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 یشگفتار قطب علمی فردوسی شناسیپ

 
 شهریار       بمانم به گیتی یکی یادگار ةن نامور نامازی

 
 ، که سند هویّت قوومی ایوران و محوور ۀمود     شاهنامهنام دانشگاه فردوسی با زیبندگی خاصی به 

زبان فارسی و فرهنگ کهنسال آریایی است، گره خورده اسوت  ایون پیونود فرخنوده و یفوة ایون       
گذاری بوه نوام   ت بازشناسی این نامة گرامی و حرمتدانشگاه را برای برداشتن گامهای بلند در جه

فارسی ایون   ادبیّاتکند  بنابراین زمانی که قرار شد قطب ۀلمی گروه زبان و آن بیشتر می  سرایند
طبیعوی نوام    طوور ای را مشخص کند، بهبرای پژوهشهای خود قلمرو ویژه 1382دانشگاه در سال 

نموود،  کار فردوسی بود، بیشتر برازنده موی  رش و ادامةکه در واقع گست خراسان ادبیّاتفردوسی و 
ۀلموی و   أیید رسید و با همّت همکواران هسوتة  که خوشبختانه این نام برای این قطب ۀلمی به ت

مندی که در این مسیر آغاز گردیود، جوای   فارسی و پژوهشهای سامان ادبیّاتگروه محترم زبان و 
 خود را باز کرد   

اونت پژوهش و فناوری دانشگاه آمادگی خود را برای چاپ کتابی نفیس از این رو زمانی که مع
از میراث گرانسنگ ادبی ما در سلسله انتشارات دانشگاه اۀالم کرد، نخستین کتابی که جای آن به 

بود، کوه خوشوبختانه توالش پیگیور و      شاهنامهنمود، میهر صورت در این سلسله انتشارات خالی 
رجمند قطب جناب آقای دکتور محمّود تقووی طوی دو سوال گذشوته       همّت شایان سپاس همکار ا

توانست به این خواست طبیعی و دیرین جامة ۀمل بپوشد و کتابی که اموروز در اختیوار شماسوت،    
 م آمد  هفرا

ن انتظار داشوت  تواروزگار ما نمی است و از نسل شتابزده و پر مشغلة کتاب پر حجمی شاهنامه
ی آن تأمّول کنود  از ایون رو تهیّوة     هوا در دقواق  و نکتوه   نجام بخوانود و ا آن را از آغاز تا که همة
بخشوها و داسوتانهای آن را شوامل بشوود و از کلیّوت آن       ای از این کتاب ارجمند که همةخالصه

ی پیشین، که هور کودام در جوای خوود     هاو گزیده هارسید  خالصهمیالزم به نظر  ،چیزی نکاهد

 هفت

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



را  شواهنامه زیرا یا بخشهای زیوادی از   ؛توانست به این نیاز پاسخ گویدمیارجمند و الزم هم بود، ن

نویسوان بنواگزیر بوه نبور برگردانوده و بوه اختصوار بوه         نداشت و یا بخشهایی از آن را گزیدهبردر 
حاضر از این رو یگانه و با دیگران متفواوت اسوت کوه نوه        گزید بخشهای دیگر پیوند داده بودند

از آن حذف شده و نه جایی سوخن فردوسوی بوه نبور اموروزی       شاهنامهب از مطالای بخش ۀمده
ینانی نزدیك به یقین توان ادۀا کرد کسی که این کتاب را بخواند با اطمبرگشته است  بنابراین می

 حجم اصلی کتاب از نظر گذرانیده است    مفردوسی را در حد یك سو کلیّت شاهنامة
یص آن در مقدمة گردآورنوده آموده اسوت  ایون قطوب      تلخ  ویژگیهای دیگر این کتاب و شیو

ۀلمی بر جریان کتاب و صرف وقتی که در این مسیر صورت گرفته نا ر بوده و از توالش همکوار   
کنود  امیودواریم گوامی کوه     ارجمند دکتر تقوی و دستیارانشان در قطب ۀلموی سپاسوگزاری موی   

شناسوی و پاسوداری از   مورو فردوسوی  دانشگاه فردوسوی در قل  ةبرداشته شده در مسیر ایفای و یف
ای از نیوازی کوه   میراث گرانسنگ زبان و فرهنگ ایرانی صورت گرفته باشود و بتوانود بوه گوشوه    

روزگار ما به بازشناسی هویّت ملّی دارد پاسخ دهد  نقد و نظرهوایی کوه در مسویر بهبوود کوار بوه       
  گاه فردوسی برسد، به گردآورندو ۀلوم انسانی در دانش ادبیّات  آدرس این قطب ۀلمی در دانشکد

 یاری خواهد کرد  تررا در رسیدن به اثری مطلوب محترم کتاب منعکس خواهد شد و ما
 

 محمّد جعفر یاحقّی

 قطب علمی فردوسی شناسی

 

 / شاهنامه فردوسي هشت
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 این برتر اندیشه برنگذرد کز   به نام خداوند جان و خرد  

  
 

 رآمدد. 1

 در خواب شب دوشین، من با شعرا گفتم

 

 ي یكسره معنیتان با لفظ به هم دُر سیکا 

 

 بهتر، شعر آنِ که نیكوتر شاعر ز شما

 

 ؟از طایفۀ تازي وز انجمن فرسی 

 

 من گفتند: آواز  برآوردند، یكرویه به

 

 و فردوسی شهنامه، شهنامه و فردوسی 

 

 ه.ق.( 667 ف.-هروي )امامی

 
و  صواحبان ذو   کهاست ی رنگارنگ هامیوهگلهای خوش آب و رنگ و فارسی باغی پر از  ادبیّات

 و هوا بهوره  ست و اهل ۀلم و حکمت و ۀرفوان را از آن و تفرّجها را در این باغ خوشیهالطیف  عطب
از ایون   ؛در ایون ۀرصوه یابنوده اسوت     منزلتخصلت و سلیقه و  با هرای ویندهجهر  و ستتنعّمها

 ؛دور از انتظوار داشوته اسوت    در حدیآن هم  ،مشتاقان بسیار در طول تاریخ ادبیّاتروست که این 
رود و گسوتر  وسویعی از تواریخ    مینژاد و ور جغرافیا و تاریخ و قوم ثغفراتر از حدود و  ی کهاشتیاق

   گیرد می هزار  اخیر را فرا
 ،دیگور زبانهوا   ادبیّوات قیواس بوا   وّع و گوناگونی آثار ادبی در زبان فارسی خیره کننده و در وتن 
و ربواۀی و غوزل و قصویده و     یدو بیتو ) قالبهای شعری مختلوف نظیر است  از بی نظیر و حتیکم

ستانهای منظوم او از د (حماسه و تغزل و تعلیم و هجو و طنز و   )شعر مختلف  عوانا ات و   ( مبنوی
یم بوه  ران کوه بگوذ  راو تمبیل و حکایت و قصّة ۀیاران و طرّای و منبور دینی و تاریخی و اسطوره

معجونی طرفه از لفظ و  آمیزدمیبا هم و  و دانایی در آنها ذرسیم که میشور و شعور پر از  آثاری
ه مشوتا  سویر و سوفر در    واربورد کوه همو   موی ای را به دنیاهای ناشناخته آدمیسازد و میو معنی 

    1استآنه
برخی   این میان هر یك از بزرگان فرهنگ و ادب سهمی دارند، برخی کمتر و برخی بیشتردر 

و برخی کامل کنندگان و ادامه دهندگان بزرگ و برخی هوم   اندازگران و پیشگامان بزرگی بودهآغ
  کننود آغازگر است و از حیبی کاملاو به اۀتباری  است:ای شاۀر ویژهفردوسی   به اوج رسانندگان

ی واقعی به معنرا اولین اثر حماسی هم او     کار آناندنبه اوج رساندیگر و از جهتی کار گذشتگان 

 نه مقدمه /
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تکمیول کورده اسوت و هوم اثوری      تدوین و پیش از خود را ملی هم روایات و اشعار  ،سروده است
او کاخی بلند برافراشته است که ۀالوه آفریده است که از آن کاملتر پس از وی پدید نیامده است  

 بر اینکه از باد و باران گزند ندیده، ساختن را هم به دیگران آموخته است 
قی نویس و محقّفردوسی و نه هیچ تذکره خود آمیز نیست و نهیك اثر معجزه اهنامهشهر چند 
به شمار نیاورده است، امّا این مسأله  و محصول الهام آسمانی توان و حد انسانی ورایآن را چیزی 

که او تنها به پشوتوانة ذو  و غلبوة شوور و هیجوان درونوی       افزاید؛ چرامیآن  بر قدر و ارج شاۀر
 در نهایوت   مانند خود این راه دشوار را طی کورده اسوت  بیو پشتکار بلند همّت سروده بلکه با مین

ایوران   ادبیّوات بر صوفحة تواریخ    شاهنامهتا  هبه هم پیوستشاۀر ممتد تالش و رنج  و طبع خداداد
همراهوی و   در کنوار  فردوسی تی و فکری و اخالص و صداقت و گذشتشخصیّ کمال  بنددنقش 

بوا هوم    از سورودن آن( ای )در دوره حتی دلخوشی به احسان یك پادشواه  ،ادن اطرافیاندلگرمی د
ایوران و   در دفتر ادب و حماسةاو و نام شود به نام فردوسی ثبت پدید آید و  شاهنامه جمع شده تا

   گردد ضبطمانند جهان با ۀنوان شاۀری بی
****** 

از اثر سترگ او را بوه خواطر نداشوته باشود      متر ایرانی است که فردوسی را نشناسد و ابیاتی ک
   :را از او و دربار  او شنیده است ابیاتحداقل این  ،هرکس در ایران در شمار اهل سواد باشد

 

 توانوووا بوووود هووور کوووه دانوووا بوووود  
 

 ز دانووووش دل پیوووور برنووووا بووووود    
 

 )فردوسی(
 

  چنوووین گفوووت فردوسوووی پووواکزاد  
 

  کووه رحمووت بوور آن تربووت پوواک بوواد   
 

 کووه دانووه کووش اسووتمیووازار موووری 
 

 که جان دارد و جان شیرین خوش است 
 )سعدی(

 

نوام  نیست که مختصر آشنایی با ایران و فرهنگ و زبان آن داشته باشود و  هم کسی ر جهان د
ایون  در بوا کموال تأسّوف     با وجوود ایون،    خبر باشدبی اشو اثر جاودانه یا از اوه دنیرا نشفردوسی 

واقعی کوه  میان ادب و هنر  و شناسدمیه بیگانه را بیشتر از خودی روزگار با نسلی روبرو هستیم ک
ی نواهموار  هوا آثار برآمده از فضاسازیهای زودگذر و سلیقهدارد با  های اصیلسنّتباورها و ریشه در 

نوآوران امروز هم گاه و بیگاه به بهانة رهایی از تقلید و تکرار یا نزدیوك شودن بوه    نهد  میفرقی ن
 اند و این نسول برزخوی را در حیورت بیشوتر    ناشناسی کردهبزرگان ح  در ح  ،انهذهن و زبان زم

    اندبرده فرو

 / شاهنامه فردوسي ده

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 
به گمان نگارنده همچون غوذای طبیعوی   که در آثار جاودانه متجلّی است، و هنر واقعی  ادبیّات

ر چون غذای صنعتی و پو  ریشه،مایه و بیو کم تصنّعیو هنر  ادبیّاتو  بخشدمیاست که سالمت 
اموروز متأسّوفانه بوا آنکوه هموه بور         ستاندمیسالمت ، است لذیذ گاهی است که گرچه از چاشنی

سوودمندی غوذاهای طبیعوی     ازبوا آنکوه    و کننود موی ، از آن اجتناب نآگاهندات این نوع غذا مضرّ
چنوین  یز نو هنر  ادبیّات معاملة امروز ما با آثار و ذخایر   شاید حکایتکنندمیمیل ننها بدا، باخبرند
 باشد 

ه است که ما هر چه بیشتر بکوشیم به شناخت خود از ذخوایر فرهنگوی و ادبوی و    وجّمبنابراین 
و پرداختن به آن یکوی   شاهنامهخواندن که ) میرا با آنچه دارد آشنا کن امروزم و نسل یذوقی بیفزای

یگانوه موا را از   از این کوششها خواهد بود( و ناموجّه است اگر سیل دمادم محصووالت فرهنگوی ب  
البته ناگزیریم بوه بعضوی     نگه دارد اسالمی غافل -ی هویت ایرانیهاو پایهو اصیل ۀناصر اصلی 

 مقتضویات  و ازشناسوند  موی فرهنگ گذشتگان را آنان که ی نسل جدید هم توجه کنیم  هادغدغه
داننود و  میبیشتر ی فرهنگی را هاغافل نیستند، قدر و قیمت سرمایه و شرایط کنونیو وضع امروز 

به هموین دلیول اسوت کوه       اندبودههم در پی راه ۀالج و  اندداشتهاز خودبیگانگی همواره دغدغة 
در مدرسوة  » :انود گفتوه  تا جوایی کوه  د را بهتر و بیشتر بشناسیم خو فرهنگاصرار بر این دارند که 

 ( 21: 1346شادمان،  «)ایران شناختن است مادرس اوّل  ،زندگی
برای خواندن که ای مهمترین فایدهو  کندمیاثری است که به ما در این زمینه کمك  شاهنامه

