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 چکیده:
از  یا هاند. عّد را مطرح کرده یدر نظم شاهنامه، نظرات گوناگون یفردوس مآخذ ای مأخذ ةپژوهشگران دربار

 یرا منبع فردوس یابومنصور ةتنها شاهنام یبهره برده است؛ افراد یو شفاه یاز منابع کتب یآنها برآنند که فردوس

و اشاره به دهقان و موبدان  کنند یقلمداد م تهگذش یو شفاه یالت نّقرا وارث سّن یفردوس یا هو عّد دانند یم

برد  ینکته پ نیبه ا توان یت در شاهنامه، م. با دّقدانند یگروه م نیبا ا یارتباط فردوس ةنشاندر شاهنامه را  یزرتشت

شاهنامه که در اصل  یاست اّما راو یفردوس شّک یاند. شاعر شاهنامه ب متفاوت شخصّیتو شاعر دو  یکه راو

است که اهل شهر  یا ساله ستیبوده، دهقان صد و ب یابومنصور ةشاهنام یعنی یفردوس مأخذ یها انداست یراو

ما  یبرا یفردوس مأخذ یها یژگیو شاعر در شاهنامه، و یسخنان راو زیبهرام نام دارد. با درک تما و چاچ بوده

 ،یکه فردوس یبوده است، کتاب بکتا کیتنها  یفردوس مأخذ بیانگر آن است کهکه  ییها یژگیو شود، یآشکار م

امر سبب شده واژگان  نیو هم ردیکار گ دهقان، به تیحفظ روا یواژگان آن را برا یحّت دانسته ید مخود را متعّه

 .ابدیبه شاهنامه راه  یاندک یتاز
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 مقدّمه

انجام گرفتهه   یفراوان یها پژوهش یفردوس ةشاهنام یاحتمال مآخذ ای مأخذ ةدربار

موضهو  اختصها     نیه از کتاب خود را بهه ا  یفصل ایمقاله  ،یاریپژوهان بس و شاهنامه

امر سبب  نیموجود است و هم یشواهد و مدارک اندک نهیزم نیدر ا متأسفانهاند اّما  داده

و گهاه سهخنان    ابنهد یدست  یمو مسّل یقطع جیبه نتا اننداز پژهشگران نتو یاریشده بس

قهان را از ورود بهه   محّق کوب نیزّر نیرهگذر عبدالحس نیاند. از ا را ارائه کرده ینادرست

ها بحه    که بعد از سال زیاز سه چ دیبا اریق هوشمحّق: »دیگو یو م دارد یبازم مسأله نیا

امهده اسهت صهرظ نظهر کنهد و      یبه دسهت ن  یاز بح  در آن حاصل دیجز تشّتت و ترد

 نینوشت. از ا دینوشت نخواهد دانست که چه با دیکه محّقق اگر نداند چه با نجاستیا

 ایه بح  در باب مأخذ » گرید ةلئ، مس«آغاز و انجام شاهنامه است خیتار» یکیسه بح  

 یو ارمنه  یها از هند حماسه ریها و سا شاهنامه نیب ةسیمقا»و سوم « مآخذ شاهنامه است

وجوه قواعد و اصول مشترک حاکم بر  ریدر تقر یو سع و امثال آنها یرلندیو ا یونانیو 

 نیهمه  ی( هر چند خود در ادامهه بهه بررسه   55-56صص، 1381 کوب، نی)زّر.«نو  نیا

 اطیه مهوارد بها احت   نگونهیپژوهندگان در ا شود، یسبب م شان،یاند اّما پند ا موارد پرداخته

در نظهم شهاهنامه    یمنابع فردوس ایمنبع  ةمجمو  آنچه دربار رگام بردارند. اّما د یشتریب

مهورد را   نیو پژوهش در ا قیتحق ةاست که نشان از وسوس یشده، نظرات گوناگون انیب

 کرد: میبه سه بخش تقس یآنها را به طور کّل توان یدارد و م

از منهابع   ینام برد که معتقدند فردوس یشناسان از شاهنامه توان یبخش نخست م در

بهوده   یو شهفاه  یاز آثار کتب یبیترک ایو  یآثار کتب ایمنابع  نیه ااستفاده کرده ک یدمتعّد

 یمنبهع مکتهوب فردوسه    نیتهر  یرا اصهل  یابومنصهور  ةپژوهشهگران شهاهنام   نیاست. ا

 ،«ویاکوان د» ،«ژهیو من ژنیب»چون  ییها کتاب داستان نیباورند که در ا نیو بر ا دانند یم

ً    یو فردوسه  ه استها، ذکر نشده بود از داستان گرید یو برخ« رستم و سهراب» احتمها

از منهابع   ایه و  یشهفاه  یهها  تیه ها را از روا داستان نیاز نظم شاهنامه، ا شیپ یدر جوان

خهود   یکار طبع شعر نیبا ا وبه نظم درآورده  یابومنصور ةجز شاهنام یگریمکتوب د
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آنها را به شاهنامه منتقهل کهرده    ،یرا آزموده و پس از سرودن شاهنامه در دوران کهنسال

، 1389صهفا)  اهلل حی(، ذبه 85-86صص، 1369به نولدکه) توان یافراد م نیا ةاست. از جمل

 کهوب  نیه زّر نی، د(، عبدالحسه 1369( و )69-70صص، 1372)ینویم ی(، مجتب178 

، 1387)انیدیههحم دی(، سههع79-86صههص، 1389)یاحیههر نیدام(، محّمهه71 ، 1381)

 423صهص ، 1377)ینی(، جالل مت28 ، 1372مطلق) یجالل خالق(، 145و  114صص

 اهلل حیبهاره ذبه   نیه ( اشاره کرد. در ا60-61صص، 1387دجعفر محجوب)( و محّم425و 

 یهها  داسهتان  یاهر از بعضه الّظه  یعله  یابومنصور ةبجز شاهنام یفردوس: »سدینو یصفا م

و از آن جملهه اسهت    هاسهتفاده کهرد   ه،داشهت  یکه در آن روزگهار شههرت   زین گریمنفرد د

و  ویه و داستان رزم رسهتم بها اکهوان د    ژهیو من ژنیداستان ب ایو گرازان  ژنیداستان رزم ب

 ی( حّته 204 ، 1389)صهفا،  .«رسهتم  یهها  از رزم یداستان رسهتم و سههراب و بعضه   

و  اوشیزال و رودابهه و سه   یهها  داسهتان : »سهد ینو یو م رود یفراتر م یاحیر نیداممحّم

آنها را که ظهاهرا    یبوده و فردوس یابومنصور ةخارج از شاهنام دیسودابه و فرود هم شا

 ایه  یشهفاه  اتیه خهود از روا  یبه منبع اساسه  یاز دسترس شیپ امدهیهم ن نامگیدر خدا

مطلق  یخالق (85 ، 1389 ،یاحی)ر.«مردم گرفته و سروده است انیدر م جیمکتوب را

 یهها  تیه اّمها اسهتفاده از روا   کنهد  یرد نمه  یرا در کار فردوس ید مآخذ کتبهر چند تعّد

بار حهد  زده بهودم کهه     کیبنده خود در گذشته : »دیگو یو م داند یرا مردود م یشفاه

کهه   کهنم  یاکنون گمهان نمه   یبوده باشد. ول یشفاه اریمأخذ داستان رستم و اسفند دیشا

نظهر کهه در    نیه ه فقه  از ا داشهته اسهت. نه    یهم مأخذ شفاه اهنامهداستان ش کی یحّت

 نیه بلکهه بهه گمهان ا    سهت، ین یحدس نیچن یبرا یقاطع لیدل کی یسراسر شاهنامه حّت

، 1377مطلههق،  ی)خههالق.«دانسههت یرا فاقههد اعتبههار مهه یمآخههذ شههفاه یفردوسهه ریههحق

و  ژنیب تانمطلق نظم داس یخالق ،ی(. اّما گذشته از منابع و مآخذ فردوس513-514صص

ههه .،،   360تها   350 یهها  و آن را به سال دهد یشاعر نسبت م یرا به دوران جوان ژهیمن

از  یکه فردوس ییها در داستان زی( اسکندر ن70 ، 1379مطلق،  ی)خالق.داند یمربوط م

در  ینهدارد وله   یمنفهور  ةچهر رانیبر ا یرگیاست و با چ انیرانیاز نژاد ا کند یم انیاو ب
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سهبب شهده کهه     یدوگهانگ  نی. اشود یم ادیاز او  یبه بد یپادشاهان ساسان یها داستان

را مسهتقل   یفردوس ة(، مآخذ اسکندرنام66 ، 1372) ینوی( و م86 ، 1369نولدکه)

 گهر یاز مآخهذ د  زیه را ن« بهرام گهور »نولدکه داستان  یبدانند، حّت یابومنصور ةاز شاهنام

سهخنان   نیه ا (86 ، 1369)نولدکه، .داند یم یابومنصور ةو شاهنام نامهیاز خدا یجدا

بهه   توّجهه بها  : »سدیقانه بنوروشن و محّق یلیدل ةبدون ارائ انیدیحم دیسبب شده که سع

 ستیبا یحاضر و آماده که تنها م ینه با کتاب یفردوس ،یو شفاه ی  منابع کتبتعّدد و تنّو

جا و نیو از ا رقعه قعهرتّکه و  مواجه بوده که تّکه ییها بلکه با داستان ،شود دهیبه نظم کش

و  قیه دق نیو تدو یو سپس خودش با طّراح آورده یقلم و آن دهان فراهم م نیآنجا و ا

 ان،یدیه )حم.«آورده اسهت  دیه اسهتوار پد  یمرتب  و منسجم را بها سهاختار   یمناسب اثر

 ،یفردوسه  یمعتقد است که منبع اصل زی( ن114 ، 1383)دنلویاد آ( سّج114 ، 1387

 یمأخهذ کهار فردوسه    گانهی توان یشاهنامه را نم نیاّما ا ؛بوده است ینصورابوم ةشاهنام

 ةاز سهرودن شهاهنام   شیپه  یفردوسه  ،یو متنه  یعقله  نیبه قرا توّجهقلمداد کرد بلکه با 

( 402 ایهه 400-384دوم) نیدر زمههان تههدو  یهههه.،( و حّتهه  384-370)یابومنصههور

کار گنجانهده اسهت. اّمها از     یلسروده و در چهارچوب اص گریرا از منابع د ییها داستان

در نظهم شهاهنامه، پهژوهش محمهود      یمنابع و مآخذ فردوس ةنیها در زم پژوهش نیآخر

مربهوط بهه    اتیه نظر یبررس ؟یکتب ای یشفاه»با عنوان  یا است که در مقاله یآباد حسن

در  یمنهابع فردوسه   ای منبع ةپژوهشگران دربار اتّینظر یبند به طبقه« شاهنامه ةسرچشم

 انیه ب یپژوهشگران را بهه صهورت انتقهاد    نینظم شاهنامه پرداخته و در سه بخش نظر ا

خهههود بهههه نظهههر  ة( در مقالههه28-37صهههص، 1394، یآبهههاد حسهههن)کهههرده اسهههت.

