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 چکيده

بخش پایاني داستان  شاهنامة فردوسيماجرای آبستن شدن همای از پدرش بهمن در 

پادشاهي بهمن اسفندیار است. بر اساس روایت فردوسي بهمن بر اساس تعاليم دین پهلوی 

دهد که فرزندی تور ميسازد و دسعهد خود ميکند و او را ولي)زرتشتي( همای را آبستن مي

بيند از داد را ميشود، پادشاه آینده باشد. ساسان، فرزند بهمن، که این رُخکه از او زایيده مي

کند و فرزندش را نيز رود. در همان شهر ازدواج ميشود و به نيشابور ميشهر خارج مي

بر اساس روایت ثعالبي  است.نيز روایتي مشابه همين آمده  االربنهایهنهد. در ساسان نام مي

شود. پس از مرگ بهمن، خمای ستاند و خمای از او آبستن مينيز بهمن، خمای را به زني مي

ن داستان با روایت ثعالبي و نویسندة ـرسد. مقایسة روایت فردوسي از ایبه پادشاهي مي

سوی دیگر گاهي مشترک دارد. از حاکي از آن است که روایت این سه متن خاست االربنهایه

گری فردوسي و نحوة استفادة و دو متن دیگر به شيوة روایت شاهنامهتفاوت موجود در روایت 

گردد. بر این اساس، شيوة استفادة فردوسي از منابعش التقاطي است. او از منابعش بازمي

تر تر و نمایشيکند که داستانيای روایت ميفردوسي با تلفيق دو روایت، داستان را به شيوه

ها، رفتگيرد و برای استحکام پيرفت را از یک منبع برميباشد. در واقع فردوسي هر پي

 افزاید.دادهایي را به داستان ميروی
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 مقدّمه   

ها برابر یع روزگار آنتوان با سرگذشت پادشاهان و وقاتاریخ در ایران پيش از اسالم را مي

رفته نگاری به شمار ميدانست. به بياني دیگر، شخص پادشاه شخصّيتي محوری برای وقایع

شده است. بنابراین طبيعي به نظر دادها نيز ذیل نام پادشاه نگاشته مياست و همة روی

اشد. کتابي بگذاری شده )شاه( نام« خدای»نگاری نيز با ترین متن وقایعرسد که منسجممي

گردد و سرگذشت پادشاهان که زمان نگارش آن احتماالً به زمان انوشيروان ساساني برمي

گرفته است. پس از آن نيز هر پادشاه، وقایع ایراني را از زمان گيومرت تا انوشيروان در برمي

عربي ها پس از ورود اسالم به ایران به نامهافزود. خدایمربوط به زمان خود را به آن مي

و  نامهخدایتحت عناویني چون سيرالملوک، سيرالملوک الفرس ترجمه شدند. در کنار 

و.. ضلع  نامه، ایاتکار زریرانارداویراف، کرددینهایي دیگر چون ترجمة عربي آن، کتاب

توان از طریق آن، سرگذشت پادشاهان ایراني را شود که ميدیگری از کتبي را شامل مي

، جای خدایي داشتهگاهي نيمهایي که در فرهنگ ایراني، پادشاه جایجگرفت. از آنپي

، از سرگذشت پادشاهان سخن به ميان کرددینشگفتي نيست که در کتابي آیيني چون 

را نيز  نامهخدایتوان گاه ویژة پادشاهان، ميباشد. از سوی دیگر، به واسطة همين جایآمده 

ها نامهو دیني داشته است. متأسّفانه امروز از خدای کتابي دانست که جنبة توأمان تاریخي

مقفّع( های عربي آن )احتمااًل ترجمة ابنهایي از یکي از ترجمهاثری باقي نمانده و تنها بخش

است. از سوی دیگر، سنّت به دست ما رسيده  االرب في اخبار الفرس و العربنهایهدر کتاب 

ها ضلع سوم متون مربوط به ویسي در کنار سيرالملوکننامهخداینویسي در ادامة شاهنامه

ای شاهنامهتوان یگانه فردوسي را مي شاهنامةدهد که سرگذشت پادشاهان ایران را شکل مي

رس قرار دارد. در این ميان باید از ضلع چهارم این دسته دانست که به صورت کامل در دست

