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برای سپاس
شکر نعمت، نعمت افزون می کند، پس بی هیچ آرایه و پیرایه ای، بر خود وظیفه دانستیم به رسم ادب، از کسانی 
که با کمک های مادی، معنوی، علمی و انتقال تجربیات شان چراغی در راه دست یابی به موفقیت های مسیحای 

پارسی، روشن نمودند؛ سپاسگزاری نماییم.
پس سپاس��گزاریم از الهه رضازاده، فرش��ته احمدی، یوسف ابوطالبی و حمیدرضا فرجی که در اطالع رسانی 

دانشجویی برنامه های مسیحای پارسی نقش ویژه ای داشتند و بسیار تالش نمودند.
سپاس��گزاریم از نجمه بابائی فر، حسن حس��ن زاده، عباس حسین نژاد، سولماز رضایی، نرگس سوری، مهدیه 

شاه نظری اول و نرگس شکوهی که در گردآوری مقاالت کتاب مسیحای پارسی صمیمانه یاریگرمان بودند.
سپاس��گزاریم از اس��تادان و ش��اهنامه پژوهان ارجمندی که با کاروان مس��یحای پارس��ی همراه شدند و در 

دانشگاه های کشور به سخنرانی و بیان اندیشه های خود پرداختند.
سپاسگزاریم از دکتر محمود امید ساالر، دکتر رضا خاکیرایف و دکتر محمدحسین توسیوند که دعوتمان را به 
خاک پاک میهن با جان و دل پذیرفتند و نتایج شاهنامه پژوهی و تحقیقات خود را در اختیار دانشجویان قرار 

دادند.
سپاس��گزاریم از همکاران واحدهای جهاددانشگاهی که با هماهنگی و ارتباط مستمر با دبیرخانه ی سازمان 

دانشجویان، برای هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه ها کوشش نمودند.
سپاسگزاریم از مؤسسه ی فرهنگی اکو، فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسالمی ایران، 
مرکز گسترش زبان و ادب فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و مجموعه ی فرهنگی - تاریخی کاخ گلستان که به حق، حمایت های مادی  و معنوی 

ایشان، پشتوانه ی محکمی برای اجرای برنامه ها بود.
سپاس ویژه از استاد شهرام ناظری و گروه فردوسی که تنها به دغدغه ی فرهنگ و نه صرفاً اجرای یک برنامه 
و اندیشه ی عواید آن، به تاالر فردوسی دانشگاه تهران آمدند و با زبان و کالم موسیقی، طراوت و لطافت خاصی 

به جان هم اندیشی هزارمین سال سرایش شاهنامه ی فردوسی بخشیدند.
سپاس��گزاریم از مرشدان زورخانه ای به ویژه مرشد مهدی تمولی که مرام و صفای پهلوانی و زورخانه ای را به 

برنامه ها و مخاطبان مسیحای پارسی هدیه نمودند.
سپاسگزاریم از استاد امیر صادقی و حسن بیگی که با هنر مظلوم اما هنوز زنده ی نقالی، به شیرینی، داستانی 
از داستان های شاهنامه را نقل نمودند و خاطرمان را به خاطرات پهلوانی های زنان و مردان شاهنامه پیوند دادند.

سپاس��گزاریم از شرکت مصورگرافیک و انتشارات جهاددانشگاهی واحد تهران که با وجود محدودیت زمانی 
برای انتشار کتاب مسیحای پارسی بسیار تالش نمودند.

و در پایان قدردانی ویژه از آنان که نه برای نام که برای اعتالی فرهنگ و ادب ایران زمین، در طول برگزاری 
برنامه های مسیحای پارسی در کنارمان بودند. 

                                                                            دبیرخانه ی دانشجویی نکوداشت مفاخر ایران
                                                                                               سازمان دانشجویان ایران

                                                                                                      جهاد دانشگاهی
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پی�ش گفت�ار

                         به نام خداوند جان و خ��رد          کزین برتر اندیشه برنگ��ذرد
                         خداوند نام و خداوند ج��ای          خداون�د روزی ده رهنم��ای
                        خداوند کیوان و گردان سپهر          فروزنده ی ماه و ناهید و مهر
                         ز نام و نشان و گمان برترست         نگارنده ی بر شده پیکرس�ت

دو ساالنه ی هزاره ی سرایش شاهنامه ی فردوسی، بهانه ای است تا پاسدار مقام و تالش های بزرگ مردی باشیم 
که به جرأت می توان گفت در قله ی ادبیات و حکمت ایران زمین قرار دارد و در سپهر ادبیات ایران می درخشد. 
حکیم ابوالقاسم فردوسی که بی شک زیباترین تعبیر را درباره ی کار بزرگش سرایش شاهنامه، خود بیان کرده 

است:
                        بناه�ای آب�اد گ�ردد خ�راب           ز باران و از تاب�ش آفت��اب
                        پی افکندم از نظم کاخی بلند        که از باد و باران نیابد گزند

فردوسی استاد بی همتای شعر و ِخرد پارسی و بزرگ ترین حماسه سرای جهان است. اهمیت فردوسی در آن 
است که با آفریدن اثر همیشه جاوید خود، نه تنها زبان، بلکه فرهنگ، تاریخ و در یک سخن، همه ی اسناد اصالت 
اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید و خود نیز بر آنچه که می کرد و بر عظمت آن، آگاه بود و می دانست که با زنده 

نگه داشتن زبان ویژه ی یک ملت، در واقع آن ملت را زندگی و جاودانگی بخشیده است.

                         بسی رنج بردم در این سال سی        عجم زنده کردم بدین پارسی

تجلیل های بی شمار بزرگان علم و ادب و عالمان و سیاست مداران فرهیخته، شاهدی بر اهمیت پرداختن به 



این اقدام مهم است و در رأس همه ی آنها بیانات رهبر فرزانه ی انقالب اسالمی است که به کّرات و در دیدار با 
اهالی علم و فرهنگ و ادب بر این موضوع تأکید کرده اند. آنجا که می فرمایند: »من موافقم که از فردوسی تجلیل 
بشود. شاهنامه تحلیل بشود و حکمت فردوسی استخراج بشود.... اگر کسی به شاهنامه نگاه کند، خواهد دید که 
یک جریان گاهی باریک و پنهان و گاهی وسیع از روح توحید، توکل، اعتماد به خدا و اعتقاد به حق و مجاهدت 

در راه حق، در سراسر شاهنامه جاری است«.
شاهنامه ی حکیم توس، گنجینه ی خرد و دانایی است و سراسر آن، درس انسانیت و اخالق و فضیلت است. 
آزادگی و گردن فرازی و تسلیم نشدن در برابر ناحق، اصول ثابت انسانی -  اخالقی تمامی پهلوانان شاهنامه است 

و در جای جای شاهنامه می خوانیم:

                چنین گفت موبد که مردن به ن�ام           به از زنده، دشمن بدو ش�اد ک��ام
                 به نام نکو گ��ر بمی��رم رواس��ت           مرا نام باید ک�ه تن، م��رگ راست
                 هم�ان م�رگ بهت�ر ب�ه ن�ام بلن�د        از این زیستن، پر ه��راس و گ�زند

او در جای جای ش��اهنامه یا نامه ی باس��تان، انسان را به خداپرستی دعوت کرده، آن را نشانه ی خردمندی و 
یگانه راه سعادت می داند. او خداپرستی توحیدگراست و از شرک سخت گریزان:

                 خداوند کی�وان و گ��ردان سپه�ر           خداوند ناهی�د و رخشن��ده مه��ر
                 سخن هیچ بهتر ز توحید نی�ست        به ناگفتن و گفتن، ایزد یکی است

انگیزه ی ما از برگزاری برنامه هایی همچون گرامی داش��ت هزاره ی سرایش شاهنامه، انتشار کتاب مسیحای 
پارس��ی و... در مجموعه ی سازمان دانش��جویان جهاددانشگاهی، عالوه بر نکوداشت مقام مفاخر ایران اسالمی، 
تالش برای آشنایی و انس بیش از پیش دانشجویان؛ این قشر فرهیخته و آینده ساز انقالب با سرچشمه های غنی 

و بزرِگ معرفت و هویت دینی و ملی ماست. امیدواریم در این مسیر یاریگر ما باشید و به قول حضرت حافظ:

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند                   ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید  

                                                                                                      رضا فریدزاده
                                                                                                        رییس سازمان دانشجویان



مقدمه

افزون بر هزار سال است که ابوالقاسم فردوسی بر اقلیم پهناور ایران قدم نهاده و با خلق جاودان کتابی چون 
شاهنامه، در زمره ی نام آورترین شاعران جهان در طول تاریخ، قرار گرفته است.

فردوس��ی حکیم در طول قرن ها توجه همگان را به کتابی جلب کرد که به طور آش��کار، با مس��ائل معنوی، 
معرفتی، فلس��فی و اخالقی درآمیخته است. خردنامه ای که توانست پیوند محکمی بین ایران پیش از اسالم و 

ایران بعد از اسالم برقرار کند و رشته ی از هم گسیخته ی ملت ایران را از نو گره بزند.
بی ش��ک در پهنه ی ادب فارس��ی و تاریخ ایرانی، مردی به بزرگی فردوسی و کتابی به شکوه مندی شاهنامه 

بی همتاست.
در دو ساالنه ی هزارمین سال سرایش شاهنامه، با تالش ایرانیان در جهت ثبت این میراث معنوی در میان 
رویدادهای فرهنگی یونسکو، چشم جهانیان متوجه این اثر ماندگار است؛ به نحوی که با تشویق سازمان تربیتی، 
علمی، فرهنگی ملل متحد )یونس��کو( در بس��یاری از کشورهای جهان، برنامه هایی در تبیین و تشریح افکار و 

سیره ی فردوسی و شناخت شاهنامه برگزار گردید.
در این میان سزاوار چنان بود که ایرانیان و پارسی زبانان بیش از همه ی کشورها و اقوام، یاد ابوالقاسم فردوسی 
فرزند خلف خویش را گرامی داش��ته و ش��اهنامه را از نو بشناسند. از این رو به جبران گذشته، شناخت و ترویج 
آموزه های شاهنامه برای انسان معاصر را، چراغی دانستیم فرا راه آینده ای که در پیش داریم و تالش نمودیم آن 

را به عنوان مرجع فرهنگ و اخالق اسالمی و ایرانی به جهانی معرفی کنیم که به آن چشم دوخته است.
در روزگاری که ملل مختلف با پرداختن و توجه به فعالیت های هنری زنده اند و با افتخار به مفاخر خود در 
تمامی عرصه ها می بالند؛ بر ماست که تا حد توان، به تعظیم و تجلیل نویسندگان،  شعرا و دانشمندان بزرگی که 
داشته ایم، بپردازیم و امثال فردوسی، ابن سینا، خیام، سنایی، موالنا، خواجه نصیر و... را به جهانیان معرفی کنیم و 



یا به قول بزرگی »نشان دهیم اگر چندین هزار سال در زمین خدا ساکن بوده و از آب و نان زمین بهره برده ایم، 
وجودمان بی حاصل نبوده و مجوزی برای بقا و نام نیکو داریم. بگوییم ما هم ادبیات و شعری داریم که از ادبیات 
و شعر دیگران کم ندارد و حکمت و معرفتی داریم که راه نجاتی پیش پای آدمی می گذارد و می تواند انسان را 

به مقام فرزانگی برساند.«
در این راستا،  دبیرخانه ی دانشجویی نکوداشت مفاخر ایران  اسالمی  مستقر در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، 
به دنبال برگزاری دوازده برنامه در دوازده دانش��گاه مختلف کش��ور در قالب س��خنرانی علمی، ارائه ی مقاله، نقالی و 
شاهنامه خوانی در اردیبهشت ماه و همچنین برگزاری هم اندیشی هزارمین سال سرایش شاهنامه ی فردوسی به همراه 
بازدید دانشجویان شهر تهران از کاخ موزه ی گلستان و رو نمایی از شاهنامه ی بایسنقری در آبان ماه سال 90 با عنوان 

»مسیحای پارسی«، اقدام به انتشار مقاالت ارائه شده در این برنامه ها نمود.
از ویژگی مجموعه مقاالت مذکور، تازگی، تنوع در انتخاب موضوعات و توجه به ابعاد تخصصی شاهنامه است. 
موضوعاتی همچون شاهنامه نگاری در ایران و بررسی نسخه های خطی موجود از شاهنامه، پزشکی در شاهنامه، 
جایگاه فردوسی و شاهنامه در زندگی مردم تاجیکستان و... که بسیار مورد توجه جامعه ی دانشگاهی کشور قرار 

گرفت. 
مقاالت » مسیحای پارسی«، بر اساس ترتیب اجرا در برنامه های گرامی داشت هزاره ی سرایش شاهنامه ی فردوسی 

تدوین شده است.
امید است کتاب »مسیحای پارسی« بتواند در معرفی هر چه بیشتر شاهنامه پژوهان این مرز و بوم و همچنین 

شناساندن ابعاد مختلف اندیشه های فردوسی حکیم به عالقه مندان ادب فارسی گامی برداشته باشد. 

                                                                                                         سازمان دانشجویان ایران
                                                                                                                      جهاد دانشگاهی
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تولد: 1341- کرمانشاه
فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه عالمه طباطبایی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه عالمه طباطبایی
دکترای زبان و ادبیات فارسی از مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

شاهنامه پژوه
دانشیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، گروه زبان و ادبیات فارسی

نگارش حدود 10 مدخل برای دایره المعارف بزرگ اسالمی
نگارش دو مدخل برای دانشنامه ی ایران

 از تألیفات ایشان: تصحیح و شرح بر شاهنامه ی فردوسی )در دست نگارش(، نبندد مرا دست 
چرخ بلند، چرا همسران قهرمانان شاهنامه اغلب غیرایرانی اند؟، نقد ادبی، عروض و قافیه، 

فارسی عمومی، تئوری ادبیات و نقد ادبی
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ژرف ساخت داستان جمشید، ضحاک و فریدون از منظر اسطوره  شناختی

چکیده
لحاِظ  به  را  فریدون« در شاهنامه  و  آوازه ی »جمشید، ضحاک  پُر  نگارنده در جستاِر حاضر، داستاِن 
ژرفاشناسی بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این داستان، نمی تواند ریشه ی تاریخی داشته باشد؛ بلکه 
مربوط به دوران بسیار کهنی است که آریاییان از سرزمیِن اولیه ی خود دست به مهاجرت زده و هنوز دو 
قوم هند و ایرانی از یکدیگر جدا نشده بودند و داستان مزبور، باقیمانده از اساطیِر کهِن این دو قوم است 
مربوط به تابش ضعیِف آفتاب در سرزمین اولیه ی اقواِم آریایی و سرمای ُکشنده و آزاردهنده در آنجا و 
سپس مهاجرت به جنوب و دست یافتن به سرزمین هایی با آب وهوایی معتدل تر؛ بعد از این مهاجرت است 
که به تدریج اسطوره ی »خورشید« به شخصیتی انسانواره )جمشید( تغییر می یابد و همچنین، »زمستان« 

و »بهار« نیز به شخصیت های ضحاک و فریدون تجّسم می یابند.

کلیدواژه: شاهنامه، اسطوره شناسی، جمشید، ضحاک و فریدون، فردوسی
 

درآمد
ابتدایِی شاهنامه  از قسمت های  که  را  فریدون  و  اسطوره ی جمشید، ضحاک  تا  برآنیم  گفتار  این  در 
از منظر اسطوره شناسِی ژرفانگر بررسی کنیم و نتیجه بگیریم که  و مربوط به دوران پیشدادیان است، 
اساطیری از این دست، پیشینه ی تاریخی ندارند و برساخته ی اقوام اولیه ی آریایی و بیانگر تفسیِر آنان از 
طبیعِت پیرامونشان بوده است؛ هم از این جهت است که کوشش برای یافتِن اشخاص تاریخِی منطبق با 

شخصیت های نظیِر این اسطوره ها، بی پاسخ مانده است.
دوره ی  از  که  اطالق می شود  اساطیری  پادشاهاِن  از  به دسته ای  در شاهنامه  پیشدادی«  »پادشاهان 
زبان  پیشینه ی  با  است  واژه ای  واژه ی»پیشداد«  داشته اند؛  حکمروایی  ایرانشهر  بر  کیقباد  تا  کیومرث 
به نخستین  کاًل  و  قانون  و  آیین  به معنای  و »داد«  )پیش(  از دو جزء »پِش«  است  و مرکب  اوستایی 
پادشاهانی اطالق می شود که بنا بر اسطوره های ما، قوانین یا آیین های تمدن آریایی را بنا کردند.1 » جیمز 

1- صفا، حماسه سرایی در ایران، ص 396-7.
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دارمسِتِتر«، اسطوره شناس و شرق شناس فرانسوی معتقد بود که اصل داستاِن ضحاک می باید بازمانده ی 
احتمال می داد که شاید ضحاک همان  و  بوده  باشد که درباره ی حوادث طبیعی  اساطیر کهن  از  یکی 
بعدها  اما  است؛  جدال  در  نور  ایزِد  با  هندوان(  مقدس  )کتاب  »ودا«  در  که  باشد  بوده  طوفان  اژدهای 

تغییراتی در این اسطوره پیدا شده است.1
نگارنده در این جستار بر مبنای نظریه ی دارمستتر، می خواهد نشان دهد با توجه به این که اسطوره ی 
جمشید، ضحاک و فریدون از اساطیر بسیار کهن آریایی و مشترک میان قوم هند و ایرانی است، احتماالً مربوط 
به زمانی است که آریاییان قبل از کشف آتش در سرزمین های اولیه ی خود )حدود سیبری( دچار سرمای 
سخت و طاقت فرسا شدند و همین سرمای سخت، باعث مهاجرت آنان از سرزمین اولیه ی خود و به وجودآمدن 
اساطیری داستانی مثل داستان ایزِد خورشید، نابود شدن خورشید توسط اهریمن سرما و نهایتاً شکست سرما 
و تولد دوباره ی خورشید و ظهور فصول جدید و تابش دوباره ی نور و گرمی شد؛ منتها بعدها با کشف آتش و 
کاسته شدن از اهمیت گرما و سرما، این اساطیِر طبیعی به تدریج در میان آریاییان تغییر شکل یافت و حوادث 
ِل اهریمِن سرما که  طبیعی با شخصیت دار شدن2 مثال تبدیل ایزِد خورشید به شخصیتی چون جمشید یا تََبدُّ
جان آریاییان را می گرفت به شخصیتی مثل ضحاک که صورِت اولیه ی خود را از دست داد و به ویژه در دوره ی 
ساسانیان به صورتی درآمد که ما امروزه شاهد آن در شاهنامه ی فردوسی هستیم. اما با کمی دقت در متون کهن 

و حتی خود شاهنامه می توان صورت کهن، اولیه و اصلی داستان را بازسازی کرد.

بحثی درباره ی سرزمین های اولیه ی اقوام آریایی

از مهاجرت مطرح  آنان قبل  اولیه و سرزمین  ابتدا مقدمه ای درباره ی آریاییاِن  با توجه به آنچه آمد، 
نموده، سپس با آوردن شواهد به اثبات نظریه ی خود در این گفتار خواهم پرداخت.

آنچه برای آریاییان باستانی بیش از هر چیز، به خصوص قبل از کشف آتش، اهمیت داشت، خورشید 
بود. خورشید برای آنان که در سرزمین های جنوِب سیبری می زیستند، منبع گرما و زندگی بود. غروِب 

خورشید، مرگ و نابودی را تداعی می کرد؛ به خصوص اگر زمستان بیش از حد می پایید.
واژه ی »َزم« که در زبان های ایرانی به معنای سرماست، در ابتدای کلمه ی »زمین«3  هم آمده که یادآور 
سرمای جانکاه زیستگاه قدیمی آریاییان است. طبق تحقیقات انجام شده، سرما در سرزمین های اولیه ی 
آریاییان آنچنان شدت می گیرد که به ناچار تیره هایی از آنها مجبور به مهاجرت به سمت جنوب و مناطق 
گرم شده4 و به سوی سرزمین »نیمروز« )سرزمین ظهر( جایی که آفتاب بر ستیغ آسمان می تابد، می روند؛ 
برای همین است که حتی بعد از مهاجرت به سرزمین های گرم و کشف آتش، خورشید همچنان مقام 
مقدس و ارزش خود را در تمدن ایرانی حفظ می کند. آنچه از حفاری ها، کتیبه ها و متون دینی باستانی 
بزرگ ترین ربُّ النوع، ستایش  به عنوان  را  ایرانیان، خورشید  این است که  به دست آمده، نشان دهنده ی 

می کرده اند. خورشید برای آنان مظهر قدرت و زندگی بوده است.5 

1- صفا، حماسه سرایی در ایران، ص 457.
Personification -2

3-کزازی، از گونه ای دیگر، ص 3 - 232.
4- صفوی، پیشینه ی زبان فارسی، ص 18.

5- گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ص 172.
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»هرودت« در تاریخ خویش، از ستایش خورشید در بین ایرانیان از قدیم ترین عهود یاد می کند.1 
»آرتور کریستن سن« در این باره می نویسد: »در مطالعه ی روایاتی که از منابع نصرانی در دست است، 
بیش از هر چیز یک نکته جلب توجه می کند و آن مقام فایقی است که خورشید در آیین مزدیسنای 
ساسانیان دارا بوده است«. یزدگرد دوم به این عبارت سوگند یاد می کند: »قسم به آفتاب، خدای بزرگ که 
از پرتو خویش جهان را منّور و از حرارت خود جمیع کائنات را گرم کرده است.«2 در نتیجه برای آریاییان 
هر آنچه ضد گرما، ضد نور یا خورشید بود، اهریمنی و پلید قلمداد می شد. آریاییان بدوی که علت کسوف 
خورشید را نمی دانستند، برای آن اسطوره ای ساخته بودند؛ آنان عقیده داشتند که خورشید، فرمانروای 
بزرگ آسمان، در حال جنگ با اژدهایی اهریمنی و در حال بلعیده شدن است و برای جلوگیری از این 

رخداد و فراری دادِن اژدها، طبل می نواختند.3
شمال       در  که  است  دیوی  اهریمن،  اوستا«،  در »  می شد؛  داده  نسبت  اژدها  و  اهریمن  به  نیز  سرما 

)محل سرما( زندگی می کند.4 
در» بندهشن« آمده است: »... اهریمن بر هرمزد...؛ زمستان بر تابستان،... سردی بر گرمی... آمد.«5

در    دارد.  ارتباط  نیز  ضحاک(  شانه ی  مارهای  به  توجه  )با  مار  با  آریایی،  کهِن  جهان بینِی  در  سرما 
ایرانیان قبل از  ایرانویچ )سرزمین اصلی و اولیه ی  »مینوی خرد« چنین آمده است: » دیو زمستان در 
مهاجرت( مسلط تر است... در ایرانویچ، َده ماه زمستان و دو ماه تابستان است... و مار در آن بسیار است.«6 
آریاییان کهن با این تفکر که دیو زمستان، خدای خورشید را نابود ساخته، در دل زمستان، شب یلدا را 
)که با والدت همریشه است( جشن می گرفتند؛ زیرا این شب درازترین شب زمستان است و از فرداِی آن، 

شب، کوتاه می شود یا به سخن دیگر، خورشید متولد می شود و زمستان رو به نابودی می رود.7 
به بیان دیگر، آغاز زمستان، نشانگر مرگ ایزد خورشید و فرا رسیدن بهار، بیانگر شکست زمستان و 
پیروزی دوباره ی خورشید بر زمستان است. »ویل دورانت« در »تاریخ تمدن« خود می نویسد: »اساطیِر 
مختلف مربوط به خورشید، به شکل متناسبی با شعایر کشاورزی در هم آمیخته و نتیجه چنان شده است 
که افسانه ی مرگ خدا و زندگی دوباره ی وی... مرگ و زندگی گیاهی در زمستان و تجدید آن را در فصل 

بهار تعبیر می کند.«8 
بنا بر آنچه آمد، به گمان من اسطوره ی »مرگ و تولد دوباره ی ایزِد خورشید« در میان اقوام باستانی 
ضحاک  )خورشید(،  جمشید  داستان  شکل  به  و  داده  دست  از  را  خود  اولیه ی  ساختار  بعدها  آریایی، 
)زمستان( و فریدون )بهار و تجدیدکننده ی خورشید( بدل شده است و اگر چه این اسطوره بسیار تغییر 
کرده، اما می توان نشانه های بسیاری از شکِل اولیه ی این اسطوره را در شاهنامه و دیگر متون کهن به دست 

آورد و نشان داد:

1- اوانس، تلخیص تاریخ هرودت، ص 104.
2- کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص 164.

3- بنگرید به، عناصری: اساطیر و فرهنگ عامه ی ایران، ص 73 و میرنیا، فرهنگ مردم، ص 241.
4- بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، ص 9.

5- همان، ص 59 .
6- تفضلی، ترجمه ي مینوی خرد، ص 62 .

7- شمیسا، مقاله ی »کریسمس و شب چله«، ص 80 .
8- دورانت، تاریخ تمدن، ج 1، ص80 .
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نشانه های اینکه جمشید، ایزِد خورشید )  = تابستان(  بوده است:

نام جمشید از دو جزِء »جم« و »شید« مرکب است. جم در اوستا »ییَم« و در سنسکریت، »یََم« است. 
و  کلمه ی »خورشید«  دوم  همان جزِء  که  است  روشن  و  درخشان  معنای  به  اوستایی  ریشه ی  از  شید 

»جمشید« است.
در شاهنامه، جمشید تختی دارد که به کمک دیوان به آسمان برده می شود و او چون خورشید در میان 

هوا بر تخت جلوس می کند:

                     چو خورشیِد تابان )جمشید( میان هوا            ن�شست�ه ب�ر او ش�اهِ ف�رم�ان�روا1 

تابستان برای اقوام باستانی، زمان سازندگی و مرّمت و بازسازی بود؛ دوره ی جمشید در شاهنامه نیز 
دوره ی سازندگی است و جمشید است که به مردم، رشتن، بافتن، کشاورزی، پیشه گری و... را می آموزد و 

در دوره ی او از سرما خبری نیست.2
در ادبیات سنسکریت، جمشید در روشنِی مطلِق آسمان زندگی می کند.3  در »ریگ ودا«، جمشید به 

مردماِن پارسا، جایگاه های درخشان در آسمان می بخشد.4 
در »مهابهاراته«، در مورد صفت خانه ی جمشید چنین آمده است: »ناَرَده گفت: ای یودی شی یََره! 
اکنون من انجمن سراِی یََم )جمشید(... را توصیف خواهم کرد... آن انجمن سرایی که همچون زِر پرداخت 

شده است... دارای درخشندگِی خورشید است.«5 
در»فارسنامه ابن بلخی« در مورد جمشید آمده است: »چنان است که روی در آفتاب دارد.«6

در »ِسنی ملوک االرض«، جمشید چنین توصیف شده است: »جمشید از آن جهت بدین لقب خوانده 
می شد که از او نوری ساطع بود.«7 

نشانه های اینکه ضحاک، همان اهریمِن سرما )= زمستان( بوده است:

نام ضحاک در اوستا همیشه با واژه ی »اَژی« به صورت »اَژی َدهاک« آمده است. اژی در زبان اوستایی 
به معنای مار و جزِء دوِم آن یعنی دهاک به قول »کانگا« در فرهنِگ خویش، به معنای گزنده از ریشه ی 
»َده« و جمعاً به معنای »مار گزنده« است8 و قباًل یادآور شدیم که از نظر آریاییان کهن، مار با سرما و 

زمستان مربوط است.
زمستان، ضّد خورشید است و در تفکر آریاییاِن کهن باعث مرگ ایزد خورشید می شد؛ در شاهنامه نیز، 

ضحاک، جمشید را با اّره به دو نیم می کند.

1- تمام ارجاعات به شاهنامه ی مشهور به چاپ مسکو است که مشخصات آن در فهرست منابع آمده است.
2- بنگرید به شاهنامه، ج1، ص 41-39.

3- صفا، حماسه سرایی در ایران، ص 425.
4- کریستن سن، نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار، ج 2، ص 292.

5- همان، ص 293.
6- عناصری، شناخت اساطیر ایران، ص 52.
7-  صفا، حماسه سرایی در ایران، ص 441.

8-بنگرید به حواشی دکتر معین بر فرهنگ برهان قاطع، ذیل واژه ی اژدها.
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گفتیم که آریاییان از سرزمین اصلِی خود خاطرات رنج آوری داشتند که بیشتر به زمستان های سرد و 
طوالنی مربوط می شد و باعث مرگ ومیر آنان می گشت. در»ویدیوداِت اوستا« می خوانیم: اهریمن در آنجا 
زمستان های سرد طوالنی ده ماهه پدید آورد؛1 در شاهنامه نیز حکومِت ضحاک همچون این زمستان ها 

طوالنی است و هزار سال طول می کشد:

                      چو ضحاک ش��د بر جهان شهری�ار             ب��ر او سالی���ان انجم��ن شد هزار2 

فرستاده  مرگ  کام  به  دسته دسته  ایرانیان،  ُکشنده،  زمستان های  نیز همچون  دوران طوالنی  این  در 
می شوند تا مغزشان خوراک مارهای ُرسته بر دوش ضحاک شود.

در شاهنامه گاهی از ضحاک با واژه ی اژدها یاد می شود؛ فریدون می گوید:

                     بدان تا جهان از بد اژدها )ضح�اک(           ب���ه ف�رم��ان گ�رز م�ن آی�د ره�ا3 

در فرهنگ سمبل ها آمده است که اژدها گاهی نماد برف و یخ است.4 
یکی از جانورانی که در فرهنگ آریایی با زمستان ارتباط دارد و همچون سرما، مظهر نابودی و مرگ است، 
»مار« است. در ویدیودات اوستا آمده است: »اهریمن به جادویی در ایرانویچ، مار و زمستان های دراز سرد َده 
ماهه پدید آورد.«5 در شاهنامه نیز تنها حیوانی که با ضحاک ربط دارد، همان مارهای ُرسته بر شانه های اوست.
اگر در اوستا، خالق مار و زمستان، اهریمن است، در شاهنامه نیز خالق مارهای دوش ضحاک، اهریمن 

است که با بوسه ی خود بر شانه های او مارها را به وجود می آورد.
در اوستا، اهریمن، جادوگر است؛ در شاهنامه نیز، ضحاک جادوپرست خوانده شده:

                     چنان بُد که ضحاک جادوپرس���ت              از ای��ران به ج��ان تو ی�ازید دست6 

زمستان، با آتش سر سازگاری ندارد؛ ضحاک نیز در اوستا، دشمن آتش معرفی می شود و تهدید می کند 
که هرگز نخواهد گذاشت آتش بر روی زمین بدرخشد.7 

مار در اساطیر، جانوری است که با شب، سیاهی و سرما ارتباط دارد؛8  رنگ مارهای روی دوش ضحاک 
نیز سیاه است و هنوز در زبان فارسی، ترکیب های »سرمای سیاه« و »زمستان سیاه« کاربرد دارد:

1- نوابی، مجموعه مقاالت، ص 365. 
2- شاهنامه، ج 1، 51.
3- شاهنامه، ج 1، 76.

4- جابز، سمبلها، ص150.
5- نوابی، مجموعه مقاالت، ص 365.

6- شاهنامه، ج 1، 60 .
7- آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، ص 29.
8- دو بوکور، رمزهای زنده جان، ص 52.
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دو مار سی�ه از دو کت�فش ب�ُرس�ت             غمی گشت و از هر سویی چاره جست1 

واژه ی »ضحاک« نیز که قباًل گفتیم به معنای »مار گزنده« است که با ترکیب فارسی »سرمای گزنده« 
قابل مقایسه است. مار در مصر قدیم، ویران کننده ی خورشید فرض می شده است.2 

»آناهیتا«  از  جهان  تمام  بر  تسلط  و  خود  پادشاهی  ادامه ی  برای  که ضحاک  است  آمده  اوستا  در 
)ایزدبانوی آب( و از »وایو« )ایزد باد( کمک خواست ولی آنان به او کمک نکردند.3 آناهیتا و وایو، ایزداِن آب 
و باد، دو ایزد قدیمی مربوط به اقوام آریایی پیش از ظهور زرتشت بودند؛ این دو که مظاهر قوای طبیعت 
هستند، باید به ضحاک که اهریمن سرما و زمستان بوده کمک می کردند تا ادامه ی حیات دهد اما آب و 

باد که در اشکال مثبت خود، رمز بهار هستند، از یاری زمستان، خودداری می کنند.

نشانه های اینکه فریدون، اسطوره ی بهار )تولد دوباره ی خورشید؛ جمشید( است:
نام فریدون د  ر »ریگ ودا«، »تِرای تََنه« و در »اوستا«، »ثَِرئَِتُئَنه« آمده است؛ فریدون در ودا، اژدهایی سه 
سر و شش چشم را به نام »داس« می ُکشد؛ داس با واژه ی »دهاک« )ضحاک( از یک اصل است.4 فریدون 
در اوستا نیز صفت اژدهاُکش دارد. فریدون در اوستا با قربانی کردن به درگاه آناهیتا از او می خواهد که 
او را در چیرگی بر اژی دهاک یاری دهد.5 در متون پهلوی مثل مینوی خرد از فریدون به عنوان کسی که 

اژی دهاک را شکست و بَست، یاد شده است. 
فریدون، صفات جمشید را با خود دارد؛ در اوستا6  آمده است: فّر جمشید که از وی جدا شده بود، به 

فریدون پیوست.
فریدون در شاهنامه نیز فّر جمشید را به ارث برده و مانند خورشید )جمشید( است:

              جهان جوی)فریدون( با فّر جمشید بود        ب�ه ک�ردار تابن�ده خورشی�د ب�ود7 

در شاهنامه، حمله ی فریدون به ضحاک از البرز کوه آغاز می شود؛ در اساطیر و ادبیات فارسی، کوه البرز، محل طلوع 
خورشید است. آرامگاه مهر)خورشید( بر قلّه ی آن قرار دارد و در آنجا سرما، بیماری و فساد وجود ندارد.8 

همچنان که در شب یلدا، در قلب زمستان، خورشید والدت می یابد، فریدون نیز در شاهنامه، در اوج 
قدرت ضحاک متولد شده، می بالد و علیه او می شورد.

در شاهنامه، گاوی به نام»بَرمایه«، فریدون را شیر می دهد و همزاد اوست؛ گاو شیرده در اساطیر آریایی 
نماد باران و خورشید درخشان است. گاو، عالمت خورشید است و در اساطیر مصر، خورشید هر روز از 

1- شاهنامه، ج 1، 48.
2-دوبوکور، رمزهای زنده جان، ص 52 .

3- صفا، حماسه سرایی در ایران، ص 3 - 452.
4- همان، ص 465 .
5- همان، ص 463 .

6- اوستا، به کوشش دوستخواه، زامیاد یشت، بند 36 .
7- شاهنامه، ج 1، 57 .

8- اوستا، دوستخواه، ص 924.
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رحم گاوی ماده زاییده می شود.1 
ضحاک که نابودکننده ی خورشید )جمشید( است، نابودکننده ی گاوِ برمایه نیز هست؛ در واقع فریدون 

دنباله ی همان نوری )خورشید، تابستان( است که ضحاک )تاریکی و زمستان( سعی در نابودی آن دارد. 

در اینجا به همسانی های فریدون با فصل بهار می پردازیم و همین بهار است که بر ضحاک)زمستان( غلبه می کند:

باران  به  فریدون در شاهنامه  باران است؛  بسیار  بارش  فارسی،  ادب  و  بهار در فرهنگ  از ویژگی های 
تشبیه می شود:

                            )فریدون( جهان را چو باران به بایستگی          روان را چو دان���ش به شایستگ��ی2 

بهار فصل »آب« است و مردم، آب باران نیسان )در وسط فصل بهار( را شفابخش می دانستند؛3  فریدون 
نیز پسِر آب است؛ نام پدر فریدون در شاهنامه، »آبتین« است که با آب هم ریشه است:

                    فریدون ک�ه ب�ودش پدر آبتی�ن          شده تنگ بر آبتی�ن بر، زمی��ن4 

نام »آبتین« در زبان سنسکریت، در ودا »آپتَیه« آمده است که جزء اول آن همان واژه ی »آب« دانسته 
شده است.5 

گاو برمایه نیز که در شاهنامه، پرورنده، همزاد و شیردهنده ی فریدون است و به دست ضحاک کشته 
می شود، رمزی از بهار و خود فریدون است؛ در شاهنامه این گاو، چنین توصیف می شود:

                 ز مادر جدا شد )گاو برمایه( چو طاووس نر       ب�ه ه�ر م�وی ب�ر، ت�ازه رن�گی دگ�ر6 
* * *      

                 ز پ��ست��ان آن گ��او ط��اووس رن���گ        )فریدون( برافراختی چون دالور پلنگ7

طاووس در ادبیات فارسی مشبٌه به برای بهار است:

                    طاووس بهاری را دنبال بَکندند       پّرش ببریدند و به کنجی بفکندند 
گاِو برمایه در شاهنامه پیرایه مند )زیوردار( است:

1- جابز، سمبل ها، ص 111-109.
2-  شاهنامه، ج 1، 57 .

3- عناصری، اساطیر و فرهنگ عامۀ ایران، ص 23.
4-  شاهنامه، ج 1، 57 .

5-  صفا، حماسه سرایی در ایران، ص 457 - 465.
6-  شاهنامه، ج 1، 57 .
7- شاهنامه، ج 1، 60  .
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                   کج�ا نام�ور گ�او ب�رمای��ه ب��ود         ک��ه بایسته بر تنش پیرایه ب��ود1
* * *

                    هم�ان گ�او برمای�ه ِکم دایه بود          ز پیک�ر تنش همچ�و پیرایه بود2 

بهار نیز در ادبیات فارسی با بارش بر زمین، پیرایه بند زمین است:

                         مگر مشاطۀ بستان شدند باد و سحاب      که این ببستش پیرایه و آن گشاد نقاب3 

گرِز فریدون، گاو سر و گاو چهر است و فریدون با این گرز، ضحاک را شکست می دهد:

                 ب�ر آن گ�رزه ی گ�او سر دس�ت برد )فریدون(          بزد بر سرش )ضحاک( تَرگ بشکست ُخرد4
 

در واقع، فریدون و گاو یکی هستند؛ در متون کهن مثل »بندهشن« یا »آثار الباقیه« از ابوریحان، اجداد 
فریدون گاو نام دارند؛ گاو در اساطیر عالوه بر اینکه رمز بهار است، دقیقاً مانند بهار نماد آب، باران و آبادانی 

است؛ اوج بهار در اردیبهشت ماه است و نام این برج در اوستا، »گاو« است.5 
حضرت یوسف )ع( در خواب عزیز مصر، هفت گاو فربه را تعبیر به هفت سال بارش و سرسبزی و 

آبادانی زمین می کند.6
گاو در رویا، بر جنبه ی گیاهی حیات داللت دارد.7 در تعبیر خواب ابن سیرین از قول امام صادق)ع( 

آمده که گاو ماده، نماد فرمانروایی، ریاست و نعمت است.8 
در اساطیر ایرانی، »تیشَتر«، ستاره ی باران و تمامی آب ها، گاه به صورت گاو ظاهر می شود. همچنین در 
اساطیر ایرانی، اهریمن، گاو نخستین را می کشد و در هنگام مردن گاو، از هر یک از اعضای او، حبوبات، 

گیاهان و ُرستنی های درمان بخش به وجود می آید.گاو در چین سمبل بهار بود.9

نماد پردازی عدد سه در داستان جمشید و ضحاک با توجه به سه ماهه بودن هر کدام از فصول 
از دیگر شباهت های اسطوره ی جمشید و ضحاک و فریدون با فصول تابستان، زمستان و بهار )که هر 
کدام سه برج دارند(، نمادپردازی عدد سه در سراسر این داستان در متون قدیم و شاهنامه است؛ البته 
باید بدانیم که در ایران باستان، سال به دو فصل سرما و گرما تقسیم می  شد و سه ماه پاییز جزء زمستان 

و سه ماه بهار جزء تابستان شمرده می  شد:

1- شاهنامه، ج 1، 58.
2- همان،  ص 69 .

3- مسعود سعد، 39.
4- شاهنامه، ج 1، 75.

5- کویاجی، آیین ها و افسانه های ایران و چین باستان، ص 65 .
6- تفلیسی، تعبیر خواب، ص 268.

7-  یونگ، روانشناسی و کیمیاگری، ص 620 .
8-  جابز، سمبل ها، ص 161.

9-  همان، ص 109.
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ضحاک در اوستا، اژدهایی است با سه َسر؛1 با گذشت زمان، ضحاک در اساطیر ایران و شاهنامه به 
پادشاهی با دو مار ُرسته بر شانه ها تحول یافته که به هر حال سه سر دارد.

جمشید نیز دو دختر به نام های شهرناز و ارنواز دارد )سه نفر( که بعد از کشته شدن جمشید، ضحاک 
آنان را اسیر کرده و همسر خود می سازد که نمادی است از پیروزی سه برج زمستان بر سه برج تابستان.

انگلیسی،                    در  که  است  همان  »تِرای«  سنسکریت  در  و  »ثَِر«  اوستا،  در  فریدون  نام  اول  جزء 
»تِری یا ثری« )عدد 3( شده است2 و دیگر اینکه در شاهنامه فریدون دو برادر به نام های کیانوش و پُرمایه 

دارد که به کمک آنان )سه نفری( به کاخ ضحاک حمله می کند.
بعدها به این اسطوره اضافه شده است؛ به ویژه  داستان کاوه ی آهنگر در داستان ضحاک نیز احتماالً 
اینکه نام کاوه در متن های کهن اوستایی و پهلوی نیامده است و بعضی ایران شناسان نیز این نام )کاوه( 

را صورت تحول یافته ی »ِکی« )کیانی، شاهی( می دانند که بعدها لقب فرمانروایان سلسله ی کیانی شد.3
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تولد: 1323 - اراک

نویسنده، ویراستار، شاهنامه پژوه، محقق تاریخ و رئیس بنیاد تاریخ معاصر ایران
عضو واحد ایران شناسی دایره المعارف بزرگ اسالمی، به مدت دو سال و تألیف و ویرایش 

نزدیک به 30 مقاله
پایه گذار و سرپرست واحد پژوهشی » بنیاد تاریخ معاصر ایران«

از تألیفات ایشان: سیمای رستم در شاهنامه، دمیدن صبح در شاهنامه، هفت خان رستم، 
جغرافیای  روحانی(،  حسین  دکتر  زنده نام  با  همراهی  )در  تفصیلی  اعالل  درس نامه ی 
تاریخی توس، شاهنامه خوانی )شرح تفصیلی داستان رستم و اسفندیار (، فرهنگ زنان 

شاهنامه
منثور،  روشنایی نامه  اسپانیا،  در  ایران  بهار،  ملک الشعرا  اشعار  دیوان  مقابله:  و  تصحیح 
برای هر ستاره )مجموعه ی اشعار محمد زهری(، رمان تاریخ��ی فردوسی )ساتم الغ زاده(، 

سندباد نامه ی منظوم )عضد یزدی( و ... 
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فردوسی کیست و شاهنامه چیست؟

چکیده
در این مقاله به اجمال بر هر دو شیوه ی سنتی و علمی فردوسی شناسی اشاره رفته و یادآور شده است 
که شیوه ی نخست اغلب بر مستندات تذکره ها و گفتار پیشینیان تکیه دارد و شیوه ی دوم شخصیت و 
جایگاه اجتماعی و هنری فردوسی را در البه الی سخن خود شاعر و در قیاس با هم روزگاران او می کاود و 

البته نیز که از توجه به مآخذ قدیم هم تن نمی زند.
همچنین مقاله به معرفی کلیت شاهنامه و تفکیک بخش های افسانه ای و تاریخی آن پرداخته و نزدیک 

به پنجاه پادشاهی را که این اثر سترگ به نام آنان تبویب یافته، به ترتیب نام برده است.
و  شاهنامه پژوهان  تحقیقی  منابع  برخی  نیز  و  شاهنامه  معتبر  و  انتقادی  نسخه های  مقاله،  در 
فردوسی شناسان بنام ایران و جهان معرفی شده اند تا دست مایه ای باشند برای دانش پژوهان جوانی که 

مایل به تحقیق در این حوزه اند. به امید راهگشا بودن.

شیوه ی علمی،  سنتی،  شیوه ی  شاهنامه شناسی،  شاهنامه خوانی،  شاهنامه،  فردوسی،  کلیدواژه : 
شاهنامه پژوهی

شاهنامه خوانی و در ادامه ی آن شاهنامه شناسی، نیازمند برنامه ی کاِر سنجیده ای است که الزاماً باید 
بر تجارب علمی پیشینیان نیز متکی باشد. امروزه به طور عمده خواندن شا هنامه و پژوهش پیرامون آن 

به دو شیوه انجام می شود:1 

1- شیوه ی سنتی
2- شیوه ی علمی

تنها  ولی  می کنند،  آغاز  فردوسی  خوِد  شناخت  از  را  شاهنامه  شناخت  سنت گرا،  پژوهشگران   -1
مستندشان در این راه، آثار پیشینیان و شرح حال فردوسی در تذکره هاست. اگر از این محققان پرسیده شود 
بررسی  است،  بازتابیده  شاهکارش  در  که  را  او  ذهن  باورهای  و  مفاهیم  شاعر،  شناخت  برای  »چرا  که 
1- پرداختن به خط و ربط، و نیز سبک و سیاق راویان و نقاالن مردمی و چای خانه ای، خود نیازمند مجالی است مستقل، و از اهداف این 

نوشته بیرون است.
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نمی کنید؟«، غالباً خواهند گفت: فردوسی در انتقال و به نظم کشیدن داستان های ملی و تاریخِی مکتوب 
و غیرمکتوب زمان خود تنها و تنها جانب امانت را رعایت کرده است و لذا شناخت او از راه سروده هایش، 
ناممکن است. نقد این پاسخ و پرداختن به شرایط اجتماعی صدور آن، از وظایف این جستار بیرون است؛ 
تنها تأمل کوتاهی داشته باشیم بر اولین گام پیموده های این بزرگواران، تا ثابت شود که راِه ناهموار در 
عین حال چه رنج بسیاری، به بار می آورد. نخستین مأخذ محققان این شیوه، تاریخ سیستان است که 
تاریخ تألیف صددرصد بی گمانی. استاد  نام کاماًل روشنی دارد و نه مؤلف قطعاً شناخته شده ای و نه  نه 
ملک الشعرا  بهار که مصحح رنج برده ی این اثر است حدس می زند که کتاب را دو )یا سه( مورخ تألیف 
و تدوین کرده اند: نخست شمس الدین محمد َموالی که بنای سیستان را از عصر اساطیر تا 448 هجری 
قمری پی گرفته و کار به دالیلی که ناروشن است ناتمام مانده است و در پس او مورخ دوم با نام محمودبن 

یوسف اصفهانی وقایع را از 465 هجری قمری تا 725 به اختصار پی گرفته است.1  
آنچه از مأخذ یادشده در پیوند با بحث ماست، تنها، و نزدیک به 8 سطری است که در بخش ظاهراً 
مقدم این تاریخ آمده است: مؤلف در سلسله ی نسب پایه گذاران و امیران باستانی سیستان در یادکرد 

رستم می گوید:
»و حدیث رستم بر آن جمله است که بوالقسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد، و بر نام سلطان محمود 
کرد و چندین روز همی برخواند؛ محمود گفت همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم، و اندر 
سپاه من هزار مرد چون رستم هست. بوالقسم گفت: زندگانی خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد 
چون رستم باشد، اما این دانم که خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم، دیگر نیافرید؛ این بگفت 
و زمین بوسه کرد و برفت. ملک محمود، وزیر را گفت: این مردک مرا به تعریض دروغ زن خوانْد. وزیرش 
گفت: بباید ُکشت؛ هر چه طلب کردند، نیافتند. چون بگفت و رنج خویش ضایع کرد و برفت هیچ عطا 

نایافته، تا به غربت فرمان یافت«.2 
بوده  سه نکته   – اشاره گر  به تعبیری گزیده تر،  یا   – ناقِل   – باشد  بوده  هرکه   – این مؤلف گران مایه 
است: نخست اینکه فردوسی، شاعری عاصی و عریان کالم بوده است، در حّدی که محمود غزنوی را نیز 
له« - یعنی همان  »به تعریض« یا آشکارا »دروغ زن« خوانده است؛ دیگر اینکه او به نیت »ُقربًَه الَی الصِّ
»عطا« یی که مؤلف تاریخ سیستان را به حسرت »رّد احسان« گرفتار کرده است – سرودن چنین کاری 
سترگ را اقامه نکرده بوده است؛ سوم اینکه فردوسی را در پِس این دیدار و محاّجه »هرچه طلب کردند، 
نیافتند«. و این یعنی احتمال مرجع شدن چنین روایتی برای افواهیاِت درست یا نادرستی که »فردوسی 

دوره ای نیز در خفا زیسته است«، و نیز اینکه »ِصله ستانی« مرسوم و مشروع بوده است؛ همین و بس!
عروضی  نظامی  مقاله ی  چهار  است،  شناخته شده تر  و  همه گیرتر  و  جّدی تر  مستندی  که  دوم  مأخذ 
نهایی          اتمام  از  پس  سال   150 حدود  یعنی   – هجری  ششم  قرن  میانه ی  در  که  است  سمرقندی 

شاهنامه- تألیف شده است. نظامی می گوید:
»استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود، از دیهی که آن را دیه باژ خوانند و از ناحیت َطَبران 
»طابَران: توس امروزی« است، بزرگ دیهی است و از وی هزار مرد بیرون آید. فردوسی در آن دیه، شوکتی 
تمام داشت، چنان که به دخل آن ضیاع، از امثال خود بی نیاز بود، و از َعِقب، یک دختر بیش نداشت، و 

1- تاریخ سیستان به تصحیح ملک الشعرا بهار، مقدمه ی مصحح، ص »و«، نقل به مضمون.
2- همان، صفحات 7 و 8 از متن اصلی )تأکید از ماست(.
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شاهنامه به نظم همی کرد، و همه امید او آن بود که از صله ی آن کتاب، ِجهاز آن دختر بسازد. بیست وپنج 
سال در آن کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد ...«.1  

هوشمندی یا تعمق خاصی نمی خواهد تا انسان، بی پایه بودن این سخنان را دریابد. نخست اینکه اگر 
روستایی خود  برای دختر  آن ضیاع  از دخل  بوده، چرا  و ضیاعی  دِه خود صاحب شوکت  در  فردوسی 
جهیزیه تهیه نکرده و اصوالً چرا شوکت و ضیاع خود را رها نموده و سراغ حرفه ی شاعری رفته است؟ 
دوم اینکه دختر دم بخت فردوسی که بیست وپنج سال در انتظار اتمام شاهنامه و پس از آن نیز در حدود 
پانزده سال چشم به راه پردازش و ویرایِش پروسواِس پدرش بوده است، اگر بدون جهیزیه شوهر می گزید، 

پُرخواهان تر نبود؟
استدالل های بی مایه را که بیشتر به شوخی می مانند، کنار بگذاریم و سراغ دو تن از شاعران معاصر 
فردوسی برویم و از آنان بپرسیم که روزگار را چه گونه می گذرانده اند. فرخی سیستانی می گوید: من نخست 
»به خدمت دهقانی از دهقانان سیستان درآمدم، به سالی َهزارمن غلّه و صدِدَرم سیم«2 اما شکر خدا که از 
قَِبل شعر مدحی، به دربار محمود و پسرانش راه یافتم و چنان که می بینید در قصیده ی »ُشکرانه ی بخشش 

اسب«، در پاسِخ کسانی که چون شما از روزگارم می پرسیدند، گفته ام:

            کاری است مرا نیکو و حالی است مرا خوب          با لهو و طرب جفت�م و با کام و هوا یار
            از فض�ل خداوند و خ�داوندی سلط�ان          امروز من از دی بِه و امس�ال من از پار
            ب�ا ضیعت بسی�ارم و با خان��ه ی آب��اد          با ن�ع�م�ت بسی�ارم و ب��ا آلت بسی�ار
            هم با رمه ی اسبم و هم با گله ی می�ش          هم ب��ا صنم چین��م و ه�م با ب�ت تاتار
            ساز سفرم هست و نوای َحَضرم هس�ت         اسب�ان سب�ک بار و ست��وران گ�ران بار
            از س�اْز مرا خیمه چو کاشان�ه ی مان��ی         وز فرش مرا خانه چو ب�ت خانه ی َفرخار
            میران و بزرگ�ان جه�ان را حس��د آی�د            زین نعمت و زین آلت و زین کار و از این بار
            محسود بزرگان شدم از خدمت محمود         خدم�ت گر محمود چنین باید هم��وار
            با موکبیان جوی�م در م�وکب او ج��ای          با مج�لسی��ان یاب�م در مج��لس او بار

            ده بار، نه ده بار، که صدبار ف�زون ک��رد          در دامن من بخشش او بدره ی دین��ار3
  

تا جایی که بعدها خاقانی مرا  از فرخی، مقّرب تر و متمّکن تر بودم،  عنصری می گوید، من به مراتب 
»شاعِر صاحْب قِران«4  نامید و در وصفم گفت:

                    به َده بیت صد بدره و برده یاف�ت          ز ی�ک فت��ِح هندوست��ان، عنص��ری
                    شنیدم که از نقره زد دی��گ دان         ز زر س�اخ��ت آالِت خوان، عنص���ری5 

1- چهارمقاله، به اهتمام دکتر محمد معین، ص 75 )تأکیدها از ماست(.
2- اشعار گزیده ی فرخی سیستانی، مقدمه، ص 9.
3- اشعار گزیده ی فرخی سیستانی، ص 48 و 49.

4- تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح اله صفا، مجلد اول، ص 560.
5- همان مأخذ.
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در جای دیگر و بر بدیهه گفتم:

                     کی عی��ِب سر زلِف بت از کاستن اس��ت؟            چه جای به  غم  نشستن و خاستن است؟
                  جای طرب و نَشاط و میْ خواستن است         ک�آراست��ِن س��ْرو ز پیراست��ن است

سلطان یمین الدوله محمود را با این دو بیتی بغایت خوش افتاد، بفرمود تا جواهر بیاوردند، و سه بار 
دهن مرا پُر جواهر کرد و مطربان را پیش خواست و آن روز تا به شب بدین دوبیتی شراب خوردند و آن     

داهیه )بال(، بدین دوبیتی از پیش او برخاست و عظیم خوش طبع گشت.1 
من ]نگارنده ی این نوشته[ در خواب دیدم که عنصری در ادامه ی سخنان خود می گفت، پنهان نمانَد 

که هنوز نیز پس از هزار سال، گله مند مادر خویشتنم که چرا مرا با دهانی چون جوال نزاد!
از فردوسی می پرسیم در شرایطی که یک رباعی چنین سست، پاداشی چنان کالن دارد و فرخی، شکرانه گوی 
اسب پیش کشی است، استادی چون شما چرا در غم گوسفندی بوده است تا آن را به بزم بهاران سر بَُرد؟2  
می گوید: من سراینده ی نبرد رستم و اسفندیارم. من در این داستان بس عظیم، شاه زاده ای را که موبد مقدس 
دوران خود نیز بوده است، به تیر گِز رستم زابلی در غلتانده ام و به رغم این باور خرافی، اما حاکم، که کشنده ی 
اسفندیار گرفتار پادافره )مکافات( ایزدی خواهد شد، تا واپسین دم حیات از سرور و سربلندی رستم پاسداری 

کرده ام. من در ُمفاَخرات رستم و از زبان او به اسفندیار گفته ام: 

                   زمین را س�راس�ر همه گشت��ه ام          بس��ی شاه بیدادگ���ر ُکشت�ه ام3
من در مویه های پَشوتن بر افکنده ی اسفندیار، پایه های دوگانه ی نظامی را که خالق چنین صحنه هایی 

بوده و هست، به سختی جنبانده ام:

                        که نفرین بر این تاج و این تخت باد          بدین کوشِش بیش و این بخت باد4 
و نیز:

                         که َم�ه ت�اج ب�ادا و َم�ه تخ�ِت ش�اه          َمه گشتاسپ و جاماسپ و آن بارگاه5 
و نیز:

                        بگفت این و رخ سوی جاماسپ کرد            که ای شوم بدکیش و بدزاْدمرد،
                         ز گیت��ی ندانی سخ��ن ج�ز دروغ            به ک�ّژی گرفتی ز هر کس فروغ
                    می��ان کی��ان دشمنی افگن���ی         هم�ی این بدان، آن بدین برزن�ی

1- چهارمقاله، به اهتمام دکتر محمد معین، ص 55 و 56، با اندکی تغییر.
2- شاهنامه ی اتحاد شوروی، مجلد ششم، ص 216:

هوا ُپرخروش و زمین ُپر ز جـوش             ُخُنک آنکه دل شــاد دارد به نــوش
ِدَرم دارد و نُقـــل و جــاِم نَبیــد            ســِر گــوسـفنــدی توانـــد بریـد

مرا نیست، فّرخ مرآن را که هســت      ببـــخشای بر مـــردم تنگ دسـت     
3- همان، ص 258، بیت 666 .                                                          )6 - 216 – از 2(.

4- همان، ص 306، بیت 1432. 
5- همان، ص 307، بیت 1426. »مه« در این بیت ، قید نفی است به معنی »نه«.
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                          ن�دان�ی ه�م�ی ج�ز ب�دآم�وخت�ن           گسستن ز نی�کی، ب�دی ت�وخ�تن1
دوران  منکرات  از  دو  هر  که  داده ام  اختصاص  و خرد  داد  از  دفاع  به  را  شا هنامه  از  بزرگی  بخش  من   
غزنوی بودند و خوِد محمود »انگشت درکرده بود«2  و »از بهر قدِر عباسیان«3 هرچه خردگرا و دادکیش 

می جست، به نام قِرَمطی بر دار می کشید. پس بعید نیست اگر نه محبوب، که مغضوِب محمود باشم.
است  نکته ای  است،  کرده  تقدیم  غزنوی  سلطان محمود  به  را  شاهنامه  فردوسی،  چرا  اصال  اینکه  اما 
باید به آن توجه تاریخی و مناسب با شرایط روزگار خود  به ویژه خوانندگان جوان –  که خوانندگان – 
فردوسی معطوف دارند. الزم است به صورت مقدمه بیان شود که استاد مجتبی مینوی – از پایه گزاران 
شاهنامه پژوهی انتقادی در ایران- تأکید دارند که نخستین نسخه ی کامل شاهنامه در 384 ه. ق– یعنی 
در 58 سالگی عمر شاعر و در اواخر روزگار سامانیان – به اتمام رسیده است، و او پیرامون سال 400 ه. ق با 
افزودن بندهایی به جای جای شاهنامه، یا با تنظیم مؤّخره هایی برای پایان برخی از داستان های کتاب خود، آن را به نام 
محمود غزنوی کرده و محمود با توّرق اجمالی اثر، آن را در زمره ی مدح نامه های روزگار خود ندیده و به 
فرجام فردوسی، مغضوب او و محسود شاعران درباری واقع شده و حتی گفته اند و نوشته اند که مدتی نیز 

زندگی مخفی داشته است.
در عین حال باید توجه داشت که رسم فراگیر گذشتگان این بوده است که هر کتابی را برای انتشار عام 
به دیوان رسایل – که در واقع مرکز انتشار مکتوبات رسمی بود – تحویل می دادند، و هم از این طریق بود 
که کتاب می توانست جایگاه الزم خود را به دست آورد و از امکانات نشر برخوردار شود؛ همین کاری که 
االن به میانجی وزارت ارشاد انجام می گیرد. من البته معتقدم که فردوسی با روی کار آمدن محمود، امیدوار 
هم بوده است که به تنش های اجتماعی ناشی از آخرین سال های عمر سامانیان پایان داده شود و در 
واقع این امید ژرفاً انسانی، او را خودبه خود متمایِل َقَدرقدرتِی شاهی تمرکزگرا هم کرده بوده، و این نوعی 
دگردیسی اجتماعی است که مشابه آن در تاریخ فراوان دیده شده و در همه ی اعصار، توجه بهبودخواهان 

آرامش خواه و استقالل طلب را به خود معطوف کرده است.
این نیز که گفته می شود فردوسی در پاسخ به بی مهری یا خشم سلطان محمود، هجویه ای صدبیتی 
سروده، و هر صدبیت را به تعّمد انتشار داده و بعد متواری شده، هنوز در چنبره ی تردیدهای معینی است؛ 
دست کم به لحاظ زبانی، برخی از بیت ها با زبان پخته ی فردوسی در اوج کار شاعری، ناخوانی دارند. قضا را 
فردوسی یکی از آن شاعرانی است که حجم سروده های منتسب به او چشم گیر است. تا مدت ها نیز تصور 
می شد منظومه ی یوسف و زلیخا را فردوسی سروده است. امروزه نادرست بودن این انتساب حتی نیازمند 
بحث هم نیست. به هر حال از پذیرفته های مسلم شاهنامه پژوهی است که فردوسی، شاهنامه را نه برای 
محمود غزنوی، و اصوالً نه در روزگار امارت او، و نه برای هیچ امیر مشخصی از اُمرای سامانی، بلکه برای 
اهدافی واالتر سروده و البته به ناگزیر، آن را پس از تبویب نهایی، به سلطان محمود تقدیم کرده است و 

فرجام را هیچ طرفی هم نبسته است.
در همین جا و برای پیش گیری از هرگونه سوء دریافت، تأکید کنیم که اصوالً پژوهش، از مراجعه به 
مآخذ پیشینیان و تأّمل علمی بر تک تک نشانه های برجای مانده در آن ها ناگزیر است؛ اما هنگامی که مآخذ 

1-شاهنامه ی  اتحاد شوروی، مجلد ششم، ص 316، از بیت 1576. » توختن« در بیت آخر، یعنی » انجام دادن«.
2- تاریخ بیهقی، دکتر علی اکبر فیاض، ص 227.

