر ضد چيرگي اعراب و سپس دست يافتن ايرانيان به استقالل و آن همه ترجمه -سياسي
دورهء ساساني از پهلوي به فارسي و تأليف چندين شاهنامه به ) هاييا شاهنامه(هاي نامكخداي

نثر و نيز بالندگي نهضت فرهنگي شعوبي در ايران كه فردوسي نيز عضو آن بود، بتوان پنداشت كه 
فرهنگي نداشته است؟ اين نكته را نه تنها هر ايراني عادي با -هدف آگاهانهء سياسيفردوسي 
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هاي خود اشاره يابد، بلكه خود فردوسي در جاي جاي شاهنامه به هدفخواندن شاهنامه در مي
. كرده است

 به عربي اثر مهم ديگر فكر شعوبي ايجاد نهضت عظيم ترجمهء آثار تاريخي و فرهنگي از پهلوي
مقدار زيادي از دهندهء مرتبهء انديشه و ادب ايراني باشد و در ميان اين اثرهاوده است تا نشانب

كتابهاي داستاني ملي كه در آن روزگار حكم تاريخ داشت هم موجود بود كه در مأخذهاي گوناگون 
ي و مثل الفهرست ابن النديم و تاريخ سني ملوك االرض و االنبياء از حمزة بن الحسن اصفهان

 و عيون االخبار اين قتيبهء دينوري و مجمل مروج الذهب مسعودي و التنبيه و االشراف مسعودي
 مانند داستان بهرام چوبين،رستم و اسفنديار،پيران و التواريخ و القصص به نام آنها اشاره شده است

دارا و بتراژ،داستان شهروتاب التاج،نامه،مزدك،كتاب پيكار،)سكسيكين (يسه،كتاب سگزيكان
ويس و عهد اردشير،اخبار اسكندر،هاي پهلوي،اندرزنامهخسرو و شيرين،نامه،لهراسبزرين،
)8-9: همان(.و جز آنهابختيارنامه،اخبار بهمن،پيروزنامه،شروين و خرّين،رامين،

 زبان همگاني دنر كباالترين كاري كه در گيرودار اين نهضتهاي گوناگون و پياپي انجام شد رسمي
 رسمي و شعري و تأليف كتابهايي به هايايرانيان به نام پارسي،يا پارسي دري يا دري بود در نوشته

آن،و شايستهء گفتار است كه ظاهرا نخستين يا بعضي از نخسين كتابهاي نثر كه بدين زبان تأليف 
.شد كتابهاي داستانهاي ملّي بود

 ليث،درست در زه باستقالل رسيدهء ايراني از عهد يعقوبرسمي شدن پارسي دري در دربارهاي تا
آغاز گرديد و در عهد سامانيان با سرعت و )نيمهء دوم سدهء نهم ميالدي(ميانه سدهء سوم هجري

)10: همان(.رواجي بسيار گسترده دنبال شد
ل  كوششهاي ايرانيان مشرق در احياء استقال ي دهم ميالدي بحبوحه ياين دوران يعني سده

بينيم  كه ميخويش و بازيافتن قدرت از دست رفته بود و در اخبار تاريخي همين دوران است
 كتبي درآمد و به نثر چندين داستان مشروح پهلواني از صورت روايتهاي شفاهي به هيأت روايات
 در قسمت كهنهء تاريخ فارسي تدوين شد كه از آن جمله است فرامرزنامه در دوزاده مجلد كه

نامه،رستم و  بنام كرشاسپستان از آن نام برده شده،درست مانند داستانهاي مفصل ديگريسي
اسفنديار،بختيارنامه،اخبار بهمن،اخبار نريمان،اخبار سام،اخبار كيقباد كه همگي آنها پيش از قرن 
پنجم هجري بنگارش درآمده بود و در دنبال آنها داستانهاي برزو و آذر برزين و بانو گشسپ و

هايي هستند كه پيش از قرن ششم به نثر پارسي تدوين كوش پيل دندان همه از زمرهء روايت
.شده و غالب آنها تا اواخر سدهء ششم هجري بنظم درآمدند

 مكتوب گونه داستانها از صورت روايتهاي شفاهي صورت رواياتروزگار كه ايندر همان
- هاست به نثر پارسي دري، تأليف شاهنامهآمد،به كار مهمتر ديگري هم توجه شد و آندرمي
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 عبارت ديگر دربارهء تاريخ شود كه دربارهء تاريخ شاهان ايران قديم و بهشاهنامه به كتابي گفته مي
تحت اللفظ ار تركيب پهلوي خوتاي نامگياين تركيب ترجمه.ايران باستان نوشته شده باشد

)42: 1383احمدي،(.آيداهنامه از آن برمي شوكاست همان معنيكماست كه بي)نامهخداي(

راويان شاهنامه
دهقانان ، از ايرانيان اصيل بوده اند ؛ طبقه اي توانگر ، يا نيمه توانگر كه پيوستگي  :دهقانان-1

اينان ، بازمانده دهقانان دوره ساساني بودند و در . خود را ايران گذشته حفظ كرده بودند 
دهقانان ، در واقع ، . زد حكام احترام و نفوذي داشتند عصر طاهريان و سامانيان در ن

نگهبانان سنن باستاني كشور و واسطه پيوند ايران بعد از اسالم با پيش از اسالم به شمار مي 
اين معني از خود شاهنامه نيز به خوبي روشن مي شود ، در آنجا كه فردوسي ، هنگام . رفتند 

.ياد مي كند ) دهقان آموزگار ( و ) دهقان چاچ ( و ) دهقان پير ( نقل روايات ، از 
اين طبقه در عهد ساسانيان تا چند قرن بعد نجباي .بوددهقانفردوسي خود از طبقهء اجتماعي

مالك در ايران و ستون محكم فقرات جامعه و نگهبان آداب و رسوم و حافظ داستانهاي ملّي 
 جامعهء آن روزين ايران م خواست ملّيتوان تجسبنابراين ظهور فردوسي را مي.اندبوده

كند اين رسالت ملي را بانجام ميكند آرزوفردوسي هنگامي كه نظم شاهنامه را آغاز مي.دانست
او در مقدمه شاهنامه ، فراهم آورنده دفتر باستاني را  يك پهلوان )12: 1366فرهودي،. (برساند

داشتنضمنِدهقان،واژة. و راد  بوده استدهقان نژاد  مي خواند كه  دلير و بزرگ و خردمند 
مي / مورخ/ ايراني: شدمىايرانيان به معاني ديگري نيز اطالقبيندركشاورز،خود،اصلىمعنى
ونهاداستابودندقادركهبودندبزادگانىنجيدهقانان،مالك و بزرگ و حشم/ زرتشتي/ فروش

مهاى نيزناحيامارتبهگاهىآنان .كنندبيانداشتند،سينهدركهراروايات گذشتگان
محلىمخالفانوقبول نداشتندرابغدادعباسىخالفتايرانى،دهقانانه اندگفت .ىرسيدند

:مختاري در اين زمينه مي گويد)15: 1388حميدي، .( مي كردندحمايترابغدادخليفةعليه
فردوسي بارها . ت اجتماعي ويژه اي داشتنددهقانان از ذهنيت فرهيخته اي برخوردار بودند و موقعي

عنوان هايي نظير سخنگوي دهقان، دهقان پير، سراينده . در اشعار خود از دهقانان ياد كرده است
دهقان، دهقان داننده، پرمايه دهقان، دهقان دانش پژوه و غيره كه فردوسي در اثر جاودانه ي خود 

ص اجتماعي و اهميت و اعتبار دهقانان در آن بدان ها اشاره كرده نشان دهنده ي موقعيت خا
توان آن را سبب امانتداري فردوسي يكي از داليلي كه مي )54: 1379: مختاري . ( روزگار است

دانست اين است كه ايرانيان اعتقاد قلبي و راسخي به اين امر داشتند كه اين روايتها، تاريخ حقيقي 
- تصرف يا تحريف آنها را كاري نادرست و نكوهيده ميقوم ايراني است، بنابراين هر گونه دخل و
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فردوسي سراسر شاهنامه از : نويسدمحجوب با تكيه بر شاهنامة فردوسي در اين باره مي. پنداشتند
دانسته و تمام هاي حماسي و تاريخي را تاريخ مدون ايران ميبخشهاي اساطيري گرفته تا بخش

انگيزي در نقل و نداشته و از همين روي، به طور حيرتپداستانهاي آن را منطبق با حقيقت مي
اي از اين نكته از مقايسة متن پهلوي پاره. منظوم ساختن آن، امانتداري را رعايت كرده است

گونه داستانها اين. شودداستانهاي شاهنامه كه اكنون در دست ماست با روايت فردوسي فهميده مي
 آن از عربي به فارسي درآمده است و يا به طور مستقيم از يا نخست به عربي ترجمه شده و پس از

و در هر دو صورت شعر فردوسي، با . پهلوي به فارسي برگردانده شده و سپس به نظم درآمده است
انگيز منطبق است و دليل اين وفاداريِ شگفت، از آنجاست كه مردم نسخة اصلي به وضعي شگفت

اند و دخل و دانسته سرگذشت حقيقي قوم و ملّت خويش ميايران اين روايتها را تاريخ واقعي و
- پنداشتند و از آن گريزان بودهتصرف در آن را به هنگام ترجمه يا منظوم ساختن نوعي خيانت مي

توان يقين داشت كه داستانهاي شاهنامه، بي هيچ تغيير و تبديلي همانهاست از اين روي مي. اند
كه ( متنهاي پهلوي آمده يا گوينده آن را از زبان دهقان و موبد كه در شاهنامة ابومنصوري يا در

نقش ). 62-61: 1371محجوب،(شنيده است) ديدندآنان نيز خود را كامالً مقيد به رعايت امانت مي
. دهقان و موبد، به عنوان راويان معتبر وقايع و داستان هاي گذشته با نقش سراينده يكي است

)45-44: 1380: ديويد سن(
مي توان حدس زد كه در مجالس علمي يا بزمي درباري  ادبيت حماسي به نسبت كمتر رواج 

خداينامه ها هم كه مورخان درباري و موبدان زرتشتي در زمان ساسانيان تاليف كرده . داشته است 
 كيومرث با اختالفاتي نظير اينكه.اند ، بيشتر شامل اخبار  پادشاهان   ، گزارش  خشك جنگها بوده 

را موبدان زرتشتي  نخستين بشر و مورخان درباري نخستين پادشاه مي نوشته اند  ولي اين 
خداينامه  ها بسياري از داستانها ي حماسي  را كه اكنون  از راه شاهنامه و خارج از آن مي شناسيم  

ن  ايراني در دوره مجزا  به وسيله دهقانا..... در به نداشته اند و اين داستانها به ويژه روايات 
اسالمي به فارسي روايت يا ترجمه شده و از آنجا وارد شاهنامه گرديده و يا ماخذ داستانهاي ديگر 

بدين ترتيب رواج اصلي روايات حماسي  يكي در بين طبقات مردم بوده كه براي . واقع شده اند 
قات  اشرافي دهقانان كه از شنيدن آن با عالقه به دور گوسان  ها حلقه ساز دن و ديگر در بين طب

 مهمتريت مروجان  ادبيات –و درباري ساسانيان دور مانده و بعد از انقراض پارتها .... نفوذ زندگي 
 اين روايات را با وفا داري به گذشته و آيين آن  كه خانواده هاي بزرگ و قديمي –حماسي ايران 

ه در ولقع آنها را نيز بايد جزو همان طبقه پارتي نيز مهمترين باسالران رواياي حماسي بوده اند ك
دهقانان بهش شمار  آورده جز آن كه از نظر نژاد ثروت و موقعيت اجتماعي  پايه بسيار بدتري 

)3-32: 1372خالقي مطلق، .(داشته اند
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هاي خود را به دهقانان و موبدان اسناد سرايان ايران همواره داستان حماسهدكتر صفا معتقد است
اند، حال آنكه اين گويندگان نمايد كه روايات خود را از آنان شفاها اخذ كردهند و چنين ميدهمي

. اند كه در اصل مبتني بر روايات شفاهي موبدان و دهقانان بوده استهايي را به نظم كشيدهنگاشته
رهايي نخست روايات شفاهي در دفت. اندهاي منظوم طي دو مرحله پديد آمدهبنابراين، حماسه

هايي از از جمله داليل صفا بيت. كشندشود، سپس شعرايي اين دفترها را به نظم مينوشته مي
:شاهنامه است؛ مانند اين دو بيت از آغاز رزم كاموس

ز دفتر به گفتارِ خويش آوريم كنون رزمِ كاموس پيش آوريم
 مرد نگر تا چه گويد سرايندهون بازگرد ــبه گفتارِ دهقان كن

:و اين دو بيت پايان اين داستان
اد ازو يك پشيز ـــدرازست و نفتوس نيز ــامــسرآوردم اين رزمِ ك

گر از داستان يك سخن كم بدي 
اتم بدي ـــايِ مــرا جــروانِ م

)74: 1363صفا، (
رت بيـشتر از    هر حال دوران كودكي و نوجواني فردوسي مقارن با زماني بود كه دهقانان به ضرو              در  

قبل متشكل و بيدار شده بودند و هم زمان زمزمه مخالفت با ميراث ايراني از سـوي اعـراب رو بـه                
سـتاوردهاي فرهنگـي بقـاي      دگسترش بود و در اين دوره يك بسيج همگاني و ملي بـراي حفـظ                

 همين  فرهنگ و تاريخ ايراني، بيش از پيش احساس مي شد و بهترين راه مبارزه با فرهنگ بيگانه،                
روش كاربردي فردوسي بود بخصوص كه با وجود خانواده هاي ايراتي فرهنگ دوست در حكومت،               
اين فرصت براي ادب دوستان مهيا شده بود تا از اين راه بـه مبـارزه بـا تـرك و تـازي بپردازنـد و                

نشين تر و   فردوسي نيز كه خود از اين خانواده بود، راه ادبيات را براي مبارزه برگزيد و چون نظم دل                 
ماندگار تر بود روش نظم را بكار گرفت به همين دليل منظومه فردوسي پـس از هـزار سـال بـاقي          

.مانده ولي اثري از شاهنامه هاي منثور در دست نيست
موبدان-2

به . ان هستند  موبد آنها به عنوان راوي ياد مي كند ،       فردوسي در شاهنامه از     گروه ديگري كه    
دان عالقه اي به حفظ روايتهاي حماسي نداشتند و بيشتر متوجه ادبيات نظر مي رسد كه موبدان چن 

در كنار طبقه موبدان  و طبقه دبيران و مورخان درباري اين طبقه دهقانان              : ديني و اندرزي بوده اند    
عالقه موبدان زرتشني قاعـدا   . در واقع تنها طبقه وسيعي بوده اند كه خواندن و نوشتن مي دانستند            

متنهاي ديني و ادبيات اندرزي ديني بوده است و به ادبيـات غيـر مـذهبي و دنيـايي ارج         محدود به   
چنداني نمي گذاشتند  و به همين دليل مي بينيم كه موبدان كه بعد از اسـالم  همچنـان بـه ديـن            
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خود وفادار ماندند و خط و زبان پهلوي را حفظ كردند از آن ها آثار  ادبـي پهلـوي جـز كتـب خـود         
و اما دربار ساسانيان به ويژه عهد خـسرواوي و دوم مركـز علـم و ادبيـات     . ا نجات ندادند  چيزي  ر  

گرديد  بود نيز در درجه اول هم خود را مصروف تاليف  و ترجمه كتب در آيـين  بازيهـا و ورزشـها               
:ديگر راويان شاهنامه عبارتند از.مي كرده است.... و
آزاد سرو-3

: دفردوسي در مورد او چنين مي گوي

كه با احمد سهل بودي به مرواش آزادسرور بد نامـــيكي پي
ر پهلوان داشتيـــن و پيكــتي خسروان داشتيا نامهــكج

اي كهنـارهـــزبان پر ز گفتدلي پر ز دانش سري پر سخن
م به يادـبسي داشتي رزم رستامِ نريمان، كشيدش نژادـبه س
ر بافتمــسخن را يك اندر دگم سخن آنچه زو يافتمــبگوي

)145-1/14/140، شاهنامه(

رسد كه فردوسي، آزادسرو را ديده، و اين داستان را به صورت شفاهي از او در ابتدا چنين به نظر مي
اگرچه بالمره (زيسته، بسيار مستبعد است اما با توجه به زماني كه احمد سهل مي. شنيده است
)7-66: 1385مينوي،(. دوسي با هم ديدار كرده باشندكه آزادسرو و فر) محال نيست

نامه، از كتابي كه آزادسرو در باب ، فردوسي، در به نظم درآوردنِ شاهاهللا صفاذبيحي بنابر گفته
 عقيده داشت مجتبي مينوي اما )81: 1363صفا، (. استهاي رستم نگاشته بود، استفاده كردهرزم

داري، اين نام را با داستاني كه از  بوده، و فردوسي بنا به امانتنامه ابومنصوريشاهنامِ آزادسرو در 
)67: 1385مينوي،(ي خود آورده استنامهاو در كتاب بوده، در شاه

اين سـرو كـه سلـسلهء نـسب خـود را بـه خانـدان پهلـواني                  : ذبيح اهللا صفا در اين مورد مي گويد       
 را بتمامي تدوين كرد و همان اخبار تدوين شـدهء او بـود كـه بـه                  كشانيد اخبار رستم  كرشاسپ مي 

فردوسي رسيد و مأخذ قسمتي از روايتها گرديد كه اسـتاد طـوس در شـاهنامهء خـود،و سـازندگان                    
جا كه اطـالع داريـم   تا آن.اندهاي خويش دربارهء رستم آورده    شاهنامه در منظومه   بعضي از ملحقات  
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 پارسي   نخستين تدوين يا يكي از نخستين تدوينهايي است كه از داستانهاي ملي ايران به زبان               اين
مـد بـن    نصر بـن اح   هجري در زندان   307دري انجام گرفته بود زيرا احمد بن سهل مروزي بسال           

پس دوران كار و نويسندگي پروردهء او يعني آزادسرو بايد          .درگذشت.) هـ 331-301(اسمعيل ساماني 
 اولين كتاب يا يكي از اولين كتابهـاي پارسـي در   پيش از آن تاريخ و يا مقارن آن تاريخ و در نتيجه     

اي قهرمـاني ملـي در     هرحال اين راويان داسـتانه    به. خبرداريم ذكر روايتهاي ملي ما باشد كه از آن       
)         11: 1369صفا،. (اي داشتند روايات تأثير عمدهسدهء چهارم هجري در تدوين

ماخ-4
شادان برزين-5
بهرام-6
شاهوي بيدار دل-7

. اما در بعضي موارد فردوسي از كساني نام مي برد كه واضح نيست كه منظور چه شخصي اسـت                  
.  راوي به نام بلبل نام مي بردبه عنوان مثال در داستان رستم و اسفنديار از

آيد آن است كه نقل داستان از زبان بلبل و راوي تلقّي كردنِ آن         آنچه در وهله نخست به تصور مي      
اما، اگـر   . بياني شاعرانه است كه فردوسي در ادامه خطبه و متناسب با فضاي غنائيِ آن آورده است               

رفتـه ترديـدهايي پديـد      نامه مقايسه كنيم، رفتـه    هاي شاه شيوه طرح اين داستان را با ديگر داستان       
هـاي نخـست بـسياري از    زيـرا، در بيـت  . رسد كه چنين تصوري درست نباشـد آيد و به نظر مي    مي

هـا جايگـاه   به عبارت ديگر، اين بيت. آيدها، از موبدان و پيران و دهقانان سخن به ميان مي    داستان
 كه فردوسي، به عنوان يك مورخ، يكباره ايـن قاعـده را             نمايداست و بعيد مي   ارجاع دادن به منابع   

همين امـر  . كنار گذاشته و يكي از وقايع بسيار مهم كتاب خود را از زبان يك پرنده نقل كرده باشد               
كند و، خـالف آنچـه در آغـاز         اين احتمال را كه بلبل در اين بيت نام راوي داستان باشد تقويت مي             

 اين خطبه داستان است كه متناسب با نام راوي داسـتان پرداختـه   ممكن است به ذهن متبادر شود،   
)17: 1384نحوي، (.شده است

نقش فردوسي در تدوين روايات
عده ي بسياري از محققين عقيده داردو كه فردوسي از منابع شفاهي اسـتعاده نكـرده اسـا و در             

رده اسـت و هـيچ دخـل و    نتيجه و بر همين اساس  فردوسي مباحث را عينا از منابع مكتوب ذكر ك   
.تصرفي در آنها نداشته است
گويد چيزي را در جائي دستكاري نكرده امـا از بركـت     هرچند فردوسي مي  مسكوب معتقد است    

روايت دبيرانه عوفي در جوامع الحكايات مثـال  .نبوغ او همه چيز در جهت كمال دگرگون شده است   
گـر،در اينجـا تـا افرسـياب درخواسـت صـلح            هاي نمايان دي  گذشت از تفاوت  .و نمونه ديگري است   
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دهـد كـه اگـر صـلح         كاوس به سـياوش فرمـان مـي        اما در شاهنامه،اول  .پذيردكند،سياوش مي مي
بنـابراين در روايـت عـوفي    .بنـدد خواستند بپذير و از جنگ بپرهيز و پسر فرمان پدر را به كـار مـي     

ار،خودسـرانه پيمـاني بـا دشـمن بـسته           افراسـياب مكّ   توان پنداشت كه شاهزادهء جوان،فريفتـه     مي
 فرمان شاه و خواست خود هردو را برآورده است و در نتيجه تغيير رأي               ولي در روايت شاهنامه   .است
ها را بفرست تا بكشيم و كشور       و فرمان تازه به فرزند كه گروگان      ) در روايت عوفي نيست    كه(كاوس

 بـردن او بـه تـوران را توجيـه       محـال و پنـاه     شكني سياوش را  توران را ويران كن،همه اينها پيمان     
:  وي در ادامه مي افزايد.تر استاو بي گناهدر اينجا.ماندپيش پاي او راهي جز اين نمي.كندمي

 كـالم او كـه هميـشه در    از راه و از بركـت لحـن  :شاهنامه از حضور شاعر لبريز و ماالمال است   
بي آنكه فاصله،جدائي و    -بردند دارد و ما را با خود مي       كند،پروازي بل پايگاهي واال و باشكوه سير مي     

زيرا اين پرواز بـاوجود صـالبت و        .ايجاد كند ) سراينده و خواننده يا شنونده     ميان(بدتر از آن دوگانگي   
چـون ناصـر    -اوجي كه دارد به سبب سرشت صميمي زبان،خودماني است،خطابي درشت و استادانه           

 فاخر منوچهري نيست كه در بهترين حال مانند  و به آهنگ   ندارد،به فضل گرانسنگ خاقاني   -خسرو
پرچيني در ميانهء راهي زيبا برپا كرده باشند تا شنونده براي رسيدن به گوينده ناچار از آن بگذرد،راه     

)8: 1387مسكوب،(.هموار است و حايلي در ميانه نيست
يوه كاري آنها به دخالـت      مسعود روحاني در مقايسه اي ما بين فردوسي و بلعمي، ضمن بيان ش            

:فردوسي در گزينش روايات اشاره مي كند و مي گويد
روش بلعمي با توجه به تاريخ نگار بـودن او، سـنتي و مبتنـي بـر     . تفاوت در روش كار دو مولّف    

نقل حكايت و روايت يا خبري است كه از گذشتگان باز مانده؛ و با توجه به اينكه او اين روايـات را                      
كه فردوسـي  پنداشته، به گزارش كردن همة روايتها پرداخته است؛ در صورتي واقعي مي نوعي تاريخ   

توان به پايان كار    براي ارائة نمونه مي   . كشدتنها يكي از روايتها را انتخاب كرده و آن را به نظم مي            
ده در تاريخ بلعمي، دربارة مـرگ رسـتم دو روايـت آمـ            .  رستم و نحوة مرگ او در دو اثر اشاره كرد         

كـشد و رسـتم و      در روايت اول بهمن به خونخواهي پدرش اسفنديار، به سيستان لـشكر مـي             : است
:كشدپدرش را مي

اكنون برخيز و به واليت نيمروز      . را گفت كه مملكت بر تو استقامت گرفت       ) بهمن(مادر، او   «
ا اجابت كرد و    او مادر خويش ر   ! شو و كشندة پدر خويش را طلب كن و كين پدر خويش از او بخواه              

با وي حرب   . لشكر كشيد به سيستان و خون پدر خويش اسفنديار را از رستم پسر دستان طلب كرد               
كرد، رستم را بكشت و برادر رستم، زواره را بكشت و پدر رستم، دسـتان هنـوز زنـده بـود او را نيـز        

در شـاهنامه   درصـورتي كـه     ... شـود در روايت ديگر، رستم به دست برادرش كشته مـي         . »...بكشت
شـغاد، بـه   . شوددر شاهنامه رستم به دست برادر ناتني خود، شغاد، كشته مي        . روايت دوم آمده است   
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-كشاند و در شكارگاه، چاههايي حفر مـي       كشد و رستم را به كابل مي      اي مي كمك شاه كابل نقشه   
رستم در  . افتندميبدين ترتيب رستم و رخش در يكي از چاهها          . كاردهايي مي كند و در ته چاه نيزه     

)8: 1386روحاني، . (دوزدآخرين لحظات عمر خود شغاد را با تيري به درخت مي
- صديقيان معتقد است كه فردوسي از ذكر روايتهايي كه سخت غير معقول بود، چـشم مـي                

-اسـطوره ). 282: 1376صـديقيان، (»افزوده و يا كاسته استپوشيده و گاه، از خود چيزي بر آنها مي   
. انـد اند، تغيير بسيار پذيرفته و دگرگون و نوآيين شده     هن وقتي آرايش حماسي به خود گرفته      هاي ك 

هاي شگفت و وهمناك رويدادها كاسـته       در تبديل تدريجي اسطوره به حماسه، اندك اندك از جلوه         
).71: 1385سـركاراتي، (انـد جهاني به خود گرفته   شد و چيزها و كسان، جنبة عادي و مردمانه و اين          
: اما سعيد حميديان به تصرف اعتقاد ندارد و مي گويد

خود از الگوهاي مكتوب و شفاهي موجود در روزگار خود غافل گ  فردوسي در تدوين اثر ستر
نمانده، ولي اثر هنرمندانه ي وي با قدرت و مهارت شاعري فردوسي صورت جاودانه يافته، حتي 

 اين منابع نظري داشته است و يا در مواردي در اگر وي به مسائل هنري و شاعرانه ي موجود در
اين دخالت هر قدر و به هر گونه كه . شيوه ي بيان و داستان پردازي اين آثار دخالتي كرده باشد

را كه هر اثر چباشد در ديدگاه ما نسبت به فردوسي و اثر جاودانه اش تغييري ايجاد نخواهد كرد، 
: 1383حميديان، .(نوان اثر هنري مستقل جواز بقا يابدهنري هنگامي جاودانه مي گردد كه به ع

ترديدي باقي نمي ماند كه فردوسي در اصل داستان شاهان ايران از : مينوي نيز معتقد است) 139
مينوي، .(خود چيزي نيفزوده است و هرچه به نظم درآورده مبتني بر مدرك و مأخذ بوده است

76:1385(
نتيجه
باال مشاهده  شد، نمي توان نتيجه مشخصي از نقش راويان در پردازش گونه كه در مباحث همان

چه يعني درباره آن. كنندسازي نيز ميروايتگويي،برخي مورخان در كنار روايت.روايات گرفت
 كه به همان توان گفت ميشناسي تاريخ شفاهي در مورد آسيب .سازندداستان ميكنند،نقل مي
كاري و مالحظات سياسي و كند،پنهان را تهديد مي و اغراق،روايت شفاهيطر تحريفخاندازه كه 
نگاري اگر نتواند خود را از  سد بزرگي در راه اعتالي تاريخ شفاهي است و اين فن از تاريخاجتماعي

 نقلي دچار نگاري قدرت مصون و محفوظ نگه دارد،به مصيبت تاريخهايسيطره و نظارت اهرم
آاليشي و مردمي بودن آن بود،تاريخ  در بيراز ماندگاري و شكوه سنت شفاهياگر .خواهد شد

 قدرت و مالحظات هاي به اوج اعتالي خويش خواهد رسيد كه در چنبره كانونشفاهي نيز زماني
اي است كه اگر نگاري شفاهي،حرفهتاريخ.زمانه گرفتار نيايد و رنگ خاصي به خود نگيرد

 منحرف شود و نه تنها د نشود،بعيد نيست كه از مسير سودمندي خويش با آن برخورمتخصصانه
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طور به.كمكي به شناخت و تحليل تاريخي نكند، بلكه خود به آسيب و آفتي براي آن مبدل شود
پرسشي كه . معمولي نيستكننده و شنوندهاما پرسش.نگار شفاهي پرسشگر استمثال، تاريخ

هاينگرانه تاريخ به ذهن انسان سؤالي كه در مطالعه سطحيباكند،نگار شفاهي طرح ميتاريخ
نگار تنها در طراحي پرسش  تاريخاما وظيفه.متفاوت استكند،معمولي و غيرمتخصص خطور مي

شود،كه پس از طرح آن تبديل به يك شنونده معمولي شود،به عبارت بهتر، پس از خالصه نمي
مجموعه .نيز به روش علمي صورت گيردبايد شنيدنبه روش علمي صورت گرفت،پرسيدنكهآن

 همان توليدات تاريخ شفاهي كههاپاسخنگار شفاهي براي هرچه بارورتر ساختن تاريخهايفعاليت
نگار تاريخ.دهدپاسخ انجام مي- كه مورخ در فرايند پرسشهاي به جايي استدخالتهستند،

تواند هاي به جا و به موقع مي دخالتان اندازه كهاما بازپرس نيست و به هم.شفاهي پرسشگر است
 براي جاي او به آفتيهاي بي را پربار سازد،به همان اندازه نيز دخالتفرايند و توليد تاريخ شفاهي
نگار شفاهي تاريخ.كند محاكمه ميشود و تاريخ را تبديل به صحنهتاريخ شفاهي تبديل مي
نگار شفاهي معموال يا از نخبگان دهندگان به تاريخپاسخ.يستشاگرد نپرسشگر است اما معلم يا

اي براي مقاصد نگار شفاهي به بازيچهرود تاريخاند،كه رد اين صورت بيم آن ميسياسي و اجتماعي
مايگي سوق  و بياعتباريآنان مبدل شود،و روشن است كه چگونه اطالعات شفاهي را به سوي بي

اي براي از طبقه متوسط و پايين جامعه هستند كه امكان دارد به وسيلهدهد و يا مخاطبان وي مي
.نگار شفاهي درآيندهاي تاريخفرضمقاصد و پيش

ردوسي در تدوين حماسه ملي عالوه بر منابع فبر همين مبنا اعتقاد نگارندگان بر اين است كه 
ي شگرف به پردازش اين اثر وي با مهارت. مكتوب به منابع شفاهي و روايات نيز توجه داشته است

بزرگ حماسي پرداخته و در مواردي با توجه به مسايل شعري و گزينشهاي شاعري، تغييراتي در 
ها بنابر اين دخالت هاي وي در پردازش داستان. شيوه ي بيان و داستان پردازي ايجاد كرده است
. به منزله تحريف و دگرگوني اصل روايات نيست

پي نوشت
سنت شفاهي و تـاريخ شـفاهي در   «،)1386(احمدي، حسين: ك. عات بيشتر ربراي اطال-1

118، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره »تاريخ نگاري اسالم و ايران
منابع
 نشرية دانـشكدة ادبيـات و       ؛  ع و شيوة كار فردوسي    تاملي دربارة مناب  )1383(آيدنلو، سجاد -1

192علوم انساني دانشگاه تبريز، سال چهارم، شمارة 
دانـشكده  ، مجلـه  تأملي در خنيـاگري در ايـران باسـتان   )1383(ابولحسني ترقي، مهدي-2

37و36، شماره )دانشگاه اصفهان(ادبيات و علوم انساني 
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 و تاريخ شـفاهي در تـاريخ نگـاري اسـالم و     سنت شفاهي)1386( احمدي، حسين-3
118، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره ايران

دانـشگاه  :، تهران پژوهي؛ترجمه مسعود صادقي  درآمدي بر تاريخ  )1384(مايكلاستنفورد،-4
امام صادق و سمت

، ، ترجمـه ابوالفـضل خطيبـي، نامـه فرهنگـستان         در دفاع از فردوسي   )1376(اميدساالر، محمود -5
) 12مسلسل (دوره سوم، شماره چهارم 

 نشر توس:ترجمه جالل ستاري،تهران،اندازهاي اسطورهچشم)1362(الياده،ميرچا-6
 آذرتاش آذرنوش، ،فتوح البلدان) 1364(بالذري،احمد بن يحيي-7
: ، متـرجم گوسان هاي پارتي و سـنت هـاي خنيـاگري در ايـران            ) 1368(بويس، مري -8

67-66مهري شرفي، چيستا، شماره 
 اميركبيرانتشارات:تهران، شناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايران) 1377(عزيز اللّهبيات،-9
25 كتاب ماه ادبيات، شماره نگاهي به عصر فردوسي،)1388( سيد جعفرحميدي،-10
.ناهيد: تهران ،درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي)1383(حميديان، سعيد -10
نشر مركز: صادقيان،تهرانساغر ،بازانديشي تاريخ)1384 (جنكينز،كيت-11
، نشر مركزگل رنج هاي كهن)1372( خالقي مطلق، جالل-12
لـو،  رجمه منصور اتحاديه و فرحناز اميرخاني حـسين        ت ساسانيانسقوط  ) 1383(دريايي،تورج-13

نشر تاريخ ايران،چاپ دوم
).  هفـت مقالـه      (ادبيات تطبيقي و شـعر كالسـيك فارسـي        .)1380(الگا ام .   ديويد سن   -14

نشر و پژوهش فرزان روز: تهران. چ اول. ترجمه فرهاد عطايي
و تفـاوت در روايـت داسـتانهاي        بررسي داليـلِ شـباهت      )1386( روحاني، مسعود  -15

158جلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد، شماره ، مشاهنامه و تاريخ بلعمي
: ترجمـه اسـد اللّـه آزاد، مـشهد       ،  نگـاري در اسـالم    تاريخ تاريخ )1366(روزنتـال،فرانتس -16

انتشارات آستان قدس
، تهران ) 4جلد  ( يادداشت ها و انديشه ها)1362( عبد الحسين،زرين كوب-17
نشر قطره: ، تهرانهاي شكارشدهسايه)1385( سركاراتي، بهمن-18
هـاي  هاي ايرانـي در روايـت     چگونگي تحول اسطوره  )1376(دخـت  صديقيان، مهين  -19

، انتشارات آگه)يادنامة مرحوم بهار(، ياد بهاردورة اسالمي
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ران ، تهسرايي در ايرانحماسه)1363(اللّهصفا، ذبيح-20
شــرايط اجتمــاعي و سياســي ايــران بعــد از ســقوط )1369( صــفا، ذبــيح اهللا-21

شاهنشاهي ساساني و اثر آن در ترجمه و تدوين روايت هاي ملـي تـا نظـم                 
6 شناسي، شماره ، مجله ايرانشاهنامه ها و داستان هاي قهرماني

نشر قومس،: تهران،روش تحقيق در علوم سياسي)1382(طاهري،ابو القاسم-22
، مركـز دايـره المعـارف        خالقي مطلـق   به كوشش شاهنامه،)1386( فردوسي، ابوالقاسم  -23

بزرگ اسالمي
، ايـران نامـه،     عوامـل ظهـور فردوسـي و حكمـت وي         )1366( حـسن   فرهودي، -24

22شماره
 ملي ايران دانشگاه،نگاريروش تحقيق در تاريخ)1356(قائم مقامي،جهانگير-25
؛ترجمه علي اكبر مهديان، تهران،نـشر      مفهوم كلي تاريخ  )1385(كالينگوود،جورج رابين -26

اختران
تهران،نشر مركز،،حماسه،اسطورهرويا)1385(مير جالل الدين  كزازي، -27
27، نشريه حافظ، ش شاهنامه و هويت ايراني)1385( مارزلف، اولريش-28
 انتشارات مرواريد:، تهرانآفرين فردوسي)1371( محجوب، محمد جعفر-29
 انتشارات توس:چ دوم، تهران. حماسه در رمز و راز ملي)1379( مختاري، محمد-30
66ايران نامه ش ،مالحظاتي درباره شاهنامه فردوسي)1387(رخ مسكوب،شاه-31
، انتشارات معينفردوسي و شعر او)1385(   مينوي،مجتبي-32
 و سپهر، جاميگزارش بزرگ علوي. حماسه ي ملي ايران)1369(  نولدكه،تئودور-33
، نامـه  نگاهي به روش هاي ارجاع به منـابع در شـاهنامه  )1384( نحوي، اكبر-34

28فرهنگستان، شماره 
ترجمه ضياء الدين عاليي،اي بر فلسفه تاريخمقدمه) 1363(اچ.والش،دبليو-35

انتشارات اميركبيرايي،طباطب
، ) ساسانياناز سلوكيان تا فروپاشي دولت(تاريخ كمبريج)1381(يارشاطر،احسان-36

.رانتشارات اميركبي، 3چ ترجمه حسن انوشه،تهران،
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∗∗∗∗دكتر علي كميل قزلباش

 سرايان عشق نژادفردوسي و خوشحال خانهحماس

ہچكيد
ي و متعلق به شاخ آريايي گروه هنـد و اروپـايي اسـت و               پشتو يكي از زبانهاي خانواده ي ايران      

 ا ز اصـناف     ۔ادبيات پشتو كامال زير اثر فارسي بوده اسـت          . ايراني است ،  ماخوذ شاخ كوچك آريايي   
 ادبيـات  ۔۔۔شعر و نثر گرفته تا موضوعات و اصطال حات و مطالب عرفـاني ، اخالقـي ،هرهنگـي و             

 شاهنامه در تمام مناطق پشتونها نفوذ فكـري و          ۔زاد نيست   از اثرات فردوسي و شاهنامه آ     هم  پشتو  
مين علت با پيروي از اشعار او موضوعات ونمادها و نقشها به فردوسي   هفر هنگي را داشته است به       

. حتي ما شاهد چند عدد ترجمه هاي شاهنامه در پشتوهم هستيم ۔ استہنزديك شد
م خود ش   هم شعر حماسي سروده و      خوشحال خان ختك يكي از آن شعراي پشتو است كه ه          

۔ اي از غزليات  اين شاعر رنگ حماسـي دارد          ہ بيشترين قصايد و بخش عمد     ۔مرد ميدان جنگ بود   
فردوسي در شاهكارش سخن از شاهان و پهلوانان ايـران زمـين آورده اسـت و خوشـحال يكـي از                   

.د نانان ميدان بومبارزان و سخن سرايان تاريخ بود كه هم شعر حماسي سروده و هم از قهرم
 چون هـر دو شـاعر در زنـدگي          ۔اينجا بهتر است كه نگاهي بر افكار مشترك ايشان بياندازيم           

.  و هميشه در ستايش خرد و همت كوشيده انـد          ۔ودانست ايشان معتقد به اخالق و جوانمردي بودند       
، بخـشش،   نـش  يعنـي سـخن از خـرد، دا        ۔ند نگـاهي دارنـد    اشعار بسيار نزديك از لحاظ آرمان و بل       

 و بـا    ہمردانگي ، داد ودهش ، نيكي ، آذادي ، توانگر ي، ديـن داري و راسـت بـازي درميـان آورد                     
ہستايش از خدا و رسول خدا با مدح امام علي حق پروري و حق شناسي خو دشان را معرفـي كـرد                     

.اند 
۔، فردوسي، خوشحال، هنر، مردانگي، امام علي، عشق، شمشيره حماس: هاہكليد واژ

زبان و ادبيات پشتو
 زبان پشتو يكي از زبانهاي جهان است كه روز بروز در حال رشد كردن است و ادبيـاتش نيـز                    

پـشتوي را   . روبروز فزون تر مي شود كه يكي از علتهايش همان اثر پذيري از زبانهاي ديگر اسـت                
ناسي و ادبيـات    كه از لحاظ زبان ش    , فقط يك زبان گفتاري است    , كه در چند قرن گذشته مي بينيم      

∗ ه كويت)پاكستان( بلوچستان ، ہو هيأت علمي دانشگاعض
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كـه شـروع بـه      , در قرن دوم هجـري اولـين كـسي        , حتي بعد از آن هم به داليلي      , جايگاهي ندارد 
مـردي  ‘‘ كـه   . اميـر كـرور اسـت     ’’ پته خزانـه  ‘‘ سرودن شعر پشتو كرد بگفته ي استاد حبيبي در          

رزم همـ , مي زيست و در جنگ عباسيان عليه امـوي .  ق- هـ   139در سال   ,جنگجو و هنر مند بود      
از خودش و پهلواني و جـوان مـردي اش سـتايش           , كه بعد از فتح در جنگ     . ابو مسلم خراساني بود   

ولي باز هم پشتو اعتباري پيدا نمي كند كه با زبانهاي ديگر دنيـا هـم چـشمي كنـد و                     .. كرده است 
تا وقتي كه اين زباندر قـرن نهـم هجريشخـصيتي را بنـام              , قرنها پشت پرده ي فراموشي مي ماند      

نوشـته  . بايزيد انصاري مي يابد كه با زبان فارسي آشنايي داشت و هم بازبانهـاي عربـي و هنـدي                  
هاي را بوجود مي آورد كه صد در صد زير تاثير اين زبانها است و در مكتب او شعراي پديـدار مـي                      

د است و و امروز هم اين زبان در راه رش. شوند كه از شعر فارسي و تا حدي از عربي الهام گرفته اند     
در كشورهاي افغانستان و پاكستان در بين ادبيات زبانهاي ديگر اين كشورها جايگـاهي خـودش را                 

۔در . مشخص كرده است
زبان بومي مردم افغانستان كـه شـعبه اي از زبـان فارسـي و مخلـوط از لغـات       : پختو,  پشتو ”

)561،1375فرهنگ ، ,عميد(''۔فارسي و عربي و هندي است و با الفباي فارسي نوشته مي شود
بـه مـا    ,مانند اوستاوريگو يـدا   , آثار زبانهاي باستاني كه چندين هزار سال پيش از اسالم مانده          ''

آشكارا مي سازد كه بي از كلمات و الفاظ السنة قديم مذكوره تا اكنون در پشتو زنده است و قدامت                    
''.تاريخي زبان مارا در قرون قبل از اسالم بوضوح مي رساند

)83،1382حبيبي، شل مقالي،(
پشتو از يك جانب بـا سانـسكريت و از   : معروف مستشرق فرانسوي دكتر ويليم هانري ميگويد    

)1967. 34د پشتو نثر تاريخ(’’. جانب ديگر با اوستا نيزديكي و قرابت دارد
ـ           . .. پشتو يكي از زبانهاي خانواده ي ايراني است       '' د و  پشتو متعلق بـه شـاخ آريـايي گـروه هن

پاكستاني زبـانون اور ادبيـات كـا تقـابلي          (''.ايراني است ,اروپايي است و ماخوذ شاخ كوچك آريايي      
)28،2004مطالعه،

از مطالبي كه ذكر شد نكته ي ديگر نيز بدست ما مي رسد كه پشتو يكي از خـانواده زبانهـاي            
حال هرچه باشد بين پـشتو   بهر  . آريايي و با تحقيق كساني، يكي از خانواده ي زبانهاي ايراني است           

در پـشتو   . كه بر اسـاس زبانـشناسي از يـك ريـشه انـد            , و فارسي اشتراكاتي زيادي ديده مي شود      
كلماتي است كه عين همان، در فارسي ديده مي شوند وياكلمات يكسان بـا تغييـر معمـولي لهجـه          

.وجود دارند
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شاهنامه و ادبيات پشتو
ز اصناف شعر و نثر گرفته تا موضوعات  ا اثر فارسي بوده است همچنين ادبيات پشتو كامال زير

ها يكياز اقوام آريايي انـد ازايـن   هرهنگي و چون پشتون   ،طال حات و مطالب عرفاني، اخالقي     و اص 
لحاظ با ايران و فرهنگ ايران زمين نزديكي زيادي دارانـد و طبيعـي اسـت كـه در برابـر عربـي و               

 اگر نگاهي بر ادبيات پشتو و باالخـصوص  ۔ديكي چشم گيري دارند زبانهاي ديگرجهان با فارسي نز    
شعر پشتو بياندازيم به نتيجه مي رسيم كه همه شعراي كالسيك اين زبان به شدت زير تاثير شـعر             

 يعني شعراي پشتو از هيچ گونه اثري كه ممكـن بـود از فارسـي بگيـرد     ۔و شعراي فارسي بوده اند    
.دست نه كشيده اند 

 سرو كار داشـته اسـت، ازيـن رو روحيـه            ہن در طول تاريخ هميشه با جنگ و مبارز        ملت پشتو 
 لذا در شعرپشتو موضوعاتي را كه به حماسي سر مـي   ۔  است  ہايشان در شعر با حماسي نزديكترماند     

 شـاهنامه در تمـام منـاطق        ۔ تر مي يابيم و از اثرات فردوسي و شاهنامه آزاد نيـست              ہخورد گسترد 
مـين علـت بـا پيـروي از اشـعار او موضـوعات       هكري و فر هنگي را داشته است به پشتونها نفوذ ف  

 حتي ما شاهد چند عدد ترجمـه هـاي شـاهنامه در          ۔ است ہونمادها و نقشها به فردوسي نزديك شد      
.پشتوهم هستيم

 يـك   ۔۔۔۔اسـت )1885 در   ہزند( ترجمه ي منظوم شاهنامه ي فردوسي از موالنا محمد رفيق            "
 و ترجمـه ي منظـوم       ۔۔۔۔ن ترجمه  در آرشيو اكادمي ي پشتوپيشاور موجـود اسـت             جلد ناقص از اي   

۔28،  27دانـش    ("۔  كـه احتمـاال تلخـيص شـاهنامه مـي باشـد               ۔۔۔۔بزبان پشتو از مالنعمـت اهللا     
143،144، 1370(

خوشحال خان ختك
م خـود   ه  و    ہخوشحال خان ختك يكي از آن شعراي پشتون است كه هم شعر حماسي سرود             

 اي از غزليات  اين شـاعر رنـگ حماسـي     ہ بيشترين قصايد و بخش عمد     ۔ش مرد ميدان جنگ بود    
مربـوط بـه خـود ايـن حماسـه      دارد ونكته ي دلچسپ اين است كه  اين اشعار حماسـي بيـشترين    

.ہ، كه در جنگ ها تجربه نمودسراست
هـانگير  در عـصر بادشـاه مغـول ج   « ويـد گاستاد حبيبي مربوط به تولـد خوشـحال خـان مـي          

 هــ  1022 ربيع الثاني سال   ، در اكوره  , ساله بود، در خانه او     22وقتي شهباز خان    ) هـ.1037–1014(
)11، ،1317د خوشحال خان كليات، (».خوشحال خان متولد شدم .1613مطابق با سال 

خان مي زيست در منطقه هاي پشتون ازيك طرف سياست هاي            زمان كه خوشحال   ندر آ « 
وركانيان بود و از جانب ديگر بعلت قدرت خواهي و وسعت خوا      گشاده خواهي   گنده  شديد و اذيت كن   

ده بود، و به ايـن شـكل از يـك جانـب،         شراتي  يهي زمينداران و حاكمان بومي در جامعه باعث تغي        
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فقيـر ولـي بـا    و  بيچـاره   م و شيخ ها و خان ها با هم نزديك مي شوند و از جانب ديگر مرد                هاملكا
در ايـن زمـان همـراه بـا     ) ،148،149توريالـ پشتون، . (هم دست به دست مي دهندور بادالهمت و  

مـردم عـادي و زحمـت    . دظلم و ستم حكمرانان داخلي، ظلم جبر قوتهاي خارجي هم نفوذ يافته بو     
روهاي مردمي زير ساالري خوشـحال  گباالخر . ر به طرف بد بختي و نابودي مي رفتندگكش و كار 

 چرا كـه خوشـحال خـان معتقـد      ، آزادي و خود مختاري ملي را بلند كردند        و پرچم باهم شدند   خان  
:كهبودند 

 كانــدي ســجودبادشــاهان درتــه  كــاو و بلــه ســنداو لــسونه كــه  
)،19،،2001ارمغان خوشحال (

د ن بادشاهان پيش ايشان سر بسجود خواه    /دنوقتي مردم با هم يكانكي و اتفاق پيدا كن        : ترجمه
.شد

رفتـار همـين   گ و تا آواخر عمـرش  دهاي قبيله اي شريك شده بوگجندر گي سال13از سن و ا
، اين در گيري ها ادامه داشت و تا دوران شاهجهان          ؛وقتي خوشحال سردار قبيله شد    . مشكالت بود 

۔ مبارزه كردن يعني براي مغولها با ديگرا؛خوشحال همان كار پدرش را ادامه داد
 پسرش اورنگ زيب عالمگير پدر خود را زنداني كرد و برادرانش مغلوب             بعد از شاهجهان وقتي   

كنـد،  م گـ ي خواسـت   مـ  همه طرفداران و ياران پـدر را .بادشاه شد. هـ  .1069يا به قتل رساند در      
، اورنگ زيـب ازاو مـي ترسـيد كـه مبـادا      د كه از رفقا و طرفداران شاه جهان بو ،خوشحال خان هم  

را هم ) خوشحال(ول كندو  خان ذي بكند و سعي كرد كه پشتونها را مخبراي رهايي شاه جهان كار  
)13 د خوشحال كليات مقدمه، .(م كندگ

 نگذشـته  يديـر لـي  داشـت و  خـوبي   زيب با خوشحال ارتباطي گدر آغاز تا چندين سال اورن  
روزهاي .  اونشت و شروع كرد به ساييدگ آسياب  گبراي خوشحال خان، سن   گردون  ردش  گبودكه  
لزار و شغل شكار فراموش شد و اين شـارع عاشـق و خـوش    گل و مل، بياض و  گ و عشرت،    عيش

ار گـ اسير نـا چاقيهـاي روز  . شعر و هنر وشكار دور نمي ماندشغل هاي هر روزه از گ كه با جن   ،زرانگ
.واختالف اورنگ زيب او را با تاريكي هاي زندان آشنا ساخت. شتگ

51در سـن    « ويـد گيرو، مي   ك سروولف   .ي بينيم  م اات مختلف ر  نظرراجع به اسيري خوشحال     
بـور فرسـتاده    نو سال اسيري بـه قلعـه رنته       دزراندن  گي او پا به زنجير به دهلي بردند و براي           گسال
ارمغـان  (» .خانه بند ماندو اجازه نداشت كه به مـيهن خـودش بـر گـردد              ،  بورنبعد از آزادي رنته   .شد

)322، 2001خوشحال، 
 خوشحال خان را آن زمان آزاد كرد كـه  ، بندي چهار سال و نه ماه پادشاه      بعد از اسيري و خانه    

پـشتو شـاعري كـي تـاريخ       (» .پـابود بر شـديد    شـورش درمنطقه يوسفزيي ها عليه حكومت مغولي       
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 مي شود، فراقنامه    نذشت از كتاب فراقنامه اش همه روش      گبر خوشحال در زندان چه      )1988:112،
 را هـم  ،بودبوس نامه اثر قا دستارنامه كه زير ، كتاب معروف پشتورا او در همان زندان نوشت و هم      

 نـاي   در حـصار   مسعود سعد سلمان كـه       .ذشت  گبر او بسيار سخت     ارت  نوشت، ولي دوران اس   آنجا  
. استناليده ، خوشحال هم ناليدمثل ني مي 
 كـا  جلي ابتها ـهدلك د   خكه درست   ن په عيد په جشن خبر نشومژزه غم
.اندابتهاج در همه مردم دهلي هر چند / نشدمآگاه عيد و جشن ازمن غمزده : مهترج

 )138522در كوچه ي ماه،(
در اشعار خوشحال يك بخش خاصي مربوط به روابط او با اورنگ زيـب اسـت ، كـه اشـعاري                 

: بطور مثال ۔بسيار نغز پر محتوا است
اعتكـاف كـا   بنـه   اني  ه مـسلم  بندده  انـصاف  و  را معلوم شود اورنگ عدل      

ــه وار ــســكه و رون ــيهه وار وارپ  اچولــ پـه مـصاف      كبنيپالر په بنـد    وژل
)146،2000ديوان خوشحال ختك، (

 بـرادران   /دارد) عجبي( مسلماني و اعتكاف خوبي      /عدل و انصاف اورنگ زيب را ديدم      : ترجمه
درتاريخ آمده است اورنگ زيـب كاتـب        . تني را به نوبت به قتل رساندو پدرش را زنداني كرده است           

:قرآن بود خوشحال در بيتي مي گويد
 دورور مـري مـسكوي     هغه چـاره  په  كبنـي غ كا قرآن  و قلم ر  هغه چاره په  

)505،2000ديوان خوشحال ختك(
ردن برادرش  گبه همان كارد    / تراشدبه همان كاردي كه قلم را براي نوشتن قران مي           : ترجمه

. بردرا مي 
وري اهـل اهللا    كـ ه طاعت و ته ئي      ككه نيت و ته ئي كوري يويزيـد ديــ          

)2001،695ارمغان خوشحال، (
.ر به اطاعاتش نظر كني اهل اهللا استگه كني يك يزيد است و اگار به نيتش نگا: ترجمه

ــدان ووم  ــه زنـ ــه پـ ــد نـ ــوان ووم نـــه البنـ ــذمت خــ ــه دده مــ چــ
)1380،98فراقنامه،(

.بودم)اورنگ زيب(او  كه مذمت خوان /من هنوز زنداني نشده بودم: ترجمه
.دادبيات شبه قاره زيرتاثير ادبيات فارسي بـو       ،كه  فتن كرد گخوشحال خان وقتي شروع به شعر       

تحـت تـاثير ادبيـات     ادبيـات پـشتو هـم    ،ر اين منطقهگبانهاي ديز است كه مثل ادبيات طبيعيذا  ل
ه يك صورت واقعي برخوردار شـد     از  رفت، و دوره قبل از خوشحال كه شعر پشتو          گ مي قرارفارسي  

بـه  دانشمندي بود  وون مرد عالمچخوشحال خان . قرار داشت، به شدت زير تاثيرادبيات فارسي  بود
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 مي بينيم كه اشعار و اوآثار در . پرداخته است كتابهاي مهم فارسي و عربي   ،مطالعه ادبيات آن زمان   
ي بـر   شـاهد ي او  كتاب دسـتارنامه     وبودرا حفظ كرده    ي از اين كتابها مخصوصا فارسي     يبخش ها 

با تـاثير پـذيري از   ي را ميبينيم كه صد در صد        ي همينطور در شعر خوشحال بيت ها      .اين دليل است  
ه بقول عبدالقادر خان ختك در عربـي كمـي          چرگاست،خوشحال خان ا  ہسروده شد شاعران فارسي   
گلدسـته،  (» .سرودفارسي سر آمد عصر خودش بود، شعر به پشتو و فارسي مي          در   ليدخل داشت و  

)1989مقدمه،
خوشحال (» .ني مثل فردوسي و خوشحال خان استا كار كس، ملي يك ملت  گهداري فرهن گن

)1362:36خان اودده ادبي مكتب،
توصيف  پند و نصايح ،    ،در شعر خوشحال عالوه حماسه سرايي، عشق و رواداري، رموز مملكت          

ـ   ويي،گراست  ري،گويي، ايثار   گطبيعت، تاريخ    ي، فلـسفه و    گـ  مـرد و مردان    ، و غيـرت   گخودي و نن
ندي، حب الوطني، قرآن و حديث، حب رسول، توصيف اصحاب رسـول و آئمـه اطهـار، و                  رعرفان،  

.زيادي ديده مي شودحد  همه به ، تغزل و هنرمندي فنون ادبيگرن
، مورخ، جغرافيا دان، فرمانده، صـوفي، عـالم، سياسـتمدار،           وي شاعر، اديب، فيلسوف، حكيم    « 
 ربـاعي، قطعـه، نظـم ،    ، درغزل.تشرد و همسري وظيفه شناس بود، او شعرو شاعر نظير ندا        گجهان

خوشحال ختك شـاعر و نويـسنده پـشتون،         (» .مرثيه، مثنوي، مخمس، مسدس، اشعار فراوان دارد      
، وزيبـايي شـاعرانه     ادبيـت ه بـا    ادش را مفصل همر   ي خو بي افتخارهاي جن  هااو داستان « )1371:6

» .ليـستان اسـت   گ ان يرنكه هومر يوناني يا فردوسي ايران زمين يـا بـا          رود  مان مي   گ.بيان مي كند  
انه بشمارم  گ خوشحال خان ختك را از اين لحاظ هم يك شاعر منفردو جدا              )78:ارمغان خوشحال (

ارز و رهبر ملـي بـود وبـراي حفـظ ملـت و آزاي       يك مبزمان، هميك در مي توانيم بياوريم كه او  
 ادبيـات  گ كه توانست زبان و فرهن     ،ر يك شاعر توانا و قادر الكالمي      گيد و از جانب دي    گوطن ميجن 

هـم  . ت ادب فارسي را ميكند  او شخصي د يعني خوشحالخان به يك وقت پيروي        .زبانش راحفظ كند  
. ن است و هم خودش رستم ميدادوظيفه فردوسي را انجام مي ده
 از آنجا قالب هاي شعر، آرايه هاي ،از شعر فارسي و عربي استفاده كرداو در اشعار پشتوي خود     

 را بـه  تـه شعر پشتو آبرو بخـشيد و ايـن نك   به  پشتو در آورد وسزيد و به لباگادبي و فنون ادبي را  
هم چنان كه .ا دارد هنر دقيق ر ور ظرفيت فكر عميقگ كه زبان پشتو مثل زبانهاي دي ؛دياثبات رسان 

:فته استگخوشحال خود 
 پارسي دي   ترپشتو ويل مي عين     ه نزاكت هم   په مضمون   پپه وزن   

)2001:13ارمغان خوشحال، (
.ده اميفارسي رسانشعر  شعر پشتو را عين به / در تشبيهمهو دروزن و مضمون و نزاكت : ترجمه



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٦٨٧

ر كسي مي خواهد شعرش راتـا  گ ا. شعر فارسي است زمانزمان،كه دانستخان مي خوشحال
 مثل كـه فردوسـي      ،معيار و مقام بلند برساند بايد به شعر فارسي رجوع كند و او بحيث يك پشتون               

:فته استگو چنين . دنبال حفظ فارسي ناب بود، پشتو را حفظ كرد
 هرخـوك   ، شـو  نبنوشعرمي خـو  تشپلـرم   سليقه   ،فارسي شعر مي هم زده    

)1980،5خوشحال نامه، (
) چرا كه( ولي پشتو را انتخاب كردم /فتن فارسي و پشتو هردو زبان را دارمگمن سليقه شعر : مهجتر

.را مي پسنددخود ) مال(كس هر 
قتـي سـنش بـه    زيد، وگخوشحال در آخر عمر كه پير شد، پيش آفريدي ها رفت، و عزلت را       «
تـاريخ  ( بابـسيار ناكـامي فـوت كـرد     .)م.1691(.هــ .1100 ربيع الثاني سـال  28ي رسيد در  گسال77

)281مرصع، ،
فردوسي و خوشحال

حكـيم  موافقت كنـيم ،    اي از پژوهشگران     ہ شود و اگر با نظرات عد      ه انداخت ہاگراين جانب  نگا   
 را چشيده و اين دو نابغه ي روزگار         و بد بختي ها    ہ وقت سختي ها كشيد    ہطوس هم از دست پادشا    

۔هم ازين جانب درد شان يكي است وهم از جانب هنر و فكر هنري يك نـوع هـم مكتبـي دارنـد                      
فردوسي در شاهكارش سخن از شاهان و پهلوانان ايـران زمـين آورده اسـت و خوشـحال يكـي از                   

 اينجا ۔د نمانان ميدان بومبارزان و سخن سرايان تاريخ بود كه هم شعر حماسي سروده و هم از قهر           
 چون هر دو شاعر مـا در زنـدگي ودانـست    ۔بهتر است كه نگاهي بر افكار مشترك ايشان بياندازيم  

اشـعار  .  و هميشه دو ستايش خرد و همت كوشـيده انـد           ۔ايشان معتقد به اخالق و جوانمردي بودند      
، دانش ، بخشش، مردانگـي ،        يعني سخن از خرد      ۔بسيار نزديك از لحاظ آرمان و بلند نگاهي دارند        

 و با سـتايش از  ۔ اند ہداد ودهش ، نيكي ، آذادي ، توانگر ي، دين داري و راست بازي درميان آورد            
۔ انـد    ہخدا و رسول خدا با مدح امام علي حق پروري و حـق شناسـي خـو دشـان را معرفـي كـرد                       

فردوسي سروده است ،،
ــوي   ــرت راه جـ ــار پيغمبـ ــه گفتـ ــويبـ ــا بـــدين آب شـ دل از تيرگيهـ
ــي   دد  چه گفت آن خداوند تنزيل و وحـي        ــد نهـ ــر و خداونـ ــد امـ خداونـ

درست اين سـخن قـول پيغمبرسـت       كـه مـن شـهر علمـم علـيم در ســت     
تتــو گــويي دو گوشــم پــرآواز اوســگواهي دهـم كـاين سـخنها ز اوسـت         

ــده ــنم بنــ ــمــ ــت نبــ يي خـــاك وپـــاي وصـــســـتايندهيي اهلبيــ
ــه چـــو هفتـــاد كـــشتي بـــرو ســـاخته ــا برافراختـــ ــه بادبانهـــ همـــ
ــروس   ــسان ع ــشتي ب ــن ك ــي په بياراســته همچــو چــشم خــروس   يك
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ــي   ــا علـ ــدرون بـ ــدو انـ ــد بـ  و ولــيهمــان اهــل بيــت نبــي   محمـ
ــدا و بـــن ناپديـــد خردمنــــد كــــز دور دريــــا بديــــد ــه پيـ ــه نـ كرانـ
ــد زدن  ــوج خواهـ ــو مـ ــست كـ كس از غرق بيـرون نخواهـد شـدن        بدانـ
ــا نبــي و وصــي  ــي بــه دل گفــت اگــر ب ــار وفـ ــه دارم دو يـ ــوم غرقـ شـ
ــراي   ــر س ــه ديگ ــشم داري ب ــر چ ــاي  اگ ــر ج ــي گي ــي و عل ــزد نب ــه ن ب
ــست    ــاه من ــد گن ــد آي ــن ب ــرت زي چنين است و اين دين و راه منـست        گ
ــذرم  ــرين بگـ ــم بـ ــرين زادم و هـ ــدرم بـ ــي حي ــان دان كــه خــاك پ چن
تترا دشمن اندر جهـان خـود دلـس         دلــت گــر بــه راه خطــا مايلــست    

ــي   ــز از بـ ــد جـ ــمننباشـ كه يـزدان بـه آتـش بـسوزد تـنش          شپدردشـ
ــست هر آنكس كه در جانش بغض عليست       ــان زار كيـ ــر در جهـ ازو زارتـ

)1381:13،14شاهنامه،(
 وي  بـا  ۔همين عشق و شناخت علوي را ما در اشعار خوشحال خان ختك هم مي بينيم           

۔ر بي باك وواژگان زيبا در ستايش امام علي مي كوشد بيان بسيا
ــي كه په كـار دي ده د خـدا ي پيژنـد         ــره د علـ ــد كـ ــروي د محمـ پيـ
ال په عرش بـه ئـي علـي وو متلـي           هر آيت چي به راته پا سه له عرشه        
كايـــك وو د علـــي و تـــه جلـــييمحمد چي هغه رازئي په معراج كـر       
چي ئي نه دي توري خاوري د تلـي        په محشر بـه هفـه تـوري خـاوري          

ــه , محمــد پــه داكــار كبنــي احــولي ده احــوليعلــي چــي دوه وينــي پ
 د مــصقليپــه دوســتي ئــي د علــيدزره زنگ په بـل صـيقل نـه لـري       

محمــد ديـــ پيغمبــر علــي ولــي    دا هومره وئيل كا ورتـه رخـصت        كه
حوك دي شـك پـه دا پـه زره مـه            د علــي د آل دوســتي د ايمــان زره 
ـ         د خوشــحال ختــك پــه داده تــسليد علي د آل په مدح كبني جنت دي

)637:2001ارمغان خوشحال،(
هر آيـت وقتـي از      / پيروي از محمد كن و از علي      / اگر مي خواهي كه خدا را بشناسي      :  ترجمه

رازهاي كه بـر محمـد در معـراج         / قبل از او برهمان عرش علي از او باخبر مي شد          / عرش مي آمد  
/ شر باروهاي سياه محـشور خواهنـد شـد        در روز مح  / علي از يك يك آنها باخبر بود      / آشكار گشت 

/ هر كه محمد و علي را دو مي بيند يعني از همديگر جدا مي بينـد               / آنهاي كه خاك پاي او نيستند     
اگر كـسي  / بجز دوستي علي/ زنگ دل با هيچ صيقل دور نخواهد شد      / است) كالج(او حتما احولي    

دوستي آل علـي  / ر است و علي ولي اوكه محمد پيغمب/ فقط اين قدر هم بگويد ديگر رهايي مييابد       
در مـدح آل علـي بهـشت        / هيچ كس بايد در اين سخن شـك در دلـش نيـاورد            / قلب ايمان است  
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قبال ذكر شد كه اين دو شاعر سـخن         . بر همين اساس خوشحال ختك مطمئن است      / پوشيده است 
 الگو مي شناسد و مـي       از راد مردي و آذادگي درميان آورده اند ، خوشحا ل براي اينان امام علي را               

۔گويد 
زه بــه دتــورو پــه كــار علــي ســتايمكه نور په نـورو چـارو جلـي سـتايم          
كي ئي له فرقه بيـا تـر تلـي سـتايم           ورورد رســول ديـــ ور بانــدي بنــايي

)2001،158ارمغان خوشحال، (
/ ي سـتايم دركار شمشير زني علي را مـ / من اگر ديگران را باخوبيهاي ديگر مي ستايم   : ترجمه

.اگر من او را از فرق تاكف پايش بي ستايم/ و شايسته اين مقام است, است) ص(او برادر رسول 
نامه مي بينيم كه اين مرد راد و دادو دهش بخـشندگي و مردانگـي را مـي پـسندد و                     هدر شا 

: او مي گويد۔ستايش مي كند چون وجدان او بجز آزادگي و بخشندگي چيز ديگر را نمي پذيرد
ــز   بكوشــيد و بخـــشنده باشـــيد نيـــز  ــد چي ــردا مماني ــه ف ــوردن ب ز خ

) 1386 ،1381شاهنامه، (
بــه گيتــي نمانــد بجــز مردمــي    جهـــان يادگارســـت و مـــا رفتنـــي
ــ   ــرم رواس ــر بمي ــو گ ــام نك ــه ن مرا نام بايـد كـه تـن مـرگ راسـت           تب

)1381:775شاهنامه،(
خوشحال خان هم همين سوز     . و اين صداي است كه از دل و روان داناي طوس بلند مي شود             

كه مبادا خدايش كه خداي علي است به او معرفـت و            , و شوق را داشت و با همين اميد مي زيست         
قتي از شجاعت و جوانمردي و جودو سخا حرف مي زند علـي را در               او و . شجاعت مثل علي ببخشد   

:مي گويد. گاهي مستقيم و گاهي با كنايه از او ستايش مي كند, نظر مي گيرد
كه جوانمرد ئي راوره خوي دمرتضي      جوانمردي په سر شندل په زرشـندل       

)482: 2001ارمغان خوشحال، (
همه خصلتهاي  , اگر تو جوان مرد استي    / ان مردي در زر بخشيدن و سر دادن است        جو: ترجمه

. مرتضي را داشته باش
كاروبار مي په بخنبل او پـه خـورل         نه مي كار په زر داري نه په سـاتل          
امـه ده  په دادري تو كه زما تللـي ن       كه سخا ده او كه توره كه خامه ده        
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/ كار من بخشيدن و مـصرف كـردن اسـت   / سرو كاري بازر داري و زر اندوزي نه دارم        : ترجمه
.اسم من همراه با اين سه صفت معروف شده است/چه شمشير و چه قلم باشد, چه سخا

 و ۔ اسـت  ہ به اين نكته بـسيار توجـه كـرد   فردوسي به كار و كوشش ايمان دارد و در شاهنامه    
۔خود شاهنامه از راد مردانش هميشه اميد كوشش و سخت كوش را داشته است 

ــست ز كوشش مكن هيچ سستي بـه كـار         ــزو ني ــي ج ــه گيت ــار پرورب دگ
ــود  چـو از رنــج وز بــد تـن آســان شــود   ــان شــ ــا هراســ ز نابودنيهــ

چو سختيش پيش آيد از هـر شـمار        و سـستي نيـارد بـه كـار        شود پيش   
)1381شاهنامه، (

ز ســــستي دروغ آيــــد وكاســــتيز نيـــرو بــــود مــــرد را راســــتي 
)1381:1100شاهنامه، (

ــ   ــن زورمن ــد ت ــش نباش ــو كوش نيــــارد ســــر آرزوهــــا ببنــــد   دچ
)1381،1386شاهنامه، (

: است و مي گويدہم به همين عقيدهخوشحال 
عقل و همت راوره بيا جود بيـا تـوره         كــه ســرداري غــواري بــال دي دوره

)2001،175ارمغان خوشحال، (
.ل و همت وجود و شمشير را داشته باشعق/ اگر مي خواهي سردار باشي: ترجمه

ــان ارت  ــو جهــ ــا غليــ ــه بنــ ـ    پــ ــ ــگ دي ــدي تن ــو بان ــا ولي ــه ن پ
)313:2001ارمغان خوشحال،(

تنگ است) نامردان(و براي نا پاكان / براي جوان مردان جهان گشاده است: ترجمه
 فردوسـي هنـر را   ۔ است ہ و ارزشمند پسنديده شد    ہنر در شاهنامه با معني بسيار گسترد      ه

ايـن نكتـه در   . او هنر را به عشق ورزي و مهر ورزي وابسته مي كنـد           ۔برتر از گوهر دانسته است      
۔ استہ بسيا زياد تكرار شدشاهنامه 

ــور    ــشي مخ ــار بي ــوي و تيم كه گيتي سپنجـست و مـا بـر گـذر           هنرج
)1381،1385شاهنامه، (

ــد    ــر باي ــويي هن ــت ج ــر تخ ــدت   توگ ــر باي ــاخ و ب ــود ش ــبزي ب چوس
نــشايد كــه پاســخ دهــيم ازگهــر     چوپرســــند پرســــندگان از هنــــر

بـــرين داســـتان زد يكـــي هوشـــياررهنــر ناپــسندست و خــواگهــر بــي
ــر آب   كه گر گل نبويد به رنگـش مجـوي         ــد مگ ــش بروي ــز آت ــويك ج

)1381:1100شاهنامه، (
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ــر   هبمانـــاد تـــا جـــاودان ايـــن گهـــر  ــش و داد گ ــا دان ــد و ب ــر من ن
)1381:883شاهنامه، (
طالـب  , يعني طلب, از نظر خوشحال هنر چيزي است كه انسان را از فرش به عرش مي رساند 

كه هر جـا تعببـر نـو       , ه و وسيع  و كلمه ي است بسيار با مفهوم گسترد       . و مطلوب را بهم مي رساند     
۔و نزد او همت و تالش خود هنر و هنر مندي است. مي گيرد

 د زه به الر در ته پيدا كرم بي هنـره         وايي الرد ختـو نـشته و آسـمان تـه          
 )2001:371ارمغان خوشحال (

اي , رايت بيابممن مي توانم راه ب/ تو مي گويي كه راهي رفتن بر اسمان نيست: ترجمه
او . را تكرار كند’’ نيست‘‘يعني نزد او اين بي هنري است، اگر كسي كلمه ي !بي هنر

ي را از خوشحال مربوط به همين موضوع داريم يو بيت زيبا۔نيز به آسمان اكتفا نمي كند
,كه

په همت مه شه ته هم تر زري كـم         چي زره طلب دلمر كاندي خوشحاله     
)215ديوان خوشحال،(

وقتي زره هم دنبال طلب خورشيد است اي خوشحال در همت تـو هـم كمتـر از زره                   : ترجمه
.مباش

بايد بيابيم كه جايگاه همت     . ولي اين همت چيست كه خوشحال بر او اين قدر تاكيد مي كند            
: از او داريم كه. در پيش او چيست

وي چي داشي د همـت پـه پروبـال         وي مي حه رنكه به الوزم آسمان تـه   
)215ديوان خوشحال،(

گفت كه اين كار با پرو بال همـت  , گفتم كه چگونه مي توانم كه بر آسمان پرواز كنم   : ترجمه
ممكن است

خوشحال خان هم معتقد است كه براي كار سرداري و رهبري بايد هنر شمشيررا هـم داشـت                  
:گويداو مي . وگرنه كار به هدف نمي رسد

. خوشحال كسي است كه تمام عمرش را در سعي و تالش و كوشش و توسل وتوكل بسر برد                 
او معتقد بود كه بايد انسان هنري را كـه دارد  . و هيچ وقت به بهانه ي تقدير، همت را از دست نداد           

توشه راه كند
:مي گويد

م هنـر  زه خوشحال به پكبني و نيـس      كبنـردي  سـره  كه طـالع اوهنـردواره    
)178:2001ارمغان خوشحال،(
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.من خوشحال هنر را خواهم گزيد/ اگر طالع و هنر هر دو جلويم گذاشته شود: ترجمه
 سـالگي  ہ باوجود اين كه شاهنامه پر از داستانهاي يالن جنگ آوران است و خوشحال از سيزد  

 در برابـر جنـگ تـرجيح        پاي به ميدان جنگ گزاشته بود وتا آخر عمر دچارش بود ، امن و آشتي را               
: از فردوسي داريم ۔مي دهند 

ــگ   بــدين تيــزي انــدر نيايــد بــه جنــگ ــار تن ــين ك ــرفتن چن ــد گ نباي
)1381:1100شاهنامه، (

نه خوبست و داند همي كوه و سنگ       پلنگ اين شناسد كه پيكـار و جنـگ   
)1381:415شاهنامه، (

يخواهد كه پهلوانانش را پيروز و كامياب ببيند اما باز هـم حـرف دلـش را از                  فردوسي اگرچه م  
 رستم كوشش فراوان مي كند كه اسفند يار را از جنگ با خود "۔زبان پهلوان عزيزش بيان مي كند 

 در آخرين لحظه اي كه تير گز به سوي چشم اسفنديار رها مي كند خـدا                 ۔باز دارد توفيق نمي يابد      
:يرد كه اين كار به دلخواه او نيسترا گواه مي گ

 ي دانــــشو فــــرو زورہفزايينــــدهمي گفت كاي پاك دادار هور     
ــرا  دد  همي بيني اين پاك الن مرا      ــم روان مــ ــرا هــ ــان مــ تــ

مگــــر ســــر بپيچانــــد از كــــاركه چندين بپيچم كه اسفند يار     
مي جنگ و مردي فروشـد همـي       هاد كوشــد همــيتــو دانــي ببيــد

ــر   به بـادافره ايـن گنـاهم مگيـر         ــاه و تي ــده ي م ــويي آفرينن "ت
)1376:199رياحي، (

 در جنگها پيروز بوده ولي هـيچ وقـت بـه رضـا و رغبـت                 هخوشحال خان ختك باوجود اين ك     
: دست به جنگ نزده است

ــه       ديـروي  كاركبنيهپ د جنگ  كه ــشي    زلمي ــابر ن ــي ص چ
)2000:337ديوان خوشحال، (

ولي اي جوان اگر صبوري نكردي هم     / اگرچه در كار جنگ حكمت هاي بسياري بايد       : ترجمه  
.فايده ندارد

 و صـفا كـا     چه سره كبنپنـي صـلح     مردان نن جنگ كا آشـتي صـبا كـا         
ــدواي   ــره خن ــو م ــوئي ژرا وي ه حــوئي جفــا وي هــو مــره وفــا كــاح

)2001:109ارمغان خوشحال، (
وقتي باهم مي نشينند دست به صلح / مردها امروز مي جنگند ولي فردا آشتي مي كنند   : ترجمه

 قدر كه جفـا دارنـد همـان    هر/ خندان هم همان قدر استند, هر قدر كه گريه دارند    / و صفا مي زنند   
.قدر وفا مي كنند
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. اهي مهمي برخوردار است گشمشير درادبيات جهاني و بالخصوص درادبيات جهان شرق از جاي         
 اين آله برنـده     نيز از اسالم    بعد ولي   . پيش ازاسالم پيام محوري اش همين شمشير بود        ؛ابيات عرب 

.  وارزش خـود را از دسـت نـداد   قيمتت،  مرد و نامرد اس، كه سدي بين حق و باطل    ؛ران قيمت گو  
 ولـي  .شـد شمشير پذيرفته شد و شمشير زني يك هنر با عظمتي .  كرد تغيير توصيف اش    لحنولي  
در شخصيت شمشير كه است روح اسالم  و  ر اصل   گ بيان   ؛ و بعد دست بردن به شمشير      تمعرفاول

. شودمي ديده حضرت علي عليه اسالم بعد از رسول خدا 

هاي شـاعران كهنـه مـشق       كه سر مشق سخن   . اهي را دارد  گفارسي نيز چنين جاي   در ادبيات   
و شمشير .  مهمي برخوردار استجايگاها نوشته شد كه شمشير در آن از        هحتي مناظره   . شته است گ

چرا كه ازني تا قلم شـدن، بايـد زخـم        . دقيمت وارزش را در خود دارد، كه يك قلم دار         و  همان قدر   
ارزشـي برخـوردار   از  پـشتو هـم   ، مثـل اردو ،ر اين منطقهگر ادبيات زبانهاي دي شمشير را خورد، و د    

 از فردوسـي  ۔اين نكته در اشعار فردوسي وخوشحال خان هم به طور احسن ديـده مـي شـود       .است
كه:داريم 

ــيد روي  ــير و خورش ــازوي ش ــرو ب ــوي ب ــشير ج ــوان دســت شم دل پهل
)1381:70نامه، شاه(

چـــه آيـــد بـــران نامـــدار انجمـــنببينــي كــزين يــك تــن پيلــتن    
به بخـت و بـه شمـشير تيـز و هنـر            بـــه نيـــروي يـــزدان پيروزگـــر   

)1381:1100شاهنامه، (
ــار آورد بگفـــت آنـــك شمـــشير بـــار آورد ــشان در كنــ ــر سركــ ســ

)1381:162شاهنامه، (
از آنهـا   را،   يكـي    گركه ا . زيده است گبراي انسان دو راه را      ،خوشحال  واين صاحب سيف و قلم    

 دو را داشته باشي بيـشتر  هرر  گا: فت  گ حتي مي شود     –باشدنتخاب كرد حتما پيروز و سرخرو مي        ا
كه.  ولي به يك نكته ي ديگر نيز اشاره دراد. مي بريهبه پيروزي را

چي ياد يزي پـه بـد لـو پـه سـندرو            شـه يـا عاشـق      يادسپيني توري مرد    
)2001:480ارمغان خوشحال، (

.ها واشعار ذكر كنندد هميشه از تو در سرو، تا/با مرد شمشير براق باش و يا عاشق باش: ترجمه
زه خوشحال ختـك تـر هـسي هنـر          چي خر كنده سـر بـازي كانـدي د          

)2001:162ديوان خوشحال، (
 هنر شوم كه آموزنده سربازي بر مال استونهگمن خوشحال قربان اين : ترجمه
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در ادبيات جهان مي بينيم كه هر جا سخن از عشق است ولي بـه رنـگ و فرهنـگ و زبـان و       
و شايد از عـشق  . بدون اين كلمه هيچ خواهد بود, مخصوصا ادبيات فارسي. گ و روش مختلفي  آهن

تنوع و وسعت استفاده نشده     , عمق, بهتر از ادبيات فارسي در ادبيات هيچ زبان ديگر، به اين زيبايي           
 عمق باشد و زبانهايي كه در ادبياتشان از قالب ها و موضوعات فارسي استفاده كرده، عشق با زور و            

وقتي كلمه اي با اين گسترش و عمق و عظمت وجود داشته باشـد چگونـه ممكـن                  . ديده مي شود  
.است كه اين دو شاعر هم فكر ما استفاده نكرده باشند

 مي كند كه در شـعر بطـور كلـي    ہمان نكته اشار ه ه فردسي سخن از عشق زال مي گويد و  ب         
:ار مي گذارند رايج است  يعني با آمدن عشق خرد و عقل پا به فر

ــاال ــداروزبــ ــستگيوديــ ــمبايـــستگيزآهــ ــستگيهـ زشايـ
ــارهزالدل ــهيكبـ ــشتديوانـ گـشت فرزانهعشقشددورخردگـ

)1381،76شاهنامه، (
آنهاي كه به جنگ و جهان گيـري از         ۔در اين ابيات سخن عجيبي در ميان گذاشته شده است           

: عشق لرزه بر اندامند ہمي هراسند از معجزهيچ كس ن
ز مهراب و دسـتان سـام سـترگ     پس آگاهي آمد به شاه بـزرگ      
ــر زال  ــراب وز مه ــد مه وزان ناهمــاالن گــشته همــال  ز پيون
ــاه ردان  سخن رفت هر گونه با موبدان       ــرافراز ش ــيش س ــه پ ب
وزگـار كه بر ما شـود زيـن دژم ر        چنين گفت با بخردان شـهريار     
جنـگ برون آوريدم بـه راي و به      چو ايران ز چنگال شير و پلنگ    
بترسم كه آيـد ازان تخـم رسـت        فريـــدون ز ضـــحاك گيتـــي 
ــال  نبايد كه بر خيره از عـشق زال        ــردد هم ــرافگنده گ ــال س م

)1381:90شاهنامه، (
:و اين هم حس عا شقانه ي اين مرد عشق را سراريز مي سازد 

ــي پــر آب   شنده گـردد جهـان ز آفتـاب       چو رخـ   ــه بين ــرگس و الل رخ ن
بخنــدد بــدو گويــد اي شــوخ چــشمبه عشق تو گريان نه از درد و خـشم    

) 1381:715شاهنامه، (
:م كه عشق هو اينه

ــاه باريـــك و زرد ــد آنگـ چو پشت كسي كو غم عـشق خـورد    پديـــد آيـ
)1381:13شاهنامه، (
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يوان خوشحال هم مالحظه مي تـوان كـرد و در بيـت زيـر بـا      اين رنج و محنت عشق را در د     
كه در سينه مـي  . عجيب تشبيه نادر روربرو مي شويم كه عشق را به موي سبيل شير برابر مي كند    

.خلدو در چند روز رنگ زر مي گردد
ورحي رنگ بدل شـي    حوپهدرنخورئي-پـه ديـبريتمزريديوحهعشق

)2001:602ارمغان خوشحال، (
كه در طول چند روز رنگ مـريض  / عشق مثل موي سبيل شير در اندرون سينه است   : ترجمه
.تغير مي كند

و اين نكته اي را، كه دوام عشق را تعبير به زندگي جاويداني ميكند خوشـحال بـا پيـروي از                     
 بيـان   شاعران بزرگ فارسي بزبان پشتو؛ كه مي گويند زبان سخت و كرختي است، با چه شيريني               

:مي كند و مي گويد
چه بي عشقه ژوندي كرحي مره هغه  نـه  هغـه ديژونـدي سـره عشقچي په 

)2001:54ارمغان خوشحال،(
.آنان كه بي عشق زنده اند در اصل مرده اند/ آنان كه با عشق زنده اند جاويدان استند: ترجمه

ب عالوه از چند سكه و منصبي اين شاعر زيرك و عاشق مي دانست كه در همراهي اورنگ زي   
ول در مقابل او عشق چيزي است كه براي آزادگان هميشه . ظاهري نمي تواند چيزي بدست بياورد   

سينه گشاده،  بازو راه راست و فراز را دارد و سر بلندي ابدي بخش كوچك او است و چنـين گويـا                       
شد، كه 

-سـربلند كبنيعالمپهديخوشحالچيتــر اورنــگ زيــب بادشــاه تــهعــشقه
)2001:6ارمغان خوشحال،(

كه خوشحال را درتمام عالم سر بلنـد        / تو بهتر از اورنگ زيب پادشاه هستي      ! اي عشق : ترجمه
۔ساختي

! و اين بيت خوشحال را نيز مالحظه فرمايد
ــشق تارخواره كا عقل خپل فو حونه تار په      ــشي دع ــري رائ ــي پ ــوني چ خ

 )2001:586 خوشحال،ارمغان(
و چندين موضوعاتي ديگركه با بسيار اشتراك در اشعار اين دو نابغه هـاي جهـان مردانگـي و                   

م اليـق ذكـرو ارزش      هولي نكته اي را كه باز       ۔ مي شود جاي ستايش خرسندي  دارد         ہآذادگي ديد 
 خـود بـاخبر   ہمي دانم ، اين است كه اين بزگمردان باوجود مشكالت و بي قـدري زمانـه از جايگـا      

: از دانشمند طوس داريم۔بودند و هم از ارزش اشعار و افكار شان آگاه
ــخن چـــواين نـــامور نامـــه آمـــد بـــبن ــود پرس ــشور ش ــن روي ك ز م
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ــده  مااز آن پــس نميــرم كــه مــن زنــده ــن پراگن ــخن م ــم س ــه تخ ماك
)1381:1408شاهنامه، (

:       از خوشحال خان داريم كه 
نه به زماغنودي بل جنگيـالي راشـي     ا غو ندي بل ننگيالــ راشـي       نه به زم  

عجب كه داسـي فرهنگيـالي راشـي       ختك ال پر پزده پـه درسـت افغـان          
)1317:298كليات خوشحال،(

ختك / نه كسي مثل من مرد جنگ آوري/ نه مثل من ديگر كسي با غيرت خواهد آمد     : ترجمه
.خواهد بود اگر اين چنين فرهنگ شناسي بيايدعجيب / نه بلكه در كل افغانها

ه آب وتاب شيپد پشتو ژبه به اوس    ما خوشحال چه په پشتو شـعر بيـان         
)1359:403د خوشحال ختك كليات،(

. زبان پشتو آب وتاب خواهد يافتآال) لذا (/ خوشحال كه به پشتو شعر سرودممن : ترجمه
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∗∗∗∗دكتر فاطمه كوپا

رستم» مانايي«و » خويشكاري«هايشاهنامه در نگاه ديگران با تأكيد بر جنبه

چكيده
يكي از راههاي شناخت هستي از طريق بازگشت به منشأ آن است، زيرا جهشي به تفكـر و                  » اسطوره«

.رود به شمار ميخاطر ازلي است و نوعي پيشرفت در ريشه هر انديشه
ها و باورهاي ديني بـا ارائـه   اي از تمدن، ميراث فرهنگي، آموزهنيز به عنوان چكيده و نخاوه » شاهنامه«

اي و ديگرگون، از رهگذر تطبيق و همانندسازي روايت گير با قهرمانان اساطيري،     اي اسطوره حقيقت در جامه  
.نمايدآنان را در طريق عروج و تعالي راه مي

، خاستگاه و منشاي او در شـهري        »هاي جهان حماسه«جمله عوامل برآمدن فردوسي بر قله سترگ        از  
انـد؛ عامـل ديگـر    هاي دور ايران بـوده  بند به سنن و رسوم ايراني بود كه همواره يادآور گذشته          باستاني و پاي  

.اندلي ايران شهره بودهاي دهقان بود كه به نگهباني سنن و فرهنگ مدر ميان خانواده»  حكيم طوس«باليدن 
هـاي شـگرف و تأثيرگـذار شـاهنامه در     و بازيگر اصلي نقش  » ابرقهرمان«و اما جايگاه رستم به عنوان       

متعـدد،  » ورهـاي «هـا و    برخورداري او از نيروي آسماني فره، شخصيت مانايي و نيمه ايزدي، گذر از آزمـون              
.هريمني خالصه شده استگري، نزاع همواره با نيروهاي استحاله يافته احمايت

.شاهنامه، جايگاه ويژه فردوسي، شخصيت مانايي رستم:هاكليدواژه
مقدمه

، عصاره و چكيده تمدن و ميراث فرهنگي قوم ايراني است كه با گذر و گذار از مرزهاي زمان »شاهنامه«
شـاهنامه  . زنـد  گره مـي   گير امروزي را با گذشته بيكرانه او و سرزمينش        و مكان و جغرافياي مخاطب، روايت     

در دوران سـياه تـسلط   » اسـطوره «دليل اصلي تمسك فردوسي به      . ، حماسه و عشق است    »اسطوره«كتاب  
به واسطه ظرفيت ويژه و گسترده آن در ايجاد همـاهنگي      » اسطوره«بيگانگان بر ايران و ايراني آن است كه         
گير را به بازانديشي و يسنده و مخاطب، روايتگوني احساس و انديشه نومتقن ذهنيت با عينيت و تقارن و هم  

.دهددارد و در نهايت به اوج شعور و آگاهي سوق ميتلقي ديگرگون از حقيقت وامي
غرض از ادبيات، تالش و مبارزه براي نيل به آگاهي، براي تحرّي حقيقت و براي آزادي انسان «چرا كه 

مرز زمان را همچـون     ) ادبي(آفرينش هنري «ل دارد كه    اين امر ريشه در اين اص     ) 35: 1348سارتر،  (» .است

∗ )تهرانت علمي دانشگاه پيام نور أعضو هي
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هنر در سرشت و سرنوشت خويش، آن سري و . بردشكند و به فراسوي اين هر دو راه ميمرز مكان درهم مي
: 1384كـزازي،  (» .مانـد  نمـي هاي پيكرينه و اين سري، در بند گيتـي مينوي است و از اين روي مانند پديده   

شناسي كند و در واقع نوعي بعد فلسفي به هستي، وجود جهان و انسان را توجيه مياسطوره«به جز اين ).231
اسطوره، تاريخي راستين است كه در سـرآغاز زمـان   «به كالمي ديگر ). 12: 1376بهار،  (» .بخشدابتدايي مي 

دارهاي سرمـشق   انسان جامعه باستاني با تقليد از كر      . روي داده و الگويي براي رفتار انسان فراهم آورده است         
سازد هاي آنان خود را از زمان فاني دور مياي و يا تنها با بازگويي ماجراجوييگونه خدايان و قهرمانان اسطوره

نيز در توجيه علل   » هايدگر«).24: 1375الياده،  (» .كندو به شكلي جادويي وارد زمان بزرگ، زمان مقدس مي         
جهشي به ذات «او اين عمل را . ازگشت به منشأ آن است راه شناخت هستي ب   «: گويدمي» اسطوره«وجودي  
شود؛ زيرا جهش آن گاه     پذير مي نامد و معتقد است كه اين امر از طريق تفكر به خاطر ازلي امكان             مي» وجود

جهش است كه تفكري متذكر به خاطر ازلي باشد و اين جهش نوعي رسوخ پارسايانه به كنه حقيقت، نـوعي       
).22: 1381شايگان، (» .نديشه استپيشرفت در ريشه هر ا
آنچه « هاي نمادين ابزاري كارآمد است كه در بازگويي اسطوره» بيان روايي«گيري از گذشته از اين بهره

سـازد و در  را كه ممكن است در قالب استدالل و تعقل، نامفهوم و دور از دسترس بـاقي بمانـد، مفهـوم مـي         
كنـد  گيرد، تصور مـي ي انسان تأثيري را كه حقيقتاً هنري است مي    معموالً وقت . دهددسترس همگان قرار مي   

زيـرا  ). 175: 1372تولـستوي،   (» .كرده، اما از بيان آن عاجز بوده اسـت        اين حالت را قبالً درخود احساس مي      
شناختي است و واقعيت و حقيقت در اي معرفتروايت صرفاً يك قالب يا وجه ادبي نيست، بلكه اساساً مقوله         «
).56: 1372سلدن، (» .كند قالب است كه خود را بهتر و بيشتر به ذهن بشر عرضه مياين

پردازي و چيرگي او بر تمـامي       گيري از فنون سخنوري و روايت     در بهره » حكيم طوس «و اما توانمندي    
ده است، ابزار كارآمد روايي و حماسي، شاهنامه او را جزو شاهكارهاي جهاني و مواريث جاوداني بشري قرار دا                

زيرا سخن فردوسي بيش از آن كه از زيبايي الفاظ مايه گيرد، از ژرفا و بلنداي معنا و روح شاعر ريشه گرفتـه                       
هاي ايرانـي پـيش از   اي، آيينعناصر فرهنگي ـ اسطوره  «خود، » نامهايران«چرا كه حكيم طوس، در . است

هاي يافتي هم سويه با مبادي و مباني آموزههاي مردمي را در ره  هاي زرتشتي و خرده فرهنگ    زرتشت، آموزه 
: 1386قبـادي،  (» .ه كرده اسـت دار در كنار هم نشانده و تأويلي هم ساز از آنها را عرضديني و باورهاي ريشه  

يكي :  رمز برآمدن فردوسي و عظمت شخصيت او را، گذشته از نبوغ شگرف خداداد در دو چيز بايد جست).29
يعني شـهري كهـن بـه جـا مانـده از دوره        » طوس«گري سكونت همواره او در      در خاستگاه و منشاي او دي     

اي از اَعقاب نوذر و سپهساالر كيكاوس و كيخسرو بنا يافته بود، و همين شهر ساسانيان كه با تمشيت شاهزاده
-يشد؛ تنها در چنان فضايي بود كه مآتشكده عشق به ايران و فرهنگ ايراني شناخته مي    «بود كه به عنوان     

)24: 1382رياحي، (».توانست شاهكار جاوداني خود را بيافريند
(= طـوران   : هـا اسـت، چـون     طوس ناحيتي است، و اندر وي شهرك      «،  »حدودالعالم«به گفته نويسنده    
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و طوس اندر ميان كوهها است و انـدر كوههـاي وي            ... ، طوس و  )طرقبه كنوني (=، نوقاون، بروغون    )طابران
مردم طـوس بـه     «). 90: 1340ستوده،  (» ... ن مس است و سرب و سرمه و شبه و         معدن پيروزه است و معد    

طوس فردوسي شهر . باليدند و همواره به دالوري و گردن فرازي نامبردار بودندخاطرات باستاني شهر خود مي
مير، ها، با مردمي پاكدل، سـاده ضـ  كوچكي بود تابع نيشابور، دور از شور و شر دربارها و بحث و جدل مدرسه             

هاي دور ايران زيستند و همواره گذشتههاي جالل و شكوه گذشته ايران ميآزاده و ايران دوست كه با خاطره      
شهرهاي خراسان كه بر اعمال جمع كنند و «: گويدمي» اصطخري«).22: 1382رياحي، (» .شدندور ميرا يادآ

) ناحيه و شهرستان  (= ها  و ديگر كوره  . ت و بلخ  نشابور و مرو و هرا    : آن را نام برند و بازگويند، چهار شهر است        
).203: 1340اصطخري، (» ... قوهستان و طوس و نسا و باورد و : هست چون

لفظ «اي دهقان بوده است؛     در ميان خانواده  » حكيم طوس «دليل عمده ديگر اين امر، باليدن و برآمدن         
-به كار مـي ) در برابر ترك و تازي(ناي ايراني دهقان كه معني حقيقي آن كشاورز و برزگر است، مجازاً به مع       

اي بودند و سرپرستي موروثي مردم ناحيه خود دهقانان از آزادگان و نژادگان ايراني، هر يك مالك ناحيه     . رفت
ناميدند، و اين همان مي» رئيس«هاي پنجم و ششم دهقانان را بعدها در قرن). 8: 1351مينوي، (» .را داشتند

فرزندان دهقانان با آداب و رسـوم ايرانـي   . داشته است» ريش سفيد« متأخر تعبيري معادل است كه در قرون  
.يافتند و نگهبانان سنن و فرهنگ ملي ايران بودندپرورش مي

» پـاژ «ازدهاقين طوس بود، از ديهـي كـه آن ديـه را             «، حكيم فردوسي    »استاد محمد معين  «به گفته   
. ديهي است، و از وي هزار مرد بيرون آيدبزرگ. خوانند، و از ناحيت طابران است

.نياز بود ضياع از امثال خود بيفردوسي، در آن ديه شوكتي تمام داشت، چنان كه به دخل آن
شاهنامه از نگاه ديگران

فردوسي كه فردوس فـصاحت را رضـوان، و دعـوي    «: بر اين باور بوده است كه » لباب االلباب «مؤلف  
تمـام  » شاهنامه«ي ارباب صنعت و پيشواي اصحاب فطنت، و مصداق اين معني            بالغت را برهان بود، مقتدا    

و داد سخن بداده و برهان فضل نموده، و جمله گذشتگان را در خجلت انداخته، آيندگان را در تـك و                   ... است
و كمال صنعت در آن است كه از اول تا آخر بر يك نسق رانده است، و بريك شيوه گفته،.پوي فكرت افكنده

كه » اختيارات شاهنامه «و هر كس كه     . و مختتم او ذوق مفتتح دارد، و اين كمال قدرت و غايت استادي بود             
عـوفي،  (» .جمع كرده است، مطالعه كند، داند كه فردوسي تا چه حد بوده اسـت             ... رحمةخواجه مسعود سعد،    

 است، شامل تـاريخ ايرانيـان و        شصت هزار بيت شعر   ) شاهنامه(اين كتاب   «: گويدمي» اثيرابن«).269: 1359
اند كه در زبان ايـشان كتـابي        عقيدهاست و همه فصيحان ايران هم رأي و هم        » قرآن اين ملت  « اين كتاب   

شود، با همه گسترشي كه اين زبان دارد و و چنين چيزي در زبان عرب يافت نمي. تر از شاهنامه نيست   فصيح
-آن است، و با اينكه زبان فارسي نسبت به عربي همچون قطرههاي هايي كه در هنرها و هدفبا همه شاخه  

).295: 1382رياحي، (» .اي است در برابر دريا
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-درباره قدرت طبع فردوسي و جايگاه ويژه شاهنامه در ميان ديگر آثار ادبـي مـي               » چهار مقاله « مؤلف  
ي نگذاشـت و سـخن را بـه         وي بيست و پنج سال به نظم شاهنامه مشغول بود و الحق هيچ باق             ... «: نويسد

و كدام طبع را قدرت آن باشد كه سخن را بـدين درجـه           . آسمان عليين برد، و در عذوبت به ماء معين رسانيد         
چون . ينم، و در بسياري از سخن عرب همبرساند كه او رسانيده است، من در عجم سخني بدين فصاحت نمي

كـه عامـل   » شكرده حيي قتيبه«و » ابودلف« و راوي بود،» علي ديلم«فردوسي شاهنامه تمام كرد، نساخ او      
: طوس بود و به جاي فردوسي ايادي داشت

ــهر   ــداران ش ــه از نام ــن نام از اي
ــره   ــشان به ــز احسنت ــد ج امنيام
ــان    ــت از آزادگ ــه اس ــي قتيب حي
نــيم آگــه از اصــل و فــرع خــراج

ــر    ــت به ــف راس ــم و بودل ــي ديل عل
امبكَفـــت انـــدر احسنتـــشان زهـــره

ــن نخو ــه از م ــان ك ــخن رايگ ــد س اه
ــان دواج   ــدر ميـ ــم انـ ــي غلطـ همـ

» علي ديلـم «، عامل طوس اينقدر او را واجب داشت و از خراج فرو گذاشت پس شاهنامه       »حيي قتيبه «
در فوايـد مكتوبـات     «: گويـد مي» سعدالدين وراويني «).46: 1333نظامي عروضي،   (» .در هفت مجلد نبشت   

! اي مسلمانان:  تذكير و مجلس وعظ روي با حاضران كرد و گفتخواندم كه امام احمد غزالي روزي در مجمع 
گويم، فردوسي آن را در يك بيت گفته است، اگر هر چه در اين چهل سال من از سراين چوب پاره با شما مي

: هاي ديگران مستغني توانيد بودبدان كار كنيد، از گفته
 كنديشهـردن انــــذر كــز روز گپرستيدن دادگـر پيـشه كـن      

)142: 1355وراويني، (
اند كه شاعري در اين روزگار مثـل فردوسـي از   اكابر و افاضل متفق«: آمده است كه»  الشعرا تذكرة«در  

كتم عدم پاي به معموره وجود ننهاده، والحق داد سخنوري داده، و شاهد عدل بر صدق اين دعـوي، كتـاب                     
اي را ياراي جواب آن نبـوده، و        ان روزگار هيچ آفريده   شاهنامه است كه درين پانصد سال از شاعران و فصيح         
: و بعضي گويند.ي هدايت خدايي است در حق فردوسياين حالت از شاعران هيچ كس رامسلم نبوده، اين معن    

كاريزي و چهارباغي داشـته     » طوس«اند، در روستاي    گفتهكه او را عميد خراسان مي     » سوري بن ابوالمعشر  «
 علـي    العهـدة  آن اسـت، و   » فردوسي«ردوسي باغبان آن مزرعه بوده و وجه تخلص         نام، و پدر ف   » فردوس«

).58 و 57: 1337سمرقندي، (» .الراوي
جايگاه رستم در شاهنامه

تخمه است و درگاتها و فارسي باستان به    = »تهم«رستن و روييدن و     = » رس«واژه رستم، مركب از      «
اين واژه بـا صـورتهاي روتهـم، روسـتهم و           ) 531: 1372ني،  زنجا(» .معني دلير، پهلوان و تهمتن آمده است      
ــت    ــده اس ــان ش ــم بي ــتهم ه ــن واژه در . رس ــه « اي ــي ميان ــتان  ؛ rodestahm: فارس ــران باس و در اي
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rautah.us.taxman .        در مجموع شخـصيت رسـتم بـه        . باشدبه معناي رودي كه به بيرون جاري است، مي
-در حدي غيرطبيعـي مـي  » ايندره«رستم مانند . است» ايندره«شدت تحت تأثير خدايي هند و ايراني به نام   
» .او نيروي ماوراي بشري دارد و در هـر نبـردي پيـروز اسـت       . رودنوشد و به نبرد با دشمنان ايران زمين مي        

نيمه ايزد است،   » هركول«و  » گيل گمش «در اساطير ايراني رستم همچون      «).224 و   223: 1387زاده،  قلي(
ايزدي خود، حامي قوم ايراني، فاتح هفت خوان، بخشنده شهرياري و فرّه و منازع ديوان به شمار          زيرا در مقام    

در تاريخ اديان، نوآموزان دورة آشناسـازي توسـط نيمـه           «،  »الياده«به گفته   ). 266: 1382زمردي،  (» .رودمي
).251: 1368الياده،(» .شوندها ساخته ميهاي موجودات آسماني و افسانهخدايان طبق نمونه

ــمان   ــوي آس ــرنهاده، س ــه س هم
كـــه ايـــدر بيايـــد گـــو پيلـــتن

ــان   ــين و زمـ ــار زمـ ــوي كردگـ سـ
بــه نيــروي يــزدان و فرمــانِ مــن    

)157: 4فردوسي، ج(
تر از چيزي را    تجلي نمادين روان كاملي است كه ماهيتي فراختر و غني         «اي  از آنجا كه قهرمان اسطوره    

. است»  فره« يا »  مانا« ، لذا مجهز به نيروي رواني سرشار )164: 1383، يونگ(» .فاقد آن است» من«دارد كه 
آمـده اسـت فـره      ) خورنـه / خـوره / خـره / فـر (؛  Xwarra: ؛ و در فارسي ميانه    )Xwarrah: (فره در اوستايي  «
)farrah(                  به معناي سعادت، شكوه و درخشش است و نيروي آسماني، كيهاني و موهبتي ايزدي است كه بر ،

).313: 1387زاده، قلي(» .پذيردجز آن شكل مي... به صورت قدرت و ) عمل به وظيفه(ري اثر خويشكا
يعني خويشكاري و فرّه چيزي است كه       . يا كار خود است   » خويشكاري«فرّه به بيان ديگر معادل واژه       «

بـه  . يان اسـت  فرّه نيروي رابط جهان انـسان و خـدا        . كندانسان را از هر چيز ديگر به عنوان انسان ممتاز مي          
.شودعبارت ديگر، فرّه در درخشش نيروي هرمز آفريده است كه در خدايان، فرمانروايان و پهلوانان شكوفا مي

كنـد؛  تقارن معنا پيدا مـي   )مانا لغتي مالنزيايي از زبان مردم استراليا است       (فرّه در نمود جهاني خود با مانا        
داند كه عبارت است از نيـروي غيرشخـصي، مرمـوز غيبـي و     برابر مي» توپو«لوي استروس مفهوم مانا را با  

» .شـود هر مـي مافوق طبيعي كه به وسيله قدرت مادي يا هر نوع قدرت يا برتري كـه انـسان داراسـت، ظـا     
-دار شدن نقشي بي، جهت تشرف به منزلت اصلي خود و عهده)رستم(قهرمان نمادين ).238: 1382زمردي، (

كهن الگوي «شود؛ از آن ياد مي» تشرف« خاصي را پشت سرگذارد، كه با عبارت      ها و موانع  بديل بايد آزمون  
ها، پيكار با نيروهاي اهريمني و هايي چون سفر، گذر از آزمونفرآيندي است كه در گونه ) intitation(تشرف  

-مـي هاي فردي و اجتماعي پذيرفته شده توسط گروه به فرد اين توانـايي را            كوشش در راستاي خويشكاري   
را » تشرف«كهن الگوي   . تري از آگاهي را كسب كند     بخشد تا آشنايي، اجازه و شرافت ورود به مرحله متعالي         

پيكاري كه گاه بـه بهـاي      . بايد طي كند  اند كه فرد براي آموختن مي     اي از روندي دانسته   استعاره تجسم يافته  
سازي فرد از مرحلـه پيـشين و ورود بـه           قهرمان، به جدا  ) من پيشين (» من«قرباني كردن سطوح متفاوتي از      

).96: 1389قائمي، (» .شده استوضعيتي جديد منجر مي
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كننده و نمادين در مسير تعالي قهرمـان اصـلي روايـت، مبـارزه بـا نيروهـاي                  هاي تعيين يكي از آزمون  
:اهريمني و بيگانه است
نبرد با اژدها

بر آويخت بـا او بـه جنـگ اژدهـا          
تـن سـرش  بزد تيـغ و انـداخت از     

ــا   ــم زو رهـ ــام هـ ــه فرجـ ــد بـ نيامـ
ــرَش  فروريخــت چــون رود خــون از ب

)54: 5شاهنامه، ج(
مبارزه با زن جادو

تهمتن به يـزدان نيـايش گرفـت        
ــر   ــد مهـ ــو آواز داد از خداونـ چـ
سيه گشت چون نام يـزدان شـنيد       
ميانش به خنجر بـه دو نـيم كـرد         

جهـــان آفـــرين را ســـتايش گرفـــت
 چهــردگرگونــه گــشت جــادو بــه   

ــد   ــدو بنگري ــون ب ــبك چ ــتن س تهم
ــرد   ــيم كـ ــر از بـ ــادوان را پـ دلِ جـ

)56: همان(
هم آوردي با ديوان

ــالِ اوي  ــد كوپ ــوان بديدن ــو دي چ
ــتن  برآهيخــت شمــشير كــين پيل

ــال اوي  ــشان ز چنگــ ــد دلــ بدريــ
ــن ــوان بپرداخــــت آن انجمــ ز ديــ

)63: همان(
باره ـ مردن از صورتي كهنه و زنـدگي يـافتن در    ، نمادي از مرگ و تولد دو»گذر از آب«آزمون يا ور «

از آب » زرتـشت «هايي كهن در اساطير ايراني دارد، چنـان كـه   آزمون گذر از آب، ريشه. صورتي تازه ـ است 
گذرد تا بر كرانة اين رود سپيد با هوم آميخته به شير و شاخة برسم، بـا اهـورامزدا سـخن               مي» داييتي نيك «

نيـز در راه  » رسـتم «گـذرد؛  براي به چنگ انداختن ضحاك از اروندرود مـي     » فريدون«. بگويد و او را بستايد    
).87: قائمي، همان(» .كندنجات كاووس در هفت خوان از اين خوان گذر مي

پذيري و تجديد حيات كامل و زايش نو است؛       غوطه زدن در آب، رمز بازگشت به حالت پيش از شكل          «
هست و از سوي ديگر، غوطه خوردن، امكانات بالقوه زنـدگي و            » والدتي «زيرا از سويي در پي هر انحاللي،      

نشاند و به بركت را به بار مي»والدتي نو«آب از طريق رازآموزي، . دهدكند و افزايش ميور ميآفرينش را مايه
).189: 1376الياده، (» .شودمي) حيات مجدد(هاي مربوط به مردگان، موجب رستاخيز  پس از مرگ آيين

به ره بر يكـي چـشمه آمـد پديـد          
همه تن بشستش بـدان آبِ پـاك       

كــه مــيشِ ســـرافراز آنجــا رســـيد   
بــه كــردار خورشــيد شــد تابنــاك    

)51 و 50: فردوسي، همان(
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:كنداين غوطه زدن در آب پس از هر بار ستيزه و نبرد، قهرمان را براي آغازي ديگرگون مهيا مي
ــشت   ــگ وي آزاد گ ــتم ز چن ــو رس چ

ــا ــويِ آبِ روان خُرامــ ــشد ســ ن بــ
بخورد آب و روي و سـرو تـن بشـست          
ــار  ــازِ كـ ــتم از آغـ ــه رسـ ــنيدم كـ شـ
كه گـر سـنگ را او بـه سـر بـر شُـدي          

بــه ســـان يكـــي كــوه پـــوالد گـــشت  
ــد روان    ــو بازيابـ ــه كـ ــان رفتـ ــو جـ چـ
ــست    ــد نخ ــرين ش ــان آف ــيش جه ــه پ ب
ــار   ــرو ز پروردگــ ــت نيــ ــان يافــ چنــ
همـــي هـــر دو پـــايش بـــدو در شـــدي

)110 و 109: 7، جفردوسي، همان(
وار او، شكل استحاله يافتة اهـريمن را در         البته گفتني است كه دشمنان رستم در نبردهاي مثالي و نمونه          

مـن  (نمايند، به اين معنا كه با انتـزاع قهرمـان انـساني از انـسان                مجسم مي ) يا سپند مينو  (نبرد ازلي با اهورا     
گيرد، به بيان ديگر دشمنان قهرمـان نيـز فرديـت           تر به خود مي   اي انساني و واقعي   دشمن نيز چهره  ) اوليه او 
يابند و اگر چه آنها نيز همچون خدايان خاستگاهي فرا انساني دارند، از جمله اهريمن، ديوان، پريـان و يـا                     مي

حتي ضحاك كه ماهيت نيمه انساني دارد، به دشمناني با كالبد و شخصيت كامالً بشري، چـون افراسـياب و           
شوند، چرا كـه    ، محكوم به شكست و عقب نشيني مي       »ابرقهرمان«شوند، اما در مقابله با       تبديل مي  ارجاسب

شخصيتي چون رستم، به دليل برخورداري از انرژي مسحور كننده شديدي كه در روان خود از آن برخـوردار                   
-Manna (»شخـصيتي مانـايي  «كنـد و بـه   سـازي مـي  كهـن الگـويي را در خـود شـبيه    اسـت، چهـره  
personality ( تواند محتويات روان فردي خود را تـورم بخـشد و بـه شخـصيت و                شود كه مي  تبديل مي
).38 و 33: 1379اوداينيك، . (دست يابد) super-human(» ابرمرد«احساس يك 

ــاره چـــو بگـــذاردي تيـــغِ تيـــز     ز بـ
ــرفكندي ز دوش    ــم ده س ــك زخ ــه ي ب
ــد   ــاك شـ ــمان چـ ــرزش دلِ آسـ ز گُـ

ــردي   ــست ك ــو از شَ ــدنگش چ ــذرخ  گ
ــد  ــره مانـ ــان خيـ ــابش جهـ ــا و ركـ زپـ

ــتخيز  ــرآوردي او رســ ــوان بــ ز ديــ
بـــه نعـــره بكنـــدي دلِ شـــيرِ زوش
ز گــردش فلــك روي پــر خــاك شــد
ــيرِنر  ــدي زان دلِ شــ ــل شــ مغَربــ
ز تيغش زمـين ديـده در خـون نـشاند          

)85 و 84: 5فردوسي، همان، ج(
پيوند با زنـي نـژاده از قـومي    ) (Exgamy(هاي برون پيوندي در پيمان«البته به جز آنچه در پيش آمد،     

آورد و اين امر نيـز در ايجـاد         فرد نسبت، گوهر و توان قوم مقابل را نيز به دست مي           ) به ويژه دشمنان  (بيگانه  
، »مهراب كـابلي «نيز مؤثر است، پيوند زال با فرزند ) ابرمردي ـ ابرقهرماني (هاي برتر در فرزندان آنها ويژگي

:، مصداق بارز اين مدعا است»اكضح«يكي از اعقاب 
ــام  ــراب ن ــود مه ــاه ب ــي پادش يك
ــتي   ــر داش ــازي گه ــحاك ت ز ض

ــام  ــنج و گــسترده ك ــا گ زبردســت و ب
ــوم  ــي ب ــل هم ــه كاب ــتيب ــر داش  و ب
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چنين گفـت بـا بخـردان شـهريار        
فريدون زضحاك گيتـي بشـست     
گر از دخـت مهـراب و از پورسـام         
به يك سـو نـه از گـوهر مـا بـود            
كند شهر ايران پـر آشـوب و رنـج         

ــار   ــن دژم روزگ ــود زي ــا ش ــر م ــه ب ك
ــت   ــم رس ــد از آن تخ ــه آي ــم ك بترس
ــام   ــز از نيـ ــغ تيـ ــي تيـ ــد يكـ برآيـ
چــو تريــاك بــا زهــر همتــا بــود     
مگـــر بـــازگردد بـــرو تـــاج و گـــنج

)184 و 158: 1فردوسي، همان، ج(
 از جملـه  ،)Hero(تمامي اين مقدمات و عوامل در ايجاد ـ كهن الگوي كليدي و شناخته شده قهرمـان   

العاده بشري زودرس او، رشد سريع، مبارزه زورمندانه عليـه نيروهـاي            تولد معجزه آسا، اما مبهم و نيروي فوق       
يونگ، ( »  .  او مؤثرانداهريمني، گرفتاري دربند غرور و پندار و افول زودهنگام بر اثر خيانت يا فداكاري قهرمانانه

).164 و 163: 1383
ونآسا و ديگرگتولد معجزه

ز بــس بــار كــو داشــت در انــدرون
تو گفتي به سنگستش آگنده پوست     
ــد زال زر  ــه شـ ــالين رودابـ ــه بـ بـ
يكي مجمـر آورد و آتـش فروخـت        

رنـــج پهلـــوي مـــاهبكافيــد بـــي 
ــي ــان ب ــد چن ــرون آوري ــدش ب گزن

ــون    ــده خ ــه از دي ــد روداب ــي ران هم
و يــا زآهــن اســت كــه بــوده دروســت
پـــر از آب رخـــسار و خـــسته جگـــر

ــرّ ســ  ــسوخت وز آن پ ــي ب يمرغ لخت
بتابيــــد مــــر بچــــه را ســــر ز راه
كه كس در جهان ايـن شـگفتي نديـد         

)211ـ213: 1فردوسي، همان، ج(
باليدن و برآمدن زودهنگام

به يك روزه گفتي كه يك سـاله بـود         
ــورش   ــرو را خ ــرده م ــنج م ــدي پ ب
ــشت   ــاالي ه ــود ب ــتم بپيم ــو رس چ

بــه رســتم نيــا از شــگفتي بمانــد    
ــو ران هيونــ   ــش چ ــتبردو ران ان س

 و ايـن فـرّ و يـال        بدين خـوب روي   

ــود    ــه بـ ــن و اللـ ــودة سوسـ ــي تـ يكـ
ــرورش   ــردم از آن پـــ ــد مـــ بماندنـــ
ــشت  ــرو آزاده گـ ــي سـ ــان يكـ ــه سـ بـ

)215 و 213: همان(
بــرو هــر زمــان نــام يــزدان بخوانــد     
ــر  ــر و هزبــ ــروي ببــ ــير و نيــ دل شــ
بـــه گيتـــي نباشـــد كـــس او را همـــال

)217 و 216: همان(
آن زندگي  گردد؛ و بي  باز مي » نام«اينده نام است، نزد او هر چه هست و نيست به            رستم نم «از آنجا كه    
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نامي به تعبير ديگر عبارت است از زندگي آرماني و فاقـد آرمـان؛ توقـع معنـايي               نام و بي  . ارزش زيستن ندارد  
 فكـر  اي انعطـاف نيـست و  رستم را بر سـر اصـول ذره  «؛ )177: 1360اسالمي ندوشن،   (» .خاصي از زندگي  

) 181همـان  (» .رستمي بر ضد همه عوامل و عناصري است كه بخواهد معنا و آرمان را از زندگي بشر بگيرد       
هـاي خطرآفـرين او را حـامي و         لذا به جز عوامل كيهاني بر نيروهاي ماورائي نيز اتكاء دارد، كـه در هنگامـه               

.هدايتگر شوند و از ورطه مخاطرات برهانند
» كننده يا حـاميِ هبه«است كه در مقاطع گوناگون در نقش       » سيمرغ«ن نيروها   ترين اي يكي از برجسته  

.شودظاهر مي) رستم(ابر قهرمان 
؛ آمده است و بـر طبـق روايـت    Sen morw: ؛ و در فارسي ميانهsaenaدر اوستا » «سيمرغ«و اما 

 آمده 38 و 34 يشت، بند در بهرام) 284: زاده، همانقلي(» .بندهشن نخست از مرغان سيمرغ سه انگشته بود
را با خود داشته باشد، هيچ مرد دليري نتواند او  ) ورغن(كسي كه استخوان يا پري از اين مرغ دلير          «: است كه 

» .آن پر، او را هماره نزد كسان گرامي و بزرگ دارد و او را از فرّ برخـوردار سـازد           . را براندازد و نه از جاي براند      
).340: 1371اوشيدري، (

هاي نهفته عشق، عقـل و مكـر و چـاره انديـشي در ضـمير                مرغ در شاهنامه، تجلي و تبلور هسته      سي«
انديشي سيمرغ به هنگام رويارويي   از آن جمله نيرنگ و چاره     ). 135: 1388حجازي،  (» .ناخودآگاه انسان است  

:رستم با اسفنديار در ميدان جنگ است
بـــدو گفـــت زال اي پـــسر گـــوش دار

ــن   ــم م ــاره دان ــي چ ــزين يك ــن را گ  اي
ــر  ــد پــ ــستگيهاش ماليــ ــر آن خــ بــ
چـــو آمـــد بـــه نزديـــك دريـــا فـــراز 
ــوا     ــر ه ــر ب ــاك س ــر خ ــد ب ــزي دي گ
ــت    ــزين راس ــاخي گ ــت ش ــدو گف ــرب ت

ــفنديار   ــوش اسـ ــود هـ ــز بـ ــدين گـ بـ
ســه پــرّ و دو پيكــان بــدو در نــشان    
ــفنديار   ــشم اسـ ــر چـ ــت بـ ــزد راسـ بـ
به دو نوك پيكـان دو چـشمش بـدوخت         

رداســـخن چـــون بـــه پـــاي آوري هـــوش
كــــه ســــيمرغ را يــــار خــــوانم بــــرين 
ــر    ــا زور فـ ــشت بـ ــان گـ ــدر زمـ ــم انـ هـ

ــردن  ــرغ گــ ــد آن مــ ــرود آمــ ــرازفــ فــ
نشــــست از بــــرش مــــرغ فرمــــانروا   

تـــرســـرش برتـــر و تـــنش بركاســـت   
تــــو ايــــن چــــوب را خوارمايــــه مــــدار
نمـــــودم تـــــو را از گزنـــــدش نـــــشان
ســـيه شـــد جهـــان پـــيش آن نامـــدار    
ــت    ــون برفروخـ ــه چـ ــش كينـ ــرد، آتـ بمـ

)124 و 119 و 118: 18، جفردوسي، همان(
» ابرقهرمـاني «اي و برفراز قرار دادن شخصيت از بيان روايات اسطوره» فردوسي« آرمان اصلي    :نتيجه

انسان از ديرباز ميان پندار و «رستم، كشش و تمايل مخاطبان روايي به ساختار و شاكله اسطوره است؛ چرا كه 
گرا است رگي جان آدمي است؛ نيمي از روان ما آگاه، روشن و واقعواقعيت آواره بوده و اين خود نشاني از دو پا   
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-گراست و در پناه پندار و گمان، رؤيا ميجويد و نيم ديگر ناآگاه و وهمو با معيار تجربه و منطق، حقيقت را مي
لـخ و   لذا راوي با ارائه حقيقت و واقعيـت ت        ). 524: 1377پورخالقي چترودي،   (» .خواهد و فريفته اسطوره است    

سـازد و در نهايـت از   سو مـي سان و همگير را با خود هماي و ديگرگون، روايتاي ـ اسطوره راستين در جامه
.نمايدرهگذر تطبيق و همانند سازي آنان با قهرمانان اساطيري آنان را در طريق عروج و تعالي راه مي

منابع
: ه به اهتمام ايـرج افـشار، تهـران        ، ترجم مسالك و ممالك  ) 1340(اصطخري، ابواسحق ابراهيم    -1

.بنگاه ترجمه و نشر كتاب
.آگاه: زنگويي، تهران... ،ترجمه نصرها و نمادهاي آشناسازيآيين) 1368(الياده، ميرچا -1
.انتشارات فكر روز: ، ترجمه رؤيا منجم، تهراناسطوره، رؤيا، راز) 1375(--------2
.سروش: ل ستاري، تهران، ترجمة جالرساله در تاريخ اديان) 1376 (-------3
.نشر ني: رضا طيب، تهران، ترجمه علييونگ و سياست) 1379(اوداينيك، والديمير والتر -4
.، تهران، نشر مركزدانشنامه مزديسنا) 1371(اوشيدري، جهانگير -5
.آگاه: ، تهرانپژوهشي در اساطير ايران، )1376(بهار، مهرداد، -6
.انتشارات دانشگاه تهران: منوچهر ستوده، تهران، به كوشش حدود العالم) 1340(نا بي-7
 مجلـه دانـشكده ادبيـات     توتم پرستي و توتم گيـاهي،     ) 1377(پورخالقي چترودي، حسين    -8

).126ـ127(وعلوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، ش بيست و يكم 
.اميركبير:  ترجمه كاوه دهگان، تهرانهنر چيست؟)1372(تولستوي، لئون -9
، مطالعـات   هاي سيمرغ و ققنـوس    بازآفريني اسطوره ) 1388(لسادات  حجازي، بهجت ا  -10

).119ـ 148(عرفاني، شماره دهم، 
پژوهـشگاه علـوم    : ، تهـران  هاي فردوسي شناسي  سرچشمه)1382(رياحي، محمد امـين   -11

.انساني و مطالعات فرهنگي
.زوار: ، تهران نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه)1382(زمردي، حميرا -12
.انتشارات عطايي: ، تهرانفرهنگ جامع شاهنامه) 1372(نجاني، محمود ز-13
 ، ترجمه ابوالحسن نجفي ـ مصطفي رحيمـي، چـاپ     ادبيات چيست؟) 1348(سارتر، ژان پل -14

.كتاب زمان: اول، تهران
.طرح نو: ، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم، تهرانراهنماي نظريه ادبي) 1372(سلدن، رامان -15
.طهوري: ، تهران الشعراتذكرة) 1377(ه سمرقندي، دولتشا-16
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.نفيسي: ، تهرانلباب االلباب) 1359(عوفي، سديدالدين محمد -17
تحليل داستان كيخسرو در شـاهنامه بـر اسـاس روش نقـد     ) 1389(قائمي، فرزاد  -18

.)100ـ77(هاي ادبي، سال هفتم، شماره بيست و هفتم، ، فصلنامه پژوهشاياسطوره
. دانشگاه تربيت مدرس: ، تهرانآيين آينه) 1386(قبادي، حسينعلي -19
.كتاب پارسه:  ، تهرانفرهنگ اساطير ايراني بر پايه متون پهلوي) 1387(زاده، خسرو قلي-20
.انتشارات آيدين: ، تبريزآب و آينه) 1384(الدين كزازي، ميرجالل-21
.1اره ، مجله سيمرغ نشريه بنياد شاهنامه فردوسي، شمدهقانان) 1351(مينوي، محمد حسين -22
.زوار: ، به كوشش دكتر محمد معين، تهرانچهار مقاله) 1333(نظامي عروضي -23
.بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانمرزبان نامه) 1355(وراويني، سعدالدين -24
.جامي: ، ترجمه محمود سلطانيه، تهرانانسان و سمبولهايش) 1383(يونگ، كارل گوستاو -26
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∗∗∗∗دكتر احمدرضا كيخا فرزانه

∗∗∗∗∗∗∗∗شهناز نيكبخت

بازتاب مضامين پهلواني واساطيري  شاهنامه در ديوان فيض كاشاني

چكيده 

ـ                رين سـتارگان   حكيم ابوالقاسم فردوسي بزرگ ترين حماسه سراي ايـران، ويكـي از بـزرگ ت
درخشان  وفروزان آسمان ادب وفرهنگ ايران مي باشد؛ كه به واسطه ي اثر جاودانه وگرانقدر خود                 

.در ميان مردم ايران وجهان شهرت يافته است » شاهنامه«

شــاهنامه در ميــان آثــار برجــسته ي زبــان فارســي مقــامي واال وارزشــمند دارد ودرزمــره ي  
فردوسي در شـاهنامه مـضامين وواژه هـاي پهلـواني ،            .ي آيد   شاهكارهاي ادبي جهان به حساب م     

بسياري ازاين مضامين سرمشق وسـرلوحه ي كـاربرخي از    . اسطوره اي وتاريخي زيادي آورده است     
سخنوران وشاعران بزرگ ايران قرارگرفته است؛ حتّي شاعراني كـه در زمينـه هـاي عرفـاني شـعر              

، فيلسوف وفقيـه قـرن يـازدهم مـي          ي عارف، شاعر   مالمحسن فيض كاشان   از آن جمله  . سروده اند 
، جمـشيد وفريـدون در مـضامين         مضاميني همچون رستم، زال، رخش، اكوان، ديو، كي        باشد كه از  

يري در ديـوان فـيض      شعري استفاده كرده است؛ تا جايي كه بررسي شده واژه هاي حماسي واساط            
ه هاي پهلـواني واسـطوره اي كـه         دراين پژوهش وبررسي سعي براين است كه واژ       .كار نشده است    

.فيض دراشعارش به كاربرده است مورد بررسي وتحليل قرار گيرد 

.، اسطوره  شاهنامه فردوسي، ديوان فيض، عرفان، حماسه :كليد واژه ها

مقدمه 

اسطورها آيينه هايي هستند كه تصويرهايي را از وراي هزاره هامنعكس مـي كننـد وفرهنـگ                 
 ها به زمان ما مي آورند وافكار بلند ومنطق گسترده ي مردمـاني ناشـناخته،                آدميان را از دور دست    

.ولي ارزشمند را در دسترس ما مي گذارند 

∗  دانشگاه سيستان وبلوچستان عضو هيأت علمي
 دانشگاه سيستان وبلوچستان كارشناسي ارشد

∗
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اساطيرايران باستان دراين دنيـاي پررمـز وراز جـايي واال دارد وشـناخت آن رهنمـون مـادر                   «
ره ي اسـاطيري    درباره ي دو  )9:1387هينلز ، (» ين سرزمين است    شناخت فرهنگ غني وپر ارزش ا     

يعني عهـد  : دوره ي اساطيري «:وپهلواني شاهنامه در كتاب حماسه سرايي درايران نقل شده است          
ايـن دوره عهـد پيـدا شـدن         .كيومرث وهوشنگ وطهمورث وجمشيد وضحاك تـا ظهـور فريـدون            

» .ف آتش وآموخت زراعت و پيشه هاست  حكومت وپي بردن آدمي بخوراك وپوشاك ومسكن وكش       
. قيام كاوة آهنگر وفريدون پسر آبتين اسـت    : عهد پهلواني   « : درادامه آمده است    )216:1387صفا،(

ايـن  . در برابر بيدادگري هاي ضحاك وبقتل رستم وسلطنت بهمن پسر اسفنديار پايان مـي پـذيرد               
مهمترين وبهترين قسمتهاي شاهنامه وقسمت واقعي حماسة ملي ايـران وحـاوي عـاليترين نمونـة          

