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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد

دکتر محمّد فشارکی
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد

دکتر محبوبه خراسانی
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد

چکیده:
پژوهشگران دربارة مأخذ یا مآخذ فردوسی در نظم شاهنامه ،نظرات گوناگونی را مطرح کردهاند .عدّهای از
آنها برآنند که فردوسی از منابع کتبی و شفاهی بهره برده است؛ افرادی تنها شاهنامة ابومنصوری را منبع فردوسی
میدانند و عدّهای فردوسی را وارث سنّت نقّالی و شفاهی گذشته قلمداد میکنند و اشاره به دهقان و موبدان
زرتشتی در شاهنامه را نشانة ارتباط فردوسی با این گروه میدانند .با دقّت در شاهنامه ،میتوان به این نکته پیبرد
که راوی و شاعر دو شخصیّت متفاوتاند .شاعر شاهنامه بیشکّ فردوسی است امّا راوی شاهنامه که در اصل
راوی داستانهای مأخذ فردوسی یعنی شاهنامة ابومنصوری بوده ،دهقان صد و بیست سالهای است که اهل شهر
چاچ بوده و بهرام نام دارد .با درک تمایز سخنان راوی و شاعر در شاهنامه ،ویژگیهای مأخذ فردوسی برای ما
آشکار میشود ،ویژگیهایی که بیانگر آن است که مأخذ فردوسی تنها یک کتاب بوده است ،کتابی که فردوسی،
خود را متعهّد میدانسته حتّی واژگان آن را برای حفظ روایت دهقان ،بهکار گیرد و همین امر سبب شده واژگان
تازی اندکی به شاهنامه راه یابد.
واژگان کلیدی :شاهنامة فردوسی ،منابع شاهنامه ،خداینامه ،شاهنامة ابومنصوری.

 تاریخ دریافت مقاله۹۴/۶/۲۳:

تاریخ پذیرش نهایی۹۴/۱۰/۱۴:

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسئولmahmoudi4324@gmail.com :
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مقدّمه
دربارة مأخذ یا مآخذ احتمالی شاهنامة فردوسی پژوهشهای فراوانی انجام گرفتهه
و شاهنامهپژوهان بسیاری ،مقاله یا فصلی از کتاب خود را بهه ایهن موضهو اختصها
دادهاند امّا متأسفانه در این زمینه شواهد و مدارک اندکی موجود است و همین امر سبب
شده بسیاری از پژهشگران نتوانند به نتایج قطعی و مسلّمی دست یابنهد و گهاه سهخنان
نادرستی را ارائه کردهاند .از این رهگذر عبدالحسین زرّینکوب محقّقهان را از ورود بهه
این مسأله بازمیدارد و میگوید« :محقّق هوشیار باید از سه چیز که بعد از سالها بحه
جز تشتّت و تردید از بح

در آن حاصلی به دسهت نیامهده اسهت صهرظ نظهر کنهد و

اینجاست که محقّق اگر نداند چه باید نوشت نخواهد دانست که چه باید نوشت .از این
سه بح

یکی «تاریخ آغاز و انجام شاهنامه است» ،مسئلة دیگر «بح

در باب مأخذ یها

مآخذ شاهنامه است» و سوم «مقایسة بین شاهنامهها و سایر حماسهها از هندی و ارمنهی
و یونانی و ایرلندی و امثال آنها و سعی در تقریر وجوه قواعد و اصول مشترک حاکم بر
این نو (».زرّینکوب ،1381 ،صص )55-56هر چند خود در ادامهه بهه بررسهی همهین
موارد پرداختهاند امّا پند ایشان ،سبب میشود ،پژوهندگان در اینگونه مهوارد بها احتیهاط
بیشتری گام بردارند .امّا در مجمو آنچه دربارة منبع یا منابع فردوسی در نظهم شهاهنامه
بیان شده ،نظرات گوناگونی است که نشان از وسوسة تحقیق و پژوهش در این مهورد را
دارد و میتوان آنها را به طور کلّی به سه بخش تقسیم کرد:
در بخش نخست میتوان از شاهنامهشناسانی نام برد که معتقدند فردوسی از منهابع
متعدّدی استفاده کرده که این منابع یا آثار کتبی و یا ترکیبی از آثار کتبی و شهفاهی بهوده
است .این پژوهشهگران شهاهنامة ابومنصهوری را اصهلیتهرین منبهع مکتهوب فردوسهی
میدانند و بر این باورند که در این کتاب داستانهایی چون «بیژن و منیژه»« ،اکوان دیو»،
«رستم و سهراب» و برخی دیگر از داستانها ،ذکر نشده بوده است و فردوسهی احتمهاً
در جوانی پیش از نظم شاهنامه ،این داستانها را از روایهتههای شهفاهی و یها از منهابع
مکتوب دیگری جز شاهنامة ابومنصوری به نظم درآورده و با این کار طبع شعری خهود
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را آزموده و پس از سرودن شاهنامه در دوران کهنسالی ،آنها را به شاهنامه منتقهل کهرده
است .از جملة این افراد میتوان به نولدکه( ،1369صص ،)85-86ذبهیحاهلل صهفا(،1389
 ،)178مجتبی مینوی( ،1372صص )69-70و ( ،1369د) ،عبدالحسهین زرّیهنکهوب
(،1381

 ،)71محمّ هدامین ری هاحی( ،1389صههص ،)79-86سههعید حمی هدیان(،1387

صص 114و  ،)145جالل خالقی مطلق(،1372

 ،)28جالل متینی( ،1377صهص423

و  )425و محمّدجعفر محجوب( ،1387صص )60-61اشاره کرد .در ایهنبهاره ذبهیحاهلل
صفا مینویسد« :فردوسی بجز شاهنامة ابومنصوری علهیالظّهاهر از بعضهی داسهتانههای
منفرد دیگر نیز که در آن روزگهار شههرتی داشهته ،اسهتفاده کهرده و از آن جملهه اسهت
داستان رزم بیژن و گرازان یا داستان بیژن و منیژه و داستان رزم رسهتم بها اکهوان دیهو و
داستان رسهتم و سههراب و بعضهی از رزمههای رسهتم(».صهفا،1389 ،

 )204حتّهی

محمّدامین ریاحی فراتر میرود و مینویسهد« :داسهتانههای زال و رودابهه و سهیاوش و
سودابه و فرود هم شاید خارج از شاهنامة ابومنصوری بوده و فردوسی آنها را که ظهاهرا
در خداینامگ هم نیامده پیش از دسترسی به منبع اساسهی خهود از روایهات شهفاهی یها
مکتوب رایج در میان مردم گرفته و سروده است(».ریاحی،1389 ،

 )85خالقی مطلق

هر چند تعدّد مآخذ کتبی را در کار فردوسی رد نمهیکنهد امّها اسهتفاده از روایهتههای
شفاهی را مردود میداند و میگوید« :بنده خود در گذشته یکبار حهد

زده بهودم کهه

شاید مأخذ داستان رستم و اسفندیار شفاهی بوده باشد .ولی اکنون گمهان نمهیکهنم کهه
حتّی یک داستان شاهنامه هم مأخذ شفاهی داشهته اسهت .نهه فقه از ایهن نظهر کهه در
سراسر شاهنامه حتّی یک دلیل قاطعی برای چنین حدسی نیسهت ،بلکهه بهه گمهان ایهن
حقی هر فردوس هی مآخههذ شههفاهی را فاقههد اعتبههار م هیدانسههت(».خههالقی مطلههق،1377 ،
صص .)513-514امّا گذشته از منابع و مآخذ فردوسی ،خالقی مطلق نظم داستان بیژن و
منیژه را به دوران جوانی شاعر نسبت میدهد و آن را به سالههای  350تها  360ههه ،،.
مربوط میداند(.خالقی مطلق،1379 ،

 )70اسکندر نیز در داستانهایی که فردوسی از

او بیان میکند از نژاد ایرانیان است و با چیرگی بر ایران چهرة منفهوری نهدارد ولهی در
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داستانهای پادشاهان ساسانی به بدی از او یاد میشود .این دوگهانگی سهبب شهده کهه
نولدکه(،1369

 )86و مینوی (،1372

 ،)66مآخذ اسکندرنامة فردوسی را مسهتقل

از شاهنامة ابومنصوری بدانند ،حتّی نولدکه داستان «بهرام گهور» را نیهز از مآخهذ دیگهر
جدای از خداینامه و شاهنامة ابومنصوری میداند(.نولدکه،1369 ،

 )86ایهن سهخنان

سبب شده که سعید حمیدیان بدون ارائة دلیلی روشن و محقّقانه بنویسد« :بها توجّهه بهه
تعدّد و تنوّ منابع کتبی و شفاهی ،فردوسی نه با کتابی حاضر و آماده که تنها میبایست
به نظم کشیده شود ،بلکه با داستانهایی مواجه بوده که تکّهتکّه و رقعهرقعه و از اینجا و
آنجا و این قلم و آن دهان فراهم میآورده و سپس خودش با طرّاحی و تدوین دقیهق و
مناسب اثری مرتب و منسجم را بها سهاختاری اسهتوار پدیهد آورده اسهت(».حمیهدیان،
،1387

 )114سجّاد آیدنلو(،1383

 )114نیز معتقد است که منبع اصلی فردوسهی،

شاهنامة ابومنصوری بوده است؛ امّا این شاهنامه را نمیتوان یگانه مأخهذ کهار فردوسهی
قلمداد کرد بلکه با توجّه به قراین عقلهی و متنهی ،فردوسهی پهیش از سهرودن شهاهنامة
ابومنصههوری( 384-370هههه )،.و حتّههی در زمههان تههدوین دوم( 400-384یهها )402
داستانهایی را از منابع دیگر سروده و در چهارچوب اصلی کار گنجانهده اسهت .امّها از
آخرین پژوهشها در زمینة منابع و مآخذ فردوسی در نظهم شهاهنامه ،پهژوهش محمهود
حسنآبادی است که در مقالهای با عنوان «شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریهات مربهوط بهه
سرچشمة شاهنامه» به طبقهبندی نظریّات پژوهشگران دربارة منبع یا منهابع فردوسهی در
نظم شاهنامه پرداخته و در سه بخش نظر این پژوهشگران را بهه صهورت انتقهادی بیهان
کهههرده اسهههت(.حسهههنآبهههادی ،1394 ،صهههص )28-37در مقاله هة خهههود بهههه نظهههر
یاماموتو( )yamamotoدربارة منابع فردوسی اشاره میکند و ایهن نکتهه را بها توجّهه بهه
سخن این پژوهشگر بیان میکند که امکان بهرهگیری فردوسی از هر دو سنّت شهفاهی و
کتبی وجود داشته است؛ یعنی شاهنامه ،حماسة مکتهوبی اسهت کهه ظهاهرا بهه صهورت
غیرمستقیم تحت تأثیر سنّت شفاهی قرار گرفته است ،هر چند یاماموتو به جنبة شهفاهی
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منابع فردوسی بیشتر توجّه دارد( .حسنآبهادی ،1394 ،صهص )39-40در انتههای مقالهة
خود ،به استفادة فردوسی از هر دو منبع یعنی منبع شفاهی و رأی کتبی میدهد.
در بخش دوم ،شاهنامهشناسانی چون محمود امیدساًر و ابوالفضل خطیبهی قهرار
دارند که معتقدند با توجّه به شواهد و قراین ،فردوسی در نظم شاهنامه نه تنهها از منهابع
شفاهی استفاده نکرده بلکه تنها از یک منبع کتبی و آن ههم شهاهنامة ابومنصهوری بههره
برده است .امیدساًر در اینباره میگوید« :بنده در اینجا صریحا اظههار مهیدارم کهه در
سرتاسرِ شاهنامه حکهایتی وجهود نهدارد کهه از منبهع کتبهیِ مشخّصهی ،یعنهی شهاهنامة
ابومنصوری ،اخذ نشده باشد(».امیدساًر،1381 ،

