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یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه

سّجاد آیِدنلو

ــا  ــاِه نامه ه ــدور، ش ــه از راحه الص ــری برگرفت ــا تعبی ــا ب ــر شمیس ــاب دکت کت ــن  ــده: تازه تری چکی
نامیــده شــده اســت. ایــن اثــر مجموعــه یادداشــتهای ایشــان دربــارۀ فردوســی و شــاهنامه اســت 
کــه در طــوِل چنــد ســال بــر حواشــِی شــاهنامۀ تصحیــح ژول مــول و ســپس چــاِپ مســکو نوشــته 
گاهــی اشــارات،  کتــاب  کتابــی در بیســت فصــل منتشــر شــده اســت. در ایــن  و اخیــرًا در قالــِب 
ــّوِع موضوعــات و  ــه رغــِم تن ــده می شــود و ب ــد و تأّمل برانگیــزی دی حدســها و پرسشــهای جدی
گــذرا مطــرح شــده  حجــِم نســبتًا زیــاِد آن )نهصــد صفحــه( بســیاری از مطالــب به اختصــار و 
کــه محتمــًا ناشــی از شــکِل یادداشــتِی اصــِل آنهاســت. در ایــن مقالــه پیشــنهادهایی  اســت 

دربــارۀ بعضــی نظرّیــات و دریافتهــای شــاِه نامه هــا آورده شــده اســت.

کلیدواژه: شاهنامه، فردوسی، تحقیق، یادداشت، نقد.

 Some Notes on Ferdowsi and Shahnameh 
By Sajjād Ᾱydenloo

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.

 خواطر عن الفردويس والشاهنامة

سّجاد آيِدنلو

اختــار الدكتــور مشيســا عبــارًة مــن عبــارات كتاب راحــة الصــدور ليّتخذها 
يتضّمن هذا   آلخر كتبه، فأمساه شــاِه نامه ها )= ســلطان الرســائل(. و

ً
عنوانا

ف عن الفردويس والشــاهنامة، واليت كتهبا 
ّ
الكتاب جمموعًة من خواطر املؤل

 عىل حــوايش زول مــول التصحيحّيــة للكتاب 
ً
خــال عــّدة ســنوات تعليقا

 يف هــذا الكتاب الذي 
ً
الــذي طبــع بعــد ذلك يف موســكو، وقد مجعهــا أخيرا

ين فصًا. يتضّمن عشر

 عىل بعض اإلشارات والتصّورات 
ً
ياحظ عىل هذا الكتاب اشتماله أحيانا

والتســاؤالت اجلديــدة واملثيــرة للتأّمل، وأ ّنه رغم تنــّوع موضوعاته وحجمه 
 -  حيــث بلغ التســعمائة صفحــة  - إاّل أّن طرحــه للكثير من 

ً
الكبيــر نســبّيا

مبا يعود السبب فيه إىل  يع، األمر الذي ر املطالب ميتاز باالختصار واملرور السر
الشــكل األصــي هلذه املطالــب اليت كتبت يف األصــل كخواطر وماحظات 

يعة. سر

ّيــات واآلراء  يتضّمــن املقــال احلــايل بعــض املقترحــات حــول بعــض النظر
الواردة يف كتاب شاِه نامه ها.

املفردات األساسّية: الشاهنامة، الفردويس، التحقيق، اخلواطر، النقد.
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 یادداشت هایی
 دربارۀ فردوسی و شاهنامه

گفته است:  ی ایران 
ّ
راوندی دو بار در راحةالصدور )تألیِف 599- 603 ق( در وصِف حماسۀ مل

کتابهاست.1        کهشاِه  نامه ها وسردفتر شاهنامه

تعبیِر زیباِی »شــاِه نامه ها« )برگرفته از این جملۀ راحة الصدور( ناِم کتاِب جدیِد دکتر ســیروس شمیسا دربارۀ 

ِف ارجمنِد آن مجموعه یادداشــت های ایشــان در 
ّ
فردوســی و شــاهنامه اســت. این اثِر پرحجم به نوشــتۀ مول

یافت های شخصِی  کالس های بیرون از دانشگاه و غالبًا حاصِل دیدگاه ها و در یِس شاهنامه در  سالیاِن تدر

که در  که گاهی با دیدگاه های متداول و عمومی تفاوت دارد. )ر.ک به: ص 1( این یادداشت ها  ایشــان اســت 

کوشش  گذشته بر اساِس شاهنامۀ تصحیِح ژول مول نوشته شده بود، پس از انتشاِر شاهنامۀ چاِپ مسکو به 

دکتر سعید حمیدیان بر حواشِی آن منتقل شده است.      

گســتردگِی متــن و  طوالنی بــودِن ســال های تأّمــالِت دکتــر شمیســا در شــاهنامه و حاشیه نویســی بــر آن و نیــز 

که حاصِل تدوین و تحریِر منّظِم این یادداشــت ها، به رغِم قصِد  موضوعاِت حماســۀ فردوســی ســبب شــده 

کتاب  محّقِق محترم برای رعایِت ایجاز و اختصار و اشــاره، در بیســت فصل و حدوِد نهصد صفحه شــکل 

یم: 1. برخی از افکار و  کلّیاِت محتوای آن می آور کتاب را برای آشــنایی با  به خود بگیرد. عناویِن فصوِل این 

گریه آورها 5. زندگی  گاه متن 4.  موضوعات زیربنایی شــاهنامه 2. بنیادهای اســاطیری شــاهنامه 3. ناخودآ

فردوسی 6. دربارۀ شاهنامه 7. گزارش و ترجمۀ فردوسی 8. ضبط ها و نسخه های شاهنامه 9. دین های کهن 

یخ، اســطوره 13. داســتان پردازی در شــاهنامه 14. نشانه شناسی  یا، فال 12. تار ایران 10. مراســم 11. جادو، رؤ

ادبی 15. ســبک شــاهنامه 16. ضرب المثل ها و امثال 17. هنرهای بالغی 18. مشــغولیات 19. با دورنمای 

امروز 20. داستان های شاهنامه.                  

با دّقت در نام های بیســت بخِش کتاب که هر کدام نیز زیرفصل های متعّددی دارد دانســته می شــود کتاب 

شــاِه نامه ها در بردارندۀ یادداشــت ها و مطالِب بســیار متنّوعی دربارۀ فردوسی و شاهنامه است و خوانندۀ آن 
به لحاِظ تعّدِد عناوین و موضوعاِت بحث شــده مجموعه ای دانشــنامه گونه دربارۀ شــاهنامه به دســت دارد. 

گوِن تحقیقات و مقوالِت ادبی )از جمله:  دکتر شمیســا از اســتادان و محّققانی هســتند که در حوزه های گونا

شــاهنامه، مولوی، حافظ، ادبّیات معاصر، بالغت، سبک شناســی، فرهنگ نویســی، تصحیح متن، ترجمه 

کــه بــا وجــوِد تنــّوع زمینه هــای کاری تقریبــًا در  کــرده و قلــم زده انــد و جــزء معــدود کســانی هســتند  و ...( کار 

همــۀ کتاب هــا و مقاالِت ایشــان نکته/ نــکاِت تازه ای برای هر دو دســته از مبتدیان و ُمنتهیاِن ادب فارســی 

ِن  کتاِب جدیِد ایشــان دربارۀ شــاهنامه نیز این گونه اســت و در این یادداشت های مدّو یافت می شــود. طبعًا 

کــه برخی از آنها ســزاواِر درنگ و  نهصدصفحــه ای اشــارات، فرضّیــات و ســؤاالِت نوآورانه ای به نظر می رســد 

که در بعضی دیگر از کتاب های دکتر شمیســا هم دیده  کتاِب شــاِه نامه ها -  تعّمق اســت، اّما ویژگی نمایاِن 

می شــود - این اســت که بســیاری از نکات شاید بنا بر ماهّیِت یادداشت/ قلم اندازبودِن آنها، سخت کوتاه و 

گر محّقِق تیزبین آن موضوعات را بسط می دادند و با عرضۀ قراین و  که ا اشــاره وار طرح شــده است، در حالی 

1.محّمدعلیبنسلیمانراوندی،راحة الصدور،ص59و357.  

شاِه نامه ها؛ سیروس شمیسا؛ تهران: 
انتشارات هرمس، چاپ اّول، 
  .1396

 سّجاد آیِدنلو
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دسترسینداشتندفرزندرابهپدردیگریمیدادند 

کهبزرگشود؛چنانکهسیاوشرارستمبزرگکرد. 

)ص41(       

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

کرد و آن نقِش  اشــخاِص دیگر( را می توان از منظِر دیگری نیز تحلیل 

کودکاِن شــاهزاده و پهلوان نژاد به منظوِر  دایگــِی پهلوانان بــزرگ برای 

آموختــِن آیین هــای رزم و بــزم بــه آنهاســت، چنان کــه رســتم غیــر از 

ســیاوش، بهمن پسر اســفندیار را هم به سفارِش او تربیت می کند4 و 

که ظاهرًا  حّتــی از بیتی از دیــوان فرّخی و بهمن نامه چنیــن برمی آید 

اسفندیار هم در سیستان و نزد رستم و زال پرورش یافته بود:            

اســــــــــفندیار فــــــــــّرخ  بغــــــــــل  زیــــــــــر   بــــــــــه 
کنــــــــــار5 بــــــــــر  داشــــــــــته  و  بپــــــــــرورده 

را گرد  اســــــــــفندیار  و  کیخســــــــــرو   همچنــــــــــان 
ادب  6 و  فرهنگ  همی آموخت  دســــــــــتان  رستم 

گــزارش شــاهنامه و هفت پیکر نظامی  گور نیز به  که بهــرام  می دانیــم 
در یمن می بالد.      7

یخ و افسانه و اسطوره« نوشته اند:     3. در بخِش »درآمیختگی تار

امثــالآنــاندروغانــدیــا  یــوشو کــوروشودار آیــا

آناندر  گــرراســتاندپسچــراخبــریاز راســت؟ا

یــخایراناســتنیســت؟بدیهی  کــهتار شــاهنامه

یادآناندرشاهنامههست،منتها  اســتکهذکرو

یخیبهصــورترجالاســاطیرییا  ایــنرجــالتار

افسانهایمطرحشدهاند.)ص42(         

نبوِد نام شــاهان و سلســلۀ هخامنشــی در شــاهنامه و منابع آن ســه 

خدای نامــۀ  در  هخامنشــیان  بــه  بی توّجهــی  نخســت  دارد.  دلیــل 

پهلــوِی عصِر ساســانی به ســبِب نیامــدِن نام آنها در اوســتا و اعتقاد 

آنهــا.8 دوم فقــدان  یــا حّداقــل تســامِح دینــی  بــه غیرزرتشــتی بودن 

کــه اخبــار ایــن سلســله را بــه صــورت منّظــم - نظیِر  مجموعه هایــی 

4.ر.کبه:ابوالقاســمفردوســی،شاهنامه،پیرایشدکترجاللخالقیمطلق،ج2،صص193 
و1456- 1470و198و1605،199- 1608.  

5.ایرانشاهبنابیالخیر،بهمن نامه،ص451،ب7641.    
6.فّرخیسیستانی،دیوان،ص5.

7.ر.کبه:ابوالقاسمفردوسی،همان،ج2،ص457- 464و46- 233؛نظامیگنجوی،
خمسه،ص564.

یخروایی«، زبان، فرهنگ، اسطوره،ص  تار یخواقعیو اینباره،ر.کبه:ژالهآموزگار،»تار 8.در
یخنگاریزردشــتیدر  کیانی؟سرشــتتار یخ ییاتار

ّ
یخمل یایی،»تار 187و188؛تورجدر

یخ و فرهنگ ساسانی،ص63- 79.     دورۀساسانی«،تار

شواهد و ارجاعاِت الزم بحث می کردند، چه بسا مقاله ای محّققانه 

یــا فصلی مســتند فراهم می آمد و خواننــدگاِن متخّصص را به نتایِج 

روشن تری می رساند.                                                        

یِخ پیشــگفتاِر کتاِب شــاِه نامه ها مهر ماه 1391 و زمان انتشــارش  تار

که دکتر شمیسا احتمااًل  تابســتاِن 1396 است و این نشــان می دهد 

در ایــن فاصلــۀ پنج ســاله مشــغوِل بازبینــِی مکــّرر و تنظیــِم نهایــِی 

یادداشــت های خویــش بوده انــد. نگارنــده بــا اعتقــاد و احترامی که 

بــه دانش، حــّدِت ذهــن و نکته یابی هاِی دکتر شمیســا دارد، بســیار 

که خوِد ایشــان سالمت و تواِن جسمِی الزم  امیدوار و آرزومند اســت 

کاملی داشــته باشــند و بتوانند بعضی اشــارات و  و آســودگِی روحِی 

کتابشــان را در چاپ هــای بعــدی یــا در قالــِب مقــاالِت  حدســّیاِت 

مستقل با تأّمل، استناد و تفصیلی که نیازمنِد این گونه نوشته هاست 

پی بگیرند و بر نویافته های شاهنامه شناســی بیفزایند. نگارندۀ این 

کرده و مطالِب  کارهای دکتر شمیســا استفاده  ســطور همواره از همۀ 

کتاِب جدیدشــان دربارۀ شــاهنامه نیز با  فراوانی آموخته اســت و در 

کــه هم تأّمل انگیز  پرســش ها، احتماالت و نگاه های نو مواجه شــده 

ــی ایران نشــان 
ّ
کافــِی ایشــان را بــر متــِن حماســۀ مل اســت و ِاشــراِف 

کامــاًل درســِت خودشــان در  می دهــد و هــم تأییــدی بــر ایــن جملــۀ 

گاهی دّقت در حّد یک مصراع  که »در شــاهنامه  پیشــگفتار اســت 

که  کلمــه معنی آفریــن اســت«. )ص 2( پیشــنهادها و نکاتی  و یــک 

کــه هنگاِم  در ایــن مقالــه آورده خواهــد شــد یادداشــت هایی اســت 

گر دکتر  مطالعــه بــر هامِش کتاِب شــاِه نامه ها نوشــته شــده اســت و ا

شمیســا و عالقه مندان و پژوهندگاِن شاهنامه سزاوار بدانند بدان ها 

کرد.                                 عنایت خواهند 

1. معنای ناِم »گشتاسپ« را در دو جا »دارای اسب گشنه )گرسنه(« 

کــه نگارنده بررســی  نوشــته اند. )ر.ک بــه: ص 27 و 618( تــا جایــی 

کــرده در میاِن معانِی قدیمِی داده شــده برای این نــام )مانند: دارندۀ 

کار افتــاده، اســب تنــدرو(2  اســب چمــوش، اســِب آمــاده، اســِب از 

و  جدیدتریــن  نمی شــود.  دیــده  »اســب«  بــرای  »گرســنه«  صفــِت 

کرده  پذیرفته شده ترین معنای گشتاسپ، »دارای اسِب گشاده، رها
)برای مسابقه(« است.          3