3- همان مأخذ.
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را مغشوش یافت، تنها و تنها با بررسی انتقادی آن هاست که می تواند به نتیجه های استوار دست یابد.
2- شیوه ی علمی شناخت شاهنامه نیز کار خود را از شناخت خود فردوسی آغاز می کند، اما چون 
بر پایه ی تعریف علمی و آکادمیک از شعر، فردوسی را شاعر – و نه »ناظمی روایت گر« - می شناسد 
آثار  به  اعتماِد تک بُعدی  به جای  نیز هست،  تبلور کالمی هویّت خود شاعر  است که شعر،  معتقد  و 
آنچه  به  انتقادی  توجه  کنار  در  و  می دهد  اختصاص  شاهنامه  به  را  خود  هّم  بیشترین  گذشتگان، 
شاهنامه  بیت بیت  در  را  او  شخصیت  مختلف  ابعاد  گذاشته اند،  یادگار  به  فردوسی  درباره ی  دیگران 
لحاظ  به  اسفندیار«،  و  رستم  »داستان  که  باورند  این  بر  شیوه،  این  شاهنامه پژوهان   غالب  می کاود. 
خاستگاه اجتماعی و ایدئولوژیک شخصیت های شرکت کننده در آن، به ویژه خود رستم واسفندیار-که 
مظهر دو جریان اجتماعی متقابل و نماینده ی دو جهان بینی مختلف اند – و نیز به سبب بافت هنری اثر 
و حضور مستقیم خود شاعر در آن، شاهکار فردوسی و یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان است. مثاًل 

زمانی که فردوسی، شخصیت رستم را در برابر اسفندیار قوام می دهد و بر زبان او می راند که:

                    چه نازی بدین ت��اج لهراسپ��ی        بدی��ن تازه آیین گشت��اسپ��ی؟1 

در واقع، ائتالف بزرگ و زیان بار غزنویان و خلفای عباسی را به تیغ انتقاد گرفته است. آیا می شود از 
این روشن تر در یک اثر هنری بازتاب یافت؟ به گمان این نگارنده، »داستان رستم و اسفندیار« میدانی 
است که همه ی باورها و سمت گیری های اساسی فردوسی در آن منعکس شده است و اگر از شاهنامه 
تنها همین داستان باقی مانده بود، ما در شناخت شاعر آن دچار کمبود نبودیم. فردوسی در »داستان 
رستم و اسفندیار«، شاعری هنرشناس و توانا، و چهره ای مردم گرا، فرهیخته و آزاداندیش است و همه ی 
این ویژگی ها را هنرمندانه و جسورانه در شعر خود نمایانده است. پس شناخت شاهنامه از راه شناخت 
فردوسی و شناخت فردوسی با مراجعه ی علمی به شعر او، و در کنار این فرآیند، ارزیابی انتقادی هر آنچه 
درباره ی او نوشته شده است، یک اصل تحقق پذیر و در عین حال ناگزیر است. اما خواندن شاهنامه که 
می تواند راه گشای کشف هویت فردوسی باشد، خود نیازمند وسیله ها و مرحله هایی است که گام به گام، 
یکی، حضور دیگری را ضروری می سازد. مثاًل نخست باید نسخه ی به نسبت معتبری در اختیار داشت تا 
حشو و زواید منتسب به فردوسی در آن کمتر باشد. بعد فرهنگ لغت جامعی ضرورت می یابد تا با کمک 
آن واژه های دشوار و ناشناخته ی زبان فردوسی معنی شوند. سپس آشنایی با سیاق عمومی سخن، به ویژه 
دستور زبان فارسی در عصر فردوسی مطرح می شود تا مشکالت دستوری شاهنامه، هم رخ بنماید و هم 
روشن شوند. بعد نوبت به آشنایی عمومی با تاریخ می رسد تا به طور تطبیقی جایگاه احتماالً تاریخی یا 
اسطوره ای قهرمانان شاهنامه و مناسبات اجتماعی آنان معین شود و فضایی که تک تک بیت های شاهنامه 

1- این بیت در شاهنامه ی اتحاد شوروی، به  صورت:
چه نازی بدین تاج گشتاسپی     بدین تازه آیین لهراسپی؟

و در نسخه ی ژول مول به شکل:
چه نازی بدین تاج لهراسپی       بدین باره و تخت گشتاسپی؟

آمده، و بیت نقل شده در این مقاله، برآینِد انتقادِی این دوبیت است.
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ضرورت  اسطوره شناسی  معتبر  اما  اجمالی  اطالعات  همین جا،  در  یابد.  تجسم  است،  یافته  قوام  آن  در 
می یابد تا مطالعه ی تطبیقی امکان پذیر شود. الزمه ی این مرحله، در عین حال تسلط نسبی به واژه شناسی 
است تا دست کم خواننده را با ریشه های اوستایی، یا پهلوی بسیاری از واژه های کلیدی و نام های خاص 
شاهنامه آشنا کند و بار معنایی و ایدئولوژیک آن ها را از پرده برون بریزد. دستاورد و متقاباًل پشتوانه ی 
پژوهش در این مرحله، آشنایی با تاریخ تطّور زبان و کاربرد واژه ها، از دری قدیم تا فارسی امروز است، تا مثاًل 
روشن شود که واژه ی »بچه« در عصر فردوسی به معنی مطلق »پسر« نیز به کار می رفته و کاربرد این واژه به 
همین معنی در عصر ما نیز بی سابقه نیست. از این رو وقتی فردوسی در بیت شماره ی 366 »داستان رستم و 
اسفندیار«، ترکیب »بچه ی شهریار« را به کار برده، منظورش نه »شاه زاده ی حقیر یا کم سن وسال«، که دقیقاً 

»پسر شاه« بوده است.
پهلوانی  و  دودمانی  به عصر  که  است  آن  بخش حماسی  بخش شاهنامه،  پرکشش ترین  و  اصلی ترین 
مردم ایران و کشورهای همسایه مربوط می شود. از این رو، شناخت سرچشمه های قومی و قبیله ای مردم 
این منطقه ها و مطالعه درباره ی اعتقادها، عرف ها و رسم های آن ها روشنی بخش بسیاری از نهفته هاست. 
چون شاهنامه شعر است و شعر در حجاب رازها و رمزهای هنر شاعری وصال ناپذیر می ماند، لزوم آشنایی 
خواننده با علم عروض و ظرایف بدیع در سخن فارسی، خوْد می نماید، تا درک شورانگیز و گیرای اثر میسر 
شود. وقتی کار به این مرحله رسید، می توان مطالعه را به عرصه ی موضوعات مستقل کشاند و مثاًل روی 
عنوان های »زن در شاهنامه«، »علوم نظامی در شاهنامه«، »طبقات در شاهنامه«، »تأثیر اساطیر غیرایرانی 
بر شاهنامه«، »جغرافیای شاهنامه«، »موسیقی شاهنامه«، »دمیدن صبح در شاهنامه«، »چیرگی شب در 
شاهنامه«، »نام های خاص شاهنامه«، »ویژگی های زبان شناختی شاهنامه«، »صنایع بدیعی در شاهنامه«، 
»واژگان مهجور شاهنامه«، و ده ها عنوان جّدی دیگر تحقیق کرد و پژوهش را از حوزه ی هنرهای کالمی، 
یا مضمون های هنری و عمیق شاهنامه در  از داستان ها  و  فرا رویاند  به هنرهای تجسمی و موسیقایی 
عرصه های نقاشی، تآتر، سینما و موسیقی بهره های وافر برد و راه را برای خلق بزرگ ترین شاهکارهای 
این استعداد را دارد، تنها می ماند خانه تکانی ذهن ما که هنوز هم، گاه  هنری هموار ساخت. شاهنامه 

شاهنامه را »نامه ی شاهان« می نامیم.
و اما برای مطالعات وسیع تر مقدماتی، می توان به جز بهره گیری از منابع کهن، هم چون اوستا، دینْ کرت، 
بُنْ ِدِهش و زیرمجموعه های تحقیقی این آثار، مثل مجموعه ی آثار استاد پورداوود، دکتر احمد تفضلی، 

دکتر مهرداد بهار، دکتر ژاله آموزگار و دیگران، از مآخذی که نام برده می شوند نیز بهره جست:
1- مجموعه ای تحت عنوان هزاره ی فردوسی، از انتشارات دنیای کتاب، چاپ اول، 1362؛

2- مجموعه ی گفتاری با نام شاهنامه شناسی از انتشارات بنیاد شاهنامه ی فردوسی، 1357؛
3- در شناخت فردوسی، مجموعه ی مقاله های شاهنامه شناس مشهور پاکستان، حافظ محمودخان شیرانی به 
ترجمه ی دکتر شاهد چودری – که این یک نیز از مردم پاکستان است – از مؤسسه ی »انتشارات و آموزش 

انقالب اسالمی«، 1369؛
4- مجموعه ی مقاالت فردوسی و شعر او، از زنده یاد استاد مجتبی مینوی، انتشارات توس، بدون تاریخ؛

5- حماسه سرایی در ایران، تألیف دکتر ذبیح اهلل صفا، از انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1369؛
6- کیانیان، اثر آرتور کریستن سن دانمارکی، به ترجمه ی دکتر ذبیح اهلل صفا، از »شرکت انتشارات علمی 
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و فرهنگی«، چاپ پنجم، 1368؛
7- حماسه ی ملی ایران، اثر تئودور نولِْدِکه )آلمانی(، به ترجمه ی بزرگ علوی، از انتشارات »نشر جامی و 

مرکز نشر سپهر«، چاپ چهارم، 1369؛
8- آیین ها و افسانه های ایران و چین باستان، نوشته ی جهانگیر کووِرجی کویاجی، ترجمه ی دکتر جلیل 

دوست خواه، از انتشارات شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1362؛
9- فردوسی و سروده هایش، تألیف یِْوگنی اِْدوارُدویچ بِْرتِلْس، ترجمه ی سیروس ایزدی، انتشارات هیرمند، 

1370؛
10- زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، نوشته ی دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، چاپ پنجم، مؤسسه ی 

دستان، 1369؛
11- فردوسی و شاهنامه، مجموعه ی سی وشش گفتار از شاهنامه پژوهان ایران و جهان، به کوشش علی دهباشی، 

انتشارات مدبّر، 1370؛
12- بیست ویک گفتار درباره ی شاهنامه ی فردوسی، دکتر منصور رستگار فسایی، انتشارات نوید شیراز، 1369؛

13- راز بقای ایران در سخن فردوسی، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، انتشارات گنج دانش، 1369؛
14- مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، شاهرخ مسکوب، شرکت سهامی کتاب های جیبی، چاپ چهارم، 1354؛

انوری، مؤسسه ی مطبوعاتی علمی،  15- رزم نامه ی رستم و اسفندیار، دکتر جعفر شعار و دکتر حسن 
چاپ چهارم، 1368؛

16- حماسه در رمز و راز ملی، نوشته ی محمد مختاری، نشر قطره، 1368؛
17- حماسه ی داد، پژوهش ف . م . جوانشیر، نشر جامی، 1380؛

18- بازخوانی شاهنامه، مهدی قریب، انتشارات توس، 1369؛
19- داستاِن داستان ها، دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن، چاپ سوم، انتشارات دستان، 1369؛

20- در پیرامون رستم و اسفندیار، سه مقاله از سه نویسنده، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1369؛
21- در پیرامون شاهنامه، مجموعه ی مقاله، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، به کوشش مسعود 

رضوی، 1369؛
فرهنگی  تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه ی  ریاحی،  محمدامین  از  فردوسی شناسی  سرچشمه های   -22

)پژوهشگاه(، 1372؛
23- حماسه ی حماسه ها، نگارش محمد کرمی، مجلد 1 و 2، انتشارات ویسمن، 1371؛

24- سراینده ی کاخ نظم بلند، مهدی سّیدی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1371؛
25- یادنامه ی آیین بزرگ داشت آغاز دومین هزاره ی سرایش شاهنامه ی فردوسی در اصفهان، کار مشترک 

انتشارات فیروزه و زنده رود اصفهان، 1370؛
26- فرهنگ اساطیر، تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی، مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی و انتشارات سروش، 1369؛
و  مطالعات  مؤسسه   ،2 و   1 مجلد  فسایی،  رستگار  منصور  دکتر  تألیف  شاهنامه،  نام های  فرهنگ   -27

تحقیقات فرهنگی، 1370؛
28- فرهنگ واژه های اوستا، دوره ی 4 مجلّدی، تألیف احسان بهرامی، نشر بلخ وابسته به بنیاد نیشابور، 

1369؛
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29- واژه نامک، تألیف زنده یاد عبدالحسین نوشین، انتشارات دنیا، 1363؛
30- فردوسی و سنت و نوآوری در حماسه سرایی، نوشته ی دکتر محمود عبادیان، انتشارات گهر )الیگودرز(، 

1369؛
31- گِل رنج های کهن، برگزیده ی مقاالت درباره ی شاهنامه ی فردوسی، نوشته ی دکتر جالل خالقی مطلق، به 

کوشش علی دهباشی، نشر مرکز، 1372؛
32- درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، نوشته ی سعید حمیدیان، نشر مرکز، 1372؛

33- شاهنامه خوانی، بهمن حمیدی، نشر گستره، 1380؛
34- فرهنگ زنان شاهنامه، بهمن حمیدی، نشر پژواک کیوان، 1385؛

از چهارصد  نام بیش  بلندترشدن این سیاهه، تنها اشاره ای داشته باشیم به  از هرچه  برای خودداری 
کتاب و مقاله که تنها تا سال 1352 در مجموعه ای با نام کتاب شناسی شاهنامه، به کوشش زنده یاد استاد ایرج افشار در 
مبحث شاهنامه پژوهی فهرست شده است و پیداست که از سال 52 به این سو نیز صدها کتاب و مقاله ی 
جّدی و قابل تأمل پیرامون فردوسی و شاهنامه از چاپ در آمده است که در این نوشته به تعدادی از آن ها 

نیز اشاره شده است.
نکته ی دیگری که توجه به آن ضروری است، این است که هنگام خواندن و شرح شاهنامه – چنان که گفته 
شد – باید به ویژگی های دستوری زبان و زمان فردوسی توجه داشت. در این زمینه کار نسبتاً جامعی در سال 
1343 از طرف انتشارات نیل با نام شاهنامه و دستور به همت آقای دکتر محمود شفیعی منتشر شده است که 
توصیه می شود عالقه مندان این کتاب را تهیه کنند و دست کم به اجمال و توّرق بر آن نگاهی بیندازند تا اهمیت 
بررسی تطبیقی متن شاهنامه از دید دستور زبان روشن تر شود. آقای دکتر محمود شفیعی – چنان که خود 

توضیح کرده اند – زبان فردوسی را با سخن گویندگان و نویسندگان پیشین نیز سنجیده اند.
جا دارد که در تکمیل گفتار، نگاهی نیز داشته باشیم – اگر چه گذرا – به نسخه های معتبر و نیز 
نام دار شاهنامه های موجود در ایران و همچنین بخش های مسلسل و نیز داستان های مستقل شاهنامه، و 

تبویبی که امروزه از این اثر بزرگ در دست است:
خوانندگان می دانند که شاهنامه، منظومه ی حجیمی است که شمار بیت هایش را از حدوداً چهل وپنج هزار 
غیرانتقادِی  یا  انتقادی  تصحیح های  با  مختلف،  نسخه های  در  را  آن ها  و  زده اند  تخمین  شصت هزار  تا 
گونه گون به ثبت رسانده اند. از میان این نسخه ها – که گاه معتبر هستند – نسخه ی آکادمی اتحاد شوروی 
مقدم ترین  معتبر،  انتقادِی  نسخ  میان  در  و  متداول ترین  است،  یافته  اشتهار  نیز  مسکو  نسخه ی  به  که 
نسخه ای است که هنوز هم اعتبار علمی خود را حفظ کرده است. این نسخه که با ملحقاتش حاوی حدوداً 
پنجاه هزار بیت شعر است، در میان سال های 1966 تا 1971 میالدی به همت گروهی از ایران شناسان 
و شاه�نامه پژوهان ش�وروی آن روزگ�ار با س�رویراستاری بِْرتِلْس1 و بعدها زیر نظر عبدالح�سین نوش�ین

 در اداره ی انتشارات دانش – شعبه ی ادبیات خاور – تصحیِح انتقادی و منتشر شد و به تدریج از روی 
آن، و گاه عیناً، چاپ های متعددی با نام های مختلف انتشار یافت. کثرت این نسخه ها به عالقه مندان این 
امکان را می دهد که سهل الوصول ترین چاپ انتقادی شاهنامه را در اختیار داشته باشند و در صورت نیاز، 
در مراحل تحقیق و تدقیق، به دیگر نسخه های موجود نیز مراجعه کنند. مطرح ترین چاپ هایی که اینک 
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دسترسی به آن ها میّسر است، نسخ زیر می باشند:
معروف به نسخه ی پاریس - ؛ شاهنامه ی بروخیم؛ شاهنامه ی استاد  شاهنامه ی ژول موِل فرانسوی – 
انتشارات  نسخه ی  قریب؛  استاد  و  روشن  استاد  کوشش  به  بریتانیا  موزه ی  نسخه ی  دبیرسیاقی؛  محمد 
نسخه ی  اتابکی؛  پرویز  و  مطلق، جیحونی  خالقی  استادان  نسخه ی  بهبودی؛   – قریب  به کوشش  توس 
دایره المعارف بزرگ اسالمی؛ نسخه ی بمبئی )1276 ه. ق(، تصحیح و توضیح از ملک الشعرابهار، به کوشش 

علی میرانصاری و...
بر اساس چاپ مسکو، از سال 1373 به این سو نسخه ای انتشار یافته است به کوشش دکتر سعید حمیدیان 
و به همت نشر قطره، که نه تنها با چاپ مسکو هیچ تفاوتی ندارد، بلکه در حروف نگاری و صفحه آرایی نیز 
به سطربندی نسخه ی اصلی و شماره ی صفحه هایش نیز وفادار مانده است، با این تفاوت که توضیحات و 
پانوشته های روسی و آلمانی در چاپ اخیر به فارسی برگردانده شده اند و دوره ی 9 مجلّدی نسخه ی مسکو 
در 4 مجلّد تدوین شده است: مجلّد اول شامل دفترهای 1 و 2 و 3؛ مجلّد دوم دربرگیرنده ی دفترهای 4 

و 5؛ مجلّد سوم مشتمل بر دفترهای 6 و 7؛ و مجلّد چهارم حاوی دفترهای 8 و 9.
الحاقی-  و  اصلی  بخش  دو  هر  شامل  پنجاه هزاربیت–  حدود  با  شد،  گفته  چنان که  مسکو،  نسخه ی 
گزارش  و  آثار  این گونه  خاِص  عنوان های  با  مستقل،  بند  یازده  بر  مشتمل  دیباچه،  یک  دربرگیرنده ی 
کیومرث، هوشنگ، تهموَرث،  نام های:  با  ترتیب  به  است،  تاریخی  و  افسانه ای  پادشاه  پادشاهِی چهل ونه 
جمشید، ضّحاک، فریدون، منوچهر، نوذر، َزوِ تهماْسپ، گرشاْسپ، کی قباد، کی کاووس، کی خسرو، لهراْسپ، 
گشتاْسپ، بهمِن اسفندیار، همای چهرزاد، داراب، دارای داراب، اسکندر، اردشیر، شاپور، اورَمزِد شاپور، بهرام، 
بهراِم بهرام، بهراِم بهرامیان، نرسی، اورَمزِد نرسی، شاپورِ ذواالکتاف، اردشیِر نکوکار، شاپورِ سوم، بهراِم شاپور، 
یزدگرد بزه گر، بهراِم گور، یزدگرد، هرَمز – که هرُمز تلفظ می شود- پیروز، بالِش پیروز، قباد، انوشیروان، ُهرَمزد، 
خسروپرویز، شیرویه، اردشیر شیرویه، فرایین، پوران دخت، آزرم دخت، فرخ زاد و یزدگرد سوم. از این میان، ده 
پادشاه – یعنی از کیومرث تا گرشاسپ– به دوره ی پیشدادیان، هفت پادشاه به کیانیان، و بقیه، پس از 
تأملی بر اسکندر و گذاری سریع و مبهم از اشکانیان، به ساسانیان اختصاص دارد. همین جا تأکید می کنیم 
که شاهنامه به مثابه ی یک »منبع تاریخی« اعتبار جهانی نیافته است، چرا که مآخذ تاریخی قدیم ما به 
زبان های عربی و یونانی و فارسی و ارمنی کم نیستند، و همین ها هم هستند که در زمره ی آثار تاریخی 
ما شمرده می شوند و اگر بخواهیم از نگاه تاریخی به متن شاهنامه نگاه کنیم، جز در حوزه های قیاسی یا 

تطبیقی، این اثر ارزش چندانی نخواهد داشت.
شاهنامه را بخش های افسانه ای و حماسی، و بعضاً اساطیری آن ارزشمند کرده است که عمدتاً نیز با 
آغاز ساسانیان جایگاه خود را از دست می دهند. همین بخش های به راستی ارزشمند که ما را با تمدن 
اساطیری و فرهنگ ملی و حماسی پیشینیان مان آشنا می کنند، حاصل دوره هایی هستند که در شاهنامه 
و  ضّحاک  دوران  به  آهنگر  کاوه ی  افسانه ی  مثال  برای  دربرمی گیرد.  را  اسفندیار  بهمِن  تا  کیومرث  از 
فریدون؛ جهان پهلوانی سام و زال و عشق زال و رودابه به هم و زادِن رستم، به روزگار منوچهر؛ گذار از 
هفت خوان پهلوانی، ماجرای دل باختن تهمینه بر رستم و داستان سهراب و ماجرای سیاوش به روزگار 
کاووس؛ افسانه ی بیژن و منیژه و اسطوره ی اکوان دیو و کین جویی پایانی ایرانیان از تورانیان به انتقام 
خون سیاوش و تراژدی فرود و داستان های کاموِس ُکشانی و خاقان چین و نبرد یازده رخ و حماسه ی کوه 
ُهماون و جنگ بزرگ به روزگار کی خسرو؛ هفت خان اسفندیار و صف آرایی او در برابر رستم و داستان 
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َشغاد و ترفند او بر ضد رستم و به فرجام مرگ توأمان رستم و رخش به روزگار گشتاسپ؛ و در پایاِن همین 
دوره است که با برافتادن امارت سیستان، در واقع عصر حماسه به سر می آید و تاریخ در یک گستره ی 
که 3 مجلِّد پایانِی نسخه ی مسکو به آن اختصاص یافته  فراگیر ظهور می کند. در همین گستره نیز – 

است – فردوسی هر جا میدان یافته، از تازاندن قلِم َحماسه غافل نمانده است.
برای نمونه به روزگار بهرام گور، یا در هنگامه ی رویارویی بهرام چوبین، خواننده در هوایی تنفس می کند 
که گرمای رزم سازی های رستم را بازتاب می دهد. البته این صحنه ها به تعّمد یا ساختگی خلق نشده اند و 

آسیب رسان وحدِت اثر یا رواِل عمومی کار نیستند.
از  از شاهنامه شناسان پرارج کشورمان که برخی  پایان، یادی کرده باشیم  سخن را کوتاه کنیم و در 
داستان های مستقل )اپیزودهای( شاهنامه را به تصحیِح انتقادی انتشار داده اند و راه گشای افقی شده اند 
که اعتماد و استواری آیندگانشان را بیشتر برانگیزد؛ در این میان می توان از استاد مجتبی مینوی و دو 
از  است  سهراب  و  رستم  داستان  اولی  ثمره ی  که  کرد  یاد  شاهنامه  بنیاد  در  ایشان  ارزشمند  تصحیِح 
سلسله منتشره های مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه( که به همت عزیزان، مهدی قریب 
و مهدی مداینی مدوَّن شد و میوه ی دیگر، داستان سیاووش است که با تالش علمی محمد مختاری و 
محقق گرامی مهدی قریب همراه با واژه نامه ی تفصیلی در دو مجلّد، هم به سرمایه ی پژوهشگاه، به چاپ 
رسید. پژوهشگاه، داستاِن فرود را نیز با تصحیح و توضیح استاد گران مایه دکتر محمد روشن و مقدمه ی استاد 

مجتبی مینوی در سال های 1354 و 1369 انتشار داده است که حاال باید نایاب یا کم یاب باشد.
و  انسانی  علوم  »پژوهشگاه  در   1376 سال  به  نیز  را  منیژه  و  بیژن  داستان  قریب،  مهدی  پژوهشگر 
مطالعات فرهنگی« با مقدمه و توضیحات، به چاپ انتقادی و مستقل رساند که با روایت نسخه ی مسکو 
کم وبیش تفاوت هایی دارد. از همین بیژن و منیژه، انتشارات سروش نیز در سال 1375 به کوشش پژوهشگر 
مصطفی موسوی، چاِپ مستقلی ارایه داده است که همراه با شرح و توضیح است. همین نمونه ها نشان 
می دهند که محققان ایرانی در حوزه ی شاهنامه پژوهی چه دستاوردهای گران قدری داشته اند و نیز اینکه 
با کمال تأسف انحالل »بنیاد شاهنامه« در چند ساِل پیش چه زیان بار بوده است. شاهنامه پژوهِی گروهی 
و رسمی می توانست الگویی باشد برای پژوهش ملی و عظیم در همه ی حوزه های علوم انسانی؛ باشد که 

طرح مقدماتی احیای آن از پستوی بی مهری ها و فراموشی ها خالصی یابد و به راه کمال و اجرا درآید.
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فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز در سال 1340
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه تهران در سال 1349
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1356

دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1363
استاد نمونه ی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1377

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

عضو انجمن بین المللی ایران شناسی
چهره ی ماندگار استان بوشهر در سال 1388

دارای بیش از 200 عنوان مقاله، 50 سخنرانی داخلی و خارجی و راهنمای مشاوره و داور 
بیش از 200 پایان نامه ارشد و دکتری

ابراهیم،  ابراهیم  از خون کبوتران،  ایشان: سی بوشهر، وصلت در سده ی تظلم،  تألیفات  از 
از سایه تا نشان،  داستان سیاوش، منظومه هایی برای خلیج فارس،  33 غزل عرفانی فروغی 
یی، سعدی در کیش، فرهنگنامه ی بوشه�ر،  دگرگون نامه،   ا ه سر بسطامی، وزیرکشان، آینه شرو

عاشقانه های هفتاد،  فرهنگ واژه های بوشهری )زیرچاپ(
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جلوه های عشق و زیبایی در شاهنامه ی فردوسی

چکیده

شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی اگرچه یک اثر حماسی است و بیانگر رزم و نبرد و خصلت های پهلوانی 
و حضور پهلوانان نامدار در میدان جنگ و شرح پهلوانی و جوانمردی دالوران و یالن و سرداران است، اما همین 
کتاب نام آور که پهلوان نامه ی روزگار است، به عشق و زیبایی و جلوه های زیباگرایانه و دلبرانه نیز مزین است. 
بنابراین در شاهنامه عالوه بر ابعاد پهلوانی، اسطوره ای و تاریخی، به بعد مهر و دوستی و عشق نیز توجه شده 
است زیرا در طول تاریخ، جنگجوی میدانی ندیده ایم که از میدان رزم، گوشه چشمی به ایوان بزم نداشته باشد.

در شاهنامه ی حکیم توس این جلوه های زیبایی را در البه الی ابیات حماسی و پهلوانی می بینیم. بیان 
زیبایی تهمینه، مجلس بیژن و منیژه، وصف جمال رودابه در زادن رستم، عروسی فرنگیس و سیاوش، 
توصیف زیبایی گردآفرید، توصیف شب و بسیاری مجالس دیگر در شاهنامه که فردوسی به توضیح زیبایی 
و عشق و جمال پرداخته، همه نشانه ی هنر زیباشناسی فردوسی در این کتاب عظیم پهلوان نامه می باشند.

کلیدواژه: شاهنامه، فردوسی، عشق، زیبایی
آفرینش آدمی بدان گونه رقم خورده است که در تمامی احوال نیک و بد، سختی و آسایش، نبرد و 
با  آدمی  نهاد  آغاز،  از  که  زیرا  نیست  غافل  نیز  حیات  شادمند  و  شیرین  کوچک  لحظه های  از  آرامش، 
انسانی را  با عشق به وجود آمده است و بدین جهت است که ارزش روح  عشق و شادی  جوانه بسته و 
می توان با معیاری آسمانی سنجید نه زمینی. ما در طول حیات ادبی هزار و چند ساله ی خویش، ذره ذره 
و لحظه لحظه عشق و معرفت را در البه الی گنجینه  ی عظیم آثار منظوم و منثور خود دریافته ایم. شاید 
بعضی گمان کنند که روح رزم آوری و جنگاوری و حماسه آفرینی،  از تبلور عشق و زیبایی خالی است ولی 
کدام حماسه و کدام میدان نبرد را در جهان بزرگ شنیده یا دیده ایم که انگیزه ی عشق و مهر، آن را 
نیافریده باشد. عشق به زیبایی، میهن، خدا، سرزمین و اجداد و نیاکان و آنچه که تجلّی روح و درون انسان 
در آن آشکار است. به جرأت می توان گفت که همه ی دل مشغولی های آدمیزاد در تمام طول حیات بشر، 
به سفارش عشق بوده است و پیوسته میدان جنگ،  راهی به سوی ایوان دل داشته و این پدیده همان است

 که پهلوانان نامی و یالن نامدار، بارها و بارها در مقابل آن به زانو درآمده اند.
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                      دی���گر ز په�لوان�ی رست�م سخ�ن مگ�و                زیرا که عشق از هم��ه کس پهلوان تر است1

و این صالبت عشق است که عارفان و زاهدان و وارستگان از تعلّقات مادی نیز نمی توانند و نتوانسته اند 
روی از آن برتابند و شیخ صنعان نمونه ی کامل این دل بستگی است.

                  لگام بر س�ر شی�ران زن�د ص�الب�ت عش�ق             چنان کش�د که شت�ر را مه�ار، در بین��ی2 

شاهنامه ی حکیم طوس در سه بعد قابل بررسی است، بعد اسطوره ای و افسانه ای، بعد پهلوانی و بعد تاریخی. 
دین، خرد، اندیشه، عاطفه، عشق و احساس نیز در شاهنامه، به ابعاد سه گانه رنگ و جال داده اند و چون سرآغاز 
و دیباچه ی این کتاب سترگ با خرد و اندیشه متجلّی می شود، بنابراین در همه ی ابعاد شاهنامه خرد است که 

کارفرما است، هم در اسطوره هم در پهلوان خویی و هم در تاریخ.

                    ب����ه ن��ام خداوند جان و خرد       ک���زین برت�ر، اندیشه بر نگ�ذرد

و  با شناخت منطق فکری و عقیده ی دینی و مذهبی و دلبستگی ملی فردوسی، تجسم عشق پاک 
عواطف زالل و شفاف در افکار و آثار او قابل احساس است. فردوسی در هیچ جای شاهنامه، چه در برابر 
دشمن و چه در حضور دوست، از جاده ی عفاف و تقوا و زبان پاک و شیوا منحرف نشده و مهّیج ترین 
صحنه های عاطفی را با زبانی رسا و واژه هایی پر از حیا نقش ونگار بسته است. او عشق را بازیچه ندانسته، 
معتقد بوده که برای رسیدن به آن، تحّمل مشّقات و مبارزه با مهّمات و مسایل حادِّ حیات، الزم است. حتی 
پهلوان پهلوانان را پیاده به سوی سمنگان می فرستد، پس از آنکه رخش را از او ربودند و به سمنگان بردند.

                   ب�دان م�رغ��زار ان�درون بنگری�د          زه��ر سو هم��ی بارگ��ی را ندید
                   غمی گشت چون بارگی را نیافت         سراسیمه سوی سمنگان شت�افت
                   هم�ی گفت اکن��ون پیاده، ن�وان         کج��ا پوی��م از نن�گ تی�ره روان
                   بی��ابان چگونه گ���ذاره کن���م          اَ با جنگج��ویان چه چ��اره کنم
                   کن�ون رف��ت باید به بیچارگ��ی         به غم دل نه�ادن به یک بارگ��ی

                         برفت این چنین دل پر از درد و رنج          ت�ن اندر ب�ال و دل ان���در ش�کن��ج3 
 

این تحمل رنج و طی طریق به عشقی پاک و بی آالیش می انجامد و چون شباهنگام تهمینه دختر پادشاه 
سمنگان به خوابگاه رستم وارد می شود و خود را به وی می نمایاند، رستم طریق دین و آیین را از دست 

نمی دهد و در همان شب موبدی می طلبد که طبق آیین، تهمینه را برایش کابین ببندد.
                    بفرم���ود تا موب���دی پر هن��ر         بیای���د، بخ��واه��د ورا از پ��در

1- فروغی بسطامی.
2- سعدی.

3- ژول مول، شاهنامه ی فردوسی، ج 2، ص 39.
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                       چو بشنید شاه این سخن، شاد شد           بسان یک��ی س���رو آزاد ش����د
                         بدان پهلوان داد مر، دخت خ�ویش          بر آن سان که بوده است آیین و کیش1

این توجه به آیین و کیش را اگر با رفتار ضحاِک بیگانه ی بی دین با دختران جمشید یعنی »شهرناز و 
ارنواز« مقایسه کنیم، احترام به رسم و آیین را در میان ایرانیان و بی احترامی آن را در رفتار بیگانگان، 

به خوبی درمی یابیم.

                   چو ضحاک بر تخت شد شه��ریار         ب��ر او سالی��ان انجمن شد هزار
                   شده بر بدی، دست دی��وان دراز         ز نیکی نبودی سخن، ج��ز به راز
                    هنر خوار شد، جادویی ارجمن��د         نه���ان راستی، آشک����ارا گزند
شی����د         برون آوریدن��د ل����رزان چو بید                    دو پاکیزه از خ��انه ی جمِّ
                   که جمشی�د را هر دو دختر بُدند         س��ر بان�وان را چ��و افس��ر بدند
                   ز پوشن��ده رویان یکی شه��رناز         دگ��ر ماهروی��ی ب�ه ن��ام، ارنواز
                    به ایوان ضّح��اک بردندش����ان         به آن اژده��ا فشن سپ�ردندشان
                    بپروردش����ان از ره بد خوی���ی         بیاموختش�ان ک�ّژی و بدخوی��ی

ن�دانست خ�ود ج�ز ب�د آموختن       ج�ز از کشت�ن و غ�ارت سوخت�ن2                     
و هنگامی که دالوری ایرانی با ضحاک می ستیزد، ضحاک او را می کشد و دخترش را بدون توجه به 

آیین و کیش به پرستندگی و خدمت خویش وا می دارد.

                    ز مردان جنگی، یک��ی خواست�ی          بکشت�ی، که با دی��و برخاست��ی
                   کجا نام��ور، دخت�ری خوب روی         به پرده درون پاک بی گفت وگوی

                    پرستنده کردیش بر پیش خویش         نه رسم کئی بُد، نه آیین و کی��ش3 

فردوسی در توصیف زیبایی و عناصر تغّزلی به زبانی آنچنان نرم و لطیف و در عین حال پرآزرم روی 
آورده و در وصف گلچهرگان آنچنان داد سخن داده که اندیشه های حماسی او تحت الّشعاع عناصر تغّزل 
در  را  دالوران  رزم  میدان  اُبّهت  و  خشونت  که  توصیفات،  این  از  بسیاری  نمونه های  است.  گرفته  قرار 
جای جای شاهنامه به آرامش و لطافت بدل می سازند فراوان است و برای نشان دادن این نمونه ها، شواهدی 

از شاهنامه ذکر می گردد.
   تهمینه:

                   دو ابرو کمان و دو گیسو کمن��د         به باال به ک���ردار س���رو بلن��د
                   دو رخ چون عقیق یمانی به رنگ          دهان چون دل عاشقان گشته تنگ

                    روانش خرد بود و تن ج��ان پاک         تو گفتی که بهره ندارد ز خ��اک4 

1- ژول مول، شاهنامه ی فردوسی، ج 2، ص 41.
2- همان، ج 1، ص 35.

3- همان، ص 36.
4- همان، ج 2، ص 40.
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می کنند.  جلوه نمایی  فردوسی  شاهنامه  در  که  است  مجالسی  صدها  بلکه  ده ها  از  یکی  توصیف  این 
مجالس زیبای عاشقانه و پر از عطوفت و مهربانی دیگری در شاهنامه وجود دارند که هر یک چون تابلویی 
بدیع و بی مانند از نقاشی های شاعرانه، نمایان می شوند. مجلس بیژن و منیژه، عروسی فرنگیس و سیاوش، 
عشق سهراب به گردآفرید، مجلس زادن رودابه، وصف جمال رودابه، وصف ُگردآفرید و تابلوهای دیگر همه 
و همه ساخته و پرداخته و زاییده ی تخّیل قوی و واالی فردوسی نامدارند. با این اوصاف، می توان گفت 
که فردوسی نه تنها حماسه پرداز است بلکه یک شاعر تغّزلی چیره دست نیز هست، در حالی که محققان و 

اندیشه وران، او را یک شاعر حماسی می شناسند نه تغّزلی.

مجلس بیژن و منیژه:
                   نهادند خوان و خورش گونه گ�ون          هم�ه ساختن��د از گم��انی فزون
                    نشستنگ��ه دوم��ی ساخت��ن��د          ز بیگ��ان��ه، خرگ��ه بپرداختن�د

                     چه از مشک و عنبر چه یاقوت و زر            س���راپ��رده آراسته س��ربه س��ر1 

زادن رستم از رودابه:
                    بس��ی برنیام��د بر این روزگ��ار         ک��ه آزاده سرو اندر آم��د به بار
به��ار دل اف�روز پژم���رده ش��د         دل��ش با غم و رنج بسپرده ش�د                    
                   ز بس بار، کو داشت در ان��درون         هم��ی راند رودابه از دیده خ�ون

                    شکم سخت شد فربه و تن گ�ران         ش�د آن ارغوان�ی ُرخش، زعف�ران2 

عروسی فرنگیس و سیاوش:

                    به گنج اندرون آنچه بُد نام���دار         گزیدند زربف��ت چین��ی ه���زار
                    زبرجد طبق ه�ا و پی��روزه ج��ام          پر از نافه ی مشک و پرعود خ��ام
                    دو افس��ر پر از گوه��ر شاه��وار          دو یاره، یک��ی طوق زرین نگ��ار
                    ز گستردنی ه��ا، شتروار شست          ز زربفت پوشیدنی ها س��ه دست
                   ز سیمین و زری�ن شتروار، س��ی         طبق ها و از جام، س��ی پارس��ی
                   یکی تخت زّرین و کرسی چه��ار         سه نعلین زّری�ن، زبرج��د نگ��ار
                    پرستار با ج�ام زری��ن دویس��ت          تو گفتی به ایوان درون، جای نیست
                    همی ده طبق مشک و صد زعفران         هم��ی رفت گلشه��ر با خواهران
                    به زّرین َعماری، ز دیب��ا ُجل��یل          برفتند با خواسته خی��ل خی���ل
                    بی��اورد بان���و، ز به����ر نث���ار         ز دینار با خویشت���ن ده ه���زار
                    به نزد فرنگ��یس بردن��د چی���ز          زبان ها پر از آف��رین بود نی�����ز
                   زمین را ببوسید گلشهر و گف��ت         که خورشید را گشت با ماه جفت

1- ژول مول، شاهنامه ی فردوسی، ج 3، ص 157.
2- همان، ج 3، ص 175.
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                   و زان روی، پی�ران و افراسی��اب         ز بهر سی��اوش همه پرشت���اب
                    بدادند دخت��ر به آیین خوی���ش         چنان چون بود در خور دین خویش1 

وصف جمال رودابه:
                    شگفت اندر آن مانده بُ��د زال زر           بدان روی و آن موی و آن زیب و فر
                    اَ با ی�اره و ط��وق و با گوش��وار          ز دین�ار و گوه�ر، چ��و باغ به�ار

                    دو رخساره چون الله اندر س�من          سر َجع��د  زلفش شکن برشک�ن2 
  

ُگردآفرید:
                   یکی بوستان بود ان��در ب��هشت          به باالی او سرو دهقان ن��کشت

                    دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان          تو گفتی همی بشکفد هر زم��ان3

شب:
                    شبی چون شبه روی شسته به قی�ر          نه بهرام پی��دا، نه کیوان،  ن�ه تیر
                   دگ��رگون��ه آرایش��ی ک��رد ماه          بسیج گذر ک��رده ب��ر پیشگ��اه
                   ز تاج���ش دو بهره شده الجورد         َسَپرده ه��وا را ز زنگ��ار و گ��رد
                   ش���ده تیره اندر س���رای درنگ         میان کرده باریک و دل کرده تنگ
                   سپاه شب تیره بر دش���ت و راغ         یکی خلع��ت افکن�ده از پ��ّر زاغ
                   چن�ان گش���ت باغ و لب جویبار         کجا م��وج خیزد ز دری�ای ق���ار
                   زمین زیر آن چ���ادر قیرگ���ون          تو گفتی شدستی به خواب اندرون

                   نه آوای م���رغ و نه ه���ّرای َدد         زمانه، زب�ان بسته از نی��ک و ب�د4  

ابیات فراوان دیگر در این زمینه ها در شاهنامه یافت می شوند که نشان دهنده ی ذوق تغزلی و اندیشه های 
خود  که  »رثا«  زمینه ی  در  فراوان  اشعار  شاهنامه  در  همچنین  می باشند.  حماسه سرا  فردوسی  غنایی 
گونه ای از ادبیات تغّزلی است می بینیم مثل رثای سهراب، رثای فرزند سی وهفت ساله خود فردوسی که 
همه نشانه هایی از روح و ذوق غنایی اوست. فردوسی در بیان اندام های بدن، تصویرهای زنده و زیبا آفریده 
است. مو، رخ، لب، بازو، باال، بینی، بَر، سینه، چشم، پیکر و تن، دست،  دل، رو،  گیسو، زبان، ریش )در 
مردان(، سر، میان، اندام، ابرو، خال، دندان، دهان، ران و سایر اعضا و اندام های دیگر در شاهنامه به فراوانی 
توصیف شده اند.5 اما فردوسی در بیان اندام ها، هیچ گاه از جاده ی ادب و عفت خارج نشده و بسیاری از 

اندام ها را با زبانی رمز آمیز نام برده است.

شاهنامه ی فردوسی ج 2،  ص 167- 168. 1- ژول مول،
2- همان، ج 1، ص 134.
3-  همان، ج 1، ص 50.
4- همان، ج 3، ص 145.

5- رستگار فسایی، منصور، تصویرآفرینی در شاهنامه ی فردوسی، ص 298 به بعد.
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بر روی هم شاهنامه تنها کتابی است که عالوه بر توصیف میدان های جنگ، وصف یالن و دالوران و 
ُگردان و سالح ورزان، به جنگ با سیاهی و پلشتی نیز پرداخته و تضاد بین نیکی و بدی، نور و ظلمت، 
 شادی و اندوه و نبرد با دیوان و اهریمن وشان در آن به خوبی آشکار است، عالوه بر این عشق در این کتاب 
عظیم، جایگاه دل انگیزی دارد و ظرافت و قدرت عشق در شاهنامه از آن جهت است که در کنار حماسه 

قرار گرفته و شادی و امید را در دل جنگاوران و پهلوانان و ُگندآوران زنده نگه می دارد.

منابع
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تولد: 1353 - قم
فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران با رتبه ی اول در سال 1375
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 1378

دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 1384
برگزیده ی المپیاد علمی دانشجویان کشور در رشته ی ادبیات فارسی در سال 1375

استادیار دانشگاه بوعلی سینا )همدان(
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1384

از مقاالت ایشان: مقایسه ی آرمانشهر فردوسی و سعدی، مقایسه ی تصاویر طلوع و غروب در 
شاهنامه ی فردوسی با خسرو شیرین نظامی، بررسی کهن الگوها در ماجرای زندگی حضرت 
موسی با نگاهی به روایت میبدی، یار سپاهانی سعدی، مفهوم وطن و غم غربت در آثار سعدی، 
اعجاز قیصر در معلمی، بررسی تطبیقی چند اصطالح ادبی در بالغت فارسی و عربی، انعکاس 

عاشورا، یک��ی از خصیصه های شعر دفاع مقدس، کارکرد ادبیات در دنیای امروز و...
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سیمای زن در شاهنامه

چکیده

زن در ادبیات سنتی، غالباً با چهره ای نه چندان نیکو به تصویر کشیده شده است که البته بیانگر نگاه 
غالب در جامعه نسبت به زن است. در شاهنامه به عنوان بزرگترین حماسه ی ملی ایرانیان، در کنار نگاه 
مرسوم در ادبیات و جامعه ی ایرانی، دیدگاهی متفاوت نسبت به زن می بینیم که جای بحث و بررسی دارد. 
مقاله ی پیش رو به بررسی این دیدگاه می پردازد و ضمن بیان نظرات گوناگون و گاه متضاد صاحب نظران 

نسبت به این موضوع، می کوشد زمینه های نگاه مثبت و منفی به زن را در شاهنامه بررسی کند.

کلیدواژه: زن، فردوسی، شاهنامه، ایران باستان.

در آمد

در ادب غنایی، زن چهره ای آرمانی و اساطیری دارد و در قالب دلدار دیده می شود. از آنجا که این دلدار 
چهره ای فرا زمینی دارد، واقعیت نگاه شاعر یا جامعه را نسبت به زن، منعکس نمی کند. در ادبیات تعلیمی 
مانند کلیله ودمنه و در امثال و حکم فارسی، زن غالباً چهره ای منفی دارد و ویژگی هایی چون سخن چینی، 

کم خردی، فتنه گری، ناپارسایی، بی وفایی و حیله گری به او نسبت داده شده است.
در مورد دیدگاه فردوسی و شاهنامه نسبت به زن، اظهارنظرهای گوناگون و گاه متفاوتی وجود دارد. 
آنچه نزد بسیاری از عوام و کسانی که از شاهنامه، آگاهی الزم را ندارند، شایع شده، این است که فردوسی 
نگاه شایسته ای نسبت به زن ندارد؛ دلیل آن هم ابیاتی از این دست است که با توجه به نگاه غالب در 

جامعه ی سنتی ایران مورد توجه قرار گرفته و به صورت ضرب المثل نیز درآمده است.

                    زن و اژدها ه�ر دو در خ��اک به       جهان پاک ازین هر دو ناپ�اک به1 
* * *

                   ک��را در پس پ��رده دخت��ر بود        اگ��ر ت��اج دارد، بد اخت��ر ب�ود2 
* * *

1- منسوب به فردوسی )دهخدا، 927/2(.
2- فردوسی )دهخدا، 1251/4(.
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                        بد اختر کسی دان که دخترش نیست            چو دختر بود،  روشن اخترش نیست1 

برخی پژوهشگران معتقدند نگاه منفی جامعه ی ایرانی و عرب به زن »در نقش داستانی زنان شاهنامه 
نیز تأثیر نهاده، به گونه ای که جز در موردی چند، زنان تأثیر مهمی در رویدادهای داستانی نداشته اند و با 
توجه به وضع و موقعیت زنان در آن روزگاران، چگونه می توان از شاهنامه و فردوسی توقع داشت که زنان 

چنین جامعه ای همچون زنان یونان نقش باالیی در داستان ها پیدا کنند.«2 
در مقابل، برخی صاحب نظران برآنند که »شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد؛ برعکس ایلیاد هومر 

که در آن، سیمای زن،  پریده رنگ و گذراست... در تمام داستان های مهم شاهنامه،  حضور زن را می بینیم.«3   
ایرانی در گذشته دیده  ادبیات سنتی  ما و جامعه ی  آنچه در  با  این دیدگاه، جایگاه زن در شاهنامه  از 
می شود، بسیار متفاوت است. از چنین دیدگاهی »زنان شاهنامه باشخصیت ترین و آراسته ترین زنان را در 
کل ادبیات فارسی تشکیل می دهند. شما کتاب دیگری را پیدا نمی کنید که این اندازه از زنان برجسته از 
جهات مختلف، نظیر رودابه،  سیندخت، تهمینه،  فرنگیس، منیژه و دیگران نشان داشته باشد. با اوصافی 
که فردوسی از این زنان دارد، در هیچ کتابی، مقام زن، تا این اندازه واال شمرده نشده و در هیچ کتابی زن 

تا به این حد از جهات مختلف قابل احترام نیست«.4 
با توجه به ابیات و دیدگاه های فوق، پرسشی که مطرح می شود،  این است که در نهایت، جایگاه زن در شاهنامه 
با نگاه سنتی به زن چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی موجب شده فردوسی در جامعه ی بسته ی 

آن روز، چنین نگاهی نسبت به زن داشته باشد؟ در ادامه بدین موضوع خواهیم پرداخت.

جایگاه زن در شاهنامه

الف( نگاه منفی به زن
اظهارنظرهایی را که در شاهنامه در مورد زن دیده می شود، به دو دسته می توان تقسیم کرد؛ نخست 
مطرح  گوناگون  موقعیت های  به  توجه  با  و  مناسبت ها  به  داستان ها  زبان شخصیت های  از  که  سخنانی 

می شود؛ دیگر دیدگاه کلی فردوسی و شاهنامه نسبت به زن.
 آنچه موجب شده برخی عوام و ناآگاهان چنین تصور کنند که شاهنامه نگاهی منفی نسبت به زن دارد، 
ابیاتی است که از زبان شخصیت ها در موقعیتی خاص و در مورد یک زن به صورت ویژه بیان شده است. 

غالب این ابیات نیز در داستان سیاوش و با تعریض به سودابه آمده اند؛ نظیر ابیات زیر:

                   چ��ه آموزم اندر شبست��ان شاه؟         به دانش زنان کی نماین���د راه؟5 

1- فردوسی )دهخدا، 475/1(.
2- حمیدیان، ص 206.

3- اسالمی ندوشن، آواها و ایماها، ص 13.
4- اسالمی ندوشن، چهار سخنگوی وجدان ایران، ص 24.

5- فردوسی، 293.
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                    سیاوش به گفتار زن شد به ب��اد        خجست��ه زنی کاو  ز م��ادر نزاد1 
* * *

                    چو فرزن�د شایست��ه آمد پ��دید       ز مه��ر زن��ان دل ببای�د بری��د2 

برخی ابیات دیگر شاهنامه در نکوهش زن از زبان افراسیاب و در مورد منیژه است. منیژه به دلیل عالقه به 
بیژن، پهلوان ایرانی و پسر گیو، از تمام امتیازات دربار دست می کشد و با بیژن ازدواج می کند و به ایران می آید. 

طبیعی است که چنین پیشامدی برای افراسیاب بسیار سخت و ناگوار است؛ از این رو می گوید:

                   ک�را در پ���س پرده دخت���ر بود       اگر ت��اج دارد، ب��د اخت���ر بود3 

در چند مورد نیز نکوهش زنان در شاهنامه برخاسته از نگاه جامعه ی عرب4 و از زبان شخصیت های تازی 
یا تازی نژاد است؛ به عنوان نمونه سرو یمنی، پدر سه عروس فریدون می گوید:

 
                       بد اختر َکس آن دان که دخترش نیست          چ�و دختر بود روشن اخترش نیست5 

مهراب کابلی که تازی نژاد است، نیز هنگامی که از ماجرای عشق رودابه به زال آگاه می شود، اظهار 
پشیمانی می کند از اینکه چرا به توصیه ی نیای خود مبنی بر کشتن دختر به هنگام والدت، عمل نکرده 

است.6 از زبان مهراب کابلی می خوانیم:

                    مرا گفت چون دختر آمد پدی��د         ببایستش ان�در زمان س��ر بری�د
                    ن�ُکشت�م، ب�گشت�م ز راه  ن�ی���ا       کنون ساخت بر من چنین کیمیا7 

شاه  دختر  که  است  سودابه  شاهنامه،  در  زن  چهره ی  منفی ترین  که  است  آن  توجه  شایان  نکته ی 
 هاماوران )یمن امروزی( و عرب است. بیت معروف زیر که متأسفانه به نادرست به فردوسی نسبت داده 

شده، در مورد همین زن است و جزء ابیات الحاقی به داستان سیاوش به شمار می رود:

                    زن و اژدها ه�ر دو در خ��اک به        جهان پاک ازین هر دو  ناپاک به
در »امثال و حکم« این بیت هم به فردوسی و هم به اسدی طوسی نسبت داده شده است.8 حقیقت آن 

1- فردوسی ، 381.
2- همان، 307.
3- همان، 612 .

4- منظور از عرب در این بخش ، عرب جاهلی است که به دلیل تعصب برخواسته از زندگی بدوی و بیابانی، نگاهی منفی و غیر انسانی به 
زن داشت. اسالم مانند دیگر ادیان آسمانی، به زن به عنوان موجودی انسانی نگریست. در قرآن کریم، تعصب و تنگ نظری عرب جاهلی 

در نگاه به زن نکوهش شده است.
5- فردوسی، 53 .

6- حمیدیان،  ص 205 .
7-فردوسی، 113.

8- دهخدا، ج 2، ص 927.
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است که این بیت از فردوسی نیست »و تنها در شاهنامه های نامطمئن، آن را به صورت الحاقی در داستان 
سیاوش و سودابه، در حق سودابه وارد کرده اند. در شاهنامه ی چاپ مسکو و خالقی مطلق که تاکنون 

دقیق ترین چاپ اند، اثری از آن نیست.«1  
ب( نگاه مثبت به زن

در شاهنامه به عنوان بزرگترین حماسه ی ملی ایرانیان، زن حضوری چشم گیر و گسترده دارد. خالف آنچه در 
ادبیات تعلیمی و امثال و حکم در مورد زن دیده می شود و پیش تر بدان اشاره شد، خرد، دانش، تدبیر، دالوری و 
زبان آوری از ویژگی های بسیاری از زنان شاهنامه است. »زنان شاهنامه با استثنایی چند – که در همه جا خوب و 
بد، هر دو هست – نه تنها با مردان برجسته ی کتاب برابری می کنند، بلکه در صفات نیکو از آنان درمی گذرند.«2  
برخی زنان شاهنامه از لحاظ خردمندی، تدبیر، استقالل رأی و جسارت در تصمیم گیری شایسته ی 

توجه اند و نه تنها در ادبیات فارسی که در ادبیات جهان کمتر مانند آنها می توان دید.
»آدولف آوریل«، نویسنده ی آلمانی قرن نوزدهم، به مقایسه ی دوازده زن شاهنامه با زنان مشهور اروپا 
در قرون وسطی پرداخته و نتیجه گرفته است که زن در شاهنامه هشیار، کاردان، خوش بیان و دارای 
شخصیتی اجتماعی و مؤثر است که گاه در جنگ ها شرکت می کند و برای رفع مشکالت سیاسی می کوشد و 

در کنار تمام این ها زیبایی و شیدایی را نیز دارد. آدولف آوریل نمونه ی زن برتر را در شاهنامه رودابه می داند.
اگر چه برخی پژوهشگران – همچنان که پیش تر اشاره شد – بر آنند که زنان شاهنامه همچون زنان 
حماسه های یونانی، نقش چشم گیری ندارند، اما برخی دیگر نیز بر آنند »در ایلیاد تنها یک زن است که 
بتواند با زنان دوره ی داستانی شاهنامه برابری کند و آن اندرو ماخ همسر هکتور است. بقیه ی زنان کسانی 
هستند که حرف چندانی از آنان در میان نیست. اما اکثر زنان شاهنامه کسانی هستند که از لحاظ غنای 

شخصیت به دشواری می توان نظیری برای آنان در ادب جهان یافت.«3
نمونه ی زنان فعال و تأثیرگذار در شاهنامه، سیندخت است که با چاره گری و تدبیر، زمینه ی ازدواج 
دخترش رودابه را با زال فراهم می کند. سیندخت نمونه ی زنانی است که از مسائل سیاسی آگاهند و در 
تصمیمات کشوری نقشی مؤثر دارند و طرف رایزنی قرار می گیرند. »آمیزش خردمندی و وقار با عواطف 

زنانه و مادرانه در شخصیت این زن به راستی تحسین برانگیز است.«4  
رودابه نیز زنی مصمم، سرکش و مقاوم است که برای ازدواج با زال از موانع بسیار گذر می کند. شگفت 
نیست که فرزندی چون رستم از او زاده می شود. زنانی چون تهمینه، کتایون و منیژه به دلیل شهامت و 
جسارت در ابراز عالقه و ازدواج با رستم، گشتاسب و بیژن که ایرانی و بیگانه به شمار می آیند، شایسته ی 
توجه اند. در دوره ی تاریخی شاهنامه، با صالبت ترین و برجسته ترین چهره ی  زن، شیرین است. این زن 
دلداده و وفادار هنگامی که ناچار به ازدواج با شیرویه، قاتل همسرش – خسروپرویز – می شود، مرگ را بر 
زندگی ترجیح می دهد. در شاهنامه زنان پهلوان و جنگاور هم دیده می شوند که نمونه ی برجسته ی آنها 

گردآفرید است. زبان آوری، تدبیر، جنگاوری و غرور ملی این زن تحسین برانگیز است.

1- اسالمی ندوشن،  جام جهان بین، ص 275.
2-همان.

3- اسالمی ندوشن،  با کاروان حله، ص 190.
4- سرامی، ص 836 .
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در شاهنامه  گاه زنان به مأموریت فرستاده می شوند، به عنوان نمونه سیندخت برای دیدن سام از کابل به 
زابلستان می رود و موافقت او را برای ازدواج زال و رودابه جلب می کند. همسر گشتاسب از بلخ به میدان 

نبرد می رود و همسرش را از ویرانی های تورانیان آگاه می کند.1 
همچنین در شاهنامه، زن سردار و سپهساالر نیز دیده می شود. ُگردیه – خواهر بهرام چوبین – پس 
از مرگ برادرش، با انتخاب جنگاوران مرد، سردار سپاه می شود. گردیه به آماده کردن لشکر می پردازد و از 
سپاه سان می بیند. مدیریت او از جمله گزینش سربازها، تدارک مالی و تشویق سپاهیان، تقویت روحیه ی 

آنها و اتمام حجت با آنان شایان توجه است.
در شاهنامه برخی زنان به حکومت می رسند؛ پوراندخت و آزرمی دخت دختران خسرو  پرویز   هستند که پس از 
شیرویه به حکومت می رسند. فردوسی دوران شاهی آنان را سراسر داد و خّرمی و شادی و آبادی می داند. همای، دختر 
بهمن نیز به حکومت می رسد. این زن، دستور لشکرکشی به روم را می دهد، از سپاه خود سان می بیند؛ بر وضعیت 
سپاه و سالح ها نظارت می کند و جاسوس می فرستد. دقت همای در امور مملکت و مسائل سیاسی، قابل توجه است.2 
در مقابل این زنان فعال و مؤثر، برخی زنان شاهنامه، چهره ای ستم کش، مظلوم و دردکشیده دارند؛ 

جریره و فرنگیس که مادرانی داغ دیده نیز هستند، جزو این دسته از زنان به شمار می آیند.
نکته ی شایان توجه در شاهنامه این است که حتی در میان زنان بیگانه و وابسته به سرزمین دشمن 
او را  این زنان، گلشهر، همسر پیران ویسه است که  نیز زنان کاردان و شایسته دیده می شود. نمونه ی 
بانویی بسیار واالمقام و قابل مقایسه با سیندخت می دانند.3 فرنگیس، دختر افراسیاب نیز از زنان نمونه ی 
شاهنامه است. منیژه، دختر دیگر افراسیاب در عشق ورزی و وفاداری نسبت به بیژن _ پهلوان ایرانی _ و 

از خودگذشتگی به خاطر او مثال زدنی است.

