
 
 
 
 
 

 با شاهنامه آذربایجاننخستین سند ادبی ارتباط 
 سجاد آیدنلو

 

دربارۀ رواج شعر پارسی در آذربایجاا  باه  امروزای که تا ین اشارهترکهن

حادّنیی ... اهاه »دست آمده، این خبر تاریخ طبری از محمّدبن بعیا  اسات کاه  

منِاشیاخهاِاشعارًاِالبنِِجماعةِبالمراغةِ اهَشدَهی 

و  و یااُکورو  ادَبَااه و شااجالهه و اااه اخبااارَ بالفارسثثیةالبعیثث ِ

محمد بن »بر همین بییاد برخی از پژوهشگرا ،  (170-171، ص 1)طبری، ج؛ «احادی و

ای از اشعار او باقی اکه هموهه اهدرا هخسهین پارسی سرای آذربایجا  داهسهه« بعی 

 (152، ص 1377صاا  پاور، و اه 208، ص 1346و فقیاه،  136، ص1377)کسروی، هماهده است 

در تاریخ طبری هما  پارسی دری باشاد « اافارسیّه»اابهه مشروط بدین که مراد از 

هه زباا  مهاداود در آذربایجاا  آ  روز،اار، یعیای  (236-246، ص 1353)مرز آبادی ، 

، 4، ج1367)ریااحی، یا به تعبیر دکهر ریاحی، فهلوی  (25-26، 2، ج1371)هخجواهی، آذری 

به دایل همین اشارۀ کوتاه و هیز هبود  انری از محمّد بن بعیا ، در هازد  ،(199ص

ین شااالری اساات کااه در ترشااماری از حاااحر ه،اارا ، قباارا  تبریاازی قاادی 

و  423، ص2، ج1373،ص 1369)فروزاهفار، آذربایجا  به زبا  پارسی دری شعر ساروده 

                                                           
 85ابسها  هار و تساد دوم، شمارۀ اوّد، ب، داهشگاه شهید چمرا  اهواز مجلۀ داهشکدۀ ادبیات و للوم اهساهی ،

 .142تا  111 حص
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ع مبااغااات و ا،اار از هااو او خااود هیااز در بیهاای ( 108و107، ص1374زریاان کااو ، 

قبارا  زادۀ  1به این موضوع اشااره کارده اسات. ا ی شالراهه هباشدهاخودسهایی

و از آ  جایی که دیوا  اشاعار وی، خوشابخهاهه از ،زهاد  2شادی آباد تبریز بوده

ین ترحوادث هزار سااه در اما  ماهده و به دست ما رسیده است، هخسهین و کهن

یجا  در لرحۀ فرهیگ و اد  ایرا  محساو  مربوط به آذربا« سید و مهن ادبی»

 ی ،وها،و  مورد بررسی قرار بگیرد.هامی شود که  می تواهد از جیبه

ا  3جسهار در چید و چو  ارتباط هخسهین سید ادبی آذربایجا  با شاهیامه

قابل  موضوع ا که یکی از پر تأنیرترین آنار در مهو  ه،  و هثر پس از خود است

 ین و اوّااینتاره به یااری دیاوا  قبارا ، در ههایات ، کهنتوجّهی است؛ چرا ک

مای  ادبی این هاحیاه آشاکار ا ی تأنیر حماسۀ ملی ایرا  بر فضای فکریهاهشاهه

ا ، شود و شایسهه است که در با  دیگر اقاای  جغرافیاایی ایارا  ریار از خراسا

بط بی مرتن ادماهید  شیراز و  احفها  و .... هیز بررسی شود که هخسهین سید یا مه

 نرپُیریو کیفیّت ابا فردوسی و شاهیامه انر کدام شالر یا هویسیده است و کمیّت 

 آ  چگوهه است.

 

 آيا قطران با شاهنامه آشنا بوده است؟

دربارۀ موضوع توجّه مساهقی  و دسهرسای قبارا  باه شااهیامۀ فردوسای، 

این که قبرا ،  پرداخت؛ از جمله هاها و مواهعی است که هخست باید بدا پرسش

 ق( به دهیاا آماده و از بیسات و چیاد ه 400احهماالً در اوایل دهۀ هخست ساد )

.ق( شعرسرایی و به احبالح زهد،اهی ادبی خویش را ه 420-430سااگی )حدود 

. از سوی دیگار، تادوین دوم شااهیامه در (494، ص 1356)کسروی، آراز کرده است 
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  رسیده است، اُا باا توجّاه باه ایان فاحالۀ ( یا چید ساد بعد به پایا400ساد )

زماهی اهدک میا  پایا  شاهیامه و آراز شالری قبرا  و هیز بوعد مکاهی خراسا  و 

آ  ه  به حج  و تفصیل  ا آذربایجا  و شرایط دشوار و زما  ،یر اسهیساخ مهو 

ز در آ  روز،ار، آیا می تاوا  پاُیرفت کاه دسهیویسای ا هاو اههقاد آ  ا شاهیامه

و تأمّال  ترشاهیامه به دست قبارا  رسایده باشادی ایان هکهاه هیگاامی پی یاده

براهگیزتر می شود که به دو موضاوع دیگار هیاز توجّاه شاود؛ هخسات ایان کاه 

 هامعهقدهد که انر فردوسی تاا مادت ا شاید به هما  دالیل پیش ،فهه ا محقّقاهی

اهد  اد مییاوی هوشاههشاادروا  اساه هپس از ه، ، معرو  هبوده است؛ برای هموه

، شاهیامۀ فردوسی آ  قدر مشاهور شاده 430یقین همی توا  داشت که تا حدود »

، ص 1372)مییاوی، « د که شعرای دیگر به وقایع آ  و اشخاص آ  اشاره هماییادشبا

شااهیامه تاا اواخار »و دکهر محمود امیدساالر ه  بر این ه،ر است که   (136-135

بای توس یا کسااهی کاه در حادود تاوس زهاد،ی مای قر  پیج  ،ویا تیها بر اد

شیاخهه بوده است، تازه آ  ه  شاید معروفیهی محدود و میحصر به اهال  اهدکرده

)امیدسااالر، ؛ «؛ ماهید اسدی توسیاهدی حماسی ارادت داشهههاسخیی که به داسها 

د ناهیاً پاس از مقباود هیفهااد  انار فردوسای در درباار محماو (.216و196، ص1381

 –رزهوی، تا تقریباً دو قر ، سهیز با شاهیامه و سیاست خاموشی و تغافل لمادی 

مصلحهی دربارۀ آ  در در،اه فرما  روایا  زیر هفوذ خالفت بغداد و حهّی بیشاهر 

-168، ص1375و  65-70،ص1372)ریاحی، مهو  ادبی و تاریخی آ  دو سده، رایج بوده 

حاداقل در  ا ابات و توزیاع شااهیامهو بدیهی است که در این اوضااع، که (160

دربارها و از سوی اربا  قادرت کاه بیشاهرین امکاهاات چیاین کارهاایی در آ  

سخت کا  اقبااد و طبعااً در اخهیاار داشاهن  ا بوده است هاروز،ار در دست آ 
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ای کاه باه احهمااد بسایار ای از آ  دشوار بوده است؛ به ویژه در آ  برهاههسخه

( سلبا  محمود و سپس مسعود 420ا شده است )حدوداً تا قبرا  با شاهیامه آشی

و در ههیجه این مخاافت و سکوت با شدّت بیشهری ادامه داشهه  اهدبر سرکار بوده

. بر این اساس،پژوهشگرا ، راه یافهن شااهیامه باه آذربایجاا  و دسهرسای 4است

، ص 1371وریا ، و ه 64، ص1357)سجادی، قبرا  بدا  را سزاوار توجّه و تحقیق داهسهه 

و حهّی بعضی، امکا  بسیار اهدک توجّه قبرا  به شاهیامۀ فردوسی و احهماد  (132

، 1378و شمسیا،  233)محجو ، بی تا، ص  اهدبهره ،یری او از میابع دیگر را مبرح کرده

؛ اما با این همه در دیوا  قبرا  قراین تقریباً اهکارهاپُیری وجود دارد کاه (15ص 

 شاهیامۀ فردوسی آشیا بوده  است. د وی باکینابت می

 

