
  
  
  
  
  
  
  

از قافلة مقلدان شاهنامه*  
سجاد آيدنلو  
  
از سدة ششم به اين سو، به داليلي چون: گسترش انديشههاي مذهبي، تعصب نژادي حکومـتهـاي
ترک، تکامل انواع  و موضوعات ادبي، رويکرد بيشتر به زبـان و ادب عربـي، آشـفتگي اوضـاع سياسـي و
اجتماعي بر اثر نبردها و آشوبها به ويژه حمله مغول، نظم بيشتر داسـتانهـاي حماسـي و ملـي در ادوار
پيشين، توجه و احترام به بزرگان دين، ستايش فرمانروايان حاکم و وصف جهانگشاييهاي آنها1 و... نـوع
7 و 8 (روزگـار مغـول و ادبي «حماسه» در بستر موضوعات ديني و تاريخي قرار ميگيرد. در قـرنهـاي
تيموريان) به سبب عنايت ويژة پادشاهان و حاکمان مغول و تيموري به تاريخ و تاريخنويسي و بـه دنبـال
آن گسترش نهضت «تاريخنگاريِ» منظوم و منثور و نيز اين گمان که تاريخ در قالب نظم بيشـتر و بهتـر
رواج مييابد و مشهور ميشود، بيشترين منظومههاي تاريخي سروده ميشود. 2  اين مثنـويهـا نظـر بـه
به عنوان  شاهنامه در عرصة ادب حماسي و تاريخ منظوم ـ بر اين اساس که در آن دوران شاهنامه جايگاه
تاريخ رسمي ايران شناخته ميشد ـ جملگي زير تأثير حماسة ملي ايران و پيرو شيوة فردوسي بـودهانـد و:
(بـه فارسـي، نـه بـه مغـولي و شاهنامه «حتي در چdنين دوران پرآشوب و فتنهاي راه و رسمي جز تقليد از
ترکي) براي نظم منظومههاي تاريخي و تقديم به آنها به دربار ايلخاني و تيموري معمول و مقبول و قابل 
در تاريخ ادبيات ايـران» شـايان شاهنامه تصور نبوده است».3  از اين روي مجموع آنها در گروه «مقلدان
فردوسـي بـه شـاهنامه توجه و بررسي است4 ولي متأسفانه: «آنجا که پاي حماسة بزرگ ملي ايران يعني
ميان آمده، دهها اثر قابل اعتنا و توجه، به جرم اينکه پا جاي فردوسي گذاشته و مقلد او شده و به عبـارت
ديگر خواستهاند حماسه ملي يا تاريخي يا ديني بسازند از چشم محققّ  افتادهاند».5 در حالي که تصـحيح،
ـ نداشـته شاهنامه ويراستاري و چاپ و نشر اين منظومهها اگر ارزش ادبي و هنري درخور ـ در مقايسه با
ادب حماسـي و شـاهنامه، باشند،6 از ديد نکات و سودمنديهايي که دربارة موضوعات و مسائل مربوط به
حتي زبان و ادبيات پارسي ـ به طور عموم ـ و بعضاً تاريخ از آنها ميتوان اسـتخراج کـرد، مفيـد و مغتـنم
کـامالً بـه شـاهنامه است و چنانکه دکتر مرتضوي نيز اشاره کردهاند، نبايد به دليل بودن شاهکاري بسان
اين منظومهها بيتوجه بود. نيازي به توضيح ندارد که چنـين منظومـههـايي در صـورت تعلـق بـه حـوزة
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و روايات حماسي، ارزش و اهميت توجه دوچنداني در پيوند با آنچه که گفته شد، دارند.  شاهنامه موضوعي
جهانگيرنامـه، فرامرزنامـه، برزونامه، کوشنامه، بهمننامه، لذا تصحيح و چاپ آثاري چون: گرشاسپنامه،
نشدهاند، از ضـرورتهـاي که برخي چاپ شده و بعضي هنوز به گونة علمي ـ انتقادي منتشر و... سامنامه
گريزناپذير حوزة «شاهنامهشناسي و مطالعات ادبي حماسـي ايـران» اسـت و هـيچ يـک از پژوهشـگران
از بررسي و مطالعة دقيق اين منظومهها و در مرحلة سپسين، مثنويهاي دينـي و تـاريخي پيـرو شاهنامه
است که نخستين بـار غازاننامه بينياز نيستند. يکي از اين منظومههاي تاريخي در قرن هشتم، شاهنامه
ادوارد براون (ج 3) معرفي شده است.7  نام و نسب سرايندة آن بـه اسـتناد مقدمـة نثـري ادبيات تاريخ در
«نورالـدين پسـر که کاتبِ تنها دستنويس اثر بر آن افزوده ـ و يگانه مرجع اطـالع دربـارة وي اسـت ـ
شمسالدين محمد اژدري» است که با القاب و صفاتي مانند «قـدوة العرفـا و المحققـين و زبـدة الحکمـا

و المهندسين و نقاوة االطبا المتأخرين، نتيجة الصحابة سيّد المرسلين» همراه شده است. (ر.ک: غازاننامه
نامـه، ص  غـازان (  ص 2 و 13) وي 9 بار در سراسر منظومه به تخلص خويش «نوري» اشاره کرده اسـت
50 سـال داشـته، 1). سال تولد او به قرينة اينکه در سال (758 هـ .) که کار نظـم کتـاب را آغـاز کـرده،

تقريباً (708 هـ .) است (ص 4). نوري به احتمال، شاعري آذربايجاني بوده است (ص 2 ، 5).  
منظومهاي است به بحر متقارب در تاريخ ايلخان بزرگ، غازان خان محمود، که به نام سـلطان غازاننامه*
اويس سروده شده است (ص 45) . به نظر ويراستار گرامي، موضـوع کتـاب بـا تـاريخ مبـارک غـازاني خواجـه
رشيدالدين فضلاهللا همداني مطابقت دارد و احتماالً از روي آن به نظـم درآمـده اسـت، امـا در کـل مجموعـه،

اضافاتي نيز دارد (ص 7). تاريخ آغاز و پايان نظم اثر به گفته خود سراينده به ترتيب (758) و (763 هـ .) است:  
کــه از دور ساالر دين برگذشت   پس از هفتصد سال و پنجاه و هشت
کــز او پر گهر شد سـراي سپنج   رنـج نهــادم يــکي گنـج پـرمايـه

(ص 25/ بيت 278 و 279)  
مــر ايـن نامـة نامــداران مــه   سه ز هجرت شده هفتصد و شصت و
شد اين نامه بر دست ناظم تمام   حـرام بـــه روز دوشنبــه بــه مـاه

(8692/379 و 8693)  
يعني پنج سال کار کتاب زمان برده است، اما خود «نوري» چند بيت پيشتر ميگويد:  

خرد ره نمودم بدين کان گنج   رنج در اين نامه بردم يکي سال
  (8683/378)
اين تناقض بر پاية آگاهيهـاي موجـود در مـتن منظومـه و مقدمـه کاتـب آن، مشـکلي ناگشـودني
و حتي همسري و برابرياش بـا فردوسـي در سـخنوري شاهنامه مينمايد. «نوري» به پيروي خويش از

اشاره ميکند:  
سرآمد ميان ســران نامجـوي   گوي خرد گفت روزت در اين گفـت و
نه شهنامه بر نام او شد تمــام   نام بــه شهنامــه فردوسـي اندوخت
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کزو کم نهاي در سخنگستري   تو همداستــان شو به نيــک اختري
(267/25 ـ 269)  
و از استناد منظومة خود به منبعي منثورـ به گمان ويراستار محترم، تاريخ غازاني خواجـه رشـيدالدين

فضلاهللا ـ ياد ميکند:  
ز آثــار و اخبار شاه جهان   به دست اوفتادم يکي داستان
خداوند تاج و نگين و کمر   غزان بن ارغون شه دادگــر
به اکسـير معني بر آراستم   .... بر او زيور نظم پيراستــم