ای برای ة اسالمي به سبب نداشتن هيچ نمونههای تاریخ عربي دوراز متون نيز نام برد. کتاب

بندی شدند. در ها بر اساس نام پادشاهان فصلنامهروی از سبک خداینگاری، با پيتاریخ

 هانامهخدای اسالمي دورة تاریخي کتب اصلي بخش تدوین سرگذشت پادشاهان ایراني، منبع

. برای نمونه، حمزه (28-32:2328)روزن،است بوده  هاسيرالملوک یعني آن، عربي ترجمة و

: 2332)حمزه اصفهاني، اصفهاني در کتاب خود از هفت سيرالملوک متفاوت استفاده کرده است 

نویسي و شاهنامهنویسي، توان این گونه نتيجه گرفت که سنّت سيرالملوک. بنابراین مي(3

های ست؛ شباهتاها شکل گرفته نامهنگاری دورة اسالمي تحت تأثير متون خدایتاریخ

گاهي مشترک دارد که با واسطه یا ها نيز حاکي از خاستمتعدّد این متون در داستان

های تاریخ فردوسي و کتاب شاهنامةهای موجود در رسد. تفاوتها مينامهواسطه به خدایبي
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نبع م -2توان ناشي از دو دليل دانست: مقفّع را ميعربي و بخش بازمانده از سيرالملوک ابن

 گيری از منابع. گری و بهرهشيوة روایت -8متفاوت متون؛ 

فردوسي، بخش پایاني داستان  شاهنامةماجرای آبستن شدن همای از پدرش بهمن، در 

پادشاهي بهمن اسفندیار است. بر اساس روایت فردوسي، بهمن بر اساس تعاليم دین پهلوی 

دهد که فرزندی سازد و دستور ميخود ميعهد کند و او را ولي)زرتشتي( همای را آبستن مي

بيند، از داد را ميشود، پادشاه آینده باشد. ساسان، فرزند بهمن، که این رُخکه از او زایيده مي

کند و فرزندش را نيز رود. در همان شهر ازدواج ميشود و به نيشابور ميشهر خارج مي

است  نيز روایتي مشابه همين آمده رباالهنهای. در (423-424/ 2: 2328)نهد ساسان نام مي

ستاند و خمای از او آبستن بر اساس روایت ثعالبي نيز بهمن، خمای را به زني مي (.22:2312)

توان . بنابراین مي(842: 2332)ثعالبي،رسد شود. پس از مرگ بهمن، خمای به پادشاهي ميمي

االرب از داستان ثعالبي و نهایهر غررالسّيفردوسي،  شاهنامةگاه مشترک سه روایت از خاست

گری های موجود در این سه روایت را ناشي از شيوة روایتهمای بهمن سخن گفت و تفاوت

شود با تجزیة سه گيری نویسندگان از منابع دانست. در پژوهش حاضر، تالش ميو بهره

روایت  فراهم  های موجود در سهها و شباهترفت و گزاره، زمينة سنجش تفاوتروایت به پي

گيری فردوسي از منابعش در تدوین این داستان  تحليل و شود تا از این طریق، شيوة بهره

 بررسي شود.

های اصلي است مسألة منابع فردوسي و شيوة استفادة فردوسي از منابعش، یکي از چالش

برابر این  کرد اصلي درتوان از چهار رویگران است. امروز ميکه هنوز مورد اختالف پژوهش

)اميدساالر، ( شاهنامة ابومنصوریگيری فردوسي از منبع واحد )بهره-2مسأله سخن گفت: 

کرد به این دليل قابل پذیرش نيست که امروزه جز این روی(. 22: 2322خطيبي،  -224: 2311

است که آن هم  باقي مانده شاهنامة ابومنصوریمقدمه، تنها فهرست پادشاهان اشکاني از 

 -8(؛ 228-283: 2382)صافي، فردوسي دارد  شاهنامةهای اساسي با فهرست ارائه شده در تتفاو

