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 چکيده

از روایات  بسيار يی، به ميزانسرای بزرگ سدة ششم هجری قمرخاقاني شرواني قصيده

برخي شواهد  .های اساطيری و پهلواني در شعر خود بهره برده استو داستان شاهنامه

اشاره  شاهنامههایي حماسي و پهلواني از د که شاعر در شعر خود به داستاندهنشان مي

ردوسي فنامة شاهنيستند و مشخّصاً در  شاهنامهکند که مربوط به روایت فردوسي از مي

این سطور، این فرض را مطرح  اند. نگارندگانِروایت شده ای دیگروجود ندارند یا به گونه

نيز  دیگر ایهشاهنامفردوسي، به  شاهنامةبر  افزوند که ممکن است خاقاني نکنمي

د که تلميحات دهرسي داشته و از آن بهره گرفته باشد. شواهد شعری نشان ميدست

هایي از های پنجم و ششم هجری قمری، به داستانسده شاعران ای در اشعارشاهنامه

و گویا  بينيمميفردوسي  شاهنامة  چه دراز آن متفاوت است د کهاشاره دار شاهنامه

گيرد. در این سرچشمه مي ی دیگراز مآخذ ،در برخي موارد ،ایِ شعر آنانشاهنامهاشارات 

ها با منابع حماسي پيشين و اني و مطابقت آنایِ شعر خاقشاهنامهمقاله با بررسي شواهِد 

 
این مقاله برگرفته از رسالة دکتری کامران ارژنگي است و دکتر محمّدجعفر یاحقي و دکتر محمود اميدساالر، به ترتيب  اسبتاد . 1 

سبت و جبو اهای این مقاله و ایرادات آن بر عهبدة دانبشراهنما و استاد مشاور این رساله هستند. بدیهي است که مسؤوليّت گفته
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چنين روایات حماسي موجود در تواریخ کهن فارسي، این نتيجه به دست آمده است هم

را نيز در دست داشته و با  ي دیگرهایشاهنامهفردوسي،  شاهنامةکه این شاعر به غير از 

تحت تأثير  ترْبيشح کرد که وی توان این فرض را مطرترِ این شواهد ميبررسي دقيق

 ، این شواهد مطرح و بررسي شدهپژوهشبوده است. در این  مسعودی مروزی امةهنشا

 .است

 ، مسعودی مروزی.شاهنامهخاقاني شرواني، فردوسي،  :هاواژهکليد
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 مقدّمه

هایي تابکاخبار گذشتگان را خود در  ها وکند که داستانخاقاني در جایي اشاره مي

 خوانده است: گوناگون
 امدهبیها دکت  اندر  و  ام دهببخوان   دار اجببان تببزن اخببار    گببرچببه

 امدهببید  آوا    و نببام  را   باستبان         یابو هم  ونببیو کتا  سبيفرنگ از 
 (724: 1399)خاقاني،                               

فردوسي  شاهنامةدار را در ؟ آیا اخبار زنان تاجاست چه کتبي بوده اهامّا این کتاب 

را  نامهگرشاسپاسدی طوسي که  زیرا ،گونه باشدرسد ایننظر مياست؟ به دیده و خوانده

که اهالي  کردهصریح تقرن پنجم در نخجوان به خواهش بزرگان آن سامان سرود  ةدر ميان

شود دور ر مناطقي که به زندگي خاقاني مربوط ميکه از شروان و گنجه و دیگ_آن بالد 

امّا روایات   (.14-13 :1334اسدی، )اند فردوسي کامالً آشنا بوده شاهنامةبا  _نبوده است

کند، در برخي موارد خالف آن چيزی ها اشاره ميي که خاقاني به آنحماسي و پهلواني

رسد شاعر از دیگر نظر مينظم کشيده است و بهخود به شاهنامةاست که فردوسي در 

موجود در زمان خود نيز بهره برده باشد. اشارات شاعراني چون سعدی و  هایشاهنامه

)و البتّه پيش از آنان، منجيک ترمذی در قرن  های هفتم و هشتم هجریحافظ در سده

دژ/ فروشنيدم و خواندم من از خان و رویينهزار و ده صفت از هفت گوید:چهارم که مي

 :موجود بوده است دمتعدّي هایشاهنامهدهد که تا آن زمان نيز نشان مي زار افسان(ه
 اند         ها آوردهنامهکه در شهنیا

o 
 اریاسفند تننهیيرستم و رو 

o 
 خداوندان ملک          نیتا بدانند ا

o 
 ادگاری     ايدن    خلقست      يبس    کز  

 (421تا: دی، بي)سع                        
o 

 او          ريگعالم غيشوکت پور پشنگ و ت
o 

 انجمن  داستان  شد  ها نامهشه در همه   

 (292/ 1 :1323)حافظ،                
o 

فردوسي،  شاهنامةگویای این است که در عصر آنان نيز به غير از « هاشهنامه»قيِد 

نده بر این فرض معتقد است که خاقاني نيز موجود بوده است. نگار دیگر يهایشاهنامه

هم بهره برده است که البتّه ها شاهنامهفردوسي، از یکي/ برخي از همين  شاهنامةعالوه بر 

 .بوده استها نامهخدایها اند و منبع آنفردوسي تفاوت داشته شاهنامةاز نظر محتوا با 

نامة پيروزان و شاهاهنامة شتوان به رایج زمان حيات خاقاني، مي هایشاهنامهاز 

تنها از راه کتاب »روزان بپي شاهنامةرستم الرجاني اشاره کرد. آگاهي ما از )گُردنامه( 

الخير است. به گزارش بن ابياز شهمردانق(  313 -499)تأليف ميان عالیي  نامةنزهت

روای نالملک فرامرزبن عالءالدّوله، یعني آخرین فرماشهمردان، پيروزان معلّم شمس
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پارسي و پهلوی نيک دانستي و او را »بود و  ق( 443 -433)حکب: سلسلة کاکویه در اصفهان 

پيروزان، به فرمان امير خود، کتابي از پهلوی به پارسي دری «. پيروزان معلّم گفتندی

تر تا همانا ورقي پانصد و بيش»الخير، این کتاب بن ابيترجمه کرده بود. به گفتة شهمردان

توان حدس زد کند، ميای که شهمردان از این کتاب نقل مياز چکيده«. ار ورق بوددوهز

از  هایي متفاوتبوده باشد، با داستان نامهخدایهای ترجمة یکي از نگارش ،که اصل کتاب

برخي از روایاتي که شهمردان از این کتاب نقل  بينيم.مي فردوسي شاهنامة در چهآن

و « پيل در طفوليّتداستان کشتن ژنده»ایت از رستم با عنوان چون دو روکرده است، هم

قباد و به پادشاهي آوردن کي»و دیگر روایت « خون جدّ خود خواستن و گرفتن دژ»

الف:  1382مطلق، )خالقي« شوندفردوسي نيز دیده مي شاهنامةجزو روایات الحاقي « نشاندن

الرجاني نيز معتقد است که این منظومه،  رستم دنامةگُرمطلق در مورد خالقي .(864 - 863

 )همان(. رت منظوم روایت پيروزان بوده استصو

اشاره  ابوالمؤیَّد بلخي شاهنامةتوان به رایج در زمانة خاقاني، مي هایشاهنامهاز دیگر 

های چهارم تا هفتم ق، مطالبي از بعضي از نویسندگان و مورّخان ایراني، از سده»کرد. 

اند که هم حاکي از رونق و اهمّيّت آن است و هم نقل کرده ابوالمؤیَّد بلخي شاهنامةکتاب 

از آن به فراموشي سپرده  دهد که این کتاب تا قرن هفتم ق موجود بوده و بعدنشان مي

 .(99: 1382)ميرافضلي، « شده است

ه بر شعر فارسي تا پایان سدة ششم هجری نهاد بسيار یکه تأثير هایيشاهنامهیکي از 

ه چيزی از آن که البتّ )اواخر سدة سوم و اوایل سدة چهارم( است مسعودیشاهنامة است، 

 شاهنامههایي به این باقي نمانده است مگر سه بيت. البتّه در برخي از متون کهن اشاره

)تأليف به سال  آفرینش و تاریخاز جمله مطهّربن طاهر مقدسي در کتاب  شده است.

نزد ایرانيان  منظومة مسعودی»گوید: ، ميشاهنامهه بيت از این عالوه بر ذکر س ق.(333

کردند و تصاویری بر آن زیرا آن را به منزلة تاریخ خویش تصوّر مي ،محترم و عزیز بود

 غرر اخبار ملوک الفرسچنين ثعالبي نيز در کتاب هم .(377: 1324)مقدسي، « افزودندمي

 نامةکوشکند. در اشاره مي [1]مة مسعودیمنظودر دو مورد به  (417)تأليف پيش از 

. همين (2336 -2334)ابيات اشاره شده است  شاهنامهالخير نيز به این بن ابيشانایران

ه بنزد ایرانيان محترم و عزیز بوده، ظّن ما را نسبت ب شاهنامهاشارة مقدسي به این که این 

فردوسي  شاهنامةتر از روایات مزبان تا پایان سدة ششم هجری، کران فارسيبه شاعبکاین

 ابوعلي شاهنامةتنها نبوده و  مسعودی شاهنامةکه خاصّه این .کنداند تقویت ميبهره برده
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رد: را نيز نباید فراموش ک منثور ابومنصوری شاهنامةالبتّه  بلخي نيز وجود داشته است.

ن عموم بدر بينيز  ابومنصوری شاهنامةمتن منثور  بنابر تصریح خود فردوسي حتّا»

 .(792الف:  1382)آیدنلو، « شده است و بسياری شيفتة شنيدن روایات آن بودندده ميبخوان
         يها بسداستان نیچُن از دفتر ا

o 
 يخواند خواننده بر هرکس يهم 

o 
 داستان          نی]جهان دل نهاده بر ا

o 
         راستان[ هم  و    زين   بخردان     همان 

 (13/ 1 :1383)فردوسي،                  
o 

فردوسي بهره برده باشد، شاهنامة غير از  ایشاهنامهکه خاقاني از امّا در مورد این

غير از متون به–که با بررسي آثار نظم و نثر فارسي شواهدی وجود دارد. نخست این

أثير کمي از شویم که اغل  آنان تتا پيش از سدة هفتم هجری، متوجّه مي -حماسي

های اند و اشارات نویسندگان و شعرای آن دوره به داستانفردوسي پذیرفته شاهنامة

فردوسي از سدة هفتم  شاهنامة، با کالم فردوسي مطابقت ندارد و باید گفت که شاهنامه

در  (1292الف: 1382)بر ادبيات پس از خود گذاشته است. اميدساالر  سزایبه یبه بعد تاثير

هم آشنا بوده است... امّا  شاهنامهظاهراً با »گوید: مي )طَرَسوسي( نامهدارابیسندة مورد نو

فردوسي است یا یکي دیگر از  شاهنامة، شاهنامهبر من معلوم نيست که منظورش از 

نام و کارکيایي بسياری از پهلوانان » گوید: نحوی نيز مي«. معمول آن زمان هایشاهنامه

فرّخي، منوچهری،  دیوانمانند  -شاهنامهغير از  -ی ادبيهابزرگ حماسي در متن

ها پيداست که مأخذ گفتار بعضي از شود و از برخي نشانهاميرمعزّی، خاقاني... اشاره مي

 : چهل و نُه(.1392)کوسج،  بوده است شاهنامهاین شاعران کتابي غير از 

ر خاقاني صورت گرفته بر شع شاهنامهپيش از این، چند تحقيق مفصّل در زمينة تأثير 

خاقاني و »در مقالة  (1327)نژاد توان به آثار زیر اشاره کرد: اسالمياز جمله مي است.