(272/25، 273 و 275)  
شمار بيتهاي منظومه (8709) بيت است ولي چون کاتب آن، در مقدمه خويش بـه طـور کلـي و تقريـب
13» موضـوع به اتمـام رسـانيد/ ص غازاننامه ده هزار بيت شهنامه نوشته است: «... در وزن شصت هزار بيت

3، ص  دکتـر صـفا (ج ادبيـات تـاريخ براون و سپستر به نقـل از او، ادبيات تاريخ «ده هزار بيت» بودن آن در
(ج 1،  ص 210) راه يافتـه اسـت. از ايـران حماسـي ادبيـات قلمـرو (ص 396) و ايلخانان عصر 326) مسائل
يک نسخه در دست است که در نهم ذيالحجه (873) توسط ناسخي به نام خطوطي شـرواني بـراي غازاننامه
خزانة ابوالنصر حسن بهادرخان تحرير شده است. اصل نسخه در کتابخانـة کمبـريج انگلسـتان و گويـا اهـدايي
ادبيات، ج 3) مينويسند: «... از دومي [مراد: غـازاننامـه] نويسـنده ايـن ادوارد براون است. خود ايشان (تاريخ
کتاب نسخهاي خطي دارا ميباشد... و در ماه اوت (1909 م) دکتر رضا توفيق کـه در پارلمـان ترکيـه نماينـدة
ادرنه بود آن را به من هديه فرمود. (غازاننامه، ص 8 مقدمه)» از اين روي چون در شمارة ثبت نسخه نـام وي
ديده ميشود: Browne MS. 28 (8) و نيز از اين منظومه فقط يک دستنويس شناخته شـده، نسـخهاي کـه
براون از آن ياد کرده، همان است که اکنون در کتابخانة کمبريج نگهداري ميشود. ميکروفيلمي از اين دسـت-
را آمـاده و غازاننامه نويس در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران موجود است و ويراستار محترم نيز براساس آن،

منتشر کردهاند. 8  کتاب با مقدمة ويراستار در ده صفحه آغاز ميشود که شامل بحثهايي دربارة: سراينده، خـود 
منظومه و نسخه آن است و تصوير مقدمه منثور کاتب و آغاز منظومه نيز بدان ضميمه شده اسـت. در حواشـي

در  متن منظومه، ويراستار گرامي در مواردي که در متن تغيير دادهاند به ضبط اصـل نسـخه اشـاره کـردهانـد و
آوردهاند.  بعضي موارد هم بدون دگرگوني و اصالح متن، صورت درست انگاشتة خويش را با نشانه (خط: ظاهرا) ً
در پايان کتاب، مؤخره کاتب و تصوير آن در نسخه به همـراه عکـس صـفحات پايـاني منظومـه آمـده اسـت.

ويراستار فهرست لغات و ترکيبات، اعالم (نام ـ جاي و کتاب) و مطالب کتاب را نيز در پايان گنجاندهاند. آخرين 
معجم في مجمعاآلداب ديگري که به استناد غازاننامة صفحة کتاب، يادداشتي است از استاد ايرج افشار دربارة
ابن الفوطي شاعري به نام ملکشاه ديلمي تأليف کرده است. متن خود منظومه با تحميديّهاي 39 بيتـي االلقاب

به اين مطلع آغاز ميشود:  
به نام خداوند چرخ کهن   سرآغاز دفتر نخستين سخن

  (1/14)
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و نيـز سـاير بيـتهـاي شـاهنامه در اين مقدمه، جايجاي نشانههاي تقليد و تأثير از 15 بيت آغازين
ديباچة فردوسي ديده ميشود، براي نمونه:  

فروزنـــدة چتـــر زريّنـــه مهر   سپهــر خردبخش و داراي گردان
  (3/14)

ستودن مر او را کنون چون توان   گمان و بري از خيال است و وهم
  (10/14)

بر آن شهر دانش علي بر در است   است سوي او ره راست پيغامبر [پيغمبر؟]
نــه از راه ديــــوار و بام اي پسر   در ز بــه شهــر انـــدرون رفــت بايــد

(30/15 و 31)9  
سپس «در مراتب خرد و سخن»، «در مراتب نفس»، «در آفرينش عالم»، «در ستايش پيغمبر»، «در 
300 بيـت آورده اسـت. در ستايش شيخ اويس»، «در نصيحت فرزند» و «در سبب نظم کتـاب» نزديـک

بخش «در آفرينش عالم» بيتهايي مانند:  
کليد در بسته آمد پديد   آفريد زناچيز از اين سان چو چيز

  (78/17)
به هر اختري داد از آن يک دو بخش   بخش ده و دو از ايشان برآراست

  (85/17)
است. 10    شاهنامه باز زير تأثير مقدمة

 100 پس از پيش درآمد 313 بيتي، گزارش پادشاهيهاي: چنگيزخان، اوگتاي، هوالکو و اباقاخـان در
آغاز ميشود و پـس از حـوادث بسـيار، بـا غازاننامه بيت آمده است و به داستان والدت غازان و در واقع
ـ بـه شـاهنامه وفات غازان محمود و زاري کردن حکيمان و موبدان بر وي ـ به شيوه سوگ اسـکندر در
از مضـمونهـا و شاهنامه، پايان ميرسد. اين منظومه اگرچه موضوعي تاريخي دارد، اما از جهت تشبه به
و مثنويهـاي غازاننامه عناصر داستاني و گاه اساطيري ـ حماسي بيبهره نيست. (ر. ک: ص 6 مقدمه،)
و توسّع در مفهوم «حماسه» در حوزه آثار حماسي ادبيـات ايـران و بـه شاهنامه همانند، به دليل پيروي از
عنوان «حماسة تاريخي» يا «ديني» محسوب ميشوند، اما بايد توجه داشت که در تقسيمبندي ايـن نـوع
ادبي، در گروه «حماسههاي مصنوعي و برساخته» جاي ميگيرند، آثاري که تنها ساخت و ظاهر آنها (اعم 
از: زبان، قالب، وزن و صور خيال، به حماسه ميماند و درونمايه و سرشتشـان ويژگـيهـاي بنيـادي يـک
حماسة طبيعي و اصلي به معني کامل و گستردة اصطالح را ندارد. در اين يادداشت که حاصل تورق گـذرا
است، در سه بخش به ذکـر نکتـههـايي از آن غازاننامه و بيت به بيت ـ و شتابناک ـ و نه بررسي دقيق
پرداخته ميشود، باشد که در فرصتهاي ديگر ويراستار گرامي ـ به عنوان مقدمهاي جداگانه و مفصل ـ و

يا پژوهشگران ادب حماسي، ويژگيها، دقايق و سودمنديهاي متن را گستردهتر بررسي کنند.  
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الف) غازاننامه و «فردوسي و شاهنامه»:  
مواردي از تأثرات و اشارات «شاهنامه»اي نوري که در همان بررسي گذرا بـه نظـر نگارنـده رسـيده، 

عبارت است از:  
به مناسبتهـاي گونـاگون از نـام فردوسـي و غازاننامه 1.  يادکرد از «فردوسي و شاهنامه»: در
اثرش ياد شده است، اين اشارات ـ جز از نمونهاي که پيشتر ذکر شد و مواردي کـه در بحـث بيـتهـاي

الحاقي در بخش دوم خواهيم آورد ـ چdنين است:  
شهـان را چــو کيخسرو و کيقباد   ياد به شهنامه فردوســي ار کــرد
شهــم را که اسـالم دارد درسـت   نخست بر آن شهرياران شرفدان
که داد است و دين هردو آيين شاه   مرا نيـز از اين گونه شد دستگــاه
به ممـدوح بـر وي مرا فخــر بود   ستود را گر او پيـش از اين کافران
پــي نــام بـاقي و دينــار و گنج   رنج کشيد ار به شهنامـه سي سال
به مقدار ارچـم پـس از پيـش داد   داد مــرا چـيــز و دينــار سـاالر

