
دین فردوسی
وکیلیشرویندکتر

اسالمیبزرگالمعارفدایرهمرکز-اسالمیآزاددانشگاهشاھنامھ،سرایشیھزارهھمایشدرشدهارائھ
مقدمھ

سالیھزارکھامروزتارساند،انجامبھراایرانیانباستانیتاریخدرآوردننظمبھسترِگکارطوسیفردوسیکھھنگامآناز
رافضیرااوشاعر،خودعصِردر. استبودهادبیمحافلنقلفردوسیخوِددیِنوآیینازبحثھموارهست،اشدهسپری

درودانستند-میدینیسستسنیرااومذھبسنیسلجوقیاِنعصردرآن،ازبعد. شدروبروخودشانکاِرباگویاکھدانستند-می
ترکھنسالآیینکھاروپاییمستشرقانونلدکھجدید،دوراندرآنکھتاساختندعیاریتمامامامی١٢شیعۀاوازصفویانعصر

.دانستندزرتشتیراویستودند،-میاسالمازبیشرازرتشتی
ھویتواندیشھبرویردپایوژرفچنانایرانیفرھنگوزبانبرفردوسیتاثیرآنکھاستروشنکھآنچھنھایت،در

ازوخودنیایرافردوسیاند-شدهناگزیرمستقرفکریھاینظامتمامکھاستبودهبرجستھوپایدارندانچزمینایرانمردمان
کھھاییگرانیگاهتاسیسعرصھ،ایندرچراکھمعنا؛قلمرودرفردوسیشوکتوقدرتازایست-نشانھخوداینوبدانندخویش
.ھاست-پیروزیبرترینکنند،تعریفآنبھبناراخودوبیاویزندبدانراخویشتنآیندگان

وبود،ویبودِننامسلمانکمدستیافردوسیبودِنزرتشتیمورددر] ١[نلدکھبرداشتی-مطالعھنوشتار،ایننگاشتنی-بھانھ
.ودندبکشیدهپیشبودنش-اسماعیلییازیدیو-مسلمانازدفاعدر] ٣[خوییزریابو] ٢[طباطباییمحیطکھپاسخی

موجودآرایدربحث
نقدمحکازپایھچھتاھایشانسخنواند-گفتھچھموردایندرمورخانببینیمبایدابتدافردوسی،دینسنجیدِنبھآغازبرای

آید؟-میبیرونسربلند
سفرماجرایکھھنگامآندراست؛دادهدستبھاش-چھارمقالھدرسمرقندیعروضینظامیرافردوسیبابدرتذکرهنخستین
ازوزادگاھششھردررافردوسیحکیمی-دربارهخویشاطالعاتکھدھد-مینشانوکند-میبازگوراطوسبھخویش
منبعاینازدانیم،-میفردوسیمرگوزندگیی-دربارهماامروزهکھداستانیتمامتقریبا. استبرگرفتھاولدستمنابعی
از. استنگاشتھ) میالدی١١١۶وقمریھجری۵١٠بابرابر(خورشیدیھجری۴٩۵درراکتابایننظامی. استبرآمده

نظامیبنابرایندرگذشتھ،ق.ه۴١۶دردیگریروایتبھو. ق.ه۴١١سالدرسمرقندیدولتشاهروایتبھفردوسیکھآنجا
فردوسیدوستپدرانشانوھمسایھمادرانشانکھکسانیازوکردهدیدنزادگاھشازشاعرمرگازپسسال٩۵حدود
.استآوردهدستبھاطالعاتاش-دربارهاند،-بوده

نمودغزنویمحمودسلطانپیشکِشوبردغرنھبھراآنشاھنامھرساندنپایانبھازپسفردوسی،]۴[نظامیگزارشمبنایبر
ھایستایشازدانست،-میتورانینژادبھمتعلقایرانی،اساطیریمبنابرراخودکھمحموداماکند،دریافتگرانای-صلھتا

بھدانستند-میرافضیرافردوسیکھدرباریانشھای-بدگوییتاثیرزیرخصوصبھونیامدخوششایرانیپھلوانانازفردوسی
وبخشیدآبجوفروشیوحمامیبھراپولاینھمفردوسیودادسیمبپردازد،بودقرارکھزریجایبھونکردمرحمتیاو

رااوترتیباینبھوبودندبردهمحمودبرایراشدنشخشمگینواوبخششوبذلخبرکھحالیدر. کردترکراغزنھ
رامشھورشبیِت١٠٠وشدسرگردانگوناگونشھرھایدرشکستھدلفردوسینتیجھدر. بودندساختھغزنویدربارمغضوب

ساسانیعصرزادگاننجیبنوادگانازکھبرد،پناهشروینپسرشھریاراسپھبددرباربھآنگاه. سرودغزنویمحمودھجودر
.داشتخودبرایحکومتیطبرستاندروبود

بھو] ۵[بازشستوخریدراابیاتایندرھمھزار١٠٠بھبود،نگراندلشاعربرایھجونامھاینانتشارعواقبازکھاسپھبد
ھایسالامابازگردد،طوسخویشزادگاهبھمدتیازپستوانستفردوسیکھطوریبھ. برگرداندشاعرازراخطرترتیباین
آیدمنکامبھجزاگر«بیِتشنیدنباکھمحمودھنگامایندر. درگذشتھمانجادروآوردسربھتنگدستیباراعمرشآخر

امافرستاد،طوسبھشاعربرایدینارھزار۶٠بود،شدهپشیمانخویشی-کردهاز،»افراسیابومیدانوگرزومن/ جواب
بیرونمقابلشی-دروازهازرافردوسیجسد-کنندهتشییعگروهکھشدواردطوسی-دروازهازھنگامیھاپولحاملکاروان

ازیکیدخالتبابود،متھمرفضوکفربھکھآنجاازداشت،خویششھردرفردوسیکھزیادیاحتراموجودبا]. ۶[بردندمی
بھخویشباغدررااوترتیباینبھوآوردندعملبھممانعتمسلمانانگورستاندراوتدفینازطوس،شھردینیرھبران

.[٧[سپردندخاک
کھروایتیوامینظاثرازاست،دستدرفردوسیی-دربارهکھدیگریھایروایتتمامبندی-استخواناست،آشکارکھچنان
بوده،فاصلھشاعرمرگواوبینکھاندکیزمانبھتوجھباداشتھ،عرضھنظامیکھروایتی. استشدهگرفتھوامشدنقل

برگوشاخبعدھاکھ-یافتھراهآندرچندیداستانیواساطیریعناصراین،وجودبا. نماید-میواقعیتبھنسخھتریننزدیک
قرارتاکیدموردبعدبھعروضینظامیزمانازوداشتھوجودفردوسیی-زندگینامھدرکھنکتھچنداینامروز.اند-یافتھھم

.نماید-مینادرستگرفتھ،



: دلیلدوبھ. استنسرودهاوازصلھدریافتبرایوغزنویمحمودفراخوانبھبناراشاھنامھفردوسیکھدانیم-میآنکھنخست
کھ-ھمرافارسیودانست-میعربیکمیتنھاوبودترکیاش-مادریزبانکھبودای-زاده-ترکغزنویدمحموآنکھنخست
وسنگینھایروایتی-شیفتھچندانبنابراین. استگفتھ-نمیسخنآنبھعادیحالتدروفھمیده-میتنھا-بودهدرباریانشزبان

اسالمازپیششاھانھایروایتبھاستبعیدوبودهھممتعصبیسنیسلمانماین،ازگذشتھ. استنبودهزبانایندرحماسی
فردوسیآنکھدلیلدومین. استشدهاشارهویھای-صفتاینبھنیزھاتاریخوھا-تذکرهدرچنانکھ. باشدبودهمند-عالقھ

سالیازدھمینتازهمحمودسلطانکھدبوزمانیاینوبردپایانبھخورشیدی٣٨٩سالاسفندماه٢۵درراشاھنامھسرودن
ی-عمدهبخشترتیباینبھوبودکردهشروعپیشسال٣۵ازراشاھنامھسرودنفردوسی. کرد-میسپریراخودسلطنت
خاطربھکھاستناممکنبنابراین. بودگذراندهسامانیانحکومتدوراندر-راسال٣۵ازسال٢۴یعنی-آنسرودندوران

.باشدزدهکاراینانجامبھدستنماید،میبعیدوجودشاصوالکھمحمودسلطانفراخوان
درمحمودباویی-مکالمھوغزنویانتوسطشدنشتعقیبمحمود،سلطانبافردوسیکشمکشداستانکھدانیم-میآنکھدوم

جعلی،]٨[داند-میبرترمحمودسپاھیانامتمازرارستمفردوسیآنجریاندروکردهروایتشسیستانتاریخکھغزنھدربار
بود،دادهمعناایشانزندگیبھکھمردیی-زندگینامھاطرافدرعادیمردمکھھستندعوامانھھاییداستانواقعدرھااین. است
نباشد،فردوسیودخکاِروباشدشدهسرودهبعدھاغزنویمحمودی-دربارهموجودی-ھجونامھکھنماید-میچنین. اند-تنیده

استبدیھیضمندر. بودشدهمحووفروشستھشھریاراسپھبددرخواستبھھجونامھاصلکھداردتصریحھمنظامیچنانکھ
باآنجادروبازگرددطوسبھتوانست-نمیدیگرسرود،-میپدرشومادرومحمودھجودرغراچنینشعریفردوسیاگرکھ

از. استبودهچنینامرواقعصورتکھاستآننشانگرشھرایندرفردوسیی-مقبرهوجودورسدبخودعمرپایانبھآرامش
کھاست،بودهایرانیشاعریبھترکشاھیتوجھی-بینوعازغزنھدرباروفردوسیدرگیریکھاستبدیھیتقریبارو،این
یاباشد،دادهقرارتعقیبتحترافردوسیمحمودیاباشند،اشتھدای-مکالمھھمبادوایناینکھ. استشدهمنتھیشاعررنجشبھ

تارادرازراھیخودعمرپایاندردلیلھمینبھفردوسیاینکھھمچنینوباشدنوشتھاوضدبرتندچنینای-ھجونامھفردوسی
سفرمنکراصوالکھشدآواز-ھمبھارمھردادبابایدگمانمبھواقعدر. واقعیتتااستشبیھافسانھبھبیشترباشد،پیمودهبغداد

.استغزنھبھفردوسی
ازعنصرینقد،بدوننبایدونداردوجودچندانیقطعیتفردوسیبھمربوطروایتھایدرگذشت،کھآنچھبھتوجھبا