( برای تدوین شاکلة اصلي شاهنامة ابومنصوریگيری فردوسي از یک منبع اصلي )بهره

شاهنامة هایي که در گيری از چند منبع فرعي برای افزودن داستانو بهره شاهنامه
؛ آیدنلو، 212:2328سن،؛ کریستين282:2311؛ خالقي مطلق،212:2312ه، )نولدکنبوده است  ابومنصوری

از طریق  شاهنامة ابومنصوریرس نبودن کرد نيز به همان دليل در دست. این روی(224:2323

ها در این زمينه اکتفا توان به شواهد و حدسهای متني قابل اثبات نيست و تنها ميپژوهش

 ,Davidson,1994:65;Yamamoto)منابع شفاهي  گيری فردوسي ازبهره -3کرد؛  

هایي گوناگون مطرح شده است. از گران، استداللدر رّد نظر این دسته از پژوهش(. 2003:143

نيست  شاهنامهکرد که قابل تطبيق با جمله پشتوانة نظری نادرست باورمندان به این روی
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ای لتقاطي. نویسندة این جستار در مقالهای اگير فردوسي از شيوهبهره -4(؛ 421: 2311)متيني، 

 (12-83: 2382)صافي، « منابع و شيوة کار فردوسي در داستان اردشير بابکان»دیگر با نام 

گيری فردوسي از منابعش مطرح کرده که بر اساس آن، کردی تازه را دربارة شيوة بهرهروی

کند کند و سعي ميتفاده ميزمان از چند منبع اسفردوسي در تدوین یک داستان به طور هم

جایي که به تصریح مورّخاني چون تر را تدوین کند. از آنها، روایتي داستانيبا تلفيق روایت

استفاده از منابع متعدّد و تدوین  (222: 2422)و ابوریحان بيروني  (3: 2332)حمزه اصفهاني 

ها و نامهگيری از خدایهای گوناگون، روشي مستعمل در بهرهروایتي تازه از طریق روایت

آور نيست که فردوسي نيز از همين روش برای وجه شگفتاست، به هيچها بوده سيرالملوک

سيرالملوک بلخي با تجميع پنج برده باشد. بر اساس گزارش بيروني، ها بهرهتدوین داستان
هشام بن سير الملوک عبداللّه بن مقّفع، سيرالملوک محّمد بن جهم برمکي،سيرالملوک )

(  و قسم، سيرالملوک بهرام بن مردانشاه موبد شهر سابور،سيرالملوک بهرام بن مهران اصبهاني

روایتي متفاوت از داستان کيومرث ارائه سيرالملوک بهرام هروی مجوسي تطبيق و مقابله با 

سي و فردوشاهنامة برابرنهاد »در اثر خود به نام  (2382)روی عّباس پریش .)همان( است داده

و  شاهنامهکوشد تا با مقایسة روایت فردوسي و ثعالبي، اشتراکات ، مي«ثعالبي غررالسّير

را واکاوی کند. نکتة قابل تأمّل دربارة کتاب مذکور این است که عدم تجزیة ساختار  غررالسّير

های ساختاری روایات مغفول بماند. در ها و تفاوتاست تا شباهتدو روایت سبب شده 

و متون  شاهنامههای شود با تجزیه و تحليل یکي دیگر از داستانحاضر، کوشش مي پژوهش

 دیگر، شيوة استفادة التقاطي فردوسي از منابع بررسي شود.

پژوهش پيشِ رو در پي پاسخ به این پرسش اصلي است که شيوة استفادة فردوسي از 

که پاسخ به این پرسش  جایيمنابعش در تدوین داستان همای و دارا چگونه است؟ از آن

مقفّع و ثعالبي است، در تجزیه و تحليل اساسي بر مبنای مقایسة روایت فردوسي با روایت ابن

ها و گاه اصلي تفاوتاین سه روایت به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که خاست

 وجو کرد؟های روایات داستان همای و دارا را در کجا باید جستشباهت

های 2رفتها به پيپژوهش مقایسة تحليلي بر اساس تجزیة روایت روش کار در این

رفت در ها هر پيها و تفاوتتر شباهتمشترک است. از سوی دیگر برای  سنجش دقيق

  تجزیه خواهد شد. 8گانه در حدّ گزارههای سهروایت

 
sequence -1  
proposition -2  
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شود مي ها داستان ساختهرفت واحد پایة روایت است که با تلفيق آنپي