به بررسي تأثير فردوسي بر خاقاني در دایرة تلميحات و اشارات داستاني « شاهنامه

ر د (1323)جوان دست داده است. اردالنوار بهها را فهرستپرداخته و چند نمونه از آن

تجلّّيات « تجّلي شاعرانة اساطير و روایات تاریخي و مذهبي در اشعار خاقاني»کتاب 

امّا  ،کنداساطير و روایات تاریخي و مذهبي را در شعر خاقاني از جنبة ادبي بررسي مي

« خاقاني بر خوان رنگين فردوسي»در مقالة  (1392)شود. نوریان وارد بحث نقد منابع نمي

رداخته و بپ شاهنامههای از تلميحات خاقاني به اشخاص و داستان به ذکر چند نمونه

هایي دربارة نکته»نيز در مقالة  (1396و  1393)های وی جنبة کلّي دارد. آیدنلو بررسي

پردازد و خاقاني مي ایشاهنامهبه بررسي تلميحات « خاقانيایِ شاهنامهتلميحات 

مواردی که تلميح خاقاني با کالم  فردوسي است و در شاهنامةتر بر تأکيدش بيش
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 کرد تحقيقِ جوید. امّا رویها را در منابع تاریخي ميکند، ریشة آنفردوسي مطابقت نمي

شود و تأکيد این مقاله بر تأثيرپذیریِ خاقاني از کدام از این آثار دیده نميحاضر، در هيچ

ت. حيدریان و اس مسعودی مروزی شاهنامةپيش از فردوسي، خاصّه  هایشاهنامه

در  شاهنامهاز  انهيو عام يشفاه تیچند روا»ای با عنوان: هم در مقاله (1382)کارانش هم

 اند.به بررسي پيشينة برخي از این تلميحات پرداخته« يخاقان وانید يحماس حاتيتلم

 بحث و بررسي

 ارژنگ -1

 ای گوید:خاقاني در قصيده
       نراليدر ش ختهيدالن انگسگ نیدو روز ا کی

o 
  ختهيانگ  مازندران در   کارژنگ  يشورش 

 (      389: 1399)خاقاني،                      
o 

فردوسي  شاهنامةکند؟ در امّا خاقاني در این بيت به کدام شورش ارژنگ اشاره مي

است. در این  نامهکوشسخني از شورش ارژنگ به ميان نيامده است. کليد این معما در 

از جمله ارژنگ و سنجه و دیو سپيد و اوالد و  [7]ه به شورش سياهان مازندرانمنظوم

 س اشاره شده است:وکاوغندی و ... در زمان پادشاهي کي
 د بدیو سپي  و  دیبو دستان  دگببر
 دار امبهمبببه ن  و  پهلببوان همبه 

 ت بکوه و دش از  فراز آمد   سپاهي

 ر زابهب  هببزاران  دوبباره  سپاهبي

 بدببلنب  درخت یکبایک  ببه ببباال 

 و باربيببد  سنجه  درونبان  پيشبه

 آمبدنببد  راه سبوان ه ببب  ز نبوببه

 بر بباختب  سببر سبرتببا  گبرفتبند 
 

 دی و بيدد و غنببچببو ارژنبگ و اوال

 ببرآشفببت نببوببببي بببدان روزگبار

 که گردون از ایشان همي خيره گشت

 بدنبببد از درِ کبببببارزارفبببراز آمبب

 همببه نببامببببدار و همبببه زورمند

 چببپ و راسببت، ارژنگ و دیو سپيد

 چبببو سيبببل سپببباه روان آمبدند

 بپبببرداختببند آن همببه بببوم و بر

 (632- 636: 1322الخير، )ابي          

رانيان با سياهان بجه و های ایکند که منبع او در شرح جنگشان تصریح ميخود ایران

و خوانندگان را برای ( 336: 1322الخير، )ابياست  مسعودیشاهنامة نوبي در کشور باختر، 

ب:  1382مطلق، خالقي)دهد. ارجاع مي مسعودی شاهنامةخواندن داستان کامل این نبرد، به 

او به این  و تلميح مسعودی مروزی شاهنامة. این روایت، فرضيّة استفادة خاقاني از (94

 کند.را تقویت مي شاهنامه

و  را خوانده باشد نامهکوشهيچ شاهدی در شعر خاقاني وجود ندارد که او منظومة 

ق.  324تا  321شان، این منظومه را در حدود سال که ایرانچنين با توجه به اینهم
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ای از نسخه [3]هرسد در این فاصلة کوتانظر نمي، به(43 -43: 1322الخير، )ابيسروده است 

این متن به شروان، و به دست خاقاني رسيده باشد. خاقاني تنها در یک بيت، آن هم به 

که او خود به این مسأله آگاه بوده، به برد و البته ایننام مي« کوش»تبادر، از صورت ایهام

نامي نبرده است. این بيت « کوش»در هيچ جای دیوانش از  زیرا ،هيچ وجه قطعي نيست

 در یکي از غزليّات او آمده است:
 که با تبو باز کوشم              ارمیکجا 

 

      یجان هم نبرد یکه تو با رستم ا 
(693: 1399)خاقاني،                         

کند ( است که اشاره مي72نهم )فرگرد  کرددیننکتة مهم دیگر در این باره، روایت 

دیوان مازندران به آن دیار هجوم آوردند و مردم را اذیّت و پس از غلبة فریدون بر ضحّاک، 

ها یاری خواستند. به گفتة آزار کردند، به حدّی که مردم از فریدون در مقابل ستم آن

، در جنگ با دیوان مازندر، از بيني راست فریدون برف و سرمای شدید و از بيني کرددین

. این روایت در (129: 1382)تفضّلي، ت ریخهایي به بزرگي خانه بيرون ميچپ او سنگ

دهاک زن جواني ( هم آمده است که در زمان سلطنت اژی3و 7، فقرات 73)فصل  بندهش

پوست های سياهبا یک دیو و مرد جواني با یک پری به هم پيوستند از اختالط آنان زنگي

ي بيرون نموده به ها را از ممالک آریائبه وجود آمدند وقتي که فریدون به سر کار آمد آن

 )فرنبغي داخل شدند ی عرب دگرباره به ممالک آریایساحل دریا راند امّا پس از استيال

و فریدون »آمده است:  التّواریخ والقصصمجملدر  (182: 1342ها، یشت ؛94: 1383دادگي، 

رب دندان را بگرفت؛ بعد از آن به مازندران مغقارن کاوه را به چين فرستاد تا کوش پيل

رفت و کروض شاه آن را بگرفت... و بعد از مدّتي عاصي گشت و پسر کروض مازندراني، 

التّواریخ و مجمل)« نریمان را بفرستاد تا وی را بکشتهربده، دیگر باره سپاه آورد و شاه سام 

. شورش سياهان مازندران به سرکردگي ارژنگ و دیگر دیوان، (47-41: 1319، القصص

نحوی دیده هفردوسي هم ب شاهنامةادبيات حماسي ایران است که در مکرّر در  تصویری

بينيم و نبردهای فراواني آن را ميبه طومارهای نقّاليشود و پس از آن در مي

 طومارهای نقّاليقارن،گرشاس ، نریمان، رستم و فرزندان او با دیوان مازندران در روایات 

 مندرج است.

معتقد است که  (94: 1381)مطلق خالقي .آیدی پيش ميجا نکتة مهّم دیگرامّا در این

 مسعودی شاهنامةو ما گفتيم که خاقاني به  ، کوش استمسعودی مروزی شاهنامةپهلوان 

د هيچ نامي از کوش نبرده است؟ حال چطور او در آثار خوبا این بسيار نظر داشته است.

 مسعودی شاهنامةدر مورد  مطلقرسد که اشتباهي صورت گرفته باشد. خالقينظر ميبه



 

 44  1389ستان تاب  بهار و، 72، پياپي اولدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

ای از تاریخ و داستان بوده فردوسي، آميخته شاهنامةمانند  مسعودی شاهنامة»گوید: مي

رداشت و در بگونه که اثر او تاریخ شاهان را از کيومرث تا پایان یزدگرد در باست، بدین

 شاهنامةه دانيم کمي .)همان(« هایي نيز افزوده شده ببودرخي شاهان داستانبسرگذشت ب
ای گوید که پيش از وی منظومهزیرا فردوسي مي چندان طوالني نبوده است،» مسعودی

حال چگونه : هجده( 1392)کوسج،  [4] «که بيش از سه هزار بيت باشد سروده نشده است

بوده و شامل تاریخ شاهان از کيومرث تا  تر از سه هزار بيتای که کمشود منظومهمي

رسد که نظر نميهای کوش بوده باشد؟ به، در شرح دالوریاست شدهیزدگرد نيز مي

از  مسعودی شاهنامةبوده باشد و صرفاً به این دليل که  ،مسعودی شاهنامةپهلوان  ،کوش

توان استدالل کرد که کوش، بوده، نمي نامهکوششان در به نظم درآوردن منابع ایران

روایتي از  شاهنامهید گفت که در این نيز بوده است، بلکه با منظومة مسعودیپهلوان 

مسعودی  شاهنامة»گوید: مطلق ميچنين خالقيداستان کوش هم موجود بوده است. هم

« در مصر است منظومة مسعودیولي مازندران در  ،فردوسي دارد شاهنامةهایي با شباهت

و در  فردوسي هم مازندران در همان حدود استنامة شاه. باید گفت که در (94)همان: 

گویند ازندران ميبتصریح شده است که به شام و یمن، م ابومنصوریشاهنامة مقدمة 
 (.48 -46/ 7، 1337همو،  ؛ 184 -183: 1398)قزویني، 

 زال -7

اره بوسط بهمن اشبفس آهني تبداني شدن زال در قبخاقاني در بيتي به داستان زن

 کند:مي
  [3]درآورم  بهمن  خاطر به   يتا رحمت  نوحه زان کنم         قفصم   ةچون زال بست

 (742: 1399)خاقاني،                      

 :است چنين آمده نامهبهمناین داستان در 
 ود کببورا ببرفببرمبب  مبيبببه دژخ  ن بببرآورد سر       بگبباه بهمبهببم آن

 دیببر بدیبببا يبگمببانبيسبرش بب         بدید بدهیکبه نتبوانم او را ببه دو د

 اندر خور است زشيت یخنجر يکی  چون خنجر است         زيهنوزش زبان ت

 وزان پببس بفببرمببود شبباه بلبند  بببردنبد و کبردنبد بند         شبشيز پ

 کبس چيچنان هآن دیکه زندان ند  قفس          و کوته   تنبگ  يکبی  از آهبن

 را           زال در آن بنبد کبردنببد مببر

 

 صد سبال راچو مرغبان مبران هفت 

 (371: 1322الخير، )ابي             
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چراکه این کتاب  ،را خوانده باشد شانایران نامةبهمنرسد خاقاني کتاب نظر نميامّا به

رسد به دست خاقاني رسيده متعلّق به اواخر سدة پنجم هجری قمری است و بعيد مي

دیگر برگرفته  ایشاهنامهباید برآن باشيم که خاقاني این داستان را نيز از  ینبنابراباشد. 

 باشد.

چنين در همو  (1/742، 1367) السيرحبي ، (33: 1319) التّواریخمجملاین روایت، در 

مؤلّف  (.3: 1396ي و براتي، چنين: یاحقّ)هم هم آمده است( 41: 1344) سيستاني احياءالملوک

اّما در  ،نقل کرده استنامه بهمنکند که روایت مرگ زال را از تصریح مي یخالتّوارمجمل

 دیگر اینامهبهمنکه به این منظومه سخني از مرگ زال به ميان نيامده است. مگر این

 شان و خاقاني بوده است.قائل باشيم که احتماالً منثور بوده و منبع مشترک ایران

، (84: 1392)مستوفي  تاریخ گزیدة، (3/ 1 :1399) [6]وسيطَرَس نامةداراباین داستان در 

طومار (، 929 -993: 1381) شاهنامهطومار نقّالي (، 724/ 1، 1367)خواندمير  السّيرحبي 
 هم آمده است.( 946: 1324) فردوسي شاهنامةطومار کهن و ( 376: 1322) لشکرهفت

اشاره  مسعودی شاهنامةد به در دو مور غرر اخبار ملوک الفرسثعالبي در کتاب    

کرده است و یکي از آن موارد داستان سلطنت بهمن پسر اسفندیار و لشکرکشي او به 

نویسد که مسعودی مروزی در مزدوج خود به فارسي مي»سيستان و جنگ با زال است: 

مطلق، ؛ خالقي399: 1822)ثعالبي، « بهمن، زال را کشت و تني از کسان او را زنده نگذاشت

/ 7 :1323) تاریخ طبریدست بهمن در شدن زال بهچنين روایت کشته. هم(94ب:  1382

 الذه مروج، (31: 1364)دینوری  اخبارالطوال، (673 - 674: 1396) تاریخ بلعمي، (494

رسد نظر ميهم آمده است. به (37: 1363)بلخي ابن نامهفارسو ( 773/ 1 :1382)مسعودی 

به شعر خاقاني راه پيدا کرده باشد، امّا این که این داستان  مسعودی شاهنامةاین روایت از 

 واسطه، بر ما روشن نيست.با واسطه به خاقاني رسيده باشد یا بي

 سرخاب/ سهراب -3

امّا در روایات عاميانه و طومارهای  ،است [2]«سهراب» شاهنامهنام فرزند رستم در 

قزویني  النقض، کتاب نامة عالیينزهت ق.(، 497)مورَّخ نامه علينقّالي، منظومة کهن 

 (،228 ،628: 1382)احمد تبریزی  نامةشهنشاه: بيست و دو(، 1322لشکر، )طومار هفترازی 

 تاریخ طبرستانچنين در برخي منابع تاریخي مانند و هم (8: 1392)کوسج،  برزونامة کهن

در شعر خود از نام اخير  ضبط شده است. خاقاني نيز« سرخاب»این نام ( 97/ 1تا، )بي

 استفاده کرده است:
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 زال و سرخاب پنبه و ابره          یببه رو