اساسبرتنھانھوشودمیتکرارجاھمھدرکھاستعنصریاوبددینیماجرایوجود،اینبا. پذیرفتراویی-زندگینامھ
داوریموردایندرتوان-مینیز-شاھنامھخودیعنی–موردایندرماغاییمنبِعبھارجاعباکھھا،-تذکرهوتاریخیمنابع
:بپردازیمفردوسیدینبھمربوطتھایروایبھنخستنیستبدموضوع،ایندقیقتربررسیبرای. کرد

بھزمانآندرکھبودنامیاینو] ٩[دانست-میمشھوربودنرافضیبھرافردوسیگفتیم،کھچنانسمرقندی،عروضینظامی
خاطربھرادیلمییمجدالدولھ) ھجری۴٠٧(ریفتحازپسمحمودسلطانگویندمی. شد-میاطالقزیدیھیااسماعیلیھ

وملحدانکتابھایسوزاندنوفیلسوفانکشتاربھشھرایندرکھبودزمانیھماناینو،]١٠[کردسرزنششاھنامھبھاشھعالق
.بوددادهفرمانرافضیان
کھنامد،-میشاعیشاعریرااوبرده،فردوسیی-دربارهنوشتنبھدستنظامیازپسمدتیکھرازیقزوینیعبدالجلیل
۵۵۶ینوشتھ(النقضکتابدرقزوینی. استبودهزیدیھیااسماعیلیھبرایمشھورلقبھنگامآندربازکھستاشیعھمنظورش

گرایشوزمانایندراوشھرتبھامااست،نادرستکھ،]١١[دانستھزبانپارسییشیعھشاعرترینقدیمیرافردوسی) ق.ه
.دارداشارهاشدینی

و،]١٢[داند-میکافررافردوسیشد،-میمسلمانانگورستاندراوتدفینمانعکھشیخیزبانازودخی-نامھاالھیدرعطار،
:کھگوید-میچنین
گفتکسیچونگبرانمدحدرھمھگفتبسیفردوسیکھاوگفتچنین

مردخبربیآمدمردنوقتچوبردسربھعمریگبرکانمدحبھ
نیسترواشاعرچنینبرنمازمنیستریابرگاینکاردرمرا
وگبریبادیگرسویازوگریشیعھباسوییازکھبودیافتھشھرتیتدریجبھعطارزمانتافردوسیترتیباینبھ

. بودخوردهپیوندگری-زرتشتی
شدِنمغضوبروندی-دربارهبیتدویستدررامنظومداستانیھندپارسیانازانوشیروانموبدھجری،یازدھمقرندر

خودبودِنزرتشتیبرآندرکھآنبیدانست،موضوعایندلیلرازرتشتیانبامحموددرباریانیدشمنوسرودفردوسی
بردالسندیھمچونوافتاداروپاییشناسانشرقدستبھبعدھاکھبودمتنیھماناینوباشد،داشتھای-پافشاریفردوسی
.شدتلقیفردوسیبودِنزرتشتی

:یابیم-میدستبندی-جمعاینبھکنیم،ترکیبمھباراشواھداینتماماگر
.استساختھاومتوجھرابددینیتھمتابتداھمانازکردهغیرمسلمانشاھانوپھلوانانازفردوسیکھستایشی) الف
.استشدهمشکلدچارغزنویدرباربادلیلھمینبھوبودهمتھمبودنرافضیبھفردوسی) ب



یازرتشتیپادشاھانیھنگامآندرکھرفتطبرستانبھمالیپشتیبانیامیدبھاحتماالغزنھ،ازوردگیسرخازپسفردوسی) پ
تمدنموجبرابردرساسانیفرھنگدژواپسینوکردند-میحکومتآنبرپادوسبانیانواسپھبدانمانندشدهمسلمانتازه

.دندکرحمایتشوداشتندگرامیرااوشاھاناین. بوداسالمی
.کردندجلوگیریمسلمانانگورستاندرشدنشدفنازفردوسیمرگازپسطوسمتعصبان) ت

بحثتاریخیبستر
ھدفبھوشد-میپدیدارموردشدرھا-بدگوییوتھمتھااینکھای-زمینھوزیست،-میآندرفردوسیکھشرایطیفھمبرای

٣١۴درفردوسی. بیندازیمبود،فردوسیزادگاهکھبزرگخراسانِنزماآنفرھنگیبافتبھسریعنگاھیبایدنشست،-می
زمینکھداشت،تعلقدھقانانی-طبقھبھاش-خانواده. شدزادهطوسدرطابرانی-قریھدر) م.٩٣۵و. ق. ه٣٢٣(خورشیدی

عملمولدمتوسطی-بقھطنوعیھمچونساسانیدوراندردھقانانی-طبقھ. بودندمنطقھآندردار-ریشھومرفھداران
ھمچناننیزفردوسیازپسدیرزمانیتاطبقھاین. بودآمدهپدیددادگرانوشیروانھای-برنامھوسیاستھادنبالبھوکرد،-می

درمردمیاعتراضیآیینھایگیریشکلدرساسانیدھقانانی-طبقھنقش. شد-میمحسوبباستانایرانفرھنگیمیراثنگھبان
مھموجذاببسیارموضوعیفتوت،وتصوفگیریشکلدرساسانیاسوارانی-طبقھبقایاینقشھمچونعرب،خلفایبرابر
نمایندگیبرعالوهدھقانانکھکنم-میاشارهنکتھاینبھاینجادرتنھاپس. شودگذاشتھوادیگرزمانیبھگشودنشبایدکھاست
.بودندنیزکھنایرانیمراسمومناسکوسننحامالنساسانی،عصرراِنایاجتماعیواقتصادیی-طبقھترین-نخوردهدست
دودماننخستینطاھریانازپسوراندند-میفرمانبزرگخراسانبرسامانیشاھانکھدادرخزمانیدرفردوسیزایش
حامیرساندند،-میساسانیصرعاشرافوبزرگانبھراخودنسبسامانیشاھان. بودندکردهتاسیسمنطقھایندرراایرانی

زندگیزماندر. کردندتسھیلوتسریعرادریفارسیزبانتکاملوپیدایشکھبودندگرانیگاھیوبودند،پارسیادبوشعر
برایکھبودنددیلمیانآنھاازیکی. کشیدندبرسرپرورفرھنگوخوشنامدودماناینبرابردردیگرنیرویدوفردوسی
کھبودندغزنویاندیگری. کردنداحیااسالمازپسراشاھنشاهلقببارنخستینبرایوشدندبغدادگشودنبھموفقاربنخستین

محمود. داشتندخودفرمانزیرراسغدباستانیقلمروویافت-میتشکیلفرمانشانزیرجنگجویانوترکزادگانغالماز
.نمودرخفردوسیدرازعمرآخری-دھھدودرآمدنشبروبودودمانداینازراستینشاهنخستینواقعدرغزنوی

درزرتشتیدقیقیکھچنان. ساختند-مینمودارخودازراایرانیانمیاندرمرسومدینیرواداریھمانسامانیانمیان،ایندر
فارسیزبانبھرسمیشعرظھورکھاندنمناگفتھ. داشتقربوارجمسلمانمتکلمانومشاییفیلسوفانی-اندازهبھدربارشان

مناسکبھسامانیان. بودشدهممکنشاھانھمیندرباردر-یافترسمیترودکیباوشدشروعبلخیشھیدباکھحرکتی–دری
خلفایعتابظاھردروجوداینبا. کردند-میترویجراایرانیباستانیدانشھایوزبانوداشتنددلبستگیایرانیکھنآیینھایو

ونوحناممثالکھچنان. استنکتھھمیننشانگرنیزایشاننامھای. بودندپذیرفتھرا-سنیاسالمیعنی-ایشاندینوبودندعباسی
.خورد-میچشمبھفراواندودماناینشاھانمیاندر-بودرایجعباسیخاندانمیاندرکھ–منصور

شرقبربویھآلوسامان-آلایرانینیرویدوکھموقعیتییعنی. کردآغازراشاھنامھسرودنھواییوحالچنیندرفردوسی
نمایشبھراتازیفرھنگوخلیفھبرابردرمقاومتازافراطیومتعادلشکلیوبودندشدهحاکمزمینایرانغربو

دقیقیورودکیمانندکھبودیآورانزبانوسرایندگانطوالنِیی-زنجیرهازای-حلقھمعنا،ایندرفردوسی. گذاشتند-می
ادبوفرھنگانتقالوگرداندند،-میبردریفارسیبھرا-زریرانیادگاروشیرینوخسرومانند–ایرانیباستانیروایتھای

راارکھمینمشابھکھبودندمقفعابنمانندبزرگیاندیشمندانی-دنبالھخودنیزایشان. بودندگرفتھعھدهبررادریبھپھلوی
.بودندرساندهانجامبھعربیزبانخوِدی-عرصھدربود،کمتربسیارزبانیونژادیتساھلکھامویعصرابتدایدر
یعنی. بودندشدهرومیانومقدونیانآنازپیشکھشونددچارسرنوشتیھمانبھھماعرابکھنمود-میچنینشرایط،ایندر
رادیرپاناھمگوِنی-شبکھاینخویشتمدنیدستاوردھایباوشوندھضمایرانیجوشانفرھنگی-زمینھدرنسلسھدوازپس

ونژادیعنصربھنیرو،این. کردپیشگیریآشناالگویاینازھ،صحنبھدیگرینیرویورودوجود،اینبا. سازندتر-غنی
.بودندغزنویانآننمایندگاننخستینوشد-میمربوطترکیزبانی

پسرسید،محمودمستقِلحکومتبھنوبتوقتیاما. کشیدندبرسرسامانیانازنظامیای-زیرشاخھھمچونواقعدرغزنویان،
افراطیگری-سنیازھواداریوخلیفھباشدنمتحدرادیلمیانمانندپنجھقویدشمنانیبارویاروییی-چارهکوتاه،درنگیاز

ترتیباینبھ. کردندپیرویآنازنیزتاختندایرانبھویازپسکھترکیقبایلونھادبنیانمحمودکھبودسیاستیاین. دانست
-مغولنژادازترکیبیای-شاخھبھوگفتند-میسخنترکیزبانبھآمدند،میمرکزیآسیاییبیابانھاازکھترکیدودمانھای

