
 
 
 
 
 
 

 *تأمّلي در ديباچة شاهنامه
 

 فراز()يكي مهتري بود گردن

 
 جالل خالقي مطلق

 

اناد  بياي راار   اند مرداني كه باني كارهاا  نكاو ب با رر يرد دهبوده

كلي فراموش كرده ب  ا از آنان آنچنان كه در خور شأنشان بوده  اد نامشان را  ا به

ها  ساختگي نك  كا  كن ب شخصكتها  دربغترنكرده است. درمقابل مثال شه

نگار د ربز  بقا ع را معموالً از د د ب به ساود آن نكست. علت آن است كه بقا ع

نگاشت كه در خدمت اب درآمده بود ب خود نك  همكشه از رعصبات قومي كس مي

ب د ني ب سكاسي بر  نبود ب يهذا عجكب نكست اير موزائكو رار   كه بكشتر باه 

نگاران چكده شده است اغلب نقشي كج دارد. كار محقّاِ  اماربز دست ا ن بقا ع

د گر بازيو ي يذشتگان نكست  بلكه بررسي انتقاد  آن است. هرچند در ا ن راه 

رنها دربغي را باز نكند  بلكه راساتي را در هر يام مواجه با ا ن خطر است كه نه

قش نرساند  بلكه حقاي دار  را به حرنها حِنك  به خطا دربغ يكرد ب درنتكجه نه

                                                           

را  197*. مجلة دانشكدة ادبكات ب علوم انساني دانشگاه فردبسي  سال سك ده   شمارة دبم  صص 

215.  
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رفته با روسّل به شكوة بررسي انتقااد  احتماال ه را نك  پا مال يرداند. بيي رب 

راست كردن نقش كج رار   بكش از خطر معوج ساختن آن است  فقط به شار  

ها ب رعصبات د ني ب ملي دابر آن كه پژبهنده در ا ن كار خود را به دست پكش

حال يمان نكند كاه نوشاتة اب باا ررااهر ب رما ال باه ب نژاد  نسپارد ب در عكن

ياردد. چاه مي« انتقااد »د ني ب بذل ب بخشش مكارا  فرهنگاي باه بكگاناه بي

طور كه شعارها  مكهني ب  ا رراهر بدان را كسي باه جاا  حقاا ِ علماي همان

 طرفي علمي فربخت.جا  بيروان بهحسّي  ملي را نك  نميخرد  بينمي

ن يمنام رار   بود. با چند رن از ا ن ب ريان  يمناام هنگاام سخن از ب ريا

كنك . ماثًً آزاد سارب كاه كتاا  اب بررسي رار خچة حماسه در ا ران برخورد مي

ا احماد  ها  حماسي د گر بوده ب ها  شاهنامه ب منرومهمأخذ برخي از داستان

  آزاد سارب ب سهل  امكر مرب در نكمة دبم قرن سوم هجر  كه بسا ل كار را برا

مسعود  مربز  فراه  ساخت باوده ب  اا ابومنصاور ايمعمار  كاه دانشامندان 

دان زردشتي را برا  رأيكف شاهنامه در طوس جمع كرده بود ب با خود ا ن پهلو 

دانك  همگاي نسابت باه دانشمندان كه ما حتي صورت درست ناام آنهاا را نماي

اناد. حتاي رباقاع يمناام ماندهسرا ي ا اران  داهمكت سهمشان در رار   حماسه

رنها باني شااهنامه ابومنصاور   شخصكت ب ريي چون ابومنصور عبدايرزاق كه نه

رر ن مأخذ شاهنامة فردبسي بوده  بلكه محكط طوس را نك  با مباارزات  عني مه 

ها  فرهنگي خود برا  پاربرش احساساات مكهناي ب ربلكغات سكاسي ب فعايكت

دقكقي ب فردبسي ب بعداً اسد  آماده ساخته بوده است  جوانان ا ن شهر ازجمله 

درباقع در مقا سه با سلطان محمود كه درمورد ادبكاات فارساي راحادبد  ب در 

ه  رساانكده  يمناام ماناده اسات. بااز ايار مورد شاهنامه بكلي شهرري كاذ  به
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دربارة ا ن اشخاص ب چند رني د گر الاقل نامي ب خبار  باه ماا رساكده اسات  

دانك . باا  كاي دب ران از ا ان مرداني كه ما حتي نام آنها را نك  نميتند ب ررهس

 شو  .رادمردان يمنام در د باچة شاهنامه آشنا مي

ه در مكان دبستان ب حامكان فردبسي ب كسان د گر  كه در ا جااد شااهنام

ز اند  سه رن اهمكّت خاصي دارند كه شاعر در د باچة كتا  انوعي نقشي داشتهبه

شناسي  ااد كارده  بياي نامشاان را رساماً ذكار آنان با صمكمكّت ب احترام ب حِ

يونه اطًعي دربارة هو ت دب رب يذشته از  و رن آنها  هكچننموده است. از ا ن

رن د گر ندار  . موضوع ا ن يفتار كوششي است برا  كشاف هو ّات شاخص 

 سوم.

