ّ
آیدنلو
سجاد ِ

نور ّ
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ِ
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یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه
ّ
آیدنلو
سجاد ِ

چکیــده :تازهتریــن کتــاب دکتــر شمیســا بــا تعبیــری برگرفتــه از راحهالصــدور ،شـ ِـاه نام ههــا
نامیــده شــده اســت .ایــن اثــر مجموعــه یادداشــتهای ایشــان دربــارۀ فردوســی و شــاهنامه اســت
ـاپ مســکو نوشــته
کــه در طـ ِ
ـول چنــد ســال بــر حواشـ ِـی شــاهنامۀ تصحیــح ژول مــول و ســپس چـ ِ
ً
و اخیــرا در قالـ ِـب کتابــی در بیســت فصــل منتشــر شــده اســت .در ایــن کتــاب گاهــی اشــارات،
حدســها و پرسشــهای جدیــد و ّ
تأملبرانگیــزی دیــده میشــود و بــه رغـ ِـم تنـ ّـو ِع موضوعــات و
ً
حجـ ِـم نســبتا زیـ ِـاد آن (نهصــد صفحــه) بســیاری از مطالــب بهاختصــار و گــذرا مطــرح شــده
ً
ـتی اصـ ِـل آنهاســت .در ایــن مقالــه پیشــنهادهایی
ـکل یادداشـ ِ
اســت کــه محتمــا ناشــی از شـ ِ
دربــارۀ بعضــی ّ
نظریــات و دریافتهــای شـ ِـاه نام ههــا آورده شــده اســت.
کلیدواژه :شاهنامه ،فردوسی ،تحقیق ،یادداشت ،نقد.
خواطر عن الفردويس والشاهنامة

Some Notes on Ferdowsi and Shahnameh
By Sajjād Ᾱydenloo

ّ
آيدنلو
سجاد ِ

ً
عبــارة مــن عبــارات كتاب راحــة الصــدور ّ
ليتخذها
اختــار الدكتــور مشيســا
ً
ّ
شــاه نامهها (= ســلطان الرســائل) .و يتضمن هذا
عنوانا آلخر كتبه ،فأمساه ِ
ّ
ً
الكتاب جمموعة من خواطر املؤلف عن الفردويس والشــاهنامة ،واليت كتهبا
ً
خــال ّ
ّ
عــدة ســنوات تعليقا عىل حــوايش زول مــول التصحيحيــة للكتاب
ً
الــذي طبــع بعــد ذلك يف موســكو ،وقد مجعهــا أخيرا يف هــذا الكتاب الذي
ً
ّ
يتضمن عشر ين فصال.
ً
ّ
والتصو رات
يالحظ عىل هذا الكتاب اشتماله أحيانا عىل بعض اإلشارات
والتســاؤالت اجلديــدة واملثيــرة ّ
للتأمل ،وأ ّنه رغم ّ
تنــوع موضوعاته وحجمه
ًّ
ّ
نســبيا  -حيــث بلغ التســعمائة صفحــة  -إال ّأن طرحــه للكثير من
الكبيــر
املطالب ميتاز باالختصار واملرور السر يع ،األمر الذي ر مبا يعود السبب فيه إىل
الشــكل األصــي هلذه املطالــب اليت كتبت يف األصــل كخواطر ومالحظات
سر يعة.
ّ
يتضمــن املقــال احلــايل بعــض املقترحــات حــول بعــض النظر ّيــات واآلراء
شاه نامهها.
الواردة يف كتاب ِ
ّ
األساسية :الشاهنامة ،الفردويس ،التحقيق ،اخلواطر ،النقد.
املفردات

Abstract: Dr. Shamisā’s latest book is called
Shah-e Nameha (the King of the Letters) based on
an interpretation derived from Rāhat os-Sodur This
work is in fact a collection of his notes on Ferdowsi
and Shanameh which have been written over the
years as the marginal annotations of the Shahnameh
corrected by Julius Mohl, and then of the Moscow
Edition of Shahnameh. Lately, this collection has
been published in the form of a book of twenty
chapters. This book sometimes include some new
and contemplative hints, guesses, and questions.
Although various topics are discussed in this rather
large book (900 pages), many of the materials are
briefly presented, which is probably due to their
original form as a note. This paper is going to
propose some suggestions about Shah-e Nameha’s
opinions and perceptions.
Key words: Shahname, Ferdowsi, research, note,
criticism.

88

169

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

یادداشتهایی
دربارۀ فردوسی و شاهنامه
ّ
وصف حماسۀ ملی ایران گفته است:
(تألیف  603 -599ق) در
راوندی دو بار در راحةالصدور
ِ
ِ
شاهنامهها و سردفتر کتابهاست 1.
شاهنامه که ِ
جدید دکتر ســیروس شمیسا دربارۀ
کتاب
«شــاه نامهها» (برگرفته از این جملۀ راحة
زیبای
تعبیر
ِ
ِ
ِ
نام ِ
ِ
الصدور) ِ
ّ
ارجمند آن مجموعه یادداش ـتهای ایشــان در
ف
ِ
اثر پرحجم به نوشــتۀ مول ِ
فردوســی و شــاهنامه اســت .این ِ
ً
شخصی
حاصل دیدگاهها و دریافتهای
تدریس شاهنامه در کالسهای بیرون از دانشگاه و غالبا
سالیان
ِ
ِ
ِ
ِ
ایشــان اســت که گاهی با دیدگاههای متداول و عمومی تفاوت دارد( .ر.ک به :ص  )1این یادداشتها که در

ّ
آیدنلو
سجاد ِ
شاه نامهها؛ سیروس شمیسا؛ تهران:
ِ
انتشارات هرمس ،چاپ ّاول،
.1396

چاپ مسکو به کوشش
اساس شاهنامۀ تصحیح ژول مول نوشته شده بود ،پس از
گذشته بر
ِ
ِ
انتشار شاهنامۀ ِ
ِ
حواشی آن منتقل شده است.
دکتر سعید حمیدیان بر
ِ
طوالنیبــودن ســالهای ّ
ـتردگی متــن و
ــات دکتــر شمیســا در شــاهنامه و حاشیهنویســی بــر آن و نیــز گسـ
تأم ِ
ِ
ِ
ّ
قصد
حاصل تدوین و
موضوعات حماســۀ فردوســی ســبب شــده که
رغم ِ
ِ
تحریر منظ ِم این یادداشــتها ،به ِ
ِ
ِ
ّ
حدود نهصد صفحه شــکل کتاب
رعایت ایجاز و اختصار و اشــاره ،در بیســت فصل و
محق ِق محترم برای
ِ
ِ
فصول این کتاب را برای آشــنایی با ّ
ات محتوای آن میآوریم .1 :برخی از افکار و
عناوین
به خود بگیرد.
کلی ِ
ِ
ِ
موضوعات زیربنایی شــاهنامه  .2بنیادهای اســاطیری شــاهنامه  .3ناخودآ گاه متن  .4گریهآورها  .5زندگی
فردوسی  .6دربارۀ شاهنامه  .7گزارش و ترجمۀ فردوسی  .8ضبطها و نسخههای شاهنامه  .9دینهای کهن
ایران  .10مراســم  .11جادو ،رؤیا ،فال  .12تاریخ ،اســطوره  .13داســتانپردازی در شــاهنامه  .14نشانهشناسی
ادبی  .15ســبک شــاهنامه  .16ضربالمثلها و امثال  .17هنرهای بالغی  .18مشــغولیات  .19با دورنمای
امروز  .20داستانهای شاهنامه.
ّ
ّ
یشــود کتاب
بخش کتاب که هر کدام نیز زیرفصلهای متعددی دارد دانســته م 
با دقت در نامهای بیســت
ِ
ـاهنامهها در بردارندۀ یادداشــتها و مطالب بســیار ّ
متنوعی دربارۀ فردوسی و شاهنامه است و خوانندۀ آن
شـ ِ
ِ
ّ
موضوعات بحثشــده مجموعهای دانشــنامهگونه دربارۀ شــاهنامه به دســت دارد.
لحاظ تعد ِد عناوین و
به
ِ
ِ
ّ
مقوالت ادبی (از جمله:
گون تحقیقات و
ِ
دکتر شمیســا از اســتادان و محققانی هســتند که در حوزههای گونا ِ
شــاهنامه ،مولوی ،حافظّ ،
ادبیات معاصر ،بالغت ،سبکشناســی ،فرهنگنویســی ،تصحیح متن ،ترجمه
ً
وجــود ّ
تنــوع زمینههــای کاری تقریبــا در
و  )...کار کــرده و قلــم زدهانــد و جــزء معــدود کســانی هســتند کــه بــا
ِ

نتهیان ادب فارســی
نــکات تازهای برای هر دو دســته از مبتدیان و ُم
مقاالت ایشــان نکته/
همــۀ کتابهــا و
ِ
ِ
ِ
ً
ّ
جدید ایشــان دربارۀ شــاهنامه نیز اینگونه اســت و در این یادداشتهای مدو ِن
کتاب
ِ
یافت میشــود .طبعا ِ
ّ
ـزاوار درنگ و
فرضیــات و
نهصدصفحــهای اشــارات،
ِ
ســؤاالت نوآورانهای به نظر میرســد کــه برخی از آنها سـ ِ
ّ
ـاه نامهها  -که در بعضی دیگر از کتابهای دکتر شمیســا هم دیده
تعمق اســتّ ،اما ویژگی
کتاب شـ ِ
ِ
نمایان ِ
میشــود  -این اســت که بســیاری از نکات شاید بنا بر ّ
اندازبودن آنها ،سخت کوتاه و
ماهی ِت یادداشت /قلم
ِ
ّ
اشــارهوار طرح شــده است ،در حالی که اگر محق ِق تیزبین آن موضوعات را بسط میدادند و با عرضۀ قراین و
ّ .1
محمدعلی بن سلیمان راوندی ،راحةالصدور ،ص  59و .357
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همانهاش و یسودرف ۀرابرد ییاه تشاددای

ّ
ارجاعات الزم بحث میکردند ،چه بسا مقالهای محققانه
شواهد و
ِ
ّ
خواننــدگان متخصص را به نتایج
یــا فصلی مســتند فراهم میآمد و
ِ
ِ
روشنتری میرساند.

دسترسی نداشتند فرزند را به پدر دیگری میدادند
که بزرگ شود؛ چنانکه سیاوش را رستم بزرگ کرد.
(ص  )41

ـاه نامهها مهر ماه  1391و زمان انتشــارش
پیشــگفتار
تاریخ
کتاب شـ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
تابســتان  1396است و این نشــان میدهد که دکتر شمیسا احتماال
ِ
ّ
نهایــی
تنظیــم
بازبینــی مکــرر و
مشــغول
در ایــن فاصلــۀ پنجســاله
ِ
ِ
ِ
ِ

نقش
اشــخاص دیگر) را میتوان از
ِ
منظر دیگری نیز تحلیل کرد و آن ِ
ِ
منظور
کودکان شــاهزاده و پهلواننژاد به
دایگــی پهلوانان بــزرگ برای
ِ
ِ
ِ

جسمی الزم
توان
امیدوار و آرزومند اســت که ِ
خود ایشــان سالمت و ِ
ِ

سفارش او تربیت میکند 4و
ســیاوش ،بهمن پسر اســفندیار را هم به
ِ
ً
ّ
ّ
حتــی از بیتی از دیــوان فرخی و بهمننامه چنیــن برمیآید که ظاهرا

یادداشــتهای خویــش بودهانــد .نگارنــده بــا اعتقــاد و احترامی که
ّ
های دکتر شمیســا دارد ،بســیار
بــه دانش ،حــد ِت ذهــن و نکتهیابی ِ
روحی کاملی داشــته باشــند و بتوانند بعضی اشــارات و
آســودگی
و
ِ
ِ
ّ
مقــاالت
قالــب
ات کتابشــان را در چاپهــای بعــدی یــا در
ِ
حدســی ِ
ِ
مستقل با ّ
نیازمند اینگونه نوشتههاست
تأمل ،استناد و تفصیلی که
ِ

به نظر نگارنده این موضوع (پرورش شاهزاده یا پهلوان نزد شخص/

نکــه رســتم غیــر از
آموختـ ِـن آیینهــای رزم و بــزم بــه آنهاســت ،چنا 

اسفندیار هم در سیستان و نزد رستم و زال پرورش یافته بود:
بـ ـ ـ ـ ــه ز یـ ـ ـ ـ ــر بغـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ّـرخ اسـ ـ ـ ـ ــفندیار
بپـ ـ ـ ـ ــرورده و

پی بگیرند و بر نویافتههای شاهنامهشناســی بیفزایند .نگارندۀ این
مطالب
ســطور همواره از همۀ کارهای دکتر شمیســا استفاده کرده و
ِ
کتاب جدیدشــان دربارۀ شــاهنامه نیز با
فراوانی آموخته اســت و در
ِ
پرســشها ،احتماالت و نگاههای نو مواجه شــده کــه هم ّ
تأملانگیز
ّ
متــن حماســۀ ملــی ایران نشــان
شــراف
اســت و ِا
ِ
ِ
کافــی ایشــان را بــر ِ
ً
درســت خودشــان در
میدهــد و هــم تأییــدی بــر ایــن جملــۀ کامــا
ِ
ّ
ّ
پیشــگفتار اســت که «در شــاهنامه گاهی دقت در حد یک مصراع

همچنـ ـ ـ ـ ــان کیخسـ ـ ـ ـ ــرو و اسـ ـ ـ ـ ــفندیار گرد را
رستم دسـ ـ ـ ـ ــتان همیآموخت فرهنگ و ادب

6

میدانیــم که بهــرام گور نیز به گــزارش شــاهنامه و هفتپیکر نظامی
در یمن میبالد.

7

بخش «درآمیختگی تاریخ و افسانه و اسطوره» نوشتهاند :
 .3در
ِ

و یــک کلمــه معنیآفریــن اســت»( .ص  )2پیشــنهادها و نکاتی که

آیــا کــوروش و دار یــوش و امثــال آنــان دروغانــد یــا

هنگام
در ایــن مقالــه آورده خواهــد شــد یادداشــتهایی اســت کــه
ِ
ـاه نامهها نوشــته شــده اســت و اگر دکتر
مطالعــه بــر
کتاب شـ ِ
هامش ِ
ِ
پژوهندگان شاهنامه سزاوار بدانند بدانها
شمیســا و عالقهمندان و
ِ

راســت؟ ا گــر راس ـتاند پس چــرا خبــری از آنان در
شــاهنامه کــه تار یــخ ایران اســت نیســت؟ بدیهی
اســت که ذکر و یاد آنان در شاهنامه هست ،منتها

عنایت خواهند کرد.

ایــن رجــال تاریخی به صــورت رجال اســاطیری یا
افسانهای مطرح شدهاند( .ص  )42

نام «گشتاسپ» را در دو جا «دارای اسب گشنه (گرسنه)»
 .1معنای ِ
نوشــتهاند( .ر.ک بــه :ص  27و  )618تــا جایــی کــه نگارنده بررســی

قدیمی دادهشــده برای این نــام (مانند :دارندۀ
معانی
میان
کــرده در ِ
ِ
ِ

اســب از کار افتــاده ،اســب تنــدرو)
اســب آمــاده،
اســب چمــوش،
ِ
ِ

2

صفــت «گرســنه» بــرای «اســب» دیــده نمیشــود .جدیدتریــن و
ِ
اسب گشاده ،رهاکرده
پذیرفتهشدهترین معنای گشتاسپ« ،دارای ِ
(برای مسابقه)» است.

3

ّ
بحث تعل ِق کودک به خانۀ زن میخوانیم :
پایان ِ
 .2در ِ

گاهی به نظر میرسد (و محتاج به شواهد بیشتری

اســت) کــه اگر خانوادۀ مــادری بیگانه بــود یا به آن
 .2ر.ک به :حســن رضایی باغبیدی« ،گشتاســپ» ،دانشــنامۀ زبان و ادب فارســی ،ج  ،5ص
.501
 .3ر.ک به :همان ،ص .501

90

داشـ ـ ـ ـ ــته بـ ـ ـ ـ ــر

کنـ ـ ـ ـ ــار

5

169

نبود نام شــاهان و سلســلۀ هخامنشــی در شــاهنامه و منابع آن ســه
ِ
ّ
دلیــل دارد .نخســت بیتوجهــی بــه هخامنشــیان در خداینامــۀ
ـدن نام آنها در اوســتا و اعتقاد
پهلــوی
ـبب نیامـ ِ
ِ
عصر ساســانی به سـ ِ
ِ
ّ
8
بــه غیرزرتشــتیبودن یــا حداقــل تســامح دینــی آنهــا .دوم فقــدان
ِ
ّ
نظیر
ـم
ـ
منظ
ـورت
ـ
ص
ـه
ـ
ب
را
ـله
مجموعههایــی کــه اخبــار ایــن سلسـ
ِ
 .4ر.ک به :ابوالقاســم فردوســی ،شاهنامه ،پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق ،ج  ،2صص 193
و  1470 -1456و   198و .1608 -1605  ،199
 .5ایرانشاه بن ابیالخیر ،بهمننامه ،ص  ،451ب .7641
ّ .6فرخی سیستانی ،دیوان ،ص .5
 .7ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،همان ،ج  ،2ص   464 -457و  233 -46؛ نظامی گنجوی،
خمسه ،ص .564
 .8در اینباره ،ر.ک به :ژاله آموزگار« ،تاریخ واقعی و تاریخ روایی» ،زبان ،فرهنگ ،اسطوره ،ص
ّ
 187و 188؛ تورج دریایی« ،تاریخ ملی یا تاریخ کیانی؟ سرشــت تاریخنگاری زردشــتی در
دورۀ ساسانی» ،تاریخ و فرهنگ ساسانی ،ص .79 -63
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خداینامۀ ساســانیان  -تدوین کرده و به یادگار نگه داشــته باشــد.
ســوم ســاختار شــرقی روایتهــای ّملــی  -پهلوانــی و کم ّ
توجهــی بــه
ِ
ِ
ّ
9
ّ
جغرافیایی ایران ،اما دربارۀ
نواحی
های دیگر
شاهان و شــخصیت ِ
ِ
ِ

کســان داســتانهای شــاهنامه بــا شــاهان
انگاری بعضــی
یکســان
ِ
ِ
ً
هخامنشــی (مثــا کیخســرو و کــوروش) بایــد بســیار بســیار احتیاط
درســت علمی این اســت که پارهای مشــابهتهای این
روش
ِ
کرد و ِ
ً
قالب همانندیها بررسی شود ،نه همسان /یک
اشخاص صرفا در ِ
10
سانانگاری.