دهود  میهمین است  این اثر ما را با گذشته پیوند ( 24: 1351 )ر ک  فروغی، اندبرشمرده شاهنامه
فردوسی با سرودن این اثر در  از این منظر،  سازدمیروشن پیوند با گذشته است که هویت ما را و 
چوون بسویاری از    یعنوی  ؛یوا یوك گوروه    ملت نشسته است، نه شاۀر یك شخص تمامِ شاۀرِ امِمق

 برای رضایت خودش یوا معشووقه اش یوا پادشواه     به گفتة مینوی، ،ویشاۀران همعصر و پس از 
داریوم   ساز دیگوری هوم  فرهنگما شاۀران  البته(  129: 1349 )مینوی، نسروده است شعر زمانش

 اما با توجوه بوه ایون    ،ایبنشسته در گوشه اندبودهجهانی  خود و ان خویشندکه هر یك سرآمد دور
شود تا آثار غنوایی یوا   بیشتر و بهتر شناخته می شهایبا حماسه ی هر قومو مل یکه شخصیت قوم

 گیرد را نمی شاهنامهجای  برای رسیدن به این هدف هیچ اثری ،(12: 1373 ) پرهام، تمبیلی
ی و سونتهای حسونة   ت ملّو حفظ رابطة فرهنگی با ۀناصر هویّد به توانیمیکی از راههایی که 
تهیة  است دسترسی آسان به این آثار ی هافراهم کردن زمینه د،نکمك کمندرج در آثار گذشتگان 

 و از گذشته در تاریخ ادب موا سوابقه داشوته اسوت     یکی از این کارهاست که از آثار بلندمنتخبات 
شوده   فوراهم  ییهوا خالصهچنین و مبنوی معنوی(  شاهنامه)از جمله  ریی شعهانظومهماز بویژه 
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بوه   -اسوت  شواهنامه نبور از   ای بوه نظوم و  که خالصه و  نامة باستانبهینیاحقی در مقدمة  است 
امیود  سیزده و چهوارده(    : 1376، )یاحقی است آنها اشاره کردهبرخی از این آثار و ضرورت انتشار 
غیور متخصصوان و   دامی باشد در جهت تسهیل دسترسوی و آشونا کوردن    اق اثر همکه انتشار این 

  ایران ی ادب و فرهنگ و حکمتهاۀموم مردم با گنجینه

 و دربوار  فردوسوی   و مفصّول  ورود به بحبهوای تخصصوی  ی برای مجالچندان در این مقدمه، 
حقوای    بخصووص در موورد   رسد؛میبه نظر ن برای این کارفراهم نیست و ضرورتی هم  شاهنامه

امروز پس از گذشت هزار سوال  »به گفتة مرتضوی زندگی فردوسی که با افسانه درآمیخته است و
گرچه پی بردن به روح پاک و اندیشة بلند  یت فردوسی بسیار دشوار است   م زندگی و شخصّتجسّ

بینوی ژرف فردوسوی از روی مطالوب    طیف و نبوغ و دانش و بیونش و جهوان  و طبع منیع و ذو  ل
خواننود  غیور متخصّوص و    اما برای اینکوه   ،(13: 1369)مرتضوی،  «کار دشواری نیست نامهشاه

آگاه شود، مطوالبی را کوه    شاهنامهکنجکاو تا حدی از فردوسی و مقام او در شعر فارسی و جایگاه 
 در حکم حاصل پژوهشهای مختلف است، در ادامه آورده ایم   

ز اینکه برخی او را برتورین شواۀر   اصرف نظر ، اصلی شعر فارسی استارکان یکی از  فردوسی
 ؛انود و البته برای گفتة خویش دالیلی هم برشومرده  اندشمردهایران و برخی بزرگترین شاۀر جهان 

ل ت و تأمّو دقّو  را بوا  شواهنامه هورکس  بنابراین شناخت مختصر او برای هر ایرانی ضروری است  
و  شوعر نفوس  جوز  هاگر به جهواتی بو   اما ،کندمیشاۀر آن اۀتراف  قدرت اندیشه و ذو  ، بهبخواند

تش در م او و قودرت و همّو  )مانند نقش او در احیای زبان فارسی و فضول تقودّ   شاۀری توجه کنیم
   بیشتر آشکار خواهد شد او جستگی ( بی تردید برسرودن این اثر سی سال

 فردوسی و جایگاه سرگذشت .2
نگاران و اهل فضول  آمیزد و حتی تاریخها درمیا افسانههمیشه واقعیتها ب ،ه چرا دربار  بزرگانکاین

مانند و همچون ۀوام موردم کوه دوسوتدار اتفاقوات ۀجیوب و مواورا        هم از این قاۀده برکنار نمی
پردازند که سنخیّتی با منط  حاکم بر وقایع تواریخی  طبیعی هستند، به نقل و بازگویی مساقلی می

و  هوا خواهنود بواور کننود کوه برخوی پدیوده      ت  گویا مردم نمیندارد، از معماهای حیات انسانی اس
توانند بزرگ و جالب توجه باشوند   میاساس قوانین و سنتهای شناخته شد  الهی هم  شخصیتها بر

  البته همین 2شده استپردازی افسانه همچون دیگر بزرگان بلکه بیشتر از آناننیز دربار  فردوسی 
از حکایت »مردم به فردوسی و اثر بزرگ اوست؛ که به قول موالنا داستانهای مجعول نشانة اقبال 

هموین گزارشوهای   رس محققوان  تدسو است  با این حال بخشی از منوابع در   «خود حکایت گشته
ست  راه دیگر هم اشارات خود شاۀر در متن اثور خوویش   هاای درآمیخته با افسانهتذکره وتاریخی  
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از سوازتر  رکا اوکردن مساقل و ابهامات مربوط به زندگی  قان در روشناست که به نظر برخی محقّ
و بخشوی   1349/ة اوفردوسی و شاهنامکار حبیب یغمایی در کتاب  همچون) استای منابع تذکره

ت شوعر یوك شواۀر حتّوی دربوار       حجّی   با این حال(1374/فردوسیاز کار محمد امین ریاحی در 
گرفته شود؛ چرا که اقتضاقات و مالحظات  ر در نظرمعتب تواند چندانمیخودش در بسیاری موارد ن

گویی به ۀنوان یك سنّت ادبوی در  در کنار کلی ،گوناگون مربوط به وزن و قافیه و صنعتهای ادبی
کند؛ بنابراین موبال اگور شواۀری چوون سوعدی      میشعر کالسیك، این گونه گزارشها را مخدوش 

 گفت:

 یوابوج روزه درینون پوگر ایوم          ای که پنجاه رفت و در خوابی     

نه پنجاه را دقی  و بی کم و کاست به کار برده است و نه پنج را  در مورد شعر فردوسوی هوم   
، بوه قوول   هاکند  با این حال با توجه به مغشوش بودن مطالب تذکرهاین مسأله تا حدی صد  می

که شواۀر در آنهوا بوه برخوی      بار  زندگی فردوسی همین اشعاری استاطالۀات قطعی در ،نولدکه
 (   113: 1327)نولدکه،  موضوۀات اشاره کرده است

 . شرح حال مختصر 2-1

در  ،3اش ابوالقاسم و نوام پودرش ۀلوی )یوا منصوور( بووده اسوت       فردوسی که نامش حسن و کنیه
  5سوت  بووده ا  (    وه 330و به احتمالی )     هو 329  زمان تولد او 4به دنیا آمد (روستای باژ )باز

چهل سالگی اطوالع زیوادی در دسوت نیسوت  بور اسواس مطالوب         -پیش از سی زندگی شاۀراز 
محتشم و صاحب ملوك و  ای وی از خانواده ،های و شرح حال او در تذکرهو شواهد تاریخ شاهنامه

چنوین   پرورش یافته اسوت   )در دور  سامانیان( از لحاظ فرهنگی زادآ نسبتاً جاه بوده و در محیطی
مطالوب  بر  یطی باۀث شده است وی با وجود ذو  سرشار به دربار وابستگی پیدا نکند  البته بناشرا

از حمایت تنوی   کرد،میدورانی که تمام وقت خود را صرف سرودن این اثر  در بخشی از، شاهنامه
ه برخوردار بوود ( ممدوحانش در سلك و نه) اندچند از بزرگان روزگار که در شمار دوستان وی بوده

آنچوه بوه اجموال دربوار       است  را نداشتهزندگی  مساقل ة برخیدغدغبه دلیل پشتیبانیهای آنها و 
سالگی درگذشته  37توان گفت اینکه پسری داشته که در میحوادث دیگر مربوط به زندگی شاۀر 

 گذرانده است   میدر پایان ۀمر با سختی و تنگدستی روزگار شاۀر پس از مرگ او و 
بوه فردوسوی    یوسف و زلیخوا ای با ۀنوان یگر در شرح حال شاۀر، انتساب منظومهنکتة مهم د

نیسوت و بوه شواۀری شمسوی نوام از       ویاست که امروزه روشن شده است که این کتواب از آنِ  
خووان بووده و حودود صود سوال بعود از فردوسوی        شواهنامه   دارد که تعلّشاۀران دور  سلجوقی 
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 به بعد(   354 :1369طباطبایی،  ؛به بعد 120 :1346)ر ک  مینوی،  زیسته استمی
سرای بزرگ ایران و جهوان در حودود هشوتاد سوالگی     باالخره اینکه شاۀر بلندمرتبه و حماسه

  در مورد مورگ  ه استدانند( درگذشتمیتر را محتمل 411اما  اندنقل کرده 416 اغلب)مرگ او را 
وقتوی جنوازه را از    :اجرا به این صورت آموده کوه  م چهار مقالهاو و تشییع و خاکسپاری وی هم در 

بردند تا در قبرستان مسلمانان دفن کنند، مذکّری )یکوی از ۀلموای دینوی(    میدرواز  رزان بیرون 
درون بواغی  جنوازه را   ناچوار از آن، پوس    دانستمیاو قرمطی و کافر از این کار شد؛ چرا که مانع 

کند که خودش مییادآوری  چهار مقاله  صاحب اندهکرددفن  فردوسی)مقبر  کنونی( متعلّ  به خود
 ( 104: 1334 قبر فردوسی را زیارت کرده است)نظامی ۀروضی،    و ه 510در سال 

  شاهنامهسرودن درک نیاز زمانه و . 2-2

  در ایون  کردمیفرهنگی زندگی سیاسی و اجتماۀی و البته از لحاظ  ،ای پرآشوبفردوسی در دوره
ۀناصور   و زوالشدن ایرانیان  بی هویت احساس خطرِ برای کسانی چون اون مسأله مهمتری دوران

 فرسا بدهدکاری بزرگ و طاقت چنین تن به او را واداشت تا احساس خطرین م  هبودملّی و قومی 
بوا احسواس نیواز     ویدر واقوع    صرف کنود  شاهنامهسرودن  برایو سی سال از دوران ۀمرش را 

و از مجالی ی قومی همداستان شده هاه دوران پرافتخار و رهایی از تفرقههمگانی برای بازگشت ب
بوه   البته؛ ه استکه در دور  سامانی برای روی آوردن به اینگونه امور فراهم شده بود، استفاده کرد

 سیاسوی  کند بر آشفتگی اوضاعمیرا آغاز  سرودن شاهنامهفردوسی کار  پس از اینکه رسدمینظر 
و گونواگون  و سوداهای با سالی   و ایران در دست حاکمان مختلف، ورانداین    درشودمیافزوده 
بوه    زنود موی هم دامن ی فکری و اۀتقادی هاتفرقهو اجتماۀی به سیاسی تشتّت  که استمتفر  
را که در نامة رستم فرخزاد آمده  شاهنامهابیاتی از ( 23: 1350)شوقی، برخی محققان دلیل همین 

 :انددانستهع دوران شاۀر است، وصف اوضا
 

 به داد و بوه بخشوش هموی ننگورد    
 

 
 دیگوووری برخوووورد ،برنجووود یکوووی

 

 که الف آرد و گفت و گویسوار آن
 

 یووواده شوووود موووردم جنگجووووی   پ 
 

 نووژاد و هنوور کمتوور آیوود بووه بوور    
 

 کشوواورز جنگوووی شووود بوووی هنووور   
 

 ز نفووورین نداننووود بووواز، آفووورین  
 

 
 آن از ایوون ،ربایوود همووی ایوون از آن 

 

 بوووه گیتوووی کسوووی را نمانووود وفوووا   و زبانهوووا شوووود پووور جفوووا   روان
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 بمیرند و کوشش بوه دشومن دهنود   

  
 هموووه گنجهوووا زیووور دامووون نهنووود

 
 این توا کوه آیود بوه کوام       بکوشد از

  
 بوووود دانشوووومند و زاهووود بوووه نوووام

 
 که شوادی بوه هنگوام بهورام گوور     

  
 شوور  چنان فاش گوردد غوم و رنوج و   

 
 هموووه چوووار  ورزش و سووواز دام  

  
 کامجشن و نه رامش نه کوشش نه نه
 

 پوشش گلویم آورد  و خورش کشك
  

 پووودر بوووا پسووور کوووینِ سووویم آورد 
 

 بجوینوود و دیوون انوودر آرنوود پوویش  
  

 زیووان کسووان از پووی سووود خووویش  
 

جووانی   از فردوسوی رسد میبه نظر  ،با توجه به اوضاع زمانه و محیط زندگی و ۀالی  شخصی
بورای احیوای زبوان و فرهنوگ و سونن       گذشوته سوتانهای  به نظم کشیدن دابوده است با درصدد 
 از ی)چنانکه پس از این اشاره خواهیم کرد به اۀتقاد برخوی محققوان و شوواهد   کند اقدام باستانی 
 شواهنامه و که ۀموماً سال آغاز به نظم   هو     370آن به پیش از  بخشهایی از سرودن ،شاهنامه