کودک به خانۀ زن می خوانیم:    ِق 
ّ
2. در پایاِن بحِث تعل

گاهیبهنظرمیرسد)ومحتاجبهشواهدبیشتری 

گرخانوادۀمــادریبیگانهبــودیابهآن  کــها اســت(

2.ر.کبه:حســنرضاییباغبیدی،»گشتاســپ«،دانشــنامۀ زبان و ادب فارســی،ج5،ص 
  .501

3.ر.کبه:همان،ص501.
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اتفاقًا همان معنای اّول )بی اســاس و نامنظم دیدن( درســت است؛ 

گفتگوی ســرو یمــن با بــزرگان دربارش دربــارۀ پیام  زیــرا ایــن بیت از 

فریدون )خواستگاری از سه دختر سرو برای پسرانش( است و چون 

در ابیــاِت قبــل از آن ســران یمــن او را در برابر فریدون به پرخاشــگری 

یاده خواهی فرامی خوانند، او ســخنان آنها را نامنســجم و بی مایه  یا ز

گونه ای دیگــر و خردمندانه به  تشــخیص می دهــد و خود در ادامه به 

فرســتادۀ فریدون پاســخ می دهد.14 در شــاهنامه چند باِر دیگر تعبیِر 

»ســر و بــِن چیــزی را ندیــدن« و نظایــِر آن در معنــاِی »آشــفته، مبهم و 
کار رفته است.                15 بی سامان« به 

گیاهی« می خوانیم: برخی از اسطوره شناســان  6. زیر عنواِن »ایزدان 

سیاوش را یک ایزد گیاهی می دانند. بیژن هم ممکن است یک ایزد 

که چون یوســف )که او هم خدای بارآوری اســت( در  گیاهی باشــد 

چاه می افتد. )ص 72(         

در سرگذشــِت ایــزدان نباتــی یــا نمودهــای بشــری آنهــا در روایــات 

که آنها را می توان  حماســی و اساطیری ویژگی های مشــترکی هست 

گیاهی نامید. این خصوصّیاِت مشترک  الگوی سرگذشِت خدایان 

کم اغلِب آنها در روایت های مربوط به بیژن نیســت و تنها  یا دســِت 

به قرینۀ زندانی شدن در چاه نمی توان او را از ایزدان گیاهی دانست. 

نگارنــده احتمــال می دهد در شــاهنامه و داســتان های ایرانی غیر از 
گیاهی باشد.            16 سیاوش شاید اسفندیار هم از خدایان 

7. معنــای نــام »رســتم« را »از آب برآمــده« نوشــته اند، )ر.ک بــه: ص 

72( ولــی چنیــن معنایــی در اشــتقاق ها و معانــِی پیشــنهادی برای 

نــاِم جهان پهلوان ایران دیده نمی شــود و در صورت های اوســتایی و 

کــه آن را با »آب« پیونــد داده اند معانِی  ایرانِی باســتان برای »رســتم« 

که همچون رود  نیرومند مانند رود، رودخانۀ دالور و تازش رود )کسی 
می تازد( پیشنهاد شده است.        17

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

یخی آورده شــده اســت، )ر.ک: ص 93(  نظر ایرانیان، نمونه های تار

اّمــا چــون موضــوِع کتاب، شــاهنامه اســت پیشــنهاد می شــود به دو 

گزارِش تدویِن کلیله و  شاهِد مهم از این متن نیز توّجه شود. یکی در 

کلیله  ی به پاداش فرستادِن اوراِق  که برزو دمنه در روزگار انوشــیروان 

14.برایاینداستانر.کبه:ابوالقاسمفردوسی،شاهنامه،1/ 55ـ56و101- 140.
15.بــرایدیــدِنبعضــیشــواهدر.کبــه:علــیرواقــی،فرهنــگ شــاهنامه،ج2،ص1544و

.1545
زندگیخدایــاِننباتیر.کبه:  یژگیمشــترکدر اینبــارهودیــدِنهجدهو 16.بــرایتفصیــلدر

گیاهی؟«،نیم پخته ترنج،ص251- 289.     ایزدی سّجادآیدنلو،»اسفندیار
17.برایمآخِذایننظرّیاتر.کبه:سّجادآیدنلو،دفتر خسروان،ص743و744.

کرده و به یادگار نگه داشــته باشــد.  خدای نامۀ ساســانیان - تدوین 
کم توّجهــی بــه  ــی - پهلوانــی و 

ّ
ســوم ســاختاِر شــرقِی روایت هــای مل

شاهان و شــخصّیت هاِی دیگر نواحِی جغرافیایِی ایران،9 اّما دربارۀ 

کســاِن داســتان های شــاهنامه بــا شــاهان  یکســان انگارِی بعضــی 

کــوروش( بایــد بســیار بســیار احتیاط  هخامنشــی )مثــاًل کیخســرو و 

که پاره ای مشــابهت های این  کرد و روِش درســِت علمی این اســت 

اشخاص صرفًا در قالِب همانندی ها بررسی شود، نه همسان/ یک
سان انگاری.                    10

4. نوشته اند:   

برمبنای  بهنظرمیرســدکههفتخواناســفندیار

هفتخوانرستمساختهشدهباشد.)ص59(       

پایی هم  پیش از ایشان چند تِن دیگر از شاهنامه شناساِن ایرانی و ارو

قائل به تقلیِد داســتان هفت خان رســتم از آِن رســتم شده اند،11 ولی 

بــا توّجه به اینکه گذشــتن از خطرات برای رســیدن بــه هدفی معّین 

پایی اســت،12 بهتر اســت به جای  یــک بن مایــۀ حماســِی هنــد و ارو

بحث دربارۀ تقلیدی بودِن داستان های هفت خان رستم، اسفندیار 

و دیگــران همــۀ آنهــا را اصیل و نموِد داســتانِی آن بن مایــۀ جهانی در 

کــه غیــر از رســتم و اســفندیار در سرگذشــِت  روایــات ایرانــی بدانیــم 
بعضی دیگر از یالن ایرانی و غیرایرانی نیز دیده می شود.                  13

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

ســــــــــخن نامــــــــــداران  آن  از  بشــــــــــنید   چــــــــــو 

بن نــــــــــه  گیتی  بــــــــــه  را  آن  دیــــــــــد  ســــــــــر  نــــــــــه 

که آن حرف ها را بی ســر و ته دید  و نوشــته اند: ظاهرًا به نظر می رســد 

)زیــرا امــروزه تفّکــر مــا خّطــی و مســتقیم اســت(، اّما عکــس آن مراد 

کامل و درست و بی نقص  که آن سخنان  کرد  است؛ یعنی مالحظه 

است. )ص 65 و 66(         

پادشاهانمادوهخامنشیذکرینیست؟«، 9.ر.کبه:احسانیارشاطر،»چرادرشاهنامهاز
شاهنامه شناسی،ص293.  

اینبــارهر.کبــه:جــاللخالقیمطلــق؛»کیخســرووکوروش«،ســخن های دیرینه،ص  10.در
باورداشــتهایهمســانمیــانمآخــذهخامنشــیوروایــات  257- 270؛همــو،»برخــیاز

شاهنامه«،همانجا،ص279- 284.            
11.بــراینمونــهر.کبــه:جــاللخالقیمطلق،»حماسهســرایباســتان«،گل رنج هــای کهن، 
ص20و21؛ژورفمارکوارت،وهرود و ارنگ،ص186؛هانریماســه،فردوســی و حماســۀ 
کــورتهاینریشهانزن،شــاهنامۀ فردوســی، ســاختار و قالب،ص  مّلــی ایــران،ص262؛

        .118 -114
اینبارهر.کبه:الگادیویدسن،شاعر و پهلوان در شاهنامه،ص200؛بهمنسرکاراتی،  12.در

یخییااسطورهای؟«،سایه های شکارشده،ص48.       »رستمیکشخصّیتتار
اینبــارهر.کبه:ســّجادآیدنلــو،»هفتخانپهلوان«،نیم پختــه ترنج،ص182- 185  13.در

و188.      
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ِت 
ّ
از هنــد فقــط جامــۀ شــاه را می خواهد: »جــز از جامۀ شــاه چیــزی نخواســت« )2/ 758/ 3479( و در عل

برگزیدن آن از میان آن همه خواسته می گوید:         

یافت شاه  پوشــــــــــش  او  که  کس  آن  یافتهر  راه  مهــــــــــی  تخت  به  و  بخت  به 

)3485 /758 /2(  

کیخسرو جامه های خویش را به رستم در پایان فرمانروایی است:   نمونۀ دیگر بخشیدن 

برشــــــــــمرد تنش  جامه هــــــــــای  رســــــــــتم ســــــــــپردهمــــــــــه  به  یکســــــــــر  کرد  نگه 

  )2837 /903 /1(   

گواهی های دیگری در روایت های ایرانی  کسی بدهد، باز  اینکه پادشاه یا بزرگی لباس های ویژۀ خویش را به 
دارد.  18

9. در بحث »تقابل پدر و پسر« نوشته اند:   

درشاهنامهنیزمواردمبهمیاستکهمیتوانداینمعنیرابرساندکهرستممیداندحریف 

آمدهاســتکهکتایونبه  اوپســرشســهراباســت.ازجملهدرداســتانرســتمواسفندیار

کهبهپسرخودهمرحمنکردهاست:       اسفندیارمیگویدبهجنگرستممرو.اوکسیاست

ســــــــــوار دیگر  ســــــــــهراب  چو  کارزارهمانــــــــــا  گــــــــــه  جنگــــــــــی  نبودســــــــــت 

کشــــــــــته شــــــــــد بی درنگ به چنــــــــــگ پدر در به هنــــــــــگام جنگ بــــــــــه آوردگه 

)ص 96(    

یارویی با سهراب،  که رســتم در رو از حدوِد دهۀ پنجاه شمســی به بعد بعضی محّققان قراینی نشــان داده اند 

گاهانه با او پیکار کرده اســت،19 ولی به نظر نگارنده دو بیِت مذکور از داســتان  پســر خویش را می شــناخته و آ

رســتم و اســفندیار نمی  تواند از جملۀ این قراین باشــد و از آن هیچ اشــارۀ پوشــیده یا آشــکاری در این باره به 

گاهی رســتم از هوّیت  گــر بخواهیم از داســتان رســتم و اســفندیار شــاهدی برای احتمــاِل آ دســت نمی آیــد. ا

یم، این دو بیت از زباِن خوِد او محتمل تر است:                 سهراب بیاور

را فرزنــــــــــد  شــــــــــاه  پــــــــــی  از  راهمــــــــــی  خردمنــــــــــد  دلیــــــــــر  بکشــــــــــتم 

نبود هرگــــــــــز  ســــــــــهراب  چو  گردی  رزم آزمود که  و  مــــــــــردی  بــــــــــه  و  زور  بــــــــــه 

)2/ 161/ 669 و 670(    

10. دربارۀ این بیت معروف و بحث انگیِز مقّدمۀ داستان سیاوش:  

دیریــــــــــاز بــــــــــود  زندگانــــــــــی  گــــــــــر  بــــــــــر این دیــــــــــن خــــــــــّرم بمــــــــــان درازا

گاهی راه و رســم و دکتر ســرکاراتی در اینجا راه و  کیش و مذهب اســت و  گاهی  نوشــته اند: دین در شــاهنامه 

18.براینمونهر.کبه:ایرانشــاهبنابیالخیر،کوش نامه،ص452،ب5748؛ص541،ب7455؛ایرانشــاهبنابیالخیر،بهمن نامه،ص21،ب 
کاتبارجانی،سمک عّیار،ج1،ص277؛ج2،ص26وج4،ص259.         73؛ص439،ب7418؛فرامرزبنخداداد

19.بــراینمونــهر.کبــه:جلیلدوســتخواه،»رســتموســهرابفاجعــۀبرخوردآرمــانوعاطفه«،فرهنــگ و زندگــی،ص159- 167؛مصطفیرحیمی
گاهانۀرســتم«،آشــنا،ص69- 75؛مهــدیقریب،»غمنامۀ  آ تــراژدی قــدرت در شــاهنامه،ص225- 230؛غالممحّمــدطاهــریمبارکه؛»کارزار

رستموسهرابتضاّدعشقباحماسه«،بازخوانی شاهنامه،ص9- 38.  
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گفته اند:  گر مذهب باشــد مقصود او کدام مذهب است که خّرم است؟ برخی  رســم را درســت می داند، اّما ا

شــاید مــراد خّرم دین باشــد. خّرمدینان، مزدکیان دورۀ اســالمی بودند. بــه هر حال نباید انگیزۀ فردوســی را در 

گرفت. )ص 139(              کان نادیده  زنده کردن فرهنگ و آیین نیا

در اینجا »دین« قطعًا هیچ ربطی به »مذهب« ندارد و مراد از آن چنان که مرحوم دکتر سرکاراتی نوشته اند: »راه 

و روش« اســت. دلیِل این اســتنباط، موضوع و محوِر طولِی بیت های این بخش )مقّدمۀ داســتان ســیاوش( 

ی یافتِن عمر  که در آن سخنی از »دین و مذهب« فردوسی نیست و او از شاهنامه سرایی خویش و آرزو است 

گفته اســت و منظورش از »دین خّرم« بی تردید »کاِر فرخندۀ  کار بزرگ ســخن  کافی برای به پایان رســاندِن این 

نظم شاهنامه« است.             