(295/26 ـ 300)  
اينکه فردوسي، ستايشگر «کافران: منظور شهرياران و يالن ايران پيش از اسالم» بوده است، همـان
حمـداهللا مسـتوفي، ابوالقاسـم گزيدة تاريخ عطار و اسرارنامه نسبتي است که بنا بر داستانهاي موجود در
کُرگانيّ به فردوسي داد و با اين عبارت که: «او مادح کـافران و گبـران بـود» پيکـر وي را در گورسـتان

مسلمانان به خاک نسپرد. 12  
که فردوسي او را به سر وا ستود   نبود چو محمودشاه ار به گيتي
کمر بستــة شـاه شاهان اويس   ريس هزاران چو محمود بايد به

(1657/82 و 1658)  
نپيچد سر از دانــش پهلــوي   ستايـــنـدة نامــة خــسروي
چو مينو به خوبي يکي داستان   ... برآرايــد از گفتــة راسـتان
برآرد سر و گويــد احسنت زه   هره که فردوسي از خاک تيره

(1661/83 ـ 1664)  
غازاننامه، خـود توضـيح مـيدهـد کـه از 2. داستانها و شخصيتهاي شاهنامه: نوري در پايان

ـ بهره برده است:   کليله در کنار تمثيالت ـ شاهنامه داستانهاي
هم از داستانهاي شهنامه جوي   مثلهاي شاهـان فرخاشجـوي
شــو امثـالهاي کليلـه بـخوان   گمان ور از دام و از دد شوي در

(8686/378 و 8687)  
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او معموالً در مفاخرهخواني افراد يـا توضـيح يـک موضـوع (بيشـتر نبـرد) و بـه شاهنامهاي تلميحات
صورت تشبيهي است براي بيان شدت عمل و شکست و خواري سهمگين که با «همـان»، «چنـان» يـا

«چو» ميان آنها (تلميح و موضوع مورد نظر) ارتباط ايجاد ميکند:  
که رويين پيران ز بيژن به رزم   بزم تيره همان بيني از من در اين

  (4593/205)
به ناورد ارجاسپ، اسفنديار   همان کرد با او کـه بـا گرگسار

  (5835/257)
که تهمينه بـا رستـم زال زر   چنـان مهر بستنـد بـا يکدگـر

  (1591/80)
چو گودرز شادان شد از خواب طوس   جهانگير دارندة تــاج و کوس

  (6749/295)
مقايسه ميکند و از آنها برتر ميشمرد:   شاهنامه او گاه به رسم مديحهسرايان، ممدوح را با پهلوانان

به زير زمينش کند جاي خواب   ورآيد به رزمش گو افراسياب
  (309/26)
آشنايي کامل و نسبتاً دقيقـي داشـته شاهنامه روي هم رفته، تلميحات نوري نشان ميدهد که وي با

است، هر چند که لغزشهايي نيز در اين يادکردها از او سر زده است:  
چو رودابه با پور دستان سام    درآميخت با شه به مهر تمام

  (2960/136)
«دستان سام به جاي «سام» به کار رفتـه، يعنـي در اينجا به نادرست ـ شايد به سبب تکميل وزن ـ

لقب «دستان» به «سام» نسبت داده شده است.  
به هنگـام رفتن از ايـن بـرگذر   زر چنين گفت با پور خود زال
پنـــاه سپـاه و سـر انـجـمـن   که اي نامور نيو لشکـرشـکن
که نيکي است بستوده از آدمي   مکن تا تواني بـجز مـردمـي

(159 و 3526/160 ـ 3528)  
در حالي که رستم پيش از زال کشته ميشود و زال نميتواند وصيت مـرگ خـويش را بــدو کــرده 
سخن رفتـه اسـت: ارجاسـپ، اردشـير، شاهنامه غازاننامه، مجموعاً از اين نامها، القاب و کسان باشد. در
اردوان، اسفنديار، اسکندر، اشکبوس، افراسياب، اکوانديو، انوشيروان، ايـرج، بهـرام گـور، بهـرام چـوبين،
بهمن، بيژن، پيران، پيلتن، تهمتن، تهمينه، جم (جمشيد)، دارا، داراب، دستان سام، رخش، رسـتم، رودابـه،
رويين، روييندژ، رهّام، زال، زرسپ، سام، سد اسکندر، سرخه، سلم، سودابه، سـهراب، سـيامک و پهلـوان
توراني، سياوش، شغاد، ضحاک، طوس، طهمورث، فرامرز، فرشيدورد، فريگيس، فـرود، فريبـرز، فريـدون،
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فورهندي، کاووس، کلباد، کيخسرو، کيقباد، کيومرث، گرازه، گردآفريد، گرگسار، گستهم، گشتاسپ، گودرز، 
گيو، لهراسپ، منوچهر، منيژه، نريمان، نوذر، هجير، هرمز، هفتواد، هوشنگ و يأجوج و مأجوج.  

را تضـمين کـرده و گـاهي نيـز شـاهنامه 3. تضمين از شاهنامه: نوري گاه عين بيـت يـا مصـراع
مضمون سرودة خويش را از ابيات فردوسي اقتباس کرده است و اين البته سنتي است که تقريبـاً در همـة

اجرا شده است:   شاهنامه منظومههاي پيرو
همي راي نخجير و تير آيدش   هنوز از دهان بوي شير آيدش

  (554/36)
تضمين اين بيت از داستان رستم و سهراب است:  

همي راي شمشير و تير آيدش   هنوز از دهن بوي شير آيدش
(خالقي، 128/128/2)  
«نخجير و تير» آمده است، اما دکتر خالقي مطلق نسخه بـدلي غازاننامه چنانکه مالحظه ميشود در

براي آن ندادهاند.  
زن و مرد هر کس که او جانور است   چه انديشه زآن کس کزو کس نرست

به بازي سرانـدر نيــارد بـــه دام»13   «ســوار جـهان پـــور دســتان سام
(2298/109 و 2299)  

يکي را ز ماه اندر آرد به چاه   ماه يکي را ز چه برکشد تا به
  (5309/234)

همانند بيتي از داستان هفتخان اسفنديار است:  
يکي را نگون اندر آرد به چاه   ماه يکي را ز دريا برآورد به

(خالقي، 50/223/5)  
نديده به روزش مگر آفتاب   يکي دخت چون دخت افراسياب

  (5583/245)
  

احتماالً برگرفته از اين بيت در داستان بيژن و منيژه است:  
برهنه نديدي مرا آفتاب   منيژه منم دخت افراسياب

(خالقي، 940/373/3)  
کنام پلنگان و شيران کنم   کنم بر و بومشان خوار و ويران

  (5773/255)
است:   شاهنامه مصراع دوم صورتي از مصراع دوم اين بيت معروف

کنام پلنگان و شيران شود   شود دريغ است ايران که ويران
(خالقي، 195/81/2)  
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ستمگر هميشه هراسان بود   بود ستمنامة عزل شاهان
  (5929/260)
مصراع نخست، از اين بيت در مقدمه پادشاهي اشکانيان گرفته شده که بعدها در هجونامـة برسـاخته

نيز داخل شده است:  
چو درد دل بيگناهان بود   بود ستمنامة عزل شاهان

(مسکو، 31/114/7)  
غـازاننامـه، شـماري از لغـات و ترکيبـات بـه اصصـالح 4.  واژهها و ترکيبـات شـاهنامهاي: در
«شاهنامهاي» و «فردوسيوار» به کار رفته است که برخي از آنها با توجه به زمان و سبک اثـر، از مقولـة

باستانگرايي (archaism) واژگاني است:  
اسپريس:  

همانا بزودي سوي اسپريس   که آن نيو با لشکر کور سپس
  (6159/271)

بادافره:  
که آواز لرزش به گردون رسيد   بدانگونه آن گرد اندر شميد

  (4649/207)
بيور:  

زناماوران ستانور سوار   شدند انجمن مرد بيور هزار
  (4487/200)