بت ب بررساي ساخن قبًً برا  راحتي كار ب امكان خوانناده جهات ق اا

بده نو سنده  ابكاري را كه شاعر در د باچة كتا  خود راجع به ا ان ساه ران سار

 آبر  :مي

  كي نامه بود از يه باستان

 فرابان بدب اندربن داستان

 پراينده در دست هر موبد 

 ا  كرد هر بخرد ازب بهره

  كي پهلوان بود دهقان نژاد    3

 ديكر ب ب رر ب خردمند ب راد

 هندة ربزيار نخستپژب

 ها همه باز جُستيذشته سخن
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 ز هر كشور  موبد  سايخورد

 بكابرد كا ن نامه را  اد كرد

 بپرسكدشان از ككان  جهان    6

 ز آن نامداران  فرخ مهانا

 كه يكتي به آغاز چون داشتند

 كه ا در به ما خوار بگذاشتند

 اختر يونه سرآمد به نكوچه

 برا شان همه ربز كندابر 

 بگفتند پكشش  كا و مهان    9

 ها  شاهان ب يشت  جهانسخن

 چو بشنكد از شان سپهبد سخن

  كي نامور نامه افكند بُن

 چنكن  اديار  شد اندر جهان

 برب آفر ن از كهان ب مهان

 سپس در دنباية ا ن ابكات در داستان دقكقي شاعر چنكن آمده:

 چو از دفتر ا ن داستانها بسي   12

 خواننده بر هر كسيهمي خواند 

 جهان دل نهاده بد ن داستان

 سخن يفتن خو  ب طبع ربان

 به شعر آرم ا ن نامه را يفت  من   15

 ازب شادمان شد دل  انجمن



 81 تأملي در ديباچة شاهنامه

ب پس از شرح كشته شدن دقكقي ب ناكاام مانادن  اب در آرزب اش شااعر رصامك  

 يكرد راه دقكقي را ادامه دهد:مي

 دل ربشن من چو بريشت ازب 

 خت  شاه جهان كرد رب سو  ر

 كه ا ن نامه را دست پكش آبرم

 ز دفتر به يفتار خو ش آبرم

 شماربپرسكدم از هر كسي بي   18

 بترسكدم از يردش ربزيار

 مگر خود درنگ  نباشد بسي

 ببا د سپردن به د گر كسي

 ب د گر كه ينج  بفادار نكست

 همكن رنج را كس خر دار نكست

* 

 ان دبست بودبه شهرم  كي مهرب     21

 رو يفتي كه با من به  و پوست بود

 مرا يفت خو  آمد ا ن را  رو

 به نككي يرا د همي پا  رو

 نبشته من ا ن نامة پهلو 

 به پكش رو آرم مگر نغنو 

 يشاده زبان ب جوانكت هست  24

 سخن يفتن از پهلوانكت هست



 82 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 شو ا ن نامة خسربان باز يو 

 بد ن جو  ن د مهان آ  رب 

 ا ن نامه ن د و من چو آبرد

 برافربخت ا ن جان رار و من

 داستان امير ابومنصور

 بد ن نامه چون دست بردم فراز     27

  كي مهتر  بود يردن فراز

 جوان بود ب از يوهر  پهلوان

 ربانخردمند ب بكدار ب ربشن

 خدابند  را  ب خدابند شرم

 سخن يفتن چر  ب آبا  نرم

 ميمرا يفت ك  من چه با د ه   30

 كه جانت سخن بريرا د همي

 به چك   كه باشد مرا دسترس

 بكوش  نكازت نكارم به كس

 همي داشت  چون  كي رازه سكب

 كه از باد نامد به من بر نهكب

 به ككوان رسكدم ز خاك نژند   33

  دل نامدار ارجمنداز آن نكو

 به چشمش همان خاك ب ه  سك  ب زر

  ب ب فرزكر مي بدب  افته 
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 ان پكش اب خوار بودسراسر جه

 جوانمرد بود ب بفادار بود

 چنان نامور ي  شد از انجمن   36

 چو در باغ سرب سهي از چمن

 نه زب زنده بكن  نه مرده نشان

 كشانبه دست نهنگان  مردم

 در غ آن كمربند ب آن يردياه

 در غ آن كئي بُرز ب باال  شاه

 يرفتار زب دل شده ناامكد   39

 كردار بكد نوان يرز يرزان به

  كي پند  آن شاه  اد آبر  

 ز كژّ  ربان سو  داد آبر  

 مرا يفت كا ن نامة شهر ار

 يرت يفت آ د به شاهان سپار

 بد ن نامه من دست بردم فراز   42

 (1)فرازبه نام شهنشاه يردن

ر )بكت( سلطان محمود است كه مادح اب د«  شهنشاه يردن فراز»منرور از 

ياردد ب آخار ن بخاش د باچاة شااهنامه را رشاككل مي دنباية ا ن بكات شاربع

 (2)دهد.مي

 از محمود كه بگذر   در ابكات باال جمعاً از پنج نفر  اد شده است:
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شان اسات. اب هماان ابومنصاور ( بر ما رب11-1هو ت شخص ابل )بكت 

صور  محمد بن عبدايرزاق بايي طوس ب سپهساالر خراسان ب باني  شاهنامة ابومن

پربرانكده ب به امكد رأسكس حكاومتي كه آرزبها  ب ريي در سر مي است. مرد 

 و  پس از 350مستقل چند بار بر ضد سامانكان شورش كرده را باالخره در سال 

 (3)زنديي پرفراز ب نشكب به قتل رسكده است.

قاي به بعد( نك  كامًً ربشن است ب اب هماان دقك 14هو ت نفر دبم )بكت 

باار   از طوس ابتدا باه در(4)ل قو  متويد شهر طوس بودهشاعر است كه به احتما

 طنت ناوحچغانكان ب از آنجا به دربار سامانكان به بخارا رفته ب سپس در زمان سل

شاهنامة ابومنصور  شاربع باه نرا  شااهنامه  ( بر اساس387-366بن منصور )

ه باكرده  بيي در همان آغاز كار پس از سربدن ه ار بكتاي از داساتان يشتاسا  

 ا  كشته شده است.دست بنده

 برخًف ا ن دب نفر هو ت سه نفر د گر بر ما مجهول است.

