
 

 

 

 

 

 پسندیدند؟میمردم کدام فردوسی و شاهنامه را 

 )بررسی تلقیات عامیانه دربارۀ فردوسی و شاهنامه(

 

 سجاد آیدِنلو

 

 

 مقدّمه:

درباار  رددسیای س هااهنامه یافت    اه « تلقّیات عامیانه»هنگامی که از 

یم دقیق د صاحبان تلقّی را بایا  باه دس دیا ه تق اهود، ایت نگدهها یا به بیان می

ور ثای منهاکدد: نف ت ردهیف گان س اهل قلمی که نوع نگاه آنها غالباً در مق ّماه

س ضمت رسایات م ون ادبای س تااریفی نماود  های هاهنامه، تذکدههاسینودیت

یار ه ایت س  به دلیل تعلّق ایت آثار س پ یا  آسرن  انااان باه حاوز  ردهنا  س 

درباار  آنهاا باا تو ّاه باه م هاو   «عامیاناه» به کار بددن ص ت« ریمی»ادبیات 

را در اینجا بایا  باه « عامیانه»اصطالحی ایت ساژه چن ان دریت س دقیق نی ت س 

                                                           
 ه ادبیات داناک، نیپژسهای( داناک ه ادبیات س علو  ان ا ا پژسهاهای زبان س ادبیات راریی )علمی 

 .59- 78، ص 1388، زم  ان 4دسر    ی ، هماره ، داناگاه اص هان ا س علو  ان انی
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س  ا دان ت. دی ۀ دس ، مع ق ات س پ ن های اصناف دیگاد« مددمی»معنای عا ّ 

مادد  ایات کاه بادگالف  ادسه نف ات، مجاالی بادای  ا عموماً کم دانش تدِ

س چاون گایا گاه س ح ا  س ان قاا   ان ت گویش نیار ه ددآسری س ک ابت تلقّیا

«  هعامیان»اینگونه از رسایات، ه اهی س به صورتهای غید ریمی بوده ایت، مداد از 

 در معنای گاصّ  ساژه، همیت  دسه از باسرها س دای انها گواه  بود.

س چگاونگی تواورات مو اود در هاماری از رسایاات س  هاح سدِ آ اهی

اا د ریمی ادبی س تاریفی )بفش نف ت از تلقیات مدد  ایدان( پیاهارات منابع 

قی، )رک: دبیدییادر پژسهاهای چن  تت از محققان طبقه بن ی س بدریی ه ه ایت 

 ، یا حقّی164-131: 1371 ؛ نوریان،151-121: 1375؛ م ینی، 1372؛ ریاحی، 201-350: 1383

وضاوعهایی کاه در ایات یت مس مطاابق ایات تحقیقاات ، مهم اد (68-53کم 1387، 

ه با زارهها مورد تو ّه بوده، عبارت ایت از: پیش بینی ههدت رددسیی، پایا  

ناای اتّها  مجوس ی ایی اس ، پدهیز اری س دین اری رددسیی، آزاد ی س بزرگ م

س ایدان دسی ی اس، رسابا  رددسیای س یالطان محماود س  هاعد، صداحت یفت

 (.151-121: 1357)در ایت باره ، رک: م ینی، بار غزنه، ب گواهان رددسیی س .... رد

هاای  باه یاب   ا اما آن دی ۀ دیگد از رسای های س باسرداه های مددمای

 1به طور کامل س دقیق مطالعه نا ه ایات ا ماهیت عامیانه س تبعاً غید ریمی آنها

 ا غیاد از هاعدان،نوی ان  ان س مورّگاان ا تا معلو  هو.د که عمو  مدد  ایدان

. ایت دای انها که بفای ان گوای همیهناگ ه س میس هاهنامه را چگونه  رددسیی

، دقیقاً  زارش راسیان آنهایات 2از آنها به کوهش انجوی هیدازی  ددآسری ه ه

، اع قااادات س هاس از هماایت رسی باای سایااطه س باا سن تواادّف ، نااوعِ دان اا ه

ده ؛ ضمت اینکه میان ی عامیانۀ مدد  را دربار  رددسیی س هاهنامه ناهاگوای ه
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تأگّد ت سیت س ثبت مک وباان هد ز دلیل کم ق م ی یا بی پیااینگی آنهاا نی ات 

س مح مالً مأگذ یا درسنمایۀ کلّای بدگای از ( 83-74: 1387در ایت باره، رک: آی نلو ، )

ی مدبوط به رددسیی س هاهنامه نیز در مناابع ریامی ادبای س تااریفی، هاار انه

: 1372)بادای اهااره ای، رک: ریااحی، هی به اصطالح عامیانه بوده همیت رسایات ه ا

 که در آنجا قال  س بیان ادبی / ریمی یار ه ایت.( 72

*** 

، صا  1)جه موضوع دای انهای ه اهی/ عامیانۀ  دد آم ه در رددسیی ناما

یا زن  ی نامۀ رددسیی س تو ّه به  زئیااتی از احاوا  اس.یات س یاا  کاد  (3-56

ژ یهای هفوی ی هااعد س پااره ای از نکاات س م اائل مدباوط باه بعضی از سی

ید ذهت رددسیی، همچاون ب ایاری دیگاد از بزر اان از که دانیم میهاهنامه. 

ی دقیق س کااملی در اگ یاار نی ات س گالصاۀ آن هاردهن  س ادب ایدان، آ اهی

الا  توان بد پایۀ اهارات گود اس در هاهنامه س تحلیال ان قاادی مطمیچیزی که 

ی پد هاا  س بادگ بازیاازی کادد، در ایات حا سد هامآگذ دیگد س انبوه ار انه

.ق( در رسیا ای پااژ ه329ابوالقایم رددسیای تویای در یاا  )«گواه  بود که 

ای دهقاان زاده ها ه ایات. زن، پ اد س اح ماا ً طبدان توس در گاانوادهناحیۀ 

هااهنامه را در میاناۀ  یالگی در ذه ه ایت. نظم 37داه ه س پ د اس در دگ دی 

.ق( آغاز کدده س از پا یبانی منوور بت محم  بت عب الدزّاق ه370-367یالهای )

.ق( س ت سیت دس  ه384بدگوردار بوده ایت. ت سیت نف ت هاهنامه را در یا  )

.ق( به پایان ریان ه س به دربار غزنه ردی اده ایت. اماا ه400ای ن  ) 25آن را در 

محمود قدار نگدر ه ایت. رددسیی به هنگا  یادسدن هااهنامه ک اب مورد تو ه 

 در ار نیازمن یها س دهواریهای مالی بوده س از رضل بنی احما  ایا داینی، سزیاد 
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یلطان، گوای ه ایت که بدای دریارت م اع ت از یلطان میاانجیگدی کنا . اس 

که  ا راهمچنیت از بدادر محمود نود بت ناصدال یت گوای ه ایت که نظد یلطان 

م و ه هاهنامه کن . در میان بزر ان زمان، رددسیی رقا   ا ان حای ان بد ددان ه

که  ویا هاعد را از پدداگات مالیاات  ا از دی گیدی حیی ق یبه، عامل مالی توس

یاد کدده ایت. به اح ما  ب ایار، رددسیای پاس از دیا ن بای  ا معاف کدده بود

جو محمود یدسده س یدانجا  در یکای از مهدی ن بت به اس س اثدش، ابیاتی در ه

 .ق( در  ذه ه ایت. ه416( یا )411دس یا  )

کلّای س  به ایت آ اهی ان توان  همیگوانن  ان س عالقه من ان هاهنامه که ن

 ی س نیازی طو نی م ون تاریفی س ادباهاکوتاه ب ن ه کنن  س ح ّی در میان ار انه

، باه  ماان انا یار همی  رددسیای نپای  بعضی از پدیااهای گاویش را درباار

ه در قالا  رسایاات ها اهی / عامیاناه با ا ان گوای همیس آنگونه که  ا گویش

 .ان رسهت کددن مبهمات س  زئیات زن  ی حکیم توس پدداگ ه

کاه « ح ات»پ ر رددسیی مددی ایت کااسرزی باه ناا  در ایت دای انها 

هانی  س بادای هم اا نش بااز می هاعد ملّی ما در کاودکی دایا انهایی را از اس

پ ر رددسیای در ایات رسایاات « کااسرزی»(. 5س  4/1: 1369)رک: انجوی،    تمی

)رک: نظاامی بودن رددسیی باه توادیچ چهاار مقالاه «  دهقان»مح مالً بد در ه از 

ی «الاعدا ۀتذکد»س باغبان نامی ه ه ن پ رش در منابعی چون ( 75: 1383عدسضی، 

نیاز بادای پا ر سی « ح ات» کد نا  (. 428: 1372)رک: ریاحی،  ی دسل ااه یمدقن

م  ن  بد مآگذی ایت که اهاره گواه  ه  . اینکه پ ر رددسیی آهنا با دایا ان 

معدری ه ه، ظاهداً  بد ایات  ایااس ایات کاه دهقاناان آن رسز اار )در معناای 

س رسایاات  اصطالحی ایت کلمه( ردهنگمن انی میهت دسیت س عالقه من  به آیینها
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مطابق با گوای ه س دان ا ۀ (. Tafazzoli, 1996: 224-225)رک:  ان پهلوانی بوده ا ملّی

اس در  ذه ه س گاواهدش نیاز عامه مدد  رددسیی مادری داه ه که در گددیالی 

 (. 1/4: 1369)رک: انجوی، ه ه ایت میهاد گاتون نامی ه 

نی ات، همچناان کاه  هیچ یک از ایت دس نک ه در منابع احاوا  رددسیای 

به عقیا   پژسهااگدان (. 1/5)رک: همان: ناصچ ال یت س قایم به عنوان نا  گود اس 

س « ح ات بات علای»صاح  نظد از بیت اهاارات مناابع  وناا ون، دس صاورت 

)رک: حااکم  بدای نا  رددسیی س پا رش پاذیدر نی تاد ایات« منوور بت ح ت»

؛ 64: 1375؛ هماو، 479: 1372؛ ریااحی، 3: 1385مق مه؛ گالقی مطلاق،  51: 1375نیاابوری، 

در رسایات عامیانه « قایم»(. Khaleghi Motlagh, 1999:514؛ 28: 1369محی  طباطبایی ، 

های  گلطی ایت میان کنیه )ابوالقایم( س نا  رددسیی با یادآسری ایت نک ه که به 

 ,Shapur Shahbazi)رک:  ای ناد همیت کنیه اح ماا ً ناا  پ اد اس قایام باود ایات

1991:22.) 