بهه   توّجهه نکتهه را بها    نیه و ا کند یاشاره م یمنابع فردوس ةدربار (yamamoto)اماموتوی

و  یشهفاه  سّنتاز هر دو  یفردوس یریگ که امکان بهره کند یم انیپژوهشگر ب نیسخن ا

اسهت کهه ظهاهرا  بهه صهورت       یمکتهوب  ةشاهنامه، حماس یعنی ؛وجود داشته است یکتب

 یشهفاه  ةبه جنب اماموتویقرار گرفته است، هر چند  یت شفاهسّن ریتحت تأث میرمستقیغ
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 ةمقاله  یانتهها  ( در39-40صهص ، 1394 ،یآبهاد  حسن)دارد.  توّجه شتریب یمنابع فردوس

 .دهد یم یکتب یرأ و یمنبع شفاه یعنیهر دو منبع  زا یفردوس ةخود، به استفاد

قهرار   یبه یو ابوالفضل خط دساًریچون محمود ام یشناسان م، شاهنامهبخش دو در

در نظم شاهنامه نه تنهها از منهابع    یفردوس ن،یبه شواهد و قرا توّجهدارند که معتقدند با 

بههره   یابومنصهور  ةو آن ههم شهاهنام   یمنبع کتب کیاستفاده نکرده بلکه تنها از  یشفاه

کهه در   دارم یاظههار مه   حا یصر نجایبنده در ا: »دیگو یباره م نیدر ا دساًریبرده است. ام

 ةشهاهنام  یعنه ی ،یصه مشّخ ِیوجهود نهدارد کهه از منبهع کتبه      یتیسرتاسِر شاهنامه حکها 

 دیه بع اریحال بنده بس ّیا یعل( »139 ، 1381 دساًر،یام«).اخذ نشده باشد ،یابومنصور

در کتهاب خهود    یابومنصهور  ةماز شهاهنا  ریه به غ یاز منبع یداستان یکه فردوس داند یم

مشهابه بها    ینظهر  زین یبی( ابوالفضل خط194-201صص، 1381 دساًر،یام«).آورده باشد

مفقهود   ةشاهنام یفق  از رو ،یبه احتمال قو ،یفردوس ةشاهنام: »دیگو یدارد و م شانیا

دهقانهان از   ةژیه و اتیه بر اسا  روا زیمنثور ن ةشاهنام نیبه نظم درآمده و ا یابومنصور

 (.73 ، 1381 ،یبی)خط.«مدّون شده است رانیا یمّل خیتار

( Olgam.Davidson)دسهن یویُالگها د  ،یپژوههان غربه   م، نظر شاهنامهبخش سو در

( قهرار دارد  92-110صص، 1377)(Dick.Davis)سیوید کی( و د10-11صص، 1387)

 یشهفاه  اتیه از آنهها روا  یبرخه  یکه حّت یاز منابع و مآخذ شفاه یکه معتقدند، فردوس

 لمنیمه  یکهاربرد  فیه بهه تعر  توّجهه بها   دسهن یویمنظوم بوده، اسهتفاده کهرده اسهت. د   

 نیاسههت و همچنهه یشهفاه  یههها از فرمههول کههه اسها  سههروده  (Milman.Parry)یپهر 

را بهر   یفردوس ةشاهنام یشعر انیب نه،یزم نیدر ا (Albert.B.Lord)آلبرت ُلرد قاتیتحق

شهاعرانه بهه    یشهفاه  یهها  تیه از روا یا رهیه زنج قیه کهه از طر  داند یم ییها فرمول ادیبن

مکتهوب آن را کهه    ةمکتهوب و ترجمه   یپهلو ةنامیاست. او وجود خدا دهیرس یفردوس

 مشههور اسهت، ردّ   یابومنصهور  ةانجام گرفته و به کتاب شهاهنام  یموبدان زرتشت توّس 

 یبهاره، بهرا   نیه را در ا ینید قزوو محّم زاده یچون حسن تق یقانو پژوهش محّق کند یم

تمهام   تیه . در نهاداند یخود م خیاثبات تار یبرا یاز وجود مدرک انیرانیخاطر ا نانیاطم
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کند کهه ماننهد شهاعران     یفمعّر یشفاه یرا شاعر یآن است که فردوس دسنیویتالش د

آنهها   ةهمه  یریاز خود و با فراگ شیپ ةشاعران یها تسّن ةبه هم توّجهباستان، با  یشفاه

 نیدر ا یخود دارد و معتقد است فردوس شاهنامه به سبک و روش خاّ  ةدر ارائ یسع

آورده، بههره   هنامهکه نام آنها را در شها  یگرید ندگانیو گو یاًن زرتشتراه از کمک نّق

 شیبها که   یرا شهاعر  «یقه یدق» یحّته  دسهن یوی( د211 ، 1387 دسن،یوی)د.برده است

 ةنامه تالش کهرده، حاصهل و مجموعه    با اشاره به گشتاسپ یکه فردوس داند یم یزرتشت

او  (31 ، 1387 ودسهن، ی)د.کنهد  یرا در شاهنامه گهردآور  انیزرتشت یشعر یها تسّن

 یتخهود سهنّ   یدر جها  یفردوسه  یت شعرسّن: »سدینو یم یفردوس یت شعرسّن ةدربار

 رشیه زنهده در دوران پهس از تحر   یا یت شهفاه او به عنوان سّن ةبود، و شاهنام یشفاه

کهه   یا خود را با جامعه وستهیبود که پ ابندهیرشد یا رسانه یمانده بود. شعر فردوس یباق

 (39 ، 1387 دسن،یوی)د.«داد یوفق م شد، یآن نوشته و بازنوشته م یبرا

سهرودن   ةمنطبهق کهردن نحهو    یدر کتاب خهود بهرا   دسنیویکه د یکوشش ةهم با

 ةاو دربهار  یریگ جهیو آلبرت لرد دارد، نت یپر لمنیم اتّیبا آراء و نظر یفردوس ةشاهنام

مطالهب   انیه . او در پاسهت یبرخهوردار ن  یمنطقه  یچندان از استدًل یشاهنامه در موارد

 ةاعتبهار شهاهنام   ت،یه کهه در نها  رمیه گ یجهه مه  ینت نیچن ن،یبنابرا: »دیگو یم نیخود چن

موبهدان و دهقانهان اجهرا     توّسه  کهه   یا بهه گونهه   ،است یالت نّقبر سّن یمبتن یفردوس

کههن   ةکهه او شهاهنام   یفردوسه  یعااّد نی. او در شاهنامه بدان اشاره شده است شده یم 

و در  نیله و اّو نیربهه بهته  -کرده  لیمنظوم تبد ةرا گرفته و آن را به شاهنام یمنثور پهلو

آن را آموخته بهود،   که او خود فوت و فّن یالبر سنن نّق هیبدون تک -تنها شاهنامه جهینت

 منظهوم از سهرودن   یاز زمان، نه فق  شکل یا نبود. مفهوم کتاب، مانند عصاره ریپذ امکان

مطلهوب   یالنّقه تمام سنن  ةاجرا در خود دارد، بلکه در کل عصاره و مجموع نیدر ح را

 یدارد و ههم نمهاد   ینه یکتاب هم مصهدا، ع  نیگونه، ا نیاست. بد یبعد فردوس وقبل 

داده  یدر خهود جها   گهردد  یرا که اجهرا مه   یا شاعرانه اتیاست که اعتبار و اصالت روا

 (60  ،1378 دسن،یوی)د.«است
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موبهد و   یهها  آوردن واژه دسهن، یویموضو  اشهاره کهرد کهه د    نیبه ا دیبا نخست

روش سهرودن اشهعار    یکهه فردوسه   داند یم یدهقان را در شاهنامه نشان از وجود افراد

را بهه   یت شهفاه افراد سّن نیرا از آنها آموخته است و ا یالروش نّق یخود و به طور کّل

موبد و دهقان، بهدان   یها شاهنامه واژه ةشاعران انیدر ب: » سدینو یاند. او م او منتقل کرده

انهد...   کهار رفتهه   معنها بهه   کیه ها هستند، به  تسّن دّیال و مؤنّق یجهت که هر دو به معنا

آنهان   اتیه اسهت و روا  یبا شعر شهفاه  برابر یدهقان و موبد درنظر فردوس بیترت نیبد

و  45صهص ، 1387 دسن،یوی)د.«کند یال اخذ و بازگو منّق کی ةویش به یاست که فردوس

47) 

انهد   نکهرده  یتوّجهاند و گاه اصال   کرده توّجهپژوهان بدان کمتر  که شاهنامه یا نکته

خهود را   ةفه یاسهت کهه وظ   یبلکه او شهاعر  ست،یشاهنامه ن یراو یآن است که فردوس

صهفا در کتهاب    اهلل حیچون ذبه  ی. هر چند افرادداند یم یگریفرد د تیمنظوم کردن روا

بهه   ینگهاه » ةدر مقال ی( و اکبر نحو74-88صص، 1389)صفا، «رانیدر ا ییسرا حماسه»

 نیه بهه ا  ی( تا حدود32-64صص، 1384 ،ینحو«)ارجا  به منابع در شاهنامه یها روش

در همهة شهاهنامه در نظهر     یاصهل کّله   کیه اند اّمها آن را بهه صهورت     نکته اشاره کرده

و شهاعر در   یمتهرجم، راو  زیپژوهش کوشش شده با نشان دادن تمها  نیاند. در ا نگرفته

و واژگان به کار رفتهه   یراو تیبه روا توّجهبا  یاز منبع فردوس ییها یژگیشاهنامه، به و

شهاهنامه   یپرسش را مطهرح کهرد کهه راو    نیا دیبا حیتوض نیاو، اشاره شود. با ا توّس 

 یآنها را بهه نظهم درآورده، چهه کسه     یکه فردوس یمنبع فردوس یها داستان یراو یعنی

 بوده است؟  

 

  یفردوس ةو شاعر در شاهنام یگزارنده، راو تفاوت

داشهته کهه    ی، دوسهت مهربهان  خهود  شاهنامه آورده که در شهر یدر ابتدا یفردوس

خهود   یبهرا  یهی آن، نزد بزرگان آبرو دنیتا با به نظم کش کند یاو فراهم م یرا برا یکتاب
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بهه   دانسهته  یمه  کیه را ن یدوست مهربان، سخن گفتن پهلوان نیا ةو او که به گفت دیبجو

 :شود یمنظوم کردن آن مشغول م

 پوست بود کی هکه با من ب یتو گفت              مهربان دوست بود یکی شهرم هب

 وههت یپا یمههه دیگرا یکهههین به               تو یرا نیگفت خوب آمد ا مرا

 یوهنغن گرههههتو آرم م شهههیپ به              یپهلو ةههنام نهههیمن ا تهههنبش

 تهههس تههین پهلوانهههگفت سخن              هست تهیزبان و جوان ادهههگش

 یان آبروههزد مهههن یوهههج نیبد             یروان بازگوهخس ةنام نههیا شو

 (156-160ب، 23 ، 1، ج1393 ،ی)فردوس  

 ةکتهاب بهه احتمهال فهراوان، شهاهنام      نینشان داد که ا ینیشادروان قزو قاتیتحق

، 1332 ،ینه ی)قزو.نمانهده اسهت   یاز آن بر جها  یا مهبوده که امروز جز مقّد یابومنصور

چههار   توّسه  زا، حاکم تو  کتاب به دستور ابومنصور عبدالّر نی( ا22-26صص، 2ج

و  نیههه. ، تهدو   346در سهال   د،مختلف به تو  فراخوانده شهدن  یموبد که از شهرها

 ةمه وجود داشهت کهه در مقدّ   زین یفرد پنجم اریبه احتمال بس انیم نیشد. اّما در ا میتنظ

 یاست که منبهع فردوسه   یفرد کس نیاز او برده نشده است. ا ینام ،یابومنصور ةشاهنام

 یجها  یدر جها  یشده و فردوسه  تیاو روا توّس  یابومنصور ةشاهنام یها داستان یعنی

اسهت کهه    یا دهقان سهالخورده فرد،  نیا یفردوس ة. طبق گفتکند یبه او اشاره م اهنامهش