 

 زال گشته آن سرخاب  نیا يو خشن زيبه ح 
 (33: 1399)خاقاني،                               

 سرخاب و زال         ةسهم تو قطران کند نطف

 

 گرشاس  و شم  ةکند زهر بقیتو ز غيت 
 (764)همان:                                 

با این حال، در همان متن داستان نقّال نيز بسيار »گوید: محجوب در مورد نّقاالن مي

از جمله نام بسياری از قهرمانان، شرح و بسط  ل  وجود دارد که در مآخذ وی نيست.مطا

ته است، در ضمن دادها که مصنف در اصل کتاب به اختصار از آن گذشبسياری از روی

آفریند؟ چنين المجلس ميخوان این مطال  را فيآید. آیا قصّهپردازی گوینده ميداستان

ا همان شرح و بسط باز بارها داستان را بببينيم که وی بری درست نيست. چه ميتصوّ

آیند، هرگز یک از قهرماناني که در شاخ و برگ داستان وی ميگوید و در بردن نام هيچمي

سامان و موافق ها چنان مرتّ  و بهکه بسياری از این داستانکند. دیگر اینشتباه نميا

توان پنداشت ذوق نقّال آن را در همان لحظه آفریده سرایي است که نمياصول داستان

خوانان این شاخ و برگ را به یک سياق و با یک روش باز باشد. وانگهي، بسياری از قصه

امده است؛ ولي همة بني امهبشاهناه سمنگان، در بدر تهمينه، شبپ گویند. مثالً ناممي

ام یاد بدین نبشاه سمنگاني است و همه وی را به نام او سُهرمبدانند کان ميبخوانقصه

 رینش هنری نيستند و حتاکنند. از سوی دیگر، همه گویندگان که دارای ذوق آفمي

ه زحمت و با تلقين و تکرار بسيار بکه بسوادند بعضي از آنان چنان عاری از ذوق و کم

 .(91: 1324)محجوب، « کنند در گفتارشان اصالح کردتوان لفظي را که به غلط ادا ميمي

 ةشاهنامها در شوند که با ضبط آنهای دیگر نيز در طومارها دیده ميبسياری از نام
های صورت عاميانة نامها، فردوسي متفاوتند و اعتقاد اهل تحقيق بر این است که این نام

در  )مادر فریدون(است. اّما این اعتقاد درست نيست. برای مثال نام فرانک  شاهنامه

« فرارنگ»آمده است. این صورت بسيار شبيه است به ضبط « فرارکت»طومارها به صورت 

شان ، یکي از منابع ایرانمسعودی مروزی شاهنامةدانيم که آمده و مي نامهکوشکه در 

آمده؛ پس دور نيست « رنگفری»هم  (72: 1319) التّواریخ و القصصمجملاست. در  بوده

فردوسي  شاهنامةآمده، منشأیي غير از  طومارهاهایي که در ر کنيم صورتِ ناماگر تصوّ

توان حکم کرد که ها با ضبط مختار فردوسي مشابه نيست، نميدارند و چون ضبط آن

ترین اسناد مربوط به کهن»ه کرد که: ین نکته نيز باید توجّریشه هستند. به اعاميانه و بي

بر قرایني محتماًل سابقة آن به چندصد سال  ولي بنا ،نقّالي از دورة صفویان به بعد است

به این ترتي ، اگر بپذیریم که سابقة  .(793الف: 1382)آیدنلو، « رسدپيش از این زمان مي
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رسيده است، باید به این مسأله نيز معترف يهای پنج و ششم هجری مه سدهبنقّالي ب

که طبق شواهد تا سدة _پيش از فردوسي  هایشاهنامهباشيم که نقّاالن در آن دوران، از 

فاقد  طومارهای نّقالياند. اغل  پذیرفته سزای بهتأثير _اندهفتم هجری نيز موجود بوده

بود کاغذ و حجم به کمممکن است گفته شود با توجّه  است. شاهنامهقسمت تاریخي 

نساخ بات مّلي را استبهای پهلواني روای، برخي از راویان فقط قسمتنامهباهبش بسيبار

نظر ها برسد، امّا بهکردند تا زودتر فراهم آید و زودتر به سمع شنوندگان این داستانمي

 فردوسي هستند، اصالً  شاهنامةپيش از  هایشاهنامهکه  طومارهارسد منابع این مي

در شاخة شرقي سپهر »گوید: مفاخر ميکه اکبریچنان اند،های تاریخي را نداشتهقسمت

ق.  1743 نامةرستمهای نویسق. و دست 1133 طومار نقّاليفارسي با  لشکرهفتزماني 

سان است. بنابراین ق. هم 1787 لشکر فارسيهفتق. ملک و  1743نامة رستممجلس و 

صورت به نامهرستمو  لشکرهفتهای و با نام طومار نقّالياختار که در س برجسته یآثار

و در یک سنّت/ نوع « کيومرث تا بهمن»سان اند، در سپهر زماني یککامل به ما رسيده

اند. این سپهر زماني و نوع ادبي معرّفي شده ي متفاوتهایادبي قرار دارند، اّما با نام

ه به هستند. با توجّ نامة پيروزانشاهو  ابوالمؤیَّد بلخي شاهنامةپيونددهندة متون نقّالي به 

الخير، )ابي نامة عالیينزهتو  (39-1) تاریخ سيستاندر  شاهنامهای که از این دو خالصه

يومرث تا بهمن ببر جای مانده است، این آثار نيز در سپهر زماني ک (344 -312: 1367

ه گردد. نگارنده بر آن است کها برميبه آن کرد نوع ادبي متون نّقاليو روی [9]اندبوده

ا ببلکه این متون ب ،وی نيستباالن دورة صفبته و پرداختة نقّباخبمتون نقّالي ما س

یا  پيروزان شاهنامةو  ابوالمؤیَّد بلخي شاهنامةبه  -کرد گفتاریالبته با روی -هایيواسطه

ة مردم به گونة نقل و ل عالقة عامّگردند که به دليها بازميها و یا رونوشت آنمنابع آن

« وجود آمده استها بهای در آنهای گستردهداستان منتقل شده و افزایش و کاهش
 (.12-16: 1383؛ همان، 149: 1383مفاخر، )اکبری

 شاهنامةپيش از  هایشاهنامهبا این شواهد شاید بتوان گفت که در یکي/ برخي از    

ضبط شده بوده است و تمام این منابع که ذکر « سرخاب»فردوسي، نام سهراب به صورت 

بوده است. گویا این نام )سرخاب( در آن دوران بسيار  شاهنامهشد، تحت تأثير آن 

بن نس  مادریِ قابوسبوده است. ابوریحان در ذکر سلسله« سهراب»مشهورتر از صورتِ 

بن ن شهریاربن شروینیبن قارنبن شروینالمعالي رستمدایي شمس»گوید: وشمگير مي

. (63: 1396 )بيروني،« ن قباد است که پدر انوشيروان بودببن شاپوربن کيوسبن باوسرخاب

 اند.سهراب نوشتهدر سلسلة ملوک طبرستان دو تن را سرخاب و یکي را »معين نيز گوید: 
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 لشکرطومار هفت؛  368/ 1 :1328/ بيست و دو؛ رستگارفسایي 1 :1333؛ وراویني، 1183/ 7)تبریزی، 

 (.793: 1383 ،قبانامهزرّین ؛ 312: 1322

و پسر او سرخاب به طل  او توران و ایران و هند و »آمده است:  تاریخ طبرستاندر 

هم افتادند و ميان هپيمود، عاقبت به زمين رویان بليکش موضعي است، بروم جهان مي

رخاب ازو زخم یافت به پدر دیگر را نشناختند مصاف رفت، سکه یکایشان به حکم آن

مکتوب است پدر را معلوم شد که پسر اوست تابوتش  شاهنامهکه در وعيد کرد چنان

نهاد تا که جا که قصر طوس بود فروبرگرفت که به زاول بود چون به ساری رسيد آن

ار، اسفندی)ابن« جاستگویند گور او آنتر شود، برگيرد خود اتّفاق نيفتاد و ميحرارت هوا کم

 .(97تا: بي

مکتوب  شاهنامهکه در چنان»گوید که ميیکي این آید.دو نکته از این روایت برمي

که و نکتة دوم این نيست فردوسي شاهنامةاسفندیار، دهد که مراد ابنو نشان مي« است

ضبط « سرخاب»کند، نام سهراب به صورت که وی به آن اشاره مي شاهنامهدر همين 

 ،کندافزون مي فردوسي شاهنامةغير از  ایشاهنامهرا از استفادة شعرا از شده و ظنّ ما 

به استناد این »گوید: مکتوب است. آیدنلو مي شاهنامهکند که در چرا که وی تصریح مي

یران، به ای در شمال اویژه انتقال محّل وقوع نبرد رستم و سهراب به ناحيهها بهتفاوت

در ميان  شاهنامهروایتي شفاهي از داستان  ندیار بر پایةاسفاحتمال بسيار گزارش ابن

توان رسد و نمينظر مي. این مسأله بعيد به(26: 1392)آیدنلو، « مردم طبرستان بوده است

به سادگي مورّخي را که منابع پيشين را در دست داشته به استفاده از روایات شفاهي 

ای در شمال ایران ستم و سهراب در ناحيهکه محّل وقوع نبرد رمتّهم کرد و اتّفاقا این

دهد که باز هم نبرد بين یک ایراني و یک مازندراني )مازندارن مصر( است است، نشان مي

 و این روایتي کهن است. 

)پس از پادشاهي  [8]شاهنامههای بخش تاریخي امّا خاقاني تلميحاتي نيز به شخصيّت 

نبوده و  ابوالمؤیَّد بلخي شاهنامةمنبع وی، تنها دهد که بهمن( دارد و این مسأله نشان مي

 مسعودی مروزی شاهنامةویژه دیگر، بههای شاهنامهگيری وی از ظنّ ما را نسبت به بهره

 کند.تر ميبيش -که شامل بخش تاریخي نيز بوده است–را 

دارو پس از مرگ نوش»المثل معروف نکتة دیگر در مورد سرخاب/ سهراب، ضرب 

از امثال  دارو پس از مرگ سهرابنوشالمثل ضرب»گوید: است. آیدنلو مي« سهراب

های ششم و هفتم و آثار اثير مشهور فارسي است که سابقة کاربرد آن در شعر به سده

 رسد:اخسيکتي و عّطار مي
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          يجگر نکن یکه پس از گفت وبکوش آن

 

  دارو بعبد از اجبل ندارد سود کبه نوش 

 (477: 1332)اخسيکتي،                 
 اگببرچببه روستببم را دل بپببژمبببببرد         

 

 دارو چون پسر مرد چه سود از نوش 
 (4783/ 323: 1392)عطّار،             

 دم          نیمگببر آه دل رستببم دستبان ا بای

 

 آرد ير مبکشبته پس دارو بببه بببرِنوش 
 (266: 1367)عطّار،                       

اند، در روایت رستم و شناسان توجّه کردهشاهنامهچنان که یکي از  د:گویآیدنلو مي

کند و اساسًا سخني از دارو به رستم پرهيز مي، کاووس از دادن نوششاهنامهسهرابِ 

های نقّالي و امّا در گزارشخطيبي(  ←)دارو نيست که دیر رسيده باشد فرستادن نوش

های مختلف که در این سازیبه علل و زمينه -فاهي/ عاميانه از این داستان، کاووسش

بخش پس از ولي داروی درمان فرستد،دهد/ ميدارو را ميسرآنجام نوش -روایت آمده

؛ داستان رستم 137 -131، 178، 179/ 7: 1368، شيرازی انجوی ←)رسد شدن سهراب ميکشته

« رسمي»ل معروف در شعر ثَدور نيست که مأخذ مَ ،این روی. از (333: 1368و سهراب، 

های نقّالي و شفاهي/ مردمي داستان رستم و سهراب بوده باشد نه متن فارسي، روایت

های فردوسي. این حدس محتمل اگر قرینة استواری برای رواج نقّالي در سده ةشاهنام

نباشد، حدّاقل نشان  -اردر حّد تأثيرگذاری بر شعرایي مانند عطّ -شش و هفت هجری

از بعضي  ي دیگبرهای، روایتشاهنامهان نظم بایبدهد که یکي دو قرن پس از پمي

« کنار گزارش فردوسي رایج بوده استهای آن در ميان مردم پدید آمده و در داستان

دليل »کند که: همين مقاله اشاره مي 14 ةشمار نوشتپيآیدنلو در  (.43: 1399)آیدنلو، 

های گذشته های مختلف از داستان رستم و سهراب را در سدهدیگری که رواج روایت مهمّ

در اوایل قرن هفتم است که در جزئيات با روایت  تاریخ طبرستانکند، گزارش تأیيد مي

 (.38همان: ؛ 97/ 1تا: اسفندیار، بيابن)فردوسي تفاوت دارد 

پيش از فردوسي  هایشاهنامهکي از به نظر نگارنده بعيد نيست که این روایت نيز در ی

نيست،  ة فردوسيشاهنامتوان حُکم کرد که چون در به همين شکل نقل شده باشد و نمي

 طومار نّقاليدارو در چند پس عاميانه است و منبعي شفاهي دارد. روایت دیر رسيدن نوش

: 1368همو،  ؛ 7133: 1386)زریری،  نامة نّقاالنشاهو  (149: 1382) شاهنامهنقّالي از جمله نثر 