گرفته و نظم  کــه فردوســی هنــگام نقِل هــزار و چند بیت دقیقی در شــاهنامه بر ســخن او ُخــرده  11. می دانیــم 

دقیقــی را سســت خوانــده اســت. بــه نظــر دکتر شمیســا ابیات دقیقــی که سرمشــِق فردوســی نیز بوده »بســیار 

مًا جنبۀ احتیاطی داشته« و برخی ادبای معاصر هم فریفتۀ این نقِد 
ّ
بلند« اســت و انتقاد فردوســی از او »مســل

مصلحتِی فردوســی شــده و اشــعار دقیقی را نااســتوار دانســته اند )ر.ک به: ص 143، 224 و 225(. در اینکه 

دقیقی در شاهنامه َســرایی پیشــگام فردوســی بوده هیچ تردیدی نیســت و خوِد حکیم طوس هم به این نکته 

گر هزار و چند بیِت بازماندۀ دقیقی را دقیق و بیت  به  بیت بررسی بکنیم خواهیم  کرده است،20 ولی ا تصریح 

دید که داوری فردوســی نادرســت نیســت و شــیوۀ سخن َســرایی او در مقایســه با ســبک فردوسی ضعف ها و 

کار را انجام  ناهمواری هایی دارد و انصافًا فروتر است. دکتر خالقی مطلق در مقاله ای مفّصل و محّققانه این 
کرد.                      21 گاهی از تفاوت های شعِر دو شاعر می توان به آن مراجعه  که برای آ داده اند 

12. فردوسی پس از پایاِن نقِل ابیات دقیقی و بازگشت به سخن خویش می گوید:  

من دســــــــــت  در  افتاد  نامــــــــــه  این  گراینده شــــــــــد شســــــــــت من چو  به ماهی 

)1029 /80 /2(  

کرده اند:   گرامی در این بیت »ماهی« را در دو جا استعاره از »قلم« دانسته و بیت را چنین معنا  محّقق 

چــونکتــابدقیقیدردســتمنافتادمنهمدســتبهقلمبــردم.)ص144ونیزر.کبه:

ص742( 

ب( کسی 
ّ

پیشنهاد می شود »ماهی« را در اینجا در همان معناِی معروف و اصلی، و ترکیِب »شست )دام، ُقال

ی هــم کنایــه از »کامیابی و رســیدن به مقصــود« بدانیم. این کنایــه به صورِت  گراینــده شــدن« را رو بــه ماهــی 

کار رفته است.22 بر این اساس فردوسی در آن بیت  »شسِت کسی به کام نهنگان رسیدن« هم در شاهنامه به 

که یافتن آن بیت ها و آوردنشان  که ابیات دقیقی به دستم رسید، من به مقصود خویش -  می گوید: هنگامی 

در منظومۀ خودم بود - رسیدم.    

13. حکیم طوس در مقّدمۀ داستان رستم و شغاد می گوید:  

که بــــــــــا احمد ســــــــــهل بودی بــــــــــه مرویکــــــــــی پیــــــــــر ِبد نامــــــــــش آزاد ســــــــــرو

کجــــــــــا نامۀ خســــــــــروان داشــــــــــتی تــــــــــن و پیکــــــــــر پهلــــــــــوان داشــــــــــتی...   

گاهبر)2/ 80/ 1043( کهشاهینشاَندَاَبر  گویندهراراهبر 20.هماوبود
21.ر.کبه:جاللخالقیمطلق،»نگاهیبههزاربیتدقیقیوسنجشیباسخنفردوسی«،سخن های دیرینه،ص329- 406.      

22.ر.کبه:علیرواقی،فرهنگ شاهنامه،ج2،ص1610.
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و هــم آفرینــش بــر حســب عقایــد غیراســالمی مطــرح شــده اســت: ز 

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

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

)ص 148(  

کــه »العرش ِمــن یاقوته   حدیثــی از پیامبــر اســالم)ص( روایت شــده 

الحمرا« و مصراِع نخسِت بیِت فردوسی احتمااًل ناظر بر آن است.26 

در ایــن صــورت ایــن بیــت را هــم بایــد از اشــاراِت اســالمِی دیباچــۀ 

شاهنامه دانست.

16. در بخــش »فردوســی شــیعه« نوشــته اند: ربیــع َســرایندۀ منظومۀ 

که  که شــیعه بودی از تو بعید بود  علی نامه »به فردوســی می گوید: تو 
بــه پیامبــر بی اعتنا باشــی«. )ص 149( در علی نامــه چنین نکته ای 

و اشــاره به شــیعه مذهبِی فردوسی نیســت. ربیع در منظومۀ خویش 

چنــد بــار شــاهنامه را به لحــاِظ محتــواِی غیردینی و پیش از اســالِم 

کّرامیان در برانگیختن محمود  کــرده27 و یک بار هم به نقش  آن نقــد 
کرده است.               28 برای صدور فرمان نظم شاهنامه به فردوسی اشاره 

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

از تقدیــِم شــاهنامه بــه دربار محمــود و تصمیم بــرای دادِن پاداش به 

حکیم، مخالفان به استناد بیت هایی از مقّدمۀ شاهنامه، فردوسی 

را رافضــی معّرفــی کردند و گفتند پنجاه هزار درم صله برای او بســیار 

اســت و »ســلطان محمــود مــردی متعّصــب بــود در او ایــن تخلیــط 

بگرفــت«.29 دکتــر شمیســا با توّجــه به آن ابیــات )پیمبر بــدو اندرون 

کیــد بــر لغــِت »تخلیط« نوشــته اند: »چــرا تخلیط؟  بــا علــی ...( و تأ

معنــای  بــه  »تخلیــط«  اینجــا  در   )150 نبــود؟« )ص  واقعّیــت  مگــر 

»ســخن دروغ« و نادرست بودن رفض )تشّیع( فردوسی نیست، بلکه 

»تخلیط« یعنی »فسادانگیختن و دشمنی کردن« و منظور این است 

که قصِد منازعاِن فردوســی برای دشــمنی کردن با او و برگرداندن نظر 

 بر مذهب 
ّ

محمود نســبت به شــاعر و اثرش - با اســتناد با ابیاِت دال

فردوسی - موّثر واقع شد.           

18. در هماِن بحِث »فردوســی شــیعه« نوشــته اند: خود فردوســی در 

کان پر )بد( ســخن/ به مهــر نبی و  کردنــد  گویــد: مــرا غمــز  هجونامــه 

کهن؛ چرا غمز؟ غمز به معنی سخن چینی و پرونده سازی  علی شد 

ک پی حیــدر،ص169- 171؛عطاهللمهاجرانی، 26.ر.کبــه:علیابوالحســنی،بوســه بر خــا
حماسۀ فردوسی،ص133- 135.

بیــع،علی نامــه،ص5،ب94و95؛ص135و  27.بــرایدیــدِنیادکردهــایاور.کبــه:ر
1365،ب2977- 2992؛ص303،ب6758و6759.  

28.برایبحثدربارۀاینافسانهازسرگذشِتفردوسیر.کبه:سّجادآیدنلو،دفتر خسروان،
ص262- 267.

29.نظامیعروضی،چهار مقاله،ص79.

یافتــــــــــم ازو  آنــــــــــچ  کنــــــــــون  بگویــــــــــم   ... 

بافتــــــــــم دگــــــــــر  انــــــــــدر  یــــــــــک  را   ســــــــــخن 

  )2/ 203/ 1، 3 و 5(

دکتر شمیسا بر اساس این بیت ها چند بار از احتماِل رفتِن فردوسی 

ی  بــه مــرو و دیدار با آزاد ســرو و شــنیدن داســتان رســتم و شــغاد از و

گفته انــد. )ر.ک بــه: ص 144، 151، 199 و 208( ظاهــرًا ایــن  ســخن 

کشیده اند،23 ولی بر پایۀ  گمان را نخســتین بار مرحوم شــیرانی پیش 

دو قرینه پذیرفتنی نیست. یکی اینکه آزاد سرو چنان که فردوسی هم 

گفته تحِت حمایِت احمد ســهل بوده و چون احمد ســهل در ســال 

)307 ق( گرفتار می شــود و در زندان می میرد، بســیار بعید می نماید 

کــه آزاد ســرو حدوِد هفتاد ســال بعد زنــده بوده و فردوســی او را دیده 

کــه او در ســال های شاهنامه ســرایِی  باشــد و محتمل تــر ایــن اســت 

فردوســی درگذشــته بوده اســت. ثانیًا شــباهت های داســتان رســتم 

و شــغاد در شــاهنامۀ فردوســی و غــرر اخبــار ثعالبــی نشــان می دهد 

کــه بــه احتمــال فراوان منبــِع این دو متــن در گزارِش ایــن روایت یک 

کتــاب )یعنــی شــاهنامۀ ابومنصــوری( بــوده، لــذا مطلِب مربــوط به 

یــان و مدّوناِن شــاهنامۀ  کتــاب آزاد ســرو از زبــان راو نقــل داســتان از 

کتــاب او اســتفاده کرده اند، نه بــه معنای  کــه از  ابومنصــوری اســت 
نقِل شفاهِی خوِد فردوسی از این شخص.                    24

14. یک جا »مازندران« مذکور در داســتان هفت خان، »هندوستان« 

)ر.ک بــه: ص 147( و در جــای دیگــر همــان مازنــدراِن شــمال ایران 

یست«.  معّرفی شده که »فردوسی ... در خراسان در مجاورت آن می ز

)ص 318( در این باره باید توّجه داشت که در زمان فردوسی و منابع 

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

نــام نداشــت و آنجــا را »طبرســتان« می نامیدند. در روزگار فردوســی 

مازنــدران بــر دو منطقــه در بیــرون از ایــران اطــالق می شــد. یکــی در 

مشــرق و حدود هند و دیگری در مغرب و در حدوِد شــام و یمن یا در 

آفریقــا و جنوِب مصر. بــا اینکه برخی محّققان مازنــدراِن هفت خان 

را در مشــرق و اطراِف هندوســتان دانســته اند، ظاهــرًا محتمل تر این 
که آن را مازندراِن مغرب بدانیم.                   25 است 

15. نوشته اند: در مقّدمۀ شاهنامه هم مدح پیامبر اسالم آمده است 

23.ر.کبــه:حافــظمحمــودخــانشــیرانی،»فردوســیشــاعرجاودانــۀایــران«،در شــناخت 
فردوسی،ص25و26.

24.نیزر.کبه:جاللخالقیمطلق،»ازشــاهنامهتاخداینامه«،نامۀ ایران باســتان،ص31 
و32؛ابوالفضلخطیبی،»آزادسرو«،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی،ج1،ص49- 51.          

کریمــان،پژوهشــی در شــاهنامه،ص168- 198؛جــالل  اینبــارهر.کبــه:حســین 25.در
کیکاووسورستمبادیوان«،ایران نامه،ص611- 638؛  متینی،»مازندراندرجنگهای

علیقلیمحمودیبختیاریف»مازندرانیایمن؟«،هنر و مردم،ص20- 27.        
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بــرای عالیــِق مذهبِی حکیم باشــد. ســوم اینکه فردوســی بــرای امام 

که  کار برده34 و این اصطالحی اســت  علــی)ع( لقــِب »وصی« را بــه 

در میان شــیعیان )هم دوازده امامی و هم اســماعیلی( تداول داشته 
است.                             35

21. در ضمِن همان بحِث مذهب فردوسی نوشته اند: البّته فردوسی 

چند بیت در باب حضرت علی و خلفای راشدین دارد که در نسخ 

مختلف مختلف است. )ص 154(   

منظور از ابیاِت ستایِش خلفا این چهار بیت است:

مــــــــــه رســــــــــوالن  از  بعــــــــــد  خورشــــــــــید   کــــــــــه 

بــــــــــه بوبکــــــــــر  ز  کــــــــــس  بــــــــــر  نتابیــــــــــد    

آشــــــــــکار را  اســــــــــالم  کــــــــــرد   عمــــــــــر 

بهــــــــــار بــــــــــاغ  چــــــــــو  گیتــــــــــی  بیاراســــــــــت 

گزیــــــــــن  پــــــــــس از هــــــــــردوان بــــــــــود عثمــــــــــان 

دیــــــــــن خداونــــــــــد  و  شــــــــــرم  خداونــــــــــد 

بتــــــــــول جفــــــــــت  بــــــــــود  علــــــــــی   چهــــــــــارم 
رســــــــــول36 ســــــــــتاید  به خوبــــــــــی  را  او  کــــــــــه 

ایــن بیت هــا بــا اینکــه در بیشــتر نســِخ شــاهنامه آمــده و مشــهور نیز 

هســت بر اســاِس دالیِل متعــّدِد متنی و برون متنی ســرودۀ فردوســی 

نیست و از قدیمی ترین و معروف ترین افزوده های شاهنامه است37 

که نباید مبنای استنتاج دربارۀ مذهب فردوسی باشد.         