ً
اتفاقا همان معنای ّاول (بیاســاس و نامنظم دیدن) درســت است؛
زیــرا ایــن بیت از گفتگوی ســرو یمــن با بــزرگان دربارش در بــارۀ پیام
فریدون (خواستگاری از سه دختر سرو برای پسرانش) است و چون
ابیــات قبــل از آن ســران یمــن او را در برابر فریدون به پرخاشــگری
در
ِ
یا زیادهخواهی فرامیخوانند ،او ســخنان آنها را نامنســجم و بیمایه
تشــخیص میدهــد و خود در ادامه به گونهای دیگــر و خردمندانه به
تعبیر
بار دیگر
فرســتادۀ فریدون پاســخ میدهد .در شــاهنامه چند ِ
ِ
ـای «آشــفته ،مبهم و
بــن چیــزی را ندیــدن» و نظایـ ِـر آن در معنـ ِ
«ســر و ِ
14

بیسامان» به کار رفته است.

15

 .4نوشتهاند :
به نظر میرســد که هفتخوان اســفندیار بر مبنای

عنوان «ایزدان گیاهی» میخوانیم :برخی از اسطورهشناســان
 .6زیر
ِ

هفتخوان رستم ساخته شده باشد( .ص  )59

سیاوش را یک ایزد گیاهی میدانند .بیژن هم ممکن است یک ایزد

شناسان ایرانی و اروپایی هم
پیش از ایشان چند ِتن دیگر از شاهنامه
ِ

تقلید داســتان هفتخان رســتم از ِآن رســتم شدهاند 11،ولی
قائل به
ِ
بــا ّ
توجه به اینکه گذشــتن از خطرات برای رســیدن بــه هدفی ّ
معین

گیاهی باشــد که چون یوســف (که او هم خدای بارآوری اســت) در
چاه میافتد( .ص  )72
سرگذشــت ایــزدان نباتــی یــا نمودهــای بشــری آنهــا در روایــات
در
ِ

حماســی هنــد و اروپایی اســت 12،بهتر اســت به جای
یــک بنمایــۀ
ِ

حماســی و اساطیری ویژگیهای مشــترکی هست که آنها را میتوان
ّ
ات مشترک
سرگذشت خدایان گیاهی نامید .این
الگوی
خصوصی ِ
ِ

داســتانی آن بنمایــۀ جهانی در
نمود
و دیگــران همــۀ آنهــا را اصیل و ِ
ِ

اغلب آنها در روایتهای مربوط به بیژن نیســت و تنها
یا
ِ
دســت کم ِ

بودن داستانهای هفتخان رستم ،اسفندیار
بحث دربارۀ تقلیدی ِ
سرگذشــت
روایــات ایرانــی بدانیــم کــه غیــر از رســتم و اســفندیار در
ِ

به قرینۀ زندانیشدن در چاه نمیتوان او را از ایزدان گیاهی دانست.

نگارنــده احتمــال میدهد در شــاهنامه و داســتانهای ایرانی غیر از

بعضی دیگر از یالن ایرانی و غیرایرانی نیز دیده میشود.

13

سیاوش شاید اسفندیار هم از خدایان گیاهی باشد.

16

 .5در توضیح «مانداال» این بیت را آورده:
ِ

 .7معنــای نــام «رســتم» را «از آب برآمــده» نوشــتهاند( ،ر.ک بــه :ص

چــــــــــو بشــــــــــنید از آن نامــــــــــداران ســــــــــخن

 )72ولــی چنیــن معنایــی در اشــتقاقها و معانـ ِـی پیشــنهادی برای

نــــــــــه ســــــــــر دیــــــــــد آن را بــــــــــه گیتی نــــــــــه بن

یشــود و در صورتهای اوســتایی و
نــام جهانپهلوان ایران دیده نم 
ِ

ً
و نوشــتهاند :ظاهرا به نظر میرســد که آن حرفها را بیســر و ته دید
ّ
تفکــر مــا ّ
خطــی و مســتقیم اســت)ّ ،اما عکــس آن مراد
(زیــرا امــروزه

معانی
ایرانی باســتان برای «رســتم» کــه آن را با «آب» پیونــد دادهاند
ِ
ِ
نیرومند مانند رود ،رودخانۀ دالور و تازش رود (کسی که همچون رود

است؛ یعنی مالحظه کرد که آن سخنان کامل و درست و بینقص

میتازد) پیشنهاد شده است.

است( .ص  65و  )66

17

 .8ذیل موضوع «خرقۀ جادویی» و اشاره به اهمیت قبای شاهی در

 .9ر.ک به :احسان یارشاطر« ،چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشی ذکری نیست؟»،
شاهنامهشناسی ،ص .293
 .10در اینبــاره ر.ک بــه :جــال خالقیمطلــق؛ «کیخســرو و کوروش» ،ســخنهای دیرینه ،ص
270 -257؛ همــو« ،برخــی از باورداشــتهای همســان میــان مآخــذ هخامنشــی و روایــات
شاهنامه» ،همانجا ،ص .284 -279
 .11بــرای نمونــه ر.ک بــه :جــال خالقیمطلق« ،حماسهســرای باســتان» ،گل رنجهــای کهن،
ص  20و 21؛ ژورف مارکوارت ،وهرود و ارنگ ،ص 186؛ هانری ماســه ،فردوســی و حماســۀ
ّ
ملــی ایــران ،ص 262؛ کــورت هاینریش هانزن ،شــاهنامۀ فردوســی ،ســاختار و قالب ،ص
.118 -114
 .12در اینباره ر.ک به :الگا دیویدسن ،شاعر و پهلوان در شاهنامه ،ص 200؛ بهمن سرکاراتی،
ّ
شخصیت تاریخی یا اسطورهای؟» ،سایههای شکارشده ،ص .48
«رستم یک
 .13در اینبــاره ر.ک بهّ :
ســجاد آیدنلــو« ،هفتخان پهلوان» ،نیمپختــه ترنج ،ص 185 -182
و .188

نظر ایرانیان ،نمونههای تاریخی آورده شــده اســت( ،ر.ک :ص )93
یشــود به دو
ّامــا چــون موضــوع کتاب ،شــاهنامه اســت پیشــنهاد م 
ِ
شاهد مهم از این متن نیز ّ
تدوین کلیله و
گزارش
در
یکی
شود.
ه
توج
ِ
ِ
ِ
اوراق کلیله
دمنه در روزگار انوشــیروان که برزوی به پاداش
ِ
فرستادن ِ
 .14برای این داستان ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه 55 /1 ،ـ  56و .140 -101
دیــدن بعضــی شــواهد ر.ک بــه :علــی رواقــی ،فرهنــگ شــاهنامه ،ج  ،2ص  1544و
 .15بــرای
ِ
.1545
خدایــان نباتی ر.ک به:
دیــدن هجده ویژگی مشــترک در زندگی
 .16بــرای تفصیــل در اینبــاره و
ِ
ِ
ّ
سجاد آیدنلو« ،اسفندیار ایزدی گیاهی؟» ،نیمپخته ترنج ،ص .289 -251
ّ
ّ
مآخذ این نظریات ر.ک به :سجاد آیدنلو ،دفتر خسروان ،ص  743و .744
 .17برای
ِ
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ّ
از هنــد فقــط جامــۀ شــاه را میخواهد« :جــز از جامۀ شــاه چیــزی نخواســت» ( )3479 /758 /2و در عل ِت
برگزیدن آن از میان آن همه خواسته میگوید :
هر آن کس که او پوشــــــــــش شاه یافت

به بخت و به تخت مه ـ ـ ـ ـــی راه یافت
()3485 /758 /2


نمونۀ دیگر بخشیدن کیخسرو جامههای خویش را به رستم در پایان فرمانروایی است:
همــــــــــه جامههــــــــــای تنش برشــــــــــمرد

نگه کرد یکسـ ـ ـ ـ ــر به رس ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ــپرد
()2837 /903 /1



اینکه پادشاه یا بزرگی لباسهای ویژۀ خویش را به کسی بدهد ،باز گواهیهای دیگری در روایتهای ایرانی
دارد.

18

 .9در بحث «تقابل پدر و پسر» نوشتهاند :
در شاهنامه نیز موارد مبهمی است که میتواند این معنی را برساند که رستم میداند حریف
او پســرش ســهراب اســت .از جمله در داســتان رســتم و اسفندیار آمده اســت که کتایون به
اسفندیار میگوید به جنگ رستم مرو .او کسی است که به پسر خود هم رحم نکرده است:
همانــــــــــا چو ســــــــــهراب دیگر ســـــــ ــوار

نبودسـ ـ ـ ـ ــت جنگـ ـ ـ ـ ــی گـ ـ ـ ـ ــه کارزار

به چنــــــــــگ پدر در به هنــــــــــگام جنگ

بـ ـ ـ ـ ــه آوردگه کشـ ـ ـ ـ ــته شـ ـ ـ ــــد بیدرنگ
(ص )96



ّ
حدود دهۀ پنجاه شمســی به بعد بعضی محققان قراینی نشــان دادهاند که رســتم در رویارویی با سهراب،
از
ِ
بیت مذکور از داســتان
پســر خویش را میشــناخته و آ گاهانه با او پیکار کرده اســت 19،ولی به نظر نگارنده دو ِ
رســتم و اســفندیار نمیتواند از جملۀ این قراین باشــد و از آن هیچ اشــارۀ پوشــیده یا آشــکاری در اینباره به
دســت نمیآیــد .اگــر بخواهیم از داســتان رســتم و اســفندیار شــاهدی برای احتمــال آ گاهی رســتم از ّ
هویت
ِ

خود او محتملتر است:
زبان ِ
سهراب بیاوریم ،این دو بیت از ِ
همــــــــــی از پــــــــــی شــــــــــاه فرزنــــــــــد را

بکشـ ـ ـ ـ ــتم دلیـ ـ ـ ـ ــر خردمنـ ـ ـ ـ ــد را

که گردی چو ســــــــــهراب هرگــــــــــز نبود

بـ ـ ـ ـ ــه زور و بـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــردی و رزمآزمود
( 669 /161 /2و )670


ّ
انگیز مقدمۀ داستان سیاوش:
 .10دربارۀ این بیت معروف و بحث ِ
اگــــــــــر زندگانــــــــــی بــــــــــود دیریـــــ ـ ــاز

بـ ـ ـ ـ ــر این دیـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ّـرم بمـ ـ ـ ـ ــان دراز

نوشــتهاند :دین در شــاهنامه گاهی کیش و مذهب اســت و گاهی راه و رســم و دکتر ســرکاراتی در اینجا راه و
 .18برای نمونه ر.ک به :ایرانشــاه بن ابیالخیر ،کوشنامه ،ص  ،452ب 5748؛ ص  ،541ب 7455؛ ایرانشــاه بن ابیالخیر ،بهمننامه ،ص  ،21ب
73؛ ص  ،439ب 7418؛ فرامرز بن خداداد کاتب ارجانی ،سمک ّ
عیار ،ج  ،1ص 277؛ ج  ،2ص  26و ج  ،4ص .259
 .19بــرای نمونــه ر.ک بــه :جلیل دوســتخواه« ،رســتم و ســهراب فاجعــۀ برخورد آرمــان و عاطفه» ،فرهنــگ و زندگــی ،ص 167 -159؛ مصطفی رحیمی
تــراژدی قــدرت در شــاهنامه ،ص 230 -225؛ غالم ّ
محمــد طاهــری مبارکه؛ «کارزار آ گاهانۀ رســتم» ،آشــنا ،ص 75 -69؛ مهــدی قریب« ،غمنامۀ
رستم و سهراب ّ
تضاد عشق با حماسه» ،بازخوانی شاهنامه ،ص .38 -9
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رســم را درســت میداندّ ،اما اگر مذهب باشــد مقصود او کدام مذهب است که ّ
خرم است؟ برخی گفتهاند:
خرمدین باشــدّ .
شــاید مــراد ّ
خرمدینان ،مزدکیان دورۀ اســامی بودند .بــه هر حال نباید انگیزۀ فردوســی را در
زندهکردن فرهنگ و آیین نیاکان نادیده گرفت( .ص  )139
ً
در اینجا «دین» قطعا هیچ ربطی به «مذهب» ندارد و مراد از آن چنانکه مرحوم دکتر سرکاراتی نوشتهاند« :راه
ّ
طولی بیتهای این بخش (مقدمۀ داســتان ســیاوش)
محور
دلیل این اســتنباط ،موضوع و
ِ
ِ
و روش» اســتِ .
یافتن عمر
است که در آن سخنی از «دین و مذهب» فردوسی نیست و او از شاهنامهسرایی خویش و آرزوی ِ
ّ
«کار فرخندۀ
کافی برای بهپایان
ِ
رســاندن این کار بزرگ ســخن گفته اســت و منظورش از «دین خرم» بیتردید ِ
نظم شاهنامه» است.
ُ
نقل هــزار و چند بیت دقیقی در شــاهنامه بر ســخن او خــرده گرفته و نظم
 .11میدانیــم کــه فردوســی هنــگام ِ

سرمشــق فردوســی نیز بوده «بســیار
دقیقــی را سســت خوانــده اســت .بــه نظــر دکتر شمیســا ابیات دقیقــی که
ِ
ّ ً
نقد
بلند» اســت و انتقاد فردوســی از او «مســلما جنبۀ احتیاطی داشته» و برخی ادبای معاصر هم فریفتۀ این ِ
مصلحتی فردوســی شــده و اشــعار دقیقی را نااســتوار دانســتهاند (ر.ک به :ص  224 ،143و  .)225در اینکه
ِ
َ
خود حکیم طوس هم به این نکته
و
نیســت
تردیدی
هیچ
بوده
فردوســی
پیشــگام
ــرایی
س
ه
شاهنام
در
دقیقی
ِ

بیت بازماندۀ دقیقی را دقیق و بیتبهبیت بررسی بکنیم خواهیم
تصریح کرده است 20،ولی اگر هزار و چند ِ
دید که داوری فردوســی نادرســت نیســت و شــیوۀ سخن َســرایی او در مقایســه با ســبک فردوسی ضعفها و
ً
ّ
انصافا فروتر است .دکتر خالقیمطلق در مقالهای ّ
مفصل و محققانه این کار را انجام
ناهموار یهایی دارد و
شعر دو شاعر میتوان به آن مراجعه کرد.
دادهاند که برای آ گاهی از تفاوتهای ِ

21

نقل ابیات دقیقی و بازگشت به سخن خویش میگوید:
 .12فردوسی پس از ِ
پایان ِ
چو این نامــــــــــه افتاد در دســــــــــت من

به ماهی گراینده شــــــــــد شســـ ـ ـ ــت من
()1029 /80 /2



ّ
محقق گرامی در این بیت «ماهی» را در دو جا استعاره از «قلم» دانسته و بیت را چنین معنا کردهاند:
چــون کتــاب دقیقی در دســت من افتاد من هم دســت به قلم بــردم( .ص  144و نیز ر.ک به:
ص )742
ُّ
ترکیب «شست (دام ،قلب) کسی
معنای معروف و اصلی ،و
پیشنهاد میشود «ماهی» را در اینجا در همان
ِ
ِ

صورت
بــه ماهــی گراینــده شــدن» را روی هــم کنایــه از «کامیابی و رســیدن به مقصــود» بدانیم .این کنایــه به
ِ
«شست کسی به کام نهنگان رسیدن» هم در شاهنامه به کار رفته است 22.بر این اساس فردوسی در آن بیت
ِ
میگوید :هنگامی که ابیات دقیقی به دستم رسید ،من به مقصود خویش  -که یافتن آن بیتها و آوردنشان
در منظومۀ خودم بود  -رسیدم.
ّ
 .13حکیم طوس در مقدمۀ داستان رستم و شغاد میگوید:
یکــــــــــی پیــــــــــر ِبد نامــــــــــش آزاد ســــــــــرو

که بــــــــــا احمد ســــــــــهل بودی بـ ـ ـ ـ ــه مرو

 ...کجــــــــــا نامۀ خســــــــــروان داشــــــــــتی

تــــــــــن و پیکــــــــــر پهلــــــــــوان داشـ ـ ـ ـ ــتی

َ َ
نشاند ا َبر گاه بر ()1043 /80 /2
که شاهی
		
 .20هم او بود گوینده را راهبر
 .21ر.ک به :جالل خالقیمطلق« ،نگاهی به هزار بیت دقیقی و سنجشی با سخن فردوسی» ،سخنهای دیرینه ،ص .406 -329
 .22ر.ک به :علی رواقی ،فرهنگ شاهنامه ،ج  ،2ص .1610
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 ...بگویــــــــــم کنــــــــــون آنــــــــــچ ازو یافتــــــــــم

و هــم آفرینــش بــر حســب عقایــد غیراســامی مطــرح شــده اســت :ز

ســــــــــخن را یــــــــــک انــــــــــدر دگــــــــــر بافتــــــــــم

یاقوت ســرخ اســت چــرخ کبود /نه از آب و گرد و نــه از باد و دود .در

( 3 ،1 /203 /2و )5

مینوی خرد آمده اســت که آســمان از الماس ســاخته شــده اســت.