ترتیب،اینبھ. شوندمتحدانقراضحالدرعباسِیخلفایباتوانستندسنی،مذھبازافراطیھواداریاینباداشتند،تعلقسکا
دینیعنصروترکینظامیعنصرمیانکھاتحادیتوسطشت،دانظامیکمترودیوانساالرانھبیشترماھیتیکھایرانیعنصر
.شدسرکوببود،آمدهپدیدتازی

بھ–غزنھحاکماندرباریودیوانیزبانکھبالیدوکردرشدشرایطیدراو. بودفرآینداینشروعی-نقطھغزنویمحمود
درمحمودوجود،اینبا. داشترواجآندرایرانیھویتوتاریخبھتوجھوبودفارسیشان،-سامانیپیشیناربابانازتبعیت
) ق.ه٣٨٧شعبان(خورشیدی٣٧۶شھریوردرسبکتگیناوپدر. کردآغازایرانیای-زمینھدرراخودحکومتکارابتدای



وارثترتیبنایبھوبودکردهفتحراخراسانبعدسالدوتامحمود. گذاشتجابھپسرشبرایراغزنھحکومتودرگذشت
تاریخشدرراوینامبلعمیکھداشتناماسفراینیاحمدبنفضلابوالعباساووزیرھنگامایندر. بودشدهسامانیانقلمرو

ابیاتشاھنامھدرفردوسی. بوددلبستھایرانیفرھنگوادببھوبودخراسانیمردیاحمدبنفضلاین. استکردهجاویدان
ویژهبھ. گذارد-نمیباقیتردیدیبودنشانصمیمانھدرکھاستشکلیبھابیاتاینمحتوایوشمارورد،داویمدحدرزیادی

.بودشدهکشیدهبروزارتبھبدخواھشدشمنوشدهعزلاوشاھنامھ،ی-ارائھزماندرکھ
فردوسیکھزمانیھماندرتقریبایعنی) ق.ه۴٠١(خورشیدی٣٨٩درمحمودکھبودآناحمدبنفضلعزلماجرای
ایرانی،عنصربامخالفتجریاندرتاکوشیدودادتغییرراخودسیاستکرد،-میپیشکشویدرباربھرااش-شاھنامھ

پسرااووکردخلعرااحمدبنفضلھنگامایندراو. آورددستبھزمینایرانبرترکانحکومتبرایراخلیفھمشروعیت
کودتاییترتیباینبھ. شدکشتھتصفیھاینجریاندرنیزداشتنامسبکتگینبننصرامیرکھویسپھساالر. بکشتسالدواز
نخبگانبھراخودجایورفتندمیانازسابقگرای-ایرانینیروھایآنجریاندرکھپذیرفتانجامشاهدستبھغزنھدرباردر

.دادندای-تازه
طوسحکیمکھرسیم-مینتیجھاینبھکنیم،بازبینیفردوسیعصردررافرھنگیوسیاسینیروھایآرایشاگرترتیباینبھ
حرکتازعضویاست،آفریدهکھمعناییبھمحتواییدلبستگیھموکرداری-شیوهھموجغرافیاییموقعیتنظرازھم

باداشتتازهھنگامآندرکھاستحرکتیھماناین. استشده-میمحسوبعربحاکمانبرسیطرهبرایایرانیانفرھنگی
دادهرخکھشدتیھربامحمود،بافردوسیدرگیریماجرایوشد،-میانحطاطدستخوشصحنھبھترکانی-تازهنیرویورود
.استبودهفرھنگیضتعاراینازنمادیباشد،

متنیدرونشواھد
یعنیوی،ذھنیی-آفریدهبزرگترینبھنھایتدربایدکنیم،داوریفردوسیمورددردرستیبھبخواھیماگروجود،اینبا

طباطبایییطمحمانندکسانیآرایمقابلدرشاھنامھمورددرمندیدگاهکھکنماشارهنکتھاینبھبایدپیشاپیش. بازگردیمشاھنامھ
درمتوِنتنھاکاملامانتیباونکردهای-اشارهھیچخویشعقایدبھشاھنامھسرودنھنگامفردوسیمعتقدندکھگیرند-میقرار

وبودهوفاداربسیارخودمنابعبھفردوسیکھنداردوجودتردیدینکتھایندرالبتھ. استکشیدهنظمی-رشتھبھراخوددسترس
نادیدهاماکرده،منتقلشاھنامھابیاتبھعینارااش-استفادهموردمتوندرموجودواژگاِنولحنحتیمواردزابسیاریدر

خواھدباربھرانادرستقضاوتیھستند،فردوسیخودی-آفریدهقطعاکھشاھنامھ،ماجراھایوھا-دادهازبزرگیحجمانگاشتن
تازی،پھلوی،تاریخھایچارچوبدرومانده،-میوفادارخوددسترسدرمتونبھماجراھاروایتدرظاھربھفردوسی. آورد

اینازجاھاازبسیاریدراما. استسروده-میراخودمتنشنیده-میکھای-شفاھیروایتھاییاداشتھ،اختیاردرکھای-دریو
ازمتفاوتی-نسخھدوکلدرشاھنامھی-دهعمبخشدریا. کندحلرامتفاوتمتونمیانتعارضتازدهبیرونچارچوبھا

آمیختھھمدرسیستانی–پھلوانیھای-حماسھبارادارندساسانیوزرتشتیخاستگاھیواصلکھراکیانی-دینیھای-حماسھ
بھ-رستمیعنی–شاھنامھشخصیتبزرگترین. داشتسکاییخاستگاھیوشدتدویناشکانیانزماندردومیاینکھاست
کھسکاییپھلوانآنی-سادهتصویرباکامالکھشدهنمودهآرمانیابرانسانیھمچونواوستمخلوقفردوسیخودیِحتصر

نبایدرااش-استفادهموردمتوِنبھفردوسیعلمیوفاداریمنگمانبھرو،ایناز. استمتفاوتبود،فردوسیی-اولیھالگوی
نھایتدرمنشی،ھرکھچرا. دانستشاھنامھدراش-شخصیویژگیھایانعکاسایوی،خالقیتانگاشتننادیدهی-دستمایھ
.کند-میحملخودبررااش-آفرینندهازردپایی

آنازای-عمدهبخشھایھرچندشنید،فردوسیھمشھریانازطوسدرنسلدوازپسنظامیکھای-یافتھسامانوپختھداستان
جاویدانراکردبزرگچنینکاریوزیست-میطوساھالیمیاندرکھرامردیسیمایکھاستروایتیباشد،ساختگی

بھفردوسیدلبستگیراستگویی،سرسختی،مانندخصوصیاتیبھاش،-غنیرواییمحتوایازگذشتھداستاناین. استساختھ-می
توان-میشاھنامھخوددرروشنیبھراردپاھایشکھکند-میداللتنفسشکرامتو-بردباریونجابتورستم،ی-اسطوره

ازپرداختھچنینروایتیکوتاھی،اینبھمدتیدرکھچرا. استبودهاثرگذاروبرجستھشخصیتیخودتردید-بیفردوسی. یافت
حمودمسلطانبانبردھنگامریشاهآنیافتنپایانازپسسالچندتنھاکھشدزبانزدچنداناش-شاھنامھوآمد،پدیداش-زندگی

.سرودآناساسبرراخودی-نامھگرشاسپطوسیاسدی-ق.ه۴۵٨در-شاعرشمرگازبعدسالچھلوخواندمیراآن
وکاملای-شالودهوبودمعناداروعزیزمردمانبرایکھمحتواییوبود،آنعظیمحجمشاھنامھ،تاثیرگذاریدالیلازیکی
،فردوسیدینفھمبرایمرجعبھترینمندیدازروایناز.آورد--میفراھمشان-یاجتماعھویتپیکربندیبرایرانقص-بی
.استفردوسیاثر

ردهچنددرمحتوایشان،بھبستھمننظربھبندھااین. کند-میاشارهخوددینیاعتقاداتبھشاھنامھازبسیاربندھاییدرفردوسی
.گیرند-میقرار

.استدینیباورھایبھعامارجاعاتی-رده: نخست
شاھنامھدرداداروایزدخدا،یزدان،مانندواژگانی. استبردهھرهببسیاردارنددینیبارکھواژگانیازشاھنامھدرفردوسی

مواردتمامدروشده،دانستھھممترادفواژگاناین. دھند-میتشکیلرامنسجمیومشابھمعناییداللتواند-شدهتکراربسیار



داشتھباورھست،ھمھا-نیکیی-آفرینندهکھیگانھخداییبھفردوسیکھاستآشکاریعنی. دارندنیکومثبتیگانھ،داللتی
.است

کھکاربردھاییاستھمچنین. استگرفتھکاربھبسیارشدهواردنیزاسالمدرکھرادیناوستاییی-واژهفردوسیضمندر
باالیامدبسوواژگاناینازاستفادهی-شیوهاز. داردآفرینشورستاخیزبھشت،دوزخ،ماننددینیبارباواژگانیبرای

ودارندخاصیترتیبونظمارجاعھااینوجود،اینبا. استداشتھباورشدهیادمفاھیمبھفردوسیکھآید-میبرتکرارشان
اینمعناییباربھفردوسیعمومیجھتگیریحدودیتابتواندشایدکھالگوھایی. استتشخیصقابلمیانشانازالگوھایی

.دھدنشانراواژگان
درارتباطایندرکھای-واژهبیشترین. شوند-میمربوطخداوندبھشوند،واقعبحثموردتوانند-میکھاسامیازردهیننخست

معنانیایشسرودخواندِنوپرستشاوستاییدرکھشدهمشتقیسنی-ریشھازواژهاین. است”یزدان“شود،-میتکرارشاھنامھ
مانندواژگانیپھلویزباندرکھچناناند،-ماندهباقیریشھاینازیزدوجشنمانندژگانیواماامروزفارسیزباندر. دھد-می

درجالبی-نکتھ. استرسیدهارثبھبرایمانیسناویزدانمانندواژگانیھماوستاییازوایم،-داشتھرادیویسنومزدیسن
رفتھ-میکاربھاھورامزدابرایکھاستخاصینامیزدانکھدادنشانتوان-میاوستاتحلیلاساسبرکھاستانناماینمورد
راایزدی-واژهفردوسی. استبودهمتمایز-استیسنی-ریشھھمانازدومیاینکھایزدیابغ،مانند–خدایانعامنامھایواز
گرفتھکاربھبارھفتادبھنزدیکراداداری-واژهوبارپانصدبھنزدیکراخداوندبار،١٧۴راخدای/ خدای-واژهبار،۴٣