ویژگی های زنان در شاهنامه
برجسته ترین ویژگی زن در آثار حماسی و اساطیری ایران، شرم و پوشیدگی است و ننگین ترین کار 
زن آن بوده که این صفت او خدشه دار شود. داشتن شرم و آهستگی همراه با زیبایی، تدبیر و فرزانگی 
برای زن ایرانی مهم بوده است. خالف آنچه در ادبیات و جامعه ی سنتی ایران دیده می شود، در شاهنامه 
از لحاظ خردمندی، زنان با مردان هم پایه اند و این ویژگی،  هم چنان که برای مرد مهم بوده، برای زن نیز 

دارای اهمیت بوده است.4 
زنان  از  بسیاری  ویژگی های  از  همسر،  به  نسبت  وفاداری  با  همراه  ورزیدن  عشق  هنر  و  زن  زیبایی 
شاهنامه است. بیشترین توصیف زیبایی زن را در مورد رودابه می بینیم، این زیبایی در کنار شخصیت 
برجسته ی رودابه، در آفریدن داستانی پرشور، عاشقانه و هیجان انگیز مؤثر است. توصیف هنرمندانه ی فردوسی 
از زیبایی، غرور، پاکدامنی و زبان آوری تهمینه در اظهار عشقش به رستم، تأثیرگذار و به یادماندنی است:

                    روانش خرد بود و تن جان پ�اک         تو گفتی که بهره ندارد ز خ��اک5

1- سرامی، ص 843 .
2- حجازی، ص 204.

3- اسالمی ندوشن،  آواها و ایماها، ص 17.
4- همان، ص 17-16.

5- فردوسی،  247.
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بررسی دالیل نگاه دیگرگونه ی فردوسی به زن
جدا از شخصیت خود فردوسی و گستردگی دید او که موجب شده نگاهی انسانی به زن داشته باشد، نوع 
ادبی شاهنامه را باید در این میان مؤثر دانست. شاهنامه اثری حماسی است و »حماسه ی فردوسی... فقط 
داستان جنگ ها و پیروزی های رستم نیست، بلکه سرگذشت ملتی است در طول قرون و نمودار فرهنگ 
و اندیشه و آرمان های آنهاست. برتر از همه کتابی است در خور حیثیت انسان؛ یعنی مردمی را نشان می دهد 
که در راه آزادگی و شرافت و فضیلت، تالش و مبارزه کرده، مردانگی ها نموده اند«.1  در حقیقت حماسه، داستان 

انسان های برتر است؛ از این رو زنان آن نیز از طبقات باالی جامعه و زنانی ویژه هستند.
از سوی دیگر هنگامی که به جایگاه زن در ایران باستان نگاهی می اندازیم، می بینیم در کنار نگاه منفی 
به زن که همواره در طول تاریخ و در سراسر جهان، کم  و بیش دیده می شود، نگاهی دیگرگونه نیز وجود 
داشته است. در دوره ی هخامنشی برخی زنان، حضوری مؤثر در دربار و مسائل سیاسی داشتند؛ به عنوان 
نمونه آتوسا – خواهر کمبوجیه و بردیا – مقام ملکه ی نخست را داشت. وی نخستین زنی بود که نشان 

ملکه را دریافت کرد. هرودوت و تاریخ نگاران یونانی از نفوذ و قدرت او سخن گفته اند.2 
زنان در دوره ی  نبرد می توان دید.  را در میدان  زنان  فعالیت  در جنگ های کوروش، کهن ترین سند 
هخامنشی همچنین به تمرینات بدنی و آموختن مهارت های جنگی می پرداختند. گاه نیز با تشویق مردان 
اثر می گذاشتند.3 نمونه ی این زنان، آتوساست  به جنگ و اعمال سیاست و تدبیر خود، بر روند جنگ 
که پیش از این از او سخن رفت. آتوسا را از لحاظ مرتبه و جایگاه، شایسته ی سنجش با پسران دربار 

هخامنشی دانسته اند.4 
در دوره ی هخامنشی، زنان در بیرون از خانه کار می کردند و در کارهای ساختمانی و تولیدی و مشاغلی 

چون زرگری شرکت داشتند و دستمزد نیز دریافت می کردند.5  
از جایگاه زن در دوره ی اشکانی اطالع زیادی نداریم. در دوره ی ساسانیان، در مواردی زنان پس از 
درگذشت شاه و در صورت کودک بودن پسرشان، به سلطنت می رسیدند. شاپور دوم هنگام از دنیا رفتن 
پدرش کودک بود. از این رو مادرش با بزرگان مملکت، حکومت را اداره می کرد. همچنین پس از مرگ 
شاپور یکم، همسرش به تخت پادشاهی نشست. پس از مرگ شیرویه – همچنان که گفته شد – پوراندخت 

و آزرمی دخت حکومت کردند.6  
در این دوره دختران مهارت های ورزشی و آداب رزم و بازی هایی چون چوگان بازی را می توانستند 

فرا بگیرند.7  
نزد  آنها در  پایه ی  از  بهتر  ]باستان[  ایرانیان  نزد  تاریخ خود می گوید: »پایه ی زن ها در  هرودوت در 

مردمان دیگر بوده است.«8 

1- یوسفی، ص 44.
2- حجازی، ص 124.

3- همان، ص 130.

4- همان، ص 122.

5- همان، ص 144.
6- زرین کوب، عبدالحسین، ص 529.

7- حجازی، ص 216.
8-  همان، ص 139.
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نتیجه

اگر چه در آثار ادبی به ویژه در ادب تعلیمی و امثال و حکم فارسی، زن چهره ی نیکو و برازنده ای ندارد، 
اما در شاهنامه با زنانی برتر روبه رو می شویم؛ زنانی که خردمندی، فرزانگی، زبان آوری، تدبیر و شهامت از 
ویژگی های بسیاری از آنان است؛ زنانی که در مسائل سیاسی و اجتماعی، حضوری برجسته دارند و طرف 

رایزنی قرار می گیرند.
نکته ی شایان توجه آن است که در کنار این ویژگی ها، زیبایی، لطافت، شرم و آهستگی، شیدایی و هنر 

عشق ورزی و وفاداری نسبت به همسر نیز از ویژگی های بسیاری از این زنان به شمار می رود.
در شاهنامه زنانی هستند که به پادشاهی یا سپهساالری و سرداری سپاه برگزیده می شوند. زنانی که 
به عنوان پیک و سفیر، مأموریتی را انجام می دهند یا در میدان نبرد شرکت و مبارزه می کنند. زمینه های 
این نگاه دیگرگونه را به زن، می توان در شخصیت خود فردوسی، نوع ادبی حماسه و تاریخ ایران باستان 

جست وجو کرد.
در شاهنامه ابیاتی که به نکوهش زن پرداخته نیز دیده می شود که باید گفت این ابیات در موقعیت های 
داستانی و در مورد زنانی خاص مانند سودابه روایت شده اند و بسیاری از آنها از زبان شخصیت های داستان است.
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دکتر قدمعلی سرامی

تولد:1322 – خوزستان )رامهرمز(
فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

 دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
استاد دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، زنجان، سنندج، آزاد و... 

استاد راهنمای بیش از صد پایان نامه ی دانشجویی
عضو شورای موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در سال های 1366 و 1367

از تألیفات ایشان: از رنگ گل تا رنج خار، لبخند آرزو، با این سکوت سرخ، از خاک تا 
افالک، شیرین تر از پرواز، من و جام و شب تاب ها، از هرگز تا همیشه، تا زادن بامداد 

باید خواند و ...

از مقاالت ایشان: رستاخیز غزل، نقدی بر کتاب فیلسوف ری، نقدی بر اشعار پارسی اقبال 
الهوری، نقد کتاب از صبا تا نیما، جهانی است بنشسته در گوشه ای، از دیدن تا سرودن، 

دو چشم و یک تماشا، زبان های ایرانی و چند و چون انتشار آن ها و ...
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جلوه های مهر و مدارا درشاهنامه ی فردوسی و سایر آثار حماسی1 

چکیده
اگرچه حکیم فردوسی در گزارش داستان ها، جنگ را توصیف می کند، اما مهر و مدارا را عاشقانه دوست 
می دارد و برای تحقق آن صمیمانه می کوشد. جنگ های شاهنامه تمامی، جنگ با اهریمن تبهکار و عناصر 
اهریمنی است به منظور پایداری و تعمیم صلح و آرامش. فردوسی داستان نبرد روشنی ها و نور را با تاریکی و 
بیداد به تصویر می کشد و پایان شوم بیداد و ارزش داد و آشتی را که هر چند جان های عزیز و عزیزان فدای آن 
شود، به عیان باز می گوید. با وجود آنکه پهلوانان شاهنامه جنگجویان حرفه ای هستند، اما هرگز جنگ، آرمان 

آنها نیست و فردوسی هیچ گاه به جنگ روی خوش نشان نمی دهد و از آن به وجد نمی آید.

                      ب�ه م�ردی ک�ه ملک سراسر زمی��ن           نی�رزد ک�ه خ�ون�ی چک���د بر زمین
                            می�ازار م��وری ک��ه دان�ه ک�ش اس�ت           که جان دارد و جان شیرین خوش است

در شاهنامه ی فردوسی، شمشیر در خدمت دفاع از حق و شرافت آدمی و پاسداری از فضایل اخالقی 
است. فردوسی همواره به جنگ و جدال قهرمانان از دید تنّبه نگاه می کند. فردوسی جنگ و کشت و 
کشتار را تقبیح می کند و چهره ی زشت و پیامدهای تلخ و ناگوار آن را به گونه های مختلف و به زبان شکوه 

و گالیه از روزگار، آز و طمع مردم، یا به زبان پند و اندرز به شنوندگان و خوانندگان بیان می کند. 

به نیکی گ��رای و میازار ک���س         ره رستگاری همین اس�ت و بس                    
                   می�ازار ک�س را ک��ه آزاد م��رد       س�ر ان�در نی���ارد ب�ه آزار م�رد 

کلیدواژه: مهر، مدارا، صلح، تساهل و تسامح، شاهنامه، گرشاسپ نامه، بهمن نامه

مقدمه
ساختن جامعه ی آرمانی برپایه ی مهر، صلح و مدارا از آغاز حیات بشری آرزو و هدف همه ی پیامبران 
آسمانی و اندیشمندان بوده است. رفتار سیاسي، دیني و اجتماعي شهریاران ایران قدیم، مبتني بر تساهل 

1- با سپاس از خانم امینه معرفتی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل که در گردآوری این مقاله همکاری نمودند.
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و تسامح و مدارا و احترام به حقوق و باورهاي اقوام و سرزمین هاي دیگر، ریشه در آموزه ها و بلندنظري 
و سعه ی صدر ایرانیان آن روزگار داشته است که همیشه خود را در سایه ي اهورا مزدا مي دانستند و او را 

ناظر بر اعمال نیک و خردورز خود مي دیدند.
کوروش بنیانگذار دولت هخامنشي، استراتژي و راهکار تازه اي در روابط بین الملل آن روزگار پایه  گذارد؛ 
استراتژی اي که در آن آزادي، برابري، احترام متقابل، تساهل و تسامح، مداراي اجتماعي - مذهبي، رفاه 
و سایر معیارهاي حکومتي بسیار شایسته اجرا مي شد. تمام دشمنان و دوستان کوروش به کردار نیک و 
مداراجویي کوروش اعتراف مي کنند. دین مبین اسالم اجر و پاداش زیادی بر کسانی قایل است که مدارا را 
نصب العین زندگی خود کنند. پیامبر اکرم مدارا را هم ردیف با انجام واجبات معرفی می کنند و می فرمایند: 
»اََمَرنی َربّی بِمداراۀ النّاَس َکما اَمَرنی بِاداء الَفرایِِض« »پروردگارم مرا به مدارا با مردم امر کرد همان گونه 
َُّّه الیُحبُّ الظالِمیَن« »هر کس عفو و  که به ادای واجبات امر نمود«.1  »فََمن َعفا و اَصلَح فَأجُره ُعلی اهللِ اِن
نیکوکاری کند پاداش او بر خداوند است که ستم کاران را دوست ندارد«.2 حضرت امیر مردم را از کینه و 
نفرت و دشمنی برحذر می داشته »کینه ی یکدیگر را در دل راه ندهید که هرگونه خیر و برکت را نابود 
می کند و هنگام غلبه بر مخالف، قدرت خود را در عفو او قرار بده«.3 آن حضرت معتقد است بهره مندی از 
مهر و مدارا با مردم، بهره مندی از ایمان است و مدارا و گذشت، موجب احساس راحتی در دل، سالمتی 
در وجود، شادابی در خانواده و امنیت و آرامش در اجتماع می شود؛ نتیجه ی آموزه های عرفای اصیلی است 
که خود به سرچشمه ی حقیقت دست یافته و از شراب وحدانی سیراب گشته اند و در سفر از حق به خلق، 
کمال معنوی و صلح و امنیت و مدارا و سهل گیری و عفو و اغماض را، به عنوان بهترین ثمره ی جوانمردی 

و عشق ازلی الگوی خود قرار داده اند. 

                    از م�حبت تل�خ ها شیری�ن شود         و ز م�حبت مس ه�ا زری�ن ش�ود
                    از م�حبت درده�ا صاف�ی ش��ود       و ز م�حبت درده�ا شاف�ی ش�ود

اندیشه ی مهر و مداراگری حکیم فردوسی

روح عدالت خواهی و استبدادستیزی فردوسی، در مواقع مقتضی، نقاط ضعف قهرمانان و حکمرانان را 
می نمایاند و پادشاهان بیدادگر را به نیش انتقاد و سرزنش می گیرد و فرجام زشت کج روی و بی دادشان 

را گوشزد می کند و وجدان خوانندگان و شنوندگانش را به داوری می نشاند. 

                   بی�ا تا جه��ان را به بد نسپری��م         به کوشش همه دست نیکی بریم
                   نباشد هم�ی نیک و ب�د پ�ای��دار         همان به ک��ه نیکی بود یادگ��ار
                   هم�ان گنج و دین�ار و ک�اخ بلند         نخواه�د ب�دن م�ر ت�و را سودمند

بشردوستی عام فردوسی از نصایح و حکمت آموزی ها و دلسوزی های او روشن است، فلسفه ی او مبارزه   

1- اصول کافی، ج 2، ص 117.
2- سوره ی شوری، 40.

3- نهج البالغه، خطبه 86 .



 مسیحــای پارســی54

با شر و جلوگیری از گسترش آن است. وی بیزاری و انزجار خود را از بی عدالتی و ستمگری در البه الی 
را  مدارا  و  اما صلح  توصیف می کند،  را  داستان ها، جنگ  در گزارش  اگرچه  داستان ها گوشزد می کند.1 
عاشقانه دوست می دارد و برای تحقق آن صمیمانه می کوشد. جنگ های شاهنامه تمامی جنگ با اهریمن 
تبهکار و عناصر اهریمنی به منظور پایداری و تعمیم صلح و آرامش است. فردوسی داستان نبرد روشنی ها 
و نور را با تاریکی و بیداد به تصویر می کشد و پایان شوم بیداد و ارزش داد و آشتی را که هر چند جان های 
عزیز و عزیزان فدای آن شود، به عیان باز می گوید. »با وجود آنکه پهلوانان شاهنامه جنگویان حرفه ای 
هستند، اما هرگز جنگ، آرمان آنها نیست و فردوسی هیچ گاه به جنگ روی خوش نشان نمی دهد و از 

آن به وجد نمی آید.«2

                    به مردی که ملک سراسر زمی�ن          نیرزد که خونی چ�ک�د ب�ر زمی�ن
                    میازار موری که دانه ک�ش است           که جان دارد و جان شیرین خوش است
                   جهان خواستی یافتن خون مریز           م�ک�ن ب��ا جهان�دار ی�زدان ستیز

 
در شاهنامه ی فردوسی، شمشیر در خدمت دفاع از حق و شرافت آدمی و پاسداری از فضایل اخالقی 
است. فردوسی همواره به جنگ و جدال قهرمانان از دید تنّبه نگاه می کند و خواننده را متوجه می سازد که 
کار بد، نتیجه ی بد و کار خوب نتیجه ی خوب دارد. راه کج هرگز به مقصد نمی رسد. در آغاز و پایان داستان ها 
از بیان حقایق و احساسات لطیف و نکات دقیق، از مذمت دروغ و فریب، از بیان ارزش قول و وفای عهد، حسن 
هم زیستی در صلح و صفا، پاسداری از حقوق مردم، اجرای عدل و داد، پوچی بیداد و عهد شکنی کوتاهی 
نمی کند. وی گاه از بیان داستانی که قهرمان یا محتوای آن بیداد و بیدادگری و جنگ و خون ریزی باشد، چنان 
دل تنگ و ناراحت می شود، که ناخودآگاه قصه را بُرش می دهد، سخنان اندرز و نصایح خویش را بر زبان می راند 

و یا از زبان قهرمانان داستان وظیفه ی انسانی خویش را به جای می آورد. 
»فردوسی در کنار توصیفات حماسه و دالوری پهلوانان، به تحلیل رازهای زندگی شرافتمندانه و ارائه ی 

راه بزرگی و کمال و دست یابی به آرمان های واالی قوم ایرانی دست می زند و می اندیشد.«3

                   همی آز کمتر نگ��ردد به س��ال          همی روز جوید به تقدیم و ف�ال
                   چه گفته است آن موبد پ�یش رو          که هرگز نگردد کهن گشت��ه نو

                   تو چندان که گویی سخن گوی پاش         خردمند باش و جهان جوی  باش
                   چو رفتی سر و کار با ای��زد است         اگر نیک باشدت ک��ار از بَد ست
                   نگر تا چه ک���اری هم�ان ب�دروی          سخن هر چه گویی همان بشنوی
                   درشت�ی ز ک�س نشن�ود ن�رم خوی          ب�ه ج�ز نیُکوی  در زمان�ه مجوی4

را  آن  ناگوار  و  تلخ  پیامدهای  و  و چهره ی زشت  تقبیح می کند  را  و کشتار  و کشت  فردوسی جنگ 

1- شهر کهن در ترازوی نقد اخالق اسالمی، 2/304.
2- پانزده دریچه، 102.

3- شعر کهن در ترازوی نقد اخالق اسالمی، 2372.
4- شاهنامه جلد 3/ 8 .
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به گونه های مختلف و به زبان شکوه و گالیه از روزگار، آز و طمع مردم، یا به زبان پند و اندرز به شنوندگان 
و خوانندگان بیان می کند. 

                   به نیکی گ�رای و می��ازار ک��س         ره رستگاری همین است و ب��س
                   می��ازار ک��س را ک�ه آزاد م��رد       س�ران��در ن�ی�ارد ب�ه آزار م���رد

 
در فرهنگ ایرانی و در اندیشه مرد ایرانی، بیداد چه در فکر و عمل، مایه ی خشم و غضب خداوند است. 
در زمان حکمرانی ظلم و شقاوت، خشکسالی و قحط روی می دهد، ماه به شایستگی نمی تابد، شیر در 
پستان خشک می شود، خون مشک خوشبو نمی شود، ریا و زنا آشکار می گردد، دل های نرم چون سنگ 

می شوند و گرگ مردمان را می درد و خردمندان از بی خردان آشفته و پریشان می شوند. 

                   زگردون نتابد به بایس���ت م���اه         چو بیداد گ�ر شد جهان دار ش���اه
                   به پستان ها در، شود شیر خشک         نبوید به نافه درون نیز مش����ک
                   زن���ا و ری��ا آشک����ارا ش���ود          دل نرم، چون سنگ خارا ش��ود

                   به دشت اندرون گرگ مردم خورد          خردمن���د بگریزد از بی خ���رد1
                  

حکیم فردوسی پیامد تلخ و ناروای ظلم و بیداد را در دوران حکومت ضحاک به زیبایی به تصویر کشیده 
است و تابلوی جاوید از آن خلق کرده است. 

                   نه�ان گش��ت آیی��ن فرزانگ��ان         پراکنده شد ن�����ام دیوانگ���ان
                   هنر خ�وار ش��د جادویی ارجمند         نهان راست����ی، آشک���ارا گزند
                   شده بر بدی دس�ت دی��وان دراز          ز نیکی نبودی سخن جز ب�ه راز2

 
به اعتقاد فردوسی خدمت به خلق، نشانه ی ارادت به آفریدگار و نوعی عبادت است و بشر دوستی رمز 
اتحاد و یکدلی میان جوامع انسانی است. وی آدمیان را به دوستی، همدلی و غمخواری با یکدیگر فرا می خواند 
و از بیگانگی و مردم گریزی و خودخواهی هایی که منجر به کینه توزی و خصومت و جنگ و درگیری شود، 

برحذر داشته است.

                    ز راه خ��رد بنگ���ری اندک���ی          که مردم به معنی چه باش�د یکی
                   پذیرنده ی ه���وش و رای و خرد       م�ر او را دد و دام ف�رم�ان ب��رد

 
ایرانی، چون آیینه ی تمام قد، نمایشگر فرهنگ و  شاهنامه ی فرودسی و تا حدی دیگر آثار حماسی 
وقایع و حوادث،  با  برخورد  قهرمانان در  و اخالق و جهان بینی  رفتار  نگرش،  است.  ایرانی  قوم  باورهای 

1- شاهنامه، جلد 308/5.
2 - شاهنامه، جلد 35/1.



 مسیحــای پارســی56

نماینده ی رفتار و خلق و خوی مردمان این سرزمین است. هر چند از نگاه فردوسی تالش شده به بهترین 
وجه نمایانده شود با این همه می توان آن را به همه ی مردم ایران یا الاقل به بخش عظیمی از مردمان 
این سرزمین تعمیم داد. از این رو در این مقال تالش بر این بوده است که مدارا و تساهل و صلح به عنوان 
یکی از عناصر سازنده ی اخالق و رفتار ایرانی، که زیربنای زندگی اجتماعی و بنیان هم زیستی بشری است 
با وسواس و دقت بیشتری کاویده و خصلت هایی که منجر به خشونت و جنگ طلبی و یا گرایش به صلح 

دوستی و مداراگری است، نموده شود. 
با شاهنامه ی  مقایسه  مقام  در  ملی،  دیگر  در حماسه های  مدارا  بررسی جلوه های  در  نگارنده  نظر  به 
فردوسی مشکالت و بن بست هایی روی خواهد نمود، چرا که شاهنامه از جهت محتوا، تنوع قهرمانان و 
کارکردهایشان، کیفیت مبارزه، تعدد نیروی های خیر و شر، با کوشش نامه و بهمن نامه قابل مقایسه نیست. 
شاهنامه روایت اسطوره ای، حماسی و تاریخی یک ملت با تمام جلوه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
خویش است. شاهنامه از سر ضرورت با عشق و عالقه ی بسیار عمیق ملی و میهنی و انسانی، برای نمایش 
نیروهای متخاصم و غالب، سروده شده است،  برابر  اوج عظمت و ماندگاری و تمدن سازی یک قوم در 
یعنی یک روند از آغاز تا پایان دارد، از تاریخ اسطوره ای و بیان داستان های حماسی شروع می شود و در 
یک امتداد منطقی، آرام آرام به تاریخ حقیقی و واقعی می رسد. کیومرث اسطوره ای در پایان به پادشاهان 
تاریخی ساسانی تبدیل می شود، رستم زال به رستم فرخ زاد و افراسیاب به سعد ابی وقاص تاریخی می رسد. 
در شاهنامه پهلوانانی نیک نام، حافظ خیر و سعادت، اهل صلح و مدارا در تقابل، با نیروی های شر، ویرانگر 
و جنگ طلب روبه رو می گردند. این تعدد و تنوع و صیرورت افقی در شاهنامه، امکان سنجش و تحقیق 
را مهیا می سازد، در حالی که در گرشاسب نامه و بهمن نامه و کوشش نامه چنین نیست. گرشاسب نامه، 
رویارویی یک قهرمان است با نیروهای شر،که گاه انسان، گاه طبیعت یا اهریمن است و قهرمانان داستان 
اتفاق و  بی علت و بدون مقدمه )خالی از اندیشه و فکر( و رابطه ی علت و معلولی - که اساس هرگونه 

تصمیم گیری و روند طبیعی یک داستان است - با آنان روبه رو می شود و پیکار می نماید. 
نیروهای  برابرش،  در  که  ایرانی  است  پادشاهی  کین خواهی  و  انتقام گیری  داستان  نیز،  بهمن نامه 
ایرانیان خوش نام و فرهنگ زاده و میهن دوستی هستند  بلکه  انیرانی و اهریمنی نیستند،  نه تنها  مخالف 
که دودمانشان برای سرفرازی این سرزمین و پایداری تخت و تاج شاهان ایرانی فداکاری ها کرده اند، و 
لقب تاج بخش بیانگر ارزش و اصالت خانوادگی شان است. خواننده ی این حماسه از پذیرش و قبول این 
کین خواهی گاه مقاومت می کند، و خشونت و صلح طلبی قهرمانان را بازی گونه می پندارد چرا که نه از 
جهت محتوا و نیروهای متخاصم پذیرفتنی است و نه از جهت شکل داستان پردازی آن، یعنی آن تنوع 
دیده نمی شود و همین طور  ابداً  و تعدد رفتاری و شخصیتی حوادث شاهنامه ی فردوسی در بهمن نامه 

صیرورت افقی شاهنامه گونه نیز، در بهمن نامه نمودی ندارد. 
کوشش نامه نیز، هسته ی مرکزی خود را بر ضد قهرمان شکل داده است. این حماسه با نمایش اوج 
امکان ردیابی  ایرانی شروع می شود و عماًل  نیروهای  برابر  پیل دندان( در  انیرانی )کوش  پهلوان  قدرت 
موضوع مورد نظر را کم رنگ و غیرممکن می نمایاند هر چند قهرمان داستان در نهایت ماجرا تحت تأثیر 
فرهنگ ایرانی به نیروی خیر تبدیل می شود، اما اکثر کارکردها و رفتارهای وی در برخورد با واقع و حوادث 

با شرارت و بدکرداری او رخ می دهد. رفتارهای منبعث از شخصیت پهلوانی و مردانگی در او کم است.
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1- عدالت خواهی و دادجویی
قصه های شاهنامه اساساً ستیز داد با بیداد است و سرانجام این ستیز پیروی داد بر بیداد و تباهی است. 
هیجان و زیبایی داستان در لحظات نفس گیر این درگیری است و شیرینی پایان داستان پیروزی عدالت 
داد است که تلخ کامی شنونده و خواننده را گوارا می سازد. در شاهنامه همه ی پادشاهان نیک کردار به 

آبادانی ستوده شده اند. 

هوشنگ:
                   َکز آباد کردن جه�ان ش��اد کرد          جه���انی به نیک�ی از او یاد کرد

جمشید:
                   زم�ان���ه ب�ر آس����ود از داوری        به فرم��ان او دیو و مرغ و پ�ری

فریدون:
                    بیاراست گیتی به سان بهش��ت       به جای گیا سرو و  گلبن بکش�ت 

شاهنامه بیدادگری را می نکوهد. پادشاهان دادگر به کام می رسند و بیدادگران به خواری و شور بختی 
گرفتار می آیند. بهرام گور و کسری از شاهان داد هستند و همین دادگری موجب رونق فرمانروایی آنان 

است. ضحاک و هرمز و شیرویه بیدادگرند و این مایه ی شور بختی آنان است1  اندرزنامه ی بهرام:

                   بکوشید تا رنج ها ک��م کنی���د          دل غمگنان شاد و بی غم کنی�د
که گیتی نماند و نمان�َ�د به کس          ب�ی آزاری و داد جویی�د و ب�س                    

زال با شنیدن خبر کین خواهی بهمن،  نامه ای به او می نویسد و با یادآوری اتفاقات روزگاران گذشته و 
عرض پیری خود، وی را به داد و عدالت و پرهیز از کین خواهی فرامی خواند. 

                    بدان شهری��ارا که این روزگ��ار          نماند همی بر کس����ی پای��دار
                    چه آن کس ره داد و دی�ن آورد          چه آن کس که آیین کین آورد

                    ز ک�اری که ش�د روزگار که��ن          نبای�د ک�ز و ت��ازه گردد سخ�ن2

2- مردم داری و مردم نوازی
به  هوشنگ  است.  اساطیر  عهد  ایرانی  شاهان  ویژگی  از  مردم نوازی  و  نیکوکاری  و  خیرخواهی  روح 

میمنت کشف آتش جشن سده را بنیان نهاد.

1- از رنگ گل تا رنج خار، ص 688 .
2- بهمن نامه، 195.
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                   ز هوشنگ ماند این سده یادگ��ار         بسی باد چون او دگ�ر شهری��ار
                   ک�ز آب�اد ک�ردن جهان شاد کرد       جهانی ب�ه نیکی از او ی�اد ک��رد1 

هوشنگ برای گسترش داد و بهی در جهان و آسایش و آرامش مردمان، پیشه ی آهنگری را اختراع کرد، 
بعضی چهار پایان را اهلی نمود و در مزارع به کار گرفت.

به اعتقاد این حکیم فرزانه، »سازگاری و مردم نوازی و نیک خواهی موجب ازدیاد دوستان و استواری 
روابط اجتماعی می شود.«2 

بهمن فرزند اسفندیار بعد از تاج گذاری و اعالم رسمی حکومت و پادشاهی خویش، در حضور مریدان 
و بزرگان کشوری و لشگری از رعیت پروری و مردم نوازی حاکم سخن می گوید: 

                               چنین گفت بهمن که این تاج و تخت                نیابد مگ��ر م��ردم نی��ک بخ���ت
                      ز ی��زدان سپاس��ی و بودم پن��اه          که او دادمان این بزرگی و ج����اه

                            بکوشی�م و نی�کی ب�ه ج�ای آوری�م              ستمک�اره را زی��ر پ��ای آوری����م 3

3- وفاداری به عهد و پیمان

وفاداری به عهد و پیمان یکی از اصول ثابت اخالقی و معیار تمیز نیک و بد است. در بین تمام بشریت 
با هر عقیده و مسلکی ستودنی است. پیمان داری از صفات مردان ممتاز و برگزیده و الزمه ی شرافت و 
جوانمردی است که گفته اند: »المرُء اِذا َوعد وَ فی« جوانمرد کسی است که تا پای جان و مال بر عهد خود 
وفادار بماند. پیمان شکستن عین خدعه و نیرنگ و فریب از صفات ناجوانمردان و بدکرداران و دوزخیان 
است. در قصه های شاهنامه به خصوص در نزد قهرمانان اهورایی، وفاداری به عهد به هر قیمتی نگه داشتنی 
است، تا زمانی که پیمان نگاه داشته شود جنگ مجاز نیست به همین دلیل، پیش از کشته شدن سیاوش، 
را  پیمان صلح  ارزش  و  برحذر می دارد  افراسیاب  با  تهیه ی مقدمات جنگ  از  را  پهلوان، کاووس  جهان 

گوشزد می کند. 
                   سیاووش از بهر پیمان ک�ه بس�ت         سوی تیغ و نیزه نی�ازی�د دس�ت

                   ن�ف�رم�ود  کس را ز یاران خویش         ک�ه آرد یکی پای در جنگ پیش4  
سیاوش در مقابل خواسته های پدر )فرستادن گروگان ها به پایتخت( مقاومت می کند، چون پیمان شکنی  

را کاری زشت و دور از راه راست می داند. وی بر سر پیمان ماندن را بر فرمان پدر ترجیح می دهد. تشویش 
درونی خود را در این بودن و نبودن چنین بیان می دارد: 

                    به کین باز گشتن بریدن ز دین          کشیدن سر از آسمان و زمی���ن
                   چنین کی پسندد ز من کردگ�ار          کج�ا ب�ر ده�د گ�ردش روزگ��ار  

1- شاهنامه، جلد 1/ 20.
2- از پاژ تا دروازه رزان، ص 79.
3- بهمن نامه، ص 50-45/20 .

4- شاهنامه، جلد 2/ 198 و 192.
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گودرز و پیران ویسه، این دو مرد جهان دیده و دل خسته از جنگ های ناگزیر، در آخرین نبرد با هم 
روبه رو می شوند. با هم پیمان می بندند، که اگر پیران کشته شد، کسی را با تورانیان کاری نباشد و گودرز 
از  نماید. وقتی پیران کشته می شود بزرگان سپاه توران  به توران تضمین  آنان را جهت رفتن  سالمتی 

وفاداری ایرانیان به عهد خویش بیمی ندارند. 

                    ز پیم�ان ن�گردن�د ای�رانی����ان          ازین درکن���ون نیست بیم زیان1 

4- عفو و گذشت

سهراب جوان چون پیل مست با یک حرکت رستم را از جای برمی دارد و بر زمین می گذارد؛ با خنجری 
آبگون قصد کشتن او را دارد. رستم پیر و جهان دیده دست به حیله می شود و آزادی پهلوان پیر مغلوب 
را از سوی پهلوان جوان غالب جزء آیین می داند. سهراب نه از روی سادگی، که از جوانمردی و شرم و 

مهر او را آزاد می کند.

                   دلیر جوان س��ر به گفت��ار پی��ر         بداد و ببود این سخن دلپ���ذیر
                   یک�ی از دل�ی و دوم از زم�����ان       سوم ازجوانمردی��ش بی گم���ان2 

گیو سردار ایرانی برای یافتن کیخسرو و فرنگیس رهسپار سرزمین توران می شود و بعد از سختی ها و 
مرارت های فراوان، فرنگیس و کیخسرو را می یابد. همراه با آنها قصد برگشتن دارد. در کنار رودخانه ای 
تعقیب کنندگان تورانی به آنها می رسند. پیران در این برخورد اسیر گیو می گردد. گیو قصد کشتن دشمن 
او را دارد، اما کیخسرو و فرنگیس از گیو درخواست می کنند پیران را که تنها یاور و تنها پناه آنها در روزگار 

سختی بود ببخشد و زینهار او را بپذیرد:

                    چنان دان که این پیر سر پهلوان         خردمند و را دس�ت و روش�ن روان
                    پ�س از دادگ�ر داور رهنم���ون          بدان کاو رها نی�د م�ا را ز خ��ون
                    ز بد مهر او پرده ی ج��ان ماست        وزین کرده ی خویش زنهار خواست

                    به ما بخش ای نام�ور تو کن�ون       ک�ه هرگز نب�د ب�ر ب�دی رهنمون3 

5- دعوت به صلح و مدارا )آشتی جویی(

پهلوانان  است،  قهرمانان خوب کردار شاهنامه  اصیل شخصیتی  ویژگی های  از  مداراگری  و  صلح جویی 
مقدمه  بدون  هیچ گاه  و  نمی آغازند  را  جنگ  نمی شوند،  پیش قدم  جنگ  برای  هیچ وقت  نژاده،  و  اصیل 
نبرد  و خشونت(  وقوع جنگ  در  بی گناهی  اظهار  او،  از  فیروزی  و  زور  درگاه حق، خواستن  به  )نیایش 
نمی کنند. پهلوانان خوش نام شاهنامه قبل از جنگ، طی نامه ای یا پیغامی، پیشنهاد صلح و یا تسلیم و گاه  

1- شاهنامه، جلد 2/ 279.
2- همان، جلد 3/ 83 .

3- همان، جلد 2/ 258.
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مدارای مشروط به اردوگاه دشمن می فرستند و یا خود به رقیب درآوردگاه عرضه می دارند، تا بادافره جنگ 
و نابکاری دامان آنان را نیاالید. خشونت، جنگ طلبی، خونریزی و مدارا گریزی همه از ویژگی پهلوانان بدنام 

و اهریمنی است. 
در داستان های شاهنامه و سایر آثار حماسی، پیشنهاد صلح و آشتی  گاه از روی حسن نّیت، و با هدف 
ایجاد آرامش در جامعه و پایان خونریزی در بین طرفین دعوا ارائه می شود، و گاه از روی مصلحت موقتی 
و یا از جهت خدعه و نیرنگ سیاسی کاری و فریب طرف مقابل. اما در هر صورت نشانه ی رفتار انسانی 
قهرمانان و پرهیز پادشاهان از جنگ و خشونت ناگزیر است. در جنگ طوالنی بین ایران و توران چنین 
می نماید که هر دو طرف از جنگ طوالنی و کشت و کشتار بی هدف، خسته و دل زده گشته اند و تمام 
تالش بزرگان دو طرف ایجاد صلح و آشتی و یا حداقل مدارا با وضعیت موجود، جهت آسایش خلق خدا 
و خشنودی خالق است. پیران در مرگ سیاوش به سرزنش افراسیاب می پردازد، که چرا با کشتن سیاوش 

بی گناه، آرامش موجود را به هم زده و آتش کین خواهی برافروخته است.

                   جه�ان آرمی�ده ز دس�ت ب���دی         ش����ده آشک����ارا ره ای���زدی
                   فریبنده دیوی ز دوزخ بج���ست         بیامد دل شاه از این سان بخست
                   بر آن اه�رم�ن نیز نف��ری�ن ب�ود         ک��ه پیچید راه��ت سوی راه بد

                   پشیمان شوی زین ب��ه روز دراز       نشین�ی زمانی ب�ه گ��رم و گداز1 
 

مداراگری ایرج
این  آدمیان.  تا  است  فرشتگان  دنیای  به  متعلق  وی  است.  شاهنامه  اهورایی  شخصیت های  از  ایرج 
شخصیت صلح طلب، نیک نهاد، خوش قلب، بی اعتنا به تخت و تاج، مهربان، بیگانه با آز و طمع، قربانی 
خصلت های فوق انسانی خود و حرص و آز و زیاده خواهی برادران می شود. ایرج نیز چون سیاوش، اندیشه ی 

راست کرداری و سعادت جویی برای جهانیان دارد. 
فریدون موضوع اعتراض و ناراحتی سلم و تور را از تقسیم پادشاهی جهان با ایرج در میان می گذارد و 
از وی می خواهد که پیش دستی کند و قبل از آنکه برادران بر او بتازند وی به جنگ ایشان رود. ایرج با 
جنگ هم داستان نیست. می خواهد بی سپاه نزد برادران رود و از دوستی و صلح و بی اعتباری دنیا و مقام 
آن حرف بزند و برای رضایت آنان از تخت و تاج خود بگذرد. فریدون این رفتار و منش انسانی فرزند خود 

را می ستاید.
                    مرا این سخن یاد باید گرف���ت          ز مه روشنایی نباشد شگف����ت
                    ز تو پر هنر پاسخ ایدون س��زید         دلت مهر و پیون�د ایش��ان گزید
                    و لیکن چو جان و سر ب���ی بها         نه��د بخ�����رد اندر دم اژده��ا

                    چه پیش آیدش جز گزاینده زهر       کش از آفرینش چن�ین است بهر2 
ایرج به حضور برادران خود می رود و هر سه در خیمه ای جمع می شوند. تور، ایرج را سرزنش می کند و 

1- شاهنامه، جلد 2/ 208.
2-همان، جلد 1/ 77.
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1- شاهنامه، جلد 145/2.

قصد خشمگین ساختن و تهیه مقدمات جنگ را دارد، اما ایرج به مالیمت پاسخ می دهد. 

                     نه تاج کی ای خواهم اکنون نه گاه          نه ن�ام بزرگ���ی نه ایران سپ��اه
                    من ایران نخواهم نه خاور نه چین          نه شاهی، نه گسترده روی زمین
                     بزرگ�ی که فرجام او تیرگ�ی اس�ت       ب�دان برت�ری بر بباید گ�ری��ست

آشتی جویی سیاوش
داستان دلکش اما غمبار سیاوش، مرگ حق و داد را به وضوح به تصویر کشیده است. سیاوش پاک دامنی 
دانا، خردورز و صلح طلب است و به هیچ روی راه راست را رها نمی کند؛ از هیچ کس و هیچ چیز ِشکوه 
نمی نماید. با رادمردی خویش بر حق ایستاده و قدمی از آن فراتر و فروتر نمی نهد. نرم خویی و خوشدلی 
اوست که با پیمانی استوار کینه ها را به آشتی و صلح برمی گرداند. وی خشم خدا و سرزنش مردم را در 

کین خواهی و کینه توزی و ریختن خون دیگران می بیند. وی مخالف جنگ و دشمنی است. 

                    به خی�ره هم�ی جن�گ فرمایدم          بترسم که س�وگ�ند بگزای����دم
                    ورا گر ز به�ر فزونی اس�ت جنگ         چو گنج آمد و کشور آمد به چنگ
آویخت�ن                    چه باید همی خیره  خون  ریختن         چنین دل به کین اندر 

                    س�ری ک�ش نباش�د ز مغز آگهی         ن�ه از ب�دت�ری ب��از دان�د ب�ه�ی1 

مداراگری کیخسرو
کیخسرو برعکس سیاوش هم دانا و هم تواناست. او منفعل و پذیرنده نیست بلکه بر عکس پدر، فعال و 
سازنده است. پاکدل است اما ساده نیست. فریب و نیرنگ را از صداقت و صمیمیت می شناسد. وی می داند 
که دوران صلح جویی به سبک سیاوش به سر آمده و سخت سست پایه است اما جنگ طلب هم نیست. 
صلح ناپایدار و مقطعی که از سوی پیمان شکنان و دروغ گویان، سیاست مدارانه تحمیل می شود، پذیرفتنی 
نیست. برای همین وی صلح پایدار را به نیروی جنگی تمام عیار و عادالنه علیه پیمان شکنان روا می دارد. 
جنگ او در حقیقت برای پاسداشت صلح و بیان ارزش پیمان و پیمان داری است. وقتی گودرز را برای 

جنگ با افراسیاب روانه می کند به وی سفارش می کند:

نگر تا نیازی به بی��داد دس���ت          نگ��ردان��ی ایوان آب��اد، پس�ت                    
بکردار بد هیچ مگش���ای چنگ          بران��دیش از دوده و ن�ام نن��گ                    
                   کسی ک�و به جنگت نبن�دد میان          چنان س��از کز تو نبی�ند زی��ان
                    که نپسن�دد از ما ب���دی دادگ�ر        سپنج یست گیت���ی و ما برگ�ذر
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پندار و رفتارهای مداراگرانه خاندان رستم 
رستم که قهرمان بی نظیر شاهنامه و مرد فناناپذیر فردوسی است، تمام خصلت های خوب و اهورایی 
یک انسان فوق بشری در او جمع شده است. رستم، قهرمان فردوسی، گرامی ترین گوهر حماسه و از هر 
حیث استثنا است. تولد او متفاوت از دیگران است. بزرگ شدن، کارکردهایش در حماسه، زندگی و حتی 
مرگ او نیز غیر طبیعی و متفاوت با همه آدمیان است. او مرد نبرد و پیکار است و معتقد است فقط با هنر 
و گوهر و خرد و فرهنگ می توان دنیا را به زیر پای  درآورد. هنر را در مردمی و راستی، دور بودن از کژی 
و کاستی می داند. وی معتقد به اصول اخالقی، مؤمن به وفاداری، گریزان از پیمان شکنی و پیش قدم در 
صلح و آشتی جویی و واپسین شخص در پیکار و نبرد است، حتی در نبرد با اهریمنان و بدخویان نیز، اول 
شمشیر نمی کشد. در نبرد با چنگش تورانی، بعد از مناظره ی کوتاه، سردار تورانی است که با تیر و نیزه 

به رستم حمله می کند:

                   بیامد هم آنگه چنگش چ���و باد         دو زاغ کم���ان را به زه بر نه�اد
                   کمان جفا پیشه چ����ون ابر بود         هم��اورد با جوش��ن و گب��ر بود
                   سپر بر سر آورد رست��م چو دید       ک��ه تیرش زره را بخواه�د  درید 

پشوتن خردمندی منزه، زنهاری است برای آدمیانی که این جهان از حقیقت انسانی درونشان را ساخته 
است. وی در سراسر زندگی اسفندیار یاور و راهنمای اوست. او نمودار تشخیص نیک از بد است. وی مدام 
در پی آن است که اسفندیار را از بدی دور بدارد. آشتی و صلح اسفندیار و رستم آرمان اوست. وی جنگ 
و رزم میان اسفندیار و رستم را کار دیو می خواند و در تضاد گشتاسب و رستم، جانب رستم را می گیرد و 

گشتاسب و جاماسب را نفرین می کند:
                   ز تو دور ش��د فّره و بخ����ردی         بیاب��ی ت���و ب��اداف��ره ای��زدی
                   شکست�ه ش�د این نامور پشت تو         از این پس بود ب�اد در مش�ت تو
                    بدین گیتی اندر ن�کوه���ش بود         به روز شم���ارت پ�ژوه��ش بود
                     بگفت این و رخ سوی جاماسب کرد         که ای بدکنش ش��وم بیراه م��رد 
                     ب�ه گیت�ی ندان�ی سخ�ن جز دروغ         ب�ه ک��ژی گ�رفتی ز ه�ر کس فروغ

بیشتر رویدادهای کتاب گرشاسب نامه به گشت و گذار گرشاسب در سرزمین هند می گذرد. وی که 
برای حمایت از مهراج1  هند در مقابل شورشیان به آنجا لشکر کشیده است، به سیاحت در جزایر و مناطق 
مختلف آن سرزمین و مبارزه با شورشیان می پردازد و با حوادث شگفت انگیزی روبه رو می شود. وی به 
جزیره ای می رسد که مردمان آن تک رو، یک چشم و یک دست بودند، مردم این جزیره با دیدن لشگر 

گرشاسب به تماشا می ایستند. سربازان قصد حمله و کشتن آن ها را می کنند.

1- صورتی از مهارجه، نامی عام برای پادشاهان هندوستان.
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گناه  ندارد  که سر جنگ  با کسی  و جنگ  نیست  روا  کار  این  که  می زند  نهیب  آن ها  به  گرشاسب   
نابخشودنی است:

                    سوی لشکر انگش��ت ک�رده دراز         چو مرغان سراینده چی�زی به راز
به پیکارشان هر کس آهنگ کرد         کز آن نیم چهران ب��رآرند گ��رد                    
                    سپهبد برآشف�ت از آهنگش���ان         مجویی�د گفت�ا کسی جن��گشان
به جز دیدن از دورشان کار نیست                    کز ایشان کسی مرد پیکار نیست         

                    هر آن کس که ننمایدت رنج و غ�م       چ�و رنجش نمائی ت�و، باشد ستم1 
 

زال در نامه ای او را به صلح و آشتی و فراموش کردن گذشته دعوت می کند. از او می خواهد شمشیر بر 
زمین بگذارد و به خانواده برگردد و حکمرانی بخشی از سرزمین ایران را بپذیرد:

تو نیز ای س�رافراز ف��رزند م��ن         س��زد گ�ر نیوشی کنون پند من                     
                    بیایی و از دل کن��ی دور کی��ن          نبای��د که این برنت��ابد زمی���ن
                    م�ده دی�و را ب��ر دل خویش راه         مکن خویشتن را و م���ا را تب�اه

 
6- زینهار دادن به دشمن

در آخرین نبرد کیخسرو و افراسیاب، افراسیاب به یاری خاقان چین قصد شبیخون به اردوگاه ایران دارد. 
ایرانیان با آگاهی از این ماجرا، دور لشکر خندق می َکنند و به عمد طالیه نمی گذارند؛ مشعل ها را خاموش 
می کنند. تورانیان و چینیان هنگام شبیخون به دام می افتند و گرفتار می شوند. خاقان چین از در پوزش خواهی 

می آید و زینهار می خواهد، کیخسرو پوزش او را می پذیرد و از نو رابطه ایران و چین بهبود می یابد:

                    به پوزش فرستاد نزدی��ک ش��اه         فرستادگ��ان برگ��رفتن��د راه...
                    جهان�دار پی�روز بن�واخ��ت ش�ان         چنان چ��ون بباید بشناخت شان2  

ایران به هزیمت می روند، لشکر آشفته و پریشان هرکدام به  در جنگ دوم اسکندر و دارا، سپاهیان 
سویی است، افراد زیادی کشته شده اند، زنده ها حیران و سرگردان به زینهار آمدند، اسکندر به آنان زینهار 

می دهد و زندگی شان را تضمین می کند:
                   شما را ز م�ن بی��م آزار نیس��ت         سپاه مرا با شما ک��ار نیس�����ت
بباشید ایم��ن به ایوان خ��ویش         به یزدان سپرده تن و جان  خویش                    

رسته اید          اگر چه به خون دست ها شسته اید3                      به جان و تن از رومی�ان 
 

اسفندیار بیدرفش را می کشد و سر و سالح او را نزد پدر می آورد، فرماندهی سپاه را به دست می گیرد 
و جنگ همه جانبه از سه طرف، علیه ارجاسب تورانی، آغاز می کند. تورانیان سخت شکست می خورند، 

1- گرشاسب نامه، ص 173.
2- شاهنامه، جلد 76/4.

3- همان، جلد 38/5.
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افسران تورانی همراه با ارجاسب فرار می کنند. بازمانده ی لشکر تسلیم می شوند. اسفندیار تسلیم و زینهار 
آن ها را می پذیرد و از خونشان می گذرد:

                    چ�و آواز بشنی�د اسفن���دی���ار         به جان و به تن دادشان زینه��ار
                   ک���ه ای ن�ام���داران ایرانی���ان         بگردید از این کشتن چین����یان

                   کنون چون سپاه  عدو گشت پست         از این سهم وکشتن بدارید دست1 
 

7- رعایت حال اسیران جنگی
در جنگ بین کسری و امپراطور رم، شهر انطاکیه نابود می شود. با شکست رومیان، سربازان رومی و 
مردم شهر و روستا به اسارت در می آیند. خانه ها خراب، آبادی ها ویران و باغات نابود شده است. مردم 
انطاکیه و اسرای رومی حیران و سرگردان به زینهار شاه هستند. کسری زمین بزرگ و سیعی را که در 
گذر آب روان قرار دارد، می یابد و دستور می دهد شهری براساس الگوی انطاکیه پی افکنند و اسرای رومی 
را در آن جای دهند. کفش گری اعتراض می کند که در شهر انطاکیه در کنار خانه ی او درخت توتی بوده 

است اما در این شهر چنین نیست. به دستورکسری درخت توتی بر در سرای او می نشانند:

                   یکی شه��ر فرمود نوشی��ن روان         ب���دو ان����درون آب ه�ای روان
                   به ک�ردار انطاکی��ه چ��ون چراغ       پر از گلشن وکاخ و می�دان و باغ2 

بانوگشسب دختر رستم در نبردی، فرخ پسر جاماسب را می کشد. فرزند فرخ به کین خواهی پدر به 
میدان می رود و به دست بانوگشسب اسیر می شود. زال پس از شناختن، او را به جاماسب می بخشد و با 

دادن اسبی آزاد می کند.

                    بدو گفت جاماسب یار من است         همه ساله او دوستدار م��ن است
زینهار است و رو         ک�ه از م��ادر امروز زادی به ن��و3                     کنون مر  ت�و را 

در جنگ دوِم بهمن با خاندان رستم، سپاهیان او به دام ترفند فرامرز گرفتار می آیند، سپاهیان زیادی 
کشته و عده ای اسیر می شوند. فرامرز و زال با اسرا به نیکی رفتار می کنند، زخم مجروحان را می بندند و 

تیمارشان می دارند:

                      اس�یران ک�ه بودن�د از ای�ران سپ�اه          یک�ی را نف�رم���ود ک��ردن تب��اه
                    کسی را که بد خسته داروش کرد       خورش دادش و تن به نیروش کرد4 

1- هزار بیت دقیقی، جلد 213/4.
2- شاهنامه، جلد 6/ 109.

3- بهمن نامه، 248.
4- همان، 237.
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عشق، انگیزه ای برای مهر، مدارا و صلح
یکي از بارزترین نمودهای انساني- عاطفي در حماسه ، عشق است که نشان از حیات و حرکت دارد. 
حیاتي که روایت مکانیکي جنگ و انتقام را به شور زیستن تبدیل مي کند. قهرمان حماسه چهره ي انساني 
خود را در عشق نشان مي دهد. عشق زندگي ساز است. با اولین جرقه ي آن شمشیرها در نیام مي مانند و 
نیزه ها کند مي شوند. دست پهلوانان از حرکت بازمي ماند، بازواني که براي فرود آوردن شمشیر باال رفته 
بودند، براي به سینه فشردن و دربرگرفتن حریف پایین مي آیند و سست مي شوند. عشق درد زیستن را 

مي کاهد و خصومت را به محبت تبدیل مي کند.
در برخي قصه هاي شاهنامه، ازدواج هاي برون قومي، امنیت برقرار مي سازد و صلح و آشتي دو قطب 
عمق  و  نفوذ  است،  حماسه  طبیعت شکل گیري  از  جزیي  عشق  شاهنامه،  در  مي شود.  باعث  را  مخالف 
دارد. حیات مي بخشد و زندگي مي سازد اما در دیگر حماسه ها مثاًل گرشاسب نامه چنین نیست، عشق 
گرشاسب نامه نیز مثل خودش، خشن و بي روح است. جنگ و عشق در آن یکي است. ازدواج سیاوش با 
فرنگیس و جریره، باعث پایداري پیمان صلح و برقراري آشتي بین دو ملت بود، هر چند اهریمنان دژخیم، 
این را برنمي تابیدند. عشق زال به رودابه دختر کابلي، زمینه ساز مهر و دوستي بین ایران و کابل مي شود. 

ازدواج رستم با تهمینه دختر شاه سمنگان دشمني ها را به فراموشي مي سپارد. 

عوامل و موانع مهر، مدارا وآشتی
کین خواهی

بخش عظیم شاهنامه بیان کین خواهی و کین توزی قهرمانان و پهلوانان است. انگیزه ی اصلی جنگ و 
خشونت در داستان های رزمی، کین خواهی است. کین خواهی جزیی از قانون طبیعت و بخشی از حیات 
باید مجازات شود، چون خون ریخته شده بر زمین  و زندگی است. کسی که بی گناهی را کشته است 
نمی ماند. ایران قدیم بر این باور بوده اند و هستند که اگر خویشان مقتولی برای انتقام از بدکاران توفیق 
نیابند خداوند کین او را خواهد گرفت. با این اندیشه و جهان بینی است که بخش حماسی شاهنامه، دامن 

درازتر از سایر بخش ها می شود.
مرگ نابه  هنگام و غریبانه ی سیاوش جنگ طوالنی مدت و ویرانگری را سبب می شود. برای کین خواهی 
خون سیاوش تمام ایران بسیج می گردد. کین او باید گرفته بشود. هرچند بهای آن ویرانی ایران، نابودی 
تخت و تاج و مرگ همگان باشد. کیخسرو، رستم و گودرز و همه پهلوانان و فرماندهان ایرانی، با قاطعیت 
تمام و بی هیچ مالحظه ای جنگ تمام عیاری را علیه تورانیان آغاز می کنند. کین خواهی ایرانیان یک سنت 
و یک قانون است، تخلف از آن را ننگ می شمارند. بهمن پسر اسفندیار با چنین جمالتی در مقابل اعتراض 

بزرگان ایران به کین خواهی او از خاندان رستم، مقدمات جنگ و ویرانی سیستان را فراهم می کند:

                   هر آن کس که او باشد از آب پاک          نیارد سر از گوه��ر اندر مغ��اک
                   به ک���ردار ش��اه فری��دون ب��ود            چو چونین بباشد همای���ون بود
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                   زمین را ز خ��ون باز نشناختن��د         هم��ی باره بر ک�شتگ��ان تاختند
حرص و آز

حرص و آز آدمی را به ورطه ی انجام اعمال وحشتناکی می کشاند، حرص و طمع، چون پرده ای چشم 
خود را می پوشاند و طغیان شهوت و زیاده خواهی جان آدمی را فرامی گیرد و چون خرد با احساس به 
م�غاک می رود، دیگر هیچ نیرویی را ت�وان مقابله با آز نمی ماند. اسب آز، در میدان فراخ شهوت، ی�که تاز 
می چاپد و هر چه و هر چه در مقابلش بایستد در زیر گام های خود له می سازد؛ نه خویشتن می شناسد 
و نه خویشاوند، نه احساس می فهمد نه عاطفه. ایمان و عقیده، انسانیت و شرافت، ترس از ایزد و مکافات 
آن جهانی، در مقابل اژدهای آز و طمع بی بهایند. از این جهت می بینیم که قهرمانان شاهنامه، چنان اسیر 
دیو حرص و آز خود هستند که پدری پسر خود را به کام مرگ می فرستد. برادران، گلوی برادر خویش 
را می برند و پدری از حرص و آز، پسر خود را نمی شناسد و پسری در مقابل پدر و به بهانه ظاهری پیدا 

کردن او، به نبرد می ایستد.

ننگ و نام، ثروت و قدرت 

عالقه به قدرت و ثروت، گشتاسب را تا حد بی خردی رسانده است. وی به هیچ قیمتی حاضر به واگذاری 
تخت و تاج خود به فرزند و جانشین جوان و مقدس خود نیست چرا که خود به سختی و تحمل مشکالت 
فراوان به آن دست یافته است و نمی تواند و نمی خواهد به سادگی از آن بگذرد. عشق او به شهریاری و 
کسب شهرت و قدرت چندان بود که از همان آغاز جوانی با پدر در آویخت و آواره دیار دور شد. دیو شهرت 

و شهوت تمام شخصیت او را بلعیده است:

وز آن کار له��راسب ناش��اد بود1                       که گشتاسب را سر پر از ب��اد بود        
        

گشتاسب شهریار دسیسه و خودپرستی است که ناروا بر تخت اهورایی سلطنت بهدینان جای گرفته 
است و با حرص و ولع تاج و تخت را از لهراسب تحویل می گیرد. پدر پیر به آموزش دین بهی و گستردن 
آیین خدایی در آتشکده ای قناعت می کند و وی به اغوای ُگرزم از نزدیکان خود به پسر بدبین می شود: که 

مبادا خود به تخت و تاج و قدرتش چشم بدوزد، دستور بازداشت پسر را صادر می کند:

                   پ�در زن��ده و پور ج��ویای گ��اه          از این خ�ام تر نیز کاری مخواه... 
                   ببندم چنان کش سزایست و بس         به بندی که  کس را نبستست کس              

نتیجه

شاهنامه ی فردوسی به حقیقت آینه ی تمام نمای فرهنگ و تمدن ایرانی است و اندیشه های ناب انسانی 
و جامعه ی آرمانی در البه الی قّصه های شاهنامه، هر پژوهنده را سرشار می سازد. حکیم فردوسی فقط 
در مقام یک ناظم بی طرف، داستان های کهن را با تمام خوبی ها و بدی هایش به تصویر کشیده است، اما 

1- شاهنامه، جلد 4/ 141.
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در مقام یک مصلح اجتماعی و فرد آزاداندیش ایرانی، هر جا فرصت یافته، ماجرا را به داوری نشسته و از 
نقد و نکوهش پادشاهان ددمنش و پهلوانان آزمند و نا بخرد کوتاه نیامده است. و اهداف بنیادین سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی خود را بیان داشته است. وی طرفدار آرامش اجتماعی و زندگی سرشار از صلح و آشتی و 

داد و نیکی برای همگان است و فریاد می دارد:

                 م���دارا خ��رد را ب���رادر ب���ود       خ�رد بر س�ر دان��ش افس��ر بود 
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دکتر سید عبدالمجید شریف زاده
تولد : 1339 – ساری 

فارغ التحصیل کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران در سال 1368 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

دکترای پژوهش هنر از دانشگاه شاهد 
عضو هیأت علمي رسمي پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگي کشور 
مدیر پژوهشکده ی هنرهاي سنتي سازمان میراث فرهنگي کشور 

عضو شوراي برنامه ریزي درسي هنر دوره ی ابتدایي وزارت آموزش و پرورش 
رئیس کمیته ی صنایع دستي و عضو هیأت علمي جامعه ی مخترعین و مبتکرین ایران 

رئیس شورای تخصصی هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات 
عضو ثابت ورئیس هیأت کارشناسي ارزیابي آثار هنرهاي سنتي سازمان میراث فرهنگي کشور 

عضو کمیسیون folk art سازمان جهاني یونسکو 
مشاور و عضو شورای عالی صنایع دستی ایران 

تدریس در دانشگاه هاي مختلف همچون: دانشگاه هنر، هنر اسالمي تبریز، شهید بهشتي، 
کاشان،  الزهرا )س(،  مرکز آموزش عال��ي شهید باهنر،  مرکز آموزش عالي میراث فرهنگي کشور و 

دانشگاه  علم  و  فرهنگ  
استاد راهنماي بیش از پنجاه رس�اله ی دانشج��ویان دانشگاه هاي هنر 
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شاهنامه نگاری در ایران

چکیده

شاهنامه ی فردوسي یکي از پرمایه ترین و بي نیازترین گنجینه هاي زبان فارسي از نظر در برداشتن لغات 
و اصطالحات ادبي زبان پارسي است و بي شک از این جهت بزرگترین و نخستین کتابي است که پاسدار 

کلمات درست و زیباي زبان دري گردیده و آن ها را با صحت و امانت به دست ما سپرده است. 
ابیات استوار فردوسي در طي سالیان دراز هم چون قلعه هاي آهنین بنیادي لغات زیباي فارسي را به 
مانند مهرویان حصاري در چهار دیوار خود از صدمت دست اندازي ها حراست و نگهداري کرده و با آب 

حیات شعر دري بر شادابي و ظرافت آن ها روزبه روز افزوده است. 
در این مقاله به بررسی تعدادی از نسخه های مصور شاهنامه  پرداخته می شود. یکی از مشهورترین این 
نسخه ها که متأسفانه کمتر شناخته شده شاهنامه ی »کاما« است. شاهنامه ی کاما توسط یک مؤسسه ی 
شرق شناسی به نام مؤسسه ی شرق شناسی کاما در هندوستان نگهداری می شده است و در اولین بزرگداشت 
فردوسی بعد از انقالب، چند تصویر از آن در ایران در معرض نمایش گذاشته شد. نسخه دیگر مربوط به 
زمان ایلخانان است، با نام شاهنامه ی »مستوفی« )دموت( که به نام دالل خود دموت معروف گشته است. 
اوراق آن به طور جداگانه در نقاط مختلف دنیا به فروش رفت و اکنون زینت بخش موزه های جهان است.