 داليل آشنايي قطران با شاهنامه

ین دایل آشیایی قبارا  باا شااهیامه دو بیهای اسات کاه در قصایدۀ ترمه 

 آمده است « امیرابوااحسن و امیر ابواافضل»سهایش 

 همیشه همی ،فت پور رسه  آ  سهرا 

 چو سوی ایرا  آورد اشکر تورا 

 رسهم  پدر باشد که من پسر بودم و

 د،ر چه باشد دیهی  دار در کیها 
 (285)دیوا  قبرا ، ص 

 

هرا  که بیت دوم دقیقاً بر،رفهه از این بیت فردوسی در داسها  رسه  و س

 است 
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 چو رسه  پدر باشد و من پسر

 هباید به ،یهی یکی ها جور
 (127/124،ص2، دفهر1369)شاهیامه، 

 

 ( در430تاا  420.ق )باین ه 430ز سااد با توجّه به این که قبرا  پایش ا

 و 423، 2و حافا، ج 498)فروزاهفار، پیشاین، صخدمت امیر ابوااحسن اشکری بوده است 

و هم یاا  کاه  هابال از آ  ساادمی توا  ههیجه ،رفت که ق (109-110زرین کاو ، 

. اشاره شد، در بیست ساد هخست لمر خویش شاهیامه را در اخهیار داشهه اسات

 هرا  دوسابارۀ اسهفادۀ دقیق و آشکار قبرا  از بیهی در داسها  رساه  و اابهّه در

پایش  احهماد را ه  باید در ه،ر داشت یکی این که شاید فردوسی این داسها  را

ز آ  .ق( سروده و در این چید ساد هسخه ای اه370از آراز ه،  شاهیامه )حدود 

یات رساه  و ساهرا  در به آذربایجا  رسیده است و دیگر این که چاه بساا روا

 .ق( باوده تاا پایاا  تادوین دومه384تدوین هخسات شااهیامه )پایاا  یافهاه در 

، 1372)ریااحی، یی از آ  تهیه و توزیاع شاده باوده اسات. هاشاهیامه، دست هویس

ن پس ازومی هدارد که این داسها  را حهماً مربوط باه ماه (10ص ، مقدمه،1375و50ص

 کاهیگار و مساالل د ا یایی قبرا  با آ  از ه،ر زماهیههایی شاهیامه بداهی  تا آش

وهصار پرسش ساز و ابهام آمیز باشد. قبرا  در قصیده ای خبا  به اب ا ،فهه شد

 ممال  می ،وید  

 به هام هیک فکیدی ز جود بییاهی

 چگوهه بییا  کش بی  ز ابر و بارا  هیست
 (48)دیوا ، 
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این بیت به تاأنیر از آ   که (544)محجو ، صمرحوم دکهر محجو  معهقدهد 

 سخن هامبردار فردوسی است که 

 پی افکیدم از ه،  کاخی بلید

 که از باد و بارا  هیابد ،زهد
 (173/67ص 4)شاهیامه، دفهر 

 

سات در دو جا از دیوا  قبرا  تلمیحاتی به داساها  بیاژ  و مییاژه آماده ا

ست ا  از روایاتی و چو  به ه،ر بیشهر شاهیامه پژوها ، این داسها (150و148)حص

 5،که فردوسی پیش از شروع شاهیامه و بر اساس میبع مساهقلی باه ه،ا  درآورده

سخۀ حاد چه ها  احهماد این که مأخُ مسهقی  قبرا  در این اشارات انر فردوسی

شد، با ا جدا،اهۀ داسها  هم و  هموهۀ رسه  و سهرا  و چه، مهن کامل شاهیامه

هیاد قبرا  هیز بسا  شالرا  معاحر فردوسای ما بیشهر است و این ،ما  که شاید

فرخی و .... این تلمیح را از میبعی جاز از ه،ا  فردوسای ،رفهاه اسات، ساخت 

یگار ضعیف است؛ زیرا تفصیل داسها  بیژ  و مییژه خارج از شاهیامه در مهاو  د

ز ماثالً در یکای ا ا دیده همی شود و ا،ر در آ  دورا  هیاز وجاود داشاهه اسات

شهر و برای ادبای حوزۀ خراسا  بی ا ی میثور یا به حورت دفهری ویژههاشاهیامه

قایسه با م؛ چو  معموالً مهو  هثر در 6بههر در دسهرس بوده تا قبرا  در آذربایجا 

ت ی فردوسی، کمهر دساها، آ  ه  شاهکارهایی از هوع سرودههااشعار و می،ومه

   شارات قبرا  می خواهیبه دست می شود. افزو  بر این موارد، در یکی از ا

 همی به فخر بخواهید جیگ بیژ  و ،یو]بیژ  ،یوی[

 که او میا  ،رازی بزد به یک خیجر 
 (150)قبرا ، ص
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 و این با بیهی از داسها  در شاهیامه مبابقت دارد که 

 بزد خیجری بر میا  بیژهش

 به دو هی  شد پیل پیکر تیش
 (312/114، ص3)شاهیامه، دفهر

 

کاه  یاد کرده است و از آ  جایی« فرّخ»دو  با حفت یا اقر قبرا  از فری

، 7513یقیا ، )حاداین لیوا  برای فریدو ، در میابع مقدّم بر شاهیامه دیده همی شود 

 7ست.توا  چیین پیداشت که از این میبع در شعر قبرا  راه یافهه امی (194، ص1ج

 چو بر باالی میمو  او، به رزم اهدر ههدیو  او

 خ فریدو  او لدو ضحاک بداخهربود فرّ
 (106)قبرا ، ص

 

 قبله ،اه زردشهیا  داهسهه شده است  « سرو کاشمر»قبرا ، در دیوا  

 ،ر به کشمر بود قبله چید ،ه سروسهی

 یه  جاوی بر سرو روا بشاید ار من 
 (345)قبرا ، ص

 

باع ین میتارو ظاهراً کهن اهدطبری و مورّخا  دیگر از این سرو، هامی هبرده

در این باره پیش از قبرا ، اشاارۀ دقیقای در هازار و چیاد بیات بازماهادۀ او در 

. بیابراین، باز می توا  ،فت که میباع شاالر تبریازی در ایان جاا 8شاهیامه است

دقیقی جدا،اهه « ،شهاسر هامه»شاهیامۀ فردوسی است؛ مگر این که احهماد دهی  

و باه ایان موضاوع  ا   در اخهیار داشههو مثالً از راه دیوا ؛ اشعار دقیقی که قبرا

به دست او رسیده و وی موضوع سارو کاشامر را از آ  جاا  ا اشاره خواهد شد
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خواهده و این تعبیاری اسات کاه در « جادوسها »،رفهه است. قبرا  مازهدرا  را 

 9شاهیامه هیز برای آ  میبقه به کار رفهه است.

 آ  کجا کاووس کرد او هیّت جادوسها 

 محمود کرد او هیّت هیدوسها  وا  کجا
 (252)قبرا ، ص

 

 خصوحاً اشارۀ مربوط به بیت داسها  رسه  و سهرا  ا مجموع این قراین

و برخی از تلمیحات قبرا  به کسا  و مضامین شاهیامه ای که در ،ساهرۀ اد   ا

 ه، تقریباً هر پژوهشگری را مبمئن می کید کااهدپارسی بسیار اهدک اسهعماد شده

 هالر با شاهیامۀ فردوسی مأهوس بوده و در هما  اوا  جاواهی از آ  مایاهاین شا

در مدایح خویش به کار برد. این که قبارا  در قصااید  تراهدوخهه است تا سپس

مدحی خود، بدو  هی گوهه توضیح و تفصیلی از تلمیحات شاهیامه ای ،وها،و  

ارش از این اشاارات بهره می ،یرد، هشا  می دهد که ممدوحا  و شیوهد،ا  اشع

و از این جا می توا  ههیجه ،رفت که  اهد( آ،اهی داشههها)ال ّ از کسا  یا داسها 

فرهیااگ »اساااطیری یاا احابالحاً  ا ، مضاامین و لیاحاار حماسایهاشخصایّت

و  هاحاد چه از راه شاهیامۀ فردوسی و چاه باه واسابۀ شااهیامه ا 10«شاهیامگی

ی مجااور آ  )ارا  و هخجاوا  و هاو سارزمین در آذربایجا  ا مآخُ پیش از آ 

)اد  حماسای(  ها،یجه( که از قلمرو جغرافیایی هقل و تحریار اییگوهاه داساها 

یعیی خراسا ، فاحله بسیاری دارد، آشیا و معرو  بوده است؛ چیا  که در هما  

ی هاکه قبرا  باین سااد ا ( ابوداف شیباهی455زما  زهد،ی قبرا  )حدود ساد 

و دسهور وی، با ذکر هام فردوسی و شااهیامه  ا سهوده استاو را می 430 تا 420

ای به شیوۀ کار همشهری خویش بسراید و خواهید که می،ومهمیاز اسدی توسی 
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که خاود ایان موضاوع باه  11حاحل این تشویق و حمایت، ،رشاسر هامه است