درباره ي فردوسي وبزرگي كار او بسيار سخن گفته شده است            ) 217: همان( » .استاشعار فارسي   
در مجموع تاريخ ايران، مردي به بزرگي فردوسي ،كتابي به شـكوهمندي            « : وهمه اذعان دارند كه   

يـا حقـي    (» شاهنامه وشهري به سترگي توس نداريم ودرادب وتاريخ بسياري از ملـل ديگـر هـم                 
 الهام از نبوغ واستعداد خاص خود در كتاب شاهنامه به كليـه ي جلـوه هـاي                  فردوسي با )1 :1388،

زندگي قوم ايراني بـه گونـه اي عـام وكلـي پرداختـه اسـت؛ بنـابراين شـاهنامه يكـي از بهتـرين                        
ومطلوبترين كتاب ها براي هر كسي با هر سـليقه اي بـوده اسـت، يكـي از داليلـي كـه همـه ي                      

بـا طـرح ايـن      .دبي از شاهنامه تاثير پذيرفته اند همـين اسـت           شاعران وعلماي ديگر عرصه هاي ا     
مساله كه كار فردوسي چنان سنجيده وگسترده است كه هيچ دقيقه اي از دقايق حيـات بـشري را                    

« .وان فيض كاشاني پرداخته مي شـود      جانگذاشته است به بررسي وتحقيق تاثير ادبي شاهنامه دردي        
شاني ملقب به مالحسين فيض از اجله فقها واكابرعلمـاي          دانشمندان عاليقدر محمدبن مرتضي الكا    

تبحر مالمحسن فيض در تمامي علوم ديني بـه ويـژه تفـسير             .مذهب تشيع در دوران صفويه است       
وحديث وفقه وكالم وعرفان وفلسفه وادبيات عرب وعجم به حدي است كه اگـر در تمـامي دوران                 

)5 : 1383فيض كاشاني ،(».د بودد مسلماً كم نظير خواهسلطنت صفويه بي نظير نباش

« : فيض، فيلسوف وعارف قرن يازدهم مي باشد كه صفا در مورد تاريخ والدتش مـي نويـسد          
ودر مورد وفات فيض به     «  ) 329 : 1378صفا ،   ( » .  هـ در كاشان اتفاق افتاد     1007والدتش سال   

مـات واقـع در كاشـان بـه خـاك           اتفاق افتاد ودر مقبره اي به نام كرامت يا كرا         : ق.  هـ 1090سال  
فـيض  « : در كتاب تاريخ ادبيات درايران ذكـر شـده اسـت          )7 :1383فيض كاشاني ،  (» . رده شد سپ

شاعري  متوسط هم بود ومجموعة بزرگ اشعار بزبان پارسي از او بازمانده كه مشتمل است برانواع                 
عرفـاني واخالقـي وجـز      شعر از قصيده وغزل وقطعه و رباعي در منقبت ومناجات وبيان مطلبهـاي              

تا جايي كه بررسي شـده اسـت دربـاره مـضامين پهلـواني واسـاطيري          )235: 1378صفا ،   (» . آنها
.درديوان فيض تحقيق وپژوهش صورت نگرفته است 
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مضامين پهلواني واساطيري درديوان فيض 

گونه كه  اشعار فيض بيشترتحت تاثير استادي وي در علوم ديني وكالم وفلسفه قراردارد وهمان            
دراينجـا  .در مقدمه ذكر شد در جامعه بيشتر ازاوبه عنوان يك دانـشمند وفيلـسوف يـاد مـي شـود                     
:اشعاري از وي كه دربرگيرنده مضامين پهلواني واساطيري شاهنامه مي باشد ذكر مي شود 

اكوان 

اكوان كمرخدمت واالي توبستند                ابواب سعادت چو به روي تو گشادند

 )221: ديوان                                                                                         ( 

ق در عالم مطاع است ومطيعــعشعشق براكوان محيط است ووسيع                 

 )345: همان             ( 

كـاووس در  .پيشينه ي اين واژه در شاهنامه ، مربوط به داستان جنگ رستم با اكوان ديو است   
قلمروي حكومت خود با ديوي روبرو مي شود كه در لشكر وسپاه كسي نمي تواند با ديو روبرو شود                   

اند اكوان ديـورا از پـا در        تودراين نبرد رستم باهوش وذكاوت ودالوري مي        .سراغ رستم مي فرستد     
اكوان ، نام ديـويي اسـت كـه بـه           « : يا حقي در فرهنگ اساطير وداستان واژه ها مي نويسد           .آورد  

كـاووس  . روايت شاهنامه به صورت گورخري وحشي در گله هاي اسب كاووس زيانكاري مي كـرد            
و تاخت گور خـر ناپديـد    از رستم كمك خواست رستم سوار براسب براو حمله برد ولي هر بار كه برا              

همـين كـه    . آنگاه ديو بستر پهلوان را از جـا كنـد           . رستم خسته در كنار چشمه اي خوابيد      . مي شد 
چون مي دانست كه كار ديو برعكس است همين كه به . رستم چشم گشود خودرا در دست ديو ديد  

ه به دريا افتاد وباشنا خـودرا  رستم گفت اورا به دريا اندازد يا كوه ، رستم كوه را انتخاب كرد وباالخر           
: جنگ رستم با اكـوان      « )150 :1386ياحقي ، ( » . به ساحل رساند وبا ضربات گرز اورا هالك كرد        

رستم چون گورطاليي رنگ را مي بيند ، برآن مي شـود تـا زنـدة اورا بـه چنـگ آورد امـا گـور در               
ت درآورد، بـه گونـه اي جـادويي       واپـــــسين دمي كه رستم مي كوشد  تا با كــمند اورا به اسـار             

 )399 :1383سرامي ،(» . ناپديد مي شود

:فردوسي مي گويد 

ان نيز بشنيده بودـــــ وديگر كه خسرو جهانديــده بود              زكــار آگه
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ان وغريوــرفغــــاز آن چشمه اي بد كه اكوان ديو              جها گشت از وي

 )3/556:شاهنامه                                                           (

ا اوكنون چاره جويد نه زورـــور            ابـ  بدانست رستم كه آن نيست گ

بــــبايـتش از بــادتيغي زدن  جز اكــوان ديــو اين نشايد بدن           

 )3/557:همان                                                (

عارف براي رسيدن به مقام قرب الهي       . در ادبيات عرفاني اكوان ديو نمادي از نفس اماره است         
وطي مسير سلوك ابتدا بايد در صدد مقابله با نفس خود  برآيد، وآوردن رستم ونماد مبـارزه درايـن                    

بـه هرحـال    . ب است كه مبارزه با نفس اماره مبارزه اي بـسيار سـخت اسـت              بين ، بيانگر اين مطل    
فيض كاشاني براي بيان مبارزه     . اسطوره تجلي خود جوش وناآگاهانه ي وجدان ناهوشيارآدمي است        

ي سخت با نفس اماره ازاين واژه هاي اساطيري استفاده مي كند، وبه خوبي از پـس ارتبـاط بـين                     
سـهم  نمونه هايي ديگر درادبيات عرفاني ما بسيار به چشم مي خورد، كه            . نفس و روح بر   مي آيد       

دربيان معني بيت دوم بايد گفت كه ازنظر فيض عـشق جـوهر حقيقـي               .زيادي را درادبيات ما دارد      
بـه كـاربردن واژه     . انسان است ، وتنها عشق است كه همه چيز را تحت الشعاع  خود قرار مي دهد                

تمام موجودات جهان هستي -2جهان هستي -1:اي اكوان دومعنا دارد 

تير 

تير مژگان به دلم مي زد وجانم به دعا              تيرديگر به همان لحظه تمنا مي كرد

)274:ديوان                                                                                              (

هر كه را  گردد دچار اندردل او جاكند گردد خطا             نميتير آن ابر وكمان هرگز

 )292:همان                                                                                           (

وي هر كس اندازدــه دم ســــدم بان ابرويت             ـــ، كمانـــژگــر مـــ تي

 )294: همان                                                                              (
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« : دتير، كه از وسايل جنگ ومبارزه است مربوط به بحث اساطيري مي باشد شمسيا مي نويس               
 آن را پيكان وته) ناوك(سرتير . مي ساختند ولذا به تير، خدنگ هم مي گويندتير را از چوب خدنگ    

تيرمژگـان وكمـان ابـرو از واژه هـاي پركـاربرد             )285-286:1377شمـسيا (» . ي گوينـد  راسوفار م 
ابرو ومژگان زيبا از جاذبه هاي معشوق زميني است كه براي بيان عـشق              .درادبيات عرفاني  ماست     

اين الهي به كار مي رود عارف بدين گونه جاذبه هاي عشق خداوند را بيان مي كند ،تا هرچه بيشتر 
: 1378نـوربخش ، (» را گوينـد    انظار الهي والتفات عين نامتنـاهي       « : تير  .عشق را قابل لمس كند      

:فردوسي مي گويد )3/88

انش را داده بود آب رزـــه پيكــــه زه كرد آن تير گز                كــان را بــكم

)423 :1371ياحقي ،    (

جمشيد 

د وجام جم تاكي ؟ـــريـــادافـــ ي     حرف جمشيد وتخت كي تاچند ؟             

 )640:ديوان                                                                       (

شايد معني لفظي جـم توامـان   .شيد +جم : نام جمشيد از دو بهر ساخته شده است       « : جمشيد  
وهمزاد باشد وبهر دوم شيد به معني درخشان ، نور ، روشني ، پس جمـشيد ، بـه معنـي درخـشان                        

جمشيد، پسر طهور چهـارمين پادشـاه پيـشدادي كـه         « )254 :1377زندراني ، شهيدي ما ( » . است
به همين دليل معـروف بـه       شراب از اختراعات جمشيد است      . دوران پادشاهي اش هفتصد سال بود     

جمشيد ، مخفـف آن  « : زنجاني در مورد جمشيد مي نويسد  )92 :1369گلسرخي ، » .جام جم است    
جم در تاريخ حماسي ايران يكي از بزرگتـرين پادشـاهان پيـشدادي اسـت ؛ مختـرع آالت جنگـي                     

ادشـاهي او   سال در پ300 سال سلطنت كرد و    700وي  . وشراب ، باني استخر وبيانگذار جشن نوروز      
مرگ وبيماري نبود، تااين كه گمراه ومغرور شد وبه ظلم وستم پرداخت ؛ مردم به كمـك ضـحاك                   

پس از اين كه صدسال متواري بـود نزديـك دريـاي چـين اورا يافتنـد وبـا اره بـه                      . اورا برانداختند 
)254:1380زنجاني ، ( » .دونيمش كردند 

وكها يا آثار وروايـات پهلـوي وايرانـي وبرخـي     نويسندگان اسالمي برخي تحت تاثير سيرالمل  « 
تحت تاثير تصورات ومقايسه ها وروايات دورة اسالمي هريك شرح احوالي از جمشيد يا جم الـشيذ                 

بعضي از اين نويسندگان جمشيد را همان سليمان نبي دانـسته انـد زيـرا از بعـضي                  . ترتيب داده اند  
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جمـشيد پـسر    :سبت  اورا چنين بيـان كـرده انـد           برخي ن . جهات  مشابهتي ميان اين دو وجود دارد       
علت انتساب جـام  «  )437 :1387صفا ،( » . م پسر نوح پسر سا ) يا ايران   ( ويونجهان پسر ارفحشد    

و مي دانـيم كـه پيـدايش        .... به جمشيد ازاين لحاظ است كه جام مستقيماً  با شراب درارتباط است            
:فردوسي مي گويد )1/77 :1383 ،شاملو( » . شراب را به  جمشيد نسبت كرده اند

گرانمايه جمشيد فرزند اوي                كمر بسته ودل پر از پنداوي

 )1/43: شاهنامه (

دندـوانـــو خــــوز را روز نرآن رـــ  مر افشادند             ـوهــرگـــد بـــه جمشيـــب

 )1/44: همان  (

ديو 

 سپاه ديو نشسته است  در كمينگه عمر              دال مخسب كه چشم حريف بيدار است

)119:ديوان      (

واژه ي ديو در شاهنامه، وديگر كتب حماسي ما بسيار كاربرد داشته است وامروزه نيز درادبيات                
ديو يا ديوان ، به چند دليل در ادبيات ما واژه ي          . وگاه محاورات عادي مردم نيز كاربرد وسيعي دارد       

 ورودآريايي ها به فالت ايران، درابتداجنگ بـا گروهـي بـود كـه بـه                 اول به دليل  .پركاربردي است   
گاهي هم نيز، هم معني نفـس امـاره   . ديوان موسوم بودند، وديگر اينكه ديو مترادف باشيطان است        

براي دليل اول سندي از كتاب حماسه سرايي درايران نقل مـي شـود كـه صـحت           . گرفته مي شود  
 سـال   1400نانچه از اوستا بر مي آيد ايرانيان به تدريج از حدود            چ« : گفته ي فوق را تاييد مي كند      

پيش از ميالد مسيح به بعد ازايران ويچ به مهاجرت پرداختـه وبـسغد ومـرو وبلـخ وهـرات وكابـل                      
وهلمند متوجه شدند وآنگاه متوجه جنوب خراسان و ري گرديدند در همين ايام در نـواحي مختلـف                 

ميان وتپوران وكادوسيان وآمار دان يا ماردان وقبايل سياه پوست          نجدهاي ايران طوايفي مانند عيال    
كريه المنظرديگري ساكن بودند ومهاجرين آريـايي بـراي تـصرف سـرزمينهاي جديـد بجنگهـاي                 
سختي با آنان محتاج گشتند وبااين طوايف كه غالباً مردمي جنگجو وبلند قامت ونيرومند ومتمـدن                

از دين آريايي بوده اند درافتادندوقسمتي از داسـتانهاي حماسـي   ويا نيمه وحشي ومتدين بديني غير  
ما مربوط بهمين جنگهاي سخت ايرانيان درداخلة  نجدهاي ايران است وآن داستانها ييست كـه از                 

)44-45 :1387صفا ،(» . جنگهاي ايران وديوان در كتب حماسي خويش داريم
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 .در خوان ششم جنگ رستم وارژنگ ديو، فردوسي مي گويد

برون جست از خيمه ارژنگ ديو               چوآمد از آن سان به گوشش غريو

داخت ز آن سـو كه بـدانجمنــ           پــرا از خون سرديــو كنـده زتن               بين

ال اويــ بـدريـد دلـشـان زچنـگـد كــوپال اوي             چو ديـوان بديـدن

) 211/ 2: شاهنامه  ( 

رخش 

  از همه نيكوان چو بگذري به چمن               جلوه ات رخش حسن چون تازد 

)294:ديوان  (

وارشو فيض               خوش خوش مي تازد ره عشق ــال ســـش بــ    بررخ

 )359:  همان   (

ست، واز عالقه ي رستم بـه       رخش نام اسب معروف رستم است كه در تمام جنگ ها همراه او            
اما در شعر فيض رخش آنجا معني مي يابد كه او براي بيـان جلـوه                . اين اسب نيز همه آگاه هستند     

 سوار شدن بر   ي زيبايي از رخش استفاده مي كند ودرجاي  ديگر نيز جان سپردن به بال ورنج را به                 
همه ي جنگ هاي رستم در      نام اسب مشهوررستم ، اين اسب در        «  : رخش  .رخش  بيان مي كند      

كناراو بود ودر خان سوم نيز اژدهايي رااز پاي درآورد، به هنگامي كـه اهـالي سـمنگان اوراربودنـد،                  
نطفه اي از او درميان گله اسبان سمنگان بسته شد وكره اي پديد آمد كه بعـدها بـاره ي سـهراب                      

 است كه با يـك آزمـون        رخش اسب شگفت آور رستم    «  )223:1387قلي زاده ،  (» . پسر رستم شد  
دشوار از ميان گله هاي فراوان اسب  برگزيده شـد وعمـري بـه درازي عمـر خـود رسـتم داشـت                        

رخش در آخـرين  .وسرانجام همراه خود اواز چاه غدر نا برادرش شغاد افتاد وبا سوار خويش جان داد   
ه كارگر نمـي    لحظه كه مرگ را حس مي كند ،تمام تالش خود براي نجات رستم بكار مي گيرد ك                

در ادبيـات عرفـاني كـه بـه نحـو      «  ) 387 :1386ياحقي ، (» . افتد وهر دو به كام مرگ  مي روند       
وسيعي از مفاهيم اساطيري وپهلواني مايه ور است ، رخش به كار خلق معاني وانديـشه هـاي بلنـد                  

:درداستان رستم وشفاف در شاهنامه آمده است  )388:همان (» .عارفانه آمده 
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ويش را گرد كرده چو گويـــن خـــ ترخش ازاين خاك نويافت بوي               همي 

ـاهـامـد ميـان دو چــــچـنيـن تـابيـام رخـش تـكـاور بـه راه                  بــزد گــ

ز ــان گشت تيـــ بـپوشيد چشمش زمز              ـ دل رستـم از رخـش شـد پـرستي

)4/917: هنامهشا (

بمرد رستم زال وزتن غبارگذاشت              ببرد حسرت وعبرت به يادگار گذاشت: رستم 

)92:ديوان  (

بهر نخست از واژه ي رئوذ به معناي بـالش ونمـو اسـت؛              .نام رستم دو بهرمي باشد      « : رستم  
ني كشيده باال وبـزرگ   بنابراين رستم درست به معني تهم است ، يع        .  بهر دوم از واژه ي تهم است      

رستم بزرگ ترين ونامورترين پهلوان ايـران  «  )347 :1377شهيدي مازندراني ،  » .تن وقوي پيكــر  
در حماسه هاي ملي ايران كه از سيستان برخاسته است ، اين پهلوان از خاندان بزرگـي اسـت كـه                     

« : ارات مي نويسد    شمسيا در فرهنگ اش    )532 :1380زنجاني،  (» . نژادشان به جمشيد مي پيوست    
رستم يا تهمتن معروفترين پهلوان ايـران كـه بـه جنگـاوري     . او در زمان سلطنت منوچهر زاده شد  

رستم جهان پهلـوان نـامور      «  )292 :1387شمسيا ، (» . وشكست ناپذيري وقدرت بازو بي نظير بود      
 دختر شاه كابل ، بوجـود  حماسه هاي ايران از پيوند زال ، پهلوان سپيد موي حماسه ملّي ، با رودابه     

 : 1386يـاحقي،  (» . زادن او به شيوه ي سزارين از مادر بزاد وبه زودي تن وبالي مردانه يافـت     . آمد
سراسر عمر پرافتخار او به آزادگي در گوشه ي زابلستان گذشت وفقط در تنگناها به يـاري                 « ) 394

تا اينكه ... ا از خطر حتمي مي رهانيد    ايرانيان وشاهان وشاهزادگان مي شتافت وهر بار ملت ايران ر         
رستم « :رستگار فسايي مي نويسد)همان(» . برادرش، شغاد جان سپرد  سرانجام به حيله در چاه غدر       

كارهـاي  . خوراك وي غذاي پـنج مـرد بـود        . را ده دايه شير مي دادند وچون او را از شير بازگرفتند           
، گرفتن انتقـام نيـاي      د ونيز گشودن دژ سپيــد    بوپهلوانانه ي او كشتن ديو سپيد است كه گريخته          

 )244 :1383رستكار فسايي، (» . خود نريمان

زال 

هر كه را زينت اين زال دل از جاببرد            خون رود از نظر وفرصت پااليش نيست                                                                               
 )73:ديوان (
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 زال بد منظر دون قابل آرايش نيست          دست متشاطّه نيارد رخ دنيا آراست           

 )75:همان  (

د نخل جوانان سروقد               با خلق بين چه شعبده اين پير زال كرد ـا افكنـــ         از پ

 )166:همان  (

ربيت اول زال يااين زال مراد دنيا وتعلقات دنيوي اسـت؛ او معتقـد اسـت     د: زال در شعر فيض     
هر كه دل به دنيا بدهد ، وشيفته ي مال ومنال وتعلقات دنيوي باشد زجر مي كشد وآلـوده ظـواهر                     

درابيات دوم وسوم او دنيـا را       . دنيا مي شود  ونهايتاً به شكست محكوم است وفرصت جبران ندارد             
. تقد است كه آرايشگرزمان  نمي تواند چهـره ي واقعـي دنيـا را عـوض كنـد                    زشت مي انگارد ومع   

درواقع فيض با بيان اين مطالب دوستي ودلبستگي دنيا را نكوهش مي كند ، وانـسان را از حـرص                    
.وطمع برحذر مي دارد 

پير فرتوت سپيد موي ، زال وزار وزروان وزرفان وزرهون وزربان ورزمان ، همه يـك ريـشه                  « 
وسپيد مـوي  . است ) آلبي نسيم (پدر سفيد موي ، زال رستم كه .  ومعني آن سپيد موي است     دارند

وقتـي كـه متولـد شـد ، سـام اورا بيمـار              . پسر سام وپدر رستم است    . وسرخ پوست از مادر زاده شد     
وپرورانيـد  . اما سيمرغ كه بـه جهـت شـكار آمـده بـود ، اورا برداشـت                .دانست وبه البرز كوه افكند      

 )556 :1380زنجاني ،(» . جام هم به سام بازگردانيدوسران

او پرورش يافته مرغي آسماني است كه خودنمادي از سرشت پوشيده كار جهـان اسـت وزال      «
» . تـا حـدودي آگـاهي دارد      مطابق آنچه در داستان رستم واسفنديار مي بينيم از امور نهفته جهان             

 )225 : 1383، حميديان(

لوان نامي نيست اما معموال در متون پهلوي اورا دستان ناميده ونـام اوبـا               در اوستا از اين په    « 
» . همراه آمده است ونيز در اغلب متون كهن اورا زال زر ناميـده انـد     )  رستم   –رستم  (روت ستخم   

 )560-561 : 1387صفا ، ( 

 را از زال يا دستان ، پسر سام است كه چون متولد شد ، سپيد روي وسپيد مـوي بـود وسـام    « 
نقش زال در حماسـه ي ملـي        «  ) 241 :1383رستگار فسايي ،  (» .داشتن چنين فرزندي ننگ آمد      

ايران ، از لحاظ پهلواني چندان چشمگير نيست اما در ارتباط با سيمرغ وچاره گريهاي تعيين كننـدة         
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ب گـز  اين موجود افسانه اي ، به ويژه در پرورش زال وبه هنگـام تولـد رسـتم وداللـت او بـر چـو              
 )412 :1386يا حقي ، . )) (درداستان اسفنديار ، از بخش هاي مهم شاهنامه به شمار مي رود

:در داستان جنگ رستم واسفنديار در شاهنامه اسفندياربه رستم مي گويد 

وگرنه تن تو همي دخمه جستتو از جادوي زال گشتي درست                

               كـزين پس نبـيند تـورا زنده زال   بـكوبمت از آن گونـه امروزيـال 

 )4/902: شاهنامه(

فريدون 

  حرف جمشيد وتخت كي تاچند ؟               يادافريد وجام جم تا كي ؟

 )640: ديوان (

فريدون شـيرخواره   . فريدون پسر آبيتن بود ونژادش به تهمورث مي رسيد        « ) : افريد  (فريدون  
ا كشت وفرانك مادر فريدون ، فرزند را برداشته وبه مرغزاري مـي رود تـا                بود كه ضحاك پدرش ر    

شـهيدي  ( » . كودك را به شيرگاو بپرورد؛ ضحاك با همه ي  جستجو به فريدون دست نمي يابـد                 
در پهلوي فرتن ، يكي از پادشاهان پيشدادي است، كه از ظلم ضـحاك    «  ) 524 :1377مازندراني،  

آهنگر مردم را بر عليه او شورانيد وموقعي  كه ضحاك در هندوستان بود              به داد آمد وبا كمك كاوه       
بر تخت او نشست وهنگامي كه ضحاك آمد اورا گرفتـه، در بنـد كـرد ودر كـوه دماونـد محبـوس                 

فريدون بعد از چندي قلمرو خودرا  به سه قسمت تقسيم كرده ، ايران را به پسر كـوچكش                   .ساخت  
سلم وتور به ايرج حـسادت كـرده واورا بـه قتـل مـي               . وتركستان   ايرج مي دهد وسلم وتور را چين      

فريدون پس از پانصد سال پادشاهي      . رسانند ، فريدون نوه ي خود منوچهر را جانشين خود مي كند           
)752 :1380زنجاني ،( » . به سراي باقي مي شتابد

در شـاهنامه از    افريدون پس از جمشيد ، بزرگترين پادشاه وپهلوان داستاني ايران است كـه              « 
فركياني پس از جـدا شـدن   «  ) 633 :1386يا حقي ،(» . نژاد جمشيد وپسر آبتين معرفي شده است 

مادرفريدون فرانك چون ضحاك  از تولد  فرزند آگـاهي يافـت وي را بـه                 .از جمشيد به او پيوست      
ـ           ) ، گاو پرمايـه     برمايه، پرمايه (گاهبان برمايون   ن ». رز كـوه بـرد    سـپرد وپـس از مـدتي اورا بـه الب
 )634: همان( 
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فريدون از فرّه مندان اساطير ايران است كه در اوستا ومتون كهن چون ونديداد وهوم پشت                « 
 )266 :1383رستگار فسايي، (» . ذكر او رفته وبراندازنده ي اژدها خوانده شده است

پيش بنـد چـرمين كـاوه       ...ونام او گاو سر است وجشن مهرگان به او نسبت داده شده است              « 
است كه از آن پس پـرچم ايـران      » درفش كاوياني   «پرچم لشكر گاهش بود واين پرچم مشهور به         

شد واودر جادوگري تبحر داشت ومشهور به عقل ، كياست ، كردار نيك بود بـا دوخـواهر جمـشيد                    
عاقبـت  . بودنـد ) نـواز   ار(وايـرج از  ) شهرناز(شهر نو از و ارنواز ازدواج مي كند پسرانش سلم وتوراز              

 : 1369گلـسرخي ،  ( » .گوشه نشيني وعزلت اختيار كردو منوچهر پسر ايرج را جانشين خـود كـرد               
101-104( 

: فردوسي مي گويد

ويشتن شهريارــز خـــداست جـــفريدون چو شد بر جهان كامگار                ن

ـاخ شاهنشهـي ــا كــاراست بـــهي              بـيبه رسم كيـان تاج وتـخت م

 )1/67:شاهنامه  (

كمان 

 بهر قصد جان من مژگان خودرا تير كرد، در كمين           تا دچار من شده است ابروكماني

 )290:ديوان  (

اه چشم شهاليي كه ديده است ؟ـــداز باشد               نگــرانــه تيـــي را كـــانـــ   كم

)108:همان  (

.ومربوط به بحث اساطيري ما مي باشد . مان وتير از وسايل وابزار جنگي قديم مي باشد ك

شمـسيا  (» . چوب كمـان را حـرارت مـي دادنـد تـا نـرم شـده قابـل بـه زه كـشيدن شـود            « 
،1018:1387(
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كمـان  « :  الفتي تبريزي مي نويسد.كمان ابرو از واژه هاي پركاربرد درادبيات عرفاني ما است           
رض كردن سقوط  است بر سالك، به سبب تقصير ، وباز به حكـم عنايـت سـاقط كـردن از                ع: ابرو

 )56: 1377الفتي تبريزي ،(» . درجه مقام

كي

حرف جمشيد وتخت كي تاچند ؟            يادافريد و جام جم تا كي ؟

 )640:ديوان    (

 كيقبـاد ، كـي   به معني ملك ، پادشـاه ، پادشـاه بـزرگ مثـل كيخـسرو وكيكـاووس ،           « : كي
 ) 837 : 1380زنجـاني ، (» . ، اين عنوان مخـصوص كيانيـان بـود       لهراسب، كي اردشير، كيا ، كيان     

دي مازندراني  شهي(» . بعمد اين پاينام ويژه ي دودماني شد كه پس از پيشداديان برتخت نشستند            «
 ،1377 : 597( 

:فردوسي در مورد برتخت نشستن كيقباد مي گويد 

وهر به سربرنهادــاج گـــان تـــاد             همــبرتخت كيي برنشست كيقب

 ) 2/189: شاهنامه (

نتيجه 

دبيات فارسي  از دوران شكل گيري ورونق آن تـا بـه امـروز همـواره از بـن مايـه هـا                  زبان وا 
موسـيقي ، عرفـان ، اسـاطير ،         : عناصر وموضوعاتي همچون    . وعناصر گوناگوني بهره جسته است      

در ادوار مختلف شعر وادب فارسي ، بن مايه هايي هستند كه همواره مورد عنايت وتوجـه     ... نجوم و 
.ي زبان بوده اند گويندگان فارس

ظهور برخي اسطوره هاي ايراني از راه اشاره وتلميح در شعر فيض كاشاني ، درابتدا دليل توجه                 
او به سنت هاي ادبي واساطيري وحماسي  اين مرزو بـوم وسـپس نـشانه هـاي زنـده بـودن ايـن                       

.اسطوره ها براي شاعر است 
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ه زاره ها منعكس مـي كننـد ، وآنجـا كـ           اساطير آيينه هايي هستند كه تصاوير را از آنسوي  ه          
مي مانند اسطوره ها به سخن در مي آيند وفرهنـگ وآداب ورسـوم            تاريخ وباستان شناسي خاموش     

.انسان هاي گذشته را به زمان ما مي آورند 

فيض كاشاني اساطير ومضامين پهلواني وحماسي در مفهوم عرفاني آن را به نحو احسن بيـان                
.ين از واژه هاي اساطيري وحماسي استفاده مي كند مي كند وبه صورت نماد

اشعار فيض بيشتر تحت تاثير استادي وي در علوم ديني وكالم وفلسفه قراردارد؛ اما در همـين       
مقدار شعري كه از اوباقي مانده است، به وضوح مشاهده مي شود كـه خـالي از مـضامين حماسـي                   

دوسـي وحماسـه ملـي مـاو، ايـن اثـر ارزنـده              واسطوره اي نيست واين نشان عالقه ي شاعر به فر         
.وجاودان، مي باشد 

منابع 

دشف االلحاظ فـي كـشف االلفـاظ يـا          ) 1377(الفتي تبريزي، شرف الدين حسين      -1
: تهـران .  چاپ اول  ،نجيب مايل هروي  :  تصحيح ،فرهنگ نمادهاي عرفاني در زبان فارسي     

.انتشارات مولي
:  تهـران  ، چـاپ دوم   ،نديشه و هنر فردوسـي    در آمدي بر ا   ) 1383( حميديان، سعيد    -2

.انتشارات ناهيد
انتشارات پژوهـشگاه   :  تهران ،پيكر گرداني در اساطير   ) 1383( رستگار فسايي، منصور     -3

.علوم اسالمي و مطالعات فرهنگي
شركت انتشارات  :  تهران ، چاپ چهارم  ،از رنگ گل تا رنج خار     ) 1383( سرّامي، قدمعلي    -4

.علمي و فرهنگي
.انتشارات مازيار:  تهران،كتاب كوچه)1383 ( شاملو، احمد-5
:  تهـران ،جلـد 2.  چاپ اول ،فرهنگ اشارات ادبيات فارسي   )1377( شميسا، سيروس    -6

.انتشارات فردوس
.نشر بلخ:  نيشابور،چاپ اول، فرهنگ شاهنامه)1377( شهيدي مازندراني، حسين -7
از آغاز سدة دهم تـا ميانـه        ) جلد پنجم  ( ايران تاريخ ادبيات در  )1378( صفا، ذبيح اهللا     -8

.انتشارات فردوس:  تهران،سدة دوازدهم هجري
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انتـشارات  : تهـران .  چـاپ چهـارم    ،حماسه سرايي در ايـران    )1387(-----------9
.فردوس
:  تهران ،شاهنامه فردوسي بر اساس نسخة ژول مل      ) 1385( فردوسي، ابوالقاسم    -10

.انتشارات الهام
،ديوان كليات اشعار موالنا فيض كاشـاني ) 1383(، محمد بن شاه مرتضي    فيض -11
.سنايي: محمد پيمان، تهران: تصحيح
:  تهران ،فرهنگ اساطير ايراني بر پايه ي متون پهلوي       )1387( قلي زاده، خسرو     -12

).نشر كتاب پارسه(شركت مطالعات نشر پارسه 
.اسپرك:  تهران،رروايت شاهنامه به نث)1369( گلسرخي، ايرج -13
موسـسه چـاپ و   : مـشهد ،  چاپ سوم،بهين نامة باستان)1371( ياحقي، محمد جعفر    -14

.انتشارات آستان قدس رضوي
،فرهنگ اساطير و داستان واره ها درادبيات فارسي       ) 1386 (------------15
.انتشارات فرهنگ معاصر: تهران. چاپ اول
.انتشارات سخن:  تهران، چاپ اول،زه رزاناز پاژ تا دروا)1388 (---------16
، احمـد تفـضلي    –ژاله آموزگـار    : ترجمه،  شناخت اساطير ايران  )1387 ( هنيلز، جان  -17

.نشر چشمه: تهران. چاپ سيزدهم
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*دكتر احمدرضا كيخاي فرزانه

نيك انديشي در شاهنامه فردوسي
چكيده

ي را به تصوير كشيده كه هر يك بـا انديـشه        شاهنامه فردوسي در پس حوادث بزرگ چهره هاي       
. اي نيك يا دامنه ي درگيري خاصي را فراهم ساخته و يا گاهي اسباب صلحي را مهيا ساخته است              
بازتاب اين انديشه ها در جوامع از جانبي به ترويج و انتـشار فـضائل اخالقـي، سـازندگي، تعـالي و                      

تنفر و انزجار بشريت از تفكرات بد، جنگها، تباهي      پويايي انسانها كمك مي كند و از جانب ديگر به           
.، پستي ها و رذالت ها مي انجامدها

حكيم طوس در هر دو مقوله جنگ و يا صلح با ظرافت خاص و در قالب اشعاري محكـم و اسـتوار                 
اين مقاله بر آن است تا از دريچه اشعارِ بحق حكيمانـه            . ها و نصايح نيك را عرضه مي كند       انديشه  
م طوس، كه برگرفته از قرآن و حديث و تجارب بلند بزرگـان و برگزيـدگان فكـري ايـران                    ي حكي 

زمين است راه و رسم دين داري، خرد ورزي، مبارزه با بيداد، گـسترش عـدالت، تهـذيب اخـالق و                     
.نيك انديشي را بنماياند

.شاهنامه، نيك انديشي، نفس، خرد، دين، بيداد، كژي، راستي:     كليد واژه ها
مقدمه

شاهنامه فردوسي سند افتخار ملت ايران و آيينه اي از فرهنگ و تمدن تابناك ايراني اسـت كـه                   
درس پايبندي به فرهنگ خويش در برابر چيرگي فرهنگ بيگانگان را مي آمـوزد و فـضيلت هـاي                 

.گذشت، آشتي، مدارا و نيك انديشي و بردباري را تبليغ مي كند
 است كه از لحاظ هنري و ادبي يكي از آثار سرآمد جهان محسوب است كه اين كتاب اثر ارزنده اي

از طبع و قريحه يكي از شعراي بزرگ قوم ايراني زاده است و به قول استاد مينوي تاريخ داستاني و            
. حكايات نياكان ملت ايران را شامل است و درحكم نسب نامه اين قوم است

رهاي جهان اسـت كـه در همـه قـرون و اعـصار تـازگي و                 اين كتاب يكي از بزرگترين شاهكا     
لطافت خود را حفظ كرده و به زبانهاي گوناگون ترجمه شده است و در آن مجموعـه اي دلپـذير از                
معارف ارزنده بشري از مذهب، هنر، اخالق، دانش، خرد، تعليم و تربيت، انسانيت، عـشق، محبـت،                 

ست كه در اين مقوله بـه بخـش نيـك انديـشي در ايـن                نبرد، فداكاري و عدل و داد را ارائه داده ا         

*  دانشگاه سيستان و بلوچستانعضو هيأت علمي
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كارنامه روشن تربيت و اخالق و ادب و آيينه ي آرمان و مظاهر مطلوب بشري مي پردازيم چرا كه                   
بررسي انديشه هاي نيك حكيم طوس از زبان خود او و يـا در سـيره و سـخن پهلوانـان داسـتان،                       

.بع حكمت و اخالق استياريگر خوانندگان در بهره گيري بيشتر از اين من
انديشه و پندار

 انديشه و پندار چيست؟-1
انديشه و پندار عبارت است از افكار، اصول، عقايد و باورهايي كه در ذهن هر فرد وجود دارد به            
عبارت ديگر پندار آن دسته از باورهايي است كه به صورت فطري يا اكتسابي در ذهن و ضمير يك  

.ورت گسترده تر در ذهن افراد يك قوم يا جامعه وجود داردشخص و يا به ص
باورها و پندارهاي انسان جزو اصول شخصيتي و ايدئولوژي فرد محسوب مي شود و ارزش فـراوان             
دارند، اكثر باورها و اعتقادات و پندارها و انديشه هاي مردم ريشه در تاريخ و پيشينه ي تاريخي آنها 

)809: 1385باقري، . (دارد
: انديشه ها و پندارهاي عمومي ايران باستان در ديگر اديان-2

در بررسي سير تحول انديشه هاي بشري تأثير و نفـوذ جهـان بينـي دينـي ايرانـي در روزگـار                 
. باستان در ميان اقوام و ملل جهان و سرزمين هاي بيرون از مرزهـاي ايـران بـسيار آشـكار اسـت                 

ند كه گونه نهايي فلسفه افالطون، متأثر از آشـنايي وي بـا عقايـد               برخي از محققان بر اين عقيده ا      
آيين ميترايي يا مهر پرستي در اقصي نقاط اروپا نمونه هايي از تأثير عميق باورهـا و                 . ايرانيان است 

جهان بيني ايرانيان باستان در افكار و اعتقادات اقوام و ملل ديگر جهـان اسـت، بـه همـين دليـل                      
ق و ريشه اي اين انديشه ها و باورها، امري ضروري و بسيار با اهميت اسـت     شناخت و بررسي عمي   

)9-1385:10باقري، . (و از ارزش بسيار بااليي برخوردار مي باشد

 عقايد اديان مختلف در مورد نيك انديشي-3
:كيش زرتشت: الف

آن سـه اصـل     كيش زرتشت مبتني بر انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيـك اسـت كـه در برابـر                    
انديشه بد، گفتار بد و كردار بد قرار دارد، اين سه دستور برجسته و مفيد در كتاب اوستا به اندازه اي               

از ديـدگاه   . مورد توجه است كه به طور مكرر از آنها نام برده شده و به خـوبي سـتوده شـده اسـت                     
گفتار نيـك  .  برتر بشماردزرتشت پندار نيك آن است كه مرد پرهيزگار بينديشد و آن را از همه چيز      

. كردار نيـك آن اسـت كـه پرسـتندگان، راسـتي آن را بـستايند               . آن است كه پرورده ي خرد باشد      
)1372:112مشكور، (

:به عقيده زرتشت پژوهش اين سه پايه مي تواند به سان زير باشد
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كه ناب است و ميان تهي و يكسره آهنجيده: انديشه-1
پس از آهـنجش كامـل آن مـي كاهـد و            .  ناكامل انديشه است   كه چهره مندي يا تحقق    : گفتار-2

.بدين گونه گامي بلندتر به سوي تحقق برمي دارد
كـردار بـه    . كه چهره مندي يا تعين كامل انديشه و ميوه فرگشت انديشه و گفتـار اسـت               : كردار-3

ادي يكسره مـ  گونه اي رسا از انديشه آهنجيده و گفتار نيمه آهنجيده پيشين متحقق تر است و                
)137-138ثاقب فر، . (شده است

عقيده آيين مزدك: ب
مهم ترين پيام اجتماعي مزدك، مساوات و برابري مردمان و مالكيت اشتراك و توزيع عادالنـه                

از ديگر توصيه هـاي     ... نوع دوستي، مهمان نوازي، مساعدت، تعاون، رياضت و       . زن و خواسته است   
مزدك پيـروان خـود را      .  جانوران را نيز سفارش كرده است      او هم چنين رعايت حال    . اين دين است  

كشتن نفس اماره و تهذيب خلق و خوي و تزكيه نفس و افزودن بـر رحـم و شـفقت از طريـق                       به  
، 1374رضـايي،   . (گياهخواري و نيازردن جانوران و داشتن دل زنده و نفس مـرده فـرا مـي خوانـد                 

130-124(
باورهاي موجود در ايران باستان: ج

آرياييان از ديرباز دو سرچشمه نيكي و بدي براي رويدادهاي گيتي مي شـناخته انـد بـه گفتـه                    
خاورشناس فرانسوي، باور داشت به وجـود نيروهـاي دوگانـه و يـا دوگانـه بـاوري از                  ژرژد و مزيل  

)45-46، 1377ثاقب فر، . (ويژگي هاي شيوه انديشه ايراني است
ش پيكارهـا و دليريهـايي را مـي بينـيم كـه بـويژه از مهريـشت،                 در سراسر يشتها داستان و سـتاي      

زامياديشت و تيره يشت به تصوير كشيده شده و در آن نيروهاي نيك به پيكار عليه نيروهاي بـدي    
مي پردازند و آنچه در يشتها برجاي مانده و امروزه در مجموعه اوسـتا در دسـترس ماسـت چيـزي            

. كه با زباني سخت حماسي و دالورانه سروده شده اندنيست جز داستان همان باورهاي پيشين

 انديشه و تفكرات و عقايد فردوسي-4
فردوسي شخصيت مسلماني است كه به سختي دل در گرو اسـالم و معـارف دينـي و محبـت                  
پيامبر و آل دارد و چنانكه خود مي گويد با مهر پيغمبر و علي زاده مي شود و وجودش از مهر ايـن                       

گ انسان عالم بشريت سرشار است و اين مهر تار و پود او را به هم پيونـد داده اسـت، تنهـا                     دو بزر 
افتخارش اين است كه بتواند ذره اي ناچيز در مقابل اين موجودات الهوتي مقـدس باشـد و خـاك           

اسـت كـه بيـنش     ) عليه الـسالم  (پاي آنان، او مي داند كه روح مذهب تشيع دوستي و واليت علي              
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آن سان كه حاضر است زندگي و حيات خود را به خطر اندازد اما              . ي به انسان مي دهد    خاص اسالم 
:دست بردارد) عليه السالم(حاضر نيست از كرنش در برابر پيامبر و علي 

هر آن كس كـه در دلـش كـين    /  به مهر علي و نبي شد كهن       -مرا غمز كردند كان بد سخن     
 اگر شه كند پيكرم ريـز  -منم بنده هر دو تا رستخيز   / كيست از او خوارتر در جهان گو كه         -عليست

-نباشد جز از بي پـدر دشـمنش  /  اگر تيغ شه بگذرد بر سرم-من از مهر اين هر دو شه نگذرم  / ريز
. ستاينده خاك پاي وصي-منم بنده اهل بيت نبي/ كه يزدان بسوزد به آتش تنش

واالترين اثر منظـوم خـود، سـه چيـز را از            بر اين اساس است كه فردوسي در كتاب شاهنامه يعني           
دين، دانش و خرد، تأكيد فردوسي بر اين سـه سـتون          : عوامل رستگاري مي داند كه آنها عبارتند از       

رستگاري از آن جهت است كه وي پرستش هر موجودي غير از خدا و نيز جهل و ناداني را زنجيره                    
حكيمي، حـسني تبـار،     . (استطوايف گشته   هايي مي داند كه در طول تاريخ موجب اسارت اقوام و            

1369:15-14(
اما بهترين قسمت شاهنامه اشارات اخالقي و نـصايحي اسـت كـه اسـتاد بزرگـوار طـوس بـه                    

قوت طبع و عظمت فكر در نصايح نيك فردوسي به وضوح آشكار است و              . خوانندگان ارائه مي كند   
راط مستقيم عمل و آزمـايش منحـرف نـشده          مهم اينكه فردوسي هيچ گاه در اندرزهاي خود از ص         

)262-264: 1383صفا، ... ذبيح ا. (است
 تجلي انديشه و فكر شاهنامه در ادبيات جهان و ايران-5

انديشه و سخن فردوسي در دوره هاي بعد از او در زبان و ادبيات فارسي بسيار مؤثر بود و حتي              
ي انـساني، اخالقـي و جهـان بينـي فردوسـي در      بازتاب مطلوبي در ادبيات جهان داشت جنبـه هـا   

. شاهنامه و جاذبه هاي هنري و فرهنگي آن بر ادبيات ايران و جهـان تـأثير فـراوان داشـته اسـت                     
شاهنامه حدود سه قرن قبل كه به زبان هاي اروپايي ترجمه شده و شرح هـايي كـه خاورشناسـان                    

اعر ملي به شاعري جهاني مبـدل سـاخته   درباره ي زندگي و شعر فردوسي نوشته اند او را از يك ش 
.است

افرادي چون ارنست رنان و سنت بوو درباره ي شاعر بزرگ ايراني بـه اظهـار نظـر پرداختـه و او را      
سند بزرگ نبوغ و قدرت خالقه ي نژاد آريايي و يكي از بزرگترين شاعران عالم بشريت لقـب داده                   

)341-2:345، ج1381رزمجو، . (اند
شي در شاهنامهنيك اندي

فردوسي در پس الفاظ و عبارات و اشعار، انديشه و افكار خود را به خوانندگان منتقل مـي كنـد،                    
گويي گوشه ي پرده اي را كه بر سر دروني خـود كـشيده اسـت پـس مـي زنـد و لحظـه اي بـه                            

به عنوان مثال. خوانندگان اذن مي دهد كه به آن راز نگاه دزديده اي بيندازد
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 همـه   -ز خاكيم و بايد شدن زير خاك      /  همان به كه نيكي بود يادگار      - همي نيك و بد پايدار     نباشد
 چرا زو همه بهر من غفلـت  -جهان سر به سر عبرت و حكمت است    / جاي ترس است و تيمار باك     

.است
در شاهنامه فردوسي، به طور مشخص شايد ايـن سـه بيـت را بتـوان فـشرده اي از سـفارش و        

.گفتار و كردار نيك، هشدار به دوري از انديشه و گفتار و كردار بد دانستانديشه در 
 بلنـديش  -رخ مرد را تيره دارد دروغ/  به فرجام بد با تن خود كند   -هر آنكس كه انديشه بد كند     

)182:7(دست  نيازد به كردار بد هيچ -كسي كو بود پاك و يزدان پرست/ هرگز نگيرد فروغ
 بر گفتار و كردار نيك است گويي آنچه اهميت دارد همانا گفتـار و كـردار نيكـو      معموال تكيه بيشتر  

. است كه جلوه متحقق انديشه نيك است چه گفتار و كردار نيك بدون انديشه نيك شـدني نيـست           
تايش نيابي  س-ز گفتار نيك و ز كردار زشت:، از جمله اندرزهاي خود مي گويد بهرام اورمزد ساساني  

اشد بيهـوده  يعني گفتار نيكويي كه تعين نداشته و يا تحققي وارونه داشته ب        )208:7(نه خرم بهشت      
سخن گفتن /  دگر هرچ باشد نماند به كس-ز گيتي دو چيز است جاويد و بس:و بدفرجام است، و يا  

)194:8( نگردد كهن تا جهانست ريك  -نغز و كردار نيك
در همين سه پايه انديشه و گفتار و كردار نيـك  را » نيكي«خالصه اينكه مي توان تمام جستار      

. گنجاند و چه بسا به علت پيوند تنگاتنگي كه با يكديگر دارند جدا كردن آنها از هم نادرست بنمايد                  
بـا  ... چنانكه دانش با خرد، كوشايي و آبادگري و ميانه گزينـي و فروتنـي و دهـش و خويـشكاري                  

. نابريدني داردكردار نيك؛ داد با آباداني و دهش پيوند
:نيك انديشي هايي كه سرانجام خوبي در شاهنامه داشته است

حكيم طوس شخصيت هاي بسياري را در داستان ها به تصوير كشيده كه هر كـدام نمـادي از                   
بعضي از اين شخصيت ها هم نيك مي        . خير و شر، خوبي و بدي، نيكخواهي و بدخواهي مي باشند          

فردوسي در نيك انديشي شخصيت هاي مثبت، به خواننـدگان          . ل مي كنند  انديشند و هم نيك عم    
اين نكته را منتقل مي كند كه انسان در گذر زندگي از كمك و مشورت گرفتن بي نياز نمي باشد و             

مشورت و چاره انديشي، اگر نيـك       . حتي پهلوانان و پادشاهان نيز به هم فكري و مشاوره نياز دارند           
مش، آسايش، صلح و امنيت است و اگر بد باشد نتيجه ي آن جنـگ، نـاامني،      باشد نتيجه ي آن آرا    

غارت و شرارت مي باشد و اين نكته را حكيم طوس در پس حكايات و داسـتانها بـه زيبـايي بيـان          
:كه نمونه هايي از آن بيان مي شود. نموده است

 نيك انديشي خير خواهانه سيندخت-1
سيندخت همسر مهراب و مادر رودابـه از تيـره   .  سيمرغ است به معني دخترCindoxtسيندخت  

زال در طي برخوردي با مهراب آشنا مـي         . ضحاك مي باشد، زني نيك انديش و موقع شناس است         
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از آن طـرف رودابـه هـم كـه زال را ديـده، دل باختـه       . مهراب او را به كاخ دعوت مـي كنـد    . شود
اما از عكـس العمـل   . ر مي شود، اندوهگين مي شود مهراب هنگامي كه از اين ماجرا باخب      . مي شود 

. سام وحشت دارد، زماني كه سام با لشكري به طرف كابل حركت مي كند و مهراب آگاه مي شـود                 
سيندخت با درايت و موقع شناسي اي كه دارد با نيك انديشي و سخنان نرم و نيك پدر را آرام مي                     

.كند و چاره اي نيكو مي انديشد
. كه بد ژرف بين و فزاينده راي-آورد از دل بجاييكي چاره 

. نيك انديشي او اين است كه خود نزد سام مي رود و هـدايايي نيـز بـا خـود همـراه مـي بـرد           
سيندخت در مذاكره اي در خلوت، سام را متقاعد مي كند كه جنگ بستن با مردم كابلستان، كـاري       

كالم او شـاهكاري  . له ي سام به كشورشان را بدهند  عبث است و مردم بي گناه، چرا بايد تاوان حم         
.از بالغت و موقع شناسي و نيك انديشي است

 به -بزرگان ز تو دانش آموختند   /  كه با راي تو پير گردد جوان       –چنين گفت سيندخت با پهلوان      
)1143-1142، ب 211-212ص 1ج (تو تيرگي ها برافروختند  

و مي ) 1192، ب 214، ص 1ج( همه بيخ كين از دلش كنده ديد      -لب سام سيندخت پرخنده ديد    
بينيم سامي كه اندكي قبل، آهنگ جنگ و كشتار داشت، اكنون لبخند مي زند و حتـي مـي پـذيرد         

و با اين كار عالوه بر وصلت خانـدان سـام بـا تيـره               . كه به عنوان ميهمان به خانه ي مهراب برود        
.صلح و صفا مبدل مي گرددضحاكي، كين ديرين ميان دو كشور به 

)1194، ب 215، ص 1ج( دلت شاد كن كار مهمان بسيج    -كز انديشه ي بد مكن ياد هيچ
 نيك انديشي اغريرث -2

اغريرث برادر افراسياب شخصيت نيك انديشي است كه فردوسي در شاهنامه مطرح مي كند و               
ده ي افراسياب    مردي خردمند و بازدارن    او. در نهايت نيز همين خيرخواهي او باعث مرگش مي شود         

بـه    (narava آمده است نام خانوادگيش در اوستا        ayraeraاغريرث كه در اوستا     .از بديها مي باشد   
؛ با آنكه توراني )5/29بندهشن (است و از جمله جاودانان مي باشد   ) معني دلير و پهلوان و فوق بشر      

.بر سر آزادگي و جوانمردي خود مي گذرداست خردمند و پاكدل و نيك انديش است و جان 
وقتي اغريرث برادر افراسياب مي بيند كه با كشته شدن نوذر پادشاه ايران بستگان و اطرافيان شـاه          

پـس بـه   . را مي كشند، با خودش مي انديشد كه چندين انسان بي گناه را كـشتن عادالنـه نيـست           
را كه نه در كارزار هستند و نـه بـا تـرگ و              داوري مي نشيند و مي گويد كه چندين پهلوان و سوار            

كشتن آنها سزاوار نيست و بايد آنها را به من بسپارند تا به غل و زنجير ببنـدم و در                    . جوشن هستند 
.و بدين ترتيب از كشتن آنها جلوگيري مي كند. غار زنداني كنم
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 ز تـن    -بـي گنـاه   همي گفت چندين سر     /  دل او ببرد و چو آتش دميد       -چو اغريرث پرهنر آن بديد    
، ب 36، ص 2ج ( بياراست با نـامور داوري       -بيامد خروشان به خواهشگري   / دور ماند به فرمان شاه    

بفرمودشان تا بـه سـاري      /  چو بشنيد با درد پيكار اوي      -ببخشيد جانشان به گفتار اوي    )551-439
)447-448ب 36ص 2ج( به غل و به مسمار و خواري برند -برند
درز نيك انديشي گو-3

. زماني كه سهراب با سپاهي از افراسياب به ايران حمله مي كند و هجير را به اسارت مي گيرد     
ج . (نامه اي به رستم مي نويسد و از رستم مي خواهد كه به محض رسيدن پيك حركت كنـد                  شاه  
ه او سـ  . ليكن رستم در رفتن به ميدان نبرد بيش از حد درنگ مي كند            ) 332-334، ب   195، ص   2

وقتي بـه درگـاه شـاه مـي      . روز را به ميگساري مي پردازد روز چهارم گيو او را به رفتن وا مي دارد               
)373-376، ب 199، ص 2ج. (رسد شاه خشمگين فرمان مي دهد كه رستم را زنده بردار كنند

نگودرز پسر كشواد كه از پهلوانان و دالوران ايراني است به نزد كاوس مي رود و با او چنين سـخ                    
: مي كند

-فراموش كـردي ز هامـاوران     /  كز ايران برآوردي امروز گرد     -بكاوس كي گفت رستم چه كرد     
، ص  2ج  .  ( ز شاهان نبايـد گزافـه سـخن        -كه گويي ورا زنده بردار كن     / وزان كار ديوان مازندران   

-ز شـاه  چو بشنيد گفتار گودر   :س نيك انديشي گودرز را مي پذيرد      و شاه كاو  ) 403-405، ب   203
بگـودرز  /  ببيهودگي مغزش آشفته بود    -پشيمان بشد زان كجا گفته بود     /بدانست كو دارد آيين و راه     
و آنگـاه  )411-413، ب   203، ص   2ج  .  ( لب پير با پند نيكوتر است      -گفت اين سخن درخور است    

 بار ستم ابتدا زيركه البته ر. گودرز به سراغ رستم مي رود تا دل او را نرم كند و به نزد شاه بازگرداند      
سـرم  /  چه كاوس پيشم چه يك مـشت خـاك         -چرا دارم از خشم كاوس باك     :نمي رود و مي گويد    

)428-429، ب 204، ص 2ج( جز از پاك يزدان نترسم ز كس  -گشت سير و دلم گشت بس
ولي گودرز دوباره نيك انديشي كرده و مي گويد كه دليران گمان مي كنند كـه تـو از سـهراب                     

ده اي چنانكه مي گويند اگر آنچنان است كه رستم از جنگ با او مي ترسـد، بـراي مـا جـاي                       ترسي
.اين سخنان باعث مي شود كه رستم دوباره به درگاه شاه بازگردد. درنگ نيست

-بـدو گفـت اگـر بـيم دارد دلـم         /  تهمتن چو بشنيد خيـره بمانـد       -ها بخواند برستم بر اين داستان   
، 2ج(گرازان و پويان به نزديك شـاه          / ازين ننگ برگشت و آمد براه     / منخواهم كه باشد زتن بگسل    

)439-441، ب 205ص 
Sohrab نيك انديشي سهراب -4

وقتـي سـهراب بـه    . نمونه اي از نيك انديشي را در داستان سهراب و در هنگامه جنگ مـي بينـيم        
 ايـران را مـي   دست رستم زخمي مي شود و خود را در مرحله ي هالك مي بينـد و خـروش سـپاه        
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نگرد، رو به رستم مي كند و از او مي خواهد كه با سپاه تركان جنگ نكند و كاوس را نيز از جنـگ                
...با تركان برحذر دارد

كـه اكنـون كـه روز مـن انـدر           /  چنين گفت سهراب بـا پيلـتن       -چو آشوب برخاست از انجمن    
 سوي جنگ تركان نراند -كه شاههمه مهرباني برآن كن   / همه كار تركان دگرگونه گشت    -گذشت
-بـسي روز را داده بـودم نويـد   /  سوي مرز ايران نهادند روي-كه ايشان ز بهر مرا جنگجوي  / سپاه

ج .  ( نگـاه  مكن جز به نيكي بر ايـشان   -نبايد كه بينند رنجي به راه     / بسي كرده بودم ز هر در اميد      
 نيكي مي انديشيد و سـپاهيان       آري سهراب در كشاكش زخم و درد به       )933-938، ب   240، ص   2

.توران را از خطر نجات مي دهد و رستم، سپاهيان را روانه مرز توران مي كند
 نيك انديشي رستم-5

نمونه ديگري از نيك انديشي را رستم انجام مي دهد، آن هنگام كه به ميدان جنگ با سهراب                  
واهد تا بيدار دل و هوشيار باشـد و تنـدي و   برادرش زواره را نزد خود مي خواند و از او مي خ . ميرود

:جنگ نكند
وگـر خـود دگرگونـه گـردد     /  به آوردگـه برنـسازم درنـگ    -گر ايدون كه پيروز باشم به جنگ      

/  مسازيد جستن سوي رزم راه     -مباشيد يك تن برين رزمگاه    /  تو زاري ميĤغاز و تندي مكن      -سخن
-799، ب   230-231، ص   2ج  .  (سـتان شـويد    از ايـدر بنزديـك د      -يكايك سوي زابلستان شويد   

796(
piran نيك انديشي پيران -6

پيران پس از اغريرث توراني دومين كسي است كه در روايات ما .  استVisehپيران پسر ويسه   
از او به زشتي نام برده نشده و او را به اهريمني يا رود دمساز نشمرده اند ولي با اين همه هيچ گـاه              

داستان پيران و حديث خرد و دانـش  . وطن و افراسياب برنداشت و تا آخرين دم وفادار ماند  دست از   
و پهلواني و مردانگي و رحم و وفاداري و حق شناسي او يكي از دلكش ترين قسمت هاي شاهنامه                   

)627-628حماسه سرايي در ايران، ص . (است
د اگر مـن بجـنگم، يـزدان از مـن نمـي             سياوش از جنگ با افراسياب امتناع مي كند و مي گوي          

پسندد، پس بهتر آن مي بيند كه جنگ نكند و از طرفي نمي خواهد نزد كاوس بازگردد بـه همـين                     
دليل گروگان ها را نزد افراسياب مي خواهد تا راه عبور را براي او فراهم كند تا به سرزميني ديگـر                     

رت مـي كنـد و پيـران بـه نيكـي چـاره مـي        برود و افراسياب ابتدا راضي نمي شود و با پيران مشو 
.انديشد

و به افراسياب مي گويد اوال گذشتن از كشور كاري شايسته نيست و ديگران تو را سرزنش مي         
.كنند بهتر است كه سياوش از كشور خارج نشود و در كشور بماند
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 سـرا و  -شـد از مهتـران  تو را سرزنش با/  كزين كشور آن نامور بگذرد -نه نيكو نمايد ز راه خرد     
)1117-1118، ب 72، ص 3ج (همان از تو گردد گران

ثانيا كاوس فردي پير است به زودي مي ميرد و سياوش جوان است و داراي تـاج و تخـت مـي        
بهتر است نامه اي به او بنويسي و او را در كشور نگه داري دخترت را بـه او بـدهي، او اينجـا       . شود

 مي گردد و اگر پس از مدتي به ايران بازگردد شاه ايران سپاسگزار خواهد بود                مي ماند و كشور آباد    
)1119-1124، ب 73، ص 3ج . (و بزرگان تو را آفرين مي گويند

 :Katayun نيك انديشي كتايون -7
فردوسي زنان با تدبير بسياري را در شاهنامه به تصوير كشيده كه به گاه نيـك انديـشي، چـون                    

مي كرده اند و با تدبير خود به مردان جهت مي داده اند كه كتـايون مـادر اسـفنديار و          مردان عمل   
: همسر گشتاسب از آن جمله است

)225، ب 21، ص 6ج ( خردمند و روشن دل و شادكام-ميكي بود مهتر كتايون به نا
.  وانده اسـت او يكي از سه دختر قيصر روم كه نامش ناهيد بود ولي گشتاسب او را كتايون مي خ   

)118شاهنامه ثعالبي، ص (
گشتاسب را متقاعد مـي كنـد كـه اسـفنديار        . شخصي به نام گرزم از اسفنديار كينه به دل دارد         

. قصد شورش دارد گشتاسب اسفنديار را زنداني مي كند و خود به زابلستان نزد رستم و زال مي رود
لهراسپ به قتل مي . ود و به ايران حمله مي كندارجاسپ، شاه توران از اين دو موضوع باخبر مي ش      

:رسد و دختران به اسارت در مي آيند در اين جا كتايون درنگ نمي كند نيك مي انديشد
-ز آخر چمـان بـاره يـي برنشـست         /  خردمند وز بد زبانش ببند     -زني بود گشتاسب را هوشمند    

، 6ج (نـدر شـگفت     از آن كارها مانده ا-تاز ايران ره سيستان برگرف/ بكردار تركان ميان را ببست    
در راه نمي خوابد و دو روزه راه را يك روز مي رود و از كشته شدن لهراسب                  )90-92، ب   141ص  

:و حمله تركمانان خبر مي دهد و به گشتاسب مي گويد كه بايد بازگردي
 از  -ارت و كشتن اسـت    همه بلخ پر غ   /  كه شد مردم بلخ را روز تلخ       -سپاهي ز تركان بيامد ببلخ    

وقتي كه گشتاسب كـار را خـرد مـي شـمارد            )96-97،  141، ص   6ج  . (برگشتن است ايدر ترا روي    
: كتايون بزرگي كار را به او مي نماياند
شهنشاه لهراسب را پيش    /  كه كاري بزرگ آمدستت به روي      -چنين پاسخ آورد كاين خود مگوي     

. چنين كار دشوار آسان مگير- دختران را ببردند اسيرهمان/  بكشتند و شد بلخ را روز تلخ-بلخ
 نيك انديشي زال و سيمرغ -8

فردوسي در داستان هايش نه تنها شخصيت ها و انسان هاي وارسته و نيك انديشي را معرفي مـي   
كند بلكه در چند مورد نيز از موجوداتي سخن به ميان مي آورد كـه در پـرورش و سـاختن انـسانها       
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كه از آن جمله سيمرغ است وقتي كه سام مي بيند       . ه و آنها را به نيكي رهنمون بوده اند        نقش داشت 
زال سفيد موي است او را رها مـي كنـد و سـيمرغ او را پـرورش مـي دهـد و هنگـام بازگـشت از                 

.پرهايش به او مي دهد تا هنگام سختي يار و مددكار زال باشد
ل است و از هوش مـي رود، زال از سـيمرغ يـاري              هنگامي كه رودابه همسر زال در حال وضع حم        

مي خواهد، سيمرغ فرود مي آيد و زال را مژده مي دهد كه از رودابه رستم زاده خواهد شـد؛ آنگـاه                      
چگونگي به جهان آوردن رستم را به وي مي آموزد و سام سـيمرغ را بـراي نيـك انديـشي اش در       

.سدزادن رستم مي ستايد و او را رهنمود يزدان مي شنا
-كه كودك ز پهلـو بـرون آورنـد   /  بپرسي كس اين را ندارد به ياد-به زال آنگهي گفت تا صد نژاد 
، ص 1ج . ( كه ايزد ورا ره نمود اندر اين       -به سيمرغ بادا هزار آفرين    / بدين نيكويي چاره چون آورند    

)1594، ب 245
داشتنيك انديشي هايي كه به كار گرفته نشد و سرانجام نيك در پي ن

تفاوت اين بخش با بخش قبلي آن است كه انديشه اي مؤثر است كه تؤامان با عمل باشد در ايـن             
قسمت اشخاص نيك مي انديشند و انديشه نيك ارائه مي شود ولي چون بنا به عللي به آن عمـل                    

.نمي شود فرجام بد آن دامنگير افراد مي شود
 نيك انديشي زال-1

و نيك مي انديشد و سرانجام نيك را طلـب مـي كنـد و شخـصيتهاي     فردوسي آينده نگر است    
داستانش را از عواقب بد برحذر مي دارد و به بيان نصايح و راهنمايي مي پردازد خواه به آن نصايح                    
عمل شود يا نشود و در عين حال بيان مي كند كه نپذيرفتن نصايح بزرگـان و اهـل خـرد عواقـب              

.ونه اش را در داستان كي كاوس و رفتن او به مازندران مي بينيمناگواري را به بار مي آورد نم
:در مراسم بزمي يكي از رامشگران خطه مازندران به تعريف و تمجيد از شهر مازندران مي پردازد

 بـه  -كه در بوستانش هميشه گـل اسـت  /  هميشه بر و بومش آباد باد-كه مازندران شهر ما ياد باد     
، 2ج ( نه گرم و نه سرد و هميشه بهار   -هوا خوشگوار و زمين پرنگار   / كوه اندرون الله و سنبلست    

وقتي كي كاوس اين سخنان را مي شنود قصد لشگركشي بـه مازنـدران مـي                )25-27، ب   77ص  
كند، چون سخن كي كاوس به بزرگان مي رسد او را از اين كار برحذر مي دارند و چون نمي توانند                     

زال به نزد شاه مي آيد و با . ل كمك مي خواهند تا شاه را منصرف سازداو را از رفتن منع كنند از زا 
يادآوري از پادشاهان گذشته و اينكه هيچ كدام آنان اين راه را نپيموده انـد و اينكـه آنجـا خانـه ي           

اما در نهايـت مـي بينـيم كـه اينهمـه نـصايح             . ديوان است، سعي در منصرف ساختن شاه مي كند        
به مازنـدران حملـه مـي    . يي نمي برد و شاه بر تصميم خويش استوار مي ماند    جا خيرخواهانه راه به  

كند و پايان كار اسارت و شكست مي باشد و آن هنگام كه كاوس گرفتار شده سوي زابلستان پيـام        
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از آن پـس جهـانجوي   .نپذيرفتن اندرز زال بيان مي كنـد   مي فرستد و ندامت و پشيماني خود را از          
 بنزديـك دسـتان و      -سوي زابلـستان فرسـتاد زود     / ي مردي چو مرغي بپر     برون كرد  -خسته جگر 
جگـر خـسته در   /  بخاك اندر آمد سر تـاج و تخـت        -كنون چشم شد تيره و تيره بخت      / رستم درود 

 همـي از جگـر بـاد سـرد     -چو از پندهاي تو يـاد آورم /  همي بگسلد زار جان از تنم  -چنگ آهرمنم 
)226-231، ب 88، ص 2ج.   ( كم دانشي بر من آمد گزند ز-نرفتم به گفتار تو هوشمند/ آورم
 نيك انديشي تهمينه-2

حكيم طوس زنان را اسطوره انديشه و تفكر معرفي مي كند و به تناسب، زنان نـام آوري را در                    
شاهنامه به تصوير مي كشد كه هر كدام در جاي خود از مردان پيشي جسته و سرآمد روزگار خـود                    

.ز اين زنان تهمينه، همسر رستم و مادر سهراب استشده اند يكي ا
پس از اينكه سهراب به وجود رستم پي مي برد و مي داند كه از چه نژادي است مي گويد به ايران                 

تهمينـه  . حمله مي كنم كاوس را از تخت پادشاهي فرود مي آورم و رستم را به جاي او مي نـشانم                   
 نيك مي انديشد تا پدر و پـسر همـديگر را بـشناسند و از                كه اوضاع را اين گونه مي بيند، چاره اي        

بنابراين نامه اي را از رستم به سهراب مي دهد و سه ياقوت رخشاني              . درگيري آنان جلوگيري شود   
را كه رستم زماني به او سپرده به سهراب مي سپارد و مي گويد اين ياقوتها را به بـازو ببنـد وقتـي                   

.او تو را مي شناسد و با تو درگير نمي شودرستم را ديدي به او نشان بده 
 از -سه ياقوت رخشان به سه مهره زر     / بياورد و بنمود پنهان بدوي     -يكي نامه از رستم جنگجوي    

انديشه ديگر تهمينـه فرسـتادن ژنـد رزم     )123-124، ب   178، ص   2ج  (دش پدر   ايران فرستاده بو  
 منظور شناسايي رسـتم سـهراب را همراهـي       ژند رزم رستم را مي شناسد و به       . همراه سهراب است  

مي كند اما اين دو انديشه تهمينه راه به جايي نمي برد چون اوال رستم هنگامي ياقوت هـا را مـي                     
 كـاري بيـرون مـي شـود،     بيند كه سهراب را مجروح ساخته و ثانيا ژند رزم شب هنگام براي انجام          

 از ترس شناسايي در تـاريكي بـا مـشت بـر             رستم كه براي شناسايي سپاه توران به درون دژ رفته،         
.گردن ژند رزم مي زند و او در دم جان مي دهد

سخنان نيك انديشانه فردوسي از زبانِ خودش
: تمجيد از نيكوييها-الف

فردوسي در آغاز و پايان داستانهايش به تناسب و ضرورت اشعاري را بيـان كـرده كـه پنـد آمـوز و       
فردوسي گاهي ايـن سـخنان را از        . ان را به تفكر و تأمل فرا مي خواند        عبرت انگيز است و خوانندگ    

زبان خودش بيان نموده و گاهي سخنان نيك انديشانه ي خود را از زبان شخصيت هـاي داسـتاني        
اش آورده است كه به هر حال پيامي است در جهت زندگي نيكوتر، تفكري بهتر و اعمالي پسنديده                  

دوسي در مواردي همچون اهميت دانش، بي اعتباري دنيا و فاني بـودن  بيشتر پندها و نصايح فر  . تر
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آن، غير قابل پيش بيني بودن حوادث دنيا، اهميت خرد و خردورزي، تهـذيب اخـالق، سـخنوري و            
مسأله واليت مي باشد و اشاراتي نيز به عدالت و دادگري، نيكوكاري، انسانيت و شـكيبايي و صـبر                   

: از زبان خود او در شاهنامه آمده استدارد كه در قسمت هاي مختلفي
 خرد و خرد ورزي -1

، ص  1ج  ( كزين برتر انديشه برنگـذرد       -به نام خداوند جان و خرد       : او شاهنامه را با خرد مي آغازد      
) 1 ب 12

  تو بي چشم شادان     -خرد چشم جانست چون بنگري    : و خرد را دليل و راهنماي آدمي مي خواند        
 خرد دست گيـرد بـه هـر دو          -خرد رهنماي و خرد دلگشاي    : ،)26، ب   13 ص   ،1ج  (جهان نسپري   

، 6ج( به نيكي ز يزدان شناسد سپاس        -خرد يافته مرد يزدان شناس    : ،)19، ب   13، ص   1ج(سراي  
، 7 ، ص    5ج  ( خردمند مردم چرا غم خـورد        -جهان چون گذاري همي بگذرد    :،  ) 771، ب   210ص  
بـرين و بـران روز هـم    /  يكي زو تن آسان و ديگـر بـرنج  -چنين است رسم سراي سپنج: ،  )24ب  

 يكي گنج -دلي كز خرد گردد آراسته   :،  )623، ب   168، ص 2ج( خردمند مردم چرا غم خورد       -بگذرد
)860، ب57، ص 3ج(گردد پر از خواسته 

 آزار نرساندن-2
ردم را آزار ندهيد تا فردوسي آدمي را از آزردن ديگران باز مي دارد و مي گويد از خدا بترسيد و م       

.رستگار شويد و با شعرش به پادشاهان نيز هشدار مي دهد كه آيين پادشاهي نيازردن مردم است
) 3079، ب 202، ص 3ج ( ره رستگاري همين است و بس  -بترس از خدا و ميازار كس
-هـر درم  ، ميـازار كـس را ز ب       )33، ص   4ج  ( چنينست آيين تخت و كاله       -نيازرد بايد كسي را براه    

) 1355، ب 296، ص 4ج (مكن تا تواني بكس بر ستم 
 درنگ و تأمل در انجام امور-3

از لوازم اصلي نيك انديشي درنگ و تأمل در انجام امور است كه فردوسـي تأكيـد مـي كنـد در                      
شيطان اسـت و باعـث      انجام كارها تأمل كنيد كه شتاب در كارها پسنديده نيست بلكه آن وسوسه              

، ب 137، ص 3ج( بلنـد آفتـاب    بمـان تـا برآيـد      -به هر كار بهتر درنـگ از شـتاب        .ي و رنج  پشيمان
: و يـا  )95، ب   68، ص   2ج  ( چـه گـردد زمـان         كه داند كه فـردا     -از امروز كاري بفردا ممان    )1963

 خرد -ز دانا شنيدم يكي داستان: و يا پشيماني جان و رنج تن است -ن استشتاب و بدي كار آهرم    
، 3ج ( هم آشفته را هوش درمـان شـود   -كه آهسته دل كم پشيمان شود    /  هم داستان  شد برآن نيز  

)2256، ب147ص 
حكيم طوس در داستانهاي گوناگون و در سراسر نامه باستان ابياتي درباره        : اهميت دانش  -4

.دانش و دانايي آورده كه گوياي ارزش و منزلتي است كه فردوسي براي دانش قائل است
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) 14 ب 13 ص 1ج ( ز دانش دل پير برنا بود -هر كه دانا بودتوانا بود 
وي معتقد است هر كه به دانش روي آورد در نتيجه آرامش و راحتي سراسـر وجـود او را فـرا مـي                        

)272، ب 154، ص 1ج( بيابي ز هر دانشي رامشي -بياموز و بشنو ز هر دانشي: گيرد
ـ          او يادآور مي شود كه دوستي با افراد نادان         ان واجـب و     ناخوش آيند و ناپسند است و احتراز از نادان

)78، ص 4ج( كه مايه ندارد ز دانش بسي -كه ناخوش بود دوستي با كسي: ضروري
رگـاه اليـزال    فردوسي دانش حقيقي را معرفت و شناسايي خداوند مي داند كه دارنده اش را به د               

، ب 305، ص5ج  (ان بـاورم ايـزد دادگـر         هم -مرا دانش ايزدي هست و فر     . الهي نزديك مي سازد   
)16، ص 1ج( ره رستگاري ببايدت جست -ترا دانش و دين رهاند درست: و يا مي گويد) 1181
  دنيا سراي فريب و نيرنگ-5

فردوسي ما را از دل بستن به دنيا باز مي دارد و هشدار مي دهد كه اين سراي سپنج، جـاي آرام                 
ـ              و قرار نيست و اگر چه با ظا        د ايـن جهـان را      هر دلفريبش ما را فريب مي دهـد امـا در نهايـت باي

يكـي نغـز بـازي    /  همان راز دل را گـشائي بـدوي  -بدو شاد باشي و نازي بدوي     .بگذاريم و بگذريم  
)186-191، بيت 50،ص1ج( بدلت اندرون درد و خون آورد -برون آورد

نپيوست خواهـد جهـان بـا تـو     :  كنددنيا به كسي مهر نمي ورزد و چهره اصلي اش را آشكار نمي     
آن براي هيچ كـس     و يا جهان تمامي افسانه است و نيكي و بدي            چهر  نه نيز آشكارا نمايدت    -مهر

، 32، ص 1ج( نماند بد و نيك بر هيچ كـس  -جهان سر به سر چو فسانست و بس    . پايدار نمي ماند  
دل اندر سـراي سـپنجي      . ارددل بستن را ند   و يا دنياي زودگذر سودمند نيست و شايستگي         )72ب  
 چـو بايـد   -چرا مهر بايد همي بر حبـان )56، ب   261، ص   2ج  ( سپنجي نباشد همه سودمند      -نبند

 سـپردن بـه دو دل سـزاوار         –جهان را نمايش چو كردار نيست       )105، ص   3ج(خراميد با همرهان    
ر پـاي داشـته     فردوسي معتقد است كه اگر انسان باره ي آهنيني د         )814، ب   131، ص   5ج(نيست  

به دنيا و مقامات    : باشد باز هم سپهر آن را مي سايد و عمرش به اتمام مي رسد از اين رو مي گويد                  
.دنيوي مغرور نشويد چون سرانجام همه رفتني هستيم

و يـا مـي     ) 394، ب   102، ص   1ج  ( سرانجام خشت است بـالين تـو         -سپهر بلند ار كشد زين تو     
-مبر خود بمهر زمانه گمـان     /  بخواهد ربودن چو بنمود چهر     - بر سپهر  برين گونه گردد به ما    : گويد

/  و گر دوست خواني نبينـيش چهـر        -چو دشمنش گيري نمايدت مهر    / نه نيكو بود راستي در گمان     
و يـا  ) 442-445، ب 105، ص 1ج( دل از مهر گيتي ببايدت شست -يكي پند گويم ترا من درست   

سـراي  چه بندي دل انـدر  /  گهي نوش يابيم ازو گاه زهر      -رچنين است كردار گردنده ده    : مي گويد 
چنـين اسـت    : و يا مـي گويـد     ) 661-662، ب   204، ص   6ج( چو داني كه ايدر نماني مرنج        -سپنج
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 نه جنگ آمـدان زيـر       -نه دانا گذر يابد از چنگ مرگ      /  نماني درو جاودانه مرنج    -رسم سراي سپنج  
)2413، ب 379، ص 5ج(خفتان و ترگ 

گار گذاشتن نام نيك به ياد-6
فردوسي همواره پهلوانان نيك نام را مي ستايد و ما را نيز به نيك نامي فرا مي خواند و بر اين 

وشه ي خود را نيك نامي قرار       و بايد ت  . عقيده است كه آنچه از انسان به جا مي ماند نام نيك است            
اگر جاودانـه  )1297، ب 222، ص 1ج(ود  روانها بر آن سر گرامي ب      -اگر توشه مان نيكنامي بود    .داد

ز تـو نـام بايـد كـه مانـد      ) 3051، ب 200، ص 3ج( همي نام به زين سپنجي سراي -نماني بجاي 
 نماني همي   -همي نام بايد كه ماند دراز     : و)359، ب 30، ص   4ج( نگر دل نداري بگيتي نژند       -بلند

)509، ب 241، ص 4ج(كار چندين مساز 
 نكوهش رذايل-ب

فردوسي همانگونه كه صفات عالي انساني را ترويج مي كند در مقابل، رذايـل را بـد و ناپـسند                    
و بدي ها و رذائـل را نكـوهش   . مي شمرد و انسان را از گراييدن به سوي بدي و كژي باز مي دارد  

.مي كند
 بيزاري از بيدادگري-1

 بـه عـدالت و دادگـري        د مي دانـد و    فردوسي بيداد و جفا و جور و بي عدالتي و تبعيض را ناپسن            
،ص 1ج( نه خـوش روز بينـد نـه خـرم بهـشت      -كه هركس كه تخم جفا را بكشت     .دعوت مي كند  

، ب 2688، ص 5ج( كه از جور و بيدادي آمد فراز        –بدان خواسته نيست ما را نياز       : و يا )6، ب   259
:انها را به عدالت فرا مي خواندو يا در داستان فريدون عدالت او را مي ستايد و بدين گونه انس) 553

 تو داد   -به داد و دهش يافت آن نيكويي      /  ز مشك و ز عنبر سرشته نبود       -فريدون فرخ فرشته نبود   
)798، ب 252، ص 1ج(و دهش كن فريدون تويي 
هر : و يا مي گويد   )642، ب   110، ص   2ج( ز فرمان او كي گذر باشدي          -جهاندار اگر دادگر باشدي   

كه هر كس كه در شاهي او داد        . و جهان به واسطه عدالتش شاد است       باشد در د   كس عدالت داشته  
-كسي ره كه پيشه بـه جـز داد نيـست          )271، ب   24، ص   4ج( شود در دو گيتي ز كردار شاد         -داد

 ز هـر كـس      -اگر دادگر باشي و پاك دين     )274، ب   24، ص   4ج(چنو در دو گيتي دگر شاد نيست        
بـي  جهان با عـدالت آبـاد مـي مانـد و            : و يا مي گويد   )640، ب   110، ص   2ج(نيابي به جز آفرين     

 بدانگه كه انـدر جهـان داد بـود          -كز ايشان جهان يكسر آباد بود     . عدالتي باعث ويراني جهان است    
بـاش و بـراي اجـراي    فردوسي توصيه مي كند كه همواره عدالت داشته  )1621، ب   105، ص   3ج(

، ب 191، ص 3ج( همي داد و بر داد دادن بسيچ -اي هيچتو درويش را رنج منم   . عدالت تالش كن  
)136، ب 93، ص 5ج ( ز يزدان نيكي دهش ياد كن -به هر كار با هركسي داد كن) 2932
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:حكيم طوس كاهلي را باعث بندگي و اسارت مي داند و مي گويد پرهيز از تن آساني و كاهلي-2
چـو  : و يـا  )28، ب   40، ص 1ج( بنـده كـرد       كه آزاده را كاهلي    -چه گفت آن سخن گوي آزاده مرد      

: و يا مـي گويـد     ) 139، ب   15، ص   2ج( از آن پس نيابد چنان روزگار        -كاهل شود مرد هنگام كار    
كـه چـون كـاهلي پيـشه گيـرد       . اگر جوان كاهلي در پيش گيرد منش پست و تيره روان مي شود            

)668، ب 123، ص 5ج( بماند منش پست و تيره روان -جوان
ز از بدي و حرص و آز و رشك و آزار خلق پرهي-3

از جمله مسائلي كه مورد توجه فردوسي است تهذيب اخـالق و رسـيدن بـه آخـرين مرحلـه ي          
به اعتقاد فردوسي تنها راه سعادت و نيك نامي افراد بشر پرهيـز از بـدي هـا و آزار                    . انسانيت است 
نباشد همان نيك و بد     / دست نيكي بريم   به كوشش همه     -بيا تا جهان را به بد نسپريم      . خلق است 

 ره -بتـرس از خـدا و ميـازار كـس    )22-23، ب251، ص1ج( همان به كه نيكي بود يادگار       -پايدار
راست كرداري و درست كاري همان چيزي است كـه          ) 302، ص   3ج(رستگاري همين است و بس      

سوي نيكي را كام يـابي در  همه اديان آسماني به اتفاق آن را ستوده اند و حكيم طوس گراييدن به  
، ص  1ج( مگر كام يـابي بـه ديگـر سـراي            -تو تا زنده اي سوي نيكي گراي      . جهان ديگر مي داند   

:همچنين حرص و آز و رشك به ديگران مورد تنفر شديد اوست)280، ب 338
 شـود   -چو بـستي كمـر در راه آز       /  بد و نيك روزي سرآيد همي      -جهان چون بزاري برآيد همي    

و ديگر كـه  /  اگر در ميان دم اژدهاست-به يك روي جستن بلندي سزاست     / گيتيت يكسر دراز  كار  
 بگيتي ز كـس     -پرستنده آز و جوياي كين    /  سراي سپنجي چه پهن و چه تنگ       -گيتي ندارد درنگ  

، 2ج( مبادا كه با آز خويشي بود -همه تلخي از بهر بيشي بود) 1-5، ب   86، ص   5ج  (نشنود آفرين   
همـان آز  /  بتارك چرا بر نهي تاج آز-چو داني كه ايدر نماني دراز: و يا مي گويد   )815، ب   332ص  

)3074-3074، ب 202، ص 3ج( سرش را سر اندر مغاك آوري -ار زير خاك آوري
 دوري از حسد و جاه طلبي-4

قابل او حسد و جاه طلبي را بيماري غير       . فردوسي از حسد به عنوان شمشير نادان ياد مي كند         
، ب 136، ص 2ج( هم از رشك مهر تـو الغـر شـود     -سپر گر بجاه از تو برتر شود      . درمان مي داند  

)381، ب 32، ص 4ج( سرشكي كه درمان ندارد پزشك -سرشك اندر آيد بمژگان ز رشك)156
 پرهيز از ناسپاسي و كبر-5

مني كرد آن شـاه يـزدان       : در نظر او منيت باعث ناسپاسي و سرپيچي از فرمان يزدان مي شود            
-منـي چـون بپيوسـت بـا كردگـار     )62، ب 42، ص 1ج( ز يزدان بپيچيد و شد ناسـپاس         -شناس

 به دلش -به يزدان هرآنكس كه شد ناسپاس    )71، ب   43، ص   1ج(شگفت اندر آورد و برگشت كار       
)73، ب 43، ص 1ج (اندر آيد ز هر سو هراس 
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 پرهيز از نوميدي-6
. از خداوند سرآغاز بدبختي استدر نگاه فردوسي يأس

)1222، ب 87، ص 4ج ( كجا داد بر نيكويي دستگاه -به نام خداوند خورشيد و ماه
)250، ب 65ج    ، ص   (بهر نيكي دز وردست از او دان -زگيتي جهان آفرين را پرست
)374، ب 188، ص 6ج ( از او نيك بختي نيابد كسي -چو نوميد گردد ز يزدان كسي

)3، ب 8، ص 6ج ( پر اميد باشيد و با ترس و باك -ين گفت كز داور داد و پاكچن: و
)2633، ب 319، ص 5ج ( همو باز دارد گراينده را -كه اويست فريادرس بنده را

ن مي شود و خويشتن را گـم        او مي گويد كسي كه از فرمان خداوند روي بگرداند حيران و سرگردا            
، ب 370، ص  3ج  ( سراسـيمه شـد، خويـشتن را نيافـت           -افـت كسي كو ز فرمان يزدان بت     .مي كند 
1071(
 دوستي نكردن با كافران و نادانان-7

.و ما را از دوستي با بدكنشان منع مي كند. فردوسي معتقد است دوستي با كافران شايسته نيست
دلش كور باشد سرش بي/  كه خستو نباشد به يزدان كه هست-نشايد خور و خواب و با آن نشست      

كـه نـاخوش   : و يا مي گويـد   )3083-3084، ب   203، ص   3ج( خردمندش از مردمان نشمرد      -خرد
)200، ت 87، ص 4ج ( كه مايه ندارد ز دانش بسي -بود دوستي با كسي

 پرهيز از روي گرداني از دين خداوند-8
 خدا روي و توصيه مي كند كه از دين. فردوسي معتقد است كه پاكي نژاد پاك ديني به بار مي آورد   

 كه پاكي نـژاد  -نباشد كه باشد جز از آفرين  .پاكي انديشه بار مي آورد    نگردانيد كه دين خدا تقوي و       
 كه دين خداي آورد پـاك راي       -نگر تا نتابي ز دين خداي     )1639، ب   248، ص   1ج(ورد پاك دين    آ
)1640، ب 248، ص 1ج(
 دوري از گفتن سخن بي جا و نامناسب-9

اني آنگاه سرنوشت ساز است كه دگرگوني و تحول ايجاد كند چـه برخـي از              در نظر فردوسي سخنر   
سخنراني ها نه تنها ايجاد تحول نمي كند بلكه شكستي است براي سخنران، سـخن بـي جـا نيـز                     

.اثرش منفي و مانند بانگ كودك است كه موجب ناراحتي و دردسر است
)402، ب 241، ص 6ج(فس  به مردي مكن باد را در ق-مگوي آنچه هرگز نگفت است كس

)4، ب 252، ص 1ج( سخن را چنين خوار مايه مدار -سخن ماند از تو همي يادگار
فردوسي حكيم توصيه مي كند كه سخن را بسنج و به اندازه بگو و سخن از روي عدالت و داد بگو                     

و  سخن را بـسنج      -جواني هنوز اين بلندي مجوي    .كه محصول عدالت و داد پيروزي و شادي است        
 كه از داد باشي تـو پيـروز و   -مگردان زبان زين سپس جز بداد)46، ب  11، ص   6ج(به اندازه گوي    
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، 6ج( ز گفتار بد كـام پردختـه بـه           -چو مهتر سرايد سخن سخته به     )2901، ب   406، ص   5ج  (شاد  
فردوسي بر اين عقيده است كه سخن چون با خرد برابر شود باعث آسايش روان )381، ب  240ص  
-سخن چون برابـر شـود بـا خـرد    . باش كه از روي خرد سخن مي گويد  پس سخن گويي  شود  مي  

 خردمند بـاش و     -تو چندان كه گويي سخن گوي باش      )2، ب   6، ص   3ج(روان سراينده رامش برد     
)15، ب 7، ص 3ج(جهانجوي باش 

 نخوردن غم بيهوده جهان-10
ي ها مـي گـذرد و همـه مـرگ را            فردوسي مي آموزد كه جهان پايدار نيست و با همه غمها و شاد            
اگـر  .د و روزگار را به شادي بگذرانند  درمي يابند بنابراين از انسانها مي خواهد تا غم روزگار را نخورن           

بـد و نيـك برمـا       )3771، ب   249، ص   3ج( به شادي چرا نگذراني زمان       -دل توان داشتن شادمان   
روزگار گذرا است پس به آنچه : داو مي گوي)31، ص  4ج( خردمند مردم چرا غم خورد       -همي بگذرد 

 كه گيتي سپنج است و ما       -بخور آنچه داري و اندوه مخور     .ناعت كن و اندوه به خود راه مده       داري ق 
به اموري كه اتفاق نيفتاده با فكر آينـده غمگـين           : و نيز مي گويد   )1354، ب   296، ص   4ج  (برگذر  

)339، ب 231، ص 4ج(باشي دژم  سزد گر نداري ن-مباش و غم مخوربنا آمده كار دل را بغم
 مراقبت از گذر بيهوده عمر و اغتنام فرصت-11

فردوسي معتقد است كه در اين سپنج سراي گذرا كه ايام و عمـر همچـون بـرق مـي گـذرد بايـد                        
فرصت وقت را غنيمت شمرد و مراقب وقت و فرصت ها كه مي گذرد بود تا بـه بيهـودگي صـرف                     

 تـو   -گلستان كه امروز باشد ببار    .انجام آن را داري به فردا مسپار      ن  نشود پس كاري را كه امروز توا      
 كه داند كه فردا چه گردد -از امروز كاري بفردا ممان)94، ب 68، ص  2ج(فردا چني گل نيايد بكار      

، ص  2ج( دمش مرد دانـا همـي بـشمرد          -زمانه بدين سان همي بگذرد    )95، ب   68، ص   2ج(زمان  
رصت چون بادي است كه مي وزد و عبور مـي كنـد پـس آن را                 ف: فردوسي مي گويد  )278، ب   91

نداني تو بستن برو  /  كه بادي كه از خانه آيد برون       -چنين داستان زد يكي رهنمون    .غنيمت بشماريد 
)1955، ب 127، 3ج( وگر بگذري نگذرد روزگار -رهگذار
 كنترل خشم-12

 پيش گرفتن حلم و بردباري توصـيه        فردوسي بارها در اشعارش انسانها را به فرو خوردن خشم و در           
ـ                     م و  مي كند و يكي از صفاتي كه براي پهلوانان و پادشاهان شاهنامه به تـصوير كـشيده اسـت حل

چو باد خرد بر . ي و خشم پشيماني به بار مي آوردتند: او مي گويد.بردباري و فروخوردن خشم است    
 كه تنـدي پـشيماني آرد   - تندي مكنبفرماي بند و تو/  از آن پس ورا سر بريدن سزد      -دلت بر وزد  

 بفرجام كار اندوه آرد درسـت       -سبكسار تندي نمايد نخست   )2260-2261، ب   147، ص   3ج(به بن   
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، 5ج( كه تيزي پـشيماني آرد بجنـگ     -همي رفت با رأي و هوش و درنگ       )448، ب   111، ص   5ج(
)339، ب 256ص 
 دوري از كردار بد-13

اوكـردار  . نيك تالش كنيم و جهان را با بدي سـپري نكنـيم           همه در انجام كار     : فردوسي مي گويد  
 بكوشش همه دست نيكـي بـريم        -بيا تا جهان را به بد نسپريم      .نيك را بهتر از گفتار نيك مي داند       

)1، ب 251، ص 1ج(
كسي كـو بـدانش     )2، ب   251، ص 1ج( همان به كه نيكي بود يادگار        -نباشد همي نيك و بد پايدار     

اگـر بـد نـشان و بـد         : و باز مي گويد   )1207، ب   307، ص   1ج(كردار بهتر بود     ز گفتار    -توانگر بود 
 ز چـرخ بلنـد      -و اگر بد نشان باشي و بـد كـنش         .ز روزگار سرزنش و مالمت مي يابي      كردار باشي ا  

 نه هر كو بدي كرد بيند گهـر         -كه نپسندد از ما بدي دادگر     )641، ب   110، ص   2ج(آيدت سرزنش   
، ب  157، ص   6ج( بد آيد بروي بد از كار بـد          - به مردم ز كردار بد     بد آيد )2929، ب   407، ص   5ج(

341(
 پرهيز از كژي و ناراستي-14

يت فردوسي معتقد است كه انسان خردمند به كژي و ناراستي نمي گرايد و سرمايه مردمي و انـسان                 
، 2ج( به كژي و ناراسـتي ننگـرد  -سزد گر هر آن كس كه دارد خرد      .را در راستي و درستي مي داند      

، ب 203، ص   3ج( نخواهـد ز تـو كـژي و كاسـتي            -خداوند هستي و هم راسـتي     )158، ب   72ص  
كـسي كـه از راسـتي روي برگردانـد بناچـار كـژي و ناراسـتي را مـي         : فردوسي مـي گويـد    )3093
همـي  )1249، ب   309، ص   5ج( گزيند همـي كـژي و كاسـتي          -كسي كو بتابد سر از راستي     .پذيرد

)349، ب 232، ص 4ج(كژي بود كمي و كاستي  ز -مردمي بايد و راستي
 روگرداني از گناه-15

 كـه   -چنين است سوگند چرخ بلند    .ر به بي گناهان گزندي نمي رساند      روزگا: حكيم طوس مي گويد   
.و بالعكس هركس بدي كند كيفر آن را مي بيند)463، ب 33، ص 3ج(بر بي گناهان نيايد گزند 
چو مانده -بماند به تيمار و دل پر ز درد/  كه بد كرد كيفر برد كه هر كس-چه گفتند دانندگان خرد

كسي كه براي ديگران چاه بكند      : همچنين مي گويد  )531-532، ب   111، ص   1ج (اي شه راد مرد   
، ب 15، ص 5ج( سزد گر نهد درين چاه، گـاه  -كسي كو به ره بركند ژرف چاه.خود ته چاه مي افتد  

)1418، ب 306، ص6ج( كه بر بد كنش بي گمان بد رسد -چه آمد برين تخمه از چشم بد)141
 توجه به مرگ-16

قم مي زند و دانـا و نـادان همـه مـي             فردوسي معتقد است كه سرانجام تقدير براي همه مرگ را ر          
اگـر  .ميرند و مرگ چون باد خزان مي ماند و ما همچو برگ هستيم و روزي مـرگ را درمـي يـابيم       
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سپهر بلنـد ار كـشد   )437، ب 36، ص 2ج(ام خاك است بالين تو  سرانج-چرخ گردان كشد زين تو    
مي گويد مرگ پير و جوان را درمي )394، ب 102، ص 1ج( سرانجام خشت است بالين تو    -زين تو 
شكاريم يكـسر   )7، ب   170، ص   2ج( ندارد ز برنا و فرتوت باك        -دم مرگ چون آتش هولناك    : يابد

هر آن كـس كـه او زاد        )959، ب   241، ص   2ج ( سري زير تاج و سري زير ترگ       -همه پيش مرگ  
)13، ب 251، ص 3ج( ز دست اجل هيچ كس جان نبرد -مادر بمرد

)291، ص 6ج( بپرد روان سوي يزدان پاك -سرانجام بستر بود تيره خاك
 گذر از هوي نفس-17

وقتـي هـوي را   : حكيم فردوسي پيروي از هوي نفس را مورد نكوهش قرار مي دهـد و مـي گويـد              
مردمان تو را خردمنـد نمـي      انرواي خويش ساختي ديگر خردمند و يزدان پرست نخواهي بود و            فرم

خردمنـد  )1000، ب   142، ص   5ج  ( بكوشش ز خارا نرويد گيا       -گر او بر خرد برگزيند هوي     . شمرند
بدان تا چو كاوس و ضـحاك  )841، ب  58، ص   5ج( بود داستانش چو شير دلير       -كĤرد هوي را بزير   

سخنان نيـك انديـشانه فردوسـي از زبـان          )2462، ب   382، ص   5ج(وا بر روانم ستم      نگيرد ه  -جم
شخصيت هاي داستاني

 سخنان نيك ايرج-
 خردمند نبايـد غـم دنيـا را         ايرج به پدر پند مي دهد كه روزگار چون باد بر ما مي گذرد پس انسان               

 نگه  -پاسخ كه اي شهريار   چنين داد   /  بر آن مهربان پاك فرخ پدر      -نگه كرد پس ايرج نامور    :بخورد
، ص 1ج( خردمند مردم چـرا غـم خـورد         -كه چون باد بر ما همي بگذرد      / كرد بدين گردش روزگار   

)314-316، ب 98
 سخنان نيك جهانديده كي-

.شكيبايي و هوش و راي و خرد باعث مي شود كه بر همه چيز غالب شويم
-بـدام آيـدش ناسـگاليده مـيش    /  پي كه مرد جوان چون بود نيك      -يكي داستان زد جهانديده كي    

ـ      -شكيبايي و هوش و راي و خرد      / پلنگ از پس پشت و صياد پيش       ، 1ج(دام آورد    هژبر از بيابـان ب
)643-645، ب 118ص 
 سخن رستم به گودرز-

-كه گيتي سراسر فريب است و بنـد       /  ز غمهاي گيتي سر آزاد دار      -بدو گفت رستم كه دل شاد دار      
همي /  يكي را بنام و يكي را بننگ       -يكي را ببستر يكي را به چنگ      / زندگهي سودمندي و گاهي گ    
)1124-1127، ب 186، ص 4ج( مرا نيز از مرگ پتياره نيست -رفت بايد كزين چاره نيست

رستم هنگامي كه براي كمك به سپاه ايران در جنگ توران عازم ميدان مي شود در برخورد با گيو                   
شته شدن پهلوانان و ياران ناراحت هستند و از كاموس خاقان چين و طوس و گودرز وقتي آنان از ك   
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در اضطراب هستند در بي اعتباري دنيا، بيهودگي كردار جهان و اينكه بايد از ايـن جهـان بگـذريم                    
:سخنان نيك انديشانه اي بيان مي كند

-ر و رنـج نبيني مگر گـرم و تيمـا  /  بدو تا سر خيره خاك سياه     -از آن پس چنين گفت كز چرخ ماه       
 گهي زهـر و جنگـست و گـه نـوش و             -گزافست كردار گردان سپهر   / برين است رنج سراي سپنج    

-چنان رفت بايد كه آيد زمـان /  سزد گر بچون و چرا ننگريم-اگر كشته گر مرده هم بگذريم  / مهر
)1155-1159، ب 188، ص 4ج(مشو تيز با گردش آسمان 

ترس از مرگ و تسليم مرگ شدن  عدم  سخن خاقان چين به پيران در مورد-
ز مـادر همـه مـرگ را زاده         /  ره خواهش و پرسش و ياره نيست       -ابا آنك از مرگ خود چاره نيست      

، ص 4ج( و گر بر زمين پيل را بشكرد -كز از گردش آسمان نگذرد/  بناكام گردن بود داده اين-ايم
)22-24، ب 209
سخن سنجيده و پخته سخن رستم به اسفنديار در دوري از آز و بيان -

Sepandyatپـاك و در پهلـوي   ) خرد(به معني آفريده Sponto- dato نام اسفنديار در اوستا 
 بـه معنـي   daبه معني مقدس و جزء دوم از مصدر        » سپنته«صورت اوستايي كلمه مركب از      . است

ديار شـده   اين نام به غلط در فارسي اسـفن       ) 331مزديسنا و ادب پارسي، ص      . (آفريدن و دادن است   
باشد و در بسياري از نوشته هـاي ديگـر اسـفنداد و سـپنديات آمـده                 » سپنداد«است و مي بايستي     

رستم هنگامي كه به واسطه بهمن بـه اسـفنديار پيـام مـي              )312فرهنگ ايران باستان، ص     . (ستا
-سخن هر چـه بـر گفتـنش روي نيـست    . از آز و سخن سنجي فرا مي خواندفرستد او را به دوري  

چو مهتر  /  شود كار بي سوز بر تو دراز       -وگر جان تو بسپرد راه آز     / تي بود كش بر و روي نيست      درخ
)379-381، ب 240، ص 6ج( ز گفتار بد كام پردخته به -سرآيد سخن سخته به

 سخنان رستم با پهلوانان و دليران-
دگذر بودن جهان و اين رستم پس از جنگ با تورانيان و شكست آنان پهلوانان و دليران را درباره زو         

 كـه  -چه بندي دل اندر سـراي سـپنج  .به كسي آزار نرسانيم پند مي دهدكه دل به جهان نبنديم و     
بـي  /  زماني عروسـي پـر از بـوي و رنـگ          -زماني چو آهرمن آيد به جنگ     / دانا نداند يكي را ز پنج     

 كـه   - ئ اندوه مخـور    آنچه داري بخور  /  كه گويد كه نفرين به آز آفرين       -آزاري و جام مي برگزين    
، 296، ص   4ج( مكن تا تواني بكس بر ستم        -ميازار كس را ز بهر درم     / گيتي سپنج است ما بر گذر     

)1351-1355ب 
 سخنان رستم با گودرز -

در داستان كاموس كشاني رستم به گودرز پند مي دهد كه دل به سراي پر فريب نبند و بايد روزي                    
. ز مرگ نداريمان برويم و گريزي اهم از اين جه
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-كه گيتـي سراسـر فريبـست و بنـد         /  ز غمهاي گيتي سر آزاد دار      -بدو گفت رستم كه دل شاد دار      
همـي  /  يكي را بنام و يكي را بننـگ        -يكي را ببستر يكي را بجنگ     /  سودمندي و گاهي گزند    گهي

)1124-1127، ب 186، ص 4ج( مرا نيز از مرگ پتياره نيست -رفت بايد كزين چاره نيست
 سخنان خسرو در داستان دوازده رخ-

در داستان دوازده رخ وقتي گودرز از طرف كيخسرو به جنگ روانه مـي شـود كـه خـسرو او را بـه                       
.دوري از ظلم و بيداد و بدي دعوت مي كند و مي گويد خداوند اين را از ما نمي پسندد

 نگردانـي  -ري بـه بيـداد دسـت   نگر تا نيازا/  چو رفتي كمر بسته كارزار-بگودرز فرمود پس شهريار 
كـه نپـسندد از مـا       /  چنان ساز كش از تو نايد زبان       -كسي كو بجنگت نبندد ميان    / ايوان آباد پست  
)128-131، ب 93، ص 5ج( سپنج است گيتي و ما بر گذر -بدي كردگار

: سخنان لهراسب هنگام به تخت نشستن در مورد حرص و آز و عدالت و داد-
ن لهراسب به دوري از آز فرا مي خواند و اينكه داد و عدالت داشته باشيم تـا از  در داستان خاقان چي   

.اين جهان نفرين بهره ي ما نباشد
-از ايـن تـاج شـاهي و تخـت بلنـد           /  بناداني خويش خستو شويم    -از آز و فزوني به يك سو شويم       
من /  و نفرين و رنج     نيايد همي كين   -مگر بهره مان زين سراي سپنج     / نجوييم جز داد و آرام و پند      
  تـن آزاد و از  -بسازيد و از داد باشيد شـاد /  ز دل كينه و آز بيرون كنم-از پند كيخسرو افزون كنم  

)227-228، ب 231، ص 6ج(كين مگيريد ياد 
نتيجه

شاهنامه فردوسي آيينه تمام نماي فرهنـگ فـضيلتهاي بـزرگ چـون آشـتي و گذشـت و مـدارا و                      
.ايبندي به اين نيكي ها در حال چيرگي و شكست استبردباري و نيك انديشي و پ

شاهنامه در ضمن بيان حكايات قهرمانان و نياكان و تاريخ داستاني خـود بـه دنبـال بيـان تجـارب           
ارزشمند بزرگان و برگزيدگان فرهنگ و تمدن تابناك ايران زمين است و بـا ظرافتـي خـاص و در                    

 و امانت و خردورزي و فداكاري، مبارزه بـا بيـداد و             قالب اشعاري استوار نصايح نيك، رسم دينداري      
.گسترش عدالت و تهذيب اخالق را عرضه مي دارد

بيان انديشه هاي نيك از زبان خود فردوسي و در سيره و سخن پهلوانـان داسـتان شـاهنامه را بـه            
.منبعي از حكمت و اخالق مبدل ساخته است
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منابع
.، نشر جوانه توس باستانفرهنگ ايران)1386(احمدي، داريوش-1
.، نشر قطره، ج اولدين هاي ايران باستان)1385(باقري، مهدي-2
... فـضل ا  :  مـصحح و متـرجم     )1384())2(مجموعه پژوهشهاي ايران باستان     (بندهشن  -3

مركـز دايـره المعـارف بـزرگ     : پاك نژاد، زير نظر سيد كاظم موسـوي بجنـوردي، ناشـر           
.اسالمي، چ اول

، نشر قطـره و     شاهنامه فردوسي و فلسفه تاريخ ايران     )1377(ثاقب فر، مرتضي  -4
.معين، ج اول

در شـرح احـوال      (شاهنامه ثعـالبي  )1385(ثعالبي، عبدالملك بن محمد بن اسماعيل     -5
.انتشارات اساطير، تهران: محمود هدايت، ناشر: ، مترجم)سالطين ايران

ـ      )1369(حكيمي، محمود و حسني تبار، كريم     -6 ، ت فردوسـي  جهـان بينـي و حكم
.انتشارات نويد شيراز، ج اول

، انتـشارات مفتـون   قرآن و حديث در شـاهنامه فردوسـي  )1378(رستنده، مجيد -7
.همداني

، پژوهـشكده علـوم انـساني       قلمرو ادبيات حماسـي ايـران     )1381(رزمجو، حسين -8
.مطالعات فرهنگي

نويسنده، ، ناشر  اصل و سب و دين هاي ايران باستان       )1374(رضايي، عبدالعظيم -9
.ج سوم

.، انتشارات قدسحماسه سرايي در ايران)1374(... صفا، ذبيح ا-10
، به كوشش سعيد حميـديان، انتـشارات        شاهنامه فردوسي )1382(فردوسي، ابوالقاسم -11

.قطره، دوره نه جلدي
، )ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسـي      (نامه باستان )1379(كزازي، مير جالل الدين   -12

.اولانتشارات سمت، ج 
، نشر دانشگاه تهران، دو جلديمزديسنا و ادب فارسي)1363(معين، محمد-13
.  ، انتشارات توسفردوسي و شعر او)1372( مينوي، مجتبي-14
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*علي رضا راهبر كهخا ژاله

بررسي نقش ورزش در شاهنامه
چكيده

اعـصار  شاهنامه فردوسي يكي از بزرگ ترين شاهكارهاي جهاني مي باشد كه در همه قرون و                
مجموعه اي دلپذير از    . تازگي و لطافت خود را حفظ كرده و به زبانهاي گوناگون ترجمه شده است               

.معارف ارزنده بشري است واين معارف آن را به دايرة المعارفي وزين مبدل كرده است 
قهرمانيء زورآزمايي، مذهب، پهلـواني، هنـر،   اين دايره المعارف سترگ  مجموعه اي فراگير از

.خالق، دانش، خرد، تعليم و تربيت، انسانيت ، عشق ، محبت ، نبرد، فداكاري و  عدل و داد است و     ا
يكي از طبقات اجتماعي و گروههاي جامعه كه در شاهنامه و در دوره هاي مختلف آن وجود دارد و            

انـان  نقش حساسي را در داستانها و تعيين سرنوشت بسياري از حادثه ها ايفا مـي كنـد، طبقـه پهلو          
است وورزشهاي پهلواني وزور خا نه اي سمبل غيرت ومردانگي به شمار مي رود

نبرد در داستانهاي شاهنامه چه در بخش اساطيري چه بخش پهلواني همواره بين نيكي و بدي                
، خير و شر ، پاكي و پليدي وجود داشته و پهلوانان و دالوران براي دفاع از شرافت ، حيثيت، وطـن             

زادگي خود به نبرد و رويارويي با اهريمن و دشمن پرداخته اند  و با استفاده از ابزارهايي                  ، آزادي و آ   
. از عزت و شرف سرزمين خود دفاع نموده اند... چون شمشير، نيزه، تيرو كمان، ميل، خنجر، گرز و 

 در اين مقاله به بررسي نقش ورزش و اسباب و ابـزار آالت ورزشـي و نقـش آن در رشـادتها،                      
الوريها، جنگاوريها و قهرماني پهلوانان و نامداران و شكست و نابودي ديـوان و ددان، دشـمنان و                  د

گردنكشان مي پردازيم و ارتباط آن را با ورزش هايي چون كشتي، سواركاري، تيـر انـدازي،چوگان                 
 مـي  كه در حال حاضر به آن پرداخته مي شود مورد ارزيـابي و بررسـي قـرار             ... تير و كمان، شنا و      

. دهيم 
 شاهنامه ، نقش ورزش ، ورزش پهلواني:كليد واژه ها

مقدمه
فردوسي و شاهنامه، دو نامي كه بزرگي را در ذهن تداعي مي كند و ريـشه دار بـودن و غنـاي             

اين نوشتار هم همانطور كه از عنوانش پيدا است در ارتبـاط  . فرهنگي و هويت داشتن ملتي را فرياد    
در . موضوع انتخابي ما ورزش در شـاهنامه اسـت        .  مختلف شاهنامه است   با موضوعي از موضوعات   

� حد زاهدانت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واأعضو هي
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نگاه اول شايد موضوع غريب و گنگي به نظر آيد اما سعي خواهيم كرد با توضيحات بعـدي نـشان                    
: ابتدا  ببه انگيزه و چرايي انتخاب اين موضوع ميپردازيم. دهيم كه به هيچ وجه چنين نيست
ن پديده اي كه از ديرباز بـا بـشر زنـدگي كـرده و دسـته اي از      در اين ميان ورزش هم به عنوا   

نيازهاي اصيل او را پاسخ مي داده است با پيشرفت زمان و دگرگوني شرايط تكنيكـي و اقتـصادي                   
به ويژه وقتي بدانيم كه امروز ورزش در دنيا و       . زندگي دستخوش تغيير و تكامل و تحول شده است        

ازي و سرگرمي گذرانـدن فراغـت نيـست و داراي بـار سياسـي،               از چشم جهانيان صرفا به معناي ب      
فرهنگي، اقتصادي هم هست و در زندگي امروز از جايگاه بسيار مهمي برخوردار شده، اهميت ايـن                 

)26: 1364كريمي، (.امر بيشتر نمايان مي شود
ا  نمي شناسـد امـ  " فرهنگ" و  " قوميت " و   " مرز "ورزش هر چند از نظر ابعاد فني و تكنيكي        

ازنظر موضوعي كه فرهنگي هم هست، در هر سرزمين و در نزد هـر ملتـي بايـد فرهنـگ خـاص                      
تا آن ملت بتوانـد هويـت خـود را در ورزش و در جهـان ورزش و در چـشم            . خودش را داشته باشد   

ورزش به نوبه خود مي تواند از عالئم و نمادهاي استقالل ملت            . جهانيان ورزش اثبات و اعالم كند     
 هم كشور ما بي اصل و نسب نيست اگـر تـاريخ را و   " ورزش"خوشبختانه از نظر  . باشد و فرهنگي 

آثار ادبي و حماسي اين سرزمين را مطالعه كنيم، خـواهيم ديـد كـه در حيطـه ورزش و هنـر رزم و       
شخصيت هاي پهلواني و ورزشي، تاريخ ما حرف هاي بسياري براي گفتن دارد، حـرف هـايي كـه                   

شاهنامه يكـي از ايـن آثـار و از    . مفيد و براي ساختن آينده به كار بستني است حتي براي امروزيان    
كتابي جامع و كامل كه خود به تنهايي قادر است در هر زمينه هاي گذشته     . مهمترين اين آثار است   

:به اين بيت توجه كنيد. و سابقه اين سرزمين را معرفي كند
كه از پهلواني زندداستانكه پژوهنده نامه باستان                    

)1350آبادي با ويل، محمد،(
 ورزش در شاهنامه، تيپ و طبقه اي را به نام پهلوانان پرورش مي داده است و مروج فرهنگي          

بـاد  طبقه اي كه از تمام خصلتهاي انساني برخوردار بود و با دورانـداختن          . بوده است    به نام پهلواني  
ي يزدان پاك، به خدمت به خلق و مملكت و مظلومين مي پرداخت             غرور و فريب و با تكيه بر نيرو       

و براي حاكميت عدالت و دفاع از حق شمشير مي زد و در اين راه جان فدا مي كرد و خود را چيزي     
 نمي ديد، يعني وسيله اي كه در راه رضاي ايزدي، در خدمت پاكي ها و نيكي ها                  " تيغ ايزدي  "جز

 ها بود و فرهنگي كه مبلغ و مروج ارزشهاي بزرگ و فطري انسان              و در جدال با ظلمت ها و زشتي       
را تبليغ مي كرد و به پهلوانـان آمـوزش مـي داد و بـه ضـرب        ... بود و توكل و اخالص و آزادگي و       

ورزش در شاهنامه در    . شمشير و سخن پهلوانان آن را در جامعه و در نزد طبقات ديگر رواج مي داد               
بيت و تبيلغ مي كند كه جهـان آن روز و جهـان امـروز و جهـان فـردا                    واقع انسان و فرهنگي را تر     
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: 1375 ژول مـول، (هميشه آرزوي تحقق عيني و عملي اش را در بطن و متن زندگي داشـته اسـت              
218(

 ابزارهاي ورزشـي و جايگـاه فرهنگـي و مردمـي آن در             " ورزش "باري، همانطور كه اشاره شد    
 ورزش در شاهنامه موضوعي است كه فقط يك تحقيق          شاهنامه موضوع و عنوان اين تحقيق است      

و يك فرد و يك سواال نمي تواند حق مطلب را درباره آن ادا كنند و اين كار به ابزار و توانايي ها و  
با همه اين ها اميدوارم اين كار ضمن اين كـه گـامي بـسيار               . زمان بسيار بيشتر از اين احتياج دارد      
 كه مـا  كند ثابت نالاقل به خودم،لي و فرهنگي مملكت باشد    كوچك در جهت احياء ارزش هاي م      

.  براي گفتن داريم"ي حرف"در ورزش هم 
اثبات وجود ورزش در شاهنامه

 اجتماعي و گروههاي جامعه كه در شـاهنامه و در دوره هـاي مختلـف آن وجـود         اقشاريكي از   
 ايفـا مـي كنـد، پهلوانـان         مالكمدارد و نقش حساسي را در داستانها و تعيين سرنوشت بسياري از             

در ايـن  .  به طور مشخص از دوران كشف آتش به وسيله جمشيد پديـد مـي آيـد              طبقه اين   .هستند
طبقـه  . دوره همه طبقات اجتماعي مشخص مي شود و نقش و كاركرد هر كـدام تعيـين مـي شـود     

اين طبقـه   . پهلوانان پس از طبقه روحانيون قرار مي گيرد و اهميت آن به خوبي مشخص مي شود               
اما . به آنها خواهيم پرداخت) اهميت ورزش( كاركردهاي مهمي را به عهده دارد كه در جاي خودش      

حفظ تماميت ارضي مملكت و كيان سلطنت و دفاع از خاك و نـاموس   : به طور خالصه بايد بگوئيم    
اگيري را  به همين خاطر اينان طبقه بزرگ و فر       . مردم سرزمين خودي بر عهده اين طبقه بوده ست        

پهلوانان براي انجام وظيفه خود و ايفاي كاركردهاي تعيين شـده، بـيش از هـر                .. تشكيل مي دادند  
 الزم داشتند كه هنر رزم را بدانند هنـري كـه بـه وسـيله آن                 - جدا از مسائل معنوي و روحي      -چيز

ر مثل نيزه و ضمن كسب توانايي هاي جسماني و بدني، قادر باشند از ابزار و ادوات جنگي آن روزگا           
زوبين و شمشير و تير و كمان و مهارتهاي الزم رزمي مثل سواري و كشتي و شنا و كوهنـوردي و                     

 چيزي ذاتي و مادرزادي نبود كه هر پهلوان و رزمنـده اي    " هنر رزم  ". استفاده كنند ... مشت زدن و  
آن و استفاده از ابـزار  مادرزاد اين هنر را بداند و بدون طي هيچ مرحله آموزشي خاص قادر به انجام       

دليل اين امر هم آن است كـه پهلـواني موضـعي            . آن و صاحب همه مهارتهاي مربوط به آن باشد        
)17 :1375شاهنامه فردوسي،.( ذاتي و نژادي نبود هر چند كه بعضي خانواده ها پهلوان پرور بودند

حل خاصـي، مرحلـي     پس پهلوانان پيش از پهلوان شدن و براي پهلوان شدن ناگزير از طي مرا             
هايي همراه و تمرين تكرار و تداوم اين آموزش ها خـود مرحلـه ديگـري بـود، ايـن                    كه با آموزش  

 گفته مي شود " ورزش"آموزشها و تمرين اين آموزشها در واقع همان چيزي است كه امروز به آن         
ايي كه نوباوگـان،    هآموزش. و امروزه نيز در جهان از عالقمندان و مشتاقان فراواني برخوردار است           
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نوجوانان و نوخاستگان براي قوي ساختن جسم، پرورش تن، تزكيه روح و كسب مهارتهاي جنگـي              
موفق ايـن آموزشـها در سـلك پهلوانـان و مـردان      در شرايط صلح و غيرجنگي مي ديدند و با طي   

 داشتند، از جنگي در مي آمدند و در زمان الزم براي انجام وظيفه و بعضي كاركردهايي كه بر عهده             
 )87: 1363نوشين عبدالحسين، (.آنها عمال و در ميدان رزم عليه دشمن استفاده مي كردند

براي تحكيم استدالل خود و بهتر نشان دادن وجود واقعيتي به نام ورزش و همچنـين اهميـت                  
ـ                    ن آن در شاهنامه مي توان به مسئله تعليم و تربيت اشاره كرد وقتـي كـه در مـوارد مختلـف در اي

كتاب مي بينيم كه شهزادگان و شهرياران نيز همپاي پهلوانان و در نزد پهلوانان نامي و كهنه كـار                   
همان آموزشها را مي بينند و ملزم به كسب آن مهارتها هستند تا با طي ايـن مراحـل و كـسب آن                  

ه شوند  مهارتها و طي آن آموزشها براي ورود به مرحله واليتعهدي و سپس شهرياري آبديده و آماد               
در واقع پي مي بريم كه ورزش و فعاليتهاي وابسته به آن فراتر از مهارتي براي پهلوانان، يـك امـر      
تعليم و تربيتي بوده كه ضمن عموميت آن در جامعه به ويژه درنزد دو طبقه عمده و مهم جوامع آن  

 هـم مثـل     روز كسب مهارتها و انجام صحيح آنها يك وظيفه ضروري و حتمي بـوده و شـهرياران                
پهلوانان و شايد مثل طبقات ديگر جامعه ملزم بودند كه در دوران كودكي و نوباوگي در نزد اسـاتيد                 

)95 : 1385 باقري مهدي، .(و مربيان مخصوص آنها را طي و كسب كنند
ورزش هاي شاهنامه اي

آن اولين بخش  ورزشهاي شاهنامه اي، به ورزش شكار اختصاص داردكه به كم و كيف انجام                  
اينك دربخش دوم، به سراغ چوگان مي رويـم، تـا ببينـيم از زبـان                . پردازيمبه روايت شاهنامه مي     

شاهنامه، اين رشته ورزشي در آن روزگاران چگونه برگزار مي شده و چه كاركردهايي داشـته اسـت      
ي به عالوه در بخش ورزش در شاهنامه، رشته هاي ورزشي  ديگري نيز وجود دارد كه در آنها سـع                   

.شده است موضوعاتي كه در ارتباط مستقيم با ورزش است نيز استخراج و بيان شود
شكاردر ميان انواع بازي ها، سرگرمي ها، هنرها و در يك كالم و به قول امـروزي                 : بخش اول 

ها رشته هاي ورزشي موجود در شاهنامه شكار در كنار چوگان و كشتي بيشتر از سـاير رشـه هـاي            
ندان و طرفداران بيشتري داد و در كتاب حكيم بزرگ طوس بـه مـوارد شـكار       مطرح است و عالقم   
به همين علت در بررسي انواع ورزش هاي شاهنامه ابتدا از شـكار آغـاز مـي         ... بسيار بر مي خوريم   

.كنيم
اين ورزش باهمين نام در شاهنامه خوانده مي شـود و امـروز نيـز بـا همـين نـام خوانـده مـي                

ر مكانهاي خاصي كه نخجيرگاه در شاهنامه خوانـده مـي شـود انجـام مـي                 د: چگونگي انجام .شود
شكار حيوانات با سالح صـورت  . شكار بيشتر سواره و كمتر پياده انجام مي گرفته است. گرفته است 

)77 : 1375ژول مول، (مي گرفته و مبارزه از راه دور انجام مي شده است
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و از خواب برخاستندـــه چــرگــ       سحم و هفت پهلوان ـن رستـــار رفتـــشك: سحرگه
امدادــرآراست از بــم بـــه رستــكشكار در سرزمين سمنگان        رفتن رستم به :   بامداد
ه نخجير گاهـــد روزي بـــرفتنـــ باوش و افراسياب        ــردن سيــر كـــنخجي:     روز

 به شكار       رفتن كيخسرو با جمعي از پهلوانان:طلوع آفتاب
سپهبد ز نخجير گه گشت باز شكار ذشت نيمي زد رو زد رازـو بگـــچ

واب بيدار بهرام گورـــد از خـــ شبه روز چهارم چو بفروخت هور    : رفتن بهرام گور
. اسـت در شكار معموالً از همه ابزارهاي متداول جنگي در آن روزگار اسـتفاده مـي شـده                  : ابزار

البتـه  . ابزارهاي غالباً تهاجمي از ابزار برنده و كوتاهي همچون خنجر و كارد گرفته تا نيزه و زوبـين                 
در استفاده از سالحها بسته به موارد و مواقع و موقعيت هاي مختلف اولويـت هـايي در كـار بـوده                       

وسـايل تيرانـدازي    و  » تير و كمـان   «است اما معموالً سالح غالب و سالح بيشتر مورد استفاده بود            
. و هدف زني هـم نـام نهـاد        » تيراندازي«بوده است به گونه اي كه ورزش شكار را مي توان حتي             

)145 : 1385باقري مهدي،  (.تيراندازي كه هدف آن پيك حيوانات بوده است
.عمدتاً شهرياران و پهلوانان و يا كساني كه از طريق شكار امرار معاش مي كردند: شكارچيان

از كاركردهاي شكار به ... تفريح، آزمون، دفع شر و خطر، امرار معاش و        :  يا كاركرد شكار   چرايي
اولين مورد شكار در شاهنامه مربوط است به شكار زال كه در حين آن شكار               .حساب مي آمده است   

. با رودابه مالقات مي كند و آخرين مورد شكار مربوط است به شكار رفتن خسرو پرويـز مـي شـود              
كمترين دوران شكار هم مربوط است بـه  . ين مورد شكار نيز مربوط است به دوران بهرام گور    بيشتر

دوران فاصل دوران پس از بهرام گور تا دوران خسرو پرويز كه مقطع پراغتشاش و متزلزل ايران از                  
.لحاظ وضعيت حكومتي است

چوگان

 صـحبت از بازگـشت   ورزش چوگان يكي از قديمي ترين ورزشهاي جهان است و امروزه حتـي           
چوگـان از    )15 : 1364كريمـي جـواد ،    .(آن به بازيهاي المپيك در محافـل ورزشـي مطـرح اسـت            

بازيهاي خاص ايراني است و داراي اين خاصيت بوده كه به عنوان نخـستين ورزش دسـته جمعـي              
ورزشي كه در آن برعكس ورزشهاي زمان پيـدايش آنهـا در عهـد              . شناخته شده است  ) تيم به تيم  (

. صـورت گرفتـه اسـت      "گـوي " يـا    "توپ"كهن نبرد انسانها عليه يكديگر نبوده بلكه نبرد بر سر           
. بسياري از قوانيني كه در شاهنامه فردوسي در مسابقه چوگان آمده هنوز به قوت خود بـاقي اسـت                 
در ضمن در ياد تاريخ هيچ مسابقه اي پيش از مسابقه سياوش با تيم ايرانـي در برابـر تـيم تـوران                       
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چوگان كه از راه ايران با مركز حكومت عباسـي          .يان تيم هاي هيچ دو كشوري انجام نشده است        م
در هزار و چهارصد سال اخير در اينجا و آنجا جريـان           . راه يافت و از آنجا راهي كشورهاي ديگر شد        

يكي اينكه اسب يار ديرين انسان جـزو زنـدگاني بـشر        . كه اين به دو جهت بوده است      . داشته است 
بوده است و ديگر آنكه بازي يا جنگ بر سر جسمي بي جان به نام توپ يـا گـوي بـه طبـع مـردم       

 : 1379 كزازي،مير جالل الدين،.(مساله بيش از مسابقه يا جنگ بر سر جان آدمي دلپذير بوده است       
همچنين چوگان بازي است كه در تمام دوران شاهنامه يعني از زمان كيانيـان تـا پايـان دوران                   )68
به ويژه در نزد طبقات شـهرياران بـازي؟ و          ... اسانيان رواج دارد و در هنگام فراغت و جشن ها و            س

حتي به آن سفارش مي شده است و در پندها و اندرزها، توصيه مي شود كه كودكان را بايد چوگان                
به عالوه در چوگان برخالف شكار، كودكان مـي توانـستند           )365فردوسي، شاهنامه، ص    . ( آموخت

)357فردوسي، شاهنامه، ص )( اورمزد.  (شركت كنند

. چوگان به صورت تيم به تيم و گروهي انجام مي شده است يك گروه در مقابل يك گروه ديگر                -
 چوگان به عنوان يك هنر مطرح بوده است و در نامه گرسيوز و سوگ افراسـياب مالحظـه مـي                     -

در كنـار سـواري و   . فتخار نام برده مي شـود شود كه از خوب چوگان بازي كردن او به عنوان يك ا  
77اولين بار كه نامي از گوي و چوگان برده مي شود در شاهنامه صفحه               ...كمين و كمان و كمند و     

"گـوي "است كه در تشبيه سرهاي از تن جدا در جنگ بين رستم با سه شاه است كه آنهـا را بـه                       
 شـعري بـا همـين    87گوي و باز در صفحه  بسي سر فتاده به ميدان چو     : تشبيه مي كند و مي گويد     

:معنا و مفهوم

كه چوگان زياد اندر آيد به رو       گرفتش به كردار گوي     برز زين

گزين كرد شايسته اندر نبرد    سياوش از ايرانيان هفت مرد

 نفر8= سياوش +  هفت نفر

سياوش از ايرانيان شاد شد      ند گوي       زتركان به تندي ببرد: ... تيم به تيم

 نتيجه مي شود كه چوگـان       از ابيات شاهنامه كه مي توان از آنها زمان چوگان را دريافت چنين            
همان روز گردان به ميدان شدند.شكار، صبح زود و بعد از طلوع آفتاب انجام مي شده استنيز مثل 

ه بازي همي گرد ميدان بگشت                           ـبسياوش از ايوان به ميدان گذشت
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ابزار و امكانات

فكندند گويي به ميدان شاه       :  ميدان-

دارگويي زميدان بزدـسپه:  گوي-

سياوش برانگيخت اسب نبرد           :  اسب-

)112 و 111شاهنامه، ص (زچوگان او گوي شد ناپدي : چوگان-

ه بزم و نخجير بود كار اويــميدان، گوي، چوگان، اسب                     هم

دگر اسب و ميدان و چوگان و گوي                   

ابـزار و  شواهد موجود در شاهنامه موجود است، ميدان، گوي، چوگان، اسب و عناصر انـساني از         
محل انجام كاخ سياوش است و بـازي بـه درخواسـت            .بوده است چوگان  امكانات الزم براي بازي     