رفتن فردوسی
دکتر شمیسا بر اساس این بیتها چند بار از
ِ
احتمال ِ

بــه مــرو و دیدار با آزاد ســرو و شــنیدن داســتان رســتم و شــغاد از وی
ً
ســخن گفتهانــد( .ر.ک بــه :ص  199 ،151 ،144و  )208ظاهــرا ایــن

گمان را نخســتین بار مرحوم شــیرانی پیش کشیدهاند 23،ولی بر پایۀ
دو قرینه پذیرفتنی نیست .یکی اینکه آزاد سرو چنانکه فردوسی هم
حمایت احمد ســهل بوده و چون احمد ســهل در ســال
تحت
ِ
گفته ِ
( 307ق) گرفتار میشــود و در زندان میمیرد ،بســیار بعید مینماید
حدود هفتاد ســال بعد زنــده بوده و فردوســی او را دیده
کــه آزاد ســرو
ِ
ســرایی
باشــد و محتملتــر ایــن اســت کــه او در ســالهای شاهنامه
ِ
ً
فردوســی درگذشــته بوده اســت .ثانیا شــباهتهای داســتان رســتم
و شــغاد در شــاهنامۀ فردوســی و غــرر اخبــار ثعالبــی نشــان میدهد
گزارش ایــن روایت یک
کــه بــه احتمــال فراوان منبــع این دو متــن در
ِ
ِ
مطلب مربــوط به
لــذا
بــوده،
)
ـوری
ـ
ص
ابومن
کتــاب (یعنــی شــاهنامۀ
ِ
ّ
نان شــاهنامۀ
نقــل داســتان از کتــاب آزاد ســرو از زبــان راویــان و مدو ِ

حدیثــی از پیامبــر اســام(ص) روایت شــده کــه «العرش ِمــن یاقوته
ً
26
بیت فردوسی احتماال ناظر بر آن است.
الحمرا» و مصراع
نخست ِ
ِ
ِ
ـامی دیباچــۀ
ـ
س
ا
ـارات
ـ
ش
ا
از
ـد
ـ
ی
با
ـم
ـ
ه
را
ـت
ـ
ی
ب
ـن
ـ
ی
ا
ـورت
در ایــن صـ
ِ
ِ
شاهنامه دانست.
 .16در بخــش «فردوســی شــیعه» نوشــتهاند :ربیــع َســرایندۀ منظومۀ
علینامه «به فردوســی میگوید :تو که شــیعه بودی از تو بعید بود که
بــه پیامبــر بیاعتنا باشــی»( .ص  )149در علینامــه چنین نکتهای
مذهبی فردوسی نیســت .ربیع در منظومۀ خویش
و اشــاره به شــیعه
ِ

ـام
چنــد بــار شــاهنامه را به لحـ ِ
ـاظ محتـ ِ
ـوای غیردینی و پیش از اسـ ِ
آن نقــد کــرده 27و یک بار هم به نقش ّکرامیان در برانگیختن محمود
برای صدور فرمان نظم شاهنامه به فردوسی اشاره کرده است.

28

 .17نظامی عروضی در گزارش احوال فردوســی نوشته است که پس

ابومنصــوری اســت کــه از کتــاب او اســتفاده کردهاند ،نه بــه معنای

دادن پاداش به
از تقدیـ ِـم شــاهنامه بــه دربار محمــود و تصمیم بــرای ِ
ّ
حکیم ،مخالفان به استناد بیتهایی از مقدمۀ شاهنامه ،فردوسی
را رافضــی ّ
معرفــی کردند و گفتند پنجاههزار درم صله برای او بســیار
ّ
متعصــب بــود در او ایــن تخلیــط
اســت و «ســلطان محمــود مــردی

(ص  )318در اینباره باید ّ
توجه داشت که در زمان فردوسی و منابع

ـت «تخلیط» نوشــتهاند« :چــرا تخلیط؟
بــا علــی  )...و تأ کیــد بــر لغـ ِ
ّ
واقعیــت نبــود؟» (ص  )150در اینجــا «تخلیــط» بــه معنــای
مگــر

خود فردوسی از این شخص.
نقل
شفاهی ِ
ِ
ِ

24

 .14یکجا «مازندران» مذکور در داســتان هفتخان« ،هندوستان»
مازنــدران شــمال ایران
(ر.ک بــه :ص  )147و در جــای دیگــر همــان
ِ
ّ
معرفی شده که «فردوسی  ...در خراسان در مجاورت آن میزیست».

تاریخی آن دوره منطقۀ شــمال ایران «مازندران»
ادبی ،جغرافیایی و
ِ

نــام نداشــت و آنجــا را «طبرســتان» مینامیدند .در روزگار فردوســی
مازنــدران بــر دو منطقــه در بیــرون از ایــران اطــاق میشــد .یکــی در
حدود شــام و یمن یا در
مشــرق و حدود هند و دیگری در مغرب و در
ِ
ّ
مازنــدران هفتخان
جنوب مصر .بــا اینکه برخی محققان
آفریقــا و
ِ
ِ
ً
اطراف هندوســتان دانســتهاند ،ظاهــرا محتملتر این
را در مشــرق و
ِ
مازندران مغرب بدانیم.
است که آن را
ِ

25

ّ
 .15نوشتهاند :در مقدمۀ شاهنامه هم مدح پیامبر اسالم آمده است
 .23ر.ک بــه :حافــظ محمــود خــان شــیرانی« ،فردوســی شــاعر جاودانــۀ ایــران» ،در شــناخت
فردوسی ،ص  25و .26
 .24نیز ر.ک به :جالل خالقیمطلق« ،از شــاهنامه تا خداینامه» ،نامۀ ایران باســتان ،ص 31
و 32؛ ابوالفضل خطیبی« ،آزاد سرو» ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،ج  ،1ص .51 -49
 .25در اینبــاره ر.ک بــه :حســین کریمــان ،پژوهشــی در شــاهنامه ،ص 198 -168؛ جــال
متینی« ،مازندران در جنگهای کیکاووس و رستم با دیوان» ،ایراننامه ،ص 638 -611؛
علیقلی محمودی بختیاریف «مازندران یا یمن؟» ،هنر و مردم ،ص .27 -20

94

(ص )148
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بگرفــت» 29.دکتــر شمیســا با ّ
توجــه به آن ابیــات (پیمبر بــدو اندرون

«ســخن دروغ» و نادرستبودن رفض ّ
(تشیع) فردوسی نیست ،بلکه
«تخلیط» یعنی «فسادانگیختن و دشمنیکردن» و منظور این است
منازعان فردوســی برای دشــمنیکردن با او و برگرداندن نظر
قصد
که ِ
ِ
ّ
ابیات دال بر مذهب
محمود نســبت به شــاعر و اثرش  -با اســتناد با ِ
ّ
فردوسی  -موثر واقع شد.
بحث «فردوســی شــیعه» نوشــتهاند :خود فردوســی در
 .18در
همان ِ
ِ
هجونامــه گو یــد :مــرا غمــز کردنــد کان پر (بد) ســخن /به مهــر نبی و
علی شد کهن؛ چرا غمز؟ غمز به معنی سخنچینی و پروندهسازی
 .26ر.ک بــه :علی ابوالحســنی ،بوســه بر خــاک پی حیــدر ،ص 171 -169؛ عطاهلل مهاجرانی،
حماسۀ فردوسی ،ص .135 -133
دیــدن یادکردهــای او ر.ک بــه :ربیــع ،علینامــه ،ص  ،5ب  94و 95؛ ص  135و
 .27بــرای
ِ
 ،1365ب 2992 -2977؛ ص  ،303ب  6758و .6759
سرگذشت فردوسی ر.ک بهّ :
سجاد آیدنلو ،دفتر خسروان،
 .28برای بحث دربارۀ این افسانه از
ِ
ص .267 -262
 .29نظامی عروضی ،چهار مقاله ،ص .79
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ٌ
است مگر واقعا شیعه نبود؟ (ص  )150

مذهبی حکیم باشــد .ســوم اینکه فردوســی بــرای امام
عالیــق
بــرای
ِ
ِ

اصالت
چنانکه اشــاره کردهاند این بیت از هجونامه اســت و چون
ِ
ً
ابیــات آن از زبــان فردوســی تقریبــا بهطــور کامل
صــدور
هجونامــه و
ِ
ِ
مباحــث مربــوط به فردوســی و شــاهنامه،
مــردود اســت 30،نبایــد در
ِ
ابیات آن را مستند بحث و نتیجهگیری قرار داد.
ِ

لقــب «وصی» را بــه کار برده 34و این اصطالحی اســت که
علــی(ع) ِ
در میان شــیعیان (هم دوازدهامامی و هم اســماعیلی) تداول داشته

است.
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 .21در ضمن همان بحث مذهب فردوسی نوشتهاندّ :
البته فردوسی
ِ
ِ
چند بیت در باب حضرت علی و خلفای راشدین دارد که در نسخ

ّ
«تشــیع فردوســی» میخوانیــم ... :در مازندران
 .19در ادامــۀ موضوع
ِ
هم گرایش عمده به ّ
تشــیع بود و شاید گریختن فردوسی به مازندران

مختلف مختلف است( .ص  )154

در ارتباط با همین عامل باشد( .ص  )151

ستایش خلفا این چهار بیت است:
ابیات
منظور از
ِ
ِ

گریختــن فردوســی بــه مازندران از افســانههای سرگذشــت
ماجــرای
ِ

اوست که نخستین بار در چهارمقالۀ نظامی عروضی آمده و بعد در
ّ
ّ
(مانند مقدمۀ شــاهنامۀ نســخۀ فلورانس و مقدمۀ
برخی منابع دیگر
ِ
ِ
ّ
سندیت تاریخی ندارد و نباید به
بایســنقری) تکرار شده است ،ولی
آن استناد کرد.

کــــــــــه خورشـ ـ ـ ـ ــید بعـ ـ ـ ـ ــد از رسـ ـ ـ ـ ــوالن مـ ـ ـ ـ ــه
نتابیـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــر کـ ـ ـ ـ ــس ز بوبکـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــه
عمــــــــــر

کـ ـ ـ ـ ــرد

اسـ ـ ـ ـ ــام

را

آشـ ـ ـ ـ ــکار

بیاراســـــ ـ ــت گیتـ ـ ـ ـ ــی چـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــاغ بهـ ـ ـ ـ ــار
پــــــــــس از هـ ـ ـ ـ ــردوان بـ ـ ـ ـ ــود عثمـ ـ ـ ـ ــان گزیـ ـ ـ ـ ــن

بخش «فردوســی شــیعه» (ص  )156 -149ابیاتی از شاهنامه
 .20در
ِ

مبنای بحث قرار گرفته و ســرانجام این نتیجه حاصل شــده اســت
کــه «فردوســی اگــر هــم شــیعه بــود ،شــیعۀ کامــل نبــود»( .ص )155
ترشدن این موضوع و رسیدن
پیشنهاد میشود برای روشنتر و جامع
ِ
ّ
به دریافتی دقیقتر ،به ســه نکتۀ دیگر از ابیات فردوســی توجه شود.

مشــهور« :بر ایــن زادم و هم بر این بگــذرم /چنان دان
نخســت بیــت
ِ
ّ
کــه خــاک پی حیدرم» ( )104 /5 /1که آشــکار و با قاطعیت گرایش
مذهبــی فردوســی را نشــان میدهــد و بــا اینکــه در شــاهنامۀ چــاپ
ّ
اصالت آن هیچ
داخل قل ِب تردید آمده اســت ،در
مســکو در دو جا
ِ
ِ
خــود دکتر شمیســا هــم اشــاره کردهاند،
تردیــدی نیســت و چنانکــه ِ

خداونـــــــ ــد شـ ـ ـ ـ ــرم و خداونـ ـ ـ ـ ــد دیـ ـ ـ ـ ــن
چهــــــــــارم علـ ـ ـ ـ ــی بـ ـ ـ ـ ــود جفـ ـ ـ ـ ــت بتـ ـ ـ ـ ــول
کــــــــــه او را بهخوبـ ـ ـ ـ ــی سـ ـ ـ ـ ــتاید رسـ ـ ـ ـ ــول

36

ایــن بیتهــا بــا اینکــه در بیشــتر نســخ شــاهنامه آمــده و مشــهور نیز
ِ
ّ
دالیل متعــد ِد متنی و برو نمتنی ســرودۀ فردوســی
اســاس
هســت بر
ِ
ِ
37
نیست و از قدیمیترین و معروفترین افزودههای شاهنامه است
که نباید مبنای استنتاج دربارۀ مذهب فردوسی باشد.
نقل این دو بیت:
 .22در دو جا پس از ِ

«چنــــــــــان نامـ ـ ـ ـ ــور گـ ـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ــد از انجمـ ـ ـ ـ ــن

بودن این بیت بحث کرده
نگارنده در مقالهای مستقل دربارۀ اصلی ِ
ً
اســت 31.ثانیا فردوســی در چند بیتی که جهان را به دریا و فرقههای

چــــــــــو در بـ ـ ـ ـ ــاغ سـ ـ ـ ـ ــرو سـ ـ ـ ـ ــهی از چمـ ـ ـ ـ ــن

حامل پیامبر(ص) و امام
کشــتی
مذهبی را به کشــتی تشــبیه کرده،
ِ
ِ

نــــــــــه زو زنـ ـ ـ ـ ــده بینـ ـ ـ ـ ــم نـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــرده نشـ ـ ـ ـ ــان

خواستاران
علی(ع) را شاخصتر از دیگر کشتیها دانسته است که
ِ
رســتگاری آن جهانی باید در آن پناه بگیرند 32.این ابیات ناظر بر دو
ِ

بــــــــــه دسـ ـ ـ ـ ــت نهنـ ـ ـ ـ ــگان مردمکشـ ـ ـ ـ ــان» ،

.34
ّ
محمد بدو اندرون با علی	 همان اهل بیت نبی و وصی
		
گواه دیگری
حدیــث
معروف «ســفینه» و «تفرقه» اســت 33و میتواند ِ
ِ
ِ
اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وصی گیر جای
		
 ( 102 /5 /1و )103
 .35در اینبــاره ر.ک بــه :ابوالفضل خطیبی« ،گرایش مذهبی فردوســیّ ،
تعصب یا تســاهل؟»،
 .30در اینبــاره ر.ک بــه :ابوالفضــل خطیبــی ،آیا فردوســی محمــود غزنوی را هجــو گفت؟ ص
سرو رشید ،ص .289
.70 -28
 .31ر.ک بــهّ :
ســجاد آیدنلو؛ «اثبــات یکی از بدیهیات شاهنامهشناســی» ،کتاب ماه ّ
 .36ر.ک به :ابوالقاســم فردوسی ،شــاهنامه ،تصحیح دکتر جالل خالقیمطلق و همکاران،ج
ادبیات،
 ،1ص  ،10زیرنویس .3
ص .10 -7
بودن ایــن ابیات ر.ک به :علی ابوالحســنی ،بوســه بر خاک پی
دیــدن
بــرای
.37
:

آمده
هم
مسکو
چاپ
در
که
هاست
ت
بی
این
 .32منظور
دالیــل الحاقی ِ
ِ
ِ
حیــدر ،ص 518 -465؛ جــال خالقیمطلــق؛ ّ
«معرفــی قطعــات الحاقــی شــاهنامه» ،گل
خردمند گیتی چو دریا نهاد برانگیخته موج از او تند باد
		
رنجهای کهن ،ص 132 -129؛ همو ،یادداش ـتهای شــاهنامه ،بخش یکم ،ص  18و 19؛
چو هفتاد کشتی بر او ساخته ...
جلیل دوســتخواه« ،رهنمودی دیگر به افزودگی چهار بیت در دیباچۀ شــاهنامه» ،حماســۀ
 .33دربارۀ این دو حدیث ر.ک به :محمود امیدســاالر« ،بعضی احادیث نبوی در شــاهنامه»،
ایران یادمانی از فراسوی هزارهها ،ص .119 -113
جستارهای شاهنامهشناسی و مباحث ادبی ،ص .111 -108
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آنها را دربارۀ ابومنصور سپهســاالر خراســان دانســتهاند که در سال  400به دست محمود کشته شد (ر.ک :ص
ـتایش امیرک منصور اســت و منظور از او چنانکه
بخش سـ
 162و  .)207ایــن دو بیــت از دیباچۀ شــاهنامه و
ِ
ِ
ّ
ّ
سپهساالری خراسان به
ـیدن
محققان نشــان دادهاند ،منصور پســر محمد بن عبدالرزاق اســت که پس از رسـ ِ
ِ
تاش به او میپیوندد و در کنار او با سیمجوریان پیکار میکند و در نبردی که هفتم شعبان سال  377روی
ً
38
وارد بخارا میکنند و ظاهرا در زندان بخارا کشته میشود.
میدهد گرفتار میشود و او را سوار بر گاو ِ
 .23فردوسی در پایان پادشاهی شاپور ذواال کتاف گفته است:
چــــــــــو آدینــــــــــه هرمــــــــــزد بهمــــــــــن بود