رددسیی در دیباچۀ هاهنامه اهاره کدده ایت کاه مهدباان دسیا ش باه اس 

  وی : می

  ااااده زبااان س  وانیاات ه اات

 

 یاافت   اا ت پهلوانیاات ه اات 
 (14/143: 1368)رددسیی،               

 

هود که اس پیش از آغاز ریمی یَدایش هاهنامه )در میاز ایت بیت ای نباط 

س به نظم یفنان پهلوانی ناامبرددار باوده  یدسدهمییالگی( هعد  40تا  35ح سد 

؛ در انا یت. امّا عامّه مدد  چاون مع قا  باه هااعدی ماادرزادی رددسیای بوده

 های رددسیی در گانه س مک   گانه به هنگا  کودکیمدبوط به ناآرامی ا دای انی

مانی که معلم مک   اس را که در ه ت یالگی س ز ان دس بیت را به اس ن بت داده ا
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 به رلک کای ه  بود، در نکوهش ای ادش یدسده ایت:

 ا اااد زنااای کاااور ماااالّمیمااادا 

 کناای همچااو ابلاایس کااورمینگااد 

 

 بدیاازد تاادا گاااک عااالم بااه یااد 

 ب ااوزد همااه هیکلاات در تنااور
 (1/3)انجوی، همان،                     

 

ر دم قارب ایات؛ یعنای  طدره اینکه ایت دس بیت در قال  مثنوی س به بحد

زن سدر همان بای  یدای ، میتلقّی مدد ، هعدی که رددسیی در ه ت یالگی نیز 

الگی یس قال  هاهنامه باه . در رسای ی دیگد هدسع  هعد یَدایی رددسیی در ده 

 (.1/5« )رک: همان:ایت 

نک ۀ دیگد در دای انهای عامیانۀ کودکی س نو وانی رددسیی، همّات اس در 

توان  چیزی در مک   میسزی ایت؛ ب یت صورت که سی در آغاز کار نان دانش

که قطدات آب بد یان  ایجااد کادده ایات، م نبّاه  یبیاموزد س با دی ن ردیایا

 «به  ایی ریای  کاه هااهنامه یااگت»کوه  که میهود س در آموگ ت چنان می

ه   یاوراگهای در اینجا مضمون د د ونی س بی اری باا مااا. (1/4)انجوی، همان، 

آب بد ین  ظاهداَ از دای انی در ید ذهت یکّاکی ، دانامن  معادسف بالغای، 

بپذیدن  هاعدی  ان توان  همی در ه ه ه ایت. در بدابد ایت دای ان، ع ّه ای که ن

مانن  رددسیی در گرددی از نظد  هنی س دانش آموزی ناتوان باه  س یپس دچاار 

تیزهوهی اس که هد هعد س دای انی را با یاک باار تحو  هود، در رسای ی دیگد از 

. در همیت موضوعِ رددسیی (1/4)رک: همان،  ان یپدد، یاد کددهمیهنی ن به گاطد 

س مک   گانه س تعالیم آغازیت اس، عالقۀ مدد  به  زئیات رداموش ه ه به انا ازه 

 ه ایت: دار رددسیی هم آسرده های بوده که در یکی از رسایات ح ّی نا  مک   
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ایات ناا  در مآگاذ ریامی رددسیای (. 1/5)رک: هماان، ملّا ضیاء ال یت گدایانی 

هود س بای  بدریی هود که آیا هفوی ی تاریفی با ایات عناوان میهنایی دی ه ن

ها ن یاا تا اس ّ  هاح ما ً در ادسار پس از رددسیی س هنگا  یااگ  ا در گدایان

امالً بد یااگ ه ایات س رقا  باه منظاور زی  ه یا اینکه نا  کمی ا رسایتِ مدبوط

 دقیق د کددنِ نکات زن  ی نامۀ رددسیی  کد ه ه؟

)رک: هماان:   یاددمیدر رسایات مددمی، رددسیی در هانزده یالگی هم د 

س ایت به طورکلّی پذیدر نی ایات، زیادا رددسیای در یاوگ یادسد  مادگ ( 1/6

 کاد کادده  65ش ار یس یا ِ عمد گاو 37پ دش یت اس را به هنگا  در  ذهت 

)رک:  یالگی ازدساج کدده بوده ایات 28س بد ایت ایاس، پیش از )رک: دنبالۀ مقاله( 

، سلی چون با قبو  هانزده یالگی، (Khaleghi Motlagh, 1999: 514؛ 84: 1375ریاحی، 

، های  منطقی تد 3میان ازدساج س تول  پ د رددسیی دسازده یا  راصله گواه  بود

)دبیاد یایاقی، «  اقل در بی ت س ه ت یالگی هم د بد زی ه ایات»ایت باه  که 

از زادن پ ااد س دگ اادی در  سدر ایاات رسایااات هم ااد رددسیاای پاا(. 25: 1383

مدگ بانوی رددسیی موضوعی ایت کاه ظااهداً (. 1/6)رک: رددسیی نامه،   ذردمی

بااره، رک: )در ایات   4هاودمیتد آن در چن  بیت هاهنامه نیز دیا ه یادکدد پد دریغ

؛ 89س  25، 24: 1383؛ دبیدیایاقی ، 444: بفاش یاو  / 2009 ،؛ هماو5: 1385گالقی مطلق، 

س از پ اد س دگ اد ( 709س 708: 1386 ،؛ همو203: 1379؛ کزازی، 34ب : 1386رددسیی ، 

( 83: 1383)رک: نظاامی عدسضای، رددسیی به تدتی  گود هاعد س نظاامی عدسضای 

: 1369)رک: انجاوی، میدد میه که پ د اس در یی یالگی ، اما ایت نک ان یفت    ه

یا بنابد رسایت دیگد، با دارسی نادری ی که ب یگا ن هاعد در غیاب پا ر  ا (1/6

با    ۀ گاود رددسیای میااید  ا (1/7)رک: همان: هود میدهن ، کا ه میس پ دش 
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 ایت که تودیچ کدده:

 مدا یا  بگذهت بد ه ات س پان 

 سه ت  یا  بد یی...  وان را چوه
 

 ناه نیکاو باود  ااد نیااز  باه  اان  

 نااه بااد آرزس یاراات  ی اای بدراات
 

 (2189س  167/2182الف:  1386)رددسیی، 

 

س  م ونی ماننا  چهاار مقالاه، مق ّماۀ هااهنامۀ بای انقدیدر منابع ریمی، 

س س ، رق  باه باد مناای اان بهاری ان  امی که دگ دی را به رددسیی ن بت داده

، 237: 1372)رک: ریااحی،  انا صلۀ یلطان پس از مدگ پا ر اهااره کدده نپذیدر ت

ر  ااده  اما در رسایات مددمی غید از ایت سیژ ی ، ایت دگ د به یان پ  (438س 415

 ای از آنهاازبان س هاعد  نیز ه ت س موداع دس  بی هایی را که رددسیی تنها پاره

. آنجاا 5دها میای  پ ر را به هاعد کن  س یا ارتجا ً پمیرا یاگ ه ایت، تکمیل 

ه بحاد کن ، اینگونه در قال  مثنوی س بامی دهم که پاداش دیدهنگا  محمود را ر

 زن :میده  س از مهد میهت د  میم قارب داد یفت 

 چو عمد پ ر آما  ایات د  باه یاد

 بااه یاالطان بگوییاا  تااا براا  پاا ر

 ا د چه پ ر ررات از ایات رسز اار

 نانچاادا داد هااه  ااوش بااد دهاام

 

 چه کار آی ش دیگد ایت ییم س زر 

 ز  ورت همی  ا ه برا  در باه در

 برااود مهااد ایاادان هماای ار فااار

 چه ه  تا که ق رش چنیت ه  عیان
 (1/4)انجوی، همان،                      

 

)چهار مقالاه، مق ماه بای انقدی س بهاریا ان( س ایات اهارات مآگذ پیایت

که یقیناً ردزن  مددی مانن  رددسیی  ان مع ق  بودهده  که ایدانیان میناان  ابیات

توان  ه  از مینیز نظید گود اس یفنور، ایدان دسیت س بلن  همت بوده ایت س ن
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 ایت باه .

چنان که    ه ه ، عامۀ مدد  در مع ق ات س رسایات ه اهی گاویش غیاد 

 ندیاز دقایق احوا  رددسیی به هماری از گووصیات دینی، اگالقی، رکدی س ه

بدریی  سکه طبقه بن ی  ان یی از هاهنامه هم تو ه کددههاردزانۀ توس س نیز نک ه

دد  ماکن  که عمو  میتا ح سدی رسهت مجموع ایت اهارات از میان آن دای انها 

س یاا اینکاه  ان هاناگ همیایدان رددسیی س هاهنامه را چگونه س با ک ا  سیژ یها 

عضای از باینگونه باهن ؛ هد چن  کاه هاای   ان ی هپ ن می/  ان گوای همیایایاً 

  اه  ااهییا پ ن ها با ساقعی های م  ن  س علمی مطابق نباه  که الب هاایت آ اهی

 ا ی کددهچنان که نگارن ه دریار ه س دی ه بن  ا نیز نی ت. ایت سیژ یها س اسصاف

 چنیت ایت:

 
 میهن دوستی .1

وانی چاون یادزمیت گاویش س در یکی از رسایات، رددسیی به هنگا   ا

آیا ، میبین  س کاری نیز از دی ش باد نمیزبان آن را در معدض آیی  س نابودی 

ا ها  گیها رهود که گود را نابینا کن  تا ایات آمیاز ه ّت پدیاانی س ان سه بد آن 

 (.1/10 ،)رک: هماننبین  

 
 ، آفرینندۀ رستموسیفرد .2

که هنوز در میان عمو  م ا اس   ا یکی از باسرهای مددمی دربار  رددسیی

اع قاد به ایت موضوع ایت که ری م در مقا   هان پهلوانی پیل ت س با رادّ ا  ایت

با  ا س چنیت ک ی( 1/48)رک: همان، س زسر، یاگ ه س پدداگ ۀ تفیل رددسیی ایت 

هد ز س ود ن اه ه ایت. در ایت باره ایا ناد  ا بینیممیتوصی اتی که در هاهنامه 
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 به ایت بیت ماهور ایت: آنها

 کااه ریاا م یلاای بااود در یی اا ان

 

 ا  ریااا م دایااا انمااانش کااادده 

 

س  هاتا  ایی که نگارن ه    جو کادده، در هایچ یاک از ن افهایت بیت 

وی ی. بلکه از 6چاپهای مع بد هاهنامه نیام ه ایت س قطعاً یدسد  رددسیی نی ت

 باه . تأیی ی بد عقی   آنها مدد  یاگ ه س بد زبان رددسیی  ذاه ه ه ه ایت تا

دربار  م هو  ایت بیت )منش کدده ا  ری م دای ان( س ای نباط عامۀ از آن  

بای  توضیچ داد که ایت نک ه که هفوی ی به نا  یاا ماننا  ریا م س اود ساقعای 

س دای انهایی که در ادب حمایای ن اه ه، یفت دری ی ایت س ری م با سیژ یها 

س ناه تااریفی یاا ح ای  ا ناییم، پهلاوانی ایات حمایایهمیبینیم س میایدان 

که صدراً بای  در گای گاه س قلمادس حضاور گاویش، یعنای حمایاه  ا ایاطیدی

س هد ونه کوهای ( 50-27: 1378)در ایت باره ، رک: یدکاراتی، معدری س بدریی هود 

 ی ایاطیدی یا اهفاص تااریفی ا اد از محا سد هابدای ارتباط دادن اس با نمونه

ناان دادن ماابهات بیدسن بدسد س سارد حاوز  یک اان انگااری س تطبیاق هاود، 

 ا س غید علمی ایت. اما اینکه ری م آردی    هت س زبان رددسیی ایت نادریت

دریات نی ات، زیادا  ا مفووصاً با تعبیدی که در آن  بیت به کار  در ه ها ه

منابع اصیلی بهده  در ه  /دانیم که رددسیی در نظم دای انهای هاهنامه از منبع می

س در عاایت ح اا  ایاا قال  هاااعدی گااویش )در نگه اهاات یااا کنااار  ذاهاا ت 

ک : ر)در ایات بااره، دای انهای مأگذ/ مآگذ گود س اح ما ً تییید پاره ای  زئیات( 

هد از از گیاا  گاویش هفوایت یاازی س یاا دایا ان  (122-114: 1383آی نلو، 

، هایچ یاک از ک اان س رسایاات هااهنامه س به یفت دیگد  پددازی نکدده ایت
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از ایت رسی ، پهلوانی به نا  ری م با آن سیژ یهای اَبَد ان اانی در  7مجعو  نی ت.