گرسيوز برادر افراسياب و پهلوان توراني انجام مي شود با موافقت سياوش پهلوان ايراني در تبعيد و                 
)117 : 1375شاهنامه،.( با شركت پهلوانان ايراني و خود سياوش   

  زماني بتازيم و خندان شويم   ابا گوي و چوگان به ميدان شويم  :       ورزش و تفريح

البته هدف اصلي بازي و ورزش است و كاركرد اين بازي در اينجا تنوع و سرگرمي اسـت ولـي                
در همين بازي بين تـيم افراسـياب و    . مثل هر پديده ديگري اين بازي كاركردهاي پنهاني هم دارد         
ري و اقتـدار مليـت و نـژاد خـود را بـه            تيم سياوش، ايرانيان و تورانيان سعي مي كنند هر كدام برت          

وسيله پيروزي در بازي به رخ يكديگر بكشانند و در نتيجه مالحظه مي شود كه در همين بازي كار             
:به خشونت كشيده مي شود

ت با پهلواني زبانــن گفـــ  سخي گشت از ايرانيان   ــاوش غمـــسي

ن بازي است يا كارزار        كه ميدا

 چو چوگان كن گوژ باالي راستكاركرد سالمت و تندرست درورزش     
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)389 : 1375شاهنامه،( ز كار زمان چند گونه بالست       

.           ترور بهرام چوبينه در بازي چوگان كه عقيم ماند:مقاصد سياسي

ودگي خاطر    ـــريح و آســـ تف

نرفتي مگر كو بدي غمگسار           چوگان و مجلس به دشت شكار                     به 

وي و بـه ميـدان   ـــ اراي گــــ همه كودكان را به چوگان فرسـت          بي : تعليم و تربيت   
فرست

نتيجه 

 كـار و    در اين اثر بزرگ، چهار بار كلمه ورزش به كار برده شده كه هر چهار بار معناي كشت و                  
زراعت كردن مي دهد اما اين به معناي آن نيست، كه در آن روزگار و درشاهنامه به مـسأله ورزش               

همانطور كـه در مقدمـه ايـن        . به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم اشاره و حتي پرداخته نشده است           
و رساله درباره ورزش و تاريخ ورزش سخن گفته شد، ورزش به معناي حركاتي كه به قـوي شـدن                   

سالم ماندن جسم و تن انسان كمك مي كند از ديرباز وجود داشته و تقريباً مترادف با حركت است                   
. و حركت با پيدايش هستي و انسان همزاد و قرين است

كتابي كه در آن موضوعاتي چون پهلوانان و جنـگ و هنركـردن و شـكار عنـاوين داسـتانها و                     
ماً جاي خاصي را دارد كه مـا در ايـن تحقيـق در              سرسلسله ماجراها را تشكيل مي دهد، ورزش حت       

جستجوي يافتن جايگاه، مشخصات و خصوصيات ورزش در اين كتاب بزرگ هستيم تا با اثبات آن                
نشان دهيم در اين سرزمين همانطور كه هنر و شعر و ادبيات و علم و فرهنگ و عرفان و تكنيك و   

هويت اصيل ملي برخوردار است، ورزش هم از ريشه هاي كهن و متكي بر     ... حكومت و سياست و     
نه تنها وجود داشته كه هويت خاص و منحصر به فرد خود را داشته و در جامعه از جايگاه برخوردار                     

بوده است

منابع

نشر قطره ج اول،دين هاي ايران باستان)1385(مهديباقري ،-1
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نشگاه تبريز، داآيينها در شاهنامه فردوسي)1350(آبادي با ويل، محمد-2
، نشر قطره ومعـين     شاهنامه فردوسي وفلسفه تاريخ ايران    )1377(ثاقب فر، مرتضي  -3
ج اول
دانشگاه اسالمي ،پيامهاي پرورشي در شاهنامه فردوسي    )1372(دارائي، بهين دخت  -4

واحد زنجان
،بيست ويـك گفتـار دربـاره شـاهنامه فردوسـي       )1369(رستگار فسايي، منصور  -5

انتشارات نويد
، انتشارات بهزاد متن كامل شاهنامه فردوسي)1375(ژول مول-6
) ويرايش وگزارش شاهنامه فردوسي (نامه باستان)1379(مير جالل الدينكزازي،-7
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انتـشارات آسـتان    ) خالصه شـاهنامه فردوسـي    (بهين نامه باستان  )1369(ياحقي، جعفر -8

قدس رضوي
، انتشارات دنيافرهنگ شاهنامه فردوسي)1363(نوشين عبدالحسين-9
 انتـشارات   ،نگاهي به تاريخ تربيت بدني در ايـران باسـتان         )1364( كريمي جواد  -10

جهاد دانشگاهي
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∗تيمور مالمير                                                                                       دكتر

∗∗پناهيفردين حسين

داستان پسران فريدون و : درآمدي بر تبيين ساختار منسجم شاهنامه

داستان شاپور ذواألكتاف

چكيده
يگر، هاي آن بـا يكـد     ي فردوسي و مبحث انسجام يا عدم انسجام داستان             ساختار شاهنامه 

موافقان و . باره نظرات مختلفي وجود دارددر اين. شناسي است يكي از موضوعات مطرح در شاهنامه     
با توجـه   . هاي خاص خود را دارند    هاي شاهنامه هر كدام داليل و استدالل      مخالفان انسجام داستان  

رسي انـسجام يـا     ترين شيوه براي بر   اي شاهنامه، ساختارگرايي مناسب   به ماهيت داستاني و اسطوره    
شناسي والديمير پـراپ  در اين پژوهش با استفاده از ريخت    . هاي شاهنامه است  عدم انسجام داستان  

هـا، از  در انتخـاب ايـن داسـتان     . و نگرش ساختارگرايانه، دو داستان از شاهنامه انتخاب شده اسـت          
ي آنها به كـرّات     رههاي فريدون و زال و سياوش كه ديگران دربا        هاي معروفي چون داستان   داستان

انـد؛  عنوان نمونه برگزيده شـده اي بهشدههاي كمتر شناختهنظر شده و داستاناند، صرفسخن گفته 
يكي، داستان رفتن پسران فريدون به يمن از بخش نخست شاهنامه و ديگري، داستان رفتن شاپور     

عنـوان درآمـدي بـر      هش بـه  نتايج اين پژو  . ذواألكتاف به روم از بخش موسوم به تاريخيِ شاهنامه        
هـاي  دهد كه در بررسي انسجام يا عدم انـسجام داسـتان          تبيين ساختار منسجم شاهنامه، نشان مي     

هـاي قـديمي و غالبـاً مبتنـي بـر فـرض و احتمـال كـه بـه تأثيرگـذاري و                       جاي شيوه شاهنامه، به 
ن ساختاري ذهنـي باشـيم      پردازد، بايستي به دنبال يافت    ها مي ها يا فرهنگ  تأثيرپذيري ميان داستان  

.هاي شاهنامه شكل داده استها و اسطورهكه به داستان
 شاهنامه، ساختار، آشناسازي، اژدهاكشي : هاكليد واژه

مهمقد
ي ملّي ايرانيان و يكي از مهمترين آثار حماسـي جهـان            ي فردوسي مهمترين حماسه   شاهنامه

ي آثاري چون مهابهاراتا، رامايانا،     وسي در زمره  ي فرد بندي آثار ادبي جهان، شاهنامه    در دسته . است

∗كردستاندانشگاه هيأت علمي عضو

∗∗دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه كردستان
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هـا از جملـه   بيان منظوم، لحن حماسي و توصـيف نبردهـا و قهرمـاني          . گيردايلياد و اديسه قرار مي    
هايي نيز ميان اين آثـار  در كنار اين خصوصيات مشترك، تفاوت    . خصوصيات مشترك اين آثار است    

هـاي  ها و اعتقـادات، تفـاوت در ويژگـي   بينيوت در جهانهاي ملّي، تفاتفاوت در هويت  . وجود دارد 
هـا و نيـز   هـاي داسـتاني ايـن حماسـه    ها، تفاوت شخصيتسرزميني و جغرافيايي موجود در داستان    

از ايـن   . هاي ميان آثار حماسي جهان است     تفاوت در سير روايي و داستاني اين آثار، از جمله تفاوت          
ايليـاد، اديـسه،    . اي دارد منسجم بودن اين آثـار اهميـت ويـژه        ميان، تفاوت در منسجم بودن يا غير      

رامايانا و تا حدي مهابهاراتا از ساختاري منسجم برخوردارند؛ يعني يك سير رواييِ واحد در كلّ اثـر                  
ي ايليـاد شـرح حملـه   . ي داسـتاني واحـد اسـت     حاكم است؛ به عبارت ديگر، كلّ اثر بـازگو كننـده          

گيري هلن، همسر برادر آگاممنون، است كه بـه دسـت پـاريس        راي بازپس آگاممنون به شهر تروا ب    
مهـاجم و  ) آخائيـان (مدت ميان يونانيـان در اين نبرد طوالني. فرزند فرمانرواي تروا ربوده شده است    

ي ي اديسه نيز در واقع، ادامـه      منظومه. تروائيان مدافع، سرانجام شهر تروا به تصرف يونانيان درآمد        
اد و شرح بازگشت اوليس، يكي از فرماندهان لشكر آگاممنون، بـه سـرزمينش، ايتـاك،                داستان ايلي 

هاي فراوان، سرانجام بـه ايتـاك   ها سفر و پشت سر گذاشتن نبردها و رنجاوليس پس از سال . است
. بازگشت

، بيان مقامات معنوي او، تبعيد )سري رامچندر(رامايانا نيز شرح پرورش يافتن و بزرگ شدن رام  
. ي او به جنگل، بازگشت او به شـهرش و سـرانجام رسـيدن او بـه فرمـانروايي اسـت              هارده ساله چ

. مهابهاراتا نيز شرح رقابت ميان دو خاندان پاندوها و كوروها بر سر فرمانروايي بـر هـستناپور اسـت           
ـ    پاندوها پس از سيزده سال تبعيد و زندگي در جنگل، به شهر خود باز مـي                ه گردنـد و مـدتي بعـد ب

دهند و فرمانروايي هـستناپور را بـه   رهبري يوديشتيره، در نبردي هجده روزه كوروها را شكست مي  
گيرند اما مدتي بعد، يوديشتيره، دلزده از آن همه جنگ و خونريزي، مقام و منصب را رهـا  دست مي 

رانجام بـه  كننـد و سـ  ، هستناپور را ترك مـي »اندر«اش براي رسيدن به بهشت كند و با خانواده   مي
هـايي فرعـي   در اين اثر، در كنار داستان اصلي و در ارتبـاط بـا آن، داسـتان             . كنندبهشت عروج مي  

. برادر يوديشتيره نيز آمده است) ارجونا(هاي ارجنهمچون شرح پهلواني
. در مقايسه با اين آثار، شاهنامه از نظر روايي، از سـاختاري چنـين منـسجم برخـوردار نيـست                   

هاي اپيزوديك است كه حدود نيمي از آنهـا بـه تنهـايي، هـر كـدام      اي از داستانوعهشاهنامه مجم 
شـكّي نيـست كـه ميـان        . قابليت گسترده شدن و تبديل بـه يـك اثـر حماسـيِ مـستقل را دارنـد                 

هاي شاهنامه كم و بيش پيوندهايي وجود دارد و با وجود اين پيوندها ارتباط علّي و معلـولي                  داستان
شود اما اين پيوندها از نوع يك پيوند هاي مختلف برقرار ميا و كاركردهاي داستانهميان شخصيت

ي هاي داراي سير رواييِ متوالي، اين ارتبـاط در بقيـه  رواييِ مستحكم نيست بلكه جز برخي داستان    
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ها و قهرمانان  ها و همساني و اشتراك شخصيت     هاي داستان ها از نوع ارتباط ميان شخصيت     داستان
ها اي از شخصيتتوان مجموعهكه در چندين داستان متوالي ميهاست، طوريحاضر در اين داستان   

كنند و ممكـن اسـت در يـك داسـتان     آفريني ميرا ديد كه همگي و يا اغلب آنها كم و بيش نقش          
هاي قبلي نيز يـاد كننـد؛ بـراي مثـال، ميـان داسـتان       ها از ماجرايي در داستان يا داستان      شخصيت

خـواهي  ي ايرانيان با تورانيـان بـه كـين   جويانههاي انتقامسياوش، داستان كيخسرو و داستان جنگ   
سياوش، پيوندهاي رواييِ محكمي وجود دارد اما ميان داستان رستم و سهراب با داسـتان سـياوش                 

 و  هـاي حاضـر در داسـتان رسـتم        كه برخي شخصيت  پيوند رواييِ قابل اعتنايي وجود ندارد، جز اين       
هـاي  طـور ميـان داسـتان جمـشيد بـا داسـتان           همين. سهراب، در داستان سياوش نيز حضور دارند      

هاي كيكاووس با داستان بيژن و منيژه؛ داستان سياوش با داستان بيژن و منيژه؛            كيكاووس؛ داستان 
رش داستان هفت خان رستم با داستان هفت خان اسفنديار؛ داستان رستم و اسفنديار با داستان پـرو      

. هيچ ارتباط رواييِ منسجمي وجود ندارد... يافتن داراب و
هـاي متـواليِ شـاهنامه، در    بر اين اساس، ارتباط رواييِ منسجم، جز در ميان بخشي از داستان           

اي هاي نَسبي و سلـسله ها وجود ندارد و ارتباطات بيشتر از نوع ارتباطميان بخش ديگري از داستان 
توان ميان داستان پرورش يافتن و بزرگ شدن فريدون با ي، براي مثال مي   آيا با چنين توجيه   . است

پهلـوان زمـان    كـه بگـوييم جهـان     داستان هفت خان رستم ارتباط منسجمي برقرار كرد؟ مگر ايـن          
! ي فريدون، اسمش سام بود و سام هم پدربزرگ رستم استمنوچهر نوه

هايي وجود دارد و بايـستي بـه دنبـال يـافتن            ها و پيوند  هاي شاهنامه ارتباط  قطعاً ميان داستان  
هـاي  تـاكنون ديـدگاه  . تر باشيم تا بتوان آن را به كلّ شاهنامه تعمـيم داد تر و متقن ارتباطي بنيادي 

هاي شاهنامه مطرح شده است، چنان كـه مبحـث          مختلفي در مورد انسجام يا عدم انسجام داستان       
از . شناسي اسـت  ي از موضوعات مطرح در شاهنامه     هاي شاهنامه يك  انسجام يا عدم انسجام داستان    

او معتقـد بـود كـه       . توان به ديدگاه تئودور نولدكه اشـاره كـرد        هاي قديمي در اين زمينه مي     ديدگاه
كه حذف اند، طوريي عظيم گاهي بسيار سست به هم مربوط شدههاي مختلف اين منظومهقسمت

همچنين، براساس  ). 128: 1379نولدكه،(كند  رد نمي هاي شاهنامه آسيبي به كُلّ اثر وا      برخي قسمت 
هـاي  هاي تاريخي و گاه داستانيِ شاهنامه، معتقـد بـود كـه در برخـي داسـتان                اشتباهات و تناقض  

سعيد حميديان در پاسخ بـه نولدكـه،        ). 139ـ137همان،  (شاهنامه، از نظر محتوا تناقض وجود دارد        
او . ي شاهنامه و به طور كلّـي، آثـار شـرقي دانـسته اسـت     هتوجهي به ساختار ويژاشتباه او را در بي   

نماييِ روساختي و تماميـت هنـري فرقـي ننهـاده اسـت و بـه                معتقد است كه نولدكه ميان گسسته     
كه شاهنامه در عـين     ها با هم سست است، درحالي     اشتباه، تصور كرده كه در شاهنامه پيوند داستان       

حميديان معتقد اسـت كـه      ). 144: 1383حميديان،(جم دارد   نماييِ روساختي، ساختاري منس   گسسته
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ساختار شاهنامه، ساختاري اپيزوديك است اما اپيزوديك بودن آن باعث گسستگي ساختار شاهنامه             
او با مبنـا  . هاي كمابيش مستقل حول محوري ويژه با يكديگر اشتراك دارند   نشده بلكه اين داستان   

پـردازي، طـرح، زمـان و مكـان،         شخـصيت : زي فردوسي همچون  پرداهاي داستان قرار دادن مؤلّفه  
هـاي  هاي اپيزوديك شاهنامه را داراي ساختاري منسجم دانسته است؛ بـراي مثـال، داسـتان     بخش

ي شخصيت رسـتم هـستند و   مربوط به رستم، با وجود استقاللِ روساختي از يكديگر، همگي درباره     
 هـاينريش هـانزن نيـز در        كورت). 143ـ142همان،  (نند  كهاي او را بيان مي    ابعاد مختلف قهرماني  

ي فردوسي  هاي شاهنامه ي تطبيقي داستان  با مقايسه » ي فردوسي، ساختار و قالب    شاهنامه«كتاب  
هاي ها در برخي بخش   با تاريخ ثعالبي از آغاز تا پايان داستان رستم و سهراب، به بررسي گسستگي             

ي خـود   پيوندهايي را بررسـي كـرده كـه بـه نظـر او، آفريـده            شاهنامه پرداخته است و در كنار آن،      
فُن گرونباوم نيز معتقد بود ). 1374هانزن،(هاي روايي شاهنامه هستند  فردوسي براي رفع گسستگي   

اختياري فرد براي تنش ميان پيوستگي رويدادها از يك سو و بي«كه بافت شاهنامه ساده است و از    
» وا بر جهان هستي يا تضاد ميان الزام و آگاهي و ضـرورت و آزادي    هاي فرمانر درك واقعيت ارزش  

: ديك ديويس در پاسخ به انتقاد گرونباوم گفتـه اسـت          ). 72: 1384دوستخواه،: نقل از به(تهي است   
گيري گرونباوم به سادگيِ مفهوم و معني در شاهنامه، برآيند درنيافتن چند اليگيِ رويدادها و               نكته«

 چند سويگيِ منش و كنش شهرياران و پهلوانان و دو گـروه تـضادهاي اصـلي در                  هاي آن و  روايت
جليل دوستخواه معتقـد اسـت   ) 73همان، : نقل ازبه(» .هاي آن است  مايهوار بودن بن  شعر و زنجيره  

هاي مختلف شاهنامه را در قالب سـاختاري واحـد   ها و بخش  كه فردوسي با هنرمنديِ تمام، داستان     
ي شـاهنامه هماهنـگ اسـت و بـا      هاي اپيزوديك آن نيز با ساختار يكپارچـه        بخش درآورده است و  

تيمـور مـالمير سـاختار شـاهنامه را         ). 70ــ 69همان،  (هاي پيش و پس خود نيز ارتباط دارد         داستان
هاي اپيزوديك شاهنامه نيز در داخل اين ساختار منـسجم    داند كه حتّي بخش   ساختاري منسجم مي  

وجـود  ي نخـستين و بـه     د است كه ساختار شاهنامه مبتني بر الگوي مرگ نمونه         او معتق . گنجندمي
به نظر مالمير، اين الگو در شاهنامه به اين صورت آمده اسـت       . آمدن ديگر موجودات از پيكر اوست     

اين رابطه، بـه جـز   . شودكه مرگ قهرمان باعث تداوم عمل و حيات قهرماني در قهرمان بعدي مي       
صـورت  ي قهرمانـان بـه   انسان و نخستين شـاه در شـاهنامه اسـت، در بقيـه            كيومرث كه نخستين  

و قهرمـان بعـدي   ) نمونهپيش(= ي پدر و پسر آمده است و در مواردي كه ميان قهرمان قبلي          رابطه
انـد و   هاي پادشاهي پيدا كـرده    ي مستقيمِ پدر و پسري برقرار نباشد، حالت و كردار سرسلسله          رابطه

   ي در هر حال، مـرگ نمونـه   . ل كشته نشود، اين مرگ به پسر منتقل شده است         اگر هم، قهرمان او
نخستين و پديد آمدن قهرمان بعدي از او، يك الگوي بنيادين در ساختار منـسجم شـاهنامه اسـت                   

اي بـراي  ي قهرمان است كه بهانه  گر گناه يا ضعف اوليه    اين الگو توجيه  ). 204ـ203: 1387مالمير،(
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نيـز تـوجيهي    ...) اهريمن، ضحاك، افراسـياب و    (شود و حضور ضد قهرمان    ن مي كشته شدن قهرما  
). 205ـ 204همان، (براي مرگ قهرمان است 

: بندي كـرد توان تقسيمهاي مطرح شده در مورد ساختار شاهنامه را در دو دسته مي            ديدگاه
گـري، معتقـدان بـه عـدم        يكي، معتقدان به انسجام ساختار شاهنامه كه غالباً ايرانـي هـستند و دي             

اين نگرش خاص غربـي اسـت كـه         «انسجام ساختار شاهنامه كه غالباً غيرايراني و غربي هستند و           
ي پيوند اجزاي اثر هنري از جمله داستان را تنها در تشكّل و انـسجام كامـل و آشـكار ميـان كليـه           

آن نباشـد، بـه صـدور       بيند و وقتي پيوستگي آشـكار در        مي) عناصر روساختي (ي آن عناصر متشكّله 
هاي معتقـدان بـه     از ميان ديدگاه  ) 144: 1383حميديان،(» .يازدي آن دست مي   حكم ارزشي درباره  
تـر و  اش مبنـايي علمـي  ي سـاختاري هاي شاهنامه، ديدگاه مالمير با توجه به شـيوه  انسجام داستان 

برخـوردار اسـت امـا    تـري  تر دارد و سـاختار اسـتخراجي او از شـمول بيـشتر و مبنـاي قـوي               دقيق
. هاي ديگر از مبنايي مشخص و متقن كه بتوان به كلّ شاهنامه تعميم داد، برخوردار نيستند               ديدگاه

هـاي شـاهنامه، دو داسـتان بـا         در اين پژوهش بـراي نـشان دادن سـاختاري بنيـادين در داسـتان              
خـش موسـوم بـه    هايي كامالً متفاوت؛ يكي داستان رفتن پـسران فريـدون بـه يمـن از ب             روساخت

اساطيري و ديگري داستان رفتن شاپور ذواألكتاف به روم از بخش موسوم به تاريخي انتخاب شده                
اي نَسبي  توان رابطه ي منسجم روايي وجود ندارد و حتّي نمي       ميان اين دو داستان هيچ رابطه     . است

شناسـي  تان از ريخـت   براي تبيين ساختار منـسجم ايـن دو داسـ         . اي ميان آنها برقرار كرد    يا سلسله 
ها، ساختار آنها را بررسي و تحليـل        پس از استخراج ريخت داستان    . ايموالديمير پراپ استفاده كرده   

ساخت مشترك آنها نيز تحليل پس از به دست دادن ساختار مشترك اين دو داستان، ژرف         . ايمكرده
. شده است

شناسي پراپ ريخت

هاسـت،  همـي بـراي مطالعـات سـاختارگرايانة داسـتان     يكي از مطالعات بنياديني كه الگـوي م   
شناسـي  ريخـت «اثـر معـروف پـراپ؛ يعنـي         . اسـت ) 1895-1970(شناسي والديميـر پـراپ    ريخت
. ها شدها و اسطوره  ها، افسانه منشأ تحوالت چشمگيري در بررسي داستان     ) 1928(»هاي پريان قصه

هاي ديگر ابت و نامتغيري بود كه در قصههاي پريان به دنبال عناصر ث     پراپ در بررسي ريخت قصه    
يك كاركرد اصـلي    وهاي پريان را به سي    او جزئيات و كاركردهاي فراوان قصه     . نيز تكرارپذير باشند  

ها را در هفـت شخـصيت اصـلي         مختلف اين قصه  ...) انساني، حيواني و  (هاي  تقليل داد و شخصيت   
» بـرد قـصه  نظر اهميتش در پيشت از نقطه  عمل و كار يك شخصي    «از نظر پراپ، كاركرد     . گنجاند
شناسي پراپ، كاركرد نقـش مهمـي هـم در    در ريخت ) پيشگفتار مترجم، هشت  : 1368پراپ،. (است

معيـار  . ها دارد و تأكيد اصلي پراپ نيز بر كاركردها اسـت          تعيين كاركردها و هم در تعيين شخصيت      
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 نام آنها و نه بر اساس جنـسيت و ماهيـت   ها نه بر اساسگذاري شخصيت اصلي او در انتخاب و نام     
زيرا يـك عمـل واحـد در        «آنها، بلكه بر اساس نقش و كاركرد آنها در جريان رواييِ داستان است؛              

هاي مختلفي، مثالً ديـوي، اژدهـايي، غـولي و يـا            وسيلة شخصيت توانست به هاي مختلف مي  قصه
پـراپ از  ) 27پيشگفتار مترجم، : 1371پراپ،(» .كه عمل و كار ثابت بودخرسي انجام گيرد، در حالي    

هـاي   خويـشكاري  -1: هاي پريان چهار قانون اصلي را اسـتخراج كـرد         شناسانة قصه بررسي ريخت 
كه چـه كـسي آنهـا را    دهند و از ايناشخاص قصه عناصر ثابت و پايدار را در يك قصه تشكيل مي         

. باشـند هاي بنيادي يك قصه مينها سازهآ. پذيرند، مستقل هستند  دهد و چگونه انجام مي    انجام مي 
 تــوالي -3. هــاي پريــان آمــده اســت، محــدود اســتهــايي كــه در قــصه شــمارة خويــشكاري-2

شـان از يـك نـوع       هاي پريان از جهت ساختمان     همة قصه  -4. ها هميشه يكسان است   خويشكاري
ي هـاي شـاهنامه   سـتان در اين تحقيق، با توجه به تفاوت ماهيت دا        ). 56-53: 1368پراپ،(هستند  

ها و كاركردهاي پراپ اعمال شده است        روسي، تغييراتي در شخصيت    هاي پريان فردوسي با داستان  
از دو  . اي و ايراني شاهنامه سـازگار باشـد       هاي استخراجي با ژانر حماسي و هويت اسطوره       تا ريخت 

ايـن  . سـتخراج شـده اسـت    داستان مورد بررسي ما، در مجموع يازده شخـصيت و دوازده كـاركرد ا             
هـا ممكـن اسـت    شوند بلكه يكي از داسـتان     ها و كاركردها در هر داستان عيناً تكرار نمي        شخصيت

برخي از اين عناصر را داشته باشد و داستان ديگر ممكن است برخي ديگر از اين عناصـر را داشـته       
: در زير عناصر استخراجي از دو داستان مذكور آمده است. باشد

قهرمان، ضدقهرمان، ياريگر قهرمان، ياريگر ضدقهرمان، فرستنده، مانع، فريبكار،         : هاتشخصي
. بخشفريفته، شاهزاده خانم، واسطه، نجات

خبر دادن، درخواست، نهي، نقض نهي، فرسـتادن، سـفر، فريـب، آزمـون، اسـارت،                : كاركردها
.  ازدواج با دختر، بازگشت، پاداش

دو خصوصيت مهم كار او؛ يعني استخراج نامتغيرها و نماياندن دو           ويژه  آوردهاي پراپ، به  دست
. هـاي پريـان، سـنگ بنـايي بـراي سـاختارگرايي شـد             محور همنشيني و جانشيني در ساختار قصه      

آيد، اين شيوة فكري و مطالعاتي به دنبال كـشف سـاختار و             طور كه از نام ساختارگرايي برمي     همان
هـاي  اي از ارتبـاط اي از عناصر است كه ميـان آنهـا شـبكه          جموعههر اثر م  . نظام بنيادين اثر است   

كند و بـر اسـاس عناصـر        ساختارگرا ابتدا اجزا و عناصر اصلي اثر را استخراج مي         . متقابل وجود دارد  
اي انتزاعي و ذهني اسـت كـه حاصـل    اين ساختار شبكه. آورداستخراجي ساختار اثر را به دست مي      

. ي اثر استو عناصر سازندهارتباط متقابل ميان اجزا 
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هاي آشناسازي آيين
هـاي  آيـين . هاي آشناسازي است  يكي ديگر از موضوعات مهم مرتبط با كار اين تحقيق، آيين          

هاي تشرّف؛ پاگشايي و رازآموزي همگي بـه مجموعـه هنجارهـا و           هاي گذر؛ آيين  آشناسازي؛ آيين 
فاصله گرفته، به بلوغ ) دوران خامي(ز دوران پيشينا) نوآموز(شود كه طي آن فردهايي گفته ميآيين

فولكلورشـناس و  ) 1873ــ 1956 (15نخستين بار آرنولـد وان ژنـپ  . رسدفكري، جسمي و روحي مي    
هـاي  بـه بررسـي آيـين    » مناسـك گـذر   «اي بـا عنـوان      شناس هلندي تبار فرانسوي، در رساله     قوم

شناسـان، پژوهـشگران اديـان و        اسـطوره  آشناسازي در جوامع بدوي پرداخت و از آن زمان تاكنون،         
ها و مناسك آشناسازي در جوامع بدوي در استراليا، آفريقا، هاي متعددي از آيينشناسان نمونه انسان

هـا بـه    نتايج اين پـژوهش   . اندآمريكاي شمالي، آمريكاي جنوبي و آسيا را گردآوري و بررسي كرده          
، ساختارهاي اجتماعي و نوع نگـرش آنهـا بـه جهـان     هاشناخت ما از اساطير و باورهاي كهن، آيين  

هـاي آشناسـازي را در سـه     ميرچـا اليـاده آيـين     . پيرامون و جهان ماوراء كمك شاياني كرده اسـت        
: ي اصلي جاي داده استدسته

هاي سنيالف ـ آشناسازيِ سنّ بلوغ يا آشناسازي براي ورود به گروه
هاي سريب ـ آشناسازي براي ورود به انجمن
) 25ـ 24: 1368الياده، (ج ـ آشناسازيِ جادوگري يا شمني 

بايـست در ايـن     در آشناسازي سنّ بلوغ، نوآموز با رسيدن به سنّي خاص، طبق عرف قبيله مي             
. گذراندن آشناسازي سنّ بلوغ، به معناي ورود نوآموز به گروه سنّي باالتر اسـت         . مراسم شركت كند  

در قبايـل بـدوي گذرانـدن ايـن آيـين بـراي             . جبار عرفي است  گذراندن اين نوع آشناسازي نوعي ا     
ي اول در آشناسـازي سـنّ بلـوغ         مرحلـه ). 11همـان،   (پذيرفته شدن در جمع بالغان اجباري اسـت         

گيـرد  كه اين جدايي بـا خـشونتي نمـادين انجـام مـي            ) 37ـ33همان،  (جدايي نوآموز از مادر است      
هـا از   ايـن جايگـاه   . برنـد ا به محلّي دورتر از قبيله مـي       راهنمايان نوآموز ر  ). 73و39و37ـ34همان،  (

ها به معناي انزواي نوآمـوز از جامعـه   انتقال نوآموز به اين جايگاه. ارزش و اهميت آييني برخوردارند   
در ايـن   . شوندهايي مخصوص براي گذراندن دوران انزوا انتقال داده مي        گاه نوآموزان به كلبه   . است

را ) 53ــ 52همـان،   (كردن، خالكوبي و كشيدن دندان پيشين       رهايي چون ختنه  مراحل راهنمايان كا  
از ) 48همان، (ممنوعيت يا محدوديت نوآموز از خوردن و نوشيدن براي مدتي معين . دهندانجام مي 

هـاي قبيلـه،    هـاي مقـدس و سـنّت      آمـوختن افـسانه   . هاي سنّ بلوغ اسـت    جمله قوانين آشناسازي  
تاريخ اعمال آنها و مناسبات رمزي ميان قبيله و موجـود فـوق طبيعـي از ديگـر        هاي خدايان و    اسم

١٥� A.Van Gennep
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در مراحـل مختلـف   ). 11همـان،  (آموزنـد  هايي است كه نوآموزان در آشناسازي سنّ بلوغ مي        آموزه
آميز است؛ از جمله، داد و فرياد كردن بر سـر    آشناسازي رفتار راهنمايان با نوآموزان رفتاري خشونت      

در پايان آشناسازي بدن نوآموز را با رنگ يا پـودر،  . ن يا ترساندن آنها و گاه ضرب و شتم   آنان، ربود 
همـان،  (گذارنـد  در برخي جوامع بدوي نام جديدي بر فرد آشنا شده مي      ). 76همان،  (كنند  سفيد مي 

كـه اكنـون بـه      آخرين مرحله، مراسم بازگشت نوآموز به ميان قبيله است، در حـالي           ). 74 و   71ـ70
. ردي آشنا شده تبديل شده استف

هاي سرّي، نوآموز بـا گذرانـدن مراحلـي ويـژه و قـراردادي، بـه                در آشناسازيِ ورود به انجمن    
. شودوارد مي...) هاي مخصوص زنان وانجمن(ها و مراتبي خاصانجمن

تـر از آشناسـازي سـنّ بلـوغ     هاي شمني و نيز آشناسازي جادوگري شكلي پيـشرفته      آشناسازي
ي بلـوغ را    هايي چون گذر به دوره    ها نوآموز فردي است كه قبالً آشناسازي       در اين آشناسازي   .است

هايي چون احضار ناگهاني، فراخـوان يـا        ها نوآموز به شيوه   در اين نوع آشناسازي   . سپري كرده است  
). 73: 1382اليـاده، (شود ل موروثي حرفه، تصميم شخصي و يا تمايل قبيله انتخاب مي  انتخاب، انتقا 

برخورد : اي غيرعادي است، مثل   منظور احضار ناگهاني، جادوگر شدن يا شمن شدن از طريق حادثه          
شـود  صاعقه يا پايين افتادن از درختي بلند كه با اين حادثه فرد به يك شمن يا جـادوگر بـدل مـي        

نزوا در جنگل يا    هاي شمني، عالوه بر دوري نوآموز از خانواده و ا         در آشناسازي ). 174: 1368الياده،(
باور بـدويان  . رودآور به حالت خلسه فرو مي     اي خلسه كلبه، نوآموز معموالً با خوردن يا نوشيدن ماده       

جـا ارواحِ نيـك يـا    يابد و در آن   بر اين است كه نوآموز در حالت خلسه به آسمان يا دوزخ انتقال مي             
. كننـد عضا و گوشت او را از هم جدا مي        كنند و تمام ا   اهريمني او را با خشونت تمام قطعه قطعه مي        

سپس . كندي هر نوع بيماري، عضوي از او را از بدنش جدا مي       آموز، روح ويژه  در حين مثله شدنِ نو    
پس از خارج شدن از اين خلسه، . كنندها و ديگر اعضاي بدن او را با هم تركيب مي  دوباره استخوان 

 مقام شمني رسيده است؛ يعني هم تـوان جـادوگري و      كه به گردد، در حالي  به دنياي خودش باز مي    
در ). 182ـــ177: 1368 و اليــاده،238ـــ208: 1387اليــاده،(هــا را دارد هــم تــوان شــفاي بيمــاري

 رفـتن از درخـت نمـايش داده    صـورت بـاال  هاي شمني تصور عروج به آسمان معموالً به       آشناسازي
ها سرپرسـتي   در تمام آشناسازي  ). 185و184و176: 1368 و الياده،  215ـ  213: 1387الياده،(شود  مي

سـاالن قبيلـه    اين افراد از بزرگـان، جـادوگران و كهـن         . ي راهنمايان است  و انجام مراسم بر عهده    
هستند كه حافظ آداب و رسوم عرفي و مذهبي قبيله هستند و آنها را از نسلي به نسل ديگر منتقـل     

سفيدان قبيلـه، معمـوالً خـدايان، ارواح نياكـان و           ريشدر قبايل بدوي عالوه بر بزرگان و        . كنندمي
. دهندي راهنمايان قرار ميديگر نيروهاي برتر را نيز در زمره
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در تمام اين موارد، يك وجه مشترك وجود دارد و آن انتقـال از وضـعيتي بـه وضـعيت ديگـر                      
پـذير بـود و   ندد او امكـا در باور كهن، اين انتقال تنها در صورت مرگ آيينيِ فرد و تولّد مجـ   . است

در » نبومـودو «ي در قبيلـه . ي او بـود آشناسازي، آييني براي كشتن نمادين نوآمـوز و تولّـد دوبـاره        
مرگ ). 680: 1389بيتس و پالگ،  (شد  ناميده مي » جايگاه مرگ «آفريقا، اردوگاه مراسم آشناسازي     

باور جوامع بـدوي بـر ايـن        . گيرديفرسا انجام م  هايي سخت و گاه طاقت    ي آزمون نمادين به وسيله  
نوآمـوز را   ...) خدا يا خدايان قبيلـه، هيـوال، كروكوديـل و         (است كه در مراسم آشناسازي موجود برتر      

ي تاريـك،   صورت اقامت نوآمـوز در بيـشه      اين بلعيده شدن به   ). 192و45و44: 1368الياده،(بلعد  مي
اين اقامت ممكن است چنـد هفتـه و يـا           . ودشكلبه يا محلّي به شكل جانور بلعنده نمايش داده مي         

). 83و76ـ75همان، (بيشتر طول بكشد 
ميـرد و   شود و به اصطالح مـي       با مرگ آييني، نوآموز از وضعيت پيش از آشناسازي خارج مي          

در . شـود گيرد؛ به عبارت ديگر، در وضعيت و نقـش جديـدي متولّـد مـي       در وضعيتي جديد قرار مي    
گـاه نوآمـوز در اثـر    ). 151و74و71ــ 70همـان،  (گزينند  براي نوآموز برميبرخي جوامع نام جديدي  

همـان،  (كنـد   ها و اعمال آشناسازي زبان قبلي و حتّي مناسبات خانوادگي را نيز فراموش مـي              آموزه
صـورت  ها اعمالي نمادين هستند تا وانمود شود كه نوآموز كـشته شـده و بـه   تمام اين ). 85و75ـ74

خدا يـا خـدايان قبيلـه، هيـوال،         (بدويان معتقدند كه موجود بلعنده    . لّد شده است  فردي آشنا شده متو   
نوآموز كه به زعم بدويان تازه متولّـد شـده     . دهدنوآموز را با استفراغ كردن پس مي      ...) كروكوديل و 

هـا، سـكوت و يـا خـم         نوآموز با كارهايي چون بستن چشم     . است، اكنون در حالت جنيني قرار دارد      
). 48همـان،   (دهـد   به سوي زمين و نگاه كردن به زمين حالت جنينيِ خود را نشان مـي              كردن سر   

يعنـي همچـون   ) 47همـان،  (ممكن است خودش نيز غذا نخورد بلكه نگهبانش بـه او غـذا بدهـد               
ويژه نوزادي است كه خودش به تنهايي قادر به غذا خوردن نيست و بايد ديگري به او غذا بدهد، به                  

امر به معنـاي نگهـداري      اين  ). 139همان،  (كند  يل يك زن از نوآموز نگهداري مي      كه در برخي قبا   
ي انزوا گيرد كه نوآموز دوره اي انجام مي  اين نگهداري در كلبه   . مادر از كودك تازه متولّد شده است      

كند، گويي كه نوآموز به رحم مادر بازگشته است و غذا از طريق مـادرش بـه او              را در آن سپري مي    
صورت نمادين تولّد مجـدد نوآمـوز از        در مراسم آشناسازيِ آكيكويوهاي شرق آفريقا نيز به       . رسدمي

). 798ـ797: 1383فريزر،(شود مادرش نمايش داده مي
انگيزي تمام ابعـاد      الگوي آشناسازي تنها مختص به جوامع بدوي نيست بلكه به طرز شگفت           

هـاي مهـم تبلـور      آثار ادبي يكـي از زمينـه      . ه است فكر و زندگي بشر را تحت شعاع خويش درآورد        
در ايـن نوشـتار در   . اي برخوردارنـد از اين ميان، آثار حماسي از جايگاه ويژه . الگوي آشناسازي است  
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پيِ آن هستيم تا ساختار آشناسازي را از دو داستان شاهنامه كه به عنوان نمونه انتخاب شده اسـت،   
.  استخراج كنيم

پسران فريدون با دختران سرو شاه داستان ازدواج 
فريدون پـس از    . حاصل ازدواج فريدون با شهرناز و ارنواز تولّد سه پسر بود          : ي داستان خالصه

تولّد پسران، نامي بر آنان نگذاشت و مدتي بعد، يكي از پيشكارانش به نام جندل را مـأمور كـرد تـا       
 فريدون به جندل گفته بود كه اين سه دختر بايد   .سه دختر زيبارو را بيابد تا به عقد پسرانش درآورد         

جنـدل پـس از جـستجوي بـسيار، خبـردار شـد كـه سروشـاه،                . از يك پدر و مادر و فاقد نام باشند        
جنـدل بـه حـضور سروشـاه رفـت و دختـرانش را              . فرمانرواي يمن، دختراني بـا ايـن شـرايط دارد         

انتقـام فريـدون، بـا ايـن درخواسـت          سروشاه از روي ناچاري و از ترس خـشم و           . خواستگاري كرد 
پس از آمدن پـسران بـه يمـن،         . موافقت كرد و از جندل خواست كه پسران فريدون به يمن بيايند           

سرو شاه با نيرنگ و جادويي كه به كار بست، نتوانست آنان را از پاي درآورد و به ناچار دخترانش را    
ان، آنان با فريدون كه در كالبد اژدها راه را بر           در بازگشت پسران همراه با دختر     . به عقد آنها درآورد   

در بازگـشت بـه     . آنان بسته بود، رويارو شدند و توانستند اين آزمون را با موفقيت پشت سر بگذارند              
. نزد فريدون، در مراسمي هم پسران و هم دختران صاحب نام شدند

ها ـ شخصيت1ـ4
) ايرج و سلم و تور(پسران فريدون: ـ قهرمان1
شاه يمن » سرو«: ـ ضد قهرمان2
ل فريدون و جند: ـ ياريگر قهرمان3
فرماندهان و درباريان سرو شاه : ـ ياريگر ضد قهرمان4
فريدون : ـ فرستنده5
سرو شاه : ـ مانع6
سرو شاه : ـ فريبكار7
ايرج و سلم و تور : ـ فريفته8
دختران سرو شاه : ـ شاهزاده خانم9
ل جند: ـ واسطه10

ـ كاركردها 2ـ4
).98/1: 1386فردوسي،(ل به فريدون در مورد سه دختر سرو شاه خبر دادن جند: ـ خبر دادن1
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).97/1ـ98همان، (درخواست سرو شاه مبني بر ديدن پسران فريدون : ـ درخواست2
؛ )95/1ــ 96همـان،  (ي سرو شاه با ازدواج دخترانش با پسران فريـدون  مخالفت اوليه : ـ نهي 3
). 96/1ـ97همان، ( فرماندهان سرو شاه با تن دادن به درخواست فريدون مخالفت
). 102/1ـ103همان، (مجبور شدن سرو شاه به پذيرفتن درخواست فريدون : ـ نقض نهي4
). 98/1ـ100همان، (فريدون پسرانش را نزد سرو شاه فرستاد : ـ فرستادن5
). 100/1همان،(سفر پسران فريدون از ايران به يمن : ـ سفر6
همـان،  (ي سرو شاه براي از ميان بردن پسران فريدون          افسون و جادوي فريبكارانه   : ـ فريب 7
101/1 .(
همـان،  (ي پـسران  وسـيله آزمون از هم تشخيص دادن دختران كوچك يا بزرگ به         : ـ آزمون 8
اي آميز آزمون سرما و يخبندان كـه جـادوي سروشـاه بـر        ؛ پشت سر گذاشتن موفقيت    )100/1ـ101

؛ موفّقيت در آزمون رويـارويي بـا اژدهـا در مـسير         )101/1همان،  (ازميان بردن پسران فريدون بود      
). 103/1ـ104همان، (بازگشت 
). 102/1ـ103همان، (ازدواج پسران فريدون با دختران سرو شاه : ـ ازدواج با دختر9
). 104/1مان، ه(بازگشت پسران همراه با دختران سرو شاه به ايران : ـ بازگشت10
فريدون پس از آنكه پسرانش را سزاوار شاهي ديد، به فراخور لياقتشان ممـالكش              : ـ پاداش 11

). 107/1همان، (را ميان آنها تقسيم كرد و هر سه پسر پادشاه شدند 

ـ ساختار داستان 3ـ4
ادن فرستد و اين شكل ديگري از فرست     فريدون پسرانش را به سرزمين يمن نزد سرو شاه مي         

در طرح اصلي داستان سرو شاه هيواليي افسونگر اسـت كـه            . نوآموزان به نزد هيوالي بلعنده است     
رفتن نوآموزان از ايران . ل راهنماي سه پسر استدر اين آزمون جند. سه دختر زيبارو را بلعيده است     

 از جهـان    به يمن شكل ديگري از رفتن از روي زمين به جهان زيرين يا جهان مردگان و يا رفـتن                  
ال، سرما و يخبندان و هاي طرح سؤنوآموزان پس از گذارندن آزمون  . روشني به جهان تاريكي است    

. انـد كه سه دختر سرو شاه را با خود آوردهگردند، در حالي  رويارويي با اژدها سرانجام به ايران باز مي       
ن سرما و يخبنـدان صـورت     ويژه گذراندن آزمو  و به ) جهان مردگان (= هايي در يمن  گذراندن آزمون 

ايـن سـه    . ل راهنمايان اين سه نوآموز هستند     فريدون و جند  . ديگري از مرگ آييني نوآموزان است     
پسران فريـدون   . گذارندي مردانگي و قهرماني قدم مي     هاي دشوار به مرحله   پسر با گذراندن آزمون   

هـاي آشناسـازي در   در آيين. شتندتنها زماني صاحب اسم شدند كه با موفّقيت از يمن به ايران بازگ           
برخي قبايل بدوي نيز هنگام اتمام آشناسـازي و بازگـشت نوآمـوز بـه قبيلـه، نـام جديـدي بـر او                        
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گذاشتن نام جديد به معناي گذار نوآموز از مرحلـه نقـص و             ). 74 و   71ـ70: 1368الياده،(گذارند  مي
. تـوان ديـد  زي دختران را نيـز مـي   در اين داستان آشناسا   . ضعف به مرحله پختگي و قهرماني است      

توانـد بـا آنهـا ازدواج كنـد، صـورت          زندگي سه دختر زيبارو در قصر سرو شاه طوري كه كسي نمي           
معناي بلعيده شدن دختـران نوآمـوز و   ي اژدهاست و اين بهديگري از اسارت دختران زيبارو در قلعه      

هـاي دشـوار و    شاه و گذراندن آزمـون رفتن پسران فريدون به كاخ سرو     . انزواي آنها از جامعه است    
ي اژدهـا و آزادسـازي دختـران    سرانجام آوردن اين دختران به ايران، همان حركت قهرمان به قلعه        

اند كه اين نيز به معناي اتمام آشناسـازي         گذاري نشده اين دختران تا زمان آمدن به ايران نام       . است
. دختران و گذاشتن نام بر آنهاست

اپور ذواألكتاف به روم داستان رفتن ش
اخترشناسان به شاپور ذواألكتاف خبر دادند كه رنج و مشقّت فراواني برايش        : ي داستان خالصه
جـا  كه از اوضاع روم خبردار شود، در لباس بازرگانان به آن          مدتي بعد شاپور براي اين    . رخ خواهد داد  

بـه دسـتور قيـصر،    . ر را تشخيص دادندجا هويت شاپودر آن. او در روم به مهماني قيصر رفت  . رفت
همـسر قيـصر نيـز مـسئوليت        . شاپور را در چرم خر دوختند و او را در سراي زنـان زنـداني كردنـد                

قيـصر در ايـن مـدت بـا اسـتفاده از فرصـت              . نگهداري از شاپور را به كنيز ايراني األصلش سـپرد         
 وضع شاپور بسيار ناراحت شد و به او در روم، كنيزك با ديدن حال و. آمده، به ايران يورش بردپيش

شاپور پس از آزاد شدن، همراه با كنيزك از روم گريخت و پس از              . كمك كرد تا از اسارت آزاد شود      
اش، سپاه روم را شكست داده، قيـصر روم را اسـير            بازگشت به ايران و گردآوردن لشكريان پراكنده      

. كرد و باج و خراج فراواني از روميان گرفت
ها ـ شخصيت1 ـ5
شاپور : ـ قهرمان1
قيصر روم : ـ ضد قهرمان2
كنيزِ همسرِ قيصر، دهقان رومي، زن و مرد باغبان، موبدان موبد، لشكريان            : ـ ياريگر قهرمان  3
شاپور 
نديم قيصر كه ساالر بار بود، همسر قيـصر، لـشكريان قيـصر، يـانُس،        : ـ ياريگر ضد قهرمان   4

مادر قيصر 
 كنيزِ همسرِ قيصر روم :ـ شاهزاده خانم5
كنيزِ همسرِ قيصر روم : بخشـ نجات6

ـ كاركردها 2 ـ5
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شناسان به شاپور خبر دادند كه رنجي بـزرگ بـراي او پـيش خواهـد آمـد          ستاره: ـ خبر دادن  1
). 300/6: 1386فردوسي،(

ـ    شاپور از زيردستانش خواست تا كاروان     : ـ درخواست 2 ار و هايي از شـتر را فـراهم آورنـد و دين
).  301/6همان، (جواهرات فراواني بر آنها بار كنند تا در لباس بازرگانان به روم برود 

). همان(سفر شاپور از ايران به روم : ـ سفر3
). 319/6و326همان، (نبرد شاپور و لشكريانش با روميان : ـ آزمون4
). 303/6همان، (اسارت شاپور در روم : ـ اسارت5
 و 332/6همـان، ( گريختن شـاپور از روم همـراه بـا كنيـزك و ازدواج بـا او      :ـ ازدواج با دختر  7
308/6 .(
). 308/6همان، (بازگشت شاپور به ايران همراه با كنيزك : ـ بازگشت8
). 330/6ـ331 و 323/6ـ324همان،(گرفتن باج و خراج فراوان از روميان : ـ پاداش دادن9

ـ ساختار داستان 3 ـ5
سفر شاپور از ايران بـه روم، سـفر         . توان يافت وي كاملي از آشناسازي را مي     در اين داستان الگ   

گويي كرده بودند كـه شـاپور گرفتـار         پيش از اين، اخترشناسان پيش    . قهرمان به محل آزمون است    
اين عنـصر ناشـي از سـاختار داسـتان     . رودرنج بزرگي خواهد شد اما با وجود اين، شاپور به روم مي           

كه نوآموز كشته خواهد شد، او را به جايگـاه آزمـون            هاي آشناسازي با تصور اين    ييناست؛ زيرا در آ   
در روساخت داستان، رفتن شاپور به روم براي آن است كه بفهمد در روم چه خبر اسـت         . فرستندمي

ايـن عنـصر روسـاختي      . پر واضح است كه اين تصميم كـامالً نـامعقول اسـت           ! كندو قيصر چه مي   
در . و ناشـي از سـاختار داسـتان اسـت         ) جايگـاه آزمـون   (= رفتنِ منفرد شاپور به روم    توجيهي براي   

تواند به اين معنا باشد   ساختار داستان اسارت نوآموز به دست قيصر روم و دوختن او در چرم خر، مي              
اسارت شـاپور در    . ي مرگ آييني اوست   اين مرحله، مرحله  . كه هيوالي بلعنده نوآموز را بلعيده است      

شـكل ديگـري از     ) 303/6همـان،   (ويژه دوخـتن او در چـرم خـر          م و بردن او به سراي زنان، به       رو
ي شـاپور در  حالت خميـده و چنبـرزده   . بازگشت نوآموز به حالت جنيني و زندگي در رحم مادر است          

. ي جنين در داخل رحم مادر اسـت       يادآور حالت خميده و چنبرزده    ) 305/6همان،  (داخل پوست خر    
ي محلِّ اسارت شاپور به كدبانوي قيصر و نگهداري يك كنيز از شاپور به همـان                كليد خانه سپردن  

طور كه در رحم، غذا از همان. شودبازگشت نوآموز به حالت جنيني و زندگي در رحم مادر مربوط مي   
شـود و يـك كنيـز بـه او آب و غـذا        رسد، شاپور نيز در چرم خر دوخته مي       طريق مادر به جنين مي    

ي كنيزك به خاطر اسارت و رنج شاپور صورت ديگري از گريه            گريه). 303/6ـ304همان،  (دهد  مي
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بيرون آمدن شاپور از پوست خر به كمك كنيزك و با اسـتفاده از              . خاطر مرگ آييني نوآموز است    به
س از  نوآموز پ . ي نوآموز و بيرون آمدن از رحم مادر است        به معناي تولّد دوباره   ) 306/6همان،  (شير  

نبـرد شـاپور و لـشكريانش بـا روميـان           . گـردد گذراندن مراحل آشناسازي دوباره به ايران بـاز مـي         
. نيز بخش ديگري از آزمون آشناسازي اوست) 318/6ـ 326همان،(

ساخت ژرف
هر دو داستان   . ساخت مشتركي نيز برخوردارند   ها عالوه بر ساختار مشترك، از ژرف      اين داستان 

يلي نريمان يا ايزدي ورجاوند اژدها يا ديو «. ي اژدهاكشي هستندا متأثّر از اسطوره ي م مورد مطالعه 
ي تـرين گونـه  اين سـاده . كنداوژند و آنچه را كه در بند اژدها گرفتار است، رها مي  اژدهافشي را مي  

ر هـاي گونـاگون د  شـمار و گـزارش  هاي بي ي اژدهاكشي است كه از ديرباز تا امروز به گونه         افسانه
: 1378سـركاراتي، (» .هاي مردمان تقريباً سراسر جهان بـازگو شـده اسـت          اساطير و حماسه و قصه    

آورد و باعـث  ها را به اسارت خـويش درمـي    ي اژدهاكشي، اژدها آب   ي اسطوره در شكل اوليه  ) 237
صـورت اژدهـايي  زا را بـه در برخي اساطير ابرهاي سياه و بـاران . شودخشكي و ستروني طبيعت مي    

در . پـردازد ها را در خود زنداني كرده است و ايزدي ارجمند به نبرد با اژدها مياند كه آبتصور كرده 
شـوند و بـار ديگـر      ها آزاد مي  شود و در نتيجه، آب    اين نبرد سهمگين اژدها به دست ايزد كشته مي        

همـان،  (اطير ايراني    در اس  16اوشهنبرد ايزد مهر با ديو اپ     . گرددسرسبزي و نشاط به طبيعت باز مي      
از ايـن دسـته اسـاطير       ) 482ــ 481: 1375بهـار، ( در اساطير هندي     18 با ورتره  17و نبرد ايندره  ) 238

هـايي در   بعدها به موازات تحوالت فردي و اجتمـاعي زنـدگي بـشر، دگرگـوني             . شوندمحسوب مي 
ي جـاي عنـصر     هاي اژدهاكشي نيز عناصر ديگـر     وجود آمد و در اسطوره    ساخت و روايت اساطير به    

. را گرفتند» آب«
ي كننـده   اهميت گاو در زندگي كشاورزيِ انسان، با داشتن خصلت زايش و باروري كه تأمين             

هاي مبتني بـر اژدهاكـشي عنـصر        غذا و مايحتاج انسان نيز هست، باعث شد كه در برخي اسطوره           
 كـه معـادل فريـدون در    19اي هندي ـ ايراني تريتـه  در اسطوره. را بگيرد» آب«جاي عنصر » گاو«

 و به هالكت رساندن آن، گاوهايي را   20اساطير ايراني است، پس از نبرد با اژدهايي به نام ويشوروپه          
سـير زمينـي شـدن    ). 185: 1379رستگار فـسايي،  (كند  كه اژدها در غاري پنهان كرده بود، آزاد مي        

ين مرحله اژدها به جـاي اسـارت   در ا. هاي اژدهاكشي را دچار تغييرات ديگري كرد      اساطير، اسطوره 

١٦. Apaoša
١٧. Indra
١٨. Vrtra
١٩. Trita
٢٠. Višvarupa
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آورد و قهرمان پس از نبردي سـخت بـا          هاي زيبارو را به اسارت خويش درمي      ها، شاهزاده خانم  آب
اي متعلـق بـه     در اسـطوره  . كنـد كند و معموالً بـا او ازدواج مـي        اژدها و كشتن آن، دختر را آزاد مي       

هـاي تيـزش زنـان و دختـران و     لي سرخپوست هوپي در آمريكا، غولي دهـشتناك بـا چنگـا    قبيله
كه روزي تا اين. خوردداشت و مي  كرد و آنها را در ابرها نگه مي       دزديد و پرواز مي   عروسان را مي  تازه

روشن زاد به دنبال همسرش به خانه غـول در ابرهـا            . ربايد را مي  21زادهمسر قهرماني به نام روشن    
اتي ديگـر توانـست غـول را از پـاي درآورد و     هايي متعدد، به كمك موجـود   رود و پس از آزمون    مي

صورت ها در ابر بهدر اين اسطوره اسارت آب). 288ـ 283: 1388ارداز و اُريتز،  (همسرش را آزاد كند     
. اسارت دختر در ابر آمده است

ساخت هر دو صورتي تغيير يافته در ژرف    هاي مورد بررسي ما نيز طرح اژدهاكشي به       در داستان 
ايرج (در داستان ازدواج پسران فريدون با دختران سرو شاه، رفتن پسران فريدون         .  است داستان آمده 
به كاخ سرو شاه در يمن براي ازدواج با دختران او، صورتي ديگر از رفتن قهرمانان به          ) و سلم و تور   

د كنـ سرو شاه سعي مـي    . قلعه يا جايگاه اژدها براي آزاد كردن دختراني است كه اسير اژدها هستند            
صورت در اين داستان، نبرد با اژدها به. با توسل به جادو مانع از ازدواج سه قهرمان با دخترانش شود

در پايـان، هـر   . هاي جادويي سرو شاه آمده اسـت ها و نيرنگآميز آزمون پشت سر گذاشتن موفّقيت   
. كنند آزاد ميها هستند، از اسارت اژدهاسه قهرمان با موفقيت سه دختر زيبارو را كه نماد آب

همچنين در داستان رفتن شاپور ذواألكتاف به روم، رفتن شاپور به كاخ قيصر شـكلي ديگـر از                  
قهرمـان  . اسـت ) كنيزك ايرانيِ كـاخ قيـصر     (= ي اژدها براي آزادسازي دختر    رفتن قهرمان به قلعه   

خت داستان است؛ زيرا    سادادن اصالت ايراني به كنيزك متأثّر از ژرف       . كنددختر را از اسارت آزاد مي     
ي اژدها براي آزادسـازي دختـر   حركت قهرمان ايراني به كاخ قيصر متأثّر از حركت قهرمان به قلعه      

صورت نبرد شاپور و لشكريانش با لشكريان قيصر، اسـير       نبرد قهرمان با اژدها و كشتن آن به       . است
. كردن قيصر و مردن او در زندان شاپور آمده است

نتيجه
ي فردوسي در مقايسه با آثاري چون ايلياد، اديسه و رامايانـا از يـك سـير روايـي          هنامه     شا

هاي شاهنامه  توان انسجام بنياديني را در داستان     كامالً منسجم برخوردار نيست اما با وجود اين، مي        
 بـا  هـاي شـاهنامه، دو داسـتان   در اين نوشتار براي نشان دادن ساختاري بنيادين در داسـتان      . يافت

هايي كامالً متفاوت؛ يكي از بخش موسوم به اسـاطيري و ديگـري از بخـش موسـوم بـه           روساخت
ي منسجم روايي وجـود نـدارد و حتّـي          ميان اين دو داستان هيچ رابطه     . تاريخي انتخاب شده است   

شناسـي ايـن دو داسـتان و   اي ميان آنها برقرار كـرد امـا ريخـت   اي نَسبي يا سلسلهتوان رابطه نمي

٢١. Son of light
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دهد كه دو داستان مذكور از سـاختاري مـشترك برخوردارنـد و هـر     بررسي ساختاري آنها نشان مي  
، )جامعـه (نوآمـوز از خانـه      ) دور شـدن  (دور كـردن    . دوي آنها مبتني بر ساختار آشناسـازي هـستند        

هاي مختلف، اسارت نوآموز و سـرانجام       نوآموز به سرزميني دورتر، گذراندن آزمون     ) رفتن(فرستادن  
.ها را از طرح آشناسازي برخوردار كرده استبازگشت او، از كاركردهاي مهمي است كه اين داستان

وجود سـاختار و    . كشي است ي اژدها ساخت هر دو داستان متأثّر از اسطوره      از سوي ديگر، ژرف   
ها بر اسـاس طرحـي ذهنـي و    دهد كه اين داستانساخت مشترك در اين دو داستان نشان ميژرف
ظاهر تاريخي نيـز در قالـب ايـن طـرح ذهنـي        اند، طوري كه يك داستان به     ودآگاه شكل گرفته  ناخ

در اين بررسي، الگوي آشناسازي طرحي ذهني است كه به ساختار دو داسـتان مـورد                . درآمده است 
.   بررسي ما شكل داده است

منابع
، اي سرخپوستان آمريكا  هها و افسانه  اسطوره) 1388(ارداز، ريچارد و آلفونسو اُريتز    . 1
.  چشمه: پور، چاپ چهارم، تهراني ابوالقاسم اسماعيلترجمه
؛ رازهـاي زادن و دوبـاره زادن،        هـا نمادهـاي آشناسـازي     آيـين )1368(الياده، ميرچا . 2
.  آگه: ي نصراهللا زنگويي، چاپ اول، تهرانترجمه
.  علم:  منجم، چاپ سوم، تهراني رؤيا، رؤيا، راز، ترجمهاسطوره)1382(الياده، ميرچا. 3
ي محمـدكاظم مهـاجري،     ، ترجمـه  شمنيسم؛ فنون كهن خلـسه    )1387(الياده، ميرچا . 4

.نشر اديان: چاپ اول، قم
.  آگه: ، چاپ اول، تهرانپژوهشي در اساطير ايران)1375(بهار، مهرداد. 5
حـسن ثالثـي،   ي م، ترجمـه شناسي فرهنگيانسان)1389(بيتس، دانيل و فرد پـالگ     . 6

.علمي: چاپ هشتم، تهران
اي، ي فريـدون بـدره    ، ترجمـه  هاي پريان شناسي قصه ريخت) 1368(پراپ، والديمير . 7

. توس: چاپ اول، تهران
ي ، گـردآوري و ترجمـه  هاي پريـان هاي تاريخي قصهريشه)1371(پراپ، والديمير . 8

. توس: اي، چاپ اول، تهرانفريدون بدره
دفتر : ، چاپ اول، تهران   ي فردوسي و شاهنامه   نامهشناخت)1384(ليلدوستخواه، ج . 9
.هاي فرهنگيپژوهش
. توس: تهران، چاپ اول،اژدها در اساطير ايران)1379(رستگار فسايي، منصور. 10
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، »ي ايـران  پهلوان اژدركـش در اسـاطير و حماسـه        «)1378(سركاراتي، بهمن . 11
249 ـ 237قطره، صص : ارسي، چاپ اول، تهرانگزيده مقاالت ف: هاي شكار شدهسايه

: ، تصحيح جالل خـالقي مطلـق، چـاپ اول، تهـران           شاهنامه)1386(ي، ابوالقاسم فردوس. 12
. مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي

ي كـاظم   ، ترجمـه  )پژوهشي در جـادو و ديـن      (ي زرين شاخه)1383(جيمز جرج ،  فريزر. 13
. گهآ: فيروزمند، چاپ اول، تهران

ي نامـه، دانـشكده   ي كـاوش  ، فـصلنامه  »ساختار فنّي شاهنامه  «)1387(مالمير، تيمور . 14
224 ـ 199،  صص 16زبان و ادبيات، دانشگاه يزد، سال نهم، شماره 

ي بـزرگ علـوي، چـاپ پـنجم،         ، ترجمـه  ي ملّي ايران  حماسه)1379(نولدكه، تئودور . 15
: ، چـاپ دوم، تهـران  ي بر انديشه و هنر فردوسي    درآمد)1383(حميديان، سعيد . نگاه: هرانت

.ناهيد
ي ، ســاختار و قالــب، ترجمــهشــاهنامه فردوســي)1374(هــانزن، كــورت هــاينريش. 16

. فرزان روز: كيكاووس جهانداري، چاپ اول، تهران
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****محمدشا محمدشايفدكتر 

فردوسي در آثار اليق شيرعلي» شاهنامه«يادكرد 
چكيده
گو محسوب شده، با توانمندي معنوي و فردوسي از زمرة بزرگترين سخنوران فارسيابولقّاسيم 

ــيم خــرد و دانــش را فــتح كــرده اســت  ــسرايي اقّل ــشمندان و . هنــر واالي داستان معروفتــرين دان
. انـد بت و اخالص سخن گفته    -با موهب » شاهنامه«گزندش  سنجان بابت فردوسي و كاخ بي     سخن

فردوسي شاعر همه كس و همه جاست، هم    «: راني سعيد نفيسي فرموده   از جمله اديب و دانشمند اي     
در رزم جاي دارد، هم در بزم، هم معلم اخالقّ است، هـم مـصور رزايـل و پـستيهاي آدمـي، هـم                        

.»انگيز اندووهزودايانديشه و اندرزگووي خردمند است و هم داستانسراي فرحموتفّكير صاحب
نظـر   در آن را خداوندگارش بهر مردم بيـداردل و صـاحب           نظيريست، كه گنجينة بي » شاهنامه«

دانشمند . بخش و سودمند انجام دهندسخاوتمندانه باز نموده و خواسته است، كه از آن استفادة ثمره      
 فارسـي را پرتـوي از تجلّـي نبوغـغ     16-1شناختة انگليس ادوارد برون نظم حماسـي عـصرهاي خ         

ر كرده است، كه در اين عصرها سخنوري نبوده، كـه از  فردوسي و حماسة مووهتشم اوو دانسته، ذك  
.برخووردار نگرديده باشد» شاهنامه«فيض 

. فردوسي، شعر معاصر تاجيك، اليق شيرعلي:كليد واژه ها

مقدمه
، »سـامنامه «،  »گرشاسـپنامه «به عرصة ادبيـات همـين دوره آمـدن چنـدين داسـتانها امثـال                

و يـادكرد  » شـاهنامه «نفـوذ و تـأثير    .  شهادت سخنهاي بااليست   ه  يرو غّ » برزونامه«،  »نامهبيژن«
. رسدفردوسي نه تنها در ادبيات تا انقّيالبي تاجيكان، بلكه در ادبيات معاصر نيز فراوان به چشم مي

هاي استاد صدرالدين عينـي     و ذكر فردوسي در ادبيات جديد ما از نوشته        » شاهنامه«برداشت از   
ــاز گرديــده، در همــ ، »تــاج و بيــرقّ«و » جنــگ آدم و آب«ان دوره نوشــته شــدن داســتانهاي آغّ

ابولقّاسيم الهـوتي رووه و آهنـگ فردوسـيانه را بـه خـاطر              » كاوة آهنگر «و ليبريتّاي   » مردستان«
سخنوران بعدي تا امرووز از مهمترين غّايه و مضمونها، طرز افادة آبرزها، اصـول نگـارش                . آوردمي

.اندتهاين پير خرد سود برداش

 استاد دانشگاه دولتي خجند، تاجيكستان*
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ذوق تاجيك اليق شيرعلي از زمرة دلباختگان شعر ناب فارسـي،           گفتار و صاحب        شاعر نادره 
اليـق از  . چون غّواسـي دور جـسته اسـت   » شاهنامه«كالم موزون فردوسي بوده، در بهر ناپيداكنار   

ص يـاد  آورش بـه افتخـار و اخـال     پرور و نـام   گزندش، قّهرمانان وطن  ، كاخ بي  »داناي طوسي «اسم  
:داندبردار آنها ميعلمكرده، خويش را وارث و 

ل فريدونيم،ــو از نســچ
.از يك ريشه، يك خونيم

اووشيم،ـو از خون سيــچ
.مـاغّوشيــدان همــجاوي

ا ماست،ـدرفش كاويان ب
.استـا مــان بــرّ آريــف

 بـه مـرگ هفـده    گرية كـاوه «، »غرور رستم«، »رووه رخش«هاي اليقق شعرهاي ميان نوشته 
، »آخـرين جنـگ رسـتم   «، »فردوسـي و تيمـور  «، »نوهة تهمينه بـر مـرگ سـووهراب       «،  »پسرش

انديـشة  بـه   . اندرا سازمان داده  »  شاهنامه«الهام از   «سلسلة  » كاريز فردوسي «،  »وصيت فردوسي «
ن اليقق قّهرمانان آفريـدة فردوسـي پيونـدگر تـاريخ و تمـدن ديـرووز و امـرووز و فـرداي مردمـا                      

هاي ناگشادة دل خويش، رذيلي شاعر با آوردن سيماهاي افسانوي دردهاي زمانه، اقّده      . زبانندفارسي
منش و اهريمن پيشه را افشا سـاخته موقّابيـل ايـشان سـيماي رسـتم و                 -و پستينتي افراد زههاك   

اليــق در . گــذارداســفنديار، فريــدون و كــاوه را همچــون فاتحــان نكــووي از بــدي و رذالــت مــي
در شـعر   . الهام گرفته، آن را با اصول طرز به خود خاص نگاشـته اسـت       » شاهنامه«هايش از   ريدهآف
در برابر يادكرد نادالتيهاي دوران زههـاك شـاعر مـردم را بـه              » گرية كاوه به مرگ هفده پسرش     «

. حسابدوحدت و اتّحاد دعوت نموده، آزادي را بهترين نعمت زميني مي
شاعر از سربلندي و شهامت، ناترسي و قّوييرادگي و متانت و غّورور     » غرور رستم «      در شعر   

دانـد، كـه حتّـي شـاه     رستم پهلوان ياد كرده، اوو را صفدر و لشكرشكن، پشتيبان و حامي وطن مي            
.نزدش عاجز است
ام،داوت شيطان شكستهـمن گردن ع

.اممنّ مووهرة سياست شاهان شكسته
ام،وز بودهابدار خود فيروـرز تــا گـــب

.امدار خود سندان شكستهــبا مشت آب
كين،رزم ودشتدرخودشكستبيرووهبا
.امگ اسارت رهاندهـاووس را ز چنــك
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او خود كسي نبود، كه باشد سزاي تخت،
ران نشاندمــد ايــه مسنـــا منش بــام.

د نمايـد و در برابـر ايـن         استاد اليقق توانسته، كه از مضامين آفريدة فردوسي اسـتفادة سـودمن           
دردهاي خويش را ضمن شكست دل رستم بعد مرگ سووهراب ابراز سازد و رووز مرگ جگربندش                

از زبـان رسـتم جهـان    . را براي تهمتن نخستين رووز شكست قّلب و اميد و باوري و اخالص خواند  
:نمايدپهلوان درد دل هزاران مردان صاحبقّل و صاحبفزيلت را چنين بيان مي

ا اين همه دالوري دانستم آقّيبت،ــ ب
.كُشددردي ميكُشد مرا، بيدردي نمي

شوم،ردانگيست هر كجا، فيرووز ميـم
.كُشدكُشد مرا، نامردي ميردي نميـم

هـاي تـاريخي از     هـاي خـويش ضـمن آوردن واقّيـه        انديشههمينگونه معنيسازيهاي بكر، بيان     
اليق هـم مثـل     . رسديق، كه ذكرشان باال رفت به چشم مي       رووزگار قّهرمانان در ديگر شعرهاي ال     

فردوسي بزرگ افتخار از وطن و دليرانش، تاريخ توالني و سنّتها، زبان پاك و شيوا و مـردم دليـر و                   
.نمايدخردپيشه و دانا مي

گارش را بـا كـالم زيبـاي فريـدون          -و خداوند » شاهنامه«  شهامت و شكووه، بزرگي و ابديت       
:نماييم ميمشيري خالصه

بناي كاخ سخنور را، كه سر كشيد بلند،
.»اران و آفتاب گزندـز ب«چ ــات هيــني

نه گوهريست، كه ارجش به كاستي افتد،
.رش بپووشاندـنه آتش است، كه خاكست

زار سال ديگر،ـد هــهزار سال ديگر، ص
.دن بجووشاندـشكووه شعرش خون در ب

» شـاهنامه « سرچـشمه و تهقّيقّـات مربـوط بـه     30ش از در جريان تأليف رساله از مطالـب بـي        
.فردوسي و شاعر معاصر تاجيك اليقق شيرعلي استفاده شده است

ابوالقاسم فردوسي از زمرة بزرگترين سخنوران فارسيگو محسوب شده، با توانمنـدي معنـوي و               
ــيم خــرد و دانــش را فــتح كــرده اســت  ــسرايي اقل ــشمند. هنــر واالي داستان ان و معروفتــرين دان

. انـد بت و اخالص سخن گفته    -با موهب » شاهنامه«گزندش  سنجان بابت فردوسي و كاخ بي     سخن
فردوسي شاعر همه كس و همه جاست، هم    «: از جمله اديب و دانشمند ايراني سعيد نفيسي فرموده        



مجموعه مقاالت
٢٧٧٤

در رزم جاي دارد، هم در بزم، هم معلم اخالق است، هـم مـصور رزايـل و پـستيهاي آدمـي، هـم                        
. »انگيز اندوهزودايانديشه و اندرزگوي خردمند است و هم داستانسراي فرحير صاحبموتفّك
نظـر  نظيريست، كه در آن را خداوندگارش بهر مردم بيـداردل و صـاحب            گنجينة بي » شاهنامه«

دانشمند . بخش و سودمند انجام دهندسخاوتمندانه باز نموده و خواسته است، كه از آن استفادة ثمره      
 فارسـي را پرتـوي از تجلّـي نبـوغ           16-1نگليس ادوارد برون نظـم حماسـي عـصرهاي خ         شناختة ا 

فردوسي و حماسة محتشم او دانسته، ذكر كرده است، كه در اين عصرها سـخنوري نبـوده، كـه از                    
. برخوردار نگرديده باشد» شاهنامه«فيض 

، »سـامنامه «،  »گرشاسـپنامه «به عرصة ادبيـات همـين دوره آمـدن چنـدين داسـتانها امثـال                
و يـادكرد  » شـاهنامه «نفـوذ و تـأثير     . شـهادت سـخنهاي بااليـست     . و غ » برزونامه«،  »نامهبيژن«

.  رسدفردوسي نه تنها در ادبيات تا انقالبي تاجيكان، بلكه در ادبيات معاصر نيز فراوان به چشم مي
د صدرالدين عينـي    هاي استا و ذكر فردوسي در ادبيات جديد ما از نوشته        » شاهنامه«برداشت از   

، »تــاج و بيــرق«و » جنــگ آدم و آب«آغــاز گرديــده، در همــان دوره نوشــته شــدن داســتانهاي 
ابوالقاسـم الهـوتي روح و آهنـگ فردوسـيانه را بـه خـاطر               » كاوة آهنگر «و ليبريتّاي   » مردستان«
ول نگارش اين سخنوران بعدي تا امروز از مهمترين غايه و مضمونها، طرز افادة آبرزها، اص    . آوردمي

در آثار نظمي ادبيات معاصر تاجيك تأثير آن در         » شاهنامه«در برابر تتبوع    . اندپير خرد سود برداشته   
به طريق نثر برگردانيدن يكچند داستانهاي . نثر ادبيات همين دور نيز احساس كامل پيدا كرده است 
بيـات پديـد آمـدن رمـان        زاده و بـه ميـدان اد      دالشوب از جانب اديب شـناختة تاجيـك سـاتم الـغ           

توانـست محبـت   » فردوسـي «زاده با آفريـدن رمـان      الغ. دليل قوي سخنهاي بااليست   » فردوسي«
در اين اثر ارتباط بـا   . اش ثابت نمايد  پايان مردم تاجيك را به اين سخنور نادربيان و آثار جاويدانه          بي
ستانها، ابياتي كـه بـه روزگـار و         هاي مختلف از دا   در موردهاي زيرين امثال آوردن پاره     » شاهنامه«

هاي معمـول دوران زنـدگي فردوسـي، آوردن انـدرزها از زبـان              دارد، استفادة واژّه  احوال شاعر اشاره  
. هاي بسيار ديگرشاعر و نكته

ذوق تاجيك اليق شيرعلي از زمرة دلباختگان شعر ناب فارسي، كالم           گفتار و صاحب  شاعر نادره 
اليـق از اسـم     . چون غواسي دور جـسته اسـت      » شاهنامه«ر ناپيداكنار   موزون فردوسي بوده، در به    

آورش به افتخار و اخـالص يـاد كـرده،          پرور و نام  گزندش، قهرمانان وطن  ، كاخ بي  »داناي طوسي «
:داندبردار آنها ميعلمخويش را وارث و 

ل فريدونيم،ــو از نســچ
.از يك ريشه، يك خونيم

ون سياووشيم،ـو از خــچ
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.دان هماغوشيمــاويــج
درفش كاويان با ماست،

.استـا مــان بـــفرّ آري
گريـة كـاوه بـه مـرگ هفـده          «،  »غرور رستم «،  »روح رخش «هاي اليق شعرهاي    ميان نوشته 

وصـيت  «، »آخرين جنگ رسـتم «، »فردوسي و تيمور«، »نوهة تهمينه بر مرگ سهراب   «،  »پسرش
انديـشة اليـق    بـه   . انـد را سـازمان داده   »  شاهنامه «الهام از «سلسلة  » كاريز فردوسي «،  »فردوسي

شاعر . زبانندقهرمانان آفريدة فردوسي پيوندگر تاريخ و تمدن ديروز و امروز و فرداي مردمان فارسي             
هاي ناگشادة دل خويش، رذيلي و پستينتي افـراد         با آوردن سيماهاي افسانوي دردهاي زمانه، عقده      

شا ساخته مقابل ايشان سيماي رستم و اسفنديار، فريدون و كـاوه           منش و اهريمنپيشه را اف    -زههاك
الهـام  » شـاهنامه «هـايش از  اليـق در آفريـده  . گذاردرا همچون فاتحان نكوي از بدي و رذالت مي   

گريـة كـاوه بـه مـرگ هفـده          «در شـعر      . گرفته، آن را با اصول طرز به خود خاص نگاشته اسـت           
وران زههاك شاعر مردم را به وحدت و اتّحاد دعـوت نمـوده،             در برابر يادكرد نادالتيهاي د    » پسرش

. حسابدآزادي را بهترين نعمت زميني مي
هاي پير طوسي الهام گرفته در اطرافي اسم چند كهرمان اين اثـر     استاد اليق شيرعلي از آفريده    

ـ   » پسر هژدهم كاوه  «در شعر   . انديشهايش را در زبان شعر بيان كرده است       زوال  بي ا درد از   شـاعر ب
گويد، كه تا هنوز انسانها از همـه شـورش و   آزردگي بني بشر نسبت جنگ و جدال سخن كرده، مي        

:بلوا آشفتگي دارند
ت،ـوز آزرده اســزاد هنــآدمي

.از همه جنگ و جدلخاي قديم
وز آشفته است،ــزاد هنـــآدمي

.ورش و بلواي قديمــاز همه ش
فـروز گـشته اسـت، امـا وارثـان و            امـروز گيتـي    هرچند زههاك بـسته در كـوه اسـت و عقـل           

دار سـاخته  زههاكپيشگان در اقصاي عالم كم نيستند و آماده هستند، كه آرامي و آسـودگي را خلـل               
.گردانند» ماران مينخور«فرزندان نكوي آدمي را قربان 

رچه زههاك بود بسته به كوه،ـــگ
.فروزرچه عقل است كنون گيتيـگ
ود طعمة مار،ريب است شــقنــع

.پسر هژدهم كاوه
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انديـشه اسـت، كـه كـين او در دل هـر آدم      اليك درد كاوه را درد اكثر انسانها شماريده به آن       
شـكن رو بـه رو آيـد امثـال         عدالتيهاي فزون و طاقت   عدالتخواه مكان دارد و اگر فرزند انسان با بي        
.آهنگر مقابل جبر و ظلم عصيان خواهد نمود

و نخواهد مردن،كاوه زنده است 
.ا برهاندـود را ز قضــان خــج

ه دور و زمانــتا ز زههاك هم
.اندـــرش نستــكين هفده پس

ن او نيست فقط در دل او،ــكي
.ن او در دل هر انسان استـكي

كاوه يك كاوة فردوسي نيست،
. ر هر دوران استـكاوه عصيانگ

نمايد اش يادآوري مي  ز دل پردرد و غمزده    اليق ضمن بيان دليري و شجاعت و مردانگي كاوه ا         
منپيشگان ابراز داشته، بر آن عقيده است كه اين گونه مردمان امروز نيز كم -و نفرتش را نسبت اهر

آنها مثل اهريمن براي ويران نمودن آباديها،  محو مـردم آسـوده، وارد كـردن اخـالل بـه                    . نيستند
نيش عقـرب نـه از پـي    «زندگيشان خمين است، زيرا    اند و به قولي مرام      آسودگيها كمر همت بسته   

»....كين است
خاصه امروز، كه يك آن كافيست،

تا شود زير و زبر كول جهان؛
خاصه امروز، كه امايي بس،
تا شود قصر تمدن ويران 

از دل صـدپاره  » گرية كاوه به هفده پسرش«سخنور تاجيك در شعر ديگر خويش تحت عنوان        
پايان شمارد و با سوز و گداز بي   دآوري كرده، انسانهاي دردآشنا را همدرد كاوه مي       و خانة بيگهواره يا   

:نگاردمي
گريد،دپاره ميــردم دل صــة ســـدرون سين

.ريدــگواره ميـــانة بيكودكم گهــان خـــمي
آيد،انه ميــدة مستــان خنــاهــز بزم گرم ش

.گريدبه چشم من ولي هر خشت برج و باره مي
دانم، فلك بيچارتر از اويــاره، مــبيچ-زمين

.گريداره ميـن بيچـــوال مــدو بيچاره به اح
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زمين و آسمان تنها، به گردون اختران تنها،
. گريدا من تنها همه سياره ميـــالم، بــخي

هـا  نظير است و سراسر داستانها و جنگنامـه     اثر فردوسي ميان قهرمانان سيماي رستم بي      در شاه 
پايان از تهمتن همچون پشتيبان ايران ياد كرده، جسارت و متانت، دليري شاعر طوسي با محبت بي 

از » غـرور رسـتم   «سخن اليـق در شـعر       شاعر صاحب . شماردنظير مي مثل و بي  و شجاعت او را بي    
ارادگـي و متانـت و غـرور پهلـوان يـاد كـرده، او را صـفدر و                   سربلندي و شهامت، ناترسي و قـوي      

.داند، كه حتّي شاه نزدش عاجز استشكرشكن، پشتيبان و حامي وطن ميل
ام،من گردن عداوت شيطان شكسته
.اممن موهرة سياست شاهان شكسته

ام،ود فيروز بودهـدار خــابـــبا گرز ت
. امدان شكستهـبا مشت آبدار خود سن

ر دشـت رزم و كـين       نظيـر و شـجاع د     استاد اليق به سيماي رسـتم همچـون پهلـوان بـي           
نمايد، كه محض رستم توانسته كه كاووس برين شاه باغرور و بدطينت            نگريسته، از آن يادرسي مي    

.و قدرناشناس را از خطرها و چنگال اسارت رهايي بخشد و سزاوار تخت كيان و مسند ايران داند
شكست خود در دشت رزم و كين،با رخ بي

.امدهارت رهانــگ اســـاووس را ز چنــك
اشد سزاي تخت،ــاو خود كسي نبود، كه ب

.امدهــانـــران نشــه مسند ايــاما منش ب
ان چون مرغ خانگي،ــه آسمـــپرواز او ب

.رش باد غرور بودــود و در ســاه بـــكوت
ر، وليــن دورتـــة مــانـــديد او ز شمي
. م من دو ديدة بناش كور بودـــي چشـــب

گويـد،  همين شعر شاعر تضاد زندگي را تصوير ساخته از زبان تهمتن پهلوان مي            در ادامه 
ام، ولي افسوس كه انكار خواستة مـنّ از  ام باري از كاووس مدد خواستهنيازيكه من با اين همه بي    

ضـمن ايـن معنـي      . جانب شاه قدرناشناس مثل تيغ برنده بارگاه اخالص و اعتقادم را ويران ساخت            
اهد ابراز نمايد، كه انسان بنياد و مظهرش ناپاك و افالس با هزاران طهارت جسم پاك              خواليق مي 

:شاعر همين معني را از زبان رستم نگاشته. نخواهد گشت، زيرا قلبش ماالمال كينه و عداوت است
مند خويش،من در مرور قسمت پيروز

.امبودهر بال و هر قضا پيروزــه هــب
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اج از دامنم گرفت،ه احتيــا دمي، كــام
.امر در كاووس بردهـــاز بـــعرض ني
ره نوشداروز كاووس خواستم،ــيك قط
.واب خشم برنده ز تيغ داشتـــاو در ج

ا بميرد و من هم به داغ او،ـــسوهراب ت
. داشتدريغيك قطره نوشدارويش از من

ن روز شكست من،ــود اوليــ     آن روز ب
.وده استـدمي آسان نب     دريافتم، كه مر
:اووس از جگرــه كـــ     برداشتم غريف ب

!جان نبوده است؟كسيجانتو جان و     جان
ن در كارزارهاــن شكست مــ       اين اولي

.وداي توستـ     از دست توست، از دل بيم
دل،ن است و ز ايران زندهـي از م      پيروز

!وتكّاي توستن به هستي بيمـ      نفرين م
استاد اليق توانسته، كه از مضامين آفريدة فردوسـي اسـتفادة سـودمند نمايـد و در برابـر ايـن                     
دردهاي خويش را ضمن شكست دل رستم بعد مرگ سهراب ابراز سازد و روز مرگ جگربنـدش را                  

غريف رسـتم جهـانپهلوان   . براي تهمتن نخستين روز شكست قلب و اميد و باوري و اخالص خواند 
پرور و بيپيمان در    -عقل و صاحبفزيلت است، كه در اين گردون سفله        درد دل هزاران مردان صاحب    

انـد، كـه   فراخناي همه دور و زمان به همينگونه رذالت و نادالتيها خيانت و نامرديها رو بـه رو شـده                  
. رسدهاي سخنوران دردآشنا به گوش جان ميعكس صداهايشان از آفريده

اقبت،ــي دانستم عبا اين همه دالور
.كُشددردي ميكُشد مرا، بيدردي نمي

شوم،روز ميــمردانگيست هر كجا، في
.كُشدردي ميـكُشد مرا، ناممردي نمي

هـاي فردوسـي را     انديـشه است،  » پشتيباني«اليق شيرعلي در شعر ديگر خويش، كه عنوانش         
بـاز  انديشة شاعر همنبرد، همبر، هـم ه ب. دهدمثل نشان ميتقويت بخشيده، رستم را جهانپهلوان بي     

در برابر تتبـوع    . باشداو تا اين زمان از زادگان انسان پيدا نشده است، كه يك نوع صنعت مبالغه مي               
نگارد، كه اگر رستم پشتيبان اصيل و تواناي ايـران بـود پـس خامـة                سخن حكيم طوسي اليق مي    

.فردوسي پشتيبان و نامبردار اين يل نامدار است
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ورانــــران و تـــه ايــر همد
.نيستكسيرستم دستانهمنبرد
باز او در روي دنيار و همــهمب

.از تمام زادة انسان كسي نيست
اشد مددگار،ــردوسي بــخامة ف
سخننيرويسحرباكندتاپشتباني

ر رستم دستان اوــچ كسبــهي
!نتواند شدنروزــه پيــهيچ گ

توانـد عـزم    نگاشته، كه هيچ زور و هيچ حكم و هيچ قانون و هيچ تيغ نمـي            شعر اليق  در ادامه 
سـتانتر  رستم را شكستن و از همه گرز گران و تيغ و خنجر و دار بلند براي تهمـتن گرانتـر و جـان                      

در پايان . و همين روح عصياني شاعر همسر و همشور و همزور رستم است    . حكم خامة فردوسيست  
انديشه است  كه در تمام دور و زمان پشتيبان و نگارنده، وصاف قهرمانـان               شعر مذكور اليق بر آن      

اگر جهان بتركد، درزهـاي   «هاي زمان شاعرانند، زيرا به قول يك نويسندة آلماني          و تصويرگر واقعه  
.»زرد-گ وآن اول از دل شاعر مي

ر مكانيـاعران در هر زماني، هــش
اند،ودهــان بـانــرمــان قهــپشتب

اهينپشت و پگرچه خود بودند بي
.دـانودهــــان بـــپشتبان نوع انس

د،ـزنده و مرده به هر حالي كه باشن
.اندپناهان بودهيـرست بــپرـــس

پشتبان هر كسي گر شاعري هست،
.ارك او افسري هستــجاودان بر ت

همه افالك نيست،درگرشاعريپشتبان
!....تاك نيســــان، بـــزرگـــاي ب

استادي فردوسي  «: بابت تواناگي فردوسي در بيان وصف و حال قهرمانان محمد روشن فرموده           
گرية . آور است سوگنامة او در مرگ فرزند جوانش به راستي درد        . در وصف و بيان حال بكمال است      

ت كند، كه كمتـر ماننـد دارد و از ايـن دسـ      مادر سهراب بر مرگ فرزند، از چنان سوزي حكايت مي         
و حقيقتاً حكيم عجم توانسته، سوز و گداز، نالـه و فريـاد             . »يابيماندك نمي » شاهنامه«آفرينشهاي  
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گداز تهمينه را بر مرگ پسرش چنان به تصوير كشد، كه هر خوانندة ذكي از آن دردهاي جـان        جان
هـة  نو«همين حالت دلخراش را اليق شـيرعلي در شـعر           . نمايدشاعر فرزندگومكرده را احساس مي    

برجسته به رشتة تصوير كشيده، از زبان مادر فرزندگومكرده با درد و الـم              » تهمينه بر مرگ سهراب   
:گويدپايان ميبي

ام،هــام، تهمينهــتهمين
.اماد شد گنجينهــربــب

رت سهراب يلــدر حس
.امان شد سينهــدرج غم

محراب من،-سهراب من
خورشيد من، مهتاب من،

كسييان بــدر اين جه
اياب من ـن، نــيكتاي م

اگـر در تـصوير   . ده اسـت -پايان حالت مرگ او را به رشتة تـصوير كـش    و با افسوس بي   
فردوسي مادر سهراب حالت كُشتشوي فرزندش را پيش نظر آورده نتواند، در تصوير اليـق تهمينـه                 

بينـد،   شـده مـي  چه گونه از باالي زين اسپ سرنگون شدن جگربندش را مثل اختر از آسمان كنده             
نمايد، كـه   سرگشتگيهاي او را در دشت رزم و كين و آغوشتگيهايش را با خاك و خون احساس مي                

.گدازتر ساخته استاش را جانخراشتر و پرناله
االي زينـاد از بــافت

چون اختر چرخ برين،
دم از تنشــشير سفي

درياي خون شد بر زمين
يابد اثرگفتم، كه مي

، نظر عالياز رستم
با آن نشاني از پدر

نشان از بهر و برشد بي
كرده، هزاران دلهاي پرگشته از داغ جدايي تصوير ة تهمينه نالة هزاران مادران فرزندگوم  حدر نو 

و . شده است و تيغ رستم نه تنها جگر فرزند دريد، بلكه از جوشن جان مادر هم گذشـته كـاره كـرد      
شمارد، از رستم و از قـسمت       اش و فردايش را بيمقسود مي     همين داغ، كه تهمينه بود خود و هستي       

.شوددامنگير مي
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اكنون چه دارد بود من،
ود من؟صمقفرداي بي

پر گشته از اندوه و درد،
رود منطاين خانة م

!فرياد از بخت بدا
!از رستما از قسمتا

دنيا تهي شد چون دلم،
!رتا، واويلتاــواحس

زوال بـه آفريـدگار ايـن       بـي » شـاهنامه «برابر يادكرد قهرمانـان     شاعر شهير اليق شيرعلي در      
، كه جنبة روايتـي دارد بـا افتخـار         »فردوسي و تيمور  «نظير محبت خاصه داشته، در شعر       حماسة بي 

گويا زماني تيمور بعد ضـبط ايرانـزمين بـر      . ناپذير است نوشته است، كه حتّي روح فردوسي شكست      
:گويدك پاك مزارش را باد كرده با زهرخند ميرود و مشت خاسر مزار شاعر مي

سر از خاك بردار و ايران ببين،
! ه چنگ دليران توران ببينــب

لرزان بيرون قبر شده بيت زيـرين را خوانـده   -و گويا همين لحظه شاعر توانا با استخوانهاي لرز     
:زندغيب مي

در ايران نماندست شير و پلنگ،
.ان را گرفتست روباه لنگـــجه

اي چند از كبر سرخوش بود، بعد شنيدن اين سخنها مثل سـنگ بـاالي             تيمور مغرور، كه لحظه   
اي انديشهايش را از زبان پيرمرد روزگاديـده      در پايني شعر اليق     . گرددزبان مي مزار شاعر الل و بي    

:خالصه نموده آورده است
»اها حضرتمـگ«: پيرمردي گفت

ندها افضلتردهـا از زنــهردهــم.
فتح كوه از فتح روح آسانتر است،

ها پردلترنددهــا از زنــهردهــم... «
اثـر  از سخنور ممتاز فارسيگو با اخالص ياد كرده، شاه        » وصيت فردوسي «استاد اليق در شعر     

» شـاهنامه «دانـد، زيـرا     او را كوشك خرد و معنويت و ايمن از همه گونه آفتهاي دور و زمـان مـي                 
ه طول قرنها عقلها را مات كرده و چراغـي در فـراراه مـا بلنـد افروختـه، كـه از نـور           اعجازيست، ك 

گـري و  اليق ضمن وصيت فردوسي شاعري را پيشة تربييت   . گيرندپرسخاوت آن همگان بهره مي    
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انديشه است، كه شاعر مثل دهقان بـه دل مردمـان تخـم انـسانيت و                هنرافري به قلم داده، بر آن       
.كارد اخالص ميراستي، محبت و

شاعري هم به مثل معماري است،
.ر نفس ديگر كندــدگي را هـــزن

ا اهل جان،ــر بتاهل جان را دوس
. اشقتر كندــاز عــان را بــعاشق

و در انجام شعر مذكور به تمام اهل سخن، كه بار زحمت گران بر دوش دارند از نـام فردوسـي                     
:نمايدبزرگ وصيت مي

ش جوياني ز شعر،اي، كه سود خوي
!مكنرگردانـــخويش را بيهوده س
ان را از سخن،ـمن، كه پر كردم جه

ر ز خونــدست خالي رفتم و دل پ...
،ن ز منــادي كــپند من بپذير و ي

.ادي مجوـري شــاعــدر جهان ش
اند، كردهعطايتي گرـــالــع عــطب

!ر زادي مجوگدر سخن، اي جان د
هـاي تـاريخي از     هاي خويش ضمن آوردن واقعـه     انديشهازيهاي بكر، بيان    سگونه معني همين

اليـق هـم مثـل      . رسدروزگار قهرمانان در ديگر شعرهاي اليق، كه ذكرشان باال رفت به چشم مي            
فردوسي بزرگ افتخار از وطن و دليرانش، تاريخ طوالني و سنّتها، زبان پاك و شيوا و مردم دليـر و                    

. مايدنخردپيشه و دانا مي
و خداوندگارش را با كالم زيباي فريدون مشيري        » شاهنامه«شهامت و شكوه، بزرگي و ابديت       

:نماييمخالصه مي
بناي كاخ سخنور را، كه سر كشيد بلند،

.»ز باران و آفتاب گزند«چ ـــ هيداــني
نه گوهريست، كه ارجش به كاستي افتد،

.رش بپوشاندـاكستــنه آتش است، كه خ
گر،زار سال دـد هــگر، صال دهزار س

. دن بجوشاندـــشكوه شعرش خون در ب
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* اخترميدكتر محمد سل

ري در چند قرن اخہ قاره در شبي فردوسامةهنشا تابِ زبا

ـ  اخت بـه  اسـت مفقـود االثـر موسـوم          ي كتاب ہ قار به در ش  شاهنامه نفوذ   اثر تحت نينخست اراتي
1.بـود ’’ ہجمع كـرد  ‘‘) ه438-515 (يوره مسعود سعد سلمان ال    ه خواج ي نصِّ عوف  ه ب ه ك هنامهشا

ـ  چكٔہرنـد ي در بـر گ كهي فارسنيري زبان شگري با آثار دهنامه همراه شاباگذشت روزگار    انديـشة ٔہدي
افـت ييعي وسوعِيندوستان شه بود، در داراالمان راني اني گلزميِ و مردمي واخالقي و معنو يوحانر

 چونـان فعـال و   ي نقشہ باز شدہ تازه منطقني در ايراني و پر بار اي غنفرهنگدي و تشئ  نيو در تكو  
ـ  اي قـو ريتـاث .  بودہ شدراني اي عقب اطي ح ه مبدل ب  ہ قار ه شب ي گوئ ه نمود ك  فاي ا يبارز نـگ  ه فرني
 را آنچنـان  b جـامع ي اقـشار بـاال  ي و اجتمـاع ي و ادبي علمطي و مح هشي فكر و اند   ، زبردست يبايز

 سنجش  ي درآمد برا  ي محك منزلةبهيراني ا رِيين معا ناآي برا ہمنقلب كرد و مغلوبِ خود ساخت ك      
ي از مـورخ كـه  است ي آن معرفيِ روشنٔہدي عده هاي از نمونيكي ويصحت تمام  سنَن و اقدارِ بوم      

ه، كـ مانـده  ي بـر جـا  هنـد  معاصـرش در جنـوبِ       هي از پادشا  هجريهم د ازي قرنِ   لي از اوا  رشهي
:  استقرارنين بدآ ازيقسمت

 بن ہعادلشاهيم  بزم ابوالمظفر ابرا زي رزم پرو  بهرام حزم   دوني عدالت فر  رواني نوش  صولت رياردش
 و جاللـش تـادامنِ آخـر الزمـان     ہ طناب جا  ني سائبان زر  كهہ عادلشا ابراهيمہ بن شا  ہ شا طهماسب
2... بادافراشته

ءخـال . بـود  ه در وجود ممـدوحش گـرد آمـد        قهرمانان شاهنامه  تمام   شي كماب ي هاي  خوب يگوئ
ـ  بر نتيجـة  و در    ہ قـار  ه شب ه در اثر ورود اسالم ب     ه ك ي فراخ هنگيرف ـ  شـدن جمع   هدي  نـو   عِي وسـ  تي

ـ فرهنـگ    وجـود آمـد، ادب و        به خود،   يِ سنّت هنگ و فر  خي از تار  في حن نِي د ني ا ه ب دگانِِيگرو يغن
ـ  و حما  ي پر كرد و سرپرست    وجهيبهترينبهنرا  آي اسالم رانيا ي و امـرا  پادشـاهان نـة  فراخدال تي
،    آن هـا  وجود آورنـدگانِ    بهدر صورت   چه   و ي در شكل آثار ادب    چهفرهنگني ا ندگانِينان از نما  آ
ـ  مـردم ا   قاطبـة ي شئون زندگ  ري در سا  فرهنگني ا جاًي ساخت و تدر   عتري سر هم عمل را باز     نيا ني

يات اشـار  يآتن در سطور    آري نظا به  كه كرد   رخنهزي ن - آنان   هبي رغم اختالفات مذ   ي عل -سامان  
ـ  در ا3طـرف ني اه بي صفؤہ از دوره كيفي جالب و ظري هاي  از سر گرم   يكي. است ہشد  رواج راني
 را  هـا  و افـسان  ها داستاناني بنيري افراد چرب زبان و ش    يعني،ي خوان ه، عبارت است از قص    هداشت

�  پاكستان-استاد دانشگاه قايد اعظم اسالم آباد
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نظر قـرار  م صاحب ه درست ف  ني مستمع عي مقبول طبا  ہ نمودند ك  ي خواندند و ادا م    ي م ي نحو هب
 در ي و اخالق ي انحطاط ادب  هcde ني با ا  هنوز‘‘ الزَّمان فروزانفر    عي بد دي استاد فق  ة گفت ه ب 4. گرفت يم

ه ب شاهنامه هاي  از داستان  ي مخصوص بعض   هاي  در مواقع و شب    ي و محافل عموم    ها لي ا يبعض
ين باسـتا انيراني اي و رشادت و وطن پرست  كي عواطف و احساسات را تحر     ہ شد ہ خواند يوضعِ خاص 

 خوانانِ معـروف    قصهني از ا  ي تعداد هندانيموري ت ٔہ در دور  5’’. كند ي مجسم م  انرا در نظر شنوندگ   
ـ  از ا  10ہ و موالنا محمـد طنبـور      9ہ قص ريم8 مال اسد،  7،يديمال رش 6،ي اسكندر عراق  جملهاز    و  راني

 كردند،  دايرس پ  دست ي و گوركان  ي ترخان ي ِ امرا  ههايدربار و دستگا  به   و   ہ شد هندتوران وارد سند و   
 از ي اثـر   ً  وفعـال  دي گرائ ي نابود ه ب هنرني آنان ا   هايِ  شدنِ بساط  ہدي مرورِ زمان  در اثر برچ      ه ب يلو

هرا ب  ها   آن و امثالِ    12’’ي خوان هير ‘‘11ي مجالس سنّت  هنكي شود، مگر ا   ي  نم  ہدي د ہ قار شبهآن در   
ي هـاي  ني شـب نـش    هگونني ا گارِادي و   ني سامان، جانش  ني مناطقِ مختلف ا   هايخصوص در روستا  

ـ  سـالم و غ حاتي فشارِ سرشارِ تفرري خودش ز  بة نو ه به  ك مياوري حساب ب  بهيمردمة  گذشت  سـالم  ري
. در شُرَف اضمحالل قرار دارديامروز

عالقه13 باشد،ي و مردم بلوچستان م منطقهيخي مĤخذ تار  مهمترين از   يكيشاهنامهكه   آنجا   از
قنـدهاري ہ شـا ي محمد تقـ دي سبه موسوم يشاعر.  استيعياب كامالً طب  كت ني ا به بلوچان   يِمند
بـه رزميـه ي مثنـوئ وست،ي منگل پني�ِ سردار نورالدہ دستگاه بود و سپس ب  لسبيله ابتدا ساكن در     كه

ارانشي تن از كي و هفتاد با همراه  اش يگامِ مرببهن مرگ نأہ دربار،ي در زبانِ بلوچ   شاهنامهسبك
 را مهارتشپرداخت و   1879ه1296 در سال    شهادت تحت عنوان گلشن     فانشير باح يدر برخورد 
14. اثبات رسانده بيدر شعر رزم

 در ي فردوسـ شـاهنامة  منظوم از    خالصه اي هاسي  انگل  سلطة در زمان    ي نام اهللا نعمت   همچنين
ـ  كه نماند   گفته نا البته. افتيشهرت’’  پشتو يفردوس‘‘  عنوان بهنمود و   تهيه  زبانِ پشتو     از آن  شي پ

ـ  فقـط    متأسـفانه ي بود ول  ہدي كار مبادرت ورز   نيابه  قي استاد محمد رف   به موسوم   ي شخص زين ك ي
 مزبور اهللا نعمت به نسبت ي وكه گذارد ي  نم  ي باق يدي است و ترد   رسيده ما   بهخالصه اش جلد از   
15.  استہ برآمد مهمني أہدعه ازبهتر

 در زمانِ   فرشته قولِ   بهبنا  .  گردد ي بر م  شي پ  ها قرنبهري كشم منطقة  در  شاهنامه   نفوذ   خيتار
 تمـام   شـاهنامه  ‘‘،ظـاهراً هنـدويي      بت،   يبود) م1420-1470ه823-875 (ني العابد نيسلطان ز 

ـ  حم گذشـته  در قرنِِ    18.’’يادداشتي  اسـلوبِ   بـه ي ا ميـه رز) م1818ه1264. د (ي آبـاد  ہ شـا   اهللا دي
عليـه  جنـگ افغانـان اسـت       سـه    موضـوعِِ آن     هكـ منظـوم سـاخت     نامه   تحت عنوان اكبر   شاهنامه

ـ         شاهزاده آن   قهرمان و   يسيتجاوزكاران انگل   افغانـستان   ي محمد اكبر فرزند دوست محمد خـان وال
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شعر به  ) م1845-1914ه1261-1332 (ي پر عبدالوهاب’’ري كشم يِفردوس‘‘ را   ي مثنو نيا. ہبود
 سال از عمرِ خـود    ي س كه) م1224-1297 (ي خرابات اهللا سناء   خواجه بعد ازان    16.داند برگر يريكشم
 تحـت  ي حـاكمِ آنجـا، مثنـوئ      نگ،ي گالب س  مهاراجهشِي فرما به بود، بنا    برده جمون بسر    شهرِرادر  

17. سرودشاهنامه وزن و سبك به ري حكمرانانِ كشمخِي در تارنامهمهاراجهعنوان 

ہ بودي و زبان و ادب فارس   يرانيا و تمدن    فرهنگٔہ مركزِ عمد  كي باز   ها از قرن  زي سند ن    منطقة
    الملقـب   ي مرزا محمد عل   همه از   شيپ.  شامخِ آنست  ويژگي هاي  از   يكيشاهنامهبهاست و التفات 

ينـادر  بـا قُـشونِ   همـراه ،  ہ بود ي از اخالف ابوالقاسم فردوس    كهي خراسان ي طُوس يِ ثان يِ فردوس به
ه1209 در سال    18.دي نظم كش  بهي�ِ دران ہدر شا  در حاالت نا   ي نادر شاهنامه و   دي سند گرد  ٔہوارد الك 
 موسوم يمثنوئ) م1750ه1163. د (مي عظني الدمي عظري مي قانع تتوشري علري مٔہم برادر زاد  1794
ـ  دربحرِِ متقـارب، درب ،ي زبان فارسبه،  سند  فتحنامه به  كـار آمـدن   ي و رو هوراهـا  سـقوط كـل  انِي

ـ  م همـشهري اش  ن    بعد ازآ   19.دي رسان اني پا بهتالپوران   ـ  صـوبدار خـان ابـن م       ري خـان ي فـتح عل   ري
 سـال در    ده تفـاوت    بـه شـاهنامه  دو   يگري پس از د   يكي) م1802-1845ه1217-1262(تالپور

 از  گـر ي د يكي بعد،   ي چند 20. در آورد  ي نظم فارس  بهم  1838ه1254 م و    1828ه1244سال هاي 
ـ حاكم تالپور انِي فرزند آخرخانلي  حسنعري دانشمند سند م   فيمعار ـ ، ممنطقـه ني ري محمـد نـص  ري

ه1318 در سال    كهدي ز ايي زبان سند  به منظومِ سند    فتحنامةني اول فيلٔ تا به دست   ،يتالپور جعفر 
 شـعرِ  بهي مثنوني اندن فعالً دست اندركار بر گردا    يفي س گي ب ني صفدر حس  رزاي م 21.دي رس اني پا به

 فعولن فعـولن    - مقصور اآلخر  اي متقارب مثمن محذوف      بحر يعنيشاهنامه وزنِ   همانبهاردوست،  
جنگ هـاي   و   استي اصطالح س  بهشاهنامه ها   ايفتحنامه ها ني موضوع تمام ا   22. فعول فعولن فعل 

. باشديممنطقه ني ايداخل

–هنـد انِي پارسـ ي اصـل ميهن – باستان  راني ا ي حماس خي تار نيعنوان حافظ و ام   به  شاهنامه
هـيچ   حفظ و حراست و چاپ و نشرِ آن از        ہ و آنان در را    ہ مفرط آنان بود   تيو عنا مورد  تفقد    همواره  
ہگر داند شد برزي ني زبان گجراتبهشاهنامه آنان تالش هاي  و در اثرِ نگذاشته اند    فرو   يكوشش
23.است

يدانـشمند .  دارد ي شناسـ  شـاهنامه  در ي بـسزائ  سـهم زي ن بنگالدش-ي بنگال شرق       منطقة
، ہ بنگال بر گرداندبهي را درشش جلد از فارسشاهنامه سراسر تن هانهوسفيني الدريمنبهموسوم 
 داسـتانِ رسـتم و   ي الل راجنـدر ي دوهمچنـين .  استہ نمودفيلٔ تازي را ن  ي فردوس زندگي نامة بلكه

 در شـرح حـال   ي كتابي رابه بهريش موسوم ي وگرِي دهم مذهب و ہ بنگال پوشاند ٔہ را جام  سهراب
ي فردوسـ ٔہ دربارنامه ايشي نمانه تن ها  درزبان بنگال    اينكهجالب تر   .  است ساخته منتشر يسفردو
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ـ  كودكـان ن   ٔہ اسـتفاد  ي زبان بنگال بـرا    بهشاهنامه و مختصر از     ہ ساد  هائي  چاپ بلكهہ شد تهيه   زي
24. استہ شدہدي داركتد

ي منوشته   راست بهچپ   از -ي مثل زبان بنگال- رسم الخط خاصِّ خود دارد و  هنديزبانِ
بـه  منظـوم    شـاهنامة  از مخطوطه اي    آباد پاكستان،    بتي امداد العلوم، در ا    مدرسةكتابخانةدر  . شود
شاه جهان مولچند ترجمهني ا ٔہنديسرا. ہ كتابت شد  ي خط فارس  بهكه باشد   ي محفوظ م  هنديزبان  
 25.دي رساناني پابه كار را ني اه1837 درسال كه است يآباد

 صـورت  هجري بـه م ه زداي در وسط قرن ي حماسي مثنو26ني تري و طوالننيبانِ اردو اول   ز در
توسـط  ) م1428ه875. د (ي خراسـان  ي خوسف ني موالنا محمد حسام الد    ٔہ منظومِ خاوران نام   ترجمة

27. وجـود گذاشـت    عرصـة بـه  سلطان پـا     خديجه) شه بانو  (= ملكهشي فرما بهيكمال خان رستم  

كـه  است يني منظومِ دحماسه هايني تر يمي از قد  زي ابنِ حسام ن   نامة خود خاوران    كه نماند   ناگفته
24000 مـشتمل بـر      كه خود   ترجمة در   ي رستم 28.ہ شد پرداختهي فردوس شاهنامة سبك و روش     به
 كـار  بهزي را ني متن فارسي قوافهمانحد اكثر بلكه ہ را حفظ كرداتي اب بي ترت نه تن ها   است   تيب

 را  ترجمـه اش  يو.  كما كان برقرار بماند    منظومه اصل   ويژگي هاي  تمام   كه است   ده  كوشي و   ہبرد
29 .دي رساناني پابهم 1240ه1050 در مي و نكساليدر طولِ 

ني در نخست  ي سلطنت شد ول   ي آرا ريم سر 1656ه1067 در سال    يجاپوري ب ي ثان ہ عادلشا يعل
نبردهـاي خيتـار . ہ بـود  مواجـه يخارججنگ هاي  و   ي و مرج داخل   هرج با شتري حكومت خود ب   دهة

ـ  ني بخش نصرتال هام. است) م1674ه1085. د (ي نصرت نامةي سال موضوع عل   همين ده     در زي
ـ ي آن مثنوي عالاري مراقبِ معي حدبهمهمني در انجام اي است و و  ي فردوس شاهنامة كار   نيا ي ب

ـ م شـعر اردو نظ   هامروزهكهآورده دست بهيتي و در مراعات آنِِ چونان موفق      ہ بود ي حماس ليعد ري
ـ   بـه ي اثـر نـصرت    ني ا ي جا لب  لي دكتر جم  تة گف به بنا   كهآن را ندارد، بل    نعـم البـدل   ي تمـام معن

بـه  امـروز  بـه  تـا  كه است ي حماسمنظومةني و آخرني است و اولي در زبان دكن   ي فردوس شاهنامة
 30. استگذاشته وجود عرصةبهزبانِ اردو پا 

در .  كـرد  ظهـور ي فارسـ  اتي ادب ري تحت تاث  ہ قار شبهاتي انواع سخن در ادب    ري مثل سا  زي ن مرثيه
ـ و م ) ه1292مارس  . د (ري دب رزاي اردو م  ي سرائ مرثيه ـ  ري ہ فـوق العـاد    چهـرة دو  ) ه1291. م (سي ان
ـ  ي روزگـار ي خـود روز هنر شان در  يِ دست چيرهبهتوجه وجود دارد و با      يدرخشان ي در محافـل ادب
يكـ يكه شامخ تر است     ي سرائ مرثيه از آنان مقامش در      كي كدام كهبود  گرفته   در   يث بح ہ قار شبه

 حـال  هـر در.  اسـت ي نعماني شبلدي فقعالمةفيلٔ تاري و دبسي انموازنة كتابِ  همانااز محصوالتش   
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ا رفشي وفاتش سرود عظمت حرخِي تار ي برا قطعه اي كه  ي ط ري دب رزاي در گذشت م   سي ان ريچون م 
31.رفتيصدر پذسعةباكمال 

ـ ي حماسمنظومةكي اساساً چه اگر شاهنامهكه ذكر است    شايستة ـ  بـا ا ي است ول بـه  همـه ني
ـ  ني از شـعر رثـائ  نمونـه هـايي   مختلـف  قهرمانان داستان هاي  مناسبت مرگ    جاهـاي  در آن درزي

هيجـان   لغات و شور و      طنطنة و   ہ و شكو  اني زور ب  هماني دارا سي ان يِمراث.  شود ي م ہديمختلف د 
كـه  است  هميني و برا  32. است ي فردوس شاهنامةخاصِّ  كه   مناظر در بر دارد      اتاحساسات و محاك  

 33. كنندي مادي’’ هنديفردوس‘‘ لقب به را سيطرفدارانش ان

ـ  كودكان ن  يدر نامگذار شاهنامهريثٔ اواخر تا  همينتا  و  34 چـون رسـتم    مياسـا .  بـود  مـشهود زي
 دختـر  ني ب40دختي آزرمي و حت39.ہزي و من38تهمينه و سرهاپني ب37اري و اسفند36 و بالش 35سوكايك

ـ  خود را ن   يِ صنعت داتي تول ي داران اسام  ہ از كارخان  ي بعض يحت.  شد ي م ہديا د هخانم شـاهنامه  از   زي
كـه  41سيكـول هر اسم به سيساخت انگلدوچرخه اي شي پسال ها عنوانِ مثال   بهدند،ي گز يبر م 
ہ بـود، ب ہ شدي نامگذار اين گونه ونانيرِي از اساط   هام و دوامش با ال   يداري برپا دي تاك ي برا ظاهراً

 احـداث شـد،   ي سازچرخه دو  كارخانه هاي زيبعداً چون در پاكستان ن    .  شد ي م عرضهبازار پاكستان   
. بازار آوردبه’’ سهراب‘‘و ’’ رستم ‘‘نام هايبه خود را ي ساختہ دستگاني دو نوع از ايشركت

 در  پهلـواني كـه   مثال  . دي شود د  ي را م  شاهنامه اثرِ آشكارِ    زي ن ي زندگ گريد درشئونِ   همين گونه 
ـ  را در    فـانش ي تمـام حر   يري گ يمسابقات كشت   باشـد اورا   داده خـصوص شكـست      بـه منطقـة كي

 باشـد،   ہ شـد  ہ كـشور برنـد    پهلوانـان  از تمـام     كـه ي كـس  همچنين. ندي گو ي م منطقهآن  ’’ رستم‘‘
 داران  داعيـه  پـشت تمـام      پهلواني   اگر   اسي ق همينبه، و    شود يمشناخته  سراسر كشور   ’’ رستم‘‘

در .  كننـد ي سرافراز مپهلوانجهانيعني’’ رستمِ زمان‘‘ لقب به باشد او را  ہدي خاك مال  به را   جهان
 و پهلـوان  اسم موال بخش به دو برادر   گذشته ربع دومِ قرن     لي پاكستان در اوا   سيسٔ از تا  شي پ ٔہدور
ـ اخ. سـرافراز بودنـد   ’’ رسـتم زمـان   ‘‘و’’ هنـد رسـتم   ‘‘ لقب   بهبي ترت به42پهلواننگاما  الـذكر   ري

شـهر  پر ورانـد، در      ي را در سر م    پهلوانيجهاني ادعا كهيسي انگل پهلوانسكويباشكست دادن زب  
ـ  خودش ن  كه) م1938. د (الهورياقبال  .  بود يافته افتخار دست    نبه اي لندن،   ي در روزگـارِ جـوان     زي
پهلـوان  رسـتم زمـان گامـان        ي، برا بودهگرمي هايش  سر   جمله از   يري گ ي كرد و كشت   ي م شورز

 ي عظامني الدزي عزبه از معاصرانِ اقبال موسوم يكيكهنجاستي و جالب اہ بود لي قا ياحترامِ خاص
 در  كـه پهلوانان گامان   همين در وصف    شاهنامه سبك   بهباي ز اري دارد بس  ييمثنو) م1957-1898(

43. استہ قرار دادشيد ستا را رستم وار موريآن و
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 از كـه 47اسـت ) م1856-1927 (ي غالم قـادر گرامـ  خي از دو شاگرِ نامدارموالنا ش يكييعظام
 موسـوم  ي شخـص به خودش شَرَف تلمذ نوبةبه و 48 بودالهوري اقبال   كي نزد اري بس قانِي صد جمله
يشـاعر پرگـو   ) م1826-1919 (يتركـ به   قلندر، متخلص    ہشاي ترك عل  به غالم محمد معروف     به

 تـرك  49. در اسـتان پنجـاب، داشـت      هر جالنـد  يكـ ي نور محل در نزد    منطقة زبان، ساكن در     يفارس
 اش  ي و زبان مـادر    50ي پت ي قلندر پان  ہشاي غوث عل  دي س دلباختة سر سپردگان    جمله قلندر از    ہشايعل

: اور است51. رساندي مي طوسي فردوسبه نسبش  را سلسلةي بود و ويفارس

ــنم سخن خطاب مـن اسـت      رِي ام كه منم   نمم ــنم م ــه م ــمان دارم ك ــر آس ــم را ب  علَ

ـ  كـه منم 53دارمجهـان   ني در ي نسب ز طوس   ہ ك منم52 گـرفتم ز نـاطقِ مكـران      ضي ف

 و مـورد احتـرام اقبـال    ہدي پسنداري از دوستانِ بسيكي با  صميمانه اي اري روابط بس  ہشاي عل ترك
 خـود مختـار   نيمـه الـت ي، صـدر اعظـم ا  نه السلطنيميشن پرشاد    سرك به مهاراجه  موسوم   الهوري
55. دكن استدرآبادي در حزي نشي و خاكجا54 دكن داشتدرآبادي حيعثمان

ظي ابـواالثر حفـ  -!  شـاد بـاد  ني پـاك سـر زمـ   - پاكستان   ي خالق سرود مل   ،ي گرام گري د ذيتلم
.  معروف خود زد57 اسالماهنامهش سرودنِ   به دست   ،ي فردوس شاهنامة از هام باال ہ ك 56 بود يرهجالند
ـ  توف به ساخت،   ہ را زند  راني ا يمرحوم فردوس كه  همانسان خودش   گفتةبه ـ  ا قي ـ  مـن ن   يزدي  در  زي
.دي دمخواهمي اہ جانِ تازماني أہ مردبِقال

 مرحــوم ي فردوسـ ايـ ك
ــ اےن ــدرانيـ ــو زنـ ہ كـ
ـ  توف خدا ني تـو مـ    ے د قي

58ہ كــو زنــدمــانيكــرون ا

 بعـد  ٔہ بود و در دور   يكي مرام و مقصود نظرش با اقبال        ني ا بهندي تحقّق بخش  يِ در آرزو  ظيحف
به بازگشت   نهضت از طرفدارانِ سر سخت و صادقِ        يكي عنوان   به  ي و الهورياز درگذشت اقبال    

ـ يدرخشندگتمام  قدش را باہ قارشبهي استعمار در اُفُق ادبوغِي برانداختن ياسالم برا م اش علَ
 حزبِ مسلم   استي ر خظابة شاليانة رادي ا يم چون اقبال برا   1930 در سالِ    كهنجاستيكرد و جالب ا   

كه اقبال بة حضور داشت و مقارنِ با خطاجلسه در آن زي نظي آباد مسافرت  كرد حف     الهشهربهگيل
ـ  ا ي اسالم جمهوري معظم انقالب    رهبر،خامنه اي   يآقا ـ لٔ در تـا   ران،ي ـ  ان في بـه وسـوم  خـود م   قِي
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 كنـد،   ي مـ  ادي60’’ پاكستان نغمةنينخست‘‘عنوان  به   از آن    59هندوستان آزادي نهضتمسلمان در   
61.  حضّار قرائت نمودي بود، براہ منتشر نشدهنوزكه اسالم خود شاهنامة از ي منتخباتزي نظيحف

ـ   .  است يفردوسشاهنامة   ممتاز   ي هاي ژگي و جمله از   يمبارز طلب آهنگ   و   اني ب زور يمحمـد عل
ــاح، بن ــذارِيجنـــ ــدي آانگـــ ــورئہنـــ ــالمجمهـــ ــاوجود ي اســـ ــستان، بـــ ــه                                                                                                                                                                                                                      پاكـــ آنكـــ
ـ  ايسي زبان انگلبه را ي هايش بر زبانِ اردو نداشت و اغلب سخنران  يتسلّط كاف  بـه   نمـود،  ي مـ رادي
ي مزبور بـرا حماسة مختصات ني ازہدي ورزياستمداري و سہ قَار شبه طرازِ اول    ي ملّ رهبركيعنوان  

چگونـه  در موارد الزم     كه دانست   ي م ي خوب به بود و    ہ كامالً آگا  وجهينيثر تر ٔ مو بهابرازِاحساسات  
 حـزب  رهبـران  پاكستان چـون   ي برپائ نهضتنهائي در مراحل    چنانچه.  نمود ہ توان ازان استفاد   يم

ي از بعـض كه مسلمانان خواستند به خود نسبت ي منفسياست هايادامة در   هندي سر تا سر   ٔہكنگر
ٔہ مـشاور  هيـأت جلسةانِي كنند جناح در پا    ي خال شانهگيخود در قبالِ حزبِ مسلم ل     يِ جِد تعهدات

مـي خواهيـد   ياگر شما آشت   ‘‘كه شد   ادآوريي زبان فردوس  بهبانشي رق بههشدار ضمن اعالمِ    گيل
هـيچ  شـما    خواستةني ا رفتنِي ما در پذ   ديجنگ دار آهنگ   اما اگر شما     ستم،ي جنگ ن  واستار خ همما  
 حـال جنـگ   نِي جناح با استقبالِ گرم  حّضّار رو برو شـد و در عـ         شاتي فرما نيا’’ .مي كن يم ن يتعلّل

62: استقرارنياصلِ كلمات جناح بد.  وارد شديديجدمرحلة  مسلمانان در آزادي خواهي

"If you seek peace, we do not want war; 
but if you want war, we will accept it 

unhesitatingly."