بـ ـ ـ ـ ــر ایـ ـ ـ ـ ــن کار فـ ـ ـ ـ ـ ّـرخ نشـ ـ ـ ـ ــیمن بود

می لعــــــــــل پیــــــــــش آورم هاشــــــــــمی

ز ّ
خمـ ـ ـ ـ ــی کـ ـ ـ ـ ــه هرگز نگیـ ـ ـ ـ ــرد کمی

چو شســت و ســه شــد ســال شــد گوش کر

ز بیشـ ـ ـ ـ ــی چرا جو یـ ـ ـ ـ ــم آییـ ـ ـ ـ ــن و فر

دکتر شمیسا بر اساس این سه بیت نوشتهاند :
یعنــی در روز جمعــه ّاول بهمــن ایــن داســتان تمام شــد و دیگر وقت اســتراحت اســت .این
داستان را در سال  392ق تمام کرده است( .ص )163
سال 392ق یکی از ّ
نظریاتی است که دربارۀ این ابیات مطرح شده است 39و در کنار آن دیدگاههای دیگری
هــم بــرای ســالی که در زمان زندگی فردوســی یکــم بهمن در آن با جمعــه مقارن بوده هســت؛ از جمله مرحوم
دکتر شاپورشــهبازی آن را در ســال  371یزدگردی (1003م) دانستهاند 40.طبق گاهنامۀ تطبیقی مرحوم استاد
ّ
محققان به نهم ربیع ّ
42
االول سال  393ق رسیدهاند.
بیرشک این روز در سال  387ق بوده است 41و یکی از
کاربــرد اصطــاح «تاریخ دهقــان» در شــاهنامه به چند بیــت الحاقی
 .24در بخــش «تقویــم زردشــتی» بــرای
ِ
ِ
استناد شده است:
چو شــــــــــد اســــــــــپری داســــــــــتان بزرگ

سـ ـ ـ ـ ــخنهای آن خسـ ـ ـ ـ ــروان سـ ـ ـ ـ ــترگ

به روز ســــــــــوم شــــــــــنبدی چاشــــــــــتگاه

شـ ـ ـ ـ ــده پنـ ـ ـ ـ ــج ره پنـ ـ ـ ـ ــج روزان ز ماه

 ...ز تاریــــــــــخ دهقــــــــــان بگویمت نیز

از اندیشـ ـ ـ ـ ــه دل را بشـ ـ ـ ـ ــویمت نیـ ـ ـ ـ ــز»
(ص )163



طبق آنها ســال 389ق را هم برای پایان یکی از تدوینهای شــاهنامه
ایــن بیتهــا  -کــه بعضی پژوهشــگران ِ
ّ
کتابت
کاتب نسخهای از شاهنامه به تاریخ
استخراج کردهاند  -سرودۀ فردوسی نیست ،بلکه موخرۀ
ِ
منظوم ِ
ِ
ِ
689ق است که به واسطۀ دستنویسی از سال  779به نسخۀ بریتانیا (891ق) راه یافته و در یکی از ابیات
آن (اگر سال نیز آرزو آمده است /نهم سال و هشتاد با ششصد است) واژۀ «ششصد» به «سیصد» تغییر یافته
و بیتها از فردوسی دانسته شده است.

43

 .38بــرای آ گاهــی بیشــتر ر.ک بــه :جــال خالقیمطلــق« ،یکــی مهتری بود گردنفــراز» ،ســخنهای دیرینــه ،ص 73 -59؛ همو« ،جوان بــود و از گوهر
محمد محیط طباطبایی« ،ابومنصور ّ
سیدی ،سرایندۀ کاخ نظم بلند ،ص  55 -41و 77 -60؛ ّ
پهلوان» ،همانجا ،ص 92 -75؛ مهدی ّ
محمد
بانی نظم شاهنامه» ،فردوسی و شاهنامه ،ص .223 -213
 .39ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،تصحیح مصطفی جیحونی ،کتاب صفر ،ص .36
 .40ر.ک به :علیرضا شاپورشهبازی« ،زادروز فردوسی» ،ایرانشناسی ،ص .274
 .41ر.ک به :احمد بیرشــک ،گاهنامۀ تطبیقی ســه هزار ســاله ،ص  95و نیز،ر.ک بهّ :
ســجاد آیدنلو« ،چو آدینه هرمزد بهمن بود  ،»...جســتارهای ادبی،
ص .10
 .42ر.ک به :اکبر نحوی« ،آدینه هرمزد بهمن (بررسی گاهشماری بیتی از شاهنامه)» ،نامۀ فرهنگستان ،ص  183و .184
 .43ر.ک به :جالل خالقیمطلق ،گفتاری در شیوۀ تصحیح شاهنامه و ّ
معرفی دستنویسها ،ص .33 -30

96

169

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

همانهاش و یسودرف ۀرابرد ییاه تشاددای

 .25در بخــش «آشــنایی بــا پهلــوی» پــس از نقــل ابیــات مربوط به مهربان دوســتی که نســخهای از شــاهنامۀ
بیت آن بخش«:گشــادهزبان و جوانیت هست/ســخن گفتن
ابومنصوری را به فردوســی میدهد ،دربارۀ این ِ
پهلوانیت هست» نوشتهاند :
ً
معموال ســخن گفتن پهلوانی را ســخن گفتن حماســی معنی کردهاند .فردوسی در سال 370
ً
شروع به سرودن شاهنامه کرد ،لذا دو اشکال مطرح میشودّ .اوال فردوسی در این زمان حدود 40
ً
سال داشت و جوان نبود و ثانیا هنوز شاهنامه را آغاز نکرده بود که به اسلوب حماسی معروف
شده باشد ،مگر آنکه بگوییم به صورت پراکنده داستانهایی را منظوم کرده بود .به نظر من اگر
کسی در اینجا هم پهلوانی را زبان پهلوی در نظر بگیرد بالاشکال است( .ص ) 173
اگــر «پهلوانــی» را در اینجــا «زبان پهلوی» بدانیم ،بیت معنای درســتی نخواهد داشــت؛ ز یــرا در این صورت
دوست فردوسی به او میگوید تو میتوانی به زبان پهلوی سخن بگویی ،در حالی که فردوسی اگر هم با زبان
ِ
ّ ّ
حد تکلم یا نوشــتن به این زبان نبوده اســت .از اینرو همان معنای «فارســی
پهلوی آشــنایی داشــته هرگز در ِ
نظر ایشان نیز با
دری کهن» یا «شیوۀ پهلوانی» که خودشان هم اشاره کردهاند درست است و
ِ
ِ
اشکاالت مورد ِ

حدود چهلسالگی به منظور تشویق و انگیزهیابی
این دو معنا رفع میشود« .جوان» خواندهشدن فردوسی در
ِ
دوست اوست و «سخن گفتن پهلوانی»
طوالنی شاهنامه َسرایی از سوی مهربان
کار سنگین و
ِ
آغاز ِ
وی برای ِ
ِ
ّ
احتمال فراوان
روایات حماســی» چنانکه توجه کردهاند ناظر بر داســتانهایی اســت که او به
به معنای «نظم
ِ
ِ
رسمی سرایش شاهنامه به نظم کشیده بود.
آغاز
پیش از ِ
ِ
ّ
 .26محقــق ارجمنــد بــر پایۀ این بیت از داســتان اســکندر و آب حیات در شــرفنامۀ نظامــی«:در این فصل
ّفرخ ز نو تا کهن/ز تاریخ دهقان ســرایم ســخن» معتقدند نظامی «به شــاهنامه هم تاریخ دهقان میگوید  ...؛
زیرا تاریخ یافتن آب حیات را بنا به روایت شاهنامه شرح میدهد( .ص  )175در این بیت چنانکه بعضی
ایرانی
گزارش
شــارحان اســکندرنامه هم نوشــتهاند «دهقان» به معنای «ایرانی» 44و منظور از «تاریخ دهقان»
ِ
ِ
ِ
روایت شــاهنامه نیســت؛ زیرا در ّ
جزئیات با آن تفاوتهایی دارد و
داســتان آب زندگانی اســت .این گزارش
ِ
ِ
ایرانی داستان اسکندر و آب حیات را از شاهنامه نقل کرده است.
روایت
نمیتوان گفت نظامی
ِ
ِ
ّ
 .27نوشــتهاند« :در مقدمــۀ داســتان بیــژن و منیژه نکتهای که جلب نظر میکند این اســت که یار او (همســر
ً
یا کنیز) از کتابخانۀ فردوســی ظاهرا یک متن پهلوی میآورد و میخواند .ماگالی تودوآ میگوید فردوســی که
دربــهدر دنبــال منابع بوده اســت ،چگونــه از وجود آن کتاب در خانۀ خود بیخبر بوده اســت؟ من برعکس او
ً
ّ
میگویــم اصــا چرا در کتابخانۀ او متنی به زبان پهلوی بوده اســت» (ص  .)178دربارۀ مقدمۀ داســتان بیژن
ً
حتمــا باید به این نکته ّ
توجه داشــت که با ّ
گزارش
قطعیــت نمیتوان
و منیــژه و اســتنباطهای گونا گــون از آن
ِ
ً
ً
ّ
45
تصویرسازی شاعر باشد.
این مقدمه را لزوما واقعی /تاریخی دانست و احتمال دارد صرفا خیالپردازی و
ِ
ّ
 .28در این بیت از مقدمۀ داستان رستم و اسفندیار:
نگــــــــــه ســــــــــحرگاه تــــــــــا بشــــــــــنوی

ز بلبــــــــــل ســــــــــخن گفتــــــــــن پهلوی

انتساب «سخن گفتن پهلوی» به «بلبل» نوشتهاند :
دربارۀ
ِ
ً
وجه شبه ظاهرا گنگبودن پیام یا کهنبودن پیام یا محزونبودن آن است( .ص  )178
 .44ر.ک به :نظامی گنجوی ،شرفنامه ،تصحیح دکتر برات زنجانی ،ص .582
 .45در اینباره ر.ک بهّ :
محمدعلی اسالمی ندوشن ،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه ،ص 54؛ ابوالفضل خطیبی« ،بیژن و منیژه» ،دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی ،ج  ،13ص .407
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ً
ظاهــرا رود مــراد اســتّ ،امــا کــدام رود را میگوید؟

بار دیگر نیــز نغمۀ بلبل
در ادب فارســی غیــر از ِ
بیــت شــاهنامه چند ِ
بــه خوانــدن بــه زبــان پهلوی یا زمزمۀ موبدان تشــبیه شــده اســت 46و
ً
ایــن محتمــا از آن روی بوده که چهچۀ بلبل را به آهنگ و شــیوهای
میدانستند که موبدان زرتشتی اوستا ،زند و دعاهای دین خویش را
شــبه این همانندی
به آن
وجه ِ
صورت ملحون میخواندهاند 47،لذا ِ
ِ
گفتن پهلوی) آهنگین و دلنوازبودن است.
(نغمۀ بلبل به سخن ِ
 .29در بخش «عربســتیزی فردوســی» میخوانیم :خســرو پرویز که

نام رودی خاص در منطقۀ زندگی
در اینجا الزم نیست در ِ
پی ِ
یافتن ِ

ـدن
ـت ِ
فردوســی باشــیم و منظــور از مصــراع نخسـ ِ
بیت دوم فراگیرشـ ِ
برف سنگین و پوشاندن همهجا ّ
(اعم از رود و صحرا و باغ) است.
 .31در مبحــث «پیری فردوســی» نوشــتهاند :فردوســی داســتانها را
ً
منفــردا میســرود و ســپس در جای مناســب خود قرار م ـیداد( .ص

بــه قصد آشــتی به ســوی بهرام چوبینــه رفته بود وقتــی بیاعتنایی او
را میبینــد میگویــدّ :
«حتــی تازیــان هــم چنین نیســتندم و تــازی را

 )189

در مقــام پســتترین اقــوام و پارســی را در مقام شــریفترین اقوام ذکر

بــه نظــر نگارنــده این نظر برای سراسـ ِـر شــاهنامه و همۀ داســتانهای

آوردن شاهنامۀ
آن پذیرفتنی نیســت؛ زیرا فردوســی پس از به دســت ِ

میکند:
چــــــــــو مهمــــــــــان به خــــــــــوان تــــــــــو آیــــــــــد ز دور
تــــــــــو دشــــــــــنام ســــــــــازی بــــــــــه هنگام ســــــــــور
نــــــــــه تــــــــــازی چنیــــــــــن کــــــــــرد و نه پارســــــــــی
اگــــــــــر بشــــــــــمری ســــــــــال صــــــــــد بار ســــــــــی


(ص )184

تجلیل
خوارداشــت اعــراب و
از ایــن دو بیــت هیــچ نکتــهای دربارۀ
ِ
ِ
ایرانیــان برنمیآیــد و منظــور از بیــت دوم ایــن اســت کــه اگــر تاریــخ
ِ
ســههزار ســالۀ اعــراب و ایرانیــان را بررســی کنیــم خواهیــم دیــد کــه
در میــان آنهــا هیــچ کجــا به مهمــان توهین نشــده اســت .در این دو
بیــت نهتنهــا ایرانیــان برتــر از اعــراب دانســته نشــدهاند ،بلکه حرف
پایگی آنها را در موضــوع مورد بحث (احترام به
ِ
ربــط تســویۀ «نه» ،هم ِ
ِ
مهمان) نشان میدهد.

نظم این متن بوده
حدود سال  370تا 384ق
ابومنصوری از
ِ
ِ
مشغول ِ
ً
تهــای آن را بــه ترتیب و توالی ســروده اســت و ســاختار
و طبعــا روای 
اصلی شاهنامه را همین متن یا به عبارت دیگر تدوین ّاول شاهنامه
ِ
ّ
تدوین دوم (400 -384ق) داســتانهایی
تشــکیل میدهد ،امــا در
ِ
ً
ـمی شــاهنامه ســروده بــود و نیز
آغاز ِ
را کــه احتمــاال پیــش از ِ
نظم رسـ ِ
روایتهایی را که بر اســاس منابع دیگر در این شــانزده ســال به نظم
ِ
ـتین شــاهنامه گنجانده و
ـ
س
نخ
ـاکلۀ
ـای شـ
درآورده بــوده در جایجـ ِ
ِ
ّ
کنونی حماسۀ ملی ایران را به وجود آورده است.
متن
ِ
ِ
دیگر فردوسی غیر از شاهنامه نوشتهاند :موضوع
آثار
 .32در اشاره به ِ
ِ
ّ
مهم دیگر یوسف و زلیخاست که در تمام منابع قدیم به اسم اوست
و فقط در دوران معاصر است که در آن شک کردهاند و ّ
البته کسانی
هم تأیید کردهاند( .ص  )201
خوانندگان بسیاری
استناد
چون کتاب دکتر شمیسا مورد مراجعه و
ِ
ِ

 .30برآمــــــــــد یکــــــــــی ابــــــــــر و شــــــــــد تیــــــــــره ماه

زلیخای منسوب
قرار میگیرد پیشــنهاد میشــود که دربارۀ یوسف و
ِ

همــــــــــی تیــــــــــر باریــــــــــد ز ابــــــــــر ســــــــــیاه

دالیل موجود قاطعانه
طبق
به فردوسی به جای
اظهارنظر تردیدآمیزِ ،
ِ
ِ
ً
خوانندگان این
از ِّرد این انتســاب سخن گفته شود تا احیانا بعضی
ِ
غیرعلمی نشــوند.
کتاب گرفتار شــک و ســؤال و یا نتیجهگیریهای ِ

نــــــــــه دریــــــــــا پدیــــــــــد و نــــــــــه دشــــــــــت و راغ
ّ
پــــــــــر زاغ
نبینــــــــــم همــــــــــی در هــــــــــوا
در زیرنویس دربارۀ «رود» در بیت دوم نوشتهاند:
 .46برای نمونه:
		
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
معنوی (دیوان حافظ ،ص )366
همچــو من گوید مدیح خســرو
		
بلبل اندر باغ هر شب با زبان پهلوی
دارا نسب (دیوان سروش اصفهانی ،ج  ،1ص )38
ذوق کــه دارد زمزمــه؟
چــون مجوســان ،بلبــل از
ِ
بهــر کــه بنــدد گوشــوار؟
چــون عروســان گلبــن از
ِ
(دیوان قاآنی ،ص )384

 .47ر.ک بهّ :
محمدعلی اسالمی ندوشن ،داستان داستانها ،ص .250
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دلیل استوار بیگمان از فردوسی نیست.
یوســف و زلیخا بر پایۀ ســه ِ
ّ
ای
برخالف نوشــتۀ ایشــان در
یکی اینکه
ِ
منابع کهن و حتی افســانه ِ
ِ
مربــوط به فردوســی و شــاهنامه تا ســال 828ق هیچ نامــی از این اثر

نیســت و ناگهــان در ظفرنامــۀ شــرفالدین علــی یــزدی و ســپس با
ّ
تفصیــل در مقدمــۀ شــاهنامۀ بایســنقری ،یوســف و زلیخــا ســرودۀ
ً
فردوسی ّ
سبکی این منظومه
معرفی شــده است 48.ثانیا ویژگیهای
ِ
 .48در اینباره ر.ک بهّ :
محمدامین ریاحی ،فردوسی ،ص 152 -146؛ همو« ،یوسف و زلیخا
چگونــه بــه نام فردوســی بســته شــد؟» ،چهــل گفتــار در ادب و تار یــخ و فرهنــگ ایران ،ص
.233 -225
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با ســخن فردوســی در شاهنامه متفاوت و بســیار فروتر از آن است.