روالن  ست.ا هارفتبر اساس این تعریف، یک داستان بلند تلفيقي از پي (.2،242:2318)اسکولز

داند که با ها ميرفت را تداوم منطقي نقش ویژهشناس فرانسوی، پيزبان (،2822-2822) 8بارت

توان به . باید متذکّر شد که نمي(838:2312)احمدی،هم مناسبتي دروني و مستحکم دارند 

بندی یک رنگ ساختمان و اسکلتچراکه پي .کردرنگ استفادهرفت از عنوان پيجای واژة پي

رنگ در داستان تا حّدی شبيه است. شکل پي معلولي بنا شدهداستان است که بر روابط علّي

رفت است، امّا پيرنگ چون در برگيرندة روابط عّلي و معلولي هم هست، عالوه بر پي

چه در . بنابراین آن(232:2328)جعفری،ایستا را نيز در بر دارد  هایکارکردهای کنشي، وضعيّت

 ست.ا هارفترفت حائز اهّميّت است توالي زماني پيپي

گوید کاری ميبه آن خویش 3ترین واحد پایة یک روایت است که پراپگزاره کوچک

گزاره یک  ،واقع . در(222:2318)کند ميو اسکولز مفهوم کارکرد را برای آن استفاده (23:2332)

شود. تجزیة داستان در یا عمل داستاني است که در قالب یک جمله یا عبارت بيان مي 4کنش

ها گزاره ها،در تجزیة روایتست. ا هاها و گزارهرفتواقع به معنای تقليل آن به پي

 هایها و شباهتها، تفاوتتا ضمن مشخّص شدن بُعد معنایي گزاره شودگذاری ميرمزگان

حروف اختصاری  ها از روایتي به روایت دیگر آشکارتر شود. برای این کار ازمعنایي گزاره

 :استفاده خواهد شدداخل 

 1گویيو(، رمزگان کنش گفتAP) 3شناختي(، رمزگان کنش روانA) 2رمزگان کنشي

(ADرمزگان پند ،)2 Ma8(، رمزگان اطّالعاتي (Iرمزگان نام ،)22گذاری ( E )،242)بامشکي:-

423.) 
 هاتجزیه، تحليل و مقایسة روایت -2

بخش پایاني داستان  نامة فردوسيهشاماجرای آبستن شدن همای از پدرش بهمن در 

بهمن بر اساس تعاليم دین پهلوی  ،پادشاهي بهمن اسفندیار است. بر اساس روایت فردوسي

دهد که فرزندی ور ميسازد و دستعهد خود ميکند و او را ولي)زرتشتي( همای را آبستن مي

 
Scholes -1  

Roland Barthes -2  

Vladimir Propp -3  

Action -4  

Active -5  

Psychological Act  -6 

Dialogue Act -7  

Maxim - -8 

Informative -9  

Entitle -10  
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بيند از داد را ميخشود، پادشاه آینده باشد. ساسان، فرزند بهمن، که این رُکه از او زایيده مي

کند و فرزندش را نيز رود. در همان شهر ازدواج ميشود و به نيشابور ميشهر خارج مي

است  به همين آمدهروایتي مشا نيز االربهنهای. در (423-424/ 2: 2328)نهد ساسان نام مي

او آبستن  ازستاند و خمای بر اساس روایت ثعالبي نيز بهمن، خمای را به زني مي (.22:2312)

  .(842: 2332)ثعالبي،رسد شود. پس از مرگ بهمن، خمای به پادشاهي ميمي

 غررالسّير نهایة االرب شاهنامه 

آبستن شدن 

 همای

پسر بد مر او را یکي -2

همي ساسان  شيرگير/که

 E-Iخواندش اردشير

یکي دخترش بود نامش -8

همای/هنرمند و با دانش و 

 E-I-رایپاک

خواندندی وُرا چهرزاد/ز همي-3

 E-Iگيتي به دیدار او بود شاد

پدر در پذیرفتش از نيکوی/ -4

بدان دین که خواني همي 

 I-Aپهلوی

 همای دل افروز تابنده ماه/-2

 Iچُنان بُد که آبستن آمد ز شاه

بهمن بن اسفندیار  انّ-2

]بهمن  Aتزوّج ابنته خمانى

پسر اسفندیار با دخترش 

 خماني ازدواج کرد[

کانت من أجمل النّساء -8

] او از Iجماال واعقلهن عقال

زیباترین و داناترین زنان 

 بود[

 

