علمالرجال در شاهنامه
مهندس منوچهر احتشامي

در درسهاي حوزوي درسي به نام علمالرجال وجود دارد ،كه سلسلة اخبار
را تا رسيدن به معصوم بيان ميكند .ميگويند حضرت آيتاهلل العظمي بروجردي
استاد بيبديل اين درس بود.
نگارنده علمالرجالي براي شاهنامه استاد طوس تهيهه كهرده كهه شادشهاهان
اساطيري و ادبيات شهلوانهان را در بهر ميگيهرد ،خوشهباتانه شهوهرهگر ممتهرم
فريدون زنگنه نموداري درختي از شاهنامه تهيه نموده كهه بهر همهان مبنهي ايهن
نوشته تهيه شده است.
اسامي كه در شاهنامه آمده است بسيار زيبا و آموزنده است و جا دارد ههر
ايراني وطندوست آنها را بداند و به خاطر بسپارد .شاهنامه درحقيقت نامة شاهان
نيست ،بلكه شاهِ نامههاست .با ستايش باريتعالي شروع ميشود بها تعرييهي كهه
نظير ندارد.
به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديره بر نگذرد
اكثر شعراي بزرگ ايران ذات باري را ستودهاند ولي هيچيك جان و خهرد
آدمي را كه بزرگترين بهره خداوندي است بدينسان نستودهاند .همه زيبا گيتهاند
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اما ،اين كجا و آن كجا.
درمورد شاهان ،فردوسي چنين آغاز مي كند:
ناستين خديوي كه كرور گرود
سرِ شادشاهان كيومرث بود
كيومرث شسري دارد كه به شادشاهي نميرسد و به دست بچهه ديهو كرهته
ميشود ،در اساطير ايراني آمده است باصوص در توضيح دين زروان كه خهداي
زروان يا زمان بيانتها سههزار سال حكومت جهان را به ديوان داد و سههزار سال
بعد به آدميان ،اين است كه ديوان در اين سههزار سال بهه تمهدني واد دسترسهي
شيدا كردند ،نوشتن و كراورزي آموختند و همچنين استياده از مصالح ساختماني،
و زماني كه تهمورث ديوبند ،آنها را به بند ميكرد ديوان بهه او ميگوينهد مها را
نكش ،ما به تو خط و ساختن خرت را ميآموزيم .سيامك شسري دارد هوشهن
نام كه آتش را مييابد و شسر او همان تهمورث ديوبند است ،تهمهورث خهود دو
شسر دارد به نامهاي بليان و جمريد ،كه جمريد دنبالة شادشاهي را گرفت و بليهان
به دنبال شهلواني رفت.
شسران و بازماندگان بليان :كورن  ،شمم ،اطرد ،گرشاسب ،نريمان ،سهام و
زال ميباشند ،كه از ازدواج زال با رودابه دختر مهراب كابلي و سهيندخت رسهتم
جهانشهلوان به دنيا ميآيد و شسر ديگري بهنام زواره كه از شهلوانان بنام شهاهنامه
است .زال از همسر ديگري داراي شسري ميشود به نام شغاد كه نامي از شهلهواني
و سرافرازي او نيست و با توطئة اوست كه رستم كرهته ميشهود ،امها رسهتم در
زمان مرگ او را بينصيب نميگذارد و تن او را بهه درخهت مهيدوزد ،از ازدواج
رستم با تهمينه دختهر شادشهاه سهمنگان شسهري بهه وجهود ميآيهد سههراب ،كهه
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ناخواسته با توطئة افراسياب به دست رستم كرته ميشود كه اين داستان يكهي از
بزرگترين تراژديهاي دنياسهت ،و از سههراب ،بهرزو ،تيمهور و خورشهيد بها ي
ميمانند.
اما رستم همسر ديگري دارد كه از اين همسر جهانگير ،زرسببانو ،فرامرز،
گرتسببانو زاده ميشوند ،كهه فرامهرز در شهاهنامه شهلوانيههاي زيهادي انجهام
ميدهد ،و شس از كرته شدن رستم و خونخواهي بهمهن شسهر اسهينديار جههت
انتقام خون شدر و دو برادر خود فرامرز و زواره مرد و مردانه از زابلستان و ا هوام
خود دفاع ميكنند بهطوري كه بهمن در جن

به هيچكدام دسترسي شيدا نميكند

نداني كه بهمن چه بيداد كرد
فرامرز را مرده بر دار كرد
تن شيلوارش نگونسار كرد
در رستمنامهها آمده است كه گرسببانو همسر گيو شسر گودرز ميشود و
بيهن شسر گيو درحقيقت نوة دختري رستم است ،و به خاطر همين وصلت اسهت
كه گودرز و گودرزيان همواره در صف رستم و حامي و از ياران رستماند.
در شاهنامه در جن