س نقش یا به بیان دقیق د ، هند بزرگ رددسیی در ایت  8مأگذ/ مآگذ رددسیی بوده

هود با سن میتأکی   ا میان، بازآردینی ادبی چهده س گووصیات اس در قال  هعد

بوده ایت.  واه صا ق ایات ما ّعا کاه  ا ودّف در سیژ یهای بنیادی دای انی است

بوده، اهاار  مویای « ری م دای ان»ری م پیش از رددسیی هم در رسایات ایدانی 

ی چهار س پان  مایالدی، باه هاگورنی / گورن انی ، مورّ  نام ار ارمنی در ی ه

درباار  ریا م یاگزی پاریایان »نوی ا  میزسرمن ی س  ددنکا ی اسیت  که 

: 1380)گورنات ای، « کنن  که به ان از  ص  س بی ت پیال قا رت داهاتمیرسایت 

100.) 

 
 تشیع فردوسی و رابطۀ او با امام علی )ع( .3

س  9«گاک پی حی ر»رددسیی همان  ونه که گود در هاهنامه آهکارا    ه 

؛گاالقی مطلاق، 518-337: 1378)در ایات بااره، رک: ابوالح انی، هیعه مذه  بوده ایت 

 :Khaleghi Motlagh, 1999؛ 594-557: 1381؛ مه سی دامیانی ، 18: 1385، همو، 18: 1380

ایت که مدد هیعه مذه  ایدان نیز به ایت نک ه تو ه سیژه ای ناان طبیعی  (.519

؛ از  مله اینکه مع ق ن  رددسیی ان داده س دای انها س اهاراتی در ایت باب یاگ ه

 ان سهِ آه  گی اسضاع میهت گویش س زبان آن، در ان یاۀ کاور کاددن که از ردطِ

هود، حضدت علای )ع( را باه میگود بوده ایت س با دارسی حکیمی دچار درد 

)رک: انجاوی، یاب  میبین  س با آب دهان ایاان یالمت دی  انش را باز میگواب 

 (.11س 1/10همان، 

ماوّق رددسیی بادای یادسدن نک ۀ در گور  کدِ ایت رسایت ایت ایت که 

هاهنامه به منظور زن ه  نگه داه ت ایدان )به تعبیاد ایات دایا ان( اماا  علای )ع( 
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ده  که در نظد عمو  ایدانیان م لمان س بدگالف پن ار باطل میایت س ایت ناان 

هایچ تضاادّی  ا س چه در رسز ار کنونیچه در  ذه ۀ ردهنگی ایدان  ا ع ّه ای

س مذه  ایدانی نی ت س چه ب اا ح ّای دلیال یااگ ت چنایت  میان ملیّت س دیت

رسای ی که در آن یب  معنوی یدایش هاهنامه تاویق س تأیی  حضدت علای )ع( 

یی از نوع ماغ ناماه س  ناه ناماه گوانا ن هاایت، پای  س اع داض به کژان یای

هاهنامه، م هم کددن رددسیی به م ح مجوس س ممانعت از به گاک یپددن اس در 

هاهنامه گوانی .... س در تاری  س دایا انهای ردهنا  وری ان م لمانان، تحدیم  

. در دسازده س بی ت س نه س یی مق مه( –: ده 1387)در ایت باره، رک: ری م نامه،  ایدان باه 

رسای ی دیگد رددسیی از نگدانی اینکه ن وان  هاهنامه را به پایان بدیان ، یاد باه 

بین  که هم حکمت س ق رت میاما  علی )ع( را به گواب  ذارد س آنجا میبیابان 

کننا . در ایات میبفان  س هم اس را به ایت کار تااویق مینظم اثد را به رددسیی 

)رک: که از زبان اما  نقال ها ه « ایدان از مت ایت س مت از ایدان»دای ان عبارتِ 

بدای مقابله با ت کادّ  های  نمود دیگدی ایت از ت بید ایدانیان( 1/12انجوی ، همان، 

 نادریتِ تقابل ملیت س دیت )سمذه (.

تایع رددسیی در یکی از رسایات عامیانه مو   با  ویی حایا ان از اس 

)رک: هماان: نزد محمود س در ن یجه بی تو هی یلطان به هاعد دان  ه ه ه ایا ه 

گذ ریامی کهات س هام در بعضای آای ایت که هم در مس ایت همان نک ه (1/11

سهاهای معاصدان، از  ملۀ د یل مفال ت محمود با رددسیی س هاهنامه  کاد پژ

؛ گاالقی 114: 1362؛ تقی زاده، 44س43: 1374)بدای نمونه، رک: ایالمی ن سهت، ه ه ایت 

، 10(41: 1372؛ میناوی، 186: 1363؛ صا ا، 235س 234: 1383؛ دبیدیایاقی ، 18: 1380مطلق، 

)رک:  ان نظدان آن را علّات موضاوع ن ان ا هسلی در مقابل ، چن  تت از صاح  
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: 1386؛ ردسزان اااد 130: 1375؛ هماااو، 77: 1372؛ ریااااحی، 269-261: 1381امی یاااا ر، 

 (.292س289

 رنجها و دشواریهای شاهنامه سَرایی .4

 وی  س بدای تکمیال مواداع دس  میدر بدگی رسایات رددسیی موداعی 

 اددد تاا میماه در هاهدها س رسیا اها  مان  س هشمیآن س یار ت قاریۀ بیت در 

س  ت بفش دهای  از زبان س رر ار مدد  ساژه ای در گور بیاب ؛ مثالً اس بدای یاگ 

گادی تنها بد ایاس عمل س    اار آهن« ب دمود تا رگش را زیت کنن »ایت موداع 

. (47س 1/46)رک: انجاوی، هماان، « د  ان ر د  نای زریات کننا » وی  : میایت که 

 ده)!( س  ا که مدد  در ایت باره ح ی دیت رددسیی را به گون بی  ناه نیز آلوهگ

ک اچکاچا»که مطابق آن چون رددسیی از یدسدن موداع دس   ان دای انی یاگ ه

ه رسد، غالمای را کامایهود س در ان یاه رادس میعا ز « گنجد به  ددسن ریی 

باه  یت موضوع کدده ایات،بدای سی غذا آسرده س هاعد را با ص ای بلن  م و ه ا

 زنا  س باا دیا ن گاون رسانِ آنمیدلیل     ت ره ۀ ارکارش به هماید  ددن 

ماان، )رک: ه« ز هن سی ان گون به  یحون ریی » وی  میبیچاره  بد یطچِ یدای 

 (.48س  1/47

مه س نظام هااهنا یا  که مدد  با مدارتهدهمیدای انهایی از ایت نوع ناان 

س ایات  انا ید باز رددسیی بدای ایت کار باه گاوبی آهانا بودهدی هایایان ژرف

اا ه کالت س دهواریها نزد آنها چنان مهم، ارزهمن  س مق ّس بوده کاه ح ای تأمّ

ه کدده س قابچ س  ناامیه ن گ م کاری بی  ناه به دیت رددسیی را هم تو یه 

 ان .زدسدهمیآن را 
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 فردوسی و سلطان محمود .5

ا بآمیزتدیت بفش از ید ذهت رددسیی؛ یعنی رابطۀ اس  س ار انه مهم دیت

یلطان محمود غزنوی از  هات  ونا ون ماورد تو اه مادد  باوده س باسرهاا س 

ه عامیانا که بیا دیت دای انهای ا عالیق آنها دربار  ایت موضوع در رسایات م ع د

منعکس ها ه ایات. در مجماوع ایات  ا مدبوط به رددسیی س هاهنامه نیز ه ت

رش ، هش دی  اه یا  زای ها ، در باب چگونگی س یب  آغاز یدسدن هاهنامهرسا

ر دقیقی گواه  که دنبالۀ کامیمحمود از هعدای دربار  .1ری : میمف لف به نظد 

یات اا بادای را بگیدن  س هاهنامه را به پایان بدیانن  س آنها از بیت گود رددسیی ر

ی یافنور.یالطان باا هانی ن آساز  2؛ (1/12)رک: هماان،  زینن  میامد دهوار بد 

)رک: هاود میکن  س گوایا ار نظام هااهنامه میرددسیی اس را به غزنیت  دعوت 

ی  س هادط اگواها  کاه هااهنامه را ب ادمی.محمود از رددسیای 3؛ (1/26همان: 

یت ل بدای اکن  که ا د از عه   اتما  آن بد نیای  مجازات هود. دای ان، دس دلیمی

ورت صاکن  : الف( بهانه یابی محمود بدای از بیت بددن رددسیای در میکار بیان 

یدانی باگ ت هدط؛ ب( کوهش یلطان بیگانه نژاد بدای ارزیابی میزان عالقۀ یک ا

حمود م.رددسیی ، هاهنامه را به زسر س ا بار 4؛ (1/11)رک: همان: به میهت گویش 

 (. 17س  16، 14، 1/13)رک: همان: ریان  میبه نا  اس به پایان 

ای که در ایت رسایات بدای سادار کاددن رددسیای باه نظام هااهنامه چاره

س  22، 14، 1/13)رک: همان: هود هم زن ان کددن اس با ارداد نادان ایت میان یای ه 

قزسینی )تألیف ی   ه  م( درباار   از آثار البالدآن پیا د در رسای ی که ماابه ( 23

س ( 683: 1373قزسینای، )رک: یدی باه اس آما ه ایات گاقانی س قبو ن ن  منو  سز

دسر نی ت که الگوی اح مالی رسایات ه اهی / مددمی مدبوط به رددسیی باها ؛ 
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ردی   س از ت سیت می.رددسیی بدای  در ت پاداش از محمود اهعارش را نزد اس 5