22. در دو جا پس از نقِل این دو بیت:

انجمــــــــــن از  شــــــــــد  گــــــــــم  نامــــــــــور   »چنــــــــــان 

چمــــــــــن از  ســــــــــهی  ســــــــــرو  بــــــــــاغ  در  چــــــــــو 

 نــــــــــه زو زنــــــــــده بینــــــــــم نــــــــــه مــــــــــرده نشــــــــــان

مردم کشــــــــــان«،    نهنــــــــــگان  دســــــــــت  بــــــــــه    

 .34
هماناهلبیتنبیووصی محّمدبدواندرونباعلی  
گیرجای بهنزدنبیووصی اگرچشمداریبهدیگرسرای  

)1/ 5/ 102و103( 
اینبــارهر.کبــه:ابوالفضلخطیبی،»گرایشمذهبیفردوســی،تعّصبیاتســاهل؟«،  35.در

سرو رشید،ص289.  
36.ر.کبه:ابوالقاســمفردوسی،شــاهنامه،تصحیحدکترجاللخالقیمطلقوهمکاران،ج  

یرنویس3.   1،ص10،ز
ک پی  37.بــرایدیــدِندالیــِلالحاقیبودِنایــنابیاتر.کبه:علیابوالحســنی،بوســه بر خا
حیــدر،ص465- 518؛جــاللخالقیمطلــق؛»معّرفــیقطعــاتالحاقــیشــاهنامه«،گل 
رنجهای کهن،ص129- 132؛همو،یادداشــت های شــاهنامه،بخشیکم،ص18و19؛ 
جلیلدوســتخواه،»رهنمودیدیگربهافزودگیچهاربیتدردیباچۀشــاهنامه«،حماســۀ 

ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها،ص113- 119.          

است مگر واقعٌا شیعه نبود؟ )ص 150(        

کرده اند این بیت از هجونامه اســت و چون اصالِت  چنان که اشــاره 

کامل  هجونامــه و صــدوِر ابیــاِت آن از زبــان فردوســی تقریبــًا به طــور 

مــردود اســت،30 نبایــد در مباحــِث مربــوط به فردوســی و شــاهنامه، 

ابیاِت آن را مستند بحث و نتیجه گیری قرار داد.        

19. در ادامــۀ موضوِع »تشــّیع فردوســی« می خوانیــم: ... در مازندران 

گریختن فردوسی به مازندران  گرایش عمده به تشــّیع بود و شاید  هم 

در ارتباط با همین عامل باشد. )ص 151(   

گریختــِن فردوســی بــه مازندران از افســانه های سرگذشــت  ماجــرای 

که نخستین بار در چهارمقالۀ نظامی عروضی آمده و بعد در  اوست 

برخی منابِع دیگر )ماننِد مقّدمۀ شــاهنامۀ نســخۀ فلورانس و مقّدمۀ 

یخی ندارد و نباید به  بایســنقری( تکرار شده است، ولی سندّیت تار

کرد.   آن استناد 

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

گرفته و ســرانجام این نتیجه حاصل شــده اســت  مبنای بحث قرار 

کامــل نبــود«. )ص 155(  گــر هــم شــیعه بــود، شــیعۀ  کــه »فردوســی ا

پیشنهاد می شود برای روشن تر و جامع ترشدِن این موضوع و رسیدن 

یافتی دقیق تر، به ســه نکتۀ دیگر از ابیات فردوســی توّجه شود.  به در

نخســت بیــت مشــهوِر: »بر ایــن زادم و هم بر این بگــذرم/ چنان دان 

ک پی حیدرم« )1/ 5/ 104( که آشــکار و با قاطعّیت گرایش  کــه خــا

مذهبــی فردوســی را نشــان می دهــد و بــا اینکــه در شــاهنامۀ چــاپ 

ِب تردید آمده اســت، در اصالِت آن هیچ 
ّ

مســکو در دو جا داخِل قال

تردیــدی نیســت و چنان کــه خــوِد دکتر شمیســا هــم اشــاره کرده اند، 

نگارنده در مقاله ای مستقل دربارۀ اصلی بودِن این بیت بحث کرده 

یا و فرقه های  اســت.31 ثانیًا فردوســی در چند بیتی که جهان را به در

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

که خواستاراِن  کشتی ها دانسته است  علی)ع( را شاخص تر از دیگر 

رســتگارِی آن جهانی باید در آن پناه بگیرند.32 این ابیات ناظر بر دو 

گواِه دیگری  حدیــِث معروِف »ســفینه« و »تفرقه« اســت33 و می تواند 

اینبــارهر.کبــه:ابوالفضــلخطیبــی،آیا فردوســی محمــود غزنوی را هجــو گفت؟ص  30.در
  .70 -28

بدیهیاتشاهنامهشناســی«،کتاب ماه ادبّیات،  31.ر.کبــه:ســّجادآیدنلو؛»اثبــاتیکیاز
ص7- 10.  

کهدرچاپمسکوهمآمده:    اینبیتهاست 32.منظور
اوتندباد برانگیختهموجاز یانهاد گیتیچودر خردمند  

چوهفتادکشتیبراوساخته...
33.دربارۀایندوحدیثر.کبه:محمودامیدســاالر،»بعضیاحادیثنبویدرشــاهنامه«،

جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی،ص108- 111.  
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آنها را دربارۀ ابومنصور سپه ســاالر خراســان دانســته اند که در سال 400 به دست محمود کشته شد )ر.ک: ص 

162 و 207(. ایــن دو بیــت از دیباچۀ شــاهنامه و بخِش ســتایِش امیرک منصور اســت و منظور از او چنان که 

محققان نشــان داده اند، منصور پســر محّمد بن عبدالرّزاق اســت که پس از رســیدِن سپهساالرِی خراسان به 

ی  که هفتم شعبان سال 377 رو یان پیکار می کند و در نبردی  کنار او با سیمجور تاش به او می پیوندد و در 
کشته می شود.                  38 گاو وارِد بخارا می کنند و ظاهرًا در زندان بخارا  گرفتار می شود و او را سوار بر  می دهد 

گفته است: کتاف  23. فردوسی در پایان پادشاهی شاپور ذواال

بود بهمــــــــــن  هرمــــــــــزد  آدینــــــــــه  کار فــــــــــّرخ نشــــــــــیمن بودچــــــــــو   بــــــــــر ایــــــــــن 

هاشــــــــــمی آورم  پیــــــــــش  لعــــــــــل  کمیمی  نگیــــــــــرد  کــــــــــه هرگز  ز خّمــــــــــی   

کر فرچو شســت و ســه شــد ســال شــد گوش  و  آییــــــــــن  جویــــــــــم  چرا  بیشــــــــــی  ز 

دکتر شمیسا بر اساس این سه بیت نوشته اند:   

روزجمعــهاّولبهمــنایــنداســتانتمامشــدودیگروقتاســتراحتاســت.این یعنــیدر

کردهاست.)ص163(  داستانرادرسال392قتمام

کنار آن دیدگاه های دیگری  که دربارۀ این ابیات مطرح شده است39 و در  سال 392ق یکی از نظرّیاتی است 

هــم بــرای ســالی که در زمان زندگی فردوســی یکــم بهمن در آن با جمعــه مقارن بوده هســت؛ از جمله مرحوم 

گاهنامۀ تطبیقی مرحوم استاد  دکتر شاپورشــهبازی آن را در ســال 371 یزدگردی )1003م( دانسته اند.40 طبق 
بیرشک این روز در سال 387 ق بوده است41 و یکی از محّققان به نهم ربیع االّول سال 393 ق رسیده اند.    42

یخ دهقــان« در شــاهنامه به چند بیــت الحاقی  کاربــرِد اصطــالِح »تار 24. در بخــش »تقویــم زردشــتی« بــرای 

استناد شده است:

بزرگ داســــــــــتان  اســــــــــپری  شــــــــــد  ســــــــــخن های آن خســــــــــروان ســــــــــترگچو 

پنــــــــــج روزان ز ماهبه روز ســــــــــوم شــــــــــنبدی چاشــــــــــتگاه پنــــــــــج ره   شــــــــــده 

نیز بگویمت  دهقــــــــــان  یــــــــــخ  تار ز  از اندیشــــــــــه دل را بشــــــــــویمت نیــــــــــز« ... 

)ص 163(  

کــه بعضی پژوهشــگران طبِق آنها ســال 389ق را هم برای پایان یکی از تدوین های شــاهنامه  ایــن بیت هــا - 

کتابِت  یِخ  کاتِب نسخه ای از شاهنامه به تار کرده اند - سرودۀ فردوسی نیست، بلکه موّخرۀ منظوِم  استخراج 

که به واسطۀ دست نویسی از سال 779 به نسخۀ بریتانیا )891ق( راه یافته و در یکی از ابیات  689ق است 

گر سال نیز آرزو آمده است/ نهم سال و هشتاد با ششصد است( واژۀ »ششصد« به »سیصد« تغییر یافته  آن )ا
و بیت ها از فردوسی دانسته شده است.      43

ازگوهر  گاهــیبیشــترر.کبــه:جــاللخالقیمطلــق،»یکــیمهتریبودگردنفــراز«،ســخن های دیرینــه،ص59- 73؛همو،»جوانبــودو 38.بــرایآ
کاخ نظم بلند،ص41- 55و60- 77؛محّمدمحیططباطبایی،»ابومنصورمحّمد  پهلوان«،همانجا،ص75- 92؛مهدیسّیدی،سرایندۀ 

بانینظمشاهنامه«،فردوسی و شاهنامه،ص213- 223.         
کتابصفر،ص36. 39.ر.کبه:ابوالقاسمفردوسی،شاهنامه،تصحیحمصطفیجیحونی،

فردوسی«،ایران شناسی،ص274.     ز 40.ر.کبه:علیرضاشاپورشهبازی،»زادرو
41.ر.کبه:احمدبیرشــک،گاهنامۀ تطبیقی ســه هزار ســاله،ص95ونیز،ر.کبه:ســّجادآیدنلو،»چوآدینههرمزدبهمنبود...«،جســتارهای ادبی،

ص10.
گاهشماریبیتیازشاهنامه(«، نامۀ فرهنگستان،ص183و184. 42.ر.کبه:اکبرنحوی،»آدینههرمزدبهمن)بررسی

گفتاریدرشیوۀتصحیحشاهنامهومعّرفیدستنویسها،ص30- 33.      43.ر.کبه:جاللخالقیمطلق،
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25. در بخــش »آشــنایی بــا پهلــوی« پــس از نقــل ابیــات مربوط به مهربان دوســتی که نســخه ای از شــاهنامۀ 

گفتن  ابومنصوری را به فردوســی می دهد، دربارۀ این بیِت آن بخش:»گشــاده زبان و جوانیت هست/ســخن 
پهلوانیت هست« نوشته اند:       

ســخنگفتنپهلوانیراســخنگفتنحماســیمعنیکردهاند.فردوسیدرسال370 
ً
معموال

فردوسیدراینزمانحدود40 
ً
شروعبهسرودنشاهنامهکرد،لذادواشکالمطرحمیشود.اّوال

سالداشتوجواننبودوثانیًاهنوزشاهنامهراآغازنکردهبودکهبهاسلوبحماسیمعروف 

شدهباشد،مگرآنکهبگوییمبهصورتپراکندهداستانهاییرامنظومکردهبود.بهنظرمناگر 

کسیدراینجاهمپهلوانیرازبانپهلویدرنظربگیردبالاشکالاست.)ص173(      

گــر »پهلوانــی« را در اینجــا »زبان پهلوی« بدانیم، بیت معنای درســتی نخواهد داشــت؛ زیــرا در این صورت   ا

گر هم با زبان  که فردوسی ا دوسِت فردوسی به او می گوید تو می توانی به زبان پهلوی سخن بگویی، در حالی 

م یا نوشــتن به این زبان نبوده اســت. از این رو همان معنای »فارســی 
ّ
پهلوی آشــنایی داشــته هرگز در حِدّ تکل

کرده اند درست است و اشکاالِت مورد نظِر ایشان نیز با  که خودشان هم اشاره  کهن« یا »شیوۀ پهلوانی«  درِی 

این دو معنا رفع می شود. »جوان« خوانده شدن فردوسی در حدوِد چهل سالگی به منظور تشویق و انگیزه یابی 

گفتن پهلوانی«  کاِر سنگین و طوالنِی شاهنامه َسرایی از سوی مهربان دوسِت اوست و »سخن  ی برای آغاِز  و

به معنای »نظم روایاِت حماســی« چنان که توّجه کرده اند ناظر بر داســتان هایی اســت که او به احتماِل فراوان 

کشیده بود.                       پیش از آغاِز رسمِی سرایش شاهنامه به نظم 

26. محّقــق ارجمنــد بــر پایۀ این بیت از داســتان اســکندر و آب حیات در شــرف نامۀ نظامــی:»در این فصل 

یخ دهقان می گوید ... ؛  یخ دهقان ســرایم ســخن« معتقدند نظامی »به شــاهنامه هم تار فّرخ ز نو تا کهن/ز تار