« )139علیایّحال بنده بسیار بعیهد

میداند که فردوسی داستانی از منبعی به غیهر از شهاهنامة ابومنصهوری در کتهاب خهود
آورده باشد(».امیدساًر ،1381 ،صص )194-201ابوالفضل خطیبی نیز نظهری مشهابه بها
ایشان دارد و میگوید« :شاهنامة فردوسی ،به احتمال قوی ،فق از روی شاهنامة مفقهود
ابومنصوری به نظم درآمده و این شاهنامة منثور نیز بر اسا
تاریخ ملّی ایران مدوّن شده است(».خطیبی،1381 ،

روایهات ویهژة دهقانهان از

.)73

در بخش سوم ،نظر شاهنامهپژوههان غربهی ،اُلگها دیویدسهن()Olgam.Davidson
( ،1387صص )10-11و دیک دیویس( ،1377()Dick.Davisصص )92-110قهرار دارد
که معتقدند ،فردوسی از منابع و مآخذ شفاهی که حتّی برخهی از آنهها روایهات شهفاهی
منظوم بوده ،اسهتفاده کهرده اسهت .دیویدسهن بها توجّهه بهه تعریهف کهاربردی مهیلمن
پهری( )Milman.Parryاز فرمههول کههه اسها

سههرودههههای شهفاهی اسههت و همچنهین

تحقیقات آلبرت لُرد( )Albert.B.Lordدر این زمینه ،بیان شعری شاهنامة فردوسی را بهر
بنیاد فرمولهایی میداند کهه از طریهق زنجیهرهای از روایهتههای شهفاهی شهاعرانه بهه
فردوسی رسیده است .او وجود خداینامة پهلوی مکتهوب و ترجمهة مکتهوب آن را کهه
توسّ موبدان زرتشتی انجام گرفته و به کتاب شهاهنامة ابومنصهوری مشههور اسهت ،ردّ
میکند و پژوهش محقّقانی چون حسن تقیزاده و محمّد قزوینی را در ایهنبهاره ،بهرای
اطمینان خاطر ایرانیان از وجود مدرکی برای اثبات تاریخ خود میداند .در نهایهت تمهام
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تالش دیویدسن آن است که فردوسی را شاعری شفاهی معرّفی کند کهه ماننهد شهاعران
شفاهی باستان ،با توجّه به همة سنّتهای شاعرانة پیش از خود و با فراگیری همهة آنهها
سعی در ارائة شاهنامه به سبک و روش خا ّ خود دارد و معتقد است فردوسی در این
راه از کمک نقّاًن زرتشتی و گویندگان دیگری که نام آنها را در شهاهنامه آورده ،بههره
برده است(.دیویدسن،1387 ،

 )211دیویدسهن حتّهی «دقیقهی» را شهاعری بها کهیش

زرتشتی میداند که فردوسی با اشاره به گشتاسپنامه تالش کهرده ،حاصهل و مجموعهة
سنّتهای شعری زرتشتیان را در شاهنامه گهردآوری کنهد(.دیودسهن،1387 ،

 )31او

دربارة سنّت شعری فردوسی مینویسد« :سنّت شعری فردوسهی در جهای خهود سهنّتی
شفاهی بود ،و شاهنامة او به عنوان سنّت شهفاهیای زنهده در دوران پهس از تحریهرش
باقی مانده بود .شعر فردوسی رسانهای رشدیابنده بود که پیوسته خود را با جامعهای کهه
برای آن نوشته و بازنوشته میشد ،وفق میداد(».دیویدسن،1387 ،

)39

با همة کوششی که دیویدسن در کتاب خهود بهرای منطبهق کهردن نحهوة سهرودن
شاهنامة فردوسی با آراء و نظریّات میلمن پری و آلبرت لرد دارد ،نتیجهگیری او دربهارة
شاهنامه در مواردی چندان از استدًلی منطقهی برخهوردار نیسهت .او در پایهان مطالهب
خود چنین میگوید« :بنابراین ،چنین نتیجهه مهیگیهرم کهه در نهایهت ،اعتبهار شهاهنامة
فردوسی مبتنی بر سنّت نقّالی است ،بهه گونههای کهه توسّه موبهدان و دهقانهان اجهرا
میشده و در شاهنامه بدان اشاره شده است .این ادّعای فردوسهی کهه او شهاهنامة کههن
منثور پهلوی را گرفته و آن را به شاهنامة منظوم تبدیل کرده -بهه بهتهرین و اوّلهین و در
نتیجه تنها شاهنامه -بدون تکیه بر سنن نقّالی که او خود فوت و فنّ آن را آموخته بهود،
امکانپذیر نبود .مفهوم کتاب ،مانند عصارهای از زمان ،نه فق شکلی منظهوم از سهرودن
را در حین اجرا در خود دارد ،بلکه در کل عصاره و مجموعة تمام سنن نقّهالی مطلهوب
قبل و بعد فردوسی است .بدینگونه ،این کتاب هم مصهدا ،عینهی دارد و ههم نمهادی
است که اعتبار و اصالت روایات شاعرانهای را که اجهرا مهیگهردد در خهود جهای داده
است(».دیویدسن،1378 ،

)60
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نخست باید به این موضو اشهاره کهرد کهه دیویدسهن ،آوردن واژهههای موبهد و
دهقان را در شاهنامه نشان از وجود افرادی میداند کهه فردوسهی روش سهرودن اشهعار
خود و به طور کلّی روش نقّالی را از آنها آموخته است و این افراد سنّت شهفاهی را بهه
او منتقل کردهاند .او مینویسد « :در بیان شاعرانة شاهنامه واژههای موبد و دهقان ،بهدان
جهت که هر دو به معنای نقّال و مؤیّد سنّتها هستند ،به یهک معنها بههکهار رفتههانهد...
بدینترتیب دهقان و موبد درنظر فردوسی برابر با شعر شهفاهی اسهت و روایهات آنهان
است که فردوسی بهشیوة یک نقّال اخذ و بازگو میکند(».دیویدسن ،1387 ،صهص 45و
)47
نکتهای که شاهنامهپژوهان بدان کمتر توجّه کردهاند و گاه اصال توجّهی نکهردهانهد
آن است که فردوسی راوی شاهنامه نیست ،بلکه او شهاعری اسهت کهه وظیفهة خهود را
منظوم کردن روایت فرد دیگری میداند .هر چند افرادی چون ذبهیحاهلل صهفا در کتهاب
«حماسهسرایی در ایران»(صفا ،1389 ،صص )74-88و اکبر نحوی در مقالة «نگهاهی بهه
روشهای ارجا به منابع در شاهنامه»(نحوی ،1384 ،صص )32-64تا حدودی بهه ایهن
نکته اشاره کردهاند امّها آن را بهه صهورت یهک اصهل کلّهی در همهة شهاهنامه در نظهر
نگرفتهاند .در این پژوهش کوشش شده با نشان دادن تمهایز متهرجم ،راوی و شهاعر در
شاهنامه ،به ویژگیهایی از منبع فردوسی با توجّه به روایت راوی و واژگان به کار رفتهه
توسّ او ،اشاره شود .با این توضیح باید این پرسش را مطهرح کهرد کهه راوی شهاهنامه
یعنی راوی داستانهای منبع فردوسی که فردوسی آنها را بهه نظهم درآورده ،چهه کسهی
بوده است؟
تفاوت گزارنده ،راوی و شاعر در شاهنامة فردوسی
فردوسی در ابتدای شاهنامه آورده که در شهر خهود ،دوسهت مهربهانی داشهته کهه
کتابی را برای او فراهم میکند تا با به نظم کشیدن آن ،نزد بزرگان آبرویهی بهرای خهود
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بجوید و او که به گفتة این دوست مهربان ،سخن گفتن پهلوانی را نیهک مهیدانسهته بهه
منظوم کردن آن مشغول میشود:
بهشهرم یکی مهربان دوست بود

تو گفتی که با من بهیک پوست بود

مرا گفت خوب آمد این رای تو

به نیهههکی گراید هههمی پای تههو

نبشههته من ایهههن نامههة پهلوی

به پیهههش تو آرم مههههگر نغنهوی

گشههاده زبان و جوانیهت هست

سخن گفتهههن پهلوانیههت هسههت

شو ایههن نامة خسهروان بازگوی

بدین جهههوی نههزد مهههان آبروی
(فردوسی ،1393 ،ج،1

 ،23ب)156-160

تحقیقات شادروان قزوینی نشان داد که این کتهاب بهه احتمهال فهراوان ،شهاهنامة
ابومنصوری بوده که امروز جز مقدّمهای از آن بر جهای نمانهده اسهت(.قزوینهی،1332 ،
ج ،2صص )22-26این کتاب به دستور ابومنصور عبدالرّزا ،حاکم تو
موبد که از شهرهای مختلف به تو

توسّه چههار

فراخوانده شهدند ،در سهال  346ههه ، .تهدوین و

تنظیم شد .امّا در این میان به احتمال بسیار فرد پنجمی نیز وجود داشهت کهه در مقدّمهة
شاهنامة ابومنصوری ،نامی از او برده نشده است .این فرد کسی است که منبهع فردوسهی
یعنی داستانهای شاهنامة ابومنصوری توسّ او روایت شده و فردوسهی در جهایجهای
شاهنامه به او اشاره میکند .طبق گفتة فردوسی این فرد ،دهقان سهالخوردهای اسهت کهه
صد و بیست سال از عمرش سپری شده ،اهل شهر چاچ است و بهرام نام دارد .ما اشاره
به این دهقان را در بخشهای مختلف شاهنامه مشاهده میکنیم ،از جمله در ابیات زیر:
چنین گفت گوینههههدة پارسی