ر  ایارا  تیهایی دامیۀ هفوذ حماسۀ ملی ایارا  و ،ارایش بادا  را در شاماد را

همایاهد. پس دیوا  قبرا  هه تیها هخسهین سید ادبی پیوهد آذربایجا  و شاهیامه می

اساطیری ایرا  در میاطق پیراموهی، ماهیاد  ا است؛ بلکه ،سهرش روایات حماسی

به هما  دایل اطالع مخاطباا  یعیای فرماهروایاا   ا ،یجه، هخجوا ، و ارا  را هیز

تاباهد. با روی کرد به رواج فرهیاگ به خوبی باز می ا هااین هواحی از آ  داسها 

شاهیامگی در آذربایجا  و اطرا  آ  که به احهماد فراوا  ریر از انر فردوسی، از 

ی می،وم و میثور پیش از فردوسای و هاراه میابع و مهو  دیگر ه  )ماهید  شاهیامه

شاهیامۀ فردوسی  ...( حورت ،رفهه بوده است، این ،ما  که شاید قبرا  در کیار

دیگر هیز اسهفاده  کرده است، بر خبا هخواهد بود؛ هم یا  که خود وی از مأخُ 

هازار »در قصیده ای، داسها  هفت خا  اسفیدیار و ،شود  رویین دژ را به کها  

 ارجاع داده است « افسا 

 هزار ره حفت خوا  ]خا [ و رویین دژ

 فزو  شییدم و خواهدم من از هزار افسا 
 (312را ، ص)قب

 

)ابن هدی ، هزار افسا  به اسهیاد اافهرست ابن هدی  و مروج ااُهر مسعودی 

، هاام کهاابی باوده اسات درباارۀ شاهریار (297-8ص  ،1376و تفضلّی،  540ت، ص1381

همسرکش و شهرزاد و در واقع هما  مهیی است که هسهه و ساخهار احلی هازار 

مُکور در شعر قبرا  « هزار افسا »و یک شر را تشکیل می دهد؛ از این جهت 

که شامل داسها  هفت خا  اسفیدیار ه  بوده است، هیچ ارتباطی با مجمولۀ یااد 

ج ااُهر، در مقدّمه باه تعبیار مرحاوم للّاماه وشده هدارد. ریر از اافهرست و مر
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ی شااهیامه باه دهبااد هااکه در بعضی از دسات هویس ا قزوییی، اوسط شاهیامه

هاام کهاا  کاراسای، « هازار افسااهه» ا ابومیصوری آماده اساتمقدّمه شاهیامۀ 

و کاراسیِ شالر کاه هازار افسااهه تصاییف »خوا  محمود رزهوی است  شاهیامه

دکهر ریاحی  (.194)ریاحی، ص؛ «اوست، خدمت او ]محمود[ کردی و هدی  او بودی

م داشاهه و شاید بهوا  حدس زد که کاراسیِ هدی  به این ها»  اهددر این باره هوشهه

هیگام تحریر مقدّمه هیوز در دست بود؛ در حاای که در میابع مهأخّر موجود هام و 

مورد اشارۀ « هزار افسا »بر این اساس دربارۀ  (.190)هما ، ص؛ «هشاهی از آ  هیست

قبرا ، چاره ای جز طرح چید ،ما  و احهماد هیست؛ هخست این که  شاید مراد 

اسات کاه  -به شرط الهبار مبلر مقدّمه شاهیامه -قبرا ، هما  تصییف کاراسی

چه بسا به سبر شاهیامه خوا  بود  مصیّف، روایت هفت خا  اسفیدیار هیاز در 

آ  بوده است. یا این که قبرا  به ضرورت قافیه و با توجّه باه ایان کاه در بیات 

ترکیار  12بعد، این داسها  )هفت خا ( را شگفت اهگیز و باور هکردهی می داهاد،

یا به تأنیر از هام کهابی که بییاد هازار و یاک شار  ا را خود ساخهه« زار افسا ه»

تا بر جیبۀ افساهه ای بود  هفت خا  اسفیدیار بیشاهر تأکیاد  ا است به کار ،رفهه

کید. احهماد سوم این است که وی این تعبیر را برای شاهیامۀ فردوسی اساهعماد 

یا به می،اور دروراین هماود   (233ص )محجو ،کرده است، حاد یا از روی اشهباه 

ی آ  در برابر کارهای واقعی ممدوح و یاا باه معیاای کلّای هادروهمایه و داسها 

)در  هاو روایات باسهاهی و پهلواهی بدو  در ه،ر داشهن روابط دقیق واژه هاافساهه

قبرا  در جای دیگری هیز ایان ترکیار را  13ترکیر( یا بار تعریض آمیز و میفی.

الزم را هادارد و دقیقااً معلاوم ارتباط با بلبل به کار ،رفهه است که باز تصریح در 
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ی هاهغماه»هیست که می،ور او هام کهابی ویژه اسات یاا معیاایی باه ساا  ماثالً   

 « ،وها،و  و دافریر

 سمن اؤاؤ هماییده، سرشک از ،ل ،راییده

 به باغ اهدر سراییده هزار آوا هزار افسا 
 (308)دیوا ، ص

 

 های انتقال شاهنامه به آذربايجانراه

با پُیرش توجّه قبرا  به شاهیامۀ فردوسای و احهمااد بهاره میادی او از 

اساطیری دیگر، هکهۀ بسیار مها  و شاایا  بحا  ایان اسات کاه  -مهو  حماسی

یی انر فردوسی و سایر میاابع احهمااای در آ  مادّت زماا  هاچگوهه و از چه راه

ی هساخه هویسای و اههقااد آناار، مساافت بسایار دور هاریتقریباً کوتاه با دشاوا

خراسا  تا آذربایجا  را در هوردیده و در تبریز به دست قبرا  رسیده استی بار 

ین لامل ارتباط مردم خراسا  و آذربایجا  در ترپایۀ روی دادهای تاریخی، احلی

از  هاای سلجوقیا  و ،ساهرش محادودۀ فرماا  روایای آ هاآ  روز،ار پیروزی

اجهماالی و تاأنیر و  ا خراسا  به لراق و آذربایجا  است که پیوهدهای فرهیگی

و زریان  65-66، ص2، ج1375)بهاار، رات میا  مردا  این هواحی را موجر می شود تأنّ

ی مساهقل کوچاک هااپیش از این،  به دایل وجاود حکومت(. 266، ص1375کاو ، 

، 1375)خلیل شیرواهی، حدودتر بوده ی مخهلف ایرا ، ارتباطات مهابزرگ در سرزمین

.ق( تاا تثبیات رسامی ه 432و از هیگام در،ُشت مساعود رزهاوی ) مقدمه(18ص

سلجوقیا  هیز دورا  آشفهگی و فهرت در ایرا  حاک  بوده اسات؛ امّاا قبارا  در 

همین اوضاع هامیسج  و پیش از آ  که سالجقه قدرت واحدی را ایجاد کیید، باا 
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یا شده و این موضوع را همی تاوا  باا تبعاات پایش روی و شاهیامۀ فردوسی آش