دربارة هو ت شخص سوم شاعر بكش از  و مصاراع )مصاراع دبم بكات 

( نكابرده است. بيي اير در همكن  و مصراع دقات كناك  ب آن را باا مطاياب 16

مارد را حادس با نك :  روانك  هو ت باقعي ا انآن مقا سه نما ك  ميپس ب پكش 

نامكده ب ا ن يقبي اسات كاه « شاه جهان»نخست ا ن كه فردبسي ا ن شخص را 

ل بو ه آن عهد چون سامانكان ب آها  ب رر روان به  كي از امرا  سلسلهفقط مي

ب غ نو ان اطًق كرد. ب چون غنچة قدرت غ نو ان در ا ن رار   هنوز نشاكفته 

« شااه جهاان»عكد است كسي از دل قلمرب سامانكان است ب امرا  آل بو ه را نك  ب

بخواند پس محتمل است كه نرر فردبسي در ا نجا فقط متوجاه  كاي از امارا  

را باا موضاوع مارر « شاه جهاان»ب ژه آن كه شاعر موضوع ا ن ساماني باشد. به
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راوان دقكقي ب نسخة شاهنامة ابومنصور  ارربا  داده است ب از ا ن اشاارات مي

همان امكر ساماني نوح بان منصاور « شاه جهان»كه منرور فردبسي از  حدس زد

است كه دقكقي در عهد اب نر  شاهنامه را آغاز كرده بود. اكنون با د پرسكد كه آ ا 

فردبسي به بخارا رفته ب نوح موافقت كرده كه اب دنباية كار دقكقي را ادامه دهاد  

ب  ا ا نكه فردبسي باه بخاارا در ا ن صورت پس چرا در همان جا نمانده است  

رفته ب پاس  رد شنكده است  در ا ن صورت محتمًً  اا باه ا ان عادم موفقكات 

آبرد. باه يماان مان ا نكاه نماي« شاه جهان»كرد ب  ا اصًً ذكر  از ا  مياشاره

يذرد ديكال آن اسات كاه فقاط ا  كوراه به دربار بخارا كرده ب ميفردبسي اشاره

كند ب نه رحقِ آن را. ا كه در آغاز كار شاهنامه داشته بكان ميا  رخكال ب اند شه

آ اد ا ان مطاياب را كاامًً  ابات ب آنچه بعاد از آن مي 17ب  16محتوا  ابكات 

آ د كه فردبسي باقعاً به بخارا رفته اسات. چاون چنكن برنمي 16كند. از بكت مي

.......... .............دل من چو از دقكقي بريشت به سو  رخت شاه جهاان»و د: يمي

باه  21شاعر نسخة شاهنامة ابومنصور  را از دبست همشهر  خود يرفته )بكت 

ب  16ا  كه در اختكار دقكقي بوده استفاده نكرده با مطايب ابكاات بعد( ب از نسخه

به بعد چنكن خواهد بود: فردبسي پس از  16رابطه دهك   رفسكر درست ابكات  17

افتاد كاه باه بخاارا ربد ب شنود به ا ان اند شاه ميي را ميآن كه خبر مرر دقكق

ب ژه نساخة شااهنامة موافقت نوح دبم را برا  ادامة كار دقكقي جلب كناد ب باه

ابومنصور  را كه دقكقي در اختكار داشته از كتابخانة درباار بگكارد. چاون بادبن 

كه دبسات  داشتن ا ن كتا  ادامة كار شاهنامه ممكن نبوده است. بيي پس از آن

يذارد  د گار موضاوع همشهر  اب نسخة شخصي خود را در اختكار فردبسي مي

ماند  اكنون اير يردد ب شاعر در همان شهر خود ميرفتن به بخارا بكلي منتفي مي
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بريرد    معناي دقكاِ ا ان دب بكات  17ب  16پس از ا ن رفصكل دبباره به ابكات 

رفت   دل به ساو  رخات شااه جهاان چون از كار دقكقي دل بري»شود: چنكن مي

بست  )= پس از مرر دقكقي خواست  به دربار نوح بن منصور ربم( را به ادامة كار 

شاهنامه دست  ازم ب آن را از دفتر )دفتر = شاهنامة ابومنصور  ب در ا نجا نسخة 

 دربار بخارا كه در اختكار دقكقي بوده( به شعر خود درآبرم.

ه دسات باكه قصد فردبسي در رفتن به بخارا رنهاا شود از ا نجا معلوم مي

 اطًعي آبردن نسخة دقكقي بوده ب نه ررك شهر خود ب اقامت در بخارا. بعًبه با

 كه از اخًق ب زنديي شاعر دار   يمان نمي ربد كاه شااعر جاداً قصاد داشاته

ر طوس را ررك كند ب مقك  بخارا يردد. چون فردبسي حتي بعدها كه باه ربزياا

كند چه رسد به آغااز كاار يردد نك  طوس را ررك نميدستي يرفتار ميرنگ سكاه

 خود كه هنوز از رفاهي نسبي برخوردار بوده است.