شده، اهل شهر چاچ است و بهرام نام دارد. ما اشاره  یسال از عمرش سپر ستیصد و ب

 :ریز اتیاز جمله در اب م،یکن یمختلف شاهنامه مشاهده م یها دهقان را در بخش نیبه ا

 یکه بگذشت سال از برش چار س   یپارس ةدههههنیگفت گو نیچن

 (766ب، 97 ، 8، ج1393 ،ی)فردوس       

 یکه بگذاشت با کام دل چار س              ین دل پارسههگفت روش نهیچن

 (3686، ب230 ، 9جهمو، )                        

 بازگرد انهیگاه اشکان یوههس                فرتوت مرد دههنیسرا یا کنون

 تانهآرد از باس ادی دههنیگو که                راستان ةدر آن نامهگفت ان چه
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 را نبد تخت عاج یپس کس کزان              اچهگفت داننده دهقان چ نیچن

 (46-49، ب115 ، 7جهمو، )                       

 «یسهخنگو »چون  ییها او را با صفت یفردوس دید میدهقان کهنسال که خواه نیا

(، 5، ب28 ، 1ج«)باسهههتان ةنامههه ةپژوهنهههد»(، 1، ب28 ، 1، ج1393 ،ی)فردوسههه

، 6)ج«ریههپ دهیههجهاند»(، 14، ب9 ، 4)ج«ایههگو»(، 19، ب7 ، 3)ج«مههرد ندهیسههرا»

، 7)ج«یپهلههو ةنههدیوگ»(، 30-3ب، 759 ، 6ج«)پههژوه دانههش ریههپ»(، 24، ب167 

، 8)ج«یپارسه  ةنهد ی(، گو46، ب115 ، 7ج«)مهرد  فرتهوت  ندهیسرا»»(، 103، ب12 

، ب 303 ، 8ج«)آموزگههههار»(، 1566، ب147 ، 8)ج«نههههدهیگو»(، 766، ب97 

، ب 210 ، 9ج«)مرد کههن  داریب»(، 4287، ب304 ، 8)ج«روان مرد روشن»(، 4268

 ایه سخنان  ،به احتمال فراوان خواند، ی( م3518، ب220 ، 9)ج«یگو داستان»( و 3369

و آنهها را از زبهان    دهیشن یرا از موبدان م نامهیخدا یها داستان ةترجم مییبهتر است بگو

اسهت. در سراسهر    کهرده  یم تیروا یابومنصور ةشکل ممکن در شاهنام نیخود به بهتر

را از  تانداسه  دیه گو یآنجها کهه مه    یحضور او مشهود است و فردوس ،یفردوس ةشاهنام

 ،( را بهه نظهم درآورده  یدر اصل سهخنان دهقهان )راو   کند یو نقل م دهیزبان موبدان شن

 تیه و روا دهیشن یداستان را از موبدان زرتشت ةترجم دیگو یت که مدهقان اس نیا یعنی

 یفردوسه  یقهالب  راتیه تعب: »دیه گو یمه  یبیباره ابوالفضل خط نی. در اینه فردوس کند یم

اسهت کهه در آن،    یابومنصهور  ةآن( مهأخوذ از منبهع او شهاهنام    زو جه « گفتار دهقان)»

اشاره شده باشهد نهه آنکهه     راتیتعب نید به ادر مواضع متعّد دیمه، باهمچنان که در مقّد

« گفتار دهقان»آنکه عبارت  ژهیباشد. بو دهیشن یخود را از دهقان اتیروا یشاعر به راست

 (62 ، 1381 ،یبی)خط.«شده است ارتکر یفردوس ةمه بارها در شاهناممذکور در مقّد

 یزبهان بهرا   کیه کهه آمهوختن    داننهد  یآشنا هستند، م یمترجم ةشیکه با پ یکسان

 ،یشهرط ًزم ترجمهه اسهت اّمها شهرط کهاف       گهر یبه زبان د یکتاب از زبان کیبرگردان 

انطبا، را با  نیشتریاست که ب یعبارات و جمالت قیمتن با کاربرد دق کیدرست  تیروا

شهکل ممکهن بهه خواننهده منتقهل       نیبه بهتر ار میداشته باشند و بتوانند مفاه یمتن اصل
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را ترجمهه   یمنهد شهده، موبهدان، کتهاب     از آن بههره  یسه که فردو یکنند. در منبع و مأخذ

متهرجم زبردسهت انجهام گرفتهه      کیکار  نگونهیکرده و ا تیاند و دهقان آن را روا کرده

 اهدهمشه  ومرثیه )دهقهان چهاچ( را در آغهاز داسهتان ک     یراو نیاست. در ابتدا حضور ا

 داستان شاهنامه: نینخست یعنی میکن یم

 که جست... یتیبه گ یکه نام بزرگ نخست دیدهقان چه گو یسخنگو

 انههد داستههوانان زنهههههاز پهل که       انهههاستههب هههةامهن ةدهههژوهنههپ

 اههههود شهههآورد و او ب رثههومیک        تخت و کاله نههییگفت کآ نیچن

 (5-6و  1ب، 28 ، 1، ج1393 ،ی)فردوس  

 ةنامه  ةپژوهنهد »و  «یگهو  دهقهان سهخن  »فرد مورد نظهر را   اتیاب نیدر ا یفردوس

. ممکن است گفته شهود  شود یاو آغاز م تیبه روا ومرثیکه داستان ک خواند یم« باستان

اسهت کهه نامشهان در شهاهنامه آمهده اّمها        یتاز همان موبدان زرتشه  یکیدهقان  نیکه ا

 یسخن از دهقان است وله  یی. در جاکند یماستدًل را رد  نیوجود دارد که ا یشواهد

تا دهقهان   دیگو یدهقان م یکه داستان را او برا دیآ یم انیبه م یبالفاصله سخن از موبد

دو  نیه بهه وجهود ا   یدر شهاهنامه بهه روشهن    یکند و فردوسه  تیآن را به زبان خود روا

 :میخوان یم« رستم و سهراب»داستان  یاشاره کرده است، از جمله در ابتدا شخصّیت

 تانهباس ههةاز گفت دمهههونیبپ  داستان یههکیان هگفتار دهق ز

 روز از بامداد... یکیرستم  که            ادیگونه برداشت  نیموبد بر ز

 (15-16ب، 170 ، 2)ج                         

داستان  ةدهند وندیپ ایداستان(، شاعر  یحضور دهقان )راو میتوان یم اتیاب نیا در

ً  داسهتان را از    میداسهتان( را مشهاهده کنه    ةموبهد )گزارنهد  ( و ی)فردوس . موبهد احتمها

و  خوانهده  یدهقهان مه   یو سهپس آن را بهرا   کهرده  یترجمه م یبه فارس یپهلو ةنامیخدا

ها بعد  است. سال کرده یم تیروا یابومنصور مةشاهناخود در  ةویدهقان داستان را به ش

 تیه موبهد و روا  ةبه ترجم توّجهکتاب، هر داستان را با  نیبا به دست آوردن ا یفردوس
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مشابه با داستان رسهتم   یمورد زین «اوشیس»داستان  یدهقان، منظوم کرده است. در ابتدا

 :مینیب یو سهراب م

 مرد دههنیسرا دههیر تا چه گوههنگ           ردههون بازگهان کنهدهق ارهههگفت هب

 که برخاست بانگ خرو  بدانگه          روز طو  کیگفت موبد که  نیچن

 (19-20ب، 7 ، 3)ج                          

از سهرودن   شیپه  یبلکه فردوسه  ستند،ین گریکدیدهقان و موبد، مترادظ  نجایا در

و از پنجهاه و   داند ینظم شاهنامه را نو شدن سخنان کهن م یا مهدر مقّد اوش،یداستان س

دهقهان   تیبه روا دیآوردن داستان جد یو سپس برا دیگو یخود سخن م یهشت سالگ

که دهقان از زبان موبد، داسهتان را از   خواند یم یابومنصور ةدر شاهنام یعنی گردد یبازم

گفتهار   هنخست )به  تیمعناست که ب نیبد نیبرخاستن طو  در صبح آغاز کرده است. ا

گفهت موبهد    نیوم )چنه د تیشده است و ب انیب یدهقان کنون بازگرد...( از زبان فردوس

دهقهان و   زا «اریرسهتم و اسهفند  »روز طو ...( از زبان دهقان چاچ. در داسهتان   کیکه 

 :شود یم ادیخوانده شده، « بلبل»که به استعاره  یموبد

 باستان ةواند از گفتههکه برخ  داستان یکی دمیبلبل شن ز

 (1، ب217 ، 6)ج                             

بلبهل و موبهدان    انیه م یارتباط ،یاز آثار ادب پارس یدر برخ میدان یکه م همانطور

از : »سهد ینو یندوشهن مه   یارتباط، اسهالم  نیا ةوجود دارد. دربار یو زبان پهلو یزرتشت

شهده اسهت، از    ادیه  گهر ید یهم در شاهنامه و هم در جاهها  ،یارتباط بلبل با زبان پهلو

غهزل   نیه با گهل زرد... و در ا  یزبان پهلوام: بلبل به ّیمنسوب به خ یرباع نیجمله در ا

شهده   تصهّور جهت  نیاز ا اینسبت گو نی... ایحافظ: بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلو

زنهد را   ،یزرتشهت  ونّیکه روحان دانستند یم یا وهیاست که خواندن بلبل را به آهنگ و ش

بلبهل را زنهدواظ    ریه نظ یزآوا سبب مرغ خهوش  نیبه هم ایو باز گو اند خوانده یاز بر م

اند. گذشته از آهنگ، چه بسا کهه نهامفهوم بهودن و غرابهت در طهرز خوانهدن        لقب داده

 ی)اسهالم .«بنامنهد  «دهیشهور  ةزمزمه »موبهدان را   ِیزندخوان یموجب شده است که کسان
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که داستان را از موبهد   ستین یفردوس نیا زین نجایدر ا (235-236صص، 1390ندوشن، 

رسهتم و  »دهقان است که داسهتان   یعنیداستان  یاصل یبلکه راو ندک یم انیو ب شنود یم

( خوانهده و ترجمهه کهرده، در    نامهه ی)خدا یاز کتاب زیرا از موبد )بلبل( که او ن «اریاسفند

بهه نظهم    نها  یسخن دهقان را ع زین نجایدر ا ی. فردوسکند یم تیروا یابومنصور ةشاهنام

 درآورده است.