اسهقرار سلسلۀ سلجوقیا  مرتبط داهست. بر این اساس و با لیایت بدین که تاریخ 

ه.ق، یعیی زما  تقریبی آراز سرایش شاهیامه در تاوس تاا 370آذربایجا  از ساد 

 ا 14،رفهه استکه محهمالً قبرا  قبل از آ  شاهیامه را در اخهیار  ا .قه420ساد 

، چااره ای (205، ص4، ج1372و فارای،  144-116)کساروی، صدر تاریکی و ابهام است 

ی هاجز دست یازی به احهماالت هیست، از آ  جمله این که  چه بسا در آشفهگی

و حهّی شاید قبل از آ ، افرادی از خراسا  به آذربایجا  مهاجرت کرده  هاآ  ساد

از شاهیامه را هیز با خاود آورده باشاید. در تأییاد ایان  اییا ،ریخهه و مثالً هسخه

موضوع، دست ک  یک هموهه در خور الهماد و توجّه موجاود اسات و آ  کاو  

.ق ه 447اسدی توسی است از خراسا  و آذربایجا  که معموالً در حادود سااد 

شود؛ وای دکهر خااقی مبلق به سبر هزدیکای بسایار اسادی باه وزیار تصوّر می

،اه  –ی درازی که برای پدید آماد  چیاین تقرّبای هاف در هخجوا  و سادابودا

الزم است و هیاز ساکوت  –شالر و وزیر، بزم خصوحی باده ،ساری بر پا کیید 

ه،امی لروضی )در چهار مقااه( و لوفی )در ابا  االابا ( دربارۀ سخیوری ماهید 

آراز جواهی و قبل از در  ی.ق و حهّه 447پیش از  هااسدی، معهقدهد که وی ساد

اشههار، خراسا  را برای یافهن ممدوح به سوی آذربایجا  و شاماد رار  ایارا  

)یادداشت مهرج (؛ بیاابراین،  (14؛ هم یین رک 39ص 1، ج1356)هر ، ترک کرده است 

و شااید اسایاد میاراث اد  حماسای ایارا  )ماهیاد  هاابعید هیست که او آ،اهی

ا خاود بادا  میااطق بارده و در ،ساهرش فرهیاگ هویسی از شاهیامه( را بدست

.ق( مههارا  ه 445شاهیامگی مؤنر بوده باشد؛ به ،وهه ای که چیدین سااد بعاد )
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ی پهلواهی سخن مای ،وییاد. هاهخجوا ، آشکار از فردوسی و شاهیامه و می،ومه

 ه  ذکر شد   تردر این بیت قبرا  که پیش

 حفت هفت خا  و رویین دژ رههزار 

 یدم و خواهدم من از هزار افسا فزو  شی
 (312)دیوا ، ص

 

تاوا  ،فات ،اه خواهاد  بر پایه حقیقهای اساهوار باشاد، می« شییدم»ا،ر 

بدا  هیگاام در آذربایجاا  و « خواهیشاهیامه»ی پهلواهی و ملی یا هما  هاداسا 

ی هاای شماد رر  ایرا  مهداود بوده و ممکن اسات کاه یکای از راههاسرزمین

و کسا  آ  در این بخش از ایرا  همین شاهیامه  هاهشر شاهیامه و داسها  اههقاد و

 -فردوسای ۀو هه حرفاً شاهیام -خواهی در معیای لامخواها  بوده باشید. شاهیامه

ین تاراز هما  لصر محمود رزهوی رایج باوده و کاراسای هاام یاا اقار معرو 

« خوا شاهیامه»یا احبالح خواهی است که از آ  دورا  به ما رسیده و ،وشاهیامه

-420، ص3، ج1375)اساا ، هخسهین بار در اد  پارسی در شعر فرخای آماده اسات 

جاار این که به ،فهۀ فردوسی در دیباچۀ شاهیامه، مدّتی مهن میثور شاهیامه  (.418

. ق با قبارا  در تبریاز دیادار کارده و قبارا   ه 438کید که در ساد روایت می

ا  دقیقی بیاورد و پیش مان بخواهاد و هار معیای کاه او را دیوا  میجیک و دیو»

دهاد کاه ایان هکهاه هشاا  می (.9، ص1373)هاحرخسرو، ؛ «مشکل بود از من بپرسید

.ق با دیوا  دو تن از شالرا  دیگار خراساا ، دقیقای ه 438قبرا ، پیش از ساد 

ماأهوس  ، آشایا واهادروز،ار فردوسی بودهتوسی و میجیک ترمُی، که تقریباً ه 

بوده است و خود همین موضوع هیز ماهید چگوهگی رسید  شاهیامه به آذربایجا  

را ههیجاۀ  هااقابل تأمل است. مرحوم اسهاد ملک ااشعرای بهار اههقااد ایان دیوا 
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ی طغاارد و آااار ارسااال  ساالجوقی و ارتباااط خراساااهیا  و ها،شاااییسرزمین

 اهدشاد دکهر سجادی ه  احهماد دادهروا  (65-66، ص 2)بهاار، جداهید آذربایجا  می

امّا مسأاۀ دسهرسی قبارا   16.ق باشد؛ه 430تا  420ی هااین زما ، در فاحلۀ ساد

و حهّی فرّخی که به دایل شاباهت سابک قبارا  باه  ا به دیوا  دقیقی و میجیک

با شااهیامه دو تفااوت  ا اشعار او، احهماالً دیوا  وی را هیز در دست داشهه است

و به ،ما  بسیار از آ ِ میجیک که تا  ا دارد  هخست این که دیوا  آ  شالرا مه  

حجا  اسات و طبعااً در مقایسه باا شااهیامه بسایار ک  ا امروز باقی هماهده است

، موضوع مخاافات باا تربوده؛ دو دیگر و مه  ترآسا  هاجایی آ اسهیساخ و جابه

مقبع زماهی مورد بحا  اسات  شاهیامه و سیاست تغافل و سکوت دربارۀ آ  در

کرده است؛ در حاورتی کاه اشاعار میجیاک و که کهابت و اههقااش را محدود می

. از ایان روی، شااید باه ررا  اهددقیقی و فرخی چیین میع و محدودیهی هداشاهه

توجهی زمامدارا  و درباریا  و هیز مهو  رسمی ادبی و تااریخی باه شااهیامه، بی

اسۀ ملی ایرا ، یعیی مردم، لالوه بر خواهاد  و هگاه وارنا  و حاف،ا  احلی حم

یی از شاهیامه در خاهه، چه بساا در تکثیار و توزیاع آ  هیاز هاهویسداشهن دست

ای به تبریاز و هازد قبارا  بوده است که شاهیامه هاکوشیدهد و به پایمردی آ می

یگر در که برخاسهه از لدم اشاارات روشا هارسیده است. با وجود همۀ این ،ما 

.ق( و ه420-370آمیز بود  تاریخ آذربایجاا  )از میابع مربوط به آ  لصر و ابهام

ی بسیار اهدک از دو دهۀ آرازین سر،ُشت قبارا  اسات، در ایان کاه هاآ،اهی

قبرا  با شاهیامۀ فردوسی و به طور کلّای فرهیاگ شااهیامگی، آشایایی دقیاق و 

جا بارای تأییاد و ید کرد که در اینتوا  تردای داشهه است؛ به سخهی می،سهرده

 شود.آ،اهی بیشهر، باز شواهد دیگری از اشارات و تلمیحات او آورده می
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 شواهد ديگر از اشارات شاهنامگي قطران

 بیور اسپ 

 ابر تاریک اهدر آمد چو  روا  بیوراسپ

 باغ و بسها  را چو روی و رای آفریدو  کید
 (82)قبرا ، ص

 

 فرجام کار جمشید 
هجاام اخواها  تو را باد از جها  اهجام هوح بدسگاال  تو را بااد از جهاا  هیک 

 ج 

 (237)هما ، ص

 

جمشید پس از حد سااد زهاد،ی ههااهی، باه دسات ضاحاک  در شاهیامه

 17،رفهار و با اره دو هی  می شود.

 تقسی  کرد  فریدو  جها  را میا  پسرا  

 هم و افریدو  بگیرد ملک لاا  سر بسر

 یر ملک خیل فرزهدا  کیدواهگهی تدب
 (87)هما ، ص

 

 وفاداری ایرج  

 وفای ایرج و فرهیگ سل  و فرّ افریدو 

 زبا  زاد و سه  سام و دست رسه  دسها 
 (325)هما ، ص
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باا  این ترکیر )وفای ایرج( اشاره دارد به برخورد هیاک و فروتیاهاۀ ایارج

 18برادرا  بدسگاد خویش در شاهیامه.