زم خود را در ودن کار او ۀوبا مرگ دقیقی و ناتمام مانو  گردد(می توسط فردوسی دانسته شده، باز
ه سورایی بو  داند کوه از ۀهود  داسوتان   شاۀری میفردوسی دقیقی را البته   کرده استاین راه جزم 

مورگ او را   توان صورفاً ؛ بنابراین نمیشته استندا الزم را خوبی برنیامده و سخنش روانی و تازگی
    شمرد نامهشاهمبنای تصمیم شاۀر برای سرودن 

دور  سامانی است که سه توا بیسوت هوزار بیوت شوعر را بوه وی نسوبت         دقیقی شاۀر معروفِ
 بوه ولی  ،( آغاز کرد365 آغاز حکومت:) را به امر نوح بن منصور سامانی شاهنامه  وی نظم اندداده

( و بودین  شوده اسوت  دانسوته  به تحریك متعصّوبان موذهبی   هم او قتل ) غالمی کشته شد دست
ابیواتی  مهمترین اشعاری که از این شاۀر باقی مانوده هموان     ناتمام ماند شاهنامهتیب کار نظم تر

فردوسی با این کار )ابیات مربوط به پادشاهی گشتاسب(  باید گفت درج شده  شاهنامهر دکه است 
ایون   فردوسیشاید هم ) و باۀث جاودانگی نام او شده استدر ح  دقیقی انجام داده لطف بزرگی 
آوردن پس از  شاهنامهدر   (خویش نشان دهد هایاست تا تفاوت سخن او را با سروده کار را کرده

و شاۀر و سپس از تصمیم  6شدهیاد  شاهنامهدر نظم  یناکامی ومرگ و  ازوصف حالی از دقیقی، 
 :سخن به میان آمده استبرای سرودن و تشوی  دوستانش  هادغدغه
 

 سوی تخت شاه جهان کورد روی    اوی شت ازذدل روشن من چو بگ
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 که این نامه را دسوت پویش آورم  

 گفتووار خووویش آورم  پیونوود بووه  
 

 شومار بپرسیدم از هور کسوی بوی   
 بترسووویدم از گوووردش روزگوووار    

 
 مگوور خووود درنگووم نباشوود بسووی

 ببایوود سووپردن بووه دیگوور کسووی   
 

 و دیگر که گونجم وفوادار نیسوت   
 همین رنج را کس خریدار نیسوت   

 
 هرم یکی مهربان دوست بودبه ش

 پوست بودتو گفتی ز همکه با من   
 

 خوب آمد ایون رای توو    :مرا گفت
 بوه نیکوی گرایود هموی پوای تووو        

 
 پهلوووی  دفتوورنبشووته موون ایوون  

 گوور نغنوووی نبووه پوویش تووو آرم    
 

 گشوواده زبووان و جوانیووت هسووت
 سووخن گفووتن پهلوانیووت هسووت   

 
 شو ایون ناموة خسوروان بوازگوی    

 وی، نوزد مهوان آبوروی   بدین، جو   
 

 
د مترصّو  یوپوس از   کهدانسته کار دقیقی ادامه دهنده و کامل کنند  خود را بنابراین فردوسی 

کسوی پیودا    در نهایت  و کارش را دنبال کند آورد دستبهاز شاهنامة منبور را ای است نسخهبوده 
  کند می تشوی او را بدین کار و دهد میکتاب را در اختیارش قرار و شود می

***** 
با اتکا به منابع تواریخی  اند چند مسأله دربار  زندگی فردوسی روشن نبوده که محققان کوشیده

دربوار  زموان تولود او      دارد جنبة تواریخی اغلب این مساقل  کنند را روشن آنها ، شاهنامهیا اشعار 
در مورد   دانندمیطعی محققان ق را، که پیشتر ذکر شد،      وه 329ست و همان هکمتر اختالف 

 هوا توذکره  ازمطالب برخی که ؛ بویژه به این دلیل ستا بیشتر نظرها اختالف شاهنامهسرودن  زآغا
گردد برمیاصلی مشکل  نادرست بوده است  ،های فردوسی از این کاریا انگیزه انگیزهدر خصوص 

مشوکل دیگور     خیور  یوا  بوده اسوت  ه سفارش سلطان محمودب شاهنامهسرودن که  مسألهاین  به
سرچشمه گرفته و مربووط اسوت بوه تودوینهای مختلوف ایون        شاهنامهروایتهایی است که از خود 

داشته که یکوی  اصلی دو تدوین  شاهنامهاساس تحقیقات معاصران روشن شده است که  کتاب  بر
شواهنامة  که هنوز موتن  است  بوده زمانی به نظر برخی که ،    به پایان رسیدهو ه 384از آنها در 

کوه  حال آن ( و   و ه 370)فردوسی نرسیده بوده؛ یعنی پیش از چهل سالگی شاۀر  دستبهمنبور 
پایان سلطان محمود  هو پس از تجدید نظر برای اراقه ب    و ه 400 سال در شاهنامه دیگر تحریر

 / شاهنامه فردوسي شانزده

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



    7یافته است
چهول  از سون   وقفهی و بیبه شکل جدّ ابومنصوری متن براساسرا  شاهنامهفردوسی سرودن 

 کوه هم  ی راو البته اشعاره     به پایان بردو ه 400در و  هآغاز کرد     (و ه 370از حدود) سالگی
مشهور است کوه    8است افزودهبه آن بوده سروده (    و ه 370پیش از این تاریخ ) به احتمال زیاد
ولی دسوت خوالی    ،کردهر به بخارا سفمتن ابومنصوری از ای آوردن نسخه دست بهفردوسی برای 

از کتواب را در اختیوارش   ای نسوخه ( حاکم طووس )دوستی  ،ابیات باال بنابر ،تا اینکه گشته استبر
 شواهنامه بوه نظوم    یکسوره  394آوردن متن منبور تا سال  دستبهفردوسی بعد از   داده استقرار 

مهمی از دارایی خوود را  بخش  ،یبانیهای دوستانتاین ایام است که با وجود پش طیّ و بودهمشغول 
در  اۀر این نکته را آشکار موی کنود   ش پایان ۀمرسالهای تهیدستی  و کرده استدر این راه صرف 

فردوسی را هم به تمجید  ،آواز  کارهای او ،رسدسلطان محمود به قدرت میکه     و ه 387سال 
  کند میاز او یاد  هشاهنامدارد و از این پس گاه و بیگاه در بخشهایی از داستانهای وامی

رسود و  ران اقتودار سولطان محموود فراموی    است که دو شاهنامهدو سوم حدود پس از سرودن 
بوه او  توابش را  کآیود  میدر صدد بر ،وقتحاکم طوس یا فضل بن احمد وزیر به تشوی  فردوسی 

شکل نگرفتوه و  انتظار دارد  (و البته سلطان)آنچنان که شاۀر  شاهنامه در این زمان تقدیم کند، اما
ه     384که اختالف آن بوا نسوخة    ه    389)نسخة  قرار است تقدیم سلطان شوده کای نسخه
 شواهنامه تقودیم  ( هنوز کامل نبوده است و باشددر مدح سلطان محمود  ابیاتیدر افزودن باید تنها 

 394در  شواهنامه     واهراً افتدمیبه تعوی  به این دلیل یا دالیل نامعلوم دیگر تا چندین سال بعد 
دخول و تصورفهای   تجدید نظرهوا و      شاۀر و ه 400تا سال  پساز این و شود میکامل     و ه

به حضور سلطان  شاهنامه( است که 401در این سال یا سال بعد )  آوردمیۀمل الزم را در آن به 
خوود  فردوسی  که حاکی از آن استتاریخی  گزارشهای   برخیشودمیفرستاده محمود، به غزنین 

در این باره حتی کوشش شده است مسیر رفوتن فردوسوی     به دربار سلطان محمود هم رفته است
 ییهوا در شومار هموان افسوانه   رسد این ماجرا هم ( اما به نظر می92: 1350)ماسه، هم تعیین شود

سوینا و  د ابنمانن  البته این احتمال که سلطان محمود فردوسی را کتابها راه یافته است بهباشد که 
اما در خصوص رفتن فردوسی دالیل روشنی  وجود دارد، ،خوانده باشدفرابه دربار  ،ابوریحان بیرونی

بوه   401 از حودود کوه   اند  برای رد احتمال چنین سفری برخی این نکته را مطرح کردهوجود ندارد
و حوامی اصولی    دفضل بن احمد اسفراینی، وزیر محمو ه است،شدکه احتمال این سفر مطرح  ،بعد

ای بورای حضوور   زمینوه  ،بنوابراین   افتود موی شود و بوه زنودان   میمغضوب سلطان واقع  فردوسی،
  ( 132: 1349 فردوسی در دربار فراهم نبوده است)ر ک  مینوی،

که شاۀر خود بوه   ۀالوه بر انگیز  مالی وهم با توجه به شرایط آن دوران   شاهنامهۀلت تقدیم 
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تنهوا   شواهنامه پوذیرفت از  میاگر امیری این اثر را ن ه بسا این بوده است کهچ وکند  میآن اشاره 
 ( 77: 1350)ماسه، آمددنیا می واقع کودک مرده به ماند و درمینسخة ناتمام باقی  چند

بورای  هفتاد سالگی( پس از شش سال صرف وقوت  حدود ) در اواخر ۀمر شاۀر شاهنامهوقتی 
 الف انتظوارِ خبور سولطان محموود    ،شوود میاز طوس به غزنه فرستاده  ،بارشرایط در باانطبا  کار 
بور بعضوی    بنوا  بلکه کندمیاستقبال نشاۀر  بزرگِ کارِاز نه تنها ، اشهرغم تمایل اولیّشاۀر و ۀلی

ا هوار   رغوم بوه  سلطان  دربار  این بی اۀتنایی کندمیهم  حرمتیو بی اۀتناییبه آن بی گزارشها،
و روشن نشده این مسأله بدرستی ۀلت اصلی گمانهای زیادی مطرح است اما  حدس وه تمایل اولی

: 1376 )ریواحی،  یکی از محققان این رازی است که طی هزار سال ناگشوده مانوده اسوت   ةبه گفت
 پیش آموده هایی و ناخرسندی هامیان سلطان محمود و فردوسی کشمکش آنچه مسلم است  (130

 روحیّات و با توجه بهدر وهلة اول،  :شمارنددالیل چندی را برمیاست که برای آن  یا وجود داشته
انتظاراتی که شاه از یك شاۀر داشته چوه بووده و فردوسوی در     معلوم است که ،محمودخصلتهای 

مودح و  او انتظوار   :کرده اسوت میرا برآورده نات یك از این انتظارقیاس با دیگر شاۀران دربار هیچ
ۀالوه بور  همراهی و همزبانی با شاه کمترین آنها بوده است   ر حالداشته که در هستایش صرف 

اسوت، بورای   ایوران  که ذکر شاهان قدیم و پهلوانان ملوی و باسوتانی    شاهنامهاین مضمون اصلی 
توانسوت  ، نموی سلطان محمود که به قدرت خویش و سپاهیانش اۀتقادی بی چون و چورا داشوت  

انودر  »هم که سولطان محموود گفتوه:     تاریخ سیستانر   این سخن منقول دچندان پذیرفتنی باشد
با توجه بوه کارهوایی    البته ، حکایت از چنین دیدگاهی دارد «سپاه من هزار مرد چون رستم هست

چنانکوه     بوا ایون حوال   نموود موی موجه  فرازیگردناین تا حد زیادی که این امیر انجام داده بود 
و گسوترش  اه را در زنده کوردن اقتودار ایوران و رواج    نباید سهم این پادشکند میطباطبایی اشاره 

 )طباطبوایی،  فراموش کورد  ،فردوسینسبت به زبان فارسی در شبه قاره، به سبب ح  ناشناسی او 
 اما مسلّم است که قدر کار فردوسی برای شاه ناشناخته بوده است     (348 :1369

سلطان محموود و فردوسوی    توان در خصوص اختالف میانمیکه دالیل دیگری هم از جمله 
قهرمان و از تورانیان به ۀنوان همواره از ایران و پهلوانان ایرانی  شاهنامهدر این است که  دبرشمر

ود کووه بووه هوور حووال از نووژاد وهرمان سووخن بووه میووان آمووده اسووت و محموووبووه ۀنوووان ضوود قوو
تغییور سیاسوت    ،بر این ۀالوه توانست اقبالی به این داستانها نشان دهد رکان)تورانیان( بود نمیوت

توانود یکوی از   موی بوود و    سیاسی بغوداد   و بیشتر بر مدار سیاست ۀقیدتی کهو   کلی دربار محمود
و فردوسوی   میوان سولطان و درباریوان    اختالف ۀقیوده در مسواقل موذهبی     باشد یامل اختالفوۀ