. (13س1/12)رک: هماان: آیا  میمجموعۀ آنها به ردمان یلطان، هاهنامه باه  س اود 

بدپایۀ ایت دای انها رددسیی به هدط اینکه در بداباد هاد بیات مقا اری زر )یاک 

مثقا ، یی مثقا ، یک یکّه یا چن  یاکّه( بگیادد یاا پاس از پایاان کاار اماالک 

به اس باز ددانن  یا چن  صا  دیناار س اهادری باه اس ب هنا ، موادره ه ه اش را 

ش س نحو  پدداگت آن نیاز پاس از  یدد. نوع پادامییَدایش هاهنامه را بد عه ه 

اتما  کار مف لف ایت؛ مثالً : ریف ت طال تا زانوهای اس، زر بفای ن به هاعد هم 

)رک: همان: سزن اس یا  در ت نانِ مورد نیاز تا پایان عمد از نانوایی با حوالۀ محمود 

 (.16س  1/15
ی آنهاا هود، در ایت رسایات که اع قاد یا مضمون اصلمیچنان که مالحظه 

ار انۀ ماهور، اما نادریتِ هاهنامه یَداییی به نیت  بهده من ی مادی ایت،  ااه 

ارزش پاداش محمودی چنان کای ی س پ  ی  در ه که به نان رایگان ریی ه ایت 

که آیا مداد دای ان پددازان از ایت تنزّ  ، ناان دادن ردسماایگی،  توان پدیی میس 

ه ایت؟ یا اینکه با تو اه باه هادای  زماان س گ ّت س ارج ناهنایی یلطان بود

مکانِ ایجاد س رساجِ ایت دای انها س هیو  زی تِ مددمانِ آن عود، ایت امکاان کاه 

هفوی تا پایان زن  ی نان رایگان در اگ یار داه ه باه ، پاداش/توریق بزر ی به 

ها ف رددسیای از نظام  .6ایات؟  هآم ه س کم اد از زر س  یایم نباودمیهمار 

هنامه دریارت صلۀ محمود نبوده، بلکه غیدت س حمیت ملّی اش اس را باه ایات ها

کار بزرگ سا داه ه بوده س از ایت رسی، پیش از آهنایی س دیا ار باا یالطان کاار 

در یکای از ایات دایا انها  (. 26س 1/12)رک: هماان:  گویش را آغاز کدده بوده ایت

زر س ماا  ننوهات، بلکاه  هاهنامه را باه گااطد»تودیچ ه ه ایت که رددسیی 
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هود بدابدی کدد س ایدانای میمان  که با ایدانی نهگوایت به یلطان محمود ب می

 .(1/10)همان: « د سریهای ایدانیان را به نا  بیگانگان نفواه  نوهت.

کنا  یمایت تلقّی دریت که دقیقاً در بدابد پن ار ماهور قبلی ایت، اثباات 

داریار ی که از مح وای هاهنامه س تبعاً رسحیکه ب یاری از ایدانیان با د ین ه ات یاَ

بپذیدنا   ان توان  همی، به رغم آن ار انۀ م  اس  نان چنیت اثد هکوهمن ی داه ه

ت زر س  در که حمایۀ ملی آنها از آغاز به گوایت محمود، به نا  اس س به منظور 

یات هنایای علمای ا دانیم که امدسز نیز رددسیایمیدینار سی یدسده ه ه باه . 

 کن .میای نباط عامّه را کامالً تأیی  

نیات  ای که تاری  س ار انه  زارههای م نوعی را دربار  علل س« هاهنامه»

هود س قا ر مینظم آن آسرده ایت، به هد رسی در دربار غزنه مورد تو ه ساقع ن

ت ایا بین . توضیچِ یکی از رسایات مددمی دربار  یب  ایت بی مهدی چنایتمین

ه  وی  رددسیی در یداید هاهنامه ری م را یا ودمیکه محمود به سزید گویش 

باه  دربار  مت نیاسرد ایت؛ پس بای  ت بیدی ان یای  تا پااداش موعاودس چیزی 

د/ حا س توان ای نباط کدمیآیا از ایت دای ان (. 1/27)رک: همان:  هاعد داده ناود

سهاان هم به یان هماری از هااهنامه پژزد که های  بدگی از گوانن  ان هاهنامه 

ع قاا  بودناا  کااه م( 136-130: 1380؛ دسیاا فواه، 35-18: 1387)رک:  نیاا ی، معاصااد 

ایات توان  یدسد  رددسیی باه  س بد ایاس همیت باسر، در رسمیم ایچ محمود ن

ایات  مذکور نبودنِ ی ایش اس را در هاهنامه دلیل گام س بی تو هی اس ن بت به

 11؟ان اثد دان  ه

در رسایاتی که قو  رددسیی از یَدایش هاهنامه س تق یم آن باه محماود، 

بدگورداری از صلۀ یلطان دان  ه ه ه ایت، هنگامی که محمود کم اد از آنچاه 
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ده ، اس چن  بیات در میسع ه داده بود یا رددسیی ان ظار داهت، به هاعد پاداش 

ارزای  یا آنها را بد یاد مینامه یَدای  س به پایان دیت نویس هاهمینکوهش هاه 

س  32، 23، 21، 18، 1/17)رک: انجوی ، همان ، نوی   میمحمود در م ج  یا گوابگاه 

ایت ابیات همان هجو نامۀ معدسری ایت که اصیل یا الحااقی باودنش ما تها (. 38

موضوع بحث پژسهاگدان بوده س نظد منطقی نهایی در ایت بااره ایات ایات کاه 

ی « چهارمقاله»صل هجونامه ای یدسده بود که هش بیت از آنها در رددسیی در ا

نظامی عدسضی بازمان ه ایت س بع ها دیگدان با  عل ابیاتی به ناا  رددسیای یاا 

ای  اده از بی های گود اس در بفاهای مف لف هاهنامه، همار آنها را باه بایش از  

-142: 1375ریااحی ،  ؛14س13: 1385)رک: گاالقی مطلاق،  انا ص  بیات ارازایش داده

 (.Khaleghi Motlagh 1999a: 523-524؛144

ت که پدتکدارتدیت موضوع دربار  هجویه یَدایی در رسایات عامیانه ایت ای

 محمود پس از گوان ن ایت بی ها:

 ا اااد ماااادر هااااه باااانو بااا ی

 ایهماناااا کاااه تاااو ناااانوا زاده

 یقیاانم کااه هااه نااانوا زاده ایاات

 

  یماادا یاایم س زر تااا بااه زانااو باا 

 ایبهااای یکاای نااان بااه ماات داده

 ا  داده ایااتبااه  ااای طااال، نقااده

 

هود س ماادر بعا  از ته یا  میاز مادرش دربار  پ ر س نژاد گویش  ویا 

کن  که محمود در اصل پ اد ناانوایی ایات کاه ماادرش از بایم  میپ د آهکار 

ی، هماان، )رک: انجو هم د گود اس را با دگ دی که زایی ه بود،  ابه  ا کدده ایت

های  مقوود مدد  از یاگ ت ایت مضمون ارزسن بد (. 37س 36، 34، 33، 24، 19، 1/18

کاه در رسایاات مناابع  ا توضیچ /تو یهِ ابیات من وب به رددسیی در هجونامه
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یکی ناان دادن ب  وهدی محمود غزنوی س منااأ  ا ریمی، مبنای دای انی ن ارد

بددن مقا  س هفویت رددسیی. از ایت نظد دنائت طبع اس بوده ایت س دیگد، با  

که آ اهی سی از چنیت موضوع پوهی ه ای )نانوا زاد ی یلطان( ن یجۀ ارتبااط اس 

با عالم معنا س الها  بوده ایت. ایت دریارت، از عبارت ماادر محماود در یکای از 

دانم رددسیی چگونه رهمی ه ایت؟ های  اس را باه مین»هود که میرسایات تأیی  

دار ازلی پیون ی ایت س الها  بفش اهعار اس از  ایگاهی بلن  ایت که ما را از ای

 (.1/33ن: ا)هم« آن آ اهی نی ت

در هد حا ، چنانکه یکی از هااهنامه هنایاان بدریای کادده، حادا  زاده 

گوان ن یلطان از یوی هاعد س نکوهش اس باا صا ت ناانوا  زاد ای، بات مایاۀ 

امیاناۀ ملال  وناا ون  هاان ایات کاه ظااهداً رولکلوریکِ کهنی در رسایاات ع

ارد بینیم، سمایگای گاه هادقی دارد س یکای از  زارهاهای آن باه صاورتی کاه 

نامۀ  زئیات زن  ی نامۀ دای انی رددسیی در میان عمو  ه ه س چن  بیت از هجو

 (.76-66الف:  1381)رک: امی یا ر، بد یاگ ه را به س ود آسرده ایت 

امه ی ه اهی / عامیانه، رددسیی پس از یدسدن نکوهش نمطابق با دای انها

رسد س یم دیزد س به توس ، بی اد، هن ، عدب  ان یا طبدی ان میاز دربار محمود 

تاوس،  از میان ایت نامهاا، ناا (. 51س  41، 28، 1/21)رک: انجوی، همان، هود مینهان 

می تیا  ، رک: نظاا)باه تدطبدی ان س بی اد در مآگذ ریمی  ذه ه نیز آما ه ایات 

ی ها، اما هن  س عدب  ان از ناو یااگ ه(360س 285: 1372؛ ریاحی، 80: 1383عدسضی، 

 رسایات مددمی ایت. 

پ ان ی ه س میمدد  از رر ار محمود با رددسیی س حمایاۀ ملّای گاود را ن

ایت  هانی نیز بی بهده  هاس را از پادارد ان ، نفوای هان مفالف یلطان غزنوی بوده
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ری  میای که در آن محمود با همداهانش به چامه ان ارن  س دای انی یاگ هبگذ

بین  س می ابدد، بیابانی رمیکن ، سلی زمانی که ید به زید آب ردس میس در آن هنا 

ری . بد پایۀ ایت رسایت، یالطان ه ات یاا  در بلا  هاا دد میاز آنجا به بل  

رسد س چون یدش میای هنا به چامه ای هود تا اینکه رسزی دسباره بدمی 21نانوا

 وی  میبین . سزید محمود میآسرد، یاران گویش را میکن  س بیدسن میرا در آب 

 وی  کاه ه ات میکه  سی یه یاعت ایت ید به زید آب ردس کدده ایت س اس 

یا  را در بل  بوده ایت. اطداریان یلطان ایت ساقعه را کیت گاواهی گ اسنا  از 

 (.42س 1/41، 1369)رک: انجوی، دانن  مییب  رر ار با رددسیی محمود به 

 ه ی منابع ادبی س تاریفی درباار  رددسیای نوهاهام ینی در تحلیل ار انه

تی همان طوری که در اکثد ک ابهای راریی صوریانه که ما مل باد حکایاا»ایت: 

ایت، یلطان محم  غزنوی به عنوان یالطان غاازی س باه صاورت یاک ان اان 

ری ه س پاک نهااد س در ردیاف صاوریان پااک باگ اه تواوید ها ه ایات، در سا

ی مدبوط به رددسیی نیز محمود س ایاز از ایت ح ات ظاتّ عماومی تاود  هاقوه

ت اماا باا بدریای رسایاا(. 140: 1357)م ینای، « مدد  در رسز ار پیش بدگوردارنا 

هاهای مآگاذ ه زمان  ددآسری س ک ابت آنهاا مارگد باد  زارک -ه اهی/ عامیانه

 د اونی کااملی را در تلقّای مادد  از یایمای محماود غزناوی د -ریمی ایت

 «ود  مادد ح ت ظتّ عمومی ت»بینیم. در ایت دای انها ، یلطان غزنه نه تنها از می

بهده ای ن ارد، بلکه هفویت من وری ایت که ح ی دگ ادش نیاز باه یا یزه س 

ی یم، مدد  بدای دس چنانکه ( 44-1/42، 1369)رک: انجوی،  گیزدمیپدگاش با اس بد 

 ات اس راه س تا ّی گاطد بیابن ، در رسای ای اینکه ان قا  رددسیی را از اس بگیدن 

 دارن .مییا  در بل  به ها ددی نانوایی سا 
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در « رددسیای س یالطان محماود»نک ۀ در گورِ  کدِ دیگد دربار  موضاوع 