 سام، هریما  و ،رشاسر

 سوارشا  همه هر یک چو سام بن ،رشاسف

 پیاده شا  همه هر یک چو رسه  دسها 
 (329)هما ، ص

 

 پور دسها از به مردی هیست ک  

 سیاست را بود پور هریما 
 (488)هما ، ص

 

 سپید مویی زاد 

 زاد زر اهدر ازد زازاد شمشیر تو دید

 در ازد شد خیگسار از هود آ  زازاد، زاد
 (438)هما ، ص

 

 اد و ،ودرز کشو

 ،ر چه از ،ودرز و ،شوات ،هر، یک موی تو

 بههر از هفهاد ،ودرز و ز ،شواد آفرید
 (66)هما ، ص

 

 ،شواد پدر ،ودرز است و هام وی و فرزهدش از تلمیحات بسایار هاادر در

 اد  پارسی است 
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 هوذر 

 دوری ز بید و دسها ، با رای و هوش دسها 

 با زور پور دسها ، با فرّ و یاد هوذر
 (479)هما ، ص

 

 هام این پادشاه در اد  پارسی ، سخت اهدک آمده است.

 توس  

 ای میر به جیگ کافرا  رفهی

 با میر بسا  طوس بن هوذر
 (482)هما ، ص

 

 این هام ه  از اشارات ک  کاربرد است.

 پور پشیگ 

 ملکدوسها  را از ا  بد ]ابدی[ پاییده چو  پور 

 حالقه بر دشمیا  بارهده چو  پور پشیگ
 (196)هما ، ص

 

 ای به هیگام سخا چو  پورقباد

 وی به هیگام سخن ،فهن چو  پور پشن
 (289)هما ، ص

 

دوم،  پدر افراسیا  در شاهیامه، پشیگ هام دارد و محهمالً )پشن( در شاهد

 (.250،ص1379)رسهگار فساهی، است حورت مخفّف آ  
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 تهمهن 

 ی تهمهن یک حملۀ تو روز رزم،ر بدید

 پیش تو هر،ز هبردی هام مردی تهمهن
 (316)هما ، ص

 

 رسه  و هبرد مازهدرا   

 هکرد رسه  دسها  ز بهر کی کاووس

 به روز قهر مازهدرا  هبرد چیین
 (338)دیوا  قبرا ، ص

 

 رسه  و سهرا   

 امیر جسها  ،یهی ،شا چو کاووس است

 ابواامعاای رسه  مخاافا  سهرا 
 (37)هما ، ص

 

 رسه  و ،یگ  

 بدین زودی ظفر کو یافت بر محک  دژی چوهین

 هه رسه  بر ،یگ و هه حیدر یافت بر خیبر
 (129)هما ، ص

 

گ این اشاره محهمالً هاظر است بر حضور رسه  در هبردی که کیخسرو، ،ی

ار از دژ را که افراسیا  در آ  پیاه ،رفهه است، می ،شااید. در شااهیامه چیاد با

 سه  در این جیگ هام رفهه است؛ برای هموهه  ر
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 به رسه  بفرمود تا هم و کوه

 بیامد به یک سوی دز با ،روه
 (252/281، ص4)شاهیامه، دفهر 

 

 بداهگه کجا رزمشا  شد درشت

 دو تن رسه  آورد از ایشا  به مشت
 (256/1340)هما ، 

 

 رخش  

 هکردی رخش را رسه  خبر ،ر سیر او دیدی

 را پرویز و هه شبرهگ را هعما هه مر شبدیز 
 (324)دیوا  قبرا ، ص

 

 آسما  پیمایی کاووس 

 هه کاووس از فزو  جسهن ز چرخ افهاد برساحل

 هه همرود از فزو  جسهن ز ابر افهاد بر ححرا
 (3)هما ، ص

 

 چهرۀ سیاوش 

 ا،ر داد و هشاط وجود چو  بهرام دادی تو

 به دیدار سیاوشی و فرّ کیقبادی تو
 (499)هما ، ص
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 91زیبایی چهرۀ سیاوش موضولی است که در شاهیامه بارها آمده است.

 پیرا  

 هپاید با تو برجایی کس از تورا  و از ایرا 

 که ه  پیرا  توراهی و ه  جاماسر ایراهی
 (359)هما ، ص

 

 ،یو 

 همه به تیغ چو ،یو و به هیزه چو  بیژ 

 همه به حمله چو رسه  به حیله چو  دسها 
 (340)هما ، ص

 

 ود.شهام این پهلوا  ه  بسیار ک  در ه،  و هثر پس از شاهیامه دیده می 

 بیژ  و مییژه 

 ،رچه از چه کشید بیژ  را

 رسه  از دست تور  دخهر تور
 (148)هما ، ص

 

 کیخسرو و افراسیا  

 هم و  فراسیا  کهن بود و جا  بداد

 بر شهریار پور سیاوش به هار هو
 (498)هما ، ص
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 ،شهاسپ 

 ز کفّت زرّ و سی  ارزا  ز تو قارو  هیرورزا 

 فلک بر جا  تو ارزا  چو ،شهاسر بر برزین
 (283)هما ، ص

 

 اسفیدیار رویین تن 

 روین سفیدیار هکردی به جیگ رای

 ،ر روز جیگ، تیغ تو دیدی سفیدیار
 (136)هما ، ص

 

 اسکیدر و قیدافه 

 هه دخهری به بر تخت ملک چهرآراست

 د ،وهر اسکیدرکه بر بساطش بوسی
 (480)هما ، ص

 

وی  دربارۀ آ  بخش از داسها  اسکیدر در شاهیامه باشد کهشاید این بیت 

 پادشاه اهداس ، می رود و   ا به هیأت قاحدا  به در،اه قیدافه ، ز 

 بر مههر آمد زمین داد بوس

 20چیا  چو  بود مردم چاپلوس

 

 . برا  هیز آمده استجاار است که زمین بوسی کههراهه دقیقاً در بیت ق

؛ اشاره کرده است« جیگ هفت خا »قبرا  در چیسهاهی در قاار ربالی به 

 امّا به درسهی معلوم هیست که مراد وی هبرد رسه  است یا اسفیدیار 
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 آ  بت که بهین افظ بود دشیامش

 از حسن ابافت است هفت اهدامش

 آ  بد که هموده بیده را با دامش

 ]خا [ ه  هامش بیمود به جیگ هفت خوا 
 (532)دیوا ، ص

 

کیار یاد شده که ،ویا پس از تر« جام ج »در دیوا  قبرا  یک بار هیز از 

ین میبعای اسات کاه باه تارکهن 21در قصیده ای از میجیک ترماُی،« ج سارر »

دوسی به جمشید اشاره کرده و بی ،ما  مأخُی ریر از شاهیامه فر« جام»اههسا  

هار ساوم )شااهیامه، دفجها  هما از آ  کیخسرو اسات « امج»داشهه، چو  در شاهیامه 

همین هکهه به خاوبی نابات مای کیاد کاه قبارا  در تلمیحاات و ( 544، 545، 344

 اساطیری خویش از میابع دیگر ه  سود جسهه است  ا حماسی

 آیا به جام ج  و سه  سام و زهره زاد

 آیا به چهر میوچهر و فرّ افریدو 
 (280)هما ، ص

 

و مضاامین  هایی که ذکر شد، باه ایان شخصایّتهاافزو  بر هموههقبرا ، 

و موضاولات دیگار  هاشاهیامه ای هیز تلمیح داشهه است  آرش کماهگیر، داسها 

مربوط به اسکیدر، بهمن، جاماسپ، جمشاید )مضاامین ،وهاا،و (، تاور، سال ، 

 ، ضحاک، دفش کاویا ، دسها  )اقر زاد(، چید موضوع دیگر مربوط به فریادو

میوچهر، کیقباد، هوشیگ و ببر بیا  )در معیای جاهور درهده که در شاهیامه ه  به 

ی شااهیامه ای در دیاوا  قبارا  باه هاکار رفهه است(. پربساامدترین شخصایّت
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ترتیر فریدو  و رسه  است؛ دو شخصیّهی که در شاهیامه جایگاه ویژه ای دارهد 

ایرا ، محهمالً جلوه درخشااهش در در حماسۀ ملّی  هاو ه،ر به اهمیّت خاص آ 

ی شهریار آرماهی هاآنار اد  ایرا  زیر تأنیر شاهیامه است. فریدو  یکی از هموهه

و رسه  هیز جها  پهلوا  بی هماد فرهیگ و اد  ایرا  که هامداری و الهبارش را 

 مدیو  فردوسی است.