دهد كه اند شاة رفاتن باه بخاارا نك  نشان مي 18بًركلكفي شاعر در بكت 

ه مي رصمكمي حتمي ب جدّ  نبوده است  بلكه باز  با خكايي ب احتمال امكاني ك

 ربز  از قوه به فعل درآ د  بيي درنكامده است.روانسته 

( فعًً ج  همان مختصار كاه خاود 26-21دربارة هو ت نفر چهارم )بكت 

دانك . ا ان مارد دبسات ب همشاهر  شاعر شرح داده است چكا  د گار  نماي

فردبسي بوده ب شاعر را به سربدن شاهنامه رشو ِ كرده ب برا  ا ن كاار نساخة 

در اختكار اب يذاشته است. از آنجا ي كه ما امربز در عصر  شاهنامة ابومنصور  را

قكمت زناديي ماي مككربفكل  ب افست ب فتوكپي ب چاپ كتابها  پرركراژ ب ارزان

رب ممكن است كسي ا ن ابكات را كه شاعر دربارة ا ن دبسات يفتاه كنك   از ا ن

ن مرد پي ببرد بخواند ب بگذرد  بدبن آن كه چنان كه با د به اهمكت ب رر كار ا 
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ب ژه به  ااد آبر ا  بيي اير خود را به ربزيار نس  خطي نادر ب يران ببر   ب به

 25كه در رار خي كه فردبسي شربع به نر  شاهنامه كرده اسات راازه درحادبد 

ب بناابرا ن از نسا  نسابتاً  (5)يذشتهسال از رار   رأيكف شاهنامة ابومنصور  مي

شمار  در دست صاحبان قدرت ب  ربت انگشت قطور ا ن كتا  هنوز ج  رعداد

بجود نداشته  به اهمكت كار ا ن دبست ب حِ ب ريي كه بر ياردن شااعر ب بار 

ا  از يردن ما دارد بهتر پي خواهك  برد. از همكن حقكقات كاه ا ان مارد نساخه

م ا قه  بلكه با عًقه در اختكار فردبسي شاهنامة ابومنصور  را داشته ب آن را بي

راوان نتكجاه يرفات كاه اب مارد  باوده باا خواساته ب بافرهناگ ب ته  مييذاش

 دبست.ا ران

نفر پنج  كه كشف هو ات اب موضاوع اصالي ا ان يفتاار اسات برطباِ 

ا  بوده صاحب مقام ب  ربت كه مدري شااعر دهد ب ري ادهاطًعي كه شاعر مي

از  عر ما ت بد  شارا حما ت كرده ب نكازها  مايي اب را برآبرده بيي نايهان از بخ

د   در شورشي اسكر يرد اده ب دشامنان اب را باا خاو(6)بخت همكشه بد  شاعر ما

طور  كه د گار خبار اند  بهاند ب بعداً اب را بي سر ب صدا سر به نكست كردهبرده

 ( به شهرش نرسكده است.37زنده ب مردة اب )بكت 

از نس  شاهنامه در بكنك  در بع ي چنان كه در آغاز شرح حال ا ن مرد مي

اند. بيي حتي اير رمام سريوحة ا ن قطعه نام ا ن شخص را ابومنصور ضبط كرده

نس  شاهنامه با قكد به سويند ه  در ا ن ضبط ارفاق داشاتند بااز بارا  ماا سار 

ماند كه ا ن شخص همان ابومنصاور محماد سوزني جا  شو ب ررد د باقي نمي

 1. نخست به ا ن ديكل كه مقا سة ابكاات بن عبدايرزاق كه شرح اب يذشت نكست

دهد كاه ماا در ا نجاا باا دب شاخص خوبي نشان ميبه بعد به 27با ابكات  11را 
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مختلف سر ب كار دار   ب چون از راه مقا سة ابكات نخستكن باا مقدماة شااهنامة 

كه آن شخص ابل همان ابومنصور محمد بن عبدايرزاق باني  دانك ابومنصور  مي

رواند همان ابومنصور باشد. د گار اخكرايذكر است  پس ا ن نفر دبم نميشاهنامة 

به قتل رساكده اسات ب از ا ان ساال راا  350ا نكه ابومنصور عبدايرزاق در سال 

شربع شاهنامه به دست دقكقي ب باقعة قتل اب ب رصمك  فردبساي باه اداماة كاار 

 دقكقي هنوز پان ده را بكست سال فاصله است.

ة ماا كه باه عقكاد 16در بكت « شاه جهان»مي ناشناس را با آن ب اما ا ن حا

روان  كي دانست. چون پاس از اب نخسات نوح بن منصور ساماني است نك  نمي

آ د ب ساپس در پا اان آن داساتان حاامي ناشاناس  ب قصة دبست همشهر  مي

دهد كه باا ا ان بكات ساخن از شخصاي نشان مي 27در بكت «  كي»بعًبه يفظ 

شود. ب د گر ا نكه در ا ن رار   در مكان امارا  سااماني ب غكار بع ميجد د شر

شناسك  كه به عاقبتي نركر عاقبت ا ان حاامي يرفتاار شاده ساماني كسي را نمي

اشاناس نبه ا ن حامي  40ب  38كه در ابكات « شاه»باشد ب از همكن رب نك  عنوان 

كار رفته باشد. ما ن بهآرا ر كر ب شاه جهان ب نرواند به معني امداده شده است نمي

 يرد  .در دامنة ا ن يفتار باز به ا ن مطلب برمي

پس ا ن حامي ناشناس ككست  به يمان من رمام قرائن ب شواهد موجاود 

 اند كه ا ن مرد فرزند ابومنصور محمد بن عبدايرزاق است:حاكي بر ا ن

 ن حامي  ناشناس ا ما را به حال هنگام مطايعة ابكاري كه فردبسي دربارة ا1

ا   در آن رأمال ( رساكده28)بكات « از ياوهر پهلاوان»سربده هربقت به عبارت 

يرفته ب « ا راني  نژاده»را در ا نجا به معني « پهلوان»ا   ب يو ا كلمة چنداني نكرده

ا   ب ا ن اشتباه محض است. اير منرور فردبسي فقاط اشااره باه ناژاده رد شده
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نژاد ب  ا فرضاً پهلواني بود دربارة اب اصطًح دهقان  دهقانبودن ا ن جوان ا راني 