انها عالسه بد اهارات، دریار هاا رسایات ه اهی / مددمی ایت ایت که در ایت دای 

س  زارههای تازه که حاصل گوای ه س دان  ۀ عامۀ مدد  ایت، طبعاً رسای هایی از 

که از م ون ادبای س تااریفی  ا با نکات ماهور رابطۀ یلطان س هاعد هم هاار انه

 ا  در ه ه ه س در نزد  ذه گان  زس م لّماتِ ید ذ هت رددسیی بوده ایات

ایت موارد غید از ار انۀ نظم هاهنامه به ردماان محماود کاه اهااره  هود.میدی ه 

 )رک:ه ، چنیت ایت: همزمانی ریی ن صلۀ یلطان به توس باا مادگ رددسیای 

موعاود باه ردیا  س اصادار سزیاد ، کای ت محمود از صالۀ (44س  28، 1/20همان، 

ا  ، تق یم کاددن رددسیای صالۀ محماو.د را در حما(1/23)رک: همان:   31گویش

اناا ر یااپاه ماات هاازار چااون ریاا م »، اع قاااد / عبااارت محمااود کااه (1/23)

، باه گااک یاپددن (28-1/31)، رددسیی س یه هاعد درباار غزناه 14(1/27)«ه ت

، رر ت رددسیای باه بیا اد نازد (1/34)رددسیی در باغ هفوی اس در بیدسن ههد 

ه ای از یاور  ری گلی ه از بد ددان ن اس پیش محمود با نوه ت آیاگلی ه س گودد

، به کار بددن صلۀ یلطان بادای اماد گیاد.  در چهاار (39-1/37)ریل در پای  اس 

اما  (83: 1383نظامی عدسضی،  )رک:هود میمقاله ایت ما  صدف عمارت رباط چاهه 

 در رسایات مددمی از کارهایی ، چون یااگ ت پال رسی رسدی در تاوس ، بناای

ی هاهد غازنیت ، آسردن آب رسد از هاچن کارسان دا به نا  رددسیی، تأمیت هزینه

بیدسن توس به درسن ههد، یاگ ت ی ی در تاوس س ایجااد رصا گانه ای طباق 

؛ آما ن ریا م باه (40س 1/39)رک: انجاوی، هماان، سصیت رددسیی یاد ه ه ایات 

در یکای (. 53-1/49)رک: هماان: گواب رددسیی س ناان دادن محل  نجای باه اس 

 نجای از زارههای عامیانۀ ایت ار انه ، رددسیی به یان صلۀ محمود ، ح ی  به 
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ریا  س پایش از یاار ت آن میت، نکه  هان پهلوان اثدش  نیز به اس ناان داده ای

دی مااادی رددسیاای را بیااا د ا ااذرد؛  ااویی  دسهاای از ماادد  نااامدمیدر

 ان !پ ن ی همی
 مناعت طبع فردوسی  .6

ماۀ ه رددسیی بزرگ منش س بلن  همّت بوده ایت . هم از بی ی در مق اینک

ارا دآی  که در عیت تن  دیا ی گاویش از مادد ِ میدای ان ری م س ای ن یار بد 

دای ان  س هم از 15تو ه کنن  ا س نه رق  گود اس ا گواه  که به همۀ نیازمن انمی

)صا  در چهاار مقالاه هناگ ه ه   پداکن ن ییم محمود میان حمامی س رقااعی 

ه س ، اما در رسایات مددمی ایت مناعت طبع باه کاودکی اس نیاز تعمایم داد(80س79

اهاره ه ه ایت که  رددسیی که در گددیالی در  معای صا  ن اده از کودکاان 

یق    ه ایت، از پذیدش پولی که یکی از بزر ان بدای تااومیهم الش دای ان 

)رک: کن  می  هم از رر ت به یدای اس پدهیز زن  س ه  هنگامیده ، یدباز میاس 

دسیای . در هد دس دی ه از دای انهای ریمی س عامیانه، دگ د رد(1/5انجوی، هماان، 

)رک: هماان:  دها میچنیت ای ینایی را از گاود نااان  ا با ردّ پاداش یلطان ا نیز

 (.40س  1/39

 
 مدت زمان نظم شاهنامه .7

هاهنامه، هش، ه ت، بی ت س یی یا  در ایت رسایات طو  زمان یدسدن 

 یی یا  رقم ماهور س پذیدر اه ها ه(. 40س35، 1/30 )رک: همان:دان  ه ه ه ایت 

هود. های  میایت. سلی یالهای دیگد در منابع کهت س پژسهاهای معاصد دی ه ن

س  ه.ق( باها 400-395یا  ناظد بد زمان ت سیت دس  هاهنامه )« ه ت»س « هش»

  ه از ایت بیتِ گود رددسیی که :هم بد در« بی ت»
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 یَفرت را نگاه داها م یاا  بی ات

 

 ب ان تا یازاسار ایات رنا  کی ات 
 (177/1053: 1375)رددسیی،           

 

به یالهای نظم کامل هاهنامه نی ت، الب ه، در ایت بیت مداد رددسیی اهاره 

-384  محمود )بلکه یا راصلۀ تقدیبی پایان ت یون نف ت تا اتما  کار ک اب به نا

؛ میناوی، 514: 1384؛کازازی، 36: 1372)رک: ریااحی، .ق( را در نظد داه ه ایت ه400

س یا م ّت زمان آغاز یَدایش هاهنامه تا بد تفت نا  ت محمود را  (40س39: 1372

 (.292: 1376؛ دبید ییاقی، 6: 1385)رک: گالقی مطلق، .ق( ه387تا  370-367)ح سد 

 
 امهشمار ابیات شاهن .8

در یکی از رسایات عامیانه ) زارهی از ار انۀ رددسیی س یه هاعد درباار( 

؛ (1/32)رک: انجاوی، هماان،  کاد ها ه ایات « چهال هازار»همار بی های هاهنامه 

)بدای ، اهارات مآگذ دیگد  س به تبع 16درحالی که ایت اثد به م  ن  بی ی از م ت آن

از دید باز ( 2: 1353؛ علوی طویی، 196: 1372، ؛ ریاحی2/276: 1413نمونه، رک: البن اری، 

به داه ت هوت هزار بیت معدسف بوده ایت. نک ۀ  ال  تو ه ایت ایت که باه 

.ق( ه675رغم ایت ههدت، کهن دیت دیت ناویس کامال هااهنامه )لنا ن/بدی انیا 

ان قاادی  ا س ما ت علمایمق ّماه( 10: الاف: 1384)رک: رددسیی ، بیت دارد  49618

بیت ایت؛ یعنی رقم هوت هازار  49530گالقی مطلق س همکارانش نیز  موحّچ

س مح مالً ( 7الف:  138)در ایت باره، رک: آی نلو،  بدای همار ابیات هاهنامه کلی ایت

ریای ه ایات. چناان کاه میحمایۀ ملّی ایدان در اصل به پنجاه هزار بیت هام ن

 ابیااتِ ن ا  س چاپهاای مددمی به رقمِ هود، همار  مذکور در دای انمیمالحظه 
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مع بد نزدیک د ایت تا ع د ماهور س یان ی هوات هازار س ایات ب ایار مهام س 

 یزاسار تأمّل ایت.

 
 واقعی بودنِ روایات و رویدادهای شاهنامه .9

ز مطابق یکی از ایت رسایات ، حای ان رددسیی نزد محمود بد ایت بفش ا

ی در ان را بدداهت س به بیااه دای ان بیژن س منیژه که ری م ین  رسی چاه زن ا

هامدن . رددسیای می یدن  س آن را ب یار اغداق آمیاز میگدده ، 17چیت ان اگت

را  بدد س ین  س ، مادز چایتمی دسهی از مع م ان یلطان را به محل چاه بیژن 

ایا ان ایت د(. 1/16)رک: انجوی، همان، ده  میدر نزدیکی مکان زن ان به آنها ناان 

ذها ۀ اع قاد به ساقعی بودنِ ک ان س رسایاات هااهنامه ایات کاه در  بازتابی از 

ادی که باا اهاارات اراد ا ردهنگی ما از دسر  گود رددسیی تا اساگد عود قا ار

  س تااری  رسهات ها مانن  ردصت ال سله س اع ماد ال لطنه ت است بیت ایاطوره

ری  اهنامه را تاارساج داه ه ایت س عمو  مدد  ایادان  ها ا (15: 1381)رک: رانی، 

ع قا ات م. عالسه بد رسایاات س ان دان  همیگویش  ا س نه ملّی یا رساییا  ساقعی

دن ن ر  داعامیانه دربار  س ود ساقعی یالن هاهنامه )به سِیژه ری م( س تعییت مکا

 یاری از مناابع در ب( 173-163س 159، 149-2/202)رک: انجوی ، همان، دای انهای آن 

هاود  مایدیا ه تاریفی نیز نمودهایی از ایت باسر دید یا  ایدانی مع بد س ریمی 
؛ 1387:114 ا ان ؛ تااری  یی89-82: ابت ای ن یار ، بای تاا: 1348:19ک: آملی )بدای نمونه ر

 (.683س  682، 192: 1373؛ قزسینی، 230: 1382طویی ، 

در رسایت ه اهی / عامیانۀ دیگدی مدبوط به ایت اع قااد، گاود رددسیای 

کن  س ه  ری م را به گواب مییش تددی  هابار  ساقعی بودن ری م س پهلوانیدر

. یپس ان  وی  که اس س نیاکانش س ود داه همیاز هاعد آزرده ایت س  بین  کهمی
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بدای اثبات ایت یفت ، مکان  نجینه ای را  که در گان ه  م گاویش باه دیات 