از جملوه  ) هّد بودسلطان محمود که به دالیلی چند به خلیفة بغداد متع ؛استای نبوده موضوع ساده
بوه   ،غوزوه یوا جنوگ دینوی    با ۀنووان  وستان تحت لوای اسالم و ده برای حمالت خود به هنکاین
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 ،تشویع داشوت  بوه  ی کوه  شوهرت توانسوت بوا فردوسوی و    نموی  (نهاد خالفت نیاز داشوت یبانی تپش
ه در زمان سامانیان چنین ضرورتی مطرح نبود و امیوران ایون سلسول   در حالی که  ؛همداستانی کند
خوود را بوه بهورام چووبین منتسوب      ن پیش از اسالم برقورار کورده و   نسبتی با ایراۀالوه بر اینکه 

شیعه بوودن   در هر حال نیز فارغ بودند  سیاسی و  از برخی احتیاطها و ضرورتهای دینی داشتند،می
  9رفوت نادیده گشد آن را مینراحتی ه ببات مذهبی، تعصّکه در دوران مهم بود ای سألهمفردوسی 

بوه  ، هغزنویان چندان شدت نیافته بوود  «جوییقرمطی»اگر هم بپذیریم که در دور  فردوسی هنوز 
 کوه  بودده فراهم کرانگیزی مخالفان فردوسی در دربار این مساقل زمینة خوبی برای فتنه حال هر

 :هم به آن اشاره شده است زیر در ابیات
 

 ایچنووین شووهریاری و بخشوونده 
 

 ایهان درخشووندهبووه گیتووی ز شووا  
 

 نکوورد انوودر ایوون داسووتانها نگوواه  
 

 آموود گنوواه بخددت بدددو بدددگوي ز  
 

 حسوود بوورد بوودگوی در کووار موون 
 

 تبوووه شووود بووورِ شووواه بوووازار مووون 
 

 

 ربا ایون تعوابی  رو نشدن با سلطان محمود در لبته این احتمال هم هست که فردوسی برای رو ا
دهد با اینکه سلطان خوود  میحال قراین نشان  در هر کند توجیه  را ویکار و رفتار  ،خواسته است

به نامش شود و فردوسی هم شش سوال از ۀمورش را صورف     شاهنامها هار تمایل کرده بود که 
: 1376ریواحی،   :ر ک)گردیدبرآوردن نظر او کرده بود، تغییر سیاست کلی دربار مانع از پذیرش آن 

 :کندمیه اشار به این نکته یدر جایخود فردوسی  به بعد(  129
 نود کهوی شوی و ولور نبوبه مه مرا غمز کردند کان پر سخن 

و تشییع جناز  او و منع دفن جناز  وی در گورسوتان  از درگذشت فردوسی چهار مقاله گزارش 
نظوامی   )ر ک:اسوت  و شوهرت فردوسوی بوه نامسولمانی      هوا فتنوه  این ازجمعی مسلمانان، حاکی 

و  شود سوپری  سختی  درشاۀر  ۀمرسالهای پایانی تیجه در ن ( 104و  103صص  ،1334، ۀروضی
در  البته برخی معتقدنود کوه فردوسوی    آمده است  مکرر شاهنامهدر هم ی او از این دوران هاشکوه

 اسوت  بووده نداریهای شخصی ربرخوفکر تنها به  و گرفتن صلة شاهانه، شاهنامهتقدیم به  تصمیم
چنوین برخورداریهوایی    ،سون و سوال او  وقعیوت و  م؛ چرا که برای فوردی در  (22: 1349)یغمایی، 

المنفعه خورج  آن را در راه کارهای ۀام است درآمد حاصل از خواستهبلکه می هاهمیت نداشت چندان
 شواهنامه در این مورد بوه ابیوات زیور از      یاد و نامش از آن طری  هم زنده بماند ،کند که بعد از او

 :شده استاستناد 
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 زگووارهمووی چشووم دارم بوودین رو
 

 که دینار یوابم مون از شوهریار    
 

 که از من پس از مرگ ماند نشان
 

 ز گوونج شهنشوواه گردنکشووان  
 

 . ویژگیها و قابلیتهای فردی فردوسی2-3

بیشتر مورد توجه قرار گرفته که  سراشاۀر حماسهشخصیتی و تواناییهای فردی و ی برخی ویژگیها
قوان    محقّبوود ۀری کامال دیندار و اخالقی و باصداقت فردوسی شا م:کنیمیاره در ادامه به آنها اش

دینوداری را بوه قهرمانوان    او حتوی  کوه   یطوربه ؛اندکردهاو تأکید  دینداریگاهی بر خداپرستی و 
گاهی توأم شدن خرد و ایمان در وجوود    (62 :1327)نولدکه، کند میهم القا مانند اسکندر گذشته 

انود  را سوتوده  حکموت فردوسوی   هم زمانی( و 93: 1350ماسه، ) قرار گرفته محققان او مورد توجه
  ( 8: 1350)رضا،

ت و ۀفّ به کار نرود شاهنامههرگز الفاظ رکیك در که پایبندی او به اصول اخالقی باۀث شده 
 اندرزهای او گذار بودنتأثیر  زبانزد باشد زبان،بر این اساس در میان شاۀران فارسی کالم فردوسی

اوصاف و خصاقلی چون شورافت    است به آن اصول شخصی شاۀر پایبندیز همین ناشی ا چه بسا
ن سوایر موذاهب و مویهن    ات، رحم و شفقت و تساهل نسوبت بوه معتقود   بلندی همّو ۀزّت نفس، 

کوه بوا وجوود     همتی فردوسیو بلند قوی  اراد  ستاوتی ژگیهای شخصیّیوترین برجستهاز پرستی 
و بوه گفتوة یکوی از    سوتودنی   ههمو بویش از   همچنان استوار ماند،ادامة کار  برایتمام مشکالت، 

 :1376)ریواحی،   محققان نشانة صداقت و ایمان او به کار و بیوانگر ۀظموت شخصویّت وی اسوت    
کند و آغاز می بوده «جنگاز پر نه زما»او خود  به قول که ،او کار خود را در دوران پرآشوبی(  145

ای رسد رنج سوی سواله  میاند او را از ادامة کار باز دارد  به نظر تومیوجود مشکالت و نامالیمات ن
کند تا حد زیادی به همین مساقل مربوط باشد تا نفس سرودن شوعر   میکه فردوسی به آن اشاره 

ونود  گویود و هموواره از خدا  هم از این روست که فردوسی از ۀدم اطمینان به ادامة کار سخن موی 
در احیوا   او آفرینی دوراندیشی فردوسی و نقش ،کند  ۀالوه بر اینیتوفی  اتمام کتابش را طلب م
  بیشتری برخوردار است اهمیّت  ازامروز برای ما  ،و تببیت هویت ملی و ایرانی

چورا  ؛ اندستوده ،قتل و غارت نشان دادن وی مختلف رزم هاتوصیف صحنهدر برخی هنر او را 
در سورودن اشوعار    وی همچنوین   کنود نمی ماللساس خواننده اح هاکه با وجود تکرار این صحنه

هنر  هایی دارد،ستان اقتضای چنین توصیفها و صحنهاست و در جایی که دابزمی و وصفی سرآمد 
در  ر داستانسرایی و اشراف او بر تاریخ و اسطورهبفردوسی  تسلّط دهد نشان میخود را به خواننده 

برخوی معتقدنود    ۀالوه بر اینها است  زدنیمبال ن همروانشناسی شخصیتهای داستاآگاهی از کنار 
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 :1349 ،ییاموغی  :ک ر( دناکردهاستناد  شاهنامهابیاتی از  هدانسته و بمیفردوسی زبان پهلوی هم 
 :هک تیب نیا هژیوب (6

 گر نغنوینبه پیش تو آرم         نبشته من این نامة پهلوی
اسوت و خوودداری از دخول و     بع مکتووب بووده  آنچه در منوا  نقل در زمینةامانتداری فردوسی 

منوابعی  در مواردی،  اندچنانکه برخی اشاره کرده اوست؛ گرچه کار جا از ویژگیهای دیگرتصرف بی
وجود اشتباهات   (62: 1369، )قریب را گزینش کرده که با معیارهای کارش همخوانی داشته باشد

)خوالقی مطلو ،    شواهنامه در شوهای مکورر   بخیا وجوود   (196: 1352)صفا،  جغرافیایی و تاریخی
فردوسوی   رسدنظر میبه   10اندد فردوسی بر پیروی از مطالب منابع شمردهرا دلیل تقیّ( 21: 1372

تاریخی جرح و تعدیل را مطاب  میل روا نداشته و چیزی از اصل آنها نکاسته است  نقل حوادثدر 
متورجم   کوه فردوسوی صورفاً   روشون اسوت   این نکته  حال، با این  (265 -264 : 1370)دهباشی،

در و ا شفرینآ قدرت بلکه ،جستگی نداردری باستان نبوده است و تنها از این منظر اثر او بهاافسانه
 کوار به ارزش است که  جای این اثر یاو در جا ةسخنان خردمندانهمچنین  توصیفهای شاۀرانه و

گیری از بهرهدر کنار های فلسفی نکته (  وجود مطالب و8 - 7: 1350رضا، ر ک ) است افزوده وی
  (176-175: 1354 ،)فروزانفر بوده است شاهنامهاۀتبار  مایة ،هم به نظر بعضیتوصیفهای قرآنی 

سوخنان حکیموان و   را در کنوار   شواهنامه اشوعار   است که در همان قورون گذشوته،   این اساس بر
فوراهم   خردناموه اده و کتوابی بوا ۀنووان    قورار د  نهج البالغه)ع( در  ۀلی مؤمنانگفتارهایی از امیر

هم چندین اثور در   ی اخیرسالها در همچنان که ؛(1347 ابوالفضل ۀلی بن یوسف، ر ک ) اندآورده
 ؛1377 چوبینوه،  :)از جملوه ر ک  توألیف شوده اسوت    شواهنامه زمینة حکمت و اندیشه و انودرز در  

  (1336و غروی،  1351شفیعی، 

 ی محققان امروزهانوشتهم و فردوسی در آثار قدی یاد. 2-4

فردوسی از دهاقین طوس و از دیه باژ و صواحب شووکتی تموام     ،نظامی ۀروضی چهار مقالۀدر  -
رنج برده است  وی در توصیف هنور و   شاهنامهمعرفی شده است که بیست و پنج سال در سرودن 

 گوید:میسی وکمال کار فرد
ۀلیّین برد، و در ۀذوبت به ما  معین رساند  و الح  هیچ باقی نگذاشت، و سخن را به آسمان»

)نظوامی   «    من در ۀجم سخنی بدین فصواحت نموی بیونم و در بسویاری از سوخن ۀورب هوم       
 ( 96: 1334 ،ۀروضی

 آورده است: هم لباب االلباب  مؤلّف -
فردوسی که فردوس فصاحت را رضوان و دۀوی بالغت را برهان بود، مقتدای ارباب صونعت  »
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است    و شصت هوزار بیوت فردوسوی    « شاهنامه» صحاب فطنت و مصدا  این معنی و پیشوای ا
گفته و داد سخن بداده و برهان فضل نموده و جملة گذشتگان را در خجلت انداخته و آینودگان را  
به تك و پوی فکرت افکنده و کمال صنعت در آن، آن است که از اول تا آخر بر یك نسو  رانوده   

)محمود   «ه و مختتم او ذو  مفتتح دارد و این کمال قدرت و استادی بوداست و بر یك شیوه گفت
 ( 269: 1335، یۀوف

  :گویدمیو  همانند ۀوفی دارد وصفیهم  دولتشاه سمرقندي تذکرۀ -
این مدت روزگار اسالم مبل فردوسی از کتم ۀودم پوای    اکابر و افاضل متفقند که شاۀری در»

اد سخنوری و فصاحت داده و شاهد ۀدل بر صود  ایون دۀووی    به معمور  وجود ننهاده  و الح  د
این پانصد سال گذشته از شاۀران و فصیحان روزگار هیچ آفریده ای را  است که در شاهنامهکتاب 

نبوده و این حاالت از شاۀران هیچ کس را مسلّم نیست و این معنی هودایت   شاهنامهیارای جواب 
 ( 57 :تابی، )دولتشاه سمرقندی «خدایی است

 

انجام شده است که توا سوال    شاهنامهدر دور  معاصر پژوهشهای بسیاری در زمینة فردوسی و 
از آن و ( 2535)ر ک  افشوار،   بووده  ۀنووان  1000تعداد کتابها و مقاالت بویش از  ش   هو   1355

گام یوان پیشو  در ایون زمینوه اروپای  این تعداد چندین برابر شده است  البتوه   گمانبی کنون زمان تا
حودود دو  به بعد، که فهرستی از ایون افوراد از    42 :1369 )برای اطالع بیشتر ر ک: قریب، اندبوده

توذکره و منوابع   کتوب  کند، فردوسی در میاراقه کرده است( و چنانکه ایرج افشار اشاره  قرن پیش
شورح   پرداختن بوه  خاصی در توجّهادبی شاۀری است در ردیف هر شاۀر دیگری و به همین دلیل 

توان اطالۀات درست و دقیقی دربار  شواۀر  او به خرج داده نشده است و از مطالب آنها نمیاحوال 
اساس نقد سنتی هوم   مقام و موقعیت اثر بزرگ او را دریافت  ۀالوه بر این حتی بر یاآورد  دستبه
(  پژوهشوهای  12: 2535 )افشوار  نیامده است در آن دسته آثار سنجش درستی به ۀمل شاهنامهاز 