برد  ناه اصاطًح پهلاوان را كاه عناوان ب كار ميزاد ب نرا ر آن را بهنژاد  پهلوان

 عناي  كساي كاه  28در بكات « از ياوهر  پهلاوان»منصب پهلواني است. عبارت 

رت د گار منراور پدرش پهلوان  عني دارا  عنوان ب منصب پهلواني بوده. به عبا

در ا ان عباارت شاخص معكّناي اسات ب ا ان شاخص معاكّن « پهلوان»شاعر از 

از اب  3كاه در بكات « پهلوان»رواند باشد ج  همان كس د گر  نكست ب نميهكچ

مانناد  28ب  3در بكات « پهلاوان» اد شده   عناي ابومنصاور عبادايرزاق. عناوان 

ب در شهر طوس فقط عنوان ابومنصور است كه در ا ن زمان  10در بكت « سپهبد»

رسانكده ب چنان كه در مقدمة قد   شاهنامه آمده نژاد خود را به يودرز كشواد مي

ا  چك   ج  ا ن نباوده كاه خاو ش را رساماً نامهمنرورش از جعل  چنكن نسب

بار  منصب پهلواني قد   قلمداد كند را خود را نخست از نرر نژاد  با امارا  

رد ف كرده باشد كه اير ربز  موفِ به برانداختن سامانكان شد  كاي ني ه ساما

از شرا ط مه  جانشكني آنها را كه داشتن حقّانكّت ب صًحكت از نرر نژاد  بوده 

قبًً فراه  آبرده باشد. پكداست كساي كاه از شاهرها  خراساان افاراد را بارا  

نو ساد  ا  بار آن ميهكند ب  و چنكن مقدماردب ن شاهنامه در طوس جمع مي

ها  انگك ة اب فقط عًقه به اد  ب رار   نكست  بلكه در پس  آن آرمانها ب برنامه

 ب رر سكاسي نهفته است.

حماد  عني: پسر ابومنصور م 28در بكت « از يوهر پهلوان»بنابرا ن عبارت 

 بن عبدايرزاق.

 هسات  اا اكنون ببكنك  كه برا  رأ كد ا ن موضوع قرائن ب شواهد د گار 

 نه  قبًً ببكنك  از فرزندان ابومنصور چه اطًعي دار  .
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االخبار از دب نفر از عبدايرزاقكان به نام عبداهلل بان محماد يرد    در ز ن

برد كه آشكارا هر دب نفار بن عبدايرزاق ب منصور بن محمد بن عبدايرزاق نام مي

 ات كورااه يرد ا   پسران ابومنصور محمد بن عبدايرزيِ هساتند. بار طباِ ربا

از مقاام سپهسااالر   376درباره ا ن دب برادر  عبداهلل هنگام ع ل راش در ساال 

پكوندد. هنگام رسكدن امكار ابوايحسان خراسان ب قكام اب بر علكه سامانكان  بدب مي

ر سرخس ب عبداهلل در نكشابور است. دسپهساالر جد د خراسان به نكشابور  راش 

ير  ناد ب ساپس هاردب باه عكد شكبي از نكشابور به راش ميعبداهلل به ارفاق ابوس

كنناد ب ابوايحسان را از آنجاا حاصاره ميمكمو علي بن حسن بو ه نكشابور را 

رانند را ا نكه ابوايحسن سرانجام با كمو ابوايفوارس ب فا ِ دبباره به نكشابور مي

رة نكشاابور كنند. هنگاام محاصابادار به ع  مت مي 377آمده ب راش را در سال 

شوند ب منصور بن محمد بان روسط امكر ابوايحسن بسكار  از د لمكان يرفتار مي

منصاور »يو د: افتد. يرد    ميعبدايرزاق نك  كه در مكان آنها بوده به اسارت مي

در ررجمة رار    مكناي نكا   (7)«را بر ياب  نشاندند ب به ربز اندر بخارا آبردند.

. ا ن كتا  از پسران ابومنصور فقط نام عبداهلل را آبرده شرح ا ن باقعه آمده است

نامكده  بيي سپس هنگام شرح اسارت د لمكان « معارف يشكر خراسان»ب اب را از 

در نكشابور بدبن آنكه نام منصور را بكابرد شرحي دارد كاه مطاياب يرد ا   را 

ماندناد ب يشكر د لا  كاه از مصااحبت اب )رااش( بااز »رأ كد ب ركمكل مي كند: 

خراسانكان پكرامن ا شان فرب يرفتند ب خلقي بسكار به قتل آبردند ب د گران را در 

سلسلة اسارت كشكدند ب به بخارا پاكش ناوح بان منصاور فرساتادند. چاون باه 

ح رت رسكدند ا شان را به رسوا ي رمام ب مذيّتي عرك  به مكان بخارا درآبردند 

شاان بااز آمدناد ب دبكهاا  زناان در ب مخانكث شهر با معارف ب مًهي پكش ا 
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يفتناد. پاس دست ا شان نهادند ب باه اساته او ب ساخر ت اغااني ب اهااجي مي