ناخواسته رستم و اسينديار زماني كه رستم نهاد خود

را ميستايد فقط تا گرشاسب ميرود و ميگويهد نريمهان خهود از كريمهان بهوده
است.
گيتيم كه تهمورث دو شسر داشت و جمرهيد شادشهاهي را انتاهاب كهرد،
جمريد شسري دارد به نام شيدسب كه آبتين فرزند اوسهت و از وصهلت آبتهين و
فرانك فريدون به وجود ميآيد و كيانوش و شادكام ،اما شادشاهي جمريد به درازا
ميكرد .او مردم را به چهار گروه تقسيم ميكند ،و درحقيقت كاسهت بهه وجهود
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مي آورد كه تا زمان ساسانيان اين كاست ادامه داشت ،ايهن چههار گهروه عبهارت
بودند از كاتوزيانها ،لركريان ،شيرهوران و صنعتكاران و كارگران كه از گروههي
به گروه ديگر امكان ورود نبود ،به كاتوزيان و لرهكريان دسهتور داد در مرزهها و
كوهستانها رار گيرند و مردم هم به كسب و كار خود مرغول شهوند ،لرهكريان
كه از ا امت در مرزها به جان آمدند و با ضماك توطئه كردند و جمريد را با اره
به دو نيم كردند ،فريدون با كمك كاوه ضماك را به بند كريد و در كوه دماونهد
زنداني كرد.
از فريدون و ارنواز ايرج زاده شهد و از ايهرج دختهري بها ي مانهد كهه بها
برادرزادة فريدون وصلت نمود و منوچهر زاده شد ،اما فريدون از همسر ديگهري
دو شسر داشت به نامهاي سلم و تور كه ايرج به دست آنها كرته شد .منوچهر بهه
خونخواهي شدر بزرگ خود ايرج ،سلم و تور را كرت ،از تور زادشهم و شرهن
به وجود آمدند كه شرن

خود سه شسر داشت:

اغريرث ،گرسيوز و افراسياب ،افراسياب شادشاه بيمنازع توران ميشهود و
همواره به ياد دارد كه منوچهر شدر بزرگ او ،تور را كرته است و انتقام خهون او
را واجب مي داند ،افراسياب سه شسر دارد به نامهاي تههوا ،جههن و سهرخه و دو
دختر فرنگيس و منيهه ،كه فرنگيس به همسري سياوش شسهر كيكهاوس و منيههه
همسر بيهن فرزند گيو ميشود.
از منوچهر شسري با ي ميماندبه نام نوذر كهه بهه دسهت افراسهياب كرهته
ميشود اما از نوذر دو شسر به وجهود ميآيهد كهه بزرگهان ايهران هيچيهك را بهه
شادشاهي بول ندارند ،به نامهاي طوس و گستهم كه از سپهسهادران سهپاه ايهران
ميگردند.
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زمان كوتاهي تهماسب ،زو و شسرش گرشاسهب بهه شهاهي ميرسهند كهه
سلطنت آنها دوام نميآورد ،و رستم به فرمان زال به كوه دماوند ميرود و از آنجا
كيقباد كه از نهاد كيان است به ميان گروه ميآورد و تاج شاهي ايران را بر سهر او
ميگذارند .از كيقباد چهار شسر با ي ميماند ،كهيآرش ،كهيآرمين ،كيشيشهين و
كيكاوس ،كه كيكاوس به شاهي ميرسد ،از ازدواج كيكهاوس و سهودابه فريبهرز
زاده ميشود و از ازدواج مجدد كيكاوس و يكي از بستگان گرسيوز سهياوش بهه
دنيا ميآيد .سياوش به توران ميرود ابتدا با جريره دختر شيران سپهسهادر تهوران
ازدواج ميكند كه ثمرة اين ازدواج فرود است كه به دسهت بيههن روي حما هت
توس كرته ميشود و از ازدواج دوم سياوش بها دختهر افراسهياب كياسهرو زاده
ميشود كه شادشاه ايران ميگردد .فردوسي ميفرمايد:
نهاد از دو سو دارد اين نيكشي
ز افراسياب و ز كاوس كي
كياسرو لهراسب را كه از نههاد كيهان و از شسهران كيشيرهين اسهت بهه
سلطنت برميگزيند ،لهراسهب دو شسهر دارد بهه نامههاي زريهر و گرتاسهب كهه
گرتاسب شادشاه ايران ميشود ،زرير در جن

با ارجاسب توراني كرته ميشهود،

از زرير شسري با ي ميماند به نام بستور و از ازدواج گرتاسب با كتايون دو شسهر
به نامهاي اسينديار و شروتن زاده ميشوند ،از اسينديار چهار شسر چرم به جهان
ميگرايند ،نوشآور ،مهرنوش كه در جن

رستم و اسينديار به دسهت فرامهرز و

زواره كرته ميشوند و بهمن به شادشاهي ايران ميرسد.
از بهمن هما و از هما داراب زاييده ميشود و از ازدواج داراب با ناهيد بهه
اعتبار شاهنامه اسكندر زاده ميشود.
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بزرگترين خانواده شهلوانان ايران گودرز و گودرزيان هستند كهه ميگوينهد
هيتاد شسر و نوه گودرز در جنگهاي ايران و توران كرته شدهاند و آمده است كهه
زماني سپهسادر توران ،شيران به دست گودرز كرهته ميشهود .گهودرز انهدكي از
خون او را به ياد هيتاد فرزند خود ميآشامد اما سه شسر او كهه معروفيتهي بيرهتر
دارند گيو ،بهرام و رهام است كه از رهام فرهاد با ي ميماند.
شايد اين نسبنامه يا علمالرجال در شارهاي مهوارد بها شهاهنامه همخهواني
*

نداشته باشد ،ولي در اكثر موارد اين همآهنگي به چرم ميخورد.
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* رسمالاط نويسنده در مقاله :توس ،كيومرس ،تهمورس است.