تواند-میحضورشکھاهللانامکھآنجالب. استشدهتکرارشاھنامھدربارھزارازبیشتنھاییبھیزدانکھحالیدر. است
.استیقطعتقریبابودنشالحاقیکھبیتیدرشود،-میدیدهشاھنامھاواخردرباریکتنھاباشد،شاعربودنمسلمانازنمادی
ھنگام. ھستندمزداپرستکھاستشدهگرفتھکاربھشخصیتھاییوشاھانباارتباطدربیشترباال،بسامداینبایزدانی-واژه

درواژهاینھرچند. بینیم-میکلمھاینبھزیادیھای-اشارهبابکاناردشیرتاجگذاریوگشتاسپ،سویاززرتشتیدینپذیرش
بھمربوطروایاتشرحبھکھھمدقیقیبھمربوطبخِشدرواژهاین. استشدهگرفتھکاربھھمعامعناییمدرمواردازبسیاری

چنینکھای-واژهدومین. شود-میدیدهبسیارنیزشدهسرودهمزداپرستدقیقِیتوسطویافتھاختصاصزرتشتشدنبرانگیختھ
آنجالب. شود-میگرفتھکاربھاستمزداپرستپھلوانیازسخنکھاردیمودرمعموالھمواژهاین. استخداونددارد،داللتی

ھمانناماینوکند-میاستفادهخداوندنامازخدابھاشارهبرایگوید،-میسخنخودزبانازگویافردوسیکھمواردیدرکھ
ی-مقایسھبرای. شود-میبالغیزدانتکراِرزانیمیبھتنھاالبتھکھدارد،شاھنامھدررابسامدبیشترینیزدانازپسکھاست

:کنیددقت-نمونھاینبھ-واژهدواینکاربردھای
ھوروناھیدوکیوانخداوند
مورخداوندوپیلخداوند
فرھیوپیروزیخداوند
شاھنشھیودیھیمخداوند
رایخداوندوجانخداوند
رھنمایودهنیکیخداوند
دیدهشاھنامھدرکلدرواژهاینتازیھمتاھایکھشرایطیدرخداوند،نشانگرفارسِیواژگاِنازگوناگونیاشکالحضور

تنھارااهللای-واژهونکردهاستفادهشاھنامھجایھیچدرالھوربعربِیواژگانازفردوسی. باشدمعنادارتواند-میشوند،-نمی
:[١٩[بینیممیاسکندرماجراھایشرحدریکبار
گذشتحیوانآبسویلشگرچو

دشتزاکبراهللاآمدخروش
گنجاندهشاھنامھازخویشتصحیحدرتوضیحیھیچبیرااستاکبراهللاعبارتحاویکھبیتاین مطلقخالقیاستاد
جاھمینجزشاھنامھکلدرکھگیرد-میبردراهللاھمراهبھھمرااکبری-واژهبودنش،سستازگذشتھبیتایناما]. ٢٠[است

بخِشکلکھنکنیمفراموشضمندر. استبسیاربیتاینبودنالحاقیامکانروایناز. استنشدهگرفتھکاربھدیگرمورددر
اینی-بقیھباپردازییتشخصوساختارومحتوانظرازونمایند-میناجورای-وصلھشاھنامھبخشھایسایربرابردراسکندر
یبقیھدرکھشدهاشارهقتیبوخضرمانندسامیاساطیربھمربوطکھشخصیتھاییبھبخشایندرمثال. نداردھمخوانیحماسھ

آندر. ھستندناپرداختھوپراکندهھمداستانھاو) …وھند،یمن،مصر،(ماجراھاجغرافیای. نیستآنھابھایاشارهھیچشاھنامھ
نامدیگرھیوالھایوپای،نرمگرازسر،انسانھایازمثالباشد،فردوسییآفریدهاستبعیدکھداردوجودھمعجیبعناصری

. نمایدمیناجورسخترواییھموتاریخینظرازھمکھرودمیکعبھزیارتبھماجراھاییازبعدآندراسکندریاشده،برده
ازآثاریتازگیبھ. دانست-میغیراصیلوافزودهراشاھنامھی-اسکندرنامھی-پارهکلدرربھامھردادھمدلیلھمینبھ

ھمراهبرداشتاینبانیزمنودھندمیگواھیبخشاینبودِنافزودهبرترتیبھمینبھکھ] ٢١[شدهمنتشردیگرپژوھندگان
.ھستم

درکھرادینی-واژهفردوسی. کند-میپیرویمشابھالگوییازنیزاستگرفتھکاربھدیندرموردفردوسیکھواژگانی
شریعتومذھبمانندواژگانیکھحالیدر. استکردهتکرارشاھنامھدربارھزارتانھصدبینبوده،مرسومپھلویواوستایی



راواژهدواینواستانگاشتھنادیدهراکافر/ مومنیعنیاسالمجِممھمتریِنھمچنینفردوسی. شوند-نمیدیدهشاھنامھکلدر
آندرراکافری-کلمھکھاستدقیقیازبیتیشود،-میاشارهجماینبھازکھموردیتنھا. استنگرفتھکاربھھمیکبارحتی

واژگانھمینازنیزدوزخوبھشتبھاشارهبرایترتیبھمینبھفردوسی. استغیرزرتشتیفردھممنظورشوگرفتھکاربھ
بھشتاسالمیمتوندرواستفارسیپردیسمعربکھفردوسی-کلمھوجستھبھرهاند-بودهزرتشتی/ ایرانیوکھنشکلیھک

کاربھبارپنجاهحدوددوزخمقابلدرونشده،واقعاستفادهموردشاھنامھکلدرجھنم. گرفتھکاربھبارسھتنھارادھد-میمعنا
.استشدهگرفتھ

الماسوفردوسی
درکھتعابیریومفاھیمکاملانگاشتِننادیدهھمراهبھدھند،دستبھرااخرویحیاتازاسالمیتعبیرکھکلیدواژگانیغیاب
. استاندیشیده-نمیدینبھاسالمیقالبیدرفردوسیکھآنبراستدلیلیمندیدازاند،-داشتھسابقھروزگارآناسالمیسنت
تنھامیانایندروبگیرد،کاربھراواژهھزارششصدحدوددرترتیباینبھوبگویدشعربیتھزارشصتکسیکھنکتھاین
خودمتندراسالمومسلمومسلمانواژگانآوردنازوکند،اشارهاهللای-کلمھبھ-شدهیادبیِتنبودنجعلیفرضبا–باریک

کھاستآننشانگربگیرد،کاربھکھنشایرانیبرابرنھادھایقالبدرنھاترادینیباردارایوازگانوکند،پرھیزکلبھ
انباشتھنشانگانومنشھاازساختاریچنینازاش-ذھنیفضایوزیستھ،-میایرانیرمزگاِنومعناھاازای-زمینھدرفردوسی

وفرخیمانندمعاصرانشدریاو-بلخییدشھیارودکیمانند–اوازتر-قدیمیشاعریاشعاربھاستکافیوگرنھ. استبوده
فردوسیازبیشتربسیاربسیاربسامدیدورانآنشاعرانآثاردراسالمدینبھمربوطداللتھایکھببینیمتابنگریمطوسیاسدی
.شود-میمحسوبمھماستثنایینظراینازاوواستداشتھ

نادیدهتوان-میدلیلدوبھمنگمانبھراداردداللتاوبودِنمسلمانبروداردوجودشاھنامھدرکھھایی-اشارهحال،عیندر
محتوایشانضمن،در. شوند-میشاملراموردچھارتنھاکلدرودارنداندکشماریھا-اشارهاینکھآننخستدلیل. انگاشت

وشده،اشارهفردوسیسنیاعتقاداتبھدارند،مشابھانجامیوآغازکھ–بیتھاازبرخیدریعنی. استنقیضوضدحدودیتا
درموارداینتمامکھآنسوم. خورد-میچشمبھآندرشیعھعقایدردپایروشنیبھوشدهستودهعلیحضرتدیگربرخیدر

.[٢٢[استبوده-چشمجلوینتیجھدرو–شاھنامھیاولیھیگانھھفتدفترھایپایاناحتماالکھدارندقرارجاھایی
-کلمھعاممعنایدر–بودنشدینسستھمتایرافردوسیبودِنرافضیتھمتوبگیریمنادیدهرانظامیگفتاربخواھیماگر

بودِنمسلمانبرایراشواھدیشاھنامھ،خوِداز) بیتسیازکمتر(اندکبسیارابیاتیکھرسیم-مینتیجھاینبھبگیریم،
آنازکمترابیاتاینبسامدوتاکید،شمار،اما. دارندآشکاریشیعیمحتوایآنسوِمدوودحدکھدھند،-میدستبھفردوسی

.رود-میانتظار-سنیچھوشیعھچھ–مسلمان،شاعریازکھاست
اندتو-میآنھابھتوجھکھداردویژهخصوصیاتیاند،-گرفتھقرارشاھنامھمتندرکھجاھاییوابیاتاینساختارضمن،در

ارجاعمواردتمامبایدآوریم،دستبھاش-اسالمیباورھایبھفردوسیھای-اشارهازتر-عمیقدرکیکھاینبرای. باشدکارگشا
بھنیزآنکھداردوجودشاھنامھکلدرارجاعیکتنھااهللا،ناممورددرگذشت،شرحشکھچنان. کنیمتحلیلرادستایناز

بھھمآنکھآمده،شاھنامھدرباریکتنھاھمقرآناسم. استنبودهفردوسیخودی-سرودهواستقیالحاباالبسیاراحتمال
مورددرفردوسی. رسد-نمیمشامبھمسلمانیبویورنگآنازوشود-میمربوطفرخزادرستمبھوقاصسعدی-نامھ

:[٢٣[گوید-میوقاصسعدی-نامھمحتوای
جدیدرسمھایازوتاییدزوعیدووعدوقرآنوتوحیدز

موارداین. برد-میناممحمدحضرتازجاچھاردرفردوسی. استبیشتراسالمیدینیشخصیتھایبھفردوسیارجاعھای
:ازعبارتند
:[٢۴[گوید-میچنینفردوسیسخن،سرآغازدروشاھنامھابتدایدر: نخست