کانت له ابنة تسمي خمای و -2

في کتب الفارسية همای و 

]دخترش E-Iتسمّي ایضاً جهرزاد

که در کتب خمای نام داشت 

فارسي همای نوشته شده و 

 شود[چهرزاد هم ناميده مي

کانت احسن نساء زمانها -8

وجهاً  و قدّاً و اتمّهّن عقالً و 

]زیباترین زنان و داناترین  Iفضالً 

 آنان بود[

]دوستدار  Aفاحبّها و تزوّجها-3

 او شد و با او ازدواج کرد[

 

-سپردن ولي

 عهدی به همای

اندر آمد ز  چُن از درد، شاه-2

پای/بفرمود تا پيش او شد 

 Aهمای

بزرگان و نيک اختران را -8

مایگان بخواند/به تخت گران

 Aبرنشاند

 تنچُنين گفت کاین پاک-3

چهرزاد/به گيتي فراوان نبود 

ست شاد/سپردم بدو تاج و تخت ا

-ارجبلند/همان لشکر و گنج با

عهد من او بود در مند/ولي

زاید  جهان/هم آن کس کز او 

اندر نهان/اگر دخترآید برش گر 

پسر/وُرا باشد این تاج و تخت و 

 ADکمر

حضر بهمن الموت -2

]بهمن را  Iوهى حامل

مرگ فرا رسيد و او 

 )خمای( باردار بود[

أمر بالتاج، ووضع على -8

 Aراسها، وملّکها من بعده

]دستور داد که تاج را بر 

سر او گذاشتند و پس از 

 خود پادشاهش کرد[

امرها ان ولدت غالما، -3

 Aان تقوم بامر الملک

]دستور داد که کع اگر 

پسری زایيد پادشاهي را 

 به او دهند[

 

غلبت عليه و ملکت جميع ف-2

جعلت ولية عهده و  ااموره حتّ 

]همای  Iالقائمة باالمر من بعده

بر او چيره شد و همة امور را به 

دست گرفت، تا جایي که ولي 

از او به عهد شد و امور را پس 

 دست گرفت[  
_______________ 

 

چو ساسان شنيد این سخن -2 سرنوشت ساسان

خيره شد/ز گفتار بهمن دلش 

کان ابنه ساسان حينئذ -2

رجال ذا عقل و رواء و ادب 

کان لبهمن ابنً یسمّي -2

]بهمن پسری به نام  E-Iساسان
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 APتيره شد