پdرآکنده:  
همه بارگه بوي عود و گالب   ناب ميانها پرآکنده از مشک

  (7647/334)
چبين:  

اباها نهادش به خوان بر چبين   به جام بلور و به کاس زرين
  (1847/90)

فرزد:  
چو فرزد بگسترد بر روي آب   يکي خوان زيبا ز ديباي ناب

  (7034/307)
فرسپ:  

سر تاجدارش به فرسب کنند   کنند بر او روز را تيره چون شب
  (5961/263)
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کبست:  
به نخجيربان کار بر شد کبست   جستَ چون نخچير بگرفته از دام

  (2362/111)
کنارنگ:  

چنين گفت با آن دو گرد گزين   دين پس آنگه کنارنگ با داد و
  (2582/120)

کيار:  
نه در خواب خنجرگزاران من   من نه لنگ و کيارند اسپان

  (6290/276)
ناهار:  

دهيم از پي روز تيمار و درد؟   به بازانِ ناهار بيآب و خورد
  (8214/359)

هوازي: 14  
بيامد يکي گرد روشن روان   به ما بر هوازي ز شاه جهان

  (4892/216)
هيربد:  

گريزان چو فرزانه از هيربد   دد چو به هر سوي مصري سواران
  (7138/311)
و نيز: ارزانيان، اندرشميد، بابزن، بيغاره، پتياره، تهم، جبيـره، خسـتو، دهـاده، سـتام، سـتيخ، فغسـتان،
قنطار، کش، کهبد، گواژه، نوند، هژير و نمونههاي ديگر، همچنين در اين منظومه ترکيباتي مانند: «زنداور 
از منظـر غـازاننامـه کـه = تيغ» ديده ميشود15 که نگارنده در فرهنگها نيافت و اين نشـان مـيدهـد

مطالعات تاريخي زبان پارسي و فرهنگنويسي شايان توجه است.  
5. توصيفات شاهنامه: وصف و توضيح آوردگاهها، نبردهاي تن به تن، زيبارويـان، طلـوع و غـروب
اســت کـه بـراي بعضـي از آنهـا  شاهنامه دقيقـاً زيـر تأثير غازاننامه خورشيد، اسپِ شخصيتها و... در

نمونههايي ارائه ميشود:  
نبرد گروهي لشکريان:  

هوا راه بــر پشـــه از گــرد بــست   دست دليران به ناچـخ کشيدنـد
بناليـد چـــون گاومــاهـــي ز درد   نــورد زسـمّ سـتـوران هامـون
به تندي پســر از پـــدر تافت روي   ز بانـگ هزبـران فرخـاشجـوي
ز سهــم دلــيـران جـوان پيـر شـد   شـد زمين بحر خون و هوا قيـر
شد از قـوس هـر سوي پرّان عقـاب   به گرد اندرون شد نهان آفتـاب
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شده ارغوانگون همه خاک وسنگ   ز خون هزبران کاري به جنـگ
د و لعــل آورد بـــار   همـــه بســّ سـوار تو گفتي زمين را  ز خون
رخ روز و خـورشـيـد را تـيـره کرد   گـرد بر آوردگـه بـر همانـا کـه
بناليد يکسـر زميــن بـــه آسمان   جـوان ز بس کوشش رزم پير و
ز کشته به هــرمـرز بــر پشته بود   بـود به ره بر همه خسته وکشته
نم خون ز ماهـي فروتــر گــذشت   دشـت ز رزم سواران بر آن پهن
چو درياي خون گشـت روي زميـن   کيـن ز جنگ پلنگان پر خشم و
به مغز دليــران بــرآلـــوده خــار   خوار ز هر سو سري بيتن افتاده

که بهـــرام گــم کـــرد راه گريـز   .... برآمد به کيوان يکي رستخيز
(صص 239 و 240)  
نبرد تن به تن: از بهترين شواهد اين موضوع، آوردگاه مظفر، پهلوان سپاه غازان، با هشت تن از يالن 
شاهنامه لشکر دشمن است که نشانههاي تقليد از نبرد پهلوانان ايران و توران در داستان يازده/ دوازده رخ
ـ 293) حتي در تشبيهات اين جنگها تلميحات مربوط بـه داسـتان در آن آشکار است (رک: صص 285

ديده ميشود:   شاهنامه
که ديد از گرازه سيامک به جنگ   چنگ همان ديد از او گرد پوالد

  (6540/286)
که پيران ويسه ز گودرز پير   گير و همان ديد رومي در آن دار

  (6659/292)
توصيف دختر:  

کـه از مـاه تابـان بـسي بـهتــر است   نبيـره مـر او را يـکـي دخـتـر اسـت
به رنگ و به بو چون گل و مشک ناب   ... به زلف و به رخ چون شب و آفتاب

کمـانابـــرو و دلبـــر و تيــه قــد   خـد سمـن چهره و نوشلـب سيــم
بري همچو سيم و مياني چــو غـــرو   ... به گفتار شيرين به بـاال چـو سـرو
به ديـــدار مـــاه و بـــه بـاال بلنــد   بـه ابـرو کمـان و بـه گيسـو کمـنـد
گلــش را ز مـشک و ز عنبر سرشـت   تو گفتي که رضوان بـه بـاغ بهشـت
همـــه روي الله هـمـه اللـــه روي   بوي ... همه زلفمشک و همه مشک

(ص 258)  
چنين مينمايد که در اين نمونه غير از برخي تصويرها، ساختار توصيف به ويـژه از نظـر اطنـاب ـ در

نظامي باشد.   اسکندرنامة اسدي و گرشاسپنامة اصل 11 بيت است ـ متأثر از بعضي صحنههاي
به مناسبت موضوع متن از واژهها و اوصاف حماسي بـراي شاهنامه طلوع و غروب خورشيد: همچون

بيان طلوع و غروب استفاده کرده است:  
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ز خــاور بر آراســـت تا باختر   سپر دگر روز کاين مهر گيتي
سر هندوي شب به خنجر بريد   لواي زرانـــدوده را برکشيـد

(1719/85 و 1720)  
د برآمـد شه کاخ زنگ   فروشــُ رنگ چو خورشيد زين چرخ فيروزه
به لشکر گه خويش شد شادوار   از آن بــرج هــر اختــر کامکــار

(2192/104 و 2193)  
وصف اسپ:  

سبک سير چــون بــاد و غشفــا و دم   ســم تکــاور يکــي بـــارة گــرد
به تن همچو کوه و به کين چون پلنـگ   رنگ به تندي چو ابر و به جنبش چو
به کشتــي نجستــي پنـــاه از شتـاب   آب سمندي کـه بــر روي دريـــاي

(828/48 ـ830)  
ز باد سبک سيــر  پويندهتـــر   گــذر سمندي چو کوه گــران بر

هنرور به دريــا و وادي و کــوه   شکوه به رفتن چو آهو چو شير از
به يک حمله از چرخ برتر شدي   شدي ز دست ار عنانش سبکتر

(7243/316 ـ 7245)  
«تـن بـه غازاننامه» تصويرهايي چون: مشبهبه «چشم خـروس»، تشـبيه در بحث از «توصيفهاي
«چشـم جان» و «با بنd نيزه بر اسپ سوار شدن» را هم نبايد از ديده به دور داشت، خصوصاً کـه ترکيـب

است:    شاهنامه خروس» از صور خيال ويژة
برآراسته همچو چشم خروس   جهان شد بسان يکي نوعروس

  (2445/114)
همه لب چو برگ گل و گل سمن16   تن همه تن چو جان و همه جان چو

  (5854/258)
چو بادي درآمد خروشان به زين17   به تندي بنd نيزه زد بر زمين

  (6441/282)
يک منظومة تاريخي است و به گمان بسيار براسـاس غازاننامه 6. استناد به سخن راوي: با اينکه
و ديگـر شـاهنامه تاريخ غازاني خواجه رشيدالدين فضلاهللا سروده شده اسـت، ولـي نـاظم بـه پيـروي از