 هم آمده است.( 78: 1344)سيستاني  احياءالملوکچنين در و هم( 333

توان انکار کرد. برای مثال در این دو گرچه، تأثير روایات عاميانه بر شعر خاقاني را نمي

 بيت:
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 کز جاللش       انيبماناد شاه ک

 

  دینما وانيتاج ک انيک ریسر 
 (137: 1399)خاقاني،                             

        انياست نعل اس  آن تاج ک وانيتباج ک

 

 اند و کان افشانده ایکز سخا دست و دلش در 
 (128: 1399)خاقاني،                            

دهد که خاقاني نيز به همان معنای نشان مي« کيوان»و « کيان»نشيني واژگان هم

آورده است، اعتقاد دارد.  لغت شهنامهبدالقادر بغدادی در کتاب که ع« کيان»عاميانة واژه 

الشأن ادشاه عظيمبه معني پبمعروف است و ب»آمده است: « کي»در این فرهنگ ذیل واژة 

 (.373: 1397)بغدادی، « است که به سب  علّو و رفعت از کيوان گرفته شده است

 فرامرز -4

 گوید:خاقاني در بيتي مي  
          يکه فرامرزشکوهبل یظفررستم

 

  یيدهاومرثيکه کبل یدفريجمش 
 (432: 1399)خاقاني،                        

که فردوسي نيامده و ایننامة شاه چنان که باید درهای فرامرز آنداستان پهلواني 

از دهد که او در این مورد نيز کند، نشان مياستفاده مي« فرامرزشکوه»خاقاني از ترکي  

 اخبار فرامرزهای با عنوان استفاده کرده است. در این مورد یا از کتاب ي دیگرمنبع

پيش از  هایشاهنامههای فرامرز را در که داستان پهلوانيو یا این استفاده کرده است

 /1)چنان که از گزارش بلعمي »گوید: مطلق ميفردوسي خوانده است. خالقي نامةشاه

رامرز(، براهای او )فباجبد، مبآیرميبب( 329، 33) ت فرّخي سيستانيو اشارا( 692 /7؛ 133

و این مطل  از  است بوده ي بزرگهای چهارم و پنجم ق، دارای شهرتویژه در سدهبه

ذکر کرده است، « جداگانه دوازده مجلّد»که اخبار فرامرز را ( 2) تاریخ سيستانگزارش 

هم آمده  طومارهای نقّاليهای فرامرز در داستان. (312 :1382مطلق،)خالقي« شودتأیيد مي

 -و نه روایات عاميانه-است و در این مورد هم فرضّية استفادة خاقاني از منبعي مکتوب 

 مطرح است.

 کاوه -3

 [12]:زندکند که کاوه با پتک بر سر ضّحاک ميخاقاني در دوجا به این مسأله اشاره مي
           ویر دبام پتک زنم بر سکاوه

 

 در دکان کوره و سندان چه کنم  
 (733: 1399)خاقاني،                      

 کاوه که داند زدن بر سر ضحّاک پتک           

 

 کوره و سندان و دم  بندیشودش پا يک 
 (763)همان:                                 
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است که کاوه به  هنامهشاهای در بعضي روایات مردمي از داستان»گوید: مي آیدنلو

برای ؛ 729: 1396)آیدنلو، « شودفي ميگيرکننده و کشندة ضّحاک معرّ جای فریدون، دست

 . (73 /3 :1368شيرازی، نمونه: انجوی

های خاقاني با استفاده از تلميحات داستاني، بدون ریشه با توجّه به این که تصویرسازی

که این روایت در برخي هم با توجّه به اینو ناشي از تخيّالت شاعرانه نيست  و صرفاً 

نمود پيدا کرده است، دور از  شاهنامههای عاميانة های پهلواني و داستانتواریخ، منظومه

ذهن نيست اگر بگویيم شاعر در این مورد نيز منبعي مکتوب در دست داشته است. شاعر 

 داند: در بيتي دیگر نيز فریدون را قاتل ضحاک مي
 غ کيست جز پدر روستمخاصّة سيمر

 

  قاتل ضحّاک کيست  جز  پسر  آبتي 

 (333: 1399)خاقاني،                   

از این  ي دیگرشاید این بيت نيز بتواند این فرضيّه را قوّت ببخشد که خاقاني روایت

در »نوشته:  (12: 1393همو، ؛ 724- 723: 1396)داستان را در دست داشته است. آیدنلو 

غرر اخبار، مختصرالبلدان و  ترجمة تفسير طبری،، تاریخ طبریمنابع مانند  برخي از
 تاریخ بلعميدر «. شدن ضحّاک به دست فریدون سخن رفته استاز کشته اثيرالکامل ابن

با توجّه به  .«و آفریدون ظفر یافت[ و ضّحاک را بگرفت و بکشت»]... آمده:  (187: 1396)

گرفتن مبني بر بهره (98 - 99: 1382ميرافضلي، ؛ 372، 319: 1334،عثمان)نوریعثمان نظر نوری

ن برسد در این روایت نيز خاقاني به اینظر مي، بهنامة ابوالمؤیَّد بلخيشاهبلعمي از 

والمؤیَّد با اببت ببز در این روایبعودی نيبویيم مسبه بگبکنبنظر داشته و یا ای شاهنامه

 احياءالملوکبه همين صورت نقل کرده است. در داستان بوده و این داستان را هم

دست شدن ضحّاک بهکه شامل تاریخ سيستان است، به کشته (74: 1344)سيستاني 

 هم آمده است: قبانامهزرّینفریدون اشاره شده است. در 
 چو کشته است ضحّاک شاه  دونیفر

 یلشکر         برآراسته           رانيحم

 و گاه  ميهیگرفته از او تاج و د 

 ... یداور ي   بپ   ه ببست  تنگ    ر بکم
O 

 (862: 1383 ،قبانامهزرّین) 
o 

 ضحّاک )اژدهای حميری( -6

 کند:بودنِ ضحّاک اشاره ميخاقاني در چند جا به حميری

 را به جان رمردانيرا به مغز و ش[11]رخوارانيش

 

 ساختند ريطعمْ مار و شکار گرگ حم 

 (114: 1399)خاقاني،                      

         یربيحم یاباب اژدهبلع ای   

 

 دبخواهم فشان انببیش کاوببر درفبب   
 (147)همان:                                  
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  یريچون تف گرز گاوسر شوکت مار حم          گاو آسمان یرويبرده ببه رمح مارفش ن  

 (473مان: )ه                                

 ختیگر   نيپسر آبت   تیرا ماه  در   یريکه از مار حم یرواست ماه يطفل
 (974)همان:                        

در »بودنِ ضحّاک نيست. فردوسي سخني از حميری نامةشاهکه در ین درحالي است ا

سرزميني ه و شد س( یادواو )کاوهای کهن تنها از لشکرکشي و گرفتاری دوم برخي کتاب

تاریخ ، تاریخ طبریخوانده شده است، مانند « یمن»جا رفته به جای هاماوران که به آن
پسر بلخي و نامة فارس، اثيرکامل ابن، البدء و التاریخ، االممالذّه  تجاربمروج، بلعمي

عودی در ب. مس(12: 1393همو،  ؛723: 1396دنلو، ب؛ آی33: 1333)کيا، « طببقات نباصبری

اند که ایراني اش اختالف کردهجمشيد را بکشت و دربارهضحاک( »)گوید: مي الذه مروج

اند که عرب بود... ابونواس به او باليده و پنداشته که از مردم ایرانيان گفته یا عرب بود.

زیرا ابونواس وابسته سعدالعشيره یمن بود. وی گوید: ضّحاک که شتران و  ،یمن بوده است

/  1 :1397)مسعودی، « از ماست کنند،های خود ستایش او ميگذرگاه حيوانات وحشي در

 .(19: 1822)ثعالبي،  گویدثعالبي نيز در غرر اخبار ملوک الفرس همين را مي .(718-719

س دختر افراسياب را به زني گرفته بود، وکاو، ضمن نقل این روایت که کي(477 /7)طبری 

؛ 21ویه، ب)ابوعلي مسکاه یمن بود. بقولي زن او دختر ش د که بهبافزایم ميببر آن این را ه

أخذ خاقاني در این پس م( 333 - 334: 1382)به نقل از مقدّسي، « (728 /1اثير، ؛ ابن41بلخي، ابن

ورّخان آن دوره، از با توجه به استفادة مبفردوسي نبوده است و ب نامةشاهمورد نيز، 

، ابوالمؤیَّد بلخيو  نامة مسعودی مروزیشاهانند موجود، م هایشاهنامهو  هانامهخدای

نيز ضحّاک حميری خوانده ها شاهنامهشاید دور از واقعيت نباشد اگر بگویيم که در آن 

طور خاّص تحت به -به نظر نگارندگان-، یا هاشاهنامهشده و خاقاني هم تحت تأثير آن 

 بوده است. نامة مسعودی مروزیشاهتأثير 

 افراسياب  -2

فردوسي به آن نامة شاهکند که در اشاره مي[ 17]قاني در چند جا به افسر افراسيابخا

که خاقاني آن را  شاهنامهندارد. امّا گویا در روایتي از  ویژه ينشده و اهمّّيت ي خاصتوجّه

 خوانده است، این افسر بسيار مهم و محلّ توجّه بوده است:
 هدهد گفت از سمن نرگس بهتر که هست       

 

  ابيجم ملک او و افسر افراس يکرس 
 (43: 1399)خاقاني،                         
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        ابيکه در افسر نشاند افراس یيگهرها ای

 

 اند خسرونشان افشاندهيشاه کشروان شيپ 
 (122)همان:                                       

که در نبرد نخست رستم و  است هبه این داستان اشاره شد طومارهای نقّاليدر 

 امّا رستم»برد: قباد ميرباید و به نزد کيافراسياب، رستم تاج افراسياب را از سر او مي

برد و جنگ اوّل را با  قباددر سر دست به پيش شاه کي ( چنان)افراسيابخواست که او را 

د که در چنگ رستم کمربند افراسياب تاب نياورد و آن کمربند گسست شاه ایران یاد ده

افراسياب از دست رستم بيفتاد و باز رستم از پشت رخش خم شد و باز دست دراز کرد 

این مرتبه تاج افراسياب به دست او آمد و رستم ميل تاج او را گرفت و از جا برکند و 

بمانده... و در آن وقت رستم رسيد و تاج  افراسياب گلوبند تاج واکرد تاج در دست رستم

قباد نهاد و شاه را خدمت کرد و به جای افراسياب در دست و آن تاج را بر سر شاه کي

: 1381، شاهنامهطومار نقّالي )« خود نشست و آن روز سرداران رستم را تاج بخش خواندند

: 1386) طومار نایگلي( و 161: 1322)شکر لهفتچنين در طومار این روایت، هم(. 416، 413

 هم آمده است.( 736 -733

پيش از فردوسي،  هایشاهنامهشاید این حدس دور از واقعيت نباشد که در یکي از 

 توجّه بوده است. جال افسر افراسياب بسيار مهم و 

 جمشيد -9

 گوید:خاقاني مي
 ان را         بجمع خاص ديگر چو جمش

 

 آه نکنند  یآرارّه بر سر بر 
 (962: 1399)خاقاني،                       

در مورد  طومار نّقاليایهام تناس  دارد به یکي از روایات « جمع خاصان»ترکي  

 سرانجام جمشيد به شرح زیر:

رفت در سر حدّ هند به گرمي افتاد و آفتاب در جمشيد چند روز مي قضایا جمشيد»

ر درختي دید آمد که پای درخت استراحت کند و چند کس را دید که اثر کرد از دو

اند از صدای پای جمشيد بيدار شدند. جمشيد را دیدند و شناختند و هر یک خوابيده

خریدة صورتي از بغل بيرون آوردند بر آن صورت نگاه کردند گفتند تو جمشيدی. ایشان زر

حرامان بهردند. جمشيد گفت ای نمکبها به جان  هند ميجمشيد بودند که آن صورت

ک آخر آقای شما بودم چون شد؟ ایشان قبول نفرمودند جمشيد را گرفتند، به پيش ضحّا

ک بيدادگر بر جمشيد افتاد فرمود تا بيرون کشيدند بر سر منار آوردند. چون چشم ضحّا

که کار روزگار چنين است. آن وقت  گذاشته به خواری تمام به مقام هالکت رسانيدند
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جمشيد کسي نمانده و نيست از سر  ک خاطر جمع شد که دیگر در دنيا از اوالدضحّا