ده ه تاا باا میبه رددسیی ناان  آسرده س در بدابد غار دیو ی ی  نهان کدده ایت،

)رک: انجاوی، دها  مییار ت آن تددی ش بدطدف هود س هاعد ایت کاار را انجاا  

 (.50س  1/49همان، 

 
 تجسّم عینی داستانهای شاهنامه در نظر فردوسی  .10

توصاای ات ب اایار هندمن انااه، هااکوهمن  س  اناا ار رددسیاای از دقااایق 

مو ا  -ی ادها باوده ایاتاظد همۀ آن رسبه ح ی که  ویی گود ن -هاآسرد اه

باا آب  ه  که عامّۀ مدد  بپن ارن  پس از اینکه اما  علی )ع( چامان رددسیی را

ی هااتوان  ه ایت هنگا  نظم هاهنامه صحنهمیکنن ، اس میدهان گویش م بدّک 

طباق (. 1/11)رک: همان، نبدد آن را ببین  س ح ی بان  یالن س رز  ارزارها را بانود 

گواه  که هااهنامه مییکی از دای انهای مدبوط به ایت پن ار، رددسیی از محمود 

ااود س نرا در مکانی دسر از ههد س به تنهایی ب دای  س ک ی نیز ب ان  ا نزدیک 

هاود، باا تیادی کاا ه میچون پ د یکی از سزیدان محمود به آن محل نزدیاک 

 ی رسیارسدادر رر ه ایت، با مددهود س گواهد آن پ د که بدای بدداه تِ پیکد بمی

وادث ده . هنگامی که از رددسیی دربار  ایت حامیکه یک طبق زر به اس  هودمی

ه که  وی  که پ د سزید زمانی به محلّ اقامت اس نزدیک ه میپدین ، میهگ ت 

را باه عیناه  غدق نظم دای ان ری م س اهکبوس بوده س چناان صاحنۀ تیدانا ازی

. ی ساقعی به  ای اهکبوس بد یینۀ سزید زاده گاورده ایاتمج ّم کدده که تید

یا م دگ د سزید هم آن  اه به آنجا ریی ه که اس صحنۀ پاداش دادن کاسسس باه ر

)رک: هماان،  یدسده س از همیت رسی طبق زر به دیات دگ اد ریای ه ایاتمیرا 

1/44-46.) 
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 ه س زناتو یه یا ای     مددمی دربار  علت پویاایی  ایت رسایت در ساقع

س هاای   -، زیدا عمو  گوانن  ان هاهنامه18مان ن توصی ات دقیق رددسیی ایت

بپذیدنا  کاه هفوای کاه آداب س  ان توان ا هیمن -بعضی از پژسهااگدان هام

ی نبدد را با ایت هماه ظدارات س  انا اری باه نظام کاای ه، صاحنه/ هاآسرد اه

نبادد  ز محققان مع ق ن  ،اینکه یکی ای پیکار ساقعی ن ی ه باه .  ال  هاصحنه

اژ ه.ق در نزدیکی رسیا ای پا 385میان محمود س ابوعلی ییمجور را که در یا  

 (.87: 1371)رک: یی ی، رسی داده، دی ه بوده ایت 

 
 نبودنِ واژه ای عربی در شاهنامه .11

در یکی از رسایات هدط بیت محمود س رددسیی بدای یادسدن هااهنامه س 

ه باه وعود ایت ایت که رددسیی هیچ ساژه عدبی در هاهناممطبعاً دریارت پاداش 

ی ر هماردکه  ا کار نبدده باه ، اما پس از پایان کار ، سزیدان یلطان در بیت زید

رک: )از دیت نوی ها س چاپهای هاهنامه بد دای ان ری م س اهکبوس الحاق ه ه 

محماود نااان  یابنا  س باهمیرا « اح ات»کلمۀ  ا (2زیدنویس /185: 1371رددسیی، 

 :19دهن می

 قضااا   اات  یااد س قاا ر   اات ده

 

 رلک   ت اح ت ملاک   ات زه 

 

ه  وی  که ایت کلمه را رلک باه کاار باددمیرددسیی هم در پای / تو یه 

 (.1/27)رک: انجوی، همان، ایت، نه مت! 

رسایت مذکور های  ناان دهن   ایت باسر عامّه ایت که رددسیی باه دلیال 

پهلوانی ایدانِِِ پیش از ایاال ،  –یی س پدداگ ت به دای انهای ملّی احیای زبان رار
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در هاهنامه ساژ  عدبی به کار نبدده ایت. ایت پن ار هناوز هام در میاان عا ّه ای 

ی کهت هارای  ایت، امّا از نظد علمی س آماری ایت  ونه نی ت س به ای ناد ن فه

)رک: گاالقی  ما ت س اود دارد( ساژه عدبی در ایات  642س مع بد هاهنامه، ح سدِ)

 (.374: 1381مطلق، 

 

 ابیات منسوب .12

اس  به ناا  در میان دای انهای ه اهی / عامیانه  اه ابیاتی از زبان رددسیی یا

دد  ماان قادی هاهنامه الحاقی ایات، سلای  ا آم ه که مطابق با ضواب  م ت علمی

ی هاا ب. بعضی از ایت که یدسد  رددسیی ایت/ باه  پن اه ن  یا دسیت داه ن می

 ان ح ّی های  در نزد بدگای از پژسهنا  ا چنان پدتکدار س ماهور ایت که هنوز

 هود:میاز رددسیی دان  ه  ا نیز

 پ ااد کااو ناا ارد ناااان از پاا ر
 

 درگ ی که تل  ایت سی را یدهت

 به بی  انگبیت ریازی س هاه  نااب

 یااادانجا   اااوهد باااه کاااار آسرد
 

 دری  س بدیا  س هک ات س بب ات
 

 ا اااد ماااادر هااااه باااانو برااا ی

 هماناااا کاااه تاااو ناااانوا زاده ای
 

 تو بیگانه گاوانش مفاوانش پ اد 
 (1/8)انجوی، همان،                    

 انی بااه باااغ بهااات اادش بدنااا

 دهی آباش از لعال س درّ گوهااب

 هماااان میاااو  تلااا  باااار آسرد
 (1/8)همان،                            

 یالن را ید س یاینه س پاا س دیات
 (1/8)همان،                            

 مدا یایم س زر تاا باه  زاناو برا ی

 بهااای یکاای نااان بااه ماات داده ای
                                (1/81) 
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 همانااا کااه هااه نااانوا زاده ایاات

 ا اااد هااااه را هااااه باااودی پااا ر
 

 ایاااا هااااه محماااود کاور ااااای

 یااه ده یااا  باادد  ز هااهنامه رناا 
 

 کااه ریاا م یلاای بااود در یی اا ان

 

 بااه  ااای طااال نقااده ا  داده ایاات

 بااه یااد بدنهااادی ماادا تاااج زر
                                (1/32) 

 زمت  اد ن دیای ب ادس از گا ای

 که هاهم ببفاا  باه پااداش  ان 
                                (1/38) 

 ا  ریااا م دایااا انمااانش کااادده
                                (1/48) 

 
 رواج و شهرت زود هنگام شاهنامه .13

 ، رددسیی مدد گات زنی را« رددسیی س مدد گات زن»در رسای ی به نا  

ا م و ّاه ر گوان  س با رر اری نماادنی اس میبین  که ابیات هاهنامه را نادریت می

لیمای  ز از  نباۀ تع(. 1/54)رک: هماان، ان  وکن  که بای  هاهنامه را دریت بفمی

ت دای ان، یعنی ضدسرت ارج  ذاری به کوهاهای هاد کاس در راتّ گاویش، ای

ت گاا ِ ابیااآی ، اع قاد مدد  به ت اس  زسد هنمینک ۀ دیگدی که مح مالً از آن بد 

د هاهنامه س اه هار اثد در زمان زن  ی گود رددسیی ایت. ایات موضاوع از نظا

ن افه بادداری از هود س رددسیای گاود در بیات زیاد باه میتاریفی هم تأیی  

 هاهنامه اهاره کدده ایت:

 بزر اااان س باااا داناااش آزاد اااان

 

 نباااا ن  یک اااد هماااه رایگاااان 
 (486/879الف: 1386)رددسیی،        

 

را در بعضی از هاهنامه هنایان هم پداکن ه ه نِ دیت نوی های هااهنامه 
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؛ 430: 1383)رک: دبیاد یایاقی،  انا میان مدد  از همان  عود گود رددسیی پذیدر ه

س اینکه قطدان تبدیزی اح ما ً ( 603: 1363؛ مج بایی، 96: 1375؛ همو، 50: 1372ریاحی، 

.ق( به ن فه ای از هااهنامه در آ ربایجاان دی دیای داها ه ه420پیش از یا  )

 ،  واهی دیگد بد ایت توزیع س هناگ گی ایت.(152-129: 1386)رک: آی نلو، 

 
 شاهنامه آخرش خوش است .14

لمثل نظد بعضی از گوانن  ان س عالقه من ان حمایۀ ملّی ایدان، ضدب ادر 

ناظد بد یه بی ای ایات )ا اد هااه را هااه « هاهنامه آگدش گوش ایت»نام ار 

 پس از ناکاامی از درباار غزناه در نکاوهش  محماودبودی پ ر....( که رددسیی 

باارت عباه (. 33س  1/32)رک: انجاوی، هماان، ارزای  مییدای  س بد پایان هاهنامه می

 دیگد، اینان چون مفالف یالطان محماود بودنا ، ابیاات هجاو اس را در مارگّد 

ناه ، حٌ ت گ ا  )گوهی آگدِ( آن تلقّای کادده س مثال مااهور را اینگو20هاهنامه

 . ان تو یه/ت  ید کدده

 
 بهشتی بودنِ فردوسی .15

ن اماا  علای در رسای ی دگ د محمود غزنوی که نامش ماه پاره س از هایعیا

)ع( ایت، رددسیی را پیش از سرات باه هماداه دگ اد س پ ادش در بهاات باه 

بین  س چون از بی مهدی پ رش به هاعد س علّت آن ) کد نا  علای )ع( میگواب 

ایات (. 44-1/42)رک: هماان،  21کنا میهود، به پا ر اع اداض میدر هاهنامه( آ اه 

داین ه ای  دای ان بد مبنای ایت یقیت قطعی عمو  مدد  ایدان یااگ ه ها ه کاه یاَ

بوده س هم با هااهکارش باه ردهنا  س  مانن  رددسیی که هم هیعۀ اما  علی )ع(

. باه 22هویت میهت گویش گ مت هایانی کدده ایت، ح ماً بها ی گواها  باود
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اح ما  رداسان مضمون س یاگ ار اصلی ایت دس رسایت؛ یعنی دی ن رددسیای باه 

ار انۀ معدسف  در ه ها ه ایات کاه هایفی باه ناا  گواب س در بهات، از آن 

 زارد س ه  اس را با لباس س تا ی یابز باه میابوالقایم بد پیکد رددسیی نماز ن

س 231: 1386)رک: عطاار، « گطم دادن  بد رددسس اعلی» وی : میبین  که میگواب 

ابت ح ا  گوی ی هم م ّعی ایت به گاواب دیا ن رددسیای در یادایی  (.232

 (.200س 199: 1382)رک: گوی ی،  هات ه ه ایتچون ب

 
 نتیجه گیری

با ای فداج، طبقه بن ی س تحلیل مضامیت س نکات مهام رسایاات ها اهی/ 

توان ن یجه  درات کاه عامّاه عالقاه منا ان میعامیانه دربار  رددسیی س هاهنامه 

که  زئیات بیا دی از زنا  ی راددی رددسیای  ان گوای همیحمایۀ ملّی ایدان 

ی ید ذهت اس پای  بعضای از هاب انن  س چون در منابع ریمی  ذه ه س ار انه

، با دای ان پددازی درپی ررع بدگی از ایات ان کنجکاسیهای  هنی گویش را نیار ه

س الگوهاای  هااز مایاهس در پادداگ ت ایات رسایاات، محا مالً  ان مبهمات بدآم ه

یا بزر ان نامبرددار دیگد باه یاان دای انهای ماهور پیایت )دربار  گود رددسیی 

ای  اده از عناصد ار انه  . همچنیت آنها ضمتان یکّاکی س گاقانی( هم بهده  در ه

ای زن  ی نامۀ رددسیی س ید ذهت یَدایش هاهنامه در مآگذ ادبی س  تااریفی 

س اع قاد به دری ی ب یاری از ایت  زارهها،  اه در یااگت س صاورت بدگای از 

. بدای نموناه، طباق ان آنها را به قال  عامیانه در آسرده یت بدده سایت رسایات د

ی رلاورانس س  بای انقدی محماود از هاعدای « هاهنامه»ی هادای انی در مق مه

گواه  که هعدی در سصف گ  چهد  ایاز ب داین  س رددسیی بد ب یهه میدربار 
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  وی :میایت رباعی را 