انهد و نهام آنهها در     بهوده  یپهلو ةنامیکه مترجم خدا یبه نام موبدان زین یموارد در

 نیه ه در او البّته  شهود  یاست، اشاره مه  ذکر شده یابومنصور ةمانده از شاهنام زبا ةممقّد

دهقان است کهه بهه    نیا رایز کند؛ یموبدان اشاره م نیاز زبان دهقان به ا یموارد فردوس

و  دهیشهن  یدر ارتبهاط بهوده و داسهتان را از آنهها مه      یموبدان زرتشت نیبا ا میطور مستق

او را بهه   یهها  موارد با خواندن سخنان دهقان در منبع خود، تنهها گفتهه   نیدر ا یفردوس

 :میخوان یم« طلخند و گو»داستان  یاست. به عنوان مثال در ابتدا دهینظم کش

 اردلهیو بس یاهدان رههیپ یکه ا         داردلیب یگفت شاهو نیچن

 ریادگیسخن  نیا ریپ یشاهو ز            ریزویه و تهههمرد فرزان اههیا

 (2811-2812ب، 217 ، 8)ج                

از  یربهوده کهه بهه فرمهان ابومنصهورالمعمّ      یاز موبدان زرتشت یکی «یشاهو» نیا

 ةشهاهنام  ةمه فراخوانده شده بهود و نهام کامهل آن در مقدّ    نامهیخدا ةترجم یبرا شابورین

( 129 ، 1383ملهک،   ة)رضهازاد ،«پسر بهرام از نشابور دیخورش یشاهو» ،یابومنصور

داشهته نهام    اریکه در اخت ییها سینو به دست توّجهبا  ینید قزوه محّمذکر شده است. البّت

( آورده است که بهه  35 ، 1332 ،ینیقزو«)پسر بهرام از نشابور دیخورش یماهو»او را 

 م،ینه یب یم تیدو ب نیباشد. همانطور که در ا «یشاهو» ةگشت ،«یماهو» ةواژ رسد ینظر م

و  دیه گو یرا مه « طلخنهد و گهو  »)دهقان(، داسهتان   اردلیدانا و بس ری)موبد( به پ یشاهو

داسهتان گفتهه    نیه ا انیه . در پاشود یم تیخواننده روا یسپس داستان از زبان دهقان برا

 شده:
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 از باستان دمهیبشننان هم که هچ  داستان نیکنون بر من ا سرآمد

 (3336، ب247 ، 8، ج1393 ،ی)فردوس    

داسهتان را   دیه گو یاسهت کهه مه    یفردوسه  نیه ا رسهد  ینگاه نخست به نظر مه  در

: دیگو یدهقان است که م نیکه ا یرساندم در حال انیبه پا دمیهمانگونه که از باستان شن

و  دمی( خوانهد، شهن  نامهیمن از باستان )خدا ی( برایداستان را همانگونه که موبد )شاهو

 ی. در ابتدامینیب یرا م« و دمنه لهیکل»، داستان «طلخند و گو»کردم. پس از داستان  تیروا

 داستان بوده است: نیاشاره شده، که مترجم ا یگریداستان هم به موبد د نیا

 اد راز از نهفتهگه که بگشههبدان چه گفت نیکن که شادان برز نگه

 (3337، ب247 ، 8)ج                        

از  نیشهادان پسهر بهرز   »موبهد،   نیه نهام و نسهب ا   ،یابومنصور ةشاهنام ةمقّدم در

(، نوشته شده اسهت. در  35 ، 1332 ،ینیو قزو129 ، 1383رضازاده ملک، «)طو 

 یدر حهال  نیه . اکند یم تیروا نیشادان برز ةو دمنه را از گفت لهیدهقان، داستان کل نجایا

 یجمله )نگهه کهن...( کهه در ابتهدا     نیا ةندیگو کند، یم تصّوراست که خواننده در ابتدا 

دهقهان را منظهوم کهرده     ةفق  جمله  یکه فردوس یاست، در صورت یآمده، فردوس تیب

کهه  « و بهوزرجمهر  یکسهر »کردن داسهتان   تیروا یبرا زیداستان ن نیا یاست. در انتها

 :شود یم انیدهقان ب ةاز گفت ریز تیو دمنه آمده، ب لهیپس از کل

 گردان سپهره که از خاک برشد ب  کن کنون کار بوزرجمهر نگه

 (3469، ب255 ، 8جشاهنامه، )                        

از  گهر ید یکه ینهام   روان،یانوشه  یپسهر کسهر  « هرمهز  یپادشاه»داستان  یابتدا در

 ذکر شده است: نامهیموبدان و مترجمان خدا

 یر درههاز ه دههیو د دهههیپسند  یرههان ههبد مرزب ریپ یهههکی

 و شاخ الیدان و با فّر و با  سخن  ود ماخههنام او ب یا دهههیجهاند

 رمز که بنشست بر تخت دادهه ز  ادهی هب یتا چه دار شهدمیبپرس
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 ...شگاهیست بر نامور پههبنش چو  خراسان که شاه ریگفت پ نیچن

 (15-18ب، 316 ، 8)ج                       

 ریه مهاخ پ » یابومنصور ةشاهنام ةمقّدمکه نام او در  یدهقان چاچ از موبد نجایا در

شهاج پسهر   »آن را  ینه ی( آمهده و قزو 129 ، 1383)رضازاده ملک، ،«یاز هر یخراسان

کههه از داسههتان  پرسههد ی( آورده اسههت، مهه35 ، 1332 ،ینههی)قزو«یاز هههر یخراسههان

 یراو یداسهتان را بهرا   یخراسهان  ریسپس ماخ پ ؟یدار ادیبه  زیچه چ« هرمز یپادشاه»

سهخن   یطهور  یفردوسه  نکهه یا: »سهد ینو یباره نولدکه مه  نی. در اکند یم انی)دهقان(، ب

[ مهاخ ]از زبهان او   کنهد  یمه  تیه خهود حکا  تّیولئآنچه را که او به مس ییکه گو راند یم

کهه   دیه گو یفو، ندارد. شاعر اغلب چنان سخن مه  یعابا اّد یقطع است، منافات دهیشن

)نولدکهه،  .«خوانهده اسهت   یاست و حهال آنکهه در کتهاب    دهیشن یمطلب را از کس ییگو

 انیه م یتفاوت زیپژوهشگر ن نیاز آن دارد که ا تیسخن نولدکه، حکا نی( ا42 ، 1369

مطلهب را   دیگو یکه م ستین یفردوس نیا رایشاهنامه قائل نشده است؛ ز ِیشاعر و راو

داسهتان را   یخراسهان  ریه از مهاخ پ  قتها  یحق کهداستان است  یراو نیبلکه ا دهیاز ماخ شن

مطلهب را   نیا یکرده است و پس از آن فردوس تیروا یابومنصور ةو در شاهنام دهیشن

مهاِخ موبهد و    انیه م ِیگفتگو ب،یخوانده و به همان شکل و ترت یابومنصور ةدر شاهنام

تا خواننده،  کند یها، نولدکه کوشش م عبارت نیاست. با ا دهیرا به نظم کش یدهقاِن راو

به طهور   یکه فردوس دیایاو به وجود ن یبرا تصّور نیو ا نداند یرا شفاه یمنابع فردوس

 و به نظم درآورده است. دهیشاهنامه را شن یها از موبدان و دهقانان، داستان میمستق

رو نه ینشهده، از ا  یا در شاهنامه وجود دارد که در آنها به موبهد اشهاره   ییها داستان

کهه روش کهار    یدر حهال  ؛است یفردوس ،یموارد راو نگونهیدر ا کند یم تصّورخواننده 

 «اریخهوان اسهفند   هفهت »داسهتان   انیه همان روش گذشته اسهت. بهه عنهوان مثهال در پا    

 :میخوان یم

 را بخوان نینام جهانداور اه ب               نواهههفتخ ةکنون قّص سرآمد

 و تابنده ماه دیخورش خداوند                 و بد دستگاه کیاو داد بر ن که
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 نیده زههبر چرخ گردن مینهاد                   نیندد اههبپس روزیاه پههش اگر

 (847-849ب، 215 ، 6)ج                   

 ریه از زبهان خهود خطهاب بهه ام     یرا فردوسه  اتیاب نیکه ا شود یم تصّورابتدا  در

 یآخهر، فردوسه   تیه در ب رایز ست؛ین نگونهیکه ا یسروده است، در حال یمحمود غزنو

 افتنیه  انیه کهه پا  دهد یفعل نشان م نیرا به صورت جمع آورده نه مفرد. ا «مینهاد»فعِل 

دهقهان   یهها  گفتهه تنهها   یبوده و فردوسه  یگروه ایخوان به کوشش جمع  داستان هفت

بها   کاوو رزم » یدر انتها نیرا منظوم کرده است. همچن یخود و موبدان زرتشت ةدربار

 :میخوان یم« شاه هاماوران

 سرود دیکنون رزم رستم ببا  م شنودِک داستان گفتم آن نیبد

 (456، ب156 ، 2)ج                          

داسهتان را آنگونهه کهه     دیگو یاست که م یفردوس نیا شود یم تصّور زین نجایا در

دهقهان اسهت    نیکه ا یدر حال م،یرزم رستم را بسرا خواهم یکردم و حال م انیب دم،یشن

کرده و پهس از آن قصهد دارد داسهتان     تیروا ده،یکه داستان را همانگونه که از موبد شن

ه کهار  به « سهرود » ةشهود، واژ  تصهّور ممکهن اسهت    نجها یکند. در ا تیرزم رستم را روا

 یبهه معنه   نجها یدر ا« سهرودن »کهه   یسرودن شاهنامه اشاره دارد در حهال  یعنی یفردوس

دهقهان در شهاهنامه،    یهها  از صفت یکیاست. چنانکه « نقل کردن» ایو « کردن تیروا»

 :کند یاو مطابقت م ةفیصفت کامال  با وظ نیاست و ا «ندهیُسرا»

 مرد دهههنیسرا دیه گوهتا چنگر          ون بازگردهان کنههدهق تارههگف هب

 (2587، ب169 ، 3)ج                        

 رهیدار اردشهگشتاسپ وز نام ز          ریدهقان پ ندهیگفت آن سرا چه

 یهما یداراب وز رسم و را ز          یرا زههههیداران پاکههههنام وزان

 (6-7ب، 373 ، 6)ج                          
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 یآورده شهده کهه بها انهدک     یته یب ،«خسهرو یک یپادشاه»داستان  یدر ابتدا نیهمچن

راجع بهه دهقهان    زین تیب نیکه ا ینسبت داد، در حال یآن را به فردوس توان یم یتدّق یب

 است:

 انهباست ةاز گفت دههیدگر گو  داستان نیبد ایراند گو سخن

 (14، ب9 ، 4)ج                               

در  یاست و فردوسه « شاعر» یبه معن تیب نیدر ا «ایگو»که  میاست فکر کن ممکن

 یبهه معنه   تیب نیدر ا «ایگو» رایز د؛ینما یدرست نم نیاّما ا کند، یبه خود اشاره م نجایا

 «نهده یگو»که صهفت   مینیب یاز شاهنامه م یگرید اتیاست و ما در اب «ندهیگو» ای «یراو»

 :میخوان یم« مهبود با زروان»داستاِن  یاز جمله در ابتدا ست،دهقان به کار رفته ا یبرا

 ریدهقان پ دهههنیز گفتار گو  ریگ ادی یداستان بشنو نیا چو

 (1566، ب147 ، 8)ج                        

 نینچنیا داند، یم یفرتوت ةندیکه خود را سرا یفردوس «انیاشکان»داستان  یابتدا در

 :گردد یباز م یابومنصور ةدهقان در شاهنام تیاز سخن خود به روا

 ردههبازگ انههیگاه اشکان یوههس  فرتوت مرد ندهیسرا یا کنون

 انهههآرد از باست ادی دهههنیگو که  راستان ةگفت اندر آن نام چه

 را نبد تخت عاج یپس کس کزان  گفت داننده دهقان چاچ نیچن

 (46-49ب، 115 ، 7)ج                       

)دهقان(  ندهیو در انتها از زبان گو آورد یرا م یاز پادشاهان اشکان ینام برخ سپس

 :سدینو یم

 شانههخیدار تارهههجهان دهههیگو           خشانیکوتاه شد شاخ و هم ب چو

 ام دههیروان دههخس ههةامهدر ن نه           ام دهیههام نشنهز از نهج انههشیکز

 (64-65ب، 116 ، 7)ج                       

 د،یرسه  انیه بهه پا  انیاشکان یکه پادشاه ی: هنگامدیگو یآخر، دهقان م تیدو ب در

 چیو ه دهیاز موبدان( تنها نامشان را شن یکیاز آنها سخن نگفت و جهاندار ) یکس گرید



 __________________________________________________________________  
 79     حّل مسئلة منابع شاهنامه یبرا یدیشاعر: کل ،یگزارنده، راو