حماسهگونههاي مقلد آن، داستانهاي خويش را به گفتار راوي (دهقان و پير کهن و...) مستند کرده است:  
جهانديده داننــده پيرکهن   فروزندة شمع نظــم ســخن
کيانزاده سو کابدd از پيشرو   نو چنين گفت کز راي ساالر

(3154/144 و 3155)  
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ز دستان يکي داستان ياد کرد   که دهقان فرتودة سالخورد
  (5371/236)
7. پندها و تمثيالت شاهنامهاي: نوري در ميانه و پايان داستانها، گاه همچون فردوسي، سـخنان

حکيمانه و اندرز ميگويد:  
گهي رنج و راحت گهي کين و مهر   چنين است آيين دور سپهر

  (1240/65)
در او چون نپايد فراوان کسي   بسي جهان خور که ماند از تو خواهد

  (5918/261)
اگر بندهايم و گر آزادهايم   همانا که ما مرگ را زادهايم

  (6147/270)
ب) چند نکتة قابل توجه:  

به چند نکته شايان بحث و گاه جالب برخورده است که ذکر و توضيح  غازاننامه نگارنده در بررسي گذراي
آنها را خالي از لطف ـ و شايد فايده در مطالعات ادبي، به ويژه تحقيقات حماسي ـ نميداند، چون همانگونه که 

در بودن همين نکتههاست.   شاهنامه در مقدمه نيز اشاره شد، ارزش و علت توجه به منظومههاي مقلد
1. نبرد مهر و گاو: مهرپرستي (ميتراييسم) آييني آريايي است و در ايران و هنـد پيشـينهاي ديربـاز
دارد، مهمترين و معروفترين مشخصه اين کيش که سند نگارهاي آن در همة مهرابهها ديـده مـيشـود،
 18 «کشته شدن گاو به دست ايزدمهر» است و براي اين تصوير داستانها و گزارشهايي نيـز وجـود دارد .  
از آنجايي که در غرب تنها مدرک بازماندة اين آيين، آثار تاريخي است، منشأ اصلي شناختگي و رواج ايـن
موضوع، همان تصاوير مهرابهها بوده است، چون در مشرقزمين اسناد مهرپرسـتي فقـط از نـوع مکتـوب
در  است و در آنها صحنة «گاو اوژني مهر» يا توصيف آن به نظر نميرسد. 19 مرحوم دکتـر مهـرداد بهـار
مقايسة معابد مهري و زورخانههاي ايران مينويسند: «يک چيزي در معابد مهري هست که در زورخانهها 
نيست و آن نقش مهر در حال کشتن گاو است، علت حذف کامل اين صحنه اگر کشتن گاو توسـط مهـر
يک سنت ايراني باشد، نه تنها به سبب مسلماني مردم بلکه به اطمينان ميتوان گفت به خصـوص بـدين
جهت است که در زير تأثير آيين زردشتي در ايران، کشتن گاو به اهريمن نسـبت داده شـده بـود و بـدين
روي ديگر جايي براي وجود آن بر ديوارهها در ايران نبوده است». 20 در ادب پارسي اشارههاي بسيار کلي 
«مهـر و آنهـا را بـا داسـتان به ارتباط «خورشيد و گاو» و «کشتن گاو» آمده است که برخي پژوهنـدگان

گاو» مرتبط ميدانند، براي نمونه:  
ز هامون برآمد خروش چکاو   گاو چو خورشيد زد پنجه بر پشت

، خالقي، 1063/170/3)   شاهنامه(
تا من اندر عيدگه اهللا اکبر گويمي   عيد کو فريدوني که گاوان را کند قربان

(عطار) 21  
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ـ تلميح  بيتي است که با صراحت کامل، دقيقاً به «گاو اوژني» مهر ـ و نه خورشيد22 غازاننامه اما در
دارد و تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده، نخستين و تنها تلميح دقيق و آشکار به ايـن روايـت آيينـي در

ادب پارسي است، در نبرد «هورقداق» با «سوکا»؛ پس از چيرگي هورقداق بر سوکا ميگويد:  
چو مهر فروزنده شد روي گـاو23   تـاو ببردش به مردي از او زور و

بپرداخت از تن روان جان پاک   خاک چو شاخ درخت اندر آمد به
(3364/153 و 3365)  
2. اسطورة آشيل: داستان آشيل، پهلوان رويينتن يوناني، از کهنترين اساطير يونان اسـت کـه بـه
در سـال هومر شهرت يافته است. در بخشي از سرگذشت پهلواني او آمده است کـه: ايلياد سبب مجموعة
دهم نبرد تروا، سپاه يونان دچار طاعون شد و چون دانستند، علت آن دعاي کسي اسـت کـه دختـر او در
اسارت آگاممنون، دالور ديگر يوناني، است، آشيل و بزرگان از آگاممنون خواستند کـه دختـر را آزاد کنـد،
ولي او در برابر اين کار، خواستار بريزئيس (Briseis)، غنيمت آشيل شد. آشيل با اکراه و اعتراض دختـر
را به وي داد و به درگاه خدايان ناليد. تتيس، يکي از ايزدان، به او دستور داد که هنگام حملة مردم تروا، از 
چنـد روز شکسـتهـاي  شرکت در جنگ دوري کند تا يونانيان قدر او را بدانند. به همين جهت يونانيـان
سنگيني خوردند تا اينکه پس از پيشنهاد آگاممنون براي بازگرداندن بريزئيس به همـراه هـداياي ديگـر و

نيز کشته شدن پاتروکل، دوست آشيل، وي بار ديگر به نبرد بازگشت. 24  
اين بخش از اسطورة آشيل در جنگ تروا، در داستان مهرورزي غازان بر دختـر مهـرابورد در قالـب

ترکيب «آشيل خاتونپرست» مورد تلميح نوري قرار گرفته است: 25  
يکي ماه کم بيش آنجا نشست   چو غازان شد آشيل خاتونپرست

  (159280)
(دکتـر تلميحـات فرهنـگ نامـه، لغـت: اسطورة «آشيل» در شعر کهن پارسي بر بنياد منـابعي چـون
دکتر محمد جعفـر يـاحقي، نيامـده فارسي ادبيات و داستاني اشارات و اساطير فرهنگ سيروس شميسا) و
قرار دهيم، در آثار مهم و برجستة شعر نو ايران  معاصر شعر تلميحات فرهنگ است26 و اگرچه اساس را بر
نيز با آن دامنة گسترده و متنوع تلميحات ـ باز تأکيد ميشود در محدودة منابع و شاعراني که در آن کتاب 

بررسي شدهاند ـ فقط در شعر شادروان احمد شاملو ديده ميشود: 27  
و شير آهنکوه مردي از اين گونه عاشق  

ميدان خونين سرنوشت  
به پاشنه آشيل  

در نوشت  
(ابراهيم در آتش) 28  

در قصيده «سرود سرنوشت» دکتر مرتضوي هم اين تلميح وجود دارد:  
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رزم آخيل و هکتور جنگاور/ چوبينه اسب و فتح ترواها/... آن هيکلي که پاشنهاش سست است/ افتد ز 
پا به ضربت اعداها29  

آن هم به بخش نامعروفي از اسطورة آشيل ـ و نه مثالً رويـينتنـي و غازاننامه بر همين بنياد تلميح
آسيبپذيري او از پاشنة پا ـ در گسترة تلميحات ادب کهن ايران، نو و توجه برانگيز است.  