ان ۀالوه بر روشن کردن برخی ابهامها دربار  زندگی شاۀر، محرکی برای محققوان ایرانوی   اروپایی
 هم بوده است   

ی هاتعصّب است، ابتدا گفته ةشاقبدور از  هدر این مورد ب ییاروپامحققان به اۀتبار اینکه گفتار 
 کنیم میآنان را نقل 

 :گویدمیفردوسی   بارمحق  آلمانی در هرمان اته -

ت داشوته بلکوه یکوی از بزرگتورین     در باب حماسه و داستان باید گفت وی نوه تنهوا خالقیّو   »
ست، و بخصوص از لحاظ نمودار ساختن ا نویسی و یا استاد اول آن نوع شعرنمایندگان هنر داستان

حتوی نظوامی         در احوال نفسانی کسی را یارای برابوری بوا اسوتاد نیسوت     حقای  روحی و تعمّ
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  (45: 1337 ،)اته «این فن از استاد برتری جوید نتوانسته است در
 معتقد است: محق  دیگری است که پوپ -
ی تسولط پیودا   تو هیچ شاۀری این اندازه و در چنین طول مدتی بر افکار و آرا و احساسوات مل »

رنمای وایرانیان دبه   به میهن خود کرده ،نکرده است  فردوسی پربهاترین خدمتی که ممکن است
    (188: 1352 ،)صدی  «شکوهتر و دلیرانه تری را نشان دادهبایك دنیای 

 گوید:میبه ایران  فردوسیدیگر محق  آلمانی هم از ۀش   لدکهون -
ۀش  و ۀالقوة او نسوبت    مند به روایات قدیمی ملی ایران بود،فردوسی از دل و جان ۀالقه» 

 ،لدکوه و)ن «شوود ید آشوکار موی  سورا هر یك بیتی که به نام آنها میبه شاهان و پهلوانان ایران از 
1327 :62 ) 
 کند:میپیش بینی  برتلس  -
مادام که در جهان مفهوم ایرانی وجود خواهد داشت، نام پر افتخار شاۀر بزرگ هم که تموام  » 

را با  هشاهنام  فردوسی بودجاوید خواهد ، ۀش  سوزان قلب خود را به وطن خویش وقف کرده بود
خون دل نوشت و به این قیمت خریدار محبت و احترام ملت ایران نسبت به خود گردید و یکوی از  

 ( 189 :1362،برتلس«)نایاب را به گنجینه ادبیات جهانی افزود رربهترین دُ
 گوید:می( خاورشناس انگلیسی cowell)کوول -
ه جا آجر بوود و چوون آن را بواز    اگوست امپراتور روم گفته است که وقتی رم را دریافت، هم» 

ای بودان بواز   شاهنامهگذاشت همه جا مرمر  فردوسی نیز کشور خود را تقریباً بدون ادبیات یافت و 
ای گذاشت که نویسندگان بعدی تنها توانستند از آن تقلید کنند، بی آنکه از آن برتر رونود  حماسوه  

یا منحصر به فرد به نظر می رسد؛ هموانطوری  تواند با همه رقابت کند و در تمام آسکه براستی می
   (342: 1350 )ماسه، «که حماسه همر در اروپا چنین است

 است:و گفته نقش او را در زنده کردن زبان ستوده  رضازاده شفق-
توازه دمیودن بوه زبوان      سِفَو فردوسی از لحاظ زنده کردن تاریخ و داستان ملی و از جهت نَ» 

او  ةپایو ه شاۀر ایران است و کسی دیگر از گویندگان ما در این هنر بو فارسی، بی شبهه بزرگترین 
    (196: 1352 ،شف  هرسد )رضا زادنمی

 :است وی را درام نویس موفقی دانسته و گفته محیط طباطبایی -
سرایان است در کالم خود مانند یوك نفور شواۀر    نستافردوسی که بی شك سرآمد همه دا»  
موردی سخن را مقتضی مقام می آورد، بر هر که کشته شود تأسف می نویس است که در هر درام

    (31: 1369 ،)طباطبایی« داندش میهسزاوار نکو ،خورد و بدی از هر کس سر زند

 بيست و سه مقدمه /

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



 گوید:داند و میمیوی را آگاه از جوانب کار در جلب مخاطب  جالل همایی -
داسوتان    خواننوده و شونوند  گویی نمی خواهد از خصایص فردوسی این است که در داستان »

ی که دیگر رغبت خواندن و شونیدن آن  طورمتنفّر و دلسرد و بدبین و نومید از کار بیرون بیایند؛ به
دگی امنظومه را نداشته باشند، و نیز او می خواهد که پهلوانان داستانهای او همه مظهر خصال و آز

    آرایوی  دبی و نیروی بالغت و سوخن ا ةقرگمنشی باشند  فردوسی با قدرت خالو جوانمردی و بز
زای را بوا  کشد  حووادث وحشوت  خطابه و بالغت می  آور حادثه، پردزای چندشروی منا ر وحشت

 «سوازد کند که خواننده را قانع و خرسند میۀمقی و حکمت ۀلمی اخالقی چنان توجیه می ةفلسف
  (17: 2535)همایی، 

 گوید:می پروفسور رضا همچنین -
ی پهلووی  هابخشی است که در یك مشت استخوان که در افسانهشناس روانی روانفردوس»

 ( 8: 1350)رضا،  «پراکنده بود روح دمید و آنان را قهرمانان جاوید کرد
 است:گفته  سعید نفیسی و باالخره -
، دو سه تنوی بیشوتر نیسوتند کوه سوزاوار      اندآدمی پدید آمده  در میان سرایندگانی که از دود»

ان شعرای ایران این مقام خاص فردوسی و خیام است، خیوام نیوز   یوان شاۀر جهان باشند    از مۀن
خواص هر امتی است    اما فردوسی شاۀر همه کوس   زیرا که شاۀرِ ؛گرفت دجای فردوسی را نتوان

م اخوال  اسوت و هوم مصووّر رذایول و      و همه جاست، هم در رزم جای دارد، هم در بزم، هم معلّ
انگیز ر صاحب اندیشه و اندرزگوی خردمند است و هم داستانسرای فرحهم متفکّ ی آدمی،هاستیپ

زدای، هم سخن برای پیران دارد و هم برای جوانان، هم با مرد دمساز است و هم با زن، هم اندوه
نگران است و هم دمساز تهیدستان، هوم نودیم   اشود و هم با نادان، هم یار توبا دانا همداستان می

   (468و  69: 1313 ،)نفیسی «بختانیکبختان است و هم همزانوی تیرهن

 شاهنامهو جایگاه  سرگذشت  .3

طووالنی   نسوبتاً  ایپیشینه ،هم که این اثر از آنجااز هم جدا نیستند، اما  شاهنامهگرچه فردوسی و 
تعوددی بوه   ی مهوا ترجموه تقلیودها و  و  گذاشتهبر جا  تأثیری گسترده در ادب فارسی هم داشته و

 آن جداگانه مطرح شود  جا دارد که مباحث ،زبانهای مختلف از آن به ۀمل آمده است
اسوت    فوراهم شوده   خودای ناموگ  ۀنوان  با اثری از دور  ساسانیبر مبنای در اصل  شاهنامه

از روی کتابهوا و اسوناد و مودارک     ،این کتاب به دستور یزدگرد سوم آخرین شاه ساسوانی ند اگفته
ع که ابن مقفّ هاز آن موجود بودای ی پراکندههادربار فراهم آمده بود  بعد از اسالم نسخه موجود در

ترجمه کرده است و در زمان امیوران سوامانی    سیرالملوک آورده و به نام دستبهاز آن را ای نسخه
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 و ،ابوۀلی محمد بن احمد بلخوی ترجموه شوده    دستبهنامة باستان با ۀنوان  هااین نسخه ازیکی 
بون ۀبودالرزا     و دیگری هم بوه فرموان ابومنصوور محمود     ؛ابوریحان از این کتاب یاد کرده است

بوه شواهنامة    کوه هموان شواهنامة منبوور معوروف      تهیوه و ترجموه شوده   حاکم خراسوان  طوسی 
فردوسی خود دربار  این اثر ابیواتی دارد کوه در    ( 56-50: 1346مینوی،  :ر ک) است ابومنصوری،
   کنیم:میادامه نقل 

 :فردوسیبه روایت  شاهنامهسرگذشت . 3-1

 یکی ناموه بوود از گوه باسوتان    
 

 فووراوان بوودو انوودرون داسووتان  
 

 پراگنده در دسوت هور موبودی   
 

 ای نوزد هور بخوردی   از او بهره 
 

 یکی پهلوان بوود دهقوان نوژاد   
 

 دلیوور و بووزرگ و خردمنوود و راد 
 

 پژوهنووود  روزگوووار نخسوووت 
 

 تگذشته سخنها هموه بازجسو   
 

 ز هر کشوری موبدی سالخورد
 

 کورد  گورد بیاورد کاین ناموه را   
 

 بپرسیدشووان از کیووان جهووان 
 

 ،فوورّخ مهووان و وزآن نامووداران 
 

 که گیتی به آغاز چون داشوتند 
 

 که ایدون به ما خوار بگذاشوتند  
 

 چگونه سرآمد به نیك اختوری 
 

 ؟بر ایشان هموه روز کننودآوری   
 

 بگفتند پیشش یکایوك مهوان  
 

 سخنهای شاهان و گشت جهان 
 

 چوبشنید ازایشان سپهبد سخنن
 

 یکووی نووامور نامووه افکنوود بُوون  
 

 چنین یادگاری شد اندر جهوان 
 

 بووراو آفوورین از کهووان و مهووان  
 

 

 شوواهنامة منبووورواقووع صووورت منظوووم روایووت نویسوونده و گردآورنوود   گووزارش فردوسووی در
 :است ابومنصوری

 :رمنثو ۀشاهنام ۀگزارش مقدم. 3-2

مونش بوود انودر    و بواهنر و بوزرگ   پس امیر ابومنصورِ ۀبدالرزا  مردی بوود بوا فورّ و خویشوکام    »
و ساز مهتران و اندیشة بلنود داشوت، و نوژادی بوزرگ       کامروایی، و با دستگاهی تمام از پادشاهی

ید، داشت به گوهر، و از تخم اسپهبدان ایران بود و کار کلیله و دمنوه و نشوانِ شواهِ خراسوان بشون     
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پوس دسوتور خوویش     آمدش، از روزگار آرزو کرد تا او را نیوز یادگواری بُوواد انودرین جهوان      خوش
ابومنصور المعمری را بفرمود تا خداوندان کتب را، از دهقانان و فرزانگان و جهاندیدگان از شوهرها  

بیواورد از   بیاوارْد و به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسوان و هشویاران از آنجوا   
داد پسر شاپور از سیستان، و چوون مواهُویِ   پیر خراسان از هری، و چون یزدان ،هرجای، چون ماخ

هور شارسوتان گورد کورد و     از ، و چون شاذان پسر بُرزین از طووس؛  نیشابورخورشید پسر بهرام از 
ز داد و بیوداد و  اشوان، و زنودگانی هریکوی ا   هههای شاهان و کارناماین نامه بنشاند به فراز آوردنِ

موردی آورد و مردموان از    جهان او بوود کوه آیوینِ    آشوب و جنگ و آیین، از کَیِ نخستین که اندر
نهادنود توا    شواهنامه و این را نام      جانوران پدید آورد، تا یزدگردِ شهریار که آخرِ ملوک ۀجم بود،

نگان و کار و ساز پادشواهی و  ین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزااخداوندان دانش اندر
نهاد و رفتار ایشان و آیینهای نیکو و داد و داوری و رای و راندن کار و سپاه آراستن و رزم کردن و 

هموه را   شهر گشادن و کین خواستن و شبیخون کردن و آزرم داشوتن و خواسوتاری کوردن، ایون    
     (37و  33: 1332 ،نقل از قزوینی)« نامه اندر بیابندبدین

 شاهنامه. منابع 3-3

کتبی و شوفاهی   شکل دو مشتمل بر ة کهنمنابع شاهنامآید که چنین برمی یاد شده از دو گزارش
مبتنوی   وقایع اصلی و تواریخی  ؛است به کار رفتهفردوسی هم در شاهنامة  شیوهین هم است بوده 

  ن زنده نقل شده استو برخی داستانها از قول راویاسروده شده  (نسخة ابومنصوری)بر متن منبور 
ناموة  دفتور خسوروان،   دفتر پهلوی، نامة خسروان، نامة پهلوی، هر جا از نامة خسروی،  شاهنامهدر 

 به منبع مکتوب نظور دارد  ،کندمیشهریار، نامة باستان، نامة راستان، نامة شاهوار و مطل  نامه یاد 
، آزادسورو،  نژادوبدم ،سراینده، دهقان ،دنژاان پیر، گویند  پهلوی، پیر دهقاندهق دهقان،و هر جا از 

 اشاره دارد و امبال اینها یاد کرده، به منابع شفاهی بلبل 
 یزرتشتی هم روایتهایی دارد و برخی آثار پیش از اسالم منابع دینی در آثار شاهنامهداستانهای 

را  این تفاوتهوا  تفاوتهایی هست که شاهنامهروند که گاهی میان آنها و روایت تاریخی به شمار می
البته در خود منابع مکتوب هم تفاوت وجوود دارد و  دانند  راویان زنده و منابع شفاهی مربوط میبه 