49

کنــــــــــون بازگـ ـ ـ ـ ــردم بـ ـ ـ ـ ــه گفتـ ـ ـ ـ ــار سـ ـ ـ ـ ــرو

سوم اینکه همۀ نسخههای یوسف و زلیخا که در آن به نام فردوسی
ّ
نیز به عنوان ســرایندۀ متن اشــاره شده باشــد ،متأخر و مربوط به قرن

فروزنـــ ـ ـ ــدۀ سـ ـ ـ ـ ــهل ماهـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــرو

ـای نســبت دادهشــده ،به
یــازده و بعــد از آن اســت .یوســف و زلیخـ ِ
ّ
ص شمســی است که آن را
فردوســی در اصل ســرودۀ شاعری با تخل ِ
در ســال  476برای شــمسالدوله طغانشاه پســر آلپ ارسالن سروده
است.

بیت دوم نوشتهاند :
دکتر شمیسا پس از ذکر ِ

از ایــن ســهل ماهــان هیــچ ّاطالعــی در دســت

نیست ،لذا بهتر است صدر ماهان بگوییم( .ص
)209

50

 .33در بخــش «عظمــت فردوســی» نوشــتهاند :عظمــت و شــکوه
فردوســی بــه نحــوی اســت کــه تاکنــون هیــچ کــس بــه خــود جرئــت
جسارت به او نداده است(.ص  )202
در تاریــخ فرهنــگ و ادب ایران غیر از اهانتهــای بعضی معاصران
بــه فردوســی و شــاهنامهّ ،
متأســفانه در گذشــته هــم نمونههایــی از
اینگونه جســارتها دیده میشــود .از جملــه مدیحهپردازانی مانند
ّ
معزی ،فردوسی را به گفتن دروغهای بیهوده ّمتهم کردهاند 51و انوری

از «نقصان فردوسی» یاد کرده 52و آشوب هندی حکیم طوس را ُ«مغ

مغنسب» و «گبر آتشپرست» خوانده است.

53

بحــث «منابــع شــاهنامه» نوشــتهاند :فردوســی «از
 .34اینکــه در
ِ
رغــم تکرار
منابــع شــفاهی هم اســتفاده کرده اســت»( ،ص  )207به ِ
ّ
پژوهشــگر آمریکایــی بــر
اصــرار دو
تحقیقــات برخــی محققــان و
در
ِ
ِ
ِ
ّ
آن اثباتشــدنی نیســت و قرایــن و ّادلــۀ متعــدد نشــان میدهــد که
مآخذ کتبی برای نظم شــاهنامه اســتفاده
فردوســی فقــط از مأخــذ/
ِ

در اینبــاره بایــد بــه دو نکتــه ّ
توجــه کرد .یکــی اینکه «صــدر ماهان»

معتبر شــاهنامه
به جای «ســهل ماهان» در هیچ یک از نســخههای
ِ
ً
ـهل مذکــور در بیــت
نیســت .ثانیــا «ســهل ماهــان» همــان احمـ ِـد سـ ِ
حکومت
اواخر
نخســت اســت و او از دهقانان و ســرداران ایرانی در
ِ
ِ
ّ
اوایــل دورۀ ســامانی بــود کــه آ گاهیهایــی در بــارۀ وی در
صفــاری و
ِ
55
الکامل ابن اثیر آمده است.
تاریخ گردیزی و
ِ
گزارش ساختن ایوان مداین آمده است:
 .36در
ِ

چنیــــــــــن گفـ ـ ـ ـ ــت روشـ ـ ـ ـ ــندل پارسـ ـ ـ ـ ــی
کــــــــــه بگذاشـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ــا کام دل چـ ـ ـ ـ ــار سـ ـ ـ ـ ــی

ّ
محقق گرامی در معنای بیت نوشتهاند :
یعنی نابینایی که  120ساله است( .ص )210
«روشــندل» بــه معنــای «نابینــا» از کاربردهــای معاصــر اســت و در
قدیمی فارسی به معنای «دانا و بصیر» به کار رفته
متون
شاهنامه و ِ
ِ

56

و در اینجــا هــم بــه همین معناســت :دانایی ایرانی که صدوبیســت
ساله است.

کرده است.

54

 .35در دیباچۀ داســتان رســتم و شــغاد فردوســی از شخصی به نام
آزاد سرو نام برده که نزد احمد سهل در مرو بوده است:
یکــــــــــی پیــــــــــر ُبــــــــــد نامــــــــــش آزادســــــــــرو

ّ
 .37نوشــتهاند :سـ ّـنت نقالــی هــم پیــش از اســام بوده اســت و هم
بعد از اســامّ .فرخی سیستانی گوید« :ز شاهان چون او کس نپرورد
چرخ/شنیدستم این من ز شهنامهخوان»( .ص )222

که بــــــــــا احمــــــــــد ســــــــــهل بــــــــــودی بــــــــــه مرو
 .49در اینبــاره ر.ک بــه :حافــظ محمودخــان شــیرانی« ،یوســف و زلیخــای فردوســی» ،در
شناخت فردوسی ،ص .303 -222
 .50ر.ک به :مجتبی مینوی ،فردوسی و شعر او ،ص .125 -95
از کجا آورد و بیهوده چرا گفت
 .51من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ
ّ
امیرمعزی ،ص )247
آن سمر( .دیوان
هــر کجــا آمــد شــفا شــهنامه گــو هرگــز مبــاش
 .52در کمال بوعلی نقصان فردوسی نگر
(دیوان انوری ،ج  ،2ص )659
دیــدن ابیــات ر.ک بــهّ :
محمدامین ریاحی ،سرچشــمههای فردوسیشناســی ،ص
 .53بــرای
ِ
.466 -464
 .54بــرای تفصیــل در ایــن باب برای نمونه ر.ک به :محمود امیدســاالر« ،در دفاع از فردوســی»،
نامــۀ فرهنگســتان ،ص 140 -120؛ جــال خالقیمطلــق« ،در پیرامــون منابــع فردوســی»،
ایرانشناســی ،ص 539 -512؛ ابوالفضــل خطیبــی« ،جدلهــای جدیــد دربــارۀ شــاهنامه
از منظــر ّ
ادبیــات تطبیقــی» ،نامــۀ ایــران باســتان ،ص 37 -25؛ اکبــر نحــوی« ،نگاهــی بــه
روشهای ارجاع به منابع در شاهنامه» ،نامۀ فرهنگستان ،ص .64 -34

ّ
نکتۀ مربوط به ســابقۀ نقالی درست است ،ولی در اینباره نمیتوان
به بیت مذکور از ّفرخی استناد کرد؛ چون در آنجا به «شهنامهخوان»
ّ
اشــاره شــده اســت نــه «نقــال» و میدانیــم کــه «شــاهنامهخوانی» و
ّ
«نقالــی» متفاوت اســت« .شــاهنامهخوان» کســی اســت کــه ابیات
ّ
منظــوم فردوســی را از روی متــن شــاهنامه میخوانــد و «نقــال»
داستانهای پهلوانی (از شاهنامه و منابع دیگر) را به نثر و از حافظه
روایت میکند.
دیــدن این آ گاهیها و ّاطــاع از ّ
هویت و سرگذشــت وی ،ر.ک :ابوالفضل خطیبی؛
 .55بــرای
ِ
«احمد بن سهل» ،دایرۃالمعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،6صص  732و .733
 .56ر.ک :حســن انوری (سرپرســت)؛ فرهنگ بزرگ ســخن ،ذیل ّ
مادۀ «روشــندل»؛ علی اکبر
دهخدا؛ لغتنامه ،ذیل همان ّ
ماده.
ِ

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

169

99

همانهاش و یسودرف ۀرابرد ییاه تشاددای

کار َسرایش شاهنامه میگوید:
 .38فردوسی در دیباچۀ شاهنامه در
گزارش ِ
ِ
شدن دقیقی:
پس از کشته ِ
دل روشــــــــــن من چو بگذشت از اوی

سـ ـ ـ ـ ــوی تخت شـ ـ ـ ـ ــاه جهان کرد روی

که ایــــــــــن نامه را دســــــــــت پیش آورم

به پیونـ ـ ـ ـ ــد گفتـ ـ ـ ـ ــار خو یـ ـ ـ ـ ــش آورم
( 6 /1و  135 /7و )136



ّ
ـاس ایــن دو بیــت ،از رفتن فردوســی به بخــارا برای
دکتــر شمیســا نیــز
ِ
تــن دیگــر از محققان بر اسـ ِ
ماننــد چنــد ِ
ّ
منثور کار سخن گفتهاند( ،ر.ک :ص  )228ولی باید توجه کرد که در بیت ّاول فردوسی
آوردن منبع
بهدست ِ
ِ
ِ
تصریح میکند «دل» من ســوی تخت شــاه جهان روی کرد؛ یعنی در اندیشــۀ سفر به پایتخت سامانیان بودم
ّ
(نــه اینکــه این کار اتفاق افتاده باشــد) و در ابیات بعد میگوید در همان طوس مهربان دوســتی نســخهای از
سفر بخارا نبوده است.
شاهنامۀ ابومنصوری را به او میدهد و این یعنی اینکه دیگر نیازی به ِ
ً
 .39بــه نظــر دکتــر شمیســا «گاهــی قرائنی اســت که به مــا میگوید احتمــاال فردوســی از خداینامــه پهلوی هم
ً
احتماال خداینامۀ پهلوی را هم در دست داشت»( .ص ّ )642
تصو ِر
استفاده میکرد» (ص  )231و «فردوسی
ً
پهلوی خداینامه و استفاده از آن به دو دلیل اصال محتمل نیست .یکی اینکه در
متن
ِ
دسترسی فردوسی به ِ
ّ
خود فردوســی
صورت منســجم و ب ه اصطالح بینالدفتین موجود نبود و چنانکه از
زمان او این متن به
گزارش ِ
ِ
ِ
ً
ّ
صورت پــاره و پراکنده در اختیار برخــی موبدان بود .ثانیا حتی ا گــر خدا 
در دیباچــه برمیآیــد بــه
پهلوی
ینامۀ
ِ
ِ
ً
دانی
دورۀ ساسانی در ِ
زمان فردوسی در طوس موجود و در اختیار فردوسی بود ،به ِ
سبب اینکه احتماال پهلوی ِ
ً
ّ
متون این زبان نبود نمیتوانست مستقیما و بیترجمه از آن استفاده بکند .
حد
فردوسی در ِ
خواندن خطِ /
ِ
ّ
 .40نوشــتهاند :فردوســی کــه بــا آن همه دقت از شــاهنامۀ دقیقی یــاد میکند چرا از شــاهنامۀ ابومنصوری که
بنــا بــه فــرض مــا مأخــذ اصلی او بــوده بهاجمــال و ابهام یــاد کرده اســت .اگر مالحظــات سیاســی در کار بود
ّ ً
ّ
ّ
فاقا هم نــام ّ
عبدالرزاق) و هم پســرش
(محمد بن
محمد
میتوانســت در تحریــر نهایــی جبــران مافات کند .ات
منصور در بحر متقارب میگنجد( .ص  )231
ً
دوم شاهنامه به محمود تقدیم و به دربار او فرستاده شده ،احتماال فردوسی به مالحظۀ
چون تدوین/
ِ
تحریر ِ
ّ
عبدالرزاقیان با خانوادۀ محمود غزنوی وجود داشته است 57،نام ابومنصور و پسرش را
بین خاندان
نقاری که ِ
سیاسی زمانه و دربار را در نظر گرفته.
در دیباچه بهتصریح نیاورده است و در واقع اوضاع
ِ
معرفی تاریخ غررالسیر نوشتهاند :در مورد شباهت شاهنامه فردوسی با غررالسیر هم جای ّ
 .41در ّ
تأمل است.
بین این دو کتاب شباهتی نیست جز شباهتهایی که در همۀ کتب تاریخ ایران باستان کهن است ،بلکه
تفاوتها بسیار چشمگیر است( .ص  )232
این نکته دقیق نیست و در پژوهشی که به مقایسۀ کامل غرر ثعالبی با شاهنامۀ فردوسی پرداخته مشابهات
میان این دو متن نشان داده و با جدول و آمار اثبات شده است.
فراوانی
ِ
(حدود شصت درصد) ِ

58

 .42در داستان بیژن و منیژه گرگین دربارۀ گمشدن بیژن میگوید:
از او بازگشــــــــــتم چنیــــــــــن ناامیـــــ ـ ــد

کـ ـ ـ ـ ــه گور ژ یـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــود دیو سـ ـ ـ ـ ــپید

دمحمد دبیرســیاقی ،زندگینامــۀ فردوســی و سرگذشــت شــاهنامه ،ص  39و 40؛ ّ
ّ
 .57در اینبــاره ر.ک بــهّ :
محمد محیط طباطبایــی« ،ابومنصور
ســی
ّ
محمد بانی نظم شاهنامه» ،فردوسی و شاهنامه ،ص .223
 .58ر.ک بهّ :
عباس پریشروی ،برابر نهاد شاهنامۀ فردوسی و غررالسیر ثعالبی ،صفحات مختلف بهویژه ص .600
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دکتر شمیسا طبق این بیت نوشتهاند :
ً
حال آنکه دیو ســپید قبال در هفتخوان در پادشــاهی کاووس به دســت رســتم کشــته شده
ً
ً
بود .پس معلوم است که فردوسی بیژن و منیژه را قبال سروده و بعدا در این قسمت شاهنامه
قرار داده است( .ص  )240
زبــان گرگین گــوری را  -که در
ذکــر نــام «دیــو ســپید» در ایــن بیت جنبــۀ بالغی /تصویــری دارد و فردوســی از ِ
دروغین او بیژن به دنبالش میرود  -در مهابت به «دیو سپید» تشبیه کرده است ،لذا منظور در اینجا
داستان
ِ
ِ

مستند نتیجهگیری
داستانی شاهنامه نیست که
ترتیب
حضور دیو سپید و کشتهشدن یا نشدن او در روند و
ِ
ِ
ِ
ِ
نظم داستان بیژن و منیژه باشد.
دربارۀ تقدیم و
تأخیر ِ
زمان ِ
ِ

نظم کلیله و دمنه از سوی رودکی فردوسی گفته:
 .43پس از
گزارش ِ
ِ
بدان کو ســــــــــخن راند آرایش اســــــــــت

چو ابله بود جای بخشــــــــــایش اسـ ـ ـ ـ ــت

دکتر شمیسا این بیت را چنین معنا کردهاند :

بدان کو سخن راند کنایه از رودکی است ،میگوید جای تقدیر داردّ ،اما برای آن ابلهی که او
ً
را آزرد (مثال کور کرد) باید بخشایش نمود( .ص  )244

ّ
بدون اشــاره به شــخصی خــاص (رودکی) به صــورت کلی و عــام معنا کنیم:
پیشــنهاد میشــود ایــن بیت را ِ
ناظم آن مایۀ زینت است و بر کسی که نسبت به اینگونه سخن و ارزشهای آن نادان
سخن (منظومه) برای ِ
آزردن رودکی وجود ندارد.
و ناآشنا باشد باید ّترحم کرد .در مصراع دوم هیچ قرینهای برای اشاره به ِ
ادبی شاهنامه از
بیتی داســتان خســرو و شیرین
ضمن اشــاره به ارزش ِ
 .44فردوســی در خطبۀ کوتاه و دوازده ِ
ِ
ّ
خود
سبب
حسادت بدگویان گله کرده و از برادر سلطان خواسته است تا هم ِ
ِ
هی محمود به این اثر به ِ
بیتوج ِ
ّ 59
محقق ارجمند با ّ
توجه
او به شاعر صله بدهد و هم با میانجیگری نظر محمود را دربارۀ کتاب تغییر دهد.
ِ
به موضوع این بیتها به این نتیجه رســیدهاند که فردوســی «داســتان خســرو و شــیرین را بعدها اضافه کرده
ِ
است ،یعنی بعد از اینکه شاهنامه را به محمود داده بود»( .ص  )245

ّ
ـتادن
بیتــی مذکــور را از افزودههای بعد از فرسـ ِ
بــه نظــر نگارنــده محتملتــر این اســت که فقــط مقدمــۀ دوازده ِ
ً
شاهنامه به غزنه بدانیم .دو قرینه ّ
نهایی
موی ِد این گمان است .یکی اینکه منطقا فردوسی باید تدوین دوم و
ِ

شاهنامه را به صورت کامل و پس از همۀ اصالحات و اضافات به دربار محمود فرستاده باشد و بسیار بعید
ً
اســت کــه بعــد از ایــن کار دوباره داســتان یا داســتانهایی جدیدی بر متن افزوده باشــد .ثانیا ا گــر این خطبه