بعد از آن به بررسی نسخه ای موجود در موزه ی ایران باستان )موزه ی ملی( با نام شاهنامه »بایسنقری« 
خواهیم پرداخت.

کلید واژه: شاهنامه، شاهنامه ی کاما، شاهنامه ی مستوفی )دموت(، شاهنامه ی بایسنقری 

شاهنامه
                    به نام خداوند خورشی�د و م��اه          که دل را به نامش خ��رد داد راه
                     خ�داون�د هست�ی و ه�م راست�ی        نخ�واه�د ز ت�و ک�ّژی و ک�استی 

در موزه ها و مجموعه های دنیا، نسخ شاهنامه ی فردوسی از نظر کمیت و کیفیت هنری از جمله ُدّرهایی 
است گران بها که بر تارک هنر و خصوصاً نسخ خطی ایران می درخشد. نسخی که بارزترین تجلیات ذوق 

و هنر و فرهنگ ایرانی اسالمی است.
در بررسي و تعمق در این اثر بي نظیر به این نتیجه مي رسیم که جنبه هاي اخالقي و انساني بسیار 



71  دکتر سید عبدالمجید شریف زاده

گرانقدر و پرارجي در شاهنامه مشاهده مي شود و سراینده ی تواناي آن در هر فرصت که امکان داشته
سودمند  و  برجسته  راهنمایي هاي  و  اخالقي  کلي  اصول  اگر  اما  است.  کرده  گوشزد  را  آن  از  گوشه اي 

شاهنامه را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم در آن چهار اصل بر سایر اصول برتري دارند.

1- تشویق به دانش اندوزي و کسب هنر
توان��ا ب��ود ه��ر که دان��ا ب��ود          ز دان������ش دل پیر برنا بود...                    
                   ه�ن�ر ب�ای��د و گ�وه��ر نام��دار        خ�رد ی�ار و فرهنگش آموزگار... 

2- نیکوکاري، دادگري و فرار از بدي ها
نباشد همی نیک و ب��د پای��دار         هم��ان به که نیکی بود یادگار...                    

                    جز از نیک نام�ی و فرهنگ و داد         ز رف�ت�ار گیت�ی م�گی�ری�د ی�اد...  

3- راست گویی و درست کاري
                    به هر کار در پیشه کن راست��ی         چو خواهی که نگزایدت کاست�ی
                     سخن هر چه پرسم همه راست گوی          بکژی مکن رای و چاره مج�وی...
                   درشتی ز کس نشنوی نرم  گ�وی        سخ�ن ت�ا توان�ی ب�ه آزرم گوی... 

4- تشویق به شادي و خوشي به جهت بي وفایي روزگار
                    نه روز ب��زرگی ن����ه روز نی��از        بماند هم��ی بر کس���ی بر دراز

                    زمان�ه زمان�ی است چون بنگری       ب�دی�ن مای�ه ب�ا او م�ک�ن داوری1 

یکي از هدف هاي عالي فردوسي در نظم شاهنامه حفظ زبان فارسی و ملیت و نوسازي ایران کهن بود. واضح تر 
بگویم هدف فردوسي از ساختن شاهنامه در اصل احیاء تاریخ و سرگذشت پرافتخار دیرین ایران زمین و در 
ضمن ساختن ایراني تازه و نو بود که مظهر آزادي و آزادگي و داراي صفات جوانمردي و مردانگي و در عین حال، 

صاحب زور و قدرت حفظ مملکت و جلوگیري از تجاوز و زورگویي دشمنان این آب  و خاک باشد.2 
شاهنامه نشانگر آمیختگي پیچیده و برجسته اي است از افسانه و تاریخ و تا اندازه اي جدایي افکندن 
میان این دو، مسئله اي است دشوار. در بسیاري از موارد، این کار براي دانشمندان و محققاني که یک هزار 
سال پس از فردوسي زندگي مي کردند ممکن نیست و آن چه مي توانستند انجام دهند این بود که به جاي 

حل مسائل طرح شده در شاهنامه فقط به بحث درباره ی آن ها بپردازند.3  
شاهنامه در کل یک اثر بزرگ و زیباي حماسي است که فردوسي با بهره برداري از حماسه ها، اسطوره هاي 

اوستایي، متون پهلوي و شاید هم، سینه هاي حافظ مردم این سرزمین، ساخته و پرداخته است.
عناصر تصویري شاهنامه، همه از طبیعت گرفته شده و هیچ نشاني از چیزهاي قراردادي از قبیل علوم 

1- صالحی، 2535، 8 و 9.
2-  همایی، 1355، 2535، 41.

3- کانوس کرده، 1355، 2535، 151.
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و فلسفه در آن نیست و از تشبیهات حروفي که رایج ترین تشبیهات عصر اوست در شعرش خبري نیست 
و او گویا با ذهن باز و اشراف کامل خویش دریافته بوده است که توجه به امور قراردادي � که حالت ثابت 

و پایداري ندارند � ارزش و دوام تصویرها را از میان مي برد.1  

قدیمي ترین نسخه ی شاهنامه 
فردوسي در سال 400 هجري از تحریر نهایي شاهنامه فارغ شد. ولي قدیمي ترین نسخه ی خطي موجود 
شناخته شده از آن کتاب، متعلق است به سال 675 ه� .ق، که اگر احتمال خدشه اي در تاریخ کتابت 
آن نرود و همه ی اوراقش یک دست دانسته شود، نسخه اي است که حدود 275 سال پس از تصنیف 
اثر، کتابت شده است. ناچار احتمال تصرفات و تحریفات هم در آن مي رود. این نسخه اکنون در موزه ی 
بریتانیا نگاهداري مي شود. چند ورقش به خط نستعلیق گونه است و بقیه به خط نسخ شش ستوني کتابت 
شده است. ظاهراً کتابت منظومه هاي مفصل و طوالني در شش یا چهار ستون به منظور آنکه از قطر و 
ضخامت نسخه کاسته شود همیشه مرسوم بوده است. به طور مثال نسخه ی دواوین ده گانه مورخ 699 ه� .ق در 
مجموعه ی چستربیتي )دوبان( چهار ستوني و نسخه ی دواوین سته مورخ 713 ه� .ق متعلق به کتابخانه ی 

دیوان هند )لندن( شش ستوني است. 
نسخه هاي خطي شاهنامه بسیار است، اعم از تاریخ دار و بي تاریخ. تعداد نسخه هاي تاریخ دار تا قرن 
دوازدهم و معرفی شده در فهرست ها نزدیک به سیصد نسخه است. به همین مقدار هم نسخه هایی است 

که تاریخ ندارد.2  

شاهنامه ی کاما
»شاهنامه ی کاما« یکی از قدیمی ترین نسخ شاهنامه است که تاکنون شناسایی شده و مربوط به دوره ی 

سلجوقیان است. اولین بار این کتاب توسط مرحوم غروی طی مقاله ای 
در سال 1352 در مجله ی » هنر و مردم« معرفی می شود که بنابر نظر 

مرحوم مینوی این شاهنامه مربوط به دوره ی سلجوقی است.
شرق شناسی  مؤسسه ی  از  اینجانب  مکرر  پی گیری های  براساس   
این  از  ردپایی  یافتن  برای  فراوانی  جست وجوهای  بمبئی،  در  کاما 
کتاب  هیچ  در  متأسفانه  اما  شد؛  انجام  ایران  تاریخی  ارزشمند  اثر 
اگر  و  نیست  موجود  اطالعاتی  شاهنامه  این  درباره ی  منبعی  هیچ  و 
شاهنامه  این  نگهداری  محل  درباره ی  کوتاه  اشاره ای  تنها  باشد  هم 
به دست می دهد. ظاهراً این شاهنامه در مؤسسه ی کاما در شهر بمبئی 
نگهداری می شده است که با توجه به استعالم شخصی، مؤسسه مدعی 
است که شاهنامه به فردی ناشناس فروخته شده و دیگر در اختیار آن 
مؤسسه نیست و متأسفانه امکان تحقیق در خصوص آن را از دست 
دادیم. اما آن چه مورد پژوهش قرار گرفت، براساس چند تصویر منحصر 

1- شفیعی کدکنی، 1372، 456.
2- افشار، هنر و مردم دوره 14، ص 17-45.

تصویر1- پادشاهی ساسانیان
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به  فرد است که در کتاب »معرفی نسخه های شاهنامه فردوسی« چاپ شده و مورد استفاده ی این مقاله قرار 
گرفته است. قطع این کتاب 29×23 سانتی متر است. تعداد کل ورق های آن 309 و تعداد تصاویرش 45 است.1  
این کتاب را با بدترین وجه صحافی کرده اند؛ یعنی با بی دقتی خاص وصله کاری و سپس ته کتاب را 
سوراخ و با نخ های زخیِم ریسمانی دوخته اند. در نتیجه حتی ورق شماری آن در صورتی که با بی دقتی 
و شتاب صورت می گرفت بدان لطمه می زد و از این رو الزم بود که هرچه زودتر کتاب از بند نامطلوب 
این صحافی ناشیانه رهایی یابد. هنگام صحافی، کتاب را با درهم ریختگی کامل مرتب ساخته اند و حتی 
در  و  است  پادشاهان  پادشاهی  و سال  فهرست مطالب  از  آن قسمتی  اول کتاب که در یک روی  ورق 

روی دیگر آغاز کتاب، یعنی گفتار اندر ستایش خرد است که برعکس 
آنکه  جای  به  موجود  وضع  در  کتاب  اول  صفحه ی  و  شده  چسبانده 
حاوی بخشی از فهرست باشد، حاوی گفتار اندر ستایش خرد است و 
صفحه ی دوم گفتار اندر نعت محمد )ص( آورده شده و در صفحه ی 
پنج و شش داستان دقیقی شاعر، در ستایش سلطان محمود است و 
نخستین عنوان اصلی کتاب در ترتیب فعلی، پادشاهی هوشنگ است. 
نظم کتاب را در هنگام صحافی اخیر به هم زده اند زیرا در بسیاری از 
صفحات، اثر رنگی عنوان های صفحه ی مقابل هست. در صورتی که در 
وضع فعلی، تصویر و عنوان که به مرکب سرخ نوشته شده، نخستین 
نمایشگر دربار سلطان محمود  تصویر کتاب در صفحه ششم فعلی و 
است و آخرین تصویر مربوط است به اسکندر و دارا که البته جای آن 

در کتاب نیست.2  

اشعار آغاز کتاب با توجه به نمونه، چنین خوانده می شود:
آغاز کتاب

کزین برتر اندیشه بر نگ�ذرد                   خداوند نام و خداوند جای                         به نام خداوند جان و خرد              
                                              خداوند روزی ده رهنم�ای

خداوند کیوان و گردان سپهر           فروزنده ماه و ناهید و مهر           ز نام و نشان و گمان برتر است        
                                                   نگارنده بر شده گوهر اس�ت

به بینن�دگان آفرینن��ده را            نه بینی مرنجان دو بیننده را          نیابد ب��دو نیز اندیش��ه راه   
                                              که او برتر از نام و از جایگ�اه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد                    نی��ابد بدو راه ج�ان و خ��رد                     خرد را و جان را همی سنجد او     
                                                       در  اندیشه سخت کی گنجد او...

1- شریف زاده، 1375، 77.
2- غروی، 1352، 41 و 42.

تصویر 2 � آغاز کتاب، گفتار اندر 
ستایش خرد
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    گفتار اندر ستایش خرد  
کنون ای خردمند وصف خرد                     بدین جایگاه گفتن ان�در خورد                ب�گ�و ت�ا چه داری بیار از خرد           

                                                                    که گوش نیوشنده زو بر خورد  
  

 خرد بهتر از هرچه ایزدت داد                     ستایش خرد را به از راه داد            خرد افسر شهریاران ب��ود       
                                                  خرد زی�ور نام���داران بود 

خرد زنده جاودانی شناس                    خرد مایه زندگان�ی شن�اس              خرد رهنمای و خرد دلگشای       
                                                                              خرد دست گیرد به هر د و سرای 

ازو  شادمانی و زیت  غمیست                       ازویت فزونی وزویت کمی است               خرد رهنمای و خرد دلگشای           
                                                                    خرد دست گیرد به هر دو سرای1 

هیچ گونه مهر یا امضاء یا یادداشتی در خود کتاب نیست، اما در روی 
یک قطعه کاغذ نازک کوچک این یادداشت ها نوشته شده است:

  Shah-nameh belonging to Mr.Peshtonjee Dastur of Bulsar
که ماشین شده و سپس با مداد جوهری نوشته شده است:

   Said to beoldeest – copy                                               

بنا به تشخیص و نظر استاد مینوی: این شاهنامه بدون تاریخ به عصر پیش از نفوذ مغول در نقاشی 
ایران تعلق دارد.

مغوالن در سال 617 ه� .ق به ایران حمله کردند و اگر این اثر در سال های آخر قرن ششم یا اوایل قرن 
هفتم صورت پذیر نشده باشد به هر حال پیش از سال 650 ه� .ق یعنی در همان س�ال های ترک تازی مغوالن 
ساخته و پرداخته شده و از شاهنامه ی موزه ی بریتانیا قدیمی تر است. پس از تنظیم مجدد محتوای کتاب 
و بررسی و تطبیق آن با شاهنامه ای کامل می توان گفت که این شاهنامه چقدر افتاد گی دارد و این افتاده ها 

در کجاها هستند.2  

1- فردوسی، 1382،  1 و 2.
2- غروی، هنر و مردم، دوره 12، ش 135، 1352، 44.

تصویر 3 � برگی از شاهنامه 
نسخه ی کاما
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اگر چهره پردازی، رنگ گذاری و ترکیب بندی این نگاره 
عیار«  »سمک  مثل  دوره  این  نگارگری  نمونه های  با  را 
که  بگوییم  می توانیم  کنیم  مقایسه  گلشاه«  و  و»ورقه 
نظر  از  و  قدیمی تر  دیگر  نمونه ی  دو  از  کاما  شاهنامه ی 

ترکیب بندی ساده و ابتدایی تر است.

                                                       

همه تنش پر زخم شمشیر بود       ک��ه فرزند شیران بدو شیر   بود        سرانجام  بر دست شاه اردشیر      
گ����رفتار شد نام������دار دلیر

ب�ر بهم��ن آوردش از رزمگ��اه       بدو کرد کین دار چندی نگ��اه    چو دیدش ندادش بجان زینهار                                                                   
                                            بف�رم��ود داری زدن شه��ریار

 
فرام��رز را زن��ده بر دار ک���رد       تن پیلوارش نگ���ونس�ار ک��رد            از آن پس بفرمود شاه اردشی�ر

                                           که کشتن����د او را به باران تیر

گرامی پشوتن که دستور ب��ود       زکشتن دلش سخت رنجور ب�ود    بپیش جهاندار بر پای خاس���ت
                               چنین گفت کای خسرو داد  و راست1  

در مقایسه ی تصویری؛ اگر داستان بهرام و آزاده در »شاهنامه کاما«                                                   
دارد  وجود  داستان  این  از  که  سفالی  نمونه های  با  کنیم  مقایسه  را 
می بینیم که شیوه ی کار و ترکیب بندی یکی است. بهرام و آزاده سوار 
بر شتر و در کنار هم هستند. بهرام رو به سمت چپ و آزاده به پشت 
او و رو به سمت راست است. این نگاره به طور مستطیل باریک در بین 
اشعار است، دارای ترکیب بندی ساده و ابتدایی می باشد. پس زمینه ی 
نمونه ی سفالی،  هر چند  است.  تزیین شده  کوه ها  و  با صخره ها  کار 
دارای ترکیب بندی محکم تر و رنگ گذاری قوی تر، با پس زمینه متنوع 

و زیباتر است.

تصویر4 � پادشاهی اردشیر )بهمن(، بر دار کردن 
فرامرز، شاهنامه ی کاما

تصویر 5 � بهرام گور و آزاده، ری، 
سده ی هفتم ه� . ق

1- فردوسی، 1385، 800 .

پادشاهی اردشیر
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داستان بهرام با کنیزک چنگ زن در شکار
........................

به روز شکارش هی��ون خواست�ی     که پشت��ش به دیبا بی��اراست���ی      فرو هشته زوچار ب��ودی رکی�ب          
                                           همی تاخت��ی در ف��راز و نشیب

رکیبش دو سیمین دو زرین ب��دی     همان بر یکی گوه�ر آگی��ن بدی     همان  زیر ترکش کمان مهره داش�ت         
                                           دالور ز هر دانشی به�ره داش��ت

 به پیش اندرآمدش آه��ودو جفت     جوان مرد خندان به آزاده گف���ت       که ای ماه چون من کم�ان  را ب��زه          
                                           ب��ر  آرم به ش��ست  اندر آرم گره 

........................
چنین گفت شه چون شک�ار  افکنم       ازینسان که دیدی ه�� زار افکن���م        کنی��زک ب��دو گفت اهری��من��ی           

                                           وگرن��ی ب��دینسان کجا افکن��ی
بزد دس��ت به��رام و او را ز زین      نگ��ونسار ب�ر زد به روی زمی�ن1  

در نگاره ی کشتی گرفتن بهرام گور حدود 10 صورت وجود دارد که تمام 
ترکیب بندی با صورت های آدم ها و هیکل آن ها پر شده و هیچ چیز دیگری 
در تصویر وجود ندارد. شنگل نشسته بر تخت و اشخاص در اطراف او قرار 
گرفته اند و در جلو، بهرام در حال کشتی گرفتن است. ترکیب بندی در این 

کار ساده و ابتدایی است. 

تصویر 7 � کشتی گرفتن بهرام گور در بارگاه 
شنگل و هنر نمودن

1- فردوسی، 861 و 862 .

تصویر 6 � داستان بهرام با کنیزک 
چنگ زن در شکار
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کشتی گرفتن بهرام گور در بارگاه شنگل و هنر نمودن
....................

                  ... برفتند شایست�ه م����ردان ک��ار        ببستن�دش��ان ب�ر می�ان ه�ا ازار
همی زور ک�رد آن بر این، این بر آن    گ��رازان و پیچان دو م�رد جوان     چ��و برداشت به��رام ج��ام بلور         

                                            به مغزش نبید اندر افکن��د شور

 بشنگل چنین گفت کای شهریار    بف�رم��ای ت��ا م��ن ببن��دم ازار   چو با زورمن��دان بکشت��ی شوم         
                                           نه ان��در خرابی و مست��ی ش�وم 

....................
گمان بردن شنگل بر بهرام و باز داشتن او را از ایران

....................
ک��ه فر کیان داری و زور شی��ر           برادر تویی ش��اه را ب��ی گم��ان     بدین کوشش و زور و تیر و کمان 

                                            نب��اش��ی م��گر نام��دار دلی��ر

بدو گفت بهرام کای شاه هن���د     فرستادگان را مک��ن نام سن��د   نه از تخم��ه یزدگ��ردم نه ش�اه                   
                                            ب��رادرش خوانی��م باشدگن���اه1  

در نگاره ی بر تخت نشستن بهرام،  بهرام در وسط کار بر روی تختی نشسته و ستون های باالی تخت نمایان 
است. در سمت راست او شخصی با ریش بلند نشسته که از نظر چهره پردازی متأثر از چهره های عربی یا نژاد 
سامی در مکتب بغداد است که نشان دهنده ی تأثیرپذیری از نگارگری پیش از خود است و به همین دلیل 
می توان دلیل دیگری باشد بر مقدم بودن این شاهنامه نسبت به نمونه های دیگر تصویرگری در ادبیات 
دوره ی سلجوقی چون »ورقه و گلشاه« یا »سمک عیار« که کامالً تأثیرات مکتب بغداد از آن زدوده شده است.

1- فردوسی، 1382، 808 .

تصویر 9� مجلس بار عام داریوش، تخت جمشیدتصویر 8 � برتخت نشستن بهرام چوبینه، نسخه کاما
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در سمت چپ تصویر کسی در مقابل بهرام دستش را بلند کرده و ظاهراً مشغول دادن گزارش است، 
که ما را به یاد صحنه ی گزارش دادن تخت جمشید می اندازد. داریوش بر تخت نشسته و یک نفر از قوم 

ماد در مقابلش گزارش می دهد. بهرام یک عصا در دست دارد که نشانه ی پادشاهی بود. 

برتخت نشستن بهرام چوبینه
......................

درفشان شد اختر به چ�رخ ان�درون         چو آواز دارنده ی پاس خاس�ت               قلم جست بهرام و قرطاس خواست
بیام��د دبی���ر خردمن�د و راد        دوات و قلم پیش دانا نه���اد    بدو گف��ت ع�ه��دی ز ایرانیان

                                               بباید نوشت��ن بری��ن پرنیان    
          ......................                                                     

نشست از بر تخت به��رام شاه          بس�ر بر نه�اد آن کیان�ی کاله          دبیرش ب�یاورد عه��د کی��ان                 
                                              نوشت��ه ب�ر آن پر بها پرنیان     

گواهی نوشتند یک یک مه�ان        که بهرام شد شهریار جه��ان            .......................... 1 

به طور کلی می توان خصوصیات تصویرگری »شاهنامه ی کاما« را به این شکل خالصه کرد:

ویژگی های مشترک
1� صورت سازی براساس چهره های نژاد زرد پوست یعنی با صورت های مدور، ابروهای کمانی و چشم های بادامی.

2� فاقد هاله ی طالیی )تقدس( در پشت سر می باشد.
و  است  شده  استفاده  سیاه  و  آبی  سبز،  قرمز،  رنگ های  از  رنگ،  تنوع  و  رنگ ها  از  استفاده  نظر  از   �3
همین طور بهره گیری از نقوش بر روی لباس ها، با نقش هایی از گل ها و نقوش هندسی تزئین شده است در 
حالی که در دوره ی قبل یعنی مکتب بغداد لباس ها با چین و چروک متأثر از مکتب بیزانسی )مسیحی( 
در  رایج  )قطعه بندی های  پالن بندی  بدون  و  ساده  بسیار  کلی،  ترکیب بندی  نظر  از  اینکه  ضمن  است. 
تصویرگری نگارگری های بعدی( می باشد. در عین اینکه همچون سایر تصاویر نگارگری فاقد پرسپکتیو 
است. قلم گیری موجود در این آثار هنوز به  ویژگی های خاص دوره های بعد که دارای شیوه های تند و کند 

)نازکی و کلفتی خطوط( می باشد؛ نرسیده است.
در دوره های قبل خصوصاً در مکتب بغداد پس زمینه ی اثر فاقد رنگ گذاری است و از رنگ کاغذ استفاده 
شده است در حالی که در دوره ی سلجوقی، اثر، رنگ گذاری می شود. در »شاهنامه کاما« رنگ آمیزی به 
این صورت است که ابتدا پس زمینه ی کار رنگ گذاری شده اما ترکیب بندی هنوز پیچیدگی های دوره های 
به  هنوز  آن ها  روی  بر  هم  لباس ها  تزئینات  و  است  نکرده  پیدا  سلجوقی  دوره  اواخر  در  حتی  را  بعد 

ترکیب بندی هایی با جزئیات فراوان تر در اشکال و تنوع بیشتر در رنگ ها نرسیده است.
در حالی که صورت های نژاد زرد با هاله های طالیی پشت سر آن ها دیده می شود )که شاید تأثیر از 
هنر بیزانسی هم بتوان تلقی کرد(. البته گفته می شود که هنر بیزانس هم متأثر از نقاشی های مانوی است. 
در مکتب سلجوقی، نقش ها و تزئینات بر روی متن رنگ آمیزی شده پدیدار گشته اند. بدین صورت که 

1- فردوسی،  1045.
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ابتدا صفحه ی اصلی و سپس نقوش و نگاره ها را رنگ آمیزی می کردند. این رنگ معموالً سرخ بوده است 
که زمینه را با آن می پوشاندند. در نسخه های خطی، این نقاشی ها مستقیماً بر روی صفحه ی کتاب انجام 
می گرفت و از چین و چروک در لباس ها به شیوه های نقاشی مسیحی، رایج در مکتب عباسی، خبری 

نیست و لباس ها را با ُگل و گیاه و نقوشی به سبک اسلیمی تزئین می کردند.1  
بعد از دوره ی سلجوقی نمونه ی شاخص دیگری را که تنها یک برگ از آن در ایران است مورد بررسی 

قرار می دهیم.
شاهنامه ی مستوفی ) دموت (

بهترین نشانه ی رشد نقاشی در دوره ی ایلخانان شاهنامه ای است که به نام دموت2 معروف است. دموت 
که یک کتاب فروش بود، شاهنامه ای را که در نیمه ی قرن چهاردهم میالدی نوشته و نقاشی شده بود 
نقاط  به طور جداگانه در  را  اوراق آن  به فروش برساند،  را یکجا  این کتاب  می خرد ولی چون نمی تواند 

مختلف دنیا به فروش می رساند.3  
اما نکته ی مهم این است که بدانیم این شاهنامه در چه زمانی گردآوری، استنساخ و مصورسازی شده 
است و این امر مهم توسط چه کسی صورت پذیرفته که متأسفانه امروز، این شاهنامه، که شاهکاری از 
هنر ایرانی است به نام یک دالل که آن را پاره پاره ساخته و به حراج گذاشته، معرفی می شود و یا نام های 
دیگری چون شاهنامه ابوسعیدی و یا شاهنامه ی بزرگ ایلخانی بر آن گذاشته شده است . بنا بر اسناد و 
شواهد تاریخی، کسی که در این دوره اقدام به گردآوری و مقابله ی نسخ متعدد شاهنامه می نماید تا متنی 

قابل اعتماد ارائه دهد، حمداهلل مستوفی است. 
از احوال حمداهلل مستوفی جز همان مختصری که خود او در آثارش به طور پراکنده به دست داده و 
بعضی اشارات و مطالب جزئِی دیگری که در آثار نویسندگان متأخر آمده است، اطالع بیشتری در دست 
نیست. بخشی از این اطالعات را ابتدا مستشرقین اروپایی جمع آوری و منتشر کردند که مدت ها مورد 
استناد محققان بود. سپس محمد دبیرسیاقی در مقدمه ی بخش جغرافیایی »نزهت القلوب« و عبدالحسین 
نوایی در مقدمه ی »تاریخ گزیده« و »وارد«4  در رساله ی خود مطالب دیگری بدان افزودند. در اینجا برای 
احتراز از تکرار، از ذکر آن مطالب به صورت مشروح خودداری کرده، و فقط به آوردن چند نکته بر اساس 

منابعی که در دسترس بود، بسنده می شود:
حمداهلل بن تاج الدین ابی بکر بن]ا[حمد بن نصر مستوفی که نام او را »ُحمد« هم ذکر کرده اند، از مردم 
قزوین و ساکن آنجا بود. از سال تولد او اطالع دقیقی در دست نیست، مگر اشاره هایی که وی در کتاب 
»ظفرنامه« به سن خود کرده است. بنا بر اشاره ی مؤلف، او تألیف »ظفرنامه« را در چهل سالگی آغاز کرد 
و این کار پانزده سال طول کشید و در سال 735 ه� .ق به پایان رسید، یعنی متولد حدود سال 680 
هجری بوده است. وی دارای پسری به نام زین الدین و سه برادر به  نام های زین الدین محمد، امین الدین 

نصراهلل و فخرالدین فتح اهلل بود. 
در مورد پدر وجد اعالیش، امین الدین نصر، و نیز دو پسر عمویش به نام های خواجه سعدالدین مظفر و 

1- شریف زاده، 1375، 78.
Demotte -2

3- دوری، 1367، 34.
ward -4
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خواجه فخرالدین محمد اشاراتی کرده و در »تاریخ گزیده« شرح مبسوطی درباره ی اصل و مبدأ خانواده ی 
یعنی  به »عمل پیشگی«  اجدادش  و  آبا  و  بستگان  از  بعضی  داده است. مستوفی همانند  به دست  خود 
خدمات دیوانی اشتغال داشت. ظاهراً به وساطت برادرش زین الدین محمد در دستگاه خواجه رشیدالدین 
فضل اهلل، دانشمند و تاریخ نویس مشهور و مؤلف »جامع التواریخ« و وزیر غازان خان و الجایتو، و سپس در 
دستگاه غیاث الدین محمد پسر رشیدالدین و وزیر ابوسعید بهادرخان خدمت می کرد و به محافل علمی و 
ادبی آنان نیز راه داشت و مورد حمایت این دو وزیر بود. در دوران خدمت چند بار »جامع الحساب ممالک« 
را نوشت و مدتی در بغداد سمت »تقدیر اموال« را به عهده داشت. در سال 711 ه� .ق پیشکاری »تومان 
قزوین، ابهر، زنجان و طارمین« به وی واگذار گردید. علی الظاهر در تمام مدت عمر از گزند طوفان حوادث 
و کشت و کشتارهایی که در دربار خوانین آن دوره رایج بود و قتل خواجه رشیدالدین فضل اهلل که یکی 
از مظاهر تأسف بار آن است؛ در امان مانده بوده است. در مورد تاریخ وفات او سندی در دست نیست، مگر 
اشاره ای که پسرش در آغاز »ذیل تاریخ گزیده« به مرگ او کرده است. این اشاره ی کوتاه که تا به حال 
مورد استناد بسیاری از محققان قرار گرفته، از دو نظر حائز اهمیت است، یکی آنکه روشن می کند که 
آخرین کار حمداهلل مستوفی »نزهت القلوب« نبوده، بلکه »ذیلی« است که وی بر »ظفرنامه« نوشته و در 
آن اخبار تاریخی را از سال 736 تا پایان 744 ه� .ق آورده و نیز اطالعات قابل توجهی درباره ی زندگی 
خودش به دست داده است و دیگر آنکه وفات حمداهلل به هر حال بعد از سال 744 ه� .ق اتفاق افتاده است. 
متأسفانه این اشاره ی زین الدین موجب شبهه هایی نیز بوده است، از جمله ایرج افشار در »یادداشتی« 
که بر »ذیل تاریخ گزیده« نوشته است، سال ختم »تاریخ گزیده« را به استناد همین اشاره سال 744 
ه� .ق می داند و می نویسد: »تاریخ گزیده حاوی اخبار تا سال 744 ه� .ق است و... زین الدین در آوردن 
اخبار سال های 742 و 743 ه� .ق همان مطالب پدرش را به اختصار آورده و پس از آن به وقایعی پرداخته 
است که خود به رشته ی تألیف کشیده است.« ظاهراً چه در اشاره ی زین الدین به »تاریخ گزیده« و چه 
در »یادداشت« ایرج افشار باید همین »ذیل« حمداهلل مستوفی مدنظر بوده باشد و نه »تاریخ گزیده«، 
کما اینکه مرحوم سعید نفیسی در مورد تاریخ خاتمه ی تألیف »نزهت القلوب« بدون ذکر منبع و سندی 
نوشته است: »مستوفی در سال  745 ه� .ق مشغول تألیف »نزهت القلوب« بوده است.« احتماالً منظور 
او نیز همین »ذیل ظفرنامه« بوده است. هرچند عزیزاهلل بیات به صراحت به چنین »ذیلی« اشاره کرده 
و نوشته است: »در بعضی از نسخه های »تاریخ گزیده« ذیل هایی دیده می شود؛ از جمله ذیلی که خود 
حمداهلل مستوفی نوشته و شرح حوادث تاریخی را تا سال 745 ه� .ق )1344 میالدی( رسانیده است«، 
ولی وی روشن نکرده است در کدام نسخه و یا نسخی چنین »ذیلی« و یا کدام ذیل های دیگری آمده 
است. همچنین رکن الدین همایون فّرخ که چاپ حروفی بخشی از متن این ذیل را از روی یک نسخه ی 
خطی »تاریخ گزیده« منتشر کرده، آن را به عنوان بخشی از »تاریخ گزیده« تصور نموده و مؤلف آن را 
حمداهلل مستوفی می داند. وی در خصوص این نسخه ی خطی متأسفانه توضیح کافی و دقیقی نداده است.

حمداهلل مستوفی با تألیف کتب متعددی چون تاریخ گزیده و ظفرنامه و نزهت القلوب، در میان ادبا و 
مورخین شناخته شده است و متأسفانه کسی به این نکته توجه ننمود که این دانشمند و ادیب دوره ی 
ایلخانی پیش از پرداختن به تألیف و سرودن ظفرنامه چه کار عظیمی را انجام داده است و همین اقدام او 

در گردآوری متنی صحیح از شاهنامه، مبدأ تهیه ی نسخه ی مصور شاهنامه گردید.
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از  تقلید  به  و  قالب مثنوی  این »تاریخ منظوم« که در  اثر مهم حمداهلل مستوفی »ظفرنامه«  است. 
شاهنامه ی فردوسی در بحر متقارب سروده شده در سال 735 هجری به پایان رسیده و شامل 75000 
بیت است. نسخه ناموری که عکس آن توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و آکادمی علوم اتریش با 
6000 بیت از »شاهنامه«، نسخ متعددی از آن را دیده و مقابله کرده بود و این اشتغال ادبی، اولین کار 

عملی او بوده است و آخرین کارش »ذیلی« می باشد که بر »ظفرنامه« نوشته است.

با توجه به اینکه حمداهلل مستوفی قبل از سرودن ظفرنامه اقدام به گردآوردی و مقابله شاهنامه فردوسی 
نموده است بنا بر این زمان تدوین نسخه ی نهایی آن مربوط به حدود سال 720 ه� . ق است که احتماالً 
در همین ایام دستور استنساخ و مصور سازی آن در مرکز بزرگ فرهنگی این تاریخ یعنی ربع رشیدی داده شده 
که مربوط به دوره ابوسعید بهادرخان است . بنابراین زمان تهیه ی این کتاب بین سال های 720 تا 730 

ه� .ق می باشد.

 

همچنین مستوفی در مقدمه ی ظفرنامه پس از بیان علت »شرف« آدمی بر سایر مخلوقات »چو ما راست 
تشریف عقل و سخن« در بیان رابطه »عقل« و »سخن« به تفاوت نظم و نثر پرداخته، سپس علت روی آوردن 

خود را به شعر و شاعری چنین بیان کرده و چگونگی بهره مندی از شاهنامه فردوسی را اشاره می نماید:

تصویر 13 � برگی از ظفرنامه، حاشیه دور شاهنامه تصویر 12 � برگی از ظفرنامه ، حاشیه دور شاهنامه

تصویر 11 � برگی از ظفرنامه، حاشیه دور شاهنامه تصویر 10 � برگی از ظفرنامه، حاشیه دور شاهنامه
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نمودی تأمل ز هر ف�ص�ل و باب                    بدی میل ط�بع�م بس�وی کت�اب         
شهنامه شد بهره من��د          ندیدم بر آن گونه شع�ری بلند...                    چنین تا ز
                   چه بحری؟  پر از پاک دّرخوشاب         ش����ده از روان�����ی او آب آب
بی شمار                    و لیک�ن تب�ه گشت��ه از روزگ�ار         چ�و تخلیط رفت��ه درو 
                   ز س�هو ن���ویسن�دگان سر به سر         شده ک��ار آن نامه زیر و زب��ر . . .
                   ]وز[ آن نسخ ها اندرین روزگ��ار         کم�ا بی�ش پنجاه دیدم شمار . . .
                   م�رّوت ن�دیدم ک��ه آن داس�تان         کژی یابد از جهل ناراست���ان . . .
                   بس��ی دفت�ر ش�اه�نامه ب��ک�ف         گرفتم زدانش چو ّدر از ص���دف
                   برون آوریدم ی�ک��ی زان می��ان          وزو شد سخن ها لطی�ف و عی�ان
                   به شش بار بیور سخ��ن شد پدید         که در اول آن بر سخن گسترید
                   درین کار شش سال گشت  اسپری         ک�ه دّری ش�د آن پ�اک دّر دری
                   چو گشت از مقابل سخن ها تمام          به تجدی�د ش�د نظ�م آن با نظام
در آن تازه شد بار رتب��ت ورا . . .                    کشیدی��م در سل�ک کتب��ت ورا         
که از من برافروخت آن بوست�ان . . .                     بدیدن�د یک بارگ��ی دوست��ان         
                   مرا هر یکی گفت چون کردگ��ار         ت�را داد هم�ت چنی��ن کامک��ار
                   در علم تاریخ ازی�ن خوش سخن         س�زد گرکن��ی تازه ک��ار که��ن
                   ب�ه ن�ظ���م آوری ن�ام��ه نام�دار         بم�ان�ی بگیت�ی یک�ی یادگ�ار ...

آنچه نخست از این ابیات روشن می شود این است که اولین کار ادبی و علمی مستوفی، آن طور که 
تاکنون شهرت یافته است، »تاریخ گزیده« یا »ظفرنامه« نبوده بلکه همان طور که در آغاز سخن بیان شد، 
تهیه یک نسخه ی قابل اعتماد و مضبوط از »شاهنامه« فردوسی بوده است. در پس این کار ارزنده بود که 
مستوفی، هرچند خود را شاعری هم سنگ فردوسی نمی داند، سرانجام بر اثر اصرار و تشویق دوستان و هم 
به این خاطر که بعد از فردوسی تا آن روزگار کسی تاریخ ایران بعد از اسالم را به نظم نکشانده بود، راه و 

شیوه ی فردوسی را در پیش می گیرد و»بر آن گونه شعری بلند« می سراید:

                    چنین گفتم ای دوستان این سخن          ن�زیبد فکن��دن درین ک���ار ب�ن
                     که طبع مرا زین هنر ب�هره ن�یست          ازین در سخن گفتنم زهره نیست
س�زد گ�ر ن�ری�زد کسی آب��روی ب�ر شع�ر ف�ردوس�ی ن�غز گ��وی                             
                   ک�ه گ�وهر همه کس ندانند سفت          سخ�ن گ�رچه ن�یکو توانند گفت
نپذرفت از من کس این گفت و گو          ب�ه الحاح ک�ردند این جست و جو                    
                   چ�و زی�شان ب�ه صحبت گریزم نبود         پذیرفت و پاسخ ازین در سرود . . .
                     ب�کوش�م به ت�وف�ی�ق پ�روردگ�ار          که این می به معنی شود خ�وشگوار
                   به فردوس�ی آن مرد شیرین سرا         کن�م ه�م دری��ن داستان الت�جا
ز روح و روان�ش دری�ن داست�ان          م�دد خ�واه�م از ع�ال�م راست�ان                    
                   م�گ����ر از پ�ی دول��ت آن روان         ش�ود گ�ف�ته م�ن لط�یف و روان
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                   چ�و م�انند او ک�س در م�ثن�وی         نسف��تست او را کن�م پ��ی روی
                    از آن ب�حر ژرف از پ�ی دوس�تان         ی�کی ن�هر از ب�هر ای�ن ب��وستان
                   روان کردم اکنون به شعری روان         که از ذوق آن تازه گ�ردد روان . . .

بنابراین، احترام به »شاهنامه« و »التجا« به فردوسی و پرداختن به مقابله ی نسخ شاهنامه، موجب روی 
آوردن مستوفی به نظم تاریخ خود شده و موفقیت او در تهیه یک متن قابل اعتماد از شاهنامه، آن هم 
زمانی که »تخلیط رفته درو بی شمار« و »تبه گشته از روزگار«، در واقع به منزله ی جواز ورودش به سلک 

ادبیان و تاریخ نویسان و زمینه تجربی مناسبی بوده است برای سرودن مثنوی »ظفرنامه«.1  
شاهنامه ی  می نویسد:  او«  شعر  و  »فردوسی  کتاب  در  مینوی  مجتبی  مرحوم  ما  عصر  نامدار  محقق 

فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است: اول اینکه یکی 
از طبع و قریحه ی یکی  آثار هنری- ادبی بسیار بزرگ است و  از 
و  اثر همت و پشتکار  بر  ایرانی زاده است و  بزرگ قوم  از شعرای 
فداکاری او و سی سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. 
دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است 
و درحکم نسب نامه ی این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی 
است و فارسی محکم ترین زنجیر حلقه و ارتباط طوایفی است که 
در خاک ایران ساکنند. مقام شعری و هنری شاهنامه به قدری بلند 
است که حتی اگر از جامه ی زبان فارسی نیز عاری شود، یعنی به 
را ترجمه  باید و شاید آن  زبان های دیگر عالم چنان که  از  زبانی 

کنند، باز کتابی بزرگ و دارای مقام هنری بلند خواهد بود.2  
امروزه بیشتر هنرشناسان تاریخ نگارش و مصور ساختن این شاهنامه را 
بین سال های 730  تا 750  ه� .ق می دانند. آن طور که از تصاویر این 
نسخه برمی آید احتمال می رود هنرمندان متعددی در مصور نمودن 
مجالس مختلف کتاب که در حدود صد قطعه بوده است همکاری 
داشته اند که هر یک از آنان چند نمونه از مینیاتورهای آن را نقاشی 
نموده اند.3  اما همان طور که اشاره شد این نسخه با کوشش شش ساله 
حمداهلل مستوفی و قبل از سال 720  ه� .ق گردآوری و احتماالً پس 

از آن مصورسازی شده است.   
بنابراین زمان استنساخ این شاهنامه که به همت بلند حمداهلل 
مستوفی تهیه شده و آن را باید به نام این ادیب و دانشمند، شاهنامه ی 

مستوفی نامید، قبل از سال 730 ه� . ق است.

1-مستوفی، 1377، مقدمه.
2- افشار، 1347، 7.

3- تجویدی، 1375، 73.

تصویر 14 -  شاهنامه مستوفی )دموت(

تصویر 15- بهرام و گاو روستایی، 
شاهنامه مستوفی   )دموت(
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تصاویر این شاهنامه در تاریخ نقاشی ایرانی، مقام بارزی دارد. در آن ها حرکت قوی، رنگ پر قدرت، و 
ترکیب بندی موزون و پرتوانی وجود دارد که هیچ گاه نظیر آن ها پدید نیامده است. در این آثار خشونت 
خاصی به چشم می خورد که با نوع طراحی و رنگ های آن مالزمت پیدا می کند. در آن ها از لطافت و 
رنگدانه ها،  نیست.  اثری  بود،  نقاشان  نهفته  پانزدهم جلوه گاه قدرت  اواخر قرن  ظرافت عالی کار که در 
پیگمنت درشت و تعداد رنگ های مصرفی محدود است. این تصاویر هنوز اوج تجلی نقاشی ایرانی نیست. 
اما جذب عناصر گوناگونی را نشان می دهد که با توان فراوان به کار گرفته شده است و می بایست برای 

نقاشان نسل های بعد بسیار ارزنده بوده باشد.1  
یکی از نگاره های این شاهنامه نگاره ی رزم اسکندر با کرگدن است. در این نگاره صحنه ی رزم در مکانی رویایی 
با کوه ها و درختانی زیبا جریان دارد. دارای ترکیب بندی بسیار پرتحرک است. تمامی همراهان اسکندر سوار بر 
اسب در یک به هم فشردگی طراحی شده و اسکندر جدای از آن ها در حال مقابله با کرگدن است. تقابل بین 
اسکندر و کرگدن به خصوص در فرم قرار گرفتن شاخ کرگدن در پایین و شمشیر اسکندر در باال و شیوه ی 
چرخش سر اسب به عقب که در حقیقت نشان دهنده ی واهمه ی اسب از این حیوان است، نشان دهنده ی قدرت 

طراحی و تحولی عمده در ترکیب بندی است؛ صورت ها متأثر از هنر چینی می باشد.

در این تصویر کاماًل مشخص است که هیچ تأثیری از 
ایرانی در آن وجود ندارد و احتماالً یک هنرمند  نقاشی 

چینی آن را به تصویر کشیده است.
در این شاهنامه، عناصر چینی و ایرانی در کنار یکدیگر 
کم رنگ  رنگ های  با  که  طبیعی  مناظر  می شود  ظاهر 
که  درحالی  است.  چینی  نقاشی  سبک  به  شده  کشیده 
تصاویر اشخاص و البسه و عمارات که با رنگ های پررنگ 

تصویر 18- پادشاهی و سه تن در برابر اوکشیده شده به سبک ایرانی است.2 

تصویر 17 - تشییع جنازه اسفندیار،
 شاهنامه مستوفی )دموت(

تصویر 16- رزم اسکندر با کرگدن افسانه ای، 
شاهنامه مستوفی )دموت(.

1- شریف زاده، 1375، 87 .
2- دیماند، 1356، 51.
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در تصویر پادشاهی و سه تن در برابر او، ترکیب ها در یک افق قرارگرفته اند، رنگ های متنوع و زنده در این 
آثار را می توانیم تشخیص دهیم.

در این شاهنامه، درختان و تپه های قراردادی، آزادانه تر پرداخت شده و بار دیگر جان گرفته اند. با این 
حال تأثیراتی را که در آن باید ردیابی کنیم از منشأهای متعددی برخوردارند.1  

در نگاره ی رستم در حال مرگ شغاد را می ُکشد؛ برادر رستم خیانت می کند و خندقی کنده و درون 
آن را پر از تیر کرده است. رخش داخل خندق افتاده و تیر در بدنش فرو رفته است، رستم در حال افتادن 
در خندق متوجه خیانت برادرش می شود و تیری را رها می کند، تیر از درخت عبور کرده و بر سینه ی 
برادرش می نشیند. چهره ی رستم همچون تصویر کشته شدن اسفندیار به دست رستم نشان داده شده و 
خصوصیات صورت سازی نژاد زرد پوست در آن دیده می شود. درخت ها به شیوه ی نقاشی چینی تصویر 

پالن  یک  در  موضوع  و  فشرده  ترکیب بندی  است.  شده 
تصویر شده است.

کاردانی و مهارت نقاش در این کتاب پایان نمی آید، زیرا در 
مورد صفحه آرایی قصر و میدان های جنگ روش های دیگری 
که  حالی  در  آن ها  از  یکی  در  ابداع کرده است. مثاًل  نیز 
ستون  مابین  به  نیزه ها  گردیده،  تصویر  وارد  متن  تیتر 
نوشته های متن حماسی کشانده شده اند. ولی هیچ یک از 
این صفحه های جنگ از لحاظ غنی بودن رنگ پای تابلوی 
مردان آهنینی اسکندر در جنگ هیداسب بر علیه قشون 
فورشاه نمی رسد. طال و نقره برای نشان دادن فوالدهای 

بیرون  به  نیزه ها  نوک  و  از دهان اسب  آتشی که  و  رفته شده  به کار  نفتی  این ماشین های جنگی  براق 
می جهد با رنگ های طالیی و قرمز رنگ آمیزی شده اند.2  

در نگاره ی مردان آهنینی اسکندر در جنگ هیداسب بر علیه قشون فورشاه، نه از درخت خبری هست 
نه از پرنده. در نگاه اول به این نگاره اولین چیزی که به ذهن می رسد پیروزی سپاهی است که در سمت 
راست باال قرار گ�رفته؛ نوع حرک�ت سه نیزه و شعله های آت�ش، چش�م را ب�ه س�وی سپاه مغلوب که در پ�ایین 

1- دیماند، 1336، 101.
2- همان، 37.

تصویر 19 - رفتن اسکندر به ظلمات از برای 
یافتن آب حیات

           تصویر 20 -   رستم در حال مرگ شغاد را می کشد 
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سمت چپ و در حال فرار هستند به گونه ای که تصویر بعضی از آن ها کامل نیست، می کشاند. با اختصاص قرار 
دادن قسمت عمده ای از تصویر به سپاه پیروز این پیروزی را تشدید و محکم جلوه می دهد. 

مستوفی  شاهنامه ی  نگاره های  از  دیگر  بسیاری 
)دموت( شامل رنگ هایی  نظیر: انواع قرمز، سبز و طالیی 
از  برخی  و  جامع التواریخ  نگاره های  برخالف  است. 
اندام ها  صحنه های باستانی شاهنامه مستوفی )دموت(، 

عموماً عضالنی و تنومند تصویر شده اند.1
رستم،  دست  به  اسفندیار  شدن  کشته  نگاره ی  در 
پهلوان سالخورده تیری دو سر به چشمان هماورد دلیر 
خود می زند و تمامی طبیعت نمایانگر مبارزه میان مرگ 
و زندگی است. در سمت چ�پ نگاره لطافت بیشتری با 
وجود آهوان و رودی که از پای صخره می گذرد به چشم 
می خورد. اما در سمت چپ ف�قط صخره ای وج�ود دارد 

که ابرهای باالی آن نیز به رنگ نارنجی است. 
شاهنامه ی مستوفی )دموت( را می توان نقطه ی اوج پیشرفت نقاشی عهد ایلخانی دانست. این تغییر در 
قیاس با کتاب جامع التواریخ که مربوط به دوران خواجه رشیدالدین است کاماًل مشهود بوده و تفاوت هایی 
را به نمایش می گذارد. یکی از مهم ترین تفاوت های موجود تغییر در شیوه ی لباس سازی این نگاره ها است 
که از آن سبک بیزانسی که لباس ها را با چین و چروک به شیوه ی مکتب بغداد به نمایش درمی آورده 
رها شده است و با رنگ گذاری و قلم گیری های به سبک ایرانی انجام می شود که تنوع رنگ ها و ساخت و 

سازها نشان از تحویل این اثر دارد که مراتب تکامل را پیموده است.
به  نگاره ها  در  گه گاه  هنوز  است.  داشته  پیشرفت  این  در  اهمیت  با  نقشی  چینی  هنر  تأثیر  مسلماً، 
چهره هایی بی حالت برمی خوریم، حرکات اغراق آمیز مرسوم در نقاشی گذشته نیز کمابیش باقی مانده اند، 

تصویر 22- سیندخت و رودابه ، شاهنامه مستوفی )دموت(
تصویر21- مردان آهنینی اسکندر در جنگ 

هیداسب بر علیه قشون فورشاه

تصویر 23 - کشته شدن اسفندیار به دست رستم، 
شاهنامه مستوفی )دموت(، موزه آرتور ام. سک�ل��ر، 

        موزه های هنر دانشگاه هاروارد، کمبریج 

1- کن  بای، 1378، 36.
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ممکن  شده اند.  برخوردار  فراخ تر  فضایی  از  صحنه ها  اما 
رویدادها  برای  مقیاس  دارای  است پس زمینه ها همیشه 

نباشد، ولی به خوبی گنجایش پیکر قهرمانان را دارند. 
نسخه ی مشهور مستوفی )دموت( که اوراق شده است 
مختلف  مجموعه های  و  کتابخانه ها  در  آن  از  بعضی  و 

پراکنده است، بدین شرح می باشد:

Boston/Museum of Fine Art    )چهار ورق(

از  برخی  می کنند،  حرکت  چ�ینی  علمداران  تشییع کنندگان  پیشاپیش صف  رستم،  تابوت  نگاره ی  در 
ویژگی های آن در هنر مسیحی منطقه ی مدیترانه نیز یافت می شود. در حالی که مردان تابوت رستم را حمل 

می کنند، فیلی کوه پیکر اسب رستم را می برد. 

Cambridge /Mass /Fogg  Museum    )پنج ورق(
Cleveland /Museum of Art            )دو ورق(
Detroit/Institute of Art                  )یک ورق(

در نگاره ی جنگ اردشیر با اردوان، در این تصنیف درخشان که ظاهراً از رویدادی بزرگتر جدا شده،  
هیچ کس دیگری را نمی شناسد و پیروز نبرد را نمی داند. با قرار دادن دو سوار در م�رکز، تأکید ب�ر اردوان 

و اردشیر است.

Dublin/Chester Beatty Library             )شش ورق(
      Kensas City M.R Nelson Gallery              )دو ورق(
   London/British  Museum                       )یک ورق(
  Lyon charles Gillet Coll )یک ورق(              
 Montreal / Mcgill University Library        )یک ورق(
  New York /Kevorkian Coll                     )یک ورق(
 New York /Metropolitan Museum of Art   )دو ورق(
New York /Rockefeller Coll         )یک ورق(
New York /Heeramaneck coll               )یک ورق(

تصویر 24 -  شاهنامه مستوفی ) دموت(

تصویر 25 - تابوت رست��م، شاهنامه مستوفی
 )دموت(، موزه هنرهای زیبای بستون، موقوفه هلن

 و آلیس کلبرن و موقوفه ست کی. سویتسر

تصویر26- جنگ اردشیر با اردوان، شاهنامه مستوفی 
)دموت(، مؤسسه هنر دیترویت .
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Paris/Demotte coll          )یک ورق(                         
Paris/H.Vever coll                      )هفت ورق(                         
Paris/Pozzi coll                          )دو ورق(                         

 Paris/indian coll             )یک ورق(                         
Paris/Ctesse de Behague coll              )سه ورق(                         
Paris/Musee du  louvre              )سه ورق(                         
Washington/Freer Gallery          )شش ورق(                         

در نگاره ی زاری بر نعش اسکندر، تضادی است ژرف میان چارچوب معماری دوبعدی، تابوتی که ژرف نمایی 
شده و منظره کف ک�ه از باال نگریسته شده است. حالت چهره ها ک�ه شدیداً تغییر یافته نمایانگر اندوه 

است.
ای�ن  در  اهمیت  حائز  نکته  هستند.  اسکندر  جسد  بر  شیون  حال  در  زنی  و  مرد  تصویر  مرکز  در 
نگاره به تصویر کشیدن افراد از پشت است و سعی شده نوعی قرینه سازی در فضا به وجود آید. چین و 
چروک لباس ها ب�ه همان شیوه ی لباس های بیزانسی است منتها با سایه روشنی که در آن داده اند شبیه 

آب مرکب های چینی شده است.
صورت های ماسک مانند و اغراق شده، اصول و اساس عظمت قهرمانی را که می بایستی در ایران آن 
را ملی تلقی کنیم حفظ می کند و هنرمندان حاال قادر شده اند تا صحنه هایشان را به صورت فضایی آزاد 
با تصویرسازی حماسه ی ملی متناسب  را  بتواند شکل آدم ها  اندازه ای است که  به  این  و  نمایان سازند 

سازد. شخصیت های اصلی هنوز هم در جلو تابلو قرار دارند ولی جهات 
مختلف از نگاه را اختیار کرده اند و اغلب آن ها رو به داخل قرار گرفته اند 
به طوری که پشت به بیننده هستند. در حالی که منظره هرگز بسته 
با رنگ آبی عمیق و یا طالیی ترسیم شده است و  نمی شود، آسمان 
قطع شدن تصاویر توسط کادر تابلو هنر ظریفی گردید. نتیجه ی کار، 
با  و متناسب  از درام و مفهوم عظیم طبیعت  ترکیب منحصربه فردی 
خیال است. برخالف بعدها که زیبایی دنیای طبیعی زمینه ی واقعی 
بیشتر نقاشی های ایران می شود در اینجا دنیا بیشتر جنبه ی شفقت و 

حزن می گیرد.1  

Worcester/Art Museum               2)یک ورق(

یک برگ از این شاهنامه در موزه ی رضا عباسی نگه داری می شود.3  
عباسی  رضا  موزه ی  در  و  ایران  در  که  است  شاهنامه  این  از  برگی  تنها  مانی،  کردن  دار  بر  نگاره ی 

1- گری، 1369، 33.
2- افشار، 1347، 162 و 163.

3- شریف زاده، 1370، 274.

تصویر 27 -  زاری بر نعش اسکن��در،
شاهنامه مستوفی )دموت(، گالری هنر فریر، 
مؤسسه اسمیتسونیان، واشنگتن، دی.سی.
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نگه داری می شود. سایه پردازی ها به شیوه ی آب مرکب، اما رنگ آمیزی 
ساختمان ها و نوع چهره ها کاماًل ایرانی تصویر شده است.

رویین پاکباز در کتاب نقاشی ایرانی گفته است: این نسخه احتماالً 
در اصل حدود 120 نگاره داشته که توسط چند نقاش )احتماالً، متعلق 
به دو نسل( اجرا شده اند، ولی اکنون فقط چند تصویر پراکنده از آن 

باقی مانده است.1 
با بررسی نگاره های شاهنامه ی دموت که در این پژوهش آورده شده 
است، همان طور که گفته شد این نگاره ها کار یک هنرمند نیست و 
می توان آن را به گروه هایی دسته بندی کرد که شاید هر دسته کار یک 
هنرمند یا هنرمندانی باشد که از یک سبک و شیوه پیروی می کردند. 

دسته 1: تصویر 21 � تصویر 38 � تصویر 26 � تصویر 32.
دسته 2: تصویر 20 � تصویر 23.

دسته 3: تصویر 24 � تصویر 19 � تصویر 40 � تصویر 33 � تصویر 16.
دسته 4: تصویر 18 � تصویر 22 � تصویر 28 � تصویر 31 � تصویر 14 � تصویر 37 � تصویر 15.

دسته 5: تصویر 34 � تصویر 35 � تصویر 25 � تصویر27� تصویر 17� تصویر 29 � تصویر30.
دسته 6: تصویر 39.
دسته 7: تصویر 36.

اما بازیل گری در کتاب نقاشی ایران می گوید: شاهنامه ی دموت 60 ورق دارد که بیشتر آن مصور و فقط 
تعداد کمی متن بدون تصویر بوده و دارای اندازه ای به ابعاد 29×40 سانتی متر می باشد.2  

کتابخانه ی  به  این شاهنامه ی عظیم که  پارسی چنین می گوید:  ریشارد در جلوه های هنر  فرانسیس 
ناصرالدین شاه )1313�1264 ه� .ق( تعلق داشت، در اصل دارای دست کم 280 ورق و 180 پرده نقاشی 
بوده است. این نسخه تا آن زمان چندین بار در ایران بازسازی شده بود، به ویژه با استفاده از یک کاغذ 
روسی که بر روی آن نشان )PG( و تاریخ 1255 ه� .ق، دیده می شود. پس از انتقال آن به پاریس، یک 

عتیقه فروش به نام ژرژ دموت در حدود 1289 ه� .ق آن را اوراق کرد و فروخت.3 
همان طور که ریشارد اعالم نموده این مرمت را حتی در صورت سازی های انج�ام شده در برخی از نگاره ها 
هم شاهد هستیم. همانند تصویرشماره 36 - به تخ�ت نشستن پادشاه بهرام، شاه�نامه مستوفی )دم�وت(-که 
مشخص است چهره ها به صورت چهره های قاجاری مرمت شده است و باید گفت به طور کلی اطالع دقیقی 

در مورد تعداد نگاره ها و صفحات این شاهنامه در دست نیست. 

تصویر 28- بردار کردن مانی، شاهنامه 
مستوفی )دموت(،  موزه رضاعباسی

1- پاکباز، 1383، 60 .
2- گری، 1369، 31.

3- ریشارد، 1383، 45.
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تصوير 30 -  اردشير و همسرش

تصوير 34 - رزم فريدون با اژد ها

تصوير 32- كشته شدن اژدها به دست بهرام

تصوير 29 - مويه فريدون بر ايرج

تصوير 33 - رزم اسكندر و مالزمانش با اژد ها

تصوير 31 - بازجويى موبدان از زال
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 مسيحــاى پارســى90

تصوير 30 -  اردشير و همسرش

تصوير 34 - رزم فريدون با اژد ها

تصوير 32- كشته شدن اژدها به دست بهرام

تصوير 29 - مويه فريدون بر ايرج

تصوير 33 - رزم اسكندر و مالزمانش با اژد ها

تصوير 31 - بازجويى موبدان از زال

شکارگاه و رزم افراد، دو موضوعی است که در نگارگری ایران و در بین تصاویر مختلف شاهنامه بسیار به آن 
پرداخته شده است.

یکی از زیباترین نسخ شاهنامه که در دوران تیموری مصور شده و رنگ آمیزی آن چشم گیر می باشد، 
شاهنامه ی بایسنقری است.