بورای   ،اوستادر برخی منابع مانند  ؛ برای مبالانددر ادوار مختلف، روایتهای تاریخی هم تغییر کرده
ورود ۀنصر ملی و سونتهای قوومی   به دلیل  هااند اما در خداینامهشاهان شخصیت دینی قاقل شده

البتوه اتّکوا بوه    به بعد(   22: 1350سن،نکریست:)ر ک وجه پهلوانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است
روایتهای شفاهی در نظر برخی مهمترین ویژگی این اثر است؛ چنانکه دیویدسن دخالت روایتهوا و  

دانود و دهقوان و   وایات مکتووب موی  را مؤثرتر از ر شاهنامه)نقالی( در داستانهای  سنتهای شفاهی
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ای شوفاهی داسوتانهای کهون    نمایندگان سنته ،کندموبد را که بارها فردوسی از آنها نقل قول می
ی هوا نغموه »این سخن هوانری ماسوه کوه      (به بعد 45 :1378یویدسن، د)ر ک   شماردفارسی می

داهی آنها را در کالبدی واحد ۀامیانه در دوران فردوسی به سنن باستانی جان تازه دمید و شاۀری 
حکایت از همراهی فردوسی با سنتهای شفاهی و حال و هوای موردم   (4: 1350 )ماسه، «گرد آورد

ی کوه موردم   طوور دانسوت آن  ایران را تاریخ ایران و شاهان شاهنامهباید بنابراین   در آن ایام دارد
این سخن دربوار   (  118: 1349مینوی، ) واقع اتفا  افتاده است ی که درطوراند، نه آنتصور کرده

یکوی از ویژگیهوای   کنود اموا در بخوش تواریخی     میبیشتر صد   شاهنامهبخشهای غیر تاریخی 
از  ،نواقص و ناتموام بووده اسوت     ،در اختیار این است که تنها در جاهایی که متن مکتوبِ شاهنامه

 ه این مسأله اشاره کرده است   ب، آنان با آوردن نام یا لقبِ فردوسی خودراویان بهره گرفته و 

 شاهنامه و ارزشهای محتوا. 3-4

کتابی است دربار  شاهان  این کتاب به شکلی که فردوسی بوه موا ۀرضوه کورده اسوت،       شاهنامه
ای و شرح قهرمانیهای پهلوانان ایرانوی و غیور ایرانوی و گزارشوهای     ترکیبی از داستانهای اسطوره

 ایون حقیقوت کوه   ای و خیوالی در آن وارد شوده اسوت و    افسانه که بسیاری از مطالبتاریخی  این
گواهی موورد   باۀث شوده  فراتر از باورهای ۀادی و ۀقل و منط  است، گاهی های شاۀرانه مبالغه

کوه چوه   کنود  مینکته اشاره  خود فردوسی از این مسأله باخبر بوده و به این  قد و نفی قرار گیردن
 :اما چنین نیست بنمایدفسانه بسا بسیاری از مطالب آن دروغ و ا

 زمانه مخوان به یك سان روشن انه مخوانون را دروغ و فسوو ایوت
 دروی بونوعوز موور ره رمور بودگ ردوورد با خودر خوان از او هورچوه

روایوی اسوت دربوار  رفتوار و      دشعر بلن یك» حماسه  است تمام ۀیار یك اثر حماسی شاهنامه
: 1368)مختواری،   «آمیز در حیات باستانی یك ملتی قهرمانی و افتخارکردار پهلوانان و رویدادها

چنوین  نیز  شاهنامه و ای و تاریخی هم دارندها کم و بیش ۀناصر و بخشهای اسطوره(  حماسه21
و تفسویرهای گذشوتگان از زنودگی و     هوا دهند  اندیشوه نشان شاهنامهای اسطورهبخشهای  است 

را یوك تمبیول    شاهنامه این اساس بر  است ایرانی فرهنگمنظر  از بر حیات آدمی حاکمسنتهای 
: 1369 مرتضووی، اند که در آن ضمیر ناخودآگاه جمعی ایرانیان منعکس شده اسوت ) بزرگ خوانده

با توجه به اینکه تاریخ به معنای مصطلح آن به ثبت و ضبط حوادث سیاسی و اجتماۀی مهم (  12
نباشد تا حوادث را ثبوت   خیمورّای چنین حوادثی کمتر رخ دهد یا بنابراین اگر در دوره ،پردازد می

 این رو شود و ازراحل مختلف حیات و سرگذشت ملت انقطاع حاصل میمو ضبط کند، در گزارش 
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 تووان سرگذشوت کامول یوك ملوت را دریافوت      موی خان نی مورّهااند: از روی اسناد و نوشتهگفته
 بووده  شاهنامهکتاب تاریخ جامعی دربار  ایران، این  در نبودِ   با این حال(11 -10: 1361)خانلری، 

تواریخ ایوران از   در اصل  شاهنامه» :اندو به این اۀتبار است که گفته گرفته استکه جای تاریخ را 
به هموین   و (216: 1363، )صفا «اۀراب است دستبهگیری تمدن ایرانی تا انقراض آن شکل آغاز

مجمول   ؛ چنانکوه مؤلّوف  رفتوه اسوت  موی برای تاریخ نویسان به شمار سند معتبری  شاهنامهدلیل 
ما خواستیم که تاریخ شاهان ۀجوم و نسوب و رفتوار و سویرت     » :کندمیآن چنین یاد  از، التواریخ

فردوسی  شاهنامهاز آنچ خوانده ایم در  جمع کنیم بر سبیل اختصار، وِلیلۀلی اایشان در این کتاب 
، چوون  انود و دیگور حکموا نظوم کورده     ی آن اسوت، هوا یگر که شوعبه که اصلی است و کتابهای د

کوش پیل دندان  و هر چنود محوال اسوت     ةبهمن و قص نامه و چون فرامرزنامه و اخبار فگرشاس
نظم حکیم فردوسی و اسدی و دیگران و نبر ابوالمؤید بلخی نقل کردن، که سبیل آن چنان باشود  

مجمول التوواریخ و   )« ری / به دیوانگی ماند آن داوریکه فردوسی گفت: چو چشمه بر ژرف دریا ب
  (2: 1318، القصص

تأکید دارند  یان ریپکا، ایرانشوناس چوك معتقود     شاهنامهمحققان امروز هم بر ارزش تاریخی 
سند تاریخی باارزشی است که سنّتهای گذشته را با نهایت امانت حفظ کرده و  واقعاً شاهنامهاست 

دارد کوه نوه   موی  ها و مجازهایی که در آن به کار رفته است، از حقایقی پرده بور با وجود خیالپردازی
 :1358 )ریپکوا،  اسوت  تنها برای تاریخ ایران بلکه برای بررسی جوامع ابتدایی بشری حاقز اهمیّوت 

برای مطالعات مختلف امروزی هم مطالب بسیاری در اختیار محققان قورار   شاهنامه(  259و  251
ین رو، آن را منبع مهمی برای بررسیهای قوم شناسی و اسطوره شناسی و اجتمواۀی  دهد و از امی

(  ۀوالوه بور ایون    28 -23: 1368؛ همچنین ر ک  مختواری،  12: 1373)پرهام،  اندبه شمار آورده
 انود تأثیر این کتاب را در هنرهای مختلف نقاشی، نگارگری، تذهیب کاری و    قابل مطالعه دانسته

 ( 348 -331: 1376، )ر ک  ریاحی
ت کوه در هور یوك از    اسو ای دارای بخشهای سوه گانوه   شاهنامه ،بندیاساس یك تقسیم بر 

دو بخوش دیگور اسوت  بخوش اول      ۀناصور داسوتانی و وقوایع و شخصویتها متفواوت بوا       ،بخشها
شود و کم و بویش بوا روایتهوای    میاست که از آغاز تا ۀهد فریدون را شامل  یداستانهای اساطیر

کند  بخش دوم شامل داستانهای پهلوانی و ملی اسوت کوه در   بی و منابع اوستایی تطبی  میمذه
  بخوش سووم   اسوت ادامة بخش اول و از قیام کاوه تا قتل رستم و حکومت بهمن پسور اسوفندیار   

شامل داستانهای تاریخی است و از پادشاهی بهمن تا حملة اۀراب به ایران و انقراض ساسانیان را 
هموان شخصویتهای تواریخی هسوتند: بهمون را      سوم   شخصیتهای داستانی بخش گیردمی در بر

اسوت   بووده  پادشواه هخامنشوی    «درازدسوت »لقب  با دانند کهمی یهمان اردشیر در منابع تاریخ
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یان داریوش سوم آخرین پادشواه  ادار داراب یا دارا با داریوش اول یا دوم یکی دانسته شده و دارایِ
هم داسوتان اسوکندر اسوت و سوپس      هااسکندر مغلوب شد  بعد از این دستبههخامنشی است که 

دور  اشکانیان و ساسانیان که ۀنوان و اسامی شاهان آنها کم و بویش مطواب  کتابهوای تواریخی     
 210: 1363صوفا،   ر ک  برای اطالع از ویژگیهای هر بخش و مطالب مفصلتر در این بواره، ) است

 به بعد( 
شهای گوناگونی است: ارزش تاریخی، ارزش ملوی و حماسوی، ارزش زبوانی،    واجد ارز شاهنامه
هنری، ارزش حکمی و       نزد هر یك از خوانندگان این اثر ممکون اسوت یکوی از     -ارزش ادبی

 شواهنامه این ارزشها برتر جلوه کند و بر اساس آن دربار  این کتاب قضاوت نماید  به نظر نگارنده 
م آمده فراه ملّتیك آن تمام مساقل الزم برای زندگی معنوی و روحی در یك اثر جامع است که 

کنند  زندگی قوم ایرانی )و اقوام دیگر از منظر یك ایرانوی( اسوت و   است و از این رو هم منعکس
هوم تعصوب دارد، هوم آزاد     شاهنامهتوان دریافت  هم راه درست زندگی کردن را از خالل آن می

پرستی، هم شجاۀت دارد و هم ترس، هوم ارزش و  دارد، هم خرافهت ۀقالنیمنشی، هم حکمت و 
کلی زندگی بوا تموام ابعوادش در آن جریوان دارد و      طوربه هم ضد ارزش، هم دیو و هم فرشته و

تورین وجوه در آن مونعکس اسوت      به روشون  ،مهمتر از همه گذر زمان و تأثیر آن بر حیات انسان
ادی و صراحت بیان او در مسألة مرگ و زنودگی باۀوث   فردوسی و است های اخالقی و فلسفیتذکر

و تموام مضوامین و    بوه شومار آیود    توصیف زندگی و مورگ پیشاهنگ خیام در  که ویشده است 
به دلیل شخصیت ممتواز سورایند  آن   این اثر  ،در نهایتشود  یافته  شاهنامهتصاویر شعر خیام در 

در طوول   شواهنامه این نکته باۀوث حضوور     را در خود جمع کند یتوانسته است ارزشهای گوناگون
تاریخ در صحنة حیات فرهنگی و ادبی بوده است و این حضور، باۀث دخل و تصورفها و الحاقوات   

    11حدود بیست هزار بیت باشد هابسیار شده است که باۀث شده اختالف تعداد ابیات نسخه
 مورد توجه قرار گرفته اسوت   ایران و جهان از جهات مختلفی ادبیّاتو جایگاه آن در  شاهنامه

در  شواهنامه این اثر بسیار نوشته و گفته شده است  دیگر دربار  ارزشهای  ،ۀالوه بر ارزش تاریخی
شناسونامة قوومی   اثر حماسوی،    استة ملی تمام ویژگیهای حماسو واجد  حماسی یاثر وهلة اول

ز حالوت ناخودآگواهی بوه    است که یوك قووم یوا ملوت، ا    ای است و داستانهای آن مربوط به دوره
از و  (34 :1373 )هگول،  دهود شالود  آگاهی قومی را تشکیل می ،حماسه پس؛ رسدآگاهی میخود

خوورد  گوره موی   هوا با باورهوای تووده   شاهنامهو از آن جمله سرایی حماسه اندگفته این روست که
)بویش از سوی    یژول مول از کسانی است که به انداز  خود فردوسو   (181 :1373 ،)غنیمی هالل

آنجا که سوراینده از  » دربار  این کتاب گفته است   ویتکرده اس شاهنامهصرف ۀمرش را  سال(
که ایرانیوان چنوین       این شودروح ملی راستین به شور آمده باشد، دستاوردش بزودی همگانی می
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تهوای ملوی   گذارند برای آن است که دسوتاوردش بوا سونتها و روای   ارج و احترامی به فردوسی می
 : مقدمه(  1345، مول)  «مطابقت دارد

اش، نمایند  فرهنگ ایرانی اسوت کوه   با داستانهای پهلوانی و تاریخی شاهنامهاز سویی دیگر، 
گواه در طوول   نموده است، هویچ میچون آب رونده، همواره نو شده ولی به  اهر ساکن »: اندگفته

تالش فاتحان مقدونی بورای اضومحالل و    نده است    تاریخ از داد و ستد با دیگر فرهنگها باز نما
العملوی برانگیخوت کوه بوا توالش      ثمر ماند و ۀکسرانی در فرهنگ یونانی بیوویت ایوانحالل ه

این  ( 114 -113:  1383)جالل ستاری،  «ۀباسیان انجامید ایرانیان به سرنگونی امویان و خالفت
( و 29: 1375، ان)کریمو  «ات ملوی و میهنوی   هوای احساسو  از صافترین و پاکترین سرچشومه »اثر