همگنان را در قلعة فهندز محبوس كردند را بع ي به سوو حال به فنا رساكدند ب 

 (8)«.زاد ب مطلِ يشتند ب از آن حبس خًص  افتندآبع ي 

چند مقام پدرشان ابومنصور ور هرآ د كه عبداهلل بن منصاز شرح فوق برمي

اند بيي پس از قتل پدر خود همان راه سكاساي پادر ب عموهاا  خاود را نداشته

اند ب از همكن رب در شورش راش بر ضد ساامانكان شاركت راقع ب احمد را رفته

رارككن ب بشامگكر قمنصور بن  336ا كر بقتي در سال اند. برطبِ ربا ت ابنكرده

 وح بن نصر ساماني برا  دفع شاورش ابومنصاور باه نكشاابوربن ز ار از طرف ن

ير  د زن ب فرزند ب ماادر ابومنصاور باه كنند ب ابومنصور به يريان ميحمله مي

باداهلل ب بنابرا ن بعكاد نكسات كاه ع (9)برند.مي افتند ب آنها را به بخارااسارت مي

ع اشند ب درباقامنصور حتي در زمان كودكي نك   و بار طع  اسارت را چشكده ب

 اند.از همان كودكي بارد راه سكاسي پدر ب شر و سرنوشت اب شده

سي ا بنابرا ن عبداهلل ب منصور كه پس از قتل پدرشان رهبر  نه ت سكا2

 اند  پس نه جاا  رعجاب  بلكاه كاامًًاب را به عهده يرفته ب راه اب را ادامه داده

د ب ا نك  به عهده يرفتاه باشانمورد انترار است كه رهبر  نه ت فرهنگي پدر ر

 شتكباني كي از آن دب  به يمان ما منصور  فردبسي را در نر  شاهنامه رشو ِ ب پ

ب ژه آن كه نه ت فرهنگاي ابومنصاور باه هاكچ بجاه از نه ات كرده باشد. به

ا  بوده برا  ا بات حقانكت ب صاًحكت اب در سكاسي اب جدا نبوده  بلكه بسكله

 اش.ها  سكاسيرنامهها ب برحقِ آرمان

ب  االخباررصو ر  كه دربارة سرنوشت منصور از راه رلفكِ ربا ت ز ن ا3

آبر   در خطو  كلاي چناكن اسات كاه ربا ت ررجمة رار    مكني به دست مي
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ها ب روهكن اند ب انواع خفّتپس از آنكه منصور را سوار بر ياب در بخارا يردانكده

پس اب را به زندان قهندز انداخته ب محاتمًً در هماكن اند  سها را بر اب ربا داشته

اند. چون يرد    با بجود ن د كي به زمان ا ن باقعه جا اب را سر به نكست كرده

غكر از همكن خبر كوراه د گر هكچ اطًعي دربارة سرنوشت ا ن مارد ناداده ب در 

ر را مقا سه كتب د گر نك  هكچ نامي از اب نكامده است. اكنون اير سرنوشت منصو

كشان اب را يرفتناد بكنك  با آنچه فردبسي دربارة حامي ناشناس خود يفته كه آدم

كن  (  يمان نماي27ب بردند چنان كه د گر از زنده ب مردة اب نشاني نكست )بكت 

 شباهت ب ريي را كه در مكان است بتوان انكار كرد. 

كچ   مآخذ د گار هاا به همكن ديكل كه غكر از همان اشارة كوراه يرد   4

اند  نام اب خكلي زبد فراماوش شاده ب چاون خبر  راجع به منصور حفظ نكرده

اند  شناختهكاربان ب صاحبان نس  شاهنامه  شخصي به نام منصور بن محمد  نمي

رزاق نام اب را در سريوحه به يمان آن كه با د همان ابومنصاور محماد بان عباداي

رغككار  (11) اا باه ابومنصاور بان محماد (10)منصوربه ابو« ابو»باشد با اف بدن  و 

 اند.داده

رنها مانعي در مطابقات هو ات منصاور باا هو ات ا از نرر زماني نك  نه 5

كند. چاون حامي ناشناس بجود ندارد  بلكه خود ا ن بحدت هو ت را رأ كد مي

ارفاق افتااده اسات ب ا ان  377طور كه د د   باقعة اسارت منصور در سال همان

ار   هفت سال پس از رار   شربع نر  شاهنامه روسط فردبسي است ب يفتاة ر

دهد كه شاعر چند ساايي كاامًً از خوبي نشان ميبه 35را  33فردبسي در ابكات 

 پشتكباني ماد  ب معنو  ا ن حامي برخوردار بوده است.
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مرحوم بهار نك  در جستجو  هو ت ا ن حاامي ناشاناس نرارش متوجاه 

از  ده  بيي به ا ن ديكل كه سند  بر ا نكه پساران ابومنصاور پاسمنصور شده بو

پدر در خراسان ب طوس به مقامي رسكده باشند در دسات نكسات  از اب يذشاته 

 ابالً همكن حقكقت كه عبداهلل بن منصور در شورش راش بار ضادّ ناوح (12)است.

اناد. ب اند خود ديكل بر آن است كه پسران ابومنصور كساي بودهدبم شركت كرده

ت ب رازه پسران ابومنصور بدبن داشتن ر است طوس نك  در ا ن شهر مقام ب عا ّ

آمده اسات كاه سااالر  425اند: در رار   بكهقي در شرح بقا ع سال  ربت داشته

ن . همچناك(13)طوسكان در حملة به نكشابور شخصي بوده از بقا اا  عبادايرزاقكان

ص  برا  نرامي عربضي )چهار مقاياه در نكشابور  514امكر مع   شاعر در سال 

كند كاه آن را خاود شخصااً در ( حكا تي راجع به فردبسي ب محمود نقل مي81

دهاد كاه افاراد طوس از امكر عبدايرزاق شنكده بوده است. ا ان اخباار نشاان مي

قام مخانوادة عبدايرزاقكان طوسي حتي را  و قرن پس از ابومنصور در شهر خود 

هسااالر  بعًبه الزمة حما ت از فردبسي داشاتن مقاام سپ (14)اند.ب ع ّت داشته

ر دخراسان  ا بايكگر  طوس نبوده است ب ارفاقاً همكن مطلب كاه يو اا منصاور 

ر خراسان ب طوس دارا  مقام رسمي دبيتي نبوده است با ابكااري كاه فردبساي د

حي مدح حامي ناشناس سربده سازياررر است چون در رمام ا ن قطعه به اصطً

اس ماثًً چه اير ا ن حاامي ناشان خور   كه عنوان  و پست دبيتي باشد برنمي

رد سپهساالر خراسان  ا بايي طوس بود  فردبسي درمورد اب نك  چناان كاه درماو

 عنااب ني چاون سااالر ب(  2رك: ح )نصر برادر محمود ب ارسًن جاذ  د د   

ز اچون مهتار  نامادار  ناامور ب برد ب فقط به ايفاظي كار ميسپهدار ب نرا ر آن به

 كرد.ا ن قبكل بسنده نمي
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ظاهر در انطباق هو ت حامي ناشناس با منصاور بجاود رنها اشكايي كه به