وحیوتنزیلخداوندآنگفتچھ
نھیخداوندوامرخداوند

مھرسوالنازبعدخورشیدکھ
بھبوبکرزکسبرنتابید
آشکاررااسالمکردعمر

بھارباغچوگیتیبیاراست
گزینعثمانبوددوانھرازپس

دینخداوندوشرمخداوند
بتولجفتبودعلیچھارم

رسولستایدخوبیبھرااوکھ
استدرعلیمعلممشھرمنکھ

پیغمبرستقولسخنایندرست
اوستزسخنھاکایندھمگواھی



اوستپرآوازگوشمدوگوییتو
ھمیندیگروگفتچنینراعلی

دینگونھھربھشدقویکزیشان
نبیبیتاھلیبندهمنم

وصیپایوخاکیستاینده
..
سرایدیگربھداریچشماگر
جایگیرعلیونبینزدبھ

استعلیبغضجانشدرکھآنکسھر
کیستزارجھاندرزارترازو
:شود-میروشنچیزچندابیاتاینمروراز

.کنند-میاشارهمحمدحضرتبھکھاستابیاتیبرابِردهازبیشدھند،-میارجاععلیحضرتبھکھآنابیاِتشمار: الف
کھبودهخراسانروزآنمردِموغزنھدربارمرسومعقایدامتداددراینواند-شدهستودهگانھسھخلفایکارابتدایدر: ب

کھاستروشنتقریباوشده،پرداختھبیتیکدرتنھاآنھاازیکھربھکھاینذکرقابلی-نکتھ. اند-بودهشافعیسنیمعموال
ایشاننامبااست،معلومتقریبابودنشزورکیکھلحنیبااش،-سنیمخاطباِنحالرعایتبرایراخودکتابسرآغازفردوسی

.کنددورخودازراارتدادبرچسبخطرتاآراستھ
تندترینباعلیحضرتآنھادرکھآمدهپیاپیبیِتبیستدارند،اختصاصگانھسھایخلفبھکھابیاتاینی-ادامھدراما: پ

.استشدهگفتھناسزا-بودهمتعصبھای-سنیالبدمنظورکھ–اودشمنانبھبیتچنددرحتیوشده،ستودهممکنلحِن
قاعدتاکھ–شاھنامھآغازدرتاکوشیدهوقت،اِنمتعصبباشدندرگیرازپرھیزبرایفردوسیکھآید-میبرچنینمواردایناز

ایناما. دھدنشانھمراهوھمدلمردممیاندررایجعقایدباامکانحددرراخودشده،-میخواندهبخشھاسایرازبیشتروابتدا
بھتوان-میسادگیبھکھبوده،ناھمخوانریاازپرھیزشواونفسکرامتوفردوسیصراحتباقدریبھیکرنگیاظھار

.بردپیبودنشغیرصمیمانھوراشدینخلفایبھمربوطابیاِتبودِنمصنوعیوساختگی
بھآمیزتعارفی-اشارهوگرنھ. استنبودهدورانآندرکلمھمرسوممعنایبھسنیمسلمانفردوسیکھاستآشکاربنابراین

.یابد-نمیمعناییبحثانتھایدرآمیز-توھینالعمشکلیبھاشارهاینتکرارو-کتاب،ابتدایدرویکبارتنھا–راشدینخلفای
وپیغمبربھاشارهاتفاقاکھ–رااولبیِتچھارسھآنفردوسیراستیبھاگر. شود-میشروعاینازپسمتناصلِیی-گرهاما

چنینراحتیصبابعدیبیتبیستدرچراپسسروده،خودازتھمترفعبرایرا-گنجد-میآندرھموحیوتنزیلخدای
برای... استگشودهھم،”استعلیبغضجانشدر“کھکسیبھدادنناسزابھزبانحتیوکردهدفاعشیعیعقایدیازشگفت

خلفایستایشبھزبانوقتیکھبودهمتعصبیی-شیعھکھاینھمآنوکرد،فرضتوان-میدلیلیکتنھافردوسیکاِراین
جبرانخود،شیعیعقایدرازابباتاکوشیدهآنازبعدبالفاصلھبنابراینوکردهگناهاحساسناخودآگاهطوربھستوده،راشدین
بخشھایسایردرفردوسیشیعیپرشوری-روحیھاینازکھآننخستاست،ایراددچارنظرچندازتفسیر،ایناما. کندمافات

گردند-میبازبخشھاییبھموردسھھروشده،آوردهجاسھدرتنھاشاھنامھکلدرعلیامامنام. شود-نمیدیدهنشانیشاھنامھ
ی-اشارهھیچھستند،بحثموردجاھمیندرکھابیاتیجزدیگر،عبارتبھ. گوید-میسخنخوداسالمیاعتقادازفردوسیھک

ابتدایدرھمآنعلی،حضرتستایشدرراتندبیتھایآنکھشاعریازالبتھامراین. نداردوجودعلیحضرتبھدیگری
جانبھرابزرگخطریکھبودهاستوارگری-شیعھدرچندانفردوسیراستیبھاگر. استبعیدبسیارباشد،گنجاندهشاھنامھ

خودشیعیعقایدازپرشورای-بیانیھگانھ،سھخلفایبھسرسریوکوتاهای-اشارهازپسدرستام،-شاھنامھابتدایدروبخرد
از. نمایداشارهموضوعاینبھھمدیگرجاییدرکھباشدداشتھخاطری-دغدغھموردایندرھماینقدربایست-میکند،ابرازرا

ومذھبیابرانسانھایتوصیفبھاتفاقاوسروده،جنگاوریوجوانمردیآدابستایشدربیتھزارشصتکھای-سراینده
. نکندوابھدیگریی-اشارهھیچوباشدداشتھباورعلیحضرتعظمتبھکھاستبعیدکامالبوده،کردهخونیزغیرمذھبی

.باشندبودهاولبیتسھجبراِنبرایتالشوفردوسی،شیعیاخالصمحصوِلابیاتاینکھنماید-نمیچنینبنابراین
: آید-میبرروشنیبھنکتھدواسالم،دینبھاش-پایبندیبھفردوسیی-اشارهنخستینازکنم-میگمانبندی،جمعیکعنوانبھ

درباریمخاطبانیدیدازراکتابشآغازخواستھ-میوکردهسرھمجماعتباھمرنگیابرازبرایراابیاتاینکھآنیکی
درندارد،تردیدجایزباندراش-دستیچیرهکھبزرگفردوسیکھبسھمینتالشاینبودِنزورکیذکردروبنماید،مقبول

اینازمھمبخشیکھایننکتھدومین. استآشکارلحنشبودنساختگینیزامروزهحتیوخوردهشکستمورداین
سرآغازدربایست-نمیباشد،بودهھمزمانآندرفردوسیقلبیباوراگرحتیکھاستشیعیصوالااسالمی،ی-اعتقادنامھ

علیحضرتستایشبھکھبیتیبیستی-عمدهبخشکھاستآنمنحدسمبنا،ھمینبر. شودنوشتھلحنیچنینباوکتاب
سرآغازبھزیستھ-میفردوسیبھنزدیکبسیارنیزمادراحتماالکھای-راوییاناسختوسطواستالحاقییافتھ،اختصاص

.استشدهافزودهکتاب



ھای-نسخھدرابیاتاینزیادقدمتبھتوجھباکھبوده،ھشیعناسخییاراویاحتماالافزوده،شاھنامھبھراابیاتاینکھکسی
طوسمردمدانیم-میکھچرا. استزیستھ-میاوبھنزدیکعصریدروبودهشاعرھمشھریزیاداحتمالبھشاھنامھ،موجوِد

غالِباشکاِلاقعودروھستندآواز-ھمعلیحضرتبھارادتدردواینواند-بودهزیدیواسماعیلیبیشترھنگامآندر
سھازوداشتھتندیشیعیعقایدکھبودهکسیقاعدتاشدهیادابیاتی-سرایندهاین. اند-شده-میمحسوبدورانآندرگری-شیعھ
راجویانھ-آشتیوخوشامدگویانھابیاتآناثرترتیباینبھکوشیدهوبودهشدهآزردهراشدینخلفاینعتدرفردوسیبیِت

.بزداید
بیتھاایندر. داردتفاوتشاھنامھبخشھایی-بقیھباشان-بندی-واژهساختارکھاینابیات،اینبودِنالحاقیبردیگرشاھدیک

وجوداستثنابھجزشاھنامھبخشھایسایردرکھگرفتھقراراستفادهموردوحیوتنزیل،بغض،نبی،وصی،مانندکلماتی
حضرتباارتباطدرمشابھابیاتیدریکبارتنھانبیوشده،آوردهالحاقیاحتماالبیتیدرردیگیکبارتنھاوصیمثال. ندارند
مندیدازروایناز. ندارندوجودشاھنامھبخشھایسایردراصوالوحیوبغضوتنزیلکلماتوشده،تکرارعلیومحمد

.استنسرودهفردوسیخوِدرابیتھااینکھاستآشکار
آندرکھپرشورابیاتیدرفردوسی. استاسکندرداستانپایاندرکند،-میاشارهاش-اسالمیعقایدبھفردوسیکھییجادومین

بیتھایبامحکمیارتباطکھدھد-میپایانبیتسھباراسخنناگھانپردازد،-میروزگارگردشوخویشبختازشکایتبھ
:[٢۶[گوید-میابتدافردوسی. نداردپیشین

بلندچرخبرآوردهایالا
مستمندمراپیریبھدارییچھ
داشتیبرمدرجوانبودمچو
بگذاشتیخوارچراپیریبھ

...
تونزدیکنیستخردووفا
توتاریکرایازرنجمازپر

نپروردیییھرگزکاچمرا
نیازردیییبودیپروردهچو

بگذرمتیرگیزینکھھرانگھ
داورمباتوجفایبگویم

...
متھمراسرنوشتوچرختندلحنیباونالد،-میاحوالیناخوشوپیریازفردوسی. استبیانگرروشنیبھابیاتمحتوای

پاسخ،مقامدرسرنوشتوچرخاما. نداردقانونیوقاعدهآزردنشوپروردنونداردکتابیوحسابوثباتکھکند-می
موضوعولحنکاراینجایتاآشکاراخوب،. اوستبیداد،ایناصلِیمسئولکھگوید-میوکند-میحوالھخداوندبھراموضوع

استبخشاینازپس. خیزد-میبرآنازطغیانوسرکشیبویردیگسویازواست،خودمدارانھومدارانھانسانسوییاز
:[٢٧[دھد-میپایانراخودسخنبیتسھبافردوسیناگھانکھ
پناهیزدانبھوگراییزدانبھ