به سه روز و دو شب بسان -8

پلنگ/از ایران به مرزی دگر شد 

 Aز ننگ

مان سوی شهر نشابور د-3

 Aد/پُرآزار بود از پدر دور شدش

زني را ز تخم بزرگان -4

-ورد و با جان هميبخواست/بپر

 Aداشت راست

نژادش به گيتي کسي را -2

نگفت/همي داشت آن راستي در 

 Aنهفت

فرزند زاد/ز تن خوبزن پاک-3

 Iساسان پرمایه بهمن نژاد

پدر نام ساسانش کرد آن -1

زمان/مرو را به زودی سرآمد 

 E-Iزمان

چو کودک ز خردی به مردی -2

رسيد/ در آن خانه جز بي نوایي 

 Iندید

شاه نشابور بستد گله/که  ز-8

 Aبودی به کوه و به هامون یله

همي بود یک چند چوپان -22

 Iگاهشاه/به کوه و بيابان و آرام

]فرزندش ساسان  Iکامل

در این زمان خردمند و 

 دور اندیش و با ادب بود[

فلم یشکّ النّاس ان -8

ه بعد الملک یفضى الي

]مردم شک نداشتند  Aابيه

که پادشاهي پس از 

 رسد[پدرش به او مي

لما فوّض ابوه الملک -3

الى اخته خمانى؛ انف 

ساسان من ذلک انفا 

]چون پدرش  APشدیدا

پادشاهي را به دخترش 

آزرده داد ساسان بسيار دل

 شد[

انطلق و اشترى غنما -4

وساقها بنفسه، الى الجبل، 

کراد، وجعل یرعاها مع اال

غيظا مما صنع به ابوه 

]رفت و گوسفند  Aتقصيره

خرید و از خشم عمل 

پدرش در حقّش، 

خویشتن به چرایشان برد 

و با کردها چوپاني 

 گوسفندان را کرد[

تعّير ولد ساسان اليوم -2

برعاء الغنم، ویقال 

، و «ساسان الکردى»

]امروز  E-Iساسان الراعى»

فرزندان ساسان با طعنه 

گوسفند به چوپانان 

 شوند[خوانده مي

 ساسان داشت[

فلم یلح عليه شعاع السعادة -8

]نور سعادت الهي )فّره(  Iالهية 

 بر او نتابيده بود[

حين عهد بهمن الي خمای -3

انف ساسان من اختيار ابيه 

]چون بهمن ولي  APاخته عليه

اد ساسان عهدی را به خمای د

از ترجيح خواهرش بر او 

 آزرده شد[دل

فهام علي وجهه داهباً الي -4

بعض البالد الشاسعة و متخليًّا 

 Aمن الدنيا و مشتغالً بالعبادة

]رها از دنيا و مشغول به 

عبادت، بي هدف به 

 های دور رفت[سرزمين

عشرة ولمّا مضي مائة و اثنتا-2

سنة من ملکه  اعتلّ علّة 

سال از  228ن ]چو Iالموت

اش گذشت مرگش پادشاهای

 فرا رسيد[

خمای مشتملة منه علي -3

 ]خمای از او باردار بود[ Iحبلٍ

فجدّد عهده اليها الي الذی -1

في بطنها ان عاش و بلغ مبلغ 

]پيمانش به خمای را  Aالرجال

به فرزندی که در شکم داشت 

تجدید کرد اگر به حدّ مردان 

 رشد یابد[

و االعيان علي  اشهد الموابذة-2

]موبدان و بزرگان را بر  Aذلک

 آن شاهد گرفت[
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 بندی داستان رفتپي -8

تر است. علّت اصلي طوالني تر شدهروایت فردوسي نسبت به دو روایت دیگر طوالني

ادبي است و التزام راوی به وزن و  شاهنامهاست. قالب روایت  ، قالب شدن روایت فردوسي

کم در یک است، چرا که هر گزاره باید دستِ  ها شدهشدن گزاره ترقافيه سبب طوالني

افزایش  شاهنامهتر شدن داستان در شود. عامل دیگر طوالني مصراع یا یک بيت گنجانده

رود. ازدواج رفت سوم ساسان، پسر بهمن، به شهر نيشابور ميست. در پيا دادهاروی

شود. به چوپاني حاکم نيشابور مشغول مي نهد. ساسانکند و فرزندش را ساسان نام ميمي

است، چرا  االربهنهایرفت سوم روایت در واقع برگرفته از پي شاهنامهرفت سوم روایت پي

شود. فردوسي برای فرزند ساسان به ساسان چوپان معروف مي االربهنهایکه در روایت 

دادهایي را ت، رویتر کردن این بخش از داستان و توجيه چوپان شدن این شخصيّواقعي

دادها دیده ریختگي رویاست. در روایت ثعالبي نوعي به هم رفت اضافه کردهبه این پي

آید و شود. بدین صورت که در آغاز داستان از آبستن شدن همای سخني به ميان نميمي

باره به سراغ است. راوی به یک همای پيش از مرگ بهمن نيز به ادارة امور مشغول بوده

 کند. رود و در پایان به باردار شدن همای اشاره مياسان ميس

 گيرینتيجه

در این  شاهنامهدهد که متن مقایسة روایت فردوسي با دو روایت دیگر نشان مي

دارد. برای نشان دادن ارتباط روایت فردوسي  گاهيبخش با هر دو روایت اشتراک خاست

با رنگ  شاهنامههای دو متن در انعکاس گزاره، نامة ابومنصوریهشامقفّع و با روایت ابن

 2E-I. بنابراین گزارة است شدهمقّفع( مشخّص قرمز )روایت ثعالبي( و رنگ سبز )روایت ابن