که بگذشت سال از برش چار سی
(فردوسی ،1393 ،ج،8

چنیهن گفت روشههن دل پارسی

 ،97ب)766

که بگذاشت با کام دل چار سی
(همو ،ج،9

 ،230ب)3686

کنون ای سراینهده فرتوت مرد

سههوی گاه اشکانیهان بازگرد

چه گفت انهدر آن نامة راستان

که گوینهده یاد آرد از باسهتان
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کزان پس کسی را نبد تخت عاج
(همو ،ج،7

 ،115ب)46-49

این دهقان کهنسال که خواهیم دید فردوسی او را با صفتهایی چون «سهخنگوی»
(فردوسههی ،1393 ،ج،1
«سههراینده مههرد»(ج،3

 ،28ب« ،)1پژوهنهههدة نامه هة باسهههتان»(ج،1
 ،7ب« ،)19گویهها»(ج،4

 ،167ب« ،)24پیههر دانههشپههژوه»(ج،6
 ،12ب«« ،)103سراینده فرتهوت مهرد»(ج،7
 ،97ب« ،)766گوینههههده»(ج،8
« ،)4268مرد روشن روان»(ج،8
 )3369و «داستانگوی»(ج،9

 ،28ب،)5

 ،9ب« ،)14جهاندی هده پیههر»(ج،6

 ،759ب« ،)30-3گوینههدة پهلههوی»(ج،7
 ،115ب ،)46گوینهدة پارسهی»(ج،8

 ،147ب« ،)1566آموزگههههار»(ج،8

 ،303ب

 ،304ب« ،)4287بیدار مرد کههن»(ج،9

 ،210ب

 ،220ب )3518میخواند ،به احتمال فراوان ،سخنان یها

بهتر است بگوییم ترجمة داستانهای خداینامه را از موبدان میشنیده و آنهها را از زبهان
خود به بهترین شکل ممکن در شاهنامة ابومنصوری روایت میکهرده اسهت .در سراسهر
شاهنامة فردوسی ،حضور او مشهود است و فردوسی آنجها کهه مهیگویهد داسهتان را از
زبان موبدان شنیده و نقل میکند در اصل سهخنان دهقهان (راوی) را بهه نظهم درآورده،
یعنی این دهقان است که میگوید ترجمة داستان را از موبدان زرتشتی شنیده و روایهت
میکند نه فردوسی .در این باره ابوالفضل خطیبی مهیگویهد« :تعبیهرات قهالبی فردوسهی
(«گفتار دهقان» و جهز آن) مهأخوذ از منبهع او شهاهنامة ابومنصهوری اسهت کهه در آن،
همچنان که در مقدّمه ،باید در مواضع متعدّد به این تعبیرات اشاره شده باشهد نهه آنکهه
شاعر به راستی روایات خود را از دهقانی شنیده باشد .بویژه آنکه عبارت «گفتار دهقان»
مذکور در مقدّمه بارها در شاهنامة فردوسی تکرار شده است(».خطیبی،1381 ،

)62

کسانی که با پیشة مترجمی آشنا هستند ،میداننهد کهه آمهوختن یهک زبهان بهرای
برگردان یک کتاب از زبانی به زبان دیگهر شهرط ًزم ترجمهه اسهت امّها شهرط کهافی،
روایت درست یک متن با کاربرد دقیق عبارات و جمالتی است که بیشترین انطبا ،را با
متن اصلی داشته باشند و بتوانند مفاهیم را به بهترین شهکل ممکهن بهه خواننهده منتقهل
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کنند .در منبع و مأخذی که فردوسهی از آن بههرهمنهد شهده ،موبهدان ،کتهابی را ترجمهه
کردهاند و دهقان آن را روایت کرده و اینگونه کار یک متهرجم زبردسهت انجهام گرفتهه
است .در ابتدا حضور این راوی (دهقهان چهاچ) را در آغهاز داسهتان کیهومرث مشهاهده
میکنیم یعنی نخستین داستان شاهنامه:
سخنگوی دهقان چه گوید نخست

که نام بزرگی به گیتی که جست...

پههژوهنهههدة نهامهههة بههاستهههان

که از پهلهههههوانان زنههد داستههان

چنین گفت کآییههن تخت و کاله

کیومههرث آورد و او بهههود شهههاه
(فردوسی ،1393 ،ج،1

 ،28ب 1و )5-6

فردوسی در این ابیات فرد مورد نظهر را «دهقهان سهخنگهوی» و «پژوهنهدة نامهة
باستان» میخواند که داستان کیومرث به روایت او آغاز میشود .ممکن است گفته شهود
که این دهقان یکی از همان موبدان زرتشهتی اسهت کهه نامشهان در شهاهنامه آمهده امّها
شواهدی وجود دارد که این استدًل را رد میکند .در جایی سخن از دهقان است ولهی
بالفاصله سخن از موبدی به میان میآید که داستان را او برای دهقان میگوید تا دهقهان
آن را به زبان خود روایت کند و فردوسهی در شهاهنامه بهه روشهنی بهه وجهود ایهن دو
شخصیّت اشاره کرده است ،از جمله در ابتدای داستان «رستم و سهراب» میخوانیم:
ز گفتار دهقهان یکههی داستان

بپیونهههدم از گفتههة باسهتان

ز موبد برین گونه برداشت یاد

که رستم یکی روز از بامداد...
(ج،2

 ،170ب)15-16

در این ابیات میتوانیم حضور دهقان (راوی داستان) ،شاعر یا پیوند دهندة داستان
(فردوسی) و موبهد (گزارنهدة داسهتان) را مشهاهده کنهیم .موبهد احتمهاً داسهتان را از
خداینامة پهلوی به فارسی ترجمه میکهرده و سهپس آن را بهرای دهقهان مهیخوانهده و
دهقان داستان را به شیوة خود در شاهنامة ابومنصوری روایت میکرده است .سالها بعد
فردوسی با به دست آوردن این کتاب ،هر داستان را با توجّه به ترجمة موبهد و روایهت
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دهقان ،منظوم کرده است .در ابتدای داستان «سیاوش» نیز موردی مشابه با داستان رسهتم
و سهراب میبینیم:
بهگفتهههار دهقهان کنهون بازگههرد

نگههر تا چه گویههد سراینهده مرد

چنین گفت موبد که یکروز طو

بدانگه که برخاست بانگ خرو
(ج،3

 ،7ب)19-20

در اینجا دهقان و موبد ،مترادظ یکدیگر نیستند ،بلکه فردوسهی پهیش از سهرودن
داستان سیاوش ،در مقدّمهای نظم شاهنامه را نو شدن سخنان کهن میداند و از پنجهاه و
هشت سالگی خود سخن میگوید و سپس برای آوردن داستان جدید به روایت دهقهان
بازمیگردد یعنی در شاهنامة ابومنصوری میخواند که دهقان از زبان موبد ،داسهتان را از
برخاستن طو

در صبح آغاز کرده است .این بدین معناست که بیت نخست (بههگفتهار

دهقان کنون بازگرد )...از زبان فردوسی بیان شده است و بیت دوم (چنهین گفهت موبهد
که یک روز طو  )...از زبان دهقان چاچ .در داسهتان «رسهتم و اسهفندیار» از دهقهان و
موبدی که به استعاره «بلبل» خوانده شده ،یاد میشود:
ز بلبل شنیدم یکی داستان

که برخههواند از گفتة باستان
(ج،6

 ،217ب)1

همانطور که میدانیم در برخی از آثار ادب پارسی ،ارتباطی میهان بلبهل و موبهدان
زرتشتی و زبان پهلوی وجود دارد .دربارة این ارتباط ،اسهالمی ندوشهن مهینویسهد« :از
ارتباط بلبل با زبان پهلوی ،هم در شاهنامه و هم در جاههای دیگهر یهاد شهده اسهت ،از
جمله در این رباعی منسوب به خیّام :بلبل به زبان پهلوی با گهل زرد ...و در ایهن غهزل
حافظ :بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی ...این نسبت گویا از این جهت تصهوّر شهده
است که خواندن بلبل را به آهنگ و شیوهای میدانستند که روحانیّون زرتشهتی ،زنهد را
از بر میخواندهاند و باز گویا به همین سبب مرغ خهوشآوازی نظیهر بلبهل را زنهدواظ
لقب داده اند .گذشته از آهنگ ،چه بسا کهه نهامفهوم بهودن و غرابهت در طهرز خوانهدن
موجب شده است که کسانی زندخوانیِ موبهدان را «زمزمهة شهوریده» بنامنهد(».اسهالمی

__________________________________________________________________
74

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)1395شماره 33

ندوشن ،1390 ،صص )235-236در اینجا نیز این فردوسی نیست که داستان را از موبهد
میشنود و بیان میکند بلکه راوی اصلی داستان یعنی دهقان است که داسهتان «رسهتم و
اسفندیار» را از موبد (بلبل) که او نیز از کتابی (خداینامهه) خوانهده و ترجمهه کهرده ،در
شاهنامة ابومنصوری روایت میکند .فردوسی در اینجا نیز سخن دهقان را عینها بهه نظهم
درآورده است.
در مواردی نیز به نام موبدانی که مترجم خداینامة پهلوی بهودهانهد و نهام آنهها در
مقدّمة باز مانده از شاهنامة ابومنصوری ذکر شده است ،اشاره مهیشهود و البتّهه در ایهن
موارد فردوسی از زبان دهقان به این موبدان اشاره میکند؛ زیرا این دهقان است کهه بهه
طور مستقیم با این موبدان زرتشتی در ارتبهاط بهوده و داسهتان را از آنهها مهیشهنیده و
فردوسی در این موارد با خواندن سخنان دهقان در منبع خود ،تنهها گفتههههای او را بهه
نظم کشیده است .به عنوان مثال در ابتدای داستان «طلخند و گو» میخوانیم:
چنین گفت شاهوی بیداردل

که ای پیههر دانهای و بسیهاردل

ایهها مرد فرزانهههه و تیزویر

ز شاهوی پیر این سخن یادگیر
(ج،8

 ،217ب)2811-2812

این «شاهوی» یکی از موبدان زرتشتی بهوده کهه بهه فرمهان ابومنصهورالمعمّری از
نیشابور برای ترجمة خداینامه فراخوانده شده بهود و نهام کامهل آن در مقدّمهة شهاهنامة
ابومنصوری« ،شاهوی خورشید پسر بهرام از نشابور»(،رضهازادة ملهک،1383 ،

)129

ذکر شده است .البتّه محمّد قزوینی با توجّه به دستنویسهایی که در اختیار داشهته نهام
او را «ماهوی خورشید پسر بهرام از نشابور»(قزوینی،1332 ،