بخواهبایدھرچزوبراندازه
سپھرگردگارمخوانرااوجز

مھروناھیدوماهیفروزنده
درودمحمدروانبروزو

برفزودیکیھربریارانشبھ
راستزرتشتیآشکاراکھشاھیشود،-میمربوطابکانباردشیراندرزھایازفردوسیروایتبھمورد،ایندراشارهسومین

بھرازرتشتیباورھایردپایشده،بازگواشارهاینازقبلابیاتدردقیقاکھشاپور،فرزندشبھاش-پندنامھازواستکیشی
:[٢٨[گوید-میچنینشاپور،بھاردشیراندرزھایمفصلشرحازپسفردوسی. بازیافتتوان-میروشنی

راستعرشتاناچیزاشاکخز
گواستیزدانھستیبھسراسر

درودمحمدروانبرازو
برفزودھریکیبریارانشبھ

علییارانزبدسرانجمن
ولیعلیرااوخوانندکھ

:[٢٩[گوید-میفردوسیکھآنجادر. داردوجودبزرگمھروانوشیروانداستانانتھایدراشاره،چھارمین
خطیبگویدچومحمودمنبرز



صلیبگرایدمحمدبدین
گاهچندرانامھاینگفتمھمی
ماهوکیوانوخورشیدزبدنھان
گشتمحمودنامسخنتاجچو

گشتموجودآفاقبھستایش
بادآبادویبنامزمانھ
بادشاداوازسرتاجسپھر
ھندپرستانبتازستندبجھان
پرندرومیچوداردکھبتیغی
چندازکھمواردی. شود-میخالصھموردچھارھمیندررفتھ،سخناسالمبھویاعتقادازآندرکھفردوسیھای-اشارهتمام
:دارنداشتراکھمبانظر
آغازمھمبخشییایابد،-میپایانداستانازبخشیکھجاییدریعنی. ھستندشاھنامھازکلیدینقاطیدرمورد،چھاراینتمام
.[٣٠[استخورده-میچشمبھبیشتروبوده،اولیھی-شاھنامھدفترھایپایانیاآغازدراحتماالکھجاھایییعنی. شود-می
گمانبھوآمدهشاھنامھابتدایدرعلیامامازستایشدرکھابیاتیجزبھ. دارندسادهومختصر،رسمی،لحنیبخشھااینتمام
کامالواست،حداقلیومختصربسیارھا-اشاره. شود-نمیدیدهابیاتایندرشوقیوشورھیچنیست،فردوسیی-سرودهمن

. کندمختصرای-اشارهخودندورادررایجدینیکلیدواژگانبھشدهوادارخوردنانگازپرھیزبرایشاعرکھاستروشن
اینکھدھد-مینشانپیشین،بندبھمربوطبخشھایباپیونددرمتن،درمعنادارشانپراکندگیوابیات،اینبودِنمختصروکوتاه

.اند-شدهسرودهغیرصادقانھوفرمایشیاصطالحبھبخشھا
اند،-بودهگردونبرفردوسیخشمابرازجبراِنواند-آمدهکندراسبخشآخردرکھبیتیسھیعنیموارد،اینازیکیاستثنایبھ

پسفردوسیمختصِری-توبھاگریعنی. پردازد-میمحمودسلطانمدحبھفردوسیکھگرفتھانجاممواردیدرھا-اشارهاینتمام
یاپیشکھکرده،اشارهاسالمیدینیعناصربھخویشاعتقادبھمواردیدرفقطفردوسیبگذاریم،کنارراچرخازشکایتشاز
.استبودهمشغولمحمودسلطانمدحبھآنازپس) معموال(

نبایدرامحمدیدینبھباورشبھویھای-اشارهکھدھد-مینشانروشنیبھشاھنامھابیاتازتحلیلیی-مقایسھاینی-نتیجھ
چھارتنھاآندروبگویدشعربیتھزارشصتحدودکھنداریمسراغرامسلمانیشاعرھیچماکل،در. گرفتجدیچندان

مدحباانداموارپیوندیھمبقیھوباشد،کفرگوییازشکلیی-دنبالھھمآنھاازیکیتازهکھکند،اشارهخوداسالمیعقایدبھبار
.باشدداشتھساختگیوغیرصمیمانھثناییو

پیش. کنند-میداللتباوراینغیاِببھکھداردوجوددیگریھای-اشارهشاھنامھ،دراسالمیباوِربھاشارهغیاِباینازگذشتھ
. کردیماشارهمینزایرانبرتازیانچیرگیپیامدھایواسالمظھورمورددراش-پیشگوییوفرخزادرستمی-نامھبھایناز

رااسالمبھاودعوِتدھد،-میشرحراایرانسپھساالربھوقاصسعدی-نامھمحتوایکھھنگامیآن،ازپیشکمیفردوسی
:[٣١[کند-میتوصیفچنین

نوشتپاسخنامھیکیبتازی
زشتوخوباندروکردپدیدار

آدمیوزگفتسخنجنیز
ھاشمیپیغمبرگفتارز
وعیدووعدوقرآنوتوحیدز
جدیدرسمھایزوتأییدز
مھریرزوآتشزوقطرانز
شیرجویوزحوروزفردوسز
معینماءومنشورکافورز

انگبینومیوبھشتدرخت
راستدیناینبپذیردشاهاگر
وراستشادیوشاھیبھعالمدو

گوشوارھمانداردتاجھمان
نگارورنگوبویباسالھھمھ
بودمحمدگناھشازشفیع
بودمصعدگالبچونتنش
این. استبعیدباشدداشتھباوراسالمبھکھشاعریازوسرودنشانھستند،آمیز-طعنھحالتبھتریندرابیاتاینکھپذیرفتباید
بھراتازیاناو. استشعوبیآشکاراھایی-اشارهتازیان،بھھنامھشادرفردوسیھای-اشارهکھدیدبایدحقیقتاینکناردررا



فرونیروھرازکھرا-ضحاکوسودابھمانند–کلیدیمنفیشخصیتھایوکند،-میمالمتشان-عھدشکنیوتندخوییخاطر
.کند-میمعرفیتباراینازاند،-بھره-بیپھلوانی

بزمھایبھشاھنامھجایجایدرفردوسی. نمایند-میمعنادارترشوند،سنجیدهفردوسیاشعارمحتوایبااگرویژهبھشواھداین
مشغولگساری-میوشرابخواریبھموبدانوپھلوانانکھنکتھاینبرمواردتمامدروکردهاشارهاش-حماسھپھلوانان

وآیینھاباھمراهودانند،-میگناهراشرابخوردنکھاستمسلمانانیآرایباآشکارتعارضدراین. داردتصریحاند،-بوده
درزنانرفتارازفردوسیکھچارچوبیترتیب،ھمینبھ. اند-داشتھ-میخوشرابادهنوشیدنکھاستایرانیقدیمیباورھای
انگاشتھادیدهنشاھنامھدرروشنیبھحجاب. استتعارضدرداردسابقھاسالمیسنتدرآنچھباکامالکند،-میترسیمشاھنامھ

فارسیادبیاتی-پھنھسایردرکھشود،-میدیدهگردآفریدمانندمادینھپھلوانانیکرداردرساالری-زنازھایی-رگھوشده،
. نداردنظیر

تکرارالگوییاساسبراست،دھری-یگانھنیزکالمعفتوشعریاخالقرعایتنظرازکھطوساستادترتیب،ھمینبھ
ی-رابطھبرقراریدرزنانبودِنپیشقدمبھباشد،داشتھوجودویمرجعمتوندراستبعیدکھانتخابی،تردید-بیوشونده
راخودجفتیاشوھرفعالطوربھگیرند،-میبارشاھنامھبزرگپھلوانانازکھزنانیتمامعملدر. کند-میتاکیدجنسی
زوججایگاهتعیینبرایرامھمنقشیاجتماعیی-عرصھدروشوند-میقدمپیشایشانبھآمیزشپیشنھاددرکنند،-میانتخاب
گذارد-میای-رودابھپایجایپاخواند،-میبستربھرارستمکھای-تھمینھ. کنند-میایفاشان-پدریی-خانوادهنزددرخویش

ی-رابطھاستشکلھمینبھ. آید-میدرمخالفتدرازمنوچھرایرانشاھنشاهوپدرشباوگزیند-برمیھمسریبھرازالکھ
.سیاوشباسودابھمانندمنفیشخصیتیحتیوسیاوش،بافرنگیسوبیژن،بامنیژه

خویشمقدسھماوردخالفبررستم. نداردشباھتیھیچمسلمانانبا-رستمویژهبھ–ای-شاھنامھپھلوانانکردارنوعمچنینھ
آشکارااو. نیستآسمانیمراتبسلسلھی-ارادهتابعوفروتنمردی-است،زرتشتیندیمقدسجنگاورکھاسفندیاریعنی–

راکردهوضعخودکھآنچھجزای-قاعدهوحکموآورد-نمیفرودسرکسیبرابردرکھاستخودمدارویاغیموجودی
[٣٢:[پذیرد-نمی
بلندچرخدستمرانبنددببندرستمدستبروگفتتکھ

برکشدلشکریاختریھرکھکشداخترگردندهچرخاگر
کشورشھربھسازمپراکندهلشکرشبشکنمگرانگرزبھ

کھاستآنھمزیگفریدوھرکولوآژاکسوآخیلسمانندمغزسبکپھلوانانیازتمایزشوویشخصیتعظمتوبرتریدلیل
ورسمیقالبھایدرکھاستصمیمانھوسویھدومتقابلیکنشھمچونکردگاربااطشارتبوداردبسیارای-بھرهخرداز

یعنی–ایرانیمقدسپھلوانبرترینکھاستکسیھماناست،شاھنامھدرابرانسانسرنمونکھرستم. گنجد-نمیمستقرسنتھای
تراژیکمضمونازجدایاست،فردوسیخوِدیلتخی-آفریدهتردید-بیکھرویارویی،اینوآورد-میدرپایازرا-اسفندیار
تمامبرابردررستمسرکشیھمآنونمایاند-میبازھمراژرفترمفھومیدارد،کھجذابیوھنرمندانھبسیاروپرداختنیرومند

است،شاھنامھدر-دیوھاوجادوانی-نماینده–سپیددیوی-کشندهھمرستمکھنکتھاین. استنامقدسومقدسرسمینیروھای
تصویر” بدونیکفراسوی“موقعیتیدرراخویشپھلوانفردوسیکھاستآننشانگرآورد،-میدرپایازرااسفندیارھمو