تصویر36 �  به تخت نشستن پادشاه بهرام ، 
شاهنامه مستوفی )دموت(

تصویر 40 �  اردوان در برابر اردشیر، شاهنامه مستوفی )دموت(، 
گالری آرتور ام، سکلر،  موسسه اسمیتسونیان،  واشنگتن. دی.سی

تصویر 38 � فرامرز فرزند رستم به انتقام خون پدر به سپاهیان 
کابل حمله می کند، شاهنامه مستوفی )دموت(

تصویر35� دیوار کشیدن اسکندر در برابر قوم یأجوج 
مأجوج، شاهنامه مستوفی)دموت(

تصویر 39� دیدار اسکندر از شهر برهمنان، 
شاهنامه مستوفی )دموت(

تصویر37�  موافقت اسفندیار و 
گشتاسب، شاهنامه مستوفی)دموت(
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شاهنامه بایسنقري
دوره ی تیموریان به رغم نابساماني و منازعات داخلي و درگیري امیران این خاندان با ترکمانان قراقویونلو، 
دوره ی رونق فرهنگ، هنر، ادبیات، تاریخ، ریاضي و نجوم بود. دربارهاي هرات، سمرقند، شیراز، تبریز و 
اصفهان به سبب هنرپروري و هنرمندي فرمانروایان تیموري، محل تجمع و آمد و شد هنرمندان و ادیبان 
برجسته بود. در عهد تیموري، مدارسي که به روزگار مغول و به همت غازان خان و سلطان محمد خدابنده 
و خواجه رشیدالدین فضل اهلل و دیگر بزرگان ایراني برپا شده بود همچنان دایر بوده و در این مدارس، فقه، 

فلسفه، تفسیر، علوم قرآني و کالم تدریس مي شد.
بایسنقر، فرزند شاهرخ تیموری از دوستداران کتاب بود. وي کتابخانه ی بزرگي را بنیان نهاد و به فرمان 

وي چهل خوشنویس به راهنمایي جعفر تبریزي به استنساخ کتب مشغول شدند.
او به عنوان یک شاهزاده ی هنرمند و هنرمندپرور در تاریخ ایران شهرت بسیار دارد. دولتشاه سمرقندی 
می نویسد که او به »شش قلم، خط نوشتی« و متأخران او را نه تنها در شمار استادان طراز اول خوش نویسی 
او  به  منسوب  رقم دار  اثر  تنها  دانسته اند.  کاخ خطوط«  اربعه ی  »ارکان  از  بلکه  ثلث،  و  محقق  قلم های 
کتیبه ای به قلم ثلث بر پیش طاق ایوان مسجد گوهرشاد مشهد با رقم »بایسنقر بن شاهرخ بن تیمور 
از  بسیاری  شمار  توانست  تیموری  شاهزاده ی  این  است  مسلم  آنچه  است.  .ق«  ه�   821 در  گورکانی 
برجسته ترین هنرمندان تمام شاخه های هنری عصر خویش را از جمله نگارگران، خوش نویسان، ُمّذهبان، 

جلدسازان و دیگر هنرمندانی که در کار کتاب آرایی استاد بودند در دربار خود گرد آورد.1  
بایسنقر در ضمن رشد، به آموختن انواع دانش ها و هنرها پرداخت و در خوشنویسی و شعر و نگارگری 
دستی قوی یافت و به حمایت و تشویق دانشمندان و هنرمندان همت گمارد. درضمن او حکومت هرات 

را که پایتخت نیز بود برعهده داشت. 
در واقع حمایت هنری در آن روزگار امری تفننی و تفریحی نبود، بلکه بخشی از امور کشوری و حکومتی 
محسوب می شد و به اعتبار و حیثیت دربارها می افزود. از مهم ترین اقدامات هنردوستانه که گویا بایسنقر 
نقشی اساسی در آن داشت، تأسیس کتابخانه ی سلطنتی هرات بود که عالوه بر گردآوری نسخ فراوانی از 
کتاب های ارزشمند و نایاب، مأمنی برای هنرمندان و مرکزی جهت استنساخ و تهیه ی کتاب ها و مرّقعات 

گران بها و مهم شد.2 
مقدمه اي  دارای  آمد،  فراهم  فرمان وي  به  که  فردوسي،  شاهنامه ی 

است که به مقدمه ی بایسنقري معروف است. 
این شاهنامه در کاخ موزه ی گلستان نگهداری می شود.

شماره ی موزه: 716                          
تعداد صفحات: 690 صفحه                 

نوع خط: نستعلیق                               
نامه کاتب: جعفر بایسنقری                
نسخ کتابت: 833 ه� . ق                  

تعداد مجالس: 22 مجلس

1- سمسار، 1367، ص 325 و 326.
2- آژند، 1387، 28-29.

تصویر 41 � درون جلد، سوخت معرق بر 
زمینه الجورد، شاهنامه بایسنقري،  هرات 

833 ه� .ق. 
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تاریخ: ندارد
مکتب: هرات

نسخه : کامل که از نظر صحت و سالمت کار بسیار 
سالم است

جلد کتاب: چرمی ضربی، طالپوش
درون  جلد: سوخت معرق بر زمینه ی الجوردی

هنرپروري خاندان تیموري بیش از شیراز در هرات جلوه نمود. بایسنقر میرزا پس از آنکه به فرمان 
او،  کرد.  برپا  شهر  این  در  را  خود  بزرگ  )کارگاه(  کتابخانه  گرفت،  دست  به  را  هرات  حکومت  شاهرخ 
برجسته ترین استادان زمان را از سراسر ایران در دربار خویش گرد آورد. استادانی چون جعفر تبریزي )خوشنویس 
و سرپرست کتابخانه(، قوام الدین )مجلد و مذهب(، پیر احمد باغشمالي، میرخلیل و خواجه غیاث الدین. سلیقه ی 
ممتاز بایسنقر و مهارت کم نظیر این استادان در بهترین نمونه هاي کتاب نگارگري سده ی نهم متجلي شد. نگارگر 
زمان بایسنقر در ادامه ی نگارگري عهد اسکندر سلطان، به یک سبک رسمي و قانونمند دست یافت که نمود بارز 

آن را در تصاویر شاهنامه ی مشهور به بایسنقري )833 ه� .ق( مي توان دید.1 
گروهي از محققان معتقدند که احتماالً نگاره  هاي این شاهنامه را »خلیل نقاش« و یا »غیاث الدین« ترسیم 
کرده اند. در یکي از نسخ خطي استانبول، گزارشي از جعفر بایسنقري هنرمند بزرگ هرات و کاتب این نسخه 
موجود است که در آن می گوید: تصاویر این نسخه را موالنا علي ساخته، ولي سازنده ی وقایه ی آن موالنا 

قیام الدین است. زیرا چشم موالنا علي در اواخر عمرش کمتر کار مي داد. 
براساس این گزارش مسلم مي شود که بیش از یک نگارگر در این شاهنامه آثاري آفریده اند. این نسخه که با 
شماره ی 716 در کتابخانه ی کاخ موزه ی گلستان نگهداري مي شود، 12 صفحه ی تذهیب ارزشمند و اهدانامه ی 
نسخه به شاهزاده ی بایسنقر و القاب و سرآغاز شاهنامه تا دو صفحه آخر کتاب دارد که جمعاً در 690 صفحه 
به خط نستعلیق و تاریخ 833  ه� . ق به همراه 22 مجلس است. نگاره هاي موجود در این نسخه یکي از                  

با ارزش ترین و زیباترین شیوه هاي نگارگري ایران را به نمایش مي گذارد.

تصویر 42� جلد چرمي ضربي،
 طال پوش، شاهنامه بایسنقري، هرات

 833 ه� .ق. 

تصویر 43�  شمسه مّذهب 
حاوي نام و القاب شاهزاده 

بایسنقر میرزا

1-  پاکباز، 1383، 73.

تصویر 45 � صفحه آغاز متن، با حواشي مّذهب، مرصع تصویر 44 � آغاز شاهنامه، با حواشی مّذهب، مرصع
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تصویر 48�  برتخت نشستن کیکاووس و گوش دادن او به سرود 
     رامشگران، شاهنامه بایسنقري، هرات 833 ه� .ق

تصویر 47 �  بر تخت نشستن جمشید شاه و 
آموختن پیشه ها به مردم

که  نقاشی شده  مقابل هم   در  تصویر  تا  دو  است؛  درآورده  تصویر  به  را  نگاره، یک شکارگاه  اولین 
اصطالحاً به این ها نگاره های دولّتی می گوییم. 

نگاره هایی که بیانگر صحنه هایی از رزم و درگیری میان 
افراد است، گو این که، به ظاهر، همچون نسخ پیش از خود 
خشونت الزم را ندارد، ولی هنگامی که با نگاره های دیگر 
همین کتاب که در اوج لطافت و زیبایی ترسیم شده است 
مقایسه شود، در مجالس رزم، خشونت و درگیری را به خوبی 

نشان داده است.

هنگامی که به مجالس گوناگون آن نظر کنیم لطافت طبع و ظرافت کار نگارگر را خواهیم یافت که چگونه 
با طبعی شاعرانه صحنه ای از شکار و یا مجلس بزم و بحث را ترسیم کرده است.

تصویر 51 �  بر تخت نشستن لهراسب و 
گفتگوي او با سران سپاه

تصویر 50 �  جنگ سپاهیان کیخسرو و افراسیاب، 
شاهنامه بایسنقري، هرات 833 ه� .ق. 

تصویر 49� کشته شدن دیو سپید به دست 
رستم در هفتمین و آخرین خوان

تصویر 46 �  شکارگاه
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رنگ آمیزی آن نشان از تکامل، دقت و ظرافت بسیار دارد و صنعت رنگ سازی را در نهایت قدرت 
مشخص می سازد. از نظر تناسب اجزای گوناگون تصویر و عناصر مختلف در منتهای قدرت و استحکام 
و زیبایی تصویر شده است. این کتاب با رنگ هایی متنوع و درخشان و خالی بودن از مکررات و دقت در 

کشیدن بوته ها و حیوانات و لباس ها، هنر مکتب هرات را در اوج ترقی خود نشان می دهد.1
از  سرسبز  درختان  تک  و  درشت  گلبوته های  ریش دار،  چهره های  با  موقر  و  بلندقامت  پیکرهای 
نسخه های                   دیگر  و  بایستقری-  شاهنامه  نگاره های  متعادل  کاماًل  ترکیب بندی های  در  شاخص  عناصر 
این زمان-  به شمار می آیند. گاه، شالوده های ترکیب بندی متشکل از عناصر افقی و مورب است. اجتناب  
از قرینه سازی محض به نگارگر ]میرخلیل[ امکان می دهد که صحنه های شکار و کارزار را پر جنبش 
بر  خاص  تاکید  سمت  به  درباری  صحنه های  کند.  مجسم  آرام  و  ساکن  را  ضیافت  و  بزم  مجالس  و 
نقوش رنگارنگ جامگان، کاشی ها و فرش ها از ظرافت تزیینی بیشتری برخوردار شده اند. نگارگر نهایت 
سنجیدگی را در گروه بندی پیکرها، تنظیم سطوح رنگی و ریزه کاری های معماری و منظره ی طبیعی به 
کار می برد، و نیز به مدد رنگ بندی دقیق و حساب شده می کوشد فضای تصویری را فراخ و عمیق بنمایاند. 

با این همه، کار او به سبب وسواس زیاد در متعادل کردن عناصر تصویری، گاه بی روح به نظر می آید.2

نتیجه
شاهنامه ی »کاما« از قدیمی ترین نسخ شاهنامه است و به چندین علت می تواند منسوب به دوره ی سلجوقی 
باشد. با بررسی نگاره های دوره ی سلجوقی و شباهت های نگاره ها و نقوش در این دوره در مقایسه با تصویرگری 
در شاهنامه ی »کاما« مشخص می شود که صورت سازی ها، ترکیب بندی ها، زمینه سازی ها و به طور کلی 
خصوصیات تصویرگری در شاهنامه ی »کاما« خصوصیات تصویرگری دوره ی سلجوقی و از اولین نمونه های 
هنر تصویرگری در این دوره است. چرا که به نظر می رسد که، پیش تر از نمونه های تصویرگری معروف این 
دوره، مثل کتب » ورقه و گلشاه « و » سمک عیار« تصویرگری شده است؛ زیرا تصاویر آن نسبت به این دو 
کتاب  ساده تر و به آن ترکیب بندی و طراحی و رنگ گذاری نرسیده است. بنابراین شاهنامه ی »کاما« از اولین            

نمونه های هنر تصویرگری دوره ی سلجوقی است.
تصویرگری سلجوقی بیش از اینکه در کتاب شکل گرفته باشد در سفال خودش را نشان داده و تبلور        
پیدا کرده است؛ ترکیب بندی ها و صورت سازی های نگارگری در دوره ی سلجوقی بیشتر بر روی سفال یافت  
می شوند. این ترکیب بندی ها روی سفال، بسیار محکم تر و رنگ گذاری ها بسیار متنوع تر از آثار کتابی سلجوقی 
است. صورت ها به شیوه ی صورت سازی سلجوقی و نژاد زرد پوست است. تصاویر عموماً در متن خوشنویسی 
شده قرار گرفته است. در صفحه ی آغازین آن سرلوحی به خط کوفی دارد، با وجود آنکه بقیه ی متن، به خط        

نسخ اولیه نگاشته شده است.
این پیچیدگی، درکتب بعدی دوره ی سلجوقی کامل تر و دقیق تر شده است، به طوری که در »سمک عیار« 
تصاویر در پس زمینه ای از درخت و مرغ است.  در نگاره های »ورقه و گلشاه« نیز زمینه ی اسلیمی ها، فضای کار 
را درست کرده اند. در ترکیب بندی »ورقه و گلشاه« آدم ها و تصاویر بر روی زمینه اسلیمی و مانند ترکیب بندی 

سفال زرین فام خط بر روی زمینه ی اسلیمی قرار گرفته است.
1- شریف زاده، 1375، 105 و 106.

2- پاکباز، 1380، 73-75.
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اما در شاهنامه ی »کاما« آن فضا سازی ها صورت نگرفته است و فضاها ساده ترند و زمینه، رنگی ساده 
دارد. از دیگر عواملی که می توان برای انتساب شاهنامه ی کاما به دوره ی سلجوقی ذکر کرد، گسترش و رشد             
حیرت انگیز  زبان و ادبیات فارسی در زمینه ی نثر و شعر و اهمیت ویژه ای است که این زبان پیدا می کند. 
پس با در نظر داشتن این مسأله، نگارش شاهنامه به عنوان مهم ترین احیا کننده ی زبان فارسی مورد توجه 

قرار می گیرد.
اما در زمان ایلخانان، هنر ایران تحت تأثیر فرهنگ و تمدن چینی قرار می گیرد. در ابتدا تأثیر تمدن و فرهنگ 
چین را به صورت مستقیم می بینیم که عیناً از روی آثار کپی برداری می شود. به خصوص در منظره سازی؛ 
اما کم کم این تأثیرات در نقاشی و هنر ایران، حل می شود. در واقع ایرانی ها آن تمدن را در هنر خود جذب        
می کنند. البته بقایایی از تأثیرات هنر و تمدن چین را در نقاشی ایرانی شاهد هستیم. مثل ابرهای چینی که 
در نقاشی ایرانی جا افتاده است یا نقش اژدها، با تغییر در نوع برداشتی که ما از اژدها داریم. چینی ها اژدها را 
مقدس و نشانه ی امپراتوری می دانند. در صورتی که ایرانی ها اژدها را حیوانی پلید می دانند که از لحاظ فرهنگی 

عکِس هم هستند.
کم کم ترکیب بندی ها شلوغ تر و رنگ گذاری ها متنوع تر می شوند و فضاسازی با قدرت بیشتری شکل  
می گیرد. در آثار این دوره، هرچه جلوتر می رویم فضاسازی ها و ترکیب بندی ها زیبا و دارای تنوع بیشتری 
می شود. در برخی از نمونه ها شخصیت هایی که اهمیت کمتری در تصویر دارند با چهره های غیر ایلخانی و 
نزدیک به صورت سازی ایرانی دیده می شود. بنابراین یک تحول تدریجی و سیر تکاملی را در هنر ایران این دوره 

شاهد هستیم که تا دوره های بعد ادامه پیدا می کند.
درحقیقت اوج هنر کتاب سازی و کتاب آرایی دوره ی ایلخانی در زمان خواجه رشیدالدین فضل اهلل به 
انجام رسیده است. در این دوره است که بنا بر حمایت این دانشمند فرهیخته بسیاری از هنرمندان در 
ربع رشیدی گرد آمدند و اقدام به استنساخ نسخ متعدد نمودند و به احتمال قریب به یقین در همین 
زمان است که کتاب های تاریخی مورد عنایت ویژه قرار می گیرد و تألیفات خواجه رشیدالدین در کتاب 
جامع التواریخ مؤید آن است. اما شاهنامه ی مذکور مربوط به دوران سلطان ابوسعید بهادرخان است که 
به دستور او و توسط حمداهلل مستوفی شاهنامه را گردآوری نموده و دستور تهیه ی نسخه ای از آن صادر   
می شود و شاهنامه ی بزرگ ایلخانی در این زمان تهیه می گردد. پس شایسته است این کتاب پرشکوه را از 
آثار این دانشمند برجسته ی ایرانی دوره ی ایلخانان بدانیم و آن را با نام شاهنامه ی مستوفی معرفی کنیم.

همان طور که گفته شد این شاهنامه توسط هنرمندان مختلف تصویرگری شده است و تا آنجا که در این 
پژوهش بررسی شد 7 دسته ی مختلف دراین شاهنامه تصویرگری کرده اند.

همچنین با بررسی اوضاع دوران تیموری می بینیم، با اینکه تیمور بسیار خونریز بود ولی به دانش و 
هنر توجه نشان می داد، از این رو هنرمندان و صنعت گران از کشتارهایش در امان می ماندند. فرزندان او 
نیز سیاست بنیان  گذار دودمان تیموریان را پی گرفتند. هنر نگارگری نیز در این دوره از تاریخ ایران به 
اوج خود رسید. نوه ی تیمور، بایسنقر، اهتمام کامل به رفاه و سعادت مملکت معطوف داشت وخدماتی 
به علم و ادب کرد. شاهرخ نیز طرفدار جدی علوم و صنایع بود و مسجد و بقعه ی مقدس رضوی که 
زیارتگاه شیعیان است از اوست. پسر او، الغ بیک فرمان داد زیجی ترتیب دادند. حسین بن بایقرا نیز 
حامی علوم و ادبیات بود. پاره ای از زیباترین نقاشی ها، ریشه در مکتب هرات دارند که به طور کامل با 

حمایت شاهزاده های تیموری در شهر هرات شکل گرفت.



97  دکتر سید عبدالمجید شریف زاده

منابع 
1. آژند، یعقوب، مکتب نگارگری هرات، انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ اول، تهران، 1387.

2. افشار، ایرج، کتاب شناسی فردوسی، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، 1347.
3. افشار، ایرج، شاهنامه از خطي تا چاپي، مجله ی هنر و مردم، دوره ی 14، ش162، 1355.
4. پاکباز، رویین، نقاشی ایرانی - ازدیرباز تا امروز -، انتشارات زرین و سیمین، تهران، 1383.

5. تجویدی، اکبر، نگاهی به هنر نقاشی ایران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 
.1375

6. دوری، کارل � جی، هنر اسالمی، ترجمه رضا بصیری، انتشارات یساولی، تهران، 1367.
7. دیامند، م. س. راهنمای صنایع اسالمی، ترجمه عبداهلل فریار، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، 1336.

8. ریشارد، فرانسیس، جلوه های هنر پارسی، مترجم: ع.روح بخشان، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
تهران، 1383.

9. سمسار، محمدحسن، بایسنقر میرزا، دایره المعارف بزرگ اسالمی، انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ 
اسالمی، تهران، 1367.

10. شریف زاده، سید عبدالمجید، تاریخ نگارگری در ایران، انتشارات حوزه هنری، تهران، 1375.
11. شریف زاده، سید عبدالمجید، نامورنامه، ناشر معاونت پژوهشی با همکاری اداره کل موزه های تهران، 

تهران، 1370.
12. شفیعي کدکني، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسي، آگاه، تهران، 1375.

13. صالحي، محمود، اندیشه هاي اخالقي و فرهنگي در ادبیات منظوم فارسي، انتشارات اداره کل نگارش 
وزارت فرهنگ و هنر، تهران، 1355 .

14. غروي، مهدي، قدیم ترین شاهنامه مصورجهان، شاهنامه فیروز پشتونجي دستور بلسارا معروف به شاهنامه 
موسسه کاما بمبئي، متعلق به اوایل قرن هفتم هجري، هنر و مردم، دوره 12، ش 135، 1352.

15. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسی، نشر البرز، تهران، 1382.
16. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسی، نشر پیمان، تهران، 1385.

17. کانوس کرده، هلمارت، فردوسي و اسکندر: اسطوره و تاریخ در حماسه ملي ایران.
18. فردوسی و ادبیات حماسی، مجموعه سخنرانی های نخستین جشن طوس، سروش، تهران، 1355.

19. کن. بای، شیالر، نقاشی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی، انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1378.
20. گری، بازیل، نقاشی ایران، ترجمه عرب علی شروه، انتشارات عصر جدیدی، تهران، 1369.

21. مستوفی، حمداهلل، ظفرنامه به انضمام شاهنامه فردوسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ آکادمی علوم 
اتریش، تهران و وین، 1377.

22. همایي، جالل الدین، مقاله شاهنامه فردوسي: شاهکار سخنوري و سخنداني، فردوسي و ادبیات حماسي 
مجموعه سخنراني هاي نخستین جشن طوس، سروش، تهران، 1355.



 مسیحــای پارســی98

منابع تصویر
تصویر1. پادشاهی ساسانیان، نسخه کاما، نصیری، ژیال، معرفی نسخه های شاهنامه فردوسی، مؤسسه 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1369، ص 10.
تصویر2. آغاز کتاب، گفتار اندر ستایش خرد، نسخه کاما، نصیری، ژیال، معرفی نسخه های شاهنامه 

فردوسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1369، ص 15.
تصویر3. نسخه کاما، نصیری، ژیال، معرفی نسخه های شاهنامه فردوسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی، تهران، 1369، ص 18.
فرامرز، نصیری، ژیال، معرفی نسخه های شاهنامه  بر دار کردن  اردشیر )بهمن(،  پادشاهی  تصویر4. 

فردوسی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1369 ، ص 9.
تصویر5. تصویر 21 � سفال مینایي، بهرام گور و آزاده، ری سده ی ششم و هفتم ه� ، ق. داودی، نادر، 

آثار ایران در موزه متروپلیتن، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی، تهران، ص 39.
شاهنامه  نسخه های  معرفی  ژیال،  نصیری،  شکار،  در  زن  چنگ  کنیزک  با  بهرام  داستان  تصویر6. 

فردوسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1369، ص 16.
نسخه های  معرفی  ژیال،  نصیری،  نمودن،  و هنر  بارگاه شنگل  در  بهرام گور  تصویر7. کشتی گرفتن 

شاهنامه فردوسی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1369 ، ص 17.
تصویر8. برتخت نشستن بهرام چوبینه، نصیری، ژیال، معرفی نسخه های شاهنامه فردوسی، مؤسسه 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1369، ص 19.
تصویر9. مجلس بار عام داریوش، تخت جمشید، سازمان میراث فرهنگی فارس.

انضمام شاهنامه  از ظفرنامه، حاشیه دور شاهنامه، مستوفی، حمداهلل، ظفرنامه به  تصویر10. برگی 
فردوسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ آکادمی علوم اتریش ، تهران و وین ، 1377 ص 3 و4.

انضمام شاهنامه  از ظفرنامه، حاشیه دور شاهنامه، مستوفی، حمداهلل، ظفرنامه به  تصویر11. برگی 
فردوسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ آکادمی علوم اتریش، تهران و وین ، 1377، ص 5 و 6 .

انضمام شاهنامه  از ظفرنامه، حاشیه دور شاهنامه، مستوفی، حمداهلل، ظفرنامه به  تصویر12. برگی 
و   1556 وین، 1377، ص  و  تهران  اتریش،  علوم  آکادمی  دانشگاهی؛  نشر  مرکز  انتشارات  فردوسی، 

.1557
انضمام شاهنامه  از ظفرنامه، حاشیه دور شاهنامه، مستوفی، حمداهلل، ظفرنامه به  تصویر13. برگی 
فردوسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ آکادمی علوم اتریش، تهران و وین، 1377، ص 1558و 1559.

تصویر14. شاهنامه دموت، گری، بازیل، نگاهی به نگارگری در ایران، ترجمه فیروز شیرانلو، انتشارات 
توس، تهران، 1354، ص 82.

تصویر15. بهرام و گاو روستایی، شاهنامه مستوفی )دموت(.
Peerless Images, Eleanor Sims, Boris I.Marshak, Ernst.J.Grub, New haven and London, 2002 ،p 251

تصویر16. رزم اسکندر با کرگدن افسانه ای، شاهنامه مستوفی )دموت(، تجویدی، اکبر، نگاهی به هنر 
نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، 1375، ص 

.74
تصویر17. تشییع جنازه اسفندیار، شاهنامه مستوفی )دموت(، گری، بازیل، نگاهی به نگارگری در 



99  دکتر سید عبدالمجید شریف زاده

ایران، ترجمه فیروز شیرانلو، انتشارات توس، تهران، 1354، ص 83.
تصویر18. پادشاهی و سه تن در برابر او، شاهنامه مستوفی )دموت(، ا.م.کوریان، ژ.پ. سیکر، باغ های 

خیال، ترجمه پرویز مرزبان، نشر و پژوهش فرزانروز، تهران، 1377، ص 74.
تصویر 19. رفتن اسکندر به ظلمات از برای یافتن آب حیات، شاهنامه مستوفی )دموت(، پوپ، آرتور 

اپهام ، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، 1378، ص 400.
تصویر20. رستم در حال مرگ شغاد را می کشد، شاهنامه مستوفی )دموت(، کن بای، شیال، نگارگری 

ایرانی، ترجمه: مهناز شایسته فر، انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسالمی، تهران، 1380، ص 33.
تصویر21.مردان آهنینی اسکندر در جنگ هیداسب بر علیه قشون فورشاه، شاهنامه مستوفی )دموت(، 
گری، بازیل، نگاهی به نگارگری در ایران، ترجمه فیروز شیرانلو، انتشارات توس، تهران، 1354، ص 85.

تصویر22. سیندخت و رودابه، شاهنامه مستوفی )دموت(.
Peerless Images, Eleanor Sims, Boris I.Marshak, Ernst.J.Grub,New haven and London, 2002.p 235.
ام. سکلر،  آرتور  )دموت(، موزه  به دست رستم، شاهنامه مستوفی  اسفندیار  تصویر23. کشته شدن 
ایرانی،  نگارگری  بر  مروری  آلک،  گرابار،  اپهام،  آرتور  پوپ،  کمبریج،  هاروارد،  دانشگاه  هنر  موزه های 

ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، 1383، ص 96.
تصویر24. شاهنامه مستوفی )دموت(، گری، بازیل، نگاهی به نگارگری در ایران، ترجمه فیروز شیرانلو، 

انتشارات توس، تهران، 1354، ص 75.
تصویر25. تابوت رستم، شاهنامه مستوفی)دموت(، موزه هنرهای زیبای بستون، موقوفه هلن و آلیس 
ایرانی، ترجمه مهرداد وحدتی  نگارگری  بر  کلبرن و موقوفه ست کی، سویتسر، گرابار، آلک، مروری 

دانشمند، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، 1383، ص 100.
اردوان، شاهنامه مستوفی)دموت(، موسسه هنر دیترویت، گرابار، آلک،  با  اردشیر  تصویر26. جنگ 
مروری بر نگارگری ایرانی، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، 1383، 

ص 98.
تصویر27. زاری بر نعش اسکندر، شاهنامه مستوفی )دموت(، گالری هنر فریر، موسسه اسمیتسونیان، 

واشنگتن، دی.س
Peerless Images, Eleanor Sims, Boris I.Marshak, Ernst.J.Grub. New haven and London, 2002،p. 143.

تصویر28. بردار کردن مانی، شاهنامه مستوفی )دموت(، موزه رضاعباسی، شریف زاده، سیدعبدالمجید، 
نامورنامه، ناشر معاونت پژوهشی با همکاری اداره کل موزه های تهران، تهران، 1370، ص 274.

تصویر 29. مویه فریدون بر ایرج، شاهنامه مستوفی )دموت(، پوپ، آرتور اپهام، سیر و صور نقاشی 
ایران، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، 1378، ص 392.

تصویر30. اردشیر و همسرش، شاهنامه مستوفی )دموت(، پوپ، آرتور اپهام، سیر و صور نقاشی ایران، 
ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، 1378، ص393.

از زال، شاهنامه مستوفی )دموت(، موزه هنرهای زیبای بستون، پوپ،  بازجویی موبدان  تصویر31. 
آرتور اپهام، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، 1378، ص 395.

تصویر32. کشته شدن اژدها به دست بهرام، شاهنامه مستوفی )دموت(، مجموعه رینی راجرز.
Peerless Images, Eleanor Sims, Boris I.Marshak, Ernst.J.Grub, New haven and London, 2002 , p 251.



 مسیحــای پارســی100

تصویر 33. رزم اسکندر و مالزمانش با اژد ها، شاهنامه مستوفی )دموت(، مجموعه کنتس دو بیهاگ، 
پوپ، آرتور اپهام، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، 1378، ص 398.

 تصویر 34. رزم فریدون با اژد ها، شاهنامه مستوفی )دموت(، پوپ، آرتور اپهام، سیر و صور نقاشی 
ایران، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، 1378، ص 399.

تصویر 35. دیوار کشیدن اسکندر در برابر قوم یأجوج مأجوج، شاهنامه مستوفی )دموت(، بینیون، 
لورنس، ج.و.س. ویلکسون، بازیل گری، سیر تاریخ نقاشی ایرانی، مترجم: محمد ایرانمنش، انتشارات 

امیرکبیر، تهران، 1367، ص 136
ج.و.س.  لورنس،  بینیون،  )دموت(،  مستوفی  شاهنامه  بهرام،  پادشاه  نشستن  تخت  به  تصویر36. 
ویلکسون، بازیل گری، سیر تاریخ نقاشی ایرانی، مترجم: محمد ایرانمنش، انتشارات امیرکبیر، تهران، 

1367، ص 140.
تصویر 37. موافقت اسفندیار و گشتاسب، شاهنامه مستوفی )دموت(.

Peerless Images, Eleanor Sims,Boris I.Marshak,Ernst.J.Grub,New haven and London,2002.p 213. 
تصویر38. فرامرز فرزند رستم به انتقام خون پدر به سپاهیان کابل حمله می کند، شاهنامه مستوفی 
انتشارات وزارت فرهنگ و  )دموت(، ریشار، فرانسیس، جلوه های هنر پارسی، ترجمه: ع. روح بخشان، 

ارشاد اسالمی، تهران، 1383، ص45.
ج.و.س.  لورنس،  بینیون،  )دموت(،  مستوفی  شاهنامه  برهمنان،  شهر  از  اسکندر  دیدار  تصویر39. 
ویلکسون، بازیل گری، سیر تاریخ نقاشی ایرانی، مترجم: محمد ایرانمنش، انتشارات امیرکبیر، تهران، 

1367، ص 41.
مؤسسه  سکلر،  ام،  آرتور  گالری  )دموت(  مستوفی  شاهنامه  اردشیر،  برابر  در  اردوان  تصویر40. 
وحدتی  مهرداد  ترجمه  ایرانی،  نگارگری  بر  مروری  گرابار،آلک،  دی.سی.  واشنگتن،  اسمیتسونیان، 

دانشمند، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران،1383، ص 51.
تصویر41. درون جلد، سوخت معرق بر زمینه الجورد، شاهنامه بایسنقري، هرات 833 ه� .ق. کتاب 

کاخ گلستان، ص 89 .
تصویر42.جلد چرمي ضربي، طال پوش، شاهنامه بایسنقري، هرات 833 ه� .ق. محمدحسن، گنجینه 

کتب و نفائس خطي کاخ گلستان، زرین و سیمین، تهران، 1379، ص 88.
تصویر43. شمسه مّذهب حاوي نام و القاب شاهزاده بایسنقر میرزا، شاهنامه بایسنقری کاخ گلستان، 

]بی نا[ تهران، 1350، لوح 1.
تصویر 44. آغاز شاهنامه، با حواشي مّذهب، شاهنامه بایسنقری کاخ گلستان، ]بی نا[ تهران، 1350، 

ص4.
تهران،  ]بی نا[  گلستان،  کاخ  بایسنقری  شاهنامه  مّذهب،  حواشي  با  متن،  آغاز  صفحه   .45 تصویر 

1350، لوح 4.
تصویر 46. شکارگاه، شاهنامه بایسنقری کاخ گلستان، ]بی نا[ تهران، 1350، لوح  3 و 4.

تصویر47. برتخت نشستن جمشیدشاه و آموختن پیشه ها به مردم، شاهنامه ی بایسنقري، سمسار، 
محمدحسن، گنجینه کتب و نفائس خطي کاخ گلستان، زرین و سیمین، تهران، 1379، ص 92.

تصویر48. برتخت نشستن کیکاووس و گوش دادن او به سرود رامشگران، شاهنامه بایسنقري، هرات 



101  دکتر سید عبدالمجید شریف زاده

833 ه� .ق. محمدحسن، گنجینه کتب و نفائس خطي کاخ گلستان، زرین و سیمین، تهران، 1379، 
ص 93.

تصویر 49. کشته شدن دیو سپید به دست رستم در هفتمین و آخرین خوان، شاهنامه بایسنقري، 
هرات 833 ه� .ق، محمدحسن، گنجینه کتب و نفائس خطي کاخ گلستان، زرین و سیمین، تهران، 

1379، ص95.
تصویر50. جنگ سپاهیان کیخسرو و افراسیاب، شاهنامه بایسنقري، هرات 833 ه� .ق. محمدحسن، 

گنجینه کتب و نفائس خطي کاخ گلستان، زرین و سیمین، تهران، 1379، ص 97.
تصویر 51. بر تخت نشستن لهراسب و گفتگوي او با سران سپاه، شاهنامه بایسنقري، محمدحسن، 

گنجینه کتب و نفائس خطي کاخ گلستان، زرین و سیمین، تهران، 1379، ص 98.





دکتر حسـینعلی قبادی
تولد: 1337 – آمل

فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1364
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1369

دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1375
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

رئیس گروه ادبیات کمیته ی علوم اجتماعی شورای پژوهش های علمی کشور
رئیس شورای علمی پژوهشکده ی علوم انسانی جهاد دانشگاهی

قائم  مقام نماینده ی ولی فقیه در دانشگاه تربیت معلم
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم

عضو  شورای  علمی گسترش زبان  و  ادبیات فارسی  سازمان  فرهنگ  و  ارتباطات اسالمی
عضو شورای تخصصی گروه ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 

برگزیده ی استاد راهنمای برتر کشور در رشته ی زبان و ادبیات فارسی در سال 1383
از تألیفات ایشان: بنیادهای نثر معاصر فارسی، تحلیل سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ 

ایران و ادبیات فارسی، نثر معاصر فارسی برای فارسی آموزان غیرایرانی و...
 از مقاالت ایشان: ظرفی��ت های ادبیات فارس��ی در بازیاب���ی هویت ایرانی، خودآگاهی عرفانی 
در مثن��وی، اف�ق های ادبیات داستانی معاصر، مرزهای تمثیل با نماد، چرا ادبیات فارسی جهانی 

است؟، تحوالت نثر معاصر فارسی در پرتو انقالب اسالمی و...
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کهن الگوها، پلی میان شاهنامه و غزلیات شمس

چکیده
یکی از عوامل مهمی که سبب شده است تا در متن  های ادبی برخی از مضامین، مفاهیم و تصاویر در 
طول اعصار با جلوه های گوناگون تداوم پیدا کنند؛ حضور کهن الگوهایی است که در اشکال و صور متفاوت، 
در این متون، بروز و ظهور پیدا می کنند؛ زیرا کهن الگوها حد واسط و عامل رابط میان زیبایی و مفهوم سازی متن به 

شمار می آیند.
ابتدا در اسطوره ها سپس در بن مایه های  در عرصه ی ادب فارسی، کهن الگوها در سیر تاریخی خود، 
انعکاس  که شاهد  کرده اند  پیدا  راه  عرفانی،  ادب  به  ادب حماسی  از  گذر  با  و  یافته اند  بازتاب  حماسی 

بسیاری از آنها در متن های ادب فارسی هستیم.
کهن الگوها در شاهنامه ی فردوسی، به دلیل آنکه این شاهکار از بنیادهای اسطوره ای برخوردار بوده، 
در ابعاد وسیعی منعکس شده است. از سوی دیگر شاهنامه به دلیل غنای ادبی و فرهنگی تأثیری عمیق 
و گسترده  در آثار پس از خود بر جای نهاده و این تأثیر در غزلیات شمس از آن جهت بیشتر بوده است 
که تجربیات شهودی مولوی و بیان شهودی و احساس پیوستگی او به ازلیت، زبان او را در اثر سترگش 

به صورتی اسطوره ای درآورده است. 
تأکید  نیز  از حیث شناخت خاستگاه مشترک هر دو  بر وجوه مشترک اسطوره و عرفان  این جستار 
می کند؛ زیرا هم متن های اسطوره ای و هم متن های عرفانی به دلیل دارا بودن ساحتی فراعقالنی که به 
نوعی منشأ آنها نیز محسوب می شود در حوزه ی دریافت و انعکاس کهن الگوها )تصاویر، مفاهیم و عناصر 

کهن الگویی( با یکدیگر همسان می شوند و عناصر تخیلی مشترکی را می سازند. 
این مقاله مدعی است کهن الگوها، این پل را میان شاهنامه و غزلیات شمس برقرار ساخته اند و دلیل 

نفوذ شاهنامه در الیه های پنهانی آثار مولوی، به ویژه غزلیات شمس، واقع شده اند.
این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به شاهنامه و آثار واسط، میان اثر سترگ فردوسی و 

غزلیات شمس به تبیین این ادعا می پردازد.
کلید واژه : کهن الگو، اسطوره، عرفان، شاهنامه، غزلیات شمس.

مقدمه

شاهنامه و آثار مولوی را می توان از ارکان فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی محسوب کرد؛ لذا بررسی و 
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تحلیل این دو اثر سترگ از زاویه های گوناگون، می تواند برای شناخت ابعاد و الیه های فرهنگ و ادب 
از نظر پژوهش ادبی لزوم بررسی بیشتر پیدا می کند، توجه به نوع  این سرزمین سودمند باشند. آنچه 
تصویرپردازی ها در آثار و گره خوردگی آنها با مفاهیم و عرصه ی معنی است که به فهم چگونگی و میزان 

اثرگذاری، اثرپذیری، اهمیت و نقش این آثار کمک می کند.  
حضور تصاویر، مفاهیم و بن مایه های تکوین یافته در شاهنامه، همواره  بسان نقشی دلنشین و الهام بخش، 

فرا روی ادب دانان پس از وی بوده است.
بازتاب چشمگیر شاهنامه در الیه ی رویین متن های گوناگون مجموعه ی تاریخ ادب فارسی با تتبعات 
ارزنده و کوشش های عالمانه استادان و صاحب نظرانی چون: ذبیح اهلل صفا، محمدامین ریاحی، حسین 
منحصر  دلیل  به  اما  است؛  داده شده  نشان  دیگران  و  فسایی  رستگار  منصور  مسکوب،  شاهرخ  رزمجو، 
بودن مبانی نظری و روش پژوهش این بزرگان در حوزه ی تتبع و استناد و پیش گرفتن روش پژوهش 
استنادی و بهره نگرفتن از دیدگاه های تأویلی و روش هرمنوتیک و چهارچوب ها و قواعد نقد کهن الگویی 
و اسطوره ای، تأثیر شاهنامه در روح و جان بسیاری از آفرینش گران شاهکارهای ادب فارسی یا اندیشه ی 
متفکران ایرانی پوشیده یا ناگفته مانده است؛ از جمله: در آثار عموم عارفان و متن های ادبی ممتاز عرفانی، 
از اسطوره ها و  اثرپذیری آن ها  آثار مولوی و در غزلیات شمس، پژوهشی مستقل درباره ی  به ویژه در 

نمادهای شاهنامه صورت نگرفته است. 

گویی مولوی از زبان فردوسی این گونه درباره ی گستره ی تأثیر شاهنامه سخن می گوید:

ب�ر عروقم بسته اط�راف جه��ان1                   من به هر شهری رگی دارم نهان       

اگرچه برای روشن تر ساختن تأثیر شاهنامه بر فرهنگ و ادبیات فارسی، ذکر شکل گیری و رواج جریان ها 
و گونه های متفاوت ادب فارسی متأثر از تداوم حماسه های ملی و پیدایش حماسه های تاریخی و دینی و 
ادبیات، عیاری الزم به نظر می رسد، اما هنوز تا مرزهای روشن ساختن بهره گیری دیگر شاخه های ادب 
و  راز گسترش و ماندگاری برخی جریان ها  امروز  مانده است.  باقی  از شاهنامه، فاصله ی زیادی  فارسی 
شاخه های گوناگون ادب حماسی فارسی که به دلیل تأثر از این حماسه صورت گرفته، نامکشوف مانده 
است. ذکر اثرگذاری این کتاب گران ارج در دیگر زمینه های فرهنگی، ادبی، آیینی و هنری ایران از ادب 
زورخانه ها، تا نقاشی، مجسمه سازی، معماری، آداب و سنن اجتماعی، خلقیات و روحیات ملی و عناصر 

هویتی ایران از عهد کالسیک تا کنون به پژوهش های مفصل نیازمند است.

تمهیدات نظری و بیان مسأله

مطالعه ی اسطوره ورزی و انعکاس دغدغه های بنیادین آدمی در قالب های گوناگون نقاشی، سنگ نوشته ها، 
کتیبه ها، آیین ها یا مراسم دیگر و بیان وجوه گوناگون اضطراب ها و امیدهای آدمی در اشکال متنوع، کمابیش 
محقق را به این نتیجه می رساند که: انسان نخستین، در سپیده دم زندگی جمعی و دوران پیشا تاریخی، به 

1- مثنوی، دفتر چهارم،3714.
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نوعی، به وجود شعور مرموز در طبیعت و معنی داری و مفهوم مندی آن باور داشت و می کوشید فهم خویشتن 
را به دامنه ی رازهای این شعور مرموز برساند و آن را دریابد. به همین دلیل عالئم، نشانه ها و نمادهای این حس 
درونی خلق شده اند که برخی از آنها در اعداد و نقاشی ها جلوه گر می شد و برخی در عالئمی دیگر رابطه ای پنهانی 
و معنی دار با آسمان، آب، آفتاب و ستاره برقرار می کرد و کهن الگوها را شکل می داد. آنچه در این میانه در خور 
توجه بیشتر است، این است که آدمی،  منشأ این درک و علت این فهم یعنی معنی داری و هدفمندی کائنات 
را عقل نمی دانست بلکه نوعی فهم شاعرانه و اسطوره ای و معرفت شهودی می انگاشت و طبعاً روش رسیدن 
به آن را استدالل نمی پنداشت بلکه به طور فطری و طبیعی سرچشمه ی آن را دل و قلب و حس درونی خود 
می دانست. لذا از این روی نیز عرفان و ادب عرفانی با اسطوره ها هم سان تر می شوند و این هم سانی در غزلیات 

شمس با شاهنامه بیشتر جلوه گر می شود. 
اسطوره، به دلیل آمیخته بودن با دغدغه های بنیادین وجود شناختی، روان شناختی و جهان شناختی 
بشر اولیه و ماهیت زمان گریز با تکیه بر نوعی فهم فراعقالنی و شاعرانه به دنبال کشف رمز و رازهایی 
بنیادین در طبیعت است و خود را هم ذات آن می پندارد و از همین گذرگاه  فهم شاعرانه است که نفخه ی 
اولیه ی همه ی چیزها را پیدا می کند و به کهن الگو می رسد. این کهن الگوها در حکم نمونه های ازلی در 
ذهن آدمی جلوه می کنند. انسان پیشا تاریخی می پنداشت که این نمونه ها باید به صورت الگویی درآیند 
و برای وی دائماً تکرار شونده باشند تا به وی ثبات و آرامش ببخشند و آتش اضطراب وی را بنشانند؛ از 
همین روی، کهن الگوها زمان را می شکنند تا خود تکرار شوند؛ از همین جاست که اسطوره به منظور 
روایت کردن کهن الگو شکل می گیرد و برای تبیین خود، نمادها را می سازد؛ لذا اسطوره به نوعی ازلیت 
باور دارد و با آن در می آمیزد، از همین روی با عرفان خویشاوند می شود و به هم سانی متن های اسطوره ای 

و عرفانی می انجامد و شیوه های تصویرگری متن های اسطوره ای و عرفانی را با هم مشابه می کند. 
از سخن برخی از متفکران و صاحب نظران جهان برمی آید که نوعی خویشاوندی ذاتی یا هم  تباری 
در فهم اسطوره و عرفان به چشم می خورد. ازجمله: لینهارت1 بر آن است که اسطوره، »ادراک شهودی و 

وجدانی وحدت انسان و جهان است.«2  
بنابراین از نظرگاه کیهان اندیشی و احساس هم ذات پنداری عارفان با کائنات، این صفت ها کمابیش 
درباره ی عرفان نیز پذیرفتنی است. در اینجا درباره ی نظرگاه م. لینهارت، پرسشی پیش می آید که »انسان 
اسطوره ساز، چگونه و با چه ابزار به این ادراک می رسید؟« پاسخ لینهارت این است: »این ادراک شهودی و 
وجدانی با تمام وجود حس می شود.«3 پرسش دیگر این است: مگر عارفان جز این اعتقاد دارند که حسی 
باطنی و عرفانی که ماورای عقل است ابزار این شناخت واقع می شود؟ پس می توان نتیجه گرفت که از این 
جهت نیز متن های اسطوره ای و عرفانی با هم هم سانی دارند. رخداد ویژه ای که در ادب فارسی چشم ها 
را خیره می کند این است که از حیث ادبیات، پیوستگی، خویشاوندی، هم تباری میان ادبیات حماسی و 
عرفانی، به ویژه میان شاهنامه و غزلیات شمس وجود دارد و با استناد به تصویرها و با بررسی ساختارها، 

بن مایه ها و کهن الگوهای موجود در دو اثر می توان این هم سانی ها را کشف و بازشناسی کرد. 
Lenhart -1

2- باستید،  دانش اساطیر، ص51 .
3- همان، ص 51 .
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اشاره به زمینه و پیشینه موضوع

در اینجا در حد اشاره به سرخط های ایفای نقش شاهنامه در اندیشه و فرهنگ ایرانیان و مجموعه ی 
ادبیات فارسی بسنده می شود، از جمله: گزیده هایی که از دیرباز از شاهنامه به عمل آمده است و تأثیرهای 
صریح یا اظهار عالقه ای که متفکران، نویسندگان، شاعران، تذکره نویسان و منتقدانی چون: سهروردی، 
نظامی، عطار، سنایی، احمد غزالی، راوندی، صاحبان تذکره ها، حمداهلل مستوفی نخستین شاهنامه پژوه 
ایران و ... نسبت به شاهنامه نشان داده اند؛ نویسندگان و ادیبانی که آثارشان، واسطان و منتقل کنندگان عناصر، 

بن مایه ها، مفاهیم و تصاویر اسطوره ای و حماسی شاهنامه به آثار مولوی به شمار می آید. 

شواهدی از تداوم بازتاب کهن الگو در شاهنامه و آثار واسط میان شاهنامه و غزلیات شمس
کهن الگوی پیر خردمند فرزانه با تصویر پُرجلوه ی سیمرغ در شاهنامه: 

                    فرو برد سر پیش سیم��رغ، زود       نیای�ش هم��ی بآفری��ن برد زود1 

سهروردی در عقل سرخ آورده است: »سیمرغ، آشیانه بر سر طوبی دارد. بامداد از آشیانه ی خود به در 
آید، پَر بر زمین باز گستراند، از اثر پَر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین... هر زمان سیمرغی از 

درخت طوبی بر زمین آید و اینکه در زمین بود، منعدم شود.«2  

عطار در این باره می گوید: 

                          سیمرغ مطلقی تو، در کوه قاف قرب�ت           پرورده ه��ر دو گیت��ی، در زیر پّر و بال�ت3 

مولوی 
                منط�ق الطی���ر س�لی�م�ان�ی ب�ی��ا          بان�گ هر مرغ�ی که آی�د می س�را

 4                 وز ه�وای�ی ک�ان�درو سیم��رغ روح         پی�ش از این دیدست پرواز و فت�وح 

در  شاهنامه  تأثیر  و  نفوذ  نیکویی  به  و  متتبعانه  ریاحی،  امین  زنده یاد  توصیفی،  و  استنادی  نگاه  در 
اندیشه و آثار اسدی طوسی، ازرقی هروی، مسعود سعد، صاحب مجمل التواریخ، سنایی، شیخ جام، ادیب 
المخلوقات،  النقض، محمد بن محمود بن احمد طوسی در عجایب  صابر، صاحب چهار مقاله، نویسنده 
سوزنی سمرقندی، علی بن احمد در اختیارات شاهنامه، خاقانی شروانی، ظهیر فاریابی، راوندی، صاحب 
امامی        سعدی،  عطار،  گنجوی،  نظامی  طبرستان،  تاریخ  در  اسفندیار  ابن  غزالی،  احمد  راحه الصدور، 
هروی و... را بازگفته و دغدغه ی پژوهندگانی همچون حمداهلل مستوفی در قرن هشت، و توصیف اوحدی 

1- شاهنامه، جلد اول، 124.
2- عقل سرخ، ص9.

3-  دیوان عطار، 172.
4- مثنوی، دفتر اول،144.
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مراغه ای، عارف اردبیلی، ابن یمین و دیگران را بیان کرده است. 
متن های اسطوره ای عالی ترین جلوه گاه انعکاس آرمان ها، آرزوها و عقده ها، ارزش ها، خالقیت ها، تمّنیات، 
برای  تا  می کوشید  خود  دست جمعی  زیستن  پگاه  در  آدمی  هستند.  انسانی  پیروزی های  و  شکست ها 
زیستی بهتر و غلبه بر ناهمواری ها و زمختی های طبیعت، آرمان هایی واال ترسیم و تصویر کند؛ متن های 
اسطوره ای نیز بازتاب این دغدغه ها و اضطراب های امیدگرایانه و شکوفاگر بوده اند. در جهان نقل و آفرینش 
اسطوره های شاهنامه ی فردوسی، دریایی حاصل از تالقی رودخانه ی آرزوهای ایرانی با ظرفیت هنری و 
ابهام زیبایی شناختی فراوان به چشم می خورد؛ لذا سراسر تأویل پذیر و نمادین هستند و در پناه تأویل، 
بازآفرینی شده  و به زندگی مجدد دست یافته اند. به گفته ی نامور مطلق: »ویژگی اسطوره، حرکت پنهان 
و آشکار در طول زمان و مکان و تبدیل شدن آن به یک الگو برای تکرار و تکثیر است ]اگر به شاهکار 
تبدیل شود[ و موجب تداوم عناصر فرهنگی یک جامعه در طول تاریخ می شود... بسیاری از شاعران بزرگ 
به همراه بسیاری از مردم عادی همراه ندای نقاالن، با پهلوانان شاهنامه هم ذات پنداری کردند ]در عمل[  

این شاهنامه بود که تکرار می شد و با تکرار خود از هویت یک ملت حراست می کرد.«1  

تحلیل غزلیات شمس از منظر پیوند کهن الگویی با شاهنامه
غزلیات شمس از این دیدگاه، وضعیتی هم سان با شاهنامه دارد. شاهنامه آرمان های برکام یا ناکام 
مانده ی ایرانیان را در طول تاریخ گذشته یا دوران پیشا تاریخِی اسطوره اِی ماقبل آن بسط داده و وجوه 
این سوی،  در  نیز  غزلیات شمس  به ویژه  مولوی،  آثار  است.  بوده  ایرانیان  تاریخ حیات  انسان شناسانه ی 
دریایی بیکران است که نزدیک به سه قرن پس از فردوسی و قریب به هفت قرن پیش از دوره ی معاصر، 
ما را به دریای مواج و خروشان عالم رازها و معنی دعوت می کند و روایت چالش های هستی شناسانه و 
آرمان های معرفتی و دینی ایرانیان را در خود جای داده است و به اقیانوسی نهنگ پرور تبدیل شده که 
ناروایی های  تأّمل در  ناهمواری ها و  را به خوانش چالش ها،  انسان های اهل خطر و معرفت اندوز  همه ی 
درون دعوت می کند؛ از همین روی، می توان با دیدگاه اسالمی ندوشن موافق بود که »مثنوی مولوی« را، 
حماسه ی ایرانی قرن هفتم می داند، همان گونه که شاهنامه را حماسه ی قرن چهارم و پنجم ایرانیان به 
شمار می آورد2 و نظرگاه یاحقی نیز چنین است که در فرهنگ و ادب فارسی حسن ترکیبی میان ادبیات 

حماسی و عرفانی پیدا شده است.3  

شاهنامه، پل پیوند حیات تاریخی- تمدنی و اجزای فرهنگی ایران 

یکی از دالیلی که سبب شد کهن الگو از دوران حماسی تا دوران عرفانی جریان یابد، گستردگی افق 
دید فردوسی و استفاده از بن مایه های بِینافرهنگی )ایرانی- اسالمی( است. نامور مطلق براین باور است که: 
»شاهنامه پل پیوند دهنده ای میان دو پاره ی فرهنگی و تاریخی یک ملت واحد بوده است ... شاهنامه هم 
ارزش های اسالمی و هم ارزش های ملی دارد و موجب شد ضمن پذیرش فرهنگ اسالمی و باور داشتن به 

1- نامور مطلق، بهمن، اسطوره متن هویت ساز، ص 8-7 .
2- اسالمی ندوشن، آواها و ایماها.

3- یاحقی، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، ص3.
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آن فرهنگ، جامعه ی ایرانی ارتباط خویش با گذشته و پیشینه ی باستانی خود را نگه دارد.«1 از این روی، 
دور از ذهن نخواهد بود اگر رگه ها، مایه ها، تصویرها، بن مایه ها و تعابیر و تلقیات هم سانی میان شاهنامه 

و غزلیات شمس به چشم بخورد.
این رشته ی پیوند که میان اسطوره و عرفان برقرار است، پیش از آنکه معلول به کارگیری عناصر روایی 
بشر همچون  ناخودآگاه  است: ضمیر  بشر  ناخودآگاه جمعی  با  پیوند ژرف هر دو  باشد، محصول  مشابه 
گنجینه ای کهن، تجربه ها، آرزوها و خاطرات فراتاریخی را در خود انباشته است. این تجارب و تداعی های 

پیشا تاریخی برای همه ی انسان ها در همه ی زمان ها و مکان ها، یکسان و آشناست. 
این سخن مولوی، در این حوزه راه گشاست که می فرماید: 

                      میان عشق و دلم پیش کارها بوده ست         که اندک اندک آید همی به یاد م��را2 
پیوند جوهری میان شاهنامه و غزلیات شمس از دیدگاه نقد روان شناختی و کهن الگویی 

آرزوی ازلی نامیرایی نیز، از اساسی ترین کهن الگوهاست؛ اوتوَرنک3 در کتاب اسطوره ی تولد قهرمان 
می نویسد: » میل به جاودانگی از کهن ترین کهن الگوهاست که در ادبیات جهان سابقه دارد. این جاودانگی 
به دو صورت حاصل می شود، الف- گریز از زمان )بازگشت به بهشت(؛ وضعیت سعادت بی نقص و بی زمان 
پیش از سقوط تراژیک انسان به دامان فساد و فناپذیری؛ ب- غوطه وری عرفانی در زمان دوری )مرگ و 
باززایی بی    پایان(؛ انسان با تسلیم شدن به آهنگ اسرار آمیز و وسیع چرخه ی ابدی طبیعت به ویژه چرخه ی 
فصول، به گونه ای از جاودانگی دست می یابد.«4 میل به جاودانگی همان گونه که در اسطوره ها، نمادهایی 
چون اسفندیار و رستم را رقم می زند، در عالم عرفان هم، فناناپذیرهایی خلق می کند؛ به عنوان نمونه     

این که مراد در اثر زخم های متعدد کار مریدان نمی میرد، بلکه هر بار جانی تازه می گیرد: 
                    گردنک را پیش کردم گفتم��ش          ساج��دی را سر ببر از ذوالفق��ار 
                    تیغ تا او بیش زد، سر بیش ش�د         تا بُِرست از گردنم سر ص��دهزار 
                    من چراغ و هر سرم همچون فتیل         ه�ر طرف ان�در گرفت��ه از ش�رار 
                       شم�ع ه�ا می ورش�د از سرهای من           ش�رق ت�ا مغ�رب گرفت�ه از قط�ار5 

داریوش شایگان در این باره می گوید: »در زیرساخت های روان انسان، نوعی آگاهی جمعی نهفته است  
که اسطوره ساز است. این الیه و ظرف روان، کهن الگوهایی می سازد که همان صورت های ازلی است؛ اما 
بالقوه شکل ندارد و آنگاه که به مرحله نماد می رسد، شکل می گیرد؛ در واقع نماد شکل تبلور یافته ی کهن الگوهاست.«6  
تصویر خالق، میل به جاودانگی، مرگ پیش از مرگ، نوزایی و رستاخیز جهان پس از مرگ از کهن ترین 
کهن الگوهایی است که محوریت فطری و تکرار آن ها در زندگانی بشر موجب شده تا عرصه ی اسطوره و 
فرزندان معنوی آن، یعنی حماسه، فلسفه و عرفان بستر پدیداری و تثبیت تاریخی نمادهایی جهان شمول 
گردد؛ چنان که میل همیشگی بشر برای شناخت و تصویر آفریدگار گیتی، باعث شده تا هم در اساطیر و 

1- نامور مطلق، ص 9 -10.
2- مولوی، غزلیات شمس، غزل 220 ، 131.

Otto Rank -3
4- شایگان، هانری کربن، آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی.

5- غزلیات شمس، غزل،410 ، 1042.
6- شایگان، از هند تا پسا مدرن، به کوشش محمد رضا ارشاد، ص 52 .
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هم در عرفان، همواره خورشید به عنوان سمبل برتر پروردگار جلوه کند. 
از  مملو  که  اسطوره وار  فضایی  تا  موجب می شود  غزلیات شمس  متن  در  الگوها  واقع، حضورکهن  در 
ناهشیاری و خواب آلودگی، جادو، افسون، پری )جن( و اعمال سحرآمیز است، بر دیوان شمس حاکم گردد؛ 
چنان که در غزل زیر، شاعر در حالتی میان خواب و بیداری با موجود نورانی که از عالم قدس می آید، به 

گفت و گو نشسته: 
        میان تیرگ��ی خ��واب و ن��ور بی����داری         خی��ال نم��ود م��را دوش در شب ت��اری
        که خوب طلعتی از ساکنان حضرت ق�دس         که جمله محض خرد بود نور ه��وشی��اری

        م�را ستایش بسی�ار ک�رد و گفت ای جان         که در حجی�م طبیع�ت چنی�ن گ�رفتاری1 

ذخیره های کهن الگویی و بن مایه های رمزی، نشانه های هم سانی و همانندی متن های اسطوره ای و عرفانی 

در متن های اسطوره ای و عرفانی در حوزه ی ساختار و بن مایه، می توان تشابهات و هم سانی هایی کشف 
کرد؛ چنان که اگر در جهان اسطوره با پدیده ها و درون مایه هایی چون قداست، زبان رمزی، جهان پهلوان، 
خرق عادت، البرز، سیمرغ، دیو، سروش، خواب، هفت خوان و... مواجه هستیم، در عالم عرفان نیز با اندکی 
دگردیسی روساختی، همین پدیده ها و درون مایه تکرار می شود مانند: قداست، زبان نمادین، انسان کامل، 
از  تأثیرپذیری عرفان  البته  ؛   ... و  امتحان، آب حیات  واقعه، هفت وادی،  کرامات، قاف، شیطان، هاتف، 
اسطوره تنها به محدوده ی عناصر و مضامین هم سان ختم نمی شود. بلکه در اعمال نمادین آیینی عرفان 
نیز، ردپای الگوهای اساطیری به خوبی هویداست. میرچا الیاده در این باره می نویسد: »از آنجا که عرفان، 
خود گونه ای آیین با آداب ویژه است و در اکثر فرهنگ ها، این آداب به گونه ای مشترک و هم سان به جا 
آورده می شود]متن عرفانی[، عرفان از ]دنباله ها و[ پیامدهای ]متن های[ اسطوره ای به شمار می آید؛ زیرا 

هر آیین، در واقع، اسطوره ای بالفعل و به زبان دیگر کاربرد قداست اساطیری است.«2  
مونیک دوبوکور نیز در همین زمینه بر آن است که »رقص چرخشی درویشان طریقت مولویه برگرد 
مراسم  در  دیرین  سابقه ای  که  است  پیرامون خورشید  سیاره  دوازده  از گردش  تقلیدی  مرشد خویش، 
کهن آیینی دارد. یونگ حتی اندیشه ی عرفانی »مرگ پیش از مرگ« را نیز، آیین اسطوره ای می داند و 
می نویسد: »عارف با ریاضت و نفس ُکشی به والدتی جدید و رمزی و نشئه ی ثانوی دست می یابد. سالک 
با مرگ آیینی به اصل خود باز می گردد و با گذشتن از مقتضیات بشری به ماورا و ابدیت راه می یابد.«3  
جاودانگی خواهی در حماسه های اساطیری همچون گیلگمش نیز جستجوی بقا پس از فنا در آثار عرفانی 

را فرا یاد می آورد. 

تداوم آفرینش نمادهای کهن الگویی در ادب فارسی، حد فاصل میان شاهنامه ی فردوسی و غزلیات 
شمس و تحلیل نتایج بینابینی آن

استقبال بزرگانی چون سهروردی از اندیشه های ایران باستان و روی آوری عارفانی چون سنایی، عطار، 

1- غزلیات شمس، غزل، 1144،3088. 
2- الیاده، چشم اندازهای اسطوره، ص 9.