 

 ایتفاوت قطران با ديگران در کاربرد تلميحات شاهنامه

ین اشالری مدیحه سراست و در مدایح اد  پارسی ، رااباً سیّت بر قبرا  

و  هااو لیاحر شاهیامه ای را بارای مقایساۀ ممادوح باا آ  هااست که شخصیّت

ی است بیشهر ترجیح وی بر این کسا  و لیاحر به کار می ،یرهد و این اابهه رسم

اً می شود. طبعا ی پیش از ه،  شاهیامۀ فردوسی هیز دیدههاکه در سهایش سروده

قبرا  ه  در اشعار خویش از این شایوه پیاروی کارده اسات؛ امّاا ماواردی کاه 

هاای د بسیار بیشهر از برتری داای تشبیه کرده ممدوح را به شخصیّههای شاهیامه

 ؛ برای هموهه (543-544، ص 1387)شفیعی کدکیی، مبااغه آمیز است 

 تو چو  جمشید داهایی چو افریدو  تواهایی

 داهش هم و بهرامی به مردی هم و  زاد زر به
 (130)قبرا ، ص 

 

 به فرّ و فاد فریدوهی و سیاست سام

 به مهر و چهر میوچهری و جالات ج 
 (232)هما ، ص
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 را خاود« امیر شمس اادین»و در این بیت طبق باورهای تیاسخی، ممدوح 

 فریدو  می داهد 

 دهد خواهید،ا  را هدیه پاسخ

 تیاسخ فریدو  آمد از کیش
 (451)هما ،ص

 

 آ  جا ه  که ممدوح را بر کسا  شاهیامه ای برتری می دهد، ترجیحااتش

 لموماً معهدد و احهرام آمیز است 

 رویین سفیدیار هکردی به جیگ رای

 ،ر روز جیگ تیغ تو دیدی سفیدیار
 (136)هما ، ص

 

 هه چوهین سور افریدو  و ج  کرد

 هه چوهین سور سام و روسه  کرد
 (449ص )هما ،

 

 ،ر روسه  هیی چه زیا  روز،ار را

 بر دشمیا  سه  بهر از روسه  کیی
 (517)هما ، 

 

این در حاای است که مدیحه سرایا  خراسا  ماهید شالرا  دربار رزهاوی 

ی هاو سلجوقی بیشهر جاهر ترجیحات چاپلوساهه و ،اه خوار داشات شخصایّت
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ی آ  در هما  حادود لصار هاموههین هترکه یکی از مه  اهدشاهیامه ای را ،رفهه

 قبرا ، قصیده است از معزّی هیشابوری که به چید بیت آ  اشاره می شود 

 ،فت فردوسی به شهیامه درو  چوها  که خواست

 ربَی پر لَهای پرلجایر فهحهاقصّه

 ... من لجر دارم ز فردوسی که تا چیدا  دروغ

 از کجا آورد و بیهوده چرا ،فت آ  سمر

 او از روسه  ،فهه است بسیاری دروغ ... ،رچه

 ،فهۀ ما راست است از پادشاه هامور
 (268، ص1318)امیر معزی، 

 

شاید یکی از للل احلی ایان تفااوت در چگاوهگی باه کاار،یری کساا  

ای، تأنیر شرایط اجهمالی و سیاسی بر سخیورا  باشد  در خراسا ، محیط شاهیامه

و ادارۀ امور هیز در دست فرماهرویا  ترک  آاودۀ سیاست مخاافت با شاهیامه بوده

ی هاهژاد بوده است و شالرا  مدّاح که در پی رلایت مصااح، پسیدها و دابسهگی

؛ در اهاد، بیشهر به سوی ترجیح و بعضاً تحقیر می ،راییدهاهدممدوح در شعر بوده

ه ی پیرامو  آ  از محدودۀ جغرافیاایی شااهیامهاحورتی که آذربایجا  و سرزمین

سهیزی بسیار دور بوده و مخاطبا  قصاید قبرا  هیز ه  با فرهیگ شاهیامگی آشیا 

در طود ساایا  دراز در فضای  22،هاو ه  به رر  هژاد اهیراهی برخی از آ  اهدبوده

باه  هااو همین، شااید در هاوع هگارش آ  اهدفرهیگ ایراهی پرورده و باایده بوده

یان فرهیاگ و اد  و باه تباع آ ، اشاعار لیاحر شاکوهمید و سازاوار احهارام ا

 ا سهایید،اهشا  بی تأنیر هبوده است. دربارۀ ارتباط شرایط فکری محیط زهاد،ی

با شیوۀ برخاورد وی  ا خصوحاً ممدوحا  و درباری که شالر بدا  وابسهه است
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ی دیگاری هیاز از زماا  زهاد،ی های شاهیامه ای، می توا  هموهاههابا شخصیّت

 سرای معاحر قبارا  چاو.  دراز آ  جمله، ارزقی هروی، سخنقبرا  ذکر کرد؛ 

 بار،اه سلجوقیا  بوده بسا  معزّی ممدوح را بسیار بیشهر، برتر از کسا  حماسای

امّا مسعود سعد، دیگار شاالر  (.145، ص1379)سرور مواللی، اساطیری داهسهه است  ا

کاه ظااهراً  ا ها تقریباً ه  روز،ار قبرا ، به سبر وابسهگی به رزهویا  هیدوسا

 ا 23از هیاکا  خاویش مای هگریساهید ترشاهیامه را با احهرام و لیایهی روزافزو 

و الهاداد را در ایان  هممدوح را ارلر به پادشاها  و پهلواها  شاهیامه تشبیه کرد

زمییه به کار بسهه است؛ چو  به هر روی، در برداشت و طارز تلقّای شاالرا  از 

اریخی به جوّ سیاسی و اجهماالی و محایط زهاد،ی ایشاا  ... از ه،ر ت هااسبوره

قبارا  باه اشاارۀ هکهۀ مه  دیگر این است که  (.242)شفیعی کدکیی، صبسهگی دارد 

 بوده است « دهقاها »خویش از 

 یکی دهقا  بدم شاها شدم شالر ز هاداهی

 و ،رداهدی به دهقاهیتمرا از شالری کرد   
 (410)دیوا ، ص

 

ی چهار و پایج هارا به مفهوم احبالحی آ  در سده« هقا د»جا ا،ر در این

 و فرض کیی  که قبرا  هیز در آذربایجا  هم و  دهاقین خراسا  24هجری بداهی 

 های ملی و پهلواهی آشیا و بدا هابا داسها  ا که فردوسی هیز از آها  بوده است ا

هقااهی وی را در لالقه مید بوده است، می توا  موضوع تأنیر اهدیشه و لالیاق د

ی ها،رایشش به شاهیامۀ فردوسی و اسهفادۀ معهدد و محهرم از کساا  و داساها 

ی اغت فرس، از زبا  اسدی توسی هاآ  مبرح کرد. در آراز یکی از دست هویس
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و قبرا  شالر کهابی ».... از فرهیگی که قبرا  تأایف کرده بود، سخن رفهه است  

 (.4، ص1365)اسدی طوسی، ؛ «ودهدبیشهر معرو  ب هاکرد و آ  اغت

« اافارس لغةتفاسیر فی »حاجی خلیفه ه  در کشف اا،یو  از آ  با هام 

 در کهابخاهاۀ مدرساۀ سپهسااالر (422، ص2و حفا، ج 497)فروزاهفر، ص یاد کرده است 

ای از یک فرهیگ فارسی موجود است که به قبرا  هسبت داده شاده و هسخهتک

اشاد. که در شاهد واژ،ا ، بیهی از فردوسی هیااورده ب کمهر حفحه ای از آ  است

به احهماد قریر به یقین ایان فرهیاگ از قبارا  تبریازی شاالر هیسات و باین 

ه اسهیاد اهس و آشیایی بامّا  25.ق تأایف شده است.ه 933.ق تا ه 744-5ی هاساد

اده دقبرا  با شاهیامه، به ،ما  بسیار در آ  فرهیگی که تاأایفش باه وی هسابت 

باوده  شده و تا امروز هشاهی از آ  به دست هیامده، شواهدی از شاهیامه فردوسای

 یگاری ازاست و این تصوّر مبهیی بر قیاس و قرییه را هیز می توا  سید احهماای د

کاه  ادبی آذربایجا  با شاهیامه داهست؛ باا ایان توضایحا  محیط فرهیگیارتباط 

یی هار دقیقای و میجیاک باا دشاواریچو  قبرا  به هوشهۀ هاحر خسرو، در شع

را از هاحرخسرو پرسیده است، پس می تاوا  حادس زد کاه  هاو آ روبرو بوده 

عبیرات شاید در خواهد  شاهیامه ه  به مشکالتی از این هوع در برخی واژ،ا  و ت

 برخورده است.