متن خســرو
بیت
روایـــت پیشــین با نخســتین ِ
ِ
را از آغاز داســتان خســرو و شــیرین حذف بکنیم ،آخرین ِ
بیت ِ
ّ
بین ایــن دو بیت
پیونــد
و شــیرین
ِ
معنایــی کامــل دارد و ایــن نشــان میدهــد کــه دوازده ِ
ِ
بیــت مقدمــه بعدها ِ
گنجانده شده است .این دو بیت را میآوریم:
کنــــــــــون داســــــــــتان کهن نــــــــــو کنیم

ســــــــــخنهای شیرین و خســـــ ـ ــرو کنیم
()3371 /1011 /2


چنین گفــــــــــت داننده دهقــــــــــان پیر

که دانــــــــــش بود مــــــــــرد را دسـ ـ ـ ـ ــتگیر
()3384 /1012 /2



 .59ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق ،ج .3383 -3372 /1012 ،2
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ّ
ابیات
نقل ِ
 .45فردوســی در مقدمۀ پادشــاهی گشتاســپ و پیش از ِ
دقیقی ،در ستایش سلطان محمود گفته است:

شهنشــــــــــاه محمــــــــــد گیرنــــــــــده شــــــــــهر
ز شــــــــــادی بــــــــــه هرکــــــــــس رســــــــــانیده بهــــــــــر
از امــــــــــروز تــــــــــا ســــــــــال هشــــــــــتادوپنج

معنای اصلی و اصطالحیاش بدانیم که بارها در شاهنامه به
همان
ِ
اهورایی آن نیز مورد نظر بوده اســت.
وجه اهریمنی و
کار رفته و هر دو ِ
ِ

معنای پرکاربردش
در این بیت قرینهای نیست که «پری» را به جای
ِ
در شــاهنامه «جــن» بدانیم که لغــت و موجودی عربی اســتّ ،اما در
مقابل یک بار دیگر که در شاهنامه سروش در عالم واقع رخ مینماید
به «پری» تشبیه و باز با این واژه توصیف شده است :

بکاهــــــــــدش رنــــــــــج و ببالــــــــــدش گنــــــــــج


یکایـ ـ ـ ـ ــک بیامـ ـ ـ ـ ــد خجسـ ـ ـ ـ ــته سـ ـ ـ ـ ــروش

( 5 /39 /2و )6

تغییــر «از امروز» به «ز نــوروز» در بیت دوم در توضیح
دکتــر شمیســا با
ِ
آن نوشتهاند :

در ماه صفر ســال  384مقارن با نوروز شــاهنامه را

بسـ ـ ـ ـ ــان


آن داستان فرارکردن خسروپرویز به غار و ظاهرشدن
ســروش و نجــاتدادن او از چنــگ بهــرام چوبینــه

نخســت اینکــه «ز نــوروز» ضبــط دو نســخه اســت و غالــب

 ...هــم نشــان مهری بودن اوســت؛ زیرا مهــر در غار
ّ
ّ
متولد میشــود (و خســرو با نجات از مرگ مســلم،
ّ
گو یــی بــه تولــد دوباره رســیده اســت) و نیــز مهر به

دســتنویسها 60و شــاهنامۀ مــورد اســتفادۀ ایشــان  -چنانکــه در
ً
زیرنویس هم یادآوری کردهاند « -از امروز» دارند .ثانیا این بیت دربارۀ
احتمال فــراوان ناظر بر
تدوین ّاول شــاهنامه نیســت ،بلکــه به
پایــان
ِ
ِ
ِ
ّ
نبرد محمود (به همراه پدرش سبکتکین و طاهر بن خلف صفاری)
ّ
زندگی فردوسی
محل
با سیمجوریان در ده اندرخ در طوس و
ِ
ِ
نزدیک ِ
سپهســاالری خراسان از
در ســال 385ق اســت که با پیروزی در آن
ِ
طرف ســامانیان به ســیفالدوله محمود غزنوی میرسد 61.فردوسی
ســال ســیصد و هشــتادوپنج ،بــه ایــن
ذکــر
دقیــق ِ
ِ
دقیقــی افــزوده بــا ِ
ّ
سیاسی محمود توجه کرده است.
زندگی
موضوع مهم در
ِ
ِ
ِ
 .46در نبــرد بهــرام چوبیــن بــا خســروپرویز هنگامــی که خســروپرویز
پیش روی اوست
بهتنهایی در برابر بهرام گرفتار میشود و غاری نیز ِ
به یزدان مینالد و در این زمان ســروش ظاهر میشــود و دســت او را
دیدن ایــن صحنه
میگیــرد و از مهلکــه میرهانــد .بهــرام چوبیــن بــا ِ
میگوید:
برآنــــــــــم کــــــــــه جنگم کنــــــــــون با پری اســــــــــت
بــــــــــر ایــــــــــن بخــــــــــت تیــــــــــره بباید گریســــــــــت
دکتــر شمیســا در ایــن بیــت «پــری» را بــه معنای ّ
«جــن» دانســتهاند،
(ر.ک بــه :ص  )333ولــی بــا ّ
اســام داســتان
فضای پیش از
توجه به
ِ
ِ
اطــاق واژۀ «پری» بر ایزد ســروش پیشــنهاد میشــود ایــن لفظ را در
و
ِ
 .60ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،تصحیح دکتر خالقیمطلق و همکاران ،ج  ،5ص
 ،76زیرنویس .1
 .61برای آ گاهی بیشتر ر.ک به :مهدی ّ
سیدی ،سرایندۀ کاخ نظم بلند ،ص .88 -86
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()29 /12 /1

 .47در بحث از نمودهای آیین مهر در شاهنامه میخوانیم :

تمام کرده بود به نام محمود کرد( .ص )254

آغــاز هزاروچند بیت
در ایــن ابیــات کــه در
دوم شــاهنامه بــر ِ
ِ
تدوین ِ

پریـ ـ ـ ـ ــی

پلنگینهپـ ـ ـ ـ ــوش

صــورت ســروش ظاهــر میشــود ،لــذا در حقیقــت
مهــر او را نجــات داد .کســانی کــه ایــن داســتان را
ســاختهاند مقام خســرو را به لحــاظ دین مهری باال
بردهاند( .ص  )430
ـتان مذکور در
بــه نظــر نگارنده این تأویل محتمل نیســت؛ چون داسـ ِ
عصر ساســانی ساخته شده و سروش نیز از ایزدان و
ـتی
ِ
ِ
محیط زرتشـ ِ

روایت ظهور سروش
نامدار زرتشتی است .به همین دلیل
فرشتگان
ِ
ِ
ِ
ّ
ـدن خســروپرویز را بایــد از منظــر ســن ِت مزدیســنی و کوشــش
و رهانیـ ِ
ّ
ّ
ّ
ـت آن در منبع /منابع شــاهنامه
دادن اهمیــت و حقانیـ ِ
بــرای نشــان ِ
ِ
ـتی نمودیافته در جهان
دیــد و تحلیــل کرد .بنا بر همین فضای زرتشـ ِ
شــاهنامه ّ -
حتــی پیــش از زمان زرتشــت  -در دورۀ گیومرث نیز یک
بار سروش پدید میآید.
 .48در فصل «دینهای کهن ایران» ذیل بخش «اسالم» نوشتهاند:
در شاهنامه از اسالم چندان خبری نیست و ّ
حتی یک بار هم از اهلل

اســم نبرده اســت ّاما دو ســه جا اســم ّ
محمد(ص) و علی(ع) را برده
اســت که آن هم از نظر اصالت متن مشــکوک اســت .از قرآن و آیات
آن هیچ خبری نیست( .ص  )460
دربارۀ این جمالت چند نکته عرض میشود :
ترکیب «اهللاکبر» هست:
 .1در شاهنامه واژۀ «اهلل» نیامده ّاما
ِ
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برآشــــــــــفت وز کین دلش بردمیـ ـ ـ ـ ــد( .ص )508

چــــــــــو لشــــــــــکر ســــــــــوی آب حیوان گذشــــــــــت
خــــــــــروش آمــــــــــد اهللاکبــــــــــر ز دشــــــــــت


در اینجا «پرده» به معنای «حجاب و پوشــش» گردیه نیســت ،بلکه

()1366 /319 /2

 .2نــام پیامبر اســام(ص) و امام علــی(ع) در بیتهایی آمده که به
لحــاظ تصحیــح متن هیــچ تردیدی در اصالت آنها نیســت و آنها را
ِ
ِ
ً
ً
باید قطعا از خود فردوسی دانست .مثال:
ّ
محمــــــــــد بــــــــــدو انــــــــــدرون بــــــــــا علــــــــــی
همــــــــــان اهلبیــــــــــت نبــــــــــی و وصــــــــــی

پس آن گفتگوهای برادرش را میشنود .دو بیت باالتر از
نشسته و از ِ
ً
بیت یادشده دقیقا همین معنا و دریافت را تأیید میکند:
ِ
پـ ـ ـ ـ ــردۀ

نامـ ـ ـ ـ ــور

پــــــــــس
ِ
یکــــــــــی خواهـ ـ ـ ـ ــرش بـ ـ ـ ـ ــود روش ـ ـ ـ ـ ـنروان


()101 /5 /1



منظــور ســراپرده و اندرونــی اســت کــه خواهـ ِـر بهــرام چوبینــه در آنجا

ایران پیش از اســام
 .3هر چند قلمرو
موضوعی شــاهنامه مربوط به ِ
ِ

متــون پهلــوی بــه
اشــارات
اســت و بســیاری از حکــم و جمــات و
ِ
ِ
دلیل
واسطۀ منبع /منابع
ِ
فارسی فردوسی به اثر او راه یافته است ،به ِ
ِ
خود سراینده تأثیر آیات و احادیث نیز در
مذهبی
ه
مســلمانی و شــیع
ِ
ِ
ّ
شــاهنامه مشــهود اســت و پیشتر محققــان در این بــاره بحث کرده

()1557 /862 /2

فرنگرسین اوستایی در روایات ایرانی
 .50پس از طرح این حدس که
ِ
ِ
ّ
ـخصی ِت افراســیاب و فریگیــس ظاهر
ـورت دو شـ
و شــاهنامه بــه صـ ِ
شده است ،نوشتهاند:
این پدیدۀ «تقســیم» بســیار جالب است و تاکنون
کســی به آن ّ
توجه نکرده اســت کــه گاهی برعکس
ادغام که چند نفر یک نفر میشــوند ،ممکن است

و شــواهد گوناگونــی را نشــان دادهانــد 62کــه قابل انکار نیســت .برای
نمونه:

پهلـ ـ ـ ـ ــوان

یک نفر چند نفر شود( .ص )537

دو گیتــــــــــی پیــــــــــد آمــــــــــد از کاف و نــــــــــون

ّ
ـخصیت موضوعی اســت که پیشتر
کسر شـ
تقســیم ،شکســتگی یا ِ
ّ
محققان اسطوره و حماسه بدان ّ
توجه کرده و نمونههایی
چند تن از
ِ

()422 /262 /2

ـتایی گرشاســپ یعنی
تبدیل لقب/
آوردهانــد .از جمله
ِ
صفت اوسـ ِ
ِ
ّ
صورت
شــخصیتی مســتقل و «ســام» نام خانــدان او به
«نریمان» به
ِ

چــــــــــرا نــــــــــی بــــــــــه فرمــــــــــان او در نــــــــــه چون


ـت «مرداس»
پهلوانــی دیگــر که هر دو از نژاد وی هســتند 63یا دگرگشـ ِ
ً
صفت ّ
ّ
ضحاک و به معنای
فرضیهای احتمــاال در اصل
 کــه بنا برِ

برگرفته از آیۀ:
َ
ًَ
َ
ُ
َ
ّانما ُ
امر ُه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون( .یس)82 /

«مردمخوار» است  -به پدر او.

64

یا:
بــــــــــدو گفت شــــــــــاه این نــــــــــه تیر من اســــــــــت

 .51بــا ارجاع به نظر کریستنســن در کتاب کیانیان نوشــتهاند« :نام

کــــــــــه پیروزگــــــــــر دســــــــــتگیر مــــــــــن اســــــــــت

رستم در ایاتکار زریران به صورت یک اسم عام به معنی دلیر است»



()1365 /536 /2

و افزودهاند:
ایــن ســام در مآخــذ دیگــر پهلــوی کــه مشــتمل بــر

مشابه آیۀ:
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َو ما َرمیت اذ رمیت و لکن اهّلل رمی( .انفال)17 /

روایــات مذهبــی هســتند دیــده نمیشــود( .ص
 )637

 .49در بحث «حجاب زنان» نوشتهاند:
گردویــه خواهــر بهــرام گــور بــا او در میــدان جنــگ
اســت و نیز برای ســران نطق میکند و لذا ّ
محجبه
نیست ،ولی فردوسی میگوید:
چــــــــــو از پــــــــــرده گفت بــــــــــرادر (بهرام) شــــــــــنید
 .62در اینباره و برای دیدن مهمترین منابع ر.ک بهّ :
ســجاد آیدنلو ،دفتر خســروان ،ص -231
ِ
.235

نظر کریستنســن درســت نیست و رستم در یادگار زریران به صورت

 .63ر.ک به :بهمن ســرکاراتی« ،بازشناســی بقایای افسانۀ گرشاسب در منظومههای حماسی
ایران» ،سایههای شکارشده ،ص  256و .257
«ضحاک پســر مرداس یا ّ
ّ
ضحــاک آدمخوار؟» ،جســتارهای
 .64ر.ک بــه :محمــود امیدســاالر،
شاهنامهشناســی و مباحــث ادبــی ،ص  .54 -44دربارۀ موضوع «تقســیم» همچنین ر.ک
ِ
بــهّ :
ســجاد آیدنلــو« ،ارتباط اســطوره و حماســه بر پایۀ شــاهنامه و منابــع ایرانی» ،از اســطوره
تــا حماســه ،ص 43 -41؛ مهــرداد بهار« ،دربارۀ اســاطیر ایران» ،جســتاری چند در فرهنگ
ایران ،ص 42؛ همو« ،سخنی چند دربارۀ شاهنامه» ،همانجا ،ص .80
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ً
اســم خاص به کار رفته اســت 65.ضمنا نام رســتم غیر از یادگار زریران ،درخت آســوریگ و بندهش در چند
پهلوی دیگر هم آمده است از جمله :آمدن شاه بهرام ورجاوند ،آفرین بزرگان و پیمان کدخدایی.
متن
ِ

66

 .52پس از اشاره به «گوشوار» به عنوان یکی از نشانههای شاهان نوشتهاند :
ّ
من در نقشها و سکهها در گوش شاه ندیدم( .ص  )677
ّ
نمودن تشــخص و مهتری اســتفاده میکردند
در ایــران باســتان مردان نیز از گوشــواره بــرای زینتدادن خود و
ِ
شناختی دورۀ
ـوفات باستان
های
هخامنشــی تخت جمشــید ،کاسههای اشــکانی و مکشـ ِ
و در ســنگنگاره ِ
ِ
ِ
ساسانیان ،هم شاهان و هم دیگر مردان با گوشواره دیده میشوند.

67

 .53در مبحث «لغات در معانی کهن» نوشتهاند:
حافظ دفتر را به معنی قرآن به کار برده است:
بشــــــــــوی اوراق اگر هــــــــــمدرس مایی

که علـ ـ ـ ـ ــم عشـ ـ ـ ـ ــق در دفتر نباشـ ـ ـ ـ ــد
(ص )690



ً
تأویل بســیار غریبی اســت و اصال پذیرفتنی نیســت.
معنیکــردن «دفتــر» بــه «قرآن کریم» در این بیت حافظ
ِ
معروف «کتاب» به کار رفتــه و منظور حافظ از آن علوم ظاهری و َم َ
درســی
معنــای
«دفتــر» در اینجــا در همــان
ِ
ِ
ِ
68
است که عشق را نمیتوان در آنها یافت و باید شست و سوخت و به خاک سپردشان.
صفت «سراینده» خوانده شده است:
 .54در بیتی از داستان هفتخان رستم ،رخش با
ِ
تهمتن بــــــــــه رخش ســــــــــراینده گفت

که با کس مکوش و مشـ ـ ـ ــــو نیز جفت
()334 /212 /1


دکتر شمیسا با اشاره به این کاربرد نوشتهاند :
برخی آن را شیههزن معنی کردهاند( .ص  )692

ً
«ســراینده» بــرای رخــش بــه معنای «شــنونده» 69و مجــازا «مطیع» اســت 70.در احتمالی دیگر ممکن اســت با
 srâŷīdanپهلوی به معنای «حمایتکردن» مرتبط و به معنای «نگهبان ،محافظ و حامی» باشد.