3- یونگ، روانشناسی و کیمیا گری، ص 144.
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مولوی و حافظ به استخدام و تأویل نمادهای برجامانده از این حوزه، بیش از هر چیز معلول  انس دیرین 
ایرانیان با این رویکردهای زیبایی شناسانه و نمادهای مختص آن است؛ زیرا آنگاه که برای نمونه، سخن از 
تقابل خیر و شّر و نفس و روح در میان باشد، کدام نمادها را می توان به یاری فراخواند که بهتر و رساتر 
از چالش های رستم با دیو سپید و افراسیاب و کشمکش های ایران با توران - که قرن ها ذهن و زندگی 

مخاطبان فارسی زبان را در تسخیر خود داشته است - حق مطلب را ادا کند.
ایرانیان،                زندگی  و  اندیشه  در  نمادین  پدیده های  و  شخصیت ها  این  رسوخ  و  دیرینگی  بر  عالوه 
آرمان گرایی ها، ظرفیت های عرفانی و رخدادهای زندگانی شخصیت هایی چون فریدون، ایرج، قباد، سیاوش 
و به ویژه کیخسرو که پس از پیروزی نهایی بر افراسیاب با جمعی از مردانش در برف ناپدید می شود و نیز 
جاذبه های شخصیت های شاهنامه ای به ویژه دوره ی اساطیری و پهلوانی برای عارفی چون موالنا موجب 
می شود تا از این طریق اندیشه های آرمان گرای عرفانی خویش را تجسم بخشد؛ چه آرمان گرایی به عنوان 
بن مایه ی کالن اسطوره، حماسه و عرفان، عارف را ناگزیر می سازد که از نمونه هایی نمادین که پیش از این 
اسطوره و حماسه آفریده اند بهره ببرد؛ همان گونه که مولوی به پیروی از دو مقتدای خویش، یعنی سنایی 
و عطار، برای تمثل شخصیت متعالی انسان کاملی که آزاد اندیشی، شجاعت، قدرتمندی، رهایی بخشی، 
ارتباط با عالم ماورا، کمال جویی و زشتی ستیزی از صفات اوست، نمونه ای متعالی تر و محبوب تر از رستم 

دستان نمی یابد؛ از این رو می گوید: 

                     زین همرهان سست عناصر دلم گرفت             شیر خدا و رست�م دستان��م آرزوست1 

کاربرد نمادین و پر بسامد حیواناتی چون »گاو«، »اسب« و »شیر« در ادبیات فارسی نیز از مواریث 
آیین مهری می تواند باشد؛ چنان که حمیرا زمردی در این باره می نویسد: »وجه نمادین شیر مانند گاو و 
اسب در ادبیات ما نمایان است و اطالق نام شیر، شیردل، شیرزن، شیرمرد، شیرمنش و نره شیر نیز متأثر 
از باورهای آیین مهری در تشرف به مقام شیر است.«2 بعید نیست آیین زروانی نیز که اعتقادات جبری 
شدید را توصیه می کند، در گرایش های جبرگرایانه ی عرفانی تأثیر گذاشته باشد؛ چنان که در مینوی خرد 
که به وضوح تحت تأثیر اندیشه های زروانی است، می خوانیم: » و حتی با نیرو و زورمندی خرد و دانایی 

هم با تقدیر نمی توان ستیز کرد.«3   

انطباق دیدگاه تأویلی و حکمی فردوسی با حکمت اشراق، زمینه  ای دیگر از هم سازی شاهنامه و غزلیات شمس 
برخی از اشعار فردوسی یادآور این دیدگاه عارفان اشراقی است که انسان، عالم اکبر و نسخه ی تمام عیار 

کائنات و آیینه ی کمال آن محسوب می شود؛ نمونه ای از این اشعار:

                    ت�و را از دو گیت��ی برآورده ان��د          به چندین میانج�ی بپرورده ان��د
                    نخستین ف�طرت، پسین شم��ار        تویی، خویشتن را به بازی م��دار4

1- غزلیات شمس، غزل، 203،441.
2- زمردی، نقد تطبیقی ادیان و اساطیر، ص 186.

3- زنر، زروانیسم، ص10.
4- فردوسی، شاهنامه،16 .      
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از دیدگاه حکمای اشراق نیز، وجود انسان، نسخه ای از عالم بیرون است به گونه ای که هر چه در جهان 
خارج یافت می شود، نمونه ی آن در وجود آدمی نیز تعبیه شده است.

عارف بزرگ نجم الدین رازی، صاحب مرصادالعباد می نویسد: »نهاد آدم، عالمی کوچک یافت از هرچه 
در عالم بزرگ دیده بود؛ در آنجا )نمودار( دید. سر را به مثال آسمان یافت هفت طبقه؛ تن را بر مثال زمین 
یافت، خاک و آب و باد و آتش )گرمی دم( چنان که در زمین درختان بود و گیاه ها و ج��وی  های روان و

 کوه ها، در تن موهای بود و ... و رگ ها بود مثال جوی هایی روان و استخوان ها بود بر مثال کوه ها و چنان 
که در عالم کبیر چهار فصل بود؛ بهار و خریف و تابستان و زمستان، در نهاد آدم که عالم صغیر است؛ چهار 

طبع بود: حرارت و برودت و رطوبت و یبوست«1.
 مولوی پا را از این فراتر نهاده و جهان بیرون را عالم صغیر و جهان درون آدمی را عالم کبیر می خواند:

                    از نفوس پاک اخت�ر وش م��دد          سوی اخترهای گردون می رس�د 
                    ظاه�ر آن اخت��ران، ق��وام م��ا          باط��ن م��ا گشته ق��ّوام سم��ا

                    پس به صورت، عالم اصغر توی�ی         پس به معنی عال�م اکب�ر توی�ی2 
  

به نظر می رسد روح و معنای بلندی که در این سخنان عارفان، به ویژه مولوی حیات دارد، با سخن 
آغازین نقل شده از فردوسی سازگاری داشته باشد؛ چنان که با مالحظه ی سخنان مولوی در غزلیات شمس، 

روشن می شود که همان تصویرسازی پی گرفته می شود: 

             م��ا به فلک بوده ای�م، یار ملک بوده ایم             باز همان ج��ا رویم، جمله که آن شهر ماست
                خود ز ملک برتریم، وز ملک افزون تریم           زین دو چرا نگ�ذریم؟ منزل م�ا کبریاست
                 گوهر پاک از کجا! عالم خ�اک از کج��ا!                بر چه فرود آمدیت؟ بار کنید این چه ج��است؟
                خلق چو مرغابیان، زاده ز دریای ج��ان           کی کند اینجا مقام، مرغ کزان بحر خاست؟

                      بل که به دریا دریم، جمله در او حاضری�م                ورن�ه ز دری��ای دل م�وج پیاپ�ی چ�راست؟3 

بازگشت به اصل و مبدأ، جان و عصاره ی افکار و اشعار موالناست و همواره آن را در قالب مثال هایی 
مانند بازگشت رودخانه به دریا، جسم به خاک و ابر به آسمان، گوشزد می کند. 

حکمت این همه تأکید بر اصل بازگشت، آن  است که تنها با دریای وحدت و با داشتن دورنمایی از آن 
نقطه ی ذوب کثرت ها، می توان تضادها و تقابل ها و تکثرهای عالم را پذیرفت؛ چرا که وقتی آدمی ایمان 
بیاورد که همه چیز در هستی، رو به غایتی معین دارد، درخواهد یافت که امور و اشیای به ظاهر متضاد 

و متناقض، در واقع قوام بخش یکدیگرند و وجود هر یک قائم به دیگری است. 
1-  مرصاد العباد، ص 77-75.

2- مثنوی، دفتر چهارم،520.
3- غزلیات شمس، غزل 212،363.
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استمرار حیات نمادهای اسطوره ی ایرانی در ادب فارسی، یکی دیگر از حلقه های اتصال شاهنامه 
و غزلیات شمس

با ورود آموزه های عرفانی به عرصه ی غزل فارسی به دست سنایی و نظریه پردازی های سهروردی، غزالی 
و ابن عربی، چشم انداز بینش و نگرش شاعران عارف منش قرون ششم تا هشتم، متوجه عوالم فراحسی 
و فراعقالنی و طرح دریافت های شهودی و مکاشفه ای شد و از این پس دیگر نیاز به کمک و استفاده از 
امکان تداعی تجربه هایی که در حالت خلسه و اغلب به صورت آنی و جرقه وار، حاصل شده بود، وجود 
نداشت و تنها پدیده ای برای این منظور بایسته می نمود که ماهیت بالقوه ی تجربه های این چنینی در 
صورت آن به فعلیت رسیده باشد؛ به عبارت دیگر خود تجربه ای صوری باشد؛ یعنی وجود عینی و طبیعی 
آن، پذیرا یا حاوی جنبه یا جنبه هایی ماورایی  باشد؛ چیزی که به ذات، خود تصویر است و از لحاظ تصویر، 
سرچشمه ی مفاهیم و اندیشه هاست1 و آن نماد است که در آثار سمبولیک به ویژه آثار عرفانی، نقطه ی 
اوج تداخل و ارتباط اندیشه با فرم واقع می شود و موجد شکل گیری شبکه هایی زنجیره وار از تصاویر ادبی 
است و این سخن با نظریه ی نظم جرجانی و اندیشه ی وحدت وجود ابن عربی و دیدگاه وحدت وجود 

مالصدرا سازگار است.
در غزل زیر، هم فضا و روحیه ی حماسی آشکار است و هم عناصر کهن الگویی در آن موج می زند:

باز آمدم چون عید نو، تا قف��ل زن�دان بشکن��م            وین چ��رخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم
هفت اختر بی آب را، کین خاکیان را می خورن��د         ه��م آب بر آت��ش زن��م، هم بادهاشان بشکن�م
از ش�اه ب�ی آغ�از من، پّران ش�دم چ�ون ب�از م�ن         تا جغد طوط��ی خ�وار را در دی�ر ویران بشکن�م
زآغاز عهدی کرده ام کاین جان ف��دای شه کن�م        بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم
امروز همچون آصفم، شم�شیر و فرم�ان در کف�م          تا گردن گردن کشان در پیش سل��طان بشکن�م
روزی دو باغ طاغیان گر سب��ز بینی، غم مخ�ور         چون اصل ه�ای بیخ ش��ان از راه پنهان بش�کن��م
گشتم مقیم بزم او، چ�ون لط��ف دیدم ع��زم او          گشت��م حقیر راه او، تا س�اق شی��طان بشکن��م
چون در کف سلطان شدم، یک حبه بودم کان شدم           گ�ر در ترازویم نهی، می دان ک�ه میزان بشکن��م
گر پاسبان گوید که »هی!« بر وی بریزم جام می             دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکن��م
چرخ ار نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش بر کن��م         گردون اگر دون��ی کند گ�ردون گردان بشکن��م
ای که میان ج��ان م��ن تلقین شعرم می کن��ی           گر تن زنم خامش کنم، ترسم که فرمان بشکن��م

از شمس تبری�زی اگ�ر ب�اده رس�د، مست�م کن�د        م�ن ال ابال�ی وار خ�ود است�ون کی��وان بشکن�م2 
 

اندیشه کیهان گونگی نسبت به آدمی، بن مایه مشترک اسطوره ی ایرانی و متن های عرفانی فارسی، 
یکی دیگر از حلقه های اتصال شاهنامه به غزلیات شمس

انسان برابر با عالم: 
پندار کیهان گونگی بالقوه ی آدمی، سابقه ای بس دیرین در اساطیر، آیین ها و ادیان کهن دارد؛ چنان که در 

1- دالشو، زبان رمزی افسانه ها، ص 9.
2- غزلیات شمس، ص 704.
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بندهشن می خوانیم: »نخست آسمان را از سر بیافرید... زمین را از پای بیافرید و آن را قرار از کوه ساخت ... آب 
را از اشک بیافرید... و گیاه را از موی بیافرید... او آتش را از اندیشه بیافرید و درخشش را از روشنی بی کرانه...«.1  
دامنه ی این هم سان پنداری ها به تأویالت فالسفه و عرفا نیز کشیده شده است؛ برای نمونه امام محمد غزالی 
در باب انواع رابطه های روحانی و جسمانی آدمی می نویسد: »همه ی اجناس آفرینش را در وجود آدمی مثالی 
است چون خوک و سگ و گرگ و ستور و دیو و پری و فرشته«2 و ابن عربی که باور به عالم وارگی انسان را در 
نظریه ی انسان کامل به اوج خود می رساند، آورده است: »هیچ حقیقتی در عالم نیست مگر اینکه در انسان وجود 
دارد... تمام حقایق الهی که عزم ایجاد عالم کرده، یک جا به ایجاد این نشئه ی انسانی روی آورده است. خداوند 
انسان را به صورت چکیده ای شریف آفرید و همه ی معانی عالم کبیر را در او فراهم آورد و او را نسخه ای قرار داد 
که از یک سو جامع همه ی آن چیزهایی است که در عالم است و از سوی دیگر، جامع همه ی اسمایی است که 

در حضرت الهی وجود دارد«.3  
از این منظر، عالم، تجلی گاه خدا و انسان، تجلی گاه عالم است و این هر سه )خدا، عالم و انسان( به 
واسطه ی عاملی یگانه ساز، در امتداد با یکدیگرند که آن عامل، وحدتی است فطری که از مبدأ وجود در 
ذرات عالم که انسان را نیز شامل می شود، جریان دارد و نخست بازتاب ایمان به کیهان گونگی در علم و 
هنر متعهد، شوق مداوم به حرکت از جزء به کل است؛ یعنی شکافتن پوسته ی ظاهری اشیاء به منظور 
رسوخ در ژرفای آن برای قرار گرفتن در معرض وحدت کیهانی یا همان وحدت وجود، انگیزه ای که هر 

هنرمند متعهد ناگزیر از آن است؛ 

     سر قدم کردیم و آخر سوی جیحون تاختیم          عالمی برهم زدیم و چس�ت بیرون تاختی��م
     چون براق عش��ق عرش��ی بود زی��ر ران ما         گنبدی کردیم و سوی چرخ گردون تاختی�م
     عالِم چ�ون را مث��ال ذره ه��ا بر ه��م زدی�م        تا به پیش تخت آن سلطاِن بی چون تاختی�م
      فهم و وهم و عقل انسان جملگی در ره بریخت          چونک از شش حد انسان سخت افزون تاختیم
     چونک در سینور مجنونان آن لی�لی شدی��م         سرکش آمد مرکب و از حد مجنون تاختی�م
     نفس چون قارون ز سعی ما درون خاک شد          بعد از آن مردانه سوی گنج قارون تاختی��م
     دشت و هامون روح گی�رد گر بیاب��د ذره ای          ز آنچ ما از نور او در دشت و هامون تاختی�م
     بس صدف های چو گوهر زیر سنگی کوفتیم          ت�ا به س��وی گن��ج های ُدّر مکنون تاختی�م

        سوی شمع شمس تبریزی به بیشه شی�ر ج��ان            ب�وده پ�روان�ه نپن�داری ک�ه اکن�ون ت�اختی���م4

انسان به مثابه عالم، بن مایه ی مشترک اسطوره و غزلیات شمس

واقع  به فعلیت می رسد که در  از قوه  انسان  در متن های اسطوره ای و عرفانی هر دو، کیهان وارگی 
مرتبه ی آینه ی صفات خدا شدن یا همان »خدای گونگی« است؛ یعنی آن مرتبه ای که آدمی به جایی 
می رسد که فرشته درخواهد یافت مراد خداوند از خلیفه کیست و بر شیطان آشکار می شود که سّر فرمان 

1- بهار، پژوهشی در اساطیر ایران،ص 44 به بعد.
2- غزالی، کیمیای سعادت، ص42.

3- حکمت، حکمت و هنر در عرفان ابن عربی و عشق به زیبایی و سیرت، ص82 .
4- شفیعی کدکنی، گزیده غزلیات شمس، غزل 559، 835 .
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الهی در لزوم سجده او بر آدم، چیست؟1  
موالنا در ابیاتی رمزآمیز، حقیقت این استعداد در نهاد آدمی را در تقابل میان سنگ )نماد انسان های 

غافل از این حقیقت( و گوهر )نمادکیهان واره های بالفعل( چنین به نمایش نهاده است: 
           زی��را که قهر و لطف کز آن بحر در رسید           بر سن�گ اشارتی است ب�ه گ��وهر اشارتی
              بر سنگ اشارتی است که بر حال خویش باش            ب�ر گوه�ر اس�ت ه�ر دم دیگ�ر اش�ارت��ی
            چون در گوهر رسی�د اشارت، گداخ��ت او           احسن�ت! آف�ری��ن! چ�ه من�ّور اش��ارت�ی

            بع�د از گ�داز ک�رد گ�ه�ر صد هزار جوش         چ��ون م�ی رسی��د از ت��ف آذر اش�ارت�ی2 
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دکتر سید ضیاء الدین هاجـری
تولد: 1320 – تهران

فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی 

دکترای علوم تربیتی 
رئیس انجمن پاسداری و پاالیش زبان پارسی

مدرس دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و ویراستار
و  زندگی نامه  مترلینک،  موریس  آثار  بر  نقدی  و  بیوگرافی  ماتیکان ها،  ایشان:  تألیفات  از 
نامه ها، فرهنِگ بیست هزار،  باید بداند، فرهنِگ  نقدی بر آثار آلبرکامو، آنچه یک معلم 

فرهنِگ َوندهای زبان پارسی و...
پیکه،  و  پیک خانه  جاودانی  پیوند  سره:  پارسی  به  ایشان  برگردان های  و  مقاالت  از 
پارسی  رواگنامه گروه دستوران،  بررسی  اندر  گفتار  ایران،  پیکه ی  آغازین  سرگذشت 
تواناست، نوروز نامک، سرآغازی دیگر )برای نهج البالغه منظوم(، برگردان و پارسی نگارِی 

بزرگ آسمانی نامه: قرآن مجید )در حال انجام( و...
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شگفت انگیز راِز شاهنامه!

                    به نام خداون�د ج����ان و خ�رد       ک�زین برت�ر اندیش��ه برنگ��ذرد
                    شگفتی تر از کار من در ج��هان          نبین�د کس�ی آشک�ار و نه����ان

                                                                                           

چکیده 
چندی پیش، در شهریور ماه 1389 خورشیدی، می بایستی با برِخ از دوستان و همکاران ارجمند برای 
سخنرانی درباره ی »زبان، زمان و ساختار شاهنامه« به استان یزد می رفتیم. سخت سرگرم فراهم کردِن 
ُجستار1 یاد شده بودم که یکی از دوستان و هموندان2  انجمن پاسداری و پاالیش زبان پارسی، »کتابی« 
به خواندن آن  بزودی  آورد.  برایم  را  نوشته ی سرور گرامی »سیامک وکیلی«  به نام »معمای شاهنامه« 
پرداختم. هر چه پیشتر رفتم، بیشتر مرا به سوی خود کشید. در آن چند روز 561 رویه3  را خواندم و در 
روز 89/6/22 آن را به پایان رساندم. چون یکی دو روز گرفتار برِخ کارها بودم و روز 89/6/25 هم باید در 
یزد می بودیم، از همین رو کاری نمی توانستم بکنم. در همان دو سه روزی هم که در یزد و اردکان بودم، 
دیدماِن »کتاب« یادشده آن چنان مغز و پندارم را آشفته کرده بود که تنها در این اندیشه بودم که هر چه 

زودتر به تهران بازگردم و پاسخی درباره ی دیدگاه این کتاب فراهم سازم.
کتاب معمای شاهنامه در پنج فصل و نمایه های بایسته آماده شده است. دیدگاه نگارنده اش، این است 
که شاهنامه دستِ کم دو سراینده دارد و سراینده ی بنیادین آن فردوسی نیست! ایشان این دیدمان را 
در این چند فرگرد4 پیش کشیده است و می خواهد روشن کند که نویسنده ی بنیادین بسیار آگاه است 
و در همه ی زمینه ها کاردان و پخته و فردوسی که پیرِو سراینده ی آغازین است،  کاری جز دنباله روی 
کورکورانه از او نکرده است. اکنون برای آنکه این دیدگاه و دیدمان را پاسخ بگوییم و روشن کنیم که 
فردوسی سراینده ی آغازین است و کسی دیگر که ناشناخته است، کورکورانه کارهای او را پی گرفته است،  

این نکته را زیرناِم »شگفت انگیز راز شاهنامه!« یادآور می شویم.
انجمن!،  پاینام در  پنهانی و هموندان آن،  انجمن  از کیست؟،  رازیابی در شاهنامه، شاهنامه  کلیدواژه: 

ترس، کشته شدن هموندان انجمن!

1- نوشته، پژوهش.
2- عضوها، اعضا.

3- صفحه.
4- هر فصل کتاب.
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گشایش نامه1 
همه ی مردم شهر بزرگ توس و روستاهای پیرامونش، خواجه ابومنصور سرشناس به »شرفشاه« را 
به خوبی می شناختند و از او به نام »دهگان بزرگ باژ« یاد می کردند. خانواده ی خواجه در ده باژ می زیستند 
که در نزدیکی شهر توس بود. خواجه مردی بس نیک نام و ارجمند بود. کتابخانه ای داشت که بیش از دو 
هزار پوشنه دفترهای دست نویس کهن را در آن نگاهداری می کرد. هرگاه که زمانی دست می داد، بی درنگ 

به پژوهش و بررسی آن نوشته ها می پرداخت.
خواجه ابومنصور دارای همسر و سه دختر بود،  لیک پسری نداشت و از این کمبود بسیار اندوهگین 
بود. وی در پگاهی دل انگیز، پس از خواندن نماز بامدادان به ایوان خانه آمد. بر پشتی ای که کنار دیوار 
گذارده بودند، تکیه زد و پوستین خود را بر سر کشید و کم کم خوابی شیرین چشمانش را گرم کرد. میان 
خواب و بیداری، پسرکی را دید که از ُکریچه ی2 پشت ایوان که همسرش در آنجا خفته بود، بیرون آمد و 
دوان دوان و شتابان به سوی لبه ی ایوان رفت. شرفشاه ترسید که آن کودک به گودالی که زیر ایوان بود، 
پرت شود. فریاد برآورد و او را بانگ کرد. لیک پسربچه بی هیچ بیم و باکی از دیواره ی ایوان باال رفت و به 

پرواز درآمد و از چکاد کوه گذشت و فراسوی آسمان رفت.
خواجه سراسیمه از خواب پرید و شتابان به سوی خانه ی »شیخ نجیب الدین« رفت و از آنچه پیش آمده 
بود، وی را آگاه ساخت. شیخ خنده یی کرد و گفت: ای خواجه! تو چند سال دیگر دارای پسری خواهی شد 

که سپس ها از نام آوران جهان خواهد شد و بلندآوازگی او سراسر گیتی را فرا خواهد گرفت.
- خواجه گفت: همسرم بیش از 35 سال دارد و انگیزه ای به داشتن فرزند ندارد.

- شیخ گفت: تو مردی سرمایه دار و زمین  داری و می توانی با پذیرفتن همسر آغازینت،  همسری دیگر 
بگیری، زیرا خوابی که دیده ای نکته ا ی بس ارزش ور در بردارد و گرامی بانویت باید خواست خداوند بزرگ 

را پاس دارد.
شرفشاه هنگامی که پذیرش همسر آغازینش را با زناشویی دوم خود دید، چندگاهی با خود اندیشید 
و آن گاه آهنگ رفتن به دور دست ها را کرد. زمانی که بازگشت، دختری جوان به نام »ُگردویه« را همراه 
خویشتن آورد. ُگردویه از مردم چالوس در مازندران بود و دختری بسیار زیبا بود که بیش از 22 سال 
نداشت. در یکی از روزهای سال 329 کوچی3، گردویه نوزاد پسری زایید و آرزوی شرفشاه را برآورده کرد. 

سه روز پس از آن، جشنی ساده برپا شد و در آن جشن نام نوزاد را »َحَسن« نِهادند.
زمانی که حسن پنج ساله شد، او را به آموزگاه ده باژ فرستادند و پس از دو سال وی را به آموزگاهی در 
شهر توس روانه کردند. پس از سه سال، حسن در خواندن »بزرگ آسمانی نامه«4  با آوایی گیرا،  آن ُچنان 
ورزیده شد که َفرَمدار آموزگاه »بانگ نمازگویی«5 را بدو سپرد. آوای خوش و نوای گیرای او، مایه ی آن 
شد تا مردم، حسن را فردوسی بنامند. چرا که خوب و درست »بزرگ آسمانی نامه«  می خواند و همگان 

وی را از مردم فردوس )پردیس، بهشت( می دانستند.

1- پارسی نگاری شده از کتاب نابغه ی طوس، خسرو معتضد، ص 1 تا 15.
2 - ُکلبه، اوتاغ.

3- ماهی، َقَمری.
4-قرآن.
5- اذان.
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فردوسی در این آموزگاه با پسرکی به نام محمد پسر احمد دوست شد. دوستی او با محمد چنان پیوند 
خورد و استوار شد که بیشتر زمان های شبانه روز را با یکدیگر می گذراندند.

در چهارده سالگی فردوسی و محمد پسر احمد، آموزگاه را رها کردند و بر آن شدند درس خود را در 
آموزگاه نیشابور دنبال کنند.

ادبی  انجمن  از نشست های  توانست به همراه دوست خود محمد در یکی  فردوسی در هفده سالگی 
»سپهساالر ابومنصور عبدالرزاق« فرمانروای نیشابور راه یابد.

ابومنصور شور و انگیزه ای فراوان به گردآوری داستان ها و افسانه های ایران باستان داشت. از همین رو، 
به فراهم کردن کتابی به نام شاهنامه ی ابومنصوری پرداخته بود.

پس از چهار بار که فردوسی و محمد به آن نشست ها می رفتند، روزی فردوسی درخواست کرد تا بیت هایی 
از سروده هایش را که درباره ی داستانی از شاهنامه ی ابومنصوری بود، بخواند.

سپهساالر زمانی که شور سرشار و انگیزه ی فراوان و گرایش بی اندازه ی فردوسی را دید، وی را برانگیخت 
که دیگر داستان های پراکنده را که در شاهنامه ی ابومنصوری آورده شده بود، به سرواد درآورد.

محمد هم که دارای شور و گرایش سرایندگی بود، بیت هایی از سروده ی خود را خواند و سپهساالر او را نیز دلگرم 
کرد و برایش آرزوی کامیابی و پیروزی نمود. او هم در آن ارَسن1 به دقیقی سرشناس شد.

دوران آموزش فردوسی و دقیقی در گامه ی نَُخست پنج سال به درازا کشید و آن دو جوان در 19 سالگی 
دوره ی آغازین را به پایان رساندند. آنان می توانستند آموزش را دنبال کنند یا به زندگی روزانه ی خویش 
بازگردند. لیک در آن روزگاران برای فردوسی رویدادی پیش آمد، آن هم درگیری با یکی از سربازاِن سپاه 
سامانی بود. از این رو، حسن )فردوسی( و محمد )دقیقی( به »درسگاه پهلوانی« رفتند و در آنجا شگردهای 
جنگی و رزمی را فراگرفتند. پس از گذشت پنج ماه از رفتن ایشان به آن درسگاه، بر آن شدند که همراه 
ابومنصور عبدالرزاق که فرمانده خراسان شده بود، برای جنگ با ترکان چادرنشین،  که آهنگ تاخت و تاز 

به مرزهای کشور را داشتند، رهسپار شوند.
در 21 سالگی، حسن )فردوسی( توانست آغازین بیت های برجسته ی خود را بسراید که در ستایش 

خداوند بود و سپس ها در آغاز شاهنامه آورده شده و نشانه ی ُسِهش های2  پاک خداپرستی او بود.
شور  تا  بود  شده  آن  مایه ی  جنگ  و  می گذشت؛  جنگ  در  دقیقی  و  فردوسی  رفتن  از  سال  چهار 

سرایندگی فردوسی براستی شکوفا شود.
پس از چندی، فرمان پس نشینی داده شد و بدین سان جنگ با ترکان ترکستان از پی مرگ ناگهانی 

پادشاه جوان سامانی عبدالملک پسر نوح پایان یافت.
بخارا درون شد،  به  و دقیقی  با دوستان خود همانا فردوسی  ابومنصور عبدالرزاق همراه  هنگامی که 
پادشاه تازه )منصور پسر نوح( بدو گفت: تو باید بی درنگ به نیشابور بروی، زیرا البتکین که نزدیک به یک 
سال از سوی برادرم فرمانروای خراسان شده بود، با پادشاهی من سر ناسازگاری برداشته و آهنگ شورش 

و گردن کشی در برابر مرا دارد.
ابومنصور عبدالرزاق برای دستگیری البتکین به نیشابور رفت، لیک  البتکین از آنجا گریخته بود، نخست 

به بلخ و سپس راهی غزنین شد.

1- انجمن، نشست.
2- احساس، حس.
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روزی شرفشاه به همراه پسر خود فردوسی به سوی نیشابور رفت تا به دیدار ابومنصور دست یابد. در 
آن روز ابومنصور نامه  ای در دست داشت و سخت سرگرم خواندن آن بود. زمانی که آن دو نزد سپهساالر 
رسیدند، وی گفت: پادشاه )منصور پسر نوح( به من فرمان داده تا به دستگیری »البتکین« بپردازم در هر 

کجا که هست دستگیرش کنم و از میانش بردارم.
- شرفشاه گفت: دیدگاه خود شما در این باره چیست؟

- ابومنصور پاسخ داد: از دید من، شاه بیهوده در پی این »ترک« که کاری هم از او ساخته نیست، 
می گردد. نگرانی من بیشتر برای شاهنامه است که نارسا مانده، زیرا می ترسم درگذرم و نتوانم این کتاب 
را با دگرگونی هایی که می خواستم در آن انجام دهم؛ به پایان برسانم. برای همین بود که آشفته ام و امروز 
تو را فراخواندم که کتاب شاهنامه را به تو بسپارم و از تو بخواهم این کتاب را از آغازین رده با نگرش و 
باریک بینی بخوانی و کمبودها و کاستی های آن را درست کنی و اگر گاه و توانش را داشتی شاهنامه را 

به سرواد1 درآوری.
- فردوسی گفت: به سرواد درآوردن این »شاهنامه« با این اندازه ی زیاد، کاری دشوار است و نیاز به 

گفتِن یک سد هزار بیت دارد.
- سپهساالر گفت: تو می توانی این کار را انجام دهی! این کار از تو برمی آید.

- فردوسی گفت: ای بزرگوار! بگذارید و پروانه دهید که دقیقی هم در این کار مرا یاری دهد و بهرها و 
بخش هایی از این کتاب را به سرواد درآورد، زیرا او نیز دارای شور و انگیزه  ای سرشار است.

- ابومنصور گفت: هنگامی که تو و دقیقی آغاز به کار کردید، من سالیانه هزینه هایی را برای گذراندن 
زندگی شما پرداخت می نمایم و برای این کار زمانی نزدیک به 15 تا 20 سال را پیش بینی می کنم. اگر در 
پایان کار زنده ماندم دهی را که نزدیک »باژ« دارم به تو خواهم بخشید و به دقیقی هم دهی دیگر خواهم 
داد. تو اگر بتوانی همه ی کتاب شاهنامه را به سرواد درآوری، کاری می شود کارستان و بی گمان شاهکاری 
جاودانه پدید آورده  ای که برای همیشه بر جای خواهد ماند؛ زیرا مردم ایران زمین سرواد را بیشتر دوست 

دارند. لیک شاهنامه ی من نوشته )ریخته( است و چند سده یی بیشتر پایدار نخواهد ماند!
فردوسی و دقیقی، این دو جوان میهن پرست، برای شور و انگیزه و مهر به ایران، گرایش به انجام دادن 
چنین کاری بزرگ را داشتند. ابومنصور هم به پیمان خود پای بند بود و دستمزدی سالیانه برای فردوسی 

و دقیقی پیش بینی کرد.
چندی به درازا نکشید که ابومنصور با سپاه بزرگ خود برای دستگیری آلبتکین از شهر بیرون رفت و 

کسی به نام »ابوالحسن سیمجور« جانشین ابومنصور شد و به نیشابور آمد.
فردوسی به دستور ابومنصور، همراه او نرفت، زیرا گمارده شده بود که به کار بزرگ و سترگ شاهنامه 
بپردازد. هر چند که فردوسی براستی شور و انگیزه  ای بس فراوان به سپهساالر داشت، لیک از اینکه به او 
پروانه داده بود که در نیشابور بماند، بسیار خرسند و خشنود بود؛ زیرا دلش در پی »رودابه« دختر طاهر 
خوافی بود. از آن هنگام که او را دیده بود، براستی شیفته اش شده بود و آن چهار سالی هم که به همراه 
دقیقی در کنار سپهساالر به جنگ با »ترکستان« به آنجا رفته بود، این دوری بسی بیشتر او را به رودابه 

دل بسته کرده بود.
برای پسر خود  را  او  به دیدار طاهر خوافی رفت و دختر  )پدر فردوسی(  از یک هفته، شرفشاه  پس 
خواستگاری کرد. یک ماه پس از آن،  رودابه به کابین و زناشویی حسن جوان درآمد. سراینده، آن زیبا

1- شعر،سروده.
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زن پاکدامن را به خانه ی خود در ده باژ آورد. زمانی نه چندان دراز، رودابه باردار شد. چون شرفشاه 
از این رویداد آگاه گردید، بخشی از زمین خود را به فردوسی بخشید تا از آن برای خود خانه ای بسازد.

در آن روزگار که زن و مرد جوان، سرشار از شادی و خوشی بودند و روزهای شیرین آغازین سال 
زناشویی خود را سپری می کردند، روزی دقیقی سوار بر اسب به خانه ی فردوسی آمد و از او خواست به 

جایگاهی آرام بروند تا با هم گفت وگو کنند.
- دقیقی گفت: حسن می دانی چه رویدادی پیش آمده است؟

بررسی  و  خواندن  سرگرم  تنها  ندارم،  آگاهی  جا  هیچ  و  چیز  هیچ  از  من  نه  داد:  پاسخ  فردوسی   -
نوشته های درسی هستم تا برای دنبال کردن دانش اندوزی، دوباره خود را آماده سازم.

- دقیقی گفت: دیروز بامداد، نزدیک به یک سد تن به فرماِن شاه، به خانه ی ابومنصور عبدالرزاق تاخت 
و تاز کردند و همه ی کاالها و کاچار1  و باروبنه و گستراک های2  خانه را تاراج نمودند.

- فردوسی گفت: محمد! تو دیوانه شده ای! ابومنصور عبدالرزاق با سپاهی بزرگ و گران سنگ به فرمان 
شاه از اینجا رفته تا البتکین را دستگیر کند، چگونه شماری از گماشتگان به خانه ی او ریخته اند و همه 

چیز را ربوده اند!
- دقیقی پاسخ داد: »سیمجور«،  فرمانروای تازه، این دستور را داده و همه ی اینها زیر سر خود شاه 
که  زمانی  از  و  است  بدگمان  و  رشک ورز  مردی  پادشاهان،  بیشتر  مانند  او  است.  نوح(  پسر  )منصور 
تا  است  دست آویزی  و  بهانه  پی  در  و  است  اندوهگین  شد،  پراکنده  جهان  در  ابومنصوری  شاهنامه ی 

ابومنصور را از سر راه خود بردارد.
- فردوسی گفت: پس بهتر است هر چه زودتر،  همین امروز به سوی مرو برویم و در کنار آن بزرگ مرد نژاده، 
)که براستی ما را به انگیزش برای کاری بزرگ چون به سرواد درآوردن شاهنامه واداشته است،( باشیم و بجنگیم.

فردوسی و دقیقی از کوی ها و خیابان های شهر گذشتند و همین که از دروازه ی شهر بیرون رفتند 
جامه ی خود را به درآوردند و تن پوش رزم خویش را به تن کردند. شش شبانه روز، آن دو تن، راه پیمودند 
و کوشیدند که از درون شهرها و آبادی ها نگذرند،  پیوسته از بیراهه ها رفتند تا مایه ی گمان کسی نشوند. 

سرانجام، بامداد روز هفتم آنان به جایگاه ابومنصور عبدالرزاق رسیدند.
زمانی که سپهساالر آن دو را دید، آنان را در آغوش کشید و با گفتاری نرم و بسیار دوستانه و مهرمند 
بدیشان گفت: چرا به اینجا آمدید؟ مگر از شما نخواسته بودم به کار بزرگ خود، همانا شاهنامه بپردازید 

و آن را دنبال کنید؟
- فردوسی پاسخ داد: ای سپهساالر! ما تاب و توان و یارای آن را نداشتیم که با چشم خود ببینیم به 

خانه ی شما بتازند و همه چیز را بربایند. این بود که بر آن شدیم در کنار شما باشیم.
آرام آرام،  چهره ی ابومنصور از درد دگرگون شد. فردوسی پرسید: شما را چه می شود؟ آیا شما بیمارید 

و از دردی رنج می برید؟
- سپهساالر گفت: چیزی نیست،  من پس از خوردن خوراک دچار تنگی َدم می شوم. امروز از پزشکم خواستم 
که به من دارویی بدهد. او نیز چنین کرد. لیک اکنون می پندارم که شکمم به سختی درد می کند. این بگفت و 

ناگهان دست به شکم خود گرفت و بانگ برآورد: سوختم! سوختم! بروید »یوحنا« پزشک مرا آگاه کنید.

1- ابزار خانه.
2- زیرانداز، فرش.
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فردوسی و دقیقی شتابان از چادر بیرون زدند و سراغ یوحنا را گرفتند. چون به چادر او رسیدند و 
درون شدند، کسی را نیافتند! درجا و بی درنگ به سوی ابومنصور بازگشتند. َدم های سپهساالر به شمارش 

افتاده بود. تندتند َدم می زد. دم و بازدمش پیاپی شده بود. َدمش به سختی باال می آمد!
ای  گفت:  اندهبار  و سخنی  چهره  با  داشت،   پزشکی  از  آگاهی هایی  که  ابومنصور  سرداران  از  یکی 
از  تَسو1 دیگر دیده  تا چند  را زهر خور کرده است! شوربختانه وی  پلید، سپهساالر  برادران! بدسرشتی 

جهان فرو خواهد بست.
آن دو جوان که براستی تنها دوست و یار و پشتیبان راستین خود را از دست داده بودند، دو شبانه روز 

بر بالین و گور آن نژاده رادمرد گوهره نشستند.
کشته شدن »ابومنصور عبدالرزاق«، مایه ی اندوه فردوسی  شد. فردوسی در آن زمان 21 ساله بود. 
چنان افسرده و اندوهگین گردید که آهنگ آن کرد، سپاه گیری را رها کند و به آموزگاه بازگردد. دقیقی 
نیز از دیدگاه و کامه ی او پیروی کرد. آن دو تن، پس از پنج سال زوار2 و جان فشانی در سپاه سامانیان 

به آموزگاه بازگشتند.
»فردوسی« پس از گذشت پنج سال، توانست دوره ی دانش اندوختگی را پایان ببرد و دانش آموخته ی 
زینه ی3 باال شود. در 26 سالگی به وی پروانه )گواهینامه( داده شد که همچون استاد در آن آموزگاه و در 
دیگر آموزگاه های سراسر ایران به درس دادن بپردازد. لیک فردوسی پیشنهاد درس دادن را نپذیرفت و با 
یارا و توان دانشی که به دست آورده بود، بر آن شد تا مانند سپهساالر ابومنصور و پدر خویشتن شرفشاه 
بازماند ها و ُکراسه ها4  و ماتیکان های کهن ایرانی را گردآوری کند و »شاهنامه ی ابومنصوری« را رسا سازد 

و آن را به سرواد درآورد.
زندگی فردوسی در درازنای 14 سال پسین، همانا میان سال های 26 تا 40 سالگی زیست او، که 
شوربختانه پدرش را نیز در آن سال ها از دست داد، با رویدادهایی چندان دشوار همراه نبود. فردوسی 
گوشه گیری در ده باژ را بر رفتن به دربارها برتری داد. در این سال های آزگار، این نژاده مرد بزرگ و 
گوهره ایرانی واالتبار، در ده باژ سرگرم پژوهش و بررسی بود. آری، کارهای نخستین رسا کردن و به سرواد 

در آوردن شاهنامه را با بهره برداری از یک سد و پنجاه نوشته و ماتیکان و دبیزه های5 بایسته، فراهم آورد.
از درآمد زمین های پدری او می گذشت. درآمد سالیانه ای را که  زندگی فردوسی در این روزگاران، 
ابومنصوری  به سرواد درآوردن شاهنامه ی  برای  و دقیقی  فردوسی  برای  ابومنصور عبدالرزاق  سپهساالر 

پیش بینی کرده بود، پس از یک سال، از سوی فرمانروایان سامانی بریده شد.
با بریده شدن این درآمد، فردوسی با تنگدستی روبه رو گردید و دقیقی نیز مانند او دچار تهیدستی 
شد. لیک دقیقی زندگانی دراز نداشت و چهار سال پس از اینکه او و فردوسی دوره دوم آموزگاه را به پایان 

رسانده بودند، به دست بنده یی ]به دست یکی بنده بر[ کشته شد.
زمانی که دقیقی کشته شد، چند سالی بود که در دربار شاهان سامانی آمد و رفت داشت. بسیار هم 

درخور نگرش بود، از همین رو زندگانی خوب و سامان مند برای خود فراهم کرده بود.

1- پِنگان، ساعت.
2- خدمت، کارگزاری.

3- پایه، پلکان.
4- نوشته، ماتیکان، کتاب.  

5-نوشته.
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ابومنصوری  شاهنامه ی  از  بخشی  عبدالرزاق،  ابومنصور  مرگ  از  پس  سال  ده  درازنای  در  دقیقی 
)گشتاسب نامه( را به سرواد درآورده بود. لیک دقیقی که مردی آزاده بود و تاب و توان آن را نداشت که 
درباریان خوارش بپندارند؛ از همین رو بود که او نیز پاس آنان را نگه نمی داشت. سرانجام به دست بنده یی، 

آن هم با آغالش1 و واداری یکی از درباریان، کشته شد.

کلیدهای رازگشایی2 
1. بررسی واژه ی »انجمن«

همان گونه که یادآوری شد، حسن از همان روزگار کودکی از سوی مردم پاینام فردوسی گرفت و زمانی 
که به همراه محمد به انجمن ابومنصور عبدالرزاق راه یافتند و پس از خواندِن سروده هایشان، محمد نیز 

در آنجا پاینام دقیقی را به دست آورد.
این انجمن چون از سوِی میهن پرستان و ایران دوستان برپا می شد، از همین رو باید پنهانی باشد؛ اکنون 
باید دید که فردوسی و دقیقی چگونه به این انجمن پنهانی راه یافتند. دو نوجوانی که از بودِن این انجمن 

هیچ آگاهی نداشتند!
آری، در آغاِز سخن یادآور شدم که پدر فردوسی مردی بود دانشمند، »دهگان بزرگ باژ« دارای 2000 
کتاب و دستنویس. بی گمان او باید یکی از هموندان همان انجمنی باشد که زیر دید ابومنصور عبدالرزاق 
سرپرستی می شد. او بوده که نخست این دو جوان را برانگیزانده و از چنان انجمنی آگاه کرده و از دیگر 
سوی از ابومنصور عبدالرزاق، فرمدار و فرنشین3  انجمن، درخواست کرده که این دو جوان را در آنجا راه 
بدهند. پَرَوهان4 این نکته این است که چون ابومنصور می خواست برای دستگیری البتکین لشکرکشی 
کند، از شرفشاه خواسته بود که به نزدش برود. دیدیم هنگامی که شرفشاه و پسرش به نزد او رفتند،  وی 
سرگرم خواندن نامه ای بود. سرانجام روشن شد که ابومنصور برای شاهنامه آشفته و دلواپس است. این 
نشان می دهد که این دو تن، همانا ابومنصور و شرفشاه پیشاپیش همدیگر را می شناخته اند، در آنجا بود 

که کار سر و سامان دادن شاهنامه به فردوسی سپرده شد.
بُرزین و... را  نام های آزاد سرو، شاهوی )ماهوی(، ماخ، شادان  نویسنده ی »معمای شاهنامه« همگی 
نام راستین هموندان آن آشکار  نباید  انجمن پنهانی بوده و  ساختگی می داند. یادآور می شوم که چون 
می شده، از همین رو همگی آنان نام های ساختگی یا به دیگر گفته »پاینام« برگزیده اند که خوِد این نشان 
می دهد که این گردانندگان انجمن، بسیار هم آگاه بوده اند و می کوشیده اند تا از هرگونه گرفتاری خود را به 
دور دارند. چرا این پاینام ها را برگزیده اند؟ چون هم این نام ها براستی در زمان های گذشته بوده اند و برای 

زمان عبدالرزاق نیز باید از پاینام بهره می جستند. پس چه بهتر که چنین پاینام هایی را به کار می بردند.
»در داستان دقیقی شاعر«، فردوسی با آوردن بیتی روشن می کند که دقیقی چگونه به آن انجمن راه 

یافته است و توان سرایندگی او نیز تا چه اندازه است.
                     جوانی بیام���د گش��اده زب��ان          سخن گفتن خوب و روشن روان

                     به نظم آرم این نامه را گفت من         ازو شادمان ش��د دل انجم��ن5   

1- تحریک، برانگیختن.
2- در پاسخ به کتاب معمای شاهنامه، نوشته سیامک وکیلی فراهم شده است.

3- رئیس.
4- آشکارا، ظاهر.     

5-شاهنامه، ژول مول، ص 31.
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آری، اکنون روشن می شود که انجمن، این جوان را پذیرفته، توانش را دریافته ، به درون خود راه داده 
و در شمار هموندان خود درآورده است.

پس، با این سخن، آشکار می شود که شمار هموندان این انجمن پنهانی، پوشیده و زیرزمینی دست کم 
باشد.  ماخ، شاهوی(  بُرزین،  آزاد سرو، شادان  او، شرفشاه،  عبدالرزاق، جانشین  )ابومنصور  باید هفت تن 
کاری  رساندن  انجام  به  برای  هم پیمان  و  هم سوگند  راستین،  ایران دوستان  و  میهن پرستان  از  انجمنی 
سترگ، همانا به سرواد درآوردن شاهنامه ی ابومنصوری باشد، که دیدیم خود آن چگونه فراهم شده است 
و روش دست یافتن به آن را فردوسی زیر نام »گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه« به زیبایی و شیوایی 

آشکار ساخته است.

                   ... کزین نام�ه ی نام�ور شهری��ار          به گیت��ی بمان��م یک��ی یادگار
                   تو این را دروغ و فس��انه م��دان         به یک سان روش در زمانه م��دان
                    از او هر چه ان�در خورد با خ��رد         َو َگر ب��ر ره رم��ز معن��ی ب��رد
                    یکی نامه ب��ود از گ��ه باست��ان         ف�راوان ب��دو ان��درون داست��ان
                    پراگنده در دست ه��ر موب��دی          ازو بهره یی ب��رده ه��ر بخ��ردی
                    یکی پهل�وان ب��ود دهق��ان نژاد            دلی��ر و بزرگ و خردمن��د و راد
پژوهن��ده ی روزگ��ار نخ�س��ت         گذشته سخن ها، همه باز جس�ت                    
                    ز هر کشوری موبدی س�الَخ�ورد           بیاورد کین »نامه« را گرد ک��رد
...........................................................         ...........................................................                      
                    چو بشنید از ایشان سپهبد سخن           یکی »نامور نام�ه« افگن��د ب��ن

                    چنان یادگاری شد اندر ج��هان          برو آفری��ن از کهان و م���ه�ان1 

2- واژه ی ترس
گفتیم که انجمن، پنهانی کارهایش را انجام می داد. لیک پادشاه و دیگر دشمنان ایران زمین با کسانی 
که در همه جا گمارده بودند، بی گمان چیزهایی بو برده بودند. از همین رو، بر آن شدند، بی آنکه کسی 
پی ببرد، انجمن را براندازند. چون همگِی هموندانش را نمی شناختند، پس بر آن شدند که از عبدالرزاق 

آغاز کنند. دیدیم که چگونه او را زهرخور کردند و یوحنای پزشک سالیان آزگار بدین کار پرداخته بود.
فردوسی در »اندر ستایش ابومنصور بن محمد« با ستایش از بزرگی های او، آن گاه چنین سروده است:

                
                    چنان نامور کم ش�د از انجم��ن          چو در باغ سرو سهی از چم���ن
                    نه زو زنده بینم نه مرده نش��ان          به دست نهنگان مردم کش���ان
                    دریغ آن کمربند و آن ِگ�رد گاه          دریغ آن کی��ی بُرز و باالی شاه

                   گ��رفت��ار زو دل شده ن��اامی��د         روان ل�رز ل�رزان به کردار بی��د2 

1-شاهنامه، ژول مول، ص 31.
2- همان، ص 31 - 32.
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نخست باید گفت در بیت یکم در برخ شاهنامه ها به جای »کم« »ُگم« آورده اند که این با زندگینامه ای 
در  و  بوده اند  عبدالرزاق  ابومنصور  کنار  در  دو  هر  دقیقی  و  فردوسی  که  گفتیم  و  کردیم  گزارش  که 
خاکسپاری او هم زاری کرده اند؛ پس نمی تواند واژه ی »ُگم« درست باشد. آری ابومنصور از آن انجمن 
»کم« شده است. این خود نشان می دهد که کشتار میهن پرستان آغاز گشته است. »چون در باغ سرو 
سهی از چمن« نشانه ی این است که عبدالرزاق سر انجمن بوده، مایه ی بزرگی انجمن بوده، هموندان 
انجمن چون چمن اند و عبدالرزاق همچون »سرو سهی«. خود »سرو« نشانه و نماد ایران دوستی، میهن پرستی 

و پای بندی آنان به ایران بزرگ است.
از  مردم کشان  [  ]  نهنگان  آدم کشان  به دست  عبدالرزاق  که  کرده  آشکار  زیبا  چه  فردوسی  می بینیم 
میان برداشته شده است. اینجاست که فردوسی دریافته است عبدالرزاق به دست درباریان و آدم کشانشان       

سر به نیست شده است.
برای نشان دادن دیدگاه خود، بسیار ساده و آشکار او را از شاه هم باالتر دانسته است. »دریغ آن کیئی 
بُرز و باالی شاه«. از این پس، عبدالرزاق نمادی از میهن پرستی می شود،  هر چند که سپهساالر بوده، لیک 

پاینام و جایگاه شاهی می یابد.
از سویی فردوسی نمی تواند »ترس« خود را هم پنهان کند، زیرا می گوید:

                 گ�رف�ت�ار زو دل ش�ده ن�ا امید         روان ل�رز ل��رزان به کردار ب�ی�د1 

فردوسی با به کار بردن واژه های »سرو« برای عبدالرزاق و »بید« برای خودش نخست می خواهد جایگاه و 
پایگاه واالی عبدالرزاق را بنماید، دوم آنکه اندازه ی »ترس« خود را هم نشان دهد. از این زمان است که انجمن 
سرکرده، ساالر، بزرگ، فرمدار و فرنشین خود را از دست داده است. اکنون بار بر دوش فردوسی و دقیقی است.

دیدیم که دقیقی هم کوتاه نیامد و از پی پیمانی که با عبدالرزاق و فردوسی بسته بود، هر چند که 
زردشتی بود، لیک با شیوه ی مهرپرستان بر سر پیمانش با فردوسی ماند. در اینجا، این دو دوست، یکی 
مسلمان و شیعه و دیگری زردشتی به دور از هرگونه نیرنگ و تنها بر پایه ی راستینگی با هم برای به سرواد 

در آوردن شاهنامه ی ابومنصوری کار کردند.
او که  به سرواد درآورد.  را  ابومنصور عبدالرزاق، گشتاسپ نامه  از کشته شدن  تا ده سال پس  دقیقی 
و  پردل  راستگو،  مردی  که  فردوسی  بیت سرود.  هزار  در  را  زردشت  و  داستان گشتاسپ  بود  زردشتی 
درستکار است، به دور از هرگونه دروغ و ناراستی آنچه باید درباره ی دقیقی می گفت، آشکارا در »داستان 
سرگرم  دقیقی  که  می دانست  داشت.  آگاهی  دقیقی  و سرشت  خو  از  به خوبی  او  سرود.  شاعر«  دقیقی 

چه کاری است. اکنون بنگریم که وی از سروادهای زیر چه کامه ای داشته است:

                   جوانیش را خ�وی ب��د ی�ار ب��ود         ابا ب��د همیش��ه به پیک��ار بود
                    برو تاختن ک��رد ناگ��اه م��رگ         به سر بر نهادش یکی تیره ترگ
                    بدان خوی بد جان شیرین ب�داد         نبود از جهان دلش یک روز شاد
                    یکایک از او بخت برگشته ش���د         به دست یک�ی بنده بر کشته شد

1- شاهنامه، ژول مول، ص 32، بیت182.
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                    برفت او و این نامه ناگفته مان��د         چن���ان بخت بیدار او خفته ماند
                    خ��دای��ا ببخش��ا گن�����اه ورا         بی��ف��زای در حش��ر ج��اه ورا1 

این نشان می دهد که دقیقی سرشناس شده است. با درباریان آن گونه که باید و شاید خوش رفتاری 
میهن پرستان                    و  ایران  دشمنان  هم  باز  است.  خویشتن  خویشکاری  و  کار  سرگرم  سخت  نمی کند. 
پی برده اند، اگر عبدالرزاق کشته شده، دیگری جای او را خواهد گرفت. این بود که برای کشتن دقیقی 
جوان  این  است.  نیامده  کوتاه  سرسوزنی  دقیقی  که  می دهد  نشان  خوبی  به  فردوسی  گام برداشتند. 
میهن پرست آهنگ پیکار و ستیز دارد. »خوی بد« واژه یی است »رازآمیز« همچون »می« در نزد شناسایان 
که »راستینگی« است. خوی بد همانا چیزی جز رویارویی با ستم و بیداد نیست. خوی بد همان چیزی 
است.  ایران دوستی  و  میهن پرستی  راز  و  رمز  برای دوستان  بد می دانند،  لیک  را  آن  است که دشمنان 
آری، دقیقی برای میهن پرستی و ایران دوستی کشته شد. کشته ی راه ایران و ایرانی و ایرانی دوستی و 

میهن پرستی شد.
»به دست یکی بنده بر کشته شد« این نشان می دهد که دشمنان ایران، چشم دیدار یک میهن پرست 
ایران دوست را ندارند. از همین رو یک آدم کش را برگماردند تا یک ایران دوست را از میان بردارد. چون 
دقیقی زردشتی بوده و در آن دین بنده و برده ندارد، از همین رو واژه ی »بنده« که فردوسی به کار برده 
باید آدم فروش و آدم کش باشد که از سوی دربار آن زمان برای از میان بردن دقیقی و با آغالش درباریان 

برگزیده شده بود.
اکنون یک تن دیگر از هموندان انجمن، سراینده ی گشتاسپ نامه ، دوست و یار  و  اییار2 فردوسی کشته 
شده بود. ترس فردوسی درست از آب درآمده بود. در این زمان چه باید می کرد؟ آیا همه چیز را کنار 
می گذاشت؟ ترس او را از پای درمی آورد؟ نه، فردوسی کسی نبود که به این سادگی ها از کاری بزرگ، 

همانا »به سرواد درآوردن شاهنامه« دست بردارد.
فردوسی که این دو تن را از دست داده بود، دیگر به چیزی نمی اندیشید مگر سرایش شاهنامه. اکنون 
»رودابه« همسر مهرورزش بود که یار و یاور او بود. سال های چهل تا پنجاه سالگی زندگی فردوسی برای 
به سرواد درآوردن شاهنامه و رسا کردن آن گذشت. در این چند سال، آن بزرگمرد، روزی شانزده تَسو کار 
می کرد. سال آغاز سرودن شاهنامه 370 کوچی بود و 14 سال پس از آن، شاهنامه به گونه یی فشرده تر از 
آنچه امروز در دست داریم به پایان رسید. نویسنده ی » معمای شاهنامه« بر این پندار است که سراینده ی 
آغازین شاهنامه کسی است که از »کیومرث« تا »کیخسرو« را سروده و دیگری که کسی جز فردوسی 

نیست، بخش دوم را سروده که کارش جز پیروی کورکورانه از سراینده ی آغازین نمی باشد.
در اینجا، بنده هم با پندار ایشان که شاهنامه از سوی دو سراینده سروده شده به رسایی سازوارم. تنها 

این دیدگاه که فردوسی دومین سراینده است،  ناسازوارم و نمی توانم آن را بپذیریم.
نویسنده ی »معمای شاهنامه« گفته اند که جنگ های انجام شده از زمان کیومرث تا کیخسرو ما را از پختگی 

و کارکشتگی و آگاهی رسای سراینده ی آغازین آن آگاه می سازد و بخش دوم از این ویژگی ها به دور است.
بسیار  ساخته اند  آشکار  و  روشن  را  واجدایی ها  این  ایشان  اینکه  از  و  سازوارم  ایشان  با  هم  باز  بنده 

سپاسگزارم، لیک یادآور می شوم که ایشان به یک راز پی نبرده اند:

1- شاهنامه، ژول مول، ص 31.
2- یار، یاور، همراه.
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آری شاهنامه ی بنیادین از »کیومرث تا کیخسرو« و »داستان رستم و اسفندیار« از آن یک سراینده 
است و آن هم کسی جز خود فردوسی نیست. نخست آنکه دیدیم فردوسی و دقیقی،  هم دوران پهلوانی 
و رزمی را گذراندند و همچنین پنج سال به همراه و در کنار سپهساالر ابومنصور عبدالرزاق در جنگ با 
ترکستان در میدان های نبرد، با دشمنان ایران جنگیدند. این جنگ، شور و انگیزه ی فردوسی را برای 
سرودن شاهنامه برانگیخت؛ همچنین اگر ابومنصور از توان و درخوری و شایستگی سرایندگی فردوسی 
آگاهی نداشت، خود او سرودن شاهنامه را بدو نمی سپرد. آری، فردوسی به خوبی از سپاهی گری و رزم 
کارهای  همه گونه  در  اندازه  این  تا  که  آیا کسی  داشت.  آگاهی  آنها  کاربرد  و  ابزارها  زین  و  رزمایش  و 
»پهلوان نامه سرایی« دست داشته و سراینده ای پخته بوده، می تواند سراینده ی آغازین یا بنیادین شاهنامه 

نباشد!
اکنون به این بیت می پردازیم:

                   سخن را نگه داشت�م  سال بیست        بدان تا سزاوار ای�ن رن�ج  کیست1 
 

در اینجا یادآور می شوم، هنگامی که فردوسی شاهنامه ی فشرده یا راستین خود را سروده؛ و آن چیزی 
جز از »کیومرث تا کیخسرو« نبود، گویی بزودی چشم از جهان فرو بسته است. این نوشته به دست کسی 
افتاده که باید یکی از هموندان همان انجمن باشد. چون در آن زمان او هم می ترسیده که مبادا با رو 
کردن شاهنامه جان خویش را مانند دیگران از دست بدهد،  وی نیز این شاهنامه را پنهان نگاه داشته و در 
درازنای این چند سال، روی آن کار کرده، نکته هایی را بدان افزوده، چیزهایی را از آن کاسته، تا سرانجام 

به زمان محمود غزنوی رسیده است.
پیش  برایش  گرفتاری هایی  و  رازش  رو می شد  می آورد،  بیرون  نام خود  به  را  آن  اگر  زمان  آن  در 
با کارهای سراینده ی آغازین                    به هیچ رو  با زرنگی ویژه، همه ی کارهای خود را که  از همین رو،  می آمد. 
هم خوانی و برابری نداشته، به نام فردوسی یک جا بیرون می آورد. همین نشان می دهد که هر چند همه ی 
شاهنامه به نام فردوسی است،  لیک دو دست است. نکته هایی نادرست را هم که درباره ی دقیقی گفته 
از این سراینده ی دوم است، زیرا فردوسی که دقیقی را خوب می شناخته و رک و راست او را پذیرفت؛ 
ناجوانمرد نیست که سپس ها کار او را سست بپندارد. این هم یکی از کارهای سراینده ی دوم است که 

امروزه شوربختانه به  نام فردوسی به شمار آمده است.

فرآمد گفتار

شاهنامه  هر  چه بوده، همگی با پایمردی رادمردی برجسته، از سراسر ایران بزرگ گردآوری شد. او کسی 
جز ابومنصور عبدالرزاق،  فرمدار انجمن ایران دوستان و میهن پرستان نمی تواند باشد. انجمنی پوشیده و 
پنهانی، با هموندانی با پاینام های گوناگون، کار خود را گامه به گامه پیش برد. از میان آنان سه تن نامدار 
شدند. این سه تن کسی جز ابومنصور عبدالرزاق، دقیقی و فردوسی نمی توانند باشند. راستین سراینده ی 

شاهنامه ی سروادین فردوسی است.

1- معمای شاهنامه، ص 32 و 35.
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1- شاهنامه، ژول مول، ص 31، بیت 130.
2-بنیاد، پی.