3.  ديو گورپيکر: يکي از بنمايههاي منظومههاي حماسي و داستاني ادب ايران، خويشکاري ويژة 
نخچيران (گور و گوزن و آهو) در راهنمايي پهلوان يا پادشاه به سوي دام يا جايگاه اهريمن (ديو، اژدهـا و
زن جادو) است. اين مضمون زماني از نظر اساطيري، بيشتر قابل توجه و بررسي است که اهـريمن، خـود،
شاهنامه، اکوان ديـو در در قالب جانوران، پيکرينه ميشود. بهترين نمونة اين موضوع، گوري است که در

نيز ديوي به هيئت گور، غازان را به سوي غار اژدها ميکشاند:   غازاننامه قالب آن ظاهر ميشود. در
جهانديـده فرسودة روزگار   به پاسخ چنين گفــت با شهريـــار
يکي ديو پرفتنه و شور بود   بود نه آن کش تو ديدي همي گور
که تا سـازدت طعمة اژدها   تــرا ره نـمــود از پــي کيــميــا

(317 و 7279/318 ـ 7281)  
«روييـدن گـل و گيـاه از خـون انسـان»  4. رستنd گل و الله از خون: مضمون اساطيري ـ آيينـي
بـه يادگـار گذاشـته شاهنامه نخستين نمود حماسي و ادبي خويش را در فرهنگ ايران در داستان سياوش
هم از خون «صدر چاوي» گل و الله سر  غازاننامه است که از خون شاهزادة بيگناه، گياهي ميرويد. در

برميزند:  
  dبر آن مرز از آن خون، گل و الله رست شستُ چو گيتي به خونش رخ و دست

  (5201/229)
«روييـدن گيـاه از خـون تنها شاهد داستاني و نه تصـويري شاهنامه غير از نمونة غازاننامه اين بيت
انسان» در ادب پارسي است که به نظر نگارنده رسيده و البته فاقد هر گونـه اصـالت اسـاطيري، و تقليـد

است.   شاهنامه صرف از
5. اسپ گِرد سdم: در نزد ايرانيان «گردِ و پهن بودن سdم اسپ» از ويژگيهـاي ممتـاز ايـن جـانور

دانسته ميشد و گويا اينگونه اسپان را فرخنده ميداشتند. 30  
«مهـر را مـيسـتاييم...   (مهر يشت، کردة 11، بند 47) دربارة «مهر» چdنـين مـيخـوانيم: يشتها در

».      31 در  نامآوري که اگر غضب کند در ميان دو مملکت (دو قوم) جنگجـو (اسـب) سـم پهـن برانگيـزد..
«سـمهـاي در وصف «نيکوتر صورتي [از اسپان] چنانکه استادان بيطره گفتهاند» آمده اسـت: قابوسنامه
وي دراز و سياه و گردپاشنه و بلندپشت».32 در قصيدهاي از منوچهري هم در وصـف اسـپ شـهريار ايـن

ويژگي ديده ميشود:  
تيزگوش و پهنپشت و نرمچرم و خردموي33   سم سختپاي و ضخيمران و راستدست وگردِ

نيز اين صفت براي «اسپ» به کار رفته است:    غازاننامه در
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سبک سير چون باد و غشقاو دم   تکاور يکي بارة گرد سم
  (828/48)
ضـحاک مـاردوش، صـفت شاهنامه، براي اهريمنيترين چهرة غازاننامه 6. ضحاک با رأي راد: در

نيک و مثبت «با راي راد» آمده که قابل تأمل است:  
ز شاه فريدون فرخنژاد   راد راي ز جمشيد و ضحاک با

  (8517/372)
تضـمين يـا شـاهنامه بعضي از بيتها و مصـراعهـاي غازاننامه 7. بيتهاي الحاقي شاهنامه: در
مورد ترديد است. با توجـه بـه شاهنامه اقتباس شده است که اصالت آنها در تصحيحهاي علمي ـ انتقادي
فلورانس (614 هـ .) بريتانيا  شاهنامه اينکه زمان پايان نظم اين کتاب (763 هـ .) تنها از پنج نسخة معتبر
(675) توپقاپوسراي (731) لنينگراد (733) و قاهره (741) جديدتر است، شايد بتوان از اين منظومه چونان 
منبعي فرعي در کار تصحيح حماسة ملي ايران به ويژه مبحث اصالت يا الحاق بيـتهـا بهـره گرفـت. در

ديده است، ارائه ميشود:   غازاننامه اينجا برخي از آن بيتها که نگارنده در
وليکن بلندي و پستي از اوست    جهان را بلندي و پستي به اوست

  (14/14)
(ژول مول و دکتر دبيرسياقي) اين بيـت شاهنامه در بعضي نسخ (قاهره و خاورشناسي 2) و چاپهاي

به نام فردوسي آمده است:  
ندانم چهاي هر چه هستي تويي   تويي جهان را بلندي و پستي

اما در چاپهاي مسکو، مهندس جيحوني و دکتر خالقي مطلق الحاقي تشخيص داده شده و ظاهراً از 
نظامي است، آن هم به صورت:   شرفنامة

همه نيستند آنچه هستي تويي34   پناه بلنــــدي و پستـــي تويــي
به کيوان برآمد ز دشت نبــرد   گرد نم خـون بـه ماهي فرو رفت و

  (828/48)
يادآور اين بيت در تعدادي از دستنويسها35 و چاپ ژول مول (70/272/1) است که در چـاپهـاي

مسکو، آقاي جيحوني و دکتر خالقي مطلق در متن نيامده است:  
بــه ماهـــي نم خـــون و بـر ماه گرد   فرو رفت و بر رفــت روز نبــرد
تو گفتي زمين شش، فلک گشت هشت   ز سمّ ستوران بر آن کوه و دشت

  (850/49)
برگرفته از اين بيت معروف در مبالغه که فقط در تصحيح دکتر خالقي مطلق الحاقي شمرده شده است:  

ز سمّ ستوران (ز گرد سواران، ز سمّ سواران) در آن پهن دشت  
زميـــن شش شـــد و آسمـــان گشـــت هـــــشت  
(از نخستين نبرد رستم و افراسياب)  
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به گرز و کمنـد و به تيــغ و سنــان   جـهان يکـي حملـه آورد شـاه
سر و گـردن و دست و بر هر چه ديد   بـريد شکست و ببست و دريد و
زره پـــوش و شيـراوژن و نـامــدار   سوار تن هشتصـد بيـش گرد و
به يک دم تو گفتي که بـيدم شدند   آمدنـد به پيکار خون در مصاف

(2136/102 ـ 2139)  
ناظر است بر سه بيتي که دو بيت آن بيشتر به عنوان شاهد صنعت لفّ و نشر بيان ميشود:  

به شمشير و خنجر بــه گرز و کمند   به روز نبرد آن يــل ارجمنــد
يالن را سر و سينــه و پا و دســت   ببست بريد و دريد و شکست و
به يک زخم شد کشته در جنگ شير   دليـر هزار و صد و شست گرد

(از نخستين نبرد رستم و افراسياب)  
(    74/272/1) و بيـت سـوم در چـاپهـاي مسـکو از اين بيـتهـا، بيـت دوم در تصـحيح ژول مـول
(61/66/1) جيحوني (55/237/1) و خالقي مطلق (53/349/1) آمده است، بيت نخست نيز از چاپ دکتـر
دبيرسياقي باز آورده شد. شايان توجه است که دکتر خالقي مطلق ابيات دوم و سوم را حتي در حاشية متن 

خويش نيز نياوردهاند. 36  
به شهنامــه در قصــة زال زر   چه خوش گفت فردوسي نامــور
به مرگ اندر آيد سرانجام کار»   هزار «که گر صد بماني و گر صد

(3379/153 و 3380)  
نيافت.   شاهنامه بيتي را که نوري به نام «فردوسي» تضمين کرده است، نگارنده در متن

به شهنامــه اين بيت را ياد دار   نکو گفــت فردوســي هوشــيار
همه زيرکان کور گشتند و کر»   سر «قضا چون ز گردون فرو کرد

  (4872/4871/216)
اين بيت به صورت:  

همه زيرکان کور گشتند و کر   پر قضا چون ز گردون فرو هشت
در دستنويس ليدن (840 هـ . ق) در داستان رستم و سهراب به نام فردوسي آمده و در اصل الحاقي 

است37 و در چاپهاي ژول مول، مسکو، جيحوني و خالقي مطلق ديده نميشود.  
«کرانه نه پيدا و بن ناپديد»   ديد يکي ژرف درياي پرجوش

  (6354/278)
است که در تصـحيح دکتـر خـالقي مطلـق شاهنامه مصراع دوم، تضمين مصراع دوم بيتي از ديباچة
(10/1/ حاشيه 18) بر افزون دانسته شده، اما در چاپ مسکو (105/19/1) و آقاي جيحوني (101/5/1) در 

متن آمده است:  
کرانه نه پيدا و بن ناپديد   خردمندکز دور دريا بديد
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ج) نادرستيهاي چاپي:  
چند اشتباه چاپي که يکي از آنها (مورد چهارم) شايان تأمل بيشتري است، براي اصالح در چاپهـاي

بعدي به عرض ميرسد:  
خرد را بدو روشنايي دهند   دهند 1.  به هستي او بر گواهي

  (22/14)
در مصراع نخست به دليل قافية بيت «گوايي» درست است.  