 م ت ایت ب ا چام تو س تید به دیت

 س کس که ز تید چام م ت تو بف تپ

  ه ت  د پوه  عارضت زره عذرش

 کز تید ب دی  همه کس گاصه که/ز م ت
 (386س 280: 1372)رک: ریاحی، 

 

 ی، هعدیدر رسایات مددم ا س بد در ه از ایت ار انه ا اما در دای ان ماابه

 گوان ، چنیت ایت:میکه رددسیی نزد محمود س اطداریان اس 

 س قام ات  ال دیا ه هاها تو  لای

 مااا حاادف ایاااز را پیااازی نفاادیم

 

 ه دیت گادس گ ا ما را بدهان ز 

 سن دیاا ههااابااد ..........................
 (1/32)انجوی، همان،                  

 

ن هود که رباعی ادبی منابع ریمی در پدداگت مددمی/ه اهی آمیمالحظه 

ر حالی در موداع چهار ( ه ه ایت، دتا چه ان ازه یاده، عامیانه س ح ی مب ذ  )

داید که رددسیی در میان یفنوران ایدان یکی از پاک زبان تدیت آنهایت س در ی

از اینجا  32هاهنامه یک ساژه ، بیت یاتووید دسر از ادب س آزر  به کار نبدده ایت.

 وده ات عامیانه در عیت توصیف با سیژ یهای ییتوان   ت که رددسیی در تلقمی

اهی/ مانی،  اهی نیز بنابد  هت س زبان یاازن  ان س هانون  انِ رسایاات ها س آر

 ه ه ایت.میمددمی، به یاد ی س عامیانگی گود آنها توور 
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 هانوشتپی 
ه رددسیای در بدان ، تنها بدریی صورت  در ه دربار  رسایات عامیانۀ مدبوط میتا  ایی که نگارن ه . 1

ر مید، تیماویت که به یاگ ارهنایی ایت دای انها پدداگ ه. رک: ماالای اک اب رددسیی نامه ، مقاله

 ، مجلاۀ« یاگ ار زن  ی س هفویت رددسیی در مجموعاۀ رددسیای ناماه»دی دهقانی یزدلی؛ هاس

(، بهاار 156داناک   ادبیات س علو  ان انی داناگاه  رددسیی ماه ، یا  چهل، همار  اسّ  )پیاپی 

 .152-141، ص  1386

ی پیداماون هاهای اد انجوی هیدازی، در کاور تا یک  ان نیز ک ابی با نا  قوّ« ۀنامرددسیی »ز غید ا. 2

د اان رسایت مددمی( به کوهش بهدا  هید محم یان س دا34رددسیی س قهدمانهای هاهنامه )هامل 

أیا انه  ( من اد ه ه ایات. م 1996عاب زاده ت سیت س از یوی ی ارت ایدان در دسهنبه در یا  )

قیاات کمیال بحاث تلتنگارن ه ن وان ت به ایت ک اب دی دیی یاب ، امّا بدریی رسایاات آن بادای 

ی یاایی کناونعامیانه دربار  رددسیی س هاهنامه، به سیژه از منظد مددمانی بیادسن از مدزهاای  یدار

 یرددسی»؛ احم  ایدان یودمن  گواه  بود. بدای اهاره ای ب یار کوتاه دربار  ایت اثد، رک: سکیلیان،

یا  ه  م،  ردهن  مدد )سیژه هاهنامه(،، «ی ه اهی هاهنامه(هانامه )اثدی منحود به ردد از رسایت

میانه ، زیدنویس ص حه. نمود دیگدی از مع ق ات س معلومات عا28، ص 1387، بهار 25س24همار  

نوی ان ه س  غ زاده،توان در رمان رددسیی ، نوه ۀ مدحو  یاتِم الامیدربار  رددسیی س هاهنامه را 

باا  ای از  زارهاهای مناابع تااریفی س ادبای  ذها هپژسهاگد تا یکی یارت که مح وای آن آمیزه

نۀ مادد  یی از رسایت ه اهی / عامیاهای نوی ن ه ایت س دسر نی ت که مایههات س بدیاگ هالتفیّ

د ی  هت س گیاا  گاوها هتا یک  ان نیز در آن راه یار ه باه  که الب ه تافی  ایت موارد از آردی

، «س رماان رددسیی در تاری ». دربار  ایت ک اب، رک: یا حقّی ، محم   ع د ؛ نوی ن ه دهوار ایت

صا   ،1388از پاژ تا درساز  رزان )   ارهایی در زن  ی س ان یاۀ رددسیی(، ان ااارات یافت 

289-306. 

ی نظاامی «هچهارمقالا» دی ب انیم که در مگد اینکه ایت پ د را ردزن  دس  رددسیی س کوچک د از دگ. 3

ه سی باعدسضی س یپس هماری از منابع دیگد به اس ن بت داده ه ه ایت س در هاهنامه اهاره ای 

 نی ت.

 منظور ایت بی هایت:. 4

 ایااا آنکااه تااو آر ااابی هماای

 

 چه بودت که بد مات ن اابی همای 

 (9/81: 1368)رددسیی،            
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  ذر کدد همداه س ماا مانا ه ایام

 

 ت انف ب  رسان هد که باا  بفَ

 

 نگااارا بهااارا کجااا رر ااه ای؟

 

 زکاار  ذهاا ه ب اای گواناا ه ایاام

 (467/345: 1375)همان،           

 تو تنها نماانی چاو هماداه ررات

 (230/532: 1384)همان،           

 کاااه آرایاااش بااااغ بنه  اااه ای

 (11 /466: 1386)همان،            

ناای  ه دریت: د [ ان ر دماش س یم ]کذا.»ن وب به دگ د رددسیی اینهایت موداعها س بی های م. 5

م  اا ه ای گنو وانان کای ه ق  باهن  / تو که »، «یالن را ید س یینه س پا س دیت»، «رسییت کنن 

 (.48س 9، 8، 1/6)رک: انجوی ، همان، «. چو تاج گدسیان  نگی به ردق»س « مگد پا ی

ن باه الب اه ، با سن ان  ااب آ–ه کهن دیت مأگذ مک وب  کد ایت بیات در ح سد    جوهای نگارن . 6

یات. اه.ق( 1292 ی الحجه  3نویس طومار نقّالی ه ت لاکد ) به تاری  ک ابتِ دیت  –رددسیی 

 زیدنویس ص حه(.570: 1377)رک: ه ت لاکد، 

ک تق ایم ایت همان ت است حمایۀ اصیل س مونوع ایت که در مباحث نظدی درباار  حمایاه س یا. 7

 (.6س 5: 1363هود)بدای نمونه، رک: ص ا، میبن ی از ایت نوع ادبی مطدح 

هام س کاه آباافور م –ی ابومنواوری « هااهنامه»به نظد دک د گالقی مطلق، منبع رسایات ری م در . 8

 (.43: 1376ک اب آزاد یدس بوده ایت)رک: گالقی مطلق،  –اصلی رددسیی بود 

بادای  (؛1/104: 1368چنان دان که گاک پای حیا ر  )رددسیای ، بگذر   بد ایت زاد  س هم بد ایت. 9

نهاا. رک: آدی ن بی های اصیل، الحاقی س ماکوک هاهنامه دربار  اما  علی)ع( س توضیحاتی درباار  

صا   ،1379زم ا ان -، بهار36-33، ردهن ، همار  « کد علی )ع( در هاهنامه»زرهناس، زهده؛ 

43-54. 

 اس در .... علت اصلی مفال ت محمود را با اس نیز در صداحت بیاان»ق نوه ه ایت: مثالً گالقی مطل. 10

« دانم.مایحقّانیت مذه  تایع س ابطا  مذاه  دیگد ایاالمی س بای اع ناایی باه ماذه  یالطان 

 (.18: 1380)گالقی مطلق، 

طلاق، مگاالقی ی محمود در هاهنامه بد ارزسده ایت، رک: هابدای ردّ ایت  مان که ی ایش یدسده. 11

 .179س178: بفش چهار / 2009

 بینیم.میرا « نانوا» ال  ایت که در ایت رسایت نیز نقش س حضور . 12



 37 پسنديدند؟مردم كدام فردوسي و شاهنامه را مي

نجاوی، در بعضی دای انها علت ایت کار سزید اگ الف مذهبی اس با رددسیای دان ا ه ها ه )رک: ا. 13

دایشمی( س در  زارهی دیگد، ح ادت سزید به رددسیی از آن رسی کاه 1/26همان،   گوایات یاَ

 (.1/35هاهنامه به یکی از گویااسن ان اس یپدده هود )رک: همان، 

 (.53: 1387ایت ادعایی ایت که در تاری  یی  ان به محمود ن بت داده ه ه)رک: تاری  یی  ان، . 14

 

15 . 

 مدا نی ت ردّ  ماد آن را کاه ه ات

 

 ببفاااای بااد ماادد  تناا  دیاات 

 (291/4: 1375)رددسیی ،         

16. 

 د بیاات هااش بااار بیااور هاازاربااو

 

 یاااافنهای های اااا ه س غمگ ااااار 

 (259/2389الف:  1386)همان،    

17 . 