 )35آورده است که بهه

نظر میرسد واژة «ماهوی» ،گشتة «شاهوی» باشد .همانطور که در این دو بیت میبینهیم،
شاهوی (موبد) به پیر دانا و بسیاردل (دهقان) ،داسهتان «طلخنهد و گهو» را مهیگویهد و
سپس داستان از زبان دهقان برای خواننده روایت میشود .در پایهان ایهن داسهتان گفتهه
شده:
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چهنان هم که بشنیهدم از باستان
(فردوسی ،1393 ،ج،8

 ،247ب)3336

در نگاه نخست به نظر مهیرسهد ایهن فردوسهی اسهت کهه مهیگویهد داسهتان را
همانگونه که از باستان شنیدم به پایان رساندم در حالی که این دهقان است که میگوید:
داستان را همانگونه که موبد (شاهوی) برای من از باستان (خداینامه) خوانهد ،شهنیدم و
روایت کردم .پس از داستان «طلخند و گو» ،داستان «کلیله و دمنه» را میبینیم .در ابتدای
این داستان هم به موبد دیگری اشاره شده ،که مترجم این داستان بوده است:
نگه کن که شادان برزین چه گفت

بدانههگه که بگشهاد راز از نهفت
(ج،8

 ،247ب)3337

در مقدّمة شاهنامة ابومنصوری ،نهام و نسهب ایهن موبهد« ،شهادان پسهر بهرزین از
طو »(رضازاده ملک،1383 ،

129و قزوینی،1332 ،

 ،)35نوشته شده اسهت .در

اینجا دهقان ،داستان کلیله و دمنه را از گفتة شادان برزین روایت میکند .ایهن در حهالی
است که خواننده در ابتدا تصوّر میکند ،گویندة این جمله (نگهه کهن )...کهه در ابتهدای
بیت آمده ،فردوسی است ،در صورتی که فردوسی فق جملهة دهقهان را منظهوم کهرده
است .در انتهای این داستان نیز برای روایت کردن داسهتان «کسهری و بهوزرجمهر» کهه
پس از کلیله و دمنه آمده ،بیت زیر از گفتة دهقان بیان میشود:
نگه کن کنون کار بوزرجمهر

که از خاک برشد به گردان سپهر
(شاهنامه ،ج،8

 ،255ب)3469

در ابتدای داستان «پادشاهی هرمهز» پسهر کسهری انوشهیروان ،نهام یکهی دیگهر از
موبدان و مترجمان خداینامه ذکر شده است:
یکهههی پیر بد مرزبهان هههری

پسندیههده و دیهده از هههر دری

جهاندیههدهای نام او بههود ماخ

سخن دان و با فرّ و با یال و شاخ

بپرسیدمهش تا چه داری بهیهاد

ز ههرمز که بنشست بر تخت داد
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چنین گفت پیر خراسان که شاه

چو بنشههست بر نامور پیشگاه...
(ج،8

 ،316ب)15-18

در اینجا دهقان چاچ از موبدی که نام او در مقدّمة شاهنامة ابومنصوری «مهاخ پیهر
خراسانی از هری»(،رضازاده ملک،1383 ،
خراسههانی از هههری»(قزوین هی،1332 ،

 )129آمهده و قزوینهی آن را «شهاج پسهر
 )35آورده اسههت ،م هیپرسههد کههه از داسههتان

«پادشاهی هرمز» چه چیز به یاد داری؟ سپس ماخ پیر خراسهانی داسهتان را بهرای راوی
(دهقان) ،بیان میکند .در این باره نولدکه مهینویسهد« :اینکهه فردوسهی طهوری سهخن
میراند که گویی آنچه را که او به مسئولیّت خهود حکایهت مهیکنهد از زبهان او [مهاخ]
شنیده است ،منافات قطعی با ادّعای فو ،ندارد .شاعر اغلب چنان سخن مهیگویهد کهه
گویی مطلب را از کسی شنیده است و حهال آنکهه در کتهابی خوانهده اسهت(».نولدکهه،
 )42این سخن نولدکه ،حکایت از آن دارد که این پژوهشگر نیز تفاوتی میهان

،1369

شاعر و راویِ شاهنامه قائل نشده است؛ زیرا این فردوسی نیست که میگوید مطلهب را
از ماخ شنیده بلکه این راوی داستان است که حقیقتها از مهاخ پیهر خراسهانی داسهتان را
شنیده و در شاهنامة ابومنصوری روایت کرده است و پس از آن فردوسی این مطلهب را
در شاهنامة ابومنصوری خوانده و به همان شکل و ترتیب ،گفتگویِ میهان مهاخِ موبهد و
دهقانِ راوی را به نظم کشیده است .با این عبارتها ،نولدکه کوشش میکند تا خواننده،
منابع فردوسی را شفاهی نداند و این تصوّر برای او به وجود نیاید که فردوسی به طهور
مستقیم از موبدان و دهقانان ،داستانهای شاهنامه را شنیده و به نظم درآورده است.
داستانهایی در شاهنامه وجود دارد که در آنها به موبهد اشهارهای نشهده ،از اینهرو
خواننده تصوّر میکند در اینگونه موارد راوی ،فردوسی است؛ در حهالی کهه روش کهار
همان روش گذشته اسهت .بهه عنهوان مثهال در پایهان داسهتان «هفهتخهوان اسهفندیار»
میخوانیم:
سرآمد کنون قصّة هفتخههوان

به نام جهانداور این را بخوان

که او داد بر نیک و بد دستگاه

خداوند خورشید و تابنده ماه
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نهادیم بر چرخ گردنههده زین
 ،215ب)847-849

(ج،6

در ابتدا تصوّر میشود که این ابیات را فردوسهی از زبهان خهود خطهاب بهه امیهر
محمود غزنوی سروده است ،در حالی که اینگونه نیست؛ زیرا در بیهت آخهر ،فردوسهی
فعلِ «نهادیم» را به صورت جمع آورده نه مفرد .این فعل نشان میدهد کهه پایهان یهافتن
داستان هفتخوان به کوشش جمع یا گروهی بوده و فردوسهی تنهها گفتههههای دهقهان
دربارة خود و موبدان زرتشتی را منظوم کرده است .همچنین در انتهای «رزم کاوو

بها

شاه هاماوران» میخوانیم:
بدین داستان گفتم آن کِم شنود

کنون رزم رستم بباید سرود
(ج،2

 ،156ب)456

در اینجا نیز تصوّر میشود این فردوسی است که میگوید داسهتان را آنگونهه کهه
شنیدم ،بیان کردم و حال میخواهم رزم رستم را بسرایم ،در حالی که این دهقهان اسهت
که داستان را همانگونه که از موبد شنیده ،روایت کرده و پهس از آن قصهد دارد داسهتان
رزم رستم را روایت کند .در اینجها ممکهن اسهت تصهوّر شهود ،واژة «سهرود» بهه کهار
فردوسی یعنی سرودن شاهنامه اشاره دارد در حهالی کهه «سهرودن» در اینجها بهه معنهی
«روایت کردن» و یا «نقل کردن» است .چنانکه یکی از صفتههای دهقهان در شهاهنامه،
«سُراینده» است و این صفت کامال با وظیفة او مطابقت میکند:
بهگفههتار دهقههان کنهون بازگرد

نگر تا چهه گوید سراینههدهمرد
(ج،3

 ،169ب)2587

چه گفت آن سراینده دهقان پیر

ز گشتاسپ وز نامهدار اردشیهر

وزان نامههههداران پاکیهههزهرای

ز داراب وز رسم و رای همای
(ج،6

 ،373ب)6-7
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همچنین در ابتدای داستان «پادشاهی کیخسهرو» ،بیتهی آورده شهده کهه بها انهدکی
بیدقّتی میتوان آن را به فردوسی نسبت داد ،در حالی که این بیت نیز راجع بهه دهقهان
است:
سخن راند گویا بدین داستان

دگر گویههد از گفتة باستهان
(ج،4

 ،9ب)14

ممکن است فکر کنیم که «گویا» در این بیت به معنی «شاعر» است و فردوسهی در
اینجا به خود اشاره میکند ،امّا این درست نمینماید؛ زیرا «گویا» در این بیت بهه معنهی
«راوی» یا «گوینده» است و ما در ابیات دیگری از شاهنامه میبینیم که صهفت «گوینهده»
برای دهقان به کار رفته است ،از جمله در ابتدای داستانِ «مهبود با زروان» میخوانیم:
چو این داستان بشنوی یاد گیر

ز گفتار گوینههده دهقان پیر
(ج،8

 ،147ب)1566

در ابتدای داستان «اشکانیان» فردوسی که خود را سرایندة فرتوتی میداند ،اینچنین
از سخن خود به روایت دهقان در شاهنامة ابومنصوری باز میگردد:
کنون ای سراینده فرتوت مرد

سههوی گاه اشکانیههان بازگههرد

چه گفت اندر آن نامة راستان

که گوینههده یاد آرد از باستهههان

چنین گفت داننده دهقان چاچ

کزان پس کسی را نبد تخت عاج
(ج،7

 ،115ب)46-49

سپس نام برخی از پادشاهان اشکانی را میآورد و در انتها از زبان گوینده (دهقان)
مینویسد:
چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان

گویهههد جهانهههدار تاریخههشان

کزیشههان جهز از نهام نشنههیدهام

نه در نهامههة خسههروان دیهدهام
(ج،7

 ،116ب)64-65

در دو بیت آخر ،دهقان میگوید :هنگامی که پادشاهی اشکانیان بهه پایهان رسهید،
دیگر کسی از آنها سخن نگفت و جهاندار (یکی از موبدان) تنها نامشان را شنیده و هیچ

__________________________________________________________________
گزارنده ،راوی ،شاعر :کلیدی برای حلّ مسئلة منابع شاهنامه

79

چیز از تاریخشان برای من بازگو نکرده است .حتّی در نامة خسروان یعنی خداینامه نیهز
به آنها اشارهای نشده است .در بیت نخست ،بهتر است به جای صفت «جهاندار» کهه در
شاهنامه بیشتر برای پادشاهان به کار رفتهه ،صهفت «جهاندیهده» کهه در تصهحیح جهالل
خالقی مطلق آمده است ،استفاده شود؛ زیرا صهفت جهاندیهده بهه معنهای «باتجربهه» بها
ویژگیهای موبد مطابقت بیشتری دارد تا صفت جهاندار:
چو کوتاه بُد شاخ و هم بیخشان

نگویهههد جهاندیههده تاریخشان

ازیههرا جههز از نههام نشههنیدهام

نه در نامههة خسههروان دیهدهام
(فردوسی ،1386 ،ج،6

 ،139ب)82-83

در ابیاتی نیز فردوسی آشکارا به خوانهدن روایهت دهقهان اشهاره مهیکنهد و ایهن
موضو بخوبی نشان میدهد که فردوسی بها خوانهدن کتهابی ،داسهتانههای شهاهنامه را
میسروده و هیچکدام را از کسی مستقیم نشنیده و منبع او در سهرودن شهاهنامه ،سهنّت
شفاهی و نقّالی آن زمان نبوده است .در ابتدای «داستان سیاوش» میگوید:
ز گفتار دهقههان کنون داستان

تو برخوان و برگوی با راستان

کهن گشته این داستانها ز من

همی نو شهود بر سر انجمههن
(فردوسی ،1393 ،ج،3

 ،6ب)8-9

در ابتدای داستان «اکوان دیو» ،فردوسی در سه بیت به راوی اشاره میکنهد و ایهن
نشان میدهد این داستان از همان منبعی گرفته شده که دیگر داسهتانههای شهاهنامه بهر
اسا

آن سروده شده است:
نباشی بدین گفته همداستهههان

که دهقان همیگوید از باستان...