یخ  یافتن آب حیات را بنا به روایت شاهنامه شرح می دهد. )ص 175( در این بیت چنان که بعضی  زیرا تار

گزارِش ایرانِی  یخ دهقان«  شــارحاِن اســکندرنامه هم نوشــته اند »دهقان« به معنای »ایرانی«44 و منظور از »تار

گزارش روایِت شــاهنامه نیســت؛ زیرا در جزئّیات با آن تفاوت هایی دارد و  داســتاِن آب زندگانی اســت. این 

کرده است.                گفت نظامی روایِت ایرانِی داستان اسکندر و آب حیات را از شاهنامه نقل  نمی توان 

که یار او )همســر  27. نوشــته اند: »در مقّدمــۀ داســتان بیــژن و منیژه نکته ای که جلب نظر می کند این اســت 

که  گالی تودوآ می گوید فردوســی  کتابخانۀ فردوســی ظاهرًا یک متن پهلوی می آورد و می خواند. ما کنیز( از  یا 

دربــه در دنبــال منابع بوده اســت، چگونــه از وجود آن کتاب در خانۀ خود بی خبر بوده اســت؟ من برعکس او 

می گویــم اصــاًل چرا در کتابخانۀ او متنی به زبان پهلوی بوده اســت« )ص 178(. دربارۀ مقّدمۀ داســتان بیژن 

گــون از آن حتمــًا باید به این نکته توّجه داشــت که با قطعّیــت نمی توان گزارِش  و منیــژه و اســتنباط های گونا
یخی دانست و احتمال دارد صرفًا خیال پردازی و تصویرسازِی شاعر باشد.                    45 این مقّدمه را لزومًا واقعی/ تار

28. در این بیت از مقّدمۀ داستان رستم و اسفندیار:

بشــــــــــنوی تــــــــــا  ســــــــــحرگاه  پهلوینگــــــــــه  گفتــــــــــن  ســــــــــخن  بلبــــــــــل  ز 

گفتن پهلوی« به »بلبل« نوشته اند:    دربارۀ انتساِب »سخن 

کهنبودنپیامیامحزونبودنآناست.)ص178(        گنگبودنپیامیا وجهشبهظاهرًا

گنجوی،شرف نامه،تصحیحدکتربراتزنجانی،ص582.   44.ر.کبه:نظامی
اینبارهر.کبه:محّمدعلیاسالمیندوشن،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه،ص54؛ابوالفضلخطیبی،»بیژنومنیژه«،دایرة المعارف  45.در

بزرگ اسالمی،ج13،ص407.    
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کــدامرودرامیگوید؟  ظاهــرًارودمــراداســت،اّمــا

یرنویس1(    )ص187،ز

در اینجا الزم نیست در پِی یافتِن ناِم رودی خاص در منطقۀ زندگی 

گیرشــدِن  فردوســی باشــیم و منظــور از مصــراع نخســِت بیِت دوم فرا

برف سنگین و پوشاندن همه جا )اعّم از رود و صحرا و باغ( است.

31. در مبحــث »پیری فردوســی« نوشــته اند: فردوســی داســتان ها را 

منفــردًا می ســرود و ســپس در جای مناســب خود قرار مــی داد. )ص 

         )189

بــه نظــر نگارنــده این نظر برای سراســِر شــاهنامه و همۀ داســتان های 

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

ابومنصوری از حدوِد سال 370 تا 384ق مشغوِل نظِم این متن بوده 
و طبعــًا روایت هــای آن را بــه ترتیب و توالی ســروده اســت و ســاختار 

اصلِی شاهنامه را همین متن یا به عبارت دیگر تدوین اّول شاهنامه 

تشــکیل می دهد، اّمــا در تدویِن دوم )384- 400ق( داســتان هایی 

کــه احتمــااًل پیــش از آغاِز نظِم رســمِی شــاهنامه ســروده بــود و نیز  را 

که بر اســاس منابِع دیگر در این شــانزده ســال به نظم  روایت هایی را 

گنجانده و  کلۀ نخســتیِن شــاهنامه  درآورده بــوده در جای جــاِی شــا

ی ایران را به وجود آورده است.    
ّ
کنونِی حماسۀ مل متِن 

32. در اشاره به آثاِر دیگِر فردوسی غیر از شاهنامه نوشته اند: موضوع 

مهّم دیگر یوسف و زلیخاست که در تمام منابع قدیم به اسم اوست 

کرده اند و البّته کسانی  و فقط در دوران معاصر است که در آن شک 

کرده اند. )ص 201(        هم تأیید 

چون کتاب دکتر شمیسا مورد مراجعه و استناِد خوانندگاِن بسیاری 

قرار می گیرد پیشــنهاد می شــود که دربارۀ یوسف و زلیخاِی منسوب 

به فردوسی به جای اظهارنظِر تردیدآمیز، طبِق دالیِل موجود قاطعانه 

گفته شود تا احیانًا بعضی خوانندگاِن این  از رِدّ این انتســاب سخن 

کتاب گرفتار شــک و ســؤال و یا نتیجه گیری های غیِرعلمی نشــوند. 

یوســف و زلیخا بر پایۀ ســه دلیِل استوار بی گمان از فردوسی نیست. 
کهن و حّتی افســانه اِی  یکی اینکه برخالِف نوشــتۀ ایشــان در منابِع 

مربــوط به فردوســی و شــاهنامه تا ســال 828ق هیچ نامــی از این اثر 

گهــان در ظفرنامــۀ شــرف الدین علــی یــزدی و ســپس با  نیســت و نا

تفصیــل در مقّدمــۀ شــاهنامۀ بایســنقری، یوســف و زلیخــا ســرودۀ 

فردوسی معّرفی شــده است.48 ثانیًا ویژگی های سبکِی این منظومه 

یاحی،فردوسی،ص146- 152؛همو،»یوسفوزلیخا  اینبارهر.کبه:محّمدامینر 48.در
یــخ و فرهنــگ ایران،ص  چگونــهبــهنامفردوســیبســتهشــد؟«،چهــل گفتــار در ادب و تار
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در ادب فارســی غیــر از بیــِت شــاهنامه چند باِر دیگر نیــز نغمۀ بلبل 

بــه خوانــدن بــه زبــان پهلوی یا زمزمۀ موبدان تشــبیه شــده اســت46 و 

که چهچۀ بلبل را به آهنگ و شــیوه ای  ی بوده  ایــن محتمــاًل از آن رو

می دانستند که موبدان زرتشتی اوستا، زند و دعاهای دین خویش را 

به آن صورِت ملحون می خوانده اند،47 لذا وجِه شــبِه این همانندی 

)نغمۀ بلبل به سخن گفتِن پهلوی( آهنگین و دلنوازبودن است.            

که  29. در بخش »عرب ســتیزی فردوســی« می خوانیم: خســرو پرویز 

بــه قصد آشــتی به ســوی بهرام چوبینــه رفته بود وقتــی بی اعتنایی او 

یــان هــم  چنین نیســتندم و تــازی را  را می بینــد می گویــد: »حّتــی تاز

در مقــام پســت ترین اقــوام و پارســی را در مقام شــریف ترین اقوام ذکر 

می کند:                

آیــــــــــد ز دور تــــــــــو   چــــــــــو مهمــــــــــان به خــــــــــوان 

ســــــــــور هنگام  بــــــــــه  ســــــــــازی  دشــــــــــنام  تــــــــــو 

پارســــــــــی نه  و  کــــــــــرد  چنیــــــــــن  تــــــــــازی   نــــــــــه 

ســــــــــی  بار  صــــــــــد  ســــــــــال  بشــــــــــمری  گــــــــــر   ا

)ص 184(  

از ایــن دو بیــت هیــچ نکتــه ای دربارۀ خوارداشــِت اعــراب و تجلیِل 

یــِخ  گــر تار کــه ا ایرانیــان برنمی آیــد و منظــور از بیــت دوم ایــن اســت 

کــه  کنیــم خواهیــم دیــد  ســه هزار ســالۀ اعــراب و ایرانیــان را بررســی 

در میــان آنهــا هیــچ کجــا به مهمــان توهین نشــده اســت. در این دو 

بیــت نه تنهــا ایرانیــان برتــر از اعــراب دانســته نشــده اند، بلکه حرف 

ربــِط تســویۀ »نه«، هم پایگِی آنها را در موضــوِع مورد بحث )احترام به 

مهمان( نشان می دهد.            

 30. برآمــــــــــد یکــــــــــی ابــــــــــر و شــــــــــد تیــــــــــره ماه

ســــــــــیاه ابــــــــــر  ز  یــــــــــد  بار تیــــــــــر  همــــــــــی 

راغ و  دشــــــــــت  نــــــــــه  و  پدیــــــــــد  یــــــــــا  در  نــــــــــه 

زاغ پــــــــــّر  هــــــــــوا  در  همــــــــــی  نبینــــــــــم 

در زیرنویس دربارۀ »رود« در بیت دوم نوشته اند:  

46.براینمونه:
میخوانددوشدرسمقامات   گلبانگپهلوی بلبلزشاخسروبه

معنوی)دیوانحافظ،ص366(  
همچــومنگویدمدیحخســرو  باغهرشببازبانپهلوی بلبلاندر

دارانسب)دیوانسروشاصفهانی،ج1،ص38(
زمزمــه؟ دارد کــه ذوِق از بلبــل مجوســان،  چــون
گوشــوار؟ بنــدد کــه بهــِر  از گلبــن عروســان  چــون
)دیوانقاآنی،ص384( 

47.ر.کبه:محّمدعلیاسالمیندوشن،داستان داستان ها،ص250.   
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ســــــــــرو گفتــــــــــار  بــــــــــه  بازگــــــــــردم   کنــــــــــون 

مــــــــــرو بــــــــــه  ماهــــــــــان  ســــــــــهل  فروزنــــــــــدۀ    

دکتر شمیسا پس از ذکر بیِت دوم نوشته اند:   

دســت در اّطالعــی هیــچ ماهــان ســهل ایــن  از

نیست،لذابهتراستصدرماهانبگوییم.)ص

 )209

در این بــاره بایــد بــه دو نکتــه توّجــه کرد. یکــی اینکه »صــدر ماهان« 

به جای »ســهل ماهان« در هیچ یک از نســخه های معتبِر شــاهنامه 

نیســت. ثانیــًا »ســهل ماهــان« همــان احمــِد ســهِل مذکــور در بیــت 

نخســت اســت و او از دهقانان و ســرداران ایرانی در اواخِر حکومِت 

ی در  گاهی هایــی دربــارۀ و کــه آ صّفــاری و اوایــِل دورۀ ســامانی بــود 
گردیزی و الکامِل ابن اثیر آمده است.      55 یخ  تار

گزارِش ساختن ایوان مداین آمده است: 36. در 

پارســــــــــی روشــــــــــندل  گفــــــــــت   چنیــــــــــن 

کــــــــــه بگذاشــــــــــت بــــــــــا کام دل چــــــــــار ســــــــــی

گرامی در معنای بیت نوشته اند:    محّقق 

که120سالهاست.)ص210(  یعنینابینایی

کاربردهــای معاصــر اســت و در  »روشــن دل« بــه معنــای »نابینــا« از 

شاهنامه و متوِن قدیمِی فارسی به معنای »دانا و بصیر« به کار رفته56 
و در اینجــا هــم بــه همین معناســت: دانایی ایرانی که صدوبیســت 

ساله است.  

37. نوشــته اند: ســّنت نّقالــی هــم پیــش از اســالم بوده اســت و هم 

کس نپرورد  گوید: »ز شاهان چون او  بعد از اســالم. فّرخی سیستانی 

چرخ/شنیدستم این من ز شهنامه خوان«. )ص 222(    

نکتۀ مربوط به ســابقۀ نّقالی درست است، ولی در این باره نمی توان 

کرد؛ چون در آنجا به »شهنامه خوان«  به بیت مذکور از فّرخی استناد 

کــه »شــاهنامه خوانی« و  اشــاره شــده اســت نــه »نّقــال« و می دانیــم 

کــه ابیات  »نّقالــی« متفاوت اســت. »شــاهنامه خوان« کســی اســت 

»نّقــال«  و  می خوانــد  شــاهنامه  متــن  ی  رو از  را  فردوســی  منظــوم 

داستان های پهلوانی )از شاهنامه و منابع دیگر( را به نثر و از حافظه 

روایت می کند.                

اّطــالعازهوّیتوسرگذشــتوی،ر.ک:ابوالفضلخطیبی؛  گاهیهاو 55.بــرایدیــدِناینآ
»احمدبنسهل«،دایرۃ المعارف بزرگ اسالمی،ج6،صص732و733.    

56.ر.ک:حســنانوری)سرپرســت(؛فرهنگ بزرگ ســخن،ذیلماّدۀ»روشــندل«؛علیاکبر 
دهخدا؛لغت نامه،ذیِلهمانماّده.    