است که فردوسي االرب هنهایرفت سوم روایت پي 2I همان گزارة شاهنامه رفت نخستپي

است. با این روش  تقل کردهرفت نخست منتر کردن سير داستان آن را به پيبرای منطقي

شود. پس از این های مهم و اصلي داستان آشنا ميمخاطب در آغاز داستان با شخصيّت

روایت ثعالبي مرتبط هستند.  E-I2 ،I8، 3A هایبا گزاره، E-I8 ،E-I3 ،4I-Aهای گزاره

رفت نخست را به توجيه ازدواج بهمن و همای فردوسي پارة دوم گزارة چهارم پي

خوان است. ناهم شاهنامهداد با نظام ارزشي مخاطب است. چراکه این روی صاص دادهاخت

برافزودة  5Iکه پهلوی )زرتشتي( است. گزارة  گرفتهاین ازدواج بر اساس دیني صورت

رفت، حوادث بندی منطقي این پيفردوسي است. با اضافه شدن این گزاره، ضمن پایان

 یابند. داستان نظم مي
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ای کنشي است و به شود که گزارهآغاز مي A2با گزارة  شاهنامهرفت دوم در يپ     

باره به سراغ مرگ بهمن شود. فردوسي به یکرفت منجر مينمایشي شدن این پي

 1Aخواند. گزارة مي است، همای را فرا رسيده زمان مرگش فرا رود. بهمن که دانستهنمي

گویي تبدیل وای با کنش گفتبه گزارهشاهنامه ، در نامة ابومنصوریهشاروایت  2Aو 

شود. این دگرگوني سبب پویاتر شدن شخصيّت بهمن و دراماتيک شدن صحنة مي

انعکاس گزارة  شاهنامه 3ADشود. در بخش پایاني گزارة عهدی به همای ميواگذاری ولي

3A گویي وکنش گفتشود. فردوسي با اضافه کردن این گزاره به مي مقفّع دیدهروایت ابن

شدن فرزند همای آماده گيری ادامة داستان و زادهبهمن، ذهن مخاطب را برای پي

 جانشين واقعي بهمن فرزندی است که در شکم همای است. زیرا کند. مي

است.  غررالسّيرو  االربهنهایروایت  3APروایت فردوسي همان گزارة  2APگزارة       

سان است. عهدی به همای در هر سه روایت یکپردن وليالعمل ساسان در برابر سعکس

رفت اضافه را به این پي 8A،A3 ،A4 ،A2 ،I3 ،E-I1 ،I2 ،A8های پس از این فردوسي گزاره

شود که ذهن دادها باعث ميشد که این افزایش روی کند. پيش از این نيز گفتهمي

ر روایت ـة اصلي این انبساط بـایـاسان اقناع شود. پـمخاطب در برابر چوپاني فرزند س

گيری به عبادت بر اساس روایت ثعالبي، ساسان پس از دل زیرااست،  مقفّع بنا شدهابن

 شود.خدا مشغول مي

تبار با منبع ثعالبي(، یا روایاتي هم -سيرالملوک ابن مقّفعفردوسي با تلفيق دو روایت )     

رداری ـبرهـفيّت بهـه کيـن عمل فردوسي بـکند. ایمي روایتاین دو روایت، داستان را 

(. نمودار زیر، ميزان اشتراک 88:2423ماند )بيروني،بلخي در داستان کيومرث ميابن

 دهد:روایت فردوسي با دو متن دیگر را نشان مي
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 است:زیر شيوة التقاطي فردوسي  در داستان همای و دارا مشخّص شده  الگویدر         

  

 

 

 

روایت 
 ابن مقفّع

 ابن-ثعالبي ثعالبي برافزوده برافزودة  ثعالبي  ثعالبي
 فعمقف

 ابن-ثعالبي
 مقفع

 ابن مقفع برافزوده برافزوده برافزوده برافزوده
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