تو بشنهو ز گفتار دههقان پیههر

گر ایدونک باشد سخن دلپذیر

سخنگوی دهقان چنین کرد یاد

که یک روز کیخسرو از بامداد
(ج،4

 ،302ب 16و )20-19

در ابتدای هیچ یک از داستانهای شاهنامه اینگونه به دهقهان در سهه بیهت اشهاره
نشده است ،جز در این داستان که ویژگیههای اسهطورهای آن از ویژگهیههای تهاریخی
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پیشی میگیرد و ممکن است خوانندهای که توان درک مفاهیم اسطورهای را ندارد ،آن را
دروغ بپندارد و برساختة ذهن فردوسی بداند؛ از اینروی فردوسی با تکهرار واژة دهقهان
خیالپردازی خود نسهروده بلکهه

در ابتدای داستان ،تأکید میکند که داستان را بر اسا

آن را از زبان دهقانی آورده که داستانهای دیگهر شهاهنامه بهه روایهت او سهروده شهده
است.
در داستان «اسکندر» نیز فردوسی به روایت دهقان اینگونه اشاره میکند:
چنیهن گفت گویندة پهلهههوی

شگفت آیدت کاین سخن بشنوی

یکی شههاه بد هند را نام کیهد

نکردی جز از دانههش و رای صید
(ج،7

آشکار اسهت کهه داسهتان اسهکندر نیهز بهر اسها

 ،12ب)103-104

همهان منبهع ،یعنهی شهاهنامة

ابومنصوری سروده شده و از منابع شفاهی یا کتبی دیگری گرفته نشده اسهت .در اینجها
فردوسی به دهقان« ،گویندة پهلوی» میگویهد ،گوینهدهای کهه در شهاهنامة ابومنصهوری
داستانی را روایت کرده کهه خواننهده بها شهنیدن آن در شهاهنامة فردوسهی شهگفتزده
میشود.
در آغاز گفتیم که نام این راوی به احتمال فراوان «بهرام» بوده است و این نکتهه را
وجود دو بیت در شاهنامه ،اثبات مهیکنهد .نخسهتین بیهت در پایهان داسهتان «رسهتم و
سهراب» آمده است:
چنین گفت بهرام نیکههوسخن

که با مههردگان آشنهههایی مکن

نه ایدر همی ماند خواهی دراز

بسیجیهده باش و درنگی مساز
(ج،2

 ،249ب)1053-1054

شاید به جای آنکه این بهرام را موبدی بدانیم که داسهتان رسهتم و سههراب را بهه
خداینامة پهلوی برده(نحوی،1384 ،

 )60و یا چون محمّدتقی بهار تصوّر کنیم که او

همان بهرام بن مردانشاه ،موبد شهر شاپور است که کتهاب او مأخهذ حمهزة اصهفهانی و
نویسندة مجملالتّواریخ بوده است(،صفا،1389 ،

 ،)83بهتر باشد او را همان دهقهانی
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بدانیم که داستانهای شاهنامة ابومنصوری و از جملهه همهین داسهتان رسهتم و سههراب
توسّ او روایت شده و فردوسی بهرای همهین ،صهفتِ «نیکوسهخن» را بهرای او آورده
است .در دومین بیت که در پایان داستان «جنهگ بهزرک کیخسهرو بها افراسهیاب» آمهده
است ،میخوانیم:
چنین گفهت موبههد بهبههرام تیههز

که خههون سر بیگنههاهان مریز

چو خواهی که تاج تو ماند بهجای

مبهادی جز آهسههته و پههاکرای

نگهکن که خود تاج با سر چهگفت

که با مغزت ای سر خرد باد جفت
(ج،2

 ،249ب)1053-1054

این ابیات پس از کشته شدن افراسیاب به دست کیخسرو گفته شده و بهرامهی کهه
در بیت نخست ،موبد ،خطاب به او پند و اندرزی را بیهان مهیکنهد ،بهه نظهر مهیرسهد
پادشاهی است که موبد از او میخواهد خون بیگناهان را بیهوده بر زمین نریزد .امّا ایهن
برداشت ،نمیتواند درست باشد؛ زیرا در اینجا ما حضور موبدی را مهیبینهیم کهه ماننهد
داستانهای دیگر شاهنامه ،احتماً داستان نبرد کیخسرو با افراسهیاب توسّه او ترجمهه
شده و روی سخن او با پادشاهان است؛ امّا به راوی شاهنامه که بههرام نهام دارد ،پنهد و
اندرز خود را میگوید تا او این اندرز را در شاهنامة ابومنصوری بیان کند .اگهر بپهذیریم
که راوی شاهنامه ،دهقانی بوده که بهرام نام داشته ،باید گفت که به احتمال فهراوان ایهن
فرد مانند دیگر موبدانی که برای ترجمة خداینامة پهلوی فراخوانده شده بودند ،زرتشتی
بههوده اسههت و بههرای هم هین نههامی غی هر اسههالمی دارد .زرتشههتی بههودن راوی شههاهنامة
ابومنصوری نشان میدهد ،مقدّمة قدیمی که از این کتاب بر جای مانده توسّ ایهن فهرد
نوشته نشده است؛ زیرا در این مقدّمه به سخن پیامبر اسالم اشاره شده کهه نویسهنده بها
گفتن «پیغامبر ما ،صهلّی اللّهه علیهه و سهلمم»(رضهازادۀ ملهک،1383 ،
سخن پیامبر به زبان عربی ،مسلمان بودن خود را نشان داده است.

 )130و آوردن
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برخی از اشتباهات شاهنامهپژوهان
اگر در خواندن شاهنامه ،راوی تشهخیص داده نشهود ،در شناسهایی افهراد و درک
درست معانی و مفاهیم ابیات دچار مشکل خواهیم شد .اکنون با این دیدگاه که شهاعر و
راوی در شاهنامة فردوسی دو شخصیّت متفاوتانهد ،مهیتهوان سهخنان آنهان را از ههم
بازشناخت و با تفکیک آنها ،نشان داد که بسیاری از تصهوّرات مها دربهارة فردوسهی بها
توجّه به شاهنامه و ابیاتی از آن بوده که گمان میرفته از زبان فردوسی بیان شده اسهت،
در حالی که باید با ظرافت بیشتری با این موضو برخورد کرد تا کالم فردوسی با کهالم
راوی در هم آمیخته نشود .همین نکته سبب شده ،برخی از شاهنامهپژوههان تفسهیرهای
نادرستی از شاهنامه ارائه کنند که در اینجا به چند مورد از آنها اشهاره خهواهیم کهرد .در
ابتدای داستان «سخن پرسیدن موبد از کسری» آمده:
یکی پیر بُد پهلهههوانی سخن

بهگفتار و کردار گشههته کهن

چنین گوید از دفتهههر پهلوان

که پرسید موبد ز نوشینروان
(ج،8

 ،280ب)3885-3886

جالل خالقی مطلق در توضیح این دو بیت مینویسد« :در بیت دوم «پهلوان» لقهب
ابومنصههور عبههدالرّزا ،اسههت و بنههابراین خواسههت از «دفتههر پهلههوان» همههان شههاهنامة
ابومنصههوری اسههت(».خههالقی مطلههق،1386 ،

 )9در صههورتی کههه در بیهت نخسههت،

فردوسی سخن راوی را که دربارة یکی از موبدان زرتشتی اسهت ،بهه نظهم کشهیده و از
جمله صفات را او که سخن گفتن پهلوانی است ،آورده است .مراد از «دفتر پهلهوان» نهه
شاهنامة ابومنصوری که خداینامه است؛ زیرا فردوسی در ابتدای این داستان مانند مهوارد
دیگر سخن راوی را آورده است و داستانِ «سخن پرسیدن موبهد از کسهری» را از زبهان
این راوی بیان میکند .در اینجا اشاره به ابومنصور عبدالرّزا ،،اشارة نادرسهتی اسهت .در
اینگونه موارد هرگاه واژة «پهلوان» در شاهنامه به کار رفت ،نمیتوان با استناد به بیتهی از
دیباچة شاهنامه (یکی پهلوان بهود دهقهان نهژاد )...بگهوییم مهراد از پهلهوان ،ابومنصهور
عبدالرّزا ،است.
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محمود امیدساًر مینویسد« :فردوسی مأخذ برخی از داستانههای شهاهنامه را در
ضمن متن حماسة خود آورده است و از روی ابیهات وی مهیتهوان حهد

زد کهه آیها

حکایت را از دهان کسی شنیده بوده و یا از کتابی نقل کرده است .مهثال در داسهتان رزم
کشانی با رستم میگوید:

کامو

کنون رزم کامو

ز دفتر بهگفتار خویش آوریم

پیش آوریم

(ج،4
ذکر دفتر به عنوان مأخذ داستان کامو

 ،116ب)16

نشان میدههد کهه ایهن حکایهت قبهل از

فردوسی نیز به صورت کتبی و یا ادبی وجود داشته ،در حالی که مهثال داسهتان رسهتم و
سهراب را فردوسی از متن کتابی نقل نکرده و آن را از کسی شنیده اسهت(».امیدسهاًر،
،1381

 )18در مورد داستان «رستم و سهراب» ما پیش از این نشهان دادیهم کهه ایهن

داستان از زبان موبدی برای راوی بیان شده و فردوسی تنها با خواندن داسهتان در منبهع
خود ،روایت دهقان را به نظم درآورده اسهت ،از اینهرو مأخهذ ایهن داسهتان نمهیتوانهد
شفاهی باشد.
ابوالفضل خطیبی دربارۀ ابیات زیر کهه در ابتهدای داسهتان «طلخنهد و گهو» آمهده،
مینویسد:
[چنین گفت شاهوی بیداردل

که ای پیهر دانای و بسیههاردل]