با از دست دادن جان و زندگی و سرمایه ی خود، امروزه بزرگ ترین »پهلوان نامه ی  اینان بودند که 
گیتی« شاهنامه ی سترگ، نامه ی نامور شهریار یا به دیگر سخن، همان گونه که در پیشکش نامه و پیشگفتار 
فرهنگ نامه ها یادآور شده ام، »نامه ی نامه ها« را به ما ارزانی داشتند. همان گونه که خود فردوسی، بخرد 

فرزانه ی توس فرموده:

                   کزی�ن ن�ام�ه ی ن�امور شه�ریار       ب�ه گی�ت�ی بمان�م ی�کی یادگار1 

درمی یابیم که او پی برده بود که همه ی بارها بر دوش اوست. او باید شالوده و بُنالد2 زبان و ادب پارسی 
را پاسداری نماید. آری، او برای همیشه زنده و جاودانه است، چون کاخی پی ریزی کرده که هیچ گاه از 

میان  رفتنی نیست.
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دکتر آرش اکـبری  مفاخـر

تولد: 1354 - کرمانشاه
فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه همدان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کردستان
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد
استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پیام نور فریمان

از تألیفات ایشان: تصحیح، آوانگاری، ترجمه ی  منظومه هفت لشکر به زبان گورانی، روان انسانی 
در حماسه های ایرانی، درآمدي بر اهریمن شناسي ایرانی و...

اهورایی  دو جلوه ی  با  ایرانی  باران، سودابه ی  مژده آور  آرش کمانگیر؛  ایشان:  مقاالت  از 
روان گرشاسپ، کردارشناسي  و دوشیزه ی روشنی،  برابر سیاوش، رستم  در  اهریمنی  و 
اهریمن در پادشاهي جمشید، بازشناسي اسطوره ی بویاترنج در شاهنامه، اهریمن پرستي 
زرواني و نمونه هاي بازمانده از آن در شاهنامه، بازشناسي افزوده  داستان هاي شاهنامه در 
روایات گوراني، آفرینش ایرانی و دوران اساطیری شاهنامه، اسطوره ی دیوهای نخستین 
در شاهنامه، حکمت فردوسی در داستان کودکی زال، شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه 

براي کودکان )با همکاري رقیه شیباني فر( و...
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فردوسی، شاهنامه و اندیشه ی آشتی جهانی

چکیده

صلح و آشتی یکی از مهم ترین آموزه های انسانی و جهانی فرهنگ و ادبیات ایران زمین است که در 
شاهنامه به خوبی به تصویر کشیده شده است. در فرهنگ ایرانی آرش کمانگیر با پرتاب تیری بین ایران و 
توران برای بارش باران، پس از سالیان دراز جنگ و خونریزی، صلحی برقرار می کند. تیر آرش کمانگیر 
در سر مرز واقعی ایران و توران؛ یعنی رود جیحون فرود می آید که بیانگر دفاع از هویت ما و در عین حال 
احترام به حّق دشمن شکست خورده است. پس از این پیمان صلح باران باریده و مردم ایران و توران از 
خشک سالی هفت ساله نجات می یابند. این تفکر صلح و آشتی جهانی که در وجود شخصیت هایی همانند 

کیومرث، ایرج و اغریرث نیز روایی دارد، اوج گرفته و در شخصیت سیاوش به کمال می رسد.

کلیدواژه: صلح، آشتی، باران، آرش کمانگیر، سیاوش

شاهنامه یکی ازمتون با ارزش ادبیات ایران و جهان است که یکی از مهم ترین آموزه های آن آشتی 
جهانی است؛ بدان معنا که این آشتی جلوه ای انسانی دارد و دوست و دشمن را دربرمی گیرد. مهم ترین 
وی  شکل گرفتن شخصیت  برای  اما  است.  سیاوش  یافته،  جهانی  چهره ای  که  زمینه  این  در  شخصیت 

زمینه هایی الزم است تا این فرد بتواند اندیشه های خود را عملی کند.
دوران کیومرث1 ، دوران شکوه و نور اه��ورایی است و یادمان های دوران پردیسی و آفرینش مینوی 
در آن به چشم می آید. دوستی انسان و حیوانات و یاری دد و دام به انسان، نشان از اوج آرمان خواهی 

انسان دوران مینوی دارد که بازتابی از زندگی نورانی او در آسمان هاست.
همچنین نخستین وظیفه ای که ایرج برعهده دارد، این است که از خونریزی و از برادرکشی جلوگیری کند.

 
                    چنان خواستی یافتی خون مریز          مکن با جهاندار ی��زدان ستی���ز
                    پسندی و ه�م داستان��ی کن��ی         که جان داری و جان ستانی کن��ی

1- کیومرث، بن مایه ی اندیشه ی ایرانی در سه زمینه ی؛ دین، مردم و شاه است. از او به عنوان نخستین انسان، نخستین پیامبر و نخستین 
شاه، در روایت های ایرانی یاد شده است: »نخـستین دین پذیرفـتار از جهان آفرین، کیـومرث بوده است که نخــسـتین مردمیان است - 
همان نخستین ِگــل شاه – که برابر داِد دین از بهر ساماندهی و ویرایش گیهان و پیشـرونـدگی آفریدگان رفتار کرده است.« ) دین کرد 3؛ 35( - فضیلت، 

دین کرد، کتاب سوم، دفتریکم، کرده 112- 0.
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                      مکش مورکی را که روزی ِکش است          که او  نیز جان دارد و جان خوش است1 

این اندیشه، اندیشه ای که حتی دوست ندارد به  کوچک ترین و مظلوم ترین جانوران خداوندی آزار برساند؛ 
برای اولین بار از زبان ایرج جاری می شود. 

است؛  سیاوش  آن  از  بعد  و  اصلی  شخصیت  شکل گیری  زمینه ساز  واقع  در  که  دیگری  شخصیت 
را  این داستان  ما  شخصیت آرش2 کمانگیر است3. داستان آرش کمانگیر بسیار معروف است و همه ی 

می دانیم. اوستا نخستین جایي است که به داستان آرش اشاره کرده است.

یشت ها؛ تیر یشت:
» تشتر، ستاره ی رایومنِد فرهمند را می ستاییم.   

که شتابان بدان سوی پرواز کند،   
تند، به سوی دریای فراخکرت تازد    

مانند آن تیِر در ه��وا پران،    
که آرش ِ  تیر انداز، بهترین تیرانداِز آریایی،    

از کوه ائیریوخشوث، به سوی کوه خوانونت انداخت ) بند 37(.     
)آن گاه آفریدگار اهورام�زدا، به او )به تیر( نفخه ای بدمید.   

                        آن گاه آب و گیاه   
و مه��ر دارنده ی دشت های فراخ،   

از برای او، گرداگرد راهی مهیا ساخت.) بند7((     
آن گاه اهورامزدا، به او ) به تیر( نفخه ای بدمید،   

)و امشاسپندان( و مهر دارنده ی دشت های فراخ    
هر دو، از برای او راه را مهیا ساختند.   

از پی آن تیر اشي نیک و بزگوار   
و پارندسوارگردونه، سبک و چست، روان شدند.   

تا مّدتی که آن )تیر(  پران،   
به کوه خوانونت فرود آمد.   

در خوانونت، آن به زمین رسید. ) بند 38(.«4   

1- به کوشش خالقی مطلق، شاهنامه.
Āriš -2  اوستایي: ərəxša )تیریشت: بند 38- 37(، پهلوي: ēreš )رساله ی ماه فروردین روز خرداد، بند 22(.

3- تفّضلي، »آرش«، ج 1.
4-  پورداود، یشت ها.
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 اما روایت جدیدتری از این داستان که در مطالعاتم به آن رسیده ام را عرض می کنم.1 در این داستان 
شخصیت آرش کمانگیر در واقع نماد بسیار کاملی برای صلح جهانی است. به این منظور که حفظ تمامیت 
ارضی کشور ایران، بدون دادن کوچک ترین امتیازی به دشمن و همچنین محترم  شمردن مرزهای آبی و 
خاکی دشمن است به شرطی که دشمن، بعد از این، حق تجاوز و دسترسی نداشته باشد و اگر هم خواست 
دست درازی کند با نیروهای ملی برخورد کند. همان طور که شنیده اید مقدمه ی داستان آرش کمانگیر این گونه 
است که سپاه افراسیاب به کشور ایران حمله می کند. در این حمله ای که افراسیاب به ایران دارد؛ باعث 
می شود که ایرانی ها شکست های پی درپی و پشت سر همی داشته باشند. این شکست های سنگین ایرانی ها 
باعث از دست رفتن نیروهای مقاومت و پایداری می شود. تا اینکه در نهایت همه ی ایرانیان در قلعه ای به 
محاصره می افتند و هیچ راهی برای فرار از این قلعه وجود ندارد، ذخیره های غذایی هم برای مدتی برای 

ایرانی ها کفایت می کند و بیماری ها و مشکالت دیگر هم در قلعه گسترش پیدا می کند:
                  

شکست ایرانیان و مرزشکنی ها باعث می شود که خشک سالی هفت ساله ای بر سرتاسر جهان چیره شود. 
این خشک سالی از یک طرف سرزمین دشمن که توران زمین باشد را دربر می گیرد و از سوی دیگر کشور 
ایران را هم دربرمی گیرد و خشک سالی به وجود می آید. به دلیل اینکه ایرانی ها و تورانی ها دست به شمشیر 
بردند، خونریزی کردند و کودکان و زنان را از بین بردند، برکت از جهان رخت بر بست و این امر نه یک 

کشور خاص بلکه همه ی جهان را شامل شده است:
                   شده خشک خاک و گیا را ده�ان         همان بُد که تنگي بُ�د اندرجهان
                   همي برکشی��دن��د ن��ان با درم          نیامد همي زآسم�ان ه�یچ ن��م
                   زباران هوا خشک شد هفت سال         دگرگونه شد بخت و برگشت حال
                   شد از رنج و سختي جهان پر نیاز         ب���ر آم��د بری��ن روزگ��ار دراز

1- ریشه ی اسطوره ای حماسه ی آرش، گاو معجزه آمیزی بود، که مرز بین ایران و توران را نمایان می کرد و پس از مرگ، روان او از تنش 
بیرون آمده و به بارگاه اهورایی راه برده است. آرمان آرش از پرتاب تیر، مرزنمایي براي بارش باران پس از خشک سالی دیرسال است. پس 
از آنکه افراسیاب، دیو خشک سالي به ایران مي تازد، مرزهاي ایران و توران را درهم مي نوردد، چشمه ها را ویران و رودخانه ها را خشک 
مي کند، دشمني آسمان و زمین برانگیخته مي گردد و فرجام آن خشک سالي است. برای بارش باران، بایستی بین ایران و توران با پرتاب 
تیری مرزنمایی شود. برای این کار سخت، آرش، اندازنده ی تیر است، او روان خود را در تیر می نهد و تن آرش یاریــگر روان او، برای 
رساندن تیر به سر مرز نخستین است، تیر با پرتابی شگفت، با یاري اهورا و فرشتگان به مرز ایران و توران می رسد، این مرزنمایی، آشتی 
آسمان و زمین را در پی دارد و پس از آن باران می بارد. با یاد آرش و به شکرانه ي این مرزنمایي و بارش باران، هر سال در این روز جشن 

تیرگان برگزار مي گردد.
نگاه کنید به اکبري مفاخر، »آرش کمانگیر؛ مژده آور باران«. 

2-  ثعالبي، حسین بن محمد، شاهنامه ي کهن، پارسي برگردان محمد روحاني، ص 98.

»سرانجام، کشور ایران به کشور ترکان پیوست و همگي زیر فرمان افراسیاب درآمد. این کار سبب شد که 
افراسیاب راه خود بزرگ بیني و سرکشي و درازدستي و ستم راني در پیش گرفت.  مردم در روزگار او دچار 
گراني و نایابي شدند، آسمان بر زمین زفتي کرد و  برکت و باران خود را از آن بازگرفت و آب ها فرو کشیده 
شد و درختان بي بار شد؛ دانه  در کشتزاران و شیر در پستان چارپایان، بگردید. و تنگدستي و بدبختي هاي 
بزرگي بر مردم روي آورد و همگاني شد. تا اینکه نزدیک بود، همه ي مردمان از تنگدستي روزگار و از ستم افراسیاب 

شوند.«.2  نابود 
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هفت سال هیچ کجا باران نمی بارد و خشکی همه جا را دربرگرفته است. در این قسمت با یک ساخت 
اسطوره ای از داستان هم مواجه می شویم. در ساخت اسطوره ای داستان که فرشته ی سپندارمذ1 ، نگهبان 
زمین است و فرشته ی آناهیتا نگهبان آب ها و وظیفه اش فرستادن باران است؛ از این جنگ و خونریزی 
سپاهیان ایرانی و تورانی به ستوه آمده اند – در واقع با انسان ها قهر کرده اند – دیگر باران نمی بارد و زمین 
هم برکت خود را دریغ کرده است. در این میانه، فرشته ی سپندارمذ برای پادشاه ایران که منوچهر شاه 
باشد پیغامی می آورد و می گوید که اگر می خواهید دوباره باران ببارد باید مرزهای کشورتان را تعیین 
کنید، اما از آن جایی که سپاهیان ایران در نهایِت شکست خودشان هستند و در نهایِت از دست دادن 
یک  شاه  منوچهر  به  فرشته ی سپندارمذ  ندارد.  وجود  گفتگو  برای  امکانی  هیچ  قوای خودشان هستند 
ترفند و راه حل سیاسی را آموزش می دهد و به ایشان می گوید که شما با تورانی ها پیمانی ببندید. پیمانی 
بر این مبنا که یکی از سپاهیان ایرانی تیری را پرتاب  کند، این تیر هر کجا افتاد مرز بین ایران و توران 
از  ایران و توران جاری شد، بعد  را تشکیل می دهد و اگر این تیراندازی را محترم شمردیم و مرز بین 
صلحی که ما به واسطه ی تیراندازی آرش کمانگیر انجام می دهیم؛ باران خواهد بارید. از آن جایی که سپاه 
دشمن و افراسیاب و همچنین مردم سرزمین دشمن در تنگنا قرار داشتند و خشک سالی هم آسیب های 
فراوانی به آنها رسانده بود؛ آنها هم به دو دلیل این شرط را قبول می کنند: اول اینکه، کشور دشمن و 
افراسیاب و مردم توران زمین هم از خشکی و خشک سالی نجات پیدا  می کنند، برکت دوباره به سرزمین 
آنها برمی گردد و کودکان و زنان و افراد می توانند سالمتی خودشان را دوباره به دست بیاورند از طرف 
دیگر هم این پیشنهاد را پیشنهادی به نفع خودشان و تحقیری برای ایرانی می دانند و این تصور را دارند 
که مگر یک تیرپرواز چقدر می تواند بُعد مسافت داشته باشد که مرز بین ایران و توران را مشخص کند؟ و 
این تیراندازی را به نفع خود می دانند. وقتی این قرارداد شکل مي گیرد؛ به این معنا که یک تیرپرتابی از 
سوی ایرانیان اتفاق می افتد که مرز میان ایران و توران مشخص شود و بعد از آن باران ببارد، هر دو کشور 
می پذیرند.2 برای این کار یکی از سربازان ایرانی به نام آرش کمانگیر داوطلب می شود و قرار بر پرتاب تیر 
است. – آرش کمانگیر یکی از سربازان دوره اشکانی بوده است که متأسفانه تاریخ دوران اشکانی از بین 
این پهلوان برای تیراندازی انتخاب می شود.  رفته و ما اطالعات دقیقی از این دوران تاریخی نداریم. – 
همه ی ایرانی ها نگران هستند که این فرد چگونه تیری پرتاب خواهد کرد و این تیر تا کجا خواهد رفت 
که مرز بین ایران و توران را مشخص کند. در این راستا در ساخت اسطوره ای داستان باز هم فرشتگانی 
به  باد است،  فرشته ای که وظیفه ی آن هدایت  باد هستند مخصوصاً  و  نگهداری آب و خاک  که مأمور 
منوچهر شاه و آرش کمانگیر این نوید را می دهند که ما محافظین این تیر هستیم یعنی فرشته ی باد یاریگر 
این است که پرواز این تیر را همین گونه امتداد بدهد تا به سر مرز ایران و توران زمین برسد. آرش کمانگیر 

برای پرتاب تیرش آماده می شود و در ابتدای صبح، از کوه البرز تیر خود را پرتاب می کند:

 

1- سپندارمذ به معناي اندیشه و فداکاري و بردباري و سازگاري و فروتاني. امشاسپند بانوي نگهبان زمین و پاکي و باروري و سرسبزي آن است.
- دوستخواه، ص 1002.

2-  مزداپور، بررسي دستنویس م. او29، داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، ِگلشاه و متن هاي دیگر، بخش 25، ص 351- 370.

»آرش برپاخاست و برهنه شد وگفت اي پادشاه و اي مردم بدن مرا ببینید که از ه��ر زخم و جراحتي 
و ع�لتي سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان، این تیر را بیندازم پ�اره پ�اره خواهم شد 
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هم زمان با پرتاب تیر از پیکر آرش کمانگیر هیچ نشانی باقی نمی ماند. این دلیل بر این است که آرش 
کمانگیر با جان فشانی خاصی که دارد روح خودش را در این تیر می دمد:

»آری، آری، جان خود در تیر کرد آرش
    کار صدها صد هزاران تیغه ی شمشیر کرد آرش«.

این تیر زنده می شود، همانند پرنده ای به کمک فرشته ی باد مسیر خود را طی می کند و پیکر آرش 
هم به عنوان یک انرژی – بنا بر دیدگاه استاد سّرامي – به خدمت حرکت این تیر درمی آید:

        » شامگاهان،
        راه جویاني که مي جستند آرش را به روي قله ها، پي گیر

        باز گردیدند
        بي نشان از پیکر آرش

        با کمان و ترکشي بي تیر.« 
این تیر حرکت خود را ادامه می دهد تا در نهایت در سر مرز واقعی ایران و توران یعنی رودخانه ی 
به  آمد؟  فرود  تیر در رودخانه ی جیحون  این  است که چرا  این  توجه  قابل  نکته  فرود می آید.  جیحون 
واسطه اینکه تفکر ایرانی در برخورد با تفکر جهانی همان گونه که دوست ندارد یک وجب از خاک سرزمین 
خودش را به دیگری واگذار کند به همین شکل هم دوست ندارد که از خاک دشمن زمینه ای برای خاک 
خودش به وجود بیاورد. وقتی که این مرز واقعی و مرز حقیقی بدون امتیاز دادن و امتیاز گرفتن تشکیل 
می شود فرشتگانی که مأمور آب و باد و باران بودند زمینه ای فراهم می کنند که باران می بارد و به همین 
خاطر است که جشن تیرگان – که جشن باران از آِن آرش کمانگیر است – برگزار می شود. این جشن 
همه ساله در 16 تیر ماه که یادبود پرتاب تیر آرش کمانگیر و بارش نعمت باران و انجام یک صلح جهانی 
است، برگزار می شود.2  آرش کمانگیر جان خودش را تنها فدای ایرانی و ایرانی بودن نکرد بلکه فدای این 

1- بیروني، ابوریحان، آثارالباقیه، ترجمه ی اکبر دانا سرشت، ص 334-335.
2- پیوند سه گانه ی آرش، تیر و باران سبب شده تا در برخي منابع، جشن باران تیرگان به نام آرش کمانگیر ثبت گردد و او به عنوان 
رازي )446 ه.ق(  ابي الخیر  التفهیم: 254(،  بیروني )440-360ه.ق()آثارالباقیه: 335-334؛  ابوریحان  باران شناخته شود.  ایزد  نماد زمیني 
)روضه المنجمین: 36( و گردیزي )م.443- 442 ه. ق()تاریخ گردیزي: 518( ضمن بیان داستان تیراندازي آرش، جشن تیرگان را به او 

منسوب کرده اند.
- رازی، شهمردان بن ابی الخیر، 1368، روضه المنجمین، به کوشش جلیل اخوان زنجانی، تهران: بنیاد دایره  المعارف بزرگ اسالمی، مرکز 

انتشار نسخ خطی.
- بیرونی، ابوریحان، آثارالباقیه.                 - بیرونی، ابوریحان، التفهیم الوایل صناعه التنجیم.               - گردیزی، زین االخبار.

و خود را تلف خواهم کرد ولي من خود را فداي شما کردم، سپس برهنه شد و به قوت و نیرویي که 
خ����داوند به او داده ب�ود ک���مان را تا بنا گوش خود کشید و خود پاره پاره شد و خداوند باد را امر 
کرد، که تیر او از کوه رویان بردارد و به اقصاي خراسان که میان فرغانه و طبرستان است پرتاب کند 
و این تیر در موقع فرود آمدن به درخت گردوي بزرگي گرفت که در جهان از بزرگي مانند نداشت و برخي 
گفته اند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد ه��زار فرسخ بود و منوچ��هر و افراسیاب به همین مقدار 

زمین با هم صلح کردند.«1
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باران که حاصل یک اندیشه ی جهانی است، کرد. این کارکرد و رویکرد ایرانی برای همه ی جهانیان است. 
آرش کمانگیر همان گونه که مردم ایران را از خشک سالی و قحطی نجات داد مردم توران زمین را هم از 
این بال نجات داد و این بیانگر کارکردهای ملی شخصیت های ایرانی است که در نهایت احترام به انسانیت 
است؛ تا آنجا که در سرودي به زبان گوراني )زبان رایج در کرمانشاه و اورامان( از پیرکاظم کنگاوري در 

سده ی هشتم هجري، آرش چهره اي عرفاني به خود مي گیرد:
در کوی آرشان، در کوی آرشان

بارگاه خداوندی بستند در کوی آرشان
شاهم منوچهر بود، امید ناامیدان،

مرد کمانگیر را به انجمن داد نشان
)کمانگیر( گرفت در دو دستش تیر و ترکشان

آمد به البرز، َسْرکوِی َسرکشان،
تیری بست در زمین، شد مرزشان

جانش برای ایران، آرام باال رفت
پس از آن به فرمان خواجه ی خواجگان

آراستند جشنی به نام تیرگان
نور آرش رفت، خیمه  زد در روی جهان

سپس ناپیدا شد، رفت در کوی نهان.
حاال این انسان از هر جایی می خواهد باشد از کشور دوست یا کشور دشمن. بنابراین ما این رویکرد 
البته داستانی که نقل شد در هیچ متنی به  اندیشه ی جهانی را در فرهنگ ایرانی به این شکل داریم. 
این شکل نیامده است. این داستان را با قطعات گمشده ی متونی که راجع به داستان آرش کمانگیر بوده 
بازسازی کردم و در نهایت به این مطلب رسیدم. بازسازی به این معنی که ما یک بنای کهن داریم که 
خراب شده و معمار امروزی بعد از 2000 سال این طرح را دوباره روی هم می چیند و به آن بنای اصلی 

دسترسی پیدا می کند. ما در آثار داستانی هم می توانیم این کار را بکنیم. 
می رسد  اوج  به  این شخصیت  در  اندیشه ها  این  و  است  مهمی  که شخصیت  دیگری  اما شخصیت 
شخصیت سیاوش است. قبل از اینکه به شخصیت سیاوش بپردازم باید یادآوری کنم این سه شخصیت 
که معرفی شد یعنی کیومرث، ایرج و آرش، ایرانی هستند. اما ما در جبهه ی دشمن هم شخصیتی داریم 
که هماهنگ با این شخصیت ها است و از سرزمین دشمن است. اغریرث پهلوانی تورانی و برادر افراسیاب 
است. اغریرث به عنوان نیروی خرد و نیروی آشتی در کنار افراسیاب که نیروی بدی و جنگ و خونریزی 
است، قرار می گیرد. اغریرث اقدام بسیار جوانمردانه ای انجام می دهد، صد تن از اسیران ایرانی در خدمت 
اغریرث هستند و او نگهبان این اسیران است. این افراد افرادی بی گناه هستند. افراسیاب پادشاه دشمن به 
اغریرث دستور می دهد که این اسیران را بکشد و از بین ببرد. از آن جایی که اغریرث برای این پهلوانان 
ایرانی هیچ گناهی را نمی شناسد تصمیم به آزادسازی این اسیران می گیرد. این آزادسازی به بهای جان 
از بین  انسانی کشته می شود و  انسانی و شرافت  از پیمان  اغریرث تمام می شود و اغریرث در راه دفاع 
می رود. بنابراین ما در شاهنامه با یک متن طبیعی روبرو هستیم. تمام انسان های خوب، ایرانی نیستند 

بلکه بین دشمنان هم انسان های خوب دیده می شود. 
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اما شخصیت سیاوش1؛ سیاوش پاک ترین و معصوم ترین شخصیت شاهنامه ی فردوسی است. اندیشه هایی 
که در وجود این پهلوان وجود دارد بیشتر اندیشه های انسانی و فرا انسانی است. اندیشه هایی برای تمام 
آن  کنار  در  و  ملی  اندیشیدن، حفظ هویت  کار کردن، جهانی  ایرانی  اندیشه ی سیاوش،  است.  بشریت 
احترام به نوع انسان، شخصیت انسانی و احترام به فرهنگ کلی بشری است. خونریزی بد است، پس برای 
تمام بشریت بد است. این بشر ممکن است ایرانی باشد یا ایرانی نباشد. ویژگی های برجسته این شخصیت 
را باید در کجا جستجو کنیم؟ سیاوش سه دوره زندگی دارد. یک دوره ی زندگی آفرینش آسمانی دارد 
یعنی هنگامی که روح سیاوش آفریده شده است. یک دوره ی زندگی زمینی دارد و یک دوره ی پس از 

مرگ دارد. آفرینش آسمانی سیاوش آفرینش ویژه ای است به طوری که خود سیاوش می گوید:

                 مرا آفرینن�ده از ف��ّر خوی���ش        چنان آفرید ای نگارین ز پی��ش

یعنی سیاوش اعالم می کند که خداوند مرا از فّر خودش و از نور خودش آفریده است، من از جمله ی 
اولین انسان هایی هستم که روح آنها آفریده شده است و در خدمت خداوند بوده تا زمانی که جسم مان 
به وجود آمده و بعد این روح به جسم سیاوش منتقل شده است. چه کسی سیاوش را به دنیا می آورد؟ 
مادر سیاوش که ما اطالعات زیادی از او نداریم و فقط می دانیم زنی است فرشته وار که در بیشه زاری گم 
شده بود، و همسر کیکاووس پادشاه ایران می شود و از این پیوند فرزندی به نام سیاوش به وجود می آید. 
سیاوش در خانواده ی رستم بزرگ می شود. در کنار زال خردمندی و در کنار رستم پهلوانی و جوانمردی 
را یاد می گیرد. سیاوش تنها شخصیتی است که در شاهنامه ی فردوسی خون کسی را نریخت. خونریزی 
در وجود شخصیت سیاوش نیست. مسأله ای که در زندگی سیاوش بسیار با ارزش است پیمان نگهداری 
و احترام گذاشتن به پیمان های انسانی و بشری است. هنگامی که سیاوش با خواسته های ناروای سودابه 
روبه رو می شود، پیمان پدر را نگه می دارد، پیمان انسانی را نگه می دارد و با دروغ، برخوردي جوانمردانه 
دارد. تا جایی که حاضر می شود برای اثبات شرافت انسانی از آتش بگذرد. و آنجا که گناهکاری سودابه به 
اثبات می رسد، سودابه را با کمال جوانمردی می بخشد و برای دفاع از شخصیت ها و نمودهای انسانی ترک 
موقعیت می کند یعنی برای جلوگیری از خونریزی کشور ایران را ترک می کند و در روایت های خودش و 
در دوره های زندگی خودش آرمان شهری از اندیشه های انسانی می سازد. حتی مرگ سیاوش هم با زندگی 
و رویش در ارتباط است. بعد از اینکه سیاوش کشته می شود و خون سیاوش به زمین می رسد گیاهی به 
نام »پر سیاوشان« از خون سیاوش رشد می کند، که زندگی سیاوش را امتداد می دهد و بعد از مرگ هم 
روان سیاوش هدایتگر و راهنمای انسان ها است. با توجه به اشعار فردوسی، خالصه ی آنچه در این ُجستار 

خواندید در این دو بیت جای می گیرد:

1- سیاوخش واژه اي اوستایي است که واژه شناسان و اسطوره شناسان میان نام و ویژگي هاي او پیوندهایي برقرار کرده اند. این دیدگاه ها را 
مي توان به سه دسته تقسیم کرد:

      1( بارتولمه، نیبرگ، مایرهوفر و پورداود سیاوخش را به »دارنده ی اسب نر سیاه رنگ« معني کرده و آن را با سیاوسپي هم معني مي دانند.
     2( یوستي سیاوخش را به معني »مرد )موي( سیاه« و هم معنا با سیامک دانسته است. در این راستا مختاریان نیز با دیدگاهي هم سو با 

یوستي سیاوخش را  »سیاه درخت« معني مي کنند.
      3( مهرداد بهار سیاوخش را به معني »مرد سیاه چهره« و بازتابي از آیین هاي ایزدان، گیاهي مي داند که افراد در این آیین ها بر چهره ی 

خود رنگ سیاه مي مالیده اند.
نگاه کنید به اکبري مفاخر، سیاوخش، سیاِه سوادپوش، فصلنامه ی پاژ، ش 8-7، ویژه نامه ی فردوسي، ص 51-58.
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                    بیا تا جهان را ب��ه بد نسپری��م          به کوشش همه دست نیکی بریم
                    نباشد هم�ی نی�ک و بد پای��دار         همان به که نیکی بود ی��ادگ��ار
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دکتر میر جـالل الدین کـزازی

تولد: 1327 - کرمانشاه
 متخلص به ُزروان

فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادب پارسی از دانشگاه تهران در سال 1351
فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد زبان و ادب پارسی از دانشگاه تهران در سال 1353

 دکترای زبان و ادب پارسی از دانشگاه تهران در سال 1371
عضو هیأت علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی

برنده ی جایزه نخست پژوهش های بنیادین جشنواره خوارزمی 1383
برگزیده ی چهره های ماندگار در فرهنگ و ادب 1384 

پژوهشگر نمونه ی استان مرکزی 1388
استاد نمونه ی دانشگاه آزاد 1387

استاد دانشگاه های عالمه طباطبایی تهران، رازی کرمانشاه و بارسلون اسپانیا
دارای سابقه ی تدریس ایران شناسی و زبان پارسی در اسپانیا

آشنا به زبان های فرانسه، اسپانیایی، آلمانی و انگلیسی
از تألیفات ایشان: از گونه ای دیگر، ُدّر دریای َدری، رخسار صبح، بیکران سبز، مجموعه 
شعر، زیباشناسی سخن پارسی، تندبادی از کنج، شاهنامه، پارسا و ترسا، عطارشناسی، 

تَرُجمانی و تَرَزبانی، هنر ترجمه، دیدار با اژدها، گزارش سفر و...
از ترجمه های ایشان: انه اید اثر ویرژیل، ادیسه اثر هومر، ایلیاد اثر هومر، تلماک اثر فنلون 

و...
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شاهنامه، نامه ی فرهنگ و منش ایرانی
ایران  فرهنگ  و  ادب  تاریخ  با  بسندگی،  به  است. هر آن کس که  دیگر  و شاهنامه  فردوسی  داستان 
فردوسی،  َفِرِّمند طوس،  فرزانه ی  پارسی  ادب  اگر در سپیده دم  است که  باور  این  بر  بی گمان  آشناست 
سربرنمی آورد نه سعدی به آن سترگی می توانست رسید نه حافظ نه هیچ سخنوری دیگر. همه ی ساالران 
سترگ سخن پارسی بر خوانی رنگین و گرانمایه و پرورنده نشسته اند که استاد طوس در برابرشان در 

گسترده است، آن اوستادان اوستاد.
بدین  پاسخ  یک  تنها  باورآفرین.  گمان زدای،  ستوار،  بودن چیست؟ سنجه ای سخته،  ایرانی  سنجه ی 
آن  آفریدگار  به  و دل بستگی  به شاهنامه  بودن شیفتگی  ایرانی  داد. سنجه ی  بنیادین می توانم  پرسش 
فردوسی است. سنجه ای که لغزش، کژی، دروغ در آن راه ندارد، چرا؟ ایران ما، در درازنای تاریخ خود، 
همواره سرزمین سپند سرود و سخن بوده است. یکی از نازش های بزرگ ما ایرانیان این است که نخستین 
سروده ی آیینی جهان در این سرزمین اهورایی در پیوسته آمده است: گاهان زرتشت. تاریخ نگاران یونان 
نوشته اند که در دربارهای ماد و هخامنشی کسانی پیشه ی سخن ساالری را می ورزیده اند، یکی از پایگاه های 
بلند، سخن ساالری بوده است، دیری ایرانیان می باید سروده باشند؛ صدها دیوان پدید آمده باشد تا سخن 
به پیشه ای بلندپایه فرا برود و سخن ساالر چهره بگشاید. همواره سرودن برترین و فراگیرترین هنر بوده 
است، در ایران زمین؛ هنوز هم  چنین است. به ویژه در ایران نو، ایران پس از اسالم، فرازنای فرهنگ ایران 
را ستیغ سخن پارسی می  سازد. در ایران ما، فرزانگان ژرف اندیش نامدار، هنرمندان بزرگ شگفتی کار 
فراوان بوده اند؛ اما دیگران هم می توانند گفت ما را نیز از این بزرگان، بلند نامان فراوان هست. کدامین 
زمینه است که ما ایرانیان در آن برترینان جهانیم؛ بی همتاییم؛ آنجا باال برمی افرازییم؛ می نازیم؛ به جهانیان 
بانگ برمی زنیم که من ایرانی ام از سرزمین فردوسی و سعدی و حافظ و خیام و موالنا و نظامی و خاقانی 
و کمال الدین اسماعیل سپاهانی و انوری ابیوردی و ناصرخسرو قبادیانی؟ سخنورانی که در پهنه ی گیتی 
همال و همتا ندارند. آن ستیغ که تنها ما را می سزد، سخن پارسی است. ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی 
از بن جان دریافته اند؛ باور کرده اند که در این روزگار بیش از هر زمانی دیگر به فردوسی و شاهنامه نیاز 
دارند. چون روزگار، روزگاری است پرآشوب، بی فریاد، روزگار گسستن ها، از خودبیگانه شدن ها. روزگاری 
که در آن سخن از جهانی شدن می رود. جهانی شدن چیست؟ یکسانی. فرو نهادن چیستی و هستی نهادین 
و تاریخی و َمِنشی و فرهنگی. جهانی شدن شاید در زمینه هایی سودمند و کارساز باشد. ما باید مرزها را 
برداریم و هر کس به هر جایی که خوش می دارد برود؛ پولی یگانه در همه ی جهان روایی داشته باشد. از 
فناوری نو بهره بگیریم تا با کمترین هزینه بیشترین بهره را بتوانیم برد. دانشگاه هایی پدید بیاوریم فناورانه 
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که در سراسر گیتی دانشجو می پرورد.
اما اگر معنای جهانی شدن آن است که مِن ایرانی از خود بیگانه بشوم؛  پیوند خویش را با پیشینه ی 
نیاکانی بگسلم، به پشیزی نمی ارزد. هر زهری بناچار پادزهر خود را در پی می آورد. ما می بینیم در این 
روزگار که روزگار جهانی شدن است، بومی گرایی از هر سوی سربرمی آورد. یک نمونه ی آن را شما در 
گزیدمان کشور فرانسه دیدید: مردی گمنام به نام لوپن هواخواهان فراوان یافت، مایه ی شگفتی شد؛ چرا؟ 
چون می گفت: فرانسه برای فرانسویان. با هم پیمانی اروپایی مان  کار نیست. از همین روست که فردوسی 
و شاهنامه در این روزگار در ایران زمین هنگامه هایی فرهنگی می آفرینند. بسیاری از روزها در سالنامه ی 
فرهنگی ایران به نام یکی از فرزندان برومند و باالبلند این سرزمین نشان گرفته است؛ اما در هیچ یک از 
این روزها آن شور و شرار، آن تب و تاب، آن شکوه و شگرفی که در روز، یا خوش تر آن است که بگویم 

روزها و هفته ها و ماه های فردوسی و شاهنامه می بینیم، دیده نمی آید.
تنها  شاهنامه  دری.  دیوان های  دیگر  کنار  در  باشد  دیوانی  که  است  آن  از  فراتر  و  فزون تر  شاهنامه 
شاهکاری ادبی نیست. شاهکاری ادبی است؛ اما فرهنگ ساز، روزگارآفرین. ایراِن پس از شاهنامه، به هیچ 
روی، با ایراِن پیش از آن سنجیدنی نیست. ایرانی است دیگر. به راستی هیچ شاهکاری ادبی را من در 
پهنه ی گیتی نمی شناسم که به اندازه ی شاهنامه بر مردم خویش کارگر افتاده باشد؛ در دل و جانشان 
جای گرفته باشد؛ با تار و پود و نهاد و اندیشه شان درآمیخته باشد. شاهنامه تنها پایگاه و پایندان زبان 
پارسی و ادب نوین و نوآیین ایران نیست؛ شاهنامه چیستی و هستی نهادین و تاریخی و َمِنشی ایرانیان 
را شالوده ریخته است. یک نمونه می آورم. نمونه ای زنده، ارزنده، برازنده از پیوندی تنگ، شگفت آور، خرد 

آشوب که شاهنامه با ایرانیان یافته است. بسیاری از شما شاید با این نمونه آشنایید:
داستان گوی داستانی از شاهنامه را باز می گوید. ده ها تن سراپا گوش نشسته اند و گفتار او را می نیوشند؛ 
چون باده ی ناب کهن می نوشند. داستان رستم و سهراب را می آغازد: رستم روزی دژم و دلتنگ بود. به 
آهنگ شکار، بیرون آمد. گورافکنان می تاخت تا به مرز توران، سمنگان رسید. گوری بریان را به یکبارگی 
خورد. در پی خوان و خوراک گوارا، گران، نیاز به خفتن پدید می آید. سر بر بالین زین نهاد و خفت، در 

خوابی نوشین، گران.

                     سواران ترکان تنی هفت و هشت              برآن دشت نخچیرگان برگذش�ت

س��واران باره ای بی همتا را دیدند که بر مرغزاری می چمد، می چرد، باره ای بش��کوه. پنداشتند که از این 
اسب یگانه می باید تباری، نژادی در آن سرزمین به یادگار بماند. رخش را به ترفند در پی کشیدند و بردند. 
رستم در پی رخش به سمنگان رفت. شب هنگام تهمینه دختر شاه سمنگان که آوازه ی دالوری های رستم 
را ش��نیده بود - آنچنان که در بزم نامه های کهن بارها می بینیم – و از راه گوش بدو دلباخته بود به بالین 
رستم آمد. رستم به آیین، با او پیوند گرفت. از آن پیوند، سهراب زاد. پگاهان، رخش یافته آمد و رستم به 
سیستان باز رفت. سهراب  پور رستم است. تاب نمی آورد که جز رستم بر توران و ایران کسی فرمان براند. 
مانند هر جوان آرمان گرای خام اندیش بر آن س��ر می افتد که رس��تم را به اورنگ پادش��اهی ایران و توران 
بنش��اند. افراسیاب جادو که از توان هایی اهریمنی بهره دارد، آگاه می شود که رستم پدر سهراب است. جز 
تهمی�نه و ش��اید نیای س���هراب کس��ی از این راز آگ���اه نبود. از هم�ین روی، کارآگاه یا خبرچین که      
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از جستن این راز به ستوه آمده بود، سرانجام به افراسیاب نامه نوشت که فرو بنهیم جستن گوهر سهراب 
را: »سخن بین درازی چه باید کشید؟« چرا این سخن را می باید این چنین به درازا کشید. »هنر برتر 
از گوهر ناپدید« گوهر و نژاد سهراب ناپدید است؛ اما باِکمان نیست؛ باید به هنر او اندیشید. به هر روی، 
افراسیاب سپاهی می فرستد و سهراب با آن سپاه به ایران می تازد و در دژ سپید که دژی مرزی بوده است 
در میان توران و ایران، با دالور نام بردار ایرانی، هجیر که از گودرزیان است و فرمانده دژ، درمی آویزد و 
در چشم برهم زدنی، او را از زمین می رباید و بر خاک می افکند و در بند می کشد. با گردآفرید هم ستیز 
از رستم یاری  ناچار  از گونه ی داستان های دل. دنبال نمی کنم داستان را. به  و آویزی دارد و داستانی 
می جویند و سرانجام رستم بر سهراب چیره می آید و داستان گوی هنگامی که به این بخش از داستان 
می رسد، شنوندگان، آیینی را، رفتاری را، رسم و راهی را در کار می آورند که به راستی شگفت آور است: 
همان نمونه ی نغز ناب: گلریزان. مردان سیم و زر و هر آنچه را از بهایی به همراه دارند، زنان زیورهای 
خود را، در پای داستان گوی می افشانند تا سخن از مرگ سهراب نگوید؛ زیرا تاب نمی آورند مرگ او را. 
سهراب یکی از دلبندان آنان شده است. از سیم و زر و زیور خود به آسانی چشم می پوشند؛ در می گذرند 
که گواه مرگ سهراب، در گفتار داستان گوی، نباشند. آیا به راستی شاهکاری ادبی را می شناسید که این 
همه در مردم خویش به ژرفی اثر نهاده باشد؟ دختران لُر هنوز هنگامی که به خانه ی بخت می روند به 
پاس شگون، بهروزی و خجستگی شاهنامه ای با خود می برند. به هر روی، اگر فردوسی نمی بود و در یکی 
از بزنگاه های باریک تاریخ ایران شاهنامه را نمی سرود، به گمان بسیار ما امروز به زبان شکرین و شیوا و 
شورانگیز و شررخیز و شکربیز پارسی با یکدیگر سخن نمی گفتیم؛ خود را ایرانی نمی دانستیم؛ پیشینه ی 
خویش را مانند بسیاری دیگر از مردمان که تاریخی دیریاز، فرهنگی گران سنگ داشته اند و اکنون آن را 
در دیرینکده ها و گنج خانه ها و موزه ها می جویند، می بایست در چنین جایگاه هایی می جستیم. هر ایرانی 
چیستی خود را، چونان ایرانی، در ِگرو شاهنامه است. تنها فردوسی زبان پارسی را از آسیب و گزند روزگار 
نامه ی سرگذشت  را ریخته است. شاهنامه  ایرانیان  ما  تباری  ناخودآگاهی  نداشته است، شالوده ی  پاس 
ایرانی  آنجاست که جوانان  از  ایران هم هست.  نامه ی سرنوشت  از همین روی،  به درست،  ایران است؛ 
امروز بیش از هر زمان به فردوسی و شاهنامه  می اندیشند. بیش از هر زمان در این باک و بیم اند که مبادا 
پایگاه  بایستند. آن  لرزش ناپذیر  استوار،  پایگاهی  بر  بدهند. می خواهند  از دست  را  ایرانی خود  چیستی 
شاهنامه است. به هر روی، تا شاهنامه برجاست بیم و باکمان از هیچ تازش و تندبادی فرهنگی نیست. 
رسانه ها به هر گوشه راه می جویند؛ تا کنج خانه های ما را می کاوند؛ فرهنگ رسانه ای فرهنگ های بومی 
را، زبان رسانه ای زبان های نژاده ی کهن را می فرساید؛ فرو می کاهد؛ گاه می درود. چه می بایدمان کرد؟ 
ما چونان ایرانی، دو راه بیْش، فرا پیِش خویش نمی شناسیم: یکی این است که تن آسان، بی درد، بیگانه 
با خویشتن، فرهنگ  تاِزشگر بیگانه را بپذیریم و به دنباله ای، به وابسته ای از آنچه فرهنگ جهانی نامیده 
می شود دگرگون بشویم تا مانند دیگران، ایران را در کتاب ها و دیرینکده ها بجوییم؛ در سالیان پسین. یا 
آنکه مانند نیاکان خویش درایستیم. خسی نباشیم بازیچه ی دست تندباد. دماوند باشیم و دنا که توفان ها 
را، تندبادهای سهمگین را به ریشخند می گیرند. نمی توان رسانه ها را از کار انداخت. هیچ دیواری، هیچ 
بارویی نمی تواند در برابر تراویده ها و پراکنده های آنها بایستد. تنها بارو، بارویی برین، تنها دیوار، دیواری 
ایرانی بودن  ایرانی بداند که  اندیشه ی خود برمی افرازیم. اگر  استوار، آن است که ما در نهاد و درون و 
گران ترین، گرامی ترین گنجینه است، مایه ای ِمهینه است که به او ارزانی داشته شده است، اگر باور کند 
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که ایرانی بودن بزرگترین نازش و سرافرازی اوست؛ آگاهانه، از سر شناخت، آسیب ناپذیر خواهد شد. آن 
بارو در اندیشه و نهاد او افراخته خواهد آمد. مانند خواجه ی بزرگ شیراز به آواز بلند و استوار بر خویشتن، 

بی هیچ باک و بیم، خواهد گفت:

                   عبوس زهد به وجه خمار ننشیند         غالم همت ُدردی کشان خوش خویم

چه گفته است خواجه در این بیت؟ گزارشی که من از آن می کنم این است: خواجه ما را بدان فراخوانده است
که »پارسایِی ستیز« را بورزیم، نه »پارسایِی پرهیز« را. آنکه به پرهیز، پارسا است همواره آماج آن 

است که به گناه، به آالیش، به لغزش دچار آید:

                      آن چشم جادوانه ی عابد فریب  بین         کش کاروان سحر به دنباله می رود

را  او  بنگرد؛  پارسای پرهیزگار  به  از گوشه ای  بود که چشمی آن چنان کاونده، آن چنان کارا  می تواند 
پارسای  عابد  که  است  فریب چشمی  عابد  ببازد. چشم  دین  و  برباید که دل  از خود  بیافساید؛  آنچنان 
پرهیزگار مردم گریز را از راه به در می برد. این پارسایِی پرهیز است که به آسانی یا به دشواری درهم 
خواهد شکست. پارسایِی ستیز آن است که ُدردی کشان خوش خوی از آن بهره دارند. آنان، در سایه ی 
همت بلند، در دل آالیش می زیند، بی آنکه بیاالیند. تنها چاره ی ما - اگر مانند نیاکانمان این گزینه ی 
دیگر را برگزینیم و بکوشیم که ایرانی بمانیم - آن است که بر بنیاد شاهنامه، با چنگ زدن در آن به 
پارسایی ستیز برسیم. ُدردی کش خواهیم بود آن زمان، اما خوش خوی؛ به عبوس زهد دچار نخواهیم شد. 
به هر روی، گفت: »این سخن پایان ندارد ای ُقباد«؛ در جایی باید، به هر روی و رای، آن را به پایان برد.1 

1- جستار ارائه شده در برنامه ی دهه ی گرامی داشت هزاره ی سرایش شاهنامه ی فردوسی، تاالر فجر، دانشگاه شیراز، به کوشش سازمان 
دانشجویان جهاد دانشگاهی، 27 اردیبهشت ماه 90.





دکتر محمدحسین تـوسیوند

تولد: 1315 – خراسان جنوبی )روستای پاژ(
اخذ تخصص جراحی مغز و اعصاب از آلمان

شاهنامه پژوه و بنیانگذار بنیاد فردوسی در ایران
مبتکر جراحی میکروسکوپی در ایران

نامزد دریافت جایزه ی نوبل در بخش انسان دوستی در سال 2008 
سه سال تدریس در دانشگاه های آلمان به عنوان استادیار

از جمله فعالیت های انسان دوستانه ی ایشان: امدادرسانی و وارد کردن لوازم و تجهیزات 
پزشکی از آلمان به ایران پس از زلزله های بیرجند و بم، تأسیس خانه های بهداشت در 
خراسان جنوبی، ساخت یک بیمارستان پس از زلزله در ترکیه، کمک رسانی به زلزله زدگان 
آلمان، امدادرسانی به آسیب دیدگان کوزوو و بوسنی و هرزگوین با همکاری جمعیت مادر 
ترزا، کمک به کشور موزامبیک، کمک به محرومان جنگ 33 روزه ی لبنان، امدادرسانی به 
زلزله زدگان جنوب ایتالیا و کشمیر پاکستان، سه نوبت امداد رسانی به کشور افغانستان و... 
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پزشکی در شاهنامه

                    پزشکان فرزانه گ��رد آم��دن��د           همه سر بسر داست��ان ها زدن��د

چکیده

به کمک  انسان ها  است.  بوده  رمزآلوده  اتفاقات  و  افسانه  با  آمیخته  روزگاران کهن  در  پزشکی  علم 
طبیعت، حیوانات و هم چنین ادیان الهی نیازهای پزشکی خود را آموختند.

بار در شاهنامه در زمان پادشاهی جمشید آورده شده است. در سراسر دوران کهن  اولین  پزشکی 
به خصوص در دوره ی اسالمی، ایرانیان در پزشکی همه ی اعصار، سرآمد بوده اند.

هدف از نگارش این مقاله، بیان نکات پزشکی پنهان در شاهنامه، یادآوری اصالت و قدمت علم پزشکی 
ایرانیان و بررسی عناوینی مثل اولین پزشک ایران زمین، آگاهی های پزشکی ایرانیان در دوران کهن و 

زایمان رستمی که با  عنوان سزارین در دانشنامه های پزشکی اروپایی آمده است، می باشد.

کلیدواژه : شاهنامه، پزشکی، ایران، زایمان رستمی، سزارین

از زمانی که بشر درد را حس کرد، در پی چاره جویی آن برآمد و پزشکی شروع شد. علم پزشکی جهان 
در روزگاران کهن آمیخته با جادوگری، افسانه و اتفاقات رمزآلود بوده است. انسان ها به  خاطر کنجکاویشان 
بسیاری از نیازهای پزشکی خود را از طبیعت، پرندگان و حیوانات آموختند. همچنین ادیان الهی در رشد 

و جهش پزشکی تأثیرگذار بوده اند.
عنقا یا سیمرغ1  پرنده ی افسانه ای ایرانیان، در پزشکی ایرانیان رابطه ای مستقیم دارد.

پزشکی اولین بار، در شاهنامه در هزاره ی نهم کهن خویش یعنی در زمان پادشاهی جمشید - برادر 
یا فرزند تهورث دیوبند - آورده شده است. جمشید هم شاهی و هم موبدی می نمود، زیرا فّر ایزدی همراه 
داشت. او بهداشت، خانه سازی، حمام و اصناف را به مردم آموخت و طبقه بندی اجتماعی را به وجود آورد.

                    بفرم�ود پس دی���و چ��االک را           به آب ان��در آمیختن خ��اک را
Ponix -1
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                    از او هر چه آمد چو بشناختن��د         سبک خشت را کالبد ساختن��د
                    به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد          به خشت اندرش هندسی کارکرد

در بند هفتم وندیداد اهورامزدا چنین می گوید »من به جمشید دو قدرت، به نام های »بزرگی و بلندی«1 ، 
دادم. پس جمشید با داشتن این دو قدرت، به ساختن اورنگی گوهرنشان برای خویش روی آورد و در روز 

هرمز از ماه فروردین بر آن اورنگ جلوس نمود و ایرانیان آن روز را نوروز نامیدند.
جمشید گرفتار خودپرستی گشت، آنجا که ادعای خدایی نمود و شگفتا که منیت او نیز در راستای پزشکی اوست.

                    بزرگی و دیهیم و ش�اهی مراست         که گوید  که جز من  کسی پادشاست
                    به دارو و درمان جهان گشت راست        که بیماری و مرگ کس را نکاست
                    جز از من که برداشت مرگ از کسی         و گ�ر بر زمین ش��اه باشد کس�ی
                   گر ایدون که دانید من کردم این         م��را خوان�ده باید جه��ان آفرین

به باور فردوسی و منابع خدای نامه ها، پزشکی ایرانیان از هزاره ی نهم تاریخ کهن آنان شروع می گردد. بر 
طبق نظریه ی فردوسی، ایرانیان در آن روزگاران از صنعت گالب گیری2  آگاهی داشتند و از ترکیب شراب 
و علف بنگ3  و کامفورا یا کامف در بیهوش نمودن بیماران و اعمال جراحی استفاده می کردند. معروف 
است که زن داریوش به علت گرفتاری، از انگور تخمیر شده جهت خودکشی استفاده نمود و پس از 24 

ساعت که بیدار شد مشکل او برطرف گردید.

                    همی ریخت کافور گ�رد اندرش          بدین گونه بر تا نهان شد س��رش

گواه این گفته زایمان رستمی است که به غلط از سال های 1600 میالدی به نام سزارین در دانشنامه های 
پزشکی اروپا آمده است.4          

به نگاه اوستا، فریدون اولین پزشک ایران زمین است ولی از دیدگاه پارسیان هند سینای پزشک که 
حدود یک صد سال بعد از ظهور زرتشت می زیسته، اولین پزشک ایرانیان است و عده ای او را به سیمرغ، 

پرنده ی افسانه ای تشبیه می کنند.
فریدون، با پیدایش آتش، از ذوب فلزات ابزار جراحی5  ساخت. در اوستا عالوه بر جدا کردن6 غده های 

ناپاک به وسیله ی ابزار جراحی به سوزاندن7  آنها نیز اشاره شده است.
سیمرغ یا سینای حکیم یا فریدون به خاصیت گیاه هوم که همانا در اوستا نیز به آن اشاره شده است، 

پی برد و برای تسکین درد، و به عنوان ضدسرفه از این گیاه و کامفورا، مرفین یا تریاک8  استفاده کرد.

SUVERA and ASURA -1
Destilation -2

Kanabis -3
4- در پیوست مقاله به تفصیل به این موضوع می پردازیم.

5- منظور اسکالپل، وسیله ی برش یا کارد می باشد.
Extirpation -6

Cautrisation  -7
Analgesica anti depressive -8



 مسیحــای پارســی152

همچنین جشن مهرگان را که هنوز هم امروزه در بین تمام اقوام آریایی مرسوم است و به آن جشن 
شکرگذاری محصول1  می گویند به فریدون نسبت می دهند.

                    به رسم کیان تاج و تخت مهمی          بی��اراست با ک��اخ شاهنش��هی
                    زمانه ب��ی اندوه گشت از ب��دی         گ��رفتند ه��ر ک�س ره ای��زدی
                    به روز خجست�ه س��ر مه�ر م�اه         به سر ب�ر نه��اد آن کیانی ک�اله
                    می روشن و چه��ره ش��اه ن�و         جه��ان نو ز داد و س��ر م��اه نو

فردوسی در نامه ی شاهان از آگاهی پزشکی ایرانیان چنین یاد می کند که در آن روزگاران پزشکان 
به علم تغذیه، بیهوشی، جراحی و به خصوص شناخت بیماری های داخلی با توجه به رنگ رخسار، زبان، 
نبض، ادرار و شناخت طبایع چهارگانه )گرمی، سردی، خشکی، تری( و بیماری های روحی و روانی اطالع 
داشتند. به عنوان مثال می دانستند داروی گیاهی زعفران یکی از راه های سقط جنین2  است. در دوران 
هخامنشیان سه نوع پزشک وجود داشت. پزشک با دارو، پزشک با چاقو و پزشک با حرف و موعظه که 

قرب و منزلت گروه سوم که از موبدان بودند، بیشتر بود.
در جای جای شاهنامه از سینای حکیم یا همان سیمرغ، برای حل مسائل پزشکی کمک گرفته می شده 

است: در جنگ رستم و اسفندیار، در زایمان رودابه مادر رستم، در رویین تنی اسفندیار و...
در کتاب »تمدن زرتشتیان«3  درباره ی پزشکی ایرانیان چنین آمده است: مهم ترین و اساسی ترین شرط 
پرداختن به حرفه ی پزشکی آن است که پزشک باید اهل مطالعه، خوش حافظه، عالقه مند به حرفه ی 
 پزشکی و با بار و اندوخته ی فراوان علمی و عملی باشد؛ او باید به گفتار بیمارانش گوش فرا دهد، از درد 
بیمار متأثر گردد، از اندام های بدن او آگاهی داشته باشد، آگاهانه به درمان بپردازد، به شرافت حرفه ی 

خویش مؤمن باشد و در یک کالم درمانگر باشد نه درمان فروش.
باید بدانیم که در سرتاسر دوران کهن و به خصوص دوره ی اسالمی، ایرانیان در پزشکی همه ی اعصار 
سرآمد بوده اند؛ تا آنجا که در انجیل یوحانا آمده است که از جانب پروردگار به پزشکان ایرانی از ری و 
کاشان وحی می رسد که باید در سر زایمان عیسی مسیح پیامبر الفت و مهربانی حضور به هم رسانند و 
امروزه مدفن این پزشکان در ارومیه مورد احترام و زیارت مسیحیان جهان است. صحت این موضوع را 

می توان از مسیحیان و گردشگران ارومیه جویا شد.4 
اولین کنگره ی سراسری جهان پزشکی در ایران، حدود یک هزار و پانصد سال پیش در جندی شاپور 

Erntedeankfest -1
Abort -2

Maneckji Nuooeruanyi Dahalla -3
4- سرلوئید الگود، تاریخ پزشکی در ایران،  صص 60-61؛ با مرگ اسکندر یکی دیگر از مراحل تاریخ ایران به پایان رسیده و این کشور وارد 
دوره ای شد که می توان آن را »دوره ی فترت« نامید. در اواسط این دوره آرام و یا الاقل از نظر تاریخ پزشکی آرام بود که در بیت اللحم، در 
حضور سه پزشک موبد ایرانی کودکی به دنیا آمد که بعدها سرمنشاء تاریخ میالدی شد، احادیث مسیحیان و زردشتیان متشابهًا دال بر آن 
است که »سه مرد مدیری« که به هنگام تولد حضرت مسیح حاضر بوده اند ایرانی بوده اند. در انجیل از این افراد تحت نام رسمی آنها یعنی 
»مغ« ها نام برده شده است، در اوایل دوران کلیسا نیز بیشتر روحانیون و رهبران مذهبی مسیحی در این امر متفق القول بودند که این سه 
نفر ایرانی بوده اند. اودریک می نویسد که این سه نفر از اهالی کاشان بوده اند و آنها را »سه شاه« می نامد، بر طبق نظریه ی مارکوپولو دو نفر 
از این »پادشاهان« از دهکده هایی که نزدیک به محل فعلی تهران بوده اند، و نفر سوم از دهکده ی دیگری با سه روز راه فاصله بوده است. 
اینک در ارومیه کلیسائی وجود دارد که احتمااًل دو نفر، و مسلمًا یکی از سه نفر مزبور در آن مدفون می باشد. تأکید ایرانی بودن این سه نفر 
در انجیل مبین آن است که ایرانیان پس از یک دوره رکود، دوباره نقش اساسی خود را در رشته ی پزشکی عهده گرفته و یهودیان شروع 

به استفاده از تعلیمات ایشان را کرده  بودند.
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و در زمان کیقباد برگزار گردید. اداره ی این کنگره به عهده ی بزرگمهر یا روزبه یا بورزویه، حکیم ایرانی 
اهل شیراز بود. در این کنگره پزشکان مسیحی، یونانی، بارتولومه ای1  – گروهی مسیحیان آن زمان که 
از مسیحیان بیزانس جدا شدند - هندی و ایرانی شرکت داشتند. این کنگره در مرکز پزشکی دیگری هم 
که توسط اردشیر در ناحیه بهبهان امروزی یا برازجان بنا گردید برگزار شد و بعدها این مراکز – مرکز 

جندی شاپور و برازجان - برای نظامیه های بغداد، نیشابور و مراغه الگو شدند.
هزار سال پیش در قرن سوم و چهارم هجری پزشکان ایرانی بزرگی بودند که دانشجویان فرنگ به 
پای درسشان زانو می زدند.2  و در دروس تشریح و آناتومی شیخ الرئیس ابوعلی سینا شرکت می جستند. 
کتاب های بزرگانی چون: رازی صاحب کتاب الحاوی، مربوط به یک هزار و دویست سال پیش، ابن سینا 
صاحب کتاب القانون در 6 جلد با موضوع پزشکی، مربوط به یک هزار سال پیش و... که کتاب های این 

بزرگان تا قرن هفده میالدی قریب به 700 سال در اروپا تدریس می شدند.
فی الطب  المتعلمین  البخارائی صاحب کتاب هدایت  احمد خوئی  ابومنصور  بزرگانی چون  همچنین 
مربوط به 1050 سال پیش و تنها کتابی که مؤلف – در زمانی که ایرانیان مجبور بودند به زبان عربی 
صحبت کنند - آن را به فارسی نوشته است و ابومنصور جرجانی هروی، استاد ابن سینا که دانشنامه ی 

پزشکی او در کلیه ی امور پزشکی سرآمد بوده است.
سر لوئید الگود تاریخ نگار پزشکی )تاریخ نویس انگلیسی( درباره ی پزشکی ایرانیان چنین می نگارد: 
»جای شادمانی است که پایه گذاری علم پزشکی نزد ایرانیان با شیوه هایی صورت گرفته که پایه های علم 
پزشکی امروزیست. او می گوید پزشکی تجربی ایرانیان قبل از تاریخ، در کوهپایه های آن الزم به تحقیق و 

تفحص است و دارای جنبه های فوق العاده جالبی است.«
مهد تمدن، بین النهرین بود؛ با شروع تاریخ ساکنین میان رودیان - آشوریان، کلدانیان و بابلیان- نکات 
مهمی از علم و تجربه ی ایرانیان و همسایگان دیگر این ناحیه را فراگرفتند و بسط دادند. سپس مادها و 
پارسیان آریایی این نواحی را فتح کردند و ایرانیان دوباره اطالعات پزشکی زمان آن روز را فرا گرفتند و 

به گسترش و تکمیل آن پرداختند.
اولین امپراطوری فراخ گستر هخامنشی که به دست کوروش بزرگ و داریوش کبیر بر سرتاسر پهنه ی 
جهان آن زمان حکومت می کردند، از همه ی علم پزشکی جهان روز مطلع بودند. به واسطه ی آزاداندیشی 
ایرانیان همه ی فرهیختگان علم و ادب، به خصوص پزشکان، در پناه پادشاه ایرانی تحت حمایت و مصون 
بودند و علم پزشکی در دربار کوروش و خشایار شاه به دیده ی احترام نگاه می گردید. به طوری که چشم پزشک 

داریوش یک مصری بود و او به زآتراپ مصر توصیه پزشک متخصص می کند.
سرلوئید الگود در ادامه می نویسد که تحوالت پزشکی در بابل و مصر افزون به شش هزار سال است و 

این خود حدود چهار هزار سال قبل از یونان است.
از یک  نشانه ای  ما  از میالد،  قبل  الگود می نگارد که حدود 700 سال  ادامه ی مطالب، سرلوئید  در 

فرهنگ برجسته به خصوص پزشکی در یونان نداشتیم.
از طرفی دیگر مقارن 600 قبل از میالد ایرانیان در امور پزشکی پیشرفته تر از یونان بودند اما چگونه 
است که دویست سال بعد مقارن 400 قبل از میالد می بینیم که علم پزشکی در یونان چنان جهشی 

Bartholomeie -1
medicus، Den Breun -2
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می کند که بقراط توانست رساله ی مشهور خویش را به رشته ی تحریر درآورد و پدر طب لقب گیرد. به 
نظر می رسد که تاریخ نگاران یونان و بعدها رومی ها، اصالت تاریخ نویسی را رعایت نکردند و دستخوش 
احساسات ملی گرایی و مغرب زمینی خویش گردیدند و ایرانیان را بربر خطاب کردند.1  به زحمت می توان 
باور کرد که یونان در طول دو قرن بدون یاد گرفتن از دیگران )ایرانیان، هندیان، مصریان، میان رودیان(، 

چنین پیشرفت چشمگیری کرده باشد.
از آن گذشته مشهود است که شیوه ی نگارش بقراط، یک شیوه ی کاماًل جدید است و مشابه آن قباًل 
ایرانی و  از نام های  اندام های بدن  از  در یونان وجود نداشته است. در نوشته های بقراط اسامی بسیاری 

هندی گرفته شده و بقیه اسامی هم بدون کم و کاست بابلی هستند.
هوا(  زمین،  آتش،  )آب،  بقراط  چهارگانه ی  طبایع  فرضیه ی  که  شده اند  متوجه  یونانیان  خود  حتی 

ساخته و پرداخته ی ایرانیان است.
فردوسی در بحث پیدایش جهان از این چهار عنصر و تکامل انسان از حیوانات این گونه نام می برد:

                   ز آغاز باید ک��ه دان��ی درس��ت           َسِر مای�ه ی گ��وهران از نخس�ت
                   که یزدان ز ناچیز  چ�یز آف��ری�د          ب��دان تا توانایی آم��د پ��دی��د
                   یک��ی آتش��ی برش��ده تابن��اک         می�ان آب و باد از بِر تی��ره خاک
                    نخستین ز آغاز س���ردی نم��ود          ز سردی هم�ی باز ت��ّری ف��زود
                    چو این چار گوهر به جای آمدند          ز بهر سپن��جی س��رای آم��دند
به  س�ر تافت��ه          بدین گون�ه ان��در ه���م افراخته                    گوهرها همه س�ر
                   پدی�د آم�د ای��ن گنب���د تیزرو          شگفت��ی نماین��ده ی ن�و به ن��و

براساس تحقیقات انجام شده باید کلمه سزارین، از دانشنامه ی پزشکی اروپاییان حذف شده و به جای 
آن زایمان رستمی آورده شود و »رساله ی هیپوکراتس«2  باید به صورت »رساله ی ایرانیان«3 نوشته شود.