 و  م،ي آن حكـ   تي لُبِّ مطالبِ چند ب    اي است   ي فردوس تي ب كيقي دق ترجمة كلمات جناح    ني ا ايآ
توجـه كـه نستي توان گفت، اما حدسم ا يحتم نم به  يزي چ ہ بار ني كدامست در ا   اتي اب ايت،يآن ب 
وسـيلة بـه كه،  ہ مبذول بود  ’’رانيپ‘‘ مشاور خود    بهني خاقان چ  رِي ز توصية اول   تي ب چهاربهجناح  
ہ آمـد اوشي خـونِ سـ  خـواهي ني كي برا كهبكاهد از قدرت رستم     راني پ ي خواست از نگران   يآن م 
:بود

ــر ــتاگــ ــدي آشــ ــتگاخواهــ ہ دشــت رنــجِ ســپا  ني بــرديــ باچــهہ و دســ

ــس ــهيب ــذهدي ــرد ري بپ ــاز گ ــس ب ــزد و پ ــوئسـ ــر نجـ ــدمي گـ ــردني چنـ  نبـ

ــر ــ زوگـ ــت ريـ ــگ اندرسـ ــرم پلنـ رســت بجنــگ اندشيــ راهمانــا كــه  چـ
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cdddeــسريه ــ نہكـ ــگ آورزيـ ــ جنـ ــروميـ ــت پبـ ــاري دشـ ــگ آوركـ ــ تنـ ميـ

ــبنمي كنــزدانيــي پــشت را ســو همــه ــيرويـــ ــراني او رزم شـــ مي كنـــ

ــن از آمه ــ نين و روه او را تــ ـ  ن ي از خون و ز گوشـت و زمـو         جزستيــ ستي

ــت باشـــــد او را نبـــــردهjdddddانهانـــــدر ــه را دلـ ــوزچـ ــاري بتي سـ  و دردمـ

ــان خـورد  آهـن  و    گـر سـنگ    كه دان   چنان ــ تهمـ ــريـ ــذردني و ژوپـ ــرو بگـ  بـ

ــر ــرد ابه ــ م ــا سشاني ــ ز م ــتصدي ــدر س ــهني ــش رزمگ ــم ك ــتدني غ  بدس

ــي پز نــــامبردار مــــرد ي زابلــــهمــــين ــزون نيلـ ــ فـ ــاستيـ ــردہ گـ  نبـ

ــي ــازي پيكــ ــايلبــ ــدومي نمــ 63ي جنــگ روي ســوارديــ پــس نكــزاني بــ

 را  يام و آثار بزرگ مردان ادبِ فارسـ        مق ي عظمت و بزرگ   ہ قار شبه و سخن سنجان     دانشمندان
 آثارشـان و    حِي قدرِ علم و دانش و امكانات خود در تصح         به اند و    ہ داد ي چشمانشان جا  ي رو همواره

عالقه ِ تدر اثبا.  اندہ دادقي و تدققي و داد تحقشتافته تابناكشان انديشه هاي در  ي و بررس  يريگيپ
شي پشاهنامهكه  بس همين، فرزانهمِيحك آنلِيعدياثرِ بني ابهسامان   مردم آن  دي شد يو دلبستگ 
 ممكن با امكانات آنروزگار چاپ وجهبهترينبههند در مرتبهني منتشر شود چند  راني در ا  كهاز آن   
 و شـعرا و     يسي پرور انگل  ف امر از حاكمان معار    ني ا بهدني در تحقّق بخش   كه نماند   ناگفته.  بود ہشد

 صاحبِ مطبـعِ معـروف   مذهبهندو نولكشورِ ي تا منشگرفتهنِ بنام مسلمان  و ناشرانيادبا و محقق 
همـه   و همـه )  سابق يِبمبئ(64يبئبمشهر در   مِي مق انِي خصوص پارس  به و   انيراني نام و ا   همينبه

65. انده داشتسهمي

 كـار آمـدن     ي بود بـا رو    ہدي اوجش رس  رابهگندها در تمدن    كهي و تمثال ساز   ي نگار كري پ هنر
ـ ثٔ و تحت تا    ها سي با ورود انگل   ي، ول نهاد اُفول   بهي رو هندسلمانان در   م  مختلـف   مكتـب هـاي   ري

هـائي سيتند كردند و    داي پ شي صنعت گرا  ني ا بهہ سامان دوبار  ني ا هنرمندان در اروپا،    يحجار
ـ  تند ي بمبئ اني پارس ي فردوس هزارةمناسبت جشن   به  .  كردند قي مرمر و برنز را تخل     گاز سن   از  يسي



مجموعه مقاالت
٢٧٩٢

دولـت  بـه    بـود،    ہ در برنز درست كرد     هاتر  م ٔ راو امي ش به معاصر موسوم    ي نگار كري پ كه را   يفردوس
ـ  در م  ہژي و ي مراسم ي ط ي شمس 1324ہمامهردهم روز   كه  نمودند  اهدا  رانيا  در  66ي فردوسـ  دانِي
بهارير ملك الشع  كه است   چكامه اي  از   ري ز اتياب. تاحال موجود است   كه67 نصب شد  تهرانكزِمر

: در آن مجلس خواندمجسمهني اشي گشاهنگام

ـ  بـه  آمـد    مهرگان ـ  فر ني آئ ـ بـه  دارد   انـدرزها  و قبـاد     دوني فر وز و قبـاد   دوني ادي

ـ  راني ا ٔپيشه كن پيشهي راستگوئ راني فرزند ا  ي ا ديگو ـ  بـود از زمـانِِ پ      ني چن شدادي

 زادانِ راد  ي پارسـ  ي زسـو  ي عال هديه اي هنـد  آمد ز    هديه اي ي روزِ گرام  ني چن در

 نژاد دهقان پاك اصل و شاعرِِ      مي حك زانهندوســتان فرسـتادند از  يسيــ تندطرفـه 

ـ  امرِ خـسروِ ا بهنجاي گشت ا نصب 68 و قبــاددونيــ، جــشن فرمهرگــانديــ عروزِني زمـ راني

يرسـ  منظومات فا  بهترين ‘‘اينكه و با    ت،ي ب 50000 از   شي ب ي است قطور ، دارا    ي كتاب شاهنامه
 الزمان فروزنفـر    عي استاد بد  اديہ زند به گفتة  بنا   ’’ستي ن ي كمال ني ا ي را ورا  ينظم فارس ‘‘و  ’’ است
ـ       ہ است ك  ي عال ي ربعِِ آن بحد   كيبطورِقطع  ‘‘ ـ  از اب  ي مانندش نتوان گفـت و ربع  خـوب و دو     اتي

 فـرد   كيـ ي متن بزرگ برا   همچنينكي در   ي و بررس  مطالعهبه مبادرت   69’’. متوسط گريقسمت د 
بـه عالقـه  و   ي و ملّـت دوسـت     ي پرست ميهنديحس شد همان  همتشسايقةاينكه ولو -يراني ا ريغ

ـ  - باشـد  ہ بوداكانشي ني شوكت باستانياي و فكرِ احراني ارفتةانيمجد وعظمت از م   شت بـدونِ پ
ـ  و تمـدن و زبـان و ادب   فرهنـگ بهہ فراخ و عشق و ولع فوق العاد       حوصلة و   اديكار ز  رك  مـشت اتي

در  ‘‘عي محمد شف  ي مرحوم مولو  70’’دانشمند مفضال ‘‘ نصِّ   به. ستي ن ري امكان پذ  ہ قار شبه و   رانيا
 را شـاهنامه  سراسر ہ برنخوردم كيكسهيچ  من با يراني ش ي از آقا  ري خارج از آن كشور غ     اي و   هند

ي چونان آشـنائ بشيراك و زبان و تاني بٔہ با نحوبلكه باشد،   ہ كرّات خواند  بها  ه تن نهاز آغاز تا انجام     
ـ  خ ايرفته كار   بهشاهنامه در   ہ واژ اي و   بي فالن ترك  كهدي بتواند بگو  كه باشد   ہدي رسان به هم  71’’.ري

 از آن ي قـسمت كه73)م1946. د (يراني حافظ محمود خان شياني خُلد آش72يحاصل مطالعات انتقاد 
 و سـابقه ، در نـوعِ خـود كـم       ہ منتـشر شـد    تهـران  و در    ترجمهي فارس شاهد به ي غالم نب  همتبه
. استرينظي ب
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 خـود را صـرفاً صـرف    ي از زنـدگان هاي سالِ گرانب  نه،  هشتباًي تقر يرانيم ببعد ش  1915 سال   از
بـه  آن در شرق و غرب       ي چاب هاي از متن    هيچ كدام  از   يو.  بود ہ كرد شاهنامه در   يقيمطالعات عم 
ـ  خواست   ي م ي خالئِ بزرگ ادب   ني جبران ا  ي و مول خرسند نبود و برا      كنيشمول م  شـاهنامة كي

 شـاملِ   كهدي نما تهيهي علم نِي با مواز  هماهنگي روش به نسخ   ني بر موثق تر   ي مبتن ي انتقاد حِمنَقّ
 بِنـا  يباشد ولهk ي اَعالم و شرحِ حال فردوسفهارس لغات،  فرهنگ مفصل، اختالفات نسخ،     ٔہمقدم
74. اجرا در آوردمرحلةبه طرح را ني اوضاع نتوانست ايِ ناسازگاربه

 محمد اقبال و    خي آزاد و  ش    ني و محمد حس   ي نعمان ي مثل شبل  يراني از معاصرانِ نامدارِ ش    يبعض
اري بـس  اينكـه  ولـو    ،ي نگارشات شاهنامه اش  و   ي با فردوس  رابطه در   زي ن يقادر اهللا    شمس دي س ميحك

ـ  نيراني آن شجنبه هاي كدام از هردربارةكهگذاشته انديمختصر، بر جا   را  در ش هـاي  موضـع زي
 شـعر و ادب     ٔہ دربـار  ي وانتقـاد  يقي مطالب گونانِِ تحق   ي جلد قطور حاو   ہمجموعاً درد كه  (مقاالتش  
داشتهابراز ) ہ شدي گرد آوري سبك علمبهيراني محمود شمظهر فاضلش ٔہ  توسط نوياردو و فارس 

.ستي ندتي از فاي خالهl آنمطالعةكهاست 
اهيپاورق

، مهـر  انتـشارات آزاد  بهـر، ي اشعار ملك الشعرا   وانِي، د )1265-1330(ار  ه ب يحمد تق م-1
.495، ج ا، ص 1382:تهران
.33، ص 2 ش، ج1361تهران،ي فخر رازي لباب االلباب، كتابفروشٔہ تذكر،يمحمد عوف-2
ور، ، نولكـش  فرشـته خيتـار به   معروف    ابراهيمي ، گلشن ہ فرشت ہندو شا همال محمد قاسم    -3

.47، ص2م، ج1865كانپور، 
.‘‘ خوانصهق‘‘ لغت ريخدا، زه  دنامةلغت -4
ني دكتر عبدالحـس   اهتمامبه،  زندگي نامه ها  :  بخش سوم  ،يمي مĤثر رح  ،نهاوندييعبدالباق-5
.277ش، ص 1381:تهران،فرهنگي انجمن آثار و مفاخرِ ،ينوائ
1350ران، چـاپ دوم،     ه ت ،يت خـوارزم   الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، انتـشارا       عيبد-6

شـاهنامه كهن است سنت    ہ نمود ہ اشار ي وجود يدري ح ي  آقا  فرزانه استاد   كهچونان  . 46ش، ص 
 در آغـازِ  يو.  استداشتهي اواخر طرفدارانِ پروپا قرص  همين افغانستان تا    ي در مناطق شمال   يخوان

جنـاب  ‘‘: سدي نو يم) يديخورش1389د،ي عبدالحم يچاپ پنجم، حاج  : كابل( معرفت   سايةكتابش،  
ـ  اديرينة و دوست ري پنجشتي سر شناس وال  ني از متنفذ  يكيله اي  سلطان ما    يحاج ـ  دروني شي
ي ما جز كتاب و كتـابخوان      يمناسبت دوست . وستي برحمت حق پ   يدي خورش 1272 در سال    كهبود  
داشـت و اكثـر     عاشقانهعالقة انس و    ي فردوس مي حك شاهنامهبهمرحوميحاج.  نبود يگري د زيچ
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ـ  آي بحـساب مـ  ي فردوسـ بـه  محبت و ارادت او ي نماكه داشت ادي را بشاهنامه هاي داستان . دي
)  و مختـار   مدادي رح يمرحوم صوف (مشهور خوان   شاهنامها دو برادر    ہ مرحوم اكثر شب   يحاج
ہ گـا   تـا سـحر    هي  گـا ہگـا    شـب     هاي  و تادل  كردنديم بودند، را دعوت     ہ در لي خ اهللا از عبد  كه

 هld ي سازبه صحنه داشت، و زي انگهيجان، محبت قهرمان هاي شاهنامه به و دي شني م شاهنامه
 را بطـرز بـا   شـاهنامه  دو بـرادر،     كه است   اظهارقابل  .  آشنا بود  شاهنامه در   پهلوانياتي جزئ انيو ب 

ن ادا  آبـه بقعه و عام و خاص مردم آن      هmn بود و    جي را ري در پنجش  كهخواندندي   م آهنگ هايي 
‘‘...هستندو صدا انس دارند و آشنا 

، انتشارات آستان قـدس  هند ، كاروانِ   ي معان ني؛ احمد گلچ  677-678 ص   ،يميمĤثر رح -7
52-53، ص 1ش، ج1369، مشهد،يرضو
،ي راشـد ني حـسام الـد  ديتمام سه ابه، نامه ترخان   ،ي جالل تتو  دي محمد بن س   ري م ديس-8
خي تـار  ،ي تتـو  يانير محمـد نـس    ہ طـا  دي؛ سـ  85، ص   ه1965،  هند س درآبادي بورد، ح  ي ادب هpd سند
م، ص  1964،  ه آباد سند  دري بورد، ح  ي ادب يه بخش خان بلوچ، سند    يتمام دكتر نب  ه ا ہ ب ،يرهطا

224.
 كوشش محمد   به،جهانگيري توزك   ايہ نام ريانگه ج ،ي گوركان ريانگه محمد ج  نينور الد -9
ـ ي قزو ي فخـر الزمـان    ي؛ مـال عبـدالنب    215 ص   ش،1359ران،  ه ت ران،ينگ ا ه فر ادياشم، بن ه ،ين

ـ ؛ م692، 605، 456، 293، 598-599ش، ص1340:تهـران  انتـشارات اقبـال،   ،ٔہخـان ي م ٔہتذكر ري
 بـورد،  ي ادبهpd  سند،ي راشدني حسام الددي ساهتمامبه، ء مقاالت الشعرأہ، تذكري قانع تتو شريعل

.829م، ص 1957،يكراچ
ـ  و تعل  حي با تـصح   ،جهانگيرشاهيي مجمع الشعرا  ٔہ تذكر ،يروهيمال قاطع -10 ٔہ و مقـدم   قي

م، 1979،ي كراچ ہ دانشگا ،ي و غرب  نهاي م ياي علوم آس  قاتي تحق سه ي  اختر، موس  ميدكتر محمد سل  
شـاهنامه  و   شـاهنامه   تا از  يهال‘‘:  ساند ري م اني پا ہ دعا ب  ني اش را با ا    مه ترج يقاطع. 135ص  

 مرقوم است، شاني نام و نشانِ سخن اامي اصفحه ي كالم بر نيريش] كذا[خوانان و سخن گذارانِ    
‘‘!برمدار باد] و[ بر قرار ي عادل غازجهانگير محمد ني نور الدہعمر و دولت شا

.914 ص ،ہخاني مٔہتذكر-11
ـ ن’’  بازار ي خوان قصه ‘‘به موسوم   ي پاكستان وجود گذر   شاوري پ شهردر  -12 ـ ٔ مـو  زي همـين دي
. استتيواقع
13-Sarwat Ali, "Heer ande Now", The News, Sunday edition, 

Lahore, August 3, 2008, 
 p. 36.
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 آن، سـازمان چـاپ و انتـشارات، وزارت          ديرينة ، بلوچستان و تمدن      يستاني افشار س  رجيا-14
.103، 90، 27ش، ص 1371، تهران ،ينگ و ارشاد اسالمهفر

 عبدالشكور احـسن،    ٔہ ادب گرد آورد   يدر پاكستان ،  ’’ ادب يبلوچ‘‘محمد سردار خان بلوچ،     -15
.102م، ص1981ور، ہ پنجاب، الہ پاكستان، دانشگاقاتي تحقٔہادار

.129 ادب، ص ي، در پاكستان’’پشتو ادب ‘‘،ي بخارسي اي اسيا-16
.344، ص شته فرخيتار-17
.248م، ص 1968نگر،ي سرخ،ي تاري ادب كي فارسںي مري كشم،يعبدالقادر سرور-18
قـات ي مركـز تحق ،ي و مطالـب پاكـستان شناسـ   ي پاكستاني فارس،يحي تسبنيمحمد حس -19
.277، ص2م، ج1977 و پاكستان، اسالم آباد، راني ايفارس
هي سـند  ،ي راشـد  ني حسام الـد   دي س به اهتمام ،  ء مقاالت الشعرا  ،ي قانع تتو  ريشي عل ريم-20
.494م، ص 1957،ي، كراچڈ بوريادب

ـ  بـورد، ح   ي ادب هي سند ،ي محمد نظامان  ري ش حي تصح به،  مه فتح نا  ،ي تتو ني الد ميعظ-21 دري
.م1967، هآباد سند
33 مسلـسل    ٔہ آشنا، شمار  غامي پ فصلنامه،  ’’ه سند شاهنامة،يفي س گي ب ني صفدر حس  ريم-22

.92، ص )ء 2008 تا جون لياپر(
.95-96 ص ضاً،يا-23
.92 ص ضاً،يا-24
.222ش، ص1337،تهرانہ، انتشارات دانشگاهندني اصغر حكمت، سر زميعل-25
مجموعـة ،’’ي و بنگـال   ي دو زبـان فارسـ     اني موجود درم  ياهونديپ’’دكتر كلثوم ابوالبشر،  -26
ي فارسـ  قاتي، مركز تحق  ہ قار  شبه  و راني ا ينگه فر يا ه يوستگي پ ناري سم ني نخست يا ه يسخنران

.171، ص 2م، ج1993 و پاكستان، اسالم آباد، رانيا
 و پاكستان،   راني ا ي فارس قاتي پاكستان، مركز تحق   كتابخانه هاي ،يحي تسب نيمحمد حس -27

.230، ج ا، ص 1977اسالم آباد، 
ـ    چهارم ادب اردو، چاپ     خي تار ،ي جالب ليجم-28 ، 1م، ج   1995ر،  هـو  ادب، ال  ي، مجلـس ترق
.265ص 
.265 ، ص ضاًيا-29
ـ  كب ري انتشارات ام  ران،ي در ا  ي سرائ سهصفا، حما  اهللا حيدكتر ذب -30 ران، چـاپ سـوم،     تهـ  ،   ري
ہ دكتـر رضـا زاد     ي از آلمـان   جمـه  تر ،ي فارس اتي ادب خي، تار تهرمان ا ه:  نك زي، ن 377ش، ص   1352

.59ش، ص 1337ان، تهر و نشر كتاب، جمه ترہشفق، بنگا
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.265-266، ص 2 ادب اردو، جخيتار-31
.339-343 ص ضاً،يا-32

33- Saiyid Athar Abbas Rizvi, A Socio-Intellectual History of 
the Isna'  'Ashari Shi'is in
India, Ma'rifat Publishing House, Canberra, Australia, 1968, 
Vol.II , p. 362.

ضاًيا-34
.203، ص 2 ج،ي و مطالب پاكستان شناسي پاكستانيفارس-35
بود و  ) يپاكستانِ فعل ( سابق   يِِ غرب  پاكستان ي عال ہ اسبق دادگا  سي رئ ،يانيمحمد رستم ك  -36

. باشدي اسبق پاكستان در افغانستان مري سفمهمندہرستم شا
 . نام داشت’’سٔكاوي الزمان كعيبد‘‘ سابق يِ غربي پاكستاني�ِ عالہ دادگاِة ازقضايكي-38
.�ِ باكستانہ پختونخوا خيبر بلوچستان و اُستانمنطقةمخصوصاً در -39
. خان نام داردي ولاري  پاكستان اسفند ہ پختونخوا خيبر از استاني فعليها از سناتوريكي-40
. باشدي پاكستان مي مجلس ملّي فعليِ از اعضايكيہ دولتانہنيمهت-41
 اردو زبـان    دي شـاعرفق  ض،ي احمد فـ   ضي از دختران ف   يكي اسم   ،ہژيمان من هيعنيمنيزه-42

. باشديپاكستان م
ـ  عل ي اسالم ہ دانشگا ي علم تٔايه ارشد   ي از اعضا  يكي-43 ـ آزرم ‘‘ڑهگي ’’ي صـفو دختي

.نام دارد
44-Hercules‘ ني معفرهنگ. ( و رومونانيري اساطي نامپهلوانرقول، هايركول ه(
پهلوان  برخورد يبرا.  اسبق پاكستانري نخست وزف،يمسر نواز شره بانو كلثوم نواز، ياين-45

در مجلـس   [ںي صـحبت مـ  ياقبـال كـ  ،ي چغتائهللابداداكتر محمد ع  :  نك ،الهوريمزبور بااقبال   
.193-195، ص1967ور، ه پاكستان، الي، اقبال اكادم]اقبال
ـ  ا ي فارس قاتي، مركز تحق   ادب ي فارس نيپاكستان م  احمد،   نيور الد هظ-46  و پاكـستان،    راني

.26م، ص 2005اسالم آباد، 
ي اقبال اكـادم   ،يشي قر اهللابد محمد ع  مرتبهي اقبال بنام گرام   بيمكات؛  18-27 ص   ضاً،يا-47

.49م، ص 1969يپاكستان، كراچ
.ي اقبال بنام گرامبيمكات: نك-48
.16 ص ضاً،يا-49



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٧٩٧

ہ الـل  ،ہي غـوث  ٔہ تـذكر  ،ي گل حـسن قـادر     ہ شا ديس:  نك ،ي و ٔہ دربار شتري اطالع ب  يبرا-50
.ن.ور، ت ه دكان، الي قومي كےوال

.16 ص،ي اقبال بنام گرامبيمكات-51
ـ  ز ي و ٔہ دربار ہي نظر مشار ال   ي ول ،يلوه از معاصرانِ غالب د    يمحمد ناطق مكران  گل  -52 ادي

ـ  ے اردو ،يلوهغالب د : نك. ہمساعد نبود  دي از سـ   ي و حواشـ   ني دوم و سـوم، تـدو      ہ حـص  ،ي معل
يبـرا . 1042 دوم و سـوم، ص      ہ م، حص  1970ور،  ه ادب، ال  ي فاضل، مجلسِ ترق   ني حس يمرتض

ـ وچـستان و تمـدن د     بل:  رك ي و ہ دربار شترياطالع ب   و؛ انعـام الحـق      354-355 آن، ص    ٔہنيري
 حـسام   دي؛ سـ  63-84م، ص   1968،  ہ كوئت ،يدمي اك ي بلوچ ،ي شاعر ي فارس نيكوثر، بلوچستان م  

.1-77، ص1969ي غالب، كراچادگارِئہ دودِ چراغِ محفل، ادار،ي راشدنيالد
.17 ص ،ي اقبال بنام گرامبيمكات-53
’’  خطـوط  مطبوعـه ري پچـاس غ   ےاقبـال ك  : نوادرِ اقبال  ‘‘،يشيقرہمحمد عبدالل : رك-54

،صـحيفه مـاهي سه، ] سركشن پرشادمهاراجه نام به اقبال  مطبوعةري غ ٔہ تا نام  ہپنجا: نوادر اقبال [
.82-188، ص )م1973اكتوبر  (65 مسلسل ٔہ اول، شمارہحص]  اقبالٔہ نامہژيو[اقبال نمبر 
.17 ، صي اقبال بنام گرامبيكاتم-55
:دي گوي اش مہ درباريگرام. 52 ص ضاً،يا-56

ــان ــ دالويمعـ ــش زيـ ــاظ دلكـ ره ســلك گــوايــ اســت ظي حفــكــالمِ و الفـ

ــان ــاظ يمعـ ــوش الفـ ــان در آغـ آتـش سـمندر  بـه   هي آب اسـت مـا     بهپنهـ

 آبِ كــوثر ايــ  اســت  ظي حفــ زبــانِ  گوشـم ہ سحر گفـت سـالك ب      يگرام

الهـور شنز،ي ك ي پبل لي، سنگ م  ) مطالعات يشعر(افادات،ي فراق ني نقل از دكتر تحس    به
.52-53م، ص2004
.م2006ور، ہ الشنر،ي كيالحمد پبل-57
.57، ص ) مطالعاتيشعر(ت اافاد58
. ش1337، تهران ا،يچاپ دوم، انتشارات آس-59
.233 ص ضاً،يا-60
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61- Syed Sharifuddin Pirzada, Foundations of Pakistan (All 
India Muslim League Doucments, 1906 - 1947),   2nd ed. 
Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research, 
2007, Vol. II, p. 130.

62- Jamil-ud-Din Ahmad, ed., Speeches and Writings of 
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Muhammad Ashraf, 1976, Vol. II, p. 317.
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.51سخن وسخنوران، ص -69
ـ   دي سع دي فق ٔنامة در بي ترك نيمهناًي ع عيشف محمد   ي مرحوم مولو  يبرا-70  اصـغر   ي استاد عل
. استہ بودرفته كار به شد  لي ترسہ توسط نگارندكهي نام فرزندش احمد ربانبهحكمت 
ـ    1،ي احمـد ربـان    ہ مرتب عي محمد شف  يمقاالت مولو -71 م، 1974ور،  ه ادب، ال  ي انجمـن ترق
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*دكتر مريم محمودي

بازيهاي شاهانه در شاهنامه
چكيده
آميختگي اين عنصر فرهنگي با ادبيـات هـر    . ها جزيي از فرهنگ اجتماعي هر ملت است       بازي

ها و اصطالحات خاص آنها در جهت       ادب فارسي نيز از بازي    . كندسرزمين مضمونهايي را ايجاد مي    
گـروه مـشخص و سـن       هرچند بازي اختصاص بـه    . استپردازي بهره گرفته  تصويرسازي و مضمون  

ها بيشتر در بين پادشاهان و امرا و در دربارها رايج بوده كـه از جملـه          معيني ندارد اما برخي از بازي     
-شاهنامه فردوسي از جمله متوني است كه بازي. توان به شطرنج، چوگان و نرد اشاره كردها مي آن

بزرگان و درباريان گاه براي تفريح و سرگرمي و گـاه بـه    . دهاي شاهانه در آن انعكاس بيشتري دار      
.آوردندها روي ميمنظور كسب آمادگي نظامي به اين بازي

. شاهنامه، بازي، شطرنج، چوگان، نرد: هاكليد واژه

مقدمه
است كـه خـود را بـه وسـيله    انسان از ديرباز براي آرامش فكر و ايجاد فضاي سالم سعي كرده     

تفريح و بـازي يـك ضـرورت و       . اش بكاهد ي شاد كند و از اضطراب و هيجانات دروني        تفريح و باز  
شناسان و روانشناسان بر نقش بـازي و ورزش در زنـدگي            چنانكه جامعه . نياز حياتي براي بشر است    

.كنندانسانها تأكيد و آن را عامل مهم خالقيت و سازندگي انسانها تلقي مي
ي و سرگرمي البته تا آنجا كه معنا و مفهوم لهو پيدا نكند تأكيـد           در دين مبين اسالم نيز بر باز      

بـه  » الهو والعبوا فاني اكره ان يري فـي ديـنكم غلظـه           «: اندرسول گرامي اسالم فرموده   . استشده
گيري و خشونت ديـده شـود   سرگرمي و بازي بپردازيد زيرا من دوست ندارم كه در دين شما سخت        

).21:1375مجلسي،(
امـا در بـين     . شـود  مختص به انسانها نيست در زندگي حيوانات نيز بازي ديـده مـي             بازي تنها 

مـثالً  .شوداجتماعات و تمدنهاي مختلف از نظر شكل، زمان و مقدار بازي تفاوتهاي آشكار ديده مي              
انـد و  كـرده هاي متعدد استفاده ميدر روم و مصر و يونان طبقات مرفه جامعه از تفريح و سرگرمي «

* ضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان ع
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-ها و نواختن موسـيقي، نقاشـي ومجـسمه   هاي قهرماني و نمايشي و سخنراني  ي مثل بازي  تفريحات
اين در حـالي    ). 25:1347گنابادي،(» استها و تفريحات رايج بوده    ها و بازي  سازي و ساير سرگرمي   

دوانـي و   ايرانيان در ورزشهاي انفرادي مثل كشتي، در ورزشـهاي قهرمـاني مثـل اسـب              «است كه   
» انـد اع و اختراع ايراني است، تيرانـدازي، شـنا، شـطرنج و تختـه نـرد سـرآمد بـوده                   چوگان كه ابد  

). 26:همان(
هرچند در قديم بازي و سرگرمي به مفهوم امروز آن محدود به اقليت كوچك و ممتـاز جامعـه           

-اند، با اين حـال در دوره      تر داشته رنگبوده است و اكثريت مردم در انجام چنين بازيهايي نقش كم          
. اسـت اي مختلف با توجه به شرايط بومي و جغرافيايي و اجتماعي بازيهـاي مختلفـي رواج يافتـه              ه

 است اما نام بـسياري   شدهها امروزه نيز در بين مردم معروف و  شناختههرچند بسياري از اين بازي   
رسي نشان از  متون ادب فا  . ديگر از آنها تنها در البالي متون باقي مانده و كسي با آنها آشنا نيست              

آن دارد كه نويسندگان و شاعران نامي ايران و حكيمان و دانـشمندان بـزرگ همچـون فردوسـي،                   
شان به عنوان بخـشي از فرهنـگ و         هاي زمانه سنايي، انوري، خاقاني و نظامي با بازيها و سرگرمي        

مايـه  بـن پـردازي از ايـن  سازي و مضموناند و در مضمون جامعه عصر خود به خوبي آشنايي داشته      
 متـوني اسـت كـه بازيهـا بـه ويـژه              فردوسي از جمله   در اين بين شاهنامه   . انداجتماعي بهره گرفته  

هـا  در ادامه به چند نوع از اين بـازي     . استاي منعكس شده  بازيهاي شاهانه در آن به شكل گسترده      
.شوددر شاهنامه اشاره مي

:به معني عبث و بيهوده : بازي در شاهنامه واژه
گزاف جهان بين ورازي مدانتو آن را جز از باد و بازي مدان

)452:2،ج1382فردوسي،(
:به معني فسوس و نيرنگ و فريب 

فسوس است و بازي نمايد برم
)497:2همان،ج(

به كردارهاي تو چون بنگرم

:به معني امر و كار مهم 
به كـار آيـدتچو گـيرنده بـازان  به روزي كه راي شكار آيدت

مي و بزم و نخجير و بيرون شدن
)191:4همان،ج(

به بازي به هم بر نبـايد زدن

:آمد روزگار،حادثه و اتفاق به معني پيش
دارچه بازي نمود اي پسر گوش

)542:3همان،ج(
روزگارنگه كن كه رسام را 
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:العاده به معني نمايش و تئاتر و كارهاي خارق
كه بازي برآرد به هفتاد دست به بازيگري ماند اين چرخ مست
زماني به خنجر زماني به تيـغ

)356:4همان،ج(
زماني بـه بـاد و زمـاني به ميـغ

چوگان
3000 تـا    2500مت آن بـه بـيش از        قد«ترين بازيهاي ايراني است كه      چوگان يكي از قديمي   
آغاز و سر منشأ پيدايش اين ورزش به عهد باستان تعلق دارد و نام             . رسدسال قبل اين سرزمين مي    

زمينه پيشرفت و ترقي اين ورزش از زمـان حكومـت            . چوگان نيز از آن دوران به يادگار مانده است        
همانند گذشته بازي با گوي و چوگان است و در زمان سلطنت ساسانيان نيز        هخامنشيان شروع شده  

اسـت و بيـشتر جنبـه  اشـرافي     به منظور كسب آمادگي نظامي و يا سرگرمي معمول و متداول بوده 
رفته، چنانچـه در شـاهنامه داسـتانهايي        است كه حتي خسروپرويز براي تماشاي مسابقات مي       داشته

).56:1367بهروز،(»خوانيمتيراندازي ميآرايي شاهانه در كنار ميدان چوگان و شكار و بسيار از بزم
ابزار بازي چوگان عبارتست از چوگان، گوي، هال، ميدان، اسب  كه در بيت زير فردوسـي بـه                   

:كندآنها اشاره مي
دگر اسب و ميدان و چوگان و گويهمه روز نخجير بد كار اوي

)31:7،ج1382فردوسي،(
معموال كودكان از آنجا كـه     . استگرفته و هم پياده انجام مي     گويا چوگان هم به صورت سواره     

:باختند توان سواركاري نداشتند بدون مركب گوي مي
بزد گوي و افكند پيش سوار شـهرياربه فـرمان بشـد بنـده

چو گشتند نزديك با اردشيردوان كودكان از پي او چو شير
)162:7همان،ج(

حال هنر كردند و در عيني بزرگان و شاهان و شاهزادگان و پهلوانان سواره چوگان بازي مي       ول
قـد  هـاي كوتـاه  در ورزش چوگان امروزه معموال از اسـب  «. كشيدندسواركاري خود را نيز به رخ مي      

).26:1369آهنچي،.(»استرفتهولي در قديم هركس با اسب خود به ميدان مي... شوداستفاده مي
يالن را همه كند شد دست و پايرانـگيـخـت آن بـارگــي را زجــايبـ

ميـان سـواران بـرافكـنـد راسـتاز ايشان يكي گوي و چوگان بخواست
)46:6همان،ج(

در شاهنامه از بازي چوگان در كنار بزمهاي شاهانه و سور و مهماني و شكار و تيراندازي بسيار           
ته شده زيرا اين بازي نه تنها به عنوان يك سرگرمي بلكه جزء تعليمـات جنگـي و فنـون       سخن گف 
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- شاهزادگان به حساب مـي  نظامي جنگجويان ونظامي براي كسب آمادگي جسماني و تقويت بنيه      
بخشي را به كارهاي لـشكري،  . بودخسروپرويز روزهاي ماه را به چهار بخش تقسيم كرده      .استآمده

ارهاي كشوري،بخشي را به سخن گفتن با دانايان و بخشي را به تفريح و سـرگرمي                بخشي را به ك   
.ترين ورزشها بوداختصاص داده بود كه در اين بين چوگان از اصلي

ا شاد باشد ز دهرـــد تــببخشيهمان نيز يك ماه بر چـار بهـر
اد گيـرـور پيش او يــامــيكي نيكي بهر ميدان و چوگان و تير

ي ورا روزگارــازه گشتـــاز آن تبهر زوكوه و دشت و شكاريكي 
)197:9:همان،ج(

كنند و از لحاظ قـوانين و مقـررات تفـاوتي در            در شاهنامه تورانيان و ايرانيان چوگان بازي مي       
همچنانكه در مسابقه سياوش با تورانيان مشكلي از لحاظ ساختار و قـوانين بـازي        . بازي آنها نيست  

:د شوديده نمي
بيـارم بـه ميـدان ز ايــران ســوارگرايدون كه فرمان ئهد شهريار
برآن سان كه آيين بود در دو رويمرا يار باشند بر زخـم و گـوي 
بر آن داستـان گشت هم داستـانسپهبد چـو بشنيد زو داستـان
....گزين كرد شـايسـتـه كـار كـردسياوش ز ايرانيـان هفت مـرد

)58:2همان،ج(
 شـاهزادگان و پهلوانـان آمـوختن چوگـان بـه            هاي بسيار مؤكد و جدي دربـاره      يكي از توصيه  

: توصيه اسفنديار درباره بهمن، پسرش اينچنين است. آنهاست
خردمنـد و بيـدار دستور مـن كنون بهمـن اين نامور پـور من
همه هرچه گويم تو را ياد گيربمـيـرم پـدروارش انـدر پـذيـر 
نشستنگه بزم و دشت و شـكاربيـامــوزش آرايـــش كـــارزار 
بزرگاي و برخـوردن از روزگـارمي و رامش و زخم چوگان وكار 

)752:7همان،ج(
:در وصف سهراب آمده است

به پنجم دل تير و پيكان گرفتچو سه ساله شد زخم چوگان گرفت
)177:2همان،ج(

 :  كودكي شاپور آمده استو درباره
هم آورد و هم رسم چوگان نهادچو بر هفت شد رسم ميدان نهاد

)260:7همان،ج(
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كه در شاهنامه آمده است در بازي چوگان تعداد بازيكنان چهارده نفر است كه در دو گـروه                  آنچنان
بل  احترام در مقااولين توپها را به نشانه   . شودبازي با بوق و كرنا آغاز مي      . كنندهفت نفري بازي مي   
تازنـد تـا   سواران اسب مي. فرستددهند و او توپ را با چوگان خود به هوا مي     بازيكن سرآمد قرار مي   

گيرد كه از نظر    گاهي گوي آنچنان در هوا اوج مي      . چون گوي فرود آيد آنرا با چوگانشان مهار كنند        
و قهرمانـان و  هايي است كه به طور مكرر در وصـف پهلوانـان         شود و اين يكي از صحنه     ناپديد مي 

:خوانيم در داستان سياوش مي. استبزرگان در شاهنامه آمده
برآن سان كه از چشم شد ناپديدبزد همچنان تا به ميدان رسيد
تو گفتي سپهرش همي بركشيـدز چـوگـان او شد گـوي ناپديد

)58:3همان،ج(
:و در داستان اهرن و گشتاسب و دامادي قيصر آمده است 

بـه اسبـي كـه انـدر نـوردد زميــن تــا بـرنهـــادنــد زيـــن بفـرمـــود
همـي بـود تـا زخـم چـوگـان بديدبيـامــد بــه ميــدان قيصـر رسيـــد
ميــان ســواران بـرافكـنـد راســتاز ايشان يكي گوي و چوگان بخواست
سـت و پاييالن را همه كنده شد دبـرانگـيـخـت آن بـارگـي را ز جــاي
شـد از زخـم او در جهــان ناپـديـدبـه ميـدان كسـي نيـز گـويـي نديـد

)46:6همان،ج(
شطرنج

گفتـه شـده كـه ايـن بـازي را           . استشطرنج در زمانهاي قديم بازي شاهان و وزرا و امرا بوده          
ــه ــران آورد     برزوي ــه اي ــتان ب ــسكريت از هندوس ــاي سان ــماري از بازيه ــراه ش ــه هم ــب ب .  طبي

 و بـه    بـار در ايـران اختـراع شـده        اما برخي نيز معتقدنـد شـطرنج بـراي اولـين          ) 37:1365يكتايي،(
ــت     ــشته اس ــران بازگ ــه اي ــددا ب ــيروان مج ــان انوش ــاال در زم ــپس احتم ــه و س ــتان رفت . هندوس

)35:1378نوابي،(
تـرين سـند  رسـد كهـن   اردشير بابكان از شطرنج نام برده شده كه به نظر مي   در كتاب كارنامه  

كارنامـه اردشـير   .(اسـت موجود ايرانـي اسـت كـه در آن از چوگـان و شـطرنج سـخن گفتـه شـده                   
بر همين اساس برخي معتقدند در زمان پادشاهي اردوان پنجم آخرين پادشاه اشـكاني              ) 137:بابكان

)25:1354محجوب،.(استورزشهاي شطرنج و نرد و چوگان مورد توجه بوده
در زمـان   : كنـد   شـطرنج بـه ايـران را اينگونـه بيـان مـي            فردوسي در شاهنامه داسـتان ورود       

.انوشيروان فرستادگان شاه هند با هدايايي بسيار نزد شاه ايران آمدند
همـه تيـغ هنـدي سـراسـر پرنـدز ياقوت و الماس و ز تيغ هند
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....زده دست و پاي آوريده به جايز چيزي كه خيزد ز قنوج راي
جي را فرستاده بود تا هم ايرانيان را بيازمايـد و هـم از پرداخـت    همچنين شاه هند تخته شطرن    
شرط راي براي پرداخت خراج به انوشيروان اين بود كه ايرانيان           . خراج به شاه ايران شانه خالي كند      

:از رموز و اسرار اين بازي پرده بردارند
كه تا چرخ باشد تو بادي به جايبيــاورد پيــغــام هنـدي زراي

بفرمـاي تا تخـت شطـرنج پيـشو به دانش برد رنج بيشكسي ك
كه اين نغـزبازي به جـاي آورنـدنهـنـد و ز هـر گـونه راي آورند

 او كـدامكـه گوينـد پس خـانـهاي را به نـامبـداننـد هتر مهـره
رخ و اسـب افتـاد فـرزين و شـاهپيـاده بـداننـد و پيـل و سپــاه

در ايـن كــار پاكيـزه راي آورنـدازي به جـاي آورندگر اين نغزبـ
به خـوبي فرستـم بـر آن بـارگـاههمه باژ و ساوي كه فرمود شـاه

تختـه شـطرنج را در      . آنگاه بزرگان و موبدان نزد او رفتند      . انوشيروان هفت روز مهلت خواست    
سرانجام بزرگمهـر  . اهي پيدا نكردرو قرار دادند و هريك نظري دادند اما كسي به اسرار بازي ر پيش

:نزد شاه آمد 
جهـاندار و بيـدار و فرمانـروا به كسري چنين گفت كاي پادشاه
خرد را به دين رهنماي آورممن ايـن نغـزبـازي بـه جـاي آورم

روز در آن انديشه كرد تـا سـرانجام راز          بزرگمهر شطرنج را در مقابل خود قرار داد و يك شبانه          
:آنگاه تخته شطرنج را چنين آراست . گفت تا فرستادگان راي را بخوانند. ريافتآنرا د

به قلب اندرون ساخته جاي شـاهاهبيـاراســت دانـا يـكـي رزمـگ
دارپيـاده بـه پيـش اندرون نيـزهچپ و راست صف بركشيده سوار
بـه رزم انـدرونـش نمـاينـده راه هشـيـوار دسـتور در پيـش شـاه 

به دست چپش پيـل پرخاشجويد بر دو رويـمبارز كه اسـب افكن
بـدان تـا كـه آيـد بـه باالي رايگي به پايو زو برتـر اسـبان جن

همگان و از جمله فرسـتادگان راي از كـار بزرگمهـر متعجـب شـدند و خـراج هنـد همچنـان           
).148:7ج: 1382فردوسي،.(برقرارماند

پادشـاه هنـدوان صـاحب      : كنـد   يدايش شطرنج در هند را نقل مـي       فردوسي در ادامه داستان پ    
-جانشين او شد و با بيوه» ماي«اما مدتي بعد خود از دنيا رفت و برادرش      » گو«فرزندي شد به نام     

در حاليكه طلخنـد دو سـاله و   . ي اين ازدواج پسري بود به نام طلخند       ي برادرش ازدواج كرده ثمره    
پـس از مـدتي جنگـي بـين         . نيا رفت و مادر آنها بـه پادشـاهي رسـيد          گو هفت ساله بود، ماي از د      
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بزرگان بـازي شـطرنج را بـراي        . هواداران گو و طلخند رخ داد كه منجر به كشته شدن طلخند شد            
:ترسيم اين صحنه كارزار طراحي كردند 
دو مـرد گرانمايه و نيـك خـوييكـي تخـت كـردند از چـارسوي 

به روي انـدر آورده روي سـپـاهرزمـگــاههمـاننـد آن كنــده و 
ارزاصفــي كــرد او لشـكـر كـبر آن تخت صدخـانه كـرده نگـار
دو شـاه سـرافراز با پيـل و تـاجپس آنگه دو لشكر ز ساج و ز عاج
هـمــه كـرده آرايــش كــارزارپيـــاده بـديـد انـدرو بــا ســوار

مبارز كه اسب افكنـد بـر سپـاه شـاه وراز اسـبان و پيـالن و دست
يكي تيز و جنبان يكي با درنگهمـه كـرده پيـكـر به آيين جنگ

:آرايش اين ميدان جنگ بر صفحه شطرنج اين چنين بود 
خواهز يـك دسـت فـرزانه نيكاهاســته شـاه قلـب سـپـبيــار

گ نيلز پيالن شده گرد همـرنابـردسـت شاه از دورويه دو پيل
نشـانده بر ايشان دو پاكيزه رايدو اشتـر بر پيـل كـرده به پـاي
كـه پرخـاش جوينـد روز نبـردبه زير شتر درد و اسب و دو مرد

ز خـون جگـر بر لب آورده كففدو صمبارز دو رخ بر دو روي 
...ود در جنـگ فريـادرســكجا بسپيـاده بـرفتـي ز پيـش و ز پ

ليكه از كشته شدن طلخند خون به دل داشـت شـب و روز بـه ايـن بـازي چـشم                       مادر در حا  
.بوددوخته

ز طلخنـد جـانش پراز رنـج بودهمـه كـام و رايش به شطـرنج بـود
بر آن درد شطرنج بودي پزشكهميشه همي ريخت خونين سرشك

)247:همان(
نرد

آن به بزرگمهر نسبت داده شده است       در برخي منابع اختراع     . نرد از بازيهاي داراي قدمت است     
برخي نيز معتقدند اين ورزش در زمان پادشاهي اردوان پنجم آخرين پادشاه اشكاني مورد              ). دهخدا(

ترين تخته نرد متعلق به سـومريان       همچنين گفته شده قديمي   ) 25:2354محجوب،.(استتوجه بوده 
تـرين سـندي    قديمي«) 31:1382فضلي،ت.(اندكردهالنهرين زندگي مي  است كه در نواحي جنوب بين     

.  استاد طـوس اسـت   آن داده شده شاهنامهكه در آن بدين بازي اشاره شده و شرح مبسوطي درباره  
تر از شاهنامه نيز يافت كه در آن بـدين          ممكن است در ميان انبوه آثار عربي و فارسي مأخذ قديمي          
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تـر از    آن شرح مفصل    مدارك قديم درباره   رود كه هيچ يك از    بازي اشارت رفته باشد اما گمان نمي      
).970:2،ج1387حبيبيان،(»آنچه فردوسي در شاهنامه آورده است داده باشد

 داسـتان ورود شـطرنج بـه ايـران اينگونـه            داند و در ادامه   فردوسي مخترع نرد را بزرگمهر مي     
ـ يابد به فكر مـي پس از آنكه بزرگمهر راز شطرنج را در مي : گويدسخن مي  د كـه خـود در برابـر    افت

:شطرنج هندوان بازي اختراع كند 
رنگ ساجـاج همـــهمه پيكر عدو مـهـره بفـرمـود كردن ز عاج
ه كــارزارــرآراستـــه بــدورويـواريكي رزمـگه ساخـت شطـرنج

رـده شهــرنــجويان گيهمه رزمدو لشـكر ببخشيد بر هشت بهـر
 نيكخـويهـرانمـايــاه گـدو شـويزمين تار و لشكر گهي چارسـ

ـرد ستـمــرنگيــر بـيكي بر دگكـه دارنـد رفتـار هـردو بـه هـم
ويــه جنگجـــبه تندي بياراستبه فرمان ايشـان سپاه از دو روي
در آن رزمـگاهــگرازان دو شاه انتبه هرجاي گردنده پيشش سپــاه 
ي رزم دشتــهي رزم كوه و گهگهمي اين بدان آن بدين برگذشت
ن آيد شكنـك تــز لشكر بدين ييكي را چون تنهـا بگيـرد دو تـن
اه از دو روي انجمنـدندي سپــشبدين گونـه تا بـر كـه آيـد شكن
شـود  انوشيروان شادمان مي  . بردآرايد و آنرا نزد انوشيروان مي     اينگونه بزرگمهر تخته نرد را مي     

::آنگاه
بيــاورد اشتــر بـر شهــريــارـزارــود تـا سـاربـان دوهبفـرم

ز هيتال و مكران و ايران زمينز باژي كه خيزد ز روم و ز چين
بشــد كــاروان از در شهـريـارز گنـج شـهنـشـاه كـردنـد بـار
دل شـاه از آن كـار پـرداخـتـهچو شـد بـارهـاي شتـر سـاخته 

ها براندز دانـش فـراوان سخـنپيـش خـوانـد راي را دهفـرستـا
 تو همراه با تخته شـطرنج و   فرستاده: نويسد كه متن آن چنين است       اي به راي مي   سپس نامه 

از او زمان خواستيم، موبدان را جمع كرديم بـا آنهـا راي زديـم و راز شـطرنج را     . پيغامت نزد ما آمد  
را همراه با بازي نرد كـه بايـد راز آن  . آينداز هدايا نزد تو ميدريافتيم اكنون دوهزار شتر با بار گران      

.كشف كني در غير اينصورت دوهزار شتروار ديگر بايد براي ما بازپس فرستي
:خواهد روزه ميراي نيز از فرستادگان انوشيروان مهلتي هفت

از آن نـامــداران بـرنــا و پيـــربه يك هفته هركس كه بد تيز وير
به رشك و به نام و به ننگ و نبرد بــاز جسـتـنـد بـازي نـردهمـي
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ايـكه ايـن را نداند كسـي سر ز په رايـبه هشتم چنين گفت موبد ب
:رود روز نهم بزرگمهر نزد راي و بزرگان مي

ها ياد كـردردش مهرهـــه گــهمبگسترد پيش اندرون تخت نـرد
ان شـاهــم آرايش رزم و فرمـــهسپهدار بنمـود و جنـگي سـپاه
ز كشور همان نامدار انجمـنزناز او خيـره شــد راي و راي

فرسـتند و بـار ديگـر دانـش و          و انگونه هندوان خراج يكسال را پيشاپيش براي انوشيروان مي         
). 526:2،ج1382فردوسي،.(شودفرهنگ بزرگمهر و همگان آشكار مي

نتيجه
ز همچون ديگر شاعران فارسي از بازيها در جهت تـصويرسازي     ماحصل كالم آنكه فردوسي ني    
تمركز عمده او بر بازيهايي چون چوگان و شـطرنج و نـرد             . استو غناي سخنان خود استفاده كرده     

 شاهانه البته جنبه . عالوه برآنكه متناسب با فضاي شاهنامه است نشان از حس دليري ايرانيان دارد            
هاي بيشتري را به توصيف     ر است شايد به همين دليل فردوسي صحنه       تچوگان از ديگر بازيها قوي    

.استچوگان بازي اختصاص داده و جزئيات آنرا بيشتر بررسي كرده
گيرد و در صـدد نـشان دادن        فردوسي از اين بازيها بيشتر در جهت غني شدن محتوا بهره مي           

 چنـداني از  جـازي و شـاعرانه   گيري آنهاست، به همين دليل تصاوير م      سير تاريخي پيدايش و شكل    
.شوداين بازيها آنچنان كه در متون غنايي وجود دارد در شاهنامه ديده نمي
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منابع 
.38، مجله كيهان فرهنگي، شمارهايران و بازيهاي المپيك) 1369(آهنچي، محمد-1
ــيح-2 ــروز، ذبـ ــران) 1367(بهـ ــان در ايـ ــوي و چوگـ ــه بررســـيگـ ــاي ، مجلـ هـ

.4و3،شماره2تاريخي،جلد
.عطايي:، تهرانتدبير يا تقدير، تخته نرد) 1382(، ابوالقاسمتفضلي-3
.دانشگاه تهران: ، تهران لغتنامه)1368(اكبردهخدا، علي-4
.پيكان: ، تهرانفردوسي و شاهنامه در آينه زمان) 1387(حبيبيان، محمد-5
.قطره: ، به كوشش سعيد حميديان، تهرانشاهنامه) 1382(فردوسي، ابوالقاسم-6
ــروي-7 ــادي، پ ــري  ) 1347(ن گناب ــارم هج ــرن چه ــازي در ق ــه ب ــه دوگون ، مجل

.18،شماره1سخن،جلد
.تابي: ، تهرانبحاراالنوار) 1375(مجلسي،محمدباقر-8
 ايرانـشناسي، سـال    ، مجلـه  پيدايش و ابداع تخته نـرد     ) 1354(محجوب،محمـدجعفر -9

.هفتم
.شباويز: ، تهرانسير شطرنج ايران در جهان) 1378(نوابي، عبدالحسين-10
هاي تاريخي، دوره  ، مجله بررسي  شطرنج درداستانهاي ايراني  ) 1365(مجيديكتايي،  -11

.134دوازدهم شماره 
:  صـادق هـدايت، تهـران      ، ترجمـه  كارنامه اردشـير بابكـان    ) 1342(-----------12

.اميركبير
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*سكينه خاتون محمودي

∗∗∗∗∗∗∗∗دكتر عليرضا محمودي

عد حماسيهاي دموت و شاه تهماسبي از بهاي شاهنامهمقايسة نگاره

چكيده 
هـاي مـصور شـاهنامة      و تهماسـبي از جملـة مـشهورترين نـسخه         ) ايلخاني(    دو شاهنامة دموت    

فردوسي هستند كه اولين نسخه بنا به قدمت و نسخة دوم به خاطر زيبـايي تـصاوير آن از شـهرت          
-امه جلب توجه مي   هاي اين دو شاهن   از جملة نكاتي كه در بررسي نگاره      . باشندجهاني برخوردار مي  

تـر  اي كه در شاهنامة دموت تصاوير بيش      ها است به گونه   كند، تحول در چگونگي خلق تصاوير آن      
. شـود تر مشاهده مـي   ها بيش حماسي بوده و در شاهنامة شاه تهماسبي غلبة عناصر غنايي در نگاره           

 به شيوة توصـيفي و      هاي مصور دموت و شاه تهماسبي     در اين مقاله ضمن معرفي مختصر شاهنامه      
هاي حماسـي  تحليلي، تعدادي از تصاوير اين دو شاهنامه با توجه به دو رويكرد نظام طبيعت و جلوه       

نتيجة اين پژوهش بيانگر اين نكته است كه شيوة نگارگري تـصاوير    . مورد بررسي قرار گرفته است    
ر شاهنامة شاه تهماسبي به     تر با لحن حماسي شاهنامه هماهنگي داشته و د        در شاهنامة دموت بيش   

ها، از بـار حماسـي تـصويرها كاسـته     و تزيين نگارهعلّت توجه بيش از  حد نگارگران آن به زيبايي
شده و كاربرد عناصر غنايي در تصويرگري، موجب كم شدن ارتباط و هماهنگي بين متن و تصاوير                 

.شده است

.تهماسبي، حماسهنگاره، شاهنامة دموت، شاهنامة شاه :كليد واژه ها
مقدمه

هايي كه همواره در هنر نگارگري و نقاشي ايراني مورد توجه قـرار            ترين كتاب      از جملة پراهميت  
تـوان از   بخش براي هنرهاي تـصويري ايرانـي درآمـده اسـت، مـي            گرفته و به صورت منبعي الهام     

نمايـانگر  «ن از آن با عنـوان       اين اثر سترگ حماسي كه برخي از محقّقا       . شاهنامة فردوسي ياد كرد   

 عضو هيأت علمي دانشگاه زابل*
∗ عضو هيأت علمي دانشگاه زابل∗
∗ ∗
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ترين تعداد  ؛ بيش )190:1374فريه،  (اندياد كرده »  اسالم پايدارترين سيماي فرهنگ ايرانيان پيش از     
نزديك به ). 35:1385ولش، ( به خود اختصاص داده است   نقاشي را در بين ديگر آثار مكتوب ايراني       

رغـم    كـه علـي  )1(شـود،  ا نگهداري ميهاي مختلف دنيهاي مصور در حوزه نسخه از شاهنامه  140
).3:1374فريه، (ها ثبت نشده است ها بر روي نگارهها، نام نگارگران آنشهرت بسياري از آن

     گرچه نگارگري از مضامين شـاهنامه، تـا پـيش از دورة ايلخانيـان رواج بـسياري نداشـت، امـا         
هاي حماسـي در ايـران بـه قبـل از زمـان      داده كه سابقة به تصوير كشيدن داستان تحقيقات نشان   

 در دورة سـلجوقي كـه   )2(.رسيده استمي) ق .  هـ 400 تا 370حدود (مه  فردوسي و سرايش شاهنا   
-هاي تصويري مانوي و بودايي و ناحية تورفان آسياي ميانـه را مـي         در سبك نقاشي آن، آثار سنّت     

گروبه، (اند  روف و ديوارها منقوش گرديده    هاي شاهنامه بر بدنة ظ    توان مشاهده كرد، برخي از نگاره     
آرايـي مـورد توجـه      ؛ اما در دوره مغوالن در سدة هشتم، هنر نگارگري به شكل كتـاب             )201:1374
آرايي مـرزي   در اين دوره بين ظهور نقاشي ديواري و انعكاس موضوعاتش در هنر كتاب            . قرارگرفت

ترين مركز نقاشي ايراني شناخته شـد        و با اهميت    وجود آمده و تبريز به عنوان پايتخت ايلخانيان        به
ويژه در نقل مفهوم زيباشناختي آن، تأثيرات شرق دور و          در نقاشي اين دوره به    ). 17:1386آدامووا،  (
تـوان  هاي سونگ و يوان چين را مي      هاي امپرسيونيستي سلسله  هاي منقوش و گرايش   ويژه طرح به

توان به ترين تأثيرات نقاشي چين بر نقاشي ايراني ميلة مهم از جم ). 17:1384شراتو،  (مشاهده كرد   
بعضي از هنـر پژوهـان،      . دميدن روح رمانتيك كه متمايل با طبع و روحيه ايرانيان است، اشاره كرد            

).173:1384بينيون، (اندروح رمانتيك را، روح حاكم بر كلّ نقاشي ايران دانسته
حت تأثير علل گوناگوني صورت گرفته است كه از جملـة           توجه به نگارگري مضامين شاهنامه ت     

-تقويت روحية سلحشوري، حفظ وحدت در ميان اقـشار مـردم، مليـت            : توان به ها مي ترين آن مهم
مغوالن نيز اين كار را سـمبل و       . هاي نخبگان حاكم بر جامعه اشاره كرد      گرايي و نشان دادن آرمان    
-دانستند و بدان اقبال ويژه     مغولي مي  -ن و غايات تركي     هاي فرهنگي ايرا  نماد همياري بين سنّت   

).116: الف: 1387آژند، (اي داشتند
كردند تا با اسـتفاده از مـضامين شـاهنامة فردوسـي، دسـت بـه          نگارگران اين تصاوير سعي مي    

هـاي حماسـي و حتّـي       آفرينش تصويرهايي حماسي و زيبا بزنند به طوري كه فهم و تخيل صحنه            
اين پيوند و رابطة ادبي و شمايل       . اسي شاهنامه براي مخاطبان با سادگي بيشتر همراه شود        غير حم 

ها را كامالً درك و فهم كنـد و  به سبب اين بود كه نگرنده، اين نگاره       «نگاشتي بين كالم و تصوير      
مـا در   ا). 287:1377كنبـاي ،  (» در نظر بگيرد  » يك واحد منفرد  «ها را در ارتباط با متن به گونة         آن

اند بـدان  هاي مصور آيا توانستهكندكه نگارگران اين شاهنامهاين بين اين سئوال به ذهن خطور مي   
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گونه كه شايد و بايد، روح حماسي حاكم بر شاهنامه را در تصويرهاي خود نشان دهند يا خير؟ و آيا               
ابر دانست؟توان با يكديگر برها  ميها را از جهت تأثير حماسي آنتصاوير اين نسخه

و شـاهنامة شـاه     ) مربوط به دورة ايلخاني   (براي پاسخ دادن به اين سؤاالت، دو شاهنامة دموت          
ها بود اولـين    مالك انتخاب اين آثار شهرت آن     . انتخاب گرديدند ) مربوط به دورة صفويه   (تهماسبي  

تصاوير آن در بين محققّـان  شاهنامه بنا به قدمت زماني و دومين شاهنامه بنا به زيبايي و آراستگي          
تر و در بررسي اين دو اثر، به جهت بررسي دقيق. اي برخوردارند و هنرمندان از ارزش و شهرت ويژه      

هـا  جلوگيري از اطالة كالم، سه نگارة حماسي از هر كدام انتخاب شده و كار بررسي و مقايـسة  آن           
ان از اين دارد كه گرچه شـاهنامة  نتيجة اين پژوهش نش . به شيوة توصيفي و تحليلي صورت گرفت      

ها، بر شـاهنامة شـاه      تر است، اما از جهت ايجاد فضاي حماسي در نگاره         دموت از نظر زماني متقّدم    
شك علّت اصلي اين امر با توجه كمتر نگـارگران شـاهنامة دمـوت بـه                بي. تهماسبي ارجحيت دارد  

.لي ارتباط داردهاي آراستگي تصاوير و اهميت دادن به رخداد اصجنبه
هاي شاهنامة دمـوت و شـاهنامة   الزم به ذكر است كه در زمينة مورد بحث، يعني مقايسة نگاره     
هـاي  هـا بـر ويژگـي     تر پژوهش شاه تهماسبي از بعد حماسي، تحقيق مستقلي مشاهده نشد و بيش          

مقالـه پـس از     لـذا در ايـن      . ها از نظر هنري متمركز گرديده اسـت       نسخه شناختي و تكنيكي نگاره    
هـاي منتخـب   معرفي مختصر دو شاهنامة دموت و شاه تهماسبي، به بررسي ابعاد حماسي    نگـاره       

:شودپرداخته مي
معرفي دو شاهنامة دموت و شاه تهماسبي 

)Demotte (شاهنامة دموت

- نسخه تريناين شاهنامه كه به نام شاهنامة بزرگ ايلخاني نيز معروف است، از جملة پراهميت             
از شاهنامه دموت با القاب و تعـاريفي چـون    . شودهاي مصور در تاريخ نگارگري ايران محسوب مي       

عـدل،  (» شاهنامة بـزرگ مغـول  «، )100:1387الورن،  (» مانده در ايران  ترين شاهكار باقي  قديمي«
.ياد شده است) 44:1385رادفر، (» شاهكار كم نظير«و ) 228:1379

-راي غياث الدين محمد، وزير سلطان ابوسعيد و فرزند خواجه رشيدالدين فضل    شاهنامة دموت ب  
اين نسخه در زمان ايلخانيان و توسط هنرمندان كارگاه         ). 141: ب: 1387آژند،  (آرايي شد   اهللا كتاب 

 بـرگ دارد و از مجموعـة دو جلـدي ايـن             400شـاهنامة دمـوت     . تبريز نگارش و تصويرگري شـد     
در مـورد  ). 100:1387الورن، ( اثـر موجـود اسـت    58ير داشته، امروزه فقـط   تصو200شاهنامه كه   

اما انتساب آن بـه     )3(نظران اختالف وجود دارد؛   تاريخ دقيق شروع نگارش و اتمام آن در بين صاحب         
كونـل،  (مقرون بـه صـحت خواهـد بـود          )  م   1335/ق. هـ735(مكتب اول تبريز يعني حدود سال       

48:1384.(
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هاي اول قرن حاضر توسط سوداگري به نام دموت، كه به همين نـام نيـز                مه در سال  اين شاهنا 
. هاي آن پراكنده شده و جداگانه به فـروش رسـيدند          معروف گرديد، در ايران به دست آمد و نقاشي        

هـا شـيوة نقاشـي سـبك        اما در اين نگاره   )4(نقاشان اين مجموعة نفيس كامالً شناخته شده نيستند،       
تري را كه احمد موسي از نگارگران مكتب تبريـز، آن را ابـداع كـرده                ديه و شيوة پيشرفته   اولية رشي 
: بهترين مينياتورهـاي شـاهنامة دمـوت را ماننـد         ). 18:1379رابينسون،  (توان مشاهده كرد    بود، مي 

-776(الـدين  توان جزو آثـار اسـتاد شـمس       بهرام گور و اژدها و سواران آهنين اسكندر، احتماالً مي         
در نقاشي مكتب تبريز دورة ايلخانيان، كه شاهنامة دموت يكـي           ). همان(شمار آورد   به) ق  .هـ  757

هاي فردي استادان شمال غربي     هاي سدة هفتم مكتب بغداد، شيوه     از شاهكارهاي آن است، ويژگي    
صويرهاي ت). 15:1379رابينسون، () 5( كردتوان مشاهدهايران و شيوة نقاشي چيني را در كنار هم مي       

در اين تصاوير حركـت قـوي، رنـگ پـر           . اين شاهنامه در تاريخ نقاشي ايران، مقامي برجسته دارند        
در ايـن   . ها پديد نيامده است   گاه نظير آن  بندي موزون و پرتواني وجود دارد كه هيچ       قدرت و تركيب  

). 37:1383يـون،  بين(هاي آن مالزمه دارد     آثار، خشونت خاصي وجود دارد كه با نوع طراحي و رنگ          
ها در تصاوير شاهنامة دمـوت دقيقـاً مغـولي اسـت و تـأثيرات هنـر چينـي در                   ها و نوع پيكره   لباس
هـاي دراماتيـك، خـصايص      برخي از هنرپژوهان، وجود صـحنه     . هاي آن آشكار است   پردازيمنظره

سـاز ادراك  ، زمينـه ها و شيوة به كارگيري تصاوير انساني و حيواني را در اين شاهنامه        يادماني نگاره 
آدامـووا،  (داننـد   هاي بعد مي  هاي خيالي در دوره   شاعرانة مضامين و ايجاد ظرافت و پااليش صورت       

هاي مـصور از اهميـت و جايگـاه    شاهنامة دموت از جهت قدمت زماني در بين شاهنامه      ). 18:1386
.خاصي برخوردار است

شاهنامة شاه تهماسبي
كه در اصل شاهنامة شاهي نام داشت و بعدها به شاهنامة شاه تهماسبي             شاهنامة شاه تهماسبي    

هـاي  ؛ از حيث آراستگي و زيبايي تصاوير، از مشهورترين شـاهنامه          )212:1374گروبه،  (معروف شد   
آرايـي  حد اعالي زيبـايي و كمـال در هنـر نـسخه           «: مصور است كه از آن با تعاريف و القابي چون         

تـرين  و مهـم  ) 54:1379رابينـسون ،  (» ترين كار نقاشي دورة اولّية صفوي     عالي«،  )همان(» اسالمي
 نگاره 250اين شاهنامه كه بيش از  . ياد شده است  ) 46:1385رادفر،  (» شاهنامة مصور عصر صفوي   

؛ در طـي زمـاني      )294:1383بينيـون، (باشـد   فرد مي به قطع بزرگ دارد و از نظر تصاوير منحصر به         
 هــ  957-928(، دومين سلطان صفوي، از سال )ق. هـ 984.ف(ه تهماسب  نسبتاً طوالني براي شا   

.فراهم شده است)  م 1550 تا 1522/ق.
 م به محقّقان اروپايي معرفي گرديـد و بعـد از مـدتي بـه        1903شاهنامة شاه تهماسبي در سال      

ت، اين شـاهنامه را  فروخته شد، او نيز همانند دمو  ) Houghton(» هاوتون«داللي آمريكايي به نام     
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مانـدة  پس از مرگ هـاوتون، بـاقي      . تر به صورت قطعه قطعه به فروش گذاشت       به جهت سود بيش   
به همت دو محقق  «به دولت ايران واگذار شد و       )  برگ مصور  115 برگ خطي و     501(صفحات آن   

دوم تهيه شد    برگ اين اثر نسخة      258كري ولش و مارتين برنارد ديكسون از        هاي؛ استوارت   به نام 
شـاهنامة شـاه   ). 100:1387الون، (» كه امروزه راه را براي تحقيـق در ايـن زمينـه گـشوده اسـت             

.نيز معروف است» هوتن«و دالل آن » روتشيلده«دار سابق آن يعني تهماسبي به نام مجموعه
هاي اين نسخه توسط گروهـي از نگـارگران آن دوره در طـي سـاليان متمـادي فـراهم                   نقاشي

). 58:1379رابينـسون، (كرد توان به آقاميرك و ميرمصور اشاره     ها مي ترين آن از جملة معروف  )6(آمده،
رود شـمار مـي  ترين اثر حوزة نقاشي سبك تبريز عهـد صـفوي بـه        شاهنامة شاه طهماسبي كه مهم    

معـرف  خـصوصيت  . ، بر بنيادهاي مكتب هرات و شيوة تركمان تبريز اتكـا دارد         )20:1386آدامووا،  (
اي اسـت كـه نـشان از ذوق و سـليقة            نقاشي دورة صفوي، اوج تجمل و زرق و برق سنجيده شـده           

در اين دوره   ). 289:1383بينيون،  (» تر دربار صفوي نسبت به دربارهاي پيشين دارد       تر و لطيف  غني
-ن مـي هاي آترين نمونهنگارگري از مضامين قهرماني و عاشقانه بسيار رونق گرفت كه از برجسته         

هـاي بـارز    نمونـه . اشـاره كـرد   ) ق. هــ 950-946(توان به شاهنامة شاه تهماسبي و خمسة نظامي         
مجلـس  : هايتوان در  نگاره   گرايش به تزيين و مضامين قهرماني را در شاهنامة شاه تهماسبي مي           

.كيومرث، كشتن هوشنگ ديو سياه را، و نگارة مرگ ضحاك مشاهده كرد
هاي شـاهنامة شـاه تهماسـبي، از جهـت آراسـتگي و برتـري                زياد نگاره  رغم شهرت بسيار  علي

هـاي دورة صـفوي انتقـاداتي را    هاي آن و برخي ديگر از نگـاره تكنيكي، برخي از محققّان به نگاره     
تـوجهي  به ضعف گراييدن نسبت نقاشي با متن و بـي «: توان بهها مياند كه از جملة آن وارد ساخته 

، و انجام كارهاي سفارشـي بـدون شـور و حـال خـاص               )20:1386آدامووا،   (»به ترسيم متون ادبي   
هاي شاهنامة گير نگارهبا اين حال اين انتقادات از شهرت عالم    . اشاره كرد ) 271:1379اتينگهاوزن،  (

.شاه تهماسبي و ديگر آثار مشهور اين عصر نكاسته است
هاي شاهنامه دموت از بعد حماسيبررسي نگاره
 جنگ بين اسكندر و اژدها-ولنگارة ا

.  نگارة جنگ بين اسكندر و اژدها، صحنة نبرد دالورانه اسـكندر بـا اژدهـايي سـهمگين اسـت                  
. آميزي تخيلي نمايانده شده اسـت آور، به نحو اغراقاي، كه جهت خلق فضايي رعباژدهايي افسانه 

اسكندر از مواجهه با آن هراس      موجودي سهمگين با شاخ كرگدن، بال عقاب و پنجة شير،كه اسب            
اين صحنه نشانگر اوج عظمت پهلواني اسكندر در نبرد رو در رو با اژدهـا اسـت و نگـارگر بـا               . دارد

تدابيري مانند؛ قـراردادن اسـكندر      . افزايداستفاده از تدابيري چند، بر عظمت حماسي اين صحنه مي         
زمينة تصوير، پرهيز از بيان ها در پيشنمايي و قرار دادن شخصيتدر مركز صحنه، پرهيز از عمق
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).159: 1384گري، : (، جنگ اسكندر و اژدها، مأخذ)دموت(شاهنامه فردوسي : 2عكس 

جزئيات و رخدادهاي فرعي، محدود نمودن فضاي طبيعت و محيط پيرامون بـه منظـور تأكيـد بـر                   
اده از خطـوط ممتـد و مـوربي كـه بـراي      واقعة اصلي، ايجاد حركت و پويايي در بيان رخداد با استف    

تصوير نبرد بين اسـكندر و      . نمايش شيب تپه ترسيم شده و هم جهت با حركت اسب اسكندر است            

اژدها كه   
3
 سطح نگاره را اشغال كرده و همراه با خطوط شيب تپه كه به صورت مورب اسـكندر              2

از جملـه نكـات قابـل توجـه در ايـن      . افزايـد سي نگاره ميگيرد، بر تأثير حما   و اسب او را در بر مي      
ها در اين تصوير بسيار محدود بوده و كلية عوامل جهت جلب توجه    تصوير اين است كه؛ تنوع رنگ     

.كار گرفته شده استبيننده به مركز نگاره يعني صحنة نبرد بين اسكندر و اژدها به
ن آهني اسكندر هزيمت قشون هند از برابر جنگجويا-نگارة دوم

كـه بـه   زده در حالي  هندوان وحشت . دهداين نگاره جنگ بين اسكندر و قشون هند را نشان مي          
برخـورداري از كـادري متناسـب، تـأثير     . كنند، درحال گريز از صحنه هستند    پشت سر خود نگاه مي    

گاهانـة تـصاوير،    گذارد و نگارگر بـا قطـع آ       اي را در فضاي حماسي نگاره بر جاي مي        قابل مالحظه 
دهد كـه بـا مـدد از نيـروي تخيـل خـويش،       را مي تداوم متن را ايجاد كرده و به نگرنده مجال آن           

نهايت سپاهيان جنگاور اسكندر و هندوهاي در حال هزيمت را تا بي
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).   59: 1384گري، : (، مأخذ، هزيمت قشون هند از برابر جنگجويان آهني اسكندر)دموت(شاهنامه فردوسي : 1عكس 

.تجسم بخشد
ور از دهـان    ها و آتـش شـعله     اي براي  نشان دادن برق نيزه      هاي طاليي و نقره   استفاده از رنگ  

زمينة پر نقش و نگار و پوشيده از ابرهاي پيچان          نظيري با پس  هاي در حال حركت، تناسب بي     اسب
نظيـر نقـاش بـراي    خالقيت بي. اي نموده است هدارد و به خلق فضاي حماسي، كمك قابل مالحظ        

العـاده  باشـند، خـارق  هاي تخيلي سپاه اسكندر كه با استفاده از چرخ در حال حركـت مـي  خلق اسب 
آميزي اين قـسمت از قـشون اسـكندر،    اي و طاليي جهت رنگهاي نقرهكارگيري رنگاست و به

جا و مناسب از استفاده به. وجود آورده استعي بهها و سپاهيان واقاي را ميان آن تمايز قابل مالحظه  
.باشد اين نگاره ميها از نكات قابل توجهرنگ و تنوع موجود در آن

توان اين نگاره را از زيباترين آثار حماسي شاهنامة دمـوت بـه             با توجه به مطالب گفته شده، مي      
.نظير استاسي موجود در نگاره بيبندي و روح حمآميزي، تركيبحساب آورد كه از نظر رنگ

كشد  رستم در حال مرگ شغاد را مي-نگارة سوم
اي پر از نيزه و تبـر را        جهت به دام انداختن وي، تله     ) برادر رستم   ( بنا بر روايت فردوسي، شغاد      

سپس پشت يك درخت پنهان شده و منتظر مـرگ پهلـوان   . آماده نمود و آن را به دقت استتار كرد    
.ديدگر
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بدن مملو از تير    . كشدترين لحظة روايت يعني زمان مرگ رستم را به تصوير مي          تصوير برجسته 
در حال درازكش در گودالي از تيـر گيـر افتـاده و رسـتم       ) اسب رستم (و خنجر و رو به مرگ رخش        

 شغاد را تير به سرعت تنة درخت را شكافته و. كندميدرحال مرگ، آخرين تير را از چلة كمان رها

).33: 1381كنباي، : (كشد، مأخذ، رستم در حال مرگ شغاد را مي)دموت(شاهنامه فردوسي : 3عكس

ها و گياهان متنوع، با قرار دادن درختي        رغم استفاده از گل   نگارگر علي . رسانداعمالش مي به سزاي   
 براي ترسيم آخرين لحظـات  انگيز رازمينة تصوير، فضايي حزنتيره و عاري از شاخ و برگ در پيش  

. آورد وجود مـي   اي شاهنامه يعني رستم به    زندگي مرد اسطوره  
3
فـضاي نگـاره تـصوير رخـش و      2

گيرد و فضاي كمي در منتهي اليه سمت راست نگاره، جهت ترسيم شغاد در نظـر      رستم را در بر مي    
 و مـرگ بـا شـكوه پهلـوان را در فـضايي              آميزي گرديده تمام سطح نقاشي رنگ   . گرفته شده است  
.كشدآميز و به شدت حماسي به تصوير ميدراماتيك، حزن
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هاي شاهنامه شاه تهماسبي از بعد حماسيبررسي نگاره
دهد  تهمورث ديوان را شكست مي-نگارة اول

انـساني  . هاي زيباي شاهنامه شاه تهماسبي، صحنة غلبة تهمورث بر ديوان است          يكي از نقاشي  
العـاده و يـا     شدن تناسبات در مقايسة آدميان و ديوها در اينجا، انـسان را از داشـتن دالوري خـارق                 

نيروي پهلواني قابـل مالحظـه،      
نياز كرده است چرا كه بـا در        بي

هـاي  نظر گـرفتن ابعـاد پيكـره      
تــوان بــه انــساني و ديــوي مــي

ــدرت   ــه ؛ ق ــت ك وضــوح درياف
ـ العادة ديوهاي هيبت  خارق ز انگي

از نگارگري ايراني رخت بربسته     
انگيز و ها به موجودات رقّت  و آن 

اند كه انـسان    ناتواني بدل گشته  
هـا  به راحتي توانايي غلبه بر آن     

. را دارد
هـاي نگـاره اين نگاره بـرخالف    

انگيـز و   شاهنامة دمـوت، حـزن    
بلكـه، طبيعـت    . ترسناك نيست 

شاد و سرزنده از هيبـت صـحنة        
العــاده اي نبــرد بــه نحــو خــارق

تـرازي جنگـاوران    كاسته و هـم   
از حيـث انـدازه،     ) انسان و ديـو   (

خشونت صحنه را زايـل نمـوده       
جهت فـضاسازي نگـاره،     . است

بندي و تفكيك خاصي    بخش
هــاي مختلــف ميـان قــسمت 

اي دلپذير و بهـشتي در حركـت و         صورت نگرفته و ديوهاي پليد و زشت نيز، چون آدميان بر زمينه           
.اندجدال

، تهمورث ديوان را شكست             )شاه تهماسبي(شاهنامه فردوسي : 4عكس 

).    موزه هنري متروپليتن گنجينه : (دهد، مأخذمي
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تـر  جا پس از مغلوب كردن ديو سفيد، گرز سهمگين خود را با قدرت هرچه تمام            تهمورث در اين  
انـد و  ديوان رنگارنگ و پرنقش و نگار كه يا به اسارت گرفته شده. بر سر ديو سياه فرود آورده است      
اند كه  انگيزي يافته هاي رقّت باشند، چهره نوعان خود در هراس مي    يا از دچار شدن به سرنوشت هم      

تماشـاگران ايـن    . صحنه تقريباً جنبة كمدي محض را دارد      . شكندها را درهم مي   هيبت دروغين آن  
هاي رنگارنگ مرجاني با    باشند كه در پشت صخره    نمايش مهيج نيز همراهيان جنگاور تهمورث مي      

. اندنگرند و مبهوت جنگاوري تهمورث گشتهشوق و هراس به اين صحنه مي
هاي متنوع و شاد از بار حماسي صحنه رگر در استفاده از خطوط موزون و نرم و رنگ         مهارت نگا 

وجود آورده كه مرز ميان حقيقت و خيال را درهـم           به شدت كاسته است و فضايي نرم و سيال را به          
.اي آرماني بخشيده استشكسته و به تصوير جنبه

 كشته شدن كلباد به دست فريبرز-نگارة دوم
در ايـن   . ن نگارة شاهنامة شاه تهماسبي به كشته شدن كلباد به دست فريبرز اختصاص دارد             اي

ها، حـاالت   نگاره منظره، جامه  
ها كاريوحركات سرشار از ريزه   

ــا شــكوه اســت . و تجمــالت ب
العمل بيننـده در مقابـل      عكس

، )مـرگ (انگيز  اين صحنة رقّت  
لـذّت بــردن از شـكوه بــصري   

ارگر نگاره  و ستايش هنـر نگـ       
ماهري است كـه بـا سـرپنجة        
انگــشتان توانمنــد خــويش،    

اي با شـكوه و جـالل و        صحنه
سرشار از زيبايي را خلق نموده      

نگارگر، واقعه را با نظمي     . است
دقيق و سنجيده كه بـه جـاي        
ــال حماســي و   ــر اعم ــد ب تأكي

ــه  ــون واقع ــواني، چ اي در پهل
ــدگي   ــوادث زن ــاير ح ــان س مي
-آدميان به تصوير كشيده مي    

، كشته شدن كلباد به )شاه تهماسبي(شاهنامه فردوسي : 5عكس اي منقـوش از    ، بر صحنه  شود

).   123: 1384آژند، : (دست فريبرز، مأخذ
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را بـه صـورت واقعـي در مـتن زنـدگي انـساني              » قتـل «كند و صـحنة     طبيعت پرشكوه عرضه مي   
ها، درختان متنوع و زيبا و طبيعت بهشتي نيز بر شدت حضور جانوري در پشت صخره    . كندمصورمي

. افزايداين امر مي
فريبرز با همان اسب، همان جامـه و همـان          اي است همسان با     كلباد در اين تصوير واجد پيكره     

از نظر نگرندة ناآشنا بـا    . توان يافت ساز و برگ و هيچ نمادي از شرارت يا پليدي را در وجود او نمي              
. متن نوشتاري و حماسي شاهنامه اين قتل هيچ توجيهي ندارد

 جنگ بين ايران و توران-نگارة سوم
اي بهشتي  ، در دامان منظره   )ايران(و سپاهيان بهرام    ) ورانت(صحنة رزم ميان سپاهيان افراسياب      

ــدو شــب هنگــام رخ مــي . ده
سپاهيان توران در سمت راست     
و سپاهيان ايران در سمت چپ      

-تركيـب . انـد نگاره قرار گرفته  
بندي در جهت افزايش قـدرت      
اي و شكوه سپاه ايران به گونه      

تنظيم شده است كه نگارگر بـا       
 در ايـن    افزايش ارتفـاع نگـاره    

ــه كمــك ترســيم   ــسمت و ب ق
هــا در بــاالترين بخــش پــرچم

تـري را بـه     نگاره، فضاي بيش  
سپاه ايران اختصاص داده و بر      

-ها تأكيد مي  برتري نظامي آن  
ــد ــدگان در دو طــرف . كن نوازن

ــي   ــگ م ــيپور جن ــد و ش نوازن
ــه ــة  طالي ــپاه در ميان داران س

.ميدان مشغول كارزارند
ي شب با استفاده از رنگ آب     

تيره نشان داده شـده در حـالي        
كه ستارگان در زمينـة آسـمان       

، جنگ بين ايران و توران، )ماسبيشاه ته(شاهنامه فردوسي : 6عكس درخشند و نور ماه از     رنگ مي آبي

).   گنجينه هنري فيتز ويليام: (مأخذ
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ها و گياهان متنّوعي است كه اكنـون        زمينة تصوير، سرشار از گل    . تابدميان ابرها بر اين صحنه مي     
. انداي ديگرگون يافتهدر زير نور ماه جلوه
هاي حماسي و پهلواني برجـسته، تـصويري مجلـل از           جنبهجاي تأكيد بر    بندي به در اين صحنه  

-هاي گوناگون و نمايش آ    شماري از شخصيت  شود و نگارگر با ترسيم تعداد بي      صحنة نبرد ارائه مي   
كند صـحنه نبـرد را تـا حـد     ها در كل فضاي نگاره، تالش ميها در حين حركت و جايگزيني آن      ن

 براي بازنمايي فريبندة اين جهان مـادي بـه كمـك            كوشش. تر عرضه كند  تر و واقعي  ممكن كامل 
ها و جزئيات از    كاريدقّت در ريزه  . شودپذير مي ها و افزار جنگ امكان    ها، اسب تنوع موجود در جامه   

.خصوصيات اين نگاره است 
هـاي نگـارگري، نقاشـان    تـوان از هـم گـسيخته شـدن سـنت     با دقّت در خصوصيات نگاره مي 

هـاي حماسـي شـاهنامة دمـوت،        كه در تصويرگري صحنه   در حالي . ا مشاهده كرد  شاهنامة دموت ر  
تأكيد بر روح حماسي موجود در نگاره بود، در اين تصوير از روح پهلواني و حماسي بـه نحـو قابـل                      

ها و تزاحم تصاوير در جهت نزديـك شـدن موضـوع بـه              توجهي كاسته شده و افزايش تعداد پيكره      
.باشد پيرامون نگارگر ميدنيايي واقعي و واقعيت

نتيجه
هاي حماسي شاهنامة فردوسي از ابتـداي      اين بررسي بيانگر اين نكته است كه، نگارگري صحنه   

نگاري يعني شـاهنامه  هاي مصور يعني شاهنامه دموت، تا اوج هنر شاهنامه      نگارگري اولين شاهنامه  
هاي شاهنامة دمـوت    با مقايسة نگاره  . ه است شاه تهماسبي، دستخوش تحوالت بسيار زيادي گرديد      

-توان به اين شكل مورد توجه قرار داد كه؛ در نگارهو شاه تهماسبي تحول در شيوة نگارگري را مي
-تر بر ايجاد ارتباط بين متن و تصوير و نـشان دادن جنبـه  هاي شاهنامة دموت تالش نگارگر بيش  

-توان بيش كه موضوعات حماسي اين كتاب را ميايهاي حماسي مضامين شاهنامه است به گونه      
هاي شخـصي، امـا در شـاهنامة شـاه     تر جنگ بر عليه نيروهاي اهريمني به حساب آورد تا دالوري    

ها، فضا و لحـن     رغم پيشرفت در شيوة نگارگري و توجه به جزئيات و آراستگي نگاره           تهماسبي علي 
تـوان در  اي كه؛ تالش نگارگران اين آثار را مـي       به گونه . ها به شدت كاهش يافته است     حماسي آن 

جهت انعكاس زندة وقايع پيرامون دانست، نه تأكيد بر ابعاد حماسي و قهرماني اثر، بدين ترتيب بـا                  
هاي بشري نيز به شكل متفاوتي مـورد توجـه قـرار            تحول در شيوة نگارگري دوران صفوي، ارزش      

-ي بيان ظرايف و تجمل محيط پيرامون را فراهم مي         گيرند و متن شاهنامه، فرصتي مناسب برا      مي
اي كـه در    اين امر بيانگر تحول در شيوة نگرش هنرمندان به محيط پيرامون است؛ بـه گونـه               . آورد

هـاي  توان تأكيد ساده و مستقيم هنرمند را بر اعمـال حماسـي انـسان     نگارگري شاهنامه دموت مي   
ري شـاهنامة شـاه تهماسـبي، تأكيـد بـر آراسـتگي و           سترگ و برجسته مشاهده كرد اما؛ در نگـارگ        
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ها را زايل هاي نبرد، عظمت حماسي آن   الگوهاي واقعي آن روزگار است و برداشت تزييني از صحنه         
.كرده است
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∗∗∗∗دكتر عليرضا محمودي

بررسي عناصر غنايي داستان بيژن و منيژه

هچكيد

هاي پهلواني شاهنامة فردوسي است كه در اصل به نام ة داستانداستان بيژن و منيژه از جمل
كه به وسيلة خامة تواناي حكيم اين داستان پس از اين. معروف بوده است» رزم بيژن و گرازان«

اي گرديد هاي غني غنايي و عاشقانهچنان جنبهابوالقاسم فردوسي به رشتة نظم درآمد، داراي آن
شود تا ضمن تعريف ادبيات در اين نوشتار سعي مي. نيژه معروف شدكه به نام داستان بيژن و م

عشق، رفتارها، گفتارها : هاي غنايي حاكم بر اين داستان بر اساسغنايي، به بررسي وشناخت مؤلّفه
روش انجام اين تحقيق براساس شيوة توصيفي و . و پندارهاي غنايي قهرمانان داستان پرداخته شود

 از انجام اين پژوهش مشخّص شد كه گرچه داستان بيژن و منيژه در اصل پس. باشدتحليلي مي
ها در مقايسه  حماسي است؛ اما به سبب وجود عناصر غنايي، كه ميزان آن–يك داستان پهلواني 

هاي مشهور غنايي ادبيات فارسي بسيار كم است، داراي جذّابيت خاصي گرديده، در با ساير منظومه
. مشهور و ماندگار باقي مانده استطول تاريخ محبوب،

.  بيژن و منيژه، فردوسي، ادبيات غنايي، عشق:كليد واژه ها

مقدمه
هاي عاشقانة شاهنامة فردوسي است كه در شاهنامة ترين داستانداستان بيژن و منيژه از طوالني

» يژن و گرازانب«يا » رزم بيژن و گرازان«اين داستان كه با نام .  بيت دارد1312چاپ مسكو 
در شاهنامه آمده، در قرن چهار هجري و ) مربوط به دورة پهلواني(ضمن حوادث پادشاهي كيخسرو 

منطق ). 2: 1341متيني، (قبل از آن كه فردوسي آن را به نظم درآورد، در ايران شهرت داشته است 
هاي براي داستان. حاكم بر اين داستان، همان منطق حاكم بر داستانهاي پهلواني شاهنامه است

نياز بودن از تأويل و بي: توان بهاند كه از آن جمله ميهايي را برشمردهپهلواني شاهنامه ويژگي

∗ عضو هيأت علمي دانشگاه زابل
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خواهي هاي اساطيري، كينهاي آنان در مقايسه با داستانخرد، برتربودن نقش قهرمانان و منش
سرّامي، (دادها اشاره كرد ناشي از مهر، تفصيل و پرداختن به جزئيات، غناي تراژيك و پيوند روي

شيوة نقل فردوسي در اين داستان، در مقدمه به شيوة نقل از زبان اول شخص و در ). 75: 1368
. روايت داستان، نقل از زبان سوم شخص است
 رزمي –زبانان به عنوان يك داستان بزمي و يا بزمي اين داستان از ديرباز در ميان فارسي

هاي منظوم غنايي ادب فارسي سنجان آن را همرديف با داستانسخنمعروف بوده، بسياري از 
داستان بيژن و . اندويس و رامين، ليلي و مجنون، خسرو و شيرين و نظاير آن  قرار داده: چون

تر از غنا و گرازان گرچه جزو آثار منظوم حماسي ادب فارسي بوده و رزم و جنگ در آن بسيار بيش
سنگ با آثار صرفاً غنايي ادبيات يص غنايي آن موجب گشته تا آن را همعشق نمود دارد، اما خصا

و . تغيير يابد» بيژن و منيژه«منظوم ايران قرار دهند و عنوان اين داستان در بين خاص و عام به 
 راستي آيا چه عواملي موجب به كند اين است كه بهاما سؤالي كه در اين ميان به ذهن خطور مي

 و شهرت آن را فراهم هاي غنايي در اين داستان گرديده، موجبات ماندگاريوجود آمدن جنبه
اند؟ ساخته

در انجام اين پژوهش كه با هدف بررسي ساختار غنايي داستان بيژن و منيژه صورت پذيرفت، 
با مراجعات متعددي كه به منابع مكتوب فارسي موجود صورت گرفت، تحقيق مستقلي در اين باره 

. دمشاهده نش
گويي، تر عناصر غنايي داستان بيژن و منيژه و پرهيز از كلّيبه جهت شناخت و مطالعة دقيق

ها را در ايجاد هاي غنايي اين داستان پرداخته، نقش آناين جستار سعي دارد تا به بررسي مؤلفه
. رنگ و بوي غنايي در اين داستان و شهرت وماندگاري آن بررسي نمايد

اسهادب غنايي و حم
 شايد هنوز هم در ادب فارسي از آن تعريف جامع، مانع و كاملي نشده، اصطالح ادب غنايي 

شعر غنايي همان ترانه است، ترانة «: گوينددانند و ميغربيان منشا ادب غنايي را ترانه مي. است
فاهي هاي شهاي عاميانه و الگوهاي ترانهتحول يافته، شعر غنايي از دل اوزان خاص رقص، نغمه

در ادبيات ). 351: 1376هايت، (» كه هر قومي براي خود ساخته بيرون آمده و تحول پذيرفته است
Lyticاروپايي به اشعاري كه احساسات و عواطف شخصي را مطرح كند و كوتاه و غير روايي باشد 

تر براساس شكل ظاهري در غرب انواع فرعي شعر غنايي بيش).133: 1381شميسا، (گويند مي
شعرهاي : بندي شده، اما به طور كلي آنان اشعار غنايي يونان باستان را به چهار دستةها طبقهآن

اين چهار دسته به صورت الگويي براي . اندها تقسيم كردهنامهها و فتحها، سوگنامهعاشقانه، مديحه
).49: 1366ميرصادقي، (اشعار غنايي ساير كشورها در آمده است 
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 از اشعار غنايي گاهي با نام چامه يا چكامه و گاهي اوقات به اسم ترانه يا سرود در در ادبيات ما
اي طوالني گونه اشعار در ادبيات شفاهي و مكتوب ما سابقهاين. آثار پيش از اسالم ياد شده است

: 1381شميسا، (» اندبسياري از محققان منشأ اشعار غنايي را ادبيات فولكلوريك دانسته«. دارند
اشعاري است كه براي بيان احساسات انساني از «در تعريف اشعار غنايي آمده است كه ). 138

كند، پرداخته آمده و همواره ها و هر چه روح آدمي را متأثّر ميعشق و دوستي و مكاره و نامرادي
أم اي كه در آن آهنگي باشد، تونظر شاعر آن بوده است كه با موسيقي و ترنّم و آواز يا زمزمه

در زبان فارسي اشعار غنايي بيشتر در دو معني اشعار احساسي و ). 67: 1345صورتگر، (» گردد
. )1(روندعاطفي و اشعار عاشقانه به كار مي

 شعر غنايي در فارسي برخالف شعر غنايي اروپايي، منحصر به قالب خاصي نيست و در همة  
د، رباعي، دوبيتي و قطعه سروده شده، اما غزل و بنقصيده، مثنوي، غزل، ترجيع: ها از جمله درقالب

شعر غنايي در زبان فارسي . هاي عاشقانه دو جلوة مهم شعر عاشقانه در ادبيات ما هستندداستان
شود و غيرروايي، به حد و اندازة خاصي محدود نميف ادبيات اروپايي كه كوتاه است وبرخال

اوج شعر غنايي را . توانند قالب آن باشندها ميدوبيتيها و هاي بلند و كوتاهترين رباعيمنظومه
اي را در بر شعر غنايي از نظر مضمون حوزة بسيار گسترده. توان در سبك عراقي پيدا نمودمي
پرستي، مدح، هجو، عرفان و ها، وطنشاديها و عشق و جواني، پيري و مرگ، غم: گيرد كه مي

در كتب انواع . اندانيات و نظاير آن برخي از اين مضامينها، حبسيات، اخوشطحيات، سوگندنامه
)2(.ادبي فارسي به طور كامل به انواع اين مضامين اشاره شده است

حماسه گرچه پيرنگي ساده . تر از ديگر انواع ادبي استاما حماسه از نظر كميت بلندتر و مفصل
گردد؛ اما درونماية آن بر گرد قهرماني مياي از حوادث تشكيل شده كه و ابتدايي دارد و از مجموعه

شاعر » من«اي آفاقي دارد نه انفسي و در آن از دربردارندة مسائل كلي و عام بشري است و جنبه
هاي عميق قومي و قهرمان حماسه فردي است كه از خصوصيت. آيدكمتر صحبت به ميان مي

درگيري قهرمان حماسه با قهرمانان يا . استنيروي غيرطبيعي و باالتر از افراد معمولي برخوردار 
ها و فردوسي در شاهنامه، در كشاكش تالش. آفريندنيروهاي شيطاني ديگر، حوادث حماسه را مي

هاي رزمي و بزمي را با يكديگر تلفيق كرده،  نغمة عشق را در اين حماسة بزرگ ها، داستانجنگ
اب، از روح حماسه ملي و فضاي پهلواني متأثّر است هاي عاشقانة اين كتداستان. كندانداز ميطنين
. باشندها  نه تنها زائد نيستند بلكه غالباً در جهت پيشرفت حماسة ملّي ميگونه داستانو اين

سازي را براي ظهور قهرمان حماسه و عرضة هاي عاشقانه نوعي مقدمهفردوسي با آوردن داستان
. كندهاي او فراهم ميهنرنمايي
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فردي شاعر تكيه ندارد و در قالب حماسه بيان » من«ان عشق بيژن و منيژه، اگرچه بر داست
وجود برخي . است» رستم«هاي قهرمان اصلي داستان اي براي نشان دادن پهلوانيشده اما زمينه

هاي غنايي موجب گرديده كه اين داستان به عنوان يك منظومه غنايي در ادبيات فارسي جنبه
عشق، گفتارها، كردارها و پندارهاي حاكم : هايي چونهاي غنايي را در مؤلفهاين جنبه. مشهور شود

:شودها پرداخته ميتوان يافت كه به ترتيب بدانبر اين داستان مي
عشق-1
 عشق در شاهنامه1-1

اگرچه در شاهنامة فردوسي، عشق سرايي هدف اصلي نيست اما، عشق در شاهنامه در كنار 
در شاهنامه دوازده . بزم، پند و اندرز، مبارزة خير و شر، و شادي و غم جايگاهي برجسته داردرزم و 

فردوسي از ). 508: 1368سرامي، (بار از عشق و عاشقي ميان دلدادگان سخن به ميان آمده است 
عشق يكي از «كند، چرا كه عشق و روابط عاشقانه به عنوان ابزاري در داستانسرايي استفاده مي

- ترين نيروهاي طبيعت انساني است و فقط به همين يك دليل در اكثر داستانبزرگترين و اساسي
» مهر«در شاهنامه به جاي كلمة عشق، از لغت ). 177: 1355يونسي، (» كندهاي كوتاه نفوذ مي
تر و زميني بينانهكلمة مهر داراي ماهيتي واقع).  22: 1381اسالمي ندوشن، (استفاده شده است 

در كاربرد كلمة مهر . است كه بيان كنندة دلدادگي زن و مرد به يكديگر به حكم طبيعت است
كه از شهوت حرفي به ميان آيد و يا خواست طبيعي و غريزة انساني انكار شود، از بدون اين

وجود اعتبار اجتماعي غالباً مانع وصال عاشق و معشوق در شاهنامه . شوددلدادگي سخن گفته مي
هاي عشقي شاهنامه، گره اصلي داستان اختالفات قومي و طبقاتي در بسياري از داستان. دشومي

گردد، نقد و طرد اجتماع و شورش بر چه كه ماية حيات شور عشق ميآن«شود؛ اما محسوب مي
عشق در شاهنامه نه در ). 154: 1369مختاري، (» نظام قراردادهاي رسمي زندگي اجتماعي است

 انفعال و اطفاي غرايز تند شهوي، بلكه در سمت و سوي مالحظات مردمي و جهت تسليم و
كنند و هاي عاشقانه غالباً در جهت طول و پيشرفت حماسة ملي حركت ميداستان. پهلواني است

. چون به منزلة مقدمه وقايع پهلواني هستند، با كلّ حماسه پيوندي ناگسستني دارند
آنان خود گرفتار عشق . ز هدف اصلي آنان از جنگ، عشق نيستهاي ايراني نيپهلوانان حماسه

نه رقيبي در اين عشق در ميان است و نه خود عشق با چنان سدي روبروست «به قولي . شوندمي
عشق پهلوانان حماسه غالباً ). 161: 1368مختاري، (» كه براي از ميان برداشتنش به نبرد برخيزند

برد كلّي وجود زن است كه حوادث را به سرعت بيشتري پيش ميبا آشفتگي همراه است و به طور 
هاي عاشقانة شاهنامه اين زنان هستند كه در عشق در بيشتر داستان). 197: 1350ماسه، (

زيبايي زن و «. كنندبازي را شروع ميكنند اما در بعضي از موارد نيز مردان عشقپيشدستي مي
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كلمة زن در ). 23: 1381اسالمي ندوشن، (» نامه استهاي شاهبرازندگي مرد محور اصلي عشق
).132: 1370دبيرسياقي، (شاهنامه نزديك به سيصدبار به كار رفته شده است 

عروسي دختران بيگانه با پهلوانان ايراني از ابتداي . آور شاهنامه خارجي هستنداكثر زنان نام
در شيوة همسرگزيني و «. جنگهاستپادشاهي فريدون تا زمان اسكندر پايه و اساس بسياري از 

ازدواج اين قصص، سه اصل رجحان مرد بر زن كه الزمة نظام پادشاهي و پدرساالري است يعني 
» انتقال ارث از طريق اوالد ذكور، مذموم بودن رابطة جنسي آزاد و ارزندگي عفّت زنان وجود ندارد

حالت مينياتوري كاراكتر «شاهنامه هاي عشقي ويژگي مهم زنان داستان). 160: 1369مختاري، (
همة اين زنان زيبايند و اوصاف ). 82: 1368سرّامي، (» بيروني و دروني قهرمانان زن آنهاست

بعضي از آنان . گذرندها در پي يافتن كام از نام ميهمة   آن. هايشان در محتوا يكسان استزيبايي
اكثر زنان برجستة  شاهنامه يك دوران . ستدور اگر و عيارند و كارهايشان از خردمندي بهحيله

در  . آيندكنند و از اين آزمايش سربلند بيرون ميتراژدي را در زندگي و عشق خود تجربه مي
عاشق شدن در . )3(هاي ادبي و تاريخي به اوصاف زن تمام عيار آن دوره اشاره شده استكتاب

آيد و در اين ميان اين دايگان و  وجود ميشاهنامه يا از طريق گوش است و يا با نگاه نخستين به
عشق در بيشتر . كنندپرستندگان هستند كه نقش مهمي را در رساندن دلدادگان به هم بازي مي

.هاستها و لشكركشيساز بروز پهلوانيهاي شاهنامه زمينهداستان
 عشق در داستان بيژن و منيژه1-2

مه مانند ديگر . كندمه آغاز ميفردوسي داستان بيژن و منيژه را با يك مقداو در اين مقد
گويد كه داستان بيژن و سازد و ميهاي شاهنامه، چهرة كلّي داستان را نمودار ميمقدمات داستان
جا نيز دست تقدير در روند امور در اين. گري، نيرنگ، مهر و جنگ استاي از چارهمنيژه، آميزه

در .  شفتگي اوضاع جهان و تضادهاي موجود در آن استدخالت دارد و اين داستان نمايشي از آ
خود كه همدم » ماهروي«يك شب تاريك كه دل شاعر از همه جا گرفته او از يار مهربان، و 

اسالمي ندوشن، (گر شاهنامه است كرد كه او فرشتة الهامتوان تصورفردوسي است و به كنايه مي
يار ماهروي او برايش داستاني را از گفتة . تعريف كندخواهد كه براي او داستاني ؛ مي)191: 1381

: كند؛ خالصة آن چنين استباستان تعريف مي
. نالندبه درگاه او آمده و از ستم گرازان مي» ارمانيان«در زمان پادشاهي كيخسرو گروهي از «

گرازان را دفع او . رودمي) مرز ايران و توران(بيژن، فرزند گيو، به همراه گرگين ميالد به ارمان 
ورزد، او را ترغيب به رفتن در سرزمين توران و مجلس كند؛ اما گرگين كه بر او حسد ميمي

افراسياب كه از ماجرا . بازدبيژن به خيمة منيژه رفته با او نرد عشق مي. كندخوشگذراني منيژه مي
ر او در بن چاه كمر همت منيژه پنهاني به تيما. كشدشود بيژن را درون چاهي به بند ميباخبر مي
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گردد و خبر گم شدن بيژن را به گيو و پادشاه ايران از طرف ديگر گرگين به ايران بازمي. بنددمي
نما نگريسته و بيژن را در چاهي با مددخواهي گيو از كيخسرو، او به جام گيتي. دهدكيخسرو مي
زرگانان براي نجات بيژن عازم توران رستم همراه با جمعي از دالوران در لباس با. بيندگرفتار مي

گردد كه با كمك منيژه بيژن را از چاه بيرون آورده و قصد دارد كه آن دو را با او موفق مي. شودمي
شود، جنگ سختي بين ايران و توران چون افراسياب از اين موضوع مطلع مي. خود به ايران ببرد

رستم به همراه بيژن و منيژه به . شوندني پيروز ميگيرد كه در اين ميان رستم و سپاهيان ايرادرمي
بخشد و منيژه را به همسري كيخسرو از اين موضوع شاد شده گرگين را مي. گردندايران باز مي
. »آوردبيژن درمي
هاي طبيعي، زمان و مكان ارج اگرچه در شاهنامه مانند ساير حماسه:  زمان و مكان1- 1-2

» ارمان«كه در داستان نيز آمده، مرز بين ايران و توران  اين حماسه چنانو بهايي ندارند؛ اما مكان
هايي كه در اين        بسياري از نام. زمان وقوع اين داستان نيز در زمان پادشاهي كيخسرو است. است

گودرز، گيو، ميالد و فرهاد كه بر اساس تاريخ   : داستان آمده، نام پادشاهان اشكاني ايران است
علّت اين انتقال زماني كه شاهنشاهاني مانند گوترز             «. اندر ناشناختة اشكاني پرداخته شدهبسيا

اند آن       و  مهرداد و فرهاد را تا درجة كدخدايي پايين آورده و زيردست شاهان ايراني ساخته
را به دوران        است  كه در زمان ساسانيان كه اين روايات تنظيم شده است، پادشاهان اشكاني 

كريستين سن،(» اندكيان منتقل ساخته و با   تنزل رتبه در آن عصر قرار داده
1370 :430.(
بيژن، منيژه و رستم، و ضد :  قهرمانان اصلي اين داستان عبارتند از:ها شخصيت2- 1-2

هاي ديگري نيز افراسياب، گرسيوز و گرگين ميالد؛ البته شخصيت: قهرمانان اصلي نيز عبارتند از
: كنند مانندهاي مختلف كمك ميوجود دارند كه به تناسب داستان به قهرمانان داستان در موقعيت

اما در مجموع بايد گفت كه ماجراي هر يك از . داية منيژه، كيخسرو، پيران ويسه، گيو و ديگران
ن در حماسه متفاوت است، جايي كه تقديرشان، بنابر اهميت و كاركردشااينان و سرنوشتشان از آن

كه به خود او كار بيژن بيش از آن. ماجرايشان نيز در طول حماسه، تابعي است از اهميت خود آنان
در داستان بيژن و منيژه . شود كه بايد او را از اسارت و بند برهاندمرتبط شود، به نيرويي مربوط مي

-گردد و انگار كه بقية شخصيتطرح ميهاي اوست كه مدر حقيقت اين داستان رستم و پهلواني
هاي داستان، فقط عواملي هستند كه به منظور فراهم آوردن زمينة اعمال رستم در يك جا جمع 

. اندشده
» پسر گيو، نوة گودرز و خواهرزادة رستم) بيزن يا بيجن(= «شروع داستان از آنجاست كه بيژن 

ي از او تحت عنوان نوة دختري رستم ياد شده كه در بعضي از مراجع ادب) 239: 1386ياحقّي، (
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؛ پس از دفع بالي گرازان در سرزمين )176: 1371محجوب، (و ) 189: 1377شهيدي مازندراني، (
گاه منيژه گرگين ميالد از مجلس جشن. گرددارمان مورد حسد گرگين ميالد يار همراهش واقع مي
توصيفاتي را كه فردوسي از . سازديدار منيژه ميدختر افراسياب براي او تعريف كرده او را مشتاق د

- شود كه داستاناين عمل موجب مي. آورد، از زبان گرگين استمجلس جشن منيژه به عمل مي
گرگين . هاي او زنده و پويا به نظر بيايند و مخاطبان خود را بيشتر در فضاي داستاني حس كنند

: كندگاه را چنين توصيف مياين جشن

يكي جايگه از در پهلوان  و باغ و آب روان همه بيشه
گالبست گويي مگر آب جويزمين پرنيان و هوا مشكبوي
هوا مشكبوي و زمين رنگ رنگ ز عنبرش خاك و ز ياقوت سنگ
صنم گشته پاليز و گلبن شمنخم آورده از بار شاخ سمن 

)16: 1373: فردوسي (
با آمدن . برد تشبيه، استعاره و زبان مجازي بهرة فراواني ميهاي خود ازفردوسي در توصيف

: شوددشت چون چشم خروس زيبا مي) منيژه(عروس 
همه دشت ازو شد چو چشم عروسچو دانست گرگين كه آمد عروس 

وزان جشن و رامش بسي كرد ياد ببيژن پس آن داستان برگشاد 

)17: 1373فردوسي،(
آيد، بر   عشقي كه در دل بيژن نسبت به منيژه  بوجود مي: شدن راههاي عاشق3- 1-2

در اين مورد عشق بيژن . اثر همين توصيفات گرگين از مجلس جشن منيژه و توصيف روي اوست
: ايستداو در زير درخت سروي در نزديكي خيمة منيژه مي. شوداز راه شنيدن پديدار مي

ندر افروخت مهربيامد بدلش ابنزديك آن خيمة خوب چهر

روان را همي داد گفتي درودهمه دشت زآواي رود و سرود

)18: همان(
: شوداما منيژه فقط با يك بار ديدن بيژن، عاشق او مي
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بديد آن سهي قد لشكر پناهمنيژه چو از خيمه كردش نگاه

بنفشه گرفته دو برگ سمن برخسارگان چون سهيل يمن 

درفشان زديباي رومي برش لوان بر سرش كاله تهم په

 بجوشيد مهرش دگر شد بخوي بپرده درون دخت پوشيده روي 

)19: 1373فردوسي،                                                                                        (
هاي رخي ديگر از داستان در اين ميان باز هم مانند ب:هاي عشقي نقش واسطه4- 1-2

شاهنامه چون زال و رودابه، دايگان و پرستندگان دالل محبت گرديده، با چاره و نيرنگ وسايل 
فرستد تا از چند و چون كار آگاه اش را به نزد بيژن  ميمنيژه دايه. آورندكاميابي آنان را فراهم مي

: گويدژه ميبيژن ضمن تعريف ماجراي خود با گرازان به داية مني. شود
بپيموده بسيار راه دراز بدين بزمگاه آمد ستم فراز

نمايد مرا بخت فرّخ بخواب مگر چهره دخت افراسياب

)20: همان(
: فرستد كه و منيژه هم اندر زمان به دست دايه براي او پيغام مي

كت آمد بدست آنچ بردي گمانفرستاد پاسخ هم اندر زمان

بيفروزي اين جان تاريك من ان به نزديك من گرآيي خرام

)21: همان(
ماند، بيژن به نزد منيژه آمده،  ديگر جايي براي سخن باقي نمي: ديدار عاشقانه5- 1-2

پس از آن مجلس جشني به پا . كندگيرد و از راه و رنج دراز او سوال ميمنيژه او را دربر مي
: ف كردهكنند كه فردوسي آن را چنين توصيمي

ز بيگانه خيمه بپرداختند  ساختندنشستنگه رود و مي
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ابا بربط و چنگ و رامش سرايپرستندگان ايستاده بپاي 

ز دينار و ديبا چو پشت پلنگبديبا زمين كرده طاوس رنگ 

)21: 1373فردوسي،(
ته و در اين ميان اين وصال به سادگي صورت پذيرف. رسندو پس از آن به وصال يكديگر مي

:گيرد مياين منيژه است كه در گفتار و كردار بر بيژن پيشي
گرفته برو خواب مستي ستم سه روز و سه شب شاد بوده به هم

)همان                                                                                                          (
رسد، منيژه چون هنگام جدايي منيژه از بيژن فرا مي: و خيانت و نيرنگ عشق 6- 1-2
دهد كه او را بيهوش سازند و بدين طريق او را تواند دوري از بيژن را تحمل كند دستور ميكه نمي

: شودبرد؛ اين كار منيژه موجب گرفتاري بيژن ميبا خود به كاخ افراسياب مي
يدار بيژن نياز آمدشبدچو هنگام رفتن فراز آمدش 

پرستنده آميخت با نوش بر بفرمود تا داروي هوشبر

)22: همان  (
كه قبالًَ نيز در مبحث عشق در شاهنامه ذكر شد برون همسري چنان:  موانع عشق7- 1-2

درعشق بين بيژن و منيژه نيز مانع . و طلب همسر بيگانه در شاهنامه از موانع اصلي ازدواج است
منيژه دختر افراسياب و توراني است و بيژن، پسر . اختالف نژادي بين بيژن و منيژه استاصلي، 

بيژن، پهلوان عاشق اين داستان همانند بسياري از قهرمانان حماسه از . گيو، پهلوان ايراني است
خرد، بزرگ فرماندار«هايي كه فردوسي پرداخته، دربسياري از داستان. گيردغرايز خويش الهام مي

سرّامي، (» اي گسسته خرد و پاي به بندندترين قهرمانان اين اثر هر يك به گونهنيست و بزرگ
خردي وارد خاك توران شده و به عشق منيژه گرفتار بيژن كه از روي غريزه و بي). 774: 1368
نا به او ب. شود دستگير مي)4(يابد و توسط گرسيوزشود ناخواسته به داخل كاخ افراسياب راه ميمي

فرمان افراسياب به خاطر گناهي كه از او سر زده، بايد كشته شود اما، با پايمردي پيران ويسه، 
يابد ولي او را در چاهي تنگ و تاريك در سرزمين گرگساران سپهدار افراسياب، از مرگ نجات مي

: كنند كه راه برون رفتي از آن وجود ندارد مگر با كمك رستمزنداني مي
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كه بند گران ساز و تاريك چاهوز آنگه بفرمود شاه به گرسي

يكي بند رومي بكردار مل دو دستش به زنجير و گردن به غل 

ز سر تا بپايش ببند اندر آن ببندش به مسمار آهنگران 

بهره گردد زخورشيد و ماهچو بيچو بستي نگون اندر افگن به چاه 

كه از ژرف درياي گيهان خديو ببر پيل آن سنگ اكوان ديو

)32: 1373فردوسي،  (
شوند،  بحراني كه بيژن و منيژه با آن روبرو مي: راههاي برون رفت از بحران8- 1-2

رستم تنها كسي است كه كليد حل . گرفتاري بيژن در چاه گرگساران و نجات او از اين مهلكه است
بين يخسرو بنا به خواهش پدر بيژن، گيو، در جام جهانكه كپس از آن. اين مسأله در دست اوست

: خواهد كه براي نجات او اقدام كنديابد، از رستم مينگرد و بيژن را در گرفتار در چاه ميخود مي
دل و هوش و فرهنگ فرّخ نژادترا ايزد اين زور پيالن كه داد 

بگيري برآري ز تاريك چاهبدان داد تا دست فريادخواه

)45: همان (
اي شود و داستان زمينههاي رستم ميپس از اين است كه داستان بيژن و منيژه عرصة پهلواني

رستم به همراه هفت گُرد . شودترين پهلوان حماسة ملي ايران ميهاي بزرگبراي بيان قهرماني
خواهد ي كه او ميرود و پس از نجات بيژن و منيژه هنگامديگر در لباس بازرگانان به توران مي

گيرد كه در آنان را به ايران برگرداند جنگ سختي بين سپاهيان ايران و سپاهيان افراسياب درمي
. نهايت پيروز ميدان كسي جز رستم و ياران او نيستند

 گفتارها -2
ما اند، اهاي شاهنامه مانند زال و رودابه و بيژن و منيژه عاشقانهكه بعضي از داستانبا وجود آن

در داستان بيژن و منيژه، . گيرددر بين عاشق و معشوق كمتر گفت و شنودهاي عاشقانه صورت مي
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شود و تا پيش از مالقات اين دو با يكديگر فقط توسط دايه سخنان آن دو به يكديگر منتقل مي
ود، شها جاري ميكنند، سخني اگر در بين آنپس از آنكه بيژن و منيژه  يكديگر را مالقات مي

: فقط از سختي راه و رنج دراز است و آن هم از طرف منيژه
كه با تو كه آمد به جنگ گراز بپرسيدش از راه و رنج دراز 

برنجاني اي خوب چهره بگرز چرا اين چنين روي و باال و برز

) 1373:21فردوسي،          (
كنند و آن هم قبل از گرفتاري بيژن در چاه نيز، اين دو تنها يك بار با هم مستقيماً صحبت مي

آيد و به آيندة شوم خويش در چنگال افراسياب زماني است كه بيژن در كاخ افراسياب به هوش مي
: گويددهد و مي دلداري ميكند كه منيژه به اوانديشد و با خدا راز و نياز ميمي

همه كار نابوده را باد دارمنيژه بدو گفت دل شاد دار 

گهي بزم و گه كارزار آيدابمردان ز هرگونه كار آيدا

)23: 1373فردوسي،(
شود، مگر در پايان داستان آن در اين داستان ديگر گفت و گويي بين بيژن و منيژه ديده نمي

برد كه رستم براي نجات او به سرزمين توران انگشتر درون مرغ بريان پي ميهنگام كه بيژن از 
: كند و منيژهآمده و از گفتن اين راز به او خودداري مي
كه بر من چه آمد به روزگارمنيژه خروشيد و ناليد زار 

دل خسته و چشم باران من دريغ آن شده روزگاران من

كنون گشت بر من چنين بدگمان ن بدادم ببيژن تن و خان و ما

)68: همان(
كردارها -3

هاي شاهنامه، جداي از كردارهاي پهلواني آنان كردارهاي غنايي و عاشقانة قهرمانان داستان
هاي ها و جنگنيست و حتّي به نوعي درخدمت موضوع اصلي داستان كه همان شرح دالوري
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هاي شاهنامه نوعي تجلّي در هم آميختگي جبر اي داستانكرداره. پهلوانان حماسه است، قرار دارند
الطبيعي درهم آميخته شده، هاي شاهنامه، منطق طبيعي و مابعدتر داستاندر بيش. و اختيار است

ها را به نوعي وحدت تبديل كند و تضادهاي موجود در بين آنچه اين دو را به هم مربوط ميآن
شود كه فردوسي به بسياري از كردارهاي شاهنامه، أله موجب مياين مس. كند، تقديرگرايي استمي

در داستان بيژن و منيژه، اصل حاكميت . ها بپردازداز ديدگاه فلسفي بنگرد و به تحليل و توجيه آن
ها كامالً مشهود است و چرخ گردان به منزلة عاملي ميانجي بين خدا و تقدير بر سرنوشت انسان

شود، به خاطر تقدير است و اگر با بيژن در چنگال افراسياب گرفتار مياگر . كندانسان عمل مي
كلّ داستان به اين سمت . كند، باز هم كار تقدير استويسه از مرگ نجات پيدا ميوساطت پيران

رود كه رستم، قهرمان حماسه، وارد داستان شده، بيژن را از چاه گرگساران نجات دهد و پيش مي
برخي از كردارهاي . رسانددهد، بيژن و منيژه را نيز به هم مي را شكست ميكه تورانيانضمن اين

: توان بدين گونه برشمردغنايي داستان بيژن و منيژه را مي
آرايي و نواختن چنگ براي زدودن غم از دل  درخواست فردوسي از بت مهربان خود براي بزم-

: سازي براي شروع داستانخود و زمينه
يكي شمع پيش آر چون آفتابمرد خواببت نيم بدو گفتم اي 

بچنگ آر چنگ و مي آغاز كن بنه پيشم و بزم را ساز كن 

)7: 1373فردوسي، (
ـ مي پيمودن و چنگ ساختن بت ماهروي فردوسي و درخواست شاعر از او براي 

: سراييداستان

اختتوگفتي كه هاروت نيرنگ سگهي مي گساريد و گه چنگ ساخت

كه بر من شب تيره نوروز كرد دلم بر همه كام پيروز كرد 

يكي داستان امشبم بازگويبدان سرو بن گفتم اي ماهروي 

)8: همان(
: خواهدكه كين سياوش را بازمي به بزم نشستن كيخسرو، پس از آن-
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دل و گوش داده بĤواي چنگنشسته بگاه اندرون مي بچنگ  

)9: همان(فريبرز كاوس با گستهم سته بزرگان به همبرامش نش

كه توصيفات منيژه را از زبان گرگين ميالد  آمدن بيژن به نزديك خيمة منيژه پس از آن-
: شودشنود و نديده عاشق او ميمي

بيامد بدلش اندر افروخت مهربنزديك آن خيمة خوب چهر

را همي داد گفتي درود روان همه دشت زآواي رود و سرود

)   18: همان                                                                                                     (
:  برپايي مجلس بزم و وصال بيژن ومنيژه-

ز بيگانه خيمه بپرداختندنشستگه رود و مي ساختند

با بربط و چنگ و رامش سراي اپرستندگان ايستاده بپاي 

ز دينار و ديبا چو پشت پلنگ بديبا زمين كرده طاوس رنگ 

سرا پرده آراسته سر بسر چه از مشك و عنبر چه ياقوت و زر

برآورده با بيژن گيو شورمي سالخورده به جام بلور

گرفته برو خواب مستي ستم سه روز و سه شب شام بوده به هم

)21: همان (
 دعوت منيژه از بيژن براي شادكامي و خوشگذراني، آن هنگام كه بيژن در ايوان افراسياب به -

:شودآيد و از اين موضوع ناراحت ميهوش مي
همه كار نابوده را باد دارمنيژه بدو گفت دل شاددار 
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گهي بزم و گه كارزار آيدا بمردان ز هر گونه كار آيدا

بديباي رومي بياراستند خرگهي گل رخي خواستندزهر

به شادي همه روز بگذاشتند پري چهرگان رود برداشتند

-) 23: 1373فردوسي،                                                                                        (
هاي كند و گرهخواننده را با خود همراه مياز ديگر كردارهاي طبيعي داستان بيژن و منيژه كه 

: توان به اين موارد اشاره كردهاي آن را در پي دارد ميگشاييداستاني و گره
گرفتار شدن بيژن توسط گرسيوز در كاخ افراسياب، انصراف افراسياب از قتل بيژن بنا به 

 كردن منيژه از كاخ، آمدن خواهشگري پيران ويسه، زنداني كردن بيژن در چاه گرگساران و بيرون
رستم به توران در جامه بازرگانان و اقدام او براي نجات بيژن، جنگ بين سپاه ايران و توران، 
پيروزي رستم و سپاه او بر لشكريان افراسياب و در نهايت آمدن بيژن و منيژه به ايران و وصال 

. دوبارة آنان

پندارها -4
هاي غنايي شاهنامه، به بيان افكار و  ديگر داستانفردوسي در اين داستان نيز همچون

جويي، تقدير، ناپايداري كارجهان، خواري درم و دينار، گذران بودن نام. پردازدهاي خود ميانديشه
ها، جوانمردي، خطر كردن، خوارمايگي زنان ونظاير آن از جملة پندارهاي حاكم بر اين سختي

: پندارهاي داستان بيژن و منيژه عبارت است ازتعدادي از.  رزمي است–داستان بزمي 
هاي شاهنامه به نوعي نشان دهندة حاكميت تقدير بر زندگي هر يك از داستان:  تقدير4-1
حاكميت تقدير بر كلّ رويدادهاي شاهنامه اين اثر را تبديل به يك اثر فلسفي . اندها و جهانانسان

گاه به صورت سپهربرين، چرخ گوژپشت : شودديدار ميدر شاهنامه تقدير به دو گونه پ. كرده است
در داستان بيژن و . گيردو آسمان و امثال آن ، و گاهي هم مستقيماً از ارادة الهي سرچشمه مي

منيژه، گرگين كه همراه با بيژن است، كارگزار تقدير است و از همان لحظه كه كيخسرو او را به 
اوست كه اسباب گرفتاري بيژن را در . شودهلوان آغاز ميگزيند، گرفتاري اين پياري بيژن برمي

در جايي ديگر، بيژن در حالي كه برهنه در . كندعشق منيژه و در نهايت زندان افراسياب فراهم مي
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شود و تقدير در برابر اين زوج عاشق آغوش منيژه خوابيده است، گرفتار سربازان افراسياب مي
: كندقدرت نمايي مي

چه سود از هنرها چو برگشت روز ه بكردار يوزبياورد بست

چو نرمي بسودي بيابي درشت چنين است كردار اين گوژپشت 

)26: 1373فردوسي،  (
.  پندار ديگر حاكم بر اين داستان ناپايداري كار دنيا است: ناپايداري كار جهان4-2

گويد كه نبايد به اقبال دنيا كند و مييفردوسي بارها بر دورنگي و گذرا بودن كار جهان تأكيد م
: اعتماد كرد و از ادبار آن ناراحت شد

كسي را برش آب و آزرم نيستجهان را ز كردار بد شرم نيست

وليكن نجويد خود آزرم كس هميشه به هر نيك و بد دسترس

)85: همان(

بينيم كه يژه نيك بينديشيم، مي اگر در داستان بيژن و من: خوار داشت درم و دينار4-3
فردوسي در آغاز اين داستان اين پندار در متن . درهم و دينار نقش مهمي در گرفتاري بيژن دارد

رسند، بيژن از گرگين هنگامي كه بيژن و گرگين به جايگاه گرازان مي. داستان گنجانده است
: گويد به او ميخواهد كه در پيكار با گرازان به او كمك كند اما گرگينمي

كه پيمان نه اين بود با شاه نوبه بيژن چنين گفت گرگين گو 

تو بستي مرين رزمگه را كمر تو برداشتي گوهر و سيم و زر

) 13: 1373فردوسي،                                                                                        (
به زر و سيم و هدايايي كه شاه به بيژن بخشيده سرانجام او را به نيرنگ بازي چشمداشت گرگين 

همچنين فردوسي در پايان . انجامدانگيزد و در نهايت به اسارت و زنداني شدن بيژن ميبرمي
: كند كه گيري ميداستان بازهم نتيجه
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بهتر دل رادمرد آزاربيز بهر درم تا نباشي بدرد

)85: انهم(
كين . از جملة پندارهاي ديگر حاكم بر اين داستان كين خواهي است: خواهي كين4-4

-در داستان). 655: 1368سرّامي، (شود توزي در شاهنامه در دوران اساطيري و پهلواني ديده مي
 به اجازة اوكه بيافراسياب بيژن را به علت اين. هاي بزمي شاهنامه، مهر در كنار كين قرار دارد

رستم براي نجات . كنداجازه به كاخ او وارد شده، در چاه زنداني ميمراوده با دخترش پرداخته و بي
: گيردرود و پس از آزاد كردن او جنگي سخت بين ايران و توران درميبيژن به توران مي

ز بانگ سواران هر دو گروهبجوشيد دشت و بتوفيد كوه

تو گفتي برآمد همي رستخيزدرفشان بگرد اندرون تيغ تيز

ابر جوشن و تير و برخود و ترگ همي گرز باريد همچون تگرگ

)79: 1373فردوسي،                                                                                        (
فردوسي زن . فته استپندار ديگري است كه در اين داستان نمود يا:  خوارمايگي زنان4-5

بندي كلّي ، زن در شاهنامه داراي قدر و منزلتي داند؛ اما در جمعپارسا و رايزن را گنجي سرشار مي
برابر با مردان نيست و در موارد متعددي از زبان قهرمانان مرد اين حماسه بزرگ مورد شماتت قرار 

دهند و اند و كام را بر نام ترجيح ميدر شاهنامه گاهي زنان بندة غريزة جنسي خويش. گرفته است
تر كامياب شدن باز است و براي هر چه بيشمنيژه هوسباز و نيرنگ: بازندگاهي نيز مكّار و نيرنگ

همچنين در . بردريزد و او را با خود به كاخ شاه توران مياز بيژن، داروي بيهوشي در شراب او مي
شود و فريادي از ر داخل مرغ بريان از آمدن او مطلع ميآن هنگام كه بيژن با ديدن انگشتر رستم د

خواهد كه سوگند بخورد كه شود از او مياش را جويا ميآورد، چون منيژه علّت شاديشادي برمي
: آور او را با كسي نگويد چرا كهراز شادي

چو باشي به سوگند همداستانبگويم سراسر تو را داستان

زنان را زبان كم بماند ببند گزندكه گر لب بدوزي ز بهر 

)68: 1373فردوسي،(
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ها، تضاد،گذرا بودن سختي: توان از از ديگر پندارهاي موجود در داستان بيژن و منيژه مي-
جويي ياد تجربه دانستن جوانان و ناماميدواري دادن، خطر كردن، ترك غم و غنيمت داشتن دم، بي

. كرد
نتيجه

شخصي او را در » من«ت غنايي بيشتر به حوزة آثاري كه فرديت شاعر و درست است كه ادبيا
تر از اينها شوند؛ اما بايد گفت كه حوزة ادبيات غنايي فارسي بسيار گستردهگيرد، مربوط ميبرمي

هاي عاشقانة حماسي است تا جايي كه حتّي نوع ادبي حماسه را نيز شامل شده، بسياري از داستان
هاي عاشقانة ادب حماسي فارسي داستان.     توان جزئي از ادبيات غنايي دانستميادب فارسي را 

اي بر شرح و بسط اگرچه از پيرنگي ساده و ابتدايي برخوردارند و عشق پهلوانان به عنوان مقدمه
- توان آنهاي غنايي ميالعادة پهلوان اصلي حماسه است، اما به علّت دارا بودن ويژگياعمال خارق

.ا را جزئي از ادبيات غنايي قلمداد كرده
هاي گونه داستان داستان بيژن و منيژه كه در شاهنامة فردوسي به نظم كشيده شده، از اين

گرچه در حماسه صحبت از سوم شخص است و شيوة روايت به گونة نقل، اما . حماسي است
ها اص و احساسات و عواطف آنفردوسي در داستان بيژن و منيژه، با مهارت تمام از منِ فردي اشخ

آورد و بسياري از كردارها و گفتارها و پندارهاي جاري در متن داستان را در صحبت به ميان مي
توان گفت شك ميبي. زندتر حماسي را با غنا پيوند ميخدمت عشق قرار داده و اين داستان بيش

ول تاريخ، همين ويژگي غنايي آن كه يكي از علل شهرت، ماندگاري و محبوبيت اين داستان در ط
. است

هاپي نوشت
).65: 1363فرشيدورد، (، )46: 1366ميرصادقي، (، )165: 1372رستگارفسايي، : (  رك-1
).165: 1372رستگارفسائي، : ( به عنوان مثال رك-2
).122: 1369اسالمي ندوشن، : ( جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه رك-3
).2/859: 1379رستگارضايي، (» و برادر افراسيابپسر پشنگ  «-4

منابع
، 5، چ زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه)1369( اسالمي ندوشن، محمد علي -1
. دستان: تهران
. اميركبير:  ،  تهران1، چايران و جهان از نگاه شاهنامه) 1381(------------2
، به كوشش علي دهباشي، فردوسي و »امهچهرة زن در شاهن«، )1370( دبيرسياقي، محمد، -3

. فرهنگ معاصر: ،تهران1، چ )وشش گفتارمجموعه سي(شاهنامه 
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. نويد: ، شيراز1، انواع شعر فارسي، چ )1372( رستگار فسايي، منصور، -4
 پژوهشگاه علوم :ج، تهران2، هاي شاهنامهفرهنگ نام)1379 (-------------5

.انساني و مطالعات فرهنگي
، )هاي شاهنامهشناسي قصهشكل (از رنگ گل تا رنج خار)1368(علي  سرّامي، قدم-6
.  علمي و فرهنگي:، تهران1چ

. فردوس: ، تهران9، چ انواع ادبي)1381( شميسا، سيروس-7
: ،  تهران1، چ )نام كسان و جايها (فرهنگ شاهنامه)1377(  شهيدي مازندراني، حسن-8

. ياد نيشابورنشر بلخ وابسته به بن
. دانشگاه تهران: ، تهران1، چ هاي غنايي ايرانمنظومه)1345( صورتگر، لطفعلي -9
به ) جلدهاي چهارم و پنجم مسكو(، مجلد دوم شاهنامه)1373( فردوسي، ابوالقاسم-10

. قطره: ،تهران1كوشش سعيد حميديان، چ 
. اميركبير: ، تهران1ج، دربارة ادبيات و نقد ادبي)1363( فرشيد ورد، خسرو -11
، به كوشش علي »فردوسي و حماسة ملّي ايران«)1370( كريستين سن، آرتور -12

.فرهنگ معاصر: ، تهران1، چ )مجموعه سي و شش گفتار(دهباشي، فردوسي و شاهنامه 
: ، ترجمة مهدي روشن ضمير، تبريزفردوسي و حماسة ملّي)1350( ماسه، هانري -13

.دانشگاه تبريز
. باستان: ،تهران1، چ خالصة بيژن و منيژة فردوسي)1341( متيني، جالل-14
. مرواريد:، تهران1، چ آفرين فردوسي)1371( محجوب، محمد جعفر -15
. قطره:  ، تهران1، چحماسه در رمز و راز ملّي)1368( مختاري، محمد -16
. آگه: ، تهران1، چ اسطورة زال)1369 (-----------17
. شفا: ، چ اول، تهرانادبيات داستاني)1366(رصادقي، جمال مي-18
محمد :  بخش اول، ترجمة،هاي كالسيكادبيات و سنّت)1376( هايت، گيلبرت-19

. آگه: ، تهران1كلباسي و مهين دانشور، چ 
، ها در ادبيات فارسيوارهفرهنگ اساطير و داستان)1386(احقّي، محمد جعفر ي-20

. رهنگ معاصر ف:، تهران1چ 
.اميركبير: ، تهران3، چ نويسيهنر داستان)1355( يونسي، ابراهيم -21
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∗∗∗∗دكتر بهروز محمودي بختياري

∗∗∗∗∗∗∗∗سيده پريسا سجادي

فردوسييشاهنامهدر» هنر«سنجش 

چكيده

كنيم، كه در معنـاي كلـي   ي فردوسي نه به معنايي كه امروزه از آن مراد مي          در شاهنامه » هنر«
» آهو«و » عيب«هنر متضاد . ي درست از توانايي آمده است توانايي، و يا به بيان بهتر، روش استفاده       

. ت الهي كه قسمتي از آن وابسته به نژاد است و قـسمت ديگـر آن اكتـسابي                 اي اس هنر وديعه . است
هنر نيازمند خرد است تا درست بـه  . خرد: هنر مالزم نژاد و گهر است و ديگر عنصر ضروري اين سه        