وی،ی-خلیفھوپیامبرشوخداوندی-ارادهبرابردرشدهتسلیمایماِنباپھلواِنازمسلمانانتصورباآشکارااینواستکرده
.کند-میتفاوت

دیدهدینیمناسکبھچندانیی-اشارهشاھنامھدر. استتعارضدراسالمیاخالقباشود،-میتبلیغشاھنامھکھھماخالقی
اند،-داشتھریشھھماسالمازپیشایراندرصورتھربھکھمقدسمکانھایزیارتوروزهونمازمانندمراسمیوشود،-نمی

مراسمجانوران،کردنقربانیازوکنند-نمیدیگرکارییزدانازکمکدرخواستجزلوانانپھ. اند-شدهانگاشتھنادیدهعمدبھ
دراخالقمحور. نیستخبری-قرآنمانند–دینیمتونخواندنیاگرفتنروزهمسلمانان،رسمبھگزاردننمازھوم،فشردن

ونیکمعانیمرجعکھمنفعلودوردستموجودیبھعملدرایزدوخدا،نھاستدیگریاسالمی،متونخالفبرشاھنامھ،
بسیارآنحوادثسیردرگونھانسانخدایانیکھیونانیاساطیربرخالف. استشدهکاستھفرواست،درستکردارھایی-سنجھ

بالھایلنزویاھا-معجزهظھورقالبدرراخداونددخالتردپایبازکھاسالمیدورانیصوفیانھاساطیروکنند،-میدخالت
درکھموجوداتیترین-آسمانی. نداردحوادثسیردردخالتیواستبازنشستھتقریباخداوندشاھنامھدردید،توان-میاالھی
کردهحفظراخویشزرتشتیجایگاهکھھمسروشگھگاهوھستند،جادوگرانودیوھاوسیمرغکنند،-میمداخلھحوادثجریان

باکھشدهاشارهمنجمانیوشناسانستارهنقشبھبارھامقابلدر. کند-میایفاراجزیینقشیبرد،-یمپھلوانیبرایراخبریو
ایرانیاقواموبابلیانبرداشتبھبیشتراینوکنند-میبینی-پیشراآیندهرویاھاتعبیروکودکانی-زایچھومردمانطالعدیدن

.دیدند-میمسلطاموربررامتکثرآسمانیروھاینیواختریایزدانکھداردشباھتپیشازرتشتی
ای-زمینھازواستنبودهمسلمانطباطبایی،محیطاستادنظرخالفبرفردوسیکھاندیشم-میچنینشواھد،اینبھتوجھبا

سنییاشیعھفردوسیکھاینسربردعوا. استداشتھریشھایرانیکھنبینیجھانواساطیردربیشترکھخاستھ-میبرفکری
یکسانکمابیششاھنامھ،درسنییاشیعھباورھایبھفردوسیھای-اشاره. استنادرستپایھازاساسھمینبراست،بوده



خواندهدرباردرحتماکھ”محمودسلطانمدحبرای-مقدمھ“قالِبھماندرھمگیبگذریم،کتابابتدایابیاتآنازاگرواست،
.اند-بودهشده،-می

زرتشتوردوسیف
کھاستآنماند،میباقینلدکھمانندپژوھشگرانیدیدازکھاحتمالینیرومندتریِنفردوسی،بودِنمسلمانی-گزینھردبا

وزرتشتبھھایش-اشارهدرفردوسیکھآننخست. داردوجودامتدادایندرنیزچندشواھدیالبتھ. باشدبودهزرتشتیفردوسی
مزداییوبھیدینازجاھمھپراکنده،بیِتدویکیجزوکرده،رعایترااسالمدینازبیشبزرگداشتیوراماحتزرتشتیدین

کھچنان. استاسالمیعناصرازبیشبسیاربسیارزرتشتیدینبھھایش-اشارهکلدرکھآندوم. استکردهیاداحترامبا
روایِتجریاندرکھدریغیھمچنین. استبردهکاربھباردویستبھیکنزدرابھیدینمفھوموباربیستحدودرااوستا
حدودیتاوشود-نمیمربوطساسانیانانقراضملیی-جنبھبھتنھازند،-میموجطوسحکیمگفتاردرایرانبھاعرابی-حملھ
.گیرد-میبردرھمراتازیانچیرگیاخالقِیودینیھای-جنبھ

.کنند-میداللتفردوسینبودِنزرتشتیبھکھداردوجودھمعناصریامھشاھندروجود،اینبا
رازرتشترسالتوزایشبخِشیکتنھاخود،سترگاثردرفردوسیکھاستآنماجرا،اینی-جنبھترین-برجستھومھمترین

بھزرتشت،داستانبابرخورددرفردوسییعنی. استبردهبھرهدقیقیبیِتھزارازآنکردِنروایتجایبھونسرودهخود
رااثریکسیکھایندیگر،شاعرانوفردوسینزددروآن،ازبعدوقبلوزمانآندر. استکردهرفتارغیرمنتظرهشکلی

جلوهغیرعادیونامتعارفامریکند،نقلآندرعینارادیگرشاعریازاثریوبگذاردناگفتھراآنازفصلیوبیافریند
اساطیرازھایی-شاخھاوازپسکھشاعرانیمثالوزدندکاریچنینبھدستبرخیفردوسیازپسالبتھ. استکرده-می

ایناما. کردندنقلخویشاثردروبرداشتندشاھنامھازعینارااسفندیارورستمروایتدادند،-میبسطوشرحراای-شاھنامھ
.استشده-میتلقینامعمولوشده-میانجاماوازتقلیدصورتبھتنھاھماوازبعدونداشتھسابقھفردوسیازپیشتاکار

دقیقیبودِنپیشگامبھوکرده،رعایتکامالرامولفحقکھآننخست. دادهانجامویژهشکلیبھرا،غیرمعمولاینکارفردوسی
بھمرگازپسدقیقیکھاینوشاھنامھ،شدنسرودهرداوتشویقھایتاثیرواو،باخودشگفتگویوشاھنامھ،سرودندر

:[٣٣[گوید-میشاھنامھابتدایدرفردوسی. استگفتھسخندقتباخوانده،فراکاراینبھرااووآمدهرویایش
زبانگشادهبیامدجوانی
روانطبعوخوبگفتنسخن

منگفترانامھاینآرمشعربھ
نجمنادلشدشادمانازو

بودیاربدخویراجوانیش
بودپیکاربھھمیشھبدابا

مرگناگاهکردتاختنبرو
ترگتیرهیکیبرسربھنھادش

بدادشیرینجانبدخویبدان
شادروزیکجوانیشازنبد

شدبرگشتھبختازویکایک
شدکشتھبربندهیکیدستبھ

ماندھناگفتنامھاینواوبرفت
ماندخفتھاوبیداربختچنان
وراگناهکنعفوالھی

وراجاهحشردربیفزای
نھایتدروبودهغالمبارگیکھبدش،خویازگذشتھ–رااوواستقایلتقدمحقدقیقیبرایآشکارافردوسیترتیب،اینبھ

وسستش،وزندلیلبھھمآخری،بیتبخشایندرکھنماندفتھناگ. ستاید-میخردمندیونیکورفتاریبھ-شدهقتلشبھمنتھی
احتماالوباشدالحاقیبایداند،-نرفتھکاربھشاھنامھبخشھایسایردرکھحشروعفو،الھی،مانندواژگانیحضورخاطربھھم

اوبا-!اوستدیننھودقیقی،گناهدربودنشریکروانشناسانھحدِس–دلیلیبھکھشدهافزودهاصلیمتنبھکسیتوسط
.استداشتھامیدشدنشآمرزیدهبھوکرده-میھمدلیاحساس

ماجرایوزرتشتزایشمورددردقیقیروایِتبافردوسیکھگرفتنتیجھتوان-میکرده،اشارهنلدکھکھچنانحرفھا،ایناز
دقیقیمتندادهترجیحفردوسیکھبودهزیادحدیتاوداشتھ،وجودتردیدبیھمداستانیاین. استبودهھمداستاناودینتحول

بیِتھزاردروبودهسرسختیزرتشتیدقیقیکھاینبھتوجھبا. کندنقلبسراید،بایست-میخودکھمتنیجایبھرا
بارا،فردوسیحرکتاینتوان-میسادگیبھکرده،اشارهاوبزرگداشتوزرتشتیدینحقانیتبھبارھاھماش-نامھ-گشتاسپ

رایزدانی-واژهزیاِدتکراراگرخصوصبھ. دانستبودنشزرتشتیبردالای-نشانھبودنش،نامعمولوغیرمرسومبھتوجھ
.باشیمداشتھنظردرشاھنامھدرنیز



بوده،-میزرتشتیراستیبھاگرفردوسی. یابیم-میدستدیگرتصویریبھگریم،بنشاھنامھبھدقیقتردیگرباراگراما
اماکرده،اشارهبسیاربھیدینواوستابھاوھرچند. کنداشارهزرتشتیدینشاخصعناصربھبیشتربسامدیبابایست-می

مانندمھمیواژگانبھ-شاھنامھسراسرردفردوسی. دھد-نمینتیجھآنبھراپایدارشباوِرکھاستشکلیبھبیانشی-شیوه
. استنکردهای-اشارهھیچامشاسپندونسکیشت،یسنا،مزدیسنا،،)ساسانیشاھینھوخدا،ناممعنایبھ(ھرمزمزدا،اھورا،

بھاعیارجھیچوشدهگرفتھکاربھزرتشیان،دینیی-نشانھعنوانبھنھوگرفتن،کشتیترکیِبدرھموارهکشتیی-واژه
دستکھاستحالیدراینوخورد،-نمیچشمبھشاھنامھدرایشانمھِمومشھوردعاھایجملھاززرتشتی،دینیکلیدواژگان

.دارندبسیارھمخوانیشاھنامھوزنباوزنیوآوایینظراز) وھواشممثل(آنھاازبرخیقضابر
درمورد،یکجزبھ،)آمدهاستاشکلبھوزنیضرورتبھشاھنامھدرکھ(اوستابھاوی-گانھ-ھجدهھای-اشارهتمامھمچنین
راستگرِی-زرتشتیدروبودهاوستابرشدهنوشتھتفسیرھایزند،کھاستحالیدراین. شود-میخالصھاوستاوزندترکیب