 
 هاپی نوشت

 ،ر مرا در شعر ،ویا  جها  رشک آمدی  .1

 را  هگشادمیمن در شعر دری بر شال  

 (429)دیوا  قبرا ، 

 

 خدمت تو ه  به شهر اهدر کی  بر جای ر   .2
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 ،ر چه ایزد جا  من در شادی آباد آفرید  

 (66)دیوا ، ص

حا  جایگااه بی انر فردوسی و میابع آ  اسات و هابه دیر ساای داسها  شاهیامهارتباط آذربایجا  با . 3

رسی می مقااه ای مسهقل. آ  چه در این یادداشت بر آذربایجا  در شاهیامه موضولی است در خور

پُیرفهاه  شود، هخسهین مهن ادبی به جای ماهده از این هاحیه است که از حماساۀ ملای ایارا  تاأنیر

 است.

وطئاه ساکوت این هکهه را باید افزود که در میا  شاهیامه پژوها ، دکهر محمود امیرسااالر موضاوع ت. 4

 ک-ی خراسا  را همی پُیرد. ردربارۀ شاهیامه در حوزۀ ادب

 جسهارهای شاهیامه شیاسی و مباح  ادبی، تهرا ، بییاد موقوفات دکهر محمود افشار.

، 1363کبیار، تهارا  حفا، ذبیح اهلل، حماسه سارایی در ایارا ، چااه چهاارم امیر ک -برای هموهه ر. 5

و خااقی مبلق، جالد، هگاهی به هزار بیت دقیقی،  66-70و شعر او، ص  و فردوسی 177-179ص

 .400-402، ص 1381ی دیرییه، به کوشش للی دهباشی، هشر افکار، تهرا  هاسخن

ررسی در بسی را دکهر ریاحی ارتباط تلمیح به این داسها  با بهره ،یری مسهقی  شالر از شاهیامۀ فردو. 6

 .193، ص1374عر و اهدیشۀ حافظ، للمی ، تهرا  ک ،لگشت در ش-. راهدشعر حافظ مبرح کرده

 برای هموهه از شاهیامه  .7

 درود فریدو  فرّخ ده   

 سخن هر چه پرسی تو پاسخ ده   

 (93/72)چاه خااقی مبلق، دفهر یک ، 

 همه هامدارا  به فرما  اوی  .8

 یسوی سرو کشمر ههادهد رو  

 پرسهشکده ،شت از آ  سا  به پشت  

 بیست اهدرو دیو را زردهشت  

ک معاین، -( بارای اطاالع بیشاهر ر324/393)شاهیامه به کوشش جالد خااقی مبلق، دفهر پایج ، 

 55-56، ص2، ج1362محمد، مزدیسیا و اد  پارسی، داهشگاه تهرا ، 

 

 پدید است هامت به هیدوسها   .9

 ادوسها به روم و به چین و به ج  
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 (324/393)شاهیامه، هما  چاه، 

 ت.این تعبیر را هگارهده به طور شفاهی از دکهر شفیعی کدکیی شییده و اسهفاده کرده اس .10

 وبه ،زارش اسدی توسی، وزیر ابوداف و برادر وزیر در مجلاس بزمای پاس از تع،ای  فردوسای . 11

 شاهیامه به او می ،ویید 

 ای تو ه  شهری او را و ه  پیشه  

 ه  اهدر سخن چابک اهدیشه ای  

 بدا  همره از هامۀ باسها   

 به شعر آر خرّم یکی داسها   

 (14/20/21،رشاسپیامه به تصحیح حبیر یغمایی،  ک-)ر

 و ابو داف هیز پیام می فرسهد که  

 ا،ر زا  که فردوسی این را هگفت  

 تو با ،فهۀ خویش ،رداهش جفت  

 (21/33)هما ، 

 کرد باور از شگفهی اینهه لقل   .12

 هه رای دید همی در خور از لجیبی آ   

 (312)دیوا ، ص 

ی خاا»شگرا  معهقد است که قبرا  داسها  رویین دژ را به طور شفاهی شییده و برای یکی از پژوه -13

ک فرهیاگ -آ  را به هزار افسا  )یعیی هزار و یاک شار( مساهید کارده اسات )ر« هبود  لریضه

 .(15تلمیحات، ص

  ه.ق تأکید می کید، بار دو قرییاه اساهوار اسات 420ده بر آشیایی قبرا  پیش از ساد این که هگاره-14

 یت فردوسیاوّد، قصیده ای که وی در سهایش ابوااحسن اشکری سروده و در بیهی از آ  دقیقاً از ب

ه، پس و بوددر دربار ا 430تا  420ی هادر رسه  و سهرا  مهأنر شده است و چو  قبرا  بین ساد

ه ب 420دود پیش از این ایّام شاهیامه را در دست داشهه است؛ دوم این که آراز شالری قبرا  از ح

است  وزی و کسر آ،اهی می کوشیدهاهدبعد است و بدیهی است که وی قبل از این تاریخ در مایه

ح جاوی ممادوی پیرامو  آذربایجاا  در جسات و هاتا سپسی با آماد،ی کامل در تبریز و سرزمین

ی شاهیامه هاها ، از جمله به کار،یری کسا  و داسهارا با قصاید مبهیی بر این اهدوخهه هابرآید و آ 

 ای بسهاید.
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 هم یین بیگرید به  

 بسی هاچون از دفهر این داسها   .15

 همی خواهد خواهیده بر هر کسی  

 (13/126)شاهیامۀ چاه خااقی مبلق، دفهر یک ، 

 .72برای این مورد رک  بحثی دربارۀ شعر قبرا  تبریزی، ص. 16

 به ارّه ش سراسر به دو هی  کرد  .17

 جها  را از او پاک پر بی  کرد  

 (52/186هر یک ، )شاهیامۀ چاه خااقی مبلق، دف

 مرا با شما هیست جیگ و هبرد  .18

 دات خود هباید به من رهجه کرد  

 زماهه هخواه  از آزارتا   

 و،ر دور ماه  زدیدارتا   

 جز از کههری هیست آیین من  

 مباد از و کرد هکشی دین من  

 (490-120/492)هما  میبع،

 برای هموهه . 19

 تو را پاک یزدا  چیا  آفرید  

 مهر آورد بر تو هر کت بدیدکه   

 ین دفهر(هم 220/257ک -و هیز ر 213147)هما  میبع، دفهر دوم، 

یا ، برای این مورد بیگرید به  شاهیامۀ فردوسی )بر اساس چاه مسکو(، به کوشاش ساعید حمیاد. 20

 .7/50/792، 1374هشر قبره، تهرا  

 من هه خاقا  کز کاسۀ فغفور خورم  .21

 سارر جمشید کجامن کجا حوحلۀ   

پااهویس، تهارا ،  5و4و3ی هاا)مدبّری، محمود، شرح احواد و اشعار شاالرا  بای دیاوا  در قر  

 (.219، ص1379
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ی دهاد و هیاالار  بو ا برای هموهه ابومیصور و هسودا ، در احل از تبار روّادیا  بود که از مهاجر. 22

 سیده بود.یصور لباسی به حکومت تبریز ر، روّاد بن مثیی االزدی، در دورۀ خالفت ابوجعفر مهاآ 

-اسات. )ر امیر ابوداف هیز به اسهیاد ،رشاسر هامۀ اسدی توسی، ،ویا از هژد لر  و شیباهی بوده

و ساخن و  44ص 2، هیاز تااریخ ادبیاات در ایارا ، ج192و152و133ک شهریارا  ،میام، حاص

 (.454سخیورا  ص 

ارسای، از است که به ،فهۀ مسعود ساعد، خواجاه بوهصار پ از قراین ایین ااهفات و لالقه، یکی این .23

 سپهساالرا  رزهویا  هید، در مجلس شاه 

 طیبهی طرفه در میا  افکید  

 بیت شهیامه در زبا  افکید  

 (762، ص1364)دیوا  مسعود سعد به تصحیح مهدی هوریا ، کماد، احفها  

اهیامه را در هما  جا تدوین کرده اسات و ا،ر قود لوفی معهبر باشد، مسعود سعد، ،زیده ای از ش 