.كار گرفته شود

نـاميم هـم، در شـاهنامه نكـاتي در مـورد            مـي » هنر«اما عالوه بر اين، از ميان آنچه كه امروز          
 اشـاراتي وجـود     ، موسيقي، معماري، نگارگري و تزيينات     )يعني شاعري و دبيري   (ي نويسندگي   هنرها
مباحث فردوسي درمورد پديد آمدن هنرها و علل آن، معرفي و توصـيف چنـدي از آثـار هنـري      . دارد

.بايد داشته باشند استستوده، در مواردي بررسي كاركرد اين آثار و خصوصياتي كه مي

هدف آن است كه تعريف هنر، علل پيدايي هنر، و ارزيابي آثار هنري، يعني بـه                در اين پژوهش    
ي بـراي نيـل بـه ايـن هـدف، بـه ارائـه             . طور كلي فلسفه وجودي هنر، در تفكر فردوسي ارائه شود         

.هاي مستند از شاهنامه و تطبيق آنها بر ساختار درك امروزين هنر نيز پرداخته شده استنمونه

.، هنر، پيدايش هنر، دبيري، موسيقي، نگارگري، معمارينامهشاه: هاكليدواژه

مقدمه

هاي چندمعنايي است كه از لحاظ مصداق، در انواع آثار ادبي كاربرد             واژه از جمله “ هنر”ي  واژه
آوريـم گويـا    ترديد وقتي واژه هنر را به زبان مي       امروزه بي ... «): 13: 1380(ي اكبري   به گفته . دارد

سازي، موسيقي، هايي چون خط، نقاشي، گرافيك، سينما، تئاتر، مجسمه       ه آن را با جلوه    ي هم حافظه

∗ ت علمي دانشگاه تهرانأعضو هي
∗ ∗  دانشگاه هنر دانشجوي كارشناسي ارشد
∗
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رسد كه اين واژه اما، به نظر مي. »كندهايي چون صنايع دستي را تداعي مي      معماري و حتي گرايش   
ي فردوسي نيز همانند ديگر آثار سبك خراساني، يعني دوران پـس از اسـالم تـا اواخـر                 در شاهنامه 

در اين پژوهش سـعي     . رفته است ، در معاني ديگر به كار       )51: 1350محجوب،  (پنجم هجري   قرن  
ي آنچـه كـه   ي هنر در تفكر فردوسي روشن شود و قضاوت او در بارهبر آن است كه منظور از واژه      

ي الزم به ذكر است كه اعداد داخل پرانتز ناظر بـر شـماره            . شود روشن گردد  امروزه هنر خوانده مي   
.باشندي فردوسي ميات در شاهنامهابي

در تفكر فردوسي“ هنر”ي واژه

براي فهم درست معناي هنر به ديد فردوسـي، بايـد بـه معناپـذيري هنـر در ابيـات شـاهنامه                 
آمده است؛  “ عمل درآوردن ”پرداخته شود؛ نخستين امر در مورد هنر اين است كه هنر در معناي به               

:است“ لقو”ي مقابل كه از اين نظر نقطه

، نه الف هنر بايد از كار كردنبه خنجر جگرگاه او را بكـاف

)277/ 3: 1386فردوسي، ) (2767(

!  پيدا كنــد راستــيكـرداربه به گفتار خوب ار هنر خواستي

)193/ 7: 1386فردوسي، ) (1251(

و در “  كمـال تمـام و ”آيد، تنها عملي كه به شـكل  درآمدني هنر به حساب نمي اما هر به عمل   
:شودترين حالت انجام شود هنر دانسته ميترين و انسانيدرست

) 1838(ز كژّي بود كمي و كاستي هنر مردمي باشد و راستي

)217/ 3: 1386فردوسي، (

است، اين نتيجه   “ عيب”و  “ آهو”ي مقابل   ي هنر از نظر معنايي، نقطه     رسد كه واژه  به نظر مي  
:ي نظير آنچه در زير آورده شده است، استنباط كردتوان از ابياترا مي

به خون تشنه هريك به ديدار گرگ، چو پيــران بديـد آن سپـاه بزرگ
)236(
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 گرفت آهـو بشست از دل، هنــرهابرآشفت از آن پس كه نيرو گرفت
)18/ 1386:4فردوسي، (

:و نيز در جاي ديگر آمده است

)2908(ي بگذرد زين سراي سپنجــهم تاج و گنجكنون شاه سير آمد از

فردوسي، (تـو داني هنـرها و آهـوي من چه فرمايدم چيست نيروي من؟
1386:4 /357(

همينطور از قول بزرگمهر، در دومين مجلس او و انوشيروان، هنرمند كسي دانـسته شـده كـه                  
:صالح كند و روش خود را تغيير دهدهرگاه به عيوب خود، آگاه شد، آنها را ا

)1165(هنر چيست هنگام ننگ و نبرد؟ ـر گفت كانــدر خردمنــد مــرددگـ

فردوسي، ! (ببينـد، بگرداند آييـن و كيـشچنين گفت كانكس كه آهوي خويش
1386:7 /185(

 نيـست، چـرا كـه    البته نبايد اين را از نظر دور داشت، كه هنـر هميـشه حامـل معنـايي نيـك             
توان آنرا هنري دانـست كـه از نظـر بـاور            را نيز بكار برده است، كه مي      “ بدهنر”فردوسي اصطالح   

توان به اين ابيات كـه از رسـتم   شده است؛ به عنوان نمونه مي     عمومي توانمندي خوبي ارزيابي نمي    
:نقل شده اشاره كرد

) 2460(زم تو آمد به سر ـــ بون رزم وـــكنبدهنراي بد : تـور گفــافــه كـــب

)256/ 3: 1386فردوسي، (

)2016(كـه اي بدنــژاد فرومايــه جفــت، بــر شنگــل آمــد بــه آواز گفــت

؟ بدهنــرتو سگزي چرا خوانـي اي   نــام  رستــم كنــد  زال  زرمـــرا
)228/ 3: 1386فردوسي، (

اي ايزدي اسـت، ازيـن    د اين است كه هنر بخشيده     مطلب ديگر كه الزم است به آن اشاره شو        
:موضوع به دفعات در شاهنامه ياد شده است
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)2231(كزويست مردي و بخت و هنراس از جهاندار پيروزگرــسپ

)241/ 3: 1386فردوسي،  (

:و در جاي ديگر، از زبان رستم آمده است

)384(مرا توش و هوش و هنرتو دادي به يزدان چنين گفت كاي دادگر

)29/ 2: 1386فردوسي،  (

كند، چرا كه براي هر فـرد بـا هـر          فردوسي در جاي ديگر به نسبي بودن معناي هنر اشاره مي          
:شودپيشه و جايگاه، هنري مناسب او وجود دارد، كه در تناسب با جايگاهش تعريف مي

)343(ه يك روي جويند هر دو هنر ــبايد كه با پيشه ورــاهي نبـــسپ

فردوسي، (سـزاوار هركس پديد است كار ي گرزدارـــار ورز و يكـــيكي ك
1386:1 /83(

هاي مختلفي از افـراد نـسبت داده شـده اسـت، در     هاي هنري به گروهرو هنر و توانمندي  ازين
 صـحبت شـده اسـت، و بـه          شاهنامه از هنرمندي شاهان، جنگاوران، موبدان، زنان و حتـي رخـش           

مصاديق هنرهاي آنان، و آنچه كه در مقام خويش به عنوان هنر بايد بدانند، اشاره شده اسـت؛ امـا                    
بيشتر، از مصاديق هنرهاي شاهان گفته شده است، چراكه هنرمندي براي شاهان ضروري اسـت و                

:هنر نشان شوربختي مردمحكومت شاه بي

) 855(ي بي هنر برنشاند به تخت يككه آنرا كه خواهد كند شوربخت

)225/ 4: 1386فردوسي، (

دسـت دادن پاسـخ مناسـب       اما چه چيزهايي را بايد مصاديق هنرهاي شاهانه دانست؟ براي به          
ي آموزد تـا او را شايـسته      هاي زير مراجعه كرد، هنرهايي كه رستم به سياوش مي         توان به نمونه  مي

:شاهي كند اينها هستند

)78(عنان و ركيب و چه و چون و چند و كمان و كمنــدتير  و سواري

شكــارهمان بـاز و شاهيـن و يوز ميگسـار و گه مجــلسنشستن
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رانـدن سپـاه و رزم و سخـن گفتن و تخـت و كالهدادـبي و ز دادز 

بســي رنــج برداشت و آمـد به بر هنــرها بيـاموختــش سربــسر

)208-207/ 2: 1386فردوسي، (

و در نصيحت كسري به هرمزد، ستايش مخصوص شاهنشاهي دانسته شده كه به اين هنرهـا                
:آراسته باشد

)3922( گــرد آورد، شـرموشـد كــه بـا ــبكخــرد و داد و رايو ـشهنشـاه كـ

!يـزدان پرست و پـاك دينــيبــود زوردست به رزم انـدرون، ريـدلي

! ر او را سزاست؟ـچو ديدي ستايش مرها كه راستبه گيتي نگر كين هن

)409/ 7: 1386فردوسي، (

هاي ديگر از شاهنامه باز هم از هنرهاي شاهانه و مصاديق آن صحبت شـده اسـت،    در قسمت 
گويي، خويي، نيك خردمندي، دينداري، دانش، عدل و داد، نيك      : كه در كل شامل اين موارد هستند      

پـس از شـاهان، بـه مـصاديق هنرهـاي      . از فنـون سـواري، رزم و بـزم   بخشش، بردباري، آگـاهي     
شـجاعت، و  : جنگاوران بيشتر از ساير هنرمندان پرداخته شده است؛ هنرهاي جنگـاوران عبارتنـد از            

:در اين مورد چنين آمده است. مهارت در جنگ و استفاده از ابزارهاي جنگي

) 2233! (را به كسندارند كرگ ژيان !هنر نيز زايرانيان است و بس
)585/ 6: 1386فردوسي، (

:همچنين در جاي ديگر چنين سروده شده است

)298(نمانــد كــه باال كنــد بـي هنـر كه تـا هــر كسي را كه دارد پســر

ه گرز و كمان و به تير و خدنگـبســواري بيامــوزد و رســم جنگ

)214/ 6: 1386فردوسي، (
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بت داده شده نيز عبارت است از پاكدامني و نجابت؛ مثالً فردوسي زنـاني   هنري كه به زنان نس    
:خواندمي“ هنربي”كنند، نظير مادر ضحاك و سكندر، با عنوان را كه نژاد را تيره مي

)3470! (الوده گشتـبزرگي از آن تخمه پكه چون تخمه ي مهتر آلوده گشت

ـازان به خـون پـدر، ـنبوده ست يچنـان دان كه هـرگـز گـرامي پسر

ه آلودگـي خيـره كرد،ـپسـر را بـمگـر مـادرش تخمـه را تيـره كرد

ه جمشيد را زو بد آمـد به سـرــكـو ضحـاك تـازي كشنـده پـدرـچ

چنان آتش كيـن به ما بر ببيخت،ه او خون دارا بـريختــسكنـدر كـ

ر خواندي،ــهمــي فيلقوسش پسـرادر ورا خــوانــديـــكــه دارا بـ

چنـان دان كــه پاكـي نيايد به بر ـدر پــاك و مـادر بود بي هنــرــپـ

)266/ 8: 1386فردوسي،(

:خوانداو همچنين روي پوشيده داشتن شيرين، همسر خسرو، را نيز نشان هنر مي

)556(ا نديدي كس اندر جهان، كه آن رمـرا از هنــر روي بد در نهـان

)369/ 8: 1386فردوسي، (

توان به درسـتي از ابيـات   آنچه را كه بايد هنر رخش، يا هنري مناسب يك حيوان دانست نمي          
:شاهنامه دريافت، فقط رخش اينگونه با صفت هنرمندي خوانده شده است

)2056(پديد آورد رخش رخشان هنر، ر ايدونك نيرو دهـد دادگــرـگ

)231/ 3: 1386فردوسي، (م ـبرومنــد را شـورستاني كنبرين دشت من گورستاني كنم

همانطور كه اشاره شد، از ديد فردوسي هنر معنايي نسبي دارد و براي هـركس هنـر متناسـب                   
شود، اما هنرهايي نيز وجود دارند كه بـراي همـه هنـر بـه          جايگاهي كه در آن قرار دارد تعريف مي       

توان آنها را نمودي از هنرهاي انساني دانست، كه از اين ميان بهترين  و در واقع ميآيند،حساب مي 
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توان از سخنان بزرگمهر در مجالس انوشيروان دانست؛ اين امر را مي“ سخن گفتن”اين هنر را بايد    
:استنباط كرد

)2516(ه؟ ـكه گردد بدو مرد جوينده مـاز هنرها چه به: بدو گفت شاه

!اهـنگــردد، بود با تنـي بي گنـاسخ كه هركو ز راهچنين داد پ

!امـاز انجام و فرجام و آرام و كبيابـد ز گيتــي همه كام و نام

كزين ده كداميــن بود پيشـرو؟بپـرسيـد ازو نـامبــردار گــو

:سخن هاي دانش به گفتار گرمچنين داد پاسـخ به آواز نــرم

!خرد بي گمان بر هنر بگــذردردـخفزوني نجويـد بريـن جز 

)293/ 7: 1386فردوسي، (

تـوان ديـد،   ي فردوسي، نظير عنـصرالمعالي نيـز مـي     دورهاين نظر را در آراء ديگر حكماي هم       
» .و بـدان كـه از همـه هنرهـا بهتـرين سـخن گفـتن اسـت            ... «: چراكه او نيز چنين گفتـه اسـت       

)30: 1362عنصرالمعالي، (

تر بايستي هنر را همراه با سه عنصر ديگـر در     پايهتر و بلند  ست كه انسان غني   فردوسي معتقد ا  
:  اين سه عبارتند ازناميد؛“ ملزومات هنر”توان آنها را اختيار داشته باشد، كه مي

هرسه به بند اندرستاست وسه چيز استگوهر است و با ژادنهنر با 

)5(ي بــي هنــريـي ديده بسنـــژادهرهنــر كــي بود تا نبـاشد گهـ

ودنيـازد به بــد دسـت و بــد نشنـگهــر آنكــه از فر يــزدان بود

زد كايـد آن تخــم پاكــي به بـرسـنژاد آنـكه باشـد ز تخــم پـدر

وشي و پيــچي ز رنجـش بسـيبكـهنـر گر بيامــوزي از هر كسـي

ر يـابــد از خـلعـت كــردگاركـه بـاز اين هر سه گوهر بود مايه دار
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دتشنــاسنــده نيــك و بــد بــايايــدتـبخـردچو هر سه بيابي 

بــرآســايــد از آز و از درد  و غــم مـآيـد بهچو اين چار با يك تن

)4-3/ 3: 1386فردوسي، (

 شـخص   است، كه از نظر فردوسي، گهر به اين معناست كه         “ گهر”نخستين عنصر مالزم هنر     
ي دومين عنصر مالزم هنر نژاد است، فردوسي در ايـن ابيـات نـژاده            . بدي نكند، و زير بار زور نرود      

:داند، اما همو در جايي به اين موضوع چنين سروده استهنر را ممكن نميبي

) 248(ود؛ ــد آرش بــد فرزنــر چنــاگجوان بي هنر سخت ناخوش بود

)106/ 7: 1386فردوسي، (

:و در جاي ديگر چنين سروده است

)1248: (برين داستان زد يكــي هوشيــارگهر بي هنر ناپسندست و خــوار

! كزانپس مجويي مگر آب جــوي؟كه گر گل نبويد به رنگش مجوي

)193-192/ 7: 1386فردوسي، (

ـ      ي بي دهد كه نژاده  اين ابيات نشان مي    “ نـاخوش ”ه تعبيـر فردوسـي      هنر هم امكان دارد اما ب
:داند و در جاي ديگر نيز سروده استو همو هنر را برتر از گوهر مي. خواهد بود

) 353(وهر آيد بكارــرمند را گــهنوهر نامدارــر از گـــر بهتــهن

)407/ 2: 1386فردوسي، (

ا از ملزومـات  عالوه بر سه مورد گفته شده، اقبال و بخت نيز عنصر ديگري است كه بايـد آنـر           
:هنر دانست؛ هنر زماني كارآمد است كه بخت با هنرمند يار باشد

) 806(هنر عيب گردد چو برگشت هورز بيژن فزون بود هومان به زور

)52/ 4: 1386فردوسي، (
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توانـد هنرمنـد را بـه بزرگـي         از قول بزرگمهر نيز آمده است كه هنر اگر با بخت يار باشد مـي              
:برساند

)2535(ت؟ ــاج و تخــكه يابد جهاندار ازو ته كوشش بود، گـر بـه بختبـبزرگـي

دگـر،ــا يكـــچناننــد چـون جفت بن داد پاسـخ كــه بخـت  و هنـرچنيـ

ان در نهفت،ــدا و جـــتنومنــد و پيچنان چون تن و جان كه يارند و جفت

ماي، ود رهنــش بـــمگـر بخـت نيكايبـه كوشش نيايــد بزرگــي به جـ

)295-293/ 7: 1386فردوسي، (

:داندمي“ هنرجويي”جهان ي انسان را از زندگي اينهدر ابيات زير، فردوسي بهر

)31(چه يازي به كين و چه نازي به گنج ميــاز و متـاز و منـاز و مـرنـج

هنـر جـوي و راز جهـان را مجـوي گويكه بهر تو اينست ازين تيره

)351/ 6: 1386، فردوسي(

ي انسان از زندگي بايد هنرجويي باشد؟ و اين هنرجويي چه سودي براي هنرمنـد               اما چرا بهره  
:توان در ابياتي نظير آنچه در زير آورده شده است يافتخواهد داشت؟ پاسخ را مي

)175(كه هركس كه سربركشد زانجمن،يكي داستـان زد بريــن پيلتــن

خـرد يــار و فرهنـگ آموزگــارـر نـــامدارهنـر بايـــد و گوهـ

دالور شــود پــرّ  و پــاي آورد چن اين چار گوهر به جاي آورد

)390/ 2: 1386فردوسي، (

خواهـد بـه مقـامي بـاالتر از ديگـران      داشتن هنر يكي از شروط الزم براي كسي است كه مي   
شايستگي خـدمت در دربـار شـاهان را نيـز     بهره است دست يابد؛ عالوه بر آن، كسي كه از هنر بي         

:نخواهد داشت
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)1556(پرستنــده مــالح و كشتـي هنــر، و دريا شمرــادشـا همچــــدر پ

بــه دريــا خردمنــد چون بگذرد،ادبانش خردـر و بــن لنگــسخـ

كه هم سايه دارست و هم مايه دار،ادبان را كند سايه دارـان بـــهم

!  ســزد گـــر در پادشــا نسپــردر با خردــدارد هنــو نــكسـي ك

)218-217/ 2: 1386فردوسي، (

دهد كه با تالش و كوشش و بـا هنـر خـويش    عالوه بر اينها، هنر به هنرمند اين امكان را مي      
:به نقل از فردوسي آمده است) 146ص (مال فراوان بدست بياورد، در لغت فرس 

فـراز آورد گنـج و زر و گهــرنــربارمان و ارونــد مرد ه

تـوان  زده باشـد را نمـي     البته ناگفته نماند كه هنرمند خودپسندي كه از هنـر خـويش شـگفت             
:توان استنباط كردهنرمند دانست، اين را از سخنان بزگمهر مي

)2530! (بمانــد، هنــر زو نبايــد گرفتتهنرمنــد كز خويشتـن در شگف

وار،ـنباشــد به چشم خردمنـد خم خويشكارهمان خوش منش مرد

!خردمنــد گــرد آورد با نـــژادر بخشش و دانش و رسم و دادـاگ

! همي گيـرد از خوي بد كاستــيـيـبزرگــي و افزونــي و راستــ

)295-293/ 7: 1386فردوسي، (

دانـست، كـه در   “ الـت بهتـرين ح ”بـه  “ انجام دادن عمـل ”در “ توانايي”در نهايت هنر را بايد  
ي ي شـاهنامه، از ميـان همـه       امـا بنـا بـه گفتـه       . يابدمي“ نسبي”تناسب با جايگاه هركس معنايي      

هنر به  .  است بهترين هنر شوند، هنر سخن گفتن     هنرهايي كه براي عموم انسانها خوب ارزيابي مي       
اده شـده اسـت، و      اشخاص گوناگوني اعم از شاهان جنگاوران، موبدان، زنان و حتي رخش نسبت د            

به اعتقاد فردوسي هنر بايد مالزم سه عنصر . در مواردي مصاديق هنرهاي آنان نيز اشاره شده است  
ي در اين پژوهش، عـالوه بـر واژه  . اما بخت نيز بر كارآمدي هنر موثر است     گوهر، نژاد و خرد باشد،    

كه از آن ميـان در شـاهنامه   هنر در معناي قديم خود، هنر در معناي امروزين نيز مركز توجه است؛       
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مطالبي در مورد هنرهاي نوشتاري اعم از دبيري و شاعري، موسيقي، نگـارگري، و معمـاري آمـده                  
توان قضاوت فردوسي در مورد آثار هنري نيـك را از خـالل توصـيفات او از ايـن آثـار                     است، و مي  

.هنري به دست آورد

آغاز هنر

آيـد خاسـتگاه آن اسـت؛ آغـاز هنـر در قـسمت       نخستين پرسشي كه راجع به هنر به ذهن مي 
در اين قسمت شـاهنامه     ... «اساطيري شاهنامه، يعني از آغاز تا داستان فريدون، اتفاق افتاده است؛            

 گفته شده كه اولـين كـسي كـه گرمابـه سـاخت و يـا نوشـتن          سخن رفته است و مثالً    » اوايل«از  
، نخـستين   )29 و   1/21: 1386(وايت فردوسي   بنا به ر  ). 67: 1383شميسا،  (» آموخت كه بوده است   

آيند، و در دوران اين دو      پادشاهان زمين، يعني كيومرث و هوشنگ، بنيانگذاران تمدن به حساب مي          
. گيـرد ها شـكل مـي  شود، و نخستين اجتماع از انسان     براي برآوردن نيازهاي اوليه انسان تالش مي      

ن شـدند و بـراي خودشـان سـرپناه سـاختند و             ي اول در كوه ساك    گيومرث و همراهانش در مرحله    
افزارها را براي صـنعت پديـد       پوش بر تن كردند و نخستين دست      نخستين شهرها را برپا كردند، تن     

.طور پيدايش آيين پادشاهي هم به آنان منسوب استآوردند؛ همين

ن حكومـت   شود صرفاً براي رفع نيازهاي اوليـه اسـت؛ امـا در دورا            در اين دوران هرچه بنا مي     
كند؛ و عالوه بر نيازهاي اوليه به چيزهاي ديگر         پادشاه بعد، يعني تهمورث، اين روند كمي تغيير مي        

داسـتان بـه صـورتي كـه در     . گيرنـد بنويـسند  در اين مرحله ايرانيان ياد مـي   . شود مي نيز انديشيده 
ي كه ديـوان بـراي آزادي   كند و بهاي  از اين قرار است كه تهمورث ديوان را اسير مي           شاهنامه آمده 

:هاستپردازند آموختن خط و نوشتن به انسانمي

)42(دلش را چو خورشيد بفروختنـد نبشـتن بـه خســرو بياموختــند

چه رومـي و چه تازي و پارسينبشته يكي نه، كـه نزديك ســي

، 1386فردوسي،  (ــنوي  نگاريــدن آن، كــجا بـش   چه سغدي و چيني و چه پهلوي
1 /37(

شـود، و اولـين     خوانيم در دوران تهمـورث آغـاز مـي        مي“ هنر ”با اين اوصاف، آنچه كه امروزه     
البتـه آغـاز   . است، دبيري، و يا هنر نثرنويـسي، اسـت    هنري كه در باور ايران باستان به وجود آمده          
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و ... «: ث نسبت داده شـده اسـت      به تهمور ) 7ص  (دبيري با صراحت بيشتري در نوروزنامهي خيام        
».مردمان را دبيري آموخت و او را طهمورث ديوبند خواندندي

با توجه به مصاديق هنرهـايي      . شوندي هنرها در دوران سلطنت جمشيد آغاز مي       قسمت عمده 
در آن دوران عـالوه بـر       “ هنـر ”اند، شايد بتوان اينطور نتيجه گرفت كـه         كه در اين زمان آغاز شده     

:ي جمشيد چنين آمده استدرباره.  عملي، كاربرد تجملي نيز داشته استكاربرد

كه پوشند هنگام ننگ و نبرددگر پنجه انديشه جامه كرد

) 15(قصب كرد پرمايه ديبا و خزز ـز كتان و ابريشم و موي ق

)42/ 1: 1386فردوسي،(

هـاي عظـيم    ند و سـاختمان   همچنين او، ديوها را كه به فرمان داشت، وادار كرد كه خشت بزن            
: 1377زاده، سـلطان (» توان آنرا مهمترين عنصر معماري ايراني دانـست  ايوان كه مي  ... «بسازند، و   

:است، هم نخستين بار به فرمان او ساخته شده)142

)37(به خشت از برش هندسي كار كرد به سنگ و به گچ ديو ديوار كرد

يـوان كه باشـد پنـاه از گزنـد چو اچـو گرمابــه و كاخـهاي بلنـد

)42/ 1: 1386فردوسي،(

همچنين مرسوم كردن عطريات و استخراج گـوهر و سـاخت زيـور آالت را هـم منـسوب بـه            
:اوست

)39(همـي كرد ازو روشني خواستـارارـز خارا گهر خست يك روزگ

چو ياقوت و بيجاده و سيم و زربدست آمـدش چنـدگونه گهـر

شــد آراستـه بنــدهـا را كليــد افسـون بـرون آوريـدز خارا به 

)43/ 1: 1386فردوسي، (
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همه مـورد توجـه   ي جمشيد هنر و تجمالت اينشود كه چرا در دورهحال اين سوال مطرح مي    
 دوران سلطنت او چه ويژگي داشته و هنر را پيامد چگونـه دورانـي در ايـران                  گيرد، و اساساً  قرار مي 
شـود كـه ويژگـي      اي، مشخص مـي   در پاسخ، با مراجعه به متون اسطوره      توان پنداشت؟   يباستان م 

زمين بر موجودات تنگ شد و جمـشيد        ... «دوران سلطنت جمشيد اين بوده است كه در اين دوران           
كند؛ عالوه برآن در مدت سيصد سال پادشاهي او هـيچ بـدي در جهـان نبـود و                   جهان را فراخ مي   

تـوان دوره خوشـي   ايـن دوره را مـي  ) 293-291: 1388يـاحقي، (» .شـد كسي از مرگ رنجه نمـي     
ايرانيان پنداشت؛ و بر اساس اين پندار، هنر نيز محـصول دوره آرامـش و خوشـي ايرانيـان اسـت،                     

است كه، شاهاني كه تا اينجا از       اي كه نبايد از نظر دور داشت اين         نكته.دوران فراغت از درد و رنج     
گيـومرث در متـون پهلـوي       ... «، افراد معمـولي نيـستند؛       )يعني شاهان پيشدادي  (آنها نام برده شد     

طـور در  بيشتر مظهر انسان است تا خود انسان و بيشتر شبيه يك نطفه است تا يـك آدم؛ و همـين    
 شـد تـا   اساطير كهن ايراني، گيومرث نخستين انساني است كه از عـالم مينـو بـه زمـين فرسـتاده                 

و هوشنگ نخـستين    )713: همان (». و اهورامزدا از او نژاد آريا را به وجود آورد          اهورامزدا را يار باشد   
پس از او اين فرّ . �ّ كياني به او تعلق گرفت و از پرتو آن بر هفت كشور فرمان راند        كسي است كه فر   

شيد رسيد  ديوان و جادوان مسلط بود؛ آنگاه به جم       او نيز بر هفت كشور و     به تهمورث منتقل شد كه    
يابيم كه اغلـب اينـان      و در مقايسه با اساطير ودايي نيز، درمي       )609: همان(.مدت زيادي با او بود    و  

خدايي است كه   ) Yama(خدايان هندوايراني هستند، مثالً جمشيد در ادبيات ودايي به صورت يمه            
او بعـدها حـاكم جهـان   . بر زمين آمده و انسان را از نسل خود و خـواهرش بـه وجـود آورده اسـت          

در ادبيات ايراني خـدا بـودن ايـن شخـصيت     . يابدشود و تنها خدايي است كه مرگ مي    مردگان مي 
. اسـت يـاد شـده  ) نه در شاهنامه(فراموش شده و از او به عنوان نخستين پادشاه در ادبيات زردشتي        

)103: 1388شميسا،(

مزدا بـر روي  شود، هنر چيزي است كـه نخـستين برگزيـدگان اهـورا          همانطور كه مشاهده مي   
توان اينطور كه نتيجـه  مي. آموزندشناسانند و ميزمين، و نخستين دارندگان فرّه ايزدي به مردم مي     

هنـر در دوران فراغـت از       .  پسنديده است  اي ايزدي و ذاتاً   گرفته كه به اعتقاد فردوسي هنر بخشيده      
. نيز داشته استيابد و از ابتدا عالوه بر كاربردي عملي كاربرد تجمليغم گسترش مي

هنرهاي نوشتاري

ي آنها پرداخته خواهد شد، و از هنرهـاي وابـسته بـه            ي بحث، به خود هنرها و فلسفه      در ادامه 
شود؛ هنرهايي كـه بـه سـخن        ، كه همانطور كه گفته شد سخن گفتن است آغاز مي          “بهترين هنر ”
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آيند، يعني هنر نوشتن بـه      ي عوفي دبيري و شاعري به حساب مي       گفتن وابسته هستند بنا به گفته     
تابد و خـضر نظـم و   سخن چشمه حيوانيست كه صفا او هميشه از ظلمات دوات مي  ... «: نظم و نثر  

رو نخست الزم است بـه اهميـت سـخن گفـتن از       ؛ ازين )61: 1361عوفي،  (» يابدنثر ازو حيات مي   
:كندياو سخن را بهترين چيز نزد بزرگان معرفي م. ديدگاه فردوسي اشاره شود

) 154(به نزد سخن سنج فرخ مهان ز نيكو سخن به چه اندر جهان

)5: 1379فردوسي، (

ي سخنراني را بدست آورند، همـان بـه         آنان كه نتوانند خميرمايه   ... «همچنين مطابق نظر او،     
كه از قبول سخن خودداري نمايند، مگر آنكه فضل و كمال و دانش و معرفتشان بـدانجا رسـد كـه     

:گي بيان را در ميان مردم دارا شوندشايست

»ه از خامشي هيچ پيرايه نيستــب نيستز دانش چو جان تو را مايه

)237: 1369رنجبر، (

) 9(و بشنو كه دانش نگردد كهن ـــتنـد سخـرد رانـــر دانشي مــاگ

)7: 1376فردوسي، (

وانا بود ن تـه گفتـــانش بــــزبا بودـر سخن هركه دانـه ديگــب

)240: 1369رنجبر،(

:گويدي نكته سنج با هر كس مطابق انديشه و فكرش سخن ميگوي ورزيدهسخن

كهان را به كه دارد و، مه به مهدل و داد دهگوي روشنسخن

)237: 1369رنجبر،  (

شوند در ذهن نگاه داشت، چرا كه در هركـدام          هايي را كه شنيده مي    به همين دليل بايد سخن    
:چيزي است براي آموختن

)241همان، (كه تاج است بر فرق شاهي سخن ها فرامش مكن سخنشنيده
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:گوي بايد وقت شناس و موقعيت سنج باشدو همچنين سخن

)7(ر آژدن ــايــد روان را بـزهــبيزبان را نگهــدار بايــد بـدن

ه گفتار خود آبرويـد بــاهــبككه بر انجمن مرد بسيار گوي

)259/ 7: 1376فردوسي،(

اي كـه هـست از   گوسـت، و آدمـي را بـر پايـه     ي مرد سخن  سخن آيينه ... «: بنا به نظر رنجبر   
توان شناخت گويندگان خوب به سخنشان معتقدند و بيانشان از دلي آگاه برون آيد تا بر سخنش مي

انگي وجـود نداشـته باشـد       دلها نشيند در واقع هماهنگي بين زبان و قلب الزم است و اگر اين همـ               
):238: 1369رنجبر، (» .سخن موثر در شنوندگان نخواهد بود

) 77(همي ران ازآنسان كه خواهي سخنزبان و خرد با دلت راست كن

)205/ 7: 1376فردوسي (

) 449(ز نيست ــارد همان نغــاگر در ببزباني كه اندر سرش مغز نيست

)111/ 5: 1376فردوسي، (

 تكلـم كـردن و     نامـد، صـرفاً   شود، آنچه كه فردوسي سخن گفتن مي      كه مشاهده مي  همانطور  
توانـد بـه    حرف زدن نيست، بلكه سخني است كه با دانشي همراه باشد؛ چنين سخني است كه مي               

.شنونده بياموزد و ارزش شنيدن دارد

تـري دارد   به اعتقاد ادباي سبك خراساني، از هنرهاي وابسته به سخن، شاعري بـر دبيـري بر               
:چنين سروده است“ رشيدي”مثالً 

چــو منظــوم گــردد نكوتــر شودن گرچه منثور نيكو بودـسخ

كه بي رشته چونست و با رشته چون بگوهر همي ننگري ز آزمون

)62-61: 1361عوفي،(
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جا، از با اين وجود در مورد شاعري در شاهنامه ابيات زيادي نيامده است، تنها فردوسي در چند       
كنـد  آيد يعني طبع شاعري اشاره مي     جمله ابيات زير، به خصلتي كه براي شاعر ذاتي به حساب مي           

:داندو طبع روان را براي شاعر الزم مي

!مبر پيش اين نامه ي خسروانو آب روانـچو طبعي نباشد چ

! از آن به كه ناسـاز خواني نهيدهان گر بماند ز خوردن تهـي

)175/ 5 :1386فردوسي،(

: 1921(الزم به ذكر است كه به قضاوت ساير ادباي عصر فردوسـي و بعـدتر، نظيـر راونـدي                    
شـده  شده است كه به شاعران جوان توصيه مي      طبع خوانده مي  ، خود فردوسي شاعري بلند    )57-58

.در خواندن اشعار او دقت كنند تا مبادا طبع بلند او باعث بسته شدن طبع آنها گردد

هنر وابسته به سخن، دبيري است، نظامي عروضي سمرقندي از نخستين كـساني اسـت         ديگر  
دبيـري را اينطـور تعريـف    ) 19ص  (كه تعريفي از ماهيت دبيري ارائه داده اسـت، او در چهارمقالـه       

ي است مشتمل بر قياسات خطابي و بالغي، منتفع در مخاطباتي كـه             صناعتدبيري  ... «: كرده است 
ت بر سبيل محاورت و مشاورت و مخامصت، در مدح و ذم و حيلت و اسـتعطاف و  در ميان مردم اس 

اغرا و بزرگ گردانيدن اعمال و خرد گردانيدن اشغال و ساختن وجوه عذر و عتاب و احكام وثـائق و   
اذكار سوابق، و ظاهر گردانيدن ترتيب و نظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولي و احـري ادا كـرده                  

ي ي هنرها آورده شده است كه فردوسـي دربـاره  در اين پژوهش به اين دليل در زمره       دبيري  » .آيد
:آن چنين سروده است

)1493(بر انديشـه معنـي بيـافزايدش بالغت چو با خطّ گرد آيدش

به خط آن نمايد كه دلخواه ترز لفظ آن گزينـد كه كوتـاه تر

)213/ 7: 1386فردوسي، (

رسد، دبير نيك هم بايد به فنون بالغي مسلط باشد و هـم خوشنويـسي    آنچنان كه به نظر مي    
. آيـد ي هنرهاي به حساب مـي     توانا باشد؛ اگر توانايي بالغي را هنر ندانيم، اما خوشنويسي در زمره           

انـد، چراكـه نيـز    رسد كه در دوران وقوع حوادث شاهنامه، دبيران موقعيت ممتازي داشته  به نظر مي  
:اند، مثالً آمده استن كشوري از مالزمين هميشگي پادشاهان بودههمپاي ديگر بزرگا
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)1431(نشست از بر تخت پيروزشـاه،برين نيز بگذشت يك هفتـه مـاه

به دسـت دگـر يزدگـرد دبيـر،به يك دست موبد كه بودش وزير

ن گوي بوزرجمهر و ردانـسخهمـان گـرد بـر گـرد او موبـدان

)208/ 1386:7فردوسي، (

اند، به عنوان نمونه در مـورد قبـاد چنـين آمـده            و حتي پادشاهان نيز به اين صناعت توانا بوده        
:است

) 359(برآن خط شايسته، خود بد دبير يكي نامه بنبشـت پـس بـر حريـر

)81/ 7: 1386فردوسي،(

 دانستن ايـن  در مورد جايگاه دبيران، در ششمين مجلس بزرگمهر و انوشيروان اينطور آمده كه     
انـد، از ايـن   كند؛ اين ابيات كه از زبـان بزرگمهـر گفتـه شـده    ي پادشاهي ميعلم انسان را شايسته   

:قرارند

)1493(چو هستي بود خويش و پيوند را، دبيــري بيـامـوز فـرزنــد را 

ت،كنــد نـاسـزا را سـزاوار بخـدبيري رساند جوان را به تخت

!دكـزو مـرد افگنـده گــردد بلنجمنددبيري ست از پيشه ها ار

ر ــينـد بر پــادشــاه ناگزيـنشاشد دبيــرـچـو با آلت و راي ب

)213/ 7: 1386فردوسي،(

دانست، براي  “ قلم”رسد كه اهميتي كه در اين دوره داشته است را ناشي از اهميت              به نظر مي  
ملوك عجم چون ديدند كه تيغ، واليت       ... «: چنين آورده است  ) 45ص  (نمونه در نوروزنامهي خيام     

گرفت و اركان سياست بپاي كرد؛ و قلم، ملك ضبط كرد و حد سياست نگـاه داشـت، و فعـل ايـن          
». آيدهنرِ دستهردو از 
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تـوان آنـرا نگـه داشـت، در         توان ملك گرفت و با قلم مـي       يعني به اعتقاد خيام، با شمشير مي      
: به تير مانند شده است، مثالً در چندين بيت قلم راشاهنامه نيز،

)668(سر خامه را كرد پيكان تيربفرمود تا رفت پيشش دبير

)49/ 2: 1386فردوسي،(

مثالً خصوصيات اخالقي كه براي     . نيز در شاهنامه اشاراتي آمده است     “ اخالق دبيري ”در مورد   
گـويي، وفـاداري و     يي، راسـت  خردمندي، پژوهندگي، جهانديدگي، شـكيبا    : دبير ذكر شده عبارتند از    

:رازداري؛ فردوسي در مورد دبيران چنين سروده است

)616(بدوي اندرون چنـد بيـم و اميد يي بر حرير سپيديكي نامه

پديد آوريد اندرو زشت و خوب  بنبشت خوبخردمنددبير 

)45/  2، 1386:فردوسي(

) 2043(رفشاند ــسخن هاي آگنده را ب را پيش خواندپژوهندهدبير 

)330/ 2، 1386:فردوسي (

)2306(سخن هرچه بايست با او براند را پيش خواندجهانديدهدبير 

)246/ 3، 1386: فردوسي،(

) 1199(بريشان كه دانست كردن شمار، پرهيزگـاردبيـري نگـه كـرد 

)505/ 6: 1386فردوسي،(

:و در مورد رازداري دبير آمده است

)2630(پسنديده را پيش بنشاختنـد خانـه بپرداختنــدانهــز بيـگ

كه راز بزرگان ببايد نهفـتدبير جهانديده را خواند و گفت

)267/ 3: 1386فردوسي،(بياراي و از راي بگشاي بند امـه نزديك پوالدونـدــيكي ن
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رين هنر دبيـر   بزرگترسد رازداري دبير صفتي بسيار مهم باشد چرا كه عنصرالمعالي           به نظر مي  
و بزرگترين هنري كاتب را زبان نگاه داشـتن و سـرّ ولـي نعمـت پيـدا      ... «: دانداو مي“ رازداري”را  

).262: 1362عنصرالمعالي، (» ناكردن و خداوند خويش را از هر شغلي آگاه كردن و فضولي نابودن

:و در مجموع، از قول بزرگمهر دبير اينگونه وصف شده است

)1500(همـان بردبار و سخـن يادگيـر، رــ كه باشد دبيردمند بايدــخ

امش از بد، به تن پارسا،ـزبان خادشـاــي پهشـيوار و سازنده

ادار و پاكيـزه و تـازه روي،ـوفـگويشكيبا و با دانش و راست

! گر پيش گـاهنباشـد نشستـن مزد شاهـچو با اين هنرها شود ن

)213/ 7: 1386فردوسي،(

ي داشـتن ايـن سـمت       ي ديگر در مـورد دبيـري ايـن اسـت كـه هركـسي را شايـسته                 مساله
ي خواهد در ازاي تامين هزينه    اند؛ در داستان انوشيروان و كفشگر، كفشگر از كسري مي         دانستهنمي

از فوري كه در اين زمـان بـه پـول    اما كسري، با وجود نيي دبير شدن دهد،   سپاه به فرزندش اجازه   
:گويدداند و چنين ميي او نميپذيرد و دبيري را شايستهداشته است، پيشنهاد او را نمي

هنرمنـد و با دانـش و يادگيــرچو بازارگان بچه گردد دبير

)4205(دبيـري ببايـدش پيـروز بخـت چو فرزند ما برنشيند بتخت

بدين كار ديگر تو با من مكوش هنر بايد از مرد موزه فروش

)299: 1376فردوسي، (

گويد كه دبير بايد مرفه باشد، چرا كه ايـن صـناعت            ي اينها نظامي عروضي مي    عالوه بر همه  
هر صناعت كه تعلق به فكر دارد صاحب صناعت بايد كـه فـارغ دل و                ... «به فكر نيازمند است و        

 او متالشي شود و بر هدف صواب بجمع نيايد زيرا كه  مرفه باشد كه اگر بخالف اين بود سهام فكر        
و مسلم است كـه     ) 27: 1388نظامي عروضي، (» .جز بجمعيت خاطر بچنان كلمات باز نتواند خورد       



مجموعه مقاالت
٢٨٦٢

اين رفاه را بايد كسي كه دبير در خدمت اوست برايش فراهم كند، فردوسي نيز به پاداشـي كـه بـه     
:شده اشاره كرده است، مثالًدبيران داده مي

)982(ز ياقوت رخشان دهان هجير،ه خسـرو دبيرـچو برخواند نامه ب

كه دينار و ديبا بيـار از نهفتبياگند، ازان پس به گنجور گفت

)63/ 4: 1386فردوسي، (

اند آمده، اين است كه نامه در هر شدهي اساسي كه در مورد محتواي متوني كه نوشته مينكته
 است، كه چنـد نمونـه از ايـن    شدهشده است، با نام خدا آغاز مي      كه نوشته مي   و به هر دليلي      زمينه

:شدندابيات در ادامه آورده 

)814(ان چون بود ساز و آيين و دين ـچنسر نامه بود از نخست آفرين

كه او داد بر نيـك و بـد دستـگـاهاهـبه نام خداوند خورشيد و م

)77/ 3: 1386فردوسي، (

:و يا

)2307(ز عنبـر نبشـتنـد بـر پرنيــان ي خسروان فرمانش بر نامهبه

كجا هست و باشد هميشه به جايسـر نـامه كـرد آفـرين خداي

)246/ 3: 1386فردوسي،(

نوشته نيز اشاره كرده است، آنچنان كه او شـرح       فردوسي همچنين به ظاهر متوني كه دبير مي       
كنـد، و ايـن صـفت       توصيف مـي  “ وارارتنگ”اند، چراكه او آنها را      شدهها تزئين مي  داده، اين نوشته  

: اندآراستهها را با نگاره ميحاكي از اين است كه نامه

)103(به پيش آر قرطاس و مشك سياه دبيـر نبيسنده را گفـت شـاه

ار ـبرو كـرده صدگونه رنگ و نگامه بنوشت ارتنگ وارـيكي ن

)1/352: 1386فردوسي،(
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فردوسي براي سخن اهميت زيادي قايل است، اما از ميان هنرهاي وابسته بـه آن بـه دبيـري          
. ي شاعري تنها به لزوم طبع روان براي شـاعر اشـاره دارد     در زمينه . بيشتر از شاعري پرداخته است    

.هاي او اشاره كرده استاما در مورد دبيري، به جايگاه او، خصايص اخالقي و توانمندي

موسيقي

آنچنـان كـه از   . در ادامه به هنر موسيقي كه قرابت بيشتري با شعر دارد پرداختـه خواهـد شـد       
مهمترين اين . آيد، موسيقي در شرايط متفاوتي كاربرد داشته است  مصاديق موجود در شاهنامه برمي    

هـاي  ش بـا نـام    كه از اين دو دسته موسيقي در اين پژوه        . ، ناميد “بزم”،  “رزم”توان  كاربردها را مي  
رسد نوع اول، يعني موسـيقي  آنطور كه به نظر مي. شودياد مي“ موسيقي بزمي ”و  “ موسيقي رزمي ”

شـده  ي نبـرد از آنهـا اسـتفاده مـي    رزمي، نوعي حالت سهم داشته است و براي آماده كردن صحنه   
ر جرس، جلب،   اي نظي شوند بيشتر سازهاي كوبه   آالتي كه براي اين نوع موسيقي استفاده مي       . است

�ّنـاي، گـاودم، نـاي    دراي، زنگ، سنج، مهره و هندي دراي و يا سازهاي بادي نظير بوق، شيپور، كر          
ناي رويين، و ناي سرغين و نفير و يا سازهاي پوستي نظير تبيره، رويينه خم، طبل و كوس هستند،        

نالنـد بايـد صـداي    ه مـي به اعتقاد فردوسي نواي اين سازها ناله است و احتماالً سازهايي ك    ... «كه  
).69: 1388تجبر، (» داشتندبمي مي

اين نوع موسيقي براي شروع جنگ، براي اعالم آمادگي سپاه، حتي براي ورود پهلوانان پيـروز            
هـاي زيـر   توان بـه نمونـه    در مورد اين كاربردها مي    . شده است و پهلوانان نامدار به شهر نواخته مي      

:اشاره كرد

)1352(همي خاك با آسمان گشت راست ان بخاستخروش تبيره ز ميد

تو گفتـي بجنبيــد ميدان ز جـايايــــره نــاز آواي سنــج و دم ك

)291/ 2: 1386فردوسي، (

)250(وا قيرگون شد زمين آبنـوســهن و برخاست آواي كوســبگفت اي

رآمـد ز دهليــز پرده ســرايــبخروشيـدن زنـگ و هنــدي دراي

فردوسـي،  (ي لـشگري سـاخته جنگجـوي      ــيكد سوي جنـگ بنـهــاد رويپهبس
1386 :1 /181(
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:اندو اين ابيات در وصف اعالم پيروزي سروده شده

چپ و راست برخاست گرد نبردبديدند گردان كه رستم چه كرد

)2095(رافراز گـودرز و طوسبيامـد سـوسـدرفش همايون بديدند و ك

چـو پيروز شد گرد لشكـر پنــاهاهـيران سپـخروش آمد از بوق ا

)233/ 3: 1386فردوسي،  (

گـساري  شده است، و مـي ها و مراسم شادماني و اعياد اجرا مي موسيقي بزمي معموالً در جشن    
ي تـوان در دو دسـته  است، سازهايي كه در شاهنامه نام برده شـده را نيـز مـي      نيز با آن همراه بوده    

كه سازهاي بادي عبارتند از بربط، طنبور، چنگ ، رباب و     . اي بادي جاي داد   سازهاي سيمي و سازه   
ايـن سـخنان   . رسد كه تنها ناي در بزم نيز كاربرد داشـته اسـت     رود؛ و از سازهاي بادي به نظر مي       

:آمده است) 79-78/ 1(ي فريدون در شاهنامه درباره

وانـراي خبپيماي جــام و بيــاد آر و رامشگران را بخــوانـنبي

)380(دانش همان دل زداي منسـتبهكسي كو به رامش سزاي منست

)1398(ادــه كردند يــسخن هاي ديريناول رسيدند خندان و شادـه كــب

ربط و چنگ و نايــدن بـــز ناليه شهـر از آواز هندي درايــهم

ي ديگر اسـتــر آرايشـــانه بــزمرستــتو گفتي دد و دام رامشگ

)261/ 1: 1386فردوسي، (

گردند، شرح مـاجرا بـه   و هنگامي كه سپاه ايران، از جنگ با افراسياب به درگاه كيخسرو بازمي    
هاي رستم بـه    شود، و در ضمن آواز، دالوري     گساري همراه با موسيقي موكول مي     بعد از مراسم مي   

:شودصورت آهنگين به تصوير كشيده مي

)2853(سخـن ها درازسـت ازين كـارزار ارچنيـن گفت گودرز كـاي شهري

پس آنگاه ازين كار پرسي درست مـي و جـام و آرام بايـد نخسـت
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كـه ناهـار بـودي هـمانـا بـه راهنهادنـد خــوان و بخنـديد شــاه

ه پرسش گرفت از كران تا كران ـببه خوان بر مي آورد و رامشگران

)284-283/ 3: 1386فردوسي، (

گساري نيز صحبت شده است، بـه  شود كه در كنار اين نوع موسيقي هميشه از مي     شاهده مي م
گاهي نيز از محتـواي آوازيـن موسـيقي بزمـي           . عالوه اين نوع موسيقي هميشه قرين شادي است       

شود شده است، مثالً كه كاووس شاه با آواز رامشگري تحريك مي          براي تحريك كردن استفاده مي    
هـاي بعـد آن بـه       ن، كه در آن زمان سرزمين ديوان بوده است، حمله كند و گرفتاري            كه به مازندرا  
:وقوع بپيوندد

بيامــد كه خواهـد بر شاه بـارچو رامشگري ديـوزي پرده دار

)19(يكي خوش نوازم ز رامشگران چنين گفت كز شهـر مازنـدران

)24(ودبـرآورد مازنـدرانــي ســرز بربط چو بايست برساخت رود

هميشـه بر و بومش آباد بــاد كـه مازندران شـهر را ياد بــاد

)4/ 2: 1386فردوسي، (

اند، در شاهنامه از طنبور     موسيقي صناعتي است كه حتي برخي از پهلوانان نيز به آن توانا بوده            
 اما موسيقي افتد،نوازي رستم، و اسفنديار ياد شده است، كه در هفت خوان اين دو پهلوان اتفاق مي           

 ذكـر شـد جـاي داد، چراكـه لحنـي      توان در دو نوع موسيقي كـه قـبالً   نوازند را نمي  كه اين دو مي   
. شود نيز طنبور استانگيز دارد و در شكايت از روزگار سروده شده است، و سازي كه استفاده مي      غم

نواختنـد   هجـر مـي    اي كه عاشقان در   در ساير متون سبك خراساني ازين ساز زماني كه از موسيقي          
.رسد اين سبك موسيقي را بايد از دو نوع گفته شده جدا كردبه نظر مي. صحبت شده است

نـوازد و   رسـد، چنـين مـي     ي رنگين زن جادو مي    در خوان چهارم ، هنگامي كه رستم به سفره        
:سرايدمي

ي سور بودبيابان چـن آن خانهابا مي يكـــي نغز طنبور بـود
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رفتـبزد رود و آنگه ره انـدر گآنرا به بر برگرفتتهمتــن مر 

كه از روز شاديش بهر كم ست كه آواره و بدنشان رستم است

)30/ 2: 1386فردوسي، (

:نوازداسفنديار نيز در خوان چهارم طنبور مي

)201(دن از كــام دل در گــرفت سرايير گرفتـبزد دست و طنبور در ب

!ه هرگــز نبينـد مي و ميـگسـارك!يــاربداختـر اسفند: همي گفت

ا ــز چنــگ بالها نيــابــد رهــهانبيند جـز از شيــر و نــر اژد

)237-236/ 5: 1386فردوسي، (

آينـد،  اي صحبت شده است، كه به ازدواج بهرام گـور درمـي  و حتي در شاهنامه از زنان نوازنده      
اند؛ مثالً در حكايتي كه قـسمتي       ام همسر پادشاه را داشته    يعني صالحيت ورود به دربار شاهان، با ن       

شـود، و هـر   از آن در ادامه خواهد آمد، با سه خواهر، كه نوازنده، خواننده و رقاص هستند مواجه مي    
:گيردسه را به همسري مي

!تو چنگ  آور اي دختر ماه روي!هال چامه پيش آور اي چامه گوي

نهـاده به ســر بر ز گوهر كــاله،اهـبرفتنــد هـرسه بـه نزديـك ش

ن،ــسديگر خوش آواز  بربـط شكيكـي پاي كـوب و دگر چنگــزن،

!ز باده تهـي كرد و شـد شادكـامــدآواز ايشــان شهنشـاه جــامب

كه با تو بديـن شادكامـي زينــد؟بدو گفت كايـن دختران كـي اند؟

ار،ـنــاد بـي تـو كســي روزگمبيه اي شهـريارچنين گفت برزين ك

ران مننــد،ــپسنـديــده و دلبــران مننـد،چنان دان كه اين دختـ
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/ 6: 1386فردوسـي،   (ر شكـــن    ـسيم پاي كوبد شكـن ب    يكي چامه گوي و يكي چنگــزن
رسد كه موسيقي از با توجه به آنچه كه تا به اينجا درمورد موسيقي گفته شد به نظر مي    )480-481
پهلوان شاهنامه يعني رستم  را حتي به بزرگ   شود چراكه آن  ظر فردوسي هنري پسنديده ارزيابي مي     ن

تـوان يافـت مـثالً قتـي بهـرام از           داليل ديگري نيز بر پسنديدگي موسيقي مي      . دهدنيز نسبت مي  
:پرسد كه مردمان بي رنج بر روي زمين چه كساني هستندموبدان مي

)2552(ر كار داري و هر بخــردي، ـز هـديامــدش پاسـخ ز هر موبــبي

ر جاي پيوسته گشت آفرين،ـز هكــه آبــاد بينيــم روي زميــن

الــد همـي از بد روزگــار،ـكه نا سيـم دارـمگــر مرد درويـش ن

به سر بر ز گل دارد افسر همـي،ميـكه چون مي گسارد توانگر ه

كس نشمرند،و ما مردمان را بهچورنــدــبر آواز رامشگـران مي خ

! توانـگــر همانـا نــدارد خــرددست بي رود و گل مي خوردتهي

)613-611/ 6: 1386فردوسي، (

كند، تا براي مردم ها، يا رامشگراني را از هند استخدام ميدليل هم، بهرام گور كوسان    به همين 
شـود  همـانطور كـه مـشاهده مـي       . نگاه دارنـد   دم را همواره بي رنج    به رايگان موسيقي بنوازند و مر     
فردوسـي بـه موسـيقي نگـاهي     .  داردها را فارغ از رنج نگاهتواند انسانموسيقي چيزي است كه مي 

او از سه گونه موسيقي صحبت كرده كه در هنگام رزم، . شماردمثبت دارد و آنرا در كل پسنديده مي
شوند متفاوت ها استفاده مي در هريك از اين گونه    شده است؛ سازهايي كه     بزم يا شكايت نواخته مي    

 اعم از شادي يا ترس مهم ارزيـابي  از ديگري است و در تأثيري كه بناست بر شنونده گذاشته شود،    
.اندشدهمي

نگارگري

گيرد؛ يكي نگـارگري بـه      ي نگارگري در ادبيات سبك خراساني به دو دسته هنر تعلق مي           واژه
سازي است؛ كه در مورد هر دو هنر  است، و ديگري بتگري و يا مجسمه       معناي صورتگري و نقاشي   

:آمده است) 47ص ( در ديوان منوچهري دامغاني استفاده شده است، مثالً“ نگاريدن”از فعل 
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نه ابراهيم از آن بدعت بري گشتي نه اسحاقشوگر آزر بدانستي تصاويرش نگاريدن

:و يا دقيقي چنين سروده است

)34(مريزاد آن خجسته دست بتگر نان پيكر نگـارداگر بتگر چ

ان من بر جـان آزر ــدرود از جر آزر چنو دانست كردنـوگ

)70: 1334دبيرسياقي،(

آمده است، نخستين بـار جمـشيد بـراي نقاشـي           ) 32ص  (بلخي  ي ابن آنچنان كه در فارسنامه   
 ساختن كرد و گرمـاوه بابتـدا او سـاخت و    و آغاز بناهاء عظيم ... «: ديوارها دستور به صورتگري داد    

زرورق كي بنگارگري بكار برند او فرمود و رنگهاي گوناگون آميخت از بهر تزاويق ديوارهاي سراها           
تـوان نخـستين كـاربرد    به ايـن ترتيـب مـي   . ».گري فرمود او بودو اول كسي كي نقاشي و صورت    

هـايي كـه بـر    صيف بناهـاي عظـيم، از نگـاره     نگارگري را ديوارنگاره دانست؛ در شاهنامه نيز در تو        
ي كـاخ   ديوارهاي آنها نقش شده بوده است نيز صحبت شده است؛ مثالً به نقـل از دقيقـي دربـاره                  

:گشتاسب آمده است

)69(اه و خورشيـد را ـپرستنده مــر مبرو بـر نگاريــد جمشيــد را

ا نگــاربفــرمود كردن بـــر آنجفريـدونش را نيـز با گاوســار

! نگر تا چنان كامكاري كه داشتهمه آذران را بر آنجا نگاشـت

)83-82/ 5:  1386فردوسي،(

توان در آرايش متون دانست؛ همانطور كه توصيفاتي كه از متون دومين كاربرد نگارگري را مي    
اند شدهته مي ها به خط خوش نوش     آمده است، به اين موضوع اشاره شده كه نامه         هاي اين دوره  نامه

توصيف كرده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه چنـين      “ وارارتنگ” تزيين شده است؛ و اطراف آنها با نگاره  
:سروده است

)103(به پيش آر قرطاس و مشك سياه دبيـر نبيسنده را گفـت شـاه

)1/352: 1386فردوسي،(برو كـرده صدگونه رنگ و نگـار بنوشت ارتنگ واريكي نامـه
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ماني، كه معروفترين كتابي است كه به دليل داشتن         ) ارژنگ(ارتنگ  ... «الزم به ذكر است كه      
، در ايـن  )742: 1388يـاحقي،  (» انگيز در ادب فارسي شناخته شده است    تصاوير بسيار زيبا و حيرت    

قيـاس  شده، و چيزهاي زيبا را با صفحات اين كتـاب   ي ادبي مثال اعالي زيبايي محسوب مي      دوره
:همچنين تصويرگر آن يا ماني بنا به اين ابيات سرآمد نقاشان زمان خويش بوده است. اندكردهمي

)568(ه چون او مصور نبد در زمين ــكبيامد يكي مرد گويا ز چيــن

يكي برمنش مرد، مانــي به نامبدان چوبدستي رسيده به كام

)334/ 6: 1386فردوسي، (

مثالً قيدافه، زني كـه در      .  در شاهنامه بايد چيزي همانند عكس دانست       كابرد سوم نگارگري را   
فرستد، و در آخر هم خـود اسـكندر را          اندلس پادشاه بود، نقاشي را براي كشيدن تصوير اسكندر مي         

شناسـد، تـصوير كـردن صـورت     كه به صورت پيكي ناشناس وارد سرزمين او شده بود اينچنين مي    
:اسكندر چنين سروده شده است

)673(كه مانند صــورت نگارد درسـت ز لشكر سـواري مصـور بجست

!ن مرز و از ما مبر هيــچ نـامـوزي!بدو گفت سوي سكنـدر خـرام

ي صورت آر از سر و پاي اوي ــيكز رنگ و ز چهر  و ز باالي اوي

)52-51/ 6: 1386فردوسي،(

نمـايي دانـست كـه      تـوان واقـع   ، را مـي   آنچه كه در اين نوع تصويرسازي اهميت بسيار داشته        
شود، نگارگري در   همانطور كه مشاهده مي   .از آن ياد كرده است    “ اريدن درست نگ”فردوسي با تعبير    

ي زينتي داشته است و براي تزيين بناها و متون از آن استفاده             شاهنامه هنري است كه بيشتر جنبه     
ست از نگاره بـه عنـوان يـك تـصوير واقعـي             ي كاربردي از آن چيزي ا     شده است، تنها استفاده   مي

.شده استهمچون عكس استفاده مي

معماري

در مورد معماري در شاهنامه اشاراتي آمده است اما اين اشارات به نسبت سـاير هنرهـا كمتـر                    
هايي كه به قضاوت خود او ارزش توصيف شـدن          هستند؛ اگر فرض بگيريم فردوسي تنها ساختمان      
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اند وصف كرده، در ايـن صـورت شـايد بتـوان      آمدههاي خوبي به حساب مي    اناند و ساختم  را داشته 
ديدگاه فردوسي را راجع به معماري نيك دانست، البته الزم به ذكر است كه در اكثر موارد آنچه كه                

هاي تـصوير  ي نخست اين است كه غالب ساختماننكته.ها هستند وير كشيده شده است كاخ    به تص 
تـوان عظمـت و بلنـداي بنـا را نـشاني از پـسنديدگي آن       ند، به اين ترتيب مي   ، بلند رفيع هست   شده

:دانست، مثالً در توصيف كاخ ضحاك چنين آمده است

)311(ي كاخ ديد اندران شهر، شاه ـيكاهـز يك ميل كرد آفريدون نگ

تو گفتي ستاره بخواهـد پسـودود ـكه ايوانش برتر ز كيوان نم

همه جاي او شاد و آرام و مهـر سپهرفروزنده چون مشتري بر

كه جاي بزرگي و جاي بهاستاستـبدانست كان خانـه اژده

)75-74/ 1: 1386فردوسي، (

اي كـه  ها متناسب با هر قسمت ساختمان و استفادهدومين نكته اين است كه مصالح ساختمان      
:مده استشده است، در توصيف كاخ كيكاووس آشده است انتخاب مياز آن مي

)343(انه پر از دانه انــدر كننـد ــدو خبفـرمـود تـا سنـگ خـارا كننــد

والد ميـخ و ز خــارا ستـونــز پبياراست آخر به سنـگ انــدرون

م استر عمـاري كش راه جويــهببستنــد اسبــان جنـگي در اوي

ر نشاختد به هر جايش اندـزبرجانــه دگـر زآبگينه بساخـتـدو خ

ه باشد از آن خوردني پـرورشـكاخت جاي خرام و خـورشـدرو س

رمـود كز سيــم پالــوده كـردـبفانـه ز بهــر سليــح نبــردـدو خ

ـرآورد، باالش داده دو شســتـبي كـاخ زرين ز بهــر نشستــيك

نگــار روزه كـرده بر او بــر ــز پيوانش ياقـوت بــرده بكــارــبر اي

)94-93/ 2: 1386فردوسي،(
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چنين “ خرّه اردشير”آمده است، مثالً در مورد ها به حساب ميباغ نيز يكي از عناصر اصلي كاخ     
:آمده است

)457(بدوي اندرون چشمه و دشت و راغيكي شارستان كرد پر كاخ و باغ

رـرّه اردشيــواندش خــي خــهمون گرانمايه دهقان پيرـه اكنــك

)165/ 6: 1386فردوسي، (

ها بر بناها نيز سخن بـه       همانطور كه در قسمت قبل اشاره شد از فراواني تزيينات و ديوارنگاره           
.ميان آمده است

انـد،  ها انتظار طول عمر زياد داشـته      ها اين است كه از ساختمان     ي آخر در مورد ساختمان    نكته
:خواهدين امر را از معمار مي در داستان ساخته شده طاق كسري، خسرو امثالً

)3720(ادگير ـسخن هرچ گويم، ز من ياين ز من درپذير: بدو گفت شاه

همان تا دو صد سال پيوند مـن،خواهم كه فرزند من،يكي جاي

!ـرف و از آفتـابــز بــاران از بنشيند بدو در، نگــردد خــراب

! ارم اين دستگاهن دـم: بدو گفتمهندش بپذرفت ايــوان ز شـاه

)289/ 8: 1386فردوسي، (

هايي كه به اعتقاد فردوسي ارزش توصـيف  توان چنين نتيجه گرفت كه ساختمان در نهايت مي  
اند با تزيينـاتي زيـاد و مناسـب هـر جـز كـه هرچـه        هايي عظيم و رفيعاند، ساختمانشدن را داشته 

.آمده استبه حساب ميتر؛ باغ نيز جز جدا نشدني معماري ماندگارتر پسنديده

نتيجه 

ي هر مبحث در قسمت انتهايي آن بخش آورده شـده اسـت،             همانطور كه مشاهده شد، نتيجه    
ي هنـر   اي است ايزدي، واژه   توان چنين گفت كه از نظر فردوسي هنر بخشيده        اما در نهايت نيز مي    

شـود و بـراي   اطـالق مـي  “ تترين حالتوانايي در انجام دادن كاري به بهترين و انساني      ”به معناي   
ي او متفـاوت خواهـد      هركس توانايي كه بايد به عنوان هنر داشته باشد با توجه به شرايط و پيـشه               
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اي ايزدي اسـت كـه نـه تنهـا كـاربرد آن       از ديگر سو، هنر در معناي امروزين آن، نيز بخشيده         . بود
از ميان آنچه كه با     . رفته است  مي اهميت داشته است، بلكه زيبايي و تجمل نيز از آثار هنري انتظار           

نام هنر در معناي امروزين شرح داده شد، فردوسي در مورد دبيري شـرح بيـشتري داده اسـت، بـه                     
طوري كه به شرايط ورود به حرفه، خصوصيات اخالقي دبيـر و توصـيف آنچـه كـه بايـد بنويـسد                      

نـوع موسـيقي متفـاوت، آالت       توان اشـاراتي بـه سـه        عالوه بر اينها در شاهنامه مي     . پرداخته است 
همچنين از اشاراتي كه به نگـارگري       . را مشاهده كرد  مخصوص آنها، لحن هر موسيقي و كاربرد آن       

و در مورد معماري، تنها بايد از توصيفاتي كـه راجـع بـه     . را بازشناخت توان كاربرد آن  آمده است مي  
تقاد فردوسي، در خلق اثـر هنـري نـه          رسد كه بنا به اع    به نظر مي  . گيري كرد آنها آمده است نتيجه   

تنها توانايي هنرمند در ايجاد اثر نيك و كاربردي بـودن اثـر مهـم اسـت، بلكـه اخـالق هنـري و                         
.خصوصياتي كه هنرمند بايد داشته باشد نيز بسيار مورد توجه است

منابع
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*محسن مرسلپوردكتر 

الگوي ملكداري ايراني در شاهنامه فردوسي
چكيده

وسـي  ي ايران باستان بود، در شاهنامه فرد هاي ملكدار الگوي ملكداري ايراني كه بر پايه آموزه      
نهاد شاهي محـور الگـوي ملكـداري        .  و فردوسي تداوم بخش اين آموزه باستاني است        بازتاب يافته 

سنت شـاهي در ايـران، در شـاهنامه         . ايراني بود كه فردوسي به چگونگي تكوين آن پرداخته است         
فردوسي، هم نسبت به منابع تاريخي دوره اسالمي و هم نـسبت بـه روايـات دينـي زرتـشتي دوره                 

هايي دارد كه در پـي جـويي الگـوي ملكـداري ايرانـي در      اني و قرون نخستين اسالمي تفاوت   ساس
.ها توجه نمودشاهنامه، بايستي به اين تفاوت

زيست بـا خلـق شـاهنامه كـه شـاهكار شـعر       كه در عصر نوزايي فرهنگ ايراني مي فردوسي
ها و الزامات نهاد شاهي، حفظ      حماسي است، در پسِ شرح اقدامات پادشاهان، در بازپرداخت كاركرد         

الزامات نهاد شاهي در شاهنامه نژاد و فرّ        . ميراث باستاني و بيداري روح ملي ايراني را مدنظر داشت         
و حفاظـت از  و شخصيت و كاركردهاي آن كارگزاري اهورامزدا، دادگري، دينياري، عمران و آباداني  

رويكردي تحليلي به بررسي الگـوي ملكـداري        مقاله حاضر بر آن است تا با        .اندمملكت معرفي شده  
.ايراني با محوريت نهاد شاهي پرداخته و تفاوت روايات فردوسي  با ساير روايات را بازنماياند

.فردوسي، شاهنامه، نهاد شاهي، الگوي ملكداري ايراني، كاركرد: كليد واژه ها
مقدمه 

گرفت و قدرت اركان حكومت نيز ر ميي امور قرا در الگوي ملكداري ايراني، شاه در رأس همه       
البته نبايستي چنين محوريتي را به خودكامگي و اسـتبداد شـاهان ايرانـي تعبيـر        . شداز او ناشي مي   

ساخت كاركردهاي نهاد شاهي بود كـه قـدرت او   يكي از مسائلي كه قدرت شاه را محدود مي     . نمود
. دادرا به  جهت خاصي سوق مي

كردند تا امراي خود را به بر عهده گـرفتن كاركردهـاي            انيان تالش مي  ي اسالمي، اير  در دوره 
ي اسالمي متضمن كاركردهـاي نهـاد شـاهي         بنابراين بسياري از آثار دوره    . نهاد شاهي سوق دهند   

گرفتند يا به بر عهده گرفتن آنها تظاهر حكمرانانِ پس از اسالم نيز يا كاركردها را بر عهده مي        . بود
.نمودندمي

� نعضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستا
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بر روايات باسـتاني كـه تحـت تـأثير انديـشه مزدايـي بـود، كـارگزاري اهـورامزدا يكـي از                       بنا
بنابر اين انديشه، اهورامزدا، شاه را به عنوان عامل اجراي نيات خود در            . كاركردهاي نهاد شاهي بود   

ها و يكيي نشاه سرسلسله. آوردي خود در زمين را از طريق او به اجرا در مي        زمين قرار داده و اراده    
شاهي دو گونه بود شاه نيك كارگزار اهورامزدا و شاه بد           . شدپيكار با اهريمن و نيروهايش تلقي مي      

فردوسـي  . سـاخت ها را از طريق شاه نيك به زمينيـان منتقـل مـي            اهورامزدا نيكي .كارگزار اهريمن 
سياري از مـوارد آن را بـه   ي او نيابد، به همين دليل در ب   تالش كرده تا اين كاركرد تضادي با زمانه       

.اي مبهم و در لفافه بيان نموده استگونه
عصر سرايش شاهنامه

مدتي پس از فتح ايران توسط اعراب، حكومت شاهان باستاني ايران الگوي مطلوب حكومـت               
ديدگاه اوليه مسلمانان نسبت به پادشاه و پادشاهي و يكي دانستن ملوك و جبابره، بـه                . شناخته شد 
هاي ايرانـي در حكومـت اعـراب، شـاهان باسـتاني ايـران              ن از بين رفت و با رسوخ آموزه       مرور زما 

ي اموي و عباسي، شاهان باستاني ايـران        در دوره . مصداق شاهان دادگر و رعيت پرور معرفي شدند       
شدند و خلفاي عرب با فراگيري تاريخ    ي مطلوب فرمانروا شناخته مي    بويژه پادشاهان ساساني نمونه   

هاي ايراني با روي كار آمدن سلسله. هاي ايشان در پي اقتباس ميراث نهاد شاهي ايراني بودندو پند 
،هـاي ايرانـي  تبار، شاهان باستاني ايران بيش از پيش مورد توجه حكام واقع شدند و حكـام سـالله         

.پيوستندنسب خود را به شاهان ايران باستان مي
اد شاهان باستاني ايـران مـورد توجـه بيـشتري قـرار       با روي كار آمدن سامانيان احياي نام و ي        

امراي ساماني فاضل و فرهنگ پرور بودند و در احياي نام شاهان باستاني نيز اهتمام زيادي                . گرفت
سامانيان در احياي فرهنگ ايراني جايگاه رفيعي دارند و كرمر معتقد است كـه سـامانيان را               . نمودند

فرهنـگ دوسـتي سـامانيان باعـث       ). 74: 1375كرمر؛  (انستبايد مسؤول رنسانس فرهنگي ايران د     
شد تا بسياري از دانشمندان و علما و شعرا به دربار ايشان روي نموده و آثار خـود را بـه امـراي                       مي

ي ايـران، آثـار حماسـي    در فضاي فرهنگ دوستي و عالقه به شـاهان گذشـته  . ساماني اهدا نمايند  
ي فروزاني عهد حكومـت سـاماني را مهمتـرين دوره   . پديد آمدبسياري در مورد تاريخ ايران باستان   

ي و فـراي معتقـد اسـت كـه فقـط در دوره            ) 182: 1381فروزاني؛  (داندحماسه سرايي در ايران مي    
اي در عين آگاهي باطني از تاريخ ايران باستان بوجود آيد           ي يكپارچه سامانيان امكان داشت حماسه   

).139: 1384فراي؛ ( ايرانيان در قرن چهارم پيدا شده استيرسد احساس وحدت همهو بنظر مي
ي شـاهان باسـتاني، خاسـتگاه    يكي از عوامل مؤثر در اهتمام سامانيان به احياي ياد و خـاطره            

روايـات و احاديـث و      . ايشان بود كه روايات باستاني را در خاطره جمعي و مكتوبات حفظ نموده بود             
 نواحي شرقي يعني خراسان، سيستان و ماوراءالنهر محفوظ مانده          تواريخ قديم به خوبي در اياالت و      
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ي اسـالمي بـه عربـي    عالوه بر اين، بسياري از متون ايران باستان در دوره    ). 152: 1379صفا؛  (بود
ابن مقفع يكي از بزرگترين نويسندگان و مترجمان ايراني بود . ترجمه شده و در دسترس قرار داشت 

كتابهايي چـون گاهنامـه،   . ي اسالمي تأثير بسزايي داشتان باستان به دورهكه در انتقال ميراث اير  
بـا ترجمـه ايـن متـون،     . تاجنامه و خداينامه نيز به عربي ترجمه شد و مأخذ مورخان مسلمان شدند         

ميراث شاهان ايران مورد اقتباس حكام اسالمي قرار گرفت و مورخان و ادبا نيز در خلق آثار خود از              
.ه نمودندآنها استفاد

ي آنها اثر دقيقـي بـود كـه         از جمله .  چندين اثر حماسي در عهد ساماني به تحرير كشيده شد         
نوح بن منصور او را به بخارا فرا خوانده و مأمور كرد كه تاريخي حماسي از ايران پيش از اسالم بـه   

دوره پديد آمـد كـه   هاي ديگري نيز به نظم يا به نثر در اين        تواريخ و حماسه  . ي تحرير بكشد  رشته
ي ابومنـصوري بـه دسـتور    شـاهنامه . سامانيان بطور مستقيم يا غير مـستقيم در آن نقـش داشـتند       

ابوالمؤيد بلخي كه در ). 387 و 338: 1382هروي؛  (ابومنصور عبدالرزاق سپهساالر سامانيان پديد آمد     
ي منثـوري  شـاهنامه ابـوعلي بلخـي نيـز    . اي داشت كه منثور بودزيست شاهنامهعهد سامانيان مي  

ي اي متعلق به مسعودي مروزي كه متعلق به نيمه مقدسي از شاهنامه  ). 69-99: 1379صفا؛  (داشت
).499: 1374مقدسي؛ (اول چهارم بوده ياد كرده و اشعاري از آن آورده است

يكي از آثاري   . محمود غزنوي نيز براي به رخ كشيدن شكوه دربار خود، حامي بزرگ شعرا بود             
ي فردوسي در   البته سرايش شاهنامه  . ر عصر حكومت وي به اتمام رسيد شاهنامه فردوسي بود         كه د 

ي فردوسي از قلمرو سـامانيان برخاسـت و از طبقـه          . عهد ساماني و اوج حماسه سرايي، آغاز گشت       
اگرچه فردوسي شاهنامه را بنام محمود غزنوي تمام كرد امـا  . دهقانان بود كه حامي سامانيان بودند   

ي شـاهان  ي امراي ساماني به احيـاي يـاد و خـاطره     اهنامه اساساً حاصل دربار سامانيان و عالقه      ش
ريپكا؛ (نويسد كه شاهنامه به اقتضاي گرايش روحي سامانيان نگارش يافت         ريپكا مي . باستاني است 

ي پـيش از   و فراي معتقد است كه دربار ساماني آغازگر عالقه در حفظ گذشـته            ) 227-226: 1381
).135: 1379فراي؛ (اسالم و فردوسي حاصل اين عالقه بوده است 

تكوين نهاد شاهي و الگوي ملكداري ايراني در روايات شاهنامه  
در اين الگوي ملكداري، شـاه بـه   . الگوي ملكداري ايراني با محوريت نهاد شاهي تكوين يافت   

شاه سرمنشأ تمامي خيرات    . و در زمين بود   ي ا عنوان كارگزار اهورامزدا، مأمور به اجرا درآوردن اراده       
ي پيكـار بـا اهـريمن و        همچنـين وي سرسلـسله    . بود كه از طريق او بـه زمينيـان منتقـل ميـشد            

در الگوي ملكداري ايراني، نهاد شاهي مهمترين نقش را داشت و طبقات مردم        . كارگزارانش نيز بود  
اناني چون رستم و اسفنديار نقش مهمـي در        اگرچه پهلو . و كارگزاران حكومتي نيز بدو وابسته بودند      

 و شاهنامه فردوسي دارند اما اينان نيز وابسته به شاهنشاه بوده و زير بيـرق  روايات باستاني ايراني
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 برخي از روايات فردوسي در مورد الگوي ملكداري ايراني و تكـوين             .پرداختنداو به دفع دشمنان مي    
بر اساس شاهنامه فردوسي الگوي     .  غير ديني همسان نيست    نهاد شاهي در ايران با روايات ديني و       

ايـن روايـت فردوسـي    . ملكداري ايراني با محوريت نهاد شاهي، در ايران، با كيومرث تكوين يافـت  
در روايات دينيِ ايران باستان از جمله اوستا، از شاه بـودن كيـومرث ذكـري                . متفاوت از اوستا است   

هاي ايراني و نژاد ايرانيان پديد آمـد، نـام   ي سرزمينه از او خانواده  نيامده و از او به عنوان  كسي ك        
-گزيده(هاي زادسپرم از ميان منابع ديني زرتشتي، گزيده     ). 423: 1ج  : 1387اوستا ؛ (برده شده است    
كـه در دوره اسـالمي بـه نگـارش           ) 6 :1385فرنبـغ دادگـي؛   (و بنـدهش   ) 6 :1366هاي زادسپرم؛ 

اما روايات تاريخي و حماسي كه عمومـاً        . اندبه عنوان شاه به رسميت شناخته     اند، كيومرث را    درآمده
انـد،  در عهد ساساني به تحرير درآمده و اساس كار مورخـان و شـعراي دوره اسـالمي قـرار گرفتـه            

دانند و اين دسته از منابع، مأخذ فردوسي تكوين نهاد شاهي را با روي كار آمدن كيومرث مقارن مي       
:دوسي كيومرث را به عنوان نخستين شاه بدينگونه معرفي كرده است فر. اندبوده

ان زند داستانــوانـــه از پهلــــ كي باستان           امهــي  ندهــژوهنـــ پ
اهــود شــرث آورد و او بــومـــ كين گفت كĤيين تخت و كالهــ چني

 نخستين به كوه اندرون ساخت جايرث شد بر جهان كدخداي           ــكيوم
وبي چو خورشيد برگاه بود ــه خــ ب  به گيتي درون سال سي شاه بود              

 ). 11 :1ج:1386فردوسي ؛(
بنـا بـه نقـل    . داي از منابع معتقدند كه پس از مرگ كيومرث مدتي زمين بدون پادشاه بـو             پاره

مجمـل التـواريخ و     (برخي منابع تاريخي، پس از مرگ كيومرث، طي مدتي كه صد و پنجـاه سـال                 
ذكر شده، جهـان بـدون پادشـاه    ) 8: 1367اصفهاني؛(اند سال و صد و هفتاد و      ) 10:1318القصص ؛ 

ي ز نطفـه روايات زرتشتي از رستن مشي و مشيانه ا. ماند و اين دوره پيش از پادشاهي هوشنگ بود     
بر اين اساس اهريمن و كارگزارانش پس     . كنندكيومرث و تداوم نسل بشر از اين طريق حكايت مي         

ي او بر زمـين افتـاد و ايـزدان از آن    از گذشت سي سال از پادشاهي كيومرث، او را كشتند اما نطفه    
.  مادر نـوع بـشرند     ي او رستند و اينان پدر و      پس از مدتي مشي و مشيانه از نطفه       . نگهداري نمودند 

توالد و تناسل مشي و مشيانه باعث امتداد نسل بشر شد و اگرچه ايشان خـود بـه شـاهي نرسـيدند       
رسـد كـه   بنظر مي. معذلك تداوم شاهي را سبب شدند و هوشنگ، پادشاه بعدي، از نسل ايشان بود      

اند، اما از آن متأثر     اي به روايت مذكور ننموده    حمزه اصفهاني و صاحب مجمل التواريخ اگرچه اشاره       
اند مربوط به عهد مشي و مشيانه و فرزنـدان آنهـا،   اند و مدتي كه جهان را بدون پادشاه دانسته  بوده

اما فردوسي در پي آيي پادشاهان پس از كيومرث خللـي وارد            . تا به حكومت رسيدن هوشنگ است     
بنا .  مجمل التواريخ بوده استداند و مشخصاً منابع او متفاوت از مĤخذ حمزه اصفهاني و صاحب         نمي
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هوشـنگ پـور    . به روايت فردوسي، كيومرث را پوري سيامك نام بود كه توسط ديو سياه كشته شد              
فردوسـي  (سيامك به انتقام خون پدر، ديو سياه را كشته و پـس از مـرگ نيـايش، جانـشين او شـد             

 ).12-15 :1ج:1386؛
پس از او جمشيد به پادشاهي رسيد كـه           بنا بر روايت فردوسي، پس از هوشنگ، طهمورث و          

ايراني وشخصيتي هند) جم(جمشيد. آورد حكومت وي بوداي طوالني از سعادت و كاميابي رهدوره
 آمده و در اساطير هندي، نخستين كس از بيمرگان بـوده كـه           22است كه در ريگ ودا با عنوان يمه       

ي جمشيد، سـقوط دردنـاكي بـراي وي         خود بزرگ بين  . مرگ را برگزيده و سرور دنياي مردگان شد       
به نقـل منـابع زرتـشتي،      . اندمنابع، خود بزرگ بيني جمشيد را با بيانات متفاوتي ذكر نموده          . رقم زد 

ي آفريدگان گيتي را من آفريدم، گوسفند را من آفريدم،          آب را من آفريدم، همه    «وي ادعا نمود كه     
-15 ،ب 27، ف 1367روايت پهلوي؛ ( »آفريدمي آفريدگان گيتي را من      مردم را من آفريدم، همه    

يا اينكه زرتشت معتقد بوده كه جمشيد براي خوشـĤمد مـردم و عليـرغم خواسـت اهـورامزدا،                   ). 14
دانـد، چنـين سـروده      فردوسي نيز كه مني كردن را گناه جمشيد مـي         . گوسفند را قرباني كرده است    

: است
د ناسپاسـد و شــزدان بپيچيــ ز يزدان شناس       ـمني كرد آن شاه ي

ايه سخن پيش ايشان براندــه مــچر بخواند             ـايگان را ز لشكـرانمــ         گ
ويشتن را ندانم جهانــز خــه جــ كورده مهان             ـن گفت با سالخــ         چني
امور تخت شاهي نديدــن نــو مــ              چن آمد پديد ـر در جهان از مـــ         هن
واستمـا خـــي كجــانست گيتــن آراستم                چنـوبي مــان را بخــ         جه

ان كوشش و كامتان از من است ـ هم خور و خواب و آرامتان از من است           
 ).21 :1ج :1386فردوسي؛ (

ي ادعـاي خـدايي كـردن، فـرّ خـود را از دسـت داده و توسـط            به پادافره  بدين ترتيب جمشيد  
ديـو سـه    « ي ديوان بشمار آمده و با عنوان        ضحاك در اوستا در زمره    . ضحاك با اره به دو نيم شد      

امـا فردوسـي او را   ). 138 : 1ج : 1387اوسـتا ؛  (از او ياد شده است» ي شش چشم   ي سه كله  پوزه
ي اند كه فريفتـه   دوسي و بسياري از مورخين، ضحاك را از نژاد تازي دانسته          فر. انسان دانسته است  

بنا به روايت فردوسي، در اواخر پادشاهي       . هاي ابليس شد و پدرش را كشته و شاه تازيان شد          نيرنگ
ي متفاوت فردوسي با سـاير منـابع      نكته. هاي زيادي عليه حاكميت او پديدار گشت      جمشيد، شورش 
ي فردوسي، جمشيد توان برقراري آرامش را نداشت و سـپاهيانش، ضـحاك             عقيدهاين است كه به     

ي مـصيبت بـار     در هـزاره   ). 25 :1ج :1386فردوسي؛(تازي را به ايران خوانده و به شاهي برگزيدند        

٢٢ .�&��	
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فردوسي معتقـد   . ساختندهاي او، مغز سر آدميان را خوراك خود مي        حكومت ضحاك، مارهاي كتف   
:ل مغز سر آدميان را براي مارها تجويز نمود تا نسل بشر را بر اندازد است ابليس به اين دلي

ردد زمردم جهان ــردخته گـه پـ              مگر تا يكي چاره سازد نهان                   ك
)همانجا: همان (

تقسيم قلمرو ميـان پـسران فريـدون،        . فريدون، ناجي موعود، ضحاك را از تخت به زير كشيد         
پس از قتل ايـرج، يكـي از فرزنـدان او    . هاي بسياري ميان ايران و توران و روم شد    كشمكشمنشأ  

حكومـت نـوذر پـسر      . بنام منوچهر به پادشاهي رسيد و انتقام قتل پدرش را از سـلم و تـور كـشيد                 
. منوچهر توأم با نارضايتي بزرگان شـد و وي از افراسـياب تـوراني شكـست خـورده و كـشته شـد                      

. ني پس از كشتن نوذر مدتي به تاخت و تاز پرداخت تا اينكـه زو، او را از ايـران رانـد                     افراسياب تورا 
در حاليكـه    ) 169:همان  (كند كه پس از او به شاهي رسيد       فردوسي گرشاسب را پسر زو معرفي مي      

اي از منـابع حكومـت زو و گرشاسـب را    در نظر بسياري از مورخين، گرشاسب برادر زو بوده و پـاره        
.داننديمشترك م

با مرگ زو يا گرشاسب، ديگر بار افراسياب توراني به ايران يورش آورد اما توسط زال و رسـتم                
بزرگان ايران، كيقباد را كه از نسل فريدون بود به تخت نشاندند و با وي           . و ساير پهلوانان رانده شد    

 دارا و دارا پور     كيكاووس، كيخسرو، لهراسب، گشتاسب، بهمن، هماي،     . حكومت كيانيان آغاز گشت   
فردوسي از كيانيان با تفـصيل بيـشتري        . دارا پادشاهاني بودند كه پس از كيقباد به حكومت رسيدند         

هـاي عهـد كيانيـان در       يكـي از ويژگـي    . تر بيان نمـوده اسـت     سخن گفته و تاريخ ايشان را روشن      
 بخصوص رستم، بخش اين پهلوانان و. شاهنامه، ظهور پهلواناني چون زال و رستم و اسفنديار است    

هـاي ايـشان حـافظ    هـا و جانفـشاني  انـد و دالوري هاي فردوسي را در بر گرفتـه    عظيمي از داستان  
.پادشاهي كيانيان است

در مورد اسكندر، فردوسي همان داستان دارا و دختر فيلفوس را بيان كرده كه در منـابع ديگـر               
 و برادر نـاتني دارا پـسر دارا، آخـرين شـاه     بر اين اساس، اسكندر فرزند داراي بزرگ   . نيز آمده است  

همـان  (فردوسي اشاره كرده كه اسكندر بطور ناشناس و به عنوان سـفير، نـزد دارا رفـت    . كياني بود 
رسند كه از نـسل آرش بودنـد و         در شاهنامه نيز پس از اسكندر، اشكانيان به حكومت مي          ). 1088:

ضمن شرح بسيار مختـصر حكومـت اشـكانيان،    وي . فردوسي از ايشان اطالع چنداني نداشته است   
:دارداظهار مي

 )1179:همان (ي خسروان ديده ام   كزيشان بجز نام نشنيده ام                   نه در نامه
رسـد كـه    روايات فردوسي در مورد ساسانيان با ساير منابع اسالمي همخواني دارد و بنظر مـي              

روايت رايج در مورد . توان بشمار آوردنبع معتبر تاريخي مياين بخش از شاهنامه را به عنوان يك م   
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بر اساس ايـن  . نسب ساسانيان كه از كارنامه اردشير بابكان اقتباس شده را فردوسي نيز آورده است          
ساسـان  . روايت، بهمن با وجود داشتن پسري بنـام ساسـان، پادشـاهي را بـه دختـرش همـاي داد                   

 كرده و روزگار را به شباني گذراند و ساسان پدر بابـك از نـسل                سرخورده از اين اتفاق، پدر را ترك      
هـايي ماننـد زهـر    رسد كه فردوسي روايات خود در مورد اردشير و شاپور و داسـتان       بنظر مي . اوست

دادن زن اردشير بدو، تولد شاپور و برداشتن گوي از پيش اردشير توسط شاپور را از كارنامه اردشـير                   
. ي او در اين بخش از شاهنامه بوده است        ا اينكه كارنامه يكي از مĤخذ عمده      بابكان اقتباس نموده ي   

 يـا بـه چيـزي       روايت ديگري كه فردوسي به آن اشاره كرده و ساير منابع بـه آن تـوجهي ننمـوده                 
رسـاند،  به روايت شاهنامه، بهرام كه نسب به اشكانيان مي        . اند هدف قيام بهرام چوبين است     نگرفته

خواهد حكومت را به اشكانيان بازگرداند و انتقـام آنهـا را   خسروپرويز مدعي شد كه ميدر مناظره با   
همـان  (خوانـد وي ساسان جد اعالي خاندان ساساني را شبان و شبان زاده مـي            . از ساسانيان بگيرد  

). 1686 و1683 :2ج:
وكي هـاي مـاد و هخامنـشي و سـل         فردوسي نيز مانند ساير شعرا و مورخان ايرانـي از سلـسله           

ي باستان را چهـار طبقـه       هاي ايران در دوره   اطالعي نداشته و مطلبي از آنها ذكر ننموده  و سلسله          
. پيشداديان، كيانيان، اشكانيان، ساسانيان: دانستذيل مي
محور الگوي ملكداري ايراني در شاهنامهنهاد شاهي . 3

 الزاماتي كه فردوسي براي شاه بـر        .نهاد شاهي در ايران باستان داراي كاركردها و الزاماتي بود         
: شمرده عبارتند از گوهر،  فرّ و هنر

 سه چيزست و هر سه به بند اندرستا نژاد و با گوهر است     ــر بــ  هن
اي بي هنردهـــي ديـــژاده بســـ نا نباشد گهر       ــود تــهنر كي ب

د دست و بد نشنودـه بـــازد بـــ نيود     زدان بــرّ يــ  گهر آنك از ف
د از تخم پاكيزه برــايـــزد كــــسم پدر    ــاشد ز تخــ  نژاد آنك ب

ك و بد بايدتـي نيدهـــاسنـــ شنرد بايدت       ــچو هر سه بيابي خ
 ).425 :1ج :1386فردوسي؛(

ايرانيان باستان بر اين عقيده بودند كه شاهي در يك . شتن نژاد شاهي است منظور از گوهر، دا
هاي ايران باستان خود را به شاهان سلف منسوب خاندان پايدار مانده و بدين سبب شاهان و سلسله   

به نقـل وي،    . فردوسي نيز نژادگي را عاملي اساسي براي رسيدن به شاهي دانسته است           . نمودندمي
 كشته شدن نوذر، ايران در معرض خطر تورانيان بود، زال به ديگر پهلوانـان گفـت             آنگاه كه پس از   

و او و  ) 167:همـان  ( »ببايد يكي شاه خسرو نژاد« : كه بايد شاهي برگزينند كه از نژاد شاهي باشد  
 همچنـين آنگـاه كـه در پـي     ).همـان صـفحه  : همان(»زتخم فريدون بجستند چند «ديگر پهلوانان   
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ان از پادشاهي نوذر، بزرگان ضمن شكايت از شاه، از سام خواستند نوذر را كنـار زده،                 نارضايتي بزرگ 
سام  نپذيرفته و گفت حتي اگر يك دختر از نسل منوچهر باقي مانده باشد بر                . خود بر تخت بنشيند   
:تخت نخواند نشست

زرين شدي با كالهاه             بر آن تخت ـ                          اگر دختري از منوچهر ش
دو شاد بودي جهان بين منــ                         نبودي جز از خاك بالين من             ب

 ) 146:همان ( 
ي فرّ نيز يكي از الزامات نهاد شاهي و عاملي بود كه يكي از اعضاي خاندان شاهي را شايـسته    

ذكور، زال بـه پهلوانـان برشـمرده،        هايي كه در موضـع مـ      يكي از ويژگي  . ساختتخت حكومت مي  
 شـاهان ايـران     ).همانجـا : همـان   (» كه باشد بدو فرّه ايـزدي     « : داشتن فرّ ايزدي توسط شاه است     

همي تافت  «: گويداند و در مورد بسياري از آنان فردوسي مي        باستان در شاهنامه داراي فرّ ذكر شده      
.»زو فرّ شاهنشهي

د اعم از پهلواني و قدرت جسماني و برخورداري از هنر مجموع خصوصيات شخص شاهنشاه بو   
كه زور كيـان داشـت و   « نشانند، فردوسي گويد كهدر جايي كه زو را به تخت مي      . فرهنگ و دانش  

).                          همانجا: همان(»فرهنگ گو
زدا بـود،  ي پيكـار بـا بـدي و كـارگزار اهـورام     در ايران باستان، عالوه بر اينكه شاه سرسلـسله  

اين . گرفتكاركردهايي چون عمران و آباداني، حفاظت از مرزها، دادگري و دينياري را بر عهده مي              
.كاركردها در شاهنامه فردوسي بازتاب يافته است

بنـا بـه    . داشـت هاي اجتماعي را از طريق شاه به مردم ارزاني مي          اهورامزدا بسياري از مهارت   
همچنين وي . ي آن از سنگ جدا كرد نموده و آهن را بوسيلهنقل فردوسي، هوشنگ آتش را كشف   

 ). 6:همـان   (ابزار آالتي چون تيشه و اره را ساخت و رودها روان كرد و كشت و كار را تشويق نمود                  
هايي، و آموختن آن به مردم، تكامـل زنـدگي اجتمـاعي را             پادشاهان پس از هوشنگ نيز با نوآوري      

بـر ايـن    . ي امـور اسـت     وجود داشت به اينكه شاه منشأ و مصدر همه         اياعتقاد ديرينه .سبب شدند 
اگـر  . آوردكرد و شاه بد بدبختي و قحطـي مـي         اساس شاه خوب خير و نيكي را به زمين منتقل مي          

.شدقحطي و خشكسالي در زمين روي مي نمود دليل آن را بدنهادي و بدكنشي پادشاه دانسته مي
پادشاهان ايـران همـواره   . ران باستان عمران و آباداني است  يكي از كاركردهاي مهم شاهان اي     

. پادشاهان پيشدادي و كياني در اين زمينه اهتمام زيادي نمودنـد         . به عمران و آباداني اشتغال داشند     
وي بـه نقـل تنـسر در مـدت          . اردشير ساساني نيز براي عمران و آباداني اهميت بسياري قائل بـود           

آبها روان گردانيد و شهرها بنياد نهاد و رستاقها پديد « جبران نموده، هاي سابق را  چهارده سال خلل  
وي به حفر كاريز و چاه و انشعاب رودها اقدام نمـوده و در تقـسيم    ). 93 :1354نامه تنسر  ؛   ( »آورد
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انـد،  اي خراب شده و مردمش كوچ كرده      شنيد خانه بالش پور فيروز نيز اگر مي     . ها بسيار كوشيد  آب
كرد كه چرا كمكشان نكرده تا ناچـار بـه كـوچ            اي را كه خانه در آن بود عقوبت مي        هصاحب دهكد 

 ).637 :2ج :1363طبري؛ (نشوند 
در شاهنامه نيز عمران و آباداني شاهان ايران بازتاب يافته است و اقدامات زيادي از پادشاهان،              

فردوسـي  .  ذكر شده استدر مورد حفر رودها و كاريزها و حمايت از كشت و زرع و حتي شهرسازي        
شاهان بد چون   ). 20: 1ج :1386فردوسي؛(مدعي است كه جمشيد ديوها را به ساختن بناها گماشت         
شدند، به خشك نمـودن رودهـا و قنـوات و        كارگزار اهريمن بودند، آنگاه كه  بر زمين حكمفرما مي         

- مصروف تـرميم خرابـي  شاهانِ پس از اينگونه شاهان، هم خود را     . پرداختندحتي قطع درختان مي   
هـاي ضـحاك و   چنانچه فريدون اقدام بـه تـرميم خرابـي   . نمودندهاي حاصل از حكومت اينان مي    

:عمران و آبادسازي نمود
بياراست گيتي بسان بهشت             به جاي گيا سرو وگلبن بكشت
)48:همان  (

ي او صــل از ســلطههــاي حا زو نيــز پــس از رانــدن افراســياب از ايــران، بــه تــرميم خرابــي
عمران و آبادسازي در نظر شاهان ايران بقدري اهميت داشت كه كيخـسرو              ). 167:همان  (پرداخت

حتـي اگـر    ). 844:همـان  (ها را آباد كندبه هنگام وداع با يارانش، خزائنش را به گودرز داد تا خرابي 
ان بـه عنـوان يكـي از        انوشـيرو . رفـت مرد، نبايد كشت و كار آن از ميان مـي         اي مي صاحب مزرعه 

:آبادگرترين شاهان ايران باستان به كارگزارانش گفت
      زميني كه آن را خداوند نيست                  بمرد و ورا خويش و پيوند نيست

ي شاه ايران بود ايهـه در ســـود                  كــ        نبايد كه آن بوم ويران ب
. )1145-1146 : 2ج:همان ( 

نمود، شاهان ايران با برداشتن خراج از مـردم،         آنگاه كه قحطي و خشكسالي در زمين روي مي        
. دادنـد از فروپاشي زندگي آنان جلوگيري كرده و حتي از ذخائر انبارهاي خـود بـه آنـان جيـره مـي                    

:دها، باعث آباداني آنها شنويسد كه اردشير بابكان با برداشتن خراج از برخي زمينفردوسي مي
            به جايي كه بودي زميني خراب                 و گر تنگ بودي به رود اندر آب 

ان خوار نگذاشتيـن كســـدر آن بوم برداشتي                 زميـــراج انــ            خ
 ).1223:همان (

 بـه اخالفـش     اردشير ساساني . كردشد كه شاه دادگري پيشه مي     آباداني در صورتي حاصل مي    
عهـد اردشـير    (» هيچ آباداني جز با دادگري و نيكو راهبري پديـدار نگـردد           «سفارش نموده بود كه     

دادگري از كاركردهاي اساسي    . شداي از عدالت تلقي مي    گاه سخت كُشي نيز جلوه     ). 112 : 1348؛
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ا در پـي    توانست عواقبي چون از دسـت رفـتن شـاهي ر          نهاد شاهي بود كه عدم انجام آن حتي مي        
-ي نيكي شاه بايد بسيار دادگر باشد زيرا همه      «اردشير در سفارش به جانشينانش گفت       . داشته باشد 

» ور جلـوگيرد  داد باروي استواري است كه از رفتن شاهي و پارگي كـش           . ها در دادگري فراهم است    
شـد، رعايـت    يترين معنايي كه در ايران باستان از دادگري مستفاد م          اساسي ). 114-115:همان  (

حدود طبقات و جلوگيري از تعرّض ايشان به يكديگر و همچنين قرار دادن هر چيـز و هـركس بـه          
ابتكار تقسيم طبقات متعلق به جمشيد است و وي در جهت تكامل اجتماعي، بـه               . جاي خويش بود  

فقيهان، ي جنگاوران،   نويسد كه جمشيد مردم را در چهار طبقه       طبري مي . تقسيم طبقات اقدام نمود   
يكي از وجوه بيدادگري     ). 118 :1ج :1363طبري؛(دبيران، صنعتگران و كشاورزان سازماندهي نمود     

فريدون به محض پادشاه شـدن،  . ضحاك، از هم گسيختن اين نظم اجتماعي و اختالط طبقات بود       
ه و هـر  اردشير بابكان نيز مراتب و مناصب را تعيـين نمـود  . نظم اجتماعي عهد جمشيد را احيا نمود  

يكـي از اقـدامات وي،    ). 48 :1346دينـوري؛  (ي آن بـود، قـرار داد   چيزي را در محلي كه شايسته  
اي او در مورد لزوم تفكيك طبقات و مانع شدن از رفتن مردم از طبقه. ي طبقات چهارگانه بود   اعاده

ي اهميـت   انفكاك طبقات در نظر اردشـير بحـد       . ي ديگر سفارش زيادي به اخالفش نمود      به طبقه 
ي اختالط طبقات باعث ويراني مملكـت و انقـراض          ي وي هيچ باليي به اندازه     داشت كه به عقيده   

حكايت انوشيروان و كفشگر منقول در شاهنامه و پاسـخ خـسرو             ). 33 :1328جاحظ؛  (حكومت نبود 
ان انوشيروان به درخواست كفشگر نشانگر اهتمام پادشاهان ساساني در حفظ حدود طبقات بـه عنـو    

.ي عدالت و دادگري شاه استنشانه
عدالت و دادگري به عنوان يكي از كاركردهاي نهاد شاهي در شاهنامه فردوسـي نيـز بازتـاب                  

-فردوسي نيز دادگري را در آباداني بسيار مهم تلقي كرده است و در مورد كيقبـاد مـي  .يافته است
-فردوسي همچنـين در خطبـه     ).  184 :1ج :1386:فردوسي(»به داد و دهش گيتي آباد كرد      « :گويد

هاي تاجگذاري پادشاهان، مواعيد ايشان را نقل كرده اسـت كـه مهمتـرين مـضمون آن دادگـري                   
:پندهاي پادشاهان به اسالفشان نيز متضمن دادگري است چنانكه كيقباد به كيكاووس گفت. است

ز آفرينـابي بجـــكس نير ــ ز ه               تو دادگر باشي و پاك دين                 
)همانجا: همان(

:خسرو انوشيروان نيز چنين وصيت كرد
  بود بي گمان هر كس از داد شاد              اگر پادشا را بود پيشه داد    

 ).1441 :2ج: همان( 
-ه كنايهشد كه حتي گرگ و بره در كنار هم بزيند ك      از نظر فردوسي دادگري شاهان سبب مي      

:اي بود از زندگي مسالمت آميز طبقات مختلف مردم در كنار يكديگر
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ر تافت گرگ از برهــي روي بــ  همر از داد شد يكسره           ــــاني پـــ             جه
 ).234 :1ج:همان (

                                                        و
  ابا گرگ و ميش آب خوردي به جويرد كز داد اوي       ـداد گستي ــــيك

 ).890:همان (
تقسيم قلمرو توسـط    . حفاظت قلمرو يكي ديگر از كاركردهاي نهاد شاهي در ايران باستان بود           

زان پس حفاظت از مرزهاي ايران، يكـي از  . فريدون، منشأ اختالفات ميان ايران و توران و روم شد     
كين ايرج و از سوي ديگر كين سلم و تور منـشأ بـسياري از           . ين وظايف شاهان ايران گشت    ترمهم

ورزيـد، اليـق   اگر شـاه در مقابلـه بـا دشـمنان قـصور مـي      . اختالفات مرزي طي ادوار بعدي گشت  
بزرگان دربار نوذر، از وي شكايت داشـتند كـه بـه سـستي گرائيـده و در            . شدپادشاهي شناخته نمي  

اي چـون  اگرچه پهلوانان افسانه ). 76 :11368ثعالبي؛(ن دشمنان قصور ورزيده استريشه كن ساخت 
نمودنـد امـا حفاظـت از قلمـرو در          زال، رستم، طوس و قارن، در دفاع از مرزها نقش مهمي ايفا مي            

. پرداختنـد مقابل بيگانگان كاركرد نهاد شاهي بود و پهلوانان عموماً زير لواي او به دفع دشمن مـي                
شد كه با مردن يك شاه و رسيدن خبرش به دشـمنان،           نقش شاه زماني بيشتر مشخص مي      اهميت

كـار مـا    «: پس از كشته شدن نوذر، زال به پهلوانانِ در حال دفاع گفـت            . تاختندايشان به ايران مي   
ي پادشاهان، تاج بر سر نهيم و فرمـان او          پيش نخواهد رفت مگر آنكه پادشاهي محتشم را از دوده         

هـاي آسـيب ديـدن      اردشير اول ساسـاني يكـي از راه        ). 87:همان  (» دستور او به كار بنديم     بريم و 
 ). 72 : 1348عهد اردشير ؛(هاي دشمن تلقي مي نمودشهرياري را چيره شدن ملت

حفاظت از مرزها يكي از كاركردهايي است كه مورد توجـه و تأكيـد مـضاعف فردوسـي قـرار                    
ت شاهان ايراني در حال جدال با روميان، تورانيان يا ساير دشـمنان             در شاهنامه به كرّا   . گرفته است 

اي چون زال و رستم در زير بيرق شاه ايـران بـه دفـع               اند و پهلوانان اسطوره   به تصوير كشيده شده   
حتي وقتي نوذر در جنگ با تورانيان كشته شد، فردوسي وي را نگهبان             . ورزيدنددشمنان اهتمام مي  

:دانستايران مي
داران و پشت مهانـــاجـــر تـــ  سان ايران و شاه جهان        ـــ            نگهب

 ).620: 1ج :1386فردوسي؛(
:گويدفردوسي در مورد يزدگرد دوم مي

ن نگاه ـي داشت گيتي ز دشمـــ هم             به هر سو فرستاد بي مر سپاه        
 ).1411 :2ج:همان ( 
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حفاظت از مرزها از كاركردهايي بود كه در نظر مردم زياده اهميت داشت چنانكه، مـردي پيـر                  
: روزي به اردشير اول ساساني چنين گفت 

ان تو بشكنيم  ـه پيمـــكادا ــــن بوي كز تو ما ايمنيم                  مبــو ايمـــ  ت
االن ما ــن و همــد و ز چيـــدسگاالن ما                 ز هنــي ره بـــو بستـــ          ت

د همي جوش دشمن به گوش ـــنيايپراكنده شد غارت و جنگ و جوش          
 ).1226:همان (

با پذيرفتن دين زرتشت توسـط گـشتاسب،        . ديكي ديگر از كاركردهاي نهاد شاهي دينياري بو       
دينـداري  . دينداري با دينياري متفاوت است. ي كاركردهاي نهاد شاهي قرار گرفت   دينياري در زمره  

امري شخصي و دينياري اعم از دينداري و سياست دينـي و حمايـت از دينـي خـاص و تـالش در               
بيشتر شاهان باستاني ايران دينـدار      شد و   زهد و دينداري نوعي فضيلت تلقي مي      . گسترش دين بود  

بـدليل همـين زهـد و بـي رغبتـي بـدنيا بـود كـه         . بودند و نوعي زهد در زندگي آنها وجود داشـت  
كيخسرو، پادشاهي را رها كرد و ناپديد شد و لهراسب نيـز در زمـان حيـات خـود پادشـاهي را بـه                        

. گشتاسب داده و باقي عمر را به عبادت پرداخت
 در تبليغ آن اهتمام زيادي نمود و به ادعـاي طبـري در              يرش دين زرتشتي،  گشتاسب پس از پذ   

وي در مكاتبـه بـا روميـان        ). 456 :2ج :1363طبـري ؛  (سر كار رواج آن، رعيـت بـسياري را كـشت          
گـري خوانـده و در   ايشان را بـه زرتـشتي      ) 173 : 1368ثعالبي ؛ ( و تورانيان   ) 93 : 1362مستوفي ؛ (

ي مـذهبي   هاي ايرانيان با دشمنانشان، صبغه    زان پس جنگ  . شكده ساخت حتي در شهرهاي هند، آت    
اردشير اول طغيان عليـه اشـكانيان را در راه          . يكي از اركان حكومت ساسانيان، دين واحد بود       . يافت

ي ديني قيام اردشير باعث شد كه تنسر، روحاني گوشه گيـري كـه بـه            صبغه. دانستاحياي دين مي  
تنـسر معتقـد بـود      . خواست، به وي بپيونـدد    را براي استقامت احكام دين مي     ادعاي خود صالح دنيا     

دين و ملك هر دو به يك شكم زادند دو سيده، هرگز از يكـديگر جـدا نـشوند، صـالح و فـساد و                     «
در عـصر ساسـاني پيونـد ديـن و           ). 53 :1354نامـه تنـسر ؛    (» صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد       
هنگـام بـه تخـت نشـستن     . گيري مذهبي انجاميد گاهي به سخت  حكومت بسيار مستحكم گشت و      
 آن اهتمـام نماينـد      شد كه بر دين زرتشتي بـوده و در گـسترش          پادشاهان، از ايشان تعهد گرفته مي     

البته روايت وي مغاير با ساير روايات       . فردوسي نيز به دينياري توجه زيادي نموده است        )89: همان  (
:دانسته است كه خود را موبد ميوي از جمشيد نقلي آورده. است

منم گفت با فرّه ايزدي                      همم شهرياي همم موبدي
).19 :1ج :1386فردوسي؛(
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بنا بر روايات زرتـشتي، جمـشيد   .  همچنين وي شاهان پس از جمشيد را نيز موبد دانسته است    
روايـات فردوسـي در مـورد       . ودشـ دين را از اهورامزدا نپذيرفت و دينياري بـا گـشتاسب آغـاز مـي              

بـه نقـل وي، گـشتاسب در راسـتاي          . گشتاسب و شاهان پس از وي با ساير روايات همخواني دارد          
 ).  891:همان (هاي زيادي در سراسر قلمرو خود ساخت ترويج آئين زرتشتي آتشكده

:اردشير اول ساساني نيز در بخشي از وصاياي خود به شاپور گفت
نــاري و ديـــود شهريــرادر شــــر دين كند شهريار آفرين            بـــو بــ        چ

ي دين بود شهرياري به جاي ـــه بــ        نه بي تخت شاهيست ديني به پاي            ن
 ). 1228 :2ج:همان ( 

:ي تاجگذاري خود گفت بهرام بن هرمزد در خطبه
 ). 1243:همان ( بود         كه دين بر سر او كالهي بودن شاه دين را پناهيـ                  ت

:بهرام پنجم نيز گفت
 ).1314:همان (ذرمـــود نگـ                 بر آن دين زرتشت پيغمبرم         ز راه نياكان خ

نتيجه
ي غزنوي به اتمام رسيد اما ميراث عهـد سـاماني           بنا بر آنچه بيان شد شاهنامه اگرچه در دوره        

ست و در امتداد حماسه سرايي آن عصر كه مورد عالقه و توجه امـراي سـاماني قـرار داشـت، بـه           ا
روايات فردوسي در مورد الگوي ملكداري ايراني و تكوين نهاد شـاهي در ايـران         . تحرير كشيده شد  

ايـن  . اي موارد روايات فردوسي منحصر بـه فـرد اسـت          دقيقاً همسان با ساير منابع نيست و در پاره        
سأله نشانگر آن است كه وي از طيف وسيعي از منابع بهره برده است كه برخـي از آنهـا را سـاير                      م

.مورخان و شعرا در اختيار نداشته اند
الگوي ملكداري ايراني كه محور آن نهاد شـاهي اسـت بـا الزامـات و كاركردهـايي در ايـران                     

مي، توسـط ايرانيـان وارد الگـوي        ي اسـال  اين كاركردهـا و الزامـات، در دوره       . باستان تكوين يافت  
فردوسي نيز به بازتاب الزامـات و كاركردهـاي   . ملكداري اسالمي شد و در آن دوره نيز امتداد يافت         

فرّ، نژاد و هنر الزامات نها شاهي هستند كه فردوسي به آنها اشاره نموده              . نهاد شاهي پرداخته است   
ري نموده است و در سر تا سر شاهنامه به اين فردوسي بر كاركردهاي نهاد شاهي تأكيد بيشت   . است

كارگزاري اهرورامـزدا، عمـران و آبـاداني، دادگـري، حفاظـت از مرزهـا و                : كاركردها كه عبارتند از   
. دينياري اشاره نموده است
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، انتـشارات   ، ترجمـه جعفرشـعار    تاريخ پيـامبران و شـاهان     )1367(   اصفهاني، حمزه   -1

.اميركبير، تهران 
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. تحقيقات فرهنگي
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.انتشارات توس: تهران گزارنده مهرداد بهار،،شبنده )1385(  فرنبغ دادگي -14



مجموعه مقاالت
٢٨٨٨
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.خاور
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. جلد6نشر آگه ،
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�   دكتر محمد امير مشهدي

��زهره انصاري مقدم

بازتاب شگفتي هاي داستان اسكندر در شعر فردوسي و نظامي

چكيده 

   ژرفاي زبان فارسي بي ترديد مديون تالش اعجاب آور شـاعراني بـزرگ چـون فردوسـي و              
عجايـب و  . واياي مختلف شايسته ي توجـه اسـت   نظامي گنجوي است كه آثار هريك از آنان از ز         

شگفتي ها و رو به رو شدن با آنها به عنـوان يكـي ازگونـه هـاي مابعـدالطبيعي همـواره در ميـان                 
ايرانيان وجود داشته ومردم پايبند بدان بوده اند نظير عجايب هفت گانة جمشيد و شگفتي هايي كه        

درشـاهنامه  .ته شده و به صورت افسانه در آمده استبراي خسرو پرويز در ميان ايرانيان در نظر گرف     
. فردوسي و خمسه  نظامي ديدن شگفتي ها و مواجه شـدن بـا آنهـا تقريبـاً ويـژة اسـكندر اسـت                         
ذوالقرنين يكي از جهانگيران مشهور عالم است كه به وسيلة فتوحاتي كه با لشكركشي به سرزمين                

ا دالوري ها ، دليري ها و خوارق عادات از خود         هاي مختلف نصيب او گرديده ، قصه هايي همراه ب         
آميخته شدن وقايع زندگي اسكندر با رخدادهاي عجيب چون؛رفتن به ظلمات بـا             . به جا مي گذارد     

رهبري خضر، مواجه شدن با اقوام شگفت ملل مختلف چون يـأجوج و مـأجوج ، سـرخ رويـان زرد                    
بر عظمـت اسـكندر افـزوده و    ...  سر پرستان و موي ، ددان آدمي سار با پوستي سياه تر از قير ، ده           

در اين مقاله سعي شده است تـا عجايـب و     . ضرورت تحقيق در اين زمينه را دو چندان كرده است           
شگفتي هايي را كه اسكندر با آنها رو به رو گرديده در شاهنامه فردوسـي و اسـكندر نامـه نظـامي                      

.نشان داده شود 

ها ، اسكندر ، شاهنامه ، اسكندر نامه نظاميعجايب و شگفتي : كليد واژه ها 

  مقدمه 

   وجود شخصيت هايي تاريخي چون اسكندر كه زندگاني وي با جهانگشايي ها، پهلواني ها ،              
قهرماني ها و خوارق عادات و داستان هايي عجيب و شگفت انگيز درآميخته است و حتي داسـتان                  

عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان�
�� آزاد اسالمي زاهدانكارشناس ارشد دانشگاه 
�
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 مقام وي را تا درجه ي پيامبران باال مي بـرده اسـت   هايي در ميان ملل گوناگون رايج بوده كه گاه     
،آنگونه كه توجه شاعراني بزرگ چون فردوسي و نظامي گنجوي را به خـود جلـب كـرده و باعـث                     
گرديده تا به سرودن سرگذشت مردان تاريخي همت گمارند و حماسه هاي بي نظير تـاريخي را در                  

در، نامِ روميِ گياهي است گزنده كـه بـراي دفـع            اسكن«.قلمرو ادبيات حماسه ايران به نظم درآورند      
:�ِبويِ ناخوشِ دهان مورد استفاده واقع مي شده است 

گيـــاهي كــه ســوزنـده ي كــام بود             به روم انــدر اســـكندرش نــام بــود      

)                                              100،ب378،ص7،ج1387فردوسي، (

شخصيت ) پيش از ميالد   323 تا   356(دوني يا اسكندركبير يااسكندر سوم    اسكندر يا اسكندرمق  «
تاريخي با وجهه ي داستاني در داستانهاي ملي ايران چون شاهنامه و داراب نامـه ي طرسوسـي و                   

ركـسانه يـا    (=از لحاظ تاريخي پسر فيليـپ دوم و اُلًمپيـاس، و شـوهر روشـنك                .آيينه ي سكندري  
در بيست سالگي برتخـت نشـست و        .مت ارسطو تعليم و تربيت يافت     بنابر مشهور در خد   .بود)ركسانا

سرانجام بر شورشيان چيره .درآغاز پادشاهي،گرفتار جنگهاي داخلي و شورش در شهرهاي يونان شد     
بـود كـه بـا    »جنـگ گرانيكـوس  «نخستين جنگ او با ايرانيـان    .آمد و شهر تب رابه كُلّي ويران كرد       

وي جواني دلير و جاه     . كارزارهاي ديگر نيز به پيروزي دست يافت       بعدها او در  .پيروزي او پايان يافت   
اسكندر در تاريخ شخصي ستمگر،جاه     )  ذيل واژه :1378شريفي،(».طلب و ازفاتحان بزرگ جهان بود     

مـردي بـود كـه آتـش وار     «: در تاريخ بيهقي به تعبير ابوالفـضل بيهقـي    .معرفي شده است  ...طلب و 
و آن مملكتهـاي  .و پس خاكستر شـد . روزي چند سخت اندك.شدسلطاني وي نيرو گرفت و بر باال    

بزرگ كه گرفت و در آباداني جهان كه بگشت، سبيل وي آن است كه كسي بهر تماشا بـه جايهـا                      
را كـه ملـك عجـم بـود         » دارا«كه او   ;و بزرگتر آثاراسكندر كه در كتب نبشته اند ،آن دانند         ...بگذرد

 بكشت و با هر يكي از اين دو تن او را زلّتي بوده داننـد سـخت                  را كه ملك هندوستان بود    » فور«و
چنان كه  .پس اسكندر مردي بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه                ... زشت و بزرگ    

»              .در بهار و تابستان ابر باشد كـه بـه پادشـاهان روي زمـين بگذشـته اسـت وبباريـده وبـاز شـده                 
درشاهنامه فردوسي ،اسكندر مردي است بـزرگ و اصـيل كـه شـرف              ) 113-112 :1350بيهقي ،   (

نسب را با دانش و شجاعت در آميخته است و در بيشتر جاها از وي به خـوبي و بـا صـفاتي چـون                         
:ياد مي كند...نامور ،شير اوژن ،شاه جهان ،پيروزگر و

روز و دانـــش پــذيــر       كــه اي شــاه پيــســكندر آمــــد وزيــر            بــنزديــك ا
)321،ب399همان،ص(
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 ز اســـكنــــدر راد پيــــروز گـــر           خـــداونــد شــــمشير و تـــاج و كـــمر       

)                                                                                   235،ب19همان،ص (

    اما الزم به ذكراست كه درجاهايي ديگراز شاهنامه،اسكندر با صفاتي نظير بندة آز،خودكامه             
 داسـتان اردشـير   با ايـن حـال يـك بـار در       «:معرفي شده است  ... ،تباه كننده ي دوست و دشمن و        

باپكان و يك بار در پاسخ نامة خسرو پرويز بـه قيـصر روم ،از اسـكندر در نهايـت بـدي يـاد شـده         
كه فردوسي داستان اسكندر را در اين مـورد از همـان شـاهنامه              :است،بدين ترتيب چنين بايد گفت    

                                               .   (»   .ته اندمنثور ابومنصوري گرفته است،كه چند تن از ايرانيان متعصب در نگارش آن دست داش
پردازد و دراقبال نامه ،سخن ازدانش،خرد و پيامبري وي مـي گويـد و در واقـع چهـره ي قهرمـان                

نظـامي مـي كوشـدكه      «.داستان خود را معرفي كرده واز پيروزي هاي سردارمقدوني بحث مي كند           
صيت داستان خودرا فردي محبوب وعامه پسند و قهرماني به تمام معني مثبت وايـده آل ارائـه               شخ

باالخره فرسـتاده اي    ودانشمند،خردمندي كم نظير  انديشمند،پيشرو،نمايد واو را ناجي همه جانبه،     
مـي  نظامي دراسكندرنامه خويش،ازجنبه هاي واقعي اسكندر       :يابه تعبيري ديگر  .برگزيده معرفي كند  

 بنابراين دراقبالنامه،  ) 177:1381رزمجو ، (»  . تازه ونو مي آفريند    گذرد و باقدرت خيال ازاو قهرماني     
اينكـه نظـامي   .كـامران وجهـانگير  اسكندرمردي است حكيم،دانـشمند و پيامبر،نـه پادشـاهي فاتح،        

دراسكندرنامه ي خود،ازپيغمبري اسكندرسـخن رانـده اسـت،در واقـع كوشـشي اسـت بـراي آنكـه         
در قصص االنبياء در پاسخ ) ع(سخن حضرت علي.شخصيت قهرمان داستانش را ايده آل نشان دهد      

سـؤال شـدكه آيـا      )ع(ازاميرالمـؤمنين «:وي به اينكه ذوالقرنين پيامبر بود يا پادشاه؟ مناسـب اسـت           
مـورد  او نه پيامبر،بلكه بنده صالح خداوند بود كـه         :ذوالقرنين پيامبربود يا پادشاه؟حضرت پاسخ دادند     

او درسومين مرحله .محبت ذات باري تعالي قرارگرفته بود و نصايح الهي را برمردم عرضه مي داشت
ــت       ــان شماسـ ــك نيزدرميـ ــم اينـ ــتياليافت وهـ ــرگيتي اسـ ــويش برسراسـ ــت خـ »                                          ...ازبعثـ

ظامي با آنكه بنيان تـاريخي      داستان اسكندر درشاهنامه فردوسي و خمسه ي ن       ) 1376:253عزيزي،(
ديدن عجايـب و شـگفتيها      .معين و آشكاري دارد با عجايب وشگفتيهاي بسياري آميخته شده است          

وجود اين امورخارق العاده در قصه ها،افسانه ها واسـاطيرايران          .يكي ازگونه هاي مابعدالطبيعي است    
ايـج درميـان طبقـات مختلـف       وجهان همواره جاذبه و لطفي خاص داشته وامري است اساسـي و ر            

برخـورد مـداوم    .به طوري كه ماامروزشاهدتجلي اين امردرفيلم هاوداستان هاي معاصرهستيم        .مردم
انسان باانواع شگفتيهاي اساطيري سهمي شگرف درتأثيرگذاري وتوجـه مـردم بـه اساطيروافـسانه               

م با عنوان عجايـب     وجود كتابهاي منثور و منظو    .هاي كهن ومعاصردربرهه هاي مختلف زماني دارد      
عجايب المخلوقات وغرايب الموجودات از زكريـاي قزويني،عجايـب         :نامه وعجايب المخلوقات چون   
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نشان دهنده ي اين است     ... المخلوقات في غرايب الحيوانات از محمدحميداهللا خان اسالم آبادي و           
درشـاهنامه  .اشـته اسـت   كه در ميان ايرانيان باور واعتقاد به وجود گونه هـاي مابعـدالطبيعي رواج د              

فردوسي واسكندرنامه نظامي،اسكندر در سير و سفرخود به سرزمين هـاي گونـاگون بـا موجـودات                 
وجانوران عجيب الخلقه،عناصرطبيعي واشياء شگفت آور وحيرت انگيز برخورد مـي كندوشـايدبتوان             

شـدن  گفت كه وجودهمين داسـتان هاوافـسانه هـاي عجيـب درزنـدگي اسـكندربرجذابيت ودلپذير             
گويند اول كسي كه درطلسمات وعجايب كتاب نوشـت بلينـاس       «.داستان زندگاني وي افزوده است    
درعجايب نامه هافراوان ازاو نقل قول شده وازمنابع اصـلي عجايـب            .حكيم؛جليس ونديم اسكندربود  

در اين پژوهش شگفتي هاي داستان اسكندر در پنج         )  ذيل واژه :1387شريفي،(».نويسان بوده است  
. مورد بررسي قرار مي گيردبخش

بدوي دچار غرابت فرهنگي هستند و اين امر سبب گرديده كه شگفت انگيز و از جهـاتي اسـتثنايي                  
:به نظربرسند 

برهنه تنانِ كوه نشينِ سرزمينِ برهمنان       

برهمن؛پيـشواي شـهر از ورود   .  كـرد بـه آنجـا لشكركـشيد     اسكندر چون آهنگ دياربرهمنـان    
اسكندرمطلع مي شود،به پائين كوه مي آيد و در نامه اي شـرح شـهرخود و مردمـان سـرزمينش را             

اگر در پي خواسته آمده اي ،بي گمان از سر بي خـردي اسـت               : اينگونه براي اسكندر باز مي گويد       
مردم اين شهر برهنه تناني هستند كه پوشش آنـان  . چرا كه ما چيزي نداريم جز دانش و شكيبايي     

فارغ از هر گونه رزم و بزم در ميان دشت و كوه ساكن شده انـد و     . از برگ درختان و گياهان است       
:                                                      خورد و خوراكشان از ساقه و برگ گياهان است و بر سنگ و زمين مي خوابند 

ـود از رزم و روزِ نــــبــــرد    بــــرآسر              سـان و بـــرهنــه تـن و پــاي ودو

ـش بـه بـــر                     ميـــوه دار                   تنان بـي بـر و جان ز دانرِ هـمه خورديـنــشان بــ

ا رستــــــه بـركوهســارزتــخـمِ گيورد         ا پوشش ، از تخــم خَرگ گيــز ب

ر بـــودگيا پــوشـش و خـــوردن آژيرمِ نخـــجير بـــود         ـــازار يـكـي چ
)1072-1076،ب65،ص7،ج1387فردوسي،(

اسكندر درگفتگو با اين برهنـه تنـان پـي بـه دانـش ژرف آنـان مـي بـرد و ازگفتارنغزشـان                  «
 كردن آن مردان دانـشمندمي      شرمسارمي گردد وخود رادر برابرآنان ناچيزمي بيند،پس به فكر ياري         
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يكـي از آن خردمنـدان بـه    .افتد وازآنان خواستاربيان نيازشان مي گردد تا حاجتشان رابرآورده سـازد        
چـه كـسي را يـاراي بـرآوردن خواسـت           !اي مـرد  :اسـكندرگفت .پيري را از مـا برگيـر        :اسكندرگفت

 كه همه ي راهها بـه  توخود مي داني!اي شاه:مردگفت.توست؟چراكه مرگ و پيري را درماني نيست  
مرگ ختم مي شود،پس چرا اين سان در پي بـه دسـت آوردن چيـزي هـستي كـه چـون بدسـت                        

اسـكندر بـا شـنيدن ايـن سـخنان          !آوري،نتواني بردن و تهيدست از اين سپنج سراي رخت بربندي         
» بــرهمن ســخت دل بــستة مــرام وآيــين بــي نيــازي آنــان گرديــدوحيرت زده آنجــاراترك كــرد 

)1079-1128،ب67همان،ص(

مردان زن نماي ماهيخوار 

اسكندر پس ازترك شهر برهمن به دريايي ژرف رسيد كه مردانش همچون زنـان پوشـيده روي                 
بودند و زبانشان نه تازي بود و نه خسروي ونه تركي ونه چيني ونه پهلوي وهمواره ازمـاهي تنـاول      

   .          :       شاه ازديدن اين مردان شگفت زده شد ..مي كردند

د        ي بـي كـــران ،ژرف دريــا بـديـ يكـيد                ز شــــهر بـرهمن بـه جايي رس

وي          همي رفـت بــا جــامـه و رنگ و بـبســان زنـان مــردپــوشـيده روي                 

وي            نه تـركــي نــه چـيني و نـه پــهلـزبـانـها نـه تــازي و نـه خســروي                

ي                                                                                                                  يــــي نــبـــد راه آوردنـــــا بــجـي               مي خوردن ز مـاهـي بـديـشان هـ

)    1130-1134،ب68همان،ص (

مردمان دوال پا يا نرم پايان  

مردماني موهوم وخرافي كه تن آدمـي  «:دهخدا در وصف اين مردان شگفت چنين مي گويد       
دارند وپـايي چـون دوال دراز و پيچنـده كـه چـون در بيابـان كـسي رابيننـد، بـا اظهاردرمانـدگي                         

اي خودراكه به منزلة پاهاي ايـشان اسـت،بر كمـراو اسـتواركنند             وبيماري،برپشت او جهند ودوال ه    
ازاين موجوددرميـان   ظاهراًنخست درداستان وامق وعذراوعجائب المخلوقات سخن       .وديگرفرودنيايند

)دهخدا ، ذيل واژه (»آمده است
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هنگامي كه اسكندر به سرزمين نرم پايان مـي رسـد،مردم           .فردوسي آنان را نرم پايان مي نامد      
اري را مي بيند كه بدون سالح و اسب و جوشن فريادزنان برسپاه اسكندر حمله آوردنـد و آنـان         بسي

.                    اسكندر وسپاهش دست به سالح بردند و بسياري ازآنـانرا قلـع و قمـع كردنـد                  .را سنگباران كردند  
نان مردمـي   ازتوصيف فردوسي چنين برمي آيد كه اي      «) 1177-1181،ب71،ص7،ج1387فردوسي،(

اينان بـا اسـكندر پيكـارمي كننـد و     .بدوي و دورمانده ازفرهنگ مللِ متمدنِ روزگارِ خويش بوده اند      
)                              863:1383سرامي، ( ». پاي درمي آيند بسياريشان به دست سپاهيان وي از

زنان يك پستان    

ه ساكنان آن زن بودند وهـيچ مـردي رخـصت    شاه و يارانش به شهر هروم رسيدند،شهري ك  
شهري كه درآن فقط زناني با پستان هـاي      « .اندام اين زنان بسيارشگفت بود    .ورود به آنجارا نداشت   

»                                                          .يكي از پستان هـاي آنهـاچون انـسان و ديگـري چـون جوشـن بـود                   .عجيب زندگي مي كردند   
)     .               460:1383رستگار فسايي ، ( 

ـان  ــان يــكي نـــار بر پرنيـــــوي راســت پســتان چو آنِ زنان                 بسـس

ردـه جــوشن بپوشـــــد بروز نبـــكرد            سـوي چــپ بكردار جويـنده مـ

)1237-1238،ب74همان،ص (

وقتي كه اسكندر از تسخيرآن شهر نااميدشد،نامه اي به آن زنان نوشت وازآنهاخواسـت تـا بـه                
نامـه ات را خوانديم،اگرچـه      ! اي شـاه  :زنان در پاسخ نامه ي اسـكندرچنين نوشـتند        .پيشوازش بيايند 

بسيار از پيروزي هاي خويش بر شاهان سخن گفتي وخود را فاتح ميدان گيتي دانـستي امـا بـدان                    
چون بدين ديار روي آوري به يك دم گرفتارِخشمِ زنانِ تيغ زن شوي وخاك نشين گـردي و همـه                

آنگونه كـه جـز از      اطراف شهر را دريايي ژرف فراگرفته،     .ي اين زنان بي شوي و روي پوشيدگانند       
ج هر كس از اين زنان كه وي را انديشه شوي كردن در دل افتد،از گروه ما خار                .دريا گذر نتوان كرد   

شود و ترك اين ديار كرده و خود را به آن سوي دريامي رساند و چون دختري به دنيا آورد كـه زن                  
آسا و پررنگ و بوي و نازك تن باشد جزماندن بدان جانتواند،ليكن اگرداراي خوي مردانه ودالوري                

از .يش نباشـد بود ،مي تواند به اينجا بازگردد و اگر فرزند آن زن پسربود او را جايي جـز زادگـاه خـو     
ديگرآيين اين ديارآن است كه هركس به هنگام نبرد با بيگانه،شيرمردي را شكست دهـد،او را تـاج     

ــسيارند                     ــوع تاجــداران در شــهر ب ــن ن ــون از اي ــه اكن ــشانند ك ــد و برتخــت ن ــر ســر نهن ــن ب زري
 )1258-1274،ب76همان،ص.(
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سرخ رويانِ زرد موي    

ز شهر هروم به سمت مغرب رفت و به شارسـتاني بـزرگ رسـيد كـه مردمـاني                   سكندر پس ا    ا
:    سترگ و درشت اندام با صورتهايي سرخ و موهايي زردرنگ داشت 

                                                                                            .                                        
زرگ                    بــدو انــدرون مــردمــاني ســـترگيكي شـارسـتان پـيشش آمـد ب

وي زرد                     هــمـه در خـور جــنگ روز نــبــرد هـمـه روي سـرخ و هـمه مـ

)            1328-1327،ب79همان،ص (

جادوگران سياه پوست آتش كام 

 هروم اسكندر و سپاهش به طورناگهاني گرفتاربادي شديد مـي گردنـد و                درنيمه ي راه شهر   
پس ازآن .برفي سنگين شروع به باريدن مي كند و تعداد زيادي از سربازان را به هالكت مي رساند             

آسمان را در برمي گيرد و به دنبال آن دودي تيره وتاريـك برمـي خيزدوگرمـايي                 ابري سياه رنگ،  
نه كه زِرِه، كتف سپاهيان رامي سوزاندو از نعـل اسـب هـاآتش بـه پـامي                  شديدبه وجودمي آيدآنگو  

پس از آن اسكندربه شهري مي رسدكه مردم آن جادوگراني باپوستي به تيرگي وسياهي شب               .خيزد
چشم هايشان به   .بودندكه لبهايشان آويزان وپهن بود و از آنها كف و آبي سياه رنگ فرو مي ريخت               

اين جادوگران هنگامي كه اسكندر را ديدند بـه     .ن آتش بيرون مي آمد    دهانشاازوسرخي خون بود  
او گفتند كه آن سرما و گرما را ما براي شمافرستاديم تا تو را به كيفراين خيره سري كه قصدآمدن                     
به سرزمين مارا كرده اي برسانيم چراكه هيچ بيگانه اي حقِ ورود به سرزمين ما را نـدارد و اينـك                     

:اي هستي كه به سرزمين ما پا نهاده اي تو تنها بيگانه 

دـــكـه مـردم بـسان شب تيـره ديشهري رسـيد                بدين هـم نشان تا ب

ـچ               بـكردار قــير و شبــه كفچ و لفـچ            و هشته لفــچ و بــرآورده كف       فر

رون همي از دهــان آتـش آمــد بـونـمه ديده هاشــان بكـردار خ      هـ

)   1311-1313،ب78،ص7،ج1387فردوسي (
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 اسكندر و سپاهيانش در راه باختر به شهري آباد مي           :) يأجوج و مأجوج  (گوش بستران   
آيند،اسـكندرازآنهادرباره ي شـگفتي هـاي سرزمينـشان مـي           رسند،مردم آنجا بـه پيـشوازآنها مـي       

 زبان گشودند و ازگردش روزگار و گروهي به نام يأجوج ومـأجوج ايـن چنـين                 پرسد،آنها به شكايت  
دل ما از رنج و درد ِهجوم و حمالت مكرر گروهي به نـام يـأجوج ومـأجوج آگنـده                    «: شكوه كردند 

اينان مردماني هيون روي بادندان هايي به شكل دندان گراز و زبانهايي سياه و چشمهايي پـر                 .است
نهايشان پرازمو است و تن وسينه و گوشهايشان همچون گوش فيـل اسـت و            از خون كه سراسر بد    

هر كدام از جـنس     .چون آهنگ خواب كنند يك گوش خود را بستر و ديگري را روي اندازِخود كنند              
به گرد آمدن همچون سـتورانند و در دويـدن همچـون گـوران              .ماده ي اينان هزاران بچه مي زايد      

مه جا بر اثر باران سبز و خرم مي گردد،گروه گروه بيرون مي آينـد  درهنگام بهار كه ه   .تيزدو هستند 
واز ميوه ها و گياهان تناول مي كنند و از هر سوخوردني گرد مي آورند و در فصل سرما بـه شـدت             
الغر شده،آوازشان همچون آوازكفتر مي شود و در حالي كه در فصل گرما همچون گرگ مي غُرَّند                 

: الجثه مي شوندو به سان پيل سترگ و عظيم

خـــون ده ها پـر ز   زبـانها ســيه ، ديـان چـــو رويِ هيـــون              رويهاشمه هـ

راز فــارد شــدن، نــزد ايـشانكـه يـدانها چـــون گُـــراز                سـيه روي و دنـ

ل  و سـينه و گـوشهاشـان چـو پـي بـرو نيل          مچموي و مـوي ههمه تن پر از

در بر تـن خويـــش چـادر كننـــدگـد         ي گـوش بستــر كننــخسبند يــكب

اريـش ايــشان كـه دانـد شمكم و بــزار           هـــر مـاده يـي بـچه زايــد ه ز 

..د آرنـد و بـرسـان گـوران شونـ تـگد           شونـبگــرد آمدن چـون ستــوران 

ـانگنـده گــــردد بـَر و يالشــــكـه آان              خورش آن بـــود سال تا سالشــ... 