را  «شااه»( يفاظ 40ب  38بكت )دارد ا ن است كه شاعر دربارة حامي خود دب بار 

ز امارا  جا ي كاه ماا ابيي همان طور كه قبًً اشاره شد از آن (15)كار برده استبه

يو اد آدمكشاان اب را شناسك  كه چناان كاه شااعر ميكس را نميا ن عصر هكچ

ن خبر مانده باشك   پس ربشايرفته ب برده باشند ب ما د گر از زنده ب مردة اب بي

ا ر را به معني مهتر ب سربر ب صااحب ب نرا« شاه»است كه شاعر در ا نجا كلمة 

كار رفتاه ب مان فرابان در معني شااه اده باه نك « شاه»كار برده. در شاهنامه آن به

دان  كه فردبسي شاه را درمورد منصور به خاطر مقام پدرش ابومنصاور بعكد نمي

كار بارده اند  در معناي شاه اده باهرساانكدهكه نسب اب را به ياودرز كشاواد مي

 طور كه قابًً اشااره شاد داعكاة پادشااهيب ژه آن كه ابومنصور همانبه (16)باشد.

گاهي دسات»ب « فارّ»داشته  چنان كه در مقدمة قد   شاهنامه اب را رسماً صااحب 

عنوان شاه را درماورد ا ان ا نكه فردبسي  ( ب نك 17اند.)دانسته« رمام از پادشاهي

ا كار نبرده  بلكه فقط در دب بكت آخر كاه مر كاة اب رمرد بقتي هنوز زنده است به

دهد كه اب باقعاً شاه نبوده  ده  نشان مي  كرسرا د  كي دب بار اب را شاه خطامي

ه اسات بلكه از نرر خانواديي ب نژاد  برازندة ا ن عنوان بوده ب فردبسي خواست

در مر كة اب سنگ رمام بگاذارد. درحقكقات ساخن شااعران را نبا اد همكشاه باا 

 ررازب  زركشي سنجكد.

يو اد مي را كه حامي فردبسي باه اب 41ب  40مرحوم بهار م مون ابكات 

اير شاهنامه را رمام كرد  آن را به شاهان رقد   كن؛ جدّ  رلقّي كارده اسات ب 

رازه ه  اير م مون ا ن ابكات را حقكقت بگكر   خود ديكلي د گر بر ا ان اسات 

كه ا ن مرد پادشاه نبوده است. چون كدام پادشاهي است كه مبايغي خرج راأيكف 
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نام من نكن به نام فاًن د كه كتا  را بها ر  كند ب بعد به شاعر خود سفارش كن

پادشاه كن. بيي ايبته ا ن حامي چنكن حرفي به فردبسي ن ده اسات  بلكاه خاود 

فردبسي بعدها كه شاهنامه را به نام محمود كرده ب مادح محماود را باه د باچاة 

كتا  اف بده است  به منرور پكوند دادن مد حاة محماود باا مطاياب قبلاي  ا ان 

ر دهان  آن حامي يذاشته است كه رقر باً نركر همان صنعت است كاه سخنان را د

دهناد ب سرا ان به بسكلة آن نسكب ب رشبكب را به موضوع مدح پكوناد ميقصكده

 نامند.مي« رخلّص»آن را 

 

  چناان 28در بكت « از يوهر پهلوان»خًصه: نخست رعبكر درست عبارت 

كند كه ا ن حاامي  اد شد   ابت ميكه در ا ن يفتار شرح آن در ذ ل شمارة  و 

ر ناشناس پسر ابومنصور محمد بن عبدايرزاق است. قرائن ب شاواهد د گار كاه د

 كنند ب بخشها  سه ب چهاربخشها   و را پنج نقل يرد د  ا ن رعبكر را رأ كد مي

دهند كه ا ن پسر ابومنصور به ظنّ قو   ا حتاي باه  قاكن منصاور بان نشان مي

 زاق است.محمد بن عبداير

* 

كس د گار را باه ا ان اخاًص ب صاداقت در سراسر شاهنامه شاعر هكچ

نستوده است كه منصور را ب سه چهار بكتي كه در مر كة اب يفتاه چناان صامكمي 

رر ن پهلوانان شاهنامه سربده است. ب اير در نرار است كه يو ي در مرر يرامي

يونه ظانّ ور يفته د گر هكچبگكر   كه شاعر ا ن ابكات را سايها پس از مرر منص

روان بر آن بارد ساخت  بكشتر به درجاة اهمكات ب مقاامي كاه استفادة ماد  نمي

بر  . فردبسي ا ن حقكقات را خاود باا منصور در زنديي فردبسي داشته پي مي
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زباني بكان كرده كه به همان درجه استوار ب يطكاف اسات كاه صامكمي ب ما  ر: 

جوانمرد باود »  «كر مي بدب  افته ز ب ب فرّ»  «بداشت  چون  كي رازه سكهمي»

ياذر   د گار در شااهنامه باه ا ان يحان از ا ان محال كاه مي«... ب بفادار بود

خور  . بنابرا ن اير بگو ك  كه ا ن چند سال ندرت برميرضا تمند  ب آرامش به

رار ن ا اام ها  سكاساي در خراساان امنآغاز كار با بجود آشاوبها ب كشامكش

جاا  شاكوه از ي شااعر باوده  دبر از حقكقات نكسات. پاس از ا ان جا زندي

رنگدستي ب پكر  است ب به موازات آن ررس از نارماام مانادن كاار شااهنامه  ب 

ها  ب هراس از خطر خو  متلوّن محمود كاه حِ از كارشكنيبحشت خكايي ب به

 با د اخًق اب را با مدا ح بلكغ خوش نگه داشت.