 .(123: 1381، شاهنامهطومار نقّالي )« ستقرار به عيش پادشاهي قيام نمودا

که طبق آن  است هچنين بر اساس این بيت گویا خاقاني روایتي در دست داشتهم 

زند و طبق این روایت، ضحاک از قسمت سر به سمت ضحاک با ارّه بر سر جمشيد مي

و »آمده است: ( 192: 1396) تاریخ بلعميکند. این روایت در پایين جمشيد را به دو نيم مي

که با توجّه به این«. کشتن جمشيد چنان بود که اّره بر سرش نهاد تا پای به دو نيم کرد

ترجمة بلعمي معتقد است که روایات اساطيری و پهلواني »( 372 ،319: 1334)عثمان ینور

ه به چنين با توجّو هم (98 - 99: 1382)ميرافضلي، « است نامة ابوالمؤیَّدشاهاغل  برگرفته از 

های ایشان و سرگذشت»... گوید: در آخر همين مطل  مي (192: 1396)که خود بلعمي این

توان گفت که ، مي[«نامة بزرگشاهابوامؤیّدالبلخي یاد کند ]به بسيار گویند. بسيار است و 

که روایت مسعودی نظر داشته و یا این شاهنامة ابوالمؤیّد بلخيخاقاني در این روایت، به 

جا هم از مروزی نيز شبيه به همين روایت ابوالمؤیَّد بلخي بوده است و خاقاني در این

امّا پادشاه »آمده است که:  تاریخ طبریبهره برده است. در  نامة مسعودی مروزیشاه

ط داد که گردنش )جمشيد( از گفتة خود نگشت تا خدا عز و جل بخت ناصر را بر او تسلّ 

ر آن که ضحّاک را دمگر آن ،بزد... ابوجعفر گوید: ميان بخت ناصر و جم روزگاری دراز بود

نيز آمده:  شاهنامهطومار نّقالي در   .(172/ 1 :1323)طبری،  «روزگار بخت ناصر گفته باشند

زاده ارّه بر سر پس مرا واج  شد که تو را به کين جمشيد بکشم که ضحّاک حرام»... 

از »... هم آمده است:  روایت نایگليدر (. 664: 1381، شاهنامهطومار نقّالي )« جمشيد گذاشته

فرق او گذاشته، او را هالک  ای برارّه ،بان او بودنسل شاه جمشيدم که ضّحاک سگ

 (.362 -338: 1386، طومار جامع نقّالي)« گردانيده

 کند:طبق روایت فردوسي، ضحّاک با ارّه جمشيد را از کمر به دو نيم مي 
 فر          ديدارم ز جمش شينه من ب

 

 به ار  انشيم وريب دیکه ببر 
 (434/ 3 :1383)فردوسي،           

 گوید:گر ميخاقاني در بيتي دی
        ؟يگه زحمت مشاطگو آن ديخورش ةچهر

 

 گه حاجت برگستوان؟ و آن ديمرک  جمش 
 (373: 1399)خاقاني،                             

که در این بيت، جمشيد همان سليمان است و مرک  او، باد( از آن این بيت، )جدا

به دست خاقاني رسيده، مرک  دهندة آن باشد که طبق روایتي که ممکن است نشان

ن روایت با روایت ناپذیر بوده و نيازی به برگستوان نداشته است. امّا ایجمشيد آسي 
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دانستن جمشيد و سليمان در تشابهي ندارد و از این هم بگذریم، یکي نامة فردوسيشاه

 -دبداشتن هاامهبنخدایکه خود ریشه در –ر متون تاریخي کهن بشعر خاقاني، عالوه ب

گوید: فردوسي داشته باشد. قائمي مينامة شاهپيش از  هایشاهنامهتواند ریشه در مي

های ایران وارد شده های پس از اسالم به تاریخ و فرهنگ و شخصيّتدر مقابل هجمه»

اسرایيل پيوند بران بنيهایي از ایرانيان کوشيدند تاریخ کهن خود را به پيامبود، گروه

ه از بشود کده ميبمقدسي دی دء و التاریخبالبباره، در اشارات در این ترینمبدهند. قدی

ساني سليمان با جمشيد، نمرود با ضحّاک، ابراهيم با فریدون، یوسف و زليخا با هم

مقدسي، ؛ 126 – 123: 1381)قائمي، « کندسياوش و سودابه و ذوالقرنين با اسکندر یاد مي

گوید: مي( 93ب:  1382)مطلق  ه خالقيبا کبجو از آن( 326 ،323، 439، 88، 89/ 1: 1324

( البدء و التاریخاریخ شاهان ایران در تأليف مقدسي )بداند که شرح تنگارنده، بعيد نمي»

 [13]،«باشد نامة مسعودیشاهمای همان بناریخي یا تاریخيب  تبای از مطاليدهبچک

اسرایيل که در شعر بران بنيپيامترتي ، بعيد نيست که آميختگي شاهان ایراني و بدین

نامة مسعودی شاهتر، و از همه مهم همين منابعشود، برگرفته از خاقاني فراوان دیده مي
 خاقاني به آن توجّه زیادی داشته است. باشد که نگارندگان معتقدند مروزی

 گيو و بيژن  -12

 گوید:خاقاني مي
 رسد که من         وميو گ ژهيبس شکر کز من

 

 درآوردم  ژنيب ةريبه چاه ت يشمع 
 (743: 1399)خاقاني،                         

فردوسي، گيو در ماجرای رهایي بيژن از چاه افراسياب نقشي  نامةشاهایت بر اساس رو

که قبول کنيم این کند(. مگرآور را بازی مي)وی در این داستان تنها نقش یک پيامندارد 

دهند از این داستان را در اختيار داشته است. شواهد نشان مي که خاقاني روایت دیگری

های پنجم و ششم هجری قمری روایت دیگری از این داستان وجود که در همان سده

 گوید:مي [14]داشته است. فرّخي سيستاني
          یرسته نشد یتو بود ةار بست ژنيب

 

 از ارژنگ  ويساختن رستم ن ليبه ح 
 (726: 1392سيستاني، رخي)ف             

بيژن در  -مانند روایت فردوسي-طبق روایتي از این داستان که در اختيار فرّخي بوده، 

 کند:چاه ارژنگ گرفتار است. وی در چند جای دیگر نيز به این داستان اشاره مي
 که کند        يجا رفتن مگر کسآن اردیکه 

 

 چَهِ ارژنگ  يپسند بر گه شاهنشه 
 (722)همان:                                  
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 اندر اول کار        ژنيمخبالفبانبش چبون ب

 

 ارژنگ   ةسراچ چاه  به  فتباده  ز گبه  
 (712)همان:                                

 باد        يگباه تبو بر تخت خسرواننشسبت       

 

 ه ارژنگ ببتو در چ یدوببگاه عنشست  
 (713)همان:                                

توان نبوده است؛ بنابراین مي نامة فردوسيشاه دانيم که مأخذ فرّخي سيستاني،مي

 پيش از فردوسي خوانده است.های شاهنامهگفت که فرّخي این داستان را در یکي از 

 بيفکنند.: دهد تا بيژن را در چاه ارژنگ، افراسياب دستور مينامهبيژندر منظومة 
 و ماه ديگردد ز خورش بهره يب چو   افگن به چاه       نگون اندر گه آن ... پس 

 ویغر     برآمد    ایدرژرف  از    که         ویاکوان د     آن سنگ و   ليپ     بِبَر

 ستان نيک   بدان   ژنيب  ز   اور،يب  ستان        نيچ     ةشيب  در    ست فگنده

 را  ارژنگ   چاه  سر     پوشد  که   را           آن سنگ کش گردون  النيه پبب

 بپوش                را   او    سر چاه     اوريب

 

 هوش  دشیببرآ یزار به  بدان تبا  
 (29 -22: 1384)غفوری،            

مسأله اشاره ، در چند موضع از مقدّمة متن کتاب، به این نامهبيژنمصحِّحِ منظومة 

دست زده و  شاهنامهکند که سرایندة این منظومه، به انتحال داستان بيژن و منيژة مي

امّا  ،(38 - 39)همان:  ن الحاق کرده، سرودة خود او باشدچه بسا که باقي روایاتي که به آ

 نامةشاههایي از داستان را که در آید این است که آیا قسمتکه پيش ميپرسشي 

 فردوسي داشتهامة بناهبشز خودش سروده یا منبعي غير از ، اود نيستفردوسي موج

 ي دیگر، منبعنامة فردوسيشاهرایندة این منظومه، عالوه بر رسد که سنظر ميهب؟ باست

پيش از  هایشاهنامهاحتمال بسيار قوی، یکي از اختيار داشته است و این منبع، بهنيز در 

: 1362)و پيش از او متيني  (34-32: 1384)غفوری طور که است. همان نامة فردوسيشاه

فاوت با داستان بيژن و منيژة شامل چند بخش مت نامهبيژناند، اشاره کرده( 33-36

. روایت نبرد رستم با پسر 7 ؛. داستان توطئة گرگين عليه بيژن1است؛  نامة فردوسيشاه

خسرو و . ستایش کي4 ؛ه. بازگشت رستم به ایران و دیدار فریگيس و منيژ3 ؛اکوان دیو

به نظر »است: نامه بيژنه متيني کالً معتقد به سارق بودن سرایندة یادکرد ایزدان. البتّ

« های بارز سرقت ادبي در ادب فارسي استیکي از نمونهنامه بيژننگارندة این سطور، 

 نامهبشاهن بهای کهاز این روایات در نسخه ي اعظمکه قسمت. با توجّه به این(33)همان: 

  -است شده شاهنامه هایهوارد نسخ[ 13]دود سدة هفتمبیعني در ح- شودز دیده ميبني

ها را از ، این داستاننامهبيژنها رد شد و گفت که سرایندة سادگي از کنار آنتوان بهنمي
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پس از شاهدآوردن این  (16ب:  1384)نداشته است. آیدنلو  ي خاصخودش سروده و منبع

 طّار:شعر از ع
 چاه نیا  در يزندان   کرد   ژنيب  چو  نباگباه       نفبس   ببابيافراس  را  تببو 

 چاه سنگت نیا سبرِ    ببر  او   نهباد   جنگت          به آمد   بویاکبوان د   يولب

 را  آن   بببدنيجنببان  زور    نبباشبد  جهان را         مردان که    يسنگ  چنان 

 از چاه  رديسنگ گران برگ نیکه ا  راه       نیدر ا  دیبا  يرستم پس  تو را 
 (193: 1392)عطّار،                        

های ششم و هفتم توان حدس زد که شاید در سدهبه استناد بيت دوم مي»گوید: مي

پس از  وجود داشته است که در آن خوِد اکوان دیو بيژن و منيژهروایتي شفاهي از داستان 

گذارد. این روایت شفاهي که زندان او مي -آورد و بر سرِ چاهشدِن بيژن، سنگي ميزنداني

عاميانة دیگری از اشارة  -شاید توضيح/ توجيِه نقّالي است مأخذ عّطار در بيت مذکور بوده

آمده است و در هر حال یکي از روایاِت شمار ميهم به« سنگ اکوان دیو»به  شاهنامه

با توجّه به شواهدی  «.شدة اکوان دیو استفانه فراموشمتأسّ ( وق2و   6)قرن کهن  تقریباً

موجود است،  پيش از فردوسي تا سدة هفتم هایشاهنامهکه مبني بر موجودبودنِ 

و  ندکه آیدنلو چند بار به آن اشاره کرده، موافق نيست« شفاهي»، با قيد نگارندگان

 نامةشاهپيش از  هایشاهنامهتواند برگرفته از یکي از مي که این روایت عطّار نيز ندمعتقد

وان دیو بنبرد رستم و اک»گوید: در مورد داستان اکوانِ دیو مي فردوسي باشد. اميدساالر

آمده نيز معروف بوده است، زیرا چند روایت از  شاهنامهکه در هایي غير از آندر داستان

به رستم و اکوان دیو وجود دارد که هم در کّليّات  های عاميانة مربوطاین ماجرا در داستان

. در (267ب:  1382)اميدساالر، « های اساسي داردتفاوت شاهنامهو هم در جزئيّات با روایت 

بود. در  نامة فردوسيشاهغير از « مکتوبي»دنبال منبع توان بهمورد این داستان نيز مي

دیو اسير است.  ( هم بيژن در چاه اکوان327: 1386)نایگلي،  شاهنامهطومار جامع نقّالي 

يژن در چباه ارژنبگ اسير است و ب (7923: 1386)زریری،  نامة نقّاالنشاهطبق روایت 

آسای بزرگي معروف به سنگ اکوانِ دیو بر سر چاه او است. طبق روایات طومار سنگ

ان ایران در چاه س و پهلوانوکاو، کي(163: 1386) طومار نایگليو ( 164: 1322) لشکرهفت

به زنداِن  (988: 1324) نامة فردوسيطومار کهن شاهاند. در ارژنگ به بند کشيده شده

رستم با دوازده تن از سرداران سپاه و امير »ارژنگ اشاره شده است. در روایتي آمده است: 