يرنــد هــر ســـــو ز آوردنــــبــيـاي            ياشـان بـــود زان سپـــس خوردنگ

...Ĥواز بــرساــن كفتـــــر شـــــوندبــغر شونـــد            سخــت الچــو سرما بود

)  1431-1442،ب85و84همان ،ص      ( 
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واين يأجوج ومأجوج دو بـرادر      «:     درتاريخ بلعمي در وصف يأجوج ومأجوج چنين آمده است          
صورت ايشان صورت آدميانست و لـيكن بااليـشان دو   ... فرزندان يافث بن نوح و پيغمبر    بوده اند از  

گز است و گوشهاشان چنان درازاست كه آنها را برزمين مي كشند و جامه بر تـن ندارنـد و برهنـه                      
باشند چون ستوران و چون خر و گاو پيش يكديگر حدث كنند و جماع بهائم و چون بخسبند يكـي                 

ــد   ــر كنن ــوش زي ــند  گ ــويش پوش ــي زبرخ ــاف   ( و يك ــستر و لح ــون ب ــة  )...چ ــشان دان و طعام
هيچ ديني ندارند و خدايي را نـشناسند        ...است،ازآن خار چون آرد كنند و بخورند        )خرتوت(خارخنجك

.                         و هيچ چيز نپرستند و هيچ مردي از ايشان نميرد تـا او را هـزار فرزنـد نـرّ و مـاده از صـلب نيايـد              
مـردم كـه از     «: فردوسي،اين موضوع و چاره گري اسكندر را چنين آورده است         ) 501:1380بلعمي،(

جفاي اين موجودات داراي آفرينش شگفت آور به ستوه آمده بودند،از اسكندرخواستند تـا چـاره اي                 
 سراغ آن كوه رفت و بنّاها وآهنگران كـاردان بـسياري را             اسكندر به .بيايد و باعث رهايي شان شود     

فراخواند،آنان مس ، گچ ،سنگ و روي فراهم كردند و دو ديوار از دو طرف كوه برآوردند و درميـان                    
آن زغال وآهن و روي گذاشتند و روي آنها روغن ونفت ريختنـد وآتـش زدنـد،پس ازآن دمنـدگان                

خت و سدي آهنـين سـاختند و يـأجوج و مـأجوج در پـس                آمدند و دميدن گرفتندتا روي وآهن گدا      
 از شـر يـأجوج و       اوبماندند و اين چنين با ساختن آن سد شـگفت انگيـز توسـط اسكندر،مـسلمانان               

)   1453-1475،ب87-86،صص7،ج1387فردوسي (. مأجوج رها شدند

مرده اي با پيكرِ آدمي و سرِ گُراز    

 ومأجوج به سراغ كوهي مي رود به رنگ كبود نيلي كـه               ذوالقرنين پس از ساختن سد يأجوح     
برفراز آن خانه اي بود از ياقوت زرد و تمام آن قنديل هايي بلورين كه در ميـان آن چـشمه ي آب                 

در آنجا مرده اي شگفت انگيز را كـه بـر   .شور بود،اسكندر براي ديدن آن خانه به باالي كوه ميرود         
يند،مرده اي كه سرش از گراز بود و تنش، تن آدمي بر بستري             دو تخت زرين دراز كشيده بود،مي ب      

.از كافورخفته بود و چادري از حرير بر او كشيده شده بود 

تـرو خـوابنيده يـكي شور بخـــبت      برِ چشمة زرين دو تخـــــ   نهاده 

ــازـرده بر تخت نـ بيچارگي مـ بـهراز       ــن،مردم و ســر چو آنِ گُـ بـه ت

ادري        ـــيده ز ديـــبا بـــرو چــ  كشـري      كــافور زير اندرش بستـــــز 

)1480-1482،ب87همان،ص (
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ماهيخواران پرنيان پوشِ شهرِ استخواني

   يكي ديگر از اقوام شگفتي ساز كه در داستان اسكندر از آنها ياد شـده، وجـود مـاهيخواران                   
اسكندر با عبور از شهر بابل به كوه خارا مـي           .حريرپوشي است كه درشهر بهشتي زندگي مي كردند       

رسد، درآنجا به همراه سپاهش براي استراحت در كنار دريايي ژرف متوقّف مي شوند،ناگهان مردي               
يـز  ظاهراًاين گوش بستر ن(پيل پيكر با گوشهايي آويخته و دراز كه گويي بدنش از موي پوشيده بود       

ظاهر مي شود،سپاهيان او را به بند كـشيده و نـزد اسـكندر مـي      )يكي از اقوام يأجوج ومأجوج است     
گوش بستر در پاسخ    .اسكندر با ديدن او شگفت زده مي گردد و نام و نشانش را از او مي پرسد                .برند

درآن سوي دريا شارستاني است بـه سـان بهـشت كـه گـويي از خـاك سرشـتي                    «:چنين مي گويد  
ايوان و ديوارِخانه هاي آن ازاستخوان و فلس ماهي درست شده و بـر ايـوان خانـه هـا نقـش        .ندارد

گوش بستر بـا    .خورد و خوراك مردمانش فقط ماهي است      .هايي ازافراسياب و كيخسرو نگاشته شده     
رخصت شاه به آن شهر مي رود و حدود هفتاد مرد خردمند پير و جوان كه پيرانشان با جامه هـايي                     

از «.جوانانشان تاجهايي زرين در دست داشتند،به نزداسكندر باز مي گردد         مرواريد و نده از آكزرين و 
ــد       ــدن انــ ــاني متمــ ــان مردمــ ــه اينــ ــي آيدكــ ــين برمــ ــي چنــ ــخن فردوســ »                                                                                        . ســ

)366:1383سرامي،(

ت كـه گويـي نه از خــاك دارد سرشون بهشت                يكـي شارستانست اين چـ

وانمـگر پوشـش از ماهي و استخـــان        بيني بدو انــــدر ايــوان و خــنـ

نــگاريــده روشــن تــر از آفتـــاب   بــــر ايـوانــها چــــهر افراسيـاب            

گ اوي بــزرگي و مــردي و فرهنـــرو جنگ جـوي           همان چهـر كيخسـ

... ندارند چيــزي جزين پـــــــرورش ز ماهي بـــود مردمـان را خــورش              

 خــرد يــافتــه مــردم سالخـــــوردـَـرد            ر آب هفتــاد مـــگذشتنــد بـ... 

...  ازو چنـد برنـا بــد و چنــــد پيـــره هاشــان ز خَـزّ و حـرير             ــجامـهمه 

)     1701-1712،ب100و99،،صص7،ج1387فردوسي (
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دي شگفت خبري به اسكندر مي رسد كه زني،نوزا در سرزمين بابل،  :نوزاد عجيب الخلقه    
هر كس اين كـودك  .ون گاو ،دم و سم دارد    كه سرش،سرِ شيراست و همچ    انگيز به دنيا آورده است    

حتي مادر اين كودك با ديدن نوزادش از شدت تعجـب جـان مـي     .شگفت زده مي شود   را مي بيند،  
در شاهنامه آمده اسـت كـه در دوران اسـكندر،كودكي           «.اسكندر با ديدن او متعجب مي شود      .سپارد

داشت و بر وكتف او چون انسان عجيب در بابل متولد شد كه سرش چون سرِ شير بود و پايش،سم             
بود و همچون گاو،داراي دم بود و بالفاصله پس از تولد درگذشت و اخترشناسان تولد اين كودك را            

)         439:1383رستگارفسائي،(» . نستندبراي اسكندر شوم ونشانة سقوط او دا

بديدش عـجبدو مانــد هر كس كه ب           ــي كــودكي آمد زنـي را بش  يك

او دم چو مـردم بـر و كتــف وچـون گم            ســرش چون سرِشـيرو بر پاي سـ

)               1746-1748،ب103و102همان،صص (

آدمي پيكران عجيب الخلقه اسكندر نامه نظامي 

دراسكندرنامه نظامي نيزاسكندر درسفر به سرزمين هاي گوناگون بااقوامي شـگفت آور مواجـه            
اقوامي كه خصوصيات و ويژگي هاي آنها تصويري از انسان هاي اوليه و بدوي رادر ذهن              .مي گردد 

.تداعي مي كند
روس پهلواني كهن پوستين و غول پيكر پياده به ميدان مي آيـد و حـدود پنجـاه تـن از نامـداران                       

يكي از حاضران كه «.به هالكت مي رساند،اسكندر از ديدن او شگفت زده مي گردد      لشكراسكندر را   
آن ناحيه را مي شناخت،گفت كه اينان در كـوهي نزديـك ظلمـات مـسكن دارنـد و كـسي خبـراز          

سـمور سـياه هـم تنهـا ازآن     .اصلشان ندارد و معاششان از گله داري و فروش پشم گوسفندان است           
ز آنان شاخي چون كرگدن به پيـشاني دارنـد وهنگـام خـواب بـر                ناحيه حاصل مي شود و هريك ا      

. گاهي شبانان روس به آنان برمي خورند و در خواب آنان را به بنـد مـي كـشند              .درختان مي خوابند  
چون از بند شدن خود آگاه مي شوند،رعدوار مي خروشند و مي كوشند كه بندهارابگـسلنداگربتوانند                

را به يك ضربت پشت دست مي كُشَند اما اگر بندها سخت باشـد              بندهارا بگسلند،هر يك ازشبانان     
شبانان آنها را به روس مي آورند و دور شهرها مي گردانند و در مقابل گرفتن سكّه اي آنـان را بـه                 

 )125-126 :1369احمدنژاد،(» .ماشا مي گذارند معرض ت

...ـمـرسند هنــگام خشــيران نتـرخ رويند و پيروزه چشـــــم              زشـ  همه س
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ــتــيزيزد از عالمي رستخـ بـــرانــگيز            مــاده ،گـر نـرّ بـود در ستــراگـ...

دكيـــر زنده ،وان زنـده نيز انــكي             مـگـنـديدست كـس مــرده زايشان يــ

ان   اين نيست بازارشــــاعي جــز    متـان        ـه نـيروي پشم اســت بازارشـــ  ب

سه را شنــاسند و بـــــور ســي    سـمس       ارنــد گنــجينه اي هيــچ كـ نـد

دنـــرونيست بر رســته چـون كرگ سرد و زن         زپيـشاني هـــــريك از مــ

ابرّان عقــود بـر درخـتي چــو پـشــناي خــواب             كــــسي را كــه آيد تم

...                                                    د ديـــوي بــخســبد دران ديوبنچــواخ بلــند       ــشارد به ش  ســـرون در فــ

) 459-458: 1376نظامي،شرفنامه، (

)اسكندر(دو گوش دراز ذوالقرنين

درباره انتساب  .ي اسكندر يه ذوالقرنين است    دو گوش دراز داشتن اسكندر يكي از وجوه تسميه          
در ايـن بـاره در قـصص االنبيـاء          .داشتن اسكندر به لقب ذوالقرنين نظريه هاي متفاوتي وجود دارد           

ذوالقرنين بنده صالح خدا    :است كه فرمودند  ) ع(روايت ابن كوا از اميرالمؤمنين    :الف«:چنين آمده است  
 سوم برشرق وغرب زمين حكومت نمود و بـه ايـن سـبب         بود او دو بار به شهادت رسيد و درمرحله        

او را ذوالقـرنين   :ب..اينك به ماننداو،در ميـان شـما زنـدگاني مـي كنـد            .خداوند او را ذوالقرنين ناميد    
گفته شده كه پيشاني وجلوي سـراو بـا         :ج.ناميدند چون درزمان او دو نسل از انسانهامنقرض گشتند        

ــود   ــده بـ ــيده شـ ــس پوشـ ــب  : د.مـ ــزي شـ ــرش چيـ ــود  برسـ ــده بـ ــاخ روييـ ــه شـ »                                                   .يه بـ
بـه دليـل بـه درازا       .و چند قول مختلف ديگركه در قصص االنبياء آمده است           )266:1376عزيزي ، (

نظامي نيزمعتقداست كـه نظريـه   .كشيده شدن بحث در اينجا از آوردن همه ي اقوال پرهيزمي شود      
سبب اينكه اسكندررا ذوالقرنين ناميـده انـديكي   :ن باب وجود دارد و بيان مي داردهاي متفاوتي دراي  

آنكه مشرق ومغرب را درنورديد و قرن درعربي به معنـي مـشرق ومغـرب               -1:از اين چهار چيزاست   
دو قـرن   -3. دو گيسوي خود را در پشت سرمي پيچيد و قـرن بـه معنـي گيـسوآمده                -2.آمده است 

درخواب ديـد كـه دو قـرن فلـك را ازخورشـيد سـتانده          -4. سال است  عمركرد و قرن به معني سي     
درمنابع مختلف توجيه هاي متفاوتي ذكرشده است اماگويا نظامي هيچ از يك آنهارا نپذيرفتـه               .است

:چنانكه پس ازنقل چند مورد از اقوال مختلف چنين مي گويد
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انــدازه بــودش دو گــوش        كــه بيــرون از گفــت با من خداوند هوش           جــز اين 

)    45:1376اقبالنامه،نظامي، (

گوشهاي اسـكندر بـيش از      .وي را مي آورد   )سلماني(    و بالفاصله قصه ي اسكندر و سرتراش      
اندازه درازبود،وي براي پنهان داشتن آنها زر طوقي را به اطراف گوشهاي خود بـسته وچـون گـنج                   

وي تا اينكـه  )سلماني( از اين دو گوش خبر نداشت به جز سرتراشِ      هيچ كس .آنها را پنهان كرده بود    
به تهديد از او مي خواهد كه بايـد         .روزي سرتراش مي ميرد و او به سرتراشي ديگر محتاج مي شود           

اين راز را كتمان نگه دارد اما اين رازداري ،سرتراش را رنجور مي كند،روزي به صحرامي رود و دور     
...                                                       .                                                                                        چـاهي بـازگو مـي كنـدو    از چشم همـه راز را در     

ـتي طـــوقــي آويـــختـــه  ز زر داشـته      بــران گــوش چـون تاج انگيخ

ـتي چـو گنــجش ز مــردم نهـان داشي             وش را گنـــجدان داشتـز زر گــ

ردي پيــام سـوي گــوش او كـس نكـه بـودش غالم          بجــز سـرتراشي ك

)  45:1376نظامي،اقبالنامه،            (

اني مي رسـد كـه در       اسكندر در سفر خود به مشرق،در نيمه راه به بياب         :بيابانيان عجيب الخلقه  
اسـكندر از   .آنجا گروهي از ددانٍ آدمي سار با پوستي سياه تر از قيرو وحشي خو زندگي مـي كردنـد                  

درايـن  :آنها خود را اينگونه معرفي مـي كننـد        .آنها مي خواهد تا از افسانه هاي سرزمين خود بگويند         
خورد و خوراك ما .زرع برسدصحرا كه مازندگي مي كنيم ابري بر نمي آيد تا زميني باير به كشت و 

:از صيدبيابان است و جامه هاي ما از موي و پوست آنان و به شيوه ي ددان زندگاني مي كنيم 

يد صـحراي مـاستخـورشهـاي مـا صدريـن ژرف صـحرا كـه مـأواي مـاست         

يم ـاني كنـــــرســـم ددان زنـدگبـه دريــن دشــت نخجيرباني كنيــــــم         

رمنيم آلــت جامــه از موي و چـــكــخوريم آنچه زان صيــــد يابيم نــــرم        

...  بـــود آب از ابـــر ، آتــش از آفتـــابار آيــد اينجا ، نه آب          نــه آتـش بـه كـ

)   186:همان (
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يگر در اين دشت و كوه زندگي مي كنند         گروهي د :وحشي سرشتان بي نياز از آب     
با خوي وحشي كه هرگز با كسي اُنس نمي گيرند وآنچنان در دويدن تند وتيز هستند كـه راهـي را      
كه ما در مدت دو ماه طي مي كنيم،آنها در يك روز طي مي كنند وهمواره بدون آب زنـدگي مـي                       

: وسمار است كنند و آب براي آنان به سان زهر كشنده است و غذاي آنها س

يرند خــو با كسـكــه هــرگز نگيي        ـابـانياننـــــد وحشــي بـسـبيـ

ا در دو مــاه كه آن بـر نخيــزد ز مك روز راه         ببــرّند چنــدان به يـــ

ت ماســرّي هواييست كـز بهر ز تــت     نمايند كĤب از بنـه زهــر ماس.  ..

ار است و بـس               خورشهاي ما سوسمــس         نســازيم چون مار با هيچ كــــ

)  187-186:همان                                                          ( (

آنجا كه خورشيد را نور نيست،شهري است چون بيـشه ي           :  آدمي پيكران سپيد پوست     
 سرسبز و خوش آب و هوا كه در آن آدمياني سپيدپيكر در نهايت جمال و زيبايي زنـدگي      مشك بيد 
عمر هر كدام از آنها به بيش از پانصدسال مي رسد و اگر پانصد سال ديگر هم بگذرد در                   .مي كنند   

در آنجا هيچ گياهي نمي رويد چرا كه هم گرما و هـم سـرمايش               .آنها اثري از پيري ديده نمي شود      
: حد و طاقت فرساست و به دليل نبودن گياه و روئيدني، جانوري هم درآنجا نيست بيش از

د مــــي پيــكـــرانــي سپيـ درو آدـيد          يـكي شـهر چون بيـشة مشك ب

ت ســال  ز پانصد يكي را فــزون اسنكو روي و خوش خوي وزيبا خصال        

ري اثـــر                    نـبينـي كـســي را ز پــير        ـــر نيز پانصد برآيـــــد دگــو گ

)     188-1376،187نظامي،اقبالنامه، (

پس ازمشرق اسكندر به سمت جنوب رفت،به دهي آبـاد و سرسـبز رسـيد كـه                 :سرپرستان  
نـد و  هر كدام از آنها خُمي از گل ساخته و درآن روغن كنجد مي ريخت      .مردمان آن بت پرست بودند    

مردم سرگشته و راه گم كرده را در آن خُم مي انداختند و پس ازسـي،چهل روز سـرآن مـرده را در                
حالي كه تمام گوشت و مغز و پي آن ريخته بود از تنش جدا كرده و بيرون مي كشيدند و با شـاخه                       

 داد و آنها نيز صدايي از آن كلّه بر مي آمد و از آينده،خبر مي   . برآن مي زدند و از آينده مي پرسيدند       
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اعتقاد به پيشگويي و سحر و طلسم و نيرنگ و افسون از ويژگي هاي تفكر دوران                «.باور مي كردند  
باستان بوده و در دورة اسالمي هم با اينكه اسالم بااينگونه كارهامخالف بوده،پيوسته انتشار داشـته                

) 198:1369احمدنژاد، (»  .است

ـته ـجـــد درو روغــــني ريـخــته             ز كنـ بر انگيخـ از گلخُمي هــر كس

ـشته  ســـركـشيدندي از مــرد ســر گتر       پـس ســي چهـــل روز يا بيش

ي  نـده بــر تـــن هـــمه فربهفــرو مـاي           ي بــودي از مغز و از پي تهـ  سر

ستندي احـــوال خويــش و زو بــاز جـــش ـهادندي آن كلّه خشــــك پين

وانبــر آن كلّـــه فــرياد خـدي  شـدنـوان       قضيبي زدنـدي بـــــران استخ

...                               يد؟همان روز فــردا چـــه خــواهـدرسـه نيك و بد آيد پديد؟       امشـب چ: كه 

)        191-190همان، (

در آنجا كوهي بـود كـه بـر         ..كرد)شهري درتركستان (اسكندر پس از چين،عزم رفتن به خرخيز      
در قله ي كوه گروهي .سرآن طاقي بسيار بلند برافراخته بود كه هر بيننده اي با ديدن آن مي ترسيد   

 و چـاره سـاز      مسلمانِ فارغ از پيغمبر زندگي مي كردند،هنگامي كه اسكندر را پادشاهي ديـن پـرور              
ديدند،به او روي آورده  و از اوخواستند تا چاره اي بيابد و آنها را از شرّ گروهي آدميزاد ديوفام به نام          

آنها همچون ديوان،الماس چنگ اند و چون گرگـان بدسرشـت،ازنوك سـر تـا             .يأجوج رهايي بخشد  
پا و با ناخن هـاي تيزشـان        در دويدن تند  .قدمهايشان پر از مو و به سان ددان،چنگال و دندان دارند          

خـوردن و خوابيـدن تنهـا كارشـان        .،غذايشان ازگياهان و روئيدني هـاي خـاك اسـت         .پوالد بسنبند 
در مكاني كـه زنـدگي   .هر كدام از آنها عمري طوالني دارند و نزديك هزاربچه بزايند و نميرند       .است

هنگـام شـب    . مـي خوابنـد    مي كنند،گياهي است كه هر روز اندكي از آن را مي خورند و در همانجا              
همچون كرمان برخود مي جوشند و تا زماني كه بميرند هرگز بيمار نمي شوند و چون يكي از آنهـا                  
بميرد،آن را مي خورند و بدين گونه نه مرده اي دارند و نه قبرستاني،عالوه بر اين گاه گاهي به مـا                     

س آنهـا خـود را در كـوه و بيابـان     حمله مي كنند و گوسفندان ما را به غارت مي برند و مردم از تر       
.پنهان مي كنند

امـــا آدمـــي زاده و ديـــو فـو مچـام   گروهــي دران دشـــت يأجوج نـ
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گـرگانِ بـدگــوهــر آشفتـه رنو گچـگ  چــو ديوان آهــن دل الماس چن

اناني تــو از رويــش نشــــ نبـينــيان       رسـيده ز ســر تــا قــدم مويشـ

گ و دنـدان زده ـتن چـون ريخـبـه خون دده    به چنــگال و دنـدان همه چ

ـوالد راه ناخـن بِــــســنبند پــــــباد را     بگيـــرند هـــــنگام تـك بـت

ـزار هـرد يـــكي تـــا نــــزايد ـمينـار       دارنــد جز خواب و جــز خورد كـن

انـو پلپــل بــود دانـــــة تيــزشـچن خيــزشــان    گياييســت آنـجا زمي

ـرگ ن نيست جز بيخ و برگ           نبــاــند بيـمار تـــــا روز مــــدگر خوردشا

ت و كوهخورندش همان سان دران دشكي ، آن گــروه         ايشان يـچو ميرد از 

ند ، نه گــور نه كس مــرده اي نيـز بيـاك شــور        د دران خـنه مــردار مــان

)226-1376،224نظامي،اقبالنامه   (

   اسكندرباشنيدن اين سخنان دستوردادتابراي دفع اين ددان آدمي سار سدي بـه نـام يـأجوج         
ساختندوجلوي حمالت مكررآنها راگرفتند 

ــكن    ــتان اس ــز داس ــگفت انگي ــر ش ــودات و عناص ــاهنامه موج ــود :در ش وج
حيوانات،موجودات تركيبي،درختـان سخنگو،كوههاوچـشمه هـاي شـگفت انگيـز از جملـه عوامـل                

درختـي كـه موسـي بـا آن     .شگفتي زاي اساطيراست كه در اكثر متون اساطيري به چشم مي خورد         
سخن مي گويد،گياه زندگي بخشي كه گيل گمش به دنبال آن بود و مي خواست به وسـيله ي آن             

اودانگي دست يابد،سيمرغ شاهنامه و بسياري از موجـودات عجيـب الخلقـه اسـاطيري كـه در         به ج 
موجـودات تركيبـي كـه      « مسيرقهرمانان حماسه هاي تاريخي ظاهرمي شوند از همين مقوله است           

وجودشان في المثل ازاسب و ماهي و پريان درست شده است يـا داراي سـرهاي فـراوان و دسـت                     
تي كه گاهي اسب و گاو وانسان بالدار مي شوند،مردمي كه سه چشم دارنـد  هاي بي شمارند،موجودا  

.                                                                            ازايـن گـروه بـه شـمار مـي آينـد      ...و موجوداتي كه داراي سه چهره و هزارپـا و چـشم هـستند و       
)           77:1383رستگار فسايي ،(



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٩٠٥

يـده اسـت بـراي    و رؤيـايي كـه در شـب هفـتم د    )پادشاه هنـد  (درداستان كيد :اسب دو سر  
چون نيمي از شب مي گذرد،باره اي جهنده با دو سـر،دو            :چنين شرح مي دهدكه   )معبر خواب (مهران

:پا،دو دست و دو دهان را مي بيند كه در دشت به سرعت درحال چريدن است

تهنده يـكـي باره ديـــــدم بدشچــو نيمي ز هفتم شب اندر گذشــت                جــ

يدان گـيـا تيـــــــز بگذاشتـــدن بــتي           و دو ســـر داشـدسـت دو پا و دو 

دن  ـــد بــر تنــش جاي بيــرون ش نَبن        ـران داشــتــي از دو رويـه دهچــ

)   144-146،ب15و14،صص7ج1387فردوسي، (

با كوهي زردرنگ روبرو مي      اسكندر در سرزمينِ مردانِ زن نما        :ماهي كوه پيكر ِ زرد رنگ     
شود كه از وسط دريا برمي آيد و ناگهان دو پاره مي شود،تصميم مي گيرد با كشتي به نزديـك آن                    
كوه رفته و آن را از نزديك نظاره كند كه خردمندان سپاه او را ازاين كار باز مي دارند و به جـاي او               

نزديك كوه مي فرستند كـه ناگهـان آن   سي مرد پارسي و سي مرد رومي را در كشتي نشانده و به             
كوه زردرنگ كه در واقع ماهي عظيم الجثه اي است ،كشتي را فرو مي بلعد و در دريا ناپديـد مـي                      

.گردد

... ـاب ـدو پاره شد زرد چـــــون آفتــبـهم آن گاه كــــوهي بر آمـــد ز آب            

د گــروه هـم آنگه چــو تنگ انــدر آم ماهي بد آن لخت كـــوه              يكي زرد... 

در آبم  آن كـوه شــد نا پديـــد انهــفـرو بــرد كشتي هـم انــــدر شتاب           

) 1135-1141،ب69و68همان،صص (

ـ     :جيب الخلقه ي بر آمده از آب      جانوران ع  ري كـه  اسكندر و سپاهش بـا عبـور از آبگي
اطرافش را ني هاي بلند و فراوان در برگرفته بود،به دريايي مـي رسـند كـه آب آن بـسيار گـوارا و            
شيرين است،از آن بسيار مي نوشند اما چون آهنگ خواب مي كنند، ناگهان انبوهي از ماران عظـيم   

ا و خشكي   الجثه پيچان و كژدمان آتش كام و گرازان الماس دندان و شيران و گاوان وحشي از دري                
:بر مي آيند و به سپاهيان حمله كرده و تعداد زيادي از آنها را به كام مرگ مي كشانند

ان بـر آمــد ز آب  بـسي مـــار پيچــگ خــواب        بخوردنـد و كردنــد آهنــ...
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...گ و تنـجهان شـد بر آن خفتـگان تارگ  چــو آتـش به رنژدم  وز آن بيـشه ك

ـاي دراز    چـو المــــاس دنـــدان هــد گُــراز         ز يــك ســـو فــراوان بيـام..  .

او         كـه بـا جنـگ ايـشان نَــبد زور و تـر شـير مهـتـر ز گـاو      ز دسـت دگــــ

)             1150-1156،ب 69همان ،ص (

ا و اسـطوره و ادبيـات ايـران و جهـان نمونـه هـاي بـسياري از        درافـسانه هـ   :مرغِ سخنگو   
فـي المثل؛سـخنگويي مرغـان در منطـق         .سخنگويي حيوانات و گفت وگو كردن با آنها وجود دارد           

ــليمان و   ــتان ســــ ــخنگو در داســــ ــدگان ســــ ــات و پرنــــ ...                                 الطيرعطار،جانوران،حيوانــــ
ه آب حيات،به كوهي بر مي خورد كه بر سر آن ستون هايي از چوب      اسكندر در سفر براي رسيدن ب     

عود برافراشته و بر سر هر كدام از آنها،مرغي سترگ و سبزرنگ كُنام ساخته و بر آن نشسته بود،آن    
:مرغ با اسكندر به مناظره مي نشيند و پندهايي آموزنده و پردرد به وي مي دهد

رگ   نـشسته بــرو ســبـز مـرغي ستــزرگ      بــرِ هــر عمودي كُــنامي ب...

...   دوانـدنـجــــهانــدار پيـــــروز را خــبĤوازِ رومــي سخــــن رانــــدنـد           

)     1374-1377ب،81،ص7،ج1387فردوسي، (

ديداراسكندر با اسرافيل نيز يكي ديگر از موارد شگفتي بيني داسـتان وي             :ديدار با اسرافيل  
اسـكندر در قلـة كوه،اسـرافيل را شـيپور بـه      .مرغ سخنگو اسكندر را به فراز كوه فرا مي خواند  .است

 و وي را از     اسرافيل با ديدن اسكندر،چون رعـد خروشـان فريـاد مـي كـشد             .دست مالقات مي كند   
:خصلت نكوهيده ي آزمندي برحذر داشته و نزديك بودن مرگش را گوشزد مي كند

...تافـــراخته ســـر ز جــاي نـشسر  بـوري بدست            سرافيـــل را ديـــد ص

روش  كـه روزي بـگــوش آيـدت يك خـدين مكـوش          ـدة آز چنكـــه اي بنـ...

ـت      ــن بــياراي و بــربـنــد رخـ بــرفتـت         از پـي تاج و تخ  كه چندين مـرنج

)                  1398-1400،ب83همان،ص (
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هنگامي كه اسكندر به كرانة جهان رسيد،ساكنان آنجـا بـه اسـتقبال وي              :درختان گويا   
ختاني سخنگو اشاره كردنـد؛  آمدند و در پاسخ اسكندركه از شگفتي هاي شهرشان پرسيده بود به در       

هنگام شب بن ماده گويا مي شود و بويي مطبـوع   .درختاني داراي دو بن نر و ماده كه گوشتخوارند          
:از شاخ و برگ آن بر مي خيزد و در هنگام روز بن نرّ چنين مي گردد 

ه چـونـان شــگــفتي نشــايد نهقـــتدر دو بـن گـشته جفت          كدرختـيسـت ايـ

ا رنـگ و بـوسـخن گـــو بــود شـــاخ بـرّ اوي        يــكي مـــاده و ديــگري ن

ـرّ گـويــا شــــود        چـو روشــن شـــود نود       شب مـاده گـــويا و بــــويا شـ  ب

)      1505-1507،ب89همان،ص (

ا گرماي شديدي از زمين بردميد و     اسكندر به همراه روميان نامدار به سوي درخت رفت،در آنج         
از بسياريِ پوست ددان و حيوانات وحشي خاك زمين ديده نمي شد، با طلوع خورشيد،فرياد مهيبـي             

درخت چه مي گويـد؟يكي از روميان،سـخنِ درخـت را           :شاه ترسيد و پرسيد   .از برگ درخت برخاست   
:   ترجمه كرد 

هر  كه برداشـــت از نيكـو يهـــاش بـــر          ه چندين سكندر چه پـــويد بدهـك

خــت بــزرگــي ببــايـدش رفـــت       ز تد بر دو هفت         ز شاهيش چون سال ش

)   1528-1529،ب90همان،ص (

اسكندر با شـنيدن سـخنان درخـت بـسيار ناراحـت شـد و چـون شـب رسـيد و نيمـي از آن                          
آنچه باعث ايجاد رنج و آزردگي خاطر       :خطاب به اسكندرگفت  )درخت ماده (گذشت،برگ درخت ديگر  

اسـكندر  .تو گرديده،خصلت آزمندي توست كه تو را به گرد جهان گردانَد و در انديشه نابودي توست   
پس از مناظره با درختانِ سخنگو و شنيدن پيشگويي مرگ خود توسـط آنهـا بـا دلـي پـر از درد و                        

)                                   1532-1551،ب91و90مان،صه. ( گريان روي به ديار ديگري نهاد

در،جـستجوي آب حيـات     يكي ديگر از وقايع خارق العاده زندگي اسكن       :چشمه ي آب حيات   
گرچه اسكندر فاقد چشمي بيناست كه در اسطوره به صورت سـياهي و             .براي يافتن جاودانگي است   

داستان اسـكندر وآب حيـات يكـي از    .تاريكي جلوه مي كند و به همين جهت،آب حيات را نمي يابد     



مجموعه مقاالت
٢٩٠٨

 مهـم   آب ؛يكـي از نمادهـاي     .كهن ترين و ماندگارترين اسطوره هاي مربوط بـه آب حيـات اسـت             
انسان همواره در برهـه هـاي مختلـف زمـاني در پـي وصـول و دسـت يـابي بـه                   . جاودانگي است 

دررمزپردازي هاي مربوط به خورشيد،غوطه ور شدن شـبانة خورشـيد           «.جاودانگي و بي مرگي است    
زيـرا آب متـضمن     .در درياي آب و برآمدن صحبگاه او از آن،رمز نوزايي و تولددوباره تلقي مي شود              

)                           456:1382زمردي ،(» .يات و والدتي نو استتجديد ح

چون بمغـرب رسـيد     «:صاحب كتاب تاريخ بلعمي از اين چشمه باعنوان چشمة گرم يادمي كند           
آفتاب را ديد كه همي خروشد بچشمة گرم وتافته،چنانست آن چشمه بمغرب كـه آبيـست انـد رآن                  

سـرخ رويـانِ زردمـويِ روسـي بـه          ) .  498:1380بلعمـي، (» ...چشمه سياه چون قطران و جوشان       
اسكندر دريايي ژرف كه خورشيد هرروز در آن غروب مي كنـد و چـشمه اي كـه داراي آب حيـات               

:     است را نشان مي دهند

زان آب كــس را نــديــديـم بهـــر    كـر         يكي آبگيــري اسـت ز آن روي شهـ

ر آن ژرف دريــا شـــود نــاپــديــد  بـيد          دان جا رسـچـو خــورشيد تابان بــ

ود آشــكــاراي گيـــتي ،نـــــهان     شــدر تيــره گـردد جـهان   ـشمه پــس چ

)         1331-1335،ب79،ص7،ج1387فردوسي (

 سرزمين ظلمات   اسكندر در جستجوي آب حيات برمي آيد و به همراه ده هزار بارگي به سوي              
در راه،خضر را گم مي كند و به آب حيـات دسـت نمـي               .با راهنمايي و رهبري خضر به راه مي افتد        

: يابد و به روشني باز مي گردد ،اما خضر به آب حيات دست مي يابد 

اني بكــــيوان كشـــــيد     سرِ زنـــدگيد         پيـــمبر ســويِ آب حـــيوان كش

هدار جـــز پــاك يـزدان نَجــُسـت                          نگسـت        ــن ،سر و تـن بِشُبـران آبِ روش

تايـش هـمي بــافــريــن بر فـــزود                     ست زود     بـخورد و بــرآســود و بــرگش

) 1371-1373،ب81همان،ص (
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 مرده ي شگفت انگيز در باالي كـوه نيلـي           اسكندر پس از ديدن   :چشمه ي شور سخنگو   
رنگ با چشمه اي داراي آب شور برخورد مي كند كـه سخنگوسـت و وي را ازمـرگ زودرس مـي                      

:آگاهاند 

نــد چنـــديــن مشـــور كه اي آرزوممة آب شــور      خـــروش آمـد از چـش

ون بــاز بــايــد كشـــيدنان را كــن عس نـديـد         بسي چيز ديـدي كه آن ك

ت شــاهيــت بي شـــاه گشــت     سرِ تخشت             كــنون زنــدگــانــيت كوتـاه گ

)                        1487-1489؛ب88همان،ص                                                     ( 

قات با اسرافيل به همراه سپاهش راه سرزمين تاريك    اسكندر،پس از مال   :كوه سياه سخنگو  
را در پيش گرفت و چون بدانجارسيد،كوهي سياه را ديد كه از آن فريـادي برخاسـت و خطـاب بـه                   

:كه هر كه از سنگهاي كوه برگيرد و برنگيرد پشيمان شود:اسكندر و يارانش گفت

اه  بــر آمــد ز كــــوه سيـوشـير  خاه           چـــو آمــد بتــاريكي انـــدرسـپـ

نگپـشيـمان شــود زآنــك دارد بچوه سنگ      كه هـر كس كـه بـردارد از ك

ود بـهر درد دل ســـوي درمـــان شـود         ــر بــر نـــدارد پشــيـمان شـو گ

)   1407-1409،ب83،ص7،ج1387فردوسي (

 اسكندر نامه نظامي موجودات و عناصر طبيعي شگفت انگيز

كوههاي شگفت انگيز -1

 كوه آواز دهنده-1-1

  در اسكندرنامه نظامي پس از آنكه اسكندر نتوانست به آب حيات دست يابد و با نوشـيدن آن     
پيرمردي به وي گفت اگر مي خواهي حيات جاودانه بيابي در اين مرز و بـوم شـهري                  .جاودانه بماند 

يرند و در آن كوهي آوازدهنده وجود دارد و گـاه گـاهي بـانگي از آن                 است كه مردمان آن هرگز نم     
برآيد و نام يكي از مردم شهر را اعالم داشته و او را به سمت خود فرا مـي خوانـد،هنگامي كـه آن                       
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مرد نام خود را مي شنود ناخودآگاه بيقرارگشته و خيلي سريع خود را بـه بـاالي كـوه رسـانده و در                       
دد و ديگر هيچ خبري از او نمي شود و بدين وسيله مردم آنجا جـاودان مـي   پشت آن ناپديد مي گر    

:                                    مانند

ـس ه هـــرگز نــميرد در او هيــچكـ  كس          هري اسـت آباد و بن بـوم شدر اي

د م شـهـر از او شـهر بنـ مـــردده  شـــد             ـوهي بلنـشيـده در آن شـهر كـك

كوه كـــه آيد نيـــوشنده را زآن شــوه                بــه هر مـدتـي بـانـگي آيد ز ك

وي بـاال خرام  كـه خيز اي فـالن سـام        دم يـــكي را بــه نــــــر  ز مـ

رــكـي لــحظه آرام گيــد ي نگــــردر             نيوشـنـده زآن بانگ ِ فـرمان پذي

واب پـرســنـدگــــان زو نـيايد جـهبب           وي بـاال شـتاز پـستي كُــند س

د                ايــن بــند را مي نــداند كـليــس كد        پـسِ كــــوه خــارا شود ناپـديـ

)       517:1376نظامي،شرفنامه،(

كوه سبز طربناك     1-2

اسكندر پس از رسيدن به درياي نيل و درنورديدن كوهها و دشت ها،به بياباني رسيد باريگ                
هاي خشك در آنجا كوهي مينارنگ با بوي مشك از سنگ خاره كه رود نيل به شكل عمود از آن                     

 العبور كه هر گاه كسي به چنگال و ناخن بر فراز آن پشته ي             كوهي صعب .فرو مي ريخت،پديد آمد   
خاردار مي رفت،ناگهان قهقهه اي مي زد و به سان مرغ به پرواز در مي آمد و به پـشت كـوه مـي                      

افراد بسياري چنين مي كردند و هيچ كدام بـاز نگـشته بودنـد،آن چنـان كـه          .رفت و ناپديد مي شد    
:  ديدندكوه تاج و تخت مي .  گويي در پشت 

بز بــا بــــوي مـشـك  بلنديگهي ســشك         پـديـد آمـد از دامـنِ ريــگ خ

...ون سـبــز مـينا بـه رنـگبر آورده چـگ          ر در كمـتر كوهي از خـاره سنكم

اي هــا بـــود كــندكـه از رفتـنش پـد      شته بر راه آن بـود تنـي پــيـكـ...
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ـنگـال و مـشت  بـرانداختي جـــان به چت       ي كـــاو بر آن پشتة خـارپشـسك

وي خــــود را در انـداخــتــي             از آن سـتي     ـراو تـاخزدي قهـقهه چــون بـ

)  178-1376،177نظامي،شرفنامه(

كوه بلند با سنگ هاي شگفت   1-3

رستان به راهي تاريك ،صعب العبور و پر از خار و سنگ خاره رسـيد                  اسكندر پس از ده سر پ     
كه به كوهي بلند منتهي مي شد ،عزم رفتن به كوه را كرد اما چون لشكريان خواستند به سمت آن                
كوه بروند،از بس سنگ هايي تيز و سخت در آنجا بود سم سـتوران خراشـيده گـشت و بـه سـتوه                       

و و گورخر چرمي براي سم ستوران بسازند،چند نفـراز فراشـان يـك        آمدند،فرمان داد تا از پوست گا     
سم ستوران به وسيله ي اين سـنگ        : مشت از آن سنگ ها را برداشته و به نزد شاه آوردند و گفتند             

به سختي توانستيم آنهارا از نعل چارپايان درآورديم و آنچنان سخت هـستند             .ها خراشيده شده است   
شاه بـا شمـشير تيـز    . را كوبيديم هيچ اثري نداشت و پوالد تكه تكه شدكه هرچه قدر با پوالد آنها   

با هر فلز و ابزاري كـه       .برآن سنگها كوبيد،شمشيرشاه نيز ريزريز شد و به سنگها هيچ آسيبي نرسيد           
):    سرب(خواستندآن سنگها را در هم شكنند نتوانستند به جز ارزيز 

ـان را گــزند ز بر شــدن بــود جـه اـ كوهــي بلــند     پـديدار شـــد تيــغ كــ

وه ج آمـــده تيـــــغ داران ستـ ز رنـــوه      بــرون بـــرد لشكر بــران تيغ كــ

ـودسم چـارپـايـان بـران سنـــگ سـتـي كه آن سنگ بود       يزي و سخــز تـ

اه چنــــد رفتــند نـــزديــك شـي  تنرّاش راه      از آنـان كــه بــودنــد فــ... 

شسـم سـتوران ازين اسـت ريـــ: كه ـش       يكــي مشت سنـگ آوريـدنــد پي

م ختيش ازان نـعــل بــر تافتـيـبه سـيم        وران ، درش يافتبــه نعـــلّ ســـت

ت لـختد پـاره ، پــوالد شــد لخـ نشخت      ـي كـوفتيمش بــه پــوالد سبسـ

شــير شــــد ريــــز ريـــز        نبــريد و شم    زد شــاه شـمشـيرِ تــيز              نگبـران سـ 
)  192:1376نظامي،اقبالنامه،(
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چشمه ها  و درياهاي شگفت انگيز -2

  در اسكندرنامه نظامي نيز چون شـاهنامه يكـي از عجـايبي كـه                :چشمه ي حيوان  -2-1
اسكندر به پـاس شكـست      . شود،چشمه ي حيوان است   كندر در سفرهاي خود با آنها روبه رو مي        اس

دادن روسيان با خردمندان به بزم و نشاط مي نشيند،در ميان انجمن پيرمردي خردمنـد اسـكندر را                  
اگـر مـي    :ازچشمه اي باخبر مي سازد كه با نوشيدن آب آن مي تواند به حيات جاودانه دسـت يابـد                  

مري طوالني بدست آوري بايد به سراغ چشمه اي بروي كه در حجاب تاريكي، زير قطب            خواهي ع 
:     شمال قرار دارد  

اك از آبِ زالل     در او چـشمه اي پال           حجابـيـست در زيـر قـطبِ شم

وان از آرامِ او  ـــروان آب حــيـــد نـــامِ او      حـجابـي كه ظلمات ش

)  500:1376ظامي،شرفنامه،ن (

   اسكندر به همراه گروهي از جوانان لشكر بدون راهبر و راهنما در پي يافتن آب حيات به راه         
پس ازيـك مـاه بـه شـمال رسـيدند ،جـايي كـه گـذرگاه خورشـيد در آن دگرگـون بـود و                       .افتادند

ـ                   ل سـايه تيـره ي      طلوع،غروب و روشنايي خورشيد در عالم خواب و خيال هم نبـود و هـوا بـه دلي
از يك سو سياهي ِبيش از حد و از سوي ديگر دريايي ژرف راه عبور و گـذر                  .زمين،تاريك گشته بود  

راهنماي راه از طرف خط استوا به سمت قطب رفت و هرچه دورتر مي شد،روشني كـم                 .را بسته بود  
 چـاره   شـاه پرسـيد كـه     .مي گشت تا به جايي رسيدند كه ديگر روشـنايي بـه كلـي ناپديـد گرديـد                 

چيست؟چگونه مي توان از اين تاريكي خارج شد؟همه براي رفتن در ظلمـات و خـارج شـدن از آن              
.درصدد چاره جويي برآمدند

واب يــالي بــه خـ نـديدنـد بيش از خـتاب          ـه جـايي رسـيدند كــز آفبـ

مـــود  اهـي سياست نـحـجــاب سـيود        يـن از هــــوا روشنايي ربـزمـ

اي ژرفدگـر ســو گـذر بــست دريـو سـياهي بـراندود حـرف        زيك س

ند ه يـك ســو ز پـرگـارِ چـــرخِ بـل بد       رد ره رهـّبرِ هوشـمنـمي بــهـ
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ديــــد كه يكــباره شد روشـني نـا پـد         ايي رسيــ تـا گذرگه به جنينچ

)502:همان(

با پا گذاشتن در ظلمات،خضر نيز به عنوان راهنما همراه اسكندر همسفر مـي شـود و در ايـن                    
سفرخضرچشمه ي حيوان را مي يابد ،چشمه اي سيم رنگ كه به جاي آب،گويي نور از آن تراوش                   

ارد نوري كه مانند آن را هيچ گوهري ند       .مي كرد همچون ستاره در صبح زود و ماه ناكاسته در شب           
هم مي توان آن را آتش خواند به سـبب داشـتن نـور و تـابش بـي نظيـرش و هـم آب بـه سـبب            

:  جانبخشي ،صفا و زالليش 

گچو سيمي كـه پـــااليـد از نـاف سند آمــد آن چشـمة سـيـم رنـگ    پـديـــ

ور بــود، هـــم چشـــمة نـر بـود وگـشمه ،كه آن زيـن سـخن دور بـود           نـه چ

اه ود اگــر صبـــح باشــد پگـان بــــاره چـــگـونــه بـــود صحبـگاه؟        چنـ       ست

ر مـه بــه افــزون بــودسـته چـون بـود ؟       چــنان بـود اگب مـاه نـاكــا       بــه شـ

يـرــفـلوجِ پـت مچــو سيــماب بر دسك دم آرام گــــير               ز جـنبش نَـبـــد يـ

وان خـواند يعـني ، هم آب      هم آتش تــيـد ز هـر جــوهر آن نــور و تــاب      ا       نيــ

)   509:همان (

   امــا  نكتــه ي شــگفت انگيــز ديگــر در ايــن داســتان ايــن اســت كــه آب حيــات عــالوه  
بر اساس داستانِ روميان كهن،الياس پيامبر نيـز        .ت مرده ديگر را هم زنده مي سازد       برانسان،موجودا

آنها در كنار چشمه فرود مي آيند و بساط سفره را مـي گـشايند كـه از                  .در اين سفرهمراه خضر بود    
دست يكي از آنها ماهي خشكي به درون آب مي افتد،چون قصد برداشتن ماهي از آب كردند،ماهي        

امرعجيـب و   :ن امر باعث شد تا آنها چشمه ي آب حيات را بيابند اما به گفته ي نظـامي                 اي.زنده بود 
!                                                                                       شگفت آن است كه ماهيِ مرده چگونه قصدآب حيات كرد و از روي نان به داخـل چـشمه افتـاد؟                    

ه بــر چشــمة زنــدگـي ره نـــمود     كـــود        دران مـاهــي مـرده بـگفتيشـ... 

)           511:1376نظامي،شرفنامه، (
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  خضر به آب حيات دست مي يابد و سر وتن خود را در آن مي شويد اما اسكندر پس از چهل                 
.  مات باز مي گردد روز تالش براي دست يابي بدان ناكام مي ماند و نااميد از همان راه ظل

چشمه هاي سيماب گون                 -2-2

در سرزمين حد شمال،اسكندر به جايي مي رسد كه آب و خاك آن زمين گـويي دو قـسمت    
 آن از شدت گرما و حرارت مي توانـست          قسمت آبش سيماب و قسمت خاكش سيم،نه بر خاك        :بود

نشست و نه از آب آن به علت وجودسيماب مي توانست نوشـيد و هرچـشمه اي كـه در آنجـا بـود            
،سيماب از آن تراوش مي كرد و هر گاه آب آرام و راكد بود،آبِ آن قابلِ شُرب بـود و هـر گـاه بـه                   

:ده بودجوش و خروش مي آمد ،آبش غيرِقابلِ شُرب مي شد و هالك كنن

ودي مــالل  در آب زالل               ز ســـيماب كـــس را نبـودي چـــو شـورش نبـــــ

يماب، زير  كه آب از زبـــر بـــود و ســ بــخـوردنـــــدي آن آبــــها را دلـير              

ـس   نـخوردنـــدي آن آب را هـــيچ كپس           پيش و دي چـو شـورش در آب آمـ

ـسي       نـمانــدي درو زنــــدگـــاني بـاه غـــفلـت كـسي             ر خـــوردي از ر وگـ

)223:1376نظامي،اقبالنامه،(

)     چشمة گرم ( لّق  بحر مع-2-3

  شاه در سفرهاي خود به سرزمين هاي مختلـف بـه دريـايي ژرف و شـگفت مـي رسـد كـه                   
مي خواندند،بحر محيط كه آب آن معلق وآفتاب پس از غروب هـم درآن              »اوقيانوس«يونانيان آن را  

 درآن  آسمان هر شبانروز يكبارهنگام غروب كه خورشيد از چـشم دور اسـت،            .پيدا و قابل رؤيت بود    
:است »چشمة گرم «دريا با خورشيد نورافكن مي شد وآب را گرم مي كرد و به همين دليل نامش

لَّق بــــُـود آبِ دريــــا مـــــدام   معـر كــو را محــيط اســـت نامدران بحـ

هان نــس عـطــــف آن آب گــرددپـجهــان           ورشــيد پـوشد جمال از چــو خ

د پــرَندپـــرگــارِ آن بحـــر پـــوشز بـــه وقـــت رحـــيل، آفتابِ بـلنـــد            
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وج او  تـــوان ديــدنـــش در پــتسِ مـاوجِ او            ر آرد از عــلَم چــــون بـــته زيـ

)                  173-1376:172همان، (

 طربناك   *1مرقشيشاي-3

دور از خانـه ي ايـن آب سـاحلي اسـت بـا              :شاه در درياي معلّق،از شگفتي ديگري آگاه گرديد       
سنگهاي رنگيني چون مرقشيشاي زر، هركدام داراي وزني سنگين به اندازه ي يك من و بيـشتر از   

هنگامي كه آدمي در آن سنگها بنگرد،ناخودآگاه آنقدر مي خنددكه هالك مي شود لـيكن  .آن دارند 
مـي  » پهنـة جـانگزا   «از مثقال آن كم باشد،اين خاصيت را ندارد و بدين سـبب آن بيابـان را               هرچه  
:     خوانند

اه ه ازرق و ســـرخ و زرد وسيهــمــبسـي سنـگ رنگين دران مـوجـگاه                   

تر و بيـشــو مــَن كمــتري و د مـنـفروزنــده چـــون مـرقـشيــشاي زر                   

رَّمية آدمــــي                    بـــخـــندد ز بس شـادي و خُـنــد درو دنـــــدچـــو بي

ان  و زان خُـرَّمـي جــان دهـد در زمـان                    همــان ديـــدن و دادن جـان هم

)           175-1376،174نظامي،اقبالنامه، (

ه تبت     خاك زعفران گون-4

   هنگامي كه اسكندر با لشكرش به اوجِ تبت رسيد،بي اختيار لشكريانش به خنده درآمدند،شاه    
كـه علـت    :شگفت زده  شد  و پرسيد در جايي كه بايد گريست،سبب اين خنده چيست؟پاسخ دادند                 

:آن است كه خاك اين سرزمين همچون زعفران بي سبب خنده آوراست

اك                                    نــه خـاك              كنــد مرد را بــي سـبب خــنده نــن گـوايـن زعفـرانمودنــد ك

)   1376:366نظامي،شرفنامه، (

اسكندر،عزم رفتن به چاهي مي كند كه كيخسرو در آن ناپديد       : چاه آتشين غار كيخسرو     
شـاه و  .راه را صـعب العبـور سـاخته بـود         اطراف غار از سنگ خارا و خار انباشـته شـده و             .شده است 

آتشي از درون غار به بيرون شـعله كـشيد و هـر    .سپاهش به سختي توانستند خود را به غار برسانند        
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كسي را كه مي خواست وارد غارشود، مـي سـوزاند و بـدين سـبب مـانع رفـتن بـه درون غـارمي                         
 نگريست و بسيار كوشيد تـا حقيقـت را   فرزانه درون غار را.اسكندر رازِ شرار را از فرزانه جويا شد .شد

چاهي ژرف را ديد كه آتشي .بيابد اما راه به جايي نبرد،طنابي به كمر خود بست و به درون غار رفت            
آن چـاه ، كـان    .مشتعل با نوري شگرف و شعله هايي كه اطراف آن پراگنده بود از آن بر مي تابيـد                 

:گوگرد بود 

گرف كه مـتي تـافت زان چاه نوري شدــيـد ژرف             ي درو فـــروزنـده چـاهـ

...وي آن ره نـبود  كـه جــويـنده را سـبـــــود ه ن  از آن روشنايي كتس آگــ

وگـرد بـود چــو ديـتد انـدرو ، كـانِ گود     پــراگـنده ني ، آتـشـي گــرد بـ... 

وخه ســت                            ز گـــوگـرد او گـرد او سـرو كــانِ گـــوگـرد افروخته ســتت          د

) 337:1376همان، (

اشياء شگفت انگيز داستان اسكندر در شـاهنامه فردوسـي و  اسـكندر نامـه                
نظامي 

جام سحرآميز كيد -1

درشاهنامه تنها از يك شيء شگفت انگيز در پادشاهي اسكندر سخن رفته است كه آن هـم              
 هندي را به فرمانبرداري خود خواند ،كيد ضمن         هنگامي كه اسكندر كيد   .جام كيد،پادشاه قُنُّوج است   

پذيرفتن اين پيشنهاد در نامه اي به اسكندر از چهار چيز كه در جهان خاص اوست ،سخن گفتـه و                    
يكي از آنها جامي است كه آب آن نه بر اثر آفتاب و گرمـا و نـه از   .آنها را به اسكندر هديه مي دهد     

:     آشاميدن كاستي مي گرفت 

اب  انــدراوريــزي آب             نـه زآتـش شــود كــم ، نه ز آفـتـــدح كــهارم قچه

ن آبـرويزخــــوردن نگـــيرد كـمـي آب اوي             بـــديــن چيـــزها راسـت ك

)167-166،ب16،ص7،ج1387فردوسي، (
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ه آن را جام شـراب خوانـده          در اسكندرنامه نظامي نيز از اين جام سخن رفته با اين تفاوت ك            
: ساغري از ياقوت كه شراب آن از خوردن كم نمي شود:است 

زو كــم نگردد بـــه خـوردن شــراب   كـاقـوت نـاب  دويـــم نـــوش جامـي ز ي

)  356:1376نظامي،شرفنامه، (

) ساز دو نسبته ي افالطون ( اغاني 

 اسكندرنامه نظامي از آن سخن رفته،سازي است به نام             از ديگر اشياء شگفت انگيزي كه در      
ساز افالطون دو نسبته است و چون يك نسبت آن را بنوازد همه   .اغاني كه متعلق به افالطون است     

ي موجودات و آدميان به خواب روند و بي هوش شوند و چـون نـسبت ديگـر آن را بنـوازد همـان                
:وده و به خروش وهوش درمي آوردموجودات و آدميان به خواب رفته را بيدار نم

احب نــياز ــراز                   بـــه تعليم او گــشت صرف فــالطون چـو دانست كان س

دـ شد، خطي گـرد خود دركشيد                    نوا ساخت تــا نسـبت آمـد پـديــبـرون

گ رگــار تنــان خـط كشيدنـد پـرروي صـــحرا ز گــور و پــلـــنگ                   بـ

*2ش ـــش                   نهـادنـد ســـر بـر خـط منـدلــبت اولّــه بيهوشـي از نســـبـ

وش نوايـي دگربـاره بــرزد چــو نـوش                    كارسـطوي دانــا تـهي شـد ز ه

ــز    دد و دام را كـتـرد بيــــدار مـغــه يك راه نغز             چـو بيهـوش بـود او ، بـ

ون درخشش بخـش                  كارسطو ز جا جـَست همچودگـر بــاره زد نـسبت هـ

)  91:1376نظامي،اقبالنامه، (

انگشتري شگفت انگيز

   در حكايــت انگــشتري و شــبان اســكندرنامه، شــباني از وادي ژرفــي كــه در آن بــه ســبب 
درون گـودالي در آن  .كافته شده و طلسمي از زير خاك پديدار گشته بود مـي گذشـت    زلزله،زمين ش 

وادي،ستوري مسين را ديد كه بر پهلوي آن رخنه اي همجون غار كه آب در بيابان ايجاد كند،پيـدا        
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به مدد نورخورشيد درآن رخنه نگريست،مرده ي كهنسالي را ديد كه همچون روز نخست بدونِ               .بود
چون نيك نگريست بر انگشت آن انگـشتري از زر يـا چيـزي    .ر در آن باقي مانده بود سرِ مويي تغيي  

ــبيه آن ديــــد كــــه نگينــــي درخــــشنده داشــــت       )                                                                                                                          94:1376نظامي،اقبالنامــــه،. ( شــ
چون صاحب گله شـرحِ حـال   . انگشتر را برداشته و براي دانستن عيار آن به سراغ صاحب گله رفت      

صاحب گله در عجب ماند و .وي را پرسيد،شبان جواب نداده، غيب شد و در هنگام شب ظاهر گشت   
ده شـده   فرياد زد كه اين افسون غيب و ظاهر شدن را ازكه آموخته اي؟شبان كه خود نيز شگفت ز                 

بود،چند بار انگشتر را در انگشت خود چرخاند و دانست كه درهنگام گفت و شنيد با صاحب گله بـا                     
مـي چرخانـد   )كـف دسـت  (پيدا مي شد و چون به پـائين )پشت دست   (چرخاندن نگين به سمت باال    

:،پنهان مي گشت و اين اثر از آنِ انگشتري است 

ه دسـت ه خاتم همي كـرد بـازي بــ          بـچـنان بـود كان مــرد خـاتم پرســت      

رد زيـــرنگين دان او را چـه زود و چـــه ديـــر               گهي كــرد بـاال ، گــهي كــ

ود آشكـــار   شبـان پيــش بيــننده بـــرار             نگين تـا بــه بــاال گــرفـــتي قـ

ـدي ته ز بيننـــده پنـهـان شـشــبانـتدي               ــو ســوي كف دست گـردان شچ

 ـــد حســاب              نهــادي در حــجــابداشـته دارنـــده را كـنگـين را چــنان ب

)        95:1376نظامي،اقبالنامه ، ( 

نتيجه 
فردوسي بيشتر به وسعت دادن دامنه ي پادشـاهي         .نظير بنده ي آز و خودكامه از وي ياد شده است          

ا و امپراتوري اسكندر پرداخته است اما به نظر مي رسد كه نظامي در اسكندر نامه كوشيده است تا ب               
دل و آرماني جلوه ، قهرماني ايده آل و عامه پسند و حاكمي عا    قدرت خيال شخصيت داستان خود را     

دهد كه به زيارت كعبه مي رود و به عنوان يك پيغمبر در سفرهاي خـود بـه هـدايت اقـوام ملـل                        
داستان اسكندر در شعر نظامي هر چنـد بـا عجايـب و شـگفتي هـاي بـسياري                   .مختلف مي پردازد  

يـر واقعـي   آميخته شده كه ظاهراً بر جذابيت آن افزدوه است ولي در بسياري موارد اغراق آميـز و غ       
  ملل مختلـف و موجـودات ،         مواجه شدن اسكندر در مسير سفرهايش با اقوام عجيب الخلقه         .است  

، عناصر طبيعي و اشياء شگفت انگيز در دو منظومه ي اسـكندرنامه و شـاهنامه اختالفـاتي                  جانوران
ژگـي هـاي    ج در كنار بيان وي    مثالً در توصيف يأجوج و مأجو     . بارز و شباهت هايي اندك با هم دارد       
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، تنها ويژگي مشابهي كه هر دو شاعر براي آنها ذكر كرده اند؛ زاييدن هزاران بچـه توسـط                   متفاوت
عالوه بر اين داستانِ رفـتن اسـكندر بـه آب حيـات             . جنس ماده ي اين ديوان شگفت انگيز است         

حـضور خـضر در   .فردوسي اين داستان را به طور خيلي فشرده و مختـصر بيـان كـرده اسـت           .است  
اهنامه آني است و داستان با اشاره به جدا شدن اسكندر و خـضر از يكـديگر بـر سـر دو راهـي و               ش

يافتن آب حيات توسط خضر و شستن سر وتن خود در آن و برگشتن اسكندر به روشنايي به اتمـام                    
مي رسد اما نظامي با تفضيلي تمام به روايت اين ماجرا مي پردازد و به گـم شـدن اسـكندر حـدود                  

پس از آن با به صحنه آوردن هاتف و سخنان عبرت آميز آن ،              .وز در ظلمات اشاره مي كند       چهل ر 
جام كيد نيز يكي ديگر از      .بهانه مي جويد تا بر خالف فردوسي، مقام فوق بشري به اسكندر ببخشد            

موارد شگفتي بيني اسكندر است كه در هر دو منظومه آمده است با اين تفاوت كـه فردوسـي آن را    
.آب و نظامي ساغر شراب مي خواندجام 

پي نوشت ها

سولفور طبيعي سفيد رنگ آهن است و بـدين جهـت آن را پيريـت               .سنگ سخت : مرقشيشا  .1
به علت سختي جالب توجـه و رنـگ سـفيدش در جـواهر سـازي مـورد اسـتعمال            .سفيد نيز گويند    

.           در طـــــب قـــــديم آن را در ســـــرمه و داروهـــــاي چـــــشم مـــــي كردنـــــد .اســـــت
)      دهخدا،ذيل واژه(

منابع

قرآن كريم -1

شركت چاپ و انتـشارات  : ؛چاپ اول، تهران  تحليل آثار نظامي  )1369(احمد نژاد ، كامل   -2
.علمي 

رسـتم و اسـفنديار در       (داسـتان داسـتان هـا     )1380(اسالمي ندوشن ، محمد علـي     -3
.                            ؛ چاپ هفتم، انتشارات آثار ) شاهنامه

؛ زندگي و مرگ پهلوانان در شـاهنامه ؛ چـاپ پـنجم ،               )1369(-----------------4
.                                        مؤسسه دستان : تهران 
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ــوعلي-5 ــاريخ بلعمي،تــصحيح محمــدتقي بهــار ) 1380(بلعمي،اب ــه كوشــش ت ،ب
. انتشارات زوار:تهرانچاپ اول،محمدپروين گنابادي؛

بـه كوشـش علـي اكبـر     ،تاريخ بيهقي)1350(اجه ابوالفضل محمد بن حسين  خوبيهقي،-6
.                      تهرانچاپ دوم،فياض؛

.مؤسسه لغت نامه دهخدا:  تهران ،لغت نامه)1385(دهخدا، علي اكبر-7

ــسايي،-8 ــتگار فـ ــصوررسـ ــي )1383(منـ ــاطيرپيكرگردانـ ــاپ اول ، ،در اسـ   چـ
.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:تهران

: ؛چـاپ اول،جلـد اول،تهـران    قلمرو ادبيات حماسي ايـران )1381(رزمجو ،حـسين  -9
.انتشارات سخن گستر

،خمـسه  نقدتطبيقي اديان دراساطيردرشاهنامه فردوسـي    )1382(زمردي،حميرا-10
انتشارات زوار :تهرانطيرعطار،نظامي ومنطق ال

شـركت  : ؛ چـاپ چهـارم ، تهـران         از رنگ گل تا رنج خـار      )1383(قدمعلي،  سرّامي-11
.انتشارات علمي و فرهنگي

افسانة آب حيات در اسكندرنامة نظامي و روايـات  «) 1378(سركاراتي ، بهمن  -12
مجموعه مقاالت كنگره بين المللي بزرگداشت نهمين سدة تولد حكـيم نظـامي             ؛  »ديگر اسكندر 

 .    132 تا 62گنجوي، مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ،تهران ،صص 

انتشارات فرهنـگ   :  ؛ چاپ اول ، تهران      ادبيات فارسي  فرهنگ) 1387(شريفي، محمد -13
.نشر نو

انتـشارات اميـر    : تهران ؛چاپ هشتم ،   سرايي در ايران  حماسه  )1387(صفا، ذبيح اهللا  -14
.كبير

: ؛چاپ پـنجم، تهـران    )خالصه جلد اول و دوم       (تاريخ ادبيات ايران  )1368(-------15
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*مهال سعيديان

ر شاهنامه در شعر مجذوب تبريزيتجلّي اساطي

چكيده
شايان ذكر اسـت كـه      . تصحيح نسخه هاي خطّي يكي از ارزنده ترين پژوهشهاي علمي است          

الهيات، طب، رياضيات، نجـوم، ادبيـات       : تصحيح نسخ خطّي در زمينه ها و دانشهاي گوناگون نظير         
ت اسـت، كارنامـة دانـشمندان و        نسخه هاي خطّي عالوه بر آنكه هويت نامة هر ملّ         . رايج است ... و

نسخة خطّي ديوان ميرزا شرف الدين محمد مجذوب تبريـزي          . متفكران هر سرزمين نيز  مي باشد      
يكي از آثار فاخر و گرانبهاي ما ايرانيان است كه الزم است به تصحيح آن همت گمارده شـود، تـا                     

ي، آشكار و ارائه گردد و از طـرف         نقش و جايگاه ويژة اين شاعر به دوستداران فرهنگ و ادب فارس           
مجـذوب  . ديگر مجموعه اشعار وي مورد نقد و بررسي اهل شعر و ادب و سخن سنجان قرار گيـرد                 

غـزل، قـصيده،    : وي در قالبهـاي     . تبريزي از شاعران نيمة دوم سدة يازدهم هجري قمـري اسـت           
 مثنـوي   -2 ديـوان اشـعار      -1: آثـار وي عبارتنـد از       . طبع آزمايي كرده است   ... رباعي، ترجيع بند و   

مجذوب تبريزي از شخصيت هـاي اسـاطيري        .  مسلك النجات  -4 شاهراه نجات    -3خزاين الفوايد   
گاهي از جمشيد و شوكت و      . شاهنامه در پرورش موضوع، انديشه ها و افكار خويش بهره مي گيرد           

ي، هفتخـوان و    بزمش سخن مي راند و زماني از پسران فريدون و گـاهي از رسـتم و بـزم،  دالور                   
نيز در شـعر  ... احوال كيقباد، كي كاووس، كيخسرو، بيژن و      . عشق او به تهمينه داد سخن مي دهد       
.مجذوب به اختصار بازتاب يافته است

فردوسي، شاهنامه، اساطير، مجذوب تبريزي، ديوان شعر : هاكليد واژه

مقدمه 
ــان بيت كــه او گفـت و رسـت     شــــادي فردوســي طوســـي كـنم             ذكـر هم

)97ص. ديوان مجذوب(
اسطوره يكي از مهمترين مباحث شاهنامه شناسي را تشكيل مي دهد ولي كمتـر مـورد توجـه               

شناخت مباحث اساطيري شاهنامه مستلزم توجه به دوران قبل از اسـالم و ايـران               . قرار گرفته است  

�  دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان دانشجوي كارشناسي ارشد
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ي اسطوره و اسـاطير فرهنـگ ايرانـي در شـاهنامه            مهمترين مبحث شاهنامه تجلّ   . باستان نيز است  
است كه بايد از ديدگاه علم اسطوره شناسي كه شاخه اي از علم انـسان شناسـي فرهنگـي اسـت،                     

مهمترين چيزي كه در شاهنامه به چشم مي خورد تجلّـي اسـطوره در          . مورد توجه عميق قرار گيرد    
البته اين اسطوره را در آثار داستاني    . استشعر است كه در شاهنامه به زيباترين حالت توصيف شده           

اسطوره ها در بر دارندة نوعي جهان بينـي و ايـدئولوژي         . و هنري و حتّي نقاشي نيز مي توان يافت        
مردم باستان است كه در منظر مردمان آن دوران حرمت و قداست ويـژه اي داشـته اسـت و بـشر                      

كرده است، بنابر اين هر چه به زمان گذشـته  جريان زندگي خود را بر اساس اين اساطير تنظيم مي   
بر گرديم، اسطوره ها عظمت و شكوه بيشتري دارند، اما همان طوري كه هـر جامعـه اي در طـول        
تاريخ خود دچار تغيير و تحول گوناگون مي گردد، اسطوره ها نيز بـر اثـر گذشـت زمـان دگرگـون                     

 براي مجهوالت ذهني محـيط اطـراف خـود    گرديده اند و به همان اندازه اي كه بشر توانسته است       
در نتيجه بر اثـر ايـن       . پاسخ مناسبي بيابد، به همان اندازه دايرة اسطوره هاي او تنگ تر شده است             

عمل ممكن است كه بعضي از خدايان اساطيري در رديف پهلوانان حماسي قـرار گيرنـد يـا اينكـه                    
دسـت بدهنـد و بـه قلمـرو افـسانه وارد      برخي از موضوعات اساطيري خاستگاه و قداست خود را از     

به همين جهت اگر به گذشتة اساطيري قهرمـاني كـه در ذهـن و ادب ملّـت مـا زنـده انـد                        . شوند
بـه  . برگرديم، مي بينيم كه اكثر روايت ها در خصوص اين افراد دچار تغيير و تحول گرديـده اسـت          

از جمله به شخصيت  جمـشيد       . عنوان مثال به شخصيتهاي شاهنامة فردوسي مي توان اشاره نمود         
بـراي درك   «. در اين روايت ها مي توان اشاره كرد كه در جاي خود تجزيه و تحليـل خواهـد شـد                   

تأثير و نفوذ شاهنامه در ادبيات و فرهنگ ايراني بخصوص بايد توجه داشته باشيم كه شخـصيتهاي      
تواند نماينـدة تـأثّر همـه جانبـه و          تحت تأثير شاهنامه  و عناصر آن قرار داشته اند كه تأثّر آن مي               

از جمله مهم ترين شخصيت هاي اساطيري شاهنامه       ) 74: 1369مرتضوي،  . (»وسيع فرهنگي باشد  
ــد از        ــت عبارتن ــده اس ــنعكس ش ــزي م ــذوب تبري ــوان مج ــا در دي ــي از آنه ــضاً برخ ــه بع :                          ك

بوده است و در شاهنامه ادعاي خدايي       كه در اصل به خورشيدي و درخشندگي معروف         :  جمشيد -1
مي كند و غرورش ماية سرشكستگي اوست                                                                                                                             

 او را در جعبـه اي  در اساطير زردشتي به اين صورت وصف شده كـه پـس از تولّـد           :  كيقباد -2
وقتي از آب گرفتند، به پادشاهي رسيد، شاهنامه نيز از روايت زردشتي            . گذاشتند و در آب رها كردند     

.                                        بهره رفته است
. نام دارد و به آيين هاي قرباني مربوط اسـت         ) كاوي اوشنس (در اساطير ودايي    :  كيكاووس -3

ا شخصيتي پرهيزگار و راستكار است، اما در اساطير شاهنامه شهرياري نابخرد و سـتمكار          او در اوست  
.                                                 است
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قهرمان ملّي ايرانيان است ، در باور و شعر فردوسي، وي انـسان كامـل اسـت كـه           :  رستم   -4
 شاهنامه مهمتـرين نقـش را از روزگـار منـوچهر            رستم در . داراي برترين ويژگي هاي انساني است     
.                                                                                   پيشدادي تا بهمن كياني بر عهده دارد

واپسين شخصيت مهم اساطيري اوستا و شاهنامه است كـه در ايـن مقالـه نيـز                 :  كيخسرو -5
نحوة كار در اين مقاله بـه ايـن صـورت اسـت كـه نـسخة خطـي             . د گرفت مورد بررسي قرار خواه   

مجذوب تبريزي به عنوان مرجع اصلي در نظر گرفته شده است و در ايـن زمينـه شخـصيت هـاي               
.                                         اساطيري شاهنامه  كه در ديوان اشعار وي بازتاب يافته است مورد بررسي قرار مي گيرد

پادشاهان پيشدادي                                                                                                                                                          
پيشداد . بودند) پيشداديان( خستين دودمان فرمانروا در تاريخ اساطيري و حماسي ايران زمين           ن

در شـاهنامة فردوسـي نخـستين پادشـاه         . مـي باشـد   ) اولين كسي كه قانون آورده است     ( به معني   
بود كه در متون اوستايي و باستاني نخستين انسان آريـايي و اولـين              ) كيومرس(پيشدادي كيومرث   

) مرديانه( رد كيومرث و نخستين زن نروا بوده و مطابق متون اساطيري بعد از اسالم نخستين مفرما
ضـحاك تـازي بعـد از آنكـه     . بعد از او به ترتيب هوشنگ و جمشيد به جهانـداري مـي رسـند        . بود

. جمشيد را شكست مي دهد، مدتي به ايران حكومت مي كند و فرزندان جمشيد را اسير مي نمايـد                  
بعد از زنداني شدن ضحاك در دماوند كـوه، فريـدون،   .  دچار قيام كاوة آهنگر و فريدون مي شود   اما

بعـد از زوال پيـشداديان يكـي از         . منوچهر، نوذر، زاب و گرشاسب به فرمانروايي و سرداري رسيدند         
نوادگان منوچهر به نام كيقباد به كمك رستم، قهرمان داسـتان هـاي حماسـي ايـران، فرمـانروايي      

در ديوان مجذوب تبريزي نيز از ميان پادشاهان پيشدادي، فقـط  .خاندان كيان را پايه ريزي مي كند    
.                                                                                                               از جمشيد سخن به ميان آمده است

جمشيـد
مي درخشيد، به جمشيد به معنـي       ) شيد  ( اه پيشدادي، چون رويش مانند      فرزند تهمورث، پادش  

جمشيد در حقيقت اسم ديگري از مهر است و او را بايـد تجلّـي ديگـري از        «. درخشنده معروف شد  
)        .97: 1376شميسا، .(»مراد قدما هم از آيين جمشيد، خورشيد پرستي بود. مهر دانست

 ويژگي اساطيري شخصيت جمشيد
اگر كيومرث را به عنوان پيش نمونة انسان يا غـول نخـستين، و هوشـنگ و تهمـورث را بـه                      

نخستين عنوان نخستين انسان و نخستين شاه قوم سكايي بدانيم كه وارد اساطير ايران شده اند، به 
انسان باز مانده از عصر هند و ايراني، يعني جمشيد مي رسيم كه جهت روشن شدن بيشتر موضوع                  

.                           به بررسي ويژگي هاي شخصيت او از ديدگاه اساطير مي پردازيم
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كه به وسيلة آن جمشيد مـي توانـست وقـايع هفـت اقلـيم را در آن                  ) جام گيتي نما    (جام جم   
اين جام بعدها به كيخسرو و دارا رسيد اما زماني رسـيد كـه جمـشيد از بـادة              . يند، در زمان او بود    بب

قدرت سرمست شد و طوري كبر و غرور بر او چيره شد كه خود را جهان آفرين خوانـد و مـوردقهر                    
:                                                                    الهي قرار گرفت

هر چند بيرون از ميم از مرگ غافل نيستم      
جامي كه بر سر مي كشم يادي هم از جم مي كنم

)  210ص. ديوان مجذوب (
سير تحول شخصيت جمشيد 

او با فرّ يزداني و پرهيزي كـه داشـت          . جمشيد پس از مرگ پدر بر تخت شاهنشاهي نشست        «
مردم از دست كارهاي او به ستوه آمدنـد         . ار غرور شد  همه مردم را آرامش بخشيد اما باالخره او دچ        

و به ضحاك تازي پناه بردند و او را شاه ايران خواندند و سرانجام جمشيد به دست ضحاك تازي با                   
 )1387:179،رضا بيگي(» .او در اين هنگام هفتصد ساله بود. اره به دو نيم شد

 جمشيد پس از ساليان دراز خدمت به مردم، سقوط جمشيد در شاهنامه انگيزة خود بيني دارد؛      «
او نخستين شاه شاهنامه است كـه آز و خـودبيني           . گرفتار ديو آز مي گردد و مي پندارد كه خداست         

بر او چيره مي شود و خود را برتر از همه مي بيند؛ به عبارت ديگر صفت آدمي مي يابد، گنـاه مـي              
در اثر اين كار، نيك و بد كه تـا آن زمـان     . مي دهد كند  و در نتيجه فرّ شاهي و ايزدي را از دست             

»               .بود، اينك در ميان خود ايرانيان چنين است) ديوان( مبين درگيري ايرانيان با غير ايرانيان و 
 )161-1369:162،عباديان( 
در مورد مهر يا خدا بودن جمشيد در متون فارسي چنين مطرح شده اسـت كـه جمـشيد بـه                     «

تو : ( ابليس به جمشيد مي گويد    . واي ابليس دعوي خدايي كرده بود و سرانجام فرّه از او دور شد            اغ
خداي آسمان و زميني و تو خويشتن را همي نشناسي و تو به آسمان بودي و ايـن همـه خلـق تـو                      
آفريدي و به آسمان كار آسمان ها راست كردي و به زمين آمدي كه زمين نيـز راسـت كنـي و داد         

جم را اين گفتار اندر دل كـار كـرد و   ... ي و پس به آسمان شوي، خويشتن را فراموش كردي   گستر
من خداي آسمانم و به زمين آمده ام تا شما را كار راست كنم و چندين نعمت شما را بدادم و                : گفت

مرا به خدايي بپرسـتيد و مقـر   . دردمندي و مرگ و بيماري برداشتم و اكنون به آسمان خواهم رفت        
)99: 1376شميسا، (» .ويد كه من خدايمش

شاهنامه                                                                                                                               
چنيـن گفت بـا ســالخــورده مهــان              كـه جـز خـويشتـن را ندانم جهان    

)          64ب . 42ص . 1ج (
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چو اين گفته شــد فـرّ يـزدان از اوي               بگشت و جهان شد پر از گفت و گوي 
)          70ب . 43ص. 1ج (

ديوان مجذوب تبريزي                                                                                                        
گــر ز خـاك سـر جمشيـد بود ساغر ماي ما را چه غم از باد غـرور        شمع درويشـ

)                16 ص-ديوان (
كــه ايـن فتـنه نـه جـم گـذارد نه كـي بـــگــو فــاش و رســوا بــه آواز نـي        

)            344 ص -ديوان( 
ـاج كيخسرو ــد و تــ تـخـت جـمـشـيـمـــي بـكــش كـه مـي رود بــر بــاد        

)                 249 ص -ديوان(
 نگاه بر جم كن ـام و به عبرتـ بگيــر جاك         ه چشم تـو را تـا نبسته است به خزمان

 )                233 ص-ديوان(
ه يك عربده اش مجلس جم بر همـ كه بي چرخ          ز بد مستـمنشين غافل و آسـوده

)          130 ص-ديوان(  خورد 
وشه را به سلطنت جم نمي دهمـــ  اين گبسته ايم         مـا دل بـه جام و گوشة ميخانه 

)                 209 ص -ديوان (
بزم جم                                                                                                                                  

بادة گلكــون شود رونق فـزاي بزم جم             خيـزد از آيـينة دلـها غبـار اختالف 
)178 ص-ديوان( 

چون گرشاسب بمرد، .او اولين پادشاه كياني مي باشد. شاه ايران از نژاد فريدون است«:كيقباد  
اكنون ايران را شهي بايد از تخم كيان و موبـد او را         : زال بزرگان ايراني را فرا خواند و به آنان گفت         

)201: 1387رضابيگي، (»  شاهـي با فـرّ و بخت نشان داده است كه كيـقباد نام دارد
نام پدر كيقباد كه در متون عربي به غلط زاب          ( در كيانيان به نقل از دينوري آمده است كه          « 

در متون پهلوي و زو يا زاب       » اوزو« يا زاگ نوشته شده، با اسم زاب آخرين پادشاه پيشدادي يعني            
 پادشـاه پـيش   اشتباه شده است و به همين سبب است كه كيقباد را پسر) در آثار مؤلّفان عربي زبان  

)                                    194: 1369قريب، .( »از خود يعني زاب شمرده اند
او نيز نا آزموده بود    . قباد در سن شانزده سالگي كه مهتر بود، به رأي سوفراي بر تخت نشست             

ه راهنما نيـاز  و سردار سوفراي قباد را راهنما بود  تا وي بيست و سه ساله شد و پنداشت كه ديگر ب               
قباد پايتخت را از استخر به .»اكنون به شهر خودت شيراز، باز گرد« : به سوفراي پارسي گفت . ندارد

سوفراي به پارس رفت اما . وي خواست سوفراي را از پايتخت خود دور كند . تيسفون منتقل گردانيد  
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تنـد و از سـوفراي بـدگويي    فتنه جويان پيرامـون قبـاد را گرف       . هنوز در همه جاي ايران نفوذ داشت      
قباد فريب بدگويان را خورد و جانبازي هاي سوفراي . كردند و تا مي توانستند او را بد گمان ساختند   

قباد . را از ياد برد و فراموش كرد تاجي را كه بر سر دارد، او از دستبرد گرگهاي توراني رهانيده است  
اي را به زندان انداخت و تصميم مي گيـرد او را      بر آن شد كه سوفراي را از ميان بر دارد، وي سوفر           

!                                           بكشد تا شرّ بخوابد 
بد انديـش شاه جهـان كـشته شد             سر بخت بد خواه ، بر گشته شد

)                       35ص . 1ج . شاهنامه(
اي، دستور و راهنماي خود، آلـوده و خـود را گرفتـار             چنين شد كه قباد ، دست به خون سوفر        

ايرانيان از رفتار نامردانـة قبـاد بـا سـوفراي بـه خـشم آمدنـد و بـر وي           . باداَفره اين كار زشت كرد    
نـامردي در خـور     : پيام پرورشي شاهنامه، در سرگذشت قباد ايـن اسـت كـه مـي گويـد               «.دندشوري

. از او برخيـزد و رسـوا گـردد        ) رحمـت الهـي   (يزدان  شهريار چون نامردي كند فرّ      . شهرياران نيست 
ايرانيان باستاني، هر چند شهرياران نژاده  را گرامي مي داشتند، اما اگر يكي از آنان، از راه راست به         
در مي شد،  يا خدا را فراموش مي كرد، يا از اهريمن ياري مي جست و يا بد خـواه و بـد رأي مـي       

)                          278-280: 1372دارائي،(»قباد خود خويش را خوار كرد. ندشد، ديگربار بردبار او نمي شد
ديوان مجذوب تبريزي
 بتخت كيقباد و افسر سنجر كند بازي دست بلند او     تعجب نيست از گردون اگر

)259 ص -ديوان( 
ـــم ــبـــاد و مـسنـد جــاج قــ  از تـال گـــداش نـــنــــگ دارد       ــاقـبــ

)287 ص-ديوان( 
ه ره بسـت بر كيـقبــاد و پشـنگ ــ   كـهمـان منـزل است ايـن بيـابان تـنـگ     

)340 ص-ديوان(
ه شــد تـخـت قبــاد و افسر كي ـــ   چا جـام جـم كــن تـا بدانــي      ــنـظر بـ

)259 ص -ديوان( 
كيكاووس در شاهنامه چهره اي پر زير و        .  پسر كيقباد شاه ايران است     بزرگترين«:كيكاووس

بم دارد؛ رفتار و كردار وي به ندرت آميخته به ضد و نقيض است كه ويژة پادشـاهاني اسـت كـه از       
. او يك شاه خودكامه است كه از بلند پروازي بس بهره برده است            . دامن ناز به شهرياري مي رسند     

نة خيال است، بر عكس بلند پروازي، وي را به خطر كردن زندگي خـود و                در عين حال صاحب دام    
شخصيت كاووس نيز اگر چه در سير از اسـطوره          « ) 204: 1369عباديان،  ( » .حيات مردم مي دارد   

به حماسه طبعا تحول پذيرفته است، ليكن نگرش فردوسي به او بيشتر ناظر بر جنبـه هـاي منفـي                    
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. وس اسطورة شاه خدايي است كه بـر ديـو و دد فرمـان مـي رانـد                 كاو. شخصيتش در اساطير است   
مي نشيند و مـردم     ... سليماني است كه در بلنداي كوه البرز در هفت كاخ سيمين، زرين، پوالدين و             

فـرا  ( در اسـطوره نيـروي پـشتيبان عـالم مـاوراء          . فرتوت با طواف به گرد كاخ او نوجوان مي گردد         
سلد كه او فريب ديو را مي خورد و مـي كوشـد بـه قلمـرو قـدرت                   در لحظه اي از او مي گ      ) ايزدي

در اينجاسـت كـه شـاه       . افالك تجاوز كند و نيروي آسماني را نيز به زير مهميز قدرت خود بكشاند             
در حـالي كـه در شـاهنامه از همـان آغـاز، كـاووس               . ديو مي شـود   / خداي اسطوره تبديل به شاه      

 مي گردد كه جز خود و ارضاي هوس هاي حقير خويش          پادشاهي سبكسر، خودبين و مرموز تصوير     
پرواز به آسمان نمايانگر گسترة نيـروي خيـال او          )  15-16: 1369قريب،  (» به چيزي نمي انديشد   

.                      است
شاهنامه

اورد و بـر تخت بسـت اسـتوار ـــ بيـاز آن پــس عقـاب دالور چـهار         
ه اهريـمنـش بـرده بــد دل ز راهـكت كاووس شــاه         نشست از بر تخ

 سوي گوشت كردند هـر يك شتـابچو شد گرسنه تيـز پرّان عقــاب         
ون بابـر انـــدر افـراشــتندــ ز هامـز روي زمين تخـت بـر داشــتند          
ي گوشت كردند آهــنـگ و راي  سوبدان حد كه شان بود نـيرو بجاي         

  همي رفت تـا بــر رسـد بـر مــلكر فلـك        ـشنيدم كه كاووس شد بـ
  كه تا جنگ سازد بــه تيــر و كـمانآسمان         رــدگر گفت از آن رفت بـ

ر خـــرد راز ايــنـــ ندانــد بجــز پايـن           ونه اي هسـت آوازـــز هر گ
  چنين باشد آنكس كــه گيــردش آزبـاز          دنـد بسيـار و مـانـدندــريــپ

غمي گشت و پـرها بخــوي در نشاندنمانـد            رغ پرّنده نيروــا مــچــو ب
 كشـان بر زميـــن از هـوا تخت شـاه   سيـاه           د ز ابرــونســار گـشتنــنگ

 )153 ص2ج. شاهنامه ( 
ديوان مجذوب تبريزي

بلند مرتبه هرگز كسي به مكر نشد      به آسمان نتوانست رفت كي كاووس
 )159 ص-ديوان( 

از رودابه دختر مهراب كابلي و زال سام، از خانوادة گرشاسب، پسري زاده شد كـه او را                  :رستم
ي بوده و مردانش كـه هـر        خانوادة گرشاسب يكي از مهمترين خانواده هاي ايران       « . ناميدند) رستم(

يك پس از ديگري پهلوان اول بوده اند هم به زور بازو و هم بـه فرزانگـي شـهرت داشـته انـد، و                        
)292: 1369اسالمي ندوشن، (» قلمرو فرمانروايي آنها سيستان بوده است
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روي در  . به معني بالش و نمـو اسـت       ] رئود  [ بهر نخست از واژة     . نام رستم دو بهر مي باشد     «
كه به معنـي    ] رئود  [ رسي كه به معني چهره و صورت ظاهر است كه كلمة مذكور از ريشة فعل                فا

) تهمتن-(بهر دوم از واژة تهم است . از همين واژة رستن و روئيدن مي باشد     . باليدن است مي باشد   
ر چه بـسا د   . يعني كشيده باال و بزرگ تن و قوي پيكر        . بنابراين رستم درست به معني تهمتن است      

. رسـتم دو گـوهره بـود    .رستهم ضبط شده است كه به خوبي بهر دوم اسم محفوظ اسـت            : فرهنگها
مادرش، شاهزاده اي خوبروي، پاك نهاد و خداشناس بود و پدرش پهلـواني نيـك نـام، فرهيختـه،                   

از همان ابتدا سـتاره شناسـان ثمـرة پيونـد زال و           «) 91 :1372دارائي ،   (» .خداترس و ايران پرست   
رسـتم  «) .184: 1387رضا بيگـي،    (» .ه را فرزندي نيكو و نجات دهندة ايران زمين را دانستند          روداب

شور دلدادگي اين دو، برگهايي     . جهان پهلوان جاويد نام ايران ، ثمرة عشق آتشين رودابه و زال بود            
ني رسـتم عمـر طـوال     . از تاريخ ايران كهن را تسخير كرد و با شاهنامة فردوسي به جاودانگي رسيد             

( » .داشت و همواره مورد احترام شاهان بـود و سـر انجـام بـه دسـت شـغاد بـرادرش كـشته شـد                        
رستم جهان پهلوان، پور زال دستان، پور سام سوار، پـور نريمـان، پـشت و                )  184: 1387رضابيگي،

واري پناه ايرانيان، نمايندة فرّ و شكوه ايران باستان، به تن چاره جوي و به دل مهربان، نمونة بزرگـ              
. و شرف و افتخار، فدايي ايران، دوست فروتنان و درماندگان و دشمن دروغ و كژي و پيمان شكني                 

پيلتن، شير گير، شير خوي، ديو بند، خداوند رخش، يل شير اوژن، تاجبخش، بازوي ايـران،                . تهمتن
 نيكـو  اميد ايران، نويد ايران، سپهدار سپه كش، شير فش تندر بانگ آذرخش خشم، راسـت كـردار،                

.                                                                                                                         انديش، پيل رفتار و بر آورندة نهنگان ز درياي نيل بود
ديوان مجذوب تبريزي                                                          

د ـــم دستــان كنـــتـاشرابـت رستـبيـم اگــــر داري ز قاضـي  مي بنوش       
 )                          82 ص-ديوان(

جامي بده تا آگهت از جرأت رستم كنم    تخت كيان بر بادشد دوران جم ازياد شد      
)222صديوان(
:از جمله القاب رستم كه در ديوان مجذوب تبريزي ذكر گرديده است عبارتند از

 پور دستان-1
ستم زالپور دستان به در دخمه همين حرف نوشت      رستم زال جهان خورد و جهان ر

)185 ص-ديوان (
تهمتن-2
كه كام ازو نه تهمتن گرفت و نه كاووس وهر كش      مشو فريفتـة ايــن عـروس ش. 2/1

)159 ص-ديوان( 
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  مانند تهـــمتن ز درون ببر بيــــان را ة تيـغت جـگر خـصم شكــافــد   انديش. 2/2
)318 ص-ديوان(

 رستم زال-3
 كه كشته بر سر هم صد هزار رستم زال   و دوستـان وفا ز دهر مجوي      بــه زور حيــله

)186 ص-ديوان(
عشق رستم و تهمينه

اسب را به چرا رها كرد و خود كه خسته بود، در    . روزي جهان پهلوان رستم، از رخش پياده شد       
دند و اسـب را     شـيفتة زيبـايي آن شـ      . چند مرد سمنگاني، رخش را ديدنـد      . شكارگاه به خواب رفت   

براي يافتن آن، به راه افتاد و       . رستم چون بيدار شد، رخش را نديد، هراسان گرديد        . دزديدند و بردند  
رفت و رفت تا به سمنگان رسيد و ناگهان خويشتن را آن سـوي مـرز ايـران در          . پي اسب را گرفت   
ان باشد و زبان داد     شاه سمنگان پذيراي رستم شد و از وي خواست تا چندي مهم           . خاك بيگانه ديد  
بـا او   . به بارگـاه او در آمـد      . رستم به شوق اسب، دعوت شاه سمنگان را پذيرفت        . كه رخش را بيابد   

پاسي از شب گذشته بود كه در خوابگـاه، آهـسته بـاز         . هم پياله شد و مست از مي به خوابگاه رفت         
هان پهلوان شگفت زده نـام      ج. بنده اي شمع به دست، از در درآمد و به دنبال وي دختري زيبا             . شد

:                                                             و كام دختر را پرسيد
چنين داد پاسخ كه تهمينه ام         تو گويي كه از غم به دو نيمه ام

)175ص  .2ج. شاهنامه ( 
 گرفتة خود را بازگو كرد     پس مهر ريشه  . تهمينه نخست از زيبايي، پاكي،  و نژادگي خود دم زد          

از همان زمانها كه داستان هاي پهلـواني تـو را شـنيده ام،           . من ديري است كه شيفتة توأم     : و گفت 
آرزو داشتم از تخمة تو فرزندي داشته باشم، پسري پهلوان همانند تو، اكنون كه گذارت به سمنگان    

رستم بـه زيبـايي تهمينـه    . سليم تو باشمو به خانة ما افتاد، پيش تو آمدم تا اگر بخواهي، عاشقانه ت  
خيره ماند و از بي پروايي اوخوشش آمده بود و چون به پيدا شدن رخش هم اميدوار شد، ديگر جاي   

شاه سمنگان . درنگ نديد و موبد را به حضور خواست و او را نزد پدر تهمينه، به خواستگاري فرستاد   
بامـداد، چـون خواسـت عـروس را بـدرود      . سر بردرستم شبي را با تهمينه به      . هم بيدرنگ پذيرفت  

اگـر دختـر زادي، بـه       . ايـن گـوهر را نگهـدار      : گويد، مهره اي را در بازو داشت، به او سپرد و گفت           
گيسويش بياويز و اگر پسر آوردي به بازويش ببند تا نشاني از پـدر باشـدو آنگـاه تهمينـه را در بـر                   

تهمينه هم با ديدگاني اشكبار رستم را بـه         . رود گفت گرفت و بر سر و روي و موي او بوسه زد و بد            
در عين برخورداري از فرزانگـي،  . اكثر زنان شاهنامه نمونة بارز زن تمام عيار هستند      « . يزدان سپرد 

: 1369اسالمي ندوشن،   (» .بزرگ منشي و حتّي دليري از جوهر زنانه به نحو سرشار نيز بهره مندند             
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( » .شـاهنامه و مظهـر ارادة آزاد زن در ذات هـستي خـويش اسـت       تهمينه دلير ترين زن     « )  120
او همة شادي و تمنّاي زندگي خود را در يك هـدف مـي نهـد و آن، داشـتن               « ) 26: 1369قريب،  

)                                                                          125: 1369اسالمي ندوشن، ( » .فرزندي از رستم است
 ديوان مجذوب تبريزي 

به ايمايي كه من دانم دگر دل برد از رستم           وفا داري جفا جويي دالرامي پريرويي 
)269 ص-ديوان ( 

چون زال جهان پهلواني به رستم بخشيد و از او خواست تـا بـه نبـرد بـا افراسـياب                      «:رخش
گلّه اسبي از كابل بيـاورد كـه در آن         ) زرنگ(تا اينكه   .خواست تا اسبي براي رستم بر انگيزد      بشتابد،  

مادياني بود كه با وجود اينكه سه سال از عمر از مي گذشت مادرش محافظ او بـود، رسـتم كمنـد                      
( » .افكند سر رخش را به بند آوردو چون مادرش حملـه آورد، او را بـا مـشتي از خـود دور سـاخت                       

رخش اسبي بي همتاست و در تمام جهان تنها اوست كه مـي توانـد پيكـر          ) 183: 1387يگي،  رضاب
سر انجام هر دو با هم به چاه شغاد در مي . رستم را بكشد و در تمام دوران عمر دراز رستم با اوست      

.افتند
اسطورة هفت خوان يكي از مهمتـرين فرازهـاي زنـدگي داسـتانهاي رسـتم در                :هفت خوان 

شاه مازنـدران كـاووس را بـه       . كاووس پادشاه ايراني به جنگ شاه مازندران مي رود        . ستشاهنامه ا 
زال از پسرش رستم مي     . خبر به ايران و جهان پهلوان زال مي رسد        . كمك ديو سپيد اسير مي كند     

.رستم آمادة سفر شد تا هفت خوان را آغاز كند. خواهد كه به مازندران برود و كاووس را آزاد كند
برد رخش با شير بيشه ن-1

قهرمان افسانه اي شاهنامه در خوان اول با شيري مواجه مي شد كه قصد جانش را كرده بـود           
در حالي كه او در خواب بود، شير به رخش رستم حمله كرده و در نبرد اين دو حيوان، رخش موفق                     

.مي شود شير را از پاي در بياورد
 بيابان بي آب-2

همراه رخش در بيابان بي آب و بسيار گرم گرفتار شدرستم در اين خوان به 
كزو مرغ گشتي به تن لخت لخت ت           ـي آب و گرماي سخـبيابان ب

   تو گفتي كه آتش بر او بر گذشت    چنان گرم گشتي هامون و دشت     
 )92ص. 2ج. شاهنامه (

ي طلبيد تا در نهايت يك گوسفند ماده        رستم تاب و توان خود را از دست داد و از پروردگار يار            
از اين رو با . را در مقابل خويش ديد و با خود انديشيد كه ميش بايد آبشخوري داشته باشد) ميش ( 
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تكيه بر شمشير قد راست كرد و افتان و خيزان در پي ميش به راه افتاد و به آبشخور رسيد و خـود                        
.را سيراب نمود

 جنگ با اژدها-3
رهايي از بيابان بي آب به خواب رفت كه در نيمه هاي شب اژدهاي پيل پيكري                رستم پس از    

:كه در آن نزديكي مي زيست به رخش حمله ور شد
 )94ص. 2ج . شاهنامه(كزو پيل گفتي نيابد رها  ز دشت اندر آمد يكي اژدها        

يدار كرد اما پـيش از بيـدار        رخش به رستم پناه برد و با كوبيدن سم سعي نمود او را از خواب ب               
رستم از خواب برخاست و به رخش غرّيد كـه چـرا            . شدن رستم از خواب، اژدها خود را پنهان نمود        

اين اتّفاق يك بار ديگر تكرار شد و رستم عصباني تـر از  . بي دليل وي را از خواب بيدار نموده است  
دار كند سر وي را از تن جـدا خواهـد           پيش رخش را تهديد نمود كه اگر بار ديگر وي را بي دليل بي             

اژدها براي بار سوم به رخش حمله كرد و رخش با ترديد رستم را بيدار نمود و اولين بار اژدهـا       . كرد
رستم در نهايت با كمك رخـش كـه     . را پيش از آنكه پنهان شود، مشاهده كرد و با وي گالويز شد            

.                                                                                                         دها جدا كردپوست اژدها را به دندان گرفته بود، سر از تن اژ
 زن جادو-4

رستم در راه در كنار چشمه اي به سفرة پر زرق و برق و نعمتي برخورد و از رخش پياده شد و                       
وي در حين آواز خواندن، زبان به شكايت به سوي          . به نواختن سازي كه در كنار سفره بود پرداخت        

:                                                                                                                           پروردگار گشود كه چرا از شادي و خوشي روزگار نصيبي ندارد
 )98ص. 2ج. شاهنامه(     نكرده است بخشش مرا روزگار مي و جام و بويا گل و مرغزار      

اين حرف را شنيد و خود را به صورت         . زن جادوگري كه با لشكري از ديوان در آن مي زيست          
رسـتم در ميـان     . زني زيبا به رستم نمايان كرد و لشكر ديوان را از چشم رستم به جادو پنهان نمود                

خت، جادوگر چون نام پروردگار را شنيد، چهره اش سـياه           گفتگوي خود با زن به ستايش يزدان پردا       
:شد

 )98ص. 2ج. شاهنامه( چو آواز داد از خداوند مـهر           دگرگونه گشت جادو به چهر 
رستم به ماهيت زن پي برد و كمند انداخته او را اسير كرد و با يك ضربه شمشير او را دو نـيم         

.ساخت
 جنگ با اوالد مرزبان-5

ن خوان رستم در مسير راه خود، در كنار رودي به خواب رفت و رخـش در چمنـزاري بـه                 در اي 
دشتبان آن ناحيه كه از چراي رخش به خشم آمده بود، به رسـتم حملـه بـرد و در         . چرا مشغول شد  

:خواب ضربه اي به وي وارد كرد
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چو در سبزه ديد اسب را دشتبان          گشاده زبان شد، دمان آن زمان
وب زد گرم بر پاي اوي ــي رخش و رستم بنهاده روي         يكي چسو

)100-99ص . 2ج. شاهنامه( 
دشتبان به پهلـوان  . رستم از خواب برخاست و گوش هاي دشتبان را كنده و كف دست او نهاد      

اوالد و سـپاهش بـه جنـگ رسـتم          . نام داشت و سپاهيانش، شكايت كـرد      » اوالد  « آن نواحي كه    
تم به سپاه حمله برده و پس از تار و مار كردن آنان اوالد را اسير كرد و بـه او گفـت كـه                  رس. رفتند

اگر محل ديو سپيد را به وي نشان دهد، او را شاه مازندران خواهد كرد و در غير ايـن صـورت او را        
اوالد نيز پيشاپيش رستم و رخش به راه افتاد تا محل ديـو سـپيد را بـه آنـان نـشان            . خواهد كشت 

... .دهد
 جنگ با ارژنگ ديو-6

پس از آنكه رستم و اوالد به كوه اسپروز يعني محلّي كه در آن ديو سـپيد، كـاووس را در بنـد          
كرده بود، رسيدند، دريافتند كه يكي از سرداران ديو سپيد به نام ارژنگ ديـو مـأمور نگهبـاني از آن     

ب به درختي بست و به جنگ ارژنگ ديـو          رستم شب را خوابيد و صبح روز بعد اوالد را با طنا           . است
وي با حمله اي سريع سر ارژنگ ديو را از تن جدا ساخت و در نتيجه سپاهيان ارژنگ ديو نيز                  . رفت

:                                                                                       از ترس پراكنده شدند
ه كردار آذر گشـــسبـــد بـــ بيامب         چو رستم بديدش بر انگيخت اس

دش به كردار شيرــن بكنـــسر از تر           ــالش دليـسر و گوش بگرفت و ي
و كه بد انجمـن ــداخت زان ســـ بينر از خون سر ديو كنده ز تــن         ـــپ

)104ص. 2ج. شاهنامه ( 
محل نگهداري كاووس و سپاهيانش بود به راه افتـاد    سپس رستم و اوالد به سمت شهري كه         

كاووس رستم را در مورد محل ديو سـپيد  راهنمـايي كـرد و رسـتم و                  . و آنان را از بند رها ساختند      
.اوالد به سمت غار محل زندگي ديو سپيد به راه افتاد

 جنگ با ديو سپيد-7
ديـو سـپيد در آن قـرار داشـت          در خوان آخر، رستم و اوالد به هفت كوه كه غار محل زندگي              

صبح روز بعد رستم پس از بـستن دسـت و پـاي اوالد، بـه                . شب را در آنجا سپري كردند       . رسيدند
در غار بـا ديـو   . وي سپس وارد غار تاريك شد   . ديوان نگهبان غار حمله ور شد و آنان را از بين برد           
:سپيد مواجه شد كه همانند كوهي به خواب رفته بود

ان پــر ز پهنا و باالي اوي ـــروي و چون شير موي          جهبه رنگ شبه 
ه كشتن نكرد ايچ رستم شتاب  ـــبه خـواب          ـبه غار اندرون ديد رفته ب



مجموعه مقاالت
٢٩٣٤

)107ص. 2ج. شاهنامه( 
رستم يـك پـا و يـك    . ديو سپيد با سنگ آسياب و كاله خود و زره آهني به جنگ رستم رفت             

ديو با همان حال با رستم گالويز شد و نبردي طوالني ميـان آن دو در        . ردران وي را از بدن جدا ك      
در پايان، رستم با خنجر خود دل ديـو  . گرفت كه گاه رستم و گاه ديو سپيد در آن برتري مي يافتند           

:را پاره كرد و جگر او را درآورد
ان كز تن وي برون كرد جانــچنزدش بر زمين همچو شير ژيان      

رش از تن تيــره بيرون كشيدــ جگرد خنجر دلش بر دريد        ـــبفرو 
 جهان همچو درياي خون گشته بود ه غار يكسر تن كشته بود       ــهم

)108ص. 2ج. شاهنامه(
بـا چكانـدن خـون ديـو در چـشمان كـاووس و       . ساير ديوان با ديدن اين صحنه فـرار كردنـد      

.ي خود را باز يافتند و به جشن و پايكوبي مشغول شدندسپاهيان ايراني، همگي آنان بيناي
ديوان مجذوب تبريزي

هفت خوان چرخ را افتادگي طي مي كند          اين توان بي رخش رستم مي تواني كرد هي 
)73 ص-ديوان( 

سيمرغ از اساطير كليدي ايران است كه نـه تنهـا در اكثـر متـون پهلـوي، بلكـه در                     :سيمرغ
در شاهنامه، سيمرغ ياور دودمـان نـريم و پرورنـدة           . ري از متون فارسي نيز جا دارد      شاهنامه و بسيا  

و ) در داستان زال  ( سيمرغ در شاهنامه دو چهرة متفاوت يزداني      « .زال و رودابه در زادن رستم است      
زيرا همه موجودات ماوراءالطّبيعه نـزد دوگانـه پرسـتان دو           . دارد) در هفت خوان اسفنديار   (اهريمني  

اگر چه سيمرغ در شاهنامه به منزلة موجودي مـادي تـصوير مـي شـود امـا                  . ل  متضاد هستند   شك
ارتباط او با اين جهان تنهـا از طريـق زال اسـت و بـه                . صفات و خصوصيات كامال فرا طبيعي دارد      

يكي از امشاسپندان يا ايزدان يا فرشتگان مي ماند كه ارتباط گهگاهشان با اين جهان، دليل تعلّـق                  
سيمرغ فصل مشترك انسانيت و حيوانيت است، سر حد ميـان غريـزه و              . نها با جهان مادي نيست    آ

انديشه است فصل مشتركي است ميان طبيعت و فرهنگ و اين همان خاصيتي است كه در حماسه          
عنقـا از   . خلـط مـي شـود     ) عنقا( سيمرغ گاهي با مرغان اساطيري ديگر مثل        . ويژة خود زال است   

وجه مشترك عنقا و سيمرغ، مرغ بودن و افسانه         . است» دارندة گردن دراز  «  به معني    ريشة عنق و  
. در واقع عنقا يك اسطورة جاهلي عرب است و سيمرغ يك اسطورة كامـل ايرانـي               . اي بودن است  

شباهت هاي گفته شده باعث شده كه در ذهن شاعران و نويـسندگان، ايـن دو مـرغ اسـطوره اي                     
دمينـار و دكورتـل،     (» .د، حال آنكه در حقيقت دو خاستگاه متفـاوت دارنـد          گاهي به هم مشتبه شون    

پـشتيباني  « . در ديوان مجذوب تبريزي اين دو مرغ مانند هم تـصويرشده اسـت            »  577:  م   1970
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سيمرغ چگونه موجـودي اسـت؟ گـر    . سيمرغ از خانوادة رستم، موضوع را قدري قابل تأمل مي كند 
مـي  ) مرغي از عالم اهريمني  ( ي از او به بدي ياد نشده، نولدكه او را           چه در روايت هاي ديني و ملّ      

؛ نه مرغ دولـت  )خالص ( است، نه   ) مشروط  ( خواند و در هر حال او نيز مانند خود پهلوان نيكوكار            
)                                                        83: 1369اسالمي ندوشن، ( » .است و نه مرغ دين

ديوان مجذوب تبريزي 
رغ پري يافته اند ـــل چينند و ز سيمـــاههمه     به حرفت شده استادكهنكته سنجان

 )125 ص-ديوان(
ش پر عنقا شد ورت چين نقـــدر صـــمصدلكش و مشهور شود    كه سخنعشق بايد

 )102 ص-ديوان(
اد ده جايي كه عنقا پر زند ـر بـــاز را بـــ بت     نيسـالمكان عشقبازان صيدگاه عشق

 )96 ص-ديوان( 
المكان پرواز نيست  عنقاي عشقتچونكهآننشان           جابيدهدحسنت چوناز هماي اوج

)36 ص-ديوان( 
ن عنقا كجا گيرد سراغ خويش را ـــا ز مــ تم گذشت         ت هز اوج شهرشاه باز همتم ا

)11 ص -ديوان( 
ده ام كه كند بـا قفس شــكار ـديـــا نــعنقجز دل كه يافت معرفت از آشــيان تن           

)141 ص-ديوان( 
ــسرو ــتا   «:كيخ ــسرو دراوس ــام كيخ ــب  ) haosravah(ن ــا لق و در پهلــوي ) kavay(ب

)kayhusraw (است» خوش نام« نام خسرو به معناي   . است.«) ،كـي بـه معنـي    ) 195: 1362بهار
چنان كه سپس به شكل هاي كسرا، كايزر، تزار، سـزار،           . شاه است و خسرو نيز همين معني را دارد        

پس كيخسرو يعني شـاه شـاهان يـا شاهنـشاه و او             . قيصر، و خضر به زبان هاي ديگر راه مي يابد         
فراموش نكنيم كـه در آن هنگـام و تـا           . كه چنين لقبي دريافت داشته است     نخستين پهلواني است    

. مدتها بعد، شاه را براي درويشان و عارفان به كار مي بردند و شاه و خدا نيز معنـاي يگانـه داشـت                
شـاهزادة  افـسانه اي و بنيـان گـذار     كيخسرو سومين شاهزادة ايراني است كه چون ابراهيم ادهم،

 ابراهيم، : بلخ، از سلطنت كناره مي گيرد و مانند بودا به عارفي پاك بدل مي گرددعرفان ايراني در
.ايرج، كيخسرو

كيخسرو پادشاه كياني، پسر سياوش، مادرش فرنگيس، نبيرة پشنگ، نـوة دختـري افراسـياب،         
)  فـرنگيس سـياوش بـا  (او نيز مانند رستم زادة آميزش ايراني و توراني . نوة پسري كيكاووس، است 

شـهرياري كـه زاده شـدن، پـروردن،         . كيخسرو در شمار شهرياران اساطيري شاهنامه است      «. است
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وي در سـرزمين    . و فرجام كارش فرا تاريخي و تا حدي فرا طبيعـي اسـت            ) كاركردها  ( خويشكاري
ـ             . دشمن زاده مي شود    رار سرزمين ظلمت و تيرگي، يعني توران زمين كه در برابر ايرانشهر نوراني ق

او در توران زمـين بـه دسـت پيـران ويـسه             . دارد، چونان اهريمن ظلماني در برابر هرمزد درخشان       
 كه همسر آبـستن سـياوش را از مـرگ رهـايي بخـشيده بـود،       -پهلوان خويشاوند و وزير افراسياب 

خبر به دنيا آمدن كيخـسرو، اميـد كـين خـواهي را در دل ايرانيـان زنـده كـرد و                      . پرورده مي شود  
وس، گيو، پسر تواناي گودرز و يكي از سرداران پادشاه را به يافتن شاهزاده و آوردنش به ايـران                   كاو

( ».كيخسرو پس از سفري پـر مخـاطره، پيـروز مندانـه بـه دربـار ايـران آورده مـي شـود                      . فرستاد
پيامبر محبـوب فردوسـي در      / كيخسرو پادشاه سپاه نور و نيكي كه پادشاه         «). 487: 1368يارشاطر،

اين شخصيت آرماني فردوسي آميـزه اي اسـت از كـردار هـا و پنـدارهاي خـاكي و            . اهنامه است ش
قريـب،   (».آمده تا خواستة افالك را به نيروي انسان در گـسترة خـاك بـه سـامان رسـاند         . افالكي
زادنش شگفت آور بود و همچون فريدون، زال و كيقباد در كوه ها و جنگلها به شكلي                 «)55: 1369

افراسياب به محض شنيدن تولّد نوزاد، فرمان داد كـه او را بـه كوههـاي                .  پرورش يافت  غير عادي 
بلند ببرندو به شبانان بسپارند و غرض او از اين كار اين اسـت كـه ذهـن و ضـمير او از گذشـته و                          

همـة آگـاهي هـاي      } اما{ ...سرنوشت پدر خالي بماند، خرد و فرهنگ نياموزد كه مبادا هشيار شود           
او آماده اسـت    . آينه اي كه از گذشته تا آينده را باز مي تاباند          . امي نمادين به دست اوست    دهر در ج  

را } گوميزشـن {) گوميچشن( تا هزارة آميزش نيكي و بدي و تناوب پيروزي اين يا آن، بر ديگري     
)                                           312: 1372حميديان، (» .به سوي نيكي فيصله دهد

چهـره اش بـس     . كيخسرو از همان آغاز، شهرياري نوراني و درخشان شمرده مي شده است           «
او در نخستين ديـدار بـا گيـو    . گويي كه از خورشيد گوي سبقت برده باشد   . منور توصيف شده است   

رت جواني زيبا، نوراني، با جامي در دست و دسته گلي بر گيسو، در كنـار چـشمه اي          پهلوان، به صو  
كيخسرو اساطيري به راستي نويد دهندة تحول عظيمي اسـت كـه            . درخشان توصيف گرديده است   

كيخسرو پادشاه . بنا به باورهاي آريايي و به ويژه بنا به اساطير زرتشتي بايد در پايان جهان رخ دهد              
بيشتر صفات پسنديدة شاهان پيش از خود را داراست؛ از عالم غيب خبر مـي        . هنامه است آرماني شا 

دهد و همچون فريدون با نيروهاي اهريمني ستيز و جنگ مي كنـد و جهـان را از وجودشـان مـي                   
پور سياوش، بيدار دل شاه نيو، شاه : برخي القاب  كيخسرو در شاهنامه. او يك شاه پارساست   . پيرايد

.           ه ايران، شاه گزين، شاه جهان، سر تخمة كيقباد، جهاندار كي مي باشدروان، شا
از سويي، روايت جام كيخسرو به گونه اي ديگر در عجايب المخلوقـات و غرايـب الموجـودات          

نيز آمده و آن را بر آمده از آسمان دانسته است كه بر پشت              ) ق. ه 6اواسط قرن   (محمد بن همداني    
روايت جـام گيتـي نمـا در داسـتان بيـژن و منيـژه و       . اده و به كيخسرو رسيده استاسب مردي افت 
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؛ بـه نقـد از   195-194. 1375. همـداني ( » .انتساب آن به كيخسرو بي شك مأخذي اشـكاني دارد       
)                                                                                  127-126. 1386. آيدنلو

جام جهان نما، جام گيتي نما، جام جهان بين، جـام عـالم بـين، جـام                 : اين جام كه با نام هاي     
جامي بوده اسـت كـه احـوال عـالم و راز     . جهان آرا نيز در فرهنگها و متون كهن به كار رفته است          

:                                هفت فلك را در آن مي ديده اند
شاهنامه 

درون هفت كشـور پديـد ـــدو انـــي جـــام بر كف نهـاده نبيد            بــيك

رده پيدا چه و چون و چندـه كـــ همـر بلــند           ــزمـــان و نشـان سپه

رهـــاريـــده پيــكر همـه يكسـ نگي به جام اندرون تا بـــره          ــز ماه

و خورشيد و تير از بر و ماه زيرــــ  چ و شير        و كيوان و بهرام و ناهيدــچ

دار افســونگرا ــديــدي جهــانـــ   بودنــي ها بـدو انـــدرا        ـه بـــهم

)43ص. 5ج. شاهنامه(
ديوان مجذوب                                                                                              

  كـه در ايـن كارخانه خـاك سبوستن و تـــاج كيخسـرو            ـــجـــام جــم بي
 )46 ص-ديوان ( 

            جام جم خواه و نظر كن بسر كيخسرو هم در اين دايره شد تخت سليمان بر باد  
)246 ص-ديوان( 

در خداينامه ها آمده است كه صور نجومي و سيارات هفت كشور زمين بـر آن نقـش شـده                    « 
بودند و خاصيتي اسرار آميز داشت، به طوري كه هر چه در نقاط دور دست كرة زمـين اتّفـاق مـي                       

به هر حال جام گيتـي نمـاي كيخـسرو    ). 274: 1386قّي،  ياح( ».افتاد، بر روي آن منعكس مي شد      
هر چه بوده جزو اسرار مهم كشف و شهودي و جزو نيروهاي ما فوق طبيعي او بوده در راه شكست            
ظلمت و باز كردن سد راه نور و كمك به نجات و رستگاري جهان و هموار ساختن راه فرشـگرد در      

كيخسرو صـاحب جـام جهـان       . ياران سوشيانت پيروز است   از اين رو، او در شمار       . پايان هزارة سوم  
اين جام به جهت محبويت جمشيد به او نسبت داده مي شود و به جـام جـم شـهرت مـي                   . نماست
ايـن  . نماد گوهر و نهاد پاك انسان و هـستي        . همان جام جم كه نماد جان و روان آدمي است         . يابد



مجموعه مقاالت
٢٩٣٨

با جام جم است كه مي معرفت و عشق         .  شود جام در عرفان به آينة دل عارفان و عاشقان بدل مي          
به عرفان سر ريز شده و خرابات يا خور آباد را كه مركز سيمرغ و خورشـيد و جـم اسـت بـه جـاي                

پهلواني در ايران با زايـش شـگفت        . ويران كردن و خراب كردن ديوارهاي كينه و آز بدل مي سازد           
 كيخسرو به صفت جاودانه گانـه پايـان مـي           انگيز زال مي آغازد و با پيوستن گروهي از پهلوانان و          

گيرد و تنها رستم مي ماند تا اين نبرد را به پايان رساند و در چاه نا بـرادر از پـاي در آيـد و تومـار                            
خـرد، داد و    (داستان كيخسرو فرجام از پاي در آمدن دستگاه پهلـواني           . پهلواني در هم پيچيده شود    

فردوسي به ما مي آموزد كه در ايـن         . است)  شاهي -يند(در برابر طوفان سهمناك دستگاه      ) عشق
قدرت بايد كه با مهر و مدارا خو گيرد تا خرد و داد حكم      . سرزمين قدرت با مهر و مدارا بيگانه است       

با آرزوي آن كه تاريخ ايران، سراسر . چنين است كه كيخسرو فرمانرواي دل ها و جان هاست     . براند
چون او در . فرجام كيخسرو واقعا شگفت آور بود   .  كيخسرو باشد  داستان دادگري و خردمندي چونان    

اوج نيكنامي و پر آوازگي در حالي كه فرمانروايي جهان را بر عهده داشت، يكباره كنـار گذاشـت و                     
او كه پس از مرگ افراسياب ديگر سـاالر جهـان شـده بـود و همـة شـهرياران،                    . راه معنوي پيمود  

ر خم مي كردند، از كار گيتي كناره گرفـت و خـود را بـه مراقبـه و            پهلوانان و گوان دلير پيش او س      
او از جاودانـان بـود كـه در پايـان جهـان، بـراي          . نيايش سپرد وبه شكلي اسطوره وش ناپديد شـد        

نوسازي زمين و انسانه و فرشكرد سازي در روز رستاخيز باز خواهد آمد، در روزي درخـشان و منـور        
با كيخسرو حماسه نيز پايان مـي گيـرد و          .  به زمين خواهد پيوست    در جهان شادمانهاي كه آسمان    

.                                                                                                                  كيخسرو آخرين نمايندة دانش پهلواني و نخستين نمايندة دانش خسرواني است. تاريخ مي آغازد
جام جم

صرالب:جام
صرالب: جام كيخسرو

 اســطرالب، صــلّاب، جــام، جــام گيتــي نمــاي؛ واژه اي اســت يونــاني مركــب از -صــرالب«
)astron»(و ) »ستارهiambanein (  است» تقدير ستارگان«كه مفهوم تركيبي آن.«) مقاالت معين
 ملي ما ايرانيان از جامي اسرار آميز مـنقّش بـه بـروج دوازده          با توجه به اينكه در حماسي     «)355/ 1

گانه و هفت اختر و هفت كشور سخن رفته است كه كيخسرو با نگريستن در آن از چگونگي وقايع                   
به صحت مدعاي پژوهـشگراني كـه از   عالم هستي آگاه مي شده است، بايسته است كه همچنان 

جومي ياد كرده انـد بـا ديـدة ترديـد بنگـريم و سـهم نياكـان        يونان به عنوان خواستگاه اين ابزار ن 
باستاني خويش را كه از دير باز در رشد و تكوين تمامي جنبه هاي فرهنگ و تمـدن بـشري نقـش     

ناچيز نينگاريم و از ياد نبريم كه بسياري از حقايق آرماني را مي توان از ژرفـاي  بسزايي داشته اند،
ت؛ اگر چه به تعبير شاعر جادو سخن شيراز به درستي نمي دانـيم              همين باورهاي اساطيري باز جس    
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بنا به روايت شاهنامه، كيخسرو جام شگفت انگيزي دارد كه هر گـاه             . »م كي بود و كي كي     كه ج «
پس از نيايشي ويژه در آن مي نگرد، از احـوال هفـت   ) هرمزد روز -(در نخستين روز از ماه فروردين     
 مي گردد؛ چنانكه پس از ناپديد شدن بيژن چو گيو را رنجور و دل               كشور و هر چه در آن است آگاه       

:                                                               آزرده مي بيند، بدينسان او را دلداري مي دهد
كه بفروزد اندر جهـان هـور ديـنايد مــه فروديــن          ـبمـان تـا بيـ
وم پيــش يـزدان بباشـم بپايم گيتي نماي           شـن آن جابخواهـم م

وراـدرا            ببيـنم بـر و بــوم هــر كشـــا هــفت كشـور بـدو انــكج
ويشـ گـزيده جهانـدار و پاكـان خم آفرين بر نياكـان خــويش          ـكن
مرا روشن است به جام اندرون اين ويم تو را هر كجا بيژن است           ـبگ

)42-41ص . 5ج. شاهنامه(
. جام گيتي نماي و جام كيخـسرو        : بنابر اين جاي هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه مراد از جام           

اسطرالب است و چنين به نظر مي رسد كه در ايران باستان آن را به همين نامها مي خوانده انـد و          
) 173: 1382طبسي، (» .سي آن شده استبعدها واژة يوناني اسطرالب جايگزين معادل هاي پار

ديوان مجذوب تبريزي
گرديده سطرالب دلم جام جهان بين      گر نيست تعلّق به كتابم چه تعجب

)19 ص-ديوان( 
شايان ذكر است كه اگر چه در شاهنامه، جام گيتي نماي از آن كيخـسرو دانـسته شـده و از                     «

ست ولي بسياري از سخنوران ادب پارسي، جام مزبور     انتساب آن به جمشيد سخني به ميان نيامده ا        
چـون شـهرت   ) 1/348مقـاالت معـين   (را به جمشيد نسبت داده اند كه به اعتقاد دكتر محمد معين     

جمشيد بيش از كيخسرو بوده است و از سوي ديگر، مسلمانان او را با سليمان يكـي دانـسته انـد و        
وب بوده است، جام كيخسرو را جام جـم و جـام            همچنين در روايات پيدايش شراب به جمشيد منس       

: 1382طبـسي، (».جمشيد خوانده اند و اين انتساب ظاهرا در قرن ششم هجـري پديـد آمـده اسـت           
:                                                               همچنين مجذوب تبريزي در چند بيت اين جام را به جمشيد نسبت مي دهد ) 174-171

ام ـــبـــيا ساقــــي آن جــــام آيـــينه فام         كـــزو يافتـــي دولت جــــم، نظ
)342 ص-ديوان(

جـام جمـيست         اين تماشا را به از جم مي تواني كرد هي صاف دلرا مر سفالي در نظر
)                270ص-ديوان(

ردـوقت رفتن چارة جم، جام نتوانست كعقلتدبيرجام جم هم زور دولت داشت هم
 )133 ص-ديوان (
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زو نه جم امان يابد نـــه جامــشـــ  كبسر كش جـام و از دوران مكـن يـــــاد       
)                                                        165 ص-ديوان (

ر آن همـة عـالم نمـوده مـي شـد و بـا اسـامي        كه د» جام جهان نما«در نظم و نثر پارسي از    
، )جـام جهـان بـين     (،  )جام گيتي نمـاي   (،  )جام جمشيد (،  )جام   كيخسرو   (،  )جام جم : (ديگري چون 

جامي بوده است كـه     : فرهنگ نويسان گفته اند   . و غيره ياد كرده اند    ) آيينة سليمان (،  )آيينة سكندر (
: مجذوب تبريزي ديوان.  در آن معلوم مي شداحوال خير و شرّ عالم

 جام جهان بين -1
خاك ميخانه شود جام جهان بين بكف آر            تا بداني ز كجا تا بكجا آمده ايم 

)206 ص-ديوان(
 جام جــم -2

ما كه با خود جام جم داريم از حايل چه باك يكيست      صاف دل را دوري و نزديكي ياران 
)181ص-ديوان( 

ك از دولـت خاك درت       كي نظر بر جام جـم يا افســر كــي كرده ام تا دلم  گرديــده پا
) 192 ص -ديوان(

بندة شاهي است كه جام جم از اوست سلطنتنظر نيك گدا را خبـــر از جايــي  نيـست     
 )33 ص-ديوان(

ــوزه كنمنكند تشنه لبم جام جــــم و  آب حيــات        مگر آن آب كـه با يـاد تــو در ك
)210 ص-ديوان (

طرف كم وسعت چه طرف از بادة پر زور بست ن ز سرّ جــام جم آگاه نيست     چشم ظاهر بي
)35 ص-ديوان(

 ديده هم از دولت جــم اين تماشـا مــي كند جز دلت جام جمي ز انفــس و آفاق نيست  
)75 ص-ديوان(

دل آب حيوان در كشد من سير جام جـم كنم شبي شيرين كنم كام از لبي   رهرگز نميرم گ
)222 ص-ديوان(

جان خدمت ميخانه كرد جام جم آخر به جايــي  مي رسد      هركه چون مجذوب ازدر سراغ 
)        98 ص-ديوان(

بيژن-1
پسر گيو، نوة گودرز بود و از سوي مادر، به روايتي پسر بانو گشـسب، دختـر جهـان پهلـوان                     «

بيـژن  . وي در نبرد هماون فرماندهي ميمنة سپاه ايران را داشت         «) 154. 1372. دارائي (».رستم بود 



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٢٩٤١

در انجمن كيخسرو داوطلب نبرد با گرازان شد و كيخسرو گرگين ميالد را راهنماي او ساخت ولـي                  
. با فريب، او را به داخل مرز توران برد و او عاشق منيژه دختر افراسياب شد و در چاهي زنداني شـد                     

. رضـابيگي (».ژه روز و شب بر سر چاه پاسبان او بود و سر انجام به دسـت رسـتم نجـات يافـت        مني
بيژن يك جوان دلير و سرشار از انرژي و پر شور است؛ او رزم را با بـزم و گـاهي        » «) .175. 1387

در ماجراي نجات بيژن، باز رستم بربـي        «) 222: 1369عباديان،  (».جنگ را با ماجراجويي مي آميزد     
او نه به عنوان جد مادري بيـژن،  . نجام كاري كه از عهدة ديگري بر نمي آيد فرا خوانده شده است     ا

بلكه به عنوان پهلوان شكست ناپذيري كه پادشاه اين مأموريت را بر عهـده اش نهـاده، روان مـي             
)                                                  326: 1369اسالمي ندوشن، ( » .شود

  ديوان مجذوب تبريزي                                                                                                                   
)                                      198 ص -ديـوان (نم  انديشه نيست بيژن دل را ز چاه تن        پروردة تهمتن عشق است بيژ                   

ايـام كـودكي را در مكتـب خـانواده         . ديكي از چهار پسر اسفنديار و نوة گـشتاسب بـو          « بهمن-2
چون اسفنديار به زابل رفت تا رستم «) 194: 1372دارائي،  (»گذرانيد و با فرهنگ پهلواني به بار آمد       

چون اسفنديار در گذشت، رستم تربيت بهمن را        . را دست بندد وي را به پيغامبري نزد رستم فرستاد         
يلتني بباليد و خرد اندوخت و شايستة شـهرياري         بهمن در مكتب رستم با آموزش پ      . بر عهده گرفت  

رستم، بهمن را با شكوه و پيشكشهاي فراوان،        . شد؛ اما هرگز انديشة كين پدر را از سر بيرون نكرد          
بهمـن  . خود نيز تا دو منزل در ركـاب او بـود  . چنانكه براي سياوش فراهم كرده بود، به راه انداخت     

يادگار اسفنديار را جواني يافت آراسته، بلنـد بـاال و           . رة او شد  چون به بارگاه نيا رسيد، گشتاسب پذي      
لقـب داد و از آن  » اردشير « گشتاسب نيز تاج شاهي را به او واگذار كرد و بهمن را             . مانند اسفنديار 

بهمـن در شـاهنامه شخـصيتي نيمـه     . معروف شـد » اردشير دراز دست « پس او در ميان مردم به      
و با اردشير درازدسـت يكـي دانـسته شـده     ) 353-343ص . 6ج (» استافسانه اي و نيمه تاريخي    

براي دليل يكي شمرده شدن بهمـن بـا اردشـير، پادشـاه هخامنـشي، بـه                 «). 320ص  . 6ج.( است
بهمن در اواخر   ]. 568ص  . 1ج[و تاريخ طبري    ] 159ص. 1ج. بهار[ اساطير زردشتي رجوع كنيد به      

( ».ز و غـارت و سـوختن سيـستان از خانـدان رسـتم گرفـت        كار خود انتقام خود را با كشتن فرامـر        
)                                                                                     175: 1387رضابيگي، 

ديوان مجذوب تبريزي
)156 ص-ديوان( مــي كشد از ظالمان چرخ انتقام             اژدها تا هست از بهمن مترس 

 تور– سلم -ايرج-3
فريدون دختران جمشيد، ارنواز و شهرناز را از مشكوي ضحاك آزاد كرد و فرمود سرهايـشان           «

از شهرناز دو پسر و از ارنواز يـك  . فريدون، ارنواز و شهرناز را به همسري گرفت  . را از بدي بشستند   
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پسران . مانندة پدر بودندهر سه پسر به باال بسان سرو، به رخ چون بهار و به سرشت              . پسر زاده شد  
يكـي از   . فريدون با آموزش پهلواني بار آمدند و هنر را از همان آغاز كودكي، از خـود نـشان دادنـد                   

آيين هاي باستاني ايران اين بود كه فرزندان را تا سال بلوغ به نامي موقّت مي ناميدند و نام اصلي                    
 دوازده سالگي مي بـوده      -ازدواج، حدود  ده   و رسمي را در مراسم ازدواج، به او مي بخشيدند و سنّ             

جنـدل را كـه مـردي       .فريـدون خواسـت پـسران را زن دهـد         . كه هنگام شركت در نبردها نيز بـود       
سخنگوي و از درباريان بود، گسيل كرد سه دختر كه خواهر باشند و از يك پدر و مـادر و هـر سـه                    

پادشـاه  » سـرو   «  و خبر يافت كـه       جندل به جست و جو شد     . براي پسران شايسته باشند، پيدا كند     
فريدون جندل را با دسته اي از همراهان، بـه خواسـتگاري          . يمن، سه دختر زيبا روي و برازنده دارد       

به يمن گسيل داشت؛ پادشاه يمن چون فرزند پسر نداشت، دختران خود را چنان پـرورش داده بـود      
از سـويي هـم روا   . ، بـه راه دور دهـد  كه شايستة جانشيني او باشند و نمي خواست دختران را يكجا     

نمي ديد از خويشاوندي با شاه ايران چشم پوشد؛ از اين رو سـنگ سـر راه خواسـتگاران انـداخت و       
شرط توافق آن است كه پسران فريدون شاه به يمن آيند، تا من ايشان را از نزديك ببيـنم   « : گفت

را نپديرد و خواستگاري و پيوند انجام نيابـد  سرو شاه گمان مي برد شاه ايران، اين شرط     . و بيازمايم 
اما فريدون شاه، پيشنهاد سرو شاه را پذيرفت و سه پسر را با هم به دربار يمـن گـسيل داشـت و                       ! 