ایا مههرد فهههرزانه و تیزویهر

ز شاهوی پیر این سخن یادگیر

که در هند مردی سرافراز بود

که با لشکر و خیل و با ساز بود
(فردوسی ،1393،ج،8

 ،217ب)2811-2813

«دو بیت نخست مطابق است با ضب یگانة نسخة لندن [ 675هه ]، .کهه آشهکارا
سست است .در اینجا ،هم راوی داستان پیر است و هم مخاطب او! معمهوً پیهر دانها و
فرزانه صفات راوی است تها مخاطهب .در اینجها کاتهب ل از یهک بیهت شهاعر کهه بها
اختالظهایی در همة دستنویسهای دیگر آمده ،دو بیهت بهاً را برسهاخته اسهت .بیهت
اصلی این است:
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چنین گفت فرزانه شاهوی پیر

-ز شاهوی پیر این سخن یادگیر-

که در هند مردی سرافراز بود

که با گنهج و با لشکر و سههاز بود

البتّه مصحّحان چاپ شوروی متوجّه اشکاًت موجود در دو بیت مهذکور شهده و
از همین رو ،بیت یکم را در قلّاب تردید نهادهاند ،ولی خواننده اگهر ههم بخواههد ایهن
بیت را نادیده بگیرد ،دو اشکال اساسی باقی میماند .1 :از آنجا که بیت دوم با بیت یکم
پیوند دارد ،نمیتواند آغاز خوبی برای داسهتان باشهد؛  .2در بیهت دوم آثهاری از جعهل
کاتب همچنان باقی مانده است .بنابراین ،به نظر نگارنده ،در این گونهه مهوارد ،مصهحح
متن باید دربارة کلّیّت یک متن تصهمیم قهاطعی بگیهرد(».خطیبهی،1383 ،

 )39بایهد

گفت که حذظ نکردن بیت نخست از داستان و آوردن آن ،کار درست مصحّحان مسکو
را نشان میدهد؛ زیرا آنها بیت درستی را با وجهود تردیهدی کهه نسهبت بهه درسهتی آن
داشتهاند ،باز در متن شاهنامه قرار دادهاند امّا خطیبی ،بهه اشهتباه راوی داسهتان را موبهد
دانسته و بدون در نظر گرفتن تفاوت راوی و شاعر در شاهنامه ،بیهت تصهحیح خهود را
به متن تصحیح خالقی مطلق بهرده اسهت(.فردوسهی ،1386 ،ج،7

 ،319ب )2848در

اینجا ،چنانکه پیش از این گفته شد ،موبد (شاهوی) ،داستان را برای راوی (پیر دانهای و
بسیاردل) بازگو کرده است و در بیت دوّم از او خواسته که به سخنان او دقّت کند و آن
را بیاموزد ،پس دلیلی بر نادرستی و جعل بیت در اینجها وجهود نهدارد؛ زیهرا فردوسهی
گفتگوی میان شاهوی و دهقان را به نظم درآورده است.
ابراهیم پورداود نیز در توضیح ابیاتی که فردوسی پس از معرفی پادشاهان اشهکانی
بر اسا

شاهنامة ابومنصوری آورده ،میگوید« :فردوسهی پهس از آن از نُهه پادشهاه نهام

میبرد و در پایان پوزش خواسته ،گوید:
چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان

نگوید جهههههاندار تاریخشان

کزیهشان جههز از نام نشنیهههدهام

نه در نامة خسههههروان دیدهام
(فردوسی ،1393 ،ج،7

 116ب)64-65
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شک نیست که «نامة خسروان» همان شاهنامة منثور ابومنصوری اسهت کهه زمینهة
کار فردوسی بهوده و از روی همهان شهاهنامة منظهوم سهاخته اسهت(».پهورداود،1363 ،
صص )104-105او در توضیح خود گوینده را فردوسی میداند ،در حالی که گوینهده را
باید راوی شاهنامة ابومنصهوری دانسهت نهه فردوسهی .در ایهن ابیهات منظهور از «نامهة
خسروان» خداینامه است نه شاهنامة ابومنصوری و ما پیش از این در مهورد ایهن ابیهات
توضیحاتی را ذکر کردیم.
در ابتدای داستان «کیومرث» ،میخوانیم:
سخنگوی دهقان چهگوید نخست

که نام بزرگی به گیتی که جست...

پههژوهنهههدة نامههههة بهاسههتههان

کهههه از پهلههوانان زنهد داسههتان

چنین گفت کآییههن تخت و کاله

کیومههههرث آورد و او بههود شاه
(فردوسی ،1393 ،ج،1

 ،28ب 1و )6-5

جاللالدّین کزّازی در توضیح دهقان و موبد بها توجّهه بهه ابیهاتی کهه ذکهر شهد،
مینویسد« :شیوة فردوسی است که گاه داسهتانهها را از زبهان دهقهان سهخنگهوی بهاز
میگوید و گاه از زبان موبد .از این روی ،میتواند بود که وی واژة «دهقهان» را چونهان
کنایهای از موبد که به آیین و فرهنگ باستانی ایران پایبند و گِرَوا مانده بهوده اسهت ،بهه
کار برده باشد(».کزّازی ،1383 ،ج،1

 )230آشکار است که ایشان نیهز راوی شهاهنامه

را افراد مختلفی (گاه دهقان و گاه موبد) میدانند امّا با توجّه بهه آنچهه گفتهه شهد ،ایهن
برداشت در شاهنامه پذیرفتنی نیست .اینگونه سخنان و نتیجهگیریها که در ابتدا نیهز بهه
برخی از آنها اشاره شد ،سبب شده منابع فردوسی را در نظم شاهنامه شفاهی یها کتبهی-
شفاهی بدانند و در بیشتر موارد استفاده از منابع متعدّدی را بهه فردوسهی نسهبت دهنهد،
چنانکه محمّدجعفر محجوب مینویسد« :فردوسی خود نیز به تکرار اشاره میکند که در
نظم شاهنامه از منابعی سود جسته است ...گاه نیز منبهع فردوسهی شهفاهی بهوده اسهت.
اینگونه داستانها را حکیم از زبان دهقان ،موبد و حتّی معشو ،خویش شنیده و سهپس
آنها را به نظم کشیده است(».محجوب،1378 ،

)60
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تا اینجا این نکته آشکار اسهت کهه راوی شهاهنامه ،خهودِ فردوسهی نیسهت بلکهه
فردوسی سخنان دهقانی را به نظم درآورده که گویا راوی منبع فردوسی یعنهی شهاهنامة
ابومنصوری بوده است؛ این دهقان داستانهای خداینامة پهلوی را که توسّ چهار موبهد
زرتشتی ترجمه میشده ،از آنها میشنیده و سپس در کتاب شاهنامة ابومنصوری روایهت
میکرده است؛ فردوسی نیز پس از به دست آوردن این کتاب ،هنر خهود را در بهه نظهم
کشیدن روایت دهقان نشان داده و وظیفة خود را با نهو کهردن سهخنان کههن ،بهه پایهان
رسانده است:
کهن گشتهههه این نامة باستهان

ز گفتههار و کردار آن راستههان

همی نو کنم گفتهها زین سخن

ز گفتهههار بیههدار مههرد کههن
(فردوسی ،1393 ،ج،9

 ،210ب)3368-3369

تفاوت گونة زبانی راوی و فردوسی و بازتاب آن در شاهنامه
علی رواقی در مقالة «شاهنامة فردوسی ،دستنویس فلورانس» ،به دگرگونی آوایی
برخی از واژگان دستنویس فلورانس اشاره میکند و وجود ناهمخهوانیههای آوایهی و
گاه واژهای و تلفظی این دستنویس را با دیگر دستنویسههای شهاهنامه بهه حهوزه و
دورهای خا

نسبت میدهد که این دستنهویس در آن نوشهته شهده و آن را گونههای

ویژه از زبان فارسی میداند که به دست کاتبی فرارودی (ماوراءالنّهری) نوشته شهده کهه
این کاتب برخی از واژگان شهاهنامه را مطهابق بها زبهان رایهج شهمال شهر ،و فهرارود
(ماوراءالنّهر) تغییر داده است.
رواقی ابتدا به مقالههای جالل خالقی مطلهق یعنهی «معرّفهی و ارزیهابی برخهی از
دستنویسهای شاهنامه» و «دستنویس شهاهنامه ،مهورّخ ششصهد و چههارده هجهری
قمری» اشاره میکند و سپس به نقد نظر او دربارة این دستنویسها مهیپهردازد ،بهدین
شکل که نظر خالقی مطلق دربارة کهن بودن ضب برخی از واژگان نسخههای فلورانس
( ،)614استانبول( )903و لندن( )891را با توجّه به دانش گونههشناسهی و ویژگهیههای
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واژگانی کتابهایی چون راحةالصّدور ،ترجمة تفسیر طبهری ،هدای ةاملتعلّمین فهیالطّهب،
رودکی ،التّفهیم ًوائل صناعة التّنجیم مورد تردید قرار میدهد .او اشاره میکند کهه ایهن
کتابها همگی در حوزة زبانی فرارود(ماوراءالنّهر) نوشته شدهانهد پهس وجهود اینگونهه
ضب ها نشانة آن است که کاتبان فرارودی ایهن سهه دسهتنهویس بهویژه دسهتنهویس
فلورانس ،واژگان شاهنامه را به حوزة زبانی خهود نزدیهک کهردهانهد و از ایهن رهگهذر
تغییرات و دگرگونیهایی در واژگان شاهنامه به وجود آوردهاند که از جملة آنها میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :کاربرد حرظ «پ» به جای «ظ» چنانکه در واژهههای گوسهپند،
سپید ،پوًد ،پار  ،پیل ،پیروز و غیره دیده میشود و همچنین کاربرد فعهل «نبشهتن» و
مشتقّات آن به جای «نوشتن» ،استفاده از حرظ «بد/بذ» به جای حرظ «بهه»« ،چُهن» بهه
جای «چو»« ،اومید» به جای «امید»« ،دشخوار» به جای «دشوار»« ،گیومرت»« ،طهمورت»
و «اغریرت» به جای »کیومرث»« ،طهمورث» و «اغریرث»« ،کُسهتی» بهه جهای «کُشهتی»،
کاربرد «کام»« ،جوان»« ،هفت» و «بار» با پسوند «ه» و «لغام»« ،پایونهد» و «گیارنهده» بهه
جای «لگام»« ،پایبند» و «گذارنده ».رواقی این موارد را عاملی میدانهد کهه سهبب شهده
متن شاهنامه از گونة زبانیِ ناحیهای که فردوسی در آن میزیسته و مطابق آن شاهنامه را
سروده ،فاصهله بگیهرد و بهه گونهة زبهانی مهردم فهرارود نزدیهک شهود(.رواقی،1392 ،
صص )297-331او همچنین دربارة مقالههای خالقی مطلق مینویسد« :مصهحّح محتهرم
شاهنامه در مقالههای خود کوشیده است با سهنجش شهماری از واژهههای کهاربردی در
دستنویس فلورانس با پارهای از متنهای کهن فارسی همچون ترجمهة تفسهیر طبهری و
هدایة المتعلّمین و التّفهیم ثابت کند که نسخة فلورانس از زبان کهن برخهوردار اسهت و
واژهها و کاربردهای آن دیرینگی و قدمتی بسیار دارد .متأسّفانه مصحّح محتهرم شهاهنامه
به ناهمخوانی فراوان و گستردهای که گونة زبانی فردوسی طوسی با گونهة زبهانی مهردم
ماوراءالنّهر داشته و دارد کمتر توجّه کرده است و هم از این روی به مقایسه و سنجشهی
نابرابر و ناهمگون میان زبان شاهنامه و متون فرارودی(مهاوراءالنّهری) پرداختهه اسهت».
(رواقی،1392 ،