 

 

 زیه ن نامهیخدا یعنیخسروان  ةدر نام یمن بازگو نکرده است. حّت یبرا خشانیاز تار زیچ

کهه در  « جهاندار»صفت  ینخست، بهتر است به جا تیب درنشده است.  یا به آنها اشاره

جهالل   حیکهه در تصهح   «دهیه جهاند»پادشاهان به کار رفتهه، صهفت    یبرا شتریشاهنامه ب

بها  « باتجربهه » یبهه معنها   دهیه صهفت جهاند  رایمطلق آمده است، استفاده شود؛ ز یخالق

 دارد تا صفت جهاندار: یشتریموبد مطابقت ب یها یژگیو

 شان خیتار دهههیجهاند دهههینگو             شان خیکوتاه ُبد شاخ و هم ب چو

 ام دههیروان دههخس ههةدر نام نه             ام دهینههام نشههز از نههج راههیاز

 (82-83ب، 139 ، 6، ج1386 ،ی)فردوس  

 نیه و ا کنهد  یدهقهان اشهاره مه    تیه آشکارا به خوانهدن روا  یفردوس زین یاتیاب در

شهاهنامه را   یهها  داسهتان  ،یبها خوانهدن کتهاب    یکه فردوس دهد ینشان م یموضو  بخوب

ت و منبع او در سهرودن شهاهنامه، سهنّ    دهینشن میمستق یرا از کس چکدامیو ه سروده یم

 :دیگو یم «اوشیداستان س» یبتداآن زمان نبوده است. در ا یالو نّق یشفاه

 با راستان یتو برخوان و برگو  ان کنون داستانههگفتار دهق ز

 نههود بر سر انجمهنو ش یهم             ها ز من داستان نیگشته ا کهن

 (8-9ب، 6 ، 3، ج1393 ،ی)فردوس         

 نیه و ا کنهد  یاشاره م یبه راو تیدر سه ب یفردوس ،«ویاکوان د»داستان  یابتدا در

شهاهنامه بهر    یهها  داسهتان  گریگرفته شده که د یداستان از همان منبع نیا دهد ینشان م

 اسا  آن سروده شده است:

 از باستان... دیگو یکه دهقان هم  انهههگفته همداست نیبد ینباش

 ریباشد سخن دلپذ دونکیا گر            رههیقان پهو ز گفتار دههبشن تو

 از بامداد خسرویروز ک کی که            ادیکرد  نیدهقان چن یسخنگو

 (20-19و  16ب، 302 ، 4)ج               

اشهاره   تیه به دهقهان در سهه ب   نگونهیشاهنامه ا یها از داستان کی چیه یابتدا در

 یخیتهار  یهها  یژگه یآن از و یا اسهطوره  یهها  یژگیداستان که و نیجز در ا ،نشده است
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را ندارد، آن را  یا اسطوره میکه توان درک مفاه یا و ممکن است خواننده ردیگ یم یشیپ

دهقهان   ةبا تکهرار واژ  یفردوس یرونیاز ا ؛بداند یذهن فردوس ةدروغ بپندارد و برساخت

خود نسهروده بلکهه    یپرداز الیکه داستان را بر اسا  خ کند یم دیداستان، تأک یدر ابتدا

او سهروده شهده    تیه شهاهنامه بهه روا   گهر ید یها آورده که داستان یآن را از زبان دهقان

 است.  

 :کند یاشاره م نگونهیدهقان ا تیبه روا یفردوس زین« اسکندر»داستان  در

 یسخن بشنو نیکا دتیشگفت آ  یوهههپهل ةندیگفت گو نهیچن

 دیص یش و راههجز از دان ینکرد             دهیاه بد هند را نام کههش یکی

 (103-104ب، 12 ، 7)ج                     

 ةشهاهنام  یعنه یبهر اسها  همهان منبهع،      زیه اسهت کهه داسهتان اسهکندر ن     آشکار

 نجها یگرفته نشده اسهت. در ا  یگرید یکتب ای یسروده شده و از منابع شفاه یابومنصور

 یابومنصهور  ةکهه در شهاهنام   یا نهده یگو د،یه گو یم «یپهلو ةندیگو»به دهقان،  یفردوس

زده  شهگفت  یفردوسه  ةدر شهاهنام  آن دنیکرده کهه خواننهده بها شهن     تیرا روا یداستان

 .شود یم

نکتهه را   نیبوده است و ا« بهرام»به احتمال فراوان  یراو نیکه نام ا میآغاز گفت در

رسهتم و  »داسهتان   انیه در پا تیه ب نی. نخسهت کنهد  یدر شاهنامه، اثبات مه  تیوجود دو ب

 آمده است:« سهراب

 مکن ییاهههردگان آشنههکه با م  وسخنههکیگفت بهرام ن نیچن

 مساز یباش و درنگ دههیجیبس             دراز یماند خواه یهم دریا نه

 (1053-1054ب، 249 ،  2)ج            

که داسهتان رسهتم و سههراب را بهه      میبدان یبهرام را موبد نیآنکه ا یبه جا دیشا

که او  میکن تصّوربهار  یدتقچون محّم ای( و 60 ، 1384 ،یبرده)نحو یپهلو ةنامیخدا

و  یاصهفهان  ةهمان بهرام بن مردانشاه، موبد شهر شاپور است که کتهاب او مأخهذ حمهز   

 ی(، بهتر باشد او را همان دهقهان 83 ، 1389 ،)صفا،بوده است خیوارالّت مجمل ةسندینو
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داسهتان رسهتم و سههراب     نیو از جملهه همه   یابومنصور ةشاهنام یها که داستان میبدان

او آورده  یرا بهرا  «کوسهخن ین»صهفِت   ن،یهمه  یبهرا  یشده و فردوس تیاو روا  توّس

آمهده   «ابیبها افراسه   خسهرو یجنهگ بهزرک ک  »داستان  انیکه در پا تیب نیاست. در دوم

 :میخوان یاست، م

   زیمر اهانههگن یون سر بههکه خ         زههیرام تهبه هد بههت موبهگف نیچن

 یرا اکههته و پههجز آهس یادهمب         یجا هکه تاج تو ماند ب یخواه چو

 سر خرد باد جفت یبا مغزت ا که        گفت کن که خود تاج با سر چه نگه

 (1053-1054ب، 249 ،  2)ج            

کهه   یگفته شده و بهرامه  خسرویبه دست ک ابیپس از کشته شدن افراس اتیاب نیا

 رسهد  یبهه نظهر مه    کنهد،  یمه  انیه را ب ینخست، موبد، خطاب به او پند و اندرز تیدر ب

 نیه . اّما ازدینر نیبر زم هودهیرا ب گناهان یخون ب خواهد یاست که موبد از او م یپادشاه

کهه ماننهد    مینه یب یرا مه  یما حضور موبد نجایرا در ایدرست باشد؛ ز تواند یبرداشت، نم

ً  داستان نبرد ک گرید یها داستان او ترجمهه   توّسه   ابیبا افراسه  خسرویشاهنامه، احتما

شاهنامه که بههرام نهام دارد، پنهد و     یا به راواّم ؛سخن او با پادشاهان است یشده و رو

 میریکند. اگهر بپهذ   انیب یبومنصورا ةاندرز را در شاهنام نیتا او ا دیگو یاندرز خود را م

 نیه گفت که به احتمال فهراوان ا  دیبوده که بهرام نام داشته، با یشاهنامه، دهقان یکه راو

 یفراخوانده شده بودند، زرتشت یپهلو ةنامیخدا ةترجم یکه برا یموبدان گریفرد مانند د

 ةنامشههاه یبههودن راو یدارد. زرتشههت یاسههالم ریههغ ینههام نیهمهه یبههوده اسههت و بههرا

فهرد   نیه ا توّس مانده  یکتاب بر جا نیکه از ا یمیقد ةمقّدم دهد، ینشان م یابومنصور

بها   سهنده یاسالم اشاره شده کهه نو  امبریمه به سخن پمقّد نیدر ا راینوشته نشده است؛ ز

( و آوردن 130 ، 1383ملهک،   ۀرضهازاد «)و سهلمم  هیه الّلهه عل  یما، صهلّ  غامبریپ»گفتن 

 مسلمان بودن خود را نشان داده است. ،یببه زبان عر امبریسخن پ
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 پژوهان از اشتباهات شاهنامه یبرخ

افهراد و درک   ییداده نشهود، در شناسها   صیتشهخ  یدر خواندن شاهنامه، راو اگر

که شهاعر و   دگاهید نیشد. اکنون با ا میدچار مشکل خواه اتیاب میو مفاه یدرست معان

سهخنان آنهان را از ههم     تهوان  یانهد، مه   متفاوت شخصّیتدو  یفردوس ةدر شاهنام یراو

بها   یفردوسه  ةات مها دربهار  تصهّور از  یارینشان داد که بس ،آنها کیبازشناخت و با تفک

شده اسهت،   انیب یاز زبان فردوس رفته یاز آن بوده که گمان م یاتیبه شاهنامه و اب توّجه

با کهالم   یموضو  برخورد کرد تا کالم فردوس نیبا ا یشتریبا ظرافت ب دیکه با یدر حال

 یرهایتفسه  ههان ژوپ از شاهنامه ینکته سبب شده، برخ نینشود. هم ختهیدر هم آم یراو

کهرد. در   میبه چند مورد از آنها اشهاره خهواه   نجایاز شاهنامه ارائه کنند که در ا ینادرست

 آمده: «یموبد از کسر دنیسخن پرس»داستان  یابتدا

 ته کهنههگفتار و کردار گش هب  سخن یوانهههُبد پهل ریپ یکی

 روان نیموبد ز نوش دیپرس که             ر پهلوانهههاز دفت دیگو نیچن

 (3885-3886ب، 280 ، 8)ج                

لقهب  « پهلوان»دوم  تیدر ب: »سدینو یم تیدو ب نیا حیمطلق در توض یخالق جالل

 ةهمههان شههاهنام« دفتههر پهلههوان»خواسههت از  نیزا، اسههت و بنههابراابومنصههور عبههدالّر

نخسههت،  تیههکههه در ب یدر صههورت (9 ، 1386مطلههق،  ی)خههالق.«اسههت یابومنصههور

و از  دهیبهه نظهم کشه    ت،اسه  یاز موبدان زرتشت یکی ةرا که دربار یسخن راو یفردوس

نهه  « دفتر پهلهوان »آورده است. مراد از  ،است یاو که سخن گفتن پهلوان را جمله صفات

داستان مانند مهوارد   نیا یدر ابتدا یفردوس رایاست؛ ز نامهیکه خدا یابومنصور ةشاهنام

را از زبهان   «یموبهد از کسهر   دنیسخن پرس»رده است و داستاِن را آو یسخن راو گرید

اسهت. در   ینادرسهت  ةزا،، اشاراشاره به ابومنصور عبدالّر نجای. در اکند یم انیب یاور نیا

از  یته یبا استناد به ب توان یدر شاهنامه به کار رفت، نم« پهلوان» ةموارد هرگاه واژ نگونهیا

مهراد از پهلهوان، ابومنصهور     مییپهلوان بهود دهقهان نهژاد...( بگهو     یکیشاهنامه ) ةباچید