 انجوی)« بها راهي بلخ پایتخت افراسياب شدند...ای گرانالتجارهگيو با لباس تجارت و مال

راه رستم است. گيو هم (732 -737)همان: (. در روایت دوم هم 737 -746/ 1 :1363شيرازی، 
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-، افراسياب، پسر اکوان دیو را به نگهباني چاپ بيژن مي(762 -732)همان: در روایتي دیگر 

نامة انجوی شيرازی که در پایان جلد نخست فردوسي« بيژن و منيژه»گمارد. در طومار 

 راه رستم است.گيو همآمده هم 

آوردة خویش در فراهم نامةشاهحمداهلل مستوفي در »گوید: آیدنلو در جای دیگر مي

زندان –بيتي آورده است که در آن رستم بر سر چاه  62داستان بيژن و منيژه، روایتي 

راهش، یل شود و پس از کشتن او و دیوان همدیو، رویارو ميبيژن با برخياس، پسر اکوان

ایشان این روایت را هم مأخوذ از روایات . (22: 1384)آیدنلو، « آوردان را از چاه بيرون ميجو

 (743: 1322) لشکرهفت(، 326: 1386) طومار نایگليداند. این روایت در نقّالي و شفاهي مي

 ( آمده است. 738 -739/ 1 :1368)و انجوی 

ار بزرگ دربب، گيو حاج  ب(81) التّواریخ والقصصمجملبه روایت »از طرفي دیگر، 

 .، بسيار مهم استالتّواریخمجملاشارة مؤلّف  .(422د:  1382مطلق، )خالقي« خسرو بودکي

است. از طرفي پس از رستم،  ي بزرگ، دارای تناقضشاهنامهشخصيّت گيو در  زیرا

رفي و از ط مند استدالورترین پهلوان ایران است و دارای نژادی بزرگ و خانداني قدرت

ها از او استفاده رای رساندن پيغامباز موارد به عنوان یک پيک ساده، ب بسياریدیگر، در 

خسرو پيش از فردوسي، تنها حاج  دربار کي هایشاهنامهشود. آیا گيو در یکي از مي

دارد را نداشته است؟ حدس دور از  امة فردوسيشاهنو نقشي به این پررنگي که در بوده 

دار باید پرده»آورده است:  رسوم دارالخالفهبن محسّن صابي در کتاب لذهني نيست. هال

سال باشد در فاصلة ميان سي سال و پنجاه سال که کارها ره به تجربت مردی ميان

دار و روزگار آزموده با دوراندیشي و خردی که او را دریافته باشد و یا پيری باشد خودنگه

که چه را انجام دهد و چه را ترک کند. این شخص  نمون شود تا بداندبه سوی صواب راه

شد را بداند و اطرافيان را در کارهایي که به های درآمد و بيرونچهره باشد، راهباید خوش

چه و آن ها از حّد خویش تجاوز نکنداز آنکس گونه که هيچعهده دارند مرتّ  کند، بدان

و چنان مراعات کند که به تحّفظ در کارها  تحمّل آن را ندارد بر او تحميل نشود. ایشان را

محسّن صابي،  )هالل «انگاریي، بپردازندهيچ سهلهيچ اخاللي و بيخدمت، بيمداومت بر 

1382 :28.) 

 رستم -12

سازد و پر سيمرغ را زند، زال ميطبق روایتي، تيری را که رستم به چشم اسفندیار مي

 برد.در آن به کار مي
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 کند:ت به این روایت اشاره ميخاقاني در چند بي
           مرغيگر زال نهاد پر س

 

 هالک صفدران را  ريبر ت 
 (34: 1399)خاقاني،                          

 چنين:هم
 رستم  افتير نبم ظفبر خصبب  ا       ببعنق     رببپ  و   زال     یاری   يب

 (729)همان:                              
   ساخته  طانيکه دستان ساخته زو رجم ش رشيت

 

 ز سوفار آمده  نيساخته تن کانيعقرب ز پ 
 (381)همان:                                      

 .نبوده است نامة ابوالمؤیَّد بلخيشاهدهد که داستان اسفندیار، در شواهدی نشان مي

اساطيری و حماسي ایراني، قسمت که منبع اصليش در  تاریخ طبریدر عين حال در »

 شاهنامهزمان با تأليف و هم»( 319/ 7 :1334عثمان، )نوری...« بوده  نامة ابوالمؤیَّدشاه

در طوس، در بخارا نيز بنابر فرمان نوح ساماني و وزیر او بلعمي،  (شاهنامة ابومنصوری)

بع اصلي بلعمي و همان کتاب از منا کرد شاهنامهابوالمؤیَّد بلخي شاعر شروع به تأليف 

افزود،  تاریخ طبریبرای ضمایمي در قسمت اساطيری و حماسي ایران که او بر ترجمة 

ن اسفندیار است و فاقد داستا تاریخ طبری»گوید: و همو مي( 314)همان: « باشدمي

که روایات فردوسي و نيز این داستان وجود نداشت و آن نامة ابوالمؤیَّدشاهبنابراین در 

 نامة ابومنصوریشاهن است که داستان اسفندیار در اًل شبيه است، دليل آثعالبي کام

کند، با روایت فردوسي و امّا روایتي که خاقاني به آن اشاره مي ،(376)همان: « وجود داشت

غرر و  نامة فردوسيشاهاقاني در این اشارات، غير از ثعالبي متفاوت است. پس منبع خ
نامة مسعودی شاهد نيز بتوان گفت که منبع او، ر این مورثعالبي بوده است. شاید د اخبار
 :1324)مقدسي، رود بوده. در روایتي آمده که رستم سوار بر سيمرغ به هاماوران مي مروزی

است. بر این اساس  ودی مروزیبة مسعبنامشاهظاهراً این روایت برگرفته از و  (323/ 1

در  ي مهمّرغ نقشب، سيمعودینامة مسشاهن این فرض را مطرح کرد که در توامي

 است. شاهنامههای خاندان رستم داشته و روایت اخير هم مربوط به همان داستان
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 گيرینتيجه

. خاقاني در استفاده از 1 .توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله نتایج این مقاله مي

نامة شاه، عالوه بر های حماسيها و شخصيّتهای شعریِ خود به داستانتلميحات و اشاره
ه به شواهدی دیگر موجود در آن زمان هم بهره گرفته و با توجّ هایشاهنامهفردوسي، از 

ه داشته توجّ نامة مسعودی مروزیشاهها اشاره شد، بيش از همه به که در متن به آن

ها هستند، دارای . بسياری از روایاتي که محّققان معتقد به شفاهي بودنِ آن7 ؛است

پيش از فردوسي چيزی باقي نمانده  هایشاهنامهکه از اند و صِرفِ اینانة مکتوبپشتو

از تحقيق  نتيجه دانست و دستها بر شعر فارسي را بيتوان بررسي تأثير آناست، نمي

، کوش نيست و تنها به این دليل که این نامة مسعودی مروزیشاه. پهلوان 3 ؛برداشت

توان حُکم ، نمياست بوده نامهکوشالخير در سرودن ن ابيبشاناز منابع ایران شاهنامه

. این مقاله باب تحقيق در تأثير 4 ؛نيز کوش بوده است شاهنامهکرد که پهلوان آن 

نخست تأثير  .کندحوزه باز مي 6پيش از فردوسي بر ادبيّات فارسي را در  هایشاهنامه

، چهارم بر متون ریخ کهن فارسيها بر شعر فارسي، دوم بر نثر فارسي، سوم بر تواآن

و ششم بر روایات عاميانة  طومارهای نقّالي، پنجم بر نامة فردوسيشاهحماسي پس از 

 مردم وجود دارد و برخي نيز مکتوب شده است. ميانکه در  شاهنامه

 

 هانوشتپي
يست یابي نبوده و دقيقًا مشخّص ننسبت کم« مسعودی»باید توجّه داشت که در آن دوران،  -1

 ها به همان منظومه یا مزدوجة مسعودی برگردد.همة این مسعودی

: 1398)قزویني، در مورد موقعيت جغرافيایي مازندران و تفاوت آن با طبرستان، برای نمونه:  -7

: 1323؛ کریمان، 636-362: 1333؛ ضياءپور، 639 -611: 1363؛ متيني، 37-1: 1333؛ کيا، 723 -122

 (.237، الف: 1382 ؛ و آیدنلو،189 -193

هجری  363بن منوچهر که این قصيده در مدح اوست، در حدود ر اخستانابوالمظفّ -3

بنابراین خاقاني این قصيده را در  ونه(سي -وهفت: سي1399)خاقاني، روایي داشته است. فرمان

 ها سروده است.حدود همين سال

 اشاره است به این بيت:  -4

        يپارس ةنام يکس ندينب

 

 يصد بار س اتينبشته به اب 
 (738 /9 :1383)فردوسي،              

این بيت در آغاز داستان خسرو و شيرین آمده و ممکن است با توجه به ابيات پيش و پس، 

 کنيم:معني متفاوتي داشته باشد، لذا ابتدا ابيات آغازین داستان را نقل مي
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 راستبان    آن    کبردار  و     ز گفتار  ن     باستا   ةنام    بنیا    گشبته   کبهن 

 سرکشان    آن    از   ادگارستی کجا   نشان          نیز    یينامه    نوکنم   يهم

 رغمگسا    و     ستهیشا    یهاسخن  هزار          وريب  بار   شبش    بتيب   ببود

 يس    صدبار    اتياب   ببه  بشبته ن       يپارس      ةنبامببب     يکسب    بندينب

 دپانص  از   باشد   کم   که   همبانبا   بد          تيب درو     يببیببازجبو   اگبر

هزار بيت و  گوید اثر من شصتحکيم توس مي»معتقد است که: ( 13ب:  1382)آیدنلو 

هزاربيتي ای سهمنظومهتواند است در حالي که کسي نمي« گسارهای شایسته و غمسخن»سراسر 

ل پانصد بيت بد وجود نداشته )نبشته به ابيات صد بار سي( به فارسي بيابد که در آن حدّاق

پذیرد این نظر را نمي( 36 - 33: 1382) ،خطيبي (.712 -729الف:  1382)همو، . نيز بنگرید:«باشد

هزار بيت نامة او شصتهگوید شابنا بر خوانش سنّتي، فردوسي مي»گوید: که ميو پس از این

مورد اشارة آیدنلو در این بيت فردوسي نيست( « سراسر»گسار دارد )قيد های شایسته و غمسخن

ای بيابيد که توانيد منظومهاو چنان شایستة توجّه است که شما نمي نامةشاههای و شمار بيت

اشته باشد. با خوانش آیدنلو، او را در بر د امةشاهنهای بيستم از بيتسه هزار بيت، یعني یک حتا

ارجاع  (129/ 1: 1383)مطلق ، خواننده را به نظر خالقي«شودکلّي نادیده گرفته مياین آگاهي به

ای که بيش گوید که تا زمان او به فارسي منظومهسراینده در این بيت مي»گوید: دهد که ميمي

هزار را مانند دیگر شمارهای ز شمار سهجا نيه در اینهزار بيت داشته باشد نيست. البتّاز سه

بار به پایين نباید صددرصد گرفت، بلکه شماری است حدسي و تقریبي و گردشده و این شاهنامه

سالي هجری )یعني در زماني که هنوز دوسه 322که در سال  نامة ميسریدانشگرد شده. چون 

ا بت است. بببي 4491ت، دارای ده اسبنگذشته بود( سروده ش شاهنامهتر از آغاز سرایش بيش

رخي را بام ببه نبهای پيش از فردوسي کهبک از منظومبیهيچ همه، به گمبان نگبارندگان،این

، نامة مسعودی مروزیشاهودکي سمرقندی، ر و سندبادنامةکليله و دمنه چون شناسيم، هممي

 «. اندهزار بيت نداشتههزار و دست باال دههزار، هفتبوشکور بلخي بيش از پنج نامةآفرین

در  .البتّه باید به این نکته هم توجّه کرد که این سخن فردوسي، خالي از تفاخرات شاعرانه نيست

هزار بيتي ای سهای از ایران منظومهکه کسي در گوشهآن زمان، اطّالِع دقيق پيداکردن از این

 سروده است یا نه، کاری غير ممکن بود.