با ســخن فردوســی در شاهنامه متفاوت و بســیار فروتر از آن است.49 

که در آن به نام فردوسی  سوم اینکه همۀ نسخه های یوسف و زلیخا 

نیز به عنوان ســرایندۀ متن اشــاره شده باشــد، متأّخر و مربوط به قرن 

یــازده و بعــد از آن اســت. یوســف و زلیخــاِی نســبت داده شــده، به 

که آن را  ِص شمســی است 
ّ
فردوســی در اصل ســرودۀ شاعری با تخل

در ســال 476 برای شــمس الدوله طغانشاه پســر آلپ ارسالن سروده 
است.                      50

33. در بخــش »عظمــت فردوســی« نوشــته اند: عظمــت و شــکوه 

کــس بــه خــود جرئــت  کنــون هیــچ  کــه تا فردوســی بــه نحــوی اســت 

جسارت به او نداده است.)ص 202(   

یــخ فرهنــگ و ادب ایران غیر از اهانت هــای بعضی معاصران  در تار

گذشــته هــم نمونه هایــی از  بــه فردوســی و شــاهنامه، متأّســفانه در 

این گونه جســارت ها دیده می شــود. از جملــه مدیحه پردازانی مانند 

معّزی، فردوسی را به گفتن دروغ های بیهوده مّتهم کرده اند51 و انوری 

کرده52 و آشوب هندی حکیم طوس را »ُمغ  از »نقصان فردوسی« یاد 
مغ نسب« و »گبر آتش پرست« خوانده است.            53

»از  فردوســی  نوشــته اند:  شــاهنامه«  »منابــع  بحــِث  در  اینکــه   .34

کرده اســت«، )ص 207( به رغــِم تکرار  منابــع شــفاهی هم اســتفاده 

در تحقیقــاِت برخــی محّققــان و اصــراِر دو پژوهشــگِر آمریکایــی بــر 

که  آن اثبات شــدنی نیســت و قرایــن و اّدلــۀ متعــّدد نشــان می دهــد 

فردوســی فقــط از مأخــذ/ مآخِذ کتبی برای نظم شــاهنامه اســتفاده 
کرده است.      54

35. در دیباچۀ داســتان رســتم و شــغاد فردوســی از شخصی به نام 

که نزد احمد سهل در مرو بوده است: آزاد سرو نام برده 

آزادســــــــــرو نامــــــــــش  ُبــــــــــد  پیــــــــــر   یکــــــــــی 

مرو بــــــــــه  بــــــــــودی  ســــــــــهل  احمــــــــــد  بــــــــــا  که 

در  فردوســی«، زلیخــای و بــه:حافــظمحمودخــانشــیرانی،»یوســف ر.ک اینبــاره  در .49
شناخت فردوسی،ص222- 303.  

50.ر.کبه:مجتبیمینوی،فردوسی و شعر او،ص95- 125.
ازکجاآوردوبیهودهچراگفت کهتاچنداندروغ فردوسی 51.منعجبدارمز

آنسمر.)دیوان امیرمعّزی،ص247( 
گــوهرگــزمبــاش کجــاآمــدشــفاشــهنامه هــر کمالبوعلینقصانفردوسینگر 52.در

)دیوان انوری،ج2،ص659(
یاحی،سرچشــمه های فردوسی شناســی،ص  53.بــرایدیــدِنابیــاتر.کبــه:محّمدامینر

    .466 -464
فردوســی«، ایــنباببراینمونهر.کبه:محمودامیدســاالر،»دردفاعاز 54.بــرایتفصیــلدر
پیرامــونمنابــعفردوســی«،  140؛جــاللخالقیمطلــق،»در نامــۀ فرهنگســتان،ص120- 
بــارۀشــاهنامه  ایران شناســی،ص512- 539؛ابوالفضــلخطیبــی،»جدلهــایجدیــددر
کبــرنحــوی،»نگاهــیبــه  ازمنظــرادبّیــاتتطبیقــی«،نامــۀ ایــران باســتان،ص25- 37؛ا

روشهایارجاعبهمنابعدرشاهنامه«،نامۀ فرهنگستان،ص34- 64.          



تسا  اش تداسات ر اراترد  یات تشاددای 

سال بیست و نهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1001691397

کاِر َسرایش شاهنامه می گوید:   گزارِش  38. فردوسی در دیباچۀ شاهنامه در 

کشته شدِن دقیقی:  پس از 

ی او از  بگذشت  چو  من  روشــــــــــن  دل  ی  کرد رو ســــــــــوی تخت شــــــــــاه جهان 

آورم را دســــــــــت پیش  نامه  ایــــــــــن  که  آورم  خویــــــــــش  گفتــــــــــار  پیونــــــــــد  به 

  )1/ 6 و 7/ 135 و 136(

دکتــر شمیســا نیــز ماننــِد چنــد تــِن دیگــر از محّققان بر اســاِس ایــن دو بیــت، از رفتن فردوســی به بخــارا برای 

که در بیت اّول فردوسی  کرد  گفته اند، )ر.ک: ص 228( ولی باید توّجه  کار سخن  به دست آوردِن منبِع منثوِر 

ی کرد؛ یعنی در اندیشــۀ سفر به پایتخت سامانیان بودم  تصریح می کند »دل« من ســوی تخت شــاه جهان رو

کار اّتفاق افتاده باشــد( و در ابیات بعد می گوید در همان طوس مهربان دوســتی نســخه ای از  )نــه اینکــه این 

شاهنامۀ ابومنصوری را به او می دهد و این یعنی اینکه دیگر نیازی به سفِر بخارا نبوده است.               

39. بــه نظــر دکتــر شمیســا »گاهــی قرائنی اســت که به مــا می گوید احتمــااًل فردوســی از خداینامــه پهلوی هم 

استفاده می کرد« )ص 231( و »فردوسی احتمااًل خدای نامۀ پهلوی را هم در دست داشت«. )ص 642( تصّوِر 

دسترسی فردوسی به متِن پهلوِی خدای نامه و استفاده از آن به دو دلیل اصاًل محتمل نیست. یکی اینکه در 

گزارِش خوِد فردوســی  زمان او این متن به صورِت منســجم و به  اصطالح بین الّدفتین موجود نبود و چنان که از 

گــر خدای نامۀ پهلوِی  در دیباچــه برمی آیــد بــه صورِت پــاره و پراکنده در اختیار برخــی موبدان بود. ثانیًا حّتی ا

دورۀ ساسانی در زماِن فردوسی در طوس موجود و در اختیار فردوسی بود، به سبِب اینکه احتمااًل پهلوی دانِی 

فردوسی در حِدّ خواندِن خط/ متوِن این زبان نبود نمی توانست مستقیمًا و بی ترجمه از آن استفاده بکند.                        

کــه بــا آن همه دّقت از شــاهنامۀ دقیقی یــاد می کند چرا از شــاهنامۀ ابومنصوری که  40. نوشــته اند: فردوســی 

گر مالحظــات سیاســی در کار بود  بنــا بــه فــرض مــا مأخــذ اصلی او بــوده به اجمــال و ابهام یــاد کرده اســت. ا

می توانســت در تحریــر نهایــی جبــران مافات کند. اّتفاقًا هم نــام محّمد )محّمد بن عبدالرّزاق( و هم پســرش 

منصور در بحر متقارب می گنجد. )ص 231(         

چون تدوین/ تحریِر دوِم شاهنامه به محمود تقدیم و به دربار او فرستاده شده، احتمااًل فردوسی به مالحظۀ 

که بیِن خاندان عبدالرّزاقیان با خانوادۀ محمود غزنوی وجود داشته است،57 نام ابومنصور و پسرش را  نقاری 

گرفته.   در دیباچه به تصریح نیاورده است و در واقع اوضاع سیاسِی زمانه و دربار را در نظر 

یخ غررالسیر نوشته اند: در مورد شباهت شاهنامه فردوسی با غررالسیر هم جای تأّمل است.  41. در معّرفی تار

یخ ایران باستان کهن است، بلکه  که در همۀ کتب تار بین این دو کتاب شباهتی نیست جز شباهت هایی 

تفاوت ها بسیار چشمگیر است. )ص 232(     

کامل غرر ثعالبی با شاهنامۀ فردوسی پرداخته مشابهات  که به مقایسۀ  این نکته دقیق نیست و در پژوهشی 
فراوانی )حدوِد شصت درصد( میاِن این دو متن نشان داده و با جدول و آمار اثبات شده است.58

گم شدن بیژن می گوید:   گرگین دربارۀ  42. در داستان بیژن و منیژه 

ناامیــــــــــد چنیــــــــــن  بازگشــــــــــتم  او  یــــــــــان بــــــــــود دیو ســــــــــپیداز  گور ژ کــــــــــه 

اینبــارهر.کبــه:ســّیدمحّمددبیرســیاقی،زندگی نامــۀ فردوســی و سرگذشــت شــاهنامه،ص39و40؛محّمدمحیططباطبایــی،»ابومنصور  57.در
محّمدبانینظمشاهنامه«،فردوسی و شاهنامه،ص223.    

یژهص600.     58.ر.کبه:عّباسپریشروی،برابر نهاد شاهنامۀ فردوسی و غررالسیر ثعالبی،صفحاتمختلفبهو
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دکتر شمیسا طبق این بیت نوشته اند:   

پادشــاهیکاووسبهدســترســتمکشــتهشده  حالآنکهدیوســپیدقباًلدرهفتخواندر

اینقسمتشاهنامه  بود.پسمعلوماستکهفردوسیبیژنومنیژهراقباًلسرودهوبعدًادر

قراردادهاست.)ص240(   

گــوری را - که در  ذکــر نــام »دیــو ســپید« در ایــن بیت جنبــۀ بالغی/ تصویــری دارد و فردوســی از زبــاِن گرگین 

داستاِن دروغیِن او بیژن به دنبالش می رود - در مهابت به »دیو سپید« تشبیه کرده است، لذا منظور در اینجا 

حضوِر دیو سپید و کشته شدن یا نشدن او در روند و ترتیِب داستانِی شاهنامه نیست که مستنِد نتیجه گیری 

دربارۀ تقدیم و تأخیِر زماِن نظِم داستان بیژن و منیژه باشد.       

گفته: گزارِش نظِم کلیله و دمنه از سوی رودکی فردوسی  43. پس از 

اســــــــــت آرایش  راند  ســــــــــخن  کو  چو ابله بود جای بخشــــــــــایش اســــــــــتبدان 

کرده اند:    دکتر شمیسا این بیت را چنین معنا 

رودکیاست،میگویدجایتقدیردارد،اّمابرایآنابلهیکهاو  کنایهاز بدانکوسخنراند

کرد(بایدبخشایشنمود.)ص244(    کور راآزرد)مثاًل

کنیم:  ی و عــام معنا 
ّ
کل پیشــنهاد می شــود ایــن بیت را بدوِن اشــاره به شــخصی خــاص )رودکی( به صــورت 

که نسبت به این گونه سخن و ارزش های آن نادان  کسی  ینت است و بر  سخن )منظومه( برای ناظِم آن مایۀ ز

کرد. در مصراع دوم هیچ قرینه ای برای اشاره به آزردِن رودکی وجود ندارد.     و ناآشنا باشد باید تّرحم 

کوتاه و دوازده بیتِی داســتان خســرو و شیرین ضمِن اشــاره به ارزش ادبِی شاهنامه از  44. فردوســی در خطبۀ 

کرده و از برادر سلطان خواسته است تا هم خوِد  گله  بی توّجهِی محمود به این اثر به سبِب حسادِت بدگویان 

کتاب تغییر دهد.59 محّقِق ارجمند با توّجه  او به شاعر صله بدهد و هم با میانجی گری نظر محمود را دربارۀ 

کرده  که فردوســی »داســتان خســرو و شــیرین را بعدها اضافه  به موضوِع این بیت ها به این نتیجه رســیده اند 

است، یعنی بعد از اینکه شاهنامه را به محمود داده بود«. )ص 245(       

بــه نظــر نگارنــده محتمل تــر این اســت که فقــط مقّدمــۀ دوازده بیتــِی مذکــور را از افزوده های بعد از فرســتادِن 

گمان است. یکی اینکه منطقًا فردوسی باید تدوین دوم و نهایِی  شاهنامه به غزنه بدانیم. دو قرینه موّیِد این 
کامل و پس از همۀ اصالحات و اضافات به دربار محمود فرستاده باشد و بسیار بعید  شاهنامه را به صورت 
گــر این خطبه  کــه بعــد از ایــن کار دوباره داســتان یا داســتان هایی جدیدی بر متن افزوده باشــد. ثانیًا ا اســت 

را از آغاز داســتان خســرو و شــیرین حذف بکنیم، آخرین بیِت روایـــِت پیشــین با نخســتین بیِت متِن خســرو 

کــه دوازده بیــِت مقّدمــه بعدها بیِن ایــن دو بیت  و شــیرین پیونــِد معنایــِی کامــل دارد و ایــن نشــان می دهــد 

یم:       گنجانده شده است. این دو بیت را می آور

کنیم نــــــــــو  کهن  داســــــــــتان  کنیمکنــــــــــون  ســــــــــخن های شیرین و خســــــــــرو 

)3371 /1011 /2(  

پیر دهقــــــــــان  داننده  گفــــــــــت  دســــــــــتگیرچنین  را  مــــــــــرد  بود  دانــــــــــش  که 

)3384 /1012 /2(  

59.ر.کبه:ابوالقاسمفردوسی،شاهنامه،پیرایشدکترجاللخالقیمطلق،ج1012،2/ 3372- 3383.  
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که بارها در شاهنامه به  همان معناِی اصلی و اصطالحی اش بدانیم 

کار رفته و هر دو وجِه اهریمنی و اهورایِی آن نیز مورد نظر بوده اســت. 