 زا، است.عبدالّر
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شهاهنامه را در   یهها  از داستان یمأخذ برخ یفردوس: »سدینو یم دساًریام محمود

 ایه حهد  زد کهه آ   تهوان  یمه  یو اتیه اب یخود آورده است و از رو ةضمن متن حماس

نقل کرده است. مهثال  در داسهتان رزم    یاز کتاب ایبوده و  دهیشن یرا از دهان کس تیحکا

 :دیگو یبا رستم م یکامو  کشان

 میآور شیگفتار خو هز دفتر ب  میآور شیرزم کامو  پ کنون

 (16، ب116 ، 4)ج                            

قبهل از   تیه حکا نیه کهه ا  دههد  یدفتر به عنوان مأخذ داستان کامو  نشان م ذکر

که مهثال  داسهتان رسهتم و     یوجود داشته، در حال یادب ایو  یبه صورت کتب زین یفردوس

 دسهاًر، یام«).اسهت  دهیشن ینقل نکرده و آن را از کس یاز متن کتاب یسهراب را فردوس

 نیه کهه ا  میه نشهان داد  نیاز ا شیما پ «سهرابرستم و »( در مورد داستان 18 ، 1381

تنها با خواندن داسهتان در منبهع    یو فردوس شده انیب یراو یبرا یداستان از زبان موبد

 توانهد  یداسهتان نمه   نیه رو مأخهذ ا نه یدهقان را به نظم درآورده اسهت، از ا  تیخود، روا

 باشد. یشفاه

آمهده،  « طلخنهد و گهو  »داسهتان   یکهه در ابتهدا   ریز اتیاب ۀدربار یبیخط ابوالفضل

 :سدینو یم

 [  اردلههیو بس یدانا رهیپ یکه ا  داردلیب یگفت شاهو نیچن]

 ریادگیسخن  نیا ریپ یشاهو ز              رهیزویرزانه و تهههرد فههم ایا

 و با ساز بود لیبا لشکر و خ که              سرافراز بود یدر هند مرد که

 (2811-2813ب، 217 ، 8، ج1393،ی)فردوس 

کهه آشهکارا   [ هه. ، 675]لندن  ةنسخة گانینخست مطابق است با ضب   تیب دو»

ً  پ  ریداستان پ یهم راو نجا،یسست است. در ا دانها و   ریه است و هم مخاطب او! معمهو

شهاعر کهه بها     تیه ب کیه کاتهب ل از   نجها یاست تها مخاطهب. در ا   یفرزانه صفات راو

 تیه بهاً را برسهاخته اسهت. ب    تیه ب دوآمده،  گرید یها سیدستنو ةدر هم ییها اختالظ

 است: نیا یاصل
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 -ریادگیسخن  نیا ریپ یز شاهو-  ریپ یگفت فرزانه شاهو نیچن

 از بودههج و با لشکر و سهبا گن که             سرافراز بود یکه در هند مرد 

مهذکور شهده و    تیاشکاًت موجود در دو ب توّجهم یشوروچاپ حان مصّح هالبّت

 نیه خواننده اگهر ههم بخواههد ا    یاند، ول نهاده دیترد قّلابرا در  کمی تیرو، ب نیاز هم

 کمی تیدوم با ب تی. از آنجا که ب1: ماند یم یباق یدو اشکال اساس رد،یبگ دهیرا ناد تیب

از جعهل   یدوم آثهار  تیه . در ب2داسهتان باشهد؛    یابر یآغاز خوب تواند یدارد، نم وندیپ

گونهه مهوارد، مصهحح     نیبه نظر نگارنده، در ا ن،یمانده است. بنابرا یکاتب همچنان باق

 دیه ( با39 ، 1383 ،یبه ی)خط.«ردیه بگ یقهاطع  میمتن تصهم  کی تّیکّل ةدربار دیمتن با

حان مسکو نخست از داستان و آوردن آن، کار درست مصّح تیگفت که حذظ نکردن ب

آن  یکهه نسهبت بهه درسهت     یدیه را با وجهود ترد  یدرست تیآنها ب رایز دهد؛ یرا نشان م

داسهتان را موبهد    یبهه اشهتباه راو   ،یبیاند اّما خط اند، باز در متن شاهنامه قرار داده داشته

خهود را   حیتصهح  تیه و شاعر در شاهنامه، ب یو بدون در نظر گرفتن تفاوت راو دانسته

در  (2848، ب319  ،7، ج1386 ،ی)فردوسه .مطلق بهرده اسهت   یح خالقیبه متن تصح

و  یدانها  ری)پ یراو ی(، داستان را برایگفته شد، موبد )شاهو نیاز ا شیچنانکه پ ،نجایا

ت کند و آن دّوم از او خواسته که به سخنان او دّق تی( بازگو کرده است و در باردلیبس

 یفردوسه  رایه وجهود نهدارد؛ ز   نجها یدر ا تیو جعل ب یبر نادرست یلیپس دل اموزد،یرا ب

 و دهقان را به نظم درآورده است. یشاهو انیم یگفتگو

 یپادشاهان اشهکان  یرفپس از مع یکه فردوس یاتیاب حیدر توض زیپورداود ن میابراه

پهس از آن از ُنهه پادشهاه نهام      یفردوسه : »دیگو یآورده، م یابومنصور ةبر اسا  شاهنام

 :دیگو ،پوزش خواسته انیو در پا برد یم

 خشانیاندار تارههههجه دینگو     خشانیکوتاه شد شاخ و هم ب چو

 ام دهیروان دههههخس ةدر نام نه             ام دههههیز از نام نشنههج شانهیکز

 (64-65ب 116 ، 7، ج1393 ،ی)فردوس  
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 ةنه یاسهت کهه زم   یمنثور ابومنصور ةهمان شاهنام« خسروان ةنام»که  ستین شک

، 1363)پهورداود،  .«منظهوم سهاخته اسهت    ةهمهان شهاهنام   یبهوده و از رو  یکار فردوس

را  نهده یکه گو یدر حال داند، یم یرا فردوس ندهیخود گو حی( او در توض104-105صص

 ةنامه »منظهور از   اتیه اب نیه ا در. یدانسهت نهه فردوسه    یابومنصهور  ةشاهنام یراو دیبا

 اتیه اب نیه در مهورد ا  نیاز ا شیو ما پ یابومنصور ةاست نه شاهنام نامهیخدا« خسروان

 .میرا ذکر کرد یحاتیتوض

 :میخوان یم ،«ومرثیک»داستان  یابتدا در

 که جست... یتیبه گ یکه نام بزرگ نخست دیگو دهقان چه یسخنگو

 تانههد داسهوانان زنههاز پهل ههههک        انههتههاسهب ههههةنام ةدهههژوهنههپ

 ود شاهههآورد و او ب رثههههومیک         تخت و کاله نههییگفت کآ نیچن

 (6-5و  1ب، 28 ، 1، ج1393 ،ی)فردوس  

کهه ذکهر شهد،     یاتیه بهه اب  توّجهه دهقان و موبد بها   حیدر توض یکّزاز نیالّد جالل

بهاز   یگهو  هها را از زبهان دهقهان سهخن     است که گاه داسهتان  یفردوس ةویش: »سدینو یم

را چونهان  « دهقهان » ةواژ یبود که و تواند یم ،یرو نیو گاه از زبان موبد. از ا دیگو یم

و ِگَروا مانده بهوده اسهت، بهه     بندیپا رانیا یباستان نگو فره نییاز موبد که به آ یا هیکنا

شهاهنامه   یراو زیه ن شانی( آشکار است که ا230 ، 1، ج1383 ،یاز)کّز.«کار برده باشد

 نیه بهه آنچهه گفتهه شهد، ا     توّجهاّما با  دانند ی)گاه دهقان و گاه موبد( م یرا افراد مختلف

بهه   زیه که در ابتدا ن ها یریگ جهینت وسخنان  نگونهی. استین یرفتنیبرداشت در شاهنامه پذ

-یکتبه  ایه  یرا در نظم شاهنامه شفاه یاز آنها اشاره شد، سبب شده منابع فردوس یبرخ

نسهبت دهنهد،    یرا بهه فردوسه   یدموارد استفاده از منابع متعّد شتریبدانند و در ب یشفاه

کند که در  یبه تکرار اشاره م زیخود ن یفردوس: »سدینو یدجعفر محجوب مچنانکه محّم

بهوده اسهت.    یشهفاه  یمنبهع فردوسه   زیسود جسته است... گاه ن یشاهنامه از منابعنظم 

و سهپس   دهیشن شیمعشو، خو حّتیاز  زبان دهقان، موبد و  میها را حک داستان نگونهیا

 (60 ، 1378)محجوب، .«است دهیآنها را به نظم کش
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بلکهه   سهت ین یشهاهنامه، خهوِد فردوسه    ینکته آشکار اسهت کهه راو   نیا نجایا تا

 ةشهاهنام  یعنه ی یمنبع فردوس یراو ایرا به نظم درآورده که گو یسخنان دهقان یفردوس

چهار موبهد   توّس را که  یپهلو ةنامیخدا یها دهقان داستان نیبوده است؛ ا یابومنصور

 تیه روا یابومنصور ةو سپس در کتاب شاهنام دهیشن یاز آنها م شده، یترجمه م یزرتشت

کتاب، هنر خهود را در بهه نظهم     نیپس از به دست آوردن ا زین یاست؛ فردوس کرده یم

 انیه خود را با نهو کهردن سهخنان کههن، بهه پا      ةفیدهقان نشان داده و وظ تیروا دنیکش

 رسانده است:

 انههار و کردار آن راستههز گفت  انهباست ةنام نیه اهههگشت کهن

 نهرد کهههم دارههیار بهههگفت ز  سخن نیها ز نو کنم گفته یهم

 (3368-3369ب، 210 ، 9، ج1393 ،ی)فردوس  

 

 و بازتاب آن در شاهنامه یو فردوس یراو یزبان ةگون تفاوت

 ییآوا ی، به دگرگون«فلورانس سینو دست ،یفردوس ةشاهنام» ةدر مقال یرواق یعل

و  یهی آوا یهها  یخهوان  و وجود ناهم کند یفلورانس اشاره م سینو از واژگان دست یبرخ

شهاهنامه بهه حهوزه و     یهها  سینو دست گریرا با د سینو دست نیا یو تلفظ یا گاه واژه

 یا در آن نوشهته شهده و آن را گونهه    سینهو  دست نیکه ا دهد یخا  نسبت م یا دوره

( نوشته شهده کهه   یهرءالّنا)ماور یفرارود یکه به دست کاتب داند می یاز زبان فارس ژهیو

شهمال شهر، و فهرارود     جیه از واژگان شهاهنامه را مطهابق بها زبهان را     یکاتب برخ نیا

 داده است. رییهر( تغ)ماوراءالّن

از  یبرخه  یابیه و ارز یفه معّر» یعنه یمطلهق   یجالل خالق یها ابتدا به مقاله یرواق

 یشهاهنامه، مهوّرخ ششصهد و چههارده هجهر      سینو دست»و « شاهنامه یها سینو دست

 نیبهد  پهردازد،  یمه  ها سینو دست نیا ةو سپس به نقد نظر او دربار کند یاشاره م «یقمر

نس فلورا یها از واژگان نسخه یبرخ ب کهن بودن ض ةمطلق دربار یشکل که نظر خالق

 یهها  یژگه یو و یشناسه  به دانش گونهه  توّجه( را با 891)( و لندن903(، استانبول)614)
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ب، الّطه  یفه  نیةاملتعّلمی  هدا ،یطبهر  ریتفس ة، ترجمدورراحةالّصچون  ییها کتاب یواژگان