  دهند  مقاومت ایرانیان در برابر اتفاقات سخت و جنگهای نابودکننده استنشان
ۀالوه بور   وبرقراری اتحاد میان اقوام ایرانی و  هویت بخشیدن به ملت ایراندر  شاهنامه سهم

 بودیل سوهمی بوی   آنیتهوای  قابلو نشوان دادن   فراهم کردن برای زبان فارسی پشتوانة لغوی این
اگر به زبان دیگوری نقول    ست؛ چنانکهداستانی هم هیك اثر بزرگ  شاهنامهاز طرف دیگر   است

در اداموه   ،برای پرهیوز از تکورار و تفصویل بویش از حود       ا داردرشود، باز هم جاذبة یك اثر ادبی 
نقول   انود اشواره کورده   هوای یادشوده  که بوه نکتوه   را شاهنامهمحققان در بار   سخناناز ای گزیده

 کنیم می

 در گفتار محققان شاهنامه. 3-5

 گوید:میکند و میرا با آثار حماسی یونان مقایسه  شاهنامه جوئل ویزلل -
گمان یکی از شکوهمندترین یادگارهای نبووغ و آمووزش اسوت و سوراینده را در     بی شاهنامه»

شدّت شور و شوو  و   نش،  رافت کار،ردیف بزرگترین شاۀران جهان جای می دهد  در توان آفری
با هومر و دانته برابر است، در حالی که در تصوّر و طرز کار و ترسیم لطیف تورین   روشنگری کامالً

زیبایی و  رافت  ل آرایی،تخیّ درخشندگی رنگ، ۀنصر درامی، و نیز وحشی ترین شورها، هاۀاطفه
 خوشی آهنوگ شوان وصوف ناپوذیر اسوت،     احساس کم از شکسپیر نیست  شعرهای فردوسی که 

در   اوست    کتاب او مانند نگارستان بزرگی اسوت   بینی و سرشار توصیف کنندنمودار نیروی ژرف
ترین نمونه سروده یونوان  با برجسته شاهنامه ،سبك و زبان لطافت، روشنی، پاکی،  رافت، قدرت،

    (57:  1355، یات حماسیفردوسی و ادباز به نقل  ،)جوقل ویزلل «همسنگ است
توانود بوا آثوار حماسوی ارتبواط      میکه )به اقرار خودش( از لحاظ ذوقی ن با این ادوارد براون -

( در سراسر جهان اسالمی نمونه شاهنامهاین کتاب )»  گوید:می شاهنامهخوبی برقرار کند، در بار  
 شواهنامه سنج ن دقی  و نکتهی حماسی بوده است       مستشرقیهااصلی و سرمش  کامل منظومه
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شوك دارای اۀتبوار و   بوی  از لحواظ تحقیقوات لغووی،    شاهنامه    اندرا کتابی مهم و پر ارج دانسته
 ( 209 -206 : 1367)براون،  «اهمیت بسیار است

و  قاقول اسوت  نسبت به سایر آثوار حماسوی،   به برتری  شاهنامهمصحح ترجمة ۀربی  عزام -
 گوید:  می

را از حیث اهمیت به ایلیاد، و حکیم فردوسی را به هومر شور    شاهنامهنشمندان بعضی از دا» 
نزد ملل شورقی بوه جهواتی بویش از      شاهنامهدرجه اهمیت     ولی به ۀقیده من  اندتوصیف کرده

سجل احوال و تاریخ ملت ایران از قدیم ترین ۀهود   شاهنامهاهمیت ایلیاد در نظر اروپاییان است    
ی دیگر آن را واجد نیستند     از چیزهایی که بر هاز و خصایصی در بر دارد که منظومهاست و امتیا

افزاید این است که فردوسی داستانهای آن را اختراع نکرده بلکه آنهوا را  می شاهنامهقیمت و مقام 
تواریخ و افکوار حقیقوی ملوت ایوران       ةینو یرا آ شاهنامهتوان تصویر نموده است و از این لحاظ می

 ؛ناخت و به ۀقیده این جانب مزیت، مقام و اهمیت مخصوصی برای فردوسی ایجاد نموده اسوت ش
زیرا جمع و وصف وقایع و حوادث تاریخی در ادوار مختلف به قالب شعری با این سالست بیوان و  

 ،ۀبودالوهاب ۀوزام  «)سرشاری طبع که از فردوسی به  هور پیوسته بسیار صوعب و دشووار اسوت    
 ( 179: 1322، فردوسی  هزار

 :ۀرضه کرده است شاهنامهتوصیفی شاۀرانه از  هانریش هاینه -
پرور آراسته و با گلهوای  مجموۀه او، نقاشی زنده و پرجالیی بود که با رنگهای دلپذیر و روح» 

نور ملکوتی فراوان زینت داده شده بود و فروغ خدایی و آسمان ایران بر آن پرتوافکن بود، این نور 
هانریش هاینوه، فردوسوی   «)کردشگاههای ایران بود که همچنان دل شاۀر را روشن میآخرین آت

 ، ترجمه شجاع الدین شفا( آوازها شاۀر،

 :که کندمیهم به این نکته اشاره  اته -
پوردازی و نتیجوه   ی قودیم و مظهور هنور   هوا فردوسی     از طرفوی خاتموة حماسوه    شاهنامه»

رود و از طرفی هم بی شك مقدمه و فصل الخطاب یك ۀهد یمداستانهای متعدد ملّی    به شمار 
ی هوا جدید سبك شعر داستانی است که مبادی آن از طرف گوینودگان متفرقوه و نقواالن افسوانه    

«) آیود     مییابد و به تدریج به شکل حماسة ملّی ادبی در میۀامیانة ادوار پهلوانی وجود و تحوّل 
   ( 55: 1337اته، 

 گوید: میکند و میدر تببیت هویت ایرانی اشاره  شاهنامه به نقش یغمایی -
و  شناسنامه ملت ایران و سند مالکیت ایرانیان است  نیاکان ما را هم بوه خوود موا،    شاهنامه» 

، انود هم به دیگر مردم جهان شناسانده و قبایل گوناگونی را کوه در ایون سورزمین وسویع پراکنوده     

 سي و يك مقدمه /

Pre
ss

.u
m

.a
c.

ir



   (82: 1349یغمایی، « ) نگی بخشیده استهمزبانی آموخته و پیوستگی و یگا
 داند:میرا همپایة تخت جمشید در نشان دادن ۀظمت ایران باستان  شاهنامه بهار -
بودون   ۀالوه بر لطافت و نازک کاریهوایی کوه شواید موردم غالبواً      شاهنامهو شعر  شاهنامه» 

ریووش در تخوت جمشوید    قصور دا  شاهنامهتحصیل و مطالعه زیاد ملتفت آن نشوند، ۀظمت دارد  
بوا داشوتن تموام  رافوت و لطافوت و       شاهنامهبرج ایفل است،  شاهنامهاست که هنوز سرپا باشد، 

   (57: 1345 ،بهار«) را هم دارد رماننۀظمت ه نقش و نگار گنبد شیخ لطف اهلل،
  گوید:می رضازاده شفق -
حت زبان ماست برای وسعت ی فصاهاکه امروز یکی از خزاقن لغت و گنجینه شاهنامهکتاب » 

و قوت فکر و قدرت بیان و استواری طبع و اقتدار کالمی و احاطه تعبیری این استاد بزرگ بهترین 
ی ادبی و لطوایف بودیعی نیوز شواهِ     هااز لحاظ زیبایی شاهنامهنمونه و قوی ترین دلیل است و     

 ( 196: 1350 رضا زاده شف ،«)است   هانامه
 :را مطرح کرده و گفته شاهنامهیگری نقش از منظر د رجایی -
از نظر یك حماسة هنر و شعر بلند نباید نگریست که ایون فروتورین جلوو  کوار      شاهنامهبه » 

مظهر ایستادگی و جواودانگی ملوت ایوران اسوت، درخششوی در تواریکی        شاهنامه فردوسی است 
   ( 1: 1349، دوسییادنامة فر) «اختنا  و فریاد رۀدآسایی در خأل ارزشهای بشری است

 :که تأکید کرده است شاهنامههم بر اتحاد آفرینی  مینوي -
و  از لحاظ اینکه زبان فارسی وسیلة استحکام ۀُلقوة اتّحواد و ارتبواط طوایوف ایرانوی اسوت،      » 

زبان فارسی را چنان غنی و محکم کرد که از آن پس فرامووش شودنش و از    ةمایه و پای شاهنامه
: 1349 )مینووی،  «ود، این کتاب پایه و بنیاد اتحاد قومی ما به شمار می آیود میان رفتنش محال ب

73 ) 

 :که است شنیدنی یغمایی این گفتة در نهایت
 شواهنامه هنود و  بند غزنوی تاکنون در یك کفة ترازو واگر تمام ثروت ایران را از ۀصر محم» 

این کفه سنگین تر خواهد بود؛  در پیشگاه خردمندان و صاحبدالن جهان فردوسی را در کفة دیگر،
آوردن زر و سیم از منابع دریایی و زمینی به حد وفوور امکوان دارد ولوی پدیود آمودن       دستبهزیرا 

ای بپردازد و بوه بوازار ادب    شاهنامهشاۀری چون فردوسی با آن همه لطف طبع و کمال ذو  که 
چوونین کسوی نیاموده     ،می گوذرد  ده قرن از زمان او    چنانکه  ؛ۀرضه دارد، محال و ممتنع است

   ( 81: 1349 )یغمایی، «است
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 این کتاب دربارۀ .4

 نامودار شوده اسوت،   شاۀر بزرگ و زنده کنند  زبان و فرهنگ ایرانوی   ننام ایبا  فردوسی دانشگاه با اینکه
حقوی ویوژه بور گوردن تموام       شك ویجای چاپ اثر ارزشمند او در زمر  انتشارات دانشگاه خالی بود  بی

در کار و بار ۀلم و دانش روزگار  ،تی بزرگتر بر ما که در دانشگاهی به نام اوهمچنین منّخراسانیان دارد و 
 البته کوششهای دانشگاه و اۀضای هیأت ۀلمی آن در بزرگداشت این شاۀر کم نبوده است و گذرانیم می
تلف همچون اختصواص یوك روز در   ی مخهاهتمام اقدامات ملی و استانی در زمین تقریباً الیان اخیر،سدر 

گوروه  این دانشوگاه و اۀضوای   تقویم ملّی به نام فردوسی و مراسم ساالنه در این روز با پایمردی استادان 
 و فرهنگسراي فردوسدی فردوسی و بویژه جناب آقای دکتر یاحقی انجام شده است  تأسیس  ادبیّاتزبان و 

ساله مراسومی  همه قطب این   است ایشان اقدامات یگرداز  خراسان ادبیّاتقطب علمی فردوسی شناسی و 
نماید  بوا ایون   مینتشر م به فراخور مجال و امکانات را آثاری کند وبرگزار میا به مناسبت روز فردوسی ر

در سلسله که فردوسی به سبب آن نامدار شده و زبان فارسی با آن تجدید حیات یافته  شاهنامهحال جای 
 خالی بود  وسی فرددانشگاه  انتشارات

و  چاپ و منتشور شوود  دانشگاه در زمر  انتشارات ای شاهنامهپیشقدم شد تا معاونت پژوهشی دانشگاه 
کوه بخشوهایی از   بوود  بر ایون   بنا در آغاز  این کتاب فراهم شدن زمینة تدوین ی بود برایاین نقطة آغاز

در مسویر داسوتان   باشد کوه  ای به گونه به نبر برگردانده شود تا حجم کمتری را بگیرد و اختصار شاهنامه
 ة بخشوهایی از داسوتانها را   در چند بخش به این کار اقدام کرد و خالصو نیز نگارنده   صورت نگیرد حذفی

در قالبی مناسب و نفیس اراقه کتاب که قرار بود  اصلی کاراما به دالیلی چند از جمله هدف به نبر نوشت، 
  پس از تأمل در این بواب  آن شیوه دنبال نشد ،بودمی ة فردوسیشاهنامشود و دیگر اینکه ۀنوان آن باید 

 دکتر یاحقی تصمیم گرفته شد متن اصلی صرفاً آقای همکاران بویژه همکار ارجمند از و مشورت با بعضی
بار دیگر بخشهای مختلف متن مطالعه شد  بر این اساس، باشد  بر اساس چاپ مسكو شاهنامهاشعار 

که به ارتباط رشتة حوادث، لطمه نزند و رۀایت این که حجم کتاب از حدّ یك مجلود در  تی تا با حذف ابیا
 نگذرد، این تلخیص صورت گرفت 

نکتة دیگر توضیح ابیات و لغات و تعبیرات دشوار بود که آن هم در اثنای کار با توجه به مالحظواتی،  
ط بوه اۀوالم بورای دسترسوی آسوانتر و      به پایان کتاب منتقل گردید  همچنین توضیحات مربو از پاورقی

  مکرّر، به شکل الفبایی در آخر کتاب آورده شد  ةضرورت مراجع احتماالً
یون یوك مجلود آورده    ادر چهارچوب این ضرورتها کوشش کردیم که با حفظ تداوم مطلوب آنچوه در  

این توفی  قرین  شود از هر جهت کامل و فاقد اشکال باشد  با این حال ممکن است همه جا کار ما بامی
 نباشد نبوده 