د نظریات فلسفی پزشکی دانست که  سرلوئید الگود می گوید بدین ترتیب احتماالً ایرانیان را باید ُمجِّ
یونانی ها سیستم های فلسفی و تشریحی و درمان شناسی خویش را براساس آن بنا نهادند. همچنین دور 
از منطق نخواهد بود اگر بگوییم ایرانیان مبانی پزشکی را که امروزه به نام طب یونان جا افتاده است، به 

آنها آموختند.
از دیگر نکات مهم پزشکی شاهنامه ی فردوسی می توان به این موارد اشاره کرد:

1. نوش دارو یا پادزهر بعد از مرگ سهراب به دست رستم
2. گیاهان دارویی در معالجه و سقط جنین نظیر: افدرین،4 کنانابیس، تریاک یا گیاه هوم، زعفران و...

3. استفاده از قطره ی گیاهی برای روشن شدن چشم لشکریان کیکاوس در مازندران
4. بازو بند سالمتی و  مهر التیام دردها که هنوز در روستاهای ایران معمول است.

1- امیرمهدی بدیع، یونانیان و بربرها.
Corpus Hypokraticus -2

Corpus Iranicus -3
Phytopharmaca -4
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5. داروی هوش بُر در هنگام اعمال جراحی مثل زایمان رستم از رودابه
6. مشاوره های پزشکی در زمان قباد و انوشیروان )کنگره های جهانی پزشکی در 1400 سال پیش در 

جندی شاپور(
7. تأکید بر شرح وقایع بیماری برای پزشک

                    هر آنکس که پوشید راز از پزشک          ز مژگان فرو ریخت خونین سرشک

8. ورزش و تندرستی

                    ز نی�����رو بود م��رد را راست�ی         ز سستی ک��ژی زاید و کاست��ی

که عدم توجه به آن باعث بروز بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری آرتروز یعنی بیماری قرن حاضر 
می شود. این بیماری به علت کم تحرکی و استفاده ی فراوان از ماشین، آسانسور و... که سبب استهالک 

مفاصل می شود بروز می کند.
9. پرهیز از پرخوری غذاهای چرب و سنگین که باالترین آمار تلفات انسان ها در این قرن است. پرخوری 

و استفاده از غذاهای چرب باعث بروز سکته های قلبی و مغزی می شود.

                    نباشد فراوان خورش تن درست          بزرگ آنکه او تن درستی بجست

10. پرهیز از نوشیدن الکل و توصیه به فروتنی

                   کسی کاو خورد داروی بیهوش�ی          نباید گ�زی�دن ج�ز از خاموش�ی

11. پرهیز از زیاده روی در امور جنسی

                    چو افزون شود کاهش اف�زون بود           ز سستی تن مرد بی خ�ون  ب�ود

12. تشخیص و معالجه بیماری های ژنتیکی1، بیماری های روحی و بیماری های اسکیزوفرنی

                    به دقت جمائش یکی جنجه خواست         تو گفتی که گاوی بغرید راس��ت

در اشاره به ژنتیک
درختی که تلخ است وی را سرشت          گرش بر نشان��ی،  به ب�اغ بهش�ت                    
                    ور از جوی ُخلدش به هنگام آب           به بیخ انگبین ریزی و شه�د ناب
                    س�رانج��ام گوه��ر به ک�ار آورد          هم��ان می��وه ت�ل��خ ب��ار آورد 

Albinisms -1
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پیوست
سزارین یا زایمان رستمی؟

سزارین یک واژه فرانسوی است که اولین بار در حدود سال 1700 میالدی در دانشنامه ی پزشکی فرنگ 
به اشتباه راه یافت و این واژه هیچ گونه رابطه ای با شخص »ژولیوس سزار« رومی که اوایل قرن اول میالدی 

می زیسته است، ندارد؛ پس اشتباه رخ داده، مورد بررسی قرار می گیرد:
اولین بار عمل سزارین توسط ژوهان ارن فیلد1  در سال 1766 میالدی به عنوان یک عمل جراحی بزرگ با 
موفقیت انجام گردید و حدود 200 سال طول کشید تا این روش جراحی به عنوان یک جراحی الزم و ضروری 
شناخته شود. در اروپای امروز از هر چهار نفر زن باردار، یک نفر تمایل به این نوع زایمان دارد. حال باید دید که 

چرا این روش جراحی به نام »ژولیوس سزار« درج شده است و نه به نام زایمانی دیگر! 
در این راستا تئوری های متنوعی بیان شده که آنها را بررسی می کنیم:

1. در تاریخ روم باستان نام سه نفر از بزرگانی که از طریق برش شکم مادر، متولد شده اند و زنده مانده اند از این قرارند:
در تاریخ 123-79 میالدی پلینیوس2  و پوبلیوس3  و در تاریخ 129 قبل از میالد مانیوس4 نامشان ثبت شده است.

در روم باستان هم زمان با سال های 715-673 قبل از میالد )هم دوره با هخامنشیان( پادشاهی به نام 
نوما پومپیلیوس5  قانونی را تصویب نمود که در کتاب قانون روم باستان به نام کورپوس ژوستیسیوس 

سیویلیس6  ثبت گردید؛
این قانون چنین فرمان می داد که: »هر زن بارداری که فوت کرد باید بالفاصله شکم او برش داده شود 

و بعد از آن به خاک سپرده شود.«
این قانون در سال 529 بعد از میالد مجدداً توسط قیصر روم ژوستیسین7 به نام پان تکته8 ثبت گردید و 
دیگر از سزارین خبری نبود تا نیمه قرن هفدهم و نیز در سال 1886 میالدی در اروپا شش عمل سزارین 
توسط خود زنان باردار گزارش شده است که بدون استثنا جز یک نوزاد همگی به علت انفکسیون  مردند؛ 
درتاریخ دالیل موفق نبودن این عمل را تعصب مذهبی مسیحیت و کمبود پزشک متخصص آورده اند.

واژگان،        به  ایتالیایی  زبان  در  و  شده  گرفته  التین  ریشه ی  از  کلمه  این  اصل  در  که  فیلولوژی  تئوری 
»چه زانو اکس اوتری«9 که به معنی »خروج از رحم« است، کم کم به واژه ی »چه زاره اکس اوتری«10 به 

معنی »سزار از رحم« تبدیل گردیده است.
3. به علت درشتی نوزاد الزم است از طریق برش شکم، نوزاد بیرون آورده شود وگرنه نوزاد خواهد ُمرد.

4. تنگ بودن لگن زن باردار و یا بیماری راشی تیسم.
5. بزرگ بودن عمل جراحی در آن زمان که »شاه عمل« نامیده می شد.

Johan Ehrenfild -1
Plinius -2

Publius  -3
manius -4

Numa pompilius  -5
Justius civilis corpus -6

justician -7
Pan tektae -8

cesano ex-uteri -9
Cesare ex-uteri -10
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1- تورات، فصل سوم، ص 12.
maya -2

6. خرافات و نفوذ دین مسیحیت.
7. خدایان اساطیری یونان باستان نباید از راه کثیف و ناپاک واژن به دنیا بیایند.

8. در یونان باستان و در ادیان بزرگ جهان زنان باردار را ناپاک می دانند. در تورات یهودیان چنین می آید: 
»اگر زن پسر زایید به مدت هفت روز ناپاک است و اگر دختر زایید دو هفته ناپاک است.«1 

همچنان که بودا باید برای تولد با اصابت پای فیل به شکم مادرش مایا2  متولد شود و »ایورودای« 
هندی نیز باید از راه عادی به هنگام زایمان، خارج نشود. رستم، پهلوان اسطوره ای ایرانیان با جراحی زیر 

شکم و راهنمایی سینای حکیم یا سیمرغ متولد می گردد.
همه ی این تولدهای یادشده با حقیقت پزشکی تطبیق نمی کنند جز »زایمان رستمی« که جراح آن روزگار 
در ایران باستان همان روشی را به کار برده است که امروز انجام می شود. در شاهنامه ی فردوسی و در داستان 
»تولد رستم« با واژگانی همچون »بیهوشی«، وجود »متخصص«، وجود ابزار مثل »اسکالپل« و »داروهای الزم« 

برمی خوریم که برای »زایمان رستم« به کار گرفته شده است که برایمان مایه مباهات است:
                    بی�اور یک��ی خنج��ری آبگ��ون         یک��ی م��رد برن���ادل و پرفنون
                    نخستین به می ماه را مست کن          ز دل بیم و اندیشه را پس�ت کن
                    تو بنگر که برنادل اف��زون کن��د         ز پهل��وی او بچ�ه بی�رون کن��د
                   شک��اف�د ته��ی گاه س�رو سه�ی         نباش��د م��ر او را ز درد آگه��ی
                   یک��ی بچه شی��ر بی��رون کن��د         ک��ه پهلوی ماه در خ��ون کن��د
                    از آن پس بدوزد همی گرد چاک         ز دل دور کن بیم و اندیشه باک
                   گیاهی که گویمت با شیر و مشک         بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
                    بیامد یک��ی موبد چی��ره دس��ت         نخستین به می ماه را کرد مست 
                    شکافی�د ب��ی درد پهل��وی م��اه         بتابی��د م��ر بچ��ه را س�ر ز راه
                   چنان بی گزن��دش ب��رون آورید         که کس در جهان این شگفتی ندید
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دکتر رضا خاکیـرایف

تولد:  تاجیکستان
فارغ  التحصیل دانشکده ی زبان و ادبیات تاجیکی، دانشگاه ملی تاجیکستان در سال1991

دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه ملی تاجیکستان در سال های 1994 تا 1997
استادیار گروه زبان تاجیکی و خط نیاکان، دانشگاه ملی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997

دانشیار دانشگاه ملی تاجیکستان از سال 1997
جمهوری  کشور(  )وزارت  داخلی  امور  وزارت  آکادمی  در  تاجیکی  زبان  گروه  دانشیار 

تاجیکستان از سال 2003
مدیر شعبه ی علمی و طبع و نشر آکادمی وزارت امور داخلی )وزارت کشور( جمهوری 

تاجیکستان از سال 2006
مؤلف بیش از 40 عنوان مقاله ی پژوهشی در زمینه ی ادبیات فارسی تاجیکی

افراسیاب،  دخت  منم  فرنگیس  فردوسی،  قهرمانان  و  مداح  شاعران  ایشان:  مقاالت  از 
ویژگی های آیین جوانمردی در داستان »سیاوش«، اسطوره ی سیاوش و تکامل محتوای 
آن تا به زمان فردوسی، سیاوش: از اسطوره تا واقعیت،  شاهنامه دانشنامه ی جوانمردی، 
وصف حکیمان در شاهنامه،  اسطوره ی سیاوش در میراث فرهنگی ایران باستان، فردوسی 
ادامه بخش سنت حماسه،  تهذیب اخالق در جاذبه های فکری فردوسی، آئین دولت داری  

در »نامه ی باستان« و...
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جایگاه فردوسی و شاهنامه در تاجیکستان

چکیده
شهرت و محبوبیت شاهنامه جهانی است. یکی از عوامل ماندگاری شاهنامه، نشان دادن تمام تضادهای 
یک انسان، به طور واقع گرایانه است. داستان ها و اشعار شاهنامه دارای اهدافی عالی، انسانی و ملی اند. در 
این نوشته به بررسی جایگاه فردوسی و شاهنامه در تاجیکستان و همچنین بررسی تحقیقات محققان 
تاجیکی در باب شاهنامه پرداخته ایم. بر این اساس، شاهنامه شناسی را به سه مرحله تقسیم نموده ایم 
که آغاز آن از ابتدای قرن 19 می باشد. در ادامه به بررسی آثار محققانی چون حسن آوا، شادی اسراراف، 

عبدولی یف، پروفسور اعالخوان افصح زاد و... می پردازیم.

کلیدواژه: شاهنامه ی فردوسی، شاهنامه شناسی، تاجیکستان، هزاره ی تدوین شاهنامه

شاهنامه کتاب خلق است. مردم این یادگار گرانبهای خود را در کنار ذوق، اخالص و اعتقاد و احترام 
خویش از گزند حوادث مخوف روزگاران محفوظ داشته، از نسل به نسل میراث گذاشته اند.

محبوبیت شاهنامه، شهرت، آوازه و تأثیر آن سراسر جهان را فرا گرفته و دانشمندان هر ملک و سرزمین 
را در پیشگاه شکوه معنوی خویش به زانوی مطالعه  و تحقیق، ترجمه و نشر نشانده است. فردوسی و 
شاهنامه در همه ی گوشه و کنار عالم و وطن، خویش و پیوند، آشنایان و هواداران زیادی دارد، که میان 

آنها عزیز و محترم می باشد.
فردوسی در ادبیات عالم از اولین ادیبانی است که شخصیت انسان را نه یکرنگ و یکنواخت، بلکه به 
طور مشخص با نشان دادن همه ی تضادهایش واقع نگرانه تصویر نموده است و یکی از عوامل ماندگاری 

سیماهای آفریده ي شاعر هم همین است.1
در واقع شاهنامه فردوسی بیش از 60 داستان و قصه ی اساطیری و تاریخی را فرامی گیرد، که عبارت از 
جنگ و کارنامه های قهرمانان و پهلوانان و حاکمان هستند. شاعر فقط به قصه پردازی محدود نشده است و 
در داستان ها،  اندیشه های عمیق فلسفی و اخالقی را بیان نموده است. دیگر این که قصه و روایات نقل شده 
فقط برای افسانه پردازی نیست، هر یکی دارای آرمان های واالی انسانی و ملی و هدف های عالی اند. گویا 
فردوسی می دانست، که همه ی خوانندگان و محققان اثرش، از ماهیت و درونمایه ي آن آگاه نمی شوند و 
یا شاعران مدح پردازی چون فّرخی و عنصری عمداً برای خوشامد به سلطان محمود داستان او را افسانه 

1- میرزا مالاحمد، پیام اخالقی فردوسی، ص 5.
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می دانند، بنابراین صریحاً »پیَشکی« جواب آنها را داده بود:

تو ای�ن را دروغ و فس�انه مدان                   به یکسان َرِوشن زمانه  مدان                    
                    از او هر چه اندر خورد با خرد             دیگر باره رم��ز و معن�ی برد

 
بیت های مذکورکه در مقدمه ی شاهنامه آمده اند، چون کلیدی برای گشادن ماهیت و محتوای این شاه اثر 
خدمت می کنند. فردوسی آشکارا تأکید نموده است، که هدف او از تألیف شاهنامه قصه و افسانه گویی 
نیست. او خواسته است با چنین داستان های بزرگی، فرهنگ ایران باستان را نشان داده و به طریق رمز و 

کنایه حکومت داران زمانش را از حوادث نامطلوب هشدار دهد.
باید گفت، که فردوسی هنگام تألیف شاهنامه، تهدید خطر بیگانگان را احساس می کرد؛ بنابراین سعی 
برای  که  دهد  هموطنان هشدار  و کل  لشکریان  و  سپاه ساالران  سامانی،  حاکمان  و  شاهان  به  می کرد، 
حفظ استقالل کشور در غفلت نمانند. او راه نجات را در پیوستگی و یگانگی کشور، اتحاد و هم رأیی مردم 
می دانست و این را با َجنگ نامه و قصه های اساطیری برمال می کرد. ولی، متأسفانه، فریادهای راز آمیز شاعر 
به گوش حاکمان خودکامه نرسید و هنگامی که انشای شاهنامه پایان پذیرفت، حاکمان قراخانی و غزنوی 

حکومت را غصب کرده بودند.
در واقع هدف اساسی فردوسی از انشا نمودن چنین شاه اثر، نه افسانه گویی و َجنگ نامه نویسی، بلکه 
نشان دادن سبق تاریخ در مثال ایران و پند و اندرز دادن به انسان است. بی سبب نیست، که پند و نصیحت 
و  اندیشه های اخالقی، سراسر شاهنامه را فرا گرفته اند و پیدا کردن داستانی و حتی ورقی از آن که حاوی 

اندرزی نباشد؛ دشوار است.
تحقیق علمی شاهنامه ی فردوسی از ابتدای قرن 19 شروع می شود. اولین محققانی که به بررسی عمیق 
این شاه اثر مشغول گشته اند، خاورشناسان اروپایی بودند که هم زمان نشر، ترجمه و تحقیق آن را ادامه  
دادند. در مرحله ی اول شاهنامه شناسی، اثر دانشمند آلمانی تئدر نلدک به نام »حماسه ی ملی ایران« 
»بهترین و معتبرترین مجموعه ی تحقیقاتی  است، که خاورشناسان اروپایی... درباره ی فردوسی و شاهکار 

جاویدان او انجام داده اند«.1
در ایران، تحقیق در احوال و آثار فردوسی از اواخر عصر 19 شروع شده است. در مقاله های» روزنامه ی     
ملت ایران« و کتاب های درسی راجع به فردوسی و شاهنامه ی او معلوماتی درج می گردید. سپس بزرگانی چون 
سید حسن تقی زاده، محمد قزوینی، محمد علی فروغی، ملک الشعرا بهار و امثال آنها به تحقیق شاهنامه فردوسی 

پرداخته و سلسله مقاالتی چاپ نمودند و در واقع شاهنامه شناسی را در ایران بنیاد گذاشتند.
دوره ی سوم شاهنامه شناسی از ابتدای سال های 90 عصر 20 آغاز می یابد. سال 1989 سازمان یونسکو 
با قرار مخصوص، سال های 1994-1990 را پنج ساله ی بزرگداشت شاهنامه ی فردوسی اعالم نمود. تجلیل 
با سمپوزیوم  و  آغاز شد  تدوین شاهنامه(  )هزاره ی  فردوسی  بزرگداشت  با کنگره ی جهانی  »شاهنامه« 
واقع  در  را  سال ها  این  یافت.  پایان  دوشنبه  شهر  در  فردوسی«  شاهنامه ی  »هزاره ي  علمی  بین المللی 

می توان مرحله ی بسیار پرثمر شاهنامه و احوال و آثار فردوسی دانست.
را مورد تحقیق، تصحیح، ترجمه و نشر  نیز شاهنامه ی فردوسی  مستشرقان روس و سابق شوروی 

1- تئدر نلدک، حماسه ی ملی ایران، ص 6 .
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قرار دادند. خاورشناسان معروف ص.نظرینتس، ا.زیناویف، و.ژوکوفسکی، ا.ه.برتلس، ا.آربلی، م.دیکان اف، ا. 
رامسکیویچ، ا.ستریک اف، م.ن.عثمان اف، ا.س.برگینسکی، م.علیزاده، ش.شا محمداف و امثال آنها در آثار 
تحقیقاتی خود، به مسائل گوناگون مربوط به احوال و آثار فردوسی و شاهنامه ی او توجه ظاهر نموده اند.

از  می گردد.  محسوب  تاجیک  مردم  برای  کتاب ها  مقبول ترین  و  مشهورترین  از  فردوسی  شاهنامه ی 
این جاست، که این شاه اثر، توجه دانشمندان تاجیک را به خود جلب نموده است. اولین رساله های علمی 
راجع به فردوسی و شاهنامه در ادبیات شناسی تاجیک را صدرالدین عینی و عبدالرئوف فطرت نوشته اند 
و به مناسبت جشن هزار سالگی شاهنامه ی فردوسی در سال 1934 به نشر رسانیدند. مؤلفان، پهلوهای 
این وسیله برای تحقیق عمیق و  جداگانه ی موضوعات مختلف شاهنامه را مورد بررسی قرار داده و به 
همه جانبه ی اثر، زمینه گذاشتند. در این سال ها، در مطبوعات تاجیک چند مقاله ی دیگر به نشر رسیده 
است که در آنها فردوسی چون شاعر »شوینیست افراطی« یا »خود ملت گرا«، قلمداد شده است. در این 

خصوص در اثر ادبیات شناس تاجیک »معروف رجبی« بحث رفته است.1
اولین محققی که موضوع اخالق را در شاهنامه ی فردوسی به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده است، 
محقق تاجیک »ص.حسن آوا« می باشد. او در چند مقاله و رساله ی خود این موضوع را تحقیق نموده و 
روی مسأله ی تشکیل شخصیت انسان توقف کرده و تأکید می نماید که »شاعر عالم مادی را همچون جهت 
معین کننده ی همه ی عامل های دیگر، در نوبت اول می گذارد، چون که محض همین عامل، برای زندگی 

انسان از همه چیز مهم تر است«.2 
اندیشه های بشردوستی فردوسی، توجه ادبیات شناس جوان تاجیک، شادروان »شادی اسراراف« را جلب 
نموده بود. او در مقاله اش »چند مالحظه عاید به کانسپسیون ادبی انسان در شاهنامه فردوسی، سیمای 
انسان را در شاه اثر، مورد بحث قرار داده به خالصه ای می آید که شاعر سنت های تصویر انسان را در ادبیات 

فارس و تاجیک ادامه  داده و سیمای انسان را از لحاظ جسمانی و معنوی کامل آفریده است«.3 
در مقاله های ا. عبدولی یف، ت.بایمت اف، ن.سرکاراف موضوع های مختلف »شاهنامه« و تعلیم آن در 

مکتب مطرح گردیده است.
جشن هزاره ی شاهنامه ی فردوسی در تاجیکستان نیز به رشد و توسعه ی شاهنامه شناسی مساعدت 
نمود. به این مناسبت چندین رساله و مقاله  چاپ گردید، که در آنها مسائل مربوط به شاهنامه و فردوسی 
مطرح شده اند. در کنفرانس بین المللی علمی هزاره ی شاهنامه ی فردوسی بیش از 70 سخنرانی علمی 

شنیده شد، که در مجموع شهامت و هنر واالی فردوسی را در سرایش شاهنامه انعکاس نمودند.
از اثرهایی که به تجلیل جشن گرامیداشت »شاهنامه« و فردوسی انتشار یافته اند، مقاله  ی ادبیات شناس 
معروف تاجیک، پروفسور »اعال خوان افصح زاد« به نام »فردوسی و سنت اندرزگویی« خیلی جالب می باشد. 
در این مقاله، رشد پندنامه نویسی در زمان ساسانیان و رابطه ی فردوسی به آن سنت همه جانبه بررسی 

گردیده است.4 

1- معروف رجبی، تاریخ تنقید و ادبیات شناسی، ص 95-92.
2- حسن اوا، ص، بعضی مسائل  های اخالق در شاهنامه ی فردوسی، ص 44.

3- اسرار اف، شادی، چند مالحظه عاید به کنسپسیون بدیعی انسان در شاهنامه ی فردوسی، ص 3- 18.
4- اعالخان افصح زاد، فردوسی و سنت اندرزگویی، ص 57-47.
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مرکز تعلیمی و روش آموزی وزارت معارف تاجیکستان به مناسبت این جشن دستور تعلیمی » اندیشه های 
پند و اخالقی در شاهنامه ی فردوسی« را به نشر رسانیده است، که شرح چند پند شاعر را که فراگیر بوده، 

برای عامه ي وسیع خوانندگان پیشنهاد نموده است.
می فزاید.  بیشتر  شاهنامه  مختلف  مسأله های  به  توجه  تاجیکستان،  در  آخر  سال های  این  از  گذشته 
رساله اش  در  عطایف  ا.  و  سامانیان«  زمان  در  حکمت  »اشعار  مقاله اش  در  نصرالدین اف  عبدالمنان 
و  فلسفی  نگاه  از  را  اثر  اخالقی  مسائل  مهم ترین  فردوسی«،  ابوالقاسم  شاهنامه  در  اخالق  »مسأله های 

فرهنگ شناسی مورد تحقیق قرار دادند.
همچنین وابسته به این جشن در شهر دوشنبه چند مجموعه ی پند به طبع رسید. »صد پند شاهنامه« 
ان�درزن�امه ی فردوسی«  اندرز شاهنامه« )با س�عی و دی�باچ��ه ی م.مهداف(،  » )با ابتکار شهباز کبیراف(، »
)در تهیه و تدوین ظاهر احراری و کمال عینی( از همین جمله اند. ارزش این مجموعه ها برای تشویق و ترغیب 

 اندیشه های سودمند اخالقی فردوسی خیلی زیاد بوده و برای تحقیق عمیق آنها نیز مساعدت می نماید.
درزمان پرآشوب ما، که ج�نگ های تحمیلی جنگ جویان، باعث ُکش�تار و خانه خ�رابی مردم بی گناه 
می گردد،  اندیشه های سلیم و صلح خواهانه ی فردوسی علیه جنگ و خونریزی اهمیت زیاد نموده است 
و قهرمان های آفریده اش امثال رستم و کاوه امروز هم در صف پیشین صلح خواهان و دوستداران آرامش 

بشر قرار دارند.
جوهر و بنیاد بی آالیش و پاک، صنعت سخن بی همتا و تکرار ناپذیر، چه در ادبیات گذشته و چه در 
نزد  آفریدگار شاهنامه، فردوسی طوسی، در  امکان می دهد، که بدون هیچ قید و شرط،  ادبیات معاصر 
و  نیز شرف  باباجان غفوراف گفته است: »فردوسی  »هارمر«، »دنتی« و شکسپیر جای گیرد. چنان که 

افتخار تمدن جهان است«.
به حق، شاهنامه هم گنج است و هم مایه ی افتخار در عرب و عجم و به قول نظامی عروضی سمرقندی 
اقلیم دنیا را، برای دریافت عدالت،  »سخنی بدین فصاحت نیست«. شاهنامه، نیروِی ادراک مردم تمام 
راستی، دوستی، انصاف و خودشناسی علیه جهالت، بیدادی و دروغ، دشمنی و جنگ بیدار می کند، قوت 

می بخشد و راه آموزش دانش و خرد را منور می سازد.
آنچه فردوسی ِکشت امروز باری آورد که به درویدن و چیدن تا دمی زمان است و زمین و بشر، به انتها 

نخواهد رسید و همیشه جاوید خواهد ماند. صدای بانگ فردوسی بزرگ:

                   نمیرم از این پس، که من زنده ام       ک��ه تخم سخ��ن را پراکن��ده ام!

امروز از عرصه ی عالم به گوش می رسد.
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از تألیفات ایشان: جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی، چاپ عکسی نسخه ی خطی 
شاهنامه، چاپ عکسی نسخه ی خطی مورخ 833 و...

از مقاالت ایش��ان: تصحیح و توضیح عبارتی از مقدمه ی ش��اهنامه ی ابومنصوری، اهمیت 
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از داستان های شاهنامه تا داستان های شاهنامه شناسی

چکیده
بس��یاری از آثار ادبی، اثرات بس��یار عمیق فرهنگی دارند و به آثار کالسیک تبدیل می شوند. شاهنامه ی 
فردوس��ی یکی از این آثار تأثیرگذار اس��ت. تعصب داش��تن به این آثار و خالقان آنها گاهی باعث می شود، 
زمام عقل را به دس��ت احساس��ات دهیم و با نادیده گرفتن حقایق تاریخی، تحقیقات شاهنامه شناسی را به 

نژادپرستی کودکانه آلوده کنیم.
این نوش��ته نقدی اس��ت بر بعضی ابیات و حوادث تاریخی در شاهنامه، که بس��یاری از ایرانیان از روی 
تعصب و احساس��اتی ش��دن نسبت به این حماس��ه ی ملی، آن را تمام و کمال، با انحرافات موجود در آن 

می پذیرند.
یکی از موارد نقد ش��ده که در این مقاله بر آن تأکید ش��ده، این تصور اس��ت که »ایرانی ها از نژاد پاک 
آریایی و همس��ایگان ترک و عرب ما از نژادهای پس��ت سامی یا تورانی هستند« که نه پایه ای در واقعیت 

دارد و نه در شاهنامه از طرف فردوسی مطرح شده است.
»از داستان های شاهنامه تا داستان های شاهنامه شناسی« تأکید بر لزوم پیروی از عقل و حقایق و اسناد 

تاریخی و طرد احساسات و تعصب در تحقیقات ادبی است.

کلیدواژه : شاهنامه، شاهنامه شناسی، نژادپرستی، ایرانی

اگر کتب دینی را که با اعتقادات بنی آدم مربوطند کنار بگذاریم و فقط به کتاب های غیردینی بپردازیم، 
بای��د قبول کنیم ک��ه برخی از این ها اثرات بس��یار عمیق فرهنگی دارند و در جامعه ی خودش��ان به آثار 
کالسیکی تبدیل می شوند که جنبه ی معیاری دارند. شاهنامه ی فردوسی در نوع ادب حماسی، آثار سعدی 
در ادبی��ات مرب��وط به حکمت عملی، مثنوی مولوی در فلس��فه ی عرفانی، و دیوان حافظ در تغزل عرفانی 
در جامعه ی ما به این درجه رس��یده اند. یکی از خصوصیت های آثار کالس��یک، نه تنها در ادب فارسی بلکه 
در ادب جهان، این اس��ت که عامه ی مردم معموالً این آثار را از ابتدا تا انتها نمی خوانند. بنابراین اطالعات 
عمومی در باب محتوای این گونه کتب بسیار محدود است. اما همان مردمی که متن را نخوانده اند، درباره ی 
آن بس��یار تعصب می ورزند. یکی از علل وجود این تعصب ها این اس��ت که خالقان آثار کالسیک به تدریج 
به صورت قهرمانان ملی و فرهنگی وارد فولکلور و اعتقادات عوام می ش��وند و به تناس��ب محل و مقام 

فرهن�گ��ی ش��ان داس��تان ها را با ح�قای��ق تاری�خی اش���تباه می ک�نند. برخ��ی از این روای��ات
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 حتی در ادب کتبی و رس��می هم نفوذ می کند و ش��خصیت اصلی نویسنده یا شاعر را در هاله ای از افسانه 
فرو می برد. فردوس��ی و ش��اهنامه ی او در میان ما ایرانیان چنین وضعی دارند. داستان های عامیانه ای که 
درباره ی فردوس��ی و ش��اهنامه در افواه هست، بسیار است. بخش��ی از این ها را مرحوم انجوی تحت عنوان 
فردوسی نامه در سه مجلد به چاپ رساند. با در نظر گرفتن این مطالب جای تعجب نیست اگر ما ایرانیان 
در مورد ش��اهنامه و سراینده ی آن قدری احساساتی بش��ویم و گه گاه سخنانی بگوییم که از واقعیت بدور 
باش��د: به عنوان مثال اینکه فردوس��ی مخصوصاً، از به کار بردن لغات عربی احتراز می جس��ته، یا نسبت به 
سلطان محمود غزنوی نظر خوشی نداشته، یا اسالمش مصلحتی بوده و از این گونه ادعاهای بی اساس، که 
هیچ کدام پایه در حقایق قابل قبول تاریخی ندارد و همه س��اخته و پرداخته ی ذهن افسانه س��رایان است و 
در واقع یک سنت شده است. حتی برخی از ابیاتی که به فردوسی منسوب هستند در هیچ نسخه ی معتبر 

شاهنامه موجود نیستند ولی بیشتر ایرانیان گمان می کنند که این ها از شاهنامه است. برای مثال ابیات:

چ�و ای�ران نباش�د تن من مب�اد         بدین بوم و بر زنده یک تن مب�اد
     یا

بسی رنج بردم در این سال س�ی         عج�م زن�ده ک�ردم بدین پارس�ی
     یا

زن و اژده�ا ه�ر دو در خاک ب�ه        جهان پاک از این هر دو ناپاک به

از دیدگاه نگارنده احساس��اتی شدن در باب فردوسی و شاهنامه در حد معقول و به شرطی که به افراط 
نینجامد، قابل فهم و حتی موّجه اس��ت زیرا ش��اهنامه ی فردوسی با هویت قومی ما ایرانیان سروکار دارد. 
اما متأس��فانه گه گاه دادن زمام عقل به دست احساسات و نادیده گرفتن تعقل و حقایق تاریخی، تحقیقات 
شاهنامه شناسی را به آن نژادپرستی کودکانه ای می آالید که نه در شأن فردوسی و نه در شأن ملت باستانی 
و بافرهنگی مانند ملت بزرگ ایران است. یکی از راه های پیش گیری از نفوذ این نوع خرافات در تحقیقات 
علمی دوری جستن از اغراق گویی و ندادن زمام عقل به دست احساسات است. برای روشن ساختن مطلب 

مثالی از شاهنامه نقل می کنم.
همه ی ما ابیات معروف شاهنامه را که مضمون آنها نامه ی رستم، سپاه ساالر ارتش ایران در زمان یزدگرد 
س��وم به برادرش فرخ زاد اس��ت، ش��نیده ایم. و برخی از ما این ابیات را با آب و تاب خاصی نقل می کنیم 
و مضم��ون آنها را تحقی��ر عرب و تکریم اجداد خودمان می پنداریم. اما دقت در مضمون ابیات و بررس��ی 
بی طرفانه ی مطلب نش��ان می دهد که این تعبیر درس��ت نیست. به روایت شاهنامه، رستم فرزند هرمزد بن 

نوشیروان است زیرا در نامه ای که خطاب به سعد وقاص می نویسد،  نسب خودش را ذکر می کند.

به عنوان ب�ر از پ�ور هرم�زد ش�اه         جهان پ�هل�وان رست�ِم نیکخ�واه1

نس��بش هر چه که باش��د، مطلبی که با کار ما مربوط است این است که این مرد در سال 14 هجری در 
نبرد قادسیه از سپاه اعراب شکست خورد.

1- شاهنامه، ج 8 ، ب 136.



 مسیحــای پارســی172

از شاهنامه چنین برمی آید که رستم مردی ستاره شناس و دانا است، و پیش از روبه رو شدن با سپاه عرب 
طالع خودش را می بیند و از بررس��ی آن پی می برد که شکس��ت ایران از مس��لمین حتمی است. به همین 
خاطر تصمیم می گیرد که به برادرش نامه ای بنویسد و برخی سفارشات و پیش گویی ها را در باب آینده ی 
ایران در آن نامه مطرح کند، متن نامه ی رس��تم به فرخ زاد با حذف برخی از ابیات آنکه مس��تقیماً به این 

بحث مربوط نمی شود، از این قرار است:

                 همه بودنی ها ببین�م هم��ی                   وز او خامش��ی ب�رگزینم همی...
                کزین پس شکست آید از تازی�ان                 ست���اره نگ���ردد مگ�ر بر زی��ان
                 برین سالیان چارص�د بگ��ذرد                 کزین تخم��ه گیتی کس�ی نسپ�رد...
                  چ�و با تخت منب�ر برابر کنن��د                  هم��ه نام ب�وب��کر و عم�ّ�ر کنند
نش��یب��ی دراز اس��ت پیش فراز                  تبه گردد این رن��ج ه��ای دراز                 
                     پیاده، شود مردم جن�گج��وی                  س�وار، آن�که  الف آرد و گف��ت گ�وی
ن���ژاد و هن��ر کمت��ر آی�د  به  ب�ر...                  کشاورز،   جن�گی ش�ود ب�ی هن�ر                 
                  رباید همی این از  آن، آن از ای��ن                   ز ن�ف��ری��ن ندانن�د ب�از آفری��ن...
                 ش��ود بنده ی بی هنر ش��هریار                 نژاد و ب�زرگ���ی نی��اید ب�ه ک�ار
                 به گیت���ی کسی را نماند وف��ا                 روان و زب�ان ه�ا ش�ود پر ج��ف��ا
                  از ای��ران و از ت�رک و از ت�ازیان                  ن��ژادی پ�دی�د آی�د ان�در می��ان
سخن ه��ا ب�ه ک�ردار بازی ب�ود... نه دهقان، نه ترک و ن�ه تازی بَود                                  
زیان کسان از پی س�وِد خ�ویش                 بجویند و دین ان��در آرن��د پیش...                 
                  بزرگان که در قادس��ی با من�ند                  درش��تن�د و بر تازیان دش��منن�د
                 گمانند کین بیش بیرون ش��ود                    ز دش��من زمین رود جیحون ش��ود
                     ز راز سپهری  کس  آگاه نی�ست                   ندانند کی��ن رن���ج کوت�اه نیست
چو بر تخمه ای بگذرد روزگ��ار                   چه س��ود آید از رنج و از ک�ارزار                 
                 تو را ای برادر ت�ن آب�اد ب��اد                   دل ش��اه ای�ران به تو ش���اد باد

                 که این قادس�ی گور گ�اه من ا ست                      کفن جوشن و خون کاله م��ن است1 
 

چند نکته در این ابیات که این قدر با لذت روایت می شوند قابل ذکر است. اوالً آن نژادی که به قول رستم 
آمیخته اس��ت از ایرانی و ترک و تازی و نژادی پس��ت و سزاوار انتقاد است، یعنی خود ما ایرانیان امروزی. 
این نژاد همه ی ایرانیانی را شامل می شود که از سقوط امپراطوری ساسانی به بعد در این سرزمین زندگی 
کرده اند. یعنی نه تنها بنده و شما و اجداد ما از هزار سال پیش تا کنون، بلکه یعنی خود فردوسی، سعدی، 
حافظ و مولوی. یعنی بوعلی س��ینا، خیام، رازی، ابوریحان بیرونی، بیهقی، گردیزی و... که همه از همین 
نژاد بوده اند. این ما هس��تیم که به زعم رس��تم هنر و نژاد و وفا نداریم و در پی سود خود زیان دیگران را 
می خواهیم و در هیچ چیز، حتی در دین و ایمانمان هم راس��ت و اس��توار نیس��تیم. بنابراین، صرف نظر از 
درستی یا نادرستی آنچه که رس�تم به برادرش می نویسد، اگر ما ان�دک احترامی برای خ�ودمان و برای 

1- شاهنامه، ج 8 ، ص 420-413.
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هم وطنان مان قائل بودیم، این گونه مطالب را با آب و تابی که معموالً در روایت آنها به کار می بریم،  روایت 
نمی کردیم. اما ببینیم که آیا واقعاً رس��تم در وارد آوردن این اتهامات به ما محّق اس��ت، و آیا ما ایرانیان 
امروزی در مقایسه با رستم و سپاهش حقیقتاً پست و ژاژخای و بی هنر و دزد و بی وفا و جفاکار و سودجو 

و در دین و ایمانمان ناقصیم یا اشکال جای دیگری است؟
اعراب دو بار به ایران حمله کردند. بار اول در زمان یزدگرد س��وم به هنگام سپاه س��االری رستم بود که 
موضوع سخن نگارنده است و برخی اشعار مرتبط آن را برایتان نقل کردم. به هنگام آن حمله، ایران یکی 
از دو امپراطوری عظیم جهان محس��وب می ش��د و سپاه ایران مجهز به سواره نظام زره پوش و فیل )که آن 
وقت ها معادل تانک بود( و پیاده نظام فراوان و سرداران جنگ دیده و قابلی که سال ها با امپراطوری بیزانس 
محاربه کرده بودند و همه نوع تجربه ی نظامی داشتند. اگر ایران آن روزگار را تقریباً مساوی با امپراطوری 
روم بدانیم، باید قبول کنیم که وطن ما در آن زمان البد جمعیت و ثروتی تقریباً معادل با جمعیت و ثروت 
ملی روم داش��ته اس��ت، و با این فرض جمعیت ایران را باید حداقل 55 الی 65 میلیون، و حداکثر 80 الی 
120 میلیون نفر تخمین زد زیرا این تخمینی اس��ت که ب��رای جمعیت امپراطوری روم به کار می برند. در 
مقابل این سپاه و جمعیت و قدرت نظامی، اعرابی که به ایران حمله کردند هم تعدادشان به نسبت بسیار 
محدود بود و هم امکانات جنگیشان از نظر سالح و تجهیزات و تجربه ی نظامی به پای آنچه که سپاه ایران 
از آن برخوردار بود نمی رسید. با این همه، رستم بن هرمزد از اعراب شکست سختی خورد و از نظر نظامی 

کشور را دچار شکست کرد، زیرا نتوانست وظیفه ی ملی و سربازی خودش را درست انجام دهد.
بار دومی که اعراب به ایران حمله کردند، در جنگ تحمیلی هش��ت س��اله بود. شرایط این جنگ کاماًل 
برعکس شرایط جنگ اول با اعراب بود. کشور ما هنوز با شرایط بحرانی یک انقالب عمیق که قدیمی ترین 
نظام س��لطنتی دنیا را ریش��ه کن کرده بود دست وپنجه نرم می کرد. بسیاری از تجهیزات نظامی این کشور 
به علل مختلف قابل استفاده نبود. طرف مقابل ما اعراب بدوی حجاز نبود بلکه مجهزترین ارتش عربی بود 
که نه تنها از س��وی اس��تعمار غرب، بلکه با پول و کمک همه ی کش��ورهای منطقه حمایت می شد. در این 
ش��رایط همین ایرانیانی که به قول رس��تم نژادی هس��تند مخلوط »ز دهقان و از ترک و از تازیان« دست 
خالی، و علی رغم تحریم ها و تهدیدها می بایس��ت با عالم غرب و نوکران محلی اش بجنگند تا سرزمین شان 
از دس��ت نرود. پیر و جواِن همین نژاد مخلوط و به زعم بعضی »پس��ت« با دست های خالی اما دل های پر 
از ش��جاعت و ایمان و اعتماد به نفس، با س��پاه مهاجم روبه رو ش��دند. صدها هزار کشته و زخمی دادند، اما 
یک وجب از خاک وطن را به بیگانه تس��لیم نکردند. فرماندهان س��پاه و ارتش ایران هم بر خالف رس��تم 
بن هرمزد که اول طالع خودش را گرفت و وقتی مطمئن ش��د که شکس��ت می خورد به جنگ رفت، نه به 
س��تارگان آس��مان خیره ش��دند و نه پیش فال بین و منجم رفتند که ببینند عاقبت کارشان چه می شود. 
مردانه کمربند همت بر کمر بس��تند و با اینکه بس��یاری از آنها تقریباً هیچ گونه تجربه ی نظامی و تعلیمات 
رس��می در سپاهی گری نداش��تند ارتش عراق را که در واقع یک ارتش نبود و عالوه  بر عراقی ها، مزدوران 
بس��یاری از قری��ب هجده مملکت مختل��ف در آن می جنگیدند، از خاک ایران بی��رون کردند در حالی که 
این ارتش هم از نظر تجهیزات، هم از نظر کمک هایی که از س��وی غربیان و دست نشاندگان محلی شان، و 

مخصوصاً خائنین و وطن فروشان دریافت می کرد در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت.
حاال این سؤال به وجود می آید که از میان این دو نژاد، یعنی نژاد مخلوِط ایرانیان امروزی و نژاد تلویحاً 
برتر و ناآمیخته ی رستم و سپاهیانش، کدام یک ایران را بهتر نگاه داشت و از خاک وطن بهتر دفاع کرد؟
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 اگ��ر فرمانده��ان نیروهای ایران��ی در زمان جنگ تحمیلی ب��ه جای دفاع از خاک وطن ب��ه طالع بینی و 
فال گی��ری پرداخت��ه بودند، چیزی از این کش��ور باقی نمانده بود. بنابراین غ��رور کاذبی که این ابیات در 
دل برخ��ی از هم وطن��ان ما ایجاد می کند معلول ندانم کاری های غیرعلمی و اعمال تعصب و نژادپرس��تی 
غیرایرانی بر دریافت ش��اهنامه اس��ت. البته این را باید گفت که فردوسی مضمون این ابیات را از خودش 
درنیاورده و نمی توان او را در این باب مقصر دانس��ت یا نژادپرس��ت تصور کرد. این مطلب در منبع اصلی 
فردوس��ی که ش��اهنامه ای بوده به نثر، یعنی در ش��اهنامه ی ابومنصوری موجود بوده و فردوسی با کمال 

امانت داری، مطلب را نقل کرده است.
اما ببینیم چرا توهین نس��بت به خودمان این قدر به دل برخی از ما ایرانیان می نش��یند؟ البته من اثر 
کالم فردوس��ی را کنار می گذارم و وارد این بحث نمی ش��وم که این مرد چنان هنر و فصاحتی داش��ت که 
می توانس��ت حتی بد و بیراه را هم به نحوی بیان کند که به دل مس��تمع بنش��یند. فردوسی در خطبه ی 

داستان جنگ بزرگ کیخسرو می گوید:

                      ب�دی�ن داست�ان ُدّر ببارم ه�م�ی         به سنگ اندرون الله ک�ارم هم�ی
مطلب مورد نظر، بررسی علت عالقه ی برخی از ایرانیان به این ابیات توهین آمیز است که بسیار خالصه  

بیان می کنم و بدین مصراع تمثل می جویم که »تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل«.
علت این که انتقادات نابه حق رستم بن هرمزد در شاهنامه، برای برخی از افراد به خصوص آنان که شاهد 
اس��تعمار ایران در دوران پهلوی و قاجار و... بوده اند این اس��ت که نس��ل مذکور به عقده ی خود کم بینی و 
حقارتی دچار اس��ت که معلول برخوردش��ان با سرشکستگی هایی است که اس��تعمار فرنگی در آنها باقی 
گذاش��ته. جوانی این نس��ل در ایرانی گذشت که دولت و دستگاه های دولتی اش، از زمان قاجار تا براندازی 
پهلوی ها، نوکر سرس��پرده ی قدرت های بیگان��ه بودند. طبعاً در خیلی از این اف��راد باقی مانده ی تجربیات 
کاپیتوالس��یون و زندگی مس��تعمراتی هنوز هست و برای همین اس��ت که برخی از آنها در قبال »غرب« 
یا »مفاهیم غربی« دس��ت پاچه می شوند، خودش��ان را گم می کنند، و مفاهیم و مطالبی را که غریب است 
بدون تعقل و سبک سنگین کردن قبول می کنند. یکی از پست ترین و غیراخالقی ترین این مفاهیم همان 
»نژادپرس��تی« غربی اس��ت که پیش تر بدان اشاره شد. مطلب اینجاست که جوانانی که بعد از انقالب زاده 
شده اند، یعنی در ایرانی بزرگ شده اند که هیچ گاه در زندگی شان مستعمره ی بیگانه نبوده است نباید این 
عقده را داشته باشند و طبعاًٌ نباید این گونه ابیات را توصیف منصفانه ای از خود بدانند. نسل اول یعنی نسل 
استعمار شده، تحت تأثیر تبلیغات سوء  پیش از انقالب می پنداشت که آمدن اسالم به ایران، آمدن بدبختی 
و سرشکستگی به این کشور بود در حالی که اگر با انصاف و قدری تعقل و واقع بینی به تمدن درخشان سه 
چهار قرن اول اس��تقرار اسالم در این سرزمین تأمل می کردند، درمی یافتند که بدون استثناء تمام بزرگان 
علم و ادب این کش��ور حاصل تمدن اس��المی آن بوده اند. این تصور که ایرانی ها از »نژاد پاک آریایی« و 
همس��ایگان ترک و عرب ما از نژادهای پس��ت سامی یا تورانی هس��تند، نه پایه ای در واقعیت های تاریخی 
دارد و نه هیچ گاه در ش��اهنامه از طرف فردوس��ی مطرح شده است. واقعیت این است که ایرانی آن زمان و 
ترک و عرب و افغان و پاکستانی همه از یک نژاد هستیم: نژاد مظلومیت و استعمارزدگی. نژادی که قریب 
سه قرن ستم سلطه گران غربی را تحمل کرده است و شاهد به یغما رفتن ثروت های مادی و معنوی خود 
بوده اس��ت و اکنون که کم کم در اطراف عالم س��ربلند می کند و می گوید دیگر بس است، با اتهام و تحریم 



175  دکتر محمود امیدساالر

و تروریس��م غربی مواجه می گردد. فردوس��ی نژاد پرست نبود و ش��اهنامه ی فردوسی هم سندی در تأیید 
رفتارها و گفتارهای بی مفهوم نژادپرستانه نیست. وقتی فردوسی در شاهنامه ایرانیان را چون پُتکی بر سر 
تورانیان یا رومیان و دیگران می کوبد و ایرانیان را باعث افتخار می داند، دیدگاهش یک دید نژادی نیس��ت 
بلکه یک دید ملی اس��ت. به عبارت دیگر ش��اهنامه به حکم این که یک حماس��ه ی ملی است ماهیتاً ملت 
خودش را که ایران باشد بر ملل دیگر ترجیح می دهد. اما این ترجیح یک ترجیح ملی است نه نژادی. دلیل 
صحت این س��خن این اس��ت که بزرگ ترین دشمنان ایران در شاهنامه، اول تورانی ها و بعد از آنها رومیان 
هستند. افراسیاب، بزرگترین پادشاه توران، خود از نژاد فریدون و جّدش تور فرزند فریدون پیشدادی بود. 
همین طور سلم که بر روم فرمانفرمایی می کرد هم از نژاد فریدون بود و این مکرر در شاهنامه آمده است. 
بازماندگان امپراطوری های وسیع، از نظر نژادی، فرهنگی و زبانی اقوامی آمیخته هستند زیرا امپراطوری 
آن س��اختار حکومتی اس��ت که اقوام گوناگونی را که زبان و آداب و فرهنگ های مختلفی دارند، تحت یک 
نظام سیاس��ی – اقتصادی واحد قرار داده و اس��باب اختالط  نژادی و فرهنگی ایش��ان را مهیا می سازد. در 
خاورمیانه که سرزمین امپراطوری های بزرگ و وسیع هخامنشی، پارتی، ساسانی و باالخره، حیطه ی وسیع 
خلفای عباسی و شاهان و امرای مرتبط با ایشان بوده است، همه نوع شرایط دادوستد فرهنگی و اجتماعی 
موجود بود و س��اکنین این س��رزمین وسیع از قدیم االیام آزادانه با هم وصلت می کرده اند. در این سرزمین 
هی��چ نژاد خالصی قابل تصور نیس��ت. تمایالت رمانتیک و غیرواقع بینانه ای ک��ه ایرانیان را از اقوام مظلوم 
همسایه ش��ان جدا می کن��د، و یا هویت ثانوی و قومی آنان را بر احساس��ات اولیه و ملی چیرگی می دهد، 
یا معلول آن حس خود کم بینی اس��ت که از برخورد با سیاس��ت استعماری غرب ایجاد می شود، و یا منتج 
از س��اده لوحی و خوردن فریب کسانی اس��ت که برای دست یابی به منافع خود، سعی در تجزیه و تفرقه ی 

ایران و ایرانی دارند.
میان ایرانی بودن و مس��لمان بودن، برخالف برخی اظهارات کس��انی که بدون دقت کافی در جزئیات، 
ای��ن دکان جدی��د را راه انداخته اند، کوچک ترین تناقضی نیس��ت. ایرانی بودن با ملیت ما س��روکار دارد، 
و مس��لمان بودن با معنویت و اعتقادات مذهبی ما. هم مس��لمان غیرایرانی در جهان بس��یار اس��ت و هم 
ایرانی غیرمس��لمان و وطن پرست در کش��ور ما. بنابراین اصرار بیهوده ای است که این دو جنبه ی مستقل 
از موجودیت خود را در تناقض با هم قرار دهیم و ادعا کنیم که انس��ان باید یا ایرانی باش��د و یا مس��لمان. 
آیا مس��یحیان معتقدی که در اروپا و آمریکا زندگی می کنند – و یادتان باش��د که اینها هم خودشان را از 
نژاد آریایی می دانند – پیروان یک دین س��امی، یعنی مس��یحیت، نیستند؟ آیا آنها هرگز گفته اند که باید 
مس��یحیت را که یک دین س��امی  است، از جوامع خودمان ریش��ه کن کنیم و به دیانت اجداد خودمان که 
قبایل وحش��ی ژرمن جنگل های اروپا بودند و خدایان متعددی را می پرستیدند برگردیم؟ مگر مردم افغان 
یا پاکستانی ها که در مذهب خودشان بسیار تعصب می ورزند از همین نژاد »آریایی« نیستند؟ آیا شنیده اید 

که این ها بگویند دیانت و ملیت شان با هم در تناقض است؟
سخن را با مطلبی از مرحوم شهید مطهری )رحمت ا... علیه(، در همین باب، به پایان می رسانم. مرحوم 

شهید مطهری )رحمت  ا... علیه( تحت عنوان »اهانت در شکل حمایت« می نویسد:
» از همه عجیب تر این است که عده ای به نام حمایت از ملیت ایرانی و نژاد ایرانی بزرگ ترین توهین ها 
را ب��ه ملت ایران می کنند. گاهی می گویند: »ملت ایران با کمال جدیت می خواس��ت از حکومت و رژیم و 
آیین خودش دفاع کند ولی با آن همه ش��وکت و قدرت و جمعیت صدوچهل میلیونی و وس��عت سرزمین، 
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در مقابل یک عده ی پنجاه شصت هزار نفری عرب شکست خورد«. اگر راست است، پس چه ننگ بزرگی! 
گاهی می گویند: »ایرانیان از ترس، کیش و عقیده و ایمان خویش را عوض کردند«. واقعاً اگر چنین باشد، 
ایرانیان از پست ترین ملل جهانند. ملتی که نتواند عقیده ی قلبی خود را در مقابل یک قوم فاتح حفظ کند،  
شایسته ی نام انسانیت نیست. گاهی می گویند: »ایرانیان چهارده قرن است که زیر یوغ عرب هستند، یعنی 
با آنکه سیادت نظامی عرب یک صد سال بیشتر طول نکشید، هنوز پشت ایرانیان از ضربتی که در چهارده 
قرن پیش خورده راست نشده است«. زهی ضعف و ناتوانی و بی لیاقتی و بی عرضگی! ملت های نیمه وحشی 
آفریقا پس از قرن ها اس��تعماِر همه جانبه ی اروپایی زنجیرها را یکی پس از دیگری پاره می کنند و خود را 
آزاد می نمایند، اما ملتی متمدن، دارای س��ابقه ی فرهنگی کهن از قومی بیابانی شکست می خورد و طولی 
نمی کش��د که قوم فاتح نیروی خود را از دس��ت می دهد اما این ملت شکس��ت خورده هنوز از خاطره ی 
شکست چهارده قرن پیش وحشت دارد، روز به روز بیشتر فکر و آداب و رسوم و زبان قوم فاتح را علی رغم 
میل باطنی خود وارد زندگی خود می کند! گاهی می گویند: »ایرانیان از آن جهت ش��یعه شدند که در زیر 
پ��رده ی تش��یع معتقدات و آداب کهن خویش را حفظ کنند؛ در هم��ه ی این مدت طوالنی از روی نفاق و 
دورویی اظهار اس��الم کردند و همه ی ادعاهای مسلمانی ش��ان که تاریخ ش��ان را پر کرده است و از هر قوم 
دیگر بیشتر بوده است، دروغ محض است. چهارده قرن است که دروغ می گویند و دروغ می نویسند و دروغ 
تظاهر می کنند«. ز هی بی ش��رافتی و نامردمی! گاهی می گویند: »ریشه ی این همه گرایش ها، فداکاری ها، 
درک یک سلسله حقایق و معارف و سنخیت اسالم و تشیع با روح ایرانی نبوده است،  بلکه فقط یک پیوند 
زناش��ویی بوده اس��ت. این ملت فقط به خاطر یک پیوند زناش��ویی ]منظور آن مرحوم ازدواج حضرت امام 
حسین)ع( با شهربانو بنت یزدگرد است[، مسیر زندگی و فرهنگ خویش را تغییر داد«. ز هی بی اصالتی و 
بی ریشگی! گاهی می گویند: »ایرانی مایل بود از حکومت و آیین آن روز خویش دفاع کند و حمایت نماید، 

اما نکرد، ترجیح داد خود را کنار کشد و تماشاچی باشد«. ز هی پستی و نامردمی!
طبق اظهارات این بی خردان، ملت ایران پست ترین و منحط ترین ملل جهان است، زیرا ایرانی از ترس، 
خ��ط قدی��م خود را رها کرد و خط عربی را به کار برد، از ترس به زبان عربی بیش از زبان فارس��ی اهمیت 
داد و برایش فرهنگ و قاعده و دس��تور نوش��ت، از ترس تألیفات خود را به زبان عربی نوش��ت، از ترس به 
بچه های خود زبان عربی می آموخت، از ترس مفاهیم اسالمی را در دل ادبیات خود جای داد، از ترس دین 
قدیم خود را به فراموش��ی س��پرد، از ترس حکومت مورد عالقه ی خود را حمایت نکرد، از ترس به کمک 
کیش و آیین محبوب خود برنخاست. خالصه از نظر این مدعیان، در طول این چهارده قرن، آنچه در تاریخ 
این ملت رخ داده بی لیاقتی، نفاق و دورویی، ترس و جبن، بی اصالتی، پستی و نامردمی بوده است. چیزی 
که وجود نداش��ته »تشخیص« و »انتخاب« و »ایمان« و »حقیقت خواهی« بوده است. از این رو بزرگ ترین 
اهانت ها از طرف این نابخردان به ملت شریف و نجیب ایران وارد می شود. اما خواننده ی محترم این کتاب 
متوجه خواهد ش��د که همه ی اینها به ایران و ایرانی اس��ت. ایرانی هر چه که کرده به تشخیص و انتخاب 
خود بوده است. ایرانی الیق بوده نه بی لیاقت،  راست و صریح بوده نه منافق و دروغ گو، شجاع و دلیر بوده 
نه جبان و ترسو، حقیقت خواه بوده نه چشم به حوادث زودگذر، اصیل بوده نه بی بن و بی ریشه. ایرانی در 

آینده نیز اصالت خویش را حفظ، و پیوند خویش را با اسالم روز به روز محکم تر خواهد کرد.«1

1- خدمات متقابل اسالم و ایران، ص 124- 125.
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