71

 .55برای اغراق در شاهنامه این دو بیت شاهد آورده شده:
ز گــــــــــرد ســــــــــواران در آن پهندشــــــــــت

زمین شـش شـد و آسـمان گشـت هشـت

فــــــــــرو رفــــــــــت و بــــــــــر رفــــــــــت روز نبرد

به ماهی نم خون و بر ماه گرد (ص )749

ایــن دو بیــت بــا اینکــه در بیشــتر نســخههای شــاهنامه هســت ،بــه دلیـ ِـل نبــودن در برخــی از قدیمیتریــن
 .65بــرای نمونــه ر.ک بــه :یادگار زریران ،ترجمۀ دکتر یحیی ماهیــار ّنوابی ،ص 52؛ یادگار زریران ،برگردان دکتر ژاله آموزگار ،ص 20؛ بیژن غیبی ،دوازده
متن باستانی ،ص .141
 .66ر.ک به :بیژن غیبی ،همان ،ص  371 ،198و .372
تصاویر مربوط ر.ک به :مهرآســا غیبی ،هشــت هزار ســال تاریخ پوشــاک اقوام ایرانی ،ص  232 ،231 ،165 ،164 ،137 ،136و 233؛
دیدن
 .67برای ِ
ِ
همو 35000 ،سال تاریخ زیور آالت اقوام ایرانی ،ص  215 ،208 ،189 ،180 ،179و .217
 .68برای توضیح این بیت در شــروح دیوان حافظ برای نمونه ر.ک به :ســعید حمیدیان ،شــرح شــوق ،ج  ،3ص 2182؛ ابراهیم قیصری ،یک نکته از
ِ
ِ
این معنی ،ج  ،1ص  482و 483؛ حسینعلی هروی ،شرح غزلهای حافظ ،ج  ،1ص .676 -674
 .69ر.ک به :علی رواقی« ،شاهنامه را چگونه باید خواند؟» ،نامۀ انجمن ،ص .12
 .70ر.ک به :جالل خالقیمطلق ،یادداشتهای شاهنامه ،بخش یکم ،ص .421
 .71ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،داستان بیژن و منیژه از شاهنامه ،ص .372
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مغایرت شیوۀ اغراق در آنها با سبک فردوسی الحاقی است
دستنویسها (مانند فلورانس و سنژوزف) و
ِ

72

و پیشنهاد میشود به جای آنها نمونههای دیگری برای مبالغههای شاهنامه آورده شود.
 .56در بحث «سمبل» این دو بیت معروف را از دیباچۀ شاهنامه آورده:
تــــــــــو ایــــــــــن را دروغ و فســــــــــانه مدان

به رنــــــــــگ فســــــــــون و بهانـــــ ـ ــه مدان

از او هرچــــــــــه انــــــــــدر خورد بــــــــــا خرد

دگــــــــــر بــــــــــر ره رمــــــــــز و معنـ ـ ـ ـ ــی برد

دوم بیت دوم نوشتهاند:
و دربارۀ
مصراع ِ
ِ
ً
ّ
در برخی از نسخ :دگر بر ره رمز معنی برد و امروز معموال همین طور میخوانند ،اما باید به واو
عطف خواند( .ص )750
«بــر ره رمــز و معنــی بــرد» با «و» عطف فقط ضبط دو نســخه اســت 73و ســایر دســتنویسها «بــر ره رمز معنی
برد» دارند و همین وجه درســت اســت و معنای ّ
نداشــتن پشتوانۀ نسخ به
محصلی دارد« .رمز و معنی» غیر از
ِ
لحاظ معنایی نیز دقیق و دستورمند نیست.
ِ
ّ
 .57در مقدمۀ داستان رستم و اکوان دیو میخوانیم:
خردمنــــــــــد کاین داســــــــــتان بشــــــــــنود

به دانــــــــــش گرایــــــــــد بدیـــــــ ــن نگرود
()17 /631 /1



دکتر شمیسا در دو جا «بدین» را در مصراع دوم «به دین» خوانده /نوشته و چنین توضیح دادهاند:
 ...به لحاظ دینی یعنی اسطوره و تأویل قابلپذیرش است( .ص  ،750زیرنویس )2
و:
 ...دیــن مجموعــهای از اســاطیر و تأویالت و امور اشــراقی و ایمانی و شــگفت اســت( .ص
 )843
در مصراع مذکور «بدین» ارتباطی با «دین» ندارد و ترکیبی از حرف اضافۀ «بد» و «این» است (به معنای «به
ِ
داستان
که
خردمدی
انسان
که
است
این
فردوسی
منظور
گردد.
ی
برم
نخست
مصراع
در
«داستان»
به
این») و
ِ
عقالنی خویش بــه دانش و خردورزی (منطق) روی خواهد کرد و این داســتان را
اکــوان دیــو را بخوانــد با نگاه
ِ
ّ
ّ
بیت بعدی هم مؤید و مکم ِل این معناست:
نمیپذیردِ .
ولیکــــــــــن چــــــــــو معنیاش یــــــــــادآوری


شــــــــــوی رام و کوتــــــــــه شــــــــــود داوری
()18 /631 /1

 .58در بحث «ایهام» در شاهنامه میخوانیم:
نیا چون گذشــــــــــت او به شاهی رسید

ســــــــــر تاج شــــــــــاهی به ماهی رسید.

خواننده فکر میکند که فردوسی خطا کرده؛ زیرا ماهی زیر زمین استّ .اما مقصود هالل ماه است در ضمن
ّ
ماهی هم ماه را به ذهن میآورد و هم ضد آن را که ماهی در زیر زمین باشــد و در این صورت اصطالح از ثری
تا ّ
ثریا به یاد میآید( .ص  )756
 .72برای آ گاهی بیشتر ر.ک بهّ :
سجاد آیدنلو ،دفتر خسروان ،ص  204و 205؛ جالل خالقیمطلق ،یادداشتهای شاهنامه ،بخش یکم ،ص .380
 .73ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،تصحیح دکتر جالل خالقیمطلق و همکاران ،ج  ،1ص  ،12زیرنویس .4
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ـالک اصطخری ّ
محر ِف «ایادگارات»
«بادگــذارات» در ممالک و مسـ ِ
اســت و «ایــادگار» واژهای پهلوی به معنای «نوشــته و کتاب» اســت
که اصطخری با (ات) عربی جمع بســته .بر این اســاس «ایادگارات
الفرس» در ممالک و مسالک ،یعنی «نوشتههای ایرانیان».

75

ایزدین سیاوش نوشتهاند :
اصل
ِ
 .60در بحث از ِ

میتوان گفت ســیاوش مادر زمینی ندارد .داســتانی که در شاهنامه
آمده مبهم اســت و زن ناشناســی که در بیش ـهای ناگهان پیدا شــده
مادر اوست( .ص  )832
ّ
ّ
فرضیه مطرح شــده است.
رازناک ســیاوش چند
مادر
ِ
دربارۀ هوی ِت ِ
مفهوم پیش
نگارنــده حــدس میزند که شــاید او در اصل «پــری» در
ِ
ایزدان بــاروری و زایندگــی) بوده
زرتشــتی ایــن موجــودات (یعنــی ز ن ِ
ِ

کــه طبـ ِـق قاعــدۀ جابهجایــی در روایــت حماســی به شــکل انســانی
(دختری زیباروی ّاما بینام) درآمده اســتّ ،اما نشــانهها و قراینی از
سرشت پریانۀ او همچنان در شاهنامه باقی مانده است.
ِ

76

ّ
 .61فردوســی در مقدمۀ داســتان رســتم و شــغاد چند بیتی در مدح
محمود آورده است .دکتر شمیسا با ّ
توجه به این بیتها نوشتهاند:

ابیات افزوده است که در یک نسخه (لنینگراد )733
بیت مذکور از ِ
بر بخش پادشــاهی بهمن الحاق شــده و از فردوســی نیست 74.دیگر

ّ
فروســی ممکــن اســت بــه دالیــل متعــدد (از جملــه فــرار از جز یــه)
ً
مسلمان شده باشد مثال شیعهّ ،اما در این داستان در مدح محمود
ابیاتی است که گویا دشمنان او را شیعه دانسته است . ...
همـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ــهر بـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن بدیـ ـ ـ ـ ــن یاورنـ ـ ـ ـ ــد

اینکه پیشنهاد میشود در این بیت الحاقی «ماهی» را «برج ماهی/
ً
حــوت» از دوازده بــروج فلکــی و مجازا «اوج آســمان» معنــا کنیم ،نه

جـ ـ ـ ـ ــز آن کـ ـ ـ ـ ــس کـ ـ ـ ـ ــه بددیـ ـ ـ ـ ــن و بدگوهرند

«هالل ماه» چون کاربرد «ماه :قمر» به صورت «ماهی» بســیار غریب

بپیچانـ ـ ـ ـ ــد آن را کـ ـ ـ ـ ــه بیشـ ـ ـ ــــی کنـ ـ ـ ـ ــد

است.

وگـ ـ ـ ـ ــر چنـ ـ ـ ـ ــد بیشـ ـ ـ ـ ــی ز پیشـ ـ ـــ ــی کنـ ـ ـ ـ ــد

 .59هرمزد از پسرش خسروپرویز سه چیز میخواهد از جمله:
دگــــــــــر آنــــــــــک داننــــــــــده مــــــــــردی کهــــــــــن
که از شهریاران گزارد ســــــــــخن ()31 /880 /2

ً
گویا مراد از بیشــی ّادعای ســیادت شیعیان باشد .بددین هم ظاهرا
ًّ
اشــاره به اســماعیلیه اســت .به هر حال کل شــیعیان مرادند .لذا آن
ابیاتــی که دال بر شــیعیبودن فردوســی اســت بحثانگیز میشــود.

دکتر شمیسا نوشتهاند:

(ص  858و )859

مراد فردوسی از داننده مرد کهن که تاریخ شهریاران را گزارش میکرد

ً
منظور فردوســی دقیقا
ابیات مورد نظر و
ـت ِ
بــرای اینکه معنای درسـ ِ
ِ
ّ
ـت مربوط را از مقدمۀ داســتان رســتم و شــغاد
روشــن شــود ،چنــد بیـ ِ

«یادگزار» است .استخری مینویسد« :و قلعه الجص بناحیه ارجان
فیهــا مجــوس و بادگــذارات الفــرس  ...بادگذار باید تحریــف یادگزار
باشــد :ایادگــزار ayâd .بــه معنی خاطره اســت کــه در ایاتــکار زریران

دوم تصحیح دکتر خالقیمطلق) نقل میکنیم:
(طبق
ِ
ِ
ویرایش ِ
شـ ـ ـ ـ ــب و روز خوانـ ـ ـ ـ ــم همـ ـ ـ ـ ــی آفریـ ـ ـ ـ ــن

هست ،یعنی خاطره و یاد زریر»( .ص  )785
 .74ر.ک بــه :ابوالقاســم فردوســی ،شــاهنامه ،تصحیح دکتــر خالقیمطلق و همــکاران ،ج ،5
ص  ،477زیرنویس .7
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 .75در اینباره ر.ک به :بیژن غیبی ،دوازده متن باستانی ،ص  ،125زیرنویس .1
 .76برای آ گاهی بیشــتر ر.ک بهّ :
ّ
«فرضیهای دربارۀ مادر ســیاوش» ،از اسطوره تا
ســجاد آیدنلو،
حماسه ،ص .87 -63

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397
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بــــــــــر آن دادگــــــــــر شــــــــــهریار

ســهو چاپــی در کتاب راه یافته که مهمترین آنها بندهشــن
ج) چند
ِ

زمیــــــــــن

بــه جــای مینــوی خــرد در صفحــات  559،558 ،555و  560و

همــــــــــه شــــــــــهر بــــــــــا مــــــــــن بدیــــــــــن باورنــــــــــد

نام کتاب آفتابی در میان ســایهای (جش ـننامۀ اســتاد
ِ
چندگانگــی ِ

جــــــــــز آن کــــــــــس کــــــــــه بددیــــــــــن و بدگوهرند

دکتر بهمن ســرکاراتی) در (ص  551 ،337 ،160 ،24و  )560اســت

کــــــــــه تــــــــــا او بــــــــــه تخــــــــــت کیی برنشســــــــــت

کــه بــه صورتهــای :آفتابــی در ســایهای ،در آفتابــی در ســایهای و

دســــــــــت بــــــــــدی را ببســــــــــت
در کیــــــــــن و
ِ
ِ

سایهای در آفتاب نوشته شده است.

بپیچانــــــــــد آن را کــــــــــه پیشــــــــــی کنــــــــــد
وگــــــــــر چنــــــــــد پیشــــــــــی ز بیشــــــــــی کنــــــــــد

کتابنامه

ببخشــــــــــاید آن را کــــــــــه دارد خــــــــــرد

قــرآن کریــم؛ ترجمــۀ بهاءالدیــن خرمشــاهی؛ چــاپ ششــم ،تهران :دوســتان،
.1386
ّ
آموزگار ،ژاله؛ «تاریخ واقعی و تاریخ روایی» ،زبان ،فرهنگ اسطوره؛ چاپ اول،

از اندازۀ روز برنگذرد
()20 -16 /203 /2



فردوســی میگویدک من همواره ســلطان محمود را میســتایم و همۀ
افراد گمــراه و بیاصل با من در ایــن موضوع موافقت
مــردم بــه غیر از ِ
دارند که از زمانی که محمود بر تخت نشســته ،صلح و نیکی حا کم
ّ
عی برتریجویی
شــده است .او کسانی را که از ِ
ســر زیادهخواهی مد ِ
خردمنــدان اندازهنگــهدار را مینــوازد.
هســتند در هــم میکوبــد و
ِ

تهران :معین ،1386 ،ص .200 -185
آیدنلوّ ،
بدیهیات شاهنامهشناسی»؛ کتاب ماه ّ
ّ
ادبیات؛
سجاد؛ «اثبات یکی از
شمارۀ ( 82پیاپی  ،)196بهمن  ،1392ص .10 -7
آیدنلو ،سـ ّـجاد؛ «ارتباط اسطوره و حماســه بر پایۀ شاهنامه و منابع ایرانی»؛ از

اسطوره تا حماسه؛ چاپ دوم ،تهران :سخن ،1388 ،ص .61 -23
آیدنلوّ ،
سجاد؛ «اسفندیار ایزدی گیاهی؟»؛ نیمپخته ترنج؛ چاپ ّاول ،تهران:

وصف آرامش و ثبات و استیالی
چنانکه مالحظه میشود ابیات در
ِ

سخن ،1396،ص .290 -251
آیدنلوّ ،
سجاد؛ «چو آدینه هرمزد بهمن بود »...؛ جستارهای ادبی؛ سال چهل
و چهارم ،شمارۀ سوم (پیاپی  ،)174پاییز  ،1390ص .14 -1
آیدنلو ،سـ ّـجاد؛ دفتر خســروان (برگزیدۀ شــاهنامه)؛ چاپ دوم ،تهران :سخن،

اســماعیلیان ندارد« .پیشی /بیشــیکنندگان» گردنکشانی هستند

.1394

نظامی عصر محمود اســت و هیچ اشارهای به شیعیان و
سیاســی -
ِ

کــه محمــود آنها را در نبردها ســرکوب کــرده و «بددینان» کســانی که
ً
آمدن محمود
رفتن کیــن و بدی با ِ
احیانــا ِ
نظر فردوســی دربارۀ از بین ِ
شــدن فردوســی به دالیلــی از جمله
را نمیپذیرنــد .در باب مسلمان ِ
ّ
اسالمی پدر
نام
ِ
نپرداختن جزیه که اشــاره کردهاند باید توجه داشت ِ
فردوســی نشــان میدهد که او در خانوادهای مســلمان زاده شده بود
ً
تغییر دین داده و از
و اینگونه نبوده اســت که بعدا (در بزرگســالی)
ِ
آیین پدری برگشته باشد.
جزئــی دیگــر نیــز بــرای اصــاح در چاپ/
 .61یکــی دو نکتــۀ بســیار
ِ

بعدی کتاب ذکر میشود :
های
ِ
چاپ ِ

الف) ارجــاع به منابــع در زیرنویسهای صفحات
بر اســاس نام کتابهاستّ ،اما در فهرست مآخذ

نــام نویســندگان بــر نــام
بــا
ِ
تقدیــم نــام خانوادگــی و ِ

کتابهــا آمــده اســت کــه پیشــنهاد میشــود برای
آسانی استفاده ،یکدست شود .
ِ

ابوالحسنی ،علی؛ بوسه بر خا ک پی حیدر؛ چاپ ّاول ،تهران :عبرت.1378 ،
اســامی ندوشــنّ ،
محمدعلی؛ داســتان داســتانها؛ چاپ پنجم ،تهران :آثار،

.1374
ّ
اســامی ندوشــن ،محمدعلــی؛ زندگــی و مــرگ پهلوانــان در شــاهنامه؛ چــاپ
ششم ،تهران :آثار.1374 ،

امیدســاالر ،محمــود؛ «بعضــی احادیــث نبــوی در شــاهنامه»؛ جســتارهای
شاهنامهشناســی و مباحــث ادبــی؛ چــاپ ّاول ،تهــران :بنیــاد موقوفــات دکتــر
محمود افشار ،1381،ص .121 -106
امیدســاالر ،محمــود؛ «در دفاع از فردوســی»؛ ترجمۀ ابوالفضــل خطیبی؛ نامۀ
فرهنگستان ،سال سوم ،شمارۀ چهارم (پیاپی  ،)12زمستان  ،1376ص -120
.140
ّ
ّ
امیدســاالر ،محمود؛ «ضحا ک پسر مرداس یا ضحا ک آدمخوار؟»؛ جستارهای

شاهنامهشناسی و مباحث ادبی؛ همان ،ص .54 -44
ّ
ّ
امیرمعزی؛ دیوان؛ تصحیح ّ
محمدرضا قنبری؛ چاپ ّاول ،تهران :زوار.1385 ،
انوری ،اوحدالدین؛ دیوان؛ به کوشش ّ
محمدتقی ّ
مدرس رضوی؛ چاپ دوم،
تهران ،علمی و فرهنگی.1376 ،

بیت شاهنامه
ب) در صفحات  181،89و 473
نوشتن نشانی سه ِ
ِ

فراموش شده است.