به سيماب، زنگي سيهموي شست   2. شب تيره از آب رَز روي شست
  (3238/148)

شايد «آب زر: abe ـ zar » صحيحتر باشد.  
به يک شب سي فرسخ از آن مرزگاه   بارگاه 3. شتابان بيامد سوي

براي رعايت وزن، در مصراع دوم «سه فرسخ» بهتر مينمايد.   
که بودند ساالر ديهيم و گاه   4. ز جمشيد و جم تا به بهرامشاه

  (8411/367)
«جم» صورت اصلي نام شهريار نامبردار پيشدادي است (در اوستا: yima) و «شيد» يکي از صـفات
«جـم» و «جمشـيد» دو  وي است (در اوستا: xshaeta) که به ايـن نـام افـزوده شـده و در هـيچ منبـع
شخصيت جداگانه نيستند. ثعالبي مينويسد: «جمشيد را به وجه اختصار جم ناميدهاند». 38  اما اين دو نـام
«... و چنـد کلمـهاي از  به صورت ترکيب اضافي «جمشيدِ جم» در طومارهاي نقالي به کـار رفتـه اسـت:

جمشيدِ جم بشنويد»، «خود با جمشيدِ جم به ميکشيدن مشغول شدند». 39  
در ادب پارسي، نگارنده فقط در اشعار فرخي يزدي براي آن شاهد يافته است:  

به دور جام چو جمشيدِ جم جالل مرا   ببين به کوي بادهفروشان قدم گذار و
با آنکه جيب و جام من از مال و مي تهي است ما را فراغتي است که جمشيدِ جم نداشت.  

پور جمشيد جم و سيروسيم40   ما جگر گوشة کي کاووسيم
به هر حال هر دو صورت «جمشيد و جم» و «جمشيد جم» با رويکرد به داسـتان جمشـيد در منـابع
اوستايي، پهلوي، پارسي و عربي به اصطالح «خالف آمد عادت» است، حتي وجه «جمشيد جم» هم کـه
به استناد کاربرد آن در متنهاي نقالي و شعر فرخي، در برابر «جمشـيد و جـم» ــ کـه نمونـة اسـتعمال
ديگري که در هيچ منبع (اعم از مردمي و غير آن) ندارد ـ پذيرفتهتر مينمايد، چون در متون ادبي و منابع 
غازاننامه، رسمي سرگذشت «جمشيد» ديده نميشود و مستند به آثار مردمي و متأخر است، در متن ادبي

مربوط به قرن هشتم، استعمال يگانه و قابل عنايتي است.  
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پانوشت:  
منظوم، نوري اژدري، به کوشش دکتر محمود مدبري، بنياد موقوفات دکتر محمـود افشـار، چـاپ * غازاننامة

اول، 1381.  
ايـران، انتشـارات اميرکبيـر، چـاپ در 1.  براي تفصيل و توضيح اين علل، رک: صفا، ذبيحاهللا: حماسهسـرايي

ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  حماسي ادبيات ـ 159؛  رزمجو، حسين: قلمرو چهارم، 1363، صص 154
فرهنگي،  1381، ج 1، صص 145 ـ ,152  

ايلخانان، انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1370، ص ,555   عصر 2.  رک: مرتضوي، منوچهر: مسائل
3.  همان، ص دوازده مقدمه.  

ايلخانان،  عصر در دورة مغول و تيموري، رک: مسائل شاهنامه 4.  براي آگاهي بيشتر و کاملتر دربارة پيروان
صص 547 ـ 625 .  

ايلخانان، ص ,549   عصر مسائل .5
6. دکتر مرتضوي در جايي ديگر بر اين باورند که: «تقليدهاي مستقيم متعددي که در دورة مغول و تيموري تا 
و فتحعليخان صبا در دورة قاجار به عمل آمده، بدون استثنا محکوم به عـدم توفيـق بـوده اسـت». رک: فردوسـي

شاهنامه، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ دوم،  1372، ص ,78  
براون بوده است و هر جا مطلبي دربارة  ادبيات تاريخ 7. يگانه منبع آگاهي از اين منظومه تا پيش از چاپ آن،
ايران، انتشـارات در ادبيات آن آمده از اين مأخذ و يا منابع مبتني بر آن است. براي نمونه رک: صفا، ذبيحاهللا: تاريخ
ايلخانان، صص 558 و 559 ، اين نکتـه عصر مسائل فردوسي، چاپ يازدهم، 1373، ج 3 (بخش اول)، ص 326؛ 
نامي از اين منظومه نيامده است، شـايد بـه ايـن دليـل کـه در ايران در حماسهسرايي را هم بايد افزود که در کتاب

ايـران،  در سـرايي حماسـه: زمان تأليف کتاب تنها دو جلد از کار براون در اختيار مرحوم دکتر صفا بـوده اسـت. رک
فهرست مأخذ، ص يز.  

8.  دربارة ويژگيهاي نسخه ويراستار در مقدمه (ص 8) چند نکته را به کوتاهي متذکر شدهاند.  
شاهنامه:   9.  بسنجيد با اين بيتهاي

فروزندة ماه و ناهيد و مهر   سپهــر خداوند کيـوان و گــردان
نگارندة برشده گوهر است   است ز نام و نشان و گمان برتــر
ستود آفريننده را کي توان   زبان و … بدين آلت رأي و جان

(خالقي، 3/3/1، 4 و 11)  
درست اين سخن گفت پيغمبر است   است در که من شارستانم عليّم

(خالقي،  96/10/1)  
بدان تا توانايي آمد پديد   آفريد 10.  که يزدان ز ناچيز چيز

(خالقي،  35/5/1)  
گرفتند هر يک سزاوار جاي   ابر ده و دو هفت شد کدخداي

(خالقي،  44/6/1)  
11.  براي اين بحث که: «حماسههاي تاريخي از نوع حماسههاي مصنوعياند». رک: کزازي، ميرجاللالـدين:

ايران، ج 1، ص 33  حماسي ادبيات قلمرو ـ 194؛  اسطوره، نشر مرکز، چاپ دوم،  1376، صص 192 حماسه، رويا،
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ـ 12؛  شـفيعيکـدکني، 7 ايـران، صـص در و دربارة خصوصيات يک حماسة طبيعي و کامل، رک: حماسهسـرايي
فارسي، شماره 32، بهار 1372، ص ,9   ادب آموزش رشد محمدرضا: «انواع ادبي»،

گزيـده، رک: ريـاحي، محمـدامين: تـاريخ 12.  براي ديدن اين افسـانه از زنـدگي فردوسـي در شـعر عطـار و
فردوسيشناسي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  1372، ص 259 ـ 263 ـ 314.   سرچشمههاي

13.  اين بيت، از داستان رستم و اسفنديار است، رک: خالقي،  338/5/,559  
شاهنامه، 2 بار در هزار و چند بيت دقيقي به کار رفته است.   14.  اين واژه در