 )331رواقی در پایان مقالة خود به واژههای «ریژ/ژیژ»« ،شهافیدن» و
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«فرامشت» که در دستنویس فلورانس آمده ،اشاره میکند و اینگونه واژهها را متعلّهق بهه
حوزة شر ،و شمال شر ،ایران میداند که همگهی نشهانة ناسهازگاری زبهان دسهتنویس
فلورانس با زبان معیار فردوسی است(.رواقی ،1392 ،صص)332-341
امّا محمّدافشین وفایی در مقالة «عیبجویان بیشتر گم کرده راه (نقدی بر فرهنهگ
شاهنامة دکتر علی رواقی)» به مخالفت با نظر علی رواقی پرداخته اسهت و واژهههایی را
که رواقی مربوط به حوزة گویشی فرارود دانسته ،واژههای کهنهی معرفهی مهیکنهد کهه
وجهود برخهی از آنهها در نسهخهههای دیگهر از جملهه نسهخة لنهدن( )675و همچنهین
کتابهایی که در حوزة زبانی فرارود نوشته نشده ،رواج این واژگان را در منهاطق دیگهر
ایران نشان میدهد(.وفایی ،1390 ،صص )698-709امّا اگر فرض کنیم که استدًل علی
رواقی در مورد واژگانی که به گونة زبانی فرارود(ماوراءالنّهر) مربوط میشوند ،اسهتدًل
درستی است ،بهاز نمهیتهوان کهاربرد آنهها را در سهه نسهخة مهورد نظهر بهویژه نسهخة
فلورانس( )614نشان دهندة دستبرد کاتبان فرارودی این دستنهویسهها بهرای نزدیهک
کردن شاهنامه به گونة زبانی خود دانست؛ زیرا همانطور که پیش از این گفته شد ،راوی
شاهنامه فردی بوده که فردوسی او را «دهقان چاچ» معرفی کرده است .این نکته را بایهد
در نظر داشت کهه شههر چهاچ در گذشهته از شههرهای فرارود(مهاوراءالنّهر) محسهوب
میشده است و ابومنصور المعمّری وزیر ابومنصور عبدالرزّا ،باید این راوی را از شههر
چاچ به طو

فراخوانده باشد تا در فراهم آوردن شاهنامة ابومنصوری ،موبدان را یهاری

کند .از اینرو میتوان کاربرد واژگان و تلفّظهای فرارودی در سه نسخة فلورانس(،)614
استانبول ( )903و لندن( )891را به فهرض درسهت دانسهتن اسهتدًل علهی رواقهی ،نهه
دخالت کاتبان این دستنویسها برای نزدیک کردن متن شاهنامه به گونة زبانی خود بلکه
ضب های کهن و اصیلی دانست که احتماً توسّ راویِ شاهنامه(دهقان چاچ) بهه منبهع
فردوسی (شاهنامة ابومنصوری) راه یافتهاند و فردوسی با امانتداریای که خا ّ اوسهت
نه تنها به اصل داستان ها وفادار بوده بلکه واژگان منبع خود را تا آنجا کهه در وزن شهعر
خللی ایجاد نمیکرده به متن منظوم شاهنامه برده است و کاتبان سهه دسهتنهویس یهاد
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شده با امانتداری و یا آشنایی کهه بها تلفّهظ و معنهای ایهن واژگهان داشهتند ،آنهها را در
دستنویس خود حفظ کردهاند .در مورد استفادة فردوسی از واژگهان منبهع خهود یعنهی
شههاهنامة ابومنصههوری ،مثههال خههوبی وجههود دارد و آن کههاربرد کههم واژگههان تههازی در
داستانهای شاهنامه است .اگر به واژگانی که فردوسی در شهاهنامه بهرای بیهان سهخنان
خود استفاده کرده ،مثال آنجا که محمود غزنوی را ستایش میکند ،و واژگانی کهه بهرای
نظم سخنان راوی شاهنامة ابومنصوری به کار برده ،دقّت کنیم ،خواهیم دید کهه تفهاوتی
میان این دو وجود دارد .شاید برخی تصوّر کننهد کهه کهاربرد انهدک کلمهات عربهی در
شاهنامه به این خاطر بوده که فردوسی با روحیّة ملّیگرایی یا عهربسهتیزی در اسهتفاده
نکردن از واژگان تازی تعمّدی داشته در حالی که این نظر ،نظهر نادرسهتی اسهت؛ زیهرا
فردوسی در بخشهایی از شاهنامه که از زبان خود سخن میگوید ،زبانی را به کار بهرده
که مطابق با زبان همعصرانش یعنی عنصری و فرّخی است و از بهه کهار بهردن کلمهات
عربی هیچ ابایی ندارد ،مثال در دیباچة شاهنامه بویژه در قسمتی کهه بهه سهتایش پیهامبر
پرداخته و سبب نظم کتاب را بیان کرده است ،درصد کلمهات عربهی افهزایش مهییابهد.
همچنین بخشهایی از شاهنامه که فردوسی از شرای زندگی خود سخن میگوید و یها
به ستایش محمود غزنوی میپردازد ،هیچ کراهیتهی از آوردن واژگهان عربهی نهدارد .در
اینجا جدای از بخشهایی که گفته شد ،میتوان به آغاز داستان «اکوان دیو» اشهاره کهرد
که فردوسی مقدّمهای از خود در ابتدای داستان آورده است:
تههو بههر کههردگار روان و خهههرد

سهتایههش گزین تا چه اندر خورد

ببیهههن ای خردمنهههد روشهنروان

که چون باید او را ستههودن تهوان

همه دانهههش ما به بیچهارگیاست

به بیچهههارگان بر ببایهد گریههست

توخستوشوآنراکه هست ویکیاست

روان و خههرد را جزیهن راه نیست

ایهها فلسهفههههدان بسیهههارگههوی

بپویههههم بههراهی که گویهی مپوی

تههورا هههرچ بر چشهم سر بگذرد

نگنجهههد همهی در دلههت با خرد

سخهن هرچ بایسهتِ توحید نیست

بناگفتهههن و گفتههن او یکیاست
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توگر سختهای،شوسخن سختهگوی

نیاید بهبن هرگز این گفت و گوی

بهیک دم زدن رستی از جهان و تن

همی بههس بزرک آیدت خویشتن

ههههمی بگههذرد بر تههو ایّههام تو

سههرایی جههز این باشههد آرام تو

نخسههت از جههان آفهرین یاد کن

پرسههتش بریههن یههاد بنیههاد کن

کزویسهههت گردون گهردان بهپهای

هم اویسهت بر نیک و بد رهنهمای

جهان پر شگفتاست چهون بنگری

نههههدارد کهسهههی آلهههت داوری

کهجانتشگفتاست وتنهمشگفت

نخسهت از خهود اندازه باید گرفت

دگر آنههکه این گهرد گهردان سپههر

همی نو نمهههایدت هر روز چهههر

نباشههی بدیهههن گفتههه همداستهان

که دهقان همههیگویههد از باسهتان

خردمنهههد کیههن داستههان بشنهود

بدانهههش گرایههد بدیههن نگههرود

ولیهههکن چو معنیهههش یههادآوری

شهههود رام و کهههوته کنهد داوری

تهو بشنهههو ز گفتههار دهقههان پیهر

گر ایدونهک که باشد سخن دلپذیر

(فردوسی ،1393 ،ج ،4صص ،301-302ب)1-19
در این نوزده بیت ما کلمات عربی «فلسفه»« ،توحید»« ،ایّهام»« ،آلهت»« ،ولهیکن» و
«معنی» را میبینیم که این تعداد در نوزده بیت برای شاهنامه کهه در آن بهه نهدرت واژة
عربی دیده میشود ،تعداد زیادی است .حال نباید نتیجه گرفت که این ابیات یا کلمهات،
دستکاری نسخهنویسان بوده و نسخهنویسی آنها را به متن شاهنامه برده است .اگهر ایهن
ابیات را فردوسی با توجّه به روایت دهقان در شاهنامة ابومنصوری ،میسرود ،میدیدیم
که فردوسی برابرنهاد فارسی آنها را مطابق با منبع خود به کار میبرد ،زیرا دهقهان ،فهرد
مسلمانی نبوده که از کلمات عربی استفاده کند .جدای از این ،منبعِ موبهدان زرتشهتی در
نوشتن شاهنامة ابومنصوری یعنی خداینامه ،منبعی نبوده که به زبان عربهی نوشهته شهده
باشد .امّا دلیلی که میتوان برای درصد کم واژگان عربی در شاهنامه آورد این است کهه
فردوسی نه تنها به اصل داستان که دهقان آن را روایت کرده ،وفادار بوده بلکه به کاربرد
کلماتی که او در شاهنامة ابومنصوری آورده و با آن داستان را بیان کرده نیز وفادار بهوده
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است؛ یعنی فردوسی وظیفة خود میدانسته که حتّی واژگان متن شاهنامة ابومنصهوری را
برای حفظ روایت دهقان در شاهنامة منظوم خود استفاده کند .چنانکه محمّدامین ریاحی
بهخوبی به این موضو اشاره کرده است« :چهار موبهد سهالخورده از چههار شههر گهرد
آمدهاند و نشستهاند ...و کتابی نوشتهاند که طبعا لغات عربی در آن به نسبت آثهار دیگهر
آن عصر کمتر به کار رفته بوده ،و این ویژگی در دیباچة آن کهه در دسهت اسهت دیهده
میشود .سالها بعد که فردوسی آن کتاب را به نظم درآورده در شاهنامة او هم به همین
دلیل الفاظ تازی فراوان نیست(».ریاحی،1389 ،