که »پری« را به جای معناِی پرکاربردش  در این بیت قرینه ای نیست 

که لغــت و موجودی عربی اســت، اّما در  در شــاهنامه »جــن« بدانیم 

مقابل یک بار دیگر که در شاهنامه سروش در عالم واقع رخ می نماید 

به »پری« تشبیه و باز با این واژه توصیف شده است:        

ســــــــــروش خجســــــــــته  بیامــــــــــد   یکایــــــــــک 

پلنگینه پــــــــــوش پریــــــــــی   بســــــــــان 

  )29 /12 /1(  

47. در بحث از نمودهای آیین مهر در شاهنامه می خوانیم:   

وظاهرشدن یزبهغار پرو آنداستانفرارکردنخسرو

ازچنــگبهــرامچوبینــه  ســروشونجــاتدادناو

یرامهــردرغار  ...هــمنشــانمهریبودناوســت؛ز

م، 
ّ
بانجاتازمرگمســل دمیشــود)وخســرو

ّ
متول

نیــزمهربه  ــددوبارهرســیدهاســت(و
ّ
گویــیبــهتول

صــورتســروشظاهــرمیشــود،لــذادرحقیقــت 

کــهایــنداســتانرا  کســانی رانجــاتداد. مهــراو

رابهلحــاظدینمهریباال  ســاختهاندمقامخســرو

بردهاند.)ص430(            

بــه نظــر نگارنده این تأویل محتمل نیســت؛ چون داســتاِن مذکور در 

محیِط زرتشــتِی عصِر ساســانی ساخته شده و سروش نیز از ایزدان و 

فرشتگاِن نامداِر زرتشتی است. به همین دلیل روایِت ظهور سروش 

و رهانیــدِن خســروپرویز را بایــد از منظــر ســّنِت مزدیســنی و کوشــش 

بــرای نشــان دادِن اهمّیــت و حّقانّیــِت آن در منبع/ منابِع شــاهنامه 

دیــد و تحلیــل کرد. بنا بر همین فضای زرتشــتِی نمودیافته در جهان 

شــاهنامه - حّتــی پیــش از زمان زرتشــت - در دورۀ گیومرث نیز یک 
بار سروش پدید می آید.     

کهن ایران« ذیل بخش »اسالم« نوشته اند:  48. در فصل »دین های 

در شاهنامه از اسالم چندان خبری نیست و حّتی یک بار هم از اهلل 

اســم نبرده اســت اّما دو ســه جا اســم محّمد)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 می شود:   

کبر« هست:   1. در شاهنامه واژۀ »اهلل« نیامده اّما ترکیِب »اهلل ا

45. فردوســی در مقّدمۀ پادشــاهی گشتاســپ و پیش از نقِل ابیاِت 

گفته است: دقیقی، در ستایش سلطان محمود 

شــــــــــهر گیرنــــــــــده  محمــــــــــد   شهنشــــــــــاه 

بهــــــــــر رســــــــــانیده  بــــــــــه هرکــــــــــس  ز شــــــــــادی 

پنج هشــــــــــتادو ســــــــــال  تــــــــــا  امــــــــــروز   از 

گنــــــــــج ببالــــــــــدش  و  رنــــــــــج  بکاهــــــــــدش 

  )2/ 39/ 5 و 6(

دکتــر شمیســا با تغییــِر »از امروز« به »ز نــوروز« در بیت دوم در توضیح 

آن نوشته اند:   

زشــاهنامهرا درماهصفرســال384مقارنبانورو

کرد.)ص254(  کردهبودبهناممحمود تمام

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

دســت نویس ها60 و شــاهنامۀ مــورد اســتفادۀ ایشــان - چنان کــه در 

زیرنویس هم یادآوری کرده اند - »از امروز« دارند. ثانیًا این بیت دربارۀ 

پایــاِن تدویِن اّول شــاهنامه نیســت، بلکــه به احتماِل فــراوان ناظر بر 

نبرد محمود )به همراه پدرش سبکتکین و طاهر بن خلف صّفاری( 

یان در ده اندرخ در طوس و نزدیِک محِلّ زندگِی فردوسی  با سیمجور

که با پیروزی در آن سپهســاالرِی خراسان از  در ســال 385ق اســت 

طرف ســامانیان به ســیف الدوله محمود غزنوی می رسد.61 فردوسی 

کــه در تدویِن دوِم شــاهنامه بــر آغــاِز هزاروچند بیت  در ایــن ابیــات 

پنج، بــه ایــن  دقیقــی افــزوده بــا ذکــِر دقیــِق ســاِل ســیصد و هشــتادو

کرده است.       موضوِع مهم در زندگِی سیاسِی محمود توّجه 

46. در نبــرد بهــرام چوبیــن بــا خســروپرویز هنگامــی که خســروپرویز 

ی اوست  گرفتار می شود و غاری نیز پیِش رو به تنهایی در برابر بهرام 

به یزدان می نالد و در این زمان ســروش ظاهر می شــود و دســت او را 

می گیــرد و از مهلکــه می رهانــد. بهــرام چوبیــن بــا دیدِن ایــن صحنه 

می گوید:            

با پری اســــــــــت کنــــــــــون  کــــــــــه جنگم   برآنــــــــــم 

گریســــــــــت بــــــــــر ایــــــــــن بخــــــــــت تیــــــــــره بباید 

دکتــر شمیســا در ایــن بیــت »پــری« را بــه معنای »جــّن« دانســته اند، 

)ر.ک بــه: ص 333( ولــی بــا توّجه به فضاِی پیش از اســالِم داســتان 

و اطــالِق واژۀ »پری« بر ایزد ســروش پیشــنهاد می شــود ایــن لفظ را در 

60.ر.کبه:ابوالقاسمفردوسی،شاهنامه،تصحیحدکترخالقیمطلقوهمکاران،ج5،ص 
یرنویس1.   76،ز

کاخ نظم بلند،ص86- 88. گاهیبیشترر.کبه:مهدیسّیدی،سرایندۀ  61.برایآ
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کین دلش بردمیــــــــــد. )ص 508( برآشــــــــــفت وز 

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

کــه خواهــِر بهــرام چوبینــه در آنجا  منظــور ســراپرده و اندرونــی اســت 

گفتگوهای برادرش را می شنود. دو بیت باالتر از  نشسته و از پِس آن 

یافت را تأیید می کند:     بیِت یادشده دقیقًا همین معنا و در

پهلــــــــــوان نامــــــــــور  پــــــــــردۀ   پــــــــــِس 

روشــــــــــن روان بــــــــــود  خواهــــــــــرش  یکــــــــــی 

)1557 /862 /2(  

50. پس از طرِح این حدس که فرنگرسیِن اوستایی در روایات ایرانی 

و شــاهنامه بــه صــورِت دو شــخصّیِت افراســیاب و فریگیــس ظاهر 

شده است، نوشته اند:  

کنون اینپدیدۀ»تقســیم«بســیارجالباستوتا

گاهیبرعکس کــه کســیبهآنتوّجهنکردهاســت

ادغامکهچندنفریکنفرمیشــوند،ممکناست 

یکنفرچندنفرشود.)ص537(  

که پیش تر  کسِر شــخصّیت موضوعی اســت  تقســیم، شکســتگی یا 

کرده و نمونه هایی  چند تن از محّققاِن اسطوره و حماسه بدان توّجه 

آورده انــد. از جمله تبدیِل لقب/ صفِت اوســتایِی گرشاســپ یعنی 

»نریمان« به شــخصّیتی مســتقل و »ســام« نام خانــدان او به صورِت 

ی هســتند63 یا دگرگشــِت »مرداس«  پهلوانــی دیگــر که هر دو از نژاد و

ک و به معنای  کــه بنا بر فرضّیه ای احتمــااًل در اصل صفِت ضّحا  -
»مردم خوار« است - به پدر او.        64

کیانیان نوشــته اند: »نام  کتاب  کریستن ســن در  51. بــا ارجاع به نظر 

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

و افزوده اند:      

کــهمشــتملبــر ایــنســامدرمآخــذدیگــرپهلــوی

نمیشــود.)ص  دیــده هســتند مذهبــی روایــات

   )637

نظر کریستن ســن درســت نیست و رستم در یادگار زریران به صورت 

63.ر.کبه:بهمنســرکاراتی،»بازشناســیبقایایافسانۀگرشاسبدرمنظومههایحماسی 
ایران«،سایه های شکارشده،ص256و257.    

64.ر.کبــه:محمــودامیدســاالر،»ضّحاکپســرمرداسیاضّحــاکآدمخوار؟«،جســتارهای 
شاهنامه شناســی و مباحــث ادبــی،ص44- 54.دربارۀموضوِع»تقســیم«همچنینر.ک 
بــه:ســّجادآیدنلــو،»ارتباطاســطورهوحماســهبرپایۀشــاهنامهومنابــعایرانی«،از اســطوره 
تــا حماســه،ص41- 43؛مهــردادبهار،»دربارۀاســاطیرایران«،جســتاری چند در فرهنگ 

ایران،ص42؛همو،»سخنیچنددربارۀشاهنامه«،همانجا،ص80.    

گذشــــــــــت  چــــــــــو لشــــــــــکر ســــــــــوی آب حیوان 

دشــــــــــت ز  کبــــــــــر  اهلل ا آمــــــــــد  خــــــــــروش 

  )1366 /319 /2(  

که به  2. نــام پیامبر اســالم)ص( و امام علــی)ع( در بیت هایی آمده 

لحــاِظ تصحیــِح متن هیــچ تردیدی در اصالت آنها نیســت و آنها را 

باید قطعًا از خود فردوسی دانست. مثاًل:

علــــــــــی بــــــــــا  انــــــــــدرون  بــــــــــدو   محّمــــــــــد 

وصــــــــــی  و  نبــــــــــی  اهل بیــــــــــت   همــــــــــان 

)101 /5 /1(  

3. هر چند قلمرو موضوعِی شــاهنامه مربوط به ایراِن پیش از اســالم 

اســت و بســیاری از حکــم و جمــالت و اشــاراِت متــوِن پهلــوی بــه 

واسطۀ منبع/ منابِع فارسِی فردوسی به اثر او راه یافته است، به دلیِل 

مســلمانی و شــیعه مذهبِی خوِد سراینده تأثیر آیات و احادیث نیز در 

کرده  شــاهنامه مشــهود اســت و پیش تر محّققــان در این بــاره بحث 
گونــی را نشــان داده انــد62 کــه قابل انکار نیســت. برای  و شــواهد گونا

نمونه:    

نــــــــــون و  کاف  از  آمــــــــــد  پیــــــــــد  گیتــــــــــی   دو 

چون نــــــــــه  در  او  فرمــــــــــان  بــــــــــه  نــــــــــی   چــــــــــرا 

)422 /262 /2(  

برگرفته از آیۀ:

ُکن فیکون. )یس/ 82(   له 
َ

اّنما امُرُه اذا َاراَد شیئًا َان یقول

یا:

گفت شــــــــــاه این نــــــــــه تیر من اســــــــــت  بــــــــــدو 

اســــــــــت مــــــــــن  دســــــــــتگیر  پیروزگــــــــــر  کــــــــــه 

)1365 /536 /2(  

مشابِه آیۀ:

َو ما َرَمیَت اذ َرَمیَت و لکّن اهلَل َرمی. )انفال/ 17(

49. در بحث »حجاب زنان« نوشته اند:  

میــدانجنــگ بــااودر گــور یــهخواهــربهــرام گردو

نیزبرایســراننطقمیکندولذامحّجبه  اســتو

نیست،ولیفردوسیمیگوید:    

 چــــــــــو از پــــــــــرده گفت بــــــــــرادر )بهرام( شــــــــــنید 

اینبارهوبرایدیدِنمهمترینمنابعر.کبه:ســّجادآیدنلو،دفتر خســروان،ص231-  62.در
    .235
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یگ و بندهش در چند  کار رفته اســت.65 ضمنًا نام رســتم غیر از یادگار زریران، درخت آســور اســم خاص به 
کدخدایی.  66 متن پهلوِی دیگر هم آمده است از جمله: آمدن شاه بهرام ورجاوند، آفرین بزرگان و پیمان 

52. پس از اشاره به »گوشوار« به عنوان یکی از نشانه های شاهان نوشته اند:     

مندرنقشهاوسّکههادرگوششاهندیدم.)ص677(     

ینت دادن خود و نمودِن تشــّخص و مهتری اســتفاده می کردند  در ایــران باســتان مردان نیز از گوشــواره بــرای ز

و در ســنگ نگاره هاِی هخامنشــِی تخت جمشــید، کاسه های اشــکانی و مکشــوفاِت باستان شناختِی دورۀ 
گوشواره دیده می شوند.               67 ساسانیان، هم شاهان و هم دیگر مردان با 

کهن« نوشته اند:   53. در مبحث »لغات در معانی 

بردهاست: کار حافظدفتررابهمعنیقرآنبه

مایی هــــــــــم درس  گر  ا اوراق  بشــــــــــوی  نباشــــــــــد   دفتر  در  عشــــــــــق  علــــــــــم  که 

)ص 690(    

کریم« در این بیت حافظ تأویِل بســیار غریبی اســت و اصاًل پذیرفتنی نیســت.  معنی کــردن »دفتــر« بــه »قرآن 

کار رفتــه و منظوِر حافظ از آن علوم ظاهری و َمدَرســی  »دفتــر« در اینجــا در همــان معنــاِی معروِف »کتاب« به 
ک سپردشان.     68 که عشق را نمی توان در آنها یافت و باید شست و سوخت و به خا است 

54. در بیتی از داستان هفت خان رستم، رخش با صفِت »سراینده« خوانده شده است:  

گفت ســــــــــراینده  رخش  بــــــــــه  جفتتهمتن  نیز  مشــــــــــو  و  مکوش  کس  با  که 

)334 /212 /1(  

کاربرد نوشته اند:    دکتر شمیسا با اشاره به این 

کردهاند.)ص692(      برخیآنراشیههزنمعنی

»ســراینده« بــرای رخــش بــه معنای »شــنونده«69 و مجــازًا »مطیع« اســت.70 در احتمالی دیگر ممکن اســت با 
srâŷīdan پهلوی به معنای »حمایت کردن« مرتبط و به معنای »نگهبان، محافظ و حامی« باشد.   71

55. برای اغراق در شاهنامه این دو بیت شاهد آورده شده:

گــــــــــرد ســــــــــواران در آن پهن دشــــــــــت گشـت هشـتز  زمین شـش شـد و آسـمان 

 به ماهی نم خون و بر ماه گرد )ص 749(فــــــــــرو رفــــــــــت و بــــــــــر رفــــــــــت روز نبرد

ایــن دو بیــت بــا اینکــه در بیشــتر نســخه های شــاهنامه هســت، بــه دلیــِل نبــودن در برخــی از قدیمی تریــن 

نّوابی،ص52؛یادگار زریران،برگرداندکترژالهآموزگار،ص20؛بیژنغیبی، دوازده  65.بــراینمونــهر.کبــه:یادگار زریران،ترجمۀدکتریحییماهیــار
متن باستانی،ص141.