15.  براي نمونه:  
چو گوهر کنندش نهان زير خاک   پاک به زنداورش خون بريزند

  (2836/131)
به زودي از اين تيره رايان روان   برآور به زنداور خونافشان

  (4411/197)
شاهنامه:   16. بسنجيد با وصف تهمينه در

تو گفتي که بهره ندارد ز خاک   پاک روانش خرد بود و تن جان
(خالقي،  58/122/2)  

17. مشابه اين صحنه دربارة اسفنديار:  
زخاک سياه اندر آمد به زين   نهاد آن بن نيزه را بر زمين

(خالقي،  1020/277/5)  
، انتشـارات اسـاطير،  1377، ج 1،  يشـتها: 18.  براي داستان چگونگي نبرد مهر و گاو، رک: پورداوود، ابـراهيم
انتشـارات بهجـت،  1371، ص 181 و دربـارة گـزارش مهر (ميترائيسـم)، صص 416 و 417 ؛  رضي، هاشم: آيين
ميتـرا، ترجمـة بـزرگ آيـين مـارتن، ورمارزن، نمادين اين نقش، براي نمونه ر.ک: يشتها، همان، ج 1، ص 417،

ـ  ـ 88 ،  216 مهر (ميترائيسم)، همان، صص 181 آيين ـ 103؛  نادرزاد، نشر چشمه، چاپ دوم،  1375، صص 98
اسالم، انتشارات دانشگاه تبريز،  1376، صص 160 ـ 164.   از پيش ايراني 229؛  باقري، مهري: دينهاي

باستان، شمارة دوم، پاييز 1380، ص ,42   ايران نامة 19.  ر ک: خطيبي، ابوالفضل: «دنياي پر رمز و راز مهر»،
ايران، انتشارات فکـر روز، چـاپ فرهنگ در چند جستاري 20.  ورزش باستاني ايران و ريشههاي تاريخي آن،

دوم،  1374، ص ,165  
عطار، به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي، انتشـارات علمـي و فرهنگـي، چـاپ هشـتم،  1374، ص  ديوان  .21

  836,
22.  «مهر» در معني واژگاني و مفهوم، در اصل با «خورشيد» يکي نيست و: «بيشتر پژوهنـدگان پذيرفتـهانـد
بيـان اسـطوره،: که يکي دانستن (ميتره) با (خورشيد) در نتيجة تحول بعدي است»، رک: اسـماعيلپـور، ابوالقاسـم

يشتها، ج 1، صص 405 ـ ,406   نمادين، انتشارات سروش،  1377، صص 126 ـ 129؛ 
23.  توجه داشته باشيد که تلميح را به صورت مشبّه به مرکب براي تصوير غلبة پهلوان (بسان مهر) بر حريف 

به خاک افتاده (مانند گاو) به کار برده است.  
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روم، ترجمـة دکتـر و يونـان اساطير 24.  دربارة «آشيل» و اين روايت از زندگي او، رک: گريمال، پير: فرهنگ
يونان، ترجمـة احمد بهمنش، انتشارات اميرکبير، چاپ سوم،  1367، ج 1، صص 12 ـ 13؛ پين سنت، جان: اساطير

باجالن فرخي، انتشارات اساطير،  1380، ص ,209  
«آشـيل» در  391) در برابـر تنهـا کـاربرد نـام 25.  گفتني است که ويراستار گرامـي در فهرسـت اعـالم (ص

منظومه، عالمت (؟) را گذاشتهاند.  
26.  اساساً در ادب پارسي تلميحات يوناني در مقايسه با اشارات ايراني و اسـالمي، بسـيار انـدک و بـه نوشـتة
تلميحات، انتشارات فردوس، چاپ ششـم،  1378 ، ص 9) بيشـتر مربـوط بـه دانشـمندان و دکتر شميسا (فرهنگ

مانند: بليناس و هرمس است.  
27.  دربارة بازتاب اساطير اقوام ديگر به ويژه يونان در شعر وي گفتهاند: «شـاملو در انطبـاق اسـاطير جاودانـة
يونان با جامعة اکنوني خويش ميکوشد که به دليل درک درست مفاهيم و درونماية آنان، در پرداخـت شـعري ايـن

فارسي، نشر گستره، 1370،  ص ,31   معاصر شعر در اساطيري بينش موفق گردد». رک: رشيديان، بهزاد: بينش
معاصر، نشر ميترا ، 1374، صص 129 و ,130   شعر تلميحات 28.  رک: محمدي، محمدحسين: فرهنگ

ايرج، به خواستاري و اشراف: محمدتقي دانش پژوه ـ دکتر عباس زرياب خويي، به کوشـش 29.  رک: ارجنامة
محسن باقرزاده، انتشارات توس،  1377، ج 1، صص 44 و ,45  

«اسـپ» و  30.  در اين باره رک: خالقي مطلق، جالل: «بازماندههاي پراکندة يک عقيدة کهن ايرانـي دربـارة
تحقيقـات کنگـرة ششـمين سخنرانيهـاي مجموعه گوشهاي از روايات کهن ملي راجع به «رخش» در شاهنامه»،

ايراني، انتشارات دانشگاه آذر آبادگان،  1357، ج 2، صص 140 ـ ,149  
يشتها، همان، ج 1، ص ,449    .31

قابوسنامه، به اهتمام و تصحيح دکتر غالمحسين يوسفي، انتشـارات علمـي و فرهنگـي ، چـاپ هشـتم،    .32
1375، صص 123 و ,124  

دامغاني، به کوشش دکتر محمد دبيرسياقي، انتشارات زوار، چاپ دوم،  1375، ص ,147   منوچهري ديوان  .33
3ــ گويـا نخسـتين بـار 1368، ص 53، بيـت شرفنامه، تصحيح دکتر بهروز ثروتيان، انتشـارات تـوس، 34ـ

شادروان استاد سعيد نفيسي (لبابااللباب، ص 767) به اين نکته اشاره کردهاند: «چيزي که شگفت است، اين است 
نظامي است که حمداهللا مستوفي با ديگري در آن دست بـردهانـد». ر  شرفنامة که اين بيت از فردوسي نيست و از
شاهنامهشناسي، انتشارات بنيـاد شـاهنامه،  1357، ص 151.  ک: متيني، جالل: «فردوسي در هالهاي از افسانهها»،
خواجه رشيدالدين فضلاهللا همـداني بـه الحقايق لطايف جويني و جهانگشاي اما آقاي مسعود تاکي به دليل استناد

 ،  (« فردوسـي شـاهنامه ميدانند. رک: «هر چه هستي (ذيلـي بـر بيتـي از شاهنامه اين بيت با نام فردوسي، آن را از
فارسي، شمارة 54، بهار 1379، صص 50 ـ ,51   ادب و زبان آموزش

741 و 796)، ليـدن ( 840)، پـاريس 35.  از جمله نسخههاي : توپقاپوسراي، لنينگراد، قـاهره (هـر دو نسـخه
(844)، برلين (894) و…  

نظامي هم آمده است:   اسکندرنامة 36.  شبيه اين بيتها در
ستـد جان از آن آبنوسي درخت   لخت به يک زخم آن گرز پوالد
ز سر تا قدم خرد درهم شکست   دست و سر و گردن و سينه و پا

ص 212/148 و 213)   رفنامه، ش(
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(دفتر سوم، بيت 469 براساس تصحيح نيکلسون) ميگويد:   مثنوي 37.  مولوي در
عاقالن گردند جمله کور و کر   سر چرخ چون قضا بيرون کند از

سيرهم) ترجمة محمد فضائلي، نشر نقره،  1368، ص ,13   و الفرس ملکوک اخبار غرر( ثعالبي تاريخ  .38
(طومار جامع نقاالن)، تصحيح و توضيح، مهران افشاري و مهدي مـدائني، پژوهشـگاه لشکر 39.  ر ک: هفت

علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  1377، ص 11 و ,15  
يزدي، به اهتمام: حسين مکيّ، انتشارات اميرکبير، چاپ نهم،  1369، ص 87، 96 و 197.   فرخي ديوان  .40