 ز یاازدان زسر آراادیت زسر گوایاات

 یااااۀ هااایدچیتببینااا اگت باااد 

 

 بزد دیت س آن ین  بدداهت رایت 

 بلدزیااا  از آن یااان  رسی زمااایت

 (1051س  381/150: 1371)همان،    

م س»ایت دای ان عامیانه ه ه، ایت ایت که: ای نباط دیگدی که از . 18 هااعدی  هدکس در صحنۀ تج اّ

 (.151: 1386)مالمید س یزدلی، « هودمیزن ، کا ه میهود س به آن دیت میحمایۀ ملی ظاهد 

ان محماود ، کلماتِ: قضا، ق ر ، رلک س ملک نیز عدبی ایت، اما سزیاد«اح ت»در ایت بیت غید از . 19

 !ان ه  در هرق  بد یک ساژه گدد

ی مطلاق )س ان قادی دک د گاالق –بدگالف پن ار عامیانه، یه بیت پایانی هاهنامه در توحیچ علمی . 20

م در ما ح اسیات)رک: ها -از آن یه بیات-همکاراناان( نه تنها هجو محمود نی ت که یک بیت

 (.894-892 /488س 487الف:  1386رددسیی، 

دها  کاه میپس از در ذهت رددسیی، دگ د محمود ردماان  در دنبالۀ همیت رسایت آم ه ایت که. 21

یاارت هفوی به م ّت یک یا  بد مزار رددسیی قدآن بفوان  س گود اس نیز هد ماه یک باار باه ز

 رسد.میآرامگاه هاعد در توس 

 ( 1908-1842نمود دیگدی از مقا  معنوی س ح ت عاقبت رددسیی رسای ی ایت که ردان وا کوپه). 22

یش آسرده ایت س بد پایۀ آن تیمور لن  پس از ریی ن به توس سارد آرامگاه رددسیای در هعد گو
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: 1355بین  )رک: ح یا ی، میکن  س با هگ  ی درسن مزار اس چن   ل ید  میهود س نبش قبد می

(. ایت دای ان که ناان دهن   طداست س طهارت رسحی رددسیی به اع قاد پددازن  ان آن ایت، 139

ر تدبت رددسیی یادآسر ایت بفش از  زارش نظامی عدسضی از دیا ار قباد گیاا  در هک  ت  ل د

چن ان بدگ هکوره بد گاک اس ریف ه بود که گاک اس در زیاد  ال پنهاان ها ه »نیاابور ایت که 

 (.101: 1383نظامی عدسضی، «)بود

باه رددسیای  –ود ر پای  ارتجالی هعدای محماد -ایت عامیانۀ دیگدی هم باز بی ی بی آزر سدر ر. 23

 (.1/35)رک: انجوی، همان،  ن بت داده ه ه ایت

 
 منابع

نیاد ردهنا  ایادان، (. تاری  رسمیان ، توحیچ منوچهد ی وده، تهدان : ب1348آملی ، مو نا اسلیا اهلل. ). 1

 چاپ اسّ .

  ادبیات س علو   ، نادیۀ داناک« تأمّالتی دربار  منابع س هیو  کار رددسیی(. »1383آی نلو، یجّاد. ). 2

 .147-85، همار  پاییز، ص  192، همار  47ان انی تبدیز، یا  

یی ه تدن  )بی ت مقاله ، نار« نف  یت ین  ادبی ارتباط آ ربایجان س هاهنامه»(.س 1386.................. ). 3

اپ مانا، چش س نق  دربار  هاهنامه س ادب حمایی ایدان(، با مق ّمۀ  ال  گالقی مطلق، اص هان: نق

 .152-129اسّ ، ص  

، « هااهنامه پیاینۀ مک وب س چن  ص  یالۀ بدگای رسایاات ها اهی / مادد (. »1387................. ). 4

 .83-74، همار  بهار، ص  25س24ردهن  مدد  )سیژه نامۀ هاهنامه( ، یا  ه  م، همار  

میاداث، دسر   ،  ازارش«ک بیت از هاهنامهپدیای دربار  ضب  س معنای ی»الف(. 1387............... ). 5

 .7-5، همار  بهمت س ای ن ، ص  30س29دسّ ، یا  یو ، همار  

 اسر.ن: کاللۀ گابت ای ن یار، بهاء ال یت محمّ . )بی تا( تاری  طبدی ان، توحیچ عبّاس اقبا ، تهدا. 6

  .(، بویه بد گاک پی حی ر، تهدان: عبدت، چاپ اس1378ابوالح نی، علی. ). 7

 اپ هام.(. زن  ی س مدگ پهلوانان در هاهنامه، تهدان: آثار، چ1374ایالمی ن سهت، محم علی. ). 8

ها ری مواضع س ه.ق( الااهنامه، قارنها با صل ال اریی س اکمل تد م 1413البن اری، ر چ بت علی . ). 9

 الثانیه. صحّچ س علّق علیها س ق ّ  لها عب الوهّاب عزا ، دار یعاد الوباح، الطبعه

ه هنایای ،    ارهای هاهنام«هاهنامه س تعوّ  دینی محمود غزنوی(. »1381امی یا ر، محمود. ). 10

 .269-261، تهدان، بنیاد موقورات دک د محمود اراار، چاپ اسّ ، ص س مباحث ادبی 
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نامه هنایای س ه،   ا ارهای هاا«دربار  بی ی از هجوناماۀ رددسیای»الف(. 1381..................... ). 11

 .76-66مباحث ادبی، همان، ص  

 (. رددسیی نامه، تهدان: علمی، چاپ یو .1369انجوی هیدازی، یی  ابوالقایم. ). 12

 (. به توحیچ محم  تقی بهار، تهدان: معیت، چاپ دس .1387تاری  یی  ان. ). 13

اب، چااپ هدان: دنیای ک ا، هزار  رددسیی، ت« هاهنامه س رددسیی(. »1362تقی زاده، یی  ح ت. ). 14

 .135-43اس ، ص  

 (. پیاگ  ار بد سیدایش هاهنامه، تهدان: بل ، چاپ اس .1387 نی ی، ردی سن. ). 15

یااابوری. (. تاری  نیاابور، تد مۀ محم  بت ح ایت گلی اۀ ن1375حاکم نیاابوری، ابو عب اهلل. ). 16

 توحیچ محم رضا ه یعی ک کنی، تهدان: آ ه، چاپ اس .

چاپ اس ،  . تهدان، توس،ها، بدگورد ان یاه«رددسیی در ادبیات ردان ه(. »1355ح ی ی ،  واد. ). 17

 .156-111ص  

ن هنایی، یا  ، ایدا« دس نامه دربار  ب یهه یدایی ه اهی س هاهنامه(. »1376گالقی مطلق،  ال ، ). 18

 .50-38، همار  بهار، ص  1نهم ، همار  

 یکم. ی هاهنامه، نیویورک: بنیاد میداث ایدان، بفشها(. یادداهت1380..................). 19

ی دیدیناه، ، یافنها«نگاهی به هزار بیت دقیقی س ینجش یا یافت رددسیای(. »1381................). 20

 .406-329تهدان: ارکار، چاپ اس ، ص  

ار  اس  یا  هام، هم ایدان بای ان، ، نامۀ«نگاهی تازه به زن  ی نامۀ رددسیی(. »1385................). 21

 .25-3، ص  (12-11س دس  )پیاپی

ال ضال گطیبای، ی هاهنامه، با همکاری محماود امی یاا ر س ابوها ( . یادداهت2009............... ). 22

 نیویورک: بنیاد میداث ایدان، بفش یو  س چهار .

  ماه س حواهای ادیاک باغ ایااریان(. تااری  ارمنیاان، تد1380گورنات ی )گاورنی(، مویای. ). 23

 )ا. دمانیک(، تهدان: گود م د م، چاپ اس .

 مادادی، (. تازیان نامۀ پاریی)گالصۀ گاسران نامه(، توحیچ حمی اهلل1382گویقی ، ابت ح ا . ). 24

 تهدان: مدکز ناد داناگاهی.

 ، چاپ اس .می س ردهنگی(.  لچینی از نامور نامۀ بای ان، تهدان: عل1376دبیدییاقی، یی  محم . ). 25

 چاپ اس . (. زن  ینامۀ رددسیی س ید ذهت هاهنامه، تهدان: قطده،1383......................). 26
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مایاۀ ، ح« زمان س زن  ی رددسیی س پیونا های اس باا همدسز اارانش(. »1380دسی فواه  لیل. ). 27

 .140-121  ، تهدان: آ ه ، چاپ اس ، صهاایدان یادمانی از ردایوی هزاره

  معجزنامۀ (. )دای ان منظو  م لمان ه ن ری م به دیت اما  علی )ع( به انضما1387ری م نامه. ). 28

 س .امو ی م قیان(، یداین ه: ناهناس، به کوهش یجّاد آی نلو، تهدان: میداث مک وب، چاپ 

ات لعات س تحقیقای رددسیی هنایی، تهدان: مری ۀ مطاها(. یدچامه1372ریاحی، محم امیت: ). 29

 ردهنگی )پژسهاگاه(، چاپ اس .

 (. رددسیی، تهدان: طدح نو، چاپ اس .1375..............). 30

 ،ی هاکار ها ه هایاایه« ری م یک هفویت تاریفی یا ایطوره ای؟(. »1378یدکاراتی، بهمت. ). 31

 .50-27اس ، ص   پتهدان: چا

ااه : م)پن     ار در زماان س زنا  ی رددسیای(،  (. یداین   کا  نظم بلن 1371یی ی، مه ی. ). 32

 آی ان ق س رضوی، چاپ اس .

 . حمایه یدایی در ایدان، تهدان: امیدکبید، چاپ چهار .(1363ص ا،  بیچ اهلل.  ). 33

چهد (. عجای  المفلوقات س غدای  المو ودات، به اه ماا  مناو1382طویی، محم  بت محمود. ). 34

 نگی، چاپ دس .ی وده، تهدان: علمی س رده

: یافت، (. ایدارنامه، توحیچ محم رضا ه یعی ک کنی، تهادان1386عطار نیاابوری، ردی ال یت. ). 35

 چاپ دس .

(. معجم هااهنامه، تواحیچ ح ایت گا یو م، تهادان: بنیااد 1353علوی طویی، محم بت رضا ). 36

 ردهن  ایدان، چاپ اس . 

 او.( ،  س)  ات « س  دایاهای ایطوره هنایی در ایادانمدسری بد تاری  (. »1381رانی، کامدان. ). 37

 .23-14. آ ر س دی . ص  52س 51ک اب ماه هند، همار  

  د یکم.(. هاهنامه. توحیچ  ال  گالقی مطلق، تهدان: رسزبهان، در1368رددسیی، ابوالقایم. ). 38

یااد میاداث ایادان، نیویورک: بن (. هاهنامه، توحیچ  ال  گالقی مطلق، کالی دنیا س1371...............). 39

 در د یو .

: بنیاد میداث ایادان، (. هاهنامه ، توحیچ  ال  گالقی مطلق، کالی دنیا س نیویورک1375.................). 40

 در د پنجم.

ا ر، نیوریورک: (. هاهنامه توحیچ  ال  گالقی مطلق با همکاری محمود امی ی1384................. ). 41

 یداث ایدان، در د هام.بنیاد م
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 انیاا باه هامار  الف(. هاهنامه )چاپ عک ی از رسی ن فه گطّی ک ابفانۀ بدی1384...................). 42

Add 21,103 ،تهادان:  ماهور به هاهنامۀ لن ن(، ن فه بد ددانان: ایدج اراار س محماود امی یاا ر

 طالیه، چاپ اس .

طیبی، نیویورک: امه، توحیچ  ال  گالقی مطلق با همکاری ابوال ضل گ(. هاهن1386................. ). 43

 بنیاد میداث ایدان، در د ه  م.

میداث ایدان، در اد  الف(. هاهنامه، توحیچ  ال  گالقی مطلق، نیویورک: بنیاد1386................... ). 44

 ها م.

، تهدان: رکد رسز، نای ابیات: کاظم بدگ نی یس مع هاب(. هاهنامه، توضیچ ساژه1386................. ). 45

  ل  اس ، چاپ دس  ، سیدایت نف ت.

ماان ردسزان اد در (. دربار  تاری  ادبیات ایدان)تقدیدات ای اد با یع الز1386ردسزان د، ب یع الزمان). 46
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