، ابا  االابا  )از روی چااه پروفساور باراو  باا مقدماه و تعلیقاات للّاماه ک لوفی، محمد-)ر

 (.520ص، 1361قزوییی و هخبۀ تحقیقات سعید هفیسی(، به قل  محمد لباسی ، فخر رازی، تهرا ، 

 ک -برای آ،اهی بیشهر ر. 24

یادآور می شود که مقااه توسّط آقای ابواافضل خبیبی به فارسای ترجماه و در هاماۀ فرهیگساها ،  

 میهشر شده است. 148-155(، حص 1376)بهار  9شمارۀ 

لای اشار  فرهیگ فارسی مدرسۀ سپهساالر میسو  به قبرا ، تصحیح ل ک-برای آ،اهی بیشهر ر. 25

 .14، ص1380حادقی، سخن ، تهرا  

،فهیی است که دکهر جالد مهییی در یک پژوهش جاار، ،روهی از واژ،اهی را که احهماالً در ه،ار  

ی، مشخص شالرا  آذربایجا  وارا  آ  دورا ، دشوار می هموده است، با اسهفاده از اغت فرس اسد

ا  فارسای در آذربایجاا ، ،اردآوری ایارج دقیقی، زبا  دری و اهجۀ آذری، زبا ک-کرده است )ر

 (.405-418، حص 2، ج1371افشار، بییاد موقوفات دکهر محمود افشار، تهرا  
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 منابع
مللای (، اافهرست، ترجمۀ رضا تجدّد ، اههشاارات اسااطیر باا همکااری مرکاز باین اا1381ابن هدی  )

 ، تهرا .ها،فهگوی تمد 

و تحشایۀ فاهح اهلل مجهباایی و للای اشار  حاادقی،  (، اغت فرس، به تصاحیح1365اسدی طوسی )

 خوارزمی، تهرا .

 و( مسعود سعد سلما  و شااهیامۀ فردوسای، جساهارهای شااهیامه شیاسای 1381امیدساالر، محمود )

 مباح  ادبی، بییاد موقوفات دکهر محمود افشار، تهرا .

، « ردوسایربارۀ میاابع و شاعر فهفت خا  رسه ، بیژ  و مییژه و هکاتی د»(، 1381امیدساالر، محمود )

 بییاد موقوفات دکهر محمود افشار، تهرا .

 هرا .(، دیوا  به اههمام لباس اقباد آشهیاهی، کها ، کها  فروشی اسالمیه، ت1318امیر معزّی)

 (، تاریخ تبار و زبا  مردم آذربایجا ، فکر روز، تهرا .1371اهصا  پور  رالمرضا )

 شیاسی، امیرکبیر، چاه هشه ، تهرا . (، سبک1375بهار  محمدتقی )

 (، دیوا ، از روی هسخۀ مرحوم محمدهخجواهی، دهیای کها ، تهرا .1362تبریزی، قبرا )

 (، تاریخ ادبیات ایرا  پیش از اسالم، سخن، تهرا .1376تفضّلی، احمد )

هسااهی لاوم ا، مجلۀ داهشکده ادبیات و ل« سرو کاشمر در شعر اد  فارسی»(، 1372حاکمی، اسمالیل )

 .102-103داهشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ 

 را .اامجااس، تصحیح و تحقیق از محمد امین ریاحی، للمی، ته (، 1375خلیل شرواهی، جماد )

فرهیگای،  (، فرهیگ هامۀ شاهیامه، پژوهشگاه للوم اهساهی و مبااعاات1379رسهگار فسایی ، میصور ، )

 ج دوم، تهرا .

 ی فردوسی شیاسی، مؤسسۀ مبااعات و تحققاات فرهیگای ،ها(، سرچشمه1372)ریاحی، محمد امین، 

 تهرا .

 (، فردوسی طرح هو، مؤسسۀ مبااعات و تحقیقات فرهیگی، تهرا .1375ریاحی، محمد امین، )

فشار، بییااد ا، هاموارۀ دکهر محمود «مالح،اتی دربارۀ زبا  کهن آذربایجا »(، 1367ریاحی محمدامین، )

 هر محمود افشار، تهرا .موقوفات دک

 را .(، از ،ُشهۀ ادبی ایرا ، اههشارات بین اامللی ااهدی ، ته1375زرین کو ، لبدااحسین ، )

 (، با کاروا  حلّه، للمی، چاه هه ، تهرا .1374زرین کو ، لبدااحسین، )
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ن کیگرۀ ی ششمیها(. بحثی دربارۀ شعر قبرا  تبریزی، مجمولۀ سخیراهی1357سجادی، ضیاء اادین، )

 ، داهشگاه آذر آباد،ا ، تبریز. 3تحقیقات ایراهی، ج

 (، حور خیاد در شعر فارسی، آ،اه، تهرا .1378شفیعی کدکیی، محمدرضا، )

 ، فرهیگ تلمیحات، فردوس، تهرا .1378شمسیا، سیروس، 

ات اعاهساهی و مبا-اساطیری ایرا ، پژوهشگاه للوم –(، فرهیگ حماسی 1375حدیقیا ، مهین دخت، )

 فرهیگی، تهرا . 

 ، فردوس و مجید، تهرا .2(، تاریخ ادبیات در ایرا ، ج1373بیح اهلل، )ذ-حفا

دارااهاراث،  ااببری، ابوجعفر محمد بن جریر ، )بی تا(، تاریخ طبری ، تحقیق محمد ابواافضل اباراهی ،

 بیروت.

، پژوهش داهشگاه، کمبریج، ی کوچک شماد ایرا ، تاریخ ایرا هاوهگو سلسله(، مادا1372 ، )-فرای، ر

 تهرا .

ا هکااری (، شاهیامه، به کوشش جالد خااقی مبلق، بییاد میاراث ایارا  با1369فردوسی ، ابوااقاس ، )

 بیبلیوتکا پریسکا، کاایفرهیا و هیویورک.

 (، سخن و سخیورا ، خوارزمی، تهرا .1369فروزاهفر، بدیع اازما ، )

را ،   و ههضت ادبی، شرکت سهامی چاه و اههشاارات کهار ایا(، آذربایجا1346فقیه، جماد اادین، )

 تهرا .

 (، شهریارا  ،میام، هشر جامی، تهرا .1377کسروی، احمد، )

 ی جیبی باا همکااری مؤسساۀها(، قبرا  شالر آذربایجا ، شرکت سهامی کها 1356کسروی، احمد،)

 فراهکلین، تهرا .

ی، ی ششامین کیگارۀ تحقیقاات ایراهاهاۀ ساخیراهی، مجمول« شاهیامه خواهی»(، 1357اسا ، حسین، )

 داهشگاه آذر آباد،ا ، تبریز. 

 محجو ، محمدجعفر، بی تا، سبک خراساهی در شعر فارسی، فردوسی و جامی، تهرا .

ۀ تاریخ ایرا ، (، سابقۀ زبا  دری در آذربایجا ، چهرۀ آذر آباد،ا  در آیی1353مرز آبادی، رالمحسین، )

 ا  ، تبریز.داهشگاه آذر آباد،

ای تاوس(، باه ... )دربارۀ تیاور درخت داه اهدآورده ها(، این که در شهیامه1379موالیی، محمد سرور، )

 کوشش ،روه رجاد و مفاخر خراسا  شیاسی، مرکز خراسا  شیاسی ، مشهد. 

 (، فردوسی و شعر او، توس، تهرا .1372مییوی،  مجهبی، )
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 ش محمددبیر سیاقی، زوّار، تهرا .(، سفرهامه، به کوش1373هاحرخسرو، )

وری[، (، محمد بن اابعی  و زبا  آذری، زباا  فارسای در آذربایجاا ، ]،اردآ1371هخجواهی، محمد، )

 ایرج افشار، بییاد موقوفات دکهر محمود افشار، تهرا .

 (، آفرین فردوسی از زبا  پیشیییا ، فصل هامۀ هسهی.1371هوریا ، مهدی، )

 هرا .ت، اساس اشهقاق فارسی، ترجمه جالد خااقی مبلق، بییاد فرهیگ ایرا ، (1356هور ، پاود، )

 جسهارهای شاهیامه شیاسی و مباح  ادبی، تهرا ، بییاد موقوفات دکهر محمود افشار.

 