پسران فريدون از آزمودن سر بلند بيـرون آمدنـد و پذيرفتـه             . چون راهي مي شدند آنها را اندرز داد       
دارائـي،  ( ». تور اعطـا شـد   - سلم -ايرج: آنها نام هاي  شدند و عروسي كردند و در مراسم جشن، به          

1372 :61-59                                                                                         (
ديوان مجذوب تبريزي

)340 ص-ديوان(فلك را همان است آن دست زور           كه برد افسر از ايرج و سلم و تور 
يجه نت

زماني كه اعراب نژاد پرست از برتري نژادي خود دم مي زدند و غالمان ترك نژاد نـااليق بـر                 
فردوسي با سرودن شاهنامه، خـوني تـازه در رگهـاي           . گوشه و كنار كشور ايران فرمانروايي داشتند      

اتـر از   به جرأت مي توان ادعا نمود كه فردوسي فراتر از يك شاعر و اثر مانـدگارش فر                . ميهن دميد 
فردوسي وظايفي چند را بر دوش گرفته و به شـيوه اي شـگفت آور از عهـدة                 . يك اثر شعري است   
هـم مـصلح اجتمـاعي اسـت و هـم           . او هم شاعر است و هم انديشمند و متفكّر        . آنها بر آمده است   

اي فردوسي نيز همچون پهلوان تمام عيار شاهنامه اش، رستم، بـر          ...  . پهلوان مبارز مدافع وطن و      
بنابراين اگر شاهنامه را تـأثير      . نگهداري وطن از انواع ايثار و از خود گذشتگي، مضايقه نكرده است           

گذارترين اثر شعر فارسي در شعر شاعران بعد از فردوسي بناميم، نه گزاف گفتـه ايـم و نـه بيراهـه            
عمت فردوسـي و  مجذوب تبريزي نيز يكي از تعداد بي شمار شاعراني است كه بر خوان ن      . رفتيه ايم 
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شك و ترديدي نيست كه اگر چاشني اسـاطير شـاهنامه و            . شاهنامه اش نشسته و بهره ها برده اند       
انديشه هاي ناب فردوسي كه در آثار شاعران بعد از او به وديعت نهـاده شـده از شـعر و آثـار ايـن                         

.                                                                                                  دست خواهند دادشاعران، باز پس گرفته شود، بسياري از حكمتها، انديشه ها و لطايف شعري را از
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*محمد رضا مشهدي

تهاي اساطيري شاهنامه در شعر عطّاربازتاب سيماي شخصي
چكيده

بي گمان، فردوسي ، خورشيد تابان شعر و ادب فارسي است كه بـا اثـر جـاودان و مانـدگارش                  
تـأثير فردوسـي و     . ميراث كهن ايران زمين را حفظ و نگهداري نموده و به جهانيان شناسانده است             

نقدر پر دامنه و گسترده است كه كمتر شـاعر       شاهنامه در شعر شاعران و آثار نويسندگان بعد از او، آ          
يكي از شاعراني كه شخـصيت هـا و   . يا نويسنده اي توانسته است از اين تأثير پذيري بركنار بماند     

اي فراگيـر دارد، عطّـار      حوادث شاهنامه ي فردوسـي و اسـاطير ايـران باسـتان در شـعرش، جلـوه                
 و زيبا، افكار و انديـشه هـاي عارفانـه و حكمـت     عطّار، هنرمندانه با آفرينشهاي نو . نيشابوري است 

رسـتم، زال،   : آموزش را با شخصيتهاي اساطيري ايران پيوند زده است از جمله ي ايـن شخـصيتها               
.را مي توان نام برد... سهراب، فريدون، جمشيد، بيژن، سياوش، كيخسرو، اسفنديار و 
ز رستم در سراسـر آثـار عارفانـه ي        از منطق الطير و سيمرغ كه بگذريم، شخصيت پر رمز و را           

عطّار، حضوري زنده، استوار و پايدار دارد كه هيچكدام از ديگر اشخاص اسـاطيري شـاهنامه بـا او                   
.از نظر بسامد در آثار عطّار قابل مقايسه نيست) رستم(

.فردوسي، شاهنامه، شخصيتهاي اساطيري، عطّار نيشابوري، آثار عطّار:كليد واژه ها

همقدم
فردوسـي ،   . در شعر و ادب فارسي، حضور پر رنگ چند تن از شاعران، غير قابـل انكـار اسـت                  

خيام، نظامي ، موالنا، سعدي و حافظ، شاعراني هستند كه در باز تاب دادن و نگهداري انديشه ها ،                   
.اما فردوسي از رنگ و لوني ديگر است. باورها، و فرهنگ و تمدن ايران و ايراني پرچمدارند

فردوسي در جامعه و ادب فارسي، پديده ي منحصر به فرد و جامع و مانعي است كه با شفّاف       «
فهم ترين زبانها براي مردم خويش سخن مي گويد، پيامش قصه ي كامها و نـامرادي                ترين و قابل  

هاي جمع است و شاعر، هدفي كامالً متعالي دارد كه خير و صالح جامعه ي خود را در درازاناي پـر  
رسـتگار فـسائي،    (» .ي غير جمعي ترجيح مي نهـد      پيچ و خم تاريخ، بر هر مصلحت فردي و پديده         

دانشگاه سيستان و بلوچستان* كارشناس ارشد
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در ميان اديبان و ناقدان سخن، نظرات و داليل گوناگون در جهت عظمت فردوسي           )15-14: 1369
كـسي نمـي توانـد بـه ايـن سـؤال كـه چـرا             «و شاهكار جاويدانش، شاهنامه، ارائه شده است ولي         

در شاهكارهاي ادبي و هنري، چون در هر شاهكار         .  بزرگي است، پاسخ جامعي بدهد     فردوسي شاعر 
خلقتي هميشه يك حالت وصف ناپذير است؛ احساس كردني هست، بيـان كردنـي نيـست؛ همـان                  
. حالتي كه در يك طلوع يا غروب آفتاب، در يك كوه، در يك درخت، و در يك انسان مي توان ديد

ادبي، يپشرفت شگفت آوري كرده است، و همه ي اجزاء يك اثـر بـا دقّـت    با آنكه در دوران ما نقد  
. ... واري شكافته و سنجيده مي شود، باز اين خصيصه ي شاهكارها تصرف ناپذير مي مانـد            رياضي

فردوسي نيز چنين است، ليكن مي توان راجع به جنبه هاي قابل ادراك و قابل توضيح شـاعري او                   
موضوعي را براي سرودن انتخـاب كردكـه بـه اهميـت آن ايمـان               (...عموضو-1: چند نكته ياد كرد   

-4جهان بيني انـساني     -3...)  شاهنامه كتاب سياسي بود، كتاب زمان بود و         ( نياز زمان -2.) داست
)73-74: 1369اسالمي ندوشن، (» ايجاد روح در كالم-5پيوستگي قدرت و لطف 

ل خواننده اش مي نشيند، پس مي تـوان   فردوسي از جان و دل ، سخن سروده كه بر جان و د            
گفت كه ميان فردوسي ، قهرمانان داستانهايش و خوانندگان كالمش، رابطه ي سـه جانبـه برقـرار            

.است كه پايدار و ناگسستني است
كـاخي  «شاعري چون فردوسي به جهان و انسان در جهان مي انديشد و از مـصالح انديـشه                  «
جهان بيني شاعر چون رگهاي تني زنده در تمامي         ... » ي كارد در سنگ الله م   « مي سازد و    » بلند  

او سرنوشت ديگران را روايت مي كند، اما   . داستان راه دارد و خواننده به واسطه بدان دست مي يابد          
)183: 1357مسكوب، (» .بدين روايت خواه ناخواه ، حديث نَفس نيز مي كند 
هميشه خير و شرّ يا نيكي و بدي با هم در تقابل        در جوامع انساني در همه ي زمانها و مكانها،          

دانستن منشِ انسانهاي واال، نيـك و آزاده مـي توانـد در برگزيـدن شـيوه ي درسـت                    . بوده است   
را سـروده   » انسان ارزنده   «فردوسي در كتاب خود حماسه ي     «.زندگي، راهنماي همه ي نسلها باشد     

و براي ما قابـل درك نباشـد، سـاير جنبـه هـايش       است ، انسان شرافتمند، اگر اين جنبه ي كتاب ا         
حرف هاي تو خالي مي شود و اگر ايران و گذشته و تاريخش ارزشي دارند، از آن روست كه در هـر     

)104: 1371اسالمي ندوشن،(».زمان عده اي انسان ارزنده و آزاده در آن زندگي كرده اند
صـلح  -3فرهنـگ   -2خردمندي  -1: بطور كلي انسان خوب شاهنامه، داراي اين صفات است        «
)113-114: 1371اسالمي ندوشن ،(» .نام نيك-5بي آزاري -4طلبي 

در ايرن باستان براي انسان كامل و برگزيده ، صفات و ويژگيهايي را شايـسته و سـزاوار مـي                    
.دانستند كه پهلوانان شاهنامه، سمبل و نماد انسانهاي نيك در همه ي عصرها هستند 
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همـه ي صـفات خـوب ملّـي يعنـي           . ه بهتـرين نمونـه ي ايرانـي واقعينـد         پهلوانان شـاهنام  «
شاهپرستي، ايران دوستي ، اطاعت، مردانگـي، شـجاعت، عظمـت و روح و فكـر و امثـال اينهـا در        
پهلوانان ايراني يافته مي شود، همه ي اين پهلوانان مردمي خوشگذران، متكبر، شـجاع، سـاده دل،       

طول عمر و پرخوارگي و تحمـل رنجهـا و سـختيها و سـفر               . گاهندخودستا، جوانمرد، سخنور و كارآ    
)234-235: 1369صفا، ...(بتنهايي از مزاياي ايشانست

برجـستگي ويـژه دارنـد، امـا        ... در ميان انسانهاي نيك شـاهنامه ، رسـتم، سـياوش، ايـرج و               
ا رسـتم، پهلـوان   هيچكدام از شخصيتهاي اساطيري ، چه شاه و شاهزاده و چه پهلوان و قهرمان ، ب   

.بي مانند شاهنامه، قابل سنجش و مقايسه نيست
پـدرش، زادنـش، رشـدش، اسـبش، سـالحش، زورش،           : همه چيز رستم، غيـر عـادي اسـت        «

شايستگي هايش، دالوريهايش، خوراكش، مي نوشي اش، خـروش، زيركـي و كـاردانيش، صـبر و                 
حتي مرگش كه سـخن گفـتن از        ... استقامتش، حركاتش، شيوه هاي مبارزه اش، فرزند كُشتنش و          

)231: 1383حميديان، (» .يكي يك ويژگيهايش كالم را به درازا مي كشاند
اسطوره ي رستم را بايد با تمام ويژگيها، باورها، گفتارها، كردارها، آرزوهـا، نيكـي هـا، از خـود      

عر عارفان و به تَبـع  بشناسيم و به ديگران نيز بشناسانيم زيرا در ش... گذشتن ها، وطن دوستي ها و  
.آن عطّار نيشابوري ، بيش از ديگر شخصيتهاي اساطيري شاهنامه بازتاب يافته است 

پهلوانان شاهنامه  ... افسانه ي رستم، تنها ساخته ي آرزو نيست، واقعيت زندگي در كار است              «
فتني مي نماينـد،    چنان سر بلندند كه دست نيا     . مردان آرزويند كه در جهان واقعيت به سر مي برند           

درختهايي راست و سر به آسمان، ولي ريشه در خـاك و بـه سـبب همـين ريـشه هـا دريـافتني و                         
)5-6: 1369مسكوب، (» .پذيرفتني

هركدام با آفريدن آثـار علمـي       ... در طول قرنهاي گذشته، حكيمان، طبيبان ، رياضي دانان  و            
 شاعران و آثار آنهـا در روح و جـان ايرانيـان      گرانبها، خدمتهاي بزرگ به ميهن خود نموده اند، ولي        

بي گمان، نقش  فردوسي و اثر گران سنگ او منحـصر بـه فـرد و بـي ماننـد       . جاي داشته و دارند     
شاهنامه گمان مي كنم مي شود گفت كه بزرگ ترين كتاب زبان فارسي است و بيشترين     ... «.است

اين كتـاب اسـت كـه پـل         . عد از خود داشته است    مقدار تأثير را در جريان انديشه ي ايراني و آثار ب          
ايران پيش از اسالم و بعد از اسالم را بسته ، و در موازنـه ي ميـان ايرانيـت و اسـالميت كفّـه ي                          

داشـت غيـر از آن مـي شـد كـه      ايـران اگـر شـاهنامه نمـي       . ايرانيت را بر جاي نگاه داشته اسـت         
)54: 1374اسالمي ندوشن،.(شد

ر شاعران، خواننده در مي يابد كه يك يا چند موضـوع ، شـالوده  و پايـه ي            با نگريستن در آثا   
به بيان ديگر  . انديشه هايشان را ساخته است و بيشتر اشعارشان را در راستاي آن درون مايه هاست              
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در آثار برخي شاعران عارف و در آثار برخي شاعران غيـر عـارف، پـرداختن بـه اوضـاع اجتمـاعي،                      
غلبه دارد، اما شاهنامه شـاهكاري برجـسته و جـامع           ...  وصف ، مدح، عشق و       انديشه هاي فلسفي،  

.است كه همه ي تشنگان خود را با هرخواسته و آرزو باشند، سيراب مي نمايد
اسـت كـه از لحـاظ تطـابق بازنـدگي      » تمـام « در مجموع كه نگاه كنيم شاهنامه يك كتاب     «

در .  ي كتابهاي ديگر فارسـي برابـري مـي كنـد     سرشار و ممكن ، اگر غلو نكنم به تنهايي با همه       
كتابهاي مهم زبان ما، طي عمر اين هزاره ي فارسي دري، نكته، حكمت، آموزش و تـأملي نيـست               
كه عصاره ي اندرز و حكمت عملي ايران اند، موارد عمده ي آنها مو به مو در شاهنامه يافـت مـي                      

)26: 1370اسالمي ندوشن،(» .شود
ردوسي بر آثار شعري عطّار نيشابوريتأثير شاهنامة ف

درباره ي تأثير و ميزان تأثير شاهنامه بر آثار ادبي بعد از آن، تفاوت ديدگاه، مشاهده نمي شود                  
.، زيرا همگان بر تأثير گذاري شاهنامه بر شعر شاعران پس از فردوسي، اتفاق نظر دارند

دبيات وابسته ي به آن مجسم نمايد،       كسي كه بخواهد تأثير فردوسي را در ادبيات فارسي يا ا          «
مي بايستي تمام آثار شاعران و يك قسمت از آثـار تـاريخي ايرانيـان ، تركـان و غيـره را مطالعـه                        

نيـز  ... سنايي، موالنا، و    : عطّار نيشابوري و ديگر شاعران عارف مانند        )175: 1369نولدكه،(» .نمايد
ز فكر و انديشه ي فردوسـي و شـاهنامه اش   همچون ديگر شاعران داراي انديشه و صاحب سبك ا     

براي درك تأثير و نفوذ شاهنامه در ادبيات و فرهنگ ايراني بـه خـصوص          «.بسيار تأثير پذيرفته اند     
بايد توجه داشته باشيم كه شخصيتهايي تحت تأثير شاهنامه و عناصر آن قرار داشته انـد كـه تـأثّر                    

وسيع فرهنگي باشد از اين جملـه بـه خـصوص بايـد از       آنان مي تواند نماينده ي تأثّر همه جانبه و          
)74: 1369مرتضوي،(» .نظامي ، خاقاني و موالنا و حافظ ياد كرد

هر كدام از شاعران متناسب با محتوا و درون مايه هاي اشعارشـان از شخـصيتهاي اسـاطيري            
 زنـدگي آنهـا را      عطّار و شاعران عارف، شخصيتهاي شاهنامه و حوادث       . شاهنامه، بهره ها برده اند      

اين پژوهش بـر آن اسـت تـا بـه بازتـاب      . براي پروراندن انديشه هاي عرفاني خود بكار گرفته اند     
:سيماي شخصيتهاي اساطيري شاهنامه در شعر عطّار نيشابوري بپردازد

عطّار در قصيده ي هفدهم از ناتواني انسانها در پنجه ي مرگ يادآور مي شـود كـه افـرادي                 *
:ن چون رستم و افرادي روئين تن چون اسفنديار تسليم مرگ گشتندگُرد و پهلوا

ـــي   ـــگ و آهن ـــرگ ار ز سنـ ـــه ي مـ ــستـي در پنجـ اسفنــديـار تــر از روئيــن و رستـمگُـردتــر از ني

)780: 1371عطّار ،(
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شيوه ي خيام از فنا پذيري انسانها سخن گفته و بـا    به سبك و    » دريغا«در قصيده ششم با رديف      *
اطناب و تفصيل كه حاكي از اهميت موضوع است به ما هشدار مي دهد كه از غفلـت بپرهيـزيم و                     

:حاكمان ستمگر، جور و ستم را فراموش كنند 

».ريـغــــا  د نـــوشــــروان  ز   كـيــخـســـروز  درد ا جـمـشـيــــد  و از   افــــريـــــدون  ز  

)735: 1371عطّار ،(
در قصيده ي هفتم با بهره گيري از نام افراسياب توراني و يادآوري پادشاهي و شكوه بر بـاد                   *

:رفته ي او، به پند و حكمت و يادآوري مرگ مي پردازد

راسيــاافــچــه كـاله ژنــده و چـــه افســـر چــــون ســـرو افــسـر نخواهـــد مانــد تــا مـــي بنگــــري

)739: 1371عطّار،(

عطّار بر ايـن    . در قصيده ي دهم از فريبكاري و ظاهر سازي دنيا، سخن به ميان آورده است              *
بنـابراين انـسانهاي   . باور است كه جهان مادي، بخششي واال و در خور و شايسته ي انـسان نـدارد              

:، در پي رسيدن به سيمرغ حقيقت اند كامل، با رها كردن جهان فريبنده

ه طبـع                ه زان مغــرور شــد كـاين         چـرخ زال گـوژ پـشت سـت و تــو مــردي بچـغـــرق زيـــورست     زالبچ ، 

».سـت زال زرزانكه بــا ايــن جملـه زر ايـــن زال نـي            زالو بگــذر ز  رسـتم   جـو، چـون  سيمـرغدانـه ي   

)750، 1371عطّار،(
در قصيده ي بيست و هشتم از قدرت بيچون ذات پروردگار مي گويـد كـه چگونـه فرعـون                    *

و نـيم   ... گلستان شـد    ) ع(آتش نمرود بر حضرت ابراهيم      . سركش و قوم او در رود نيل غرق شدند        
 ضعيف براي نابودي نمرود طغيانگر و ستمگر و قدرتي چون رستم ، پهلـوان بـي                 پشه اي، ناتوان و   

:مانند اساطيري ايران، از خود نشان مي دهد 
».تــا بــر ســر نامــردمـي مــي زد سنــان سبحـــانه          رسـتمي از نيـم پشّــه ، كـژدمـي انگيختـي چــون         «

)825، 1371عطّار، (
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در بخشي از قصيده اي طوالني، دل را به رخش رستم مانند ساخته، جان را سوار و عقـل را                    *
:به بر گستوان تشبيه مي سازد

».ر گــستــــوان هـمــــي يــابـــم      عقـــــل بــــــ  دل را كــــه جــــان ســــوار بـروســت          رخـــش

)792 :1371،عطّار(
از موارد نادر در شعر عطّار عارف آن است كه به امور اجتمـاعي و اوضـاع نابـسامان جامعـه                     *

به نكـوهش جهـان و جهانيـان مـي     .  جوش درون خويش را بازتاب مي دهد  پرداخته ، اندوه دل و    
.از اوضاع ناسازگار و ناهموار جامعه، انتقاد مي كند . پردازد

بطوري كه از صناعت پيشگان و اهل بـازار، شـكايت دارد و از اينكـه شايـستگان و خوبـان و                    
سـرانجام از  .  گرفته اند دردمنـد اسـت  نيكان ، زير دست و فرمانبر، ناكسان و افراد نا شايست ، قرار       

:ناپايداري جهان و انسانها سخن رانده است
 همـــي يـــابـــم  كيـــــانتــــا كيـــــان را    بـنـگــــر كنـــــون كيــــــاننــــانرفــــت

ــي يـــابـم دو ســــه گـــرگــــي شبــــان همـ    بــــــــر ســــــر يــــوسفـــــان كنعـــانـــي    

... همـــــي يـــابـــــم   رايـت كــــــاويـــــان  بـــــر ســـــر هــــر خـــــري كــــه گــــاو ســــــرست 

... همـــي يـــابـــم   تــــاج نـــوشيــــــروان جـملــــــــه ذره هــــــــاي تحـــــــت زميـــــــن   

)793 :1371عطّار،(

در همان قصيده ، فكر و انديشه را به رخش  و جان را به رستم مانند مي سازد و در راستاي اهداف              
:عرفاني خويش به خدمت مي گيرد

».بــــا فلــــك، هـــم عنــــــان همــــي يــابـــم         جـــان راســت    رستـــمِ فكــرت كه    رخـــشِ« 

)794: 1371عطّار، (
:ز نيز از رخشِ رستم سخن گفته استهمچنين در غزلهايش ا

». تــنـد را رستــــم بـــه اســـت        رخـــشِزانكـــه  تــوســـنِ عـشـــق تـــــو رامِ تُـســـت و بــــس          «

)77 :1371عطّار، (
».نـيـنـــديـــــشــيـــــد و الف ال تَــــــــذَر زد  حسن چون بــر عـاشقــان تـــاخت      رخــشِبـه  «

)175: 1371ر،عطّا (
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در قصيده ي پانزدهم با تجاهل العارف هاي پياپي و اطناب هاي زيبا و لذت بخـش، تـصاوير نـو            *
آفريده است و آنها را با باورهاي اساطيري و ديني و مذهبي خويش پيوند زده كه بـراي مخاطـب ،               

:تازگي دارد و تكراري و مالل آور نيست

ــرِ    نــوشـــدارو ايـــن دم  دستـــانرستــمِ  يــــا مگـــر آه دلِ      د   كُشتـــه پســر  بــه بـمـي آر 

»... . بــــوي پيـــــراهن او ســـــوي پـــــدر مـــــي آرديـــا مگـــر باد بـــه پيــــراهن يـــوسف بگــذشت          

)766 :1371عطّار، (

: سخن گفته در غزل سي و چهارم از پايان كار جمشيد و اَره بر فَرق داشتن او*
». رواسـت  جــام جـم   گـر فـرو خــواهد فتاد از دسـت         پايـان كـار    جـم اره چــون بـر فَــرق خواهد داشـت        «

)24 :1371عطّار، (
در غزل صدو سي و هشت از برتري عارفان بر جمشيد اسـاطيري سـخن رانـده اسـت زيـرا                  *

سيده همچنانكـه ابـن اَدهـم بـا         عارفان به جامي دست يافته اند كه جم با جهد و كوشش به آن نر              
تَرك پادشاهي به ملكي دست يافته كه از صدهزار پادشاه برتر شده و فُضَيل عيـاض از صـد هـزار                     

:از هزاران زن فراتر قرار گرفته است ) ع(راهزن و مريم
ــؤخّـــــر هـــــم مقَــــدم د       گنــــــج عــشقــت در جهـــــان جِــــــد و جهـــــد « ر نيـــــافت  هـــم مـ...

 در نيــــافت   جــم آن بـــه جـــد و جهـــد خــــود          كـه نتـــوان داد شـــرح     جــــامـــيآن چنــــان    

ـــاه  ـــد هــــــزاران پـــادشــ ـــم در نيـــافـــت           آمـــــد و شــــــد صـــ بــــن اَدهـلـك تـــــو جـــــز ام

ــــردصـــــد هـــــــزاران زن بـــــه نــامـــــردي بِ ايـــن سخــــن جــــر جــــان مـــريم در نيــافت          مـ.«

)104 :1371عطّار، (
در غزل صد و نود و هفت، عطّار، شخصيت جمشيد و جام جهان نمايش را بـراي پـرورش و            *

:القاي انديشه هاي عرفاني خود به كار گرفته است

)جم(=ف او، صفت جيم و ميم دارديار با سر زلفش ، مملكت جم را داراست زيرا سر زل*
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».زانـكه ســر زلف تُـست بـــر صـفت جيـــم و ميـــم              تـُــراست  جــم مملكـت زين سـرِ زلفت كه هست      «

)503 :1371عطّار، (
وقتي كه خورشيد جمال يار ، جلوه گر مي شود، هر دو عـالَم همچـون ذره، مختـصر و كـم                      *

فلك، سرگشته و دريوزه گـر مـي        . شوريده دل مي گردند     خورشيد و جهان، شيفته و      . ارزش است   
:شود

».بســــا مطـــرب كــه اينجـــا نوحـــه گــــر شــد           كــه اينجــــا زن صفــت گــــشت        رستــمبســـا  

)198 :1371عطّار، (
...:در نظر عطّار، لب يار، نگين خاتم عشق است و روي محبوب ، آفتاب عالم عشق و 

ـــژّه ي تــــو  لبــــــران بـــــه ســـــر تيـــــزي    در صـــــف د « ستــــمِ ســـر هـــر مـعـشـــق ر .«

)366 :1371عطّار،(
:سيمرغ جمال يار، پرورش دهنده ي انسانهاي كامل است*

ه ي يـك روزه         رستمصــد مــرد چو    « ــر،      را، چــون بچـ جمـــال تــو    سيمـــرغِ پــرورده بـــه زيــر پـ .«

)558 :1371عطّار،(
جمال يار ، عقل و خرَد انسانها را كه دوربين است، حيرانِ زيبايي خويش مي سازد و زلف يار         *

:، دستان ساز و حيله گر است زيرا انسانهاي توانا و قدرتمند همچون رستم را مغلوب مي سازد
». كـــرده اي   دستـــانـــونه  هــر زمـــان صــد گ    افكنـــــت  رستـــــــم از شكنـــــج زلـــــف     «

)604: 1371عطّار،(
در نظر عطّار فقر همچون رستم،و طبايع مانند رخش است وي فقر را بر طبايع برتـري داده،                  *

:همچنانكه رستم از رخش برتر است
ـــد « ـــرَم نبــــاشــــ ـــر را محـــ ـــر زآدم نبــ حــــديــــث فقـــ ـــد مگــــ ـــر بــــاشــ ـــدوگـــــ ــاشــ

ـــوي  ـــان خـــ ـــد آنچنــ ـــع را نبــــاشـــ ». نبـاشـــد  رستــم چـــون    رخـــشكـه هـرگــز   طبـــــايـ

)213: 1371عطّار،(
در ادامه ي اين غزل، شاعر، جام جم را از لوح محفوظ ، برتر دانسته و نوشنده ي جرعه ي آن        

.را از كعبه و زمزم بي نياز مي داند 
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سـياه بـودن،    : گر كه سراسر دروصف زلف يار است ويژگيهاي زلف يـار همچـون            در غزل دي  *
را بر شمرده و در پايان ، زلف يار را به رستم و چهره ي گلگون يار را به       ... شبيخون زدن، درازي و     
:رخش، مانند ساخته است 

...ون مـــي كنـــد   وز ســـر هــر مـــوي صـــد خـــ        زلـــف شبـــرنگـــــش شبيـخـــون مـــــي كنـــــد  «

ـــت   ـــن اس ـــر زميــ ـــون از درازي بـــ ـــف او چـــ ...تــاختــن بـــر آسمــــان چــــون مــــي كنــــد           زل

».زلــــف او بـــــر روي گلگــــــون مــــــي كنــــــد رخـــش  را ســـزد بـــر پـشت       رستــــمآنچــه  

)318: 1371عطّار، (
عطّـار  . نماد جان و روح است      ...و  ) رستم(نماد تن و سوار   ...  اسب و    در كالم عارفان، مركَب،   *

:در تخلّص غزلي با نكوهش تن آورده به گاه و تعلقات جهاني فرمايد
» كي شـود؟   رخش رستم گــر به ميــدان الشـه تازد،      نيستــي عطّار ، مــرد او كـــه هـــر تـــر دامنــــي            «

)274 :1371عطّار، (
عشق را از كفر و دين برتر دانسته و در عشق ، نشاني از شك و يقين نيست زيرا كفر،                    عطّار  *

.دين، شك و يقين، همگي همنشين عقل هستند 
جان عطّار وقتي از صفات در مي گذرد، خود را غرق درياي آتشين مي يابد كه آن دريا، خرمن             

ه چين وجـود سـوخته ي عطّـار مـي           را مي سوزاند چنانكه ماه و خورشيد، خوش       ) عطّار(وجود عاشق 
:شوند 

». خـــورشيــــد زيـــر زيــــن ديــــدم         رخــــشِچـــون گـــــذر كــــردم از چنــــان بحــــري       ... «

)417: 1371عطّار، (
عطّار وقتي نام يار را بر زبان مي رانَد، از نامِ يار، كشتيي مي سازد و بطور جاودان كـامروايي                    *
... :مي كند 

ـــــــرد همـــــه جهـــــان بــــرانـــــم         فلكــــــي بـــــه زيــــــن در آرم       رخــــــش« بـــــر گـ

».و ز شــــــش جــــهــــت مــكـــان بــــــرانــــم  اســــــب از ســـــــه صــــــف زمـــــــان بتــــــازم

)458: 1371عطّار، (
م همداني، از آزارها و رنجهايي كه سگ نَفـس ، بـراي          عطّار در حكايت رهبان با شيخ ابوالقاس      

انسانها در پي دارد سخن رانده است كه فردي از زن و فرزند ، خانه و يار خود بريـده بـود و دور از                         
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شـيخ ابوالقاسـم    . مردم ، رهباني برگزيده بود و درِ دير را به روي خود بسته بود و رياضـتها داشـت                  
بعد از كوشش فـراوان توانـست علّـت         . يك ماه بيرون دير او مقيم شد      همداني ، سوي دير او آمد و      

:گريختن از زندگي و تعلّقات را از زبان خود او مي شنود
كـــداميـــن كـــار؟ تــــرك ايـــن سخـــن گيــــر         زبـان بگـشــــادو رهبـــــان گـــــفت اي پيـــــر         «

بــــــه گــــــردش شهــــــر بيهـــــوده دونـــــــده   سگــــــي مــــــي ديــــــده ام در خــــود گــزنــــده

ـــردم  دريـــن ديـــرش چنيـــــن محبــــوس كــــــردم         ـــدروس كــــــ ــسـتــــــم و مـــــ درش دربـ

ـــرده  »... بــــه زنــــــداني سگـــــي در بنــــد كـــــرده         منـــــم تــــــرك زن و فــــرزنـــــــده كـــــ

)182: 1387عطّار،(
عطّار با بهره گيري از شخصيتهاي اساطيري شاهنامه و وقايعي كه بـراي آنهـا اتفـاق افتـاده،                   
نتيجه مي گيرد كه انسانها هر چند توانا باشند ، نَفس نيز بـسيار قدرتمنـد و حيلـه گـر اسـت و بـه            

:سختي مي توان از مكر و دام نَفس رهايي يافت
...كـــــه تـــــا مــسخَـــت نگـــــرداننــــــد فــــــرداــــي ز ســـــوداسگـــــت را بنــــــد كـــــن تـــــا كـ

 كــــرد زنـــدانــــي دريـــن چـــاه        بيــــژنچــو  �ِ نَفــــس نـــاگـــــاه    افــــراسيـــــابتــــرا  

سنگــــت نهــــاد او بـــــر ســـــر ايــــن چـــــاه            آمـــــد بـه جنگــــت      اكــــوان ديـــو ولـــــي   

ـــدن آن راچنــــــان سنگــــــي كـــــه مــــــردانِ جهــــــان را ـــد زور جنبــــــانيــــــ نبـــــــاشـــــــ

كـــه ايـــن سنـــگ گــــران بـــرگيـــرد از چــــاه           بــايــــد در ايــــن راه      رستمـــــي تـــرا پـــس   

بــــــــه خـلـــــوتـــــــگاه روحــــانــــــــي در آردــــرآردتـــــــرا زيــــــن چــــــــاه ظُلمـــــــاني بــ

ـــعت  ـــرِ طبيــــ ـــر مكــــ ـــ كُنــــــد رويـــــــت بــــــه ايـــــرانِ شــــريعــــــتز تــــركــستـــــان پـ

... در دســـــت آنگـــــاه     جــــام جمــت  نهــــد   روحــــــت دهـــــــد راهكيخــســـــر وِبـــــــر 

»... .�ِ دولــت او را بـارگيــــر اســـت      رخــــش كــه  �ِ ايــــن راه پيــــر اســت       رستــــم تــــرا پــــس   

)183: 1387عطّار، (
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. عطّار با اشاره به داستان بيژن و گرفتار شدن او در چاهي كه افراسياب توراني مهيا ساخته بود                
در نظـر او روح همچـون      . ن ماننـد سـاخته اسـت        دنيا و طبيعت را به تركستان و شريعت را به ايرا          

كيخسرو و بخت و اقبال همچون رخشِ رستم و پيرو مرشد ماننـد رسـتم، توانـا، نيكوكـار و هـايي             
.بخش ز چاه تعلّقات است 

فرزندي با كمال به پدر مي گويد كه من، فرّ شاهي نمي خواهم بلكه جام گيتي نما آرزو دارم     *
پدر در جواب به او مي گويد كه تو مي خواهي با آگـاهي از همـه ي                . كار ببينم تا اسرار نهاني را آش    

اين در خواست از عجب و تكبر و خود بزرگ بيني، حكايت دارد        . رازها بر افراد عالَم ، سرافراز شَوِي      
ولي آگاه باش كه اگر مانند جمشيد از جام برخودار شوي و تك تك ذرات جهان را مـشاهده كنـي                     

:نجام مانند جمشيد با بيچارگي تمام خواهي مردولي سرا
كــه يـــك يـــك ذره بينــــي چــــو خـــورشيـــد           جــــام جمـشيـــــد  اگــر در پيــــش داري     «

كــــه چــــون مـــرگــــت نهـــد بـــر فَــــرق، اَره       بينــــــــي ذَره ذَرهجـــــامر آنچــــــه گــــــــ

». ، زار، ميــري هــم ســرانجـــام        جـــمكـه چــون   از جـام  جــم حــــاصل چـــــون    نــداري هيـــچ   

)221: 1387عطّار، (
كيخسرو مانند جمـشيد، بـه      «: در حكايت كيخسرو و جام جم در االهي نامه آورده است كه             *

نگريست و راز هفت كشور و هفت اختر آگاهي مي يافت و چيـزي از جزئيـات هـستي                   جام جم مي  
برايش پنهان نمانده بود ولي كيخسرو آرزو داشت از حقيقت جام جم نيز آگاهي يابد كه سـرانجام ،                  

... :نقشي برايش آشكار شد كه كسي مي تواند حقيقت جام جم را دريابد كه فاني شود
ز ملـــــك خــــويــــــش، دســت تُهــــــي يـــافـــت از آن راز آگهـــــي يـــافـــت      كيخـــسرو چـــو  «

كــــه در دنيــــا بقـــــا را بـــس بقـــــا نيـســــت            يقينـــش شـــد كـــه ملكــــش جـــز فنــا نيـست          

قبــــاي بيخــــودي بـــــر قـــــد خـــــود ديــــد          چـــــو صحــــراي خـــــودي را ســــدّ خــــود ديــــد 

ادت گــــــفت و بــــــر دســــت فنـــــا خُفـــتشهـــــچـــو مــــردان، تَـــــرك بــــود كـم بقــــا گفـت           

بــــــه جـــــاي خــــــويش در ملكـــــت نــشـــاندش آنجـــــا بــــود خـــوانــدش      لهـــراسپمگـــر  

ــــرد آن جــــام بـا خـويش        نــــديش          به غــــاري رفـــت و بـيبــــه زيـــــر بــــرف شــــد ديگـــــر م

ــسـت ـه شــد از وي اثـــر نيـست     كســــي كــــو غـــرقــ     ـــر ني ــشينــــان را خبــــ ـــل ن ».ازو ســــاحـــ
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)258-259: 1387عطّار، (
عطّار در مقام نتيجه گيري از حكايت كيخسرو و جام جم مي فرمايد كه همه ي ما، انسانها در           

 آفتاب، يا يك كف     انسانها همچون يخ در برابر    . گرداب مرگ و فنا قرار داريم ولي در خواب غفلتيم         
عطّار پيشنهاد مي كند كه اگر كمالِ حالِ مردان را مي خواهيد بايد فنـا               ... گل در جوي آب هستند      

... :شويد
بميــــــــر از خــــويـــشتــــن در زنــــدگـــانــــــي خــــواهي تـــا بـــدانــي   جـــامولـــي گـــــر    «

 بــــود بـسيـــار    گيتــــي نمـــايـــي كــــه در   يــــار شنـــــودم جـــام جـــــم اي مــــرد هـــوش    

كــه مغـــزِ تُـسـت هــــم حـــس تـــو در پــــوست             ، عقـل اسـت اي دوســت      جـــام جم بــدان كــان   

همـــه در جـــــامِ عقـــــل تــــو عيــــان اســــت           هـــر آن ذره كـــــه در هـــــر دو جهــــان اســت            

ـــزا ـــف  هـــ ـــرار تعــــــريـ ـــت و اســـ ـــيف ران صنــع ـــم و تكلـ ـــي و حكــ ـــر و نهـــ ـــزاران امـــ هــ

».ازيـــن روشــن تـــرت هــرگـــز چـــه جــام اســـت     بنـــاي عقــــل تـســت و ايـــــن تمـــــام اســت         

)268: 1387عطّار، (
بـسياري از  .ا و نابودي گريـز دارنـد  انسانها ، داراي غريزه ي ميل به جاودانگي هستند و از فن    *

عطّار در االهي نامه در پايان و نتيجه گيري از حكايت اسـكندر رومـي بـا    . آنها طالب آب حيات اند    
:مرد فرزانه فرموده است 

ـــرد انــــدر جـــــواني         سكنــــدرز بيــــــم مــــــــرگ، آب زنــــــدگــــانــــــي   « ســـت و مـ جـ 

ــرسـ  ــة    چـــه پـ سكنـــــدر  ـــي قـصـ خـــويش از خـــويش بگــذر           ســــد ّتــــويـــي هـــم سـد

تــو پيـــوستــــه در آن ســـو مانــــده در خـــويش           وجـــــود تــــــو تـــــرا ســـــدي ســــت در پيـــــش

نگــــــري تـــــو   بــــه آتــــش گـــــاه دنيـــــا ن      وگــــــر خـــواهــــي كـــــز آتـــش بگــــذري تـــــو 

بـــه كــــوهــــي آتـشين در پـــــرده بـــاشـــــي         اگـــــر مــــويـــــي خيــــــانت كــــــرده باشــــــي 

». بي گنـاه اسـت      سيـــاوشچـــه پـُــرسي گـــر    چـــــو بـــــر آتــش گـــذشتـــن عيـــــن راه اســـــت 
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)270: 1387عطّار، (
مندانه، سخن خويش را با حوادث و سرنوشـتي كـه بـر شـاهزاده ي     در ابيات فوق، عطّار ، هنر   

.اساطيري ايران رقم خورد، پيوند زده است 
در مقاله شانزدهم االهي نامه آمده است كه همه ي انسانها، آرزوي ملك و پادشاهي كـردن              *

نابود شـونده  دارند حتي اگر يك روز باشد ولي افراد خردمند، ملك و پادشاهي اين جهاني را فاني و           
عطّار ، بعد از حكايت هـارون بـا   . مي دانند و سببش آن است كه ملك جاودانيِ آخرت را نديده اند      

:بهلول در مقام نتيجه گيري به نكوهش دنيا پرداخته است 
ـــالك  چـــو نـــه ملـك اســـت اينجــــا و نـــه مـــالك         « ـــو هــ ـــردي تــ ـــر گــ ــســت اگـ ـــات ت نجــ

بمـــي مـــاند، نمــــي مـــانــــي تــــو بـــر پــاي           سنگــي صـــد هــــزاران ســــال بـــر جـاي          چـــو  

ـــايي درنگــي؟  ـــرد در جــ ـــي كـــ ـــه خـــواهــ ».كـــه آنجـــا بــيش مـــانَـــد از تـــــو سنگـــــي          چــ

)321: 1387عطّار، (
وغن، سر پوشِ زريـن ايـن ديـگ را ،           عطّار، سپس با تشبيه چرخ به ديگ خوش طعمِ چرب ر          

پس انسانها نبايد از غذاي ايـن ديـگ بچـشند    . اين ديگ پر جوش ، پر خون است    . مرگ مي داند  
عطّار ، باز هـم از شخـصيتهاي اسـاطيري ايـران و      . زيرا هيچ لقمه اي از زهر و ريگ خالي نيست           

: شاهنامه مدد گرفته و فرمايد
همــــي گـــــــردد شـــــفق كـــــــردار در خـــــــونـم چــــرخ گـــردون    شقــق خـــون اسـت و دايـــ      «

هـــــــــمه از بهـــــــــرِ زيــــــــرِ خـــــــــاك زادهجهـــــاني خلـــــق بيــــــن در هــــم فتـــــاده         

ـت وار خلقـــــي بـــــي گنـــــاه اســـ         سيـــاوشهمــــه خـــاك زميــــن خـــــون سيـــــاه اسـت         

ــش      ه صــــد      عيــــان بينـــــي اگــــر باشــــي تـــــو باهـخـــون سيـــاوش  ز يـــك يـــك ذر.«

)321: 1387عطّار، (
در حكايت گوسفندان و قصاب، در االهي نامه آورده است كـه از گوسـفندان جـاي شـگفتي             *

. ن از عقل و خرد بـي بهـره انـد   نيست كه با بيچارگي تمام سرهايشان بريده مي شود زيرا گوسفندا 
كار قصاب، شگفت آور است زيرا داراي علم است و مي داند كه روزي سر او نيز بريده خواهـد شـد        

:سپس چنين نتيجه مي گيرد. ولي فارغ و آسوده ، نشسته است 
...ـم كُـشت كـــه چنــــدين طفــــل، عالَــــم در شكـ        نگـــه كـــن تـــا بـه آدم پـشـــت بــــر پـشــت           «
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ــســـت  ـــش ني ـ ـــز، هـ ـــان را ذره اي در مـغـــ  نيـست  سهـراب كُش  ،   رستمـــيكـــه او جــــز    جهــ

دستــــان  ســر تــا پـــاي  زالــي ست كــــه او   چــــه مـــي گـــويم خطـا گفتـــم چـــو مـستــان          

ـــردن  بِنتـــــــرا مـــــــي پـــــــرورد از بهـــــر خــــــوردن ـــام گــــ ـــغ را نــــاكــ ـــن تيـــ ـــه ايـ ...ـــ

».كــــه تـــا فـــربه شـــوي و خـــــورده گــــردي          بــــه سيلـــــي گـــــردنت پــــرورده كــــــردي        

)324-325: 1387عطّار،(
عطّار در االهي نامه، حكايتي از سلطان محمد و اياز مي گويد و نتيجه مي گيرد كـه عاشـق                 -

تا بدين وسيله بـه همـدمي يـار،    . ايد به هر ترفند و حيله كه مي تواند راهي به سوي معشوق بيابد    ب
.دست يابد 

ـــك روز   مگــــــر سلطـــــان ديـــــن، محمـــــود پيــــــروز« ـــد يـــ ـــش را پــــرسيـــ ـــاز خــــويـ ايــ

» راســت خـــــواهم زيـــــن ميــــــانَت جــــوابــــــياز چــــــه رشــك آيــــــد در جهـــــانَت؟« كـــــــه 

از آن سنگـــي كـــه مــــي مـــالـــي تـــو در پــاي            در رشكــم همـه جـاي      «چنيـــن گــــفت او كـــــه       

ـــالد  ـــي بنـــ ـــت مــ ـــك سنگـــ ـــم از رشـــ »... .كــــــه او رخ در كـــــــف پــــــاي تــــــو مالــد دلـــ

:نتيجه گيري عطّار
ـــت آر   نــــه ســــر مــــي خَـرَد يـــار و نـه دسـتار              چــــو ـــش بـــدســـ ـــرّاري و دستـــان ـــه طــــ بـــ

؟دستــان كـــرد   اسفنـــديــاريچـــــه بــــا   گـــزستـــــان از   رستـــمنـــداني آنكـــــه   

رفت، بــــي خــــويش مــي رو       بـــه صــــدق معــــ    بــــه دستــــان و بــــه حيــــلت پيـــش مـــي رو           

».دمـــي بــــا همـــدمـــــي دمـســــاز يـــابــــي        مگــــر راهــــي بـــه دستــــان بــــاز يـــابــــي         

)369: 1387عطّار، (
در حكايت دختر كعب و عشق او و شعر او، هنر عطّار را در وصف و شـعر حماسـي گونـه ي                *

:عطّار مي توان يافت
ـــن  ـه وقــــــت صبحگـــاهــــي بـــــاد مــشكيـنبـــــ...  ـــرده روي آب پــرچيــ ـــان كــ ـــو ســوهـ چـــ

».كـــــــه آب از بــــــاد نـــــوروزي زِرِه يـــافــــت   آب زِرِه يــــافــــــتافـــراسيـــــــابمگـــــر 
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)374: 1387عطّار، (
ـــــاده در ركـــابـــــم مـــــاه و مهـــــــر اســــــتپيمـــن آن شـــاهم كه فـــرزينم سپهــــر اسـت         ... « 

...دو رخ طــــرحــــش نهــــم چــــون شيــــر مــردان  اگــــر اســـــپ افكنــــم بــــر نطـــع گـــــردان          

ـــرّان بـــــر كـشــــم مـــــن          جگــــــر از شيــــــر غُـــــرّان بـــــر كَــشـَم مـــــــناگـــر شمشيــــر بـ

ـــد  و مـــــرغ تيــــر مــــن از زِه بـــــر آيــــد            چـــــ ـــردون زِه بـــرآيـــ ـــرغِ گـــــ ـــقِ مـــــ ز حلـــ

ـــراك  ـــد از روي فتـــ ـــو بگــشــــايـــم كمنـــ ـــاك  چــ ـــر خـــ ـــدو را روي بــ ـــاد آرم عـــ ـــو بــ چـــ

». از اصـــل    رستـــــمرستـــــمكــه در رزم،   و بگـشــــايـــم درِ فـصـــل      رخــــشبتـــــازم   

)381: 1387عطّار، (
: فرمايد) ع(عطّار در آغاز اسرار نامه اش در فضيلت امير المومنين علي*

ــــمِّ پيمبــــر        « ـــر ســـــــوار ديـــــن، پـســــــر عـ ـــاحب حــــوض كــوثـ ـــدر ، صــ ـــاع صـــ شجـــ

ـ ، ســـوار   رستـــمبـــه تـــن    ».بـــــه دل غـــــــواص دريــــــاي تــــوكّــــل          دلــــدل  ـشرخـ

)104: 1386عطّار،اسرار نامه،  (
:گفته است ) ع(چنانكه در آغاز مصيبت نامه نيز در نعت حضرت علي 

 يـــــافت مـــــردي سهــــل بــودزالــــــيچــــــون ز  گـــر اهــل و گـــر نـا اهـــل بــــود         روستـــم«

». گـــري  دستـــــان رستــــم و   زالهمچــــــو  ــر حـــق بـا تيــــغ حــــق ديــــن پــــروري           شيـ

)144: 1386عطّار ، اسرار نامه،  (
در مقاله ي ششم مصيبت نامه نيز عطّار، تأثير گذاري پيرزن را هنگام سحرگاه از يك مـاه ،                *

:دانسته است اساطيري برتر » رستم«نبرد كردن و پهلواني نمودن
ــــر گــــه تيــــر زن؟          كــــس چـــــه دانـــــد تــــا دعـــــاي پيــــرزن           حـد وقــت ســـو چــــون بـ

». مـــاهـــي كنــد     رستمــــيمـــي نـــدانـــم    در سحــــرگــــاهـــــي كنـــدزالــــــيآنچــــــه 

)203: 1386عطّار ، اسرار نامه،  (
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جدا دانسته تا هـر فـرد نـاتواني         » مخنَّث بودن «را از   » رستمي«مه دوبار، عطّار،  در مصيبت نا  *
:ادعاي همانندي با رستم ، پهلواني اساطيري ننمايد

ـــي رستمــــي گــــر چــــه بسيــــاري نمــــايي     « ـــــت محكمــــ ـــن از مخَنـَّ ــســــت مـمـكــ » .ني

)261: 1386عطّار ، مصيبت نامه،  (
ـــود؟  ــ ـــي بـ ـــدث كـــ ـــي، راه محـــ ــــــود؟           رستمــــيدر قــــديمــ خَنَّـــــث كـــــي بـكـــارِ م ،

)279: 1386عطّار ، مصيبت نامه،  (
، نابودن و فنا شدن انسانها را در دنيا، پيش از مـرگ  )ص(عطّار ضمن حكايتي كوتاه از پيامبر   *

:اچيز بودن انسان در برابر عظمت هستي سخن مي گويديادآور مي شود و از خُرد و ن
»در دعــــــا بــــــا يـــــادم آور      ! اي زن «كــــــه  در هــــــــر پيــــــــرزن مــــــــي زد پيمبــــــــر«

كــــــه خــــواهــــــد آفتــــــاب از ذره فـــريــــــادببيـــن تـــــا خـــــود چــــه كـاري سـخت افتـــاد            

ــ ـــن مـــ ـــاري يقيــ ـــران شكـــ ـــه شيــ ـــاري ـي دان كــ ـــور يــــ ـــد از مـــ ـــن ره خـــــواستنـــ دريــ

...بــــه نــــا بـــــودن فـــــرو آســــودن تــــست        همــــــي درمــــــانِ تــــــو نـــابـــــودن تــســــت

 نــــه پـــايان پــديـــد اسـت        نـــه سـَـــر پيــــدا و     دريــــن دريــــا نـــه تــــن نـه جـــان پديـد اسـت             

...دريــن دريــا تــو هــم يـــــك قطـــــره آبــــي          افــــراسيــــابي وگــــر   افـــــريدوناگــر  

ــشــــت زاري ســت  كــه گه در وي خـــــزان ، گـــه نـــو بهـــاري سـت       جهــــــانِ سبــــــز گلــشـــن، ك

ـ          چــــو ايـــن يـــك بِدرونـد، آن يـك رسيـــده سـت            ـــده سـت   چـــو تخمـــي كـشته شـــد، ديگـــر دمي

ـــو برسيـــــدند و روزي چنــــــد بـــودنــــــد    ـــد چـــ چــــــو تخمــــــي زيــــــر آسِ چـــــرخ ســـودن

».گـــــر هـستــــي يگــــانــه     ! يكــــي را بــــاش  بديــــــن ســــــان اســـــت كــــــردار زمـــانــــــه 

)177: 1386ر،اسرار نامه، عطّا (
در ابيات پيشين، هر چند كه عطّار به انديشه ها و سـخنان، هـم شـهري خـود، خيـام بـسيار                       
نزديك گشته ولي اندك تفاوتي در پايان سخن آن دو به چشم مي خورد زيرا عطّار، فكـرو انديـشه      

.ي خيام را در خدمت انديشه و سمت و جهت عرفان نهاده است 
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در ... اسرار نامه از فنا پذيري انسانها سخن مي رانَد و اسكندر، اسـفنديار، نمـرود و           عطّار در   * 
:تسليم مرگ و اَجل شدند... نهايت اقتدار ، روئين تني و 

...ببيـــــن كيـــــن هيــــچ را صــــد گــــونه پــيچ اســتچــــو پـــي بـر بــــاد دارد عمــــر، هيـــچ اسـت           «

اسكنـــدرانيـــــت كنــــد بــــر تـــن كفـــن      دنيـــــاي فـــانيــــت  اسكنـــــــدري اگــــر  

ــشـــــم داري  اسفنـــديـــاري  تــــر از    روييــــنوگـــــر   ـــز او را چ ـــر نيــــــ ـــه آخـــــ ».بـــ

)192: 1386عطّار، اسرار نامه،  (
ا يـادآوري مـي كنـد شـايد     سپس همچون خيام بطور مفصل ، مرگ و فنـا پـذيري انـسانها ر              

انسانهاي غرق شده در دنيا و تعلّقات آن بيدار و هوشيار گردنـد و ارزش عمـر و زنـدگي را بهتـر و                        
:بيشتر بدانند 

ـــرد   ـــدين زن و مـــ ـــا چنــ ـــديش تــ ـــرو انــ ـــــر درد    فُـــ ـــاي پـ ـــا دلهـــ ـــد بـــ ـــا رفتنــــ كجـــ

ســــراســـــــر خفتــــــه مــــــي بينــــم ســـــراپاي تــــا جــــاي    همــــه صحـــراي عـــالَم جـــــاي      

تـــــنِ سيميـــن  ســـت زلفيـــــن سيــــه رنـــگ          همــــــه روي زميـــــن فــرسنـــــگ فــــرسنــــگ

...م قــــد چـــــون ســـــرو بينــــم چـشــمِ بـــــادا     همــه كــــوه و بيـــابـــان گــــام تــــا گــــــام           

».عــزيـــزان بـــرگ و عــــالَم بـــرگ ريــزان سـت          همـــه خــــاك زميــــن ، خـــــاك عزيـزان سـت          

)192: 1386عطّار ، اسرار نامه،  (
:در مصيبت نامه ، مقاله ي چهلم، رفتن سالك فكرت، پيش روح آورده است *

ــشَــد ... « ـــي كَ ـــم مــ ـــرّ او هــ ــ ـــانت ، سـ قشــــر عــــالَم، مغـــــر عــــالَم مــــي كَـشَــــد         آن امــ

ـــاك    ـــرِّ پــــ ـــان آن سـ ـــودي درميـــ ـــر نبــ ـــاك؟ گـــ ـــت آب و خــــ كــــــي كــشيــدي آن امــــان

تـــا نـــه پنــــداري كــــه مـــــردم مـــــي كَـشَد      مـي كَـشـَد   رستــــمرخـــــش را   روستـــم

ـــر نبــــودي كـس بـه خـــويش         نيفتــــــادي ز پيــــــش» حملنــــاهـــــم«ر گـــــــ لِ آن سـحــــام...«

)441: 1386عطّار، مصيبت نامه، (
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در منطق الطير، حكايت هماي، از شكوه و عظمت فريدون و جمشيد سخن رانده است وقتي                *
ن، نـزد   ديگر مرغان مي گويد تا از رفـت كه هما، مرغ افسانه اي از كمال و شوكت خود به هد هد و    

:نشيني كند  عقبسيمرغ ، پوزش طلبد و
...خــســـــروان را ظــــــلِّ او ســـرمـــايــــه بخــشپيــــــش جمــــــع آمــــــد همــــاي ســايه بخــش «

ــــــرّ  ـــم مــــرغــــي چـــــو مـــرغا       گفـــــــت اي پــــرَنـدگـــــان بحــــــــر و بـ يـن دگـر  مـــن ن...

ـــرم    ـــوار دارم الجــ ـــگ را خــــــــ ـــس ســـ ـــزّت از مـــــن يــــافت     نَفــ افــريدون و جـــم   عـ

... هــر گــــداي طبـــع، نـــي مـــرد مـن انـد         پـــادشـــاهان، ســــايه پـــــرورد مــــن انـد        
 .«

)273: 1383عطّار،  (

نتيجه 
فرينش شاهنامه، اعجاب و شگفتي بسياري از ايرانيان و غير ايرانيـان  عظمت كار فردوسي در آ   

وقتي به اراده ي آهنين و باورهاي راستين و احساس فردوسي در اينكه وطنش         . را بر انگيخته است   
به اثري چون شاهنامه نيازمند است پي ببريم بـه روح بلنـدش ، درود مـي فرسـتيم، كـه يكـي از                        

ر دوراني كه وطن، عرصه ي تاخت و تاز بيگانگان بود و كج انديـشي و                د) فردوسي  ( فرزندان وطن 
ناراستي، فرمانروايي داشت، و دوستداران حق و حقيقت و نيكوكاران در انزوا به سر    مي بردند، قد               
برافراشت و با رنج و كوشش سي ساله، اثري بي نظير آفريد كه شادي و تحسين همه ي شيفتگان                   

.ه و خواهد داشت ميهن را همراه داشت
شاهنامه، شاهكاري جامع و جاويدان است كه با زبـاني بـه دور از پيچيـدگي كـالم، همـه ي                     

هـر كـدام از شـاعران بعـد از          . ي معرفت باشـند، سـيراب مـي سـازد         مخاطبان خويش را كه تشنه    
فردوسي، متناسب با موضوع و محتواي آثار و دورن مايه هاي شعرشان از شعر و سـخن فردوسـي                   

شاعراني كه مشرب و گرايش عرفاني داشته اند از اين تأثير پذيري بركنار نبـوده          . أثير پذيرفته اند    ت
عطّار نيشابوري نيز، فراوان در اشعارش از شخصيتهاي اساطيري شـاهنامه و حـوادث زنـدگي                . اند  

انـسان و  فنـا پـذيري   : آنها، بهره گرفته و آنها را در خدمت انديشه هاي عرفاني خويش ، همچون               
.در آورده است ... جهان ، اغتنام فرصت، دعوت به نيكوكاري و
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� مشهوردكتر پروين دخت

دو درخت رازناك شاهنامه» گز«و»سرو

چكيده

–ون ديگر اقوام     چ –ايرانيان هم   . در باور اقوام مختلف جايگاهي قابل درنگ دارد         » درخت  «
....  و در اساطير ، ادبيات ، طب ، مراسم و آيين ها ، ديـن          به درخت و وجوه گوناگون آن       

فردوسي توسي در شاهنامه ، بـه مناسـبت هـاي گونـاگون بـه درختـان مختلـف                 . توجه داشته اند    
ورده و  به اعتبار اين كه اولي به دست زردشت پيامبر از بهـشت آ سرو و گز  درخت  . پرداخته است   

. كاشته شدو دومي به رهنمود سيمرغ پيروزي رستم را ضمانت كرد ، راز و رمز بيشتري يافته است                   
 را در سـرو و گـز  نگارنده، در اين مقاله بررسي قداست و اهميت درخـت و جنبـه هـاي نمـادين       

. شاهنامه و از نگاه فردوسي مورد بحث قرار داده است 

 ، درخت ،سرو ، گزفردوسي ، شاهنامه: كليد واژه ها 

مقدمه 

، اجتماعي و روحاني اقوام گوناگون ، نقشي انكار ناپذيرو پيـشينه      درخت در زندگي اقتصادي 
، پديـده اي  درخت، درروزگاران كهن، يعني پيش از ظهور زردشت  . يخ آفرينش دارد  اي به درازي تار   

: هي ويژه و قابل درنـگ دارد  قدسي و مورد ستايش همگان بوده است و در آيين زردشت نيز جايگا 
، در فراخكرت كه سـيمرغ بـر آن آشـيان دارد اشـاره             وايات زردشتي به درخت بسيار تخمه     در ر ... «

برخـي  ) . 87،1384بهـار ، (» .ن، دوركننده پيري محسوب مي شوندشده وهوم سپيد يا درخت گوگر    
نسان را به درختي وارونه تـشبيه       درقرون وسطا ، ا   «: ن انسان و درخت شباهتي يافته اند      از اقوام ، بي   

كرده اند كه سرش با ريشه ي درخت و تن و اندام هايش ، با تنه درخت و شاخه هايش قياس شده     
دوبوكـور  (» . اسـت    زندگي از ريشه ي آن نشات مي گيرد و ريشه حاوي اكـسير طـول عمـر                . اند  
 برگ ها ويكي بودن ريشه آن تكثّر شاخ و.بنابراين درخت نمود مثالي زندگي است       ) 15،16،1373،

درخت ....«: و باور اسطوره اي بازگشت به اصلي يگانه مي باشد » كثرت به وحدت «، ياد آور اصل   

* بان و ادبيات فارسي، نيشابور، ايران، گروه ز واحد نيشابور،دانشگاه آزاد اسالميعضو هيأت علمي 
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رشد مداوم نباتات ، نـشانه ي تجديـد حيـات           . صورت مثالي زندگي و نماد تطور و نو شدگي است           
) 87هان،(ادواري و ياد آور اسطوره ي بازگشت جاودانه به اصلي واحداست 

ايـن درخـت گـواه    . درخت كيهاني ، درختي غول پيكر و پيوند دهنده ي زمين و آسمان است           
: اندوه و دلتنگي براي گذشته اي دور و آرماني مي باشد كه زمين و آسمان به هـم نزديـك بودنـد             

» .  منطبـق اسـت   وصف درخت كيهاني بادرختان بهشتي طوبي و سدره در روايات اسالمي كامال    «
پيوند درخت باباور هاي ديني انسان ، منحصر بـه اسـالم نيـست و در بـسياري از         )69،1376ريا ،   آ(

چنان كه مطابق عقيده ي هندوان بودا درسي و شش سالگي ،       ....«: اديان و آيين ها ، مصداق دارد        
هنگامي كه زير درخت انجيري نشسته بود ، به حقيقت رسيد و نام ايـن درخـت ، بعـدها ، درخـت                       

تجلي شاعرانه و حكيمانه ي درخت و همانندي وجود به آن را در شـعر و                )  همان(»  نش گرديد   دا
براي نمونه ، تنها ،دريك سروده ي ، ناصر خـسرو ، چهـار بـار درخـت                  . ادب پارسي نيز مي بينيم      

: آورده شده است 

ي قيــصري راايـت كنـد كلّـه ــدرخت ترنـج از برو بـرگ رنگيـن                     حك

زا خود همين است مر بي بري راـسر                بسوزنـد چــوب درختـان بـي بـ

....ر آوري چرخ نيلوفري را ـــه زيـــ   بش بگيـرد           ــار داندرخت تــو گر ب

)142ديوان ناصرخسرو ،ص(

 كـه ميـوه اش كـامروايي و نيـك            را به درختي ميمون مانند مي كند       »دوستي  « حافظ هم   
: فرجامي است 

درخت دوستي بنشان كه كام دل به بارآرد          نهال دشمني بركن كه رنج بي شمار آرد

، زاويه ي ديگري از نگاه مردم را به درخت نشان مـي دهـد و   » شجره نامه«اصطالح مشهور   
گي ، تداوم نسل و انتقال ويژگي       اين بعد ، تجسمي از بالند     .  مي باشد    »نسب شناسي « آن بعد   

هاي گذشتگان به آيندگان است 

فردوسي در جاي جاي شاهنامه به اصل و نسب و شجره ي افراد به ويژه شاهان و شاهزادگان    
: توجه كرده است 
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د زگردون بر او برگزندــــر آيــــ           درخت برومنــد چون شد بــلند               گ

وي سستي گرايـدنـخستـود برگ پژمرده و بيخ سست               سرش ســ           ش

ن دهدجاي خوـيشـوآييــ  به شاخ نو از جايگه بگسلد پاي خويش           ـ           چ

ه كـردار روشــن چراغــ بهـاري بـرا سپارد گل وبرگ و باغ            وراــ            م

دي ميــاغارريــكــ   تـو باشـاخ تنـاخ بدخيز دل از بيخ نيك         ــ اگر ش

ر نهان                     كنــــدآشكـــارا بـــر او بــه فرزنــد ماند جهـان            ـ            پدرچون ب

خوانش پسرـش، م   تـو بيــگانه خوانـام پدر          گــر او بفكنـــد فــر ونـــ

)2،ج76شاهنامه ،ص(

فردوسي با عشق ، آگاهي و اشرافي كه برگذشته ي افتخار آميـز كـشورش دارد ، بـه نگـرش              
 كه ميراث نياكان اوست از نظر دورنداشـته  -پدرانش به درخت توجه كرده و پردازش نمادين آن را      

بينـد كـه بـاروبرش بـا مـاهيتش           چون ديگر ايرانيان نژاده  وجود انسان را درختي مي            -او  . است  
تخم از خـرمن بـدر نيـست       : صفات ريشه اي انسان ، پايدار است و به قول معروف            . ت دارد   مناسب
: در باره ي نسب فريدون چنين مي گويد .....

چه اختر بد اين از تو اي نيك بخت                     چه باري ؟زشاخ كدامين درخت ؟

)69،ص1همان ،ج(

ن گفت كزپاك مــام و پــدر             يـكي شاخ شايــسته آمـــد به بـــر   چنــي

)109،ص1همان،ج(

 بيـزاريش را از تخـم و        – دشمن ايران و ايرانيان      –     و در داستان سياوش ، نيز ، افراسياب         
: تار سياوش ، چنين باز گو مي كند 

       نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تختنخواهــم زبيــخ سيــاوش درخت                 

)154،ص3همان ،ج(
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 كـه بابـاور هنـدوان نيـز قابـل      - ياتولد دوباره به صورت درخـت و گيـاه     »گياه تباري       «
درختـاني  .  در داستان سياوش و رويش درخت از خون پاكش ، بازتاب يافته اسـت        –سنجش است   

دن زندگي بي گناهان و نيز نداي وجدان خفتـه ي  كه بر دوش ضحاك مي رويند ، نماد سرمدي بو       
درختان ضحاك و درخت سياوش در بخش نماد بودن براي بقاي پاكان و احياي خون بـي               . اوست  

سـوي دوم ،    . با اين تفاوت كه درختـان ضـحاك رسـالتي دوسـويه دارنـد               . گناهان ، يكي هستند     
. هشداري است كه  با عذاب وجدان توام گرديده است 

سرو ، گـز ، چنـار ،   سي ، با باز آفريني روايات پر رمز و راز گذشته ، به درختاني چون          فردو
 سيمايي اسطوره اي بخشيد تا به ياري آن ها ، ويژگي هاي انسان آرمـاني را        ....بيد و آبنوس و     

درختان شـاهنامه ، چـون مـردان و زنـانش           .  به نمايش گذارد     – كه مصداقش قوم ايراني است       –
زيرا درختان شاهنامه ، هرگز به طور جداگانه تصوير نشده اند بلكه بـا نمادهـا                .  آفرينند   حماسه مي 

درخت وجود زردشت ، درخت سترگ ، بسيار شاخ و بسيار بر است كه              . مورد نظر درهم آميخته اند      
: فردوسي چنين وصفش مي كند 

پديـــد آمد اندر زميـــن درختــي چو يك چند ساالن برآمد بر اين                    

درختــي گشن بود و بسيـار شـاخ   درايوان گشتاسب بر سوي كــاخ                  

رَدـرد پرورد كــي مــكسي كــوخارش خرد              همــه برگ وي پند و ب

تـبـدكـنش را بكشه آهـرمن ــكـام او ، زردهشت                   ــخجسته پي و ن

بـه شاه كـيان گفت پيــغمبــرم               سوي تـو خــرد رهنــمون آورم

)|68،ص6همان ،ج(

خـرداد   اهـورايي يعنـي   دوامشاسپند  درخت وجود زردشت كه به باور زردشتيان به دست         
 نياكان ما اشـاره مـي   »گياه تباري « ساخته شده است ، بارديگر به اصل   آب وگياه  از  ، وامرداد
. نمايد 

رســتم ، زال ، رودابــه ، ســهراب ،   در شــاهنامه ، بــسياري از شخــصيت هــا ، چــون 
 نيز بـسياري از ابـزار و اشـياء چـون            .....گشتاسب ، اسفنديار ، فريدون ، بيژن ، منيژه و           
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خـود  » شـاهنامه  «.  پيوندي نمادين بادرخت دارند ....مان ، درفش و   تخت ، تابوت ، تيروك    
درختي كه آبـشخورش ، خـردورزي ،   . به عظيم ترين و باشگوه ترين جلوه ي نمادين درخت است           

. منش هاي نيك ايراني و آفتابش اهورايي است 

ر پيونـد    در زير درختان از ديگر آيين هـاي شـاهنامه و نمـودا             پايي بزم  و بر    تخت نهادن 
 مردگان در زيـر درخـت ،     خاك سپاري رسم  .  مي باشد    انسان ، زندگي و درخت    ناگسستني  

بيت . نشان مي دهد كه نياكان ما ، جاودانگي روح و ادامه ي زندگي پس از مرگ را باور داشته اند              
: زير به ساختن مقبره اي براي رستم در باغ اشاره مي كند 

ه ابراندرافراختندـــرش را بـــ                     سبه باغ اندرون دخمه اي ساختند

)337،ص6همان ،ج(

:  بر جستگي و اهميت بيشتري دارند »گز«و»سرو«از بين درختان شاهنامه 

« : درحقيقت ، همان درخت كيهاني است كه الياده چنـين وصـفش مـي كنـد                 » سرو«:سرو  
 دراساطير اوليـه شـده ، درخـت كيهـاني           درخت در كهن ترين تصويرش ، بنا به توصيفي كه از آن           

نوك اين درخت ، تمام سقف اسمان را پوشانده         . غول پيكري است كه رمز كيهان و آفرينش است          
شاخه هـاي پهـن و سـتبرش در پهنـه ي جهـان              . است و ريشه هايش در سراسر زمين دويده اند          

در ميـان شـاخ و بـرگ ايـن          خورشيد ، ماه و ستارگان      . جايگاه آتش و آذرخش است      . گسترده اند   
 درخت سرو درختي مقـدس  –) 1372،262الياده ،(» .درخت هم چون ميوه هاي تابناك مي درخشد    

اين درخت « نياكان ماست ، ارزش هاي فرهنگيعدالت، راستي و خالصه،آزادگيو نماد  
.  د  با همه ي ارزش هاي فرهنگي و رمزناكش ، مي تواند نماد درخت كيهاني و درخت زندگي باشـ                  

در شعر دقيقي و پس از آن در شعر فردوسي ، قبله گاه نمادين زردشت ، نمـاد آزادگـي و عـدالت و                
راستي و در پيوند با آتش  تصوير درخت پرشكوه و رمز آميزي كه دقيق از آيين زردشت ، قبله گـاه       

روهر در اين آيين و نمادين فزردشتيان ، زردشت و تعاليم او ، ترسيم مي كند ، يادآور نگاره اي زيبا               
)38، 138پورخالقي چترودي ،(»است

.  مي دانـستند     اهورامزدا و آناهيتا   را مقدس و آسماني و مظهر گياهي         »سرو«  نياكان ما   
قداست سرو موجب مي شد كه كابين دختران قـرارش دهنـد، خمـره هـاي چـوبي شـراب و آالت                
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نماد سوگواري و از دسـت دادن معـشوق         دراساطير يونان نيز سرو     .موسيقي را از چوب سرو بسازند       
. آنان مجسمه ها ، كشتي ها و گردونه هارا از چوب اين درخت مي ساخته اند . بوده است 

زردشـت ديـن   . در شاهنامه به اهميت ،اعتبار و قداست اين درخت عميقـا توجـه شـده اسـت                 
ي پـذيرد و در      عرضه مي كند و پادشـاه ايـران گـشتاسب آن را مـ              –خويش را كه دين بهي است       

در آغاز درخت سروي را كه زردشت از بهشت آورده ، در مقابل درِآتشكده              . گسترش آن مي كوشد     
در . » گشتاسب دين بهـي را پـذيرفت        «: ي مهربرزين ، مي كارد و بر آن سرو بهشتي مي نويسد             

: واقع پادشاه ايران ، سرو بهشتي را ، گواه گرايشش به دين نو مي نمايد 

ه كشمرنـگرتا چه آييـن نهادــ  بر مهربرزيــن نــهـاد               نخست آذ

ه پيش درِآذرآن را بـــكشـتـبود از بهشـت                 ـآزاده بيــكي سرو

روسهـي                  كه پـذرفت گشتاسب ديـن بهينبـــشتي بــرآن زاد س

 چنــين گستــرانــد خرد داد رااكـــردمـــرســرو آزاد را          گــو

)69،ص6همان ،ج(

 مـي بالـد و گـشتاسب        – در كـشمر     –بهشتي زردشت در برابر آتشكده ي آذربـرزين         » سرو«
كاخي باشكوه در كنارش مي سازد و باگسيل داشتن فرستادگاني گزيـده و نيـك دل بـه اطـراف و                   

– اسـت    گفتار ، كردار و انديشه ي نيك       كه منادي    –اكناف ايرانشهر ، مردم را به دين بهي         
:  شناخته مي شود نخستين قبله گاه زردشتيان» سروكاشمر «مي خواند به اين ترتيب

چوچندي بر آمد براين ساليان                      مرآن سروراشدستبرش ميـان

ده برگرداوبرنگشتي كمنــــك چنان گشت آزاد سرو بلنـــد                     

رد از برِ او، يكي خوب كاخـبكچو بسيار برگشت وبسيار شاخ                

: و در ادامه ي همين ابيات مي گويد 

ه چون سروكشمر به گيتي كدامـكفرستاد هرسو به كشور پيـــام             

راي مراگفــت زين جا به ميــنوگـــداي           ـزمينو فرستاد زي من خــ
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...پيـــاده سوي ســــر وكشمر رويدكنون هركه اين پند من بشنويد             

)66،ص7همان ،ج(

چنان كه مي بينيم همان سروكشمر يا كاشمر است كه در ادبيات پارسـي نيـز فـراوان بـه آن                     
گويند زردشت دوشاخه ي سـرواز بهـشت آورد و بـه دسـت خـويش يكـي را در                . اشاره شده است    

سرو زردشت چنان تناور شد كـه بنـا بـه روايـات ،              .  و ديگري را در قريه ي فريومد كاشت          كاشمر
برهربـرگش نـام   . درسايه ي آن هزاران گوسفند ، و برشاخسارانش هزاران مـرغ آرام مـي گرفتنـد        

گشتاسب نقش مي بست وبه زعم برخي تاالر وكاخي كه گشتاسب شاه در كنار اين سرو بنا كـرده                    
باتوجه به توصيفي كه از ايـن تـاالر در شـاهنامه    .... «: د خورشيد در مصر مطابقت دارد بود ، با معب  

�'(شده است برخي آن را با معبد خورشـيد در هليوپـوليس             ����» .مـصر مطابقـت داده انـد      ) $�
 متوكـل عباسـي     347 در مورد فرجام كاز سروكشمر گفته اند كه در سال            –) 467،1353كوياجي ، (

.  شگفتي هاي اين درخت را شنيده بود، دستور قطع و حمـل آن را بـه دارالخالفـه داد                     كه آوازه ي  
ولي سـرانجام ، ايـن درخـت آسـماني     . طاهربن عبد هللا كه كارگزار خليفه در خراسان بود نپذيرفت  

امـا  . هزارو چهار صد و پنج ساله قطع و در ميان گريه و شيون ايرانيان به مقر خالفت حمل گرديد        
 منزلي مقصد غالمان ترك ، قطعه قطعـه اش كردنـد و خليفـه ي جبـار عباسـي ، توفيـق                       در يك 

گفته اند هنگام قطع كردن اين درخت قدسـي ، زمـين آن محـدوده بـه شـدت                   . ديدنش را نيافت    
. لرزيده و به بناهاي آن آسيب رسيده است 

ه به گونه هـاي  فردوسي درشاهنامه اش عالوه برآن چه در خصوص سروِ زردشت ، گفته شد      
يكي از اين موارد فريـدون   .  به وصف و طرح سرو پرداخته است         - و البته با برداشتي مثبت     –ديگر  

او سروي است كـه از فَـرِ جمـشيدوتاب خورشـيد            . فرزند آزاده و راست كردار آبتين و فرانك است          
 فريـدون درختـي     فرانك مـادر  . گاواهورايي قرار گرفته است     برمايه  برخوردار است و مورد محبت      

است كه فَرِ شاهي ، ثمره ي اوست و براي نجات سرو آزاد ايران ، فريدون، وي را به البرز كوه مي                      
. برد 

.  درخـت روياهـاي معنـادار شـاهنامه اسـت            – كه مي توانـد سـرو باشـد          –درخت خسرواني   
: انوشيروان عادل ، درخت خسرواني را به خواب مي بيند 

خــردپير و بيـــدار و دولـــت جوانـن روان                  نوشيـ  شبي خفته ُبــدشاه 

برُستـي يـــكي خسروانـــي درخـت  چنان ديد در خـواب كزپيش تخت              
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يي و رود و رامشــگران خواستــــي                  مـــشــاه را دل بيــــا راست   شهن

دان گرازنشستــي يــــكي تيــزدنــاه آرام و ناز               ـرآن گـــ  ابـــا وي ، بـ

ام نوشـــــين روان خواستي  مي از جـي                نــشستي و مـــي خوردن آراست

)11،ص 8 شاهنامه،ج(

 مي انجامد كه بعدها ، همـان وزيـر فرزانـه و          اين خواب ،به يافتن كودكي خوابگزار و آگاه دل        
او با تفسير و تعبيري دقيـق و درسـت از گُـراز             . حكيم نوشيروان ،بزرگمهر يا بوذر جمهر مي شود           

. مي يابد جايگاهي واال –رويايِ شاه يعني معرفي مردي در جامه ي زنان ودر ميان كنيزكان حرم 

در شاهنامه » گز«

 است كه از گذشته هاي بسيار دور مورد احترام ايرانيان           »گز«ان شاهنامه            از ديگردرخت 
نمـاد بركـت    » برْسـم «. از شاخه ي اين درخت درسـت مـي شـود            » برْسم«و مصريان بوده است     

كشاورزي و فراواني نعمت هاي گياهي مي باشد و به دسـت گـرفتن برْسـم از سـنت هـاي كهـن                      
: سرزمين ماست 

آتش پرست                    كه بي باژ برْسم نگيرد به دستيكي پير دهقان 

)16،ص7 همان ،ج(

: و يا

   گرفتند پس باژ و برسم به دستان پيش آتش پرست              نهادند خو

در آيـين  . نوروزي رسم نياكـان مـابوده اسـت    قرار دادن بيست و يك شاخه برْسم درسفره ي   
. ، نيز براي اين درخت حرمت بسيار قائل بوده اند ميترائيم يا مهرپرستي 

 در دسـت  برْسم يا گزو در تصويري كه از ناهيدترسيم شده، نشان مي دهد كه شاخه هـاي    
به اين باور مهرپرستان اشاره كرده      »مردم گزپرست   «دربيت زير فردوسي باآوردن عبارت      . دارد  
: است 

       چنان چون بود مردم گز پرستابر چشم او راست كن هردودست           
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در مـصر باسـتان     « : در مصر قديم نيز نماد نعمت و بركت و باروري شمرده شده است            » گز  «
)1375،365ياحقي (». گز را يكي از درختان مقدس اوزيريس پروردگار باروري نعمت مي شناسند 

ت گز براي تجسم دوباره     اين خاصيت قابلي  .   براي اين درخت خاصيت مرموزي قائل بوده اند         
خاصيت مرموزي كه مطابق روايات در اين چوب نهفته         « : بخشيدن به روح هاي محض مي باشد        

است، به اعتقاد برخي اقوام برمي گردد به اين كه روح محض را قابل جاي گرفتن درقالب ديگـري           
) همان . ( است مثال حيوان ياگياه مي دانستند و مي پنداشتند كه زندگي اين دو به هم بسته

در .  را نشان مـي دهـد        »گز«پررنگ ترين جلوه ي     » رزم رستم و اسفنديار   «درشاهنامه  
 نشـسته بـر   – سيمرغ اساطيري معرفي شده شاه مرغان نشستگاه و منبر اين داستان درخت گز     
.  كار رستم دستان را چاره سازي مي كند –اين منبر اسطوره اي 

ستم بر اسفنديار و نابودي شاهزاده بـاچوب گـز يعنـي همـان              تدبير سيمرغ شيوه ي پيروزي ر     
:  درختي كه مرغ اندرزگو برآن نشسته است، مي باشد 

    بــگويــــم همــي باتــو راز سپــــهررغ كـــزراه مهر              ـمبـــدوگفت سيــ

را بـــرنــشستوزان جـايــگه رخــش ـست             چــوبشنيد رستم ميـــان رابيـ

ره ديــــد زسيــمـرغ روي هــــوا تيـــش دريـا رسيد              همــي رانــد تا پي

ردن فــــرازفـرودآمــد،آن مــرغ گــــد بـــه نــزديـك دريافراز              چــوآمــ

رغ فـــرمانــروا ـنــشست از بـــرش مد بـــرخاك سـربرهـوا         ديـــگـزي

رو تنــش بـركاسـت تــر ســرش بــرتـ راست تــر           گَزيناخي ــبـدوگفت ش

تــوايـــن چــوب را خــوارمـايــه مـدارود هوش اسفنــديار           بديــن گـــز بــ

ن كهـــنه كــهمي نغــزپيــكان نـــگن چوب را راست كـن         بـه آتــش بـراي

)297،ص6شاهنامه ج(

از ابيات فوق چنين برمي آيد كه درخت گز درختي بسيار سترگ و پايدار بوده كه توانسته است     
ديگر اين كه رستنگاه اين درخـت ، سـرزمين          . قرارگاه مرغي به عظمت و گرانسنگي سيمرغ باشد         
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راستي  وتيزي و بلندي اين درخت . مطابقت دارد سيستان است كه با شخصيت ها و مكان داستان      
امتيازات ، ديگري هستند كه آن را براي نابودي رقيبي جوان و پهلواني چون اسفنديار مناسب مـي                  

 نمايـشي اسـطوره اي از       – كه مقدس ترين پديده ها آيين مهر اسـت           -و پيوندش باآتش    . نمايند  
ه ي فردوسي آن را پرداخته و بانظمي دلكش بـه           باورهاي فرهنگي و ديني نياكان ماست كه انديش       

. آيندگان سپرده است 

اين كه سيمرغ براي راهنمايي رستم ، درخت گز را برمـي گزينـد نمـي توانـد تـصادفي باشـد         
،مينوي بودن اين درخت و تناسب قدرت آن با سيمرغ دانـا ، قابـل درنـگ اسـت و بـه انـدرزها و                         

: دستورات سيمرغ به رستم چنين است . مي دهد رهنمون هاي سيمرغ نيز وجهي آسماني 

 بـــيامـــدزدريــــا به ايــوان دزم بـن شاخ گــز            چوببـــريـــد رستـ

وكـــارزارـه جويـــدزتــ   بيـــامدكار               بــدوگفت اكـنون چواسفنـــديــ

استيــزن هـــيچ گونــه دركـ مـتوخواهش كن وجوي از او راستــي              

ار كـــهنـ به يـــادآيـــدش روزگن           ــمگربــازگردد به شيــرين سخ

ردست همــي از فرومايــگان گيـي چندونپذيــردت                   چــوپــوزش كن

رورده ي آب رزونه پـ  بـديــن گــيرگزتن كمـان را و ايـن  بـه زه ك

گزپرستردم ـ چنان چون بود مرچشم او راست كن هردودست                 ـــاب

)298،ص6همان ،ج(

خـداي زردشـت ، كـيش مهـر ، آذر،     بـه  : رستم به فرموده ي سيمرغ عمل مي كنـد       
 را كـه بـا آتـش مقـدس راسـت نمـوده ،       چوب گزي سوگند ميخورد و واوستاخورشيد ، ماه 

 مي زند و زندگي شـاهزاده ي جـوان را مـي       – كه راه آشتي را بر او بسته است          -م اسفنديار   برچش
: گيرد 

            كــه پيـــكانــش را داده بــدآب رزتيرگز  ان را بــه زه كرد و آن   كمـ

 انــدر كمان رانـد زود             بـدان سان كه سيمرغ فرمـوده بـــودگز  تهمتــن 
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د جهــان پيــش آن نامدار سيــه شــم اسفنـديار           زد راسـت بـــرچشــ  بـ

ي از او دورشـــددانـــش وفـــرَّهـــي          خـــم آورد بـــاالي ســروسهـ

ش زدستبيـــفتاد چـــاچي كــمانـزدان پــرست            نگون شد سرشــاه يـ

)304،ص6همان ،ج(

 درخت گز نماد آگاهي و تدبير و گشاينده ي مشكالتي است كه ظـاهرا الينحـل بـه                   بنابراين،
: و نيز نقطه ي پايان روز و روزگار اسفنديار جوان . نظر مي رسند 

بدين چوب شد روزگارم به سر                        زسيمرغ و از رستم چاره گر

)307، ص6همان ، ج(

آيـين مهـر و    از درختـان مقـدس   گزرديدي نيست كه   باتوجه به سخنان فردوسي جاي ت     
مـرگ اسـفنديار شكـست ديـن        . اسفنديار نماد قداست آيين زردشت مي باشد        
.... زردشت و پيروزي رستم ، پيروز آيين مهر است 

درخت از پيدايش هستي تاكنون به صور گوناگون با زندگي انسان همراه و هم پيونـد                :نتيجه  
شواهدي ديده مي   .....  و   ايران ، يونان ، مصر ، هند      هن اقوام مختلف    در اساطير ك  .  بوده است 

 نـشانه   – پيش از زردشت و پـس از او          -در ايران باستان    . گذارند  شود كه براين ادعاي صحه مي     
 كـه  –فردوسي توسي . هايي يافت شده است كه گواه حرمت گذاري نياكان ما به درخت مي باشد          

.  پرداختن به اين بخش را از ياد نبرده است –هاي باستاني ماست زنده كننده ي مفاخر و باور

:  كه محور اين جستارند قداست و رمزناكي بيشتري دارند           گز و سرو  از بين درختان شاهنامه     
زردشت پيامبريكتا پرست ايراني نشر دين بهي را باآوردن سرو بهشتي آغاز مي كنـد و سـيمرغ بـه             

عالوه بر ايـن    . يف نستوه خود ، اسفنديار پهلوان راازميان بردارد         رستم مي آموزد كه باچوب گز حر      
دو نمونه ، به مواردبسيار ديگري برمي خوريم كه حكايت از پذيرش و گسترش نمادين ايـن دو ،در            

. باور گذشتگان مادارد 
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�سيد محمد رضي مصطفوي نيادكتر 

��وحيد كريمي راد

بين فردوسي ومتنبيي مصاديق حماسهبررسي تطبيق

چكيده
شعر حماسي يعني شرحي ادبي از قهرمانان در راه حفظ كشوردر شكل داستان هـاي جـذاب ،                  

شـاهنامه  اين نوع از شعر در اوج كمال در فردوسي خالصه ميشود به عبارت ديگـر ميتـوان گفـت                    
معيار ومحك براي ديگر حماسه هاي ملت هاي ديگراست از اين رو درادب عربي ودر عصر عباسي    
وبا آشنا شدن عربها با فرهنگ فارسي وتاثير بي چون وچراي ايرانيان بر ادبيات عربها ،حماسه  كـه   

ارشـان از   قبل از ان از جايگاهي برخوردار نبود، رنگ ديگري به خود گرفت وشاعران عـرب در اشع                
 است كـه    " متنبي   "يكي از اين شاعران مشهور عباسي       .حماسه به شكلهاي گوناگون بهره گرفتند     

.                                                                                       در اشعارش نمونه هاي حماسي زياد به چشم مي خورد
، زره ، نيـزه   نند اسب ، شمشير ،    ي وتطبيق مصاديق حماسه ما    نگارندگان در اين مقاله به بررس     

بين فردوسي ومتنبي مي پردازد وبا استقصائي جامع روشن خواهد كرد كه از نظر كميـت   .... كمان و 
. وكيفيت حماسه در ادب فارسي نسبت به ادب عربي در جايگاهي بس رفيع قرار دارد

مصاديق حماسه ،نبيمت،فردوسيشاهنامه،حماسه، :كليد واژه ها

مقدمه
ادبيات تطبيقي، بررسيِ روابط تاريخي ادبيات ملي بـا ادبيـات ديگـر             : طور خالصه بايد گفت   به
يابـد و بـر   ها پيوسـتگي مـي  كه چگونه ادبيات يك كشور با ادبيات ديگر سرزمينهاست؛ و اين زبان

هاي ادبي از يـك ملـت   انگر انتقال پديده  نهند؟ بنابراين، ادبيات تطبيقي، بي    يكديگر تأثير متقابل مي   
تواند باشـد؛ مـثالً در      هاي گوناگوني مي  اين جابجايي و انتقال در زمينه     . هاستبه ادبيات ديگر ملت   

ها؛ مثالً شاهنامة فردوسي كه در بردارندة       ها، موضوعات، در حوزة احساسات، يا در افسانه       حوزة واژه 

� ت علمي دانشگاه قمأعضو هي
��  دانشگاه تهرانارشدكارشناسي  دانشجوي 
�
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هـاي  گويـد؛ البتـه شـاهنامه     اي آنان سخن مي    قهرمانان افسانه  هاي كهنِ ايرانيان است و از     افسانه
ديگري كه به تقليد از آن سروده شده، موضوعِ مناسبي براي ادبيات تطبيقي نيست؛ چرا كـه همـة                   

اند؛ ولي مقايسه هنگامي درسـت اسـت كـه ادبيـات            آنها به يك زبان واحد و مشترك نگاشته شده        
.  ادبيات عرب از شاهنامه تاثير پذيرفته باشند كه چنين هم هـست    ملتهاي ديگر مثالً ادبيات اروپا يا     

)، با اندكي تلخيص27 تا ص 25ادبيات تطبيقي، طه ندا، ترجمه هادي نظري منظم، از ص (
نامـة  لغـت . (باشـد حماسه در لغت فارسي بـه معنـايِ دالوري و دليـري مـي             :معناي حماسه 

تـرين ادوار،   ه در ادب فارسـي كـه از قـديم         ايـن كلمـ   ) 790، ص   20دهخدا، علي اكبـر دهخـدا، ج      
كلمة حماسه در پنجاه سال اخير در تعبيرات        . هايِ برجستة حماسه را داشته، أمري است جديد       نمونه

 بعـضي از  
��)هاي اخير با توجه به اصـطالح  در سال. نويسندگان و اديبان ايراني داخل شده است      
كلمة حماسـه را بجـايِ اپيـك بكـار          ) ش.  هـ   1313مقارن با جشنِ هزارة فردوسي در سال        (ادباء  

سـخن بگويـد، حماسـه    ) به هر نوعي كه باشد(بردند، و در دورة معاصر هر نوع شعر را كه از جنگ         
)8حماسة رستم و سهراب، دكتر منصور رستگار فسائي، ص . (اندخوانده

كـشيدن،  : حمـساً    حمـس : حماسه در لغت عربي به صورتهاي گوناگوني بكار رفته است ماننـد           
آن دو قوم بـا يكـديگر درگيـر    :او را خشمگين كرد، تحامس القوم : شجاع، أَحمسه : حمس حماسةً   

المعجم الوسيط، دكتر ابراهيم أَنيس، دكتـر عبـدالحليم منتـصر، عطيـة             (شدند و همديگر را كشتند      
اس و الحماسة كه به معناي دشـواري و         همچنين الحم ) الصوالحي، محمد خلف اهللا احمد، جزء أول      

. گوينـد كوش و سختگير را نيز أَحمس مي     شجاعت و دليري نمودن در جنگ است و شخصِ سخت         
ها گفتگـو  شود كه در آن از جنگها و دالوريبه عالوه حماسه به رجز و نوعي از شعر نيز اطالق مي         

)8ئي، ص حماسة رستم و سهراب، دكتر منصور رستگار فسا. (شودمي
اگرچه مأخذ و منشأ حماسه داستانها و       : گويداهللا صفا دربارة مأخذ و منشأ حماسه مي       دكتر ذبيح 

تواند باعث پيدايش يك اثر حماسـي بـا مزايـاي عـالي             روايات قديم است ولي اينها به تنهايي نمي       
 و قدرت اسـتادي  شود؛ بلكه در آوردن آنها بصورت كامل حماسي يقيناً نتيجة طبع وقّاد و هنرمندي       

ردهم، ترين عهد تا قرنِ چهـا سرايي در ايران از قديميحماسه. (گمارداست كه همت بر نظم آن مي      
مثالً شاعر بزرگي ايراني در سدة هفتم هجـري، سـعدي شـيرازي نيـز         )31اهللا صفا، ص    دكتر ذبيح 

ـ                  ده را سـعدي    اشعاري در اين مضمون سروده ولي آن روحِ حماسي كـه فردوسـي در اشـعارش دمي
بينيم كـه    بيت در مضمون حماسه مي     50نتوانسته در اشعارش بكار ببرد بطوري كه پس از سرودن           

:سرايدميان الفاظ و مفاهيم حماسي تناسبي وجود ندارد، مثالً هنگامي كه مي
مرا در سپاهان يكي يار بود                       كه جنگاور و شوخ و عيار بود

)136تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، ص بوستان سعدي، (
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 و  در اين بيت هر چند مصاديق اشعار حماسي وجود دارد ولي ميان جنگاور بودن و شوخ طبعي                
داند كه مبتنـي  اهللا صفا حماسه را نوعي از اشعار وصفي مي      دكتر ذبيح .عيار بودن تناسبي وجود ندارد    

 و بزرگيهاي قومي يا فردي باشد به نحوي كـه           ها و افتخارات  بر توصيف اعمال پهلواني و مردانگي     
تـرين عهـد تـا قـرن        سـرايي در ايـران از قـديمي       حماسه. (شامل مظاهر مختلف زندگي آنان گردد     

)24اهللا صفا، ص چهاردهم، دكتر ذبيح
داستاني است سـنتي كـه ضـمنِ آن    . اسطوره اساساً نوعي از حكايات و بازگويي است   : اسطوره

نسان از جهانِ برون و روابط ناظر بر آن به ياري الفاظ و كلمات نمودار شده                تصاوير ذهني گروهي ا   
هاي مشترك قوم و جماعتي است در دورانـي معـين دربـارة             به عبارت ديگر اسطوره پنداشت    . است

، خويش و بيگانه و آفاق و انفس كه به شكلِ داستان بازگو شده است،               )انسان(هستي و گيتي، مرد     
هدف ذهن از پـرداختنِ ايـن       . اسطوره تبلوري است از آرايش ذهني در قالب زبان        در تحليل نهايي،    

.رساني استاي خبر و پيامها نهايتاً گونهآرايه
حماسه شعري است داسـتاني ـ روايـي بـا زمينـة      : گويددكتر شفيعي كدكني دربارة حماسه مي

و چهـار ويژگـي   .ن جريان دارد   از حدود عادت در آ     قهرماني و صبغة قومي و ملّي كه حوادثي بيرون        
زمينة داستاني، زمينة قهرماني ـ پهلواني، زمينة ملي و زمينة خرق عادت كه ايشان ذكـر و بررسـي    

حماسـه از تركيـب چنـد عنـصر     .تر از ديگر خصايص جزئي حماسه اسـت اند، مهمتر و برجسته  كرده
حتماالً به سبب تـشخص يـا   هاي اساطيري است و ا شود كه يكي از آنها اسطوره و مايه       تشكيل مي 

است كـه   ... افسانه، فولكلور، تاريخ و     : اهميت بيشتر اين عامل، نسبت به عناصر سازنده ديگر مانند         
. انـد طور كلّي حماسه را صورت تغيير يافتة اسطوره و زاييدة از بطنِ آن دانـسته      بعضي از محققان به   

)24دكتر محمدامين رياحي، ص از اسطوره تا حماسه، دكتر سجاد آيدنلو، با مقدمة (
شباهتي كه شعرِ حماسي با تراژدي دارد اين است كه در شعرِ حماسي نوعي تقليد و محاكاة از                  
احوال و اطوار مردمان بزرگ و جدي، بوسيلة وزن وجود دارد و اختالف آن با تراژدي در اين اسـت                    

باشد؛ همچنين  س نقل و روايت مي    كه شعرِ حماسي همواره وزن واحدي دارد و شيوة بيان نيز براسا           
فـنُ الـشعر، ارسـطو، ترجمـة دكتـر عبدالحـسين            . (شعر حماسي از حيث زمان نيز محـدود نيـست         

شـود طـول آن   شعرِ حماسي يك مزيت خاص هـم دارد كـه سـبب مـي        ) 32 و   31كوب، ص   زرين
اجـزاء  تـوان  پذير باشد و آن اين است كه چون شعر حماسي متضمن نقل روايت اسـت مـي        افزايش

باشد را نيز توصيف نمود و اين اجزاء مختلف اگـر بـه            مختلف كه همزمان با وقوع اصل داستان مي       
)99همان منبع، ص . (افزايندموضوع اصل داستان ارتباط داشته باشند، طول و تفصيل شعر را مي

و يكـي از آنهـا سـرودها و كلمـات مـوزون      : توان تقـسيم كـرد  شعرِ حماسي را به دو گونه مي  
شده تا در شـنونده     آهنگين بوده كه گاهي با افزارِ موسيقي چون ني و دف و چنگ و رود همراه مي                
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رز و بـوم خـود از جـاي    تأثير بسزا و كارآمدي بگـذارد و وي را بـراي كـين سـتاندن از دشـمن مـ                   
اي  گذشـته  كنندة حاالت زندگيِ مردمي باشد كه آنان با       اين ادبيات رزمي بيان   : دوم اينكه .برانگيزاند

ها بوده باشند و نيز در جاي جايِ آن وقـايع از جنگهـا و      ها و ناكامي  پر فراز و نشيب، داراي پيروزي     
ها نشان  ها و جوانمردي  دفاع از مرزها و ايستادگي در برابر دشمن متجاوز و سركش از خود دالوري             

ل چه به نثر بوده باشد و چـه بـه           اند، حا داده باشند، آنگاه اين وقايع را خداينامك و شاهنامه خوانده         
داستانِ رستم و سهراب، دكتر عزيـزاهللا جـويني، ص        . (نظم مانند شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي     

7(
نامهزندگي

و نيز  » ابوالقاسم«اش يعني   نامِ شاعر به احتمال زياد منصور بن حسن است كه ما او را با كنيه              
ق در ده باژ از نـواحي طـابران    .  هـ   329ادروزِ او در    شناسيم، ز مي» فردوسي«اش  با تخلص شعري  

. انـد ق در هـشتاد و يـك سـالگي نوشـته          .  هـ   410توس بوده است و سالِ خاموشي او را در سال           
:نويسددكتر دوستخواه مي. شاهنامه را در حدود سي سال كارِ مداوم و طاقت فرسا به انجام رسانيد

وزن و بحـرِ عروضـيِ      . اسـت » پـي افكنـده   «را  »  بلنـد  كـاخِ «گويد از آن    ي كه او مي   »نظم«
شاهنامه نيست؛ بلكه ساختار عظيمي است كه از يك معماريِ آگاهانـه و اسـتادانه و از يـك نظـام                   

شمول مايه گرفتـه اسـت و ايـن كـارِ           انديشگي و هنري واال و ارزشهاي انساني هميشگي و جهان         
شناس و ناظمِ متـذوقي     نيست كه از هر عروض    اي  كارستان و آفرينش شگفت و يگانه ،كنشِ ساده       

رســتم و سـهراب، شــرح، نقـد و تحليــلِ داسـتان از ديــدگاه اسـاطيري، داســتاني،     . (سـاخته باشـد  
)3شناختي و واژگاني، دكتر غالم محمد طاهري مباركه، ص زيبايي

هنامه افتاد انديش وقتي به فكر سرودن شا  اين دهقانِ آزادة خراساني، اين ايراني بيدار دلِ ژرف        
از يك . كه ايران از دو سو در برابر تركتازيِ نظامي و سياسي و فرهنگيِ بيگانگان بي يار و ياور بود               

سو خالفت بغداد با عصبيت قوميِ عربي بر آن بود كه فرهنـگ و آداب و رسـوم و تـشخُّصِ ملّـي                       
يحون سـر بـر آورده بودنـد و    اقوامِ تابعه را نابود سازد، از دگر سو اقوامِ تازه نفـسي از آن سـويِ سـ     

در آن روزهايِ . داشتندهايِ ايراني را كه حاميِ فرهنگ ملّي بودند يك به يك از ميان بر ميخاندان
تنه به ياريِ ايران برخاسـت و طبـعِ توانـا و    خواري و سرافكندگي و زبوني، اين آزادمرد دانا دل يك      

شاهنامه فردوسـي، تـصحيح     . (يران و ايراني نهاد   انديشة آفريننده خويش را در خدمت احياء مفاخر ا        
)10ژول مل، با مقدمة دكتر محمد امين رياحي، ص 

هايِ شاهنامه است كه بـا معيارهـاي        هاي منظوم و منثورِ فارسي، تنها داستان      در ميانِ داستان  
ـ نقد ادبي جهان سازگار است و به هر زباني كه ترجمـه شـود ارزشِ وااليِ خـود را حفـظ مـي       . دكن

)17همان منبع، ص (
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سه . از استادانِ بزرگ نخستين كسي كه زبان به آفرينِ فردوسي گشوده، نظامي گنجوي است             
) نامـه شرف(و بخشي از اسكندرنامه ) نامهبهرام(خسرو و شيرين و هفت پيكر    : منظومة نظامي يعني  

.از نظر موضوع با شاهنامة استاد طوس تماس دارد
 شيخ اجلّ سعدي است و تجليل او از فردوسي در بوسـتان، گلـستان و                ديگر از استادان بزرگ،   

.هايش معروف استقصيده
هاي بهار يكـي از  الشعراي بهار، سه قصيدة آفرينِ فردوسي در دست داريم، اين قصيده        از ملك 

، دكتـر   )سـي قـصه از شـاهنامة فردوسـي        (آفرينِ فردوسي   . (تر و بلندتر است   يكي زيباتر و استادانه   
)45 تا ص 43دجعفر محجوب، ص محم

شود دانايِ طوس منظومة خود را براي صلة وعده داده شـده از سـوي محمـود            اينكه گفته مي  
غزنوي آغاز كرده و در مدت بيست و چند سال به پايان آورده، سخني سـخت بـي پايـه و اسـاس                       

:است زيرا
ن طـوس دانـسته اسـت،       فردوسي از خانوادة دهقان بوده و نظامي عروضـي او را از دهـاقي             . 1

فردوسي در ديـه  «: گويد كهنظامي عروضي مي  . خاندانِ فردوسي صاحبِ مكنت و ضياع و عقار بود        
خود فردوسي هـم بـه رفـاه      » .باز شوكتي تمام داشت و با درآمد آن ضياع از امثال خود بي نياز بود              

.حال و سعة عيش خود در جواني اشاره كرده است
اين مطلب از جاي جايِ شـاهنامه  . پرستي استوار بود ست و در ميهن   پرفردوسي مردي وطن  . 2

عـالوه بـر ايـن،     . و خصوصاً از شورِ فردوسي در ستايش ايران و نژاد ايراني به خوبي آشـكار اسـت                
چگونه ممكن است شاعري سي و پنج سال رنج برد و مال و مكنت خود را از دسـت بدهـد بـراي                       

پرستي در او نباشد؟ سازد و با همة اين احوال عرقِ وطنآنكه تاريخ نياكان خود را جاويد
ها و تاريخ ايران اطالع و يا بـه دانـستنِ آنهـا           فردوسي از نياكان خود و از داستانها و افسانه        . 3

داشت و به همين سبب است كه بدونِ        شوق و عالقه داشت و تربيت خانوادگي او وي را بر اين مي            
دانيم تا زماني كه گرفتـارِ فقـر و         ار عظيم دست زد و چنانكه مي      مشوق و محرك، خودش به اين ك      

تهيدستي نگشت يعني مال و ثروت اجدادي را بر سر كارِ شاهنامه نگذاشت بـه دربـار پادشـاهان و                    
تاريخ ادبيات ايران، جلد اول، از آغاز عهد اسالمي تا دورة سلجوقي، دكتر             . (جوائزشان توجهي ننمود  

)414 و ص 413اهللا صفا، ص ذبيح
هاي كرامت انساني را به نمايش گذاشـته اسـت          همچنين فردوسي در شاهنامه، زيباترين جلوه     

. وي نگهبانِ ارزشِ واالي انـساني و مـروج كرامـت و بزرگـواري اسـت           : توان گفت تا جايي كه مي   
، هـاي حـرّ و آزادمـنش، عزيـز و بزرگـوار     هايي كه فردوسي در شاهنامه ستوده اسـت انـسان     انسان
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حكمـت نظـري و عملـي در    . (باشندها و صفات نيكوي انساني مي     خردمند و دادگر و داراي خصلت     
)322شاهنامه فردوسي، سجاد چوبينه ،ص

علل سرودن شاهنامه توسط فردوسي
.تسلط كامل فردوسي به زبان دري، پهلوي و عربي براي استفاده از اين منابع•
.گانِ ايراني كه تاريخ كهن را در سينه داشتندوجود برخي از موبدان و دهقانان و آزاد•
وجود شاهنامة ابومنصوري كه به دستور ابومنصور عبدالرزاق توس سپهساالر خراسان به            •

.وسيلة ابومنصورِ معمري تدوين يافته بود
دوستان و شعوبيه به نظمِ شاهنامة ابومنصوري، چنانكـه  عالقة اُمراء و دهقانان و فرهنگ •

مگي به دقيقي پيشنهاد كرده بودند و او هم هزار بيت سرود ولي به دست بندة خود     پيش از اين، ه   
.كشته شد و آن از نظر كمي و كيفي پاسخگوي درخواست آنان نبود

هاي مادي و معنوي دوست فردوسي منصور بن محمد عبدالرزاق و چندين تـن از               كمك•
اي شـاهنامة فردوسـي بـه نثـر، دكتـر           هـ هـا و پيـام    گونة داسـتان  برگردانِ روايت . (عامالنِ توس 

)6اهللا رياضي، ص حشمت
منابع شاهنامه
هاي تاريخي به زبان پهلوي بازمانده بود، بـه  هاي پيش از اسالم در موضوع    منابعي كه از زمان   

وسيله دانشمنداني همچون ابن مقفّع به فارسي برگردانده شد و از آن پس اين مهم مورد توجه قرار       
هاي عمده به نظم و نثر تأليف گرديد كه جزء          نويسي توسعه و رواج يافت و كتاب      ريخگرفت و امرِ تا   

اينها غير از اوستا و تفاسير آن است كـه مطالـب تـاريخي آن ـ بـي      . مĤخذ شاهنامة فردوسي است
فردوسي خود از بزرگتين ايـن منـابع كـه شـاهنامه     . واسطه يا با واسطه ـ در شاهنامه انعكاس دارد 

.باشد سخن گفته ميابومنصوري
هاي تاريخي كه تا زمانِ او فـراهم آمـده بـود،            رساند كه فردوسي منظومه   بيتي از شاهنامه مي   

آن بيت كـه در آغـاز داسـتان خـسرو           . مانند شاهنامة منظومِ مسعودي مرزوي و غيره همه را ديده         
:پرويز و شيرين سروده شده چنين است

  نوشته به ابيات صد بار سينبيند كسي نامة پارسي              
فردوسي تمامِ كتابهاي منظومِ تـاريخي فارسـي را ديـده و            : مفهوم اين بيت يكي آن است كه      

.ديگر آنكه پيش از وي كسي داستاني زيادتر از سه هزار بيت نسروده بود
هاي منظوم، شاهنامة ناتمامِ دقيقـي اسـت و فردوسـي هـزار بيـت آن را در                  يكي از اين كتاب   

.اهنامة خود آورده استش
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نامة وي و   گويا با وسعت تفحصي كه فردوسي دارا بود، او شاهنامة ابومنصور بلخي و گرشاسب             
شاهنامة منتسب به ابوعلي بلخي را نيز ديده بود؛ همچنين مندرجات يادگار زريـران و نيـز مطالـبِ              

.دكتابِ حماسيِ كارنامة اردشير بابكان كامالً در شاهنامه انعكاس دار
گويا فردوسي به جز منابع ايراني، از منابعِ خارجي نيز در سرودنِ شاهنامه استفاده كرده اسـت؛                 

. هـايِ ايرانـي راه يافـت   داستانِ اسكندرِ مقدوني كه از يوناني به سرياني و از آنجا به داسـتان  : مانند
)53 تا ص 48پژوهشي در شاهنامه، دكتر حسينِ كريمان، از ص (

داده اصـل و چهـارچوبِ كلـيِ داسـتان          آنچه منابع فردوسي را تشكيل مي     : توان گفت پس مي 
بوده، يعني يك رشته رخداد و عمل كه به صورت متوالي و بدونِ طرحِ دقيـق يـا مجموعـه روابـط               

اند، چيزي مثـلِ آنچـه كـه در منـابعي چـون      علّت و معلولي ميان رخدادها به دنبال هم رديف شده         
ة اردشير بابكان مشهود است؛ همچنين در متونِ مذكور نه درونماية عميقـي    يادگارِ زريران، و كارنام   

پردازيِ استواري؛ زيرا اين هر دو عنصر به صورتي بسيار مجمل و كمرنگ به نظـر                هست و نه تيپ   
اگـر حتـي تعـدادي از       . دهـد گونه هيجاني نيز از خواندنِ آنها به خواننده دسـت نمـي           آيد و هيچ  مي

توان حدس زد كـه فردوسـي        از روي منابعي مشابه اينها پرداخته شده باشد مي         داستانهاي شاهنامه 
درآمدي بر انديـشه و هنـر   . (چه سهم عظيمي در تمهيد عناصرِ مختلف اين داستانها دارا بوده است         

)137فردوسي، سعيد حميديان، ص 
حمـد بـن    هجـري بـه امـر ابومنـصور م    346اي كه در سـال     اما نظم شاهنامه، يعني شاهنامه    

بعد از شهرت كار دقيقـي در       . عبدالرزاق سپهساالر خراساني فراهم آمده بود، دنبالة اقدام دقيقي بود         
اي از نظم او به فردوسي، استاد طوس        دهة دوم از نيمة دوم قرن چهارم و رسيدن آوازة آن و نسخه            

كـه دقيقـي در دسـت    بر آن شد كه كار شاعر جوان دربار ساماني را به پايان برد؛ ولـي مأخـذي را                  
از قضا يكي از دوستانِ او در اين        . وجويِ آن بگذراند  بايست چندي در جست   داشت مالك نبود و مي    

اي از شاهنامه منثور ابومنصوري را به او داد و فردوسي از آن هنگام بـه  كار او را ياري كرد و نسخه   
هـا و تـاريخ كهـن را ترتيـب        نظم شاهنامه پرداخت، بدين قصد كه كتاب مدون و مرتبي از داستان           

تاريخ اين واقعه دقيقاً معلوم نيست؛ ولي با استفاده از قرائن متعددي كـه از شـاهنامه مـستفاد                 . دهد
توان آغاز شاهنامه ابومنـصوري را بوسـيله اسـتاد طـوس         شود و انطباق آن بر وقايع تاريخي مي       مي

سازان جعل نويسان و افسانهتذكرهاين كار بزرگ خالف آنچه .  هجري معلوم كرد371 ـ  370سال 
يك از سالطين، خواه ساماني و خواه غزنوي انجام نگرفت؛ بلكه اسـتاد طـوس               اند به امر هيچ   كرده

بصرافت طبع، بدين مجاهدت عظيم دست زد و در آغاز كار فقط از ياري دوسـتان خـود و يكـي از                   
اهللا صـفا، جلـد     ران، تأليف دكتـر ذبـيح     تاريخ ادبيات اي  . (مند شد مقتدرين نژاد محلي در طوس بهره     

) به بعد117، ص )خالصه جلد اول و دوم(اول
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قسمت اول از آغاز كار كيومرث تا آخـر داسـتان گـشتاسب و              : شاهنامه را بايد سه قسمت كرد     
خاتمة كار رستم و اين قسمت را بايد بكلي افسانه پنداشت و بسياري از داسـتانها و اشخاصـي كـه                     

باشند از اوستا و ساير كُتُبِ مقدس زردشتيان گرفته شده و بخاطر شباهت بعضي از               موضوع آنها مي  
اند كه مربوط به زماني است كه شود استنباط كردهداستانها با حكاياتي كه در كُتُبِ باستاني ديده مي

 زمـان   ها از هم جدا نشده بودند؛ و نكتة قابل توجه اينست كه از آغاز شاهنامه تـا                ها و هندي  ايراني
فريدون حكايات چنان است كه اختصاص به ايران ندارد و مثلِ اينست كـه تحـولِ نـوعِ بـشر را از             

كند، آنگاه چون فريدون ملك خـود را ميـان سـه پـسر تقـسيم            وحشيگري به سوي تمدن نقل مي     
هـا  يسپارد، تاريخ اختصاصيِ ايران يا به عبـارت ديگـر تـاريخ پهلـوان         كند و ايران را به ايرج مي      مي

ترين جزء شاهنامه اسـت  شود و در هر حال اين قسمت اول يعني تاريخ پهلواني، دلچسب           شروع مي 
.كندكه به راستي در نفس تأثير دارد و شخص را منقلب مي

قسمت دوم از سلطنت بهمن تا آغاز دوره ساسانيان است كه آن هم جنبة افـسانة بيـشتر دارد؛     
.اما اساسش تاريخي است

اش كم است و اين قسمت هـم        وم سرگذشت ساسانيان، سراسر تاريخ است و افسانه       قسمت س 
. باشـد هاي شيرين دارد مزيتش بيشتر به مواعظ و حكَمـي اسـت كـه متـضمن مـي                 اگرچه داستان 

) 32و31منتخب شاهنامه، محمدعلي فروغي، حبيب يغمايي، ص(

نامه متنبيزندگي
 به متنبي، عربي االصل و از اعراب قحطـاني          احمد بن حسين بن حسن بن عبدالصمد معروف       

رو او  اي به نام كنده متولد شد؛ از اين       اي فقير در محله    م در كوفه در خانواده     915/  هـ 303در سال   
تاريخ ادبيات زبان عربـي از عـصر جـاهلي تـا قـرن معاصـر، حنـا                . (خوانندرا به لقب كندي نيز مي     

)435الفاخوري، ترجمة عبدالمحمد آيتي، ص 
اگر بخواهيم در شعر متنبي اظهارنظر كنيم، بايد زندگاني شـعري او را بـه چهـار دوره تقـسيم                    

دوره نخستين شـعري متنبـي، روزگـار جـواني اوسـت، متنبـي در ايـن دوران اشـعاري را در              : كنيم
.موضوعات گوناگون از قبيل مدح و فخر و مذمت روزگار به نظم در آورده است

ايـن دوره از  . الدوله حمداني اسـت نبي از آشنايي و پيوند وي با سيف    دورة دوم حيات شعري مت    
زندگاني متنبي دورة عظمت اوست، در اين دوره است كه متنبـي عظمـت مـسلمانها را بـه تـصوير       

دهـد و شـعرش را از حماسـه و فخـر آكنـده          كشد و مهارت خويش را در وصف جنگها بروز مي         مي
.سازدمي
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رود و كافور إخشيدي    شود كه وي به مصر مي     بي از زماني آغاز مي    دوره سوم حيات شعري متن    
مقصود متنبي از مدح كافور آنست كه به زودي منـصب و حكـومتي بدسـت آورد و      . كندرا مدح مي  

بـرد و بـه او چيـزي از         روح تشنه و بلندپرواز خود را سيراب كند ولي كافور به هدف متنبي پي مـي               
كنـد كـافور را در       جهت متنبي پـس از آنكـه از مـصر فـرار مـي              به همين . دهدمنصب و مقام نمي   

تـرين هجوهـاي   گيرد و قطعاً هجو متنبي در شأن كافور إخشيدي از قوي         اي به باد هجو مي    قصيده
رسد و از هر گونه تقييـد و تكلـف   شعر متنبي در اين دوره به اوج پختگي خود مي        . ادبِ عربي است  

.المثل استخالي بوده و آكنده از حكمت و ضرب
گويد، شعرِ او در    دورة چهارم زندگاني شعري متنبي كه در همين دوره نيز زندگاني را بدرود مي             

رسد؛ زيرا شعر او ديگر خالي از حكمت و وصف جنگ           اين دوره به پايه شعر او در حلَب و مصر نمي          
ه و تحليـل    ترجمـ . (و مظاهر طبيعت است ولي از لطافت و قدرت وصف و توصيف او آكنـده اسـت                

)14 تا ص 12ديوان متنبي، دكتر عليرضا منوچهريان، ص 
جايگاه شعري متنبي

از بزرگي و شهرت او همين قدر كافي است بگوييم كه بـسياري از نويـسندگان در زمـان او و                   
اُمراء الشعر العربي في العـصر العباسـي، أنـيس      . (گرفتندبعد از او الفاظ و معاني شعري او را بكار مي          

اي كه شعر متنبي بـدان    همچنين شعر عربي از نظر شهرت، هرگز به آن درجه         ) 350مقدسي، ص   ال
همـان منبـع، ص   . (هاي ادبي تأثيري پايدار داشته است     دست يافته بود، نرسيده؛ چرا كه او بر حلقه        