66.ر.کبه:بیژنغیبی،همان،ص371،198و372.
ک اقوام ایرانی،ص232،231،165،164،137،136و233؛ یخ پوشــا یِرمربوطر.کبه:مهرآســاغیبی،هشــت هزار ســال تار 67.برایدیدِنتصاو

یخ زیور آالت اقوام ایرانی،ص215،208،189،180،179و217. همو،35000 سال تار
68.برایتوضیِحاینبیتدرشــروِحدیوانحافظبراینمونهر.کبه:ســعیدحمیدیان،شــرح شــوق،ج3،ص2182؛ابراهیمقیصری،یک نکته از 

این معنی،ج1،ص482و483؛حسینعلیهروی،شرح غزل های حافظ،ج1،ص674- 676.   
69.ر.کبه:علیرواقی،»شاهنامهراچگونهبایدخواند؟«،نامۀ انجمن،ص12.
70.ر.کبه:جاللخالقیمطلق،یادداشت های شاهنامه،بخشیکم،ص421.     

71.ر.کبه:ابوالقاسمفردوسی،داستان بیژن و منیژه از شاهنامه،ص372.
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دست نویس ها )مانند فلورانس و سن ژوزف( و مغایرِت شیوۀ اغراق در آنها با سبک فردوسی الحاقی است72 

و پیشنهاد می شود به جای آنها نمونه های دیگری برای مبالغه های شاهنامه آورده شود.            

56. در بحث »سمبل« این دو بیت معروف را از دیباچۀ شاهنامه آورده:

مدان فســــــــــانه  و  دروغ  را  ایــــــــــن  مدانتــــــــــو  بهانــــــــــه  و  فســــــــــون  رنــــــــــگ  به 

خرد بــــــــــا  خورد  انــــــــــدر  هرچــــــــــه  او  برداز  معنــــــــــی  و  رمــــــــــز  ره  بــــــــــر  دگــــــــــر    

و دربارۀ مصراِع دوِم بیت دوم نوشته اند:  

همینطورمیخوانند،اّمابایدبهواو 
ً
زمعموال برخیازنسخ:دگربررهرمزمعنیبردوامرو در

عطفخواند.)ص750(  

 »بــر ره رمــز و معنــی بــرد« با »و« عطف فقط ضبط دو نســخه اســت73 و ســایر دســت نویس ها »بــر ره رمز معنی 

برد« دارند و همین وجه درســت اســت و معنای محّصلی دارد. »رمز و معنی« غیر از نداشــتِن پشتوانۀ نسخ به 

لحاِظ معنایی نیز دقیق و دستورمند نیست.

کوان دیو می خوانیم:   57. در مقّدمۀ داستان رستم و ا

کاین داســــــــــتان بشــــــــــنود نگرود خردمنــــــــــد  بدیــــــــــن  گرایــــــــــد  دانــــــــــش  به 

)17 /631 /1(  

دکتر شمیسا در دو جا »بدین« را در مصراع دوم »به دین« خوانده/ نوشته و چنین توضیح داده اند:  

یرنویس2(  یلقابلپذیرشاست.)ص750،ز تأو ...بهلحاظدینییعنیاسطورهو

و: 

ایمانیوشــگفتاســت.)ص  اشــراقیو اســاطیروتأویالتوامور ...دیــنمجموعــهایاز

   )843

در مصراِع مذکور »بدین« ارتباطی با »دین« ندارد و ترکیبی از حرف اضافۀ »بد« و »این« است )به معنای »به 

این«( و به »داستان« در مصراع نخست برمی گردد. منظور فردوسی این است که انسان خردمدی که داستاِن 

کرد و این داســتان را  ی خواهد  کــوان دیــو را بخوانــد با نگاه عقالنِی خویش بــه دانش و خردورزی )منطق( رو ا

نمی پذیرد. بیِت بعدی هم مؤّید و مکّمِل این معناست:    

یــــــــــادآوری داوریولیکــــــــــن چــــــــــو معنی اش  شــــــــــود  کوتــــــــــه  و  رام  شــــــــــوی 

)18 /631 /1(  

58. در بحث »ایهام« در شاهنامه می خوانیم:  

رسید شاهی  به  او  گذشــــــــــت  چون  رسید. نیا  ماهی  به  شــــــــــاهی  تاج  ســــــــــر   

کرده؛ زیرا ماهی زیر زمین است. اّما مقصود هالل ماه است در ضمن  که فردوسی خطا  خواننده فکر می کند 

که ماهی در زیر زمین باشــد و در این صورت اصطالح از ثری  ماهی هم ماه را به ذهن می آورد و هم ضّد آن را 

تا ثرّیا به یاد می آید. )ص 756(       

گاهیبیشترر.کبه:سّجادآیدنلو،دفتر خسروان،ص204و205؛جاللخالقیمطلق،یادداشت های شاهنامه،بخشیکم،ص380.      72.برایآ
یرنویس4.   73.ر.کبه:ابوالقاسمفردوسی،شاهنامه،تصحیحدکترجاللخالقیمطلقوهمکاران،ج1،ص12،ز
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»بادگــذارات« در ممالک و مســالِک اصطخری محّرِف »ایادگارات« 

کتاب« اســت  اســت و »ایــادگار« واژه ای پهلوی به معنای »نوشــته و 

که اصطخری با )ات( عربی جمع بســته. بر این اســاس »ایادگارات 
الفرس« در ممالک و مسالک، یعنی »نوشته های ایرانیان«.    75

60. در بحث از اصِل ایزدیِن سیاوش نوشته اند:   

می توان گفت ســیاوش مادر زمینی ندارد. داســتانی که در شاهنامه 

گهان پیدا شــده  آمده مبهم اســت و زن ناشناســی که در بیشــه ای نا

مادر اوست. )ص 832(     

ِک ســیاوش چند فرضّیه مطرح شــده است.  دربارۀ هوّیِت مادِر رازنا

نگارنــده حــدس می زند که شــاید او در اصل »پــری« در مفهوِم پیش 

زرتشــتِی ایــن موجــودات )یعنــی زن ایزداِن بــاروری و زایندگــی( بوده 

کــه طبــِق قاعــدۀ جابه جایــی در روایــت حماســی به شــکل انســانی 

ی اّما بی نام( درآمده اســت، اّما نشــانه ها و قراینی از  )دختری زیبارو
سرشِت پریانۀ او همچنان در شاهنامه باقی مانده است.          76

61. فردوســی در مقّدمۀ داســتان رســتم و شــغاد چند بیتی در مدح 

محمود آورده است. دکتر شمیسا با توّجه به این بیت ها نوشته اند:  

فروســی ممکــن اســت بــه دالیــل متعــّدد )از جملــه فــرار از جزیــه( 

مسلمان شده باشد مثاًل شیعه، اّما در این داستان در مدح محمود 

گویا دشمنان او را شیعه دانسته است ... . که  ابیاتی است 

 همــــــــــه شــــــــــهر بــــــــــا مــــــــــن بدیــــــــــن یاورنــــــــــد

بدگوهرند و  بددیــــــــــن  کــــــــــه  کــــــــــس  آن  جــــــــــز 

کنــــــــــد بیشــــــــــی  کــــــــــه  را  آن   بپیچانــــــــــد 

کنــــــــــد پیشــــــــــی  ز  بیشــــــــــی  چنــــــــــد  وگــــــــــر   

گویا مراد از بیشــی اّدعای ســیادت شیعیان باشد. بددین هم ظاهرًا 

ً شــیعیان مرادند. لذا آن  ّ
اشــاره به اســماعیلیه اســت. به هر حال کال

که دال بر شــیعی بودن فردوســی اســت بحث انگیز می شــود.  ابیاتــی 

)ص 858 و 859(       

 بــرای اینکه معنای درســِت ابیاِت مورد نظر و منظوِر فردوســی دقیقًا 

روشــن شــود، چنــد بیــِت مربوط را از مقّدمۀ داســتان رســتم و شــغاد 

)طبِق ویرایِش دوِم تصحیح دکتر خالقی مطلق( نقل می کنیم:    

آفریــــــــــن همــــــــــی  خوانــــــــــم  روز  و   شــــــــــب 

یرنویس1.   اینبارهر.کبه:بیژنغیبی،دوازده متن باستانی،ص125،ز 75.در
گاهیبیشــترر.کبه:ســّجادآیدنلو،»فرضّیهایدربارۀمادرســیاوش«،از اسطوره تا  76.برایآ

حماسه،ص63- 87.  

بیت مذکور از ابیاِت افزوده است که در یک نسخه )لنینگراد 733( 

بر بخش پادشــاهی بهمن الحاق شــده و از فردوســی نیست.74 دیگر 

اینکه پیشنهاد می شود در این بیت الحاقی »ماهی« را »برج ماهی/ 

حــوت« از دوازده بــروج فلکــی و مجازًا »اوج آســمان« معنــا کنیم، نه 

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

است.  

59. هرمزد از پسرش خسروپرویز سه چیز می خواهد از جمله:  

کهــــــــــن مــــــــــردی  داننــــــــــده  آنــــــــــک   دگــــــــــر 

)31  /880  /2( ســــــــــخن  گزارد  شهریاران  از  که 

دکتر شمیسا نوشته اند:  

یخ شهریاران را گزارش می کرد  مراد فردوسی از داننده مرد کهن که تار

»یادگزار« است. استخری می نویسد: »و قلعه الجص بناحیه ارجان 

فیهــا مجــوس و بادگــذارات الفــرس ... بادگذار باید تحریــف یادگزار 

کــه در ایاتــکار زریران  باشــد: ایادگــزار. ayâd بــه معنی خاطره اســت 

هست، یعنی خاطره و یاد زریر«. )ص 785(     

74.ر.کبــه:ابوالقاســمفردوســی،شــاهنامه،تصحیحدکتــرخالقیمطلقوهمــکاران،ج5، 
یرنویس7.   ص477،ز
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که مهم ترین آنها بندهشــن  کتاب راه یافته  ج( چند ســهِو چاپــی در 

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

کتاب آفتابی در میان ســایه ای )جشــن نامۀ اســتاد  چندگانگــِی ناِم 

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

کــه بــه صورت هــای: آفتابــی در ســایه ای، در آفتابــی در ســایه ای و 

سایه ای در آفتاب نوشته شده است.            
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از اندازۀ روز برنگذرد  

)20 -16 /203 /2(  

فردوســی می گویدک من همواره ســلطان محمود را می ســتایم و همۀ 

گمــراه و بی اصل با من در ایــن موضوع موافقت  مــردم بــه غیر از افراِد 

کم  که محمود بر تخت نشســته، صلح و نیکی حا که از زمانی  دارند 

یاده خواهی مّدعِی برتری جویی  که از ســِر ز کسانی را  شــده است. او 

می نــوازد.  را  اندازه نگــه دار  خردمنــداِن  و  می کوبــد  هــم  در  هســتند 

چنان که مالحظه می شود ابیات در وصِف آرامش و ثبات و استیالی 

سیاســی - نظامِی عصر محمود اســت و هیچ اشاره ای به شیعیان و 

گردنکشانی هستند  اســماعیلیان ندارد. »پیشی/ بیشــی کنندگان« 

کــرده و »بددینان« کســانی که  کــه محمــود آنها را در نبردها ســرکوب 

کیــن و بدی با آمدِن محمود  احیانــًا نظِر فردوســی دربارۀ از بین رفتِن 

را نمی پذیرنــد. در باب مسلمان شــدِن فردوســی به دالیلــی از جمله 

کرده اند باید توّجه داشت ناِم اسالمِی پدر  که اشــاره  نپرداختن جزیه 

که او در خانواده ای مســلمان زاده شده بود  فردوســی نشــان می دهد 

که بعدًا )در بزرگ ســالی( تغییِر دین داده و از  و این گونه نبوده اســت 

آیین پدری برگشته باشد.                                       

61. یکــی دو نکتــۀ بســیار جزئــِی دیگــر نیــز بــرای اصــالح در چاپ/

کتاب ذکر می شود:    چاپ هاِی بعدِی 

یرنویسهایصفحات ز الف(ارجــاعبهمنابــعدر

براســاسنامکتابهاست،اّمادرفهرستمآخذ

نــاِمنویســندگانبــرنــام بــاتقدیــِمنــامخانوادگــیو

کــهپیشــنهادمیشــودبرای  کتابهــاآمــدهاســت

آسانِیاستفاده،یکدستشود.    

ب( در صفحات 181،89 و 473 نوشتِن نشانی سه بیِت شاهنامه 

فراموش شده است. 
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