)60

با توجّه به این نکته باید گفت که سخن جالل خالقی مطلق دربارة ضب های کهن
و اصیل واژگان دستنویسهای فلهورانس( ،)614اسهتانبول( )903و لنهدن( ،)891سهخن
درستی است و نمیتوان آنها را چنانکه علی رواقی اشاره میکند دستکاری کاتبهان ایهن
دستنویسها برای نزدیک کردن به گونة زبانی فرارود (ماوراءالنّهر) دانست.
نتیجهگیری
با توجّه به آنچه گفته شد ،مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه مأخهذ فردوسهی در نظهم
شاهنامه ،کتابی بوده که همة داستانهای آن را دهقان کهنسالی که اهل شهر چهاچ بهوده
و بهرام نام داشته ،روایت کرده است .این راوی کسی است کهه ترجمهة خداینامهه را از
موبدان میشنیده و آن را به روایت خود در شاهنامة ابومنصهوری(منبع فردوسهی) بیهان
میکرده است .پس از آن فردوسی با بهه دسهت آوردن ایهن کتهاب ،همهة داسهتانههای
شاهنامه را بر اسا

روایت این دهقان بهه زیبهاترین و بهتهرین شهکل ممکهن بهه نظهم

درآورده است .با توجّه به تفاوتی که میان راوی و شهاعر در شهاهنامة فردوسهی وجهود
دارد ،نادرستی تفسیر و برداشت پژوهشهگرانی کهه اسهتفاده از منهابع گونهاگون کتبهی و
شفاهی یا کتبی-شفاهی را به فردوسی نسبت میدهند و یا نظم داستانهایی چون «رستم
و سهراب»« ،اکوان دیو»« ،اسهکندر»« ،رسهتم و اسهفندیار» و «بیهژن و منیهژه» را حاصهل
دوران جوانی و استفادة او از منابع شفاهی یا کتبی دیگری غیر از شهاهنامة ابومنصهوری
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میدانند ،آشکار میشود .سبک روایت دهقان که داستان را بر اسا

ترجمة موبدی بیان

میکند ،نشان میدهد که ما با راویان متعدّد روبهرو نیستیم بلکه داستانههای شهاهنامه از
زبان یک نفر روایت شده است.
با توجّه به حضور غیرمستقیم راوی در شهاهنامه و اینکهه فردوسهی او را مالقهات
نکرده بلکه به گفتههای او در کتابی اشاره میکنهد ،مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه مأخهذ
فردوسی در هیچ یک از داستانهای شاهنامه مأخذی شفاهی نبوده است .اینکه فردوسی
داستانهای شاهنامه را روایت نمیکند به دلیل آن است که او خهود را ماننهد طبهری یها
ثعالبی ،مورّخ نمیداند بلکه کوشش میکند تنها به عنوان یهک شهاعر ،روایهت شهخص
دیگری را از تاریخ ایران به نظم درآورد.
با توجّه به شواهدی که بیان شد ،میتوان گفت که فردوسی نه تنها در بیهان دقیهق
داستان ،امانتداری وظیفهشنا

و دقیق بوده است بلکه برای بیانِ روایت دهقهان و بیهان

دقیق سخنان او به واژگان مأخذ خود نیز وفادار بوده و تا آنجا که توانسته کوشش کهرده
از خود ،واژهای به داستان نیافزاید .فردوسی آنجا که از زبان خود سخن میگویهد ماننهد
ابتدای داستان اکوان دیو هیچ ابایی از کاربرد کلمات عربی ندارد امّها آنجها کهه از زبهان
راوی سخن میگوید ،کلمات عربی به ندرت دیده میشوند و همین موضو درصد کهم
کلمات عربی در شاهنامة فردوسی را توجیه میکند .به نظر میرسد فردوسی حتّی تلفّظ
واژگانی را که دهقان در روایت خود استفاده کرده ،در نظهر داشهته و آنهها را بهه همهان
شکل در شاهنامه حفظ کرده اسهت و ایهن موضهو را کهاربرد گونهة زبهانی فهرارودی
(ماوراءالنّهری) در برخی از واژگان شاهنامه اثبات میکند.
منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 -1اسالمی ندوشن ،محمّدعلی( ،)1390داستان داستانها ،رستم و اسفندیار ،چاپ
سوم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
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 -۲پورداود ،ابراهیم( ،)1363داستان بیژن و منیژه ،تهران ،انتشارات جویا.
 -۳حمیدیان ،سعید( ،)1387درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ،تهران ،انتشهارات
ناهید.
 -4خالقی مطلق ،جهالل( ،)1372گهل رنهج ههای کهن(برگزیهدة مقهاًت دربهارة
شاهنامه) ،به کوشش علی دهباشی ،تهران ،نشر مرکز.
 -5دیویدسن ،الگا( ،)1387شاعر و پهلهوان در شهاهنامه ،ترجمهة فرههاد عطهایی،
تهران ،نشر تاریخ ایران.
 -6ریاحی ،محمّدامین( ،)1389فردوسی ،تهران ،انتشارات طرح نو.
 -7زرّینکوب ،عبدالحسین( ،)1381نامورنامه ،دربارة فردوسی و شاهنامه ،تههران،
انتشارات سخن.
 -8صفا ،ذبیح اهلل( ،)1389حماسهسرایی در ایران ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 -9فردوسی ،ابوالقاسم( ،)1393شاهنامة فردوسهی(بر اسها

چهاپ مسهکو) ،بهه

کوشش سعید حمیدیان ،چاپ سیزدهم ،تهران ،نشر قطره.
 -10هههههههههههههههههههه( ،)1386شاهنامه به کوشش جالل خالقی مطلهق ،دفتهر
ششم با همکاری محمود امیدساًر و دفتر هفتم با همکاری ابوالفضهل خطیبهی ،تههران،
مرکز دائرةالمعارظ بزرک اسالمی.
 -11قزوینی ،محمّد( ،)1332بیست مقالة قزوینی به کوشش عبّا

اقبال آشهتیانی،

جلد دوم ،تهران ،چاپخانة مجلس شورای ملی.
 -12کزّازی ،میر جاللالدّین( ،)1383نامهة باسهتان :ویهرایش و گهزارش شهاهنامة
فردوسی ،ج  ،1چاپ دوم ،تهران ،نشر سمت.
 -13محجوب ،محمّهدجعفر( ،)1387آفهرین فردوسی(سهی قصّهه از داسهتانههای
شاهنامه) ،تهران ،انتشارات مروارید.
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 -14مینوی ،مجتبی( ،)1369داسهتان رسهتم و سههراب از شهاهنامة فردوسهی ،بها
تجدید نظر در تصحیح و توضیح متن و مقابلة با نسهخة فلهورانس ،بهه کوشهش مههدی
قریب و مهدی مداینی ،چاپ دوم ،تهران ،مؤسّسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 -15ههههههههههههههههه( ،)1372فردوسی و شعر او ،چاپ دوم ،تههران ،انتشهارات
کتابفروشی خیّام.
 -16نولدکه ،تئودور( ،)1369حماسة ملّهی ایهران ،ترجمهة بهزرک علهوی ،چهاپ
چهارم ،تهران ،نشر جامی و مرکز نشر سپهر.
ب)مقاًت:
 -1آیدنلو ،سجّاد(« ،)1383تهأمّلی دربهارة منهابع و شهیوة کهار فردوسهی» ،نشهریة
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،شمارة ،192صص.85-148
 -2امیدساًر ،محمود(« ،)1381سه کتاب دربارة فردوسی و شاهنامه(ایرانشناسهی
در غرب)» ،جستارهای شاهنامه شناسی و مباح

ادبی ،تهران ،بنیهاد موقوفهات محمهود

افشار ،صص.۱۸۹-۲۱۰
« ،)1381(___________ -3هفت خانِ رستم ،بیژن و منیهژه و نکهاتی دربهارة
منابع و شعر فردوسهی» ،جسهتارهای شهاهنامه شناسهی و مباحه

ادبهی ،تههران ،بنیهاد

موقوفات محمود افشار ،صص.۵۴۰-۵۴۷
« ،)1381(___________ -4راز رویین تنهی اسهفندیار» ،جسهتارهای شهاهنامه
شناسی و مباح

ادبی» ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افشار ،صص.۲۵۴-۲۸۱

 -5حسن آبادی ،محمود(« ،)1394شفاهی یا کتبهی؟ بررسهی نظریّهات مربهوط بهه
سرچشمة شاهنامه» ،جستارهای ادبی ،شمارة ،188صص.15-48
 -6خالقی مطلق ،جالل(« ،)1386از شاهنامه تا خداینامه» ،نامة ایران باسهتان ،سهال
هفتم ،شمارة اوّل و دوم ،صص.3-119
 -7خالقی مطلق ،جالل(« ،)1377در پیرامون منابع فردوسی» ،ایران شناسهی ،سهال
دهم ،شمارة ،3صص.512-539
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 -8ههههههههههههههههههه(« ،)1379نگاهی به هزار بیت دقیقی و سنجشی با سهخن
فردوسی( ،»)3ایرانشناسی ،شمارة ،45صص.58-81
 -9خطیبی ،ابوالفضل(« ،)1381یکی نامه بود از گه باستان (جسهتاری در شهناخت
منبع شاهنامة فردوسی)» ،نامة فرهنگستان ،شمارة ،19صص.54-73
 -10ههههههههههههههههه(« ،)1383انتخاب اقدم یا تهرجیح اصهح؟( ،»)2نامهة ایهران
باستان ،سال چهارم ،بهار و تابستان ،شمارة ،1صص.23-57
 -11دیهویس ،دیهک(« ،)1377مسهئلة منههابع فردوسهی» ،ترجمهة سههعید هنرمنههد،
ایرانشناسی ،سال دهم ،شمارة ،1صص.92-110
 -12رضازاده ملک ،رحیم(« ،)1383دیباچة شهاهنامة ابومنصهوری ،نامهة انجمهن»،
شمارة ،13صص.121 -166
 -13رواقی ،علی(« ،)1392شاهنامة فردوسی ،دسهتنهویس فلهورانس» ،مجموعهه
مقاًت همایش ههزارة شهاهنامه ،بهه کوشهش محمّهدجعفر یهاحقّی ،تههران ،انتشهارات
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،صص.۲۷۴-۲۸۶
 -14متینی ،جالل(« ،)1377دربارة مسئلة منابع فردوسی» ،ایرانشناسی ،سال دههم،
شمارة ،2صص.401-430
 -15نحوی ،اکبر(« ،)1384نگاهی به روشهای ارجا به منابع در شهاهنامه» ،نامهة
فرهنگستان ،شمارة ،28صص.32-64
 -16وفایی ،محمّدافشین(« ،)1390عیهبجویهان بیشهتر گهم کهرده راه(نقهدی بهر
فرهنگ شاهنامة دکتر علی رواقی)» ،بخارا ،شمارة ،85صص.693-737