 نیه کهه ا  کند یم ه. او اشاردهد یقرار م دیمورد ترد مینجالّت صناعةًوائل  میفهالّت ،یرودک

 نگونهه یانهد پهس وجهود ا    هر( نوشته شدهءالّنافرارود)ماور یزبان ةدر حوز یها همگ کتاب

 سینهو  دسهت  ژهیبهو  سینهو  سهه دسهت   نیه ا یآن است که کاتبان فرارود ةها نشان ضب 

رهگهذر   نیه انهد و از ا  کهرده  کیه خهود نزد  یزبان ةفلورانس، واژگان شاهنامه را به حوز

 توان یآنها م ةاند که از جمل در واژگان شاهنامه به وجود آورده ییها یو دگرگون راتییتغ

گوسهپند،   یهها  چنانکه در واژه« ظ» یبه جا« پ»اشاره کرد: کاربرد حرظ  ریبه موارد ز

و « نبشهتن »کاربرد فعهل   نیو همچن شود یم دهید رهیو غ روزیپ ل،ی، پار ، پپوًد د،یسپ

بهه  « ُچهن »، «بهه »حرظ  یبه جا« بد/بذ»، استفاده از حرظ «نوشتن» یات آن به جامشتّق

« طهمورت» ،«ومرتیگ»، «دشوار» یبه جا« دشخوار» ،«دیام» یبه جا «دیاوم»، «چو» یجا

 ،«یُکشهت » یبهه جها   «یُکسهت » ،«رثیاغر»و « طهمورث» ،«ومرثیک« یبه جا «رتیاغر»و 

بهه   «ارنهده یگ»و  «ونهد  یپا»، «لغام»و « ه»با پسوند « بار»و « هفت»، «جوان»، «کام»کاربرد 

کهه سهبب شهده     دانهد  یم یموارد را عامل نیا یرواق .«گذارنده»و  «بند یپا»، «لگام» یجا

و مطابق آن شاهنامه را  ستهیز یر آن مد یکه فردوس یا هیناح ِیزبان ةمتن شاهنامه از گون

، 1392 ،ی)رواقشهود.  کیه مهردم فهرارود نزد   یزبهان  ةو بهه گونه   ردیه سروده، فاصهله بگ 

ح محتهرم  مصهحّ : »سدینو یمطلق م یخالق یها مقاله ةدربار نی( او همچن297-331صص

در  یکهاربرد  یهها  از واژه یاست با سهنجش شهمار   دهیخود کوش یها شاهنامه در مقاله

و  یطبهر  ریتفسه  ةهمچون ترجمه  یکهن فارس یها از متن یا فلورانس با پاره سیدستنو

از زبان کهن برخهوردار اسهت و    ورانسفل ةثابت کند که نسخ میفهو الّت نیالمتعّلم ةیهدا

ح محتهرم شهاهنامه   فانه مصّحدارد. متأّس اریبس یو قدمت ینگیریآن د یها و کاربردها واژه

مهردم   یزبهان  ةبا گونه  یطوس یفردوس یزبان ةکه گون یا فراوان و گسترده یبه ناهمخوان

 یو سنجشه  سهیبه مقا یرو نیکرده است و هم از ا توّجههر داشته و دارد کمتر ءالّناماور

 .«( پرداختهه اسهت  یهرءالّنا)مهاور یزبان شاهنامه و متون فرارود انینابرابر و ناهمگون م

و  «دنیشهاف » ،«ژی/ژژیر» یها خود به واژه ةمقال انیدر پا ی( رواق331 ، 1392 ،ی)رواق
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ق بهه  ها را متعّله  واژه نگونهیو ا کند یفلورانس آمده، اشاره م سیکه در دستنو« فرامشت»

 سیزبهان دسهتنو   یناسهازگار  ةنشهان  یکه همگه  داند یم رانیشمال شر، ا وشر،  ةحوز

 (332-341صص، 1392 ،یاست.)رواق یفردوس اریفلورانس با زبان مع

بر فرهنهگ   یگم کرده راه )نقد شتریب انیجو بیع» ةدر مقال ییوفا نیدافشمحّم اّما

 را ییهها  پرداخته اسهت و واژه  یرواق یبه مخالفت با نظر عل(« یرواق یدکتر عل ةشاهنام

کهه   کنهد  یمه  یمعرفه  یکهنه  یها واژه ،فرارود دانسته یشیگو ةمربوط به حوز یکه رواق

 نی( و همچنهه675لنهدن)  ةاز جملهه نسهخ   گهر ید یهها  از آنهها در نسهخه   یوجهود برخه  

 گهر یواژگان را در منهاطق د  نیفرارود نوشته نشده، رواج ا یزبان ةکه در حوز ییها کتاب

 یکه استدًل عل میاّما اگر فرض کن (698-709صص، 1390 ،یی)وفا.دهد ینشان م رانیا

اسهتدًل   شوند، یم وطهر( مرب)ماوراءالّنودفرار یزبان ةکه به گون یدر مورد واژگان یرواق

 ةنسهخ  ژهیمهورد نظهر بهو    ةدر سهه نسهخ  را کهاربرد آنهها    تهوان  یاست، بهاز نمه   یدرست

 کیه نزد یبهرا  هها  سینهو  دست نیا یدستبرد کاتبان فرارود ة( نشان دهند614فلورانس)

 یگفته شد، راو نیاز ا شیهمانطور که پ رایخود دانست؛ ز یزبان ةکردن شاهنامه به گون

 دیه نکته را با نیکرده است. ا یمعرف« دهقان چاچ»او را  یکه فردوس بوده یشاهنامه فرد

هر( محسهوب  ءالّنافرارود)مهاور  یدر نظر داشت کهه شههر چهاچ در گذشهته از شههرها     

را از شههر   یراو نیا دیابومنصور عبدالرّزا، با ریوز یراست و ابومنصور المعّم شده یم

 یاریه موبدان را  ،یابومنصور ةچاچ به طو  فراخوانده باشد تا در فراهم آوردن شاهنام

(، 614فلورانس) ةدر سه نسخ یفرارود یها ظکاربرد واژگان و تلّف توان یرو منیکند. از ا

نهه   ،یرواقه  ی( را به فهرض درسهت دانسهتن اسهتدًل عله     891( و لندن)903استانبول )

خود بلکه  ینزبا ةکردن متن شاهنامه به گون کینزد یبرا ها سیدستنو نیدخالت کاتبان ا

ً   یلیکهن و اص یها ضب  شاهنامه)دهقان چاچ( بهه منبهع    ِیراو توّس دانست که احتما

اوسهت   که خاّ  یا یبا امانتدار یو فردوس اند افتهی( راه یابومنصور ة)شاهنام یفردوس

ها وفادار بوده بلکه واژگان منبع خود را تا آنجا کهه در وزن شهعر    نه تنها به اصل داستان

 ادیه  سینهو  به متن منظوم شاهنامه برده است و کاتبان سهه دسهت   کرده ینم جادیا یخلل
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واژگهان داشهتند، آنهها را در     نیه ا یظ و معنها کهه بها تلّفه    ییآشنا ایو  یشده با امانتدار

 یعنه یاز واژگهان منبهع خهود     یفردوس ةاند. در مورد استفاد حفظ کردهخود  سینو دست

در  یو آن کههاربرد کههم واژگههان تههاز دوجههود دار یمثههال خههوب ،یابومنصههور ةشههاهنام

سهخنان   انیه ب یدر شهاهنامه بهرا   یکه فردوس یشاهنامه است. اگر به واژگان یها داستان

 یکهه بهرا   یو واژگان کند، یم شیرا ستا یخود استفاده کرده، مثال  آنجا که محمود غزنو

 یکهه تفهاوت   دید میخواه م،یت کنبه کار برده، دّق یابومنصور ةشاهنام ینظم سخنان راو

در  یکننهد کهه کهاربرد انهدک کلمهات عربه       تصّور یبرخ دیدو وجود دارد. شا نیا انیم

در اسهتفاده   یزیسهت  عهرب  ای ییگرا یمّل ةّیبا روح یخاطر بوده که فردوس نیشاهنامه به ا

 رایه اسهت؛ ز  ینظر، نظهر نادرسهت   نیکه ا یداشته در حال یدتعّم ینکردن از واژگان تاز

را به کار بهرده   یزبان د،یگو یکه از زبان خود سخن م شاهنامهاز  ییها در بخش یفردوس

است و از بهه کهار بهردن کلمهات      یخو فّر یعنصر یعنیعصرانش  که مطابق با زبان هم

 امبریه پ شیکهه بهه سهتا    یدر قسمت ژهیشاهنامه بو ةباچیندارد، مثال  در د ییابا چیه یعرب

. ابهد ی یمه  شیافهزا  یعربه  مهات کرده است، درصد کل انیپرداخته و سبب نظم کتاب را ب

 ایه و  دیگو یخود سخن م یزندگ  یاز شرا یاز شاهنامه که فردوس ییها بخش نیهمچن

نهدارد. در   یاز آوردن واژگهان عربه   یته یکراه چیه پردازد، یم یمحمود غزنو شیبه ستا

اشهاره کهرد    «ویاکوان د»به آغاز داستان  توان یکه گفته شد، م ییها از بخش یجدا نجایا

 داستان آورده است: یاز خود در ابتدا یا مهمقّد یفردوسکه 

 تا چه اندر خورد نیگز شههیتاهس        ردهههردگار روان و خههر کههب وههت

 وانهودن تههاو را ست دیچون با که              روان نهد روشهههخردمن یا نهههیبب

 ستههیگر دهیبر ببا ارگانهههچیب به              ستا یارگهچیش ما به بهههدان همه

 ستیراه ن نهیرد را جزههو خ روان            تاس یکیو تراکه هس خستوشوآنوت

 یمپو یهیکه گو یراه ههب مههههیبپو              یوههارگهههیدان بس ههههفهفلس اههیا

 ت با خردههدر دل یههم دهههنگنج              م سر بگذردهرچ بر چشههه راههوت

 ستا  یکین او ههو گفت نهههبناگفت              ستین دیتوح ِتهسیهرچ با نهسخ
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 یگفت و گو نیبن هرگز ا به دیاین               یگو شوسخن سخته ،یا گر سختهتو

 شتنیخو دتیس بزرک آههب یهم               ان و تنهاز ج یدم زدن رست کی هب

 د آرام توههباش نیز اههج ییراههس               تو امههّیو اههذرد بر تههبگ یمهههه

 کن ادههیبن ادههی نههیبر تشههپرس               کن ادی نیرههان آفهاز ج تههنخس

 یماهو بد رهن کیبر ن تهسیاو هم              یاهپ هردان بهگردون گ تهههسیکزو

 یت داورهههآل یهههسهک داردههههن             یون بنگرهست چا پر شگفت جهان

 گرفت دیود اندازه باهاز خ تهنخس             شگفت هم ست وتنا شگفت جانت که

 رهههر روز چه دتیاهههنو نم یهم             هرهردان سپهرد گهگ نیکه اههآن دگر

 تانهاز باس دههیگو یههدهقان هم که             انهداست ه همههگفت نهههیبد یههنباش

 رودههنگ نههیبد دههیگرا شهههبدان              ودهان بشنههداست نههیک دهههخردمن

 ید داورهوته کنهههرام و ک ودهههش             یادآورههی شهههیچو معن کنهههیول

 ریکه باشد سخن دلپذ کهدونیا گر             رهیان پههار دهقههز گفت وهههبشن وهت

 (1-19ب، 301-302صص، 4، ج1393 ،ی)فردوس 

و  «کنیوله »، «آلهت » ،«امّیه ا» ،«دیتوح»، «فلسفه» یما کلمات عرب تینوزده ب نیا در