ّ
«فرضی ـهای دربــارۀ مــادر ســیاوش»؛ از اســطوره تــا حماســه؛
آیدنلــو ،سـ ّـجاد؛
همان ،ص .87 -63
آیدنلوّ ،
سجاد؛ «هفتخان پهلوان»؛ نیمپخته ترنج؛ همان ،ص .200 -181

انوری ،حســن (سرپرســت)؛ فرهنگ بزرگ ســخن؛ چاپ دوم ،تهران ،ســخن،
.1382
ایرانشــان بــن ابیالخیــر؛ کوشنامــه؛ تصحیــح دکتر جــال متینی؛ چــاپ ّاول،

سالبیستونهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397
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تهران ،علمی.1377 ،
ّ
ایرانشــاه بــن ابیالخیــر؛ بهمننامــه؛ ویراســتۀ دکتر رحیــم عفیفی؛ چــاپ اول،
تهران ،علمی و فرهنگی.1370 ،
بهار ،مهرداد؛ «دربارۀ اســاطیر ایران»؛ جســتاری چند در فرهنگ ایران؛ چاپ
دوم ،تهران :فکر روز ،1374 ،ص .67 -11

بهــار ،مهــرداد؛ «ســخنی چنــد دربــارۀ شــاهنامه»؛ جســتاری چنــد در فرهنگ
ایران؛ همان ،ص .125 -75
بیرشــک ،احمــد؛ گاهنامــۀ تطبیقی ســه هزار ســاله؛ چــاپ دوم ،تهــران :بنیاد
دانشنامۀ بزرگ فارسی.1373 ،
پریشرویّ ،
عباس؛ برابر نهاد شاهنامۀ فردوسی و غررالسیر ثعالبی؛ چاپ ّاول،
تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1390 ،
ّ
ّ
حافــظ ،شــمسالدین ّ
محمــد؛ دیــوان؛ تصحیح عالمــه محمد قزوینــی و دکتر
قاسم غنی؛ چاپ هفتم ،تهران :اساطیر.1387 ،
حمیدیان ،سعید؛ شرح شوق؛ چاپ ّاول ،تهران :قطره.1392 ،
خالقیمطلــق ،جــال؛ «از شــاهنامه تــا خداینامــه :جســتاری دربــارۀ مآخــذ
مســتقیم و غیرمســتقیم شــاهنامه»؛ نامۀ ایران باســتان؛ ســال هفتم ،شمارۀ
ّاول و دوم (پیاپی  13و  ،1386 ،)14ص .119 -3
خالقیمطلق ،جالل؛ «برخی از باور داشتهای همسان میان مآخذ هخامنشی
و روایات شاهنامه»؛ سخنهای دیرینه؛ به کوشش علی دهباشی؛ چاپ ّاول،
تهران :افکار ،1381 ،ص .283 -279
خالقیمطلــق ،جــال؛ «جــوان بــود و از گوهــر پهلــوان»؛ ســخنهای دیرینــه؛
همان ،ص .92 -75
گل رنجهای کهن؛ به کوشش
خالقیمطلق ،جالل؛ «حماس هســرای باستان»؛ ِ
علی دهباشی؛ چاپ ّاول ،تهران :مرکز ،1372 ،ص .51 -19
خالقیمطلــق ،جــال؛ «در پیرامــون منابــع فردوســی»؛ ایرانشناســی؛ ســال
دهم ،شمارۀ  ،3پاییز  ،1377ص .539 -512
خالقیمطلــق ،جالل؛ «کیخســرو و کوروش»؛ ســخنهای دیرینــه؛ همان ،ص
.270 -257
ّ
خالقیمطلــق ،جــال؛ گفتــاری در شــیوۀ تصحیــح شــاهنامه و معرفــی
دس ـتنویسها (ضمیمــۀ دفتــر یکم شــاهنامه)؛ چــاپ ّاول ،تهــران :روزبهان،
.1369
ّ
خالقیمطلــق ،جالل؛ «معرفی قطعات الحاقی شــاهنامه»؛ گل رنجهای کهن؛
همان ،ص .170 -127
خالقیمطلــق ،جــال؛ «نگاهــی بــه هــزار بیــت دقیقــی و سنجشــی بــا ســخن
فردوسی»؛ سخنهای دیرینه؛ ص .406 -329
خالقیمطلــق ،جــال؛ یادداش ـتهای شــاهنامه؛ بــا همــکاری دکتــر محمــود
امیدســاالر و ابوالفضــل خطیبــی؛ چاپ دوم ،تهــران :مرکــز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی.1391 ،

ص .37 -25
خطیبــی ،ابوالفضــل؛ «گرایــش مذهبــی فردوســیّ :
تعصــب یا تســاهل؟»؛ ســرو
رشــید (یادنامۀ غالمرضا رشــید یاســمی)؛ به کوشــش ابراهیم رحیمــی زنگنه و
سهیل یاری؛ چاپ ّاول ،کرمانشاه ،دیباچه ،1396 ،ص .302 -287
دبیرســیاقی ،سـ ّـید ّ
محمد؛ زندگینامۀ فردوســی و سرگذشت شــاهنامه؛ چاپ
ّاول ،تهران :قطره.1383 ،
ّ
دریایــی ،تــورج؛ «تاریــخ ملی یــا تاریــخ کیانی؟ سرشــت تاریخنگاری زردشــتی
در دورۀ ساســانی»؛ تاریــخ و فرهنگ ساســانی؛ ترجمۀ مهــرداد قدرت دیزجی؛
چاپ سوم ،تهران :ققنوس ،1387 ،ص .79 -63

دوســتخواه ،جلیل؛ «رستم و سهراب فاجعۀ برخورد آرمان و عاطفه»؛ فرهنگ
و زندگی؛ شمارۀ  ،17زمستان  ،1353ص .167 -159
دوســتخواه ،جلیــل؛ «رهنمــودی دیگــر بــه افزودگــی چهــار بیــت در دیباچــۀ
شاهنامه»؛ حماسۀ ایران یادمانی از فراسوی هزارهها؛ چاپ ّاول ،تهران ،آ گه،
 ،1380ص .119 -113
دهخدا ،علی ا کبر؛ لغتنامه؛ چاپ دوم از دورۀ جدید ،تهران ،دانشگاه تهران،
.1377
دیویدسن ،الگا؛ شاعر و پهلوان در شاهنامه؛ ترجمۀ دکتر فرهاد عطایی؛ چاپ
ّاول ،تاریخ ایران.1378 ،
راونــدیّ ،
محمــد بــن علی بــن ســلیمان؛ راحةالصدور و آیةالســرور؛ چــاپ ّاول،
تهران :اساطیر.1386 ،

ربیــع؛ علینامه؛ تصحیح رضــا بیات و ابوالفضل غالمی؛ چاپ ّاول ،تهران :مرکز
پژوهشی میراث مکتوب.1389 ،

رحیمــی ،مصطفــی؛ تــراژدی قــدرت در شــاهنامه؛ چــاپ دوم ،تهــران :نیلوفر،
.1376
رضایــی باغبیــدی ،حســن؛ «گشتاســپ»؛ دانشــنامۀ زبــان و ادب فارســی؛ بــه
سرپرســتی اســماعیل ســعادت؛ چــاپ ّاول ،تهــران :فرهنگســتان زبــان و ادب
فارسی ،1393 ،ج  ،5ص .504 -501
ّ
رواقــی ،علــی؛ «شــاهنامه را چگونــه بایــد خوانــد؟»؛ نامــۀ انجمــن؛ ســال اول،
شمارۀ ّاول (پیاپی  ،)1بهار  ،1380ص .27 -4

رواقی ،علی؛ فرهنگ شاهنامه؛ چاپ ّاول ،تهران ،فرهنگستان هنر.1390 ،
ریاحــیّ ،
محمدامیــن؛ سرچشــمههای فردوسیشناســی؛ چــاپ ّاول ،تهــران،
ّ
موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1372 ،
ریاحیّ ،
محمدامین؛ فردوسی؛ چاپ ّاول ،تهران :طرح نو.1375 ،
ریاحــیّ ،
محمدامیــن؛ «یوســف و زلیخا چگونه به نام فردوســی بســته شــد؟»؛
ّ
چهل گفتار در ادب و تاریخ و فرهنگ ایران؛ چاپ اول :تهران ،سخن،1379 ،

خالقیمطلــق ،جــال؛ «یکــی مهتــری بــود گردنفــراز»؛ ســخنهای دیرینــه؛
همان ،ص .73 -59

ص .233 -225

خطیبی ،ابوالفضل؛ «آزاد ســرو»؛ دانشــنامۀ زبان و ادب فارســی؛ به سرپرستی
اسماعیل سعادت ,چاپ ّاول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی،1384 ،
ج  ،1ص .51 -49
ّ
خطیبــی ،ابوالفضــل؛ آیــا فردوســی محمود غزنــوی را هجو گفت؟؛ چــاپ اول،

ســرکاراتی ،بهمــن؛ «بازشناســی بقایــای افســانۀ گرشاســب در منظومههــای
حماســی ایران»؛ ســایههای شکارشــده؛ چاپ ّاول ،تهران :قطــره ،1378 ،ص
.286 -251
ّ
ســرکاراتی ،بهمن؛ «رســتم یک شخصیت تاریخی یا اســطورهای؟»؛ سایههای

تهران :پردیس دانش.1395 ،
خطیبــی ،ابوالفضــل؛ «احمد بــن ســهل»؛ دایرةالمعارف بزرگ اســامی؛ چاپ
ّاول ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،1373 ،ج  ،6ص  732و .733

108

خطیبی ،ابوالفضل؛ «بیژن و منیژه»؛ دایرةالمعارف بزرگ اســامی؛ چاپ ّاول،
تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،1383 ،ج  ،13ص .409 -406
ّ
خطیبــی ،ابوالفضــل؛ «جدلهــای جدیــد دربــارۀ شــاهنامه از منظــر ادبیــات
تطبیقی»؛ نامۀ ایران باســتان؛ ســال ّاول ،شــمارۀ ّاول ،بهار و تابســتان ،1380
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شکارشده؛ همان ،ص .50 -27
ّ
ّ
ســروش اصفهانــی؛ دیــوان؛ تصحیح دکتــر محمدجعفــر محجوب؛ چــاپ اول،
تهران :امیرکبیر.1340 ،
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همانهاش و یسودرف ۀرابرد ییاه تشاددای
ّ
ســیدی ،مهــدی؛ ســرایندۀ کاخ نظــم بلند؛ چاپ ّاول ،مشــهد :آســتان قدس
رضوی.1371 ،
شاپورشــهبازی ،علیرضا؛ «زادروز فردوسی»؛ ایرانشناسی؛ سال دوم ،شمارۀ
 ،2تابستان  ،1369ص .378 -370

شــیرانی ،حافــظ محمودخان؛ «فردوســی شــاعر جاودانۀ ایران»؛ در شــناخت
فردوســی؛ ترجمۀ دکنر شــاهد چوهدری؛ چاپ دوم ،تهران ،علمی و فرهنگی،
 ،1374ص .56 -21
شــیرانی ،حافــظ محمودخــان؛ «یوســف و زلیخــای فردوســی»؛ در شــناخت
فردوسی ،همان ،ص .303 -222
طاهری مبارکه؛ غالم ّ
محمد؛ «کارزار آ گاهانۀ رستم»؛ آشنا ،شمارۀ  ،24مرداد و
شهریور  ،1374ص .75 -69
ّ
غیبــی ،بیــژن؛ دوازده متــن باســتانی؛ چاپ اول ،تهــران ،بنیــاد موقوفات دکتر
محمود افشار و سخن.1396 ،
ّ
غیبــی ،مهرآســا؛  35000ســال تاریخ زیــور آالت اقوام ایرانی؛ چــاپ اول ،تهران:
هیرمند.1391 ،

غیبی ،مهرآسا؛ هشت هزار سال تاریخ پوشا ک اقوام ایرانی؛ چاپ ّاول ،تهران:
هیرمند.1385 ،
ّ
ّفرخی سیســتانی ،ابوالحســن؛ دیوان؛ تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی؛ چاپ
هفتم ،تهرانّ :زوار.1385 ،
فردوســی ،ابوالقاســم؛ داســتان بیژن و منیژه از شــاهنامۀ فردوسی؛ تصحیح و
توضیح مهدی قریب؛ چاپ ّاول ،تهران :پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات
فرهنگی.1376 ،
ّ
فردوســی ،ابوالقاســم؛ شــاهنامه؛ تصحیــح مصطفــی جیحونــی؛ چــاپ اول،
اصفهان ،شاهنامه پژوهی.1379 ،
فردوســی ،ابوالقاسم؛ شــاهنامه؛ تصحیح دکتر جالل خالقیمطلق با همکاری
دکتــر محمــود امیدســاالر در دفتــر ششــم و ابوالفضــل خطیبی در دفتــر هفتم؛
چاپ ّاول ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.1386 ،
فردوســی ،ابوالقاســم؛ شــاهنامه؛ پیرایــش جــال خالقیمطلــق؛ چــاپ ّاول،

و شاهنامه؛ چاپ ّاول ،تهران :امیرکبیر ،1369 ،ص .223 -213
مهاجرانی ،عطاءاهلل؛ حماسۀ فردوسی؛ چاپ ّاول ،تهران :اطالعات.1372 ،
مینوی ،مجتبی؛ فردوسی و شعر او؛ چاپ سوم ،تهران :توس.1372 ،
نحــوی ،ا کبــر؛ «آدینه هرمزد بهمن «بررســی گاهشــماری بیتی از شــاهنامه»»؛
نامۀ فرهنگستان ،دورۀ  ،15شمارۀ  ،58زمستان  ،1394ص .186 -175

نحــوی ،ا کبــر؛ «نگاهــی بــه روشهــای ارجــاع بــه منابــع در شــاهنامه»؛ نامــۀ
فرهنگســتان؛ دورۀ هفتم ،شــمارۀ چهارم (پیاپی  ،)174پاییز  ،1384ص -32
.64
ّ
ّ
نظامــی عروضــی؛ چهــار مقاله؛ تصحیح علمــه قزوینی؛ با تصحیــح مجدد دکتر
ّ
محمد معین؛ چاپ پنجم ،تهران :معین.1383 ،

نظامــی گنجــوی ،الیاس؛ شــرفنامه؛ تصحیح دکتــر برات زنجانــی؛ چاپ ّاول،
تهران :دانشگاه تهران.1380 ،
نظامی گنجوی ،الیاس؛ خمســه (بر اســاس چاپ مســکو  -با کــو)؛ چاپ دوم،
تهران :هرمس.1387 ،

هانزن ،کورت هاینریش؛ شاهنامۀ فردوسی؛ ساختار و قالب؛ ترجمۀ کیکاووس
جهانداری؛ چاپ ّاول ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز.1374 ،
هــروی ،حســینعلی؛ شــرح غزلهــای حافــظ؛ چــاپ ّاول ،تهــران :نشــر نــو بــا
همکاری آسیم.1392 ،
ّ
ّ
یــادگار زریــران؛ ترجمــۀ دکتر یحیی ماهیــار نوابی؛ چــاپ اول ،تهران :اســاطیر،
.1374
یادگار زریران؛ برگردان دکتر ژاله آموزگار؛ چاپ ّاول ،تهران :معین.1392 ،
یارشــاطر ،احســان؛ «چــرا در شــاهنامه از پادشــاهان مــاد و هخامنشــی ذکری
نیســت؟»؛ شاهنامهشناســی؛ چــاپ ّاول ،تهران :بنیاد شــاهنامه ،1357 ،ص
.301 -268

تهران :سخن.1393 ،
ّ
ّ
قاآنــی؛ دیــوان؛ تصحیــح دکتــر محمدجعفــر محجــوب؛ چــاپ اول ،تهــران:
امیرکبیر.1336 ،
ّ
قریب ،مهدی؛ «غمنامۀ رســتم و ســهراب :تضاد عشــق با حماســه»؛ بازخوانی
شاهنامه؛ چاپ ّاول ،تهران :توس ،ص .1369 ،38 -9
قیصری ،ابراهیم؛ یک نکته از این معنی؛ چاپ ّاول تهران :جامی.1393 ،

کاتــب ارجانــی ،فرامــرز بــن خداداد؛ ســمک ّ
عیــار؛ به کوشــش دکتر پرویــز ناتل
خانلری؛ چاپ سوم ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1347 ،
کریمان ،حســین؛ پژوهشــی در شــاهنامه؛ به کوشــش علی میرانصــاری؛ چاپ
ّ
ّاول ،تهران :سازمان اسناد ملی ایران.1375 ،
َ
مارکــوارت ،ژوزف؛ ِوهرود و ا َرنگ؛ ترجمۀ داوود منش ـیزاده؛ چاپ ّاول ،تهران:
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1368 ،
ّ
ماســه ،هانــری؛ فردوســی و حماســۀ ملــی؛ ترجمۀ دکتــر مهدی روش ـنضمیر؛
چاپ دوم ،تبریز :دانشگاه تبریز.1375 ،
متینــی ،جــال؛ «مازنــدران در جنگهــای ک ـیکاووس و رســتم بــا دیــوان»؛
ایراننامه؛ سال دوم ،شمارۀ هشتم ،تابستان  ،1363ص .638 -611
محمــودی بختیــاری ،علیقلــی؛ «مازندران یا یمن؟»؛ هنر و مردم؛ شــمارۀ ،89
اسفند  ،1348ص .27 -20
ّ
محیط طباطباییّ ،
محمد؛ «ابومنصور محمد بانی نظم شــاهنامه»؛ فردوسی
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