کھ-بودهایرانیدینیگرایشھایازشاخھیکتنھاالبتھ. استشده-نمیدانستھاوستاباھمراهوھمتاپایھبدینتادورانآندیِن
. شدند-مینامیده) زندیق(زندیکدلیلھمینکھبودندمزدکیانھمآنھاواند-داده-میقراراوستاخوِدھمپایرا-تفسیریعنی–زند

فردوسیحالعیندر. داردمزدکیبوییورنگدھیم،خرجبھموشکافیبخواھیماگرنیز،اوستابھفردوسیی-اشارهبنابراین
.نیستھممزدکیکھدھد-مینشانوکند-میھواداریدادگرانوشیروانازروشنیبھمزدکماجرایروایتھنگام
ازبیشتکریمیوستایشازدارند،اسالمیمقدساننامبھنسبتکھبیشتریشماروجودباھم،زردشتبھفردوسیھای-اشاره

غیابیکھترتیبیھمانبھبنابراین. کنند-میاشاره”زردھشتآتش“مانندترکیبیبھموارداینسوِمیکونیستبرخوردارحد
اینبا. کرداشارهتوان-میھمزردشتیدینمورددرمشابھغیابیبھدارد،وجودفردوسیاسالمیبرداشتھایمورددرآشکار
انتھایوابتدادراسالم،دینبھشمارترش-کمھای-اشارهالفخبررامزدیسنادینوزرتشتبھھایش-اشارهفردوسیکھتفاوت
لحنازھمچنین. استپراکندهخوداثرسراسردرراآنونکردهمتمرکزشده،-میمدحمحمودسلطانکھنقاطیوفصلھا
دینمورددردھد،-یمقراراشارهموردرااسالمیعناصرازبرخیومسلمانانآنباگاهفردوسیکھای-گزندهوآمیز-طعنھ

.خورد-نمیچشمبھنشانیزرتشتی
سخننقلودقیقی،بھداستاناینکردِنواگذاروزرتشت،ماجرایکردِنروایتازفردوسیپرھیِزشایدنکات،اینبھتوجھبا

گویافردوسی. استتھنداشاش-دربارهگفتنسخنبھتمایلیکھموضوعیبھپرداختنازخودداریبرایباشدبودهترفندیوی،
ازکھای-امانتدارانھقولنقلواستقایلدقیقیبرایکھاحترامیسوییاز. استداشتھزرتشتیدینمورددردوگانھگرایشی

کموگریختھوجستھدیگرسویازودھد،-مینشانرامزدیسنیبھگرایششداشتھ،دیناینآغازگاهمورددرزرتشتییک
.دھد-مینمایشراآنبھنبودنشپایبنددیناینعناصربھخودشھای-هاشاربودنشمار

ھمینبھوباشد،داشتھباورآنبھکھآنبیبوده،قایلقلبیاحترامیباستان،ایرانیاندینبرایفردوسیکھاستآنمندسح
آن،بھنبودنمعتقددلیلبھخودکھچرا. ندکبازگودیناینبھمعتقدشاعریزبانازراگشتاسپداستاندادهترجیحھمدلیل
روایتبودِنبرانگیز-مسئلھدلیلبھفردوسی،کھآنسخنکوتاه. دھددستبھراروایتیچنینتوانستھ-نمیوخواستھ-نمی

.استکردهواگذاردیگریبھراآنسرایشکھبودهزرتشت
است،دستدرفردوسینبودِنزرتشتیبردیگریبارزدلیلگمانمبھاندک،ارجاعاتوگفتن،سخنازپرھیزاینازجدایاما
.استاسفندیاروگشتاسپداستاِنحماسیمحتوایآنو

زرتشتآیینبھکھاستشاھینخستیناو. استمقدسشاھیزرتشتیاساطیردرویشتاسپیاگشتاسپدانیم،-میکھچنان
بزرگتریناسفندیارپسرشواست،زرتشتیدینشھیدنخستینزریر،رادرشب. شود-میویبرایراستینپیرویوگرود،-می

اینبھزرتشتیچارچوبیدرکامالاست،یافتھشھرتنامھگشتاسپبھکھبخشیدردقیقی،. استدیناینمقدسپھلوان
.استدینیمتنیکھبودهزریرانیادگاراش-اصلیمراجعازیکیتردید-بیوپرداختھشخصیتھا
اخالقیومقدسپھلوانیھمچونرااسفندیارنیزاو. استھمداستاندقیقیبانامھ-گشتاسپداستانازبخشیدرفردوسی

تنرویینبھنھایتدرکھداستانی. کند-میبازگورااوخوانھفتداستانوکند،-میاشارهزرتشتبااوپیوندبھستاید،-می
کھاینھمآن. زند-میغیرعادیابداعیبھدستفردوسیوجود،اینبا. شود-میمنتھیاوِ-ناپذیریشکستواسنفدیار،شدِن

یعنی–ایرانیملیقھرمانبزرگترینبرابردرشاھنامھ،ازدیدنیفرازیدررا-اسفندیاریعنی–ایرانیدینیقھرمانبزرگترین
اساطیردرشکلاینبھملی،ابرپھلوانیودینیلوانیابرپھمیاندرگیریاین. دھد-میقرار-استخودشی-آفریدهکھرستم
ازیکیبایدتردید-بیراآنزیبایاستعاریساختومعناییمحتوایوآن،نیرومندوشاعرانھپرداختونداردوجودمللسایر

.دانستجھانیسطحیدرحماسھشاھکارھای
تختوتاجتاکوشد-میوبرد-میرشکخودفرزندتوانمندیھبکھاست،نظرتنگوطمعکارشاھیگشتاسپفردوسی،دیداز
بانبردمیدانازکسیکھاینبھعلمباھمبعدوکند،-میزندانیمدتیبرایرافرزندشاو. داردنگھدوراودسترسازرا

واسفندیارشدِنکشتھروینااز. کند-میتھمتنباجنگی-روانھناپذیرفتنیشرطھاییبارااوشد،نخواھدخارجزندهرستم
واخترانگردشی-نتیجھتنھااست،دلکشپایھھمینتاکھسھرابورستمماجرایخالفبرابرپھلوان،دواینرویارویی

کردِنتصویرباسوییازفردوسی. خورد-میچشمبھآنی-پردهپشتدربدخواهشاھیی-ارادهکھنیست،سرنوشتوتصادف
شود-میخارجزرتشتیمعمولروایتازاسفندیار،بررستمساختنچیرهبادیگرسویازوبدخواه،شاِهاینقالبدرگشتاسپ



وداردگستردهکنکاشیبھنیازاسفندیار،ورستمنبردداستاناستعاریساخت. کشد-میتصویربھراآننقیضحدودیتاو
عناصرواسفندیارورستمداستانبافردوسیبرخوردکھکردبسندهھمینبھبایداینجادراما. استبسیارآنبابدرگفتنی

پایبندنمایانگر-…واسفندیار،بودِنتنرویینگشتاسپ،بدخواھِیَگزین،چوبسیمرغ،اسفندیار،چشِم–آندرنھفتھاستعاری
.استدیناینخاستگاهبھمربوطاساطیروزرتشتیدینبھاونبودِن

نتیجھ
پرستیدهمیرااووداشتھباوریگانھخداییبھیعنیاست،بودهیکتاانگاروخداپرستفردوسیزیاداحتمالبھکھآننخست
.استعصرانشھمسایربامتفاوتبوده،قایلاوبرایکھایتاثیرگذارییدرجھونقشھرچنداست،

زیاداحتمالبھدادیم،دستبھقدسیامربھمربوطھایکلیدواژهوشاھنامھزبانازکھتحلیلیبھتوجھبافردوسیکھآندوم
چنینکھجاھاییدروکردهواردمتندرخطردفعبرایوضرورتبھتنھارااسالمیعناصراوکھانگار. استنبودهمسلمان

.نداردشباھتیمعتقدمسلمانانبھسخنشمحتوایولحنتھنداشضرورتی
عنوانبھدیناینبرایھرچند. استنگریستھمیزرتشتیاندینیبافتبھبیرونازونبودهزرتشتیاحتماالفردوسیکھآنسوم

.استگذاشتھمیاحترامایرانباستانیمیراث
کتابنامھ

.١٣٧٩پیمان،نشر،)مسکوینسخھ(شاھنامھابوالقاسم،طوسی،فردوسی
.١٣۶٩جامی،نشرعلوی،بزرگیترجمھایران،ملییحماسھتئودور،نلدکھ،
نشردھباشی،علیکوششبھ،(مقاالتمجموعھ(شاھنامھوفردوسی: درفردوسی،مذھبودینمحمد،سیدطباطبائی،محیط
.١٣٧٠مدیر،

مدیر،نشردھباشی،علیکوششبھ،(مقاالتمجموعھ(شاھنامھوفردوسی: درطبریوفردوسیعباس،،خوییزریاب
١٣٧٠.
.١٣۴۶معین،محمدتصحیحمقالھ،چھارعمر،بناحمدسمرقندی،عروضینظامی
.١٣۶۶،تھرانخاوریپدیده،انتشاراتدوم،چاپبھارالشعراملک،تصحیحسیستانتاریخ

.١٢٩٩،،تھرانقاجارخانعلیقلی،دارالطباعھالمومنین،مجالسلدیناشریفسیدبننوراهللاشوشتری،
.١٣٧۵او،شعرواندیشھزندگی،فردوسی،محمدامین،ریاحی،
.١٣٧٢فرھنگی،تحقیقاتومطالعاتمؤسسھشناسی،فردوسیھایسرچشمھامین،محمد،ریاحی
.١٣۵٨تھران،ارمویثمحدالدینجاللچاپ،نقضنصیرالدین،شیخرازی،قزوینی
.١٣٣٩تھران،زوار،فروشیکتابروحانی،فوادتصحیحنامھ،الھیالدین،فریدشیخنیشابوری،عطار

.م١٩۶٠بیروت،بیروت،دارصادر،دارالعباد،اخباروآثارالبالدمحمد،زکریاقزوینی،
.١٣۴١مشھد،باستان،فروشیکتابفرخ،مودمحتصحیحفصیحی،مجمعالدین،جاللبناحمدفصیحخوافی،محمد
.م١٩٣٩الھور،اقبال،محمدتصحیحالشعراء،تذکرهسمرقندی،شاهدولت
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.٢۶۶۴۵-٢۶۶۴٣: مسکوشاھنامھ[٣٢]
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