 ةشاهنامه کهه در آن بهه نهدرت واژ    یبرا تیتعداد در نوزده ب نیکه ا مینیب یرا م «یمعن»

کلمهات،   ای اتیاب نیگرفت که ا جهینت دیاست. حال نبا یادیتعداد ز شود، یم دهید یعرب

 نیه آنها را به متن شاهنامه برده است. اگهر ا  یسینو و نسخه هبود سانینو نسخه یدستکار

 میدید یم ود،سر یم ،یابومنصور ةدهقان در شاهنام تیبه روا توّجهبا  یرا فردوس اتیاب

دهقهان، فهرد    زیرا برد، یآنها را مطابق با منبع خود به کار م یبرابرنهاد فارس یکه فردوس

در  یمنبِع موبهدان زرتشهت   ن،یاز ا یکند. جدا دهاستفا ینبوده که از کلمات عرب یمسلمان

نوشهته شهده    ینبوده که به زبان عربه  یمنبع نامه،یخدا یعنی یابومنصور ةنوشتن شاهنام

است کهه   نیدر شاهنامه آورد ا یدرصد کم واژگان عرب یبرا توان یکه م یلیباشد. اّما دل

کرده، وفادار بوده بلکه به کاربرد  تینه تنها به اصل داستان که دهقان آن را روا یفردوس

ه وفادار بهود  زیکرده ن انیآورده و با آن داستان را ب یابومنصور ةکه او در شاهنام یکلمات
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را  یابومنصهور  ةواژگان متن شاهنام حّتیکه  دانسته یخود م ةفیوظ یفردوس یعنیاست؛ 

 یاحیر نیمدامنظوم خود استفاده کند. چنانکه محّم ةدهقان در شاهنام تیحفظ روا یبرا

چهار موبهد سهالخورده از چههار شههر گهرد      : » موضو  اشاره کرده است نیبه ا یخوب به

 گهر یدر آن به نسبت آثهار د  یاند که طبعا  لغات عرب نوشته یاند... و کتاب اند و نشسته آمده

 دهیه آن کهه در دسهت اسهت د    ةباچیدر د یژگیو نیآن عصر کمتر به کار رفته بوده، و ا

 نیاو هم به هم ةرا به نظم درآورده در شاهنامآن کتاب  یبعد که فردوس اه . سالشود یم

 (60 ، 1389 ،یاحی)ر.«ستیفراوان ن یالفاظ تاز لیدل

کهن  یها ضب  ةمطلق دربار یگفت که سخن جالل خالق دینکته با نیبه ا توّجه با

(، سهخن  891( و لنهدن) 903(، اسهتانبول) 614فلهورانس)  یها سیواژگان دستنو لیو اص

 نیه کاتبهان ا  یدستکار کند یاشاره م یرواق یآنها را چنانکه عل توان یاست و نم یدرست

 هر( دانست.ءالّنافرارود )ماور یزبان ةکردن به گون کینزد یبرا ها سیدستنو

 

 یریگ جهینت

در نظهم   یفردوسه  مأخهذ گرفهت کهه    جهه ینت تهوان  یبه آنچه گفته شد، مه  توّجه با

که اهل شهر چهاچ بهوده    یسال آن را دهقان کهن یها داستان ةبوده که هم یشاهنامه، کتاب

را از  نامهه یخدا ةاست کهه ترجمه   یکس یراو نیکرده است. ا تیو بهرام نام داشته، روا

 انیه ( بی)منبع فردوسه یابومنصهور  ةدر شاهنام دخو تیو آن را به روا دهیشن یموبدان م

 یهها  تانداسه  ةکتهاب، همه   نیه با بهه دسهت آوردن ا   یاست. پس از آن فردوس کرده یم

شهکل ممکهن بهه نظهم      نیو بهتهر  نیبهاتر یدهقان بهه ز  نیا تیشاهنامه را بر اسا  روا

 دوجهو  یفردوسه  ةو شهاعر در شهاهنام   یراو انیکه م یبه تفاوت توّجهدرآورده است. با 

و  یکهه اسهتفاده از منهابع گونهاگون کتبه      یو برداشت پژوهشهگران  ریتفس یدارد، نادرست

رستم »چون  ییها نظم داستان ایو  دهند ینسبت م یرا به فردوس یشفاه-یکتب ای یشفاه

را حاصهل   «ژهیه و من ژنیه ب»و  «اریرسهتم و اسهفند  »، «اسهکندر » ،«ویاکوان د»، «و سهراب

 یابومنصهور  ةاز شهاهنام  ریغ یگرید یکتب ای یمنابع شفاه زاو ا ةو استفاد یدوران جوان
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 انیب یموبد ةدهقان که داستان را بر اسا  ترجم تی. سبک رواشود یآشکار م دانند، یم

شهاهنامه از   یهها  بلکه داستان میستیرو ن هد روبمتعّد انیکه ما با راو دهد ینشان م کند، یم

 شده است. تینفر روا کیزبان 

او را مالقهات   یفردوسه  نکهه یدر شهاهنامه و ا  یراو میرمستقیبه حضور غ توّجه با

 مأخهذ گرفهت کهه    جهه ینت تهوان  یمه  کنهد،  یاشاره م یکتاب او در یها نکرده بلکه به گفته

 یفردوس نکهینبوده است. ا یشفاه یمأخذشاهنامه  یها از داستان کی چیدر ه یفردوس

 ایه  یآن است که او خهود را ماننهد طبهر    لیبه دل کند ینم تیشاهنامه را روا یها داستان

شهخص   تیه شهاعر، روا  کیه تنها به عنوان  کند یبلکه کوشش م داند یموّرخ نم ،یثعالب

 به نظم درآورد. رانیا خیرا از تار یگرید

 قیه دق انیه نه تنها در ب یگفت که فردوس توان یشد، م انیکه ب یبه شواهد توّجه با

 انیه دهقهان و ب  تیروا اِنیب یبوده است بلکه برا قیو دق شنا  فهیوظ یداستان، امانتدار

وفادار بوده و تا آنجا که توانسته کوشش کهرده   زیخود ن مأخذسخنان او به واژگان  قیدق

ماننهد   دیه گو یآنجا که از زبان خود سخن م ی. فردوسدیافزاین انبه داست یا از خود، واژه

ندارد اّمها آنجها کهه از زبهان      یاز کاربرد کلمات عرب ییابا چیه ویداستان اکوان د یابتدا

موضو  درصد کهم   نیو هم شوند یم دهیبه ندرت د یکلمات عرب د،یگو یسخن م یراو

ظ تلّف حّتی یفردوس رسد ی. به نظر مکند یم هیرا توج یفردوس ةدر شاهنام یکلمات عرب

خود استفاده کرده، در نظهر داشهته و آنهها را بهه همهان       تیرا که دهقان در روا یواژگان

 یفهرارود  یزبهان  ةموضهو  را کهاربرد گونه    نیه شکل در شاهنامه حفظ کرده اسهت و ا 

 .کند یاز واژگان شاهنامه اثبات م ی( در برخیهرّنءالا)ماور

 

 منابع و مآخذ

 الف(کتابها:

، چاپ اریها، رستم و اسفند (، داستان داستان1390)یدعلندوشن، محّم یاسالم -1

 انتشار. یشرکت سهام ،سوم، تهران
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 .ایانتشارات جو ،تهران ژه،یو من ژنی(، داستان ب1363)میپورداود، ابراه -۲

انتشهارات   ،ناتهر ،یو هنر فردوس شهیبر اند ی(، درآمد1387)دیسع ان،یدیحم -۳

 .دیناه

 ةمقهاًت دربهار   ةدیه کهن)برگز یهها  (، گهل رنهج  1372)مطلق، جهالل  یخالق -4

 نشر مرکز. ،تهران ،یدهباش یشاهنامه(، به کوشش عل

 ،ییفرههاد عطها   ة(، شاعر و پهلهوان در شهاهنامه، ترجمه   1387)الگا دسن،یوید -5

 .رانیا خینشر تار ،تهران

 انتشارات طرح نو. ،تهران ،ی(، فردوس1389)نیداممحّم ،یاحیر -6

 ،ناو شاهنامه، تههر  یفردوس ة(، نامورنامه، دربار1381)نیعبدالحس کوب، نیزّر -7

 انتشارات سخن.

 .ریرکبیانتشارات ام ،تهران ران،یدر ا ییسرا (، حماسه1389اهلل) حیصفا، ذب -8

)بر اسها  چهاپ مسهکو(، بهه     یفردوسه  ة(، شاهنام1393ابوالقاسم) ،یفردوس -9

 قطره. ، نشرتهران زدهم،یچاپ س ان،یدیحم دیکوشش سع

مطلهق، دفتهر    ی(، شاهنامه به کوشش جالل خالق1386)هههههههههههههههههههه -10

 ،تههران  ،یبه یابوالفضهل خط  یو دفتر هفتم با همکار دساًریمحمود ام یششم با همکار

 .یالمعارظ بزرک اسالم رةدائمرکز 

 ،یانیا  اقبال آشهت به کوشش عّب ینیمقالة قزو ستیب  (،1332د)محّم ،ینیقزو -11

 .یمل یچاپخانة مجلس شورا ،جلد دوم، تهران

 ةو گهزارش شهاهنام   شیرایه باسهتان: و  ة(، نامه 1383)نیالّد جالل ریم ،یکّزاز -12

 نشر سمت. ،، چاپ دوم، تهران1ج  ،یفردوس

 یهها  ه از داسهتان قّصه  ی)سه یفردوس نی(، آفهر 1387دجعفر)محجوب، محّمه  -13

 .دیمروارانتشارات  ،شاهنامه(، تهران
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بها   ،یفردوسه  ة(، داسهتان رسهتم و سههراب از شهاهنام    1369)یمجتب ،ینویم -14

 یفلهورانس، بهه کوشهش مههد     ةبا نسهخ  ةمتن و مقابل حیو توض حینظر در تصح دیتجد

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ةسّسؤم ،چاپ دوم، تهران ،ینیمدا یو مهد بیقر

انتشهارات   ،و شعر او، چاپ دوم، تههران  ی(، فردوس1372)ههههههههههههههههه -15

 .امّیخ یفروش کتاب

چهاپ   ،یبهزرک علهو   ةترجمه  ران،یه ا یمّله  ة(، حماس1369نولدکه، تئودور) -16

 و مرکز نشر سپهر.          ینشر جام ،چهارم، تهران

 ب(مقاًت:

 ةینشهر  ،«یکهار فردوسه   ةویمنهابع و شه   ةدربهار  یلتهأمّ »(، 1383اد)سّج دنلو،یآ -1

 .  85-148، صص192ةشمار ز،یدانشگاه تبر یو علوم انسان اتّیادب ةدانشکد

 یشناسه  رانیو شاهنامه)ا یفردوس ةسه کتاب دربار»(، 1381محمود) دساًر،یام -2

موقوفهات محمهود    ادیه بن ،تهران ،یو مباح  ادب یشاهنامه شناس ی، جستارها«در غرب(

 .۱۸۹-۲۱۰، صصافشار
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 .۲۵۴-۲۸۱، صصموقوفات محمود افشار ادیبن ،تهران ،«یو مباح  ادب یشناس
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 .        3-119ل و دوم، صصاّو ةهفتم، شمار

سهال   ،یشناسه  رانیا ،«یمنابع فردوس رامونیدر پ»(، 1377)مطلق، جالل یخالق -7

 .512-539، صص3ةدهم، شمار
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