 دیگر گوید: چنين در جای هم  -3

 دفع سرما را قفص کردند ز آهن پس در او         

 

 اندافشانده انيآشیطاووس علو ةبچّ 
 (126: 1399)خاقاني،                       

کردن زال در قفس کشي بهمن از خاندان زال و زندانيو در این بيت هم اشاره دارد به کين

  (.123 -127: 1386)ارژنگي، آهني 
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با  طومارهای نقّاليمعتقد است که  (149: 1383)مفاخر تر اشاره کردیم، اکبریکه پيشنانچ -6

رسد قضية متون رسند. به نظر ميمي نامة پيروزانشاهو  د بلخينامة ابوالمؤیَّشاهواسطه به 

 دنامة منثور ابوالمؤیَّشاهها نيز با واسطه به حماسي منثور نيز به همين صورت باشد و روایات آن
: 1382ميرافضلي، ؛ 372 ،319: 1334)عثمان تر گفتيم نوریکه پيشبلخي برسد. برای مثال چنان

نامة تر به شاهای بيشهای حماسي و اسطورهمعتقد است که بلعمي در در مورد داستان (98- 99

 مةنادارابهایي بين روایات بينيم که مشابهتابوالمؤیَّد نظر داشته است. با این فرض مي
شود. برای مثال ظهور موسي در زمان پادشاهي منوچهر. در دیده مي تاریخ بلعميطَرَسوسي و 

وی بگروی، السالم بيرون آید بهبر عليهمنوچهر گفته بود که موسي پيغام»آمده است:  نامهداراب

بر وی نگروید و گفت پدر را خالف کرد تا به شومي آن السالم بيرون آمد بهچون موسي عليه

و موسي : »است هم آمده تاریخ بلعميدر  .(443/ 1 :1399)طرسوسي، « ه شددست افراسياب کشت

بری آمد، سوی فرعون به مصر آمد. ]و در آن وقت[ َملِک منوچهر ]پادشاِه السالم که به پيغامعليه

 يز آمدهن طومار نقّاليدر  .(362: 1396)بلعمي، « و از مُلکِ او شصت سال گذشته بودجهان[ بود 

ام که در ایام پادشاهي تو حضرت موسي عليه السّالم و دیگر من ستاره شماران شنيده: »است

بری خواهد آمد و زنهار تو با او از در جنگ نيایي و سر از فرمان او نتابي و در ایزدی به روی پيغم

هم آمده است:  یریروایت زردر  (.393: 1381، شاهنامهطومار نقّالي )« خود نبندی و دین او درآیي

 (.1219: 1386)زریری، « زیستو منوچهر با شریعت حضرت موسي )ع( مي»

دست در عربي گوید: رستم به»اند: نوشته (333: 1396) تاریخ بلعميبهار و پروین در پاورقي  -2

و در « شهر و شهره»که در متن، خویش سهر و سهره دو پسر افراسياب را بکشت... توضيح آن

شدن است که فردوسي کشته« سرخ و سرخه»آورده و هر دو آن لغت « سهر و سهره»حاشيه، 

دست رستم تصریح کرده است. و سهره قل  سرخه است. چه هاء هوز و خاء در سرخه را به

رستگار «. اند.اند و سهره و سخره و سرخه یک لغتدیگر فراوان استعمال شدهجای یکپهلوی به

 Sohrه از بباست ک Sorxabهمان  Sohrabلمة بک»د: بگویم ميه (368/ 1 :1328)ایي بفس

که : آب تشکيل شده و به معني دارندة آب و رنگ سرخ است چنانabاضافة معني سرخ بهبه

رسد که حداقل متن انتقادی نظر ميبا این حساب به«. (313، نامة ایرانينامیاقوت و یا شراب )

سرخه و »به این صورت که در متن، یا  .دست باشدیکدر این موارد باید  امة فردوسيشاهن

 «. سهره و سهراب»نوشته شود و یا « سرخاب

شده، خوانده مي« نامة بزرگشاه»، شاهنامة ابوالمؤیّد بلخيکه به قرینة این»گوید: آیدنلو مي -9

 .(166: 1386)آیدنلو،  «های حکومت اشکانيان در آن آمده استپس سال

 برای مثال:  -8

 رسد        يک زیزر پرو ةبه کاس يقصن

 

 به سکبا برافکند  هیز آن خرمگس که سا 
 (138: 1399)خاقاني،                        
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کاری ای از اکبر حيدریان با همزماني که این مقاله پذیرفته شده و در انتظار چاپ بود، مقاله -12

داستان »مقاله، در مبحثي ذیل عنوانِ نيا منتشر شد. در این سيّدجواد مرتضایي و مریم صالحي

المعجم شدنِ ضحّاک به دست کاوه که در کتاب ، به داستان کشته«زني بر سر ضحّاککاوه و پتک
 (.174: 1382کاران، )حيدریان و همآمده، اشاره شده است  في آثار ملوک العجم

شيرازی را به عنوان انجویکاربرد این تلميح در شعر خاقاني، روایتي از  حيدریان، در توجيه -11

گوید که هر روز مغز سر دو کودک دهد اهریمن، به ضحّاک ميکه نشان مي است شاهد آورده

 (.171: همان)هشت ساله را به مارانش بدهد  -هفت

و حماسي در  ایشاهنامهیاب دو تلميح نادر و کم» ای با عنوان:( در مقاله1382حيدریان ) -17

انجوی  نامةفردوسيو  لشکرطومار هفت، به این روایت در «ربایجانيشعر دو شاعر سبک آذ

 (.36 - 33 :همان)آورد کند و بيتي از عطّار را هم شاهد ميشيرازی اشاره مي

مطلق وجود دارد. برای مثال مقدسي نوشته است: شواهدی مبني بر صحّت حدس خالقي -13

مده بودند و ممکن آدو غده بودند که بر اما آن دو ماری که بر دوش وی )ضحاک( رسته بود»

/ 1 :1324)مقدسي، « کرده استها ضماد مياست اثرِ دو زخم باشد که مغزِ سر مردمان را بر آن

 الفرس و سيرهمغرر اخبار ملوک (،198: 1396) تاریخ بلعميکه در این روایت عالوه بر این(. 327

تر در مورد این روایت: )برای اطالع بيشآمده  (132/ 1 :1323) تاریخ طبریو  (77: 1822)ثعالبي 

نيز به همين  (324 -327: 1322الخير، )ابي نامهکوشدر  (،12-17: 1383خسروی، مقدّم و کيعلوی

ه الخير در سرودن این منظوماز منابع ابي نامة مسعودی مروزیشاهدانيم که صورت آمده و مي

الخير و مقدسي در این ، منبع مشترک ابيدینامة مسعوشاهبوده است. پس بعيد نيست که 

به  نامة عالیينزهتنيز در کتاب ( 347: 1367)الخير بن ابيچنين، شهمردانروایت بوده باشد. هم

توان از منابع او بوده، مي نامة ابوالمؤیَّد بلخيشاهکه کند و با توجه به اینهمين روایت اشاره مي

)در مورد اک بر دوش خود دو زخم داشته است، نه دو مار. نيز ضحّ شاهنامهحکم کرد که در آن 

 (382: 1363پور، چنين: جهانالخير، همبن ابيروایت شهمردان
به این « فردوسي و هویّت فرهنگيِ محمود غزنوی نامةشاه»تر اميدساالر در مقالة: پيش -14

اند و هر فردوسي آشنا نبوده نامةشاهکدام از شعرای غزنویه با هيچ»است که:  مسأله اشاره کرده

نظم یا نثر دیگر نظر  هایشاهنامهرانند، البد به یکي از های پهلواني ميجا سخن از داستان

 (762 -743: 1391)اميدساالر، « دارند

 اند       روشنان در عهدش از شروان مدائن کرده

 

 اند افشانده   روانينوش  افسر   شیپا  ریز 
 (128)همان:                                 

 خسروان افسر آل سلجق        سر 

 

    دینما   آل ساسان    از تر سبائس که  

 (178)همان:                              
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عليم بوسط رستم تباوش تبخسرو نيز همانند سي، کيوان فرخيبدیبر اساس بيتي دیگر از 

 بيند:مي

 گرد را       اریفندو اس خسرويچنان کهم

 

          آموخت فرهنگ و ادب يرستم دستان هم 
 (3: 1392)فرخي، 

خسرو یا اسفندیار گونه تصریحي نسبت به این مطل  که رستم کيفردوسي هيچ امةشاهندر     

 (.731 -732تا: )محجوب، بيرا تعليم داده باشد وجود ندارد 

 را در دست داشته است: مسعودینامة شاهدهد که فرخي، شواهدی نشان مي

 جوهر   پوالد      ةقصّ     يزمان  آرم          یمسعود     ةقصّ     يزمان

 بوالهر  شیر  از    و    یز مسعود  بخندد       يمگر دل خوش کند، لخت
 (193: 1392)فرخي،            

 گوید:در جای دیگر هم که مي

 س         ز محمودنامه خواند و ب ثیهمه حد

 

 هموار یشهنامه خواند ةهمان که قصّ 
o :(63)همان 

باشد و این شواهد، سخنان اميدساالر را  نامة مسعودی مروزیشاهباید منظورش از شهنامه، 

 کنند. تأیيد مي

حَمَداهلل مستوفي موجود ظفرنامة حاشية نامة شاهرد رستم با پسر اکوان دیو در روایت نب -13

شروع  214را در حدود  شاهنامهزیسته و کار تنقيح ه مستوفي در سدة هشتم ميجا کاست. از آن

 نویس تصحيح کرده است.را بر اساس پنجاه دست شاهنامهکند عایي که ميکرده است و بنابر ادّ

رتر باشد. ، از سدة هفتم، متأخّشاهنامهشدن این روایت و الحاق آن به بنابراین نباید زمان سروده
 (.37: 1384)غفوری، 
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 منابع فهرست

قات نسخ و ببرخي روایات نّقالي و شفاهي در ملح(. »الف 1384، سجاد. )آیدنلو -

 .31 -122، صص 3 ة، شمار3، سال هفرهنگ و ادبيات عامّ، «شاهنامههای چاپ

، «در سنّتِ داستانيِ ایران یواکوان دبازشناسيِ روایات (. »ب 1384، سجاد. )آیدنلو -

 .8 -34، صص 32 ة، شمارنامهکاوش

، های ادب عرفانيپژوهش، «ای بر نقّالي در ایرانمهمقدّ(. »1399، سجاد. )آیدنلو -

 .33-63، صص 17 ةشمار

 ، تهران: سخن.دفتر خسروان(. الف 1382، سجاد. )آیدنلو -

، دورة گزارش ميراث، «پانصد بيت بد دارد؟ شاهنامهآیا (. »ب 1382، سجاد. )آیدنلو -

 .64دوم، سال پنجم، شمارة 

، در مجموعه «خاقاني ایِشاهنامههایي دربارة تلميحات نکته(. »1396)، سجاد. آیدنلو -

 ، اصفهان: نقش مانا.«نارسيده ترنج»مقاالت 

، «اقانيبایِ خنامهبشاههایي دربارة تلميحات نکته(. »1393)، سجاد. دنلوبآی -

 .2 -36، صص 4، شمارة های ادبيپژوهش

 -برخي روایات مردمي پيشينة مکتوب و چند صد سالة(. »1392، سجاد.  )آیدنلو -

 .24 -93، صص 74 -73، فرهنگ مردم، سال هفتم، شمارة «شاهنامهشفاهي 

، «های ششم و هفتم هجریاز قرن شاهنامهمعرّفي چهار (. »1386آیدنلو، سجّاد. ) -

 . 167 -129، دورة شانزدهم، شمارة اوّل، صص نامة فرهنگستان

، تصحيح عّباس اقبال، تهران: تاریخ طبرستانتا(. ین محمّد. )بيابن اسفندیار، بهاءالدّ -

 کاللة خاور.

، تصحيح ليسترانچ گای و رینولد الن نيکلسون، تهران: نامهفارس(. 1363. )ابن بلخي -

 دنيای کتاب.

، تصحيح رحيم عفيفي، تهران: علمي و نامهبهمن(. 1322شاه. )الخير، ایرانابي -

 فرهنگي.

 ، تصحيح جالل متيني، تهران: علمي.نامهکوش(. 1322)شاه. الخير، ایرانابي -

پور، تهران: ، به کوشش فرهنگ جهاننامة عالیينزهت(. 1367ن. )الخير، شهمرداابي -

 مؤسّسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
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فرّخ، تهران: الدین همایون، به کوشش رکندیوان(. 1332اخسيکتي، اثيرالدّین. ) -

 فروشي رودکي.کتاب

ذهبي در تجلي شاعرانة اساطير و روایات تاریخي و م(. 1323جوان، سيدعلي. )اردالن -
 نشر.، مشهد: بهاشعار خاقاني

، 76، پياپي پاژ، «شرح چند نکته در شعر خاقاني شرواني(. »1386ارژنگي، کامران. ) -

 .82 -117ص 

 .1327، تابستان هستي، «شاهنامهخاقاني و (. »1327نژاد، عباس. )اسالمي -

گوراني و روایتي ای به زبان نامة کنيزک )حماسهرزم(. »1383مفاخر، آرش. )اکبری -

 -121، سال دهم، شمارة هجدهم، صص نامة ادب حماسيپژوهش، «از یادگار زریران(

143. 