 
 ها:يادداشت

 به بعد. 1/21/126شاهنامه  چاپ مسكو  . 1

( كه ماراد 1/25/192« )دستور شاه»در ا ن مد حه شاعر به چند نفر د گر نك  اشاره كرده است:  كي  .2

( رساماً ناام اب را آبرده 5/246/31ي است كه در جا  د گر ) نرافابوايعباس بن ف ل بن احمد اس

نس  « ف ل بن احمد»ن شده ب ضبط درست بارد مت« نصر بن احمد»است )در چاپ مسكو ضبط 

ينكنگراد ب قاهره به حاشكه برده شده است(. د گر نصار بارادر كهتار سالطان محماود ب سپهسااالر 

به بعد( ب  و بار ه   7/113/7به بعد( كه فردبسي از اب  و بار د گر به نام ) 1/27/217خراسان )

ا  اسات باه ساپهدار طاوس د گار اشااره به بعد(  اد كرده اسات. 9/210/2276« )ساالر»به يفظ 

(  ااد شاده 7/114/15« )ساپهدار»به بعد( كه در  و جا  د گر نك  از اب باز باه يفاظ  1/27/220)

 حاك  طوس بوده ب نه حُسبي  289است. مراد از ا ن سپهدار همان ارسًن جاذ  است كه از سال 

ند نرامي در چهار مقايه )به كوشش (. چون هرچ9/381/851ب  692/  7/302قتكبه  ا حسكن قتكب )

نامكده  بيي يو ا بايي نبوده « عامل طوس»( ا ن شخص اخكر را 78  ص 1332محمد معكن  رهران 

شناساك   فردبساي نكا  است. چون عًبه بر آن كه در مكان بايكان طوس مرد  را به ا ان ناام نمي

بار د گر حتي نام اب را بدبن هكچ يقاب  بسنده كرده ب« از آزاديان»دربارة اب  و بار فقط به عنوان 
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 هب عنواني ذكر نموده است ب چون هردب بار شاعر نام ا ن مرد را در ارربا  با موضوع خاراج آبرد

پس يو ا ا ن مرد فقط مأمور مايكه بوده است )ب نك  رك: فردبسي ب شاهنامة اب  به كوشش حبكاب 

 (.1  ج 194  ص 1349 غما ي  رهران 

 رك: به مقاية نگارنده در دانشنامة ا ران ب اسًم. . دربارة اب3

 ة. رك به مقاياه نگارناده: طاوس زاديااه دقكقاي اسات  در فردبساي ب ادبكاات حماساي؛ )مجموعا4

 .128-117  ص 2535(  رهران 2534ها  نخستكن جشن طوس سخنراني

 است. 246. رار   ارمام ا ن رأيكف چنان كه در مقدمة آن آمده محرّم سال 5

 نه نبودابَد آن بُد كه بختش جو  چو فردبسي اندر زمانه نبود .6

 )هجونامه(

 .167  ص 1347ش عبدايحيّ حبكبي  رهران االخبار  به كوش. يرد     ز ن7

فار بان . اصل رار    مكني رأيكف ابونصر عتبي ب نك  ررجمة فارسي آن روسط ابوايشرف ناصح بان ظ8

  رار   امانكان ررجمة رار    مكني را شاري  شفر در كتاجرفادقاني در دسترس من نكست. بخش س

 ب 139( منتشر كرده است ب آنچه در فوق نقل شد از ا ان كتاا  اسات )ص 1892بخارا )پار س 

143.) 

 به بعد. 470  ص 8  ج 1851-76. ابن ا كر  ايكامل  به كوشش نورنبرر  يكدن  9

 .849ب نسخة شورب  مورخ  743د مورخ ب نسخة ينكنگرا 731. ضبط نسخة اسًمبول مورخ 10

صافحة  . ضبط ررجمة عربي بندار  ب شاهنامة چاپ مول  ب نك  رك: فردبسي ب شاهنامة اب  حاشكة11

192. 

 .27-26  صص 1345ران  كوشش محمد يلبن  رهنامه  بهمحمدرقي بهار  فردبسي .12

 . 427  ص 1324ان . ابوايف ل بكهقي  رار   بكهقي  به كوشش غني ب فكّاض  رهر13

هنامة بي برا  نرامي عربضي نقل كارده  روجاه اعقاا  ابومنصاور را باه شااغرضمناً ربا تي كه م. 14

 دهد.فردبسي نشان مي

 دارد.« در غ آن جواني ب آن پا گاه»ضبط  28در بكت  675. نسخة يندن مورخ 15

رد ب دشاهي ندال در شاهنامه مقام پا. مثًً در شاهنامه  و جا بهرام پسر همكن يودرز كشواد كه الاق16

 (.4/75/1048پهلواني بكش نكست شاه نامكده شده است )

 .33  ص 2  چ 1334. رك: مقدمة قد   شاهنامه  در بكست مقاية ق ب ني  رهران 17