در وجود متنبي و در البالي اشعارش تعصب عربيـت شـديدي وجـود دارد و همـين تعـصب                    ) 349
بها و زندگي آنها او را برانگيخت تا زمانِ زيادي را در باديه سپري كند تا زبـانِ فـصيح              نسبت به عر  

آنها و عادت و رسومِ آنها را فرا بگيرد، به همين دليل در شعرش تفاخر به اصـالت عربـي و مـذمت              
)346همان منبع، ص . (ها زياد وجود داردعجم

مصاديق اشعار حماسي
هـاي نبـرد و ذكـر اوصـاف دالوران     بيشتر بـه توصـيف صـحنه      از آن جايي كه اشعار حماسي       

باشد كه آنها را به كثرت در اشعار خـود بـه   ي اين مصاديق ميپردازد اشعار فردوسي در بردارنده    مي
:كار برده است كه عبارتند از

 بيت1830: سپاه•
 بيت1406: تخت•
 بيت1174: جنگ•
 بيت1086: تَن•
 بيت660: پيل•
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 بيت530: تيغ•
 بيت419: زره•
 بيت368: تير•
 بيت316: يالن•
 بيت311: درفش•
 بيت292: كوس•
 بيت291: نيزه•
 بيت277: گُرز•
 بيت249: كمان•
 بيت242: شمشير•
 بيت230: زين•
 بيت204: كمند•
 بيت193: كله خود•
 بيت190: اسب•
 بيت184: عنان•
 بيت118: نخجير•
 بيت110: سنان•
 بيت85: سپر•
 بيت38: نعل•
 بيت30: سم•
 بيت24: كوپال•

جايي كه در ميان شعراي عرب و عجم هيچ شاعري مانند فردوسـي بـه سـرودن اشـعار                   از آن 
طور كامل در اشعارشـان يافـت؛ مـثالً         توان اين مصاديق را به    حماسي نپرداخته است در نتيجه نمي     

بپـردازد  باشد نتوانسته به طور كامل به اين موضوعات        متنبي كه شاعري بزرگ در ادبيات عرب مي       
پرداختـه بـه تعـدادي از ايـن         ... الي اشعاري كه در موضوعات وصف، مـدح، فخـر و            بلكه در البه  

:مصاديق اشاره كرده است كه عبارتند از
 بيت378: شمشير•
 بيت235: اسب•
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 بيت211: نيزه•
 بيت196: يالن•
 بيت94: جنگ•
 بيت77: سپاه•
 بيت68: تير•
 بيت44: سنان•
 بيت21: غالف شمشير•
 بيت20: رهز•
 بيت16: زين•
 بيت12: عنان•
 بيت11: كمان•
 بيت4: كله خود•
 بيت3: سپر•
 بيت2: تخت•
 بيت2: سم•

تَن، پيل، تيغ، درفش، كوس، گُرز، كمنـد، نخچيـر، نعـل و كوپـال در     : بنابراين مصاديقي مانند  
.ميان اشعار متنبي ديده نشده است

تطبيق مصاديق حماسه

ر فردوسي به اين نتيجه رسـيديم كـه يكـي از مهمتـرين مـصاديق اشـعار                  با بررسي در اشعا   :سپاه
 بيـت ايـن   77 بيت به كار رفته است؛ در حالي كـه متنبـي در       1830باشد؛ زيرا در    حماسي سپاه مي  

فرهنـگ الروس،   . (معنا را با عباراتي مثل الجيش و الحجفل به صورت مفـرد و جمـع آورده اسـت                 
)سيد حميد طبيبيان

:فردوسي
ــياه    بيرون شـد از شـهر خـود بـا سـپاه          چو ــد س ــب آم ــشان ش ــه روز درخ ب

)257، پيام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران، بيت 300شاهنامه، ص (
:فردوسي
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ــد  ــك شـ ــد از راه و نزديـ ــپاه آمـ ز گـــرد ســـپاه روز تاريـــك شـــد   سـ

)1065، رسيدن فريبرز به كوه هماون، بيت 686شاهنامه، ص (
:متنبي

فكانّمــــــا يبــــــصرن بــــــاآلذانل ســتر العيــون غبــاره  فــي جحفــ 

)433، ص 260ي ديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوقي، بحر كامل، قصيده(
هـا را در حجـاب كـشيده اسـت،        كنند كه غبار آن سپاه چـشم      آن اسبان در سپاهي حركت مي     

.بينندهايشان ميگويي آن اسبان با گوش

اي  توصيف سپاه پرداخته و انبوهي سپاه و گرد و غبار حاصل از آن را بـه گونـه  هر دو شاعر به 
اند كه گويي در اثر آن گرد و غبار حاصل از جنگ، روز به سانِ شبِ سـياه گـشته                    به تصوير كشيده  

.است
:فردوسي

ــروه     ــو گ ــر س ــد ز ه ــدر آم ــپاه ان ــوه س بپوشــيد جوشــن همــه دشــت و ك

)1488ان و تورانيان بانبوه، بيت، ، رزم ايراني907شاهنامه، ص (
:متنبي

ــوائم   اتـــوك يجـــرّون الحديـــد كانّمـــا    ــنّ قـ ــا لهـ ــاد مـ ــروا بجيـ سـ

آيند و اسبان بر گستوان پوشيده را كه پاهايشان از نظرها پنهـان             سپاهي كه غرق در آهن مي     (
.آورنداست به حركت در مي

ــنهم    ــيض م ــرف الب ــم تع ــوا ل ــا و ا اذا برق ــن مثلهــ ــابهم مــ ــائمثيــ لعــ

.چون، سالح آهنين بر تن آنها بدرخشد شمشيرهايشان از كاله خود و زره شناخته نشود
ــازم  خميس بشرق األرض و الغـرب زحفـه        ــه زمـ ــوزاء منـ ــي اذن الجـ و فـ

)810الجامع في تاريخ االدب العربي، ص (
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 جـوزاء   اش در گـوشِ   سپاهي عظيم و كامل كه مشرق و مغرب زمين جوالنگاه اوست و غُلغُله            
.پيچيده است

انـد همچنـين هـر دو    اند كه كوه و دشت را فـرا گرفتـه  هر دو شاعر به كثرت سپاه اشاره كرده     
اند بطوري كه از مسلح بودن و كثرت سپاه انگار كه          شاعر به سراپا مسلح بودنِ سپاه نيز اشاره كرده        

در يـك بيـت بـه خـوبي بـه      تمام زمين پر از آهن شده است ولي فردوسي توانسته اين مضمون را   
.تصوير بكشد در حالي كه متنبي در سه بيت به اين مضمون اشاره كرده است

 بيـت بـدان     190باشد كه فردوسـي در      از ديگر لوازم موجود در اشعار حماسي اسب مي        :سبا
الفرس، الخيل، الحصان، المطيه، الـسوابق و       :  بيت با عناويني چون    235اشاره كرده و متنبي نيز در       

)فرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد سياح. (الجياد اين لفظ به صورت مفرد و جمع را به كار برده است
:فردوسي

ــاه   ــي رزمگـ ــتم يكـ ــت رسـ كــه از گــرد اســپان جهــان شــد ســياهبياراسـ

)1260، آمدن افراسياب به جنگ رستم، بيت 838شاهنامه، ص (
:متنبي

ــسرايا   ــي الــ ــر فــ ــود ان يغبــ ــ تعــ ــن قتـ ــدخل مـ ــام و يـ ــي قتـ امٍ فـ

)413، ص 251ي ديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوتي، بحر وافر، قصيده(
اسبي كه عادت داشت در ميان لشكر، گرد و غبار به پا كند و از غباري به غبـاري ديگـر فـرو                       

.رود

ي اصيل بودن   دهندهدر هر دو بيت به گرد و غبار حاصل از تكاپوي اسب اشاره شده كه نشان               
هـا گـرد و غبـار بلنـد     كند به اين كه آنقدر اسـب البته فردوسي اشاره مي. باشدها مي كي اسب و چاب 

كه ايـن گـرد و      كند به اين  كردند كه تمام جهان هم تيره و تار گشت؛ در حالي كه متنبي اشاره مي              
.ي نبرد وجود داردغبار تنها در زمين و صحنه

30باشـد كـه فردوسـي در    اسي سم اسب مياز ديگر موضوعات مطرح شده در اشعار حم  :سم
.  بيت با عنوان المنسم، السنابك به صورت مفرد و جمع بدان اشاره كـرده اسـت                2بيت و متنبي در     

)فرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد سياح(
:فردوسي

ــود  ــگ ب ــدر ان جايگــه جن ــسود  ســه روز ان ــپان بـ ــم اسـ ــي سـ ــر آدمـ سـ
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)247قاص و كشته شدن رستم، بيت ، رزم رستم با سعد و2247شاهنامه، ص (
:متنبي

ــاغــزوت بهــا دور الملــوك فباشــرت    ــاتهم والمغانيـــ ــنابكها هامـــ ســـ

)245، ص 3المجاني الحدثيه، فؤاد افرام بستاني، ج (
اي كه سم اسـبان تـو سـرها و    هاي پادشاهان جنگيدي، به گونهتو با سپاهيانت در خانه و كاخ     

.هاي آنان را لگدكوب كردندمنزل
طوري كه آنقـدر    كند به در هر دو بيت به پيروزي ممدوح بر دشمنان و تسلّط بر آنان اشاره مي              

كنـد؛ البتـه متنبـي اشـاره     شدگان را لگدمال مـي از دشمنان كشته شد كه سم اسبان سرهاي كشته    
هـا  هاي ويـران آن شدگان خانهها عالوه بر لگدمال كردن سرهاي كشتهكه سم اسب  كند به اين  مي

ها امر عجيـب و بعيـدي بـه         ي سم اسب  ها بوسيله را نيز لگدمال كرده است كه لگدمال شدن خانه        
.رسدنظر مي
 بيـت و    291باشـد كـه فردوسـي در        از ديگر لوازم به كار رفته در اشعار حماسي نيزه مي          :نيزه
المثَقَف، به صورت مفرد القنا، األسل، الرماح، الطعن، :  بيت اين لفظ را با عباراتي مثل     211متنبي در   

)فرهنگ الروس، سيد حميد طبيبيان. (اندو جمع به كار برده
:فردوسي

و گـــر تيـــر بـــارد بـــرو بـــر ز ميـــغز نيــزه نترســد نــه از گــرز و تيــغ    
)بـــر آرد ز دشـــمن همـــي رســـتخيز    (

)1160، آگاهي يافتن افراسياب از آمدن رستم، بيت 757شاهنامه، ص ( 
چه مالحظه مي شود به دو صورت روايت شـده اسـت كـه مـصرع دوم     اين بيت فردوسي چنان  

.وجه اختالف شمرده مي شود
:متنبي

ــده    ــون حاسـ ــه المجنـ ــد يلقّبـ اذا اخــتلطن و بعــض العقــل عقّــال   و قـ

)235، ص 212ي ديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوتي، بحر بسيط، قصيده(
ميزند، دشمن او را از فرط دليري، مجنون و         ها در ميدان جنگ درهم آ     هر گاه شمشيرها و نيزه    

.داردخواند و عقل در هنگام جنگ انسان را از پيشتازي باز ميبي عقل مي
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باكي و شجاعت ممدوح اشاره شـده و اينكـه در ميـدان جنـگ از نيـزه و                 در هر دو بيت به بي     
ه اينكه ممـدوح ماننـد      كند ب كنند اما متنبي اشاره مي    دشمن باكي ندارند و به قلب دشمن حمله مي        

پردازد در حالي كه فردوسي هميـشه ممـدوح خـود را بـه           هاي مجنون و بي عقل به نبرد مي       انسان
ي نبـرد را چـون روز رسـتاخيز تـشبيه           كند و صـحنه   صاحب رأي بودن و داشتن تدبير توصيف مي       

.بيندكند كه در آن دشمن سزاي عمل خويش را ميمي
 بيـت   1174باشد كه فردوسي اين بيـت را در         ماسي جنگ مي  از ديگر مصاديق اشعار ح    :جنگ

الحرب، الهيجاء، الوغي به كـار بـرده   :  بيت اين لفظ را با عباراتي مثل  94به كار برده ولي متنبي در       
)فرهنگ الروس، سيد حميد طبيبيان. (است

:فردوسي
ــد  ــاكرده بگريختنـ ــگ نـ ــسي جنـ در و دشــت تيـــر و كمـــان ريختنـــد بـ

)2700خسرو زال را، بيت ، پاسخ دادن كي1071شاهنامه، ص (
:متنبي

ــان  فرمــوا بمــا يرمــون عنــه و أدبــروا     ــه مرنــ ــلّ حنبــ ــؤون كــ يطــ

)436، ص 260ي ديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوتي، بحركامل، قصيده(
 را انداز خودهاي طنينها را افكندند و پا به فرار گذاشتند و در هنگام فرار، كمان  دشمنان، كمان 

.لگدكوب كردند
هر دو شاعر در ابيات خود به شكست دشمن و گريختن از ميـدان جنـگ اشـاره كردنـد ولـي                      
فردوسي در ضمن اشاره به اين معنا به كثرت دشمن نيز اشاره كرده است چرا كه به خـاطر كثـرت             

.تير و كمان با فرار كردن دشمن همه دشت پر از تير و كمان شده بود
:فردوسي

بــه خــونِ بزرگــان زمــين شــسته بــودپــر كَــشته و خــسته بــودهمــه دشــت 

)430،رفتنِ ايرانيان به كوه هماون، بيت 659شاهنامه، ص (
:متنبي

ــا   ــرف لونه ــراء تع ــدث الحم ــل الح ــائم  ه ــساقيين الغمــ ــم أي الــ و تعلــ

)239، ص 3المجاني الحدثيه، فؤاد افرام بستاني، ج (
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داند كدام ساقي آن را سيراب كـرده        شناسد؟ و آيا مي   ود را مي  ي سرخ فام، رنگ خ    آيا اين قلعه  
هاي دشمنان؟است، ابرها يا جمجمه

ي انـد امـا متنبـي صـحنه    ها اشـاره كـرده  هر دو شاعر به پيروزي بر دشمن و ريختن خون آن  
خونين قلعه را به تصوير كشيده است كه با خون سـر دشـمنان رنگـين شـده اسـت در حـالي كـه                         

.ي زمين از خون دشمنان شسته شده استكند به اين كه همهشاره ميفردوسي ا
باشد از ديگر موضوعات مطرح شده در اشعار حماسي سنان يا سر نيزه مي            :)سنان(سر نيزه   
.  بيت با عبارت السنان واطراف القنا آن را ذكر كرده اسـت 44 بيت و متنبي در     110كه فردوسي در    

)يبيانفرهنگ الروس، سيد حميد طب(
:فردوسي

ســنانِ تــو بــر كُــه گزنــد افگنــد     كمنـــد تـــو بـــر شـــير بنـــد افگنـــد

)428ي كاووس به رستم و خواندن او از زابلستان، بيت ، نامه341شاهنامه، ص (
:متنبي

فلــــيس لنــــا الّــــا بهــــنّ لعــــابتركنــا ألطــراف القنــا كــلّ شــهوةٍ    

)199، ص 37ي صيدهديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوتي، بحر طويل، ق(
هـا  ايم و هيچ دلخوشي جز به سر نيـزه   ها معطوف كرده  تمام خواست و ميل خود را به سر نيزه        

)من مرد نبرد هستم . (نداريم
ي كند و همـه در هر دو بيت اشاره شده به اين كه سر نيزه تمام آرزوهاي جنگاور را محقق مي   

نع از نظر بزرگي و سختي چون كوه باشـد؛ در ضـمن   برد حتي اگر آن مواموانع موجود را از بين مي   
شود به اينكه ممدوح فردي است كه اهل جنگ و مبارزه بوده و در رسيدن به اهداف خود                  اشاره مي 
.ماندناكام نمي
باشد كه فردوسي   از ديگر موضوعات مطرح شده در اشعار حماسي وجود افرادي شجاع مي           :يل

 بيت 196جنگاور، پهلوان به صورت مفرد و جمع و متنبي نيز در            بيت با صفاتي مثل يالن،       316در  
. انـد الفارس، البطل، الفتي و الشجاع اين مفهوم را بصورت مفرد يا جمع به كار برده              : با صفاتي مثل  

)فرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد سياح(
:فردوسي

ــوان    ــان پهل ــد جه ــدر آم ــب ان همــان پهلوانــان بــه پيــشش دوان   از اس
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)820، آمدن رستم نزد خسرو، بيت 819هنامه، ص شا(
:متنبي

ــةٍ  ــزّت براحتـ ــاة اذا اهتـ ــدري القنـ ــال  تـ ــلٌ و أبطـ ــا خيـ ــشّقي بهـ انّ الـ

)232، ص 212ي ديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوتي، بحر بسيط، قصيده(
ي آن  اسـطه كند كه اسـبان و جنگـاوران بو       هر گاه نيزه در دست او به اهتزاز در آيد، يقين مي           

.گردندبدبخت و بيچاره مي
:متنبي

ــةً   ــي هزيم ــال كلم ــك األبط ــرّ بل و وجهــك و منّــاح و ثغــرك باســم   تم

)811الجامع في تاريخ األدب العربي، ص (
درخـشد و  گذرند در حالي كه چهرة تو به شادي مي        پهلوانان زخم خورده گريزان از برابر تو مي       

.لبانت خندان است
ت اشاره شده به اين كه هر گاه ممدوح وارد ميدان جنگ شود هيچ كـس توانـايي                  در تمام أبيا  

.مقاومت در برابر او را ندارد و فرجام كارش بيچارگي و هالك شدن است
 بيـت بـا     184باشـد كـه فردوسـي در        از ديگر لوازم موجود در اشعار حماسي عنان مـي         :عنان

ـ  12هاي عنان و لگام متنبي در       عبارت فرهنـگ  . (ارت عنـان بـه آن اشـاره كـرده اسـت      بيت با عب
)الروس، سيد حميد طبيبيان

:فردوسي
ــان   ــپردم عنـ ــش دالور سـ ــه رخـ زدم بـــر كمربنـــد و گبـــرش ســـنانبـ

)906، جنگ كاووس با شاه مازندران، بيت 282شاهنامه، ص (
:فردوسي

ــان    ــده را ده عن ــشِ پوين ــر رخ ــو م ــنان   ت ــوك سـ ــش بنـ ــاراي گوشـ بيـ

)284، پيام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران، بيت 301شاهنامه، ص (
:متنبي

ــةً    ــصباح اعنّـ ــان الـ ــاذب فرسـ كــأنّ علــي األعنــاق منهــا أفاعيــا    تجـ

)243، ص 3المجاني الحدثيه، فؤاد افرام بستاني، ج (
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هـا بـر گردنـشان، مارهـاي        گيرند، گويي آن عنان   اين اسبان عنان را از دست سواران خود مي        
.مي استبزرگ س

ها را طوري كه نيازي نيست اين اسبكند بهدر تمام ابيات شاعر به اصيل بودن اسب اشاره مي   
دانند؛ به همين خـاطر سـواركار      ها خودشان مسير حركت را مي     به سمتي هدايت كني؛ چرا كه اسب      

خودشان عنان ها كه اين اسبكند به اينافكند البته متنبي اشاره ميعنان اسب را بر پشت اسب مي     
.گيرندرا از سواركاران مي

 بيت بـا    419باشد كه فردوسي در     يكي ديگر از لوازم بسيار مهم در اشعار حماسي زره مي          :زره
 بيت با عبارت الـدرع بـدان اشـاره    20هاي زره، برگستوان، جوشن، خفتان و درع و متنبي در عبارت

)فرهنگ الروس، سيد حميد طبيبيان. (كرده است
:يفردوس

ــد    ــد بنـ ــنگش نكردنـ ــرا روز جـ كــه جامــه زره بــود و تخــتش ســمند؟چـ

)184، گرفتن شاه هاماوران كاووس را، بيت 297شاهنامه، ص (
:متنبي

ــد   مفرســـي صـــهوة الحـــصان و لـــك ــن حدي ــسرودةٌ م ــصي م ــنّ قمي م

)258، ص 3ديوان متنبي، المجاني الحديثه، فؤاد افرام بستاني، ج (
.ه از آهن استب نر و پيراهن من، زره بافته شدجايگاه من، پشت اس

كند لباسي كه ممدوح به تن      كند و بيان مي   در هر دو بيت شاعر به جنگاوري ممدوح اشاره مي         
باشد چرا كـه    نشيند فقط پشت اسب مي    باشد و تنها جايي كه ممدوح بر آن مي        كند فقط زره مي   مي

.شدباي فرد جنگاور و شجاع ميفقط اينها برازنده
 بيـت   242باشد كه فردوسي در     يكي ديگر از ابزار مهم در اشعار حماسي شمشير مي         :شمشير
البته كثرت استعمال اين لفظ در اشعار متنبي به         .  بيت اين لفظ را به كار برده است        378و متنبي در    

ارم، الـسيف، الحـسام، الهنـدي، الـص       : اين خاطر است كه متنبي اين لفظ را با عبارات مختلفي مثل           
فرهنگ الروس، سيد حميـد   . (المشرفيه، المنصل و البيض به صورت مفرد و جمع به كار برده است            

)طبيبيان
:فردوسي

ــد  كُـــسانّي و چينـــي و وهـــري نمانـــد ــتم نخوان ــشير رس ــشور شم ــه من ك
ــد  ( ــهري نمانـ ــرز و ز شـ ــاه و مـ )ز خرگـ
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)958، آگاهي يافتن افراسياب از كار سپاه، بيت 749شاهنامه، ص (
:متنبي

ــب   ــلّ خاط ــت ك ــيوفاً علّم ــللت س علي كلّ عـود كيـف يـدعو و يخطـب          س

)247، ص 3المجاني الحدثيه، فؤاد افرام بستاني، ج (
ي سخنوران آموخت چگونه بر منبر تـو را دعـا كننـد و              شمشيرهايي را بر كشيدي كه به همه      

.)هاي تو موضوع مناسبي براي سخنوران استدالوري. (خطبه بخوانند
باشـد چـرا كـه    كه شهرت ممدوح به خاطر شمشيرش مـي  شود به اين  در هر دو بيت اشاره مي     
هـا و فتوحـات موضـوع مناسـبي     هايي را كسب كرده كه اين پيـروزي ممدوح با شمشيرش پيروزي   

.براي سخنراني خطيبان و سخنوران شده است
:فردوسي

ــز   ــشير تيـ ــزدان و شمـ ــروي يـ ــتخ بنيـ ــن رســ ــر آرم از آن انجمــ يزبــ

)1361ي پيران از گودرز، بيت ، پاسخ نامه901شاهنامه، ص (
:متنبي

اذا احتـــاج الوحيـــد الـــي الـــذّمام   يـــذم لمهجتـــي ربـــي و ســـيفي    

خداوند و شمـشير، جـان مـرا در         ) من نياز ندارم؛ زيرا   (اگر انساني تنها به پناه و امان نياز دارد،          
.دارندامان نگه مي

)337زاده نيري، ص  متنبي، شرح غالم عباس رضايي و محمدحسن حسنديوان               (
كنند كه در پناه خدا و شمشير بودن باعث موفقيـت و پيـروزي ممـدوح                هر دو شاعر اشاره مي    

شود؛ اما فردوسي توانسته آن پيروزي كه ممدوح در پناه خداوند و شمشير به دست آورده را بـه                   مي
تواند صحنه نبرد را تبديل     كند با داشتن شمشير و عنايت الهي مي       ميخوبي توصيف كند، زيرا بيان      

:متنبي.        اي وجود نداردبه روز رستاخيز كند در حالي كه در شعر متنبي چنين تصويرسازي
ــضربه  ــي مـ ــصل منّـ ــصحب النّـ ــصمم سيـ و ينجلــي خبــري مــن صــمة ال

)437تاريخ ادبيات زبان عربي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، ص (
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چون، شمشير در كف من باشد همراه مـردي اسـت چونـان خـود شمـشير تيـز و برنـده، و او                 
.مردم را آگاه خواهد كرد كه من دليرترينِ دليران هستم) شمشير(

 بيت اين 1406باشد كه در   دومين مصداق اشعار حماسي شاهنامه بنابر كثرت تخت مي        :تخت
 بيت اين لفظ را با عبارت سـريره بـه كـار            2ارش تنها در    كلمه به كار رفته است ولي متنبي در اشع        

)فرهنگ الروس، سيد حميد طبيبيان. (برده است
:فردوسي

ســر مهتــري زيــر بخــت منـــست    جهان روشـن از تـاج و تخـت منـست          

)1933خسرو با شاه مكران و كشته شدن شاه مكران، بيت ، رزم كي1039شاهنامه، ص (
:متنبي

ــو  ــراء حـ ــع االمـ ــريرهو تواضـ ــه   ل سـ ــن آكال ــي م ــة و ه ــري المحب و ت

)98، ص 175ي ديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوقي، بحر كامل، قصيده(
بوسـند و  كنند و خاك اطراف تختش را مـي امراء به خاطر مقام وااليش در مقابل او تواضع مي 

همـه او   . (ع شده است  كنند و آن محبت از جمله ارزاقي است كه براي او جم           به او اظهار محبت مي    
)را دوست دارند

كننـد ولـي فردوسـي بيـشتر بـه          بينم كه هر دو شاعر به بزرگي و عظمت پادشاه اشاره مي           مي
قدرت و هيبت پادشاه توجه كرده در حالي كه متنبي به بيان دوستي و محبت زيردستان نسبت بـه                   

هـاي قـدرت و     ماسي توجه به جنبه   ي سرودن اشعار ح   از آنجايي كه الزمه   . پادشاه اشاره كرده است   
.باشد فردوسي توانسته بهتر به اين مضمون اشاره كندهيبت پادشاه مي

 بيـت و    249باشد كه فردوسـي در      از ديگر ابزار به كار رفته در اشعار حماسي كمان مي          :كمان
ن، احمـد   فرهنگ بزرگ جامع نوي   . ( بيت اين لفظ را با عبارت القوس به كار برده است           11متنبي در   

)سياح
:فردوسي

ــان را گرفـــت    ــزه كمـ ــد نيـ ــت  بيفگنـ ــر گرف ــر س ــرگ ب ــة كَ ــي درق يك

)1555، رزم گيو و پيران و فرو ماندنِ اسبِ گيو، بيت 910شاهنامه، ص (
:متنبي

ــا  ــات حتّـــي طرحتهـ ــرت الرّدينّـ ــاتم  حقـ ــرّمح ش ــسيف لل ــأنّ ال ــي ك و حتّ
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ي سقوط بغداد، نادر نظام تهراني، سعيد واعـظ، ص          نصوص من النثر و الشعر منذ صدر االسالم حت        (
192(

به جايي رسيد كـه     ) تحقير(ها را بيفكندي و اين امر       ها را كوچك شمردي؛ تا جايي كه آن       نيزه
.كردندها را سرزنش ميگويا شمشيرها، نيزه

بت در هر دو بيت كنار گذاشتن نيزه وجود دارد ولي در بيت متنبي گويا ممدوح شمـشير را نـس           
شـمارد در حـالي كـه در شـعر فردوسـي            ها را كوچك مـي    به ساير ادوات جنگي برتري داده و نيزه       

گونه نيست يعني تمام آالت جنگي كاربرد خاص خود را دارند و كنار گذاشتن نيزه و اسـتفاده از                  اين
.باشدكمان به معناي تحقير نيزه نمي

به كار رفته و فردوسي اين لفظ را در         زين اسب از موضوعاتي است كه در اشعار حماسي          :زين
.  بيت با عبارت السرج به صـورت مفـرد و جمـع بـه كـار بـرده اسـت           16 بيت و متنبي نيز در       230
)فرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد سياح(

:فردوسي
ــست   ــت من ــب تخ ــن و اس ــا جوش ــست   قب ــت من ــزه درخ ــود و ني ــه خ كُلَ

)254خسرو، بيت ته شدن پيران و سپاه آراستن كي، آگاه شدن افراسياب از كش968شاهنامه، ص (
ــرگ  ــاج ت ــن باشــد و ت ــرا تخــت زي ــرگ  م ــه م ــاده ب ــن و دل نه ــا جوش قب

)589، خشم گرفتن كاووس بر رستم، بيت 347شاهنامه، ص (
:متنبي

ــالس الفتيــــان  تخذوا المجـالس فـي البيـوت و عنـده          ــسروج مجــ أنّ الــ

)432، ص 260ي قي، بحر كامل، قصيدهديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقو(
انـد، ولـيكن او بـر    ها و ميان زن و فرزند برگزيده      ديگران مجلس و مأواي خود را در كنج خانه        

.اين باور است كه جايگاه و مجلس آزادگان، زين اسبان است
:متنبي

ــوادي  أفكّــــر فــــي معــــاقرة المنايــــا    ــشرفة الهـ ــل مـ ــود الخيـ وقـ

)436 ترجمه عبدالمحمد آيتي، ص تاريخ ادبيات زبان عرب،(
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).من مرد جنگ هستم(انديشم همواره به مالزمت جنگها و تاختن اسب بر دشمنان مي
در اين ابيات اشاره مي شود به اينكه انسانهاي بزرگ و آزادمرد به دنبال رفاه و خوشـي هـاي                    

ين اسب را به عنوان زندگي نبوده و سربلندي و بزرگي را در تحمل سختي مي دانند به طوري كه ز        
. تخت و محل استراحت خود به شمار مي آورند يعني هميشه در حال نبرد مي باشند

193باشد كـه فردوسـي در   خود مياز ديگر لوازم به كار رفته در اشعار حماسي كاله    :خُودكاله
 بدان اشـاره   بيت با عبارت الخُوذة و البيض  5هاي كله خود و ترگ و مغفر ومتنبي در          بيت با عبارت  
)فرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد سياح. (كرده است

:فردوسي
ــرگ   ــود و ت ــر خ ــد ب ــرز باري ــي گُ ــرگ   هم ــد ب ــارد از بي ــزان ب ــاد خ ــو ب چ

)866، جنگ كاووس با شاه مازندران، بيت 280شاهنامه، ص (
:فردوسي

ــرگ   ــون تگ ــد همچ ــرز باري ــي گُ همي چاك چاك آمـد از خـود و تـرگ     هم

)164، آمدن افراسياب به ديدار اسپان خويش و كُشتن رستم اكوان ديو را، بيت 781شاهنامه، ص(
:متنبي

عليهم و برق البيض في البـيض خلّـب      ثناهم و برق البيض في البيض صـادقٌ       

)409ترجمه و تحليل ديوان متنبي، دكتر عليرضا منوچهريان، جزء اول، ص (
خـود دشـمنان    ، در حالي كه بـرق شمـشير او بـر كـاله            نشيني كرد او دشمنان را وادار به عقب     

خـود دشـمنان را درهـم       شمـشير او كـاله    . (خود آنان بر شمشير او دروغين     راستين بود و برق كاله    
)ها نپذيرفتشكست و هيچ تأثيري از آن

:فردوسي
ــدار همـــي نيـــزه بـــر مغفَـــر آبـــدار     ــدرون تابـ ــم انـ ــه زخـ ــد بـ بيامـ

)246 با سعد وقاص و كشته شدن رستم، بيت ، رزم رستم2247شاهنامه، ص (
كند ولـي  خود او اشاره ميي ابيات شاعر به شكست دشمن و فرود آمدن ضربه بر كاله   در همه 

ها شمشير كاربرد بيشتري داشته؛ در حالي كه        متنبي به ذكر شمشير پرداخته؛ چرا كه در ميان عرب         
. جنگيدن ايرانيان تناسب داشته استهايفردوسي گُرز را به كار برده كه بيشتر با روش
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 بيـت بـدان اشـاره       368باشد كه فردوسـي در      يكي از لوازم مهم در اشعار حماسي تير مي        :تير
السهام، النبال، النصل به صورت مفـرد يـا   :  بيت اين لفظ را با عباراتي مثل68كرده و متنبي نيز در     
)سياحفرهنگ بزرگ جامع نوين، احمد . (جمع به كار برده است

:فردوسي
ــت   يكــي تيــر بــاران بكردنــد ســخت     ــر درخ ــذرد ب ــزان بگ ــاد خ ــو ب چ

)1355، شكسته شدنِ ايرانيان به جنگ تركان، بيت 624شاهنامه، ص (
:متنبي

ــصالً  ــر الـــسحاب مفـ بمثقّــــــف و مهنّــــــد و ســــــنانيغـــشاهم مطـ

)436، ص 260ي ديوان متنبي، شرح عبدالرحمن برقوقي، بحركامل، قصيده(
.گرفتدر اين هنگام باراني از نيزه، شمشير و تير يكي پس از ديگري فراريان را در بر مي

كنند البته متنبي تنها پرتاب تير بسنده نكرده بلكه به هر دو شاعر به كثرت تيراندازي اشاره مي
بيه كـرده  ها را از شدت كثرت به ريزش باران تش       پرتاب نيزه و ضربات شمشير نيز اشاره كرده و آن         

است؛ در حالي كه فردوسي شدت پرتاب تير را عالوه بر تشبيه به بـاران بـه ريـزش بـرگ درخـت               
.ي باد نيز تشبيه كرده استبوسيله

 بيت و   85باشد كه فردوسي در     از ديگر موضوعات به كار رفته در اشعار حماسي سپر مي          :سپر
فرهنـگ الروس، سـيد     . (ه كار برده اسـت    الترس، المجن آن را ب    :  بيت با عباراتي چون    3متنبي در   

)حميد طبيبيان
:فردوسي

ــر آورد و شمــشير تيــز     ــپر بــر س بـــر آورد از آن جنگيـــان رســـتخيز  س

)1872، جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبينه، بيت 2102شاهنامه، ص (
:متنبي

ــداً   ــدائهم أبـ ــي أعـ ــاطرين علـ مــن المحامــد فــي أوقــي مــن الجــننالخـ

)70زاده نيري، ص ي، شرح غالم عباس رضايي و محمدحسن حسنديوان متنب(
سـتايم، كـساني كـه شـكوه و     گذرنـد، مـي   همواره كساني را كه متكبرانه از كنار دشمنان مـي         

.كندها را بيشتر از سپر و سالح نگهداري ميمكارمشان، آن
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اي محافظت  در شعر فردوسي سپر به عنوان يكي از لوازم جنگي ذكر شده است كه جنگجو بر               
كند و فردوسي نيز آن را در شعر خود با همين كـاربرد ذكـر كـرده اسـت؛ در     خود از آن استفاده مي    

چـه كـه    حالي كه در شعر متنبي اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلكه او معتقد اسـت آن                 
 بـه  شود شكوه و مكارم جنگجو اسـت؛ حتـي معتقـد اسـت            باعث نگهداري و محافظت جنگجو مي     

كـه ايـن سـخن در اشـعار         كند؛ در حالي  كه شكوه و مكارم بهتر از سپر از جنگجو محافظت مي          اين
.باشدآيد ابزار و لوازم جنگي ميچه كه در اشعار حماسي به كار ميحماسي كاربردي ندارد و آن
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*سولماز مظفري

**ابوذر خسروي

در شاهنامه فردوسي با تاكيد بر جلد ساالريديواناصطالحاتبررسي

اول شاهنامه
چكيده
مورخـان حضورواستدارريشهوديرينهسنتياسالمي–ايرانيفرهنگدرنگاريتاريخ

هرتاريخنگارشضمندرنگارانتاريخ .استگرديدهخطيرومهممسألهاينمؤيدعرصهايندر
كهمطالبيازدهند ؛ يكيميارائهخوانندهبهرامهمياطالعاتوهادانستنياي،دورهوسلسله

بـا كـه اسـت سلـسله حكـومتي هـر  سيـستم ،شـود مـي اشارهآنبهنگارشييحيطهايندر
خـود اسـتقرار وحفظبرايمتيحكوهر.استگرديدهقريندورهآندرباريوديوانياصطالحات

بـه آنبـر حـاكم انـسجام بـا خـود حيـات دورانطيدرتااستمقتدرياداريدستگاهنيازمند
خـود خـاص حكومتهرديواني–اداريدستگاه .بيفزايدحكومتحياتطولونفوذقدرتمندي،

 .رودميشماربهآنبرحاكماقتدارازبارزيمشخصهواوست
اسم فردوسـي در اثـر سـترگ خـود كـه شناسـنامه ي سـرزمين ايـران محـسوب            حكيم ابوالق 

، با اشاره به اصطالحات ديوان ساالري هر دوره به گونه اي خاص حكومـت آن زمـان را                   ي گردد م
زبـان بـر حاكمگفتارييزنجيرهوزبانييدايرهازخارجاصطالحاتاين . معرفي نموده است

معنـايي يـا لفظـي دگرگونيدستخوش،حكومتگشتندستبهدستباهمراهگهگاهونيستند
بهنگارندهاست،آمدهدرنگارشبهتحليلي–پژوهشييشيوهبهكهجستاردراين. گردند مي

.استپرداختهجلد اول شاهنامهدرآنانهايدگرگونيواصطالحاتاينبررسيوبازگويي
، جلد اول ، ساختار زباني ، اصطالحات ديوان ساالري فردوسي ، شاهنامه  : كليد واژه ها

مقدمه         

ذوق و انديشه ي ايراني ، در تمام تاريخ طوالني خود ، توجه ويـژه اي را بـه تاسـيس قـوانين             
كشورداري ونظم بخشيدن به آنها نشان داده و تالش فراوان كرده است تا اصـول حكومـت و فـن       

�  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي شيراز 
** شيرازعضو هيئت علمي پيام نور 

�
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ايـن امـر بـه      )5: 1383تنكـابني ،    . (  روز به روز آن را توسعه دهد       سياست را تنظيم و تدوين كند و      
.وضوح در كتاب هاي تاريخي و تاريخ نگاري مشهود است 

مورخـان حضورواستدارريشهوديرينهسنتياسالمي–ايرانيفرهنگدرنگاريتاريخ
عميـق مباحثيگارينتاريخوتاريخيدرباره .استخطيرومهممسألهاينمؤيدعرصهايندر

.استگرفتهقرارمنتقدانعنايتموردكمترنگاريتاريخمورددربحثاماگرديده،مطرح
فـن يعنـي ادبيـات، ازايشـاخه  .طلبـد ميجداگانهبحثيخودنيزنگاريتاريخيپيشينه

ـ بهمغولازبعدهايدورهدرفناين .يافتفراوانرواجمغولعهددرنگاري،تاريخ پربـار اتحي
بحث در اين جـستار دوره ي پيـشداديان و كيانيـان بـر مبنـاي      مورددهد، دوره ي ميادامهخود

شاهنامه ي فردوسي از جمله آثاري اسـت كـه در قـرن چهـارم شـكل       .شاهنامه ي فردوسي است
.گرفت وبه عنوان يكي از شاهكارهاي ادب فارسي جايگاه خود را در ميان فارسي زبانان حفظ نمود                
شاهنامه بزرگترين اثر حماسي ايرانيان و گنجينه اي است از حكمت و فرهنگ ايران باستان ،از اين        

، يافت مي شود ، فردوسي در شاهنامه    كتاب ، نشاط و پويايي ايرانيان و فراز و نشيب زندگي آنان در            
غالمرضـايي  (. فكر و فرهنگ وخرد ايرانيان باستان را به ادب ايران پس از اسالم پيونـد زده اسـت             

شاهنامه مجموعه ي منسجمي از اساطير باستاني و روايات تـاريخي سـنتي وداسـتان               ) 40: 1376،
هاي پهلواني است كه سرگذشت اقوام ايرانـي را در چـارچوب آرمـان ملـي مـنعكس مـي سـازد و              
ان شهرياران وپهلوانان شاهنامه نماينده ي ادوار و حوادث فراموش شده و نمودار ازلي شخصيت انس 

. ايراني و ايستادگي ،پيكار ، غم ،شادي ، بهروزي ، تيره روزي ، صالح و فساد او به شمار مي رونـد             
درحاضـر اداري–ديوانياصطالحاتكهاستآنبرسعيجستارايندر) 9: 1388مرتضوي ، (

ويـده گرداسـتخراج ) دوره ي اساطيري و نيمي از دوره ي حماسـي  (اثر با تاكيد بر جلد اول اين
 .گيـرد قـرار بررسـي وواكاويموردآنهاواژگانيگهگاهومعناييتحوالتشواهديآوردنضمن
ونمـوده گـردآوري رادو دورهايـن درديواني–دربارياصطالحاتكهاستباوراينبرنگارنده
كاربرديمفاهيمومضامينتوضيحوشرحبهخودبهمخصوصهايديواندربنديطبقهضمن
.نمايدذكرآنهابراياثرهرازشواهديوپرداختهيكهر

 فردوسي وشاهنامه -1
نام و  .     دانسته هاي متقن ومسلمي كه از زندگاني حكيم طوس در دست داريم ، اندك است              

به احتمال  . علي فردوسي طوسي است   ] پسر  [نام پدر و كنيه و لقب كامل او حكيم ابوالقاسم حسن            
) طـوس   ( هجري قمري در روستاي پاژ در دو فرسـنگي شـرق طـابران               330 يا 329قوي در سال    

در سـي   . امروز اين روستا را فاز مي گويند      . درپانزده كياومتري شمال شهر مشهد به دنيا آمده است        
وپنج يا چهل سالگي ، نظم شاهنامه را آغاز كرده ، نزديك سي و پنج سال از عمـر خـود را صـرف           
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به پايان رسانده ، تحرير ديگـري از        .  ه 384يك بار نسخه اي را در       . ستتدوين و ويرايش آنكرده ا    
 هجـري   416 يـا    411به پايان آورده وبه نام محمود سبكتگين كرده و در سال            .  ه 400كتاب را در    

)28: 1384سبحاني ، . ( يافته استوفات
 دوره ي اساطيري و پهلواني -2

ري در شاهنامه ي فردوسي با تاكيد بر دو           بحث اصلي جستار بررسي اصطالحات ديوان ساال      
دوره ي اساطيري و پهلواني است كه دودوره ي حكومتي پيشداديان و كيانيان را در بر مي گيـرد ؛                    
هر چند كه دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي اين اصطالحات در اين دو دوره كمتر يافت مي شود                  

:ره عبارتند از اما اين دو دو.و تنها جابه جايي شاهان را شاهديم 
. دوره اي كه بشر اولين گام ها را براي ساختن زندگي بـر مـي دارد                 : دوره ي اساطيري  -2-1

 ازعهد كيومرث ، اولين انسان و اولين شاه آغـاز مـي شـود و دوران سـلطنت هوشـنگ ،                      اين دوره 
.طهمورث ، مشيد ، ضحاك و ظهور فريدون را در بر مي گيرد

 دوره از قيام كاوه ي آهنگري شـروع مـي شـود و بـا                ماسي ؛ اين  دوره ي پهلواني يا ح    -2-2
اصـطالحات ديـوان سـاالري    ) 29: پيشين . (كشته شدن رستم و پادشاهي بهمن به پايان مي رسد         

مشهود در اين دوره بيشتر تحت تاثير سلسله ي ساسانيان است و در برگرفته ي اصطالحاتي است                 
عد از ورود اعراب مسلمان و دين اسالم منسوخ گرديده است           قبل از ورود اسالم به كار مي رفته و ب         

.و يا واژگاني ديگر جايگزين آنها گرديده اند
پيشينه ي تحقيق-3

در دوره هاي مختلف حكومتي اصطالحات ديواني رايج بوده ، اما اينكه در اين مـوارد تحقيـق          
يـوان سـاالري مربـوط يـه     بيشترين تحقيقات اصطالحات د  . شده باشد كمتر مشاهده گرديده است     

در ميان ايـن آثـار كتـاب        . دوره هاي هخامنشي ، ساسانيان ، صفويه ، زنديه ، قاجار و پهلوي است             
سـازمان اداري  و (1383) ايـران نوشـته ي حميـد تنكـابني    درسـاالري ديـوان بـر درآمـدي 

ـ            ،  ) 1388(خوارزمشاهيان نوشته ي خسروبيگي، هوشـنگ        زمويـد ايـن مطلـب اسـت و گهگـاه ني
مقاالتي ديده شده كه در مورد يكي از ديوانهاي رايج در دوره ي خاصي نگاشـته گرديـده اسـت از                

:جمله ي آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود

6شمارهكانون،ايران،درنويسيقبالهوقباله (1377) محمدعلي اختري،-1

بررسـي ،لجوقيانسوغزنويانحكومتدراستيفاديوان (1355) حـسن  انوري،-2
62شمارهتاريخي،هاي
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علـوم وادبيـات دانـشكده ايـران، درمالياتيهاينظام (1363) اهللانعمـت  تقوي،-3
131شمارهتبريز،انساني

،صفويحكومتاوايلدرايالتيادارينظامبهنگاهي (1375) سـيوري  . راجرم-4
19شمارهفرهنگ،

34شمارهتاريخي،هايبررسيزنديه،دورهردايرانارتش (1350) پرويز رجبي،-5

،ساسانييدورهدرساالريديوانوضعيتبررسي (1383) مسلمآبادي،علي-6
18شمارهپژوهي،تاريخ

گوهر،تاريخياصطالحاتيحوزهدرتحقيقلزوم (1387) محمدرضا نصيري،-7
5شمارهگويا،

د اصطالحات ديـوان سـاالري در شـاهنامه ي      اما طبق مشاهدات و تحقيقات نگارنده در مور    
در .فردوسي به خصوص در دو دوره ي اساطيري پيشداديان و كيانيان اثر مـدوني مـشهود نگرديـد                 

اين جستار سعي بر اين گرديده است تا اين اصطالحات جمع آوري گرديـده و بـه صـورت مجمـل         
.دگرگونيهاي معنايي برخي از آنها ذكر گردد

بحث و بررسي
دورانطـي درتااستمقتدرياداريدستگاهنيازمندخوداستقراروحفظبرايكومتيحهر
اداريدستگاه .بيفزايدحكومتحياتطولونفوذقدرتمندي،بهآنبرحاكمانسجامباخودحيات
 .رودميشماربهآنبرحاكماقتدارازبارزيمشخصهواوستخودخاصحكومتهرديواني–

تـشكيالت وسـاالري ديـوان نيـستند، مـستثني امـر ايـن ازشداديان و كيانيان نيـز دولتهاي پي
مـي الزمرااينهـا حـضور خوداستحكامبرايدولتيهرونبودهدول خاصي خاصبوروكراسي

ساختهگاهكهشودمييافتاداري–دربارياصطالحاتومشاغلمناصب،دولتيهردر .شمرد
مـسند بـر بـا  .آنهاستپيشينهايحكومتازبرگرفتهگاهواستمتحكوآنلغوييدايرهي

بـه پيـشين ازتقليدبهياوشودميكشيدهابداعبهياواژگانييدايرهاينحكامنشستنقدرت
.دهدميادامهخودحيات

هـر نيـستند، زبـان بـر حـاكم گفتارييزنجيرهوزبانييدايرهازخارجاصطالحاتاين
سياسـي، بنيادهـاي آن،يـافتگي دگرگـون اثـر بـر واستتحولودگرگونيخوشدستجامعه
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تصادفيدهدميرخزباندركهتغييراتي.پذيردميتحولجامعهدرنيز ... وحرفرسوم،مذهبي،
اينكـه بادليلهمينبهوهستندمعينيقواعدوقوانينتابعتحوالتاينبلكهنيستاتفاقيياو
زبـان بـا واصـل باراآنيرابطهتوانمياست،شدهدوربسيارخوداصليورتصاززبانيهر
تحولايناوقاتگاهي)11: 1373باقري ، ( دادتشخيصاندشدهمنشعبآنازكهديگريهاي
مطلباينمؤيدتاريخيواژگانياستعمالونگاريتاريخكهاستزمانيرويدادهايمعلولزباني
: منظراينازگردد،ميمطرحبسيارمسألهايننيزدرباريوديوانيحاتاصطالمورددر .است
ماننـد يابنـد مـي رواجديگـري كلماتآنهاجايبهوگردندميمهجور گاه اصطالحات-1
وگرديـده منـسوخ بعدهاكههوتخشبديايابدميتغييربريدبهبعدهاكههخامنشيدرچاپار
.گيردميراآنجايسپهبدوساالر
تلفظوبودهياساقييافتهتغييركهيساقماننديابدميتغييرآنانتلفظيصورت گاه-2
 .استيافتهدگرگونيآن

دروكيلوصفويهيدورهدروكيلمانندپذيرندميدگرگونيمفهومومعنانظراز گاه-3
.هزنديدورهدرواژههمانباصفويهدرحاضركالنتريازنديهيدوره
مـي بـروز تغييراتيهاآندرواژگانيساختارياصرفجهتازكهشودميديدهنيز گاه-4
ايـن زبـاني سيـستم نحـوي قواعـد گاهيكهاستشدهديدههمچنينوبيگلربيگيماننديابد

اينكـه .نمايدميايجادتحولوزدههمبررااصطالحاتاجزايترتيبوزندميرقمرادگرگوني
» ماننـد نيـست پوشـيده مورخانبردارند،خاصينفوذتحولايندرنيزكالميهايواجوآواها

.گيردميراآنجاي»سپهبد«كه»اسپهبذ«يابد،ميتغيير «ترخان» بهكه «درخان
گفتني است در دوره هاي پيشداديان و كيانيان كه دوره هاي اساطيري شاهنامه خوانـده مـي                  

واژگان ملموس ديـوان واصـطالحات ديـواني        ...  قاجار ، زنديه و      شوند همچون دوره هاي صفويه ،     
مدنظر نبوده است و تنها در اين جستار اين واژگان بـا تاكيـد بـر تاثيرپـذيري واژگـاني ساسـاني و                       

كه اين تاثير پذيري بيـشتر از جانـب ايـن دو دوره ي              كه به نظر مي رسد      ( تطبيق آنان با يكديگر     
فردوسي مدنظر قرار داده است ،كاربرد يافته كه مورد تحقيق و پژوهش  ) اساطيري بر ساساني بوده     

.قرار گرفته است
جلد اول شاهنامه مربوط به دوره درحاضردرباري–ادارياصطالحاتوواژگانحالهربه

دگرگونيشدهديدهگاهيامايكديگرندتواليدرزمانينظرازكهي پيشداديان و كيانيان هرچند
واژگـاني ويابـد مـي تفاوتيكديگرباآناناعماليوبيانييشيوهوافكندهسايهآنهابرمعنايي
ايـن .گذاردميمهجورراماقبلاصطالحاتوتركيباتوگرددميمعمولنوينقواعديباجديد
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ومـسير دروانـد كردهمنعكسراسياسي–اجتماعيهايدگرگونيخودجايگاهدراصطالحات
وديـوان هـر ذكـر ضـمن گرديـده سـعي جـستار ايـن در.نـشانگرند راهادگرگونيخودجهت

استگرفتهصورتدگرگونياگروشودذكرشواهدي مي گردد،يافتكهآنخاصاصطالحات
 .گرددبازگو

ديوان ساالري در شاهنامه فردوسي
وحكومـت مانـسجا برايدولتيهرواسترايجحكومتيهردراداريوديوانياصطالحات

وكـار بـه راخـود برتـر افرادودهدميتشكيلخودبهمخصوصهايديوانحكمرانيشتداوم
حكومتيهردركهداردراخودخاصهايرتبهوبنديدرجهنيزديوانيهر. داردواميمسئوليت

 .دارندايويژهتعاريفخودبراي
مـي هـم بهشبيهبسيارتاريخييدورهاين دو دررايجاصطالحاتبيشتركهاستگفتني

سازمانهايآنبرحاكمدرباريواداريتركيببهتوجهباوزمانگذردرآنهاازبرخياماباشند؛ 
يافتـه –كـاربردي ومعناييياستفادهودرمعنابيشترو–معناياتلفظدراندكيتغييرحكومتي

حضوربهتوجهبربيشترسطوراينينگارندهيدتاك .استشدهتوجهآنهابهجستارايندركهاند
ديوانياصطالحاتكاربرديزمينهدرآثاراينازشواهديذكروهاكتابايندراصطالحاتاين
حكومتييسلسله2ايندراصطالحاتاينهايتشابهوهايتفاوتبهگهگاه. استاداري–

.گرددمياشاره
:گرددميهاشاراصطالحاتاينبهذيلدر
وزارتديوان-1
ازكـه بوده» فرمذار وزرگ« واژهاينساسانييدورهدر)  :وزير اعظم  (دستور-1-1
حتـي  .استشدهگرفتهگيرنده،تصميممقامودستوروامرمعنيبه»چيرا وي« پهلوييواژه
لغتقولازطقطقيبناموردايندر .استآمده»گزير « صورت بهكلمهايننيزيهودقلمرودر

سـنگين بـار يعنـي وزرازياوپناهگاهومرجعمعنايبهوزرازيالغتاينكهگويدميشناسان
سـنگيني باركهاستكسيوزيركهاستاينلغتاينمعنايصورتايندرواستشدهگرفته
ـ 6:1383علـي آبـادي،  . (استپناهگاهومرجعتدبيرورأيدرودارددوشبر تـاريخ ازنقـل هب

ناميده مي شده ) 80 : 1378كريستن سن ، ( در عهد هخامنشيان هزاره پتي ) 6:1350-2فخري،
وزرگ فرمذار/ دستور                        وي چيرا                   وزرگ.   است

اشد كه وزير     در جلد اول شاهنامه نام دستور و وزير اندك مشهود است ؛ شايد به اين دليل ب
به مفهوم دوران بعد در دوره ي پيشداديان و كيانيان به كار نمي رفتـه اسـت و بـه عبـارتي ديگـر                      
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جهان پهلوانان و پيران دربار همچون زال دستان ، سام ، رستم و گهگاه گـودرز ايـن مـسئوليت را                     
مـشهود اسـت كـه      در داستان رفتم كيكاووس به مازندران اين امر بدين گونـه            . برعهده داشته اند    

پهلوانان صبر مي كنند تا دستان سام به نزد كيكاووس بيايد و او با شـاه سـخن بگويـد و او حكـم                   
.وزير را براي شاه دارد

: ديده شد» دستور «هرچند كه در ابياتي نام 
ردان و فرخ ردانـــراز گـــرافـــسور فرزانه با موبدان           ــو دستـــچ

)68 : 1388فردوسي ،  ( 
 چه مايستشان گنج و گنجور كيست ؟ ور كيست     ـبزرگان كدامند و دست

)47: پيشين (
ه دين شاه را رهنمايـه داد و بــــ بيكي پاك دستور پيشش به پاي      

)6: پيشين  (
)وزرگان (= بزرگان ،ردان -1-2

 هر وقت كه شاهنشاهي به تخت مـي         .     در شاهنامه نام بزرگان و ردان بسيارمشهود گرديد       
نشست ، بزرگان و نجبا برايعرض تهنيت و استماع نطقي كه پادشاهان علي الرسم در آغاز سلطنت                 

همين بزرگان هستند كه شـاهي  ) 78 : 1378كريستن سن ، .( خود ايراد مي كردند، جمع مي شدند      
مه پهلوانان نيز حكم اين بزرگان را را خلع مي كنند يا شاهي ديگر را بر تخت مي نشانند ، در شاهنا 

دارند ، اندرزگوي شاهان همين بزرگانند ، گودرز و رستم از بزرگانند كه كيكاووس را نـصيحت مـي      
ايـن  . كنند و يا بزرگاني هستند كه كيقباد را از كوه به زير مي آورند و او را به شاهي بر مي گزينند       

شاهنامه نيـز بـا واژگـاني بـا همـين          . مي خوانند » گان  واسپوهران و وزر  « واژه رادر تاريخ ساساني     
:از اين جمله است.محتواي بزرگان و انجمن اين رده را معرفي مي نمايد

 گرفتند هر يك ز ياقوت جام  شادكام               فرزانگاننشستند 
)31: 1388فردوسي ، (

 كه بودند گردن فراز مهانيساز                             دگر هفته مر بزم را كرد 
)31: پيشين  (

ار جهان تاختندــــر شهرب  لشكر چو بشناختند             بزرگان
)31: پيشين (

)سپاهيگري (ديوان عرض -2
 ركـين         هرچند در تمام ادوار تاريخ اين ديوان چهره اي مصمم در حكومت داشته و ركـن               
از زمـان  . هر دولتي به حساب مي آيد در هر دوره تغييـر و تحـوالتي خـاص خـود را داشـته اسـت         
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كيومرث سپاهيان در كنار شاه حضور وافر داشته اند ، اما بنا به گفته ي حكيم فردوسي اين جمشيد               
:شاه بوده كه نظاميان را نظم داده و در گروه خاصي قرار داده است 

 همي نام نيساريان خواندند  صفي بر دگر دست بنشاندند     
اورند           فروزنده ي لشكر و كشورند  ـــ                  كجا شيرمردان جنگ

 )13و12: پيشين  (

:همين اليه بندي را با اندك تغييري در دوره ي ساساني اين گونه مي بينيم

همان گونه كه مشهود است اليه بندي اين دو  جامعه بسيار به يكديگر شبيه هستند و به نظر              
مي رسد فردوسي تحت تـاثير اصـطالحات ساسـاني ، اصـطالحات ديـوان سـاالري پيـشداديان و                   

برگرفته و نشات گرفته    كيانيان را قرار داده و يا اين فرضيه ي ديگر كه اصطالحات دوران ساساني               
قابل ذكر است كـه ايـن اصـطالحات در همـه ي ادوار     . از اين دو دوره ي اساطيري شاهنامه است     

تاريخي در همه ي حكومتها رايج و بردوام است و تنها شايد از لحـاظ واژگـاني و گهگـاه وظـايف                      
 گرديـد  آنگونـه كـه مـشهود    .محوله بر هر مقام و پستي دگرگـوني هـاي نـاچيزي صـورت بگيـرد               

اليه بندي جامعه ي ايراني توسط جمشيد شاه

)جنگجويان سپاهيان و ( نيساريان 

)كشاورزان ( بسودي 

)پيشه وران (اهتوخوشي 

)پرستندگان و روحانيان ( كاتوزيان 

pwlxlx y bدر دور pwا~{ا y c��l� y��� c~�

)جنگيان( ارتشتاران 

)دبيران(  مستخدمان ادارات 

روستاييان ، صنعتگران و : آحادملت ( واستريوشان و هتخشان

(...

بقات خود به چند بخش تقسيم مي شوندهر يك از اين ط )روحانيان(آسروان 
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بـسيار  ) بر مبناي ساسانيان  ( و ارتشتاران   ) به قول شاهنامه  ( اصطالحات رايج در طبقه ي نيساريان       
از جملـه ي ايـن اصـطالحات        . تاحدودي تفاوت فيمابين آنان  يافت مي گردد        –شبيه به يكديگرند    

:مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

ديدهوفوربه» سپهبد « و » سپهدار« چونواژگانيتاريخياثرايندر: سپهدار-2-1
در شـاهنامه ي فردوسـي   .اندگرفتهقرارمدنظرالجيشصاحبوسرلشكرمعنايبهدوهركهشد

: اين واژه بسيار به كار رفته و بسياري از بزرگان چون توس نوذر با اين عنوان توصيف شده اند 
)7: پيشين (سوس كه در جنگ بر شير دارد فو ديگر دالور سپهدار توس 

الباقيـه آثـار  .استدانستهسپهساالريراآنغياث :اسپهبد ، سپهبد ، سپهبذ -2-2
يفرمانـده « جهـانگيري  فرهنـگ در .اسـت دانـسته طبرسـتان جبالملوكعاملقبراسپهبد
اژه در شاهنامه نيز اين واژه به كار مي رود و بيشترين كاربرد آن همـراه بـا و  .استنظرمد» لشكر

:ي سپاه و لشكر است 
اك سر برگرفتند راه  ــــر از خـــ پاه      ـاده سپــد پيـــپياده سپهب

)43: پيشين (
امه افكند بن ـــامور نــــي نــيكچو بشنيد ازيشان سپهبد سخن        

)5:پيشين (
الر بد بر سپاه پشنگاــه ســـــكتيزچنگ   چون ويسه يسپهبدش

)103: پيشين  (
اين واژه نيز يكي ديگر از اصطالحاتي است كه چند داستان كاربرد يافتـه     : سپهكش-2-3

:و بيشترين كاربرد آن براي  شيروي درنظر گرفته شده است
سپهكش چو  شيروي ، چون آوگانون قارن كاوگان         ــــدار چـــسپه

)45: پيشين  ( 
)كنارك (= مرزبان -2-4

     در سلسله ي ساساني ، حكام اياالت ، ساتراپها يا مرزبانان نيز از مـستخدمان عـالي مقـام     
در كنار مرزبانان و شهرداراني كه لقب شاه داشته انـد،مرزباناني فروتـر    . دولت محسوب مي شده اند    

معمـوال  ) 97: 1378يـستن سـن،   كر. (نيز بوده اند كه بر واليات داخلي فرمانروايي مـي كـرده انـد       
در دوره ي اسـاطيري مـورد بحـث نيـز     .مرزبانان را از خانواده هاي نجيب و اصيل بر مـي گزيدنـد           

.مرزبان كاربرد يافته و معموال از خانواده هاي اصيل و پهلوان انتخاب مي شده است
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يد امد پدـــاني نيــــو مرزبــچند       ــان آفريـان آفرين تا جهـجه
)6 : 1388فردوسي ، (

 دژبان ، دژدار -2-5
    در اين دو دوره قلعه ها و دژها حكم ورودي به سرزمين حكمراني را داشته اند ، نگهبانـان                   
كه در هر حيطه و عرصه ي حكومتي نام خاصي به خود مي گرفتند ماموران حكومتي از سوي شاه                

دژبان هم از اين جملـه اسـت،   .  نگهداري مي كردندو سپهدار بودند كه از مرز ، دژ و يا قصر و كاخ    
فرمانده ي يك   (ارگبد در اصل معني دژبان      .بعدها در دوره ي ساساني دژبان به ارگبد تغيير مي يابد          

اردشـير بابكـان    . را داشته و بعد عنوان يك منصب لشكري بسيار مهم شده است             ) قلعه مستحكم   
سيد لقب ارگبد مخـصوص خـانواده سـلطنتي گرديـد و            داراي اين عنوان بود و چون به پادشاهي ر        
در شـاهنامه بـه دو صـورت        )76: 1378كريستن سـن ،     . (عالي ترين منصب لشكري به شمار رفت      

: دژدار و دژبان مشهود گرديد  
دو مهر انگشتريـــــم بــنمايشوم سوي دژبان به پيغمبري     

)53: پيشين ( 
)53: پيشين (يكايك به روي اندر آورده روي ارن رزمجوي            چو دژدار و چون ق

)نگهبان (=  روزبان -2-6
)213:  پيشين (رگرفتند راه ــا بـــود تـــبفرمان درگاه شاه    ـانــه روزبـــهم

  پهلوان ، جهان پهلوان -2-7
 طبقه بندي ها و اليه بندي هاي جوامـع               هرچند كه در ادوار مختلف تاريخ اين دو واژه در         

و اصطالحات ديوان ساالري حكومتها رايج نبوده اسـت ، امـا گفتنـي اسـت در دوره ي اسـاطيري              
 حـضور  – باالخص در دوره ي حماسي كه به نام پهلواني نيز خوانده مي شـود  –ودوره ي حماسي  

وانان حكم بزرگ ترين شخصيت     فراوان پهلوانان و جهان پهلوان رستم به وضوح مشهود است، پهل          
هاي سياسي و اجتماعي را بعد از شاه دارند و از حربه ي تاجبخشي خود استفاده نموده و بـه گونـه                      
اي ملموس و عيني حكومت را در دست گرفته اند ، حـضور هفـت پهلـوان در رويـارويي بـا سـپاه                     

سام ، زال دستان و رسـتم  .اردافراسياب حاكي از قدرتمندي و نفوذ سياسي و اجتماعي اين گروه را د  
– كه چهره اي شاهانه نيز دارد زيرا از نـسل نـوذر شـاه اسـت                  –و سپس آنان گودرز، گيو ، توس        

رهام، شيروي ، قارن، كاوه و ديگر پهلوانان شاهنامه از اقتدار سياسي و اجتمـاعي آنـان بهـره مـي                     
كر مي كنند و آنان را از رده ي وزرگـان           گاه نام گروه پهلوانان را در تقابل با كهتران و عامه ذ           .گيرد
:قرار مي دهند ) انجمن / بزرگان(

)18: پيشين(  چه كهتر ، چه از تخمه ي پهلوانچنان بد كه هر شب دو مرد جوان   
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 در اين دو دوره ي پيشداديان و كيانيان همين امر مشهود است كـه پهلوانـان بعـد از شـاه              
.اند و به نظر مي رسد منظور از بزرگان همين گروه پهلوانان باشندقدرت را در دست گرفته 

)نامه نگاري = رسائل(بريدديوان-3
»  دمبريده« ذنب بريدهازشدهبرگرفتهخوارزميقولبهوفارسياستلغتيبريد     كلمه

تندترنبرشانامههاياسباينكهبرايهخامنشيشاهانتوسطرسدمينظربهعملاين .است
مـي كوتـاه راآندمنـشود، حركتشانمانعآنهابزرگدمكهاينبرايوكنندحركتترسريعو

گوشوچشمواقعدرديواناين .باشدميموجوداسالموفعليايراندرهنوزكهعملينمودند،
بـه پادشـاه هـاي پيـام وهـا نامـه ارسـال مخـصوص وآمدهميحساببهساسانيامپراطوري

هرچنـد در دوره ي  ) 35 : 1383آبـادي،  علـي ( .اسـت بـوده بـرعكس يـا وواليـان وتانداراناسـ 
پيشداديان اين ديوان با اين نام و مشخصه ها يافت نگرديد اما حضور پيك ، فرستاده و پيام برنـده               

:حاكي از حضور هرچند نامنسجم اين ديوان با اين نام ونشاني است 

)      ك فرستاده ، پي(=  پيمبر -3-1
ي بود سيندخت نام ـــر زنـــپيمبچنين گفت كامد ز كابل پيام     

)  94 : 1388فردوسي ، (
دو مهر انگشتري ـــم بـايــــ نمشوم سوي دژدار به پيغمبري        

)53: پيشين ( 
 فرستاده                            -3-2

ر ساالر ديد ــــ  نشست منوچهول گفتار ديد    فرستاده آن ه
)47: پيشين (

) طغرايي (ديوان انشاء -4
     در هر دوراني از تاريخ به دليل ايجاد روابط با ملل ديگر يا افراد نامه نگاري هاي بـسياري       

تي نام ها ي گونه گـون  صورت مي گرفته است ، در دوره ي غزنوي با اين امر بسيار روبروييم و ح          
در دو دو ره ي مدنظر اين جستار نيز ... ). ملطفه ، رقعه ، طومار و (= نامه ها خود مويد اين مطلبند     

در .با نامه نگاري هاي بسياري روبروييم كه شرح در اين مورد از حوصله ي اين نوشتار خارج اسـت            
:روبروييم )  ، نامه نگار به معناي نويسنده(= اين جلد از شاهنامه با واژه ي دبير 
دـــ   بدو اندرون چند بيم و امييكي نامه اي بر حرير سپيد    

 پديد آوريد اندرو زشت و خوب وب       ـ دبير خردمند بنوشت خ
)147: پيشين (
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 روحانيون -5

بنا بر شـاهنامه كاتوزيـان و پرسـتندگان در          ( وحانيون و بزرگان ديني     هر چند كه حضور ر    
در طبقات اجتماعي مشهود است اما اين گروه در دوره هاي مختلف تاريخ از نفوذ )زمان جمشيد شاه

سياسي و اقتدار جمعي قوي و پررنگي برخوردار بوده اند و تنها شخصيت ديني و مذهبي نداشته اند                  
 زماني كه كيكاووس به فرزند و همسر خود شك مي برد ، اين موبد يـا همـين   ، به گونه اي كه در    

شخصيت ديني است كه با وي به شور مي نشيند وراه گذر از آتش را به او پيشنهاد مي دهد، موبـد            
 مذهبي در ادوار مختلف قدرت را به دست گرفتـه و تعيـين گـر    –خود به عنوان شخصيتي سياسي     

. مداران گرديده استراه براي بزرگان و قدرت
با دقت و مطالعه ي عميق مي توان دريافت كه در دوران پهلواني شاهنامه ، ديدگاه پهلواني و                  
ديدگاه ديني و اخالقي از يكديگر جـدا نيـست ، زيـرا پادشـاهان و پهلوانـان شـاهنامه در حقيقـت                  

) 42: 1376 غالمرضايي ،. (روحانياني هستند كه وظيفه ي پادشاهي و پهلواني را هم به عهده دارند   
چهره ي موبد در شاهنامه   )68: 1341كارنوي ،   ( در شاهنامه ، جمشيد هم شهريار است و هم موبد           

.خود گوياي حضور روحانيان ديني در كنار ديگر شخصيتهاي سياسي و با نفوذ در دربار است

موبد 
مي بينيم شته اند يعني آثروندر كتاب اوستا نام طبقه روحاني را به همان عنوان قديمي ،كه دا

1378كريستن سن ،   . (، اما در عهد اشكانيان و ساسانيان معموال اين طايفه را مغان مي خوانده اند              
مغـان  ... در دوره ي ساسانيان روحانيان زردشتي سلسله مراتبي داشتند كه بسيار مـنظم بـود            ) 82: 

اهرا رئيس معابد بزرگ را به لقب مغـان         ظ. طبقه ي بزرگ روحانيان فرودست را تشكيل مي دادند          
: پيشين. ( ، از اين طبقه باالتر طبقه ي موبدان بود        )و مگوان مگو يا مگو مگوان     (مغ مي خوانده اند     

 همـه موبـدان را      ز پهلو :   حضور موبد در شاهنامه مويد حضور او در دربار شاه و نفوذش است            ) 83
ز سودابه چندي سخن ها براندبخواند 
ه درد سپهبد نماند نهانــــكان            ـن گفت موبد به شاه جهــــچني

ايد زدن سنگ را بر سبوي ـــببچو خواهي كه پيدا كني گفت وگوي    
)214: 1388فردوسي ، (

هـاي  هرچند كه در دوره ي كيانيان و پيشداديان تنهـا از موبـد نـام بـرده شـده و ديگـر رده                        
مذكور نيست، اما در دوره ي ساساني حضور ديگر نام ها و مقامهاي روحاني نيـز در     ر  روحانيون دربا 

: كنار نام موبدان مشهود است 
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ــاني                                                    -1 ــان در دوره ي ساســـــ ــدي روحانيـــــ ــه بنـــــ طبقـــــ
ندي علماي ديني در دوره ي ساساني طبقه ب-2

 ديوان اشراف -6
كار =  كارآگه «        اگر از اين ديوان در اينجا نام برده مي شود ، تنها به دليل آوردن واژه ي 

در زمان باستان كارآگه را چشم و گوش پادشاه مي خواندند ، اين واژه بعد از                .است) آگاه ، جاسوس    
مويـد حـضور ايـن    » كارآگـه  « شرف الممالك تغيير نام داده شد، در شاهنامه واژه ي       اسالم به م  

:                              شخص است 
افتند ــــر بشتــدوان زي منوچهي يافتند     ــو  كارآگهان  آگهـچ

)51: پيشين (
 و طبقات در دوره ي كيانيان و        با توجه به شباهتهاي بسيار مقام ها      :مستخدمان اداري   -7

در .ساسانيان طبقه ي كارگزاران كشوري  نيز در اين دو دوره  تا حدودي با يكديگر شـباهت دارنـد                 
ــد       ــرار بودن ــن ق ــشوري از اي ــارگزاران ك ــه ي ك ــناف طبق ــانيان اص ــشيان ، : دوره ي ساس من

، مورخـان ، پزشـكان و     محاسبان،نويسندگان احكام محاكم،نويسندگان اجازه نامه هـا و قراردادهـا           
به دليل حضور اجتماعي و سياسي عميق منجم و ستاره شمر در دربار كيانيان به خصوص         . منجمان

 جستار مورد بررسـي     در دوره ي شاهي كيكاووس  اين مقام دربار جزو اصطالحات ساالري در اين             
اديان و كيانيـان از     در دربـار پيـشد    )  ستاره شناس،ستاره شمر، اختر شناس       -( منجم   .قرار مي گيرد  

ارج و قرب خاصي برخوردار است ، گاه موبد را با منجم توام مي دانند و گاه آنهـا را از هـم متمـايز             
:در شاهنامه مذكور است » ستاره شناس « مي سازند ، اين واژه با واژه 

��lن

موبدان

هيربذان

ساير اصناف ديني

��lت

علماي ديني

دستوران

معلمان
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ي ز آسمان داستان ها زدند ــهمد     ــاره شناسان بر او شدنــست
)100: ن پيشي( 

 تشريفات-8
، 23مهم ترين امير صاحب منصب درگاه سلطان، امير حاجـب يـا اميـر بـار               : پرده دار   -8-1

. وي بر حاجبان درگاه سـمت سـروري داشـت         . رييس درگاه سلطان و يا رييس تشريفات درگاه بود        
م، پـرده دار  جاحظ در شرح تشكيالت ايران پيش از اسال . حاجبان، پرده داران و دربانان درگاه بودند      

ايـن واژه در    ) 106: 1388خـسروبيگي ،  . (  و در جايي باربد مـي خوانـد        25 را خرم باش   24يا سنكبان 
: مذكور است » پرده دار« شاهنامه با نام 

ود تا داد بار ـــــت و بفرمــبگفرده دار            ـــر سام يل پـــامد بـبي
)86: 1388فردوسي ، ( 

 يكي ديگر از مقام هاي درباري كه معمـوال در همـه ي دربارهـاي شـاهان         :پيشكار-8-2
ديده مي شود ، پيشكار است كه كارهاي شخصي شاه را بر عهده دارد و در هـر دوره هرچنـد كـه                        
نامش ممكن است دچار دگرگوني لفظي شود اما كارهاي محوله به او يكسان است، در شاهنامه نيز    

:اين نامذكر گرديده است
ان ابا گرزه ي گاوسار ــ كه مهمار           ـن داد پاسخ ورا پيشكـــچني

)28:پيشين(
همان گونه كه مشهود گرديد اصـطالحات رايـج در دربـار ادوار مختلـف تـاريخي در دوره ي                    
پيشداديان و كيانيان نيز مشاهده مي شوداما اينكه به صورت جداگانه اي نام اين ديوان ها و ترتيب      

اي رايج در هر ديوان ذكر گردد مشاهده نگرديـد، نظـم و انـسجام خاصـي كـه بـين ايـن         سمت ه 
اصطالحات ديده مي گردد اين فرضيه را قوت مي بخشد كه شايد ادوار حكومتي بعد از ايـن دوران        
.اساطيري شاهنامه اصطالحات ديوان ساالري و درباري خود را از اين دودوره ي ابتدايي گرفته اند

سخنفرجام
مورخـان حضورواستدارريشهوديرينهسنتياسالمي–ايرانيفرهنگدرنگاريتاريخ

سلسلههرتاريخنگارشضمندرنگارانتاريخ .استخطيرومهممسألهاينمؤيدعرصهايندر

23 ).60ص( نسوي در نفثه المصدور اصطالح امير بار را به كار برده است -
24 ).38جاحظ، تعليقات، ص ( كلمه اي فارسي و به معني اطاق دار و يا پرده دار شاه است  سنكبان-
25 در نظر او آرام همان حرم است .  نوبخت مصصح كتاب تاج جاحظ اين كلمه را به صورت ارم تاش يا آرام تاش صحيح مي داند-

).227، 38جاحظ، تعليقات، ص(
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حيطهايندركهمطالبيازيكي .دهندميخوانندهبهرامهمياطالعاتوهادانستنيايدورهو
وديـواني اصطالحاتباكهاستسلسلهيكحكومتيسيستم،شودمياشارهآنبهارشينگي

مقتـدري اداريدستگاهنيازمندخوداستقراروحفظبرايحكومتيهر.استقريندورهآندرباري
حكومتحياتطولونفوذقدرتمندي،بهآنبرحاكمانسجامباخودحياتدورانطيدرتااست
حـاكم اقتدارازبارزيمشخصهواوستخودخاصحكومتهرديواني–اداريتگاهدس .بيفزايد

هـر  درشايد بتوان گفت هيچ دولت و حكومتي از اين امر مستثني نيـست،  .رودميشماربهآنبر
ويـژه اصـطالحاتي بـا حكومتبهمربوطامورومسئولبرهه اي از تاريخ و در هر حكومتي افراد

 .شدندميمعرفي
گهگـاه نيـستندو زبانبرحاكمگفتارييزنجيرهوزبانييدايرهازخارجاصطالحاتاين
و گـاه  .گرديدنـد مـي معنايييالفظيدگرگونيدستخوشحكومتگشتندستبهدستباهمراه

حـال هـر بـه وظايف محوله به هر مسئولي به شخص ديگري با عنواني ديگر واگذار مي گرديـد؛ 
 دوره ي پيشداديان و كيانيان با تاكيد بر جلـد اول  درحاضردرباري–اداريتاصطالحاوواژگان

خـود شـاهد بـر حـضور نظـم و      يكديگرنـد تـوالي درزمانينظرازشاهنامه ي حكيم فردوسي كه
انسجام خاص حكومتهاي اين زمانند كه مي توانن منشاء نظم حكومتي در زماني آتي بعـد از خـود                   

ديـد ازنتـايجي آمـده، درنگـارش بـه توصـيفي –پژوهشييشيوهبههكجستاردراين. باشند
:ازعبارتندكهگرديدهمشهودنگارنده
اصطالحات ديوان ساالري در اين اثر به وفور يافت گرديـد و ايـن امـر نـاظر بـر نظـم و                       -1

.انسجام خاص اين حكومتها و توجه آنان به اين امر خطير است

ان و انواع آن در اين دو دوره ي اساطيري آورده نشده اما             هرچند كه به وضوح نامي از ديو      -2
حضور اصطالحات و ذكر مقامها مي تواند حاكي از رده ها و مراتب اداري و سياسـي ايـن دو دوره      

.باشد

از ميان ديوان هايي كه ذكر آنها با توجه به دوران ساساني و بعد از ورود اعراب مسلمان و                   -3
جستار پژوهـشي آمـد ، بيـشترين بـسامد مربـوط بـه اصـطالحات                حضور اسالم در ايران در اين       

سپاهيگري است كه اين مورد مي تواند توجه زياد ايرانيان را نسبت بـه كشورگـشايي يـا دفـاع از                  
.وطن را بيان نمايد

آنگونه كه مشهود گرديد واژگان ديوان ساالري در اين دوره ي اساطيري شـباهت بـسيار                -4
صطالحات رايج در اين سلسله دارد كه همين امر اين فرضـيه را قـوت               زيادي با تاريخ ساساني و ا     
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مي بخشد كه يا ساسانيان تحت تاثير اين ادوار اساطيري اين اصطالحات را به عاريه گرفته انـد و             
پيشدادي و كياني منشاء اين كلمات و اصطالحات براي ساسانيان گرديده اند و يا حكيم فردوسـي      

ني گرفته و بر دوران اساطيري اثر خود افزوده است كه به نظر مي رسد         اين اصطالحات را از ساسا    
.نظر اول با قراين موجود مي تواند به حقيقت نزديك تر باشد

در اصـطالحات ايـن دو دوره ي متـوالي كمتـر            )  معنايي -لفظي(دگرگوني و تحول زباني     -5
در اصـل امـر نيـست تنهـا     مشهود مي گردد اما همين دگرگوني ها نيز حاكي از دگرگوني و تغيير     

شايد وظايف اين مقامها گستردگي خاصي بيابد و يا به ديگري با نامي ديگر محول گردد، از جمله          
را نام برد كه وظايف وي بين پهلوانـان ، بزرگـان و      ) وزير  ( دستور  ي اين اصطالحات مي توان      

خـورد مـي كنـيم و يـا        پيشكار در گردش است و كمتر با نام دستور در اين بخـش از شـاهنامه بر                
بـه حـضور    » موبد« كه تنها در زمان جمشيد نام او ديده مي شود كه بعد تنها با نام              كاتوزيان  

زمان جم شاه كه در دوره ي كيانيان به سپهبد، سپهدار و  » نيساريان  « خود ادامه مي دهد و يا       
. تقسيم گرديده و از نام نيساريان كمتر استفاده مي شود... 

پنهـاني هايسلولخود،خاصواژگانييهندسهومعماريباهنري سترگژانراين-6
گيـري كـار بـه وواژگـان چيـنش باراخودهايپيامورساندميظهوريمنصهبهراكلمات

حضور ايـن اصـطالحات در جلـد اول    .سازدميمنتقلمخاطببهخودزمانيويژهاصطالحات
.خصه هاي بارز آن مي تواند باشد تاريخي از جمله مش–اين شاهكار ادبي 

 اداري در دربار كيانيان-مراتب درباري *

شاه

ستاره شمر پيشكار دبير گنجور كارآگاه فرستاده

موبدان  دستور- بزرگان

پهلوانان سپاهيان



مجموعه مقاالت
٣٠١٨

منابع
قطره :تهران،فارسيزبانتاريخ (1373) مهري باقري،-1
شـركت  :تهـران ايـران، درسـاالري ديـوان بردرآمدي (1383) حميدتنكابني،-2

فرهنگيوعلميانتشارات
فرهنگـستان  :  تهـران سازمان اداري خوارزمشاهيان،  ) 1388(سروبيگي، هوشـنگ    خ-3

زبان و ادب فارسي
 ، به تصحيح دكتر سعيد حميـديان ،  شاهنامه ي فردوسي ) 1388(فردوسي ، ابوالقاسم    -4
قطره: تهران 
اپيكور:  ، ترجمه ي دكتر احمد طباطبايي ، تبريزاساطير ايراني) 1341(جي .كارنوي ، ا-5
 ، ترجمـه ي رشـيد       ايران در زمـان ساسـانيان     ) 1378(كريستن سن ، آرتور امانوئل      -6

صداي معاصر: ياسمي ، تهران 

مقاالت-
،صفويحكومتاوايلدرايالتيادارينظامبهنگاهي (1375) سـيوري  .راجرم-1
19شمارهفرهنگ،
 فرهنگـي ، شـماره       كيهان فردوسي ، شاهنامه و پيام آن ،      ) 1384(سبحاني ، توفيق    -2
229
،ساسانييدورهدرساالريديوانوضعيتبررسي (1383) مسلمآبادي،علي-3
18شمارهي،شپژوهتاريخ
 ، پژوهـشي  نام و ننگ از ديدگاه پهلوانان شـاهنامه ) 1376(غالمرضايي ، محمـد    -4

8علوم انساني دانشگاه اصفهان ،شماره 
67 ،حافظ ، شماره اهنامهفردوسي وش) 1388(مرتضوي ، منوچهر -5
گوهر،تاريخياصطالحاتيحوزهدرتحقيقلزوم (1387) محمدرضانصيري،-6
5شمارهگويا،



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٣٠١٩

*دكتر سيد كاظم موسوي

**فاطمه قديرزاده

وه هاي نمايشي در داستان زال و رودابهبررسي جل
چكيده

 اشتراك بسياري از ،هاي بسياري كه بين ادبيات و سينما وجود داردتفاوتبا وجود 
.كند تا حد چشمگيري اين دو را به هم نزديك و مرتبط مي،)عناصر داستان و نمايش(،عناصر
فردوسي سعدي و ، عطار،سنايي: در ادبيات كهن ما همچونيهاي بسيارها و حكايتداستان

عناصر داستان و عناصر فيلم ، وجود دارد كه پيوند ميان سينما و ادبيات را درباره عناصر نمايش
شود كه اين جنبه و در بسياري موارد چنان زبان گفتار به زبان تصوير نزديك مي؛سازدنمودارتر مي

 شاهنامه فردوسي از جمله اين آثار است .بخشدذهني داستان يا حكايت را براي مخاطب عينيت مي
هاي جنگ و كه فردوسي، در توصيف اعمال و حاالت و رفتار اشخاص داستان، در توصيف صحنه

هاي حماسه و اسطوره و خرد و عشق و با استفاده از قدرت ها و جلوهروابط شخصيت هاي داستان
 امروزه گذشته از اين،.  را نشان دهدادبيات و سينماتصويرسازي و تجسم توانسته است، تلفيقي از

 نماها دارد و كه تكيه بر مونتاژ"شتايننيزآ"مانند مكتب ، ورود مكتب هاي جديد در سينما
، عناصر نمايشي ديگري است كه در شاهنامه با تكيه فردوسي بر  بيانيهايهمچنين ميزانسن
.، قابل بررسي است ياني عناصر بيات و گاهيمونتاژ نماها در اب
.رودابه پرداخته شده استهاي نمايشي درداستان زال و جلوهيل وبررسيبه تحلدر اين مقاله 

.زانسن، شاهنامهي،م مونتاژ،عناصر فيلم، عناصر نمايش: ها كليد واژه
مقدمه

عطش ديدن، هيچگاه در برابر شنيدن، فروكش نكرده و همواره انسان در تالش ديدن بوده 
جا قابل تامل است كه در متون كهن ادبي، گاه شاعران و نويسندگان چنان اين موضوع آن. وهست 

شنيدن را به عرصه ديدن نزديك مي كنند كه گويي شاعر، دوربيني در دست گرفته دست خواننده 
را مي گيرد و او را بر سر صحنه حاضر مي كند؛ اين قدرت تصوير پردازي كه از نيروي تخيل، 

* عضو هيأت علمي دانشگاه شهر كرد
** دانشجوي كارشناسي ارشد  دانشگاه شهر كرد
*
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ه جزء داستان سرچشمه مي گيرد، چنان در فردوسي قوي است كه گزيش واژه ها و نقل جزء ب
مي توان بين داستان هاي فردوسي وسينما يا نمايش پلي يافت و بنا به گفته سيد حسن حسيني 

با مروري بر تاريخ، قديمي ترين رد ) 8: 1378حسيني، . (فردوسي را ايزنشتاين نظم فارسي دانست
�ّيادگار زريران ". م مي توان در منظومه هاي حماسي جستجو كردپاي نمايشنامه  و بازيگري را ه

از جمله اين آثار است كه نشانه هايي از هنر نمايشي را در ساخت و پرداخت حماسه، شخصيت "
سازي، صحنه سازي، وبيان آن مي توان يافت و تركيب نثر و نظم صحنه هاي اين اثر بافت 

رد پاي شيوه نمايشي بودن يادگار زريران بعدها در ). 26: 1375كيا، .(نمايشي اثر را فاش مي كند
مكتب "با ورود مكتب هاي جديد سينمايي از جمله .  شاهنامه و آثار حماسي قابل بازيابي است

 دارد، قابليت اين اثر فردوسي بيش از پيش نمايان "ميزانسن" و"مونتاژ" كه تكيه بر "ايزنشتاين
تفاوت هايي هست، سينما بر تصوير تكيه دارد و ادبيات بر هرچند بين ادبيات وسينما . مي شود

روايت، چنان كه اين نقل و روايت در فردوسي به بهترين وجه فابل تشخيص است، اما فردوسي با 
 صورت مي گيرد، و "وزان سو"ارائه تصاوير گوناگون، تغيير نما كه در شاهنامه گاهي با واژه 

به طوري . ن است، به اثر خود وجهه سينمايي هم مي بخشد نما كه اصل مكتب ايزنشتاي"مونتاژ"
از ميان . كه در روايي ترين شكل يعني نقل داستان مي كوشد كه حركت نمايشي را بازگو كند

، اين قابليت را، در توصيف جز به جز حاالت  و "زال و رودابه"داستان هاي شاهنامه داستان عشق 
يشان، صحنه پردازي ها، وتغيير نما و مونتاژ نماها به روحيات اشخاص داستان، اعمال ورفتارها

آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي  شود، تحليل بعضي از عناصر نمايشي در . دوش مي كشد
هدف از اين بررسي، بررسي . داستان زال و رودابه و نيز پيگيري عناصر مكتب ايزنشتاين است 

اي ناب در جزئي نگري سراينده، كه به غناي ذهن قابليت نمايشي اين داستان و بيان نكته ه
فيلمنامه نويس كمك مي كند، مي باشد؛ آنجا كه فردوسي در نقل تصاوير، فاصله بين ديدن و 

. شنيدن را، به كمترين حد مي رساند
رابطه بين ادبيات و سينما

ي  هرچند چالش بين ادبيات وسينما همواره وجود داشته و طرفداران متعصب هريك سع
مي كنند اصالت را به يكي ازاين دو نسبت  دهند، اما بعد از پشت سر گذاشتن تمامي اّين كلنجار 
رفتن ها بر ميزان توانايي هاي واژه و تصوير،  و كوشش براي اثبات  برتري هركدام به يكديگر 

فتگو و گفتارها سينما در نهايت به واژه ها در قالب گ. سرانجام به يك نقطه نظر مشترك مي رسيم
نياز دارد وادبيات هم در قالب هاي تازه اش مثل داستان نو كوشيده است به سينما نزديك 

)16: 1370اميني، .(شود



م ابوالقاسم فردوسي همايش بين المللي بزرگداشت حكي ٣٠٢١

 است هم مي كوشد بين متون خاص "آلن رب گريه" كه سردمدار آن "مكتب نگاه"امروزه 
 را "حس بينايي"رداشت مگر سينمايي و روايت ادبي پيوند برقرار كند يعني بايد تمام حس ها را ب

بارزترين ويژگي يك نوشته خوب هم بنا به گفته هربرت ريد بصري بودن ) 18: 1370اميني،.(
در اين ميان فردوسي در روايت خود وبا بيان تصويري، سبك هاي جديد ادبي ) 22: همان .(است

 نام دارد در "ينماييايجاز س"مونتاژ نماهاي پي در پي كه همان . در سينما را به ياد مي آورد
مونتاژ، نه فقط با جنبه زيبا شناسانه، بلكه همان مونتاژ هاي . شاهنامه به وفور ديده مي شود

البته گاهي حاصل . معمولي در خدمت پيش بردن روايت داستان در شاهنامه بسيار تكرار مي شود
ر تصوير سازي داستاني فردوسي د. مونتاژ نوعي تشبيه، ايجاز، مبالغه و اغراق در شاهنامه است

وذكر جزييات آنچنان از مونتاژ نماهاي مختلف استفاده مي كند كه بخشهايي از شاهنامه اش، 
).106: 1378رك، حسيني، .(معادل آثار كالسيك و مدرسي ايزنشتاين در سينما قرار مي گيرد

داستان زال ورودابه
اي تازگي خودرا حفظ كرده است،   يكي از زيباترين داستان هاي شاهنامه كه در هر دوره 

 ،عشق اين دو و شيوه نقل و روايت داستان است كه بنا به گفته اسالمي " زال و رودابه"داستان
: 1370اسالمي ندوشن،.(ندوشن بين داستان هاي عاشقانه شاهنامه از همه عالي تر و كامل تر است

حاضر دوربين است به نقل روايت روايتگر داستان با زبان داناي كل كه همان چشم همه جا ) 31
 كه "صحنه نمايشي"حركت داستان با تصوير صامت زندگي سام آغاز مي شود و . مي پردازد

:فردوسي  با در كنار هم قرار دادن ابياتي  از زندگي سام مي آفريند
 آن است كه نويسنده سعي مي كند، ساختار داستان را به صحنه "صحنه نمايشي"منظور از 

تئاتر نزديك  كند و گفتگوها واعمال شخصيت ها را همان طور كه اتفاق افتاده است سينما و
صحنه نمايشي معموال با جزئيات و استفاده ضروري از گفتگوها ) 71: 1366مكي، .(تصوير كند

مير صادقي، .(همراه است كه در آن زمان حوادث، تا حد ممكن كوتاه و فشرده گزارش مي شود
:ايش سام آنجا كه خبر سپيد مويي فرزند را مي شنودحركت نم) 192: 1386

 فرود آمد از تخت سام سوار                  به پرده در آمد سوي نوبهار 
:وبيان حالت دروني سام 

چو فرزند را ديد مويش سپيد                ببود از جهان سر بسر نااميد 
)85:ردوسي،ج اولف(

وبعد از سپردن سام فرزند را به كوه، فردوسي به تصويرگري نماي پروردن زال توسط سيمرغ 
:مي پردازد اين توصيف صحنه در سينما برش نام دارد 

ان از بنه ـــد دمـــرواز بر شــچو سيمرغ را بچه شد گرسنه                بپ
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)86: فردوسي،ج اول(
.اشاره مي شوداين مورد در بخش فيلمنامه به 

اعمال دراماتيك
اعمالي كه در ارتباط تنگاتنگ با پيشرفت وقايع داستان، برمال كردن خصوصيات اشخاص 
بازي، و ايجاد فضاي الزم، براي وقوع حوادث هستند كه كار فضاسازي ، ريتم و ضرباهنگ مناسب 

راماتيك نمايش و تشديد اثرات عاطفي بار اطالعات موجود در رويدادهاي هر صحنه با محتواي د
را، بر عهده دارد؛ هم چنين معرفي و شناساندن خصوصيات اشخاص بازي و نيز گسترش و توسعه 

"نمو" و "حركت"در داستان زال و رودابه . طرح نمايش از جمله وظايف اعمال دراماتيك است
.  وقوع حوادث آغاز مي شود كه فضا را براي اعمال دراماتيك مهيا مي كندداستان از همان آغاز

اعمال دراماتيك از بر سر كوه گذاشتن زال، پرورش سيمرغ زال را، و بزرگ شدن او  و خواب ديدن 
:سام كه با بيت 

ر ژيان كاندر آيد بدام ـــو شيـــچبخواب اندرون  برخروشيد سام             
:رداندن او به خانه و كاشانه خود و پوشاندن قباي پهلواني با بيت و باز گ

وه بگزارد پاي  ــوشيد و از كـــاي                    بپـي پهلواني قبــتنش  را يك
)87، 1382:ج اول(

اعمال و رفتار شخصيت ها حركت نمايشي را در داستان ايجاد مي كند كه همين امر، باعث 
ابتداي داستان كه با حركت بدون كالم شخصيت ها، توصيف  . مخاطب مي شودايجاد هيجان در 

. مي شود، در نمايشنامه نويسي شيوه مفيدي  است 
شخصيت پردازي

كارگردان داستان زال و رودابه در شاهنامه فردوسي، با گزينش اشخاص وتركيب جنسيت هاي 
به طوري .  به نمايش گذاشته استمختلف زن و مرد پير وجوان، هنر خود را در گزينش اشخاص

كه در بررسي ادبيات كهن جهان، شاهنامه را اولين داستاني دانسته اند كه موفق به آفرينش 
بسياري از كاراكترهاي داستان هاي شاهنامه به معيارهاي . شخصيت هاي پخته داستاني شده است

ت هاي رواني، شخصيت پردازي در جهان امروز نزديك است؛ اين شخصيت ها واجد خصل
اجتماعي و فكري منحصر به فردي مي باشد كه در برابر حوادث، واكنش ها و رفتارهاي مطابق 

).14: 1371دقيقيان، .(شخصيت خود را بروز مي دهند
شخصيت پردازي فردوسي در داستان زال و رودابه به شيوه غير مستقيم يا شيوه نمايشنامه اي 

تدبر و انديشه آن ها هم مي پردازد، در طول داستان است، هرچند گاه فردوسي به توصيف 
شخصيت هاي داستان، فرزند . شخصيت ها با اعمال ورفتارهايشان، خود را به نمايش مي گذارند
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فردوسي در . زمان خويش و زاده فرهنگ محيط خويش و داراي پس زمينه اجتماعي هستند
:استفاده مي كندشخصيت پردازي داستان خود از پنج شيوه 

 نام -4 قيافه ظاهري -3يكديگر  آن ها با  گفتگوهاي-2 روش رفتار واعمال اشخاص، -1
در اين خصوص ، .  شخصيت پردازي به شيوه غير مستقيم استفاده مي كند-5گزاري شخصيت ها 

در همه جا به توصيف اخالق و روحيات اشخاص داستان نمي پردازد بلكه اين موقعيت ها هستند 
.  به حركت و كنش وا مي داردكه شخص بازي را

موقعيتي كه سام بنا به اقتضاي شرايط محيط و فرهنگ حاكم بر زمان خود مجبور به بر سر 
 شخصيت زال و رودابه، منوچهر،  سيندخت، 7به طور كلي در اّن داستان . راه گذاشتن زال مي شود

ش برد يعي كه در پيز، ديگر اشخاص فر  و نمهراب،  سام وسيمرغ،  جزء شخصيت هاي اصلي
ك داستان، اشخاص فرعي، در سه يآنچه مسلم است در . ي داستان سهم بسزائي دارنديساختار روا

ي داستان، نماياندن ابعاد رفتاري، گفتاري وفكري شخصيت هاي اصلييشيوه پيشبرد ساختار رواّ
.ي درون مايه  كاركرد دارندوالقا

 بين زال و رودابه، موبدان خوابگزار از جمله  ترك پرستنده، خمتگزار زال، زن واسطه5
اشخاص فرعي داستان هستند كه در طول داستان در توالي رويدادها و ايجاد حركت داستان و 

اوج . يست خواننده چندان مهم نگسترش طرح نمايشي نقش دارند، هرچند سرنوشت آنها براي
ك  در ي. شدن سيندخت مي توان ديدن زال و رودابه و متوجهيصحنه نمايشي را در زن پيغامبر ب

. يشي را پيدا نمي كردن روال نماكالم درصورت نبود اين اشخاص فرعي، داستان اي
   فردوسي گاه در البالي داستان به عمق روحيه اشخاص داستان هم نفوذ مي كند، دغدغه 

 آنها، معقول و دروني آن ها را بيان مي كند ونيز، اعمال اشخاص داستان را هم، با توجيه خصال
توصيف احوال دروني  زال  در هنگام  معرفي رودابه  و عشق دروني او، . طبيعي جلوه مي دهد

:نمونه اين توصيف گري است
د،عشق فرزانه گشتــرد دور شـــخوانه  گشت              ــيكباره ديدل زال 

اد  پيوسته دل ــار بنهـــآن كر ـــد خسته دل               بـاز انديشگان زال ش... 
ردد از اّين آبرويـره گـــر  تيـــمگي  همي بود پيچان دل از گفتگو

ر ــه مهــ بيكسرده ـــ دل  زال آگن همي  گشت يكچند بر سر سپهر            
)75 :1382ج اول، (

نكته ديگر آنكه به منظور آشنائي عميق با اشخاص بازي، رسوخ در ذهن آن ها و سر در آوردن 
چرا كه از ) 51: 1366مكي، .(ي شان بايد به نماي ظاهري آن ها هم پرداخت رواناز پيچيدگي هاي

ف  در توصيفردوسي. طريق همين ويژگي هاي ظاهري مي توان به درون عواطف ايشان راه يافت
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ف رفتار اشخاص بازي؛ ي، توصيف رودابه از زبان اطرافيان و توصظاهر زال از زبان خدمتكاران
توصيف اعتبار و آبروي اشخاص داستان و به عبارتي درجه اجتماعي آن ها، حركات و شغل وپيشه 

. آن ها وگاه طرز لباس پوشيدن افراد،  شاخصه نمايشي اثر خود را افزايش مي دهد 
ال براي حركات اشخاص داستانمث

ي در فرو نشاندن خشمش از حركات  آرام كردن مهراب كابل آن جا كه سيندخت براي
:دراماتيك بهره مي جويد

ركنم هم كنون ــن بـه روي زميــرود خون                  ب: ت رودابه راــي گفــهم
رد برگردگاهش دو دست ــركــكمچو اين ديد سيندخت بر پاي جست                

و و گوش دار اندكي ــن بشنـــ سخي               ككز كهتر اكنون ي«ت ــچنين گف
»اي آيدت ـــرد رهنمـــروان و خاز آن پس همان كن كه راي آيدت               

)113: 1382ج اول،(
د اجتماعي و بعد ، بع)بعد جسماني(     نوع بشر داراي  سه بعد شخصيتي وظايف االعضا

روانشناسي است كه از اين سه منظر، شخص بايد شناخته شود؛ در يك نمايشنامه خوب هم بايد، 
"بازي محور"شخص ). 51: 1364ك، اگري، .ر.(ت پرداختيبه توصيف اّن سه ويژگي در شخص

مي يعني همان كس كه محيط را آشفته مي كند و روند عادي زندگي دربار پهلوانان را دگرگون 
. ن داستان به تصوير كشيده شده استي زال است كه با سه شاخصه فوق در اّكند،

جوان، بلند قد و داراي اندام پهلواني، زيبا و داراي نقص : يا وظايف االعضا از لحاظ جسمي
:ظاهري سپيد مويي مادر زادي است 

از آهو همان كش سپيد است موي               بگويد سخن مردم عيبجوي
)85: 1382ج اول،(

.و گرزه گاو سر نماد خانوادگي آن هاست 
سر و پاي كودك همي  بنگريد               همي تاج و تخت كئي را سزيد 

دل پهلوان دست شمشير جوي بر و بازوي شير و خورشيد روي            
خون د لب و رخ به مانند چو بسسپيدش مژه، ديدگان   قير گون              

) 86: 1382ج اول،(
از طبقه پهلوانان است و در غياب سام حكمراني سيستان را برعهده دارد : از لحاظ اجتماعي) ب

.باالتر از مهراب كابلي است چرا كه مهراب كابلي به پدرش سام،  ماليات مي دهد
همي داد هر سال مر سام ساو                  كه با او به رزمش نبود ايچ تاو 

)94: 1382ج اول،(
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همان گونه كه در روايت داستان مشاهده مي شود فردوسي در شرايط : از بعد روانشناسي) ج
مختلف كه قهرمان با آن مواجه مي شود به عمق وجود آن قهرمان هم نفوذ كرده و از جنبه رواني 

ف يبيان جنبه رواني شخصيت از يك بعد از زبان شهريار مي تواند توص.مي كندهم او را توصيف 
.مستقيم بعد رواني زال باشد

توصيف زال
ي كه آرام جان است و مهر  آن خوب چهر          تو گفت بر آن برز باالي

آهنگ شير  و دان ـوشمنـــ كيان دارد وچنگ شير          دل هكه فر...
)90: 1382فروسي،(

يك شخصيت پويا در داستان است كه داراي روحيه پهلواني، جنگجو و      بنابر اّين زال،
شجاع، جسور، بخششگر، با ادب در برابر پدر ومادر، و صبور در برابر مشكالت، عاقل و باتدبير است 

رودابه شخص محورو پوياي ديگري . ان به نمايش مي گذاردكه اين خصلت ها را در طول داست
ن خصوص بعد رواني و حاالت و يدر ا. است كه در اّين داستان وي نيز از سه بعد معرفي مي شود

حركات و رفتارش در طول داستان او را به نمايشي بودن او نزديك مي كند؛ عالوه بر توصيف 
ي كه درون او را به نمايش بگذارد قابل توجه است؛ يرهاي وي از زبان ديگران، حاالت و رفتايزيبا

.از جمله وقتي كه رودابه در مقام توصيف زال از زبان پدرش ، درونش دچار دگرگوني مي شود
روخت و گلنار كرد رويــر افـــيد رودابه آن گفتگوي                 بچــو بشن

د خورد وآرام و هال ــ دور شاز اودلش گشت پر آتش از مهر زال              
ين و خوي  و به آيرفت جاي خرد آرزو                 دگر شد به رايــو بگـــچ

)96: فردوسي،ج اول(
دن به زال از ديگر ابعاد شخصيتي يادب او در برابر پدر ومادر و از طرف ديگر پافشاري او در رس

وجود "شخص مخالفي"قابل شخص محور، در يك نمايشنامه وداستان خوب همواره در م. اوست 
مخالفت سام و منوچهر با . دارد كه مقابل او ايستاده و كشمكش و حوادث داستان را پديد مي آورد 

زال براي ازدواج با رودابه كه با نگاهي عميق تر از آداب و رسوم زمانه از جمله بدنژادي او نشات 
د و مخالفت مهراب با رودابه به خاطر ترس مي گيرد؛ در اين داستان اشخاص مخالف بازي هستن

.  از در هم ريختن پادشاهيش در داستان به وجود آوردنده حوادث داستان است
مكالمه 

ير لحن ها به آن يلم شناخته مي شود، در شاهنامه به خوبي، در تغين مورد كه با نام صدا در فيا
كالمه اي كه بين اشخاص داستان گفت وشنود بين اشخاص داستان، ونيز م. پرداخته شده است

شي كردن داستان زال يرد و محصول فكر و انديشه فردوسي يا سراينده است در نمايصورت مي گ



مجموعه مقاالت
٣٠٢٦

ي دارد كه عبارتند يك اثر نمايشي ويژگي هاا مكالمه در يديالوگ ي. و رودابه بسيار تاثيرگزار است
:از

مايش مي گذارد، ضمن حفظ نمايشنامه نويس، از كلماتي كه در دهان اشخاص بازي ن)1
استقالل فردي ايشان به عنوان موجوداتي زنده، به صورت رمز ونشانه اي براي انتقال تجربيات 

)97: 1366مكي، .(خود استفاده مي كند

مكالمه، بايد معرف اشخاص بازي باشد؛ يعني از لحاظ سه عامل جسمي، رواني و )2
).307: 1364اگري،.(اجتماعي محصول فكر شخص بازي باشد

)308: ك ،همان.ر.(ا اشاره به حوادث آينده موجود باشديدر مكالمه بايد كنايه )3

)315: ك،همان. ر.(مكالمه خوب آن است كه محصول فكر خود شخص بازي باشد)4

    در داستان زال ورودابه، ديالوگ و گفتگوهاي بين اشخاص داستان، طرح و فضاي داستان را 
كشمكش . شخاص داستان در پيش برد روايت داستان دخيل استهر گفتگوي ا. گسترش مي دهد

هاي پديد آمده از اين مكالمه ها، از جمله گفتگوي رودابه باخدمتكاران خود، فضاي زيادي از 
 از كنايه و اشاره به حوادث آينده به طور مختصر در بعضي. داستان را به خود اختصاص  مي دهد

له توصيه منوچهر به مراقبت از زال و نيازردن اوبه هيچ روي ين ديالوگ ها ديده مي شود ؛ از جما
:ي براي موافقت با پيوند زال و رودابه يمي تواند كنايه اي باشد از نتيجه نها

چنين گفت مر سام را شهريار          كه از من تو اين را به زنهار دار
وي به كس شادمانه مشو جز بدبه خيره ميازارش از هيچ روي        

)90: فردوسي، جلد اول                                                           (

در هنگام ديدار زال ورودابه ، ديالوگ زال ورودابه هم عدم موافقت منوچهر و سام پيشاپيش 
:گزارش مي شود

سپهبد چنين گفت با ماهروي                    كه اي سرو سيمين برو رنگ وبوي
كار همداستان ن اّيرـد  بــاشـــنبر بشنود  داستان                    ــاگنوچهر م
ار بر من شود او به جوشــخروش                    از اين كيرم برآردان سام نهم

)104:فردوسي، ج اول                                                           (
ي بودن زندگي دنيوي از زبان سيندخت، در شه خود را در مورد فانيهمچنين فردوسي، اند

:گفتگوي او با مهراب به هنگام در ميان گذاشتن عشق رودابه و زال مطرح مي كند
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آراستهازي اسبانــن تـــوزيواسته               ـاد  وان خـــاين كاخ آباز
آورد كاستي ا زمانـ تانـــمزراستي               نـداري و ايـــن  آبيبد...

د شمرد يباد باج ماـــرنهـــسپرد                هم   به دشمن به  ناكام   بايد
ترياك او زهر ماست كه يكي تنگ تابوت ازين بهر ماست               درختي

اــمباشد آرام كجادان تاـــ بانجام  ما             ر اين است فرجام وـب...
)112: فردوسي،جلد اول                                                           (

نقش لحن در داستان را . ير لحن، از ديگر ويژگي هاي مكالمه بين اشخاص داستان است يتغ
ايراني، (  در سينما"موسيقي متن" در تئاتر دارد و "نورپردازي" توان مشابه نقشي دانست كه يم

ير مي يفردوسي در جاهاي مختلف به اقتضاي شرايط ، لحن اشخاص داستان را تغ).  204: 1364
دهد، لحن عصباني، لحن نرم وماليم كه از زبان زنان داستان، از جمله سيندخت به هنگام مطرح 

. كردن عشق رودابه به زال، به مهراب، بيشتر قابل مشاهده است
رورن خويش به دست سيمرغ به جاي آغوش گرم همچنين لحن جسورانه زال با سام در بيان پ

مادر، و لحن پرخاشگرانه مهراب با سيندخت از جمله مواردي است كه فردوسي در مكالمه ها به 
نكته ديگر كشمكش در مكالمه است بدين ترتيب كه ويژگي يك . لحن اشخاص هم توجه دارد

؛ چرا كه مكالمه يكي از مكالمه خوب نمايشي نپذيرفتن تمام و كمال حرف طرف مقابل است
عناصري است كه در پيشبرد فضاي داستان موثر است؛ از اّين رو با ايجاد كشمكش در مكالمه، مي 

. ش را زنده و شاداب نگه داشتيتوان جريان داستان يا نما
كشمكش بين رودابه با خدمتكاران خود، كشمكش بين زال وسام در هنگام مطرح كردن 

كشمكش در گفت وگوي ميان مهراب و سيندخت، كشمكش بين زن چگونگي پروردن خود،  
ك  يواسطه بين زال و رودابه با سيندخت، از جمله عوامل كشمكش در مكالمه است كه ويژگي

. مكالمه نمايشي را در خود پرورانده است
»داد و دهش گير وآرام جوي« سوي زال كرد آنگهي سام روي           كه 

ان سر بسر زير فرمان توستـــجهان خان توست          چنان دان كه زابلست
ه سام آنگهي گفت زال جوان            كه چون زيست خواهم من اّيدرنوان ــب...
 گه آشتي دــآمه ـــكدارمــــمكجا  داشتي            دا  پيشتر    زان ـج

م  سزد گر بنالم  زدادـــن  آنـــمادر  گنه كار زاد ــ مزكسي كاو  
ون ـخدن ز چميدن به خاك و چرير  چنگال  مرغ اندرون            ـ   گهي  زي

)92: 1382فردوسي،(
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مونولوگ يا گفتگوي دروني
"يا گفتگوي درونيمونولوگ"ا زماني كه فرد با خود مشغول تفكر و احساسات خويش است ر

يا فرستاده ( آن جا كه سيندخت:ين امر در فيلم و داستان و رمان بسيار ديده مي شودا.  نامندمي
:ي آورده ساميبه نزد سام پيغام به همراه هدايا) كابلي

پر انديشه بنشست بر سان مست                  به كش كرده دست و سرافكنده پست 
بودنـــآئيهــچادن زن ــــ فرستكجا مايه چندين بود                 ي  يه جاــك
اه رمهــ آزرده شرددـــن گـــر اين خواسته زو پذيرم  همه                    ز  مــگ
ردار سيمرغ بالــه كــــرآرد بــــر  باز  گردانم از پيش و زال                    بــوگ

)125: 1382فردوسي،                                                (
صحنه 

ف فضا و صحنه فراخ منظر يعني تمام يي از شيوه هاي روايت داناي كل در داستان، توصيك
به عبارتي صحنه فراخ منظر عبارت است از اينكه . ي كه در صحنه وجود دارد، مي باشديچيزها

استان را با تشريح و توضيح بيشتر و گسترده تر ارائه مي كند و از مكان و نويسنده موادو مصالح د
آميزه اي از صحنه فراخ منظر ، يات بسياري به دست مي دهد يشخصيت داستان و توصيفات و جز

)71 :1384حنيف،(شي شيوه بسياري از نويسندگان استيو نما
ي در وقوع ت كه نقش بسزاي اسمحل و زمان وقوع حوادث دو عنصر اصلي در صحنه پرازي

.حوادث پيرنگ دارد
ش است و در حكم سلول ا واحد ساختماني نماييصحنه هم چنين كوچكترين جزء كامل 

) 125: 1366مكي،.( يادي آن محسوب مي شودبن
ي است كه به نمايش نزديك مي شود از همان يفرينش صحنه هاداستان زال ورودابه عرصه آ

ك يي او مي پردازد داستان با ي به تعريف بچه دار شدن سام و سپيد موابتداي داستان كه فردوسي
بعد از آن صحنه مواجهه سيندخت با زن واسطه گر بين زال و .فضاي نمايشي شروع وادامه مي يابد

رودابه است كه اوج صحنه پردازي نمايشي است و آنجا فردوسي فاصله بين شنيدن و ديدن را به 
:حداقل مي رساند

نـين سخي بود گوينده شيرــــزن سپهدار  وآن   سرو   بنيان  م
به نزديك رودابه آمد چو   باد         ....
روي بر زن درم برفشاند           ــــپري
ام                ـــفرستاد نزديك دستان س...

زن از حجره آنگه به ايوان رسيد             

داد                 ژده ـــــ موراشادمانينيبر
ه كرسي زر پيكرش برنشاند                   ـــــب

امـــدرود و پيداد باآنيــــ بس
د                   يگه كرد سيندخت او را بدــــــن
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دروس             ــــرگشت چون سنزن از بيم ب
وي  دخت  ازــسينجان شد  شه پر اندي

تا آن جا كه
اي                 ــــت  پـــــو پشن ديدرودابهـــزمي

ي؟    بگويياـــت  ازكجـــبه   آواز  گف
يدگان    آب      مهر                             يخت     از    دفرور

ن داد بوس                     ـــبترسيد و روي زمي
بدو گفت زن من يكي چاره جوي

فرو   ماند    از    خشم    مادر    به  جاي       
همي     نان   فراز   آرم  از   چند    روي 
به خون    دو    نرگس     بياراست     چهر

)102: 1382فردوسي، (
ن صبح ، صحنه توصيف هدايا و صحنه آراستن فضا سازي فردوسي از جمله صحنه هاي دميد

گر جلوه هاي صحنه پردازي است كه به نمايشي بودن يكاخ براي مهيا كردن مقدمات عروسي از د
.داستان كمك مي كند

هماهنگي
تركيب گوناگون از اشخاص داستان و عناصر مختلف در يك داستان و نمايش هماهنگي را به 

كامل بين اشخاص بازي در جميع جهات، سن، جنس، پايگاه يك هماهنگي در .  آوردوجود مي
هماهنگي در واقع وسيله اي است كه درام نويس .اجتماعي و خلق وخو با همديگر متفاوت هستند

بر اساس آن از تركيب اشخاص بازي درموقعيت هاي درامتيك شرايطي مي آفريند كه كشمكش 
ن ترتيب شخصيت بدي). 138: 1366، مكي.(را در طبيعي ترين صورت خود به نمايش مي گذارد

تقابل عنصر اساس تمامي .ميان شخصيت ها را تقويت مي كنندفيت متضاد، تقابل يهاي داراي ك
ك .ر.(ت را به وجود مي آورديتضاد ميان شخصيت ها هم چنين جذاب. شكل هاي روايي است

)136-130: 1388سيگر، 
ل و رودابه از لحاظ تضاد جنسيتي ، اعتقادي،       آفريدن شخصيت هاي متضاد در داستان زا

فردوسي در تركيب . ي منجر به كشمكش مي شوديسن، پايگاه طبقاتي واجتماعي وخلق خو به زيبا
يا ير انسانوهماهنگي اشخاص داستان نهايت هنر خود را به كار گرفته است، خلق شخصيت غي

ي غير واقعي به صورت چند بعديمرغ كه البته بر خالف تك بعدي بودن شخصيت هايتخيلي س
يك جا نقش طبيب را ايفا مي كند، جذابيت ه و در يك جا نقش دايدر شاهنامه خلق شده است در
كشمكش در داستان زال و رودابه هم به دو طريق كشمكش فرد .زيادي در داستان ايجاد مي كند

.با فرد كشمكش فرد با جامعه وكشمكش فرد با سرنوشت مي باشد 
 فيلم عناصر

بايد گفت چنانچه ادبيات بر عنصر زبان متكي است فيلم بر تصوير تكيه دارد با اين حال 
سير تكاملي تاريخ سينما تاثير اين دو بر . ده غير قابل انكار استيشباهت هاي بسيار اين دو پد
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ضد تفسير "در اثر خود تحت عنوان "سوزان سونتگ "همديگر را نشان مي دهد به طوري كه 
نمودار سير تكاملي دويست را نما يتاريخ پنجاه ساله س: تكرار تاريخ رمان مي داند،ريخ سينما را تا"

)             30 :1364به نقل از جينكز،.(ساله رمان
امروز فيلم سازاني درآثارشان موفق هستند كه در فيلم خود به طور تلويحي به عناصر بيان در 

 چرا كه خيال يكي از عناصر اساسي و اصلي در ادبيات نمايشي .نماها و مونتاژهاي خود بپردازند
. برد و وسعت بيشتري مي دهد و هدف را برجسته مي كند،است و همين خيال است كه به تصوير

ي علمي است كه يعلم بيان سينما: ي مي گويديسيد حسن حسيني در تعريف علم بيان سينما
بر وجهي كه بعضي از طرق ، رق مختلف نشان داد وسيله آن مي توان يك معني واحد را به طه ب

-ي مختلف را با تصاويرعان مبنابر اين اگر كسي. معني از بعض ديگر واضح تر باشدآن در داللت بر
نشان دهد يا معني واحد را با تصاوير گوناگون مجسم نمايد و بعضي ، مختلفي ا سكانس هاينما 

. )1383:67حسيني ،(اشد آن را بياني نمي گوينداز بعض ديگر واضح تر نباشد بلكه مترادف ب
نظريه پرداز روسي معروف شد و تكيه "ايزنشتان "در سينما ،كه به نام " مكتب اّيزنشتاين "باورود

آن بر تلفيق دو نما بود كه اين نما ممكن بود تشبيهي باشد ّيا استعاري ّياعناصر بياني ديگر كه در 
ي، ميزانسن يا پس يهمچنين عنصر ديگر سينما. اه تازه اي ّيافتادامه به آن مي پردازيم سينما ر

يات ما كه سرشار از عناصر بديعي ادب. زمينه است كه در صحنه پردازي مي توان آن را جا داد
وبياني است وشاعران چه در سبك عراقي وچه در سبك خراساني اوج هنر خود را در استفاده از اين 

مي تواند زمينه ساز بهره گيري از اين عناصر در فيلمنامه نويسي صناعات به نمايش گذاشته اند 
 دانست كه "يد سبك خراسانسينماي سياه و سفي"بدين طريق كه شاهنامه را مي توان اوج .باشد

).108: 1383ك حسيني ،. ر.( بيشتر به مكتب مونتاژ در سينما نزديك است
 و رودابه قابل بازبيني است و فردوسي با داستان زالدر ادامه به بعضي از عناصر فيلم كه در 

قوه تخيل خود عناصر داستاني خود را با گزينش دقيق واژه ها و تركيب ابيات ، به صحنه فيلم 
.ك كرده است مي پردازيمينزد

)Shot(نما 1-1
كه انواع . يا دو انتقال اپنيكي را دونما ميگويدن دو برشواحد تشكيل دهنده ساختار فيلم بي

:في دارد مختل
نماي متوسط) 2)عمومي (بسيار دورنماي) 1

نزديكاينماي درشت ) 4نماي خيلي درشت) 3
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نماي " يا "منظره دور"اين نما كه نماي :)Extreme long shot(نماي  عمومي)5
.بتاً كوچك ديده مي شوند صحنه هاي داخلي است در آن افراد نس"عمومي

تصوير پردازي فردوسي از صحنه زندگي سام وبه دنيا آمدن زال مي تواند نماي عمومي از يك  
صحنه باشد هم چنين نماي عمومي از باال آن جا كه مقدمات عروسي زال و رودابه فراهم مي 

:شود
اراست لشكر چو چشم خروسـبيمهراب و بربست كوسبزد ناي

زمين شد بهشت از كران تا كران رامشگران              الن و ده پيـا  ژنـــاب
يد و چه زرد وبنفشچه سرخ و سپز بس گونه گون پرنياني درفش           

زنگ آوايدن بوق و ـروشيــــخواي ناي وچه آواي چنگ                 ه آــچ
)136: 1382فردوسي،                      (

يك نزدينما
اوج صحنه نمايشي كه فردوسي به ذكر جزئيات مي پردازد حركت باال رفتن زال از كاخ 

:ه دوربين در نماهاي مختلف به تصوير كشيده شده استيدر اين صحنه زاو. رودابه است
:                نماي متوسط

زد  اّيچ دم ــوار  و  نـــد خـــبيفگن وداد خم                 ي بستدـــد از رهـــكمن
:          نماي خيلي درشت

ن تا به سر يكسره ــر آورد ز بــــبره             ــكنگـــه در آمد سر ه حلقـــب
:               نماي متوسط

ريروي و بردش  نمازــد پــرآمـــبر بام آن باره بنشست باز              ــو بـــچ
:      نماي خيلي درشت

ه كردار مست ـــــرفتند  هر دو بـ بگرفت آنزمان دست دستان بدست  
)103: 1382فردوسي،                                                 (

)Cut(برش1-2
 كه از چسباندن نماهاي جداگانه فيلم به يكديگر رگيك نما به نماي دي ازانتقال ناگهاني
ير مكان ي مترادف با تغ، با چند استثناء عمل برش. را در فيلم برش مي گويند حاصل مي شود
ير توصيف يك صحنه امكان پذير است آن جا كه يير نما در ابيات شاهنامه با تغيتغ.دوربين است

يا آمدن يك فرزند سپيد موي ناچار به سر راه فردوسي از توصيف صحنه نااميدي سام براي به دن
مرغ، زال را و بازگشتن سام از كوه را اّين گونه يگذاشتن او مي شود فردوسي دو صحنه يافتن س

:كات مي كند
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٣٠٣٢

ر اّين روزگاري درازــد بـــرآمـــد بر كوه و گشتند باز            بـادنــنه
ر شد دمان از بنه                                                ـرواز بــــ پهـــچو سيمرغ را بچه شد گرسنه            ب
)85: 1382فردوسي،              (

flash backفلش بك 

در ديالوگ زال در جاهاي مختلف داستان شيوه ياد آوري پروردن او به دست سيمرغ مشاهده 
:مي شود
ه گيتي مرا نيست با كس نبرد ــ بده ام خاك خورد       كي مرغ پروري
كه برمن كسي رابرآن هست راه گناه        ا رشتن دانم  همي  خويــن

ر هست با اّين  نژادم  هنر ـــوگام يلستم پدر        ـسمگــر آن كــه 
ايگه  ساختي وه اندرم جـــ به كداختي         ـينز  مـــادر  بـــزادم، ب

)119: 1382فردوسي،                                         (
)Montage(مونتاژ 

و دادن صداي ، ي از تصويريي براي ارائه واقعيت از طريق تركيب و اتصال بخشهايروش سينما
عنوان مثال چنانچه تصويري از يك ه ب. چيز جديدي باشد،طبيعي به آن به نحوي كه حاصل آن 

جيكنز ، . (م به تصويري از جاري شدن آب پيوند زده شود اشك ريختن را القا خواهد كردچش
).198ص

 است كه ادغام روسي مطلوب آيزنشتاين، كارگردان و نظريه پردازي ينظريه مونتاژ سينماي
ه ، يكناتشبيه ، استعاره ، ( حال اين نماها مي تواند . نماهاي گوناگون و تأثير تازه آن را بوجود آورد

 نوع تشبيه 2با زبان ساده از . بيات با آنها آشناييمدكه در ا،تمثيل و در يك كالم عناصر بياني باشد 
:نام مي برد مي توان در سينما 

تشبيه ميزانسن) 2تشبيه مونتاژي) 1
ك پالن مي گذاري و چيزي را كه شبيه آن است در پالن يدر تشبيه مونتاژي يك چيز را در 

).81 :1383حسيني . ( تشبيه ميزانسن تشبيهي است كه در يك نما صورت مي گيردديگر و
زانسن هايييصحنه نمايشي مواجه شدن  زال وسام، داراي مونتاژها و م:ميزانسن تشبيه
. ن اشاره مي شوداست كه در ادامه به آ

هن شدن ابري نماي پر زدن سيمرغ و سايه افكندن سيمرغ بر سر مرد گبر، مي تواند با نماي پ
. بر آسمان مونتاژ شود

ه زد بر سر مرد گبر ــهمي حلقر ــبزد پر سيمرغ و بر شد به اب
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بر كنار        گـــرفتـــه تن  زال را ار            ـر بهــچو  اب اندر آمد ز  كوه
ه در مهر باشد ورا مايه اي ـــكبه پيش من آورد چون دايه اي                

)90: 1382فردوسي، ( 
نماي تب و تاب دروني زال و پر انديشگي او مي وتواند به تيرگي و پر رمز :  نمونه ديگر-

:ورازي شب تشبيه شود 
وشــكزو رفت آرام وهچنان شد وش                     ـبرآورد مر زال را دل به ج

شب آمد پر انديشه بنشست زال                      به ناديده بر، گشت بي خورد وهال
دـــياقوت شد روي گيتي سپيد                       چوــچو زد بر سر كوه بر تيغ شي

)95: 1382فردوسي، ( 
درختي پربار + نماي مهراب و بلند قامتي او : ه مونتاژ تشبي
ه سان درختّي پر از بار نو ــباندرون  رفت گوبر  پهلوان 

دل زل شد شاد و بنواختش                                از آن انجمن سر بر افراختش 
)95: 1382فردوسي، ( 

مونتاژ اغراق 
تاثير دعا و پر زدن سيمرغ براي+  اغراق در پذيرفته شدن دعاي سام مونتاژ دعا كردن سام

آوردن زال 
رفته شد ــنيايش همانگه پذين گفته شدـ به فرمانيزدان چواي

زد  بر سر مردگبر  حلقه هميو بر شد  به   ابرمرغ د پر  سيبز
)90: 1382فردوسي،                                                                                    ( 

فردوسي در آوردن مونتاژ ايجاز نهايت سعي خود را به كار گرفته است به :مونتاژ ايجاز
رسي مكتب ايزنشتاين در اي داستان مونتاژ ايجاز بيشترين آمار را به خود اختصاص طوري كه در بر

.داده است
وهه  پيل  كوس ــببستند  بر كفرود آمد  و تخت را داد بوس                             

 نظاره بر او بر، همه شهر وكويروي                             زابلستان  نهـادند سوي
)91: 1382فردوسي،  ( 

نماي جمعيت مردم + روي نهادن به زابلستان+ بستن كوس بر پيل+ مونتاژ فرود آمدن از تخت
مونتاژ ايجاز: در كوي و بر

 به شكار مرغابي مي پردازد اوج مونتاژ اّيجاز و مونتاژ نماها، آنجاست كه زال
و افتادن در آب +  حركت مرغو تير خوردن آن+حركت پرتاب تير توسط زال + نگه كردن زال



مجموعه مقاالت
٣٠٣٤

ر بنداخت اندر شتابــي تيــيكزاب                  رخاستـنگه كرد تا مرغ  ب
 رود چكان خون و وشّي شده آبردان  فرود               ــآورد گروازشــز پ

ده  پرـــافگناور تو آن مــرغ  بيگفت زان سوگذر        به ترك آنگهي
)99: 1382فردوسي،                                                              ( 

روش راوي ناظر
در .  خواندامروزه در فيلمسازي از روشهاي معمول است كه مي توان آن را چشم دوربين هم
.اّين روش دورربين مي تواند به نماهاي مختلف برود و داستان را براي خواننده روايت كند

نتيجه
فردوسي با به كارگرفتن شيوه داستاني نمايشي و پرداختن به ذكر جزييات شخصيت ها در 

 تخيل قدرت. داستان خود بسياري از تمهيدات را براي بصري كردن اثر خود به كار گرفته است
نويسنده وبهر گيري او ازايجاز براي به وجود آوردن تصاوير گوناگون كه در فيلمنامه به نما تعبير 

،در اين خصوص پرمايگي اين اثر بيش از پيش  در جاهاي گوناگون داستان ديده مي شودمي شود
نشتاين ،  در پيگيري مكتب مونتاژي ايز"زال و رودابه" به طوري كه در داستان نمودار مي شود؛

فردوسي با پرداختن به جزئيات و با نفوذ به عمق . بيشترين مونتاژ نما به مونتاژ ايجاز اختصاص دارد
وجود شخصيت ها راه را براي به نمايش گذاشتن داستان خود باز كرده است همچنين صحنه 

ر او كمك پردازي ها و ميزانسن هايي كه فردوسي از آن ها بهره جسته است به غناي نمايشي اث
با اين وجود شيوه روايي كه فردوسي در داستان زال و رودابه استفاده كرده است، . كرده است 

باعث شده كمتر از مونتاژهاي بالغي و مونتاژ هاي معاني و بيان البته به جز مونتاژ اّيجاز بهره 
.جويد
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