، تصحيح حبي  یغمایي، نامهگرشاسپ(. 1334بن احمد. )اسدی طوسي، ابونصر علي -

 خانة طهوری.تهران: کتاب

وقوفات دکتر ، تهران: بنياد مشناسيشاهنامهجستارهای (. 1391اميدساالر، محمود. ) -

 محمود افشار.

فردوسي و »، در مجموعه مقاالت «نامهداراب» الف(. 1382)اميدساالر، محمود.  -
 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.«سرایيشاهنامه

فردوسي و »، در مجموعه مقاالت «َاکوانِ دیو(. »ب 1382)اميدساالر، محمود.  -
 ان و ادب فارسي.، تهران: فرهنگستان زب«سرایيشاهنامه

ي ، تهران: رادیو تلویزیون ملّ نامهفردوسي(. 1368، سيد ابوالقاسم. )انجوی شيرازی -

 ایران.

، تصحيح کارل زالمان، ترجمه توفيق لغت شهنامه(. 1397بغدادی، عبدالقادر. ) -

 فرهنگي.سبحاني و علي رواقي، تهران: انجمن آثار و مفاخر 

، تصحيح محّمدتقي بهار و محمّد پروین تاریخ بلعمي(. 1396بلعمي، ابوعلي. ) -

 گنابادی، تهران: هرمس. 

 ، ترجمة اکبر داناسرشت، تهران: اميرکبير.آثارالباقيه (.1396بيروني، ابوریحان. ) -

، به کوشش مهشيد گوهری کاخکي و جواد شاهنامهشهن(. 1382تبریزی، احمد. ) -

 آبادی، تهران: بنياد موقوفات افشار. علي راشکي
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کوشش محّمد معين، تهران: ، بهبرهان قاطع(. 1347بن خلف. )تبریزی، محمّدحسين -

 سينا.فروشي ابنکتاب

کرد تصحيح و ترجمة سوتکر و ورشت مانسرنسک از دین(. 1382تفضّلي، احمد. ) -
 بزرگ اسالمي. المعارف ، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: دایرهنهم

غرر اخبار ملوک الفرس (. 1822دبن اسماعيل. )بن محمّثعالبي، ابومنصور عبدالملک -
 ، تصحيح و ترجمة )به فرانسه( هرمان زتنبرگ، پاریس: مطبعه ملي.و سيرهم

ثعالبي در شرح  شاهنامه(. 1393)بن محمدبن اسماعيل. ثعالبي، ابومنصور عبدالملک -
 رجمة محمود هدایت، تهران: اساطير.، تاحوال سالطين ایران

، («1الخير رازی )بن ابينامه عالیي: اثر شهمرداننزهت(. »1363پور، فرهنگ. )جهان -

 .323 -384 ص، ص9، شمارة نامهایران

، تصحيح پرویز ناتل خانلری، تهران: دیوان(. 1323ین محمّد. )الدّحافظ، شمس -

 خوارزمي.

در  شاهنامهچند روایت شفاهي و عاميانه از (. »1382) کارانحيدریان، اکبر و هم -

 -133، صص 72، شمارة 6، سال هفرهنگ و ادبيات عامّ، «تلميحات حماسي دیوان خاقاني

113. 

و حماسي در شعر دو ای شاهنامهیابِ دو تلميح نادر و کم(. »1382حيدریان، اکبر. ) -

 .33 -62، صص 32، شمارة پاژ، «شاعر سبک آذربایجاني

 الدین سجادی، تهران: زوّار.، تصحيح ضياءدیوان(. 1399الدین بدیل. )خاقاني، افضل -

قلعه، تهران: آق، تصحيح علي صفریالعراقينتحفه(. 1392)الدین بدیل. خاقاني، افضل -

 ميراث مکتوب.

آباد، عباس، تصحيح یوسف عاليالغرای ختم(. 1396)ین بدیل. الدّخاقاني، افضل -

 ن: سخن.تهرا

، «رستم الرجاني شاهنامة»و « پيروزان ةشاهنام(. »الف 1382مطلق، جالل. )خالقي -

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.«سرایيشاهنامهفردوسي و »در مجموعه مقاالت 

، در مجموعه مقاالت «مسعودی مروزی نامةشاه(. »ب 1382)مطلق، جالل. خالقي -

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.«سرایيشاهنامهفردوسي و »

فردوسي و »االت ب، در مجموعه مق«فرامرز(. »ج 1382)مطلق، جالل. خالقي -
 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.«سرایيشاهنامه
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فردوسي و »االت به مقبدر مجموع، «بيوگ(. »د 1382)مطلق، جالل. القيبخ -
 ن زبان و ادب فارسي.، تهران: فرهنگستا«سرایيشاهنامه

، گزارش ميراث، «پانصد بيت بد دارد؟ شاهنامهآیا (. »1382خطيبي، ابوالفضل. ) -

 .33 -32، صص 49و  42دورة دوم، سال پنجم، شمارة 

، تهران: د دبيرسياقي، زیر نظر محمّالسيرحبي (. 1367. )ینالدّخواندمير، غياث -

 فروشي خيام.کتاب

، ترجمة مهدوی دامغاني، اخبار الطّوال(. 1364، ابوحنيفه احمدبن داوود. )دینوری -

 تهران: نشر ني.

 ، تصحيح رضا بيات و ابوالفضل غالمي، تهران: ميراث مکتوب.نامهعلي(. 1382ربيع. ) -

المعارف بزرگ هدایر مفاخر، تهران:(. به کوشش آرش اکبری1383. )نامة کنيزکرزم -

 اسالمي.

، تهران: پژوهشگاه علوم شاهنامههای فرهنگ نام(. 1328رستگارفسایي، منصور. ) -

 انساني و مطالعات فرهنگي.

خواه، ، ویرایش جليل دوستنامة نقّاالنشاه(. 1386زریری اصفهاني، مرشد عّباس. ) -

 تهران: ققنوس.

خواه، ، ویرایش جليل دوستستم و سهرابر(. 1368)زریری اصفهاني، مرشد عبّاس.  -

 تهران: توس.

 (. به کوشش سجّاد آیدنلو، تهران: سخن.1383. )قبانامهزرّین -

شدة محّمدعلي ، از روی نسخة تصحيحکليّاتتا(. بن عبداهلل. )بيسعدی، مصلح -

 فروغي، مقدمه وشرح حال از عبدالعظيم قری ، حواشي و تعليقات از م. درویش، تهران:

 انتشارات جاویدان.  

اهتمام منوچهر ستوده، تهران: ، بهاحياءالملوک(. 1344شاه حسين. )سيستاني، ملک -

 بنگاه ترجمة و نشر کتاب.

، تهران: شناسيشاهنامه، «مازندران فردوسي کجاست؟(. »1333ضياءپور، جليل. ) -

 امة فردوسي.بنياد شاهن

، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران: یتاریخ طبر(. 1323طبری، محمّدبن جریر. ) -

 اساطير.
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، تصحيح نامهداراب(. 1399بن موسي. )بن عليطَرَسوسي، ابوطاهر محمّدبن حسن -

 اهلل صفا، تهران: علمي و فرهنگي.ذبيح

 نگار.اد آیدنلو، تبریز: به(. به کوشش سج1381ّ. )شاهنامهطومار نقّالي  -

مهران افشاری و مهدی مدایني، تهران:  (. به کوشش1322. )لشکرطومار هفت -

 گاه علوم انساني.پژوهش

نژاد، تهران: (. به کوشش جمشيد صداقت1324. )نامة فردوسيطومار کهن شاه -

 دنيای کتاب.

 ، به اهتمام تقي تفضّلي، تهران: علمي و فرهنگي.دیوان(. 1367عطّار، فریدالدین. ) -

تصحيح محمّدرضا شفيعي کدکني، تهران:  ه،نامهياال(. 1392)عطّار، فریدالدین.  -

 سخن.

تحليل تطبيقي داستان ضحّاک (. »1383خسروی. )مقدّم، محّمد و حسين کيعلوی -

 .2-72، صص 7، سال اوّل، شمارة مطالعات نظریه و انواع ادبي، «نامهکوشبر اساس روایت 

 ، تهران: ميراث مکتوب.هفت منظومة حماسي(. 1384غفوری، رضا. ) -

ران: بمطلق، تهالقيب، تصحيح جالل خاهنامهبش(. 1383والقاسم. )بردوسي، اببف -

 المعارف بزرگ اسالمي.دایره

 ، به کوشش مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش(. 1383دادگي. ) فرنبغ -

شناسي و نقد متني حماسة ناشناختة في انتقادی، متنمعرّ(. »1381قائمي، فرزاد. ) -

 .123 -131، صص 129، شماره جستارهای ادبي، «اسدی شاهنامة

، هزارة فردوسي، مجموعه مقاالت «شاهنامهمقدمة قدیم (. »1398قزویني، محمّد. ) -

 گيل.گاه مکگاه تهران و دانشامين ریاحي، تهران: دانشبه کوشش محّمد

شي فروسينا و کتابفروشي ابن، تهران: کتابمقاله بيست(. 1337)قزویني، محّمد.  -

 ادب.

 ، تهران: سازمان اسناد ملّي ایران.شاهنامهپژوهشي در (. 1323کریمان، حسين. ) -

، تصحيح اکبر نحوی، تهران: ميراث برزونامه(. 1392الدین محّمد. )کوسج، شمس -

 مکتوب.

 .1، شماره اندیشه نيکو مازندران، تهران:  شاهنامه(. 1333کيا، صادق. ) -

 .4، سال هفتم، شماره آینده، «نامهدربارة بيژن(. »1362متيني، جالل. ) -

، «وانیکاووس و رستم با ديک یهامازندران در جنگ(. »1363)متيني، جالل.  -

 .611 -639، سال دوم، صص نامهایران



 

 22  1389ستان تاب  بهار و، 72، پياپي اولدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

خانة کالله (. به کوشش محمّدتقي بهار، تهران: چاپ1319. )التّواریخ والقصصمجمل -

 خاور. 

، تهران: فردوس و سبک خراساني در شعر فارسيتا(. بيدجعفر. )محجوب، محمّ -

 جامي.

خوانان و هخواني، تربيت قصّتحول نقّالي و قصه(. »1324)محجوب، محمدجعفر.  -

 .92-92، صص 2ة ، شمارسينما تئاتر، هنر و معماری ،«طومارهای نّقالي )قسمت دوم(

، به اهتمام عبدالحسين نوائي، تهران: تاریخ گزیده(. 1392، حمداهلل. )مستوفي -

 اميرکبير.

، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: مروج الذّه (. 1382بن حسين. )، عليمسعودی -

 علمي و فرهنگي.

کدکني، ، ترجمة محمدرضا شفيعيآفرینش و تاریخ(. 1324مَقدَسي، مطهّربن طاهر. ) -

 تهران: آگه.

ردوسي و بف»ات بالبه مقب، در مجموع«هبسوداب(. »1382) مُقدّسي، مهناز. -
 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.«سرایيامهباهنبش

فردوسي و »، در مجموعه مقاالت «ابوامؤیَّدِ بلخي(. »1382ميرافضلي، سيّدعلي. ) -
 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.«سرایيشاهنامه

، به کوشش فرزاد قائمي، شاهنامهطومار جامع نقّالي (. 1386نایگلي، محمّدشریف. ) -

 نشر.مشهد: به

 (. تصحيح رضا غفوری، تهران: آرَون.1382. )شاهنامهنثر نقّالي  -

، در «های مأخذ فردوسيشاهنامهو  هانامهخدای(. »1334عثمان، محمّد. )نوری -

 ، تهران: توس.نامة محّمد پروین گنابادیجشن

 .89، شمارة نشر دانش، «خاقاني بر خوان رنگين فردوسي(. »1392ی. )نوریان، مهد -

تصحيح محّمد روشن، تهران: بنياد فرهنگ  نامه،مرزبان(. 1333الدّین. )وراویني، سعد -

 ایران. 

های ایراني در نظام رسوم دارالخالفه )نقش آیين(. 1382بن محسّن صابي. )هالل -
وّاد، ترجمة محمّدرضا شفيعي کدکني، تهران: تصحيح ميخائيل ع خالفت اسالمي(،

 کارنامه.



  21 بهره برده است؟ شاهنامهکدام  تیدر شعر خود از روا يشروان يخاقان
 

 

، سال پنجم، پيک نور، «فرجام زال(. »1396یاحقي، محمّدجعفر و محّمدرضا براتي. ) -

 .3 -11شماره سوم، صص 

 خانة طهوری.(. گزارش ابراهيم پورداود، تهران: کتاب1342. )هایشت -

 