باشود کوه خواننوده را    ای به گونوه و رسم الخط سعی زیادی شده است که حروفچینی از سوی دیگر، 
اتی ظمالح هدفاین  تحق ا وزن اثر راهنمایی کند  برای برای درست خواندن کلمات و هماهنگ شدن ب

 :ایمنظر داشتهشاید در مقدمه مفید باشد، در ذکر برخی از آنها چند را که 
؛ هایی که تلفظ آنها در شعر مشابه امّا معنی آنها متفاوت بوده به دو صورت نوشوته شوده اسوت   واژهو 
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  هموین   متفاوت باشود  "زینِ اسب"به معنی  تا با زین نوشته ایم "زاین" را "از این"به معنی  : زینمبال
) "کواین ")کجاسوت(،  "کو") که او( با "کاو"کار دربار  کلمات مشابه هم انجام شده است؛ کلماتی مانند 

) از ایشان( هم الف "زایشان"با برین)برترین(  در موارد دیگر همچون  "براین") کینه(،"کین"که این( با 
  آورده شده است 

حرف اضافه جدا )به( نوشته شده است، اما در مواردی که پیشوند قید یوا صوفت سواز اسوت      "ب" -
 ه است متصل آمدنزدیك به هم یا 

 استفاده شده است  و ۀالقم سجاوندی  در حد ضرورت از حرکات -
؛ بورای مبوال   اسوت  و نقش دسوتوری ۀمول شوده    در جدا یا متصل نوشتن کلمات بر اساس معنی -
 اندو      در صورتی که اسم) صفت جانشین اسم( بوده جنگجو، تاجبخش، جهانجو سخنگو، کامجو، کلمات

  اندجدا نوشته شده ،اندو در مواردی که معنای فعلی داشته ندابه همین شکل نوشته شده
ست که ست، گشتهدر آن حفظ شده است؛ مانند شده "ه"لی بوده، واضی نقول مودر مواردی که فع -

 شود میدر تلفظ شدست و گشتست خوانده 
بوه دنبوال هوم خوانوده     باید دو بیت یا بیشتر  که ضرورتاًابیاتی ) المعانیابیات موقوف بسیاری از در -

 استفاده شده است  (-شود( از ۀالمت خط تیره)
ۀالمت ستاره)*( در پایان ابیات به این معنی است که در تعلیقات در بار  آن بیت توضویحی آموده    -

است  این توضیح گاه در حد آوردن معنی یك واژه است و گاه در بار  بخشی از بیت یا تمام بیوت، بسوته   
 به چه جنبه ای مربوط باشد  به اینکه ابهام

******* 
دانشگاه به سبب تصوویب   پژوهش و فناوریمعاونت همکاران در پایان مراتب سپاسگزاری خود را از 

جناب آقای دکتر شعبانی و  پژوهشی نمایم؛ بویژه معاون محترممیاین طرح و همکاری در ادامة کار ابراز 
  رکار به سرانجام برسدپُ ه باۀث دلگرمی بودند تا این کارِک مدیر محترم پژوهشی جناب آقای دکتر مقیمی

که همواره طرف مشوورت ایون جانوب بودنود و     از جناب آقای دکتر یاحقی مدیر محترم قطب ۀلمی 
در حلّ برخی مشکالت بوه نگارنوده   که جناب آقای دکتر محمدرضا راشد محصل و دکتر محمود فتوحی 

 نم کمیصمیمانه قدردانی  کمك کرده اند،
امیور   :آقایوان  وزاده رسا رفیع و سرو  پرستلیال ح  :هاخانمدانشجویان دور  دکتری ن از ایۀالوه بر 

فهیموه  کموك خوانم     کونم ی موی سپاسوگزار  ،بازخوانی متن مساۀدت کردنددر  کهجواد میزبان  ،بوذری
 در استخراج اۀالم نیز سزاوار سپاسگزاری است  پورحاجی

اما امید اسوت   ،کندمیبی نیاز ن شاهنامهین کتاب خواننده را از خواندن اصل که گرچه اآخر اینسخن 
 بزرگ  با این اثر ندارند، فرصتی باشد برای آشنایی را کتابکل برای کسانی که مجال و موقعیت خواندن 
رفوع  در جهوت  را سوازنده و راهنماییهوای خوود     پیشونهادهای از تمام محققان و خواننودگان انتظوار دارم   

  فرماینددریغ ن نگارندهاز کاالت احتمالی اش
 منچستر -1388بهار  - محمد تقوي
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 یادداشتها
 
شویم که هم از آنِ خود ماست و هوم از دیگوران    وارد می ی  با خواندن هر اثر ادبی و بویژه آثار داستانی به دنیای1

ی از بزرگان نقد: ما بوا ادبیّوات بوه تعلویم     نیاز به ادبیّات در ۀمل نیاز به دانستن و لذّت بردن است و به گفتة یک
رسیم  از منظر تاریخی، ما در روزگاران پر تالطم و دشوار در سایة هموین آثوار   مسرّت بخشی که نیاز داریم، می

ایم  بقوا و  ایم و مشکالت و نامالیمات را تحمّل کرده ایم و در نهایت ایرانی و مسلمان ماندهادبی زیسته و بالیده
 شاهنامهدو صفت هم تا حد زیادی مستلزم حفظ و تداوم ارتباط ما با گذشتة تاریخی و فرهنگی است   دوام این

کند و هم نیازهای ناخودآگاهموان را  بوا   یکی از بهترین ابزارهایی است که هم نیازهای آگاهانة ما را برآورده می
رسیم تاریخ و از ماورای طبیعت به طبیعت می بتدریج از افسانه به آندر  که شویمما به دنیایی وارد می شاهنامه

جامع تمام خلقیّات یك ملّت اسوت،   شاهنامهیابیم  و خیالپردازیهای گذشتگان درمی هاو گذشته را با تمام ذهنیت
دهد و هم از آرزوها و آرمانهای او  از طرفی بایود در نظور داشوت کوه در     هم از واقعیتهای زندگی او گزارش می

شود که الزمة روحیات قهرمانی است؛ چنانکه در اثر غنایی بور ۀاطفوه و در اثور    ر اراده تأکید میحماسه بیشتر ب
نباید صرفاً تأثیر ۀاطفی پذیرفتن یا ۀلم و دانش آموختن باشود؛   شاهنامهتعلیمی بر اندیشه، بنابراین انتظار ما از 

 کم نیست   شاهنامهگر چه نمود ۀاطفه و اندیشه هم در 
ردازی دربار  بزرگان از جهتی نشانة توجه مردم به آنان است و معموالً برای کسانی که در میوان موردم     افسانه پ2

اند داستانهای بیشتری هم ساخته شده است  داستانهای مردمی دربار  فردوسوی  شهرت و حضور بیشتری داشته
اهم آمده است  هانری ماسوه  به کوشش انجوی شیرازی فر مردم و شاهنامهکتابی چند جلدی شده که با ۀنوان 

: 1350کند که جدا کردن افسانه از واقعیت کار دشواری است  )ماسوه، دربار  فردوسی هم این نکته را مطرح می
60 ) 

شود که محققان این نام و ۀنووان را دقیقتور     در بار  نام و نام پدرش در منابع تاریخی اختالفات زیادی دیده می3
   28-15: صص 1369بیشتر ر ک: محیط طباطبایی، اند  برای اطّالعدانسته

ای در   این روستا امروز هم به همین نام در شمال غربی مشهد وجود دارد و محل روستای قدیم هم به شکل تپّه4
 چند صد متری روستای فعلی باقی است  

 وارد متعددی به سون   در زمان تولد شاۀر بخالف سال مرگش اختالف کمتری بوده است؛ چرا که خود وی در م5
که سوال وفوات رودکوی هوم      -هو    را  329اشاره کرده است  سال  شاهنامهو سال خویش در ضمن سرودن 

 اند تر دانستههو     را موث  330هست و سال 
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 کند که:  وی از دقیقی که پیش از او به نظم این اثر همت گماشته بود، چنین یاد می6
 

 زبووانگشوووووادهجوووووووانی بیووووواموووود 
 

 سوووخن گفووووتن خوووووب و طبووووع روان  
 

 بووه شووعر آرم ایوون نامووه را گفووت، موون   
 

 از او شوووووادمان شووووود دل انجمووووون   
 

 جوووووانیش را خوووووی بوووود یووووار بووووود
 

 ابوووا بووود همیشوووه بوووه پیکوووار بوووود     
 

 بووور او توووواختن کووورد ناگوووواه موووورگ  
 

 سوور بوور، یکووی تیووره توورگ نهووادش بووه  
 

 بوودان خوووی بوود جووان شوویرین بووداد     
 

 نیش یووووك روز شوووواد نبوووود از جوووووا  
 

 یکایوووك از او بخوووت برگشوووته شووود    
 

 دسووت یکووی بنووده بوور کشووته شوود     بووه 
 

 برفوووت او و ایووون ناموووه ناگفتوووه مانووود 
 

 چنوووان بخوووت بیووودار او خفتوووه مانووود   
 

 

کنود   اند، از آن جمله: امیرک طوسی و ارسالن جاذب  اشاره موی در این ابیات به کسانی که یاری اش کرده
وجوود داشوته اسوت کوه چنودان اهمیتوی در کنوار موتن          شاهنامهآثار دیگری به ۀنوان البته در زمان فردوسی 

بوه آن  تاریخ طبری و مقدّمة  قابوسنامهبلخی که در  شاهنامة ابوالمؤیّداند؛ مانند ابومنصوری و کار دقیقی نداشته
آن یواد شوده اسوت    اثور ثعوالبی از    غرراالخبار ملوک الفرسکه در  شاهنامة مسعودی مروزیاشاره شده است و 

 ( 145: 1349، یادنامة فردوسی)ر ک: نوید حبیب اللهی، 
دهند که این نسوخه در واقوع هموان نسوخة     هو     نسبت می389  البته نسخه یا تدوین دیگری را هم به سال 7

ه اند به اصرار فضل بن احمد و امیر نصر بوه آن اضواف  است بعالو  ابیاتی در وصف سلطان محمود که گفته 384
 (  262: 1369شده است )محیط طباطبایی، 

سال  25هو    آماده شده است و فردوسی در پایان آن از صارفِ  384در  شاهنامه  با توجه به اینکه اولین تدوین 8
دست آوردن نسخة ابومنصوری اند که سالهای پیش از بهاز ۀمرش سخن گفته است، این احتمال را مطرح کرده

طور پراکنده سوروده و بعود از   شاۀر به حساب آورده است که طی آن سالها، بخشهایی را بههو    ( را هم 370)
 ( 123: 1376به آن اضافه کرده است )ر ک: ریاحی، 370

بند است و به گفتة یکی از محققان این خود یك امتیاز بوزرگ بورای فردوسوی      البته فردوسی به تشیع خود پای9
: دوازده( اگور  1354داشت دیگر فردوسی نبود )ر ک: انجووی شویرازی،  برمی است و اگر فردوسی از تشیع دست

ای است که کم و بیش در طول تواریخ توانسوته   بپذیریم که ایرانی بودن به معنی برخورداری از خصلتهای ویژه
را باید در مقطع تاریخی خاص یك نیواز فووری بوه تجدیود      شاهنامههای خود را نشان دهد، سرودن است جلوه
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خود سوندی اسوت بور اینکوه در فوراز و نشویبهای        شاهنامهیات روح و خصلتهای ایرانی شمرد  ضمن آن که ح
تاریخی و قومی حفظ شده و به حیات بارور خود ادامه داده است  ایرانشهر نسبتی میوان قووم ایرانوی و تشویع و     

همترین ۀامل را هم حفظ هویّوت  شمارد و مکند و شواهد تاریخی چندی را برای آن برمیرهبران آن برقرار می
 ( 137: 1362زاده ایرانشهر، داند )ر ک  کا مایرانی در قالب این مذهب می

رسود فردوسوی از بوی    شمارد که بعید به نظر موی را بر می شاهنامه  محیط طباطبایی مواردی از اغالط تاریخی 10
لیله در ۀهد مأمون یوا وجوود زنود و اوسوتا در     اۀتباری آنها بی خبر باشد )مانند مسیحی بودن اسکندر، ترجمة ک

ۀهد فریدون و کیخسرو(  به گفتووة این محق  همة اینها به اۀتبار پایبندی شووواۀر به موتن شاهوونامة منبوور    
کند و آن هست که تا حد زیادی این نظر را تأیید می شاهنامه(  بیتی در 35-34: 1369است )محیط طباطبایی، 

 ن رزم کاووس آمده چنین است:بیت که پس از داستا
 سر آوردم ایون رزم کاووس نیووز         دراز است و نفتاد از او یك پشیز

 گر از داستان یك سخن کم بدی         روان موورا جای ماتوووم بوودی

 ( 191و  20: 1352کند ر ک: صفا، )برای اطالع از موارد دیگری که از امانتداری فردوسی حکایت می
را مقبولیت این اثر باید دانست که به سخن فروغی همین مقبولیت باۀث شده است  شاهنامهیل تصرفات در   دل11

وارد کننود، مشوابه کواری     شاهنامهرا به فردوسی نسبت دهند و در  شاهنامههر شعرِ بحر متقارب و مناسب متن 
ه و ۀارفانة حوافظ صوورت گرفتوه     ( و همچنین غزل ۀاشقان66: 1351که در مورد رباۀیات خیام )ر ک  فروغی، 

 است 
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