
شاھنامه در يك نگاه

غفاريان سیروس آقاي :نويسنده

در بیان معني . تاريخ حماسي ايران مديون زحمات جانفرساي حكیم ابوالقاسم فردوسي طوسي است
جلد يكم، آسیاي میانه به سرپرستي (اول، دانشنامه ادب فارسي : جويیم  حماسه از دومنبع بھره مى

حماسه در لغت به معني دلیري و شجاعت و در اصطالح، روايت بلندي «: گويد كه مى) حسن انوشه
ھاي مختلف قھرماني و پھلواني و جوھره قومي و ملي  است كه اغلب منظوم با بھره داشتن از زمینه

حادثه، _  ١. ھر حماسه بايد از دو عنصر برخوردار باشد. العاده در آن جريان دارد كه حوادثي خارق
اما روانشاد [» .ھاي قھرمان، حوادث را به پیش ببرند انسان_  ٢. كننده پھلواني و قھرماني باشد نمايان

دھد و  به دست مى» سرايي در ايران حماسه«هللا صفا تعريفي جامع و مانع از آن در كتاب  دكتر ذبیح
ھا و  ھا و مردانگى حماسه نوعي از اشعار وصفي است كه مبتني بر توصیف اعمال پھلوانى«: گويد مى

 ] ».ھاي قومي و فردي باشد به نحوي كه شامل مظاھر مختلف زندگي آنان گردد افتخارات و بزرگى

 زندگي فردوسي و اھمیت شاھنامه  

 ٩۴٠( ھجري قمري ٣٢٩شرفشاه مشھور به فردوسي در  حسن بن حكیم ابوالقاسم منصور بن 
. نزديك طابران طوس به دنیا آمد» باژ قريه«ھمزمان با سلطنت نصر دوم پادشاه ساماني در ) میالدي

او از . باژ ھمان روستاي كنوني فاز است كه در بیست كیلومتري شمال شرقي مشھد است قريه
اند، بلكه دھقانان  سواد نبوده درباره دھقانان بايد توضیح داد كه آنان رعاياي بى. خانواده دھقانان بود

ً در رده نگھبانان مالكان پاك اي باسواد، ممتاز و شريف بودند كه در زمره خرده طبقه سنن و   نیت و ضمنا
. دادند آنان فرزندانشان را با آداب و رسوم ايراني پرورش مى. شدند فرھنگ ملي ايران شمرده مى

او در روستاي زادگاھش . بسته فرھنگ و آداب ايراني شد فردوسي در چنین محیطي پرورش يافت و دل
 .ھاي عربي، پھلوي، علم كالم و فلسفه را به خوبي فراگرفت و شھرھاي خراسان زبان

فردوسي وقتي به تنظیم شاھنامه پرداخت كه در بالد اسالمي در )  میالدي٩٨١( ھجري قمري ٣٧٠در 
كه امراي ) خورآيان(اول منطقه خراسان : دو كانون، ايرانیان آزاده درصدد احیاي فرھنگ ايران بودند

ھاي  آنھا تمام جشن. كردند و مدعي بودند كه از نسل ساسانیان ھستند ساماني بر آن حكومت مى
الحكمه در بغداد كه تمام نويسندگان و دانشمندان  بیت: دوم. ايرانیان باستان را دوباره بر پاي داشتند

كردند  شاپور خوزستان به آنجا مھاجرت كرده بودند، ھمان اھداف را تعقیب مى بزرگ ايراني كه از جندى
در اين میان   .كه احیاگران فرھنگ و تمدن باستاني ايران در خراسان بزرگ به ويژه بلخ، سمرقند و بخارا

 . طوس به خاطر خیزش فردوسي در احیاي فرھنگ باستاني ايران مقامي واال پیدا كرد

 ھاي شاھنامه منبع

منابعي كه براي تنظیم شاھنامه توسط فردوسي طوسي از آن بھره گرفته شد، بسیارند ولي آن طور كه 
 : اند از منابع مكتوب زير بیشتر استفاده شده شناسان نوشته فردوسى

 .نامه كه در دوره ساساني نوشته شده است خداى_ 1

 .شاھنامه ابومنصوري كه به تشويق يكي از سپھساالران خراسان تنظیم گرديده است_  ٢ 

ھاي زرير برادر گشتاسب با  اي است در باب شرح جنگ كه رساله) اياتكار زريران(يادگار زريران _  ٣ 
 . دشمنان دين زرتشت

 .اردشیر بابكان  كارنامه _ 4

 .نامه دقیقي طوسى گشتاسب_  ۵ 

Page 1 of 4.Old Persian (Aryan) - (The Circle of Ancient Iranian Studies - CAIS)©

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\arya\articles-1\74.htm



اما مطلبي كه بیش از ھمه قابل توجه است، رواياتي است كه از ديرترين زمان تا زمان فردوسي سینه  
زيرا اوستاھاي موجود بسیار ناقص بود . به سینه منتقل گرديده و عامل اين انتقال دھقانان و موبدان بودند

طور كه انجیل،  ھمان. و فردوسي مجبور بود كه از موبدان و دھقانان اشكاالت تاريخي خود را بپرسد
است و ھمچنین ) ع(ھاي پیامبران از آدم تا زمان عیسي  ھا و قصه تورات و كتاب مقدس حاوي داستان

است، اوستاي ) ص(ھاي حكیمانه از آدم تا صفوت آدمیان حضرت محمد قرآن مجید كه در بردارنده قصه
تا زمان ) آدم ابوالبشر(اصلي كه در ايران باستان وجود داشت در بردارنده حوادث جھان از زمان كیومرث 

ھاي  سوخت ديگر حلقه اگر آن اوستا موجود بود و به دستور اسكندر نمى. ھجوم اسكندر را دربرداشت
شد كه مردم اين كشور از ماد، ھخامنشي اصالً اطالع نداشته  مفقود شده در تاريخ ايران ايجاد نمى

ھاي دھقانان  باشند و فردوسي به مدت سي سال به غیر از چند اثر مكتوب در تنظیم شاھنامه، از گفته
مورخ رومي قرن اول میالدي به عظمت آن اوستا اشاره ) Polinus(» پولینوس«. خراسان استفاده كند

 .كرده است
در نامه «: نويسد سرايي در ايران مى  كتاب حماسه٣١هللا صفا در ص   استاد فرزانه و فقید دكتر ذبیح

تنسر كه يكي از روحانیون معروف دوره اردشیر بابكان بود، به يكي از امراي طبرستان اين مطلب را 
نوشت كه اسكندر از كتاب اوستا، دوازده ھزار پوست گاو در اسطخر فارسي سوزانید و يك سوم آن كه 

از اين . كند ھمین مطلب را مسعودي مورخ دوره اسالمي نیز تايید مى» .باقي ماند از ياد خاليق رفت
ً دھقانان و موبدان بوده جھت فردوسي به صراحت مى به ھمین . اند گويد كه روايتگر شاھنامه اكثرا

 :گويد جھت مى
 فراوان بدو اندرون داستان/ يكي نامه بود از گه باستان 
دلیر و بزرگ و / يكي پھلوان بود دھقان نژاد .اي نزد ھر بخردى از او بھره/ پراكنده دردست ھر موبدي 

وزان / بپرسیدشان از نژاد كیان .بیاورد كاين نامه را گر كرد/ زھر كشوري موبدي سالخورد .خردمند و راد
 برو آفرين از كھان و مھان/ چنین يادگاري شد اندر جھان.نامداران فرخ گوان

 روش فردوسي در تدوين شاھنامه 
دوست و مسلمان و دوستدار اھل بیت  دھد كه يك ايراني وطن فردوسي در ابتداي شاھنامه نشان مى

دادند، ابتدا به ستايش از پیامبر اسالم  امیه كه تازي را بر ايراني برتري مى او به علت ظلم بنى. است
 .كند پردازد و سپس در بیت دوم اعراب را سرزنش مى مى

 ستاينده خاك پاي وصي/ منم بنده اھل بیت نبي 
 )منظور اعراب است(ھمي داد خواھند ايران به باد / نه فر و نه نام و نه تخت و نژاد 

گويد و شاھنامه او در واقع كتاب شاھان نیست  از اين جھت به او حكیم گويند كه سخنان حكیمانه مى
 .بلكه پندنامه و اندرزنامه به شاھان است

 اي اندرز به كیخسرو نمونه•
به / گر اين پند من سر به سر نشنوي .كه اويست بر نیكويي رھنماى/ گراي  پناه و به يزدان به يزدان

 اھريمن بدكنش بگروي 
ھاي سمبلیك چون كلیله و دمنه كه چه به ظاھر افسانه و باورنكردني  شاھنامه در واقع در قالب داستان

توان انكار كرد سروده شده  كند كه آن را در زندگي بشر نمى نمايد ولي از حقايقي حكايت مى مى
 : گويد است از اين جھت فردوسي مى

 به يك سان روش در زمانه مدان / تو آن را دروغ و فسانه مخوان 
» میت«. كه به معني سخن رازآمیز است بیان شده) میث(ھاي شاھنامه در واقع در قالب میت   داستان

) االساطیر علم) (Mythology(» میتولوژى«ھاي اروپايي به صورت  يك واژه فارسي قديم است كه در زبان
داستان جنگ رستم زورمند با «: گويد اي از شاھنامه فردوسي مى مجید يكتايي در گزيده. درآمده

ھا است كه نبرد میان زور و امید است و چون امید از ديدگان ناتوان  تن يكي از اين میت اسفنديار رويین
 ».اندازد افتد و او را از پاي مى تن بود كارگر مى است، تیر رستم به چشم اسفنديار كه رويین

 راز بزرگ در شاھنامه، ديوان مازندران 
متون تاريخي . ھاي قابل توجه در شاھنامه حكیم فردوسي قضیه ديوان مازندران است يكي از میتولوژى

اند به سھولت بر تمام ايران مسلط شدند و  ھا بوده  ھا كه اجداد ايرانى حاكي از آن است كه آريايى
مردم مازندران . ولي مازندران از اين قاعده مستثني بود. اقوام بومي فالت ايران را مطیع خود ساختند

در متون باستاني ايران ھر آن كس كه انیراني . بسیار شجاع و داراي علم و فضیلت و ھنر بودند
كردند، از  ھا مقاومت مى  ديوان چون در برابر ھجوم ايرانى. خواندند بود، ديو مى) غیرآريايي) (غیرايراني(
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اند، در صورتي كه در اكثر آثار شعرا و نويسندگان  آنھا در بعضي از آثار كالسیك ايران به بدي ياد كرده
حكیم فردوسي از منطقه مازندران به خوبي ياد . قديمي و كالسیك از مازندران به خوبي ياد شده است

 :گويد كند و مى مى
به كوي / كه در بوستانش ھمیشه گل است .ھمیشه بر و بومش آباد باد/كه مازندران شھر ما ياد باد 

گالبست گويي .نه گرم و نه سرد و ھمیشه بھار/ھوا خوشگوار و زمین پرنگار .اندرون الله و سنبل است
 ھمیشه پر از الله بیني زمین/ دي و بھمن و آذر و فرودين .ھمي شاد گردد ز بويش روان/ به جويش روان 
 .سازي و ھنرھاي ديگر را به شاھان ايران زمین آموختند خواندن و نوشتن و خانه) ديوان(اھالي مازندران 

 .داشتند با سحر و جادو مخالف بودند) پرستش اھورامزدا(ايرانیان چون آئین مزديسنا 
العبور مازندران عبور كنند و در دل  ھاي صعب ھا و راه مھاجران آريايي به علت آن كه قادر نبودند از جنگل

از . اند كردند كه گرفتار جادو شده و از ره مردي خارج شده كردند، خیال مى ھا راه خود را گم مى جنگل
 .اين جھت فردوسي از قول ايرانیان آن زمان تفسیري به اين شرح دارد

ز ديوان / ھر آنكو گذشت از ره مردمي .كسي كو ندارد زيزدان سپاس/ تو مر ديو را مردم بد شناس 
 شمر، مشمرش ز آدمي

در بیت دوم فردوسي حتي ھر انساني را كه از راه مردمي خارج شود و به جادو متوسل شود ديو 
كند كه اگر از  چنانچه به كیخسرو نصیحت مى. خواند، حتي اگر ايراني و يا پادشاه ايران باشد مى

 .پرستش يزدان روبگرداند به ديوسیرتي و اھريمني دچار خواھد شد
گويد كه در واقع پادشاھي كه خرد ندارد،  شود و در ضمن مى او پادشاھان را به عقل و خرد رھنمون مى

 گويد  او در اين باره مى. فرمانرواي خوبي نیست
  خرد مايه زندگانى/ شناس خرد زنده جاوداني .خرد زيور نامداران بود/ خرد افسر شھرياران بود 

 گیر به ھر دو سراي  خرد دست/ خرد رھنماي و خرد دلگشاي .شناس
ھر جاي دنیا را كه ) نما جام جھان(بین  فردوسي در آرزوي زماني بود كه بشر به وسیله جام جھان

بار در شاھنامه در داستان بیژن و منیژه پس از ناپديد شدن بیژن كیخسرو با  نخستین. خواھد، ببیند مى
نامه اين جام طوري بود كه عالوه بر ھفت  در كتاب خداى. نگريستن در اين جام جاي زندان او را يافت

 .و ھمه سیارات را ھم نمايان سازد) ھمه كره زمین(اقلیم 
گذرد، تلويزيون، اينترنت و ماھواره ھمان كار جام كیخسرو را  بعد از ھزار سال كه از روزگار فردوسي مى

جم  از اين جھت به سازمان تلويزيون جام. دھد كه گويند اين جام در زمان جمشید ايجاد شد انجام مى
 گويد فردوسي در اين باب مى. گفتند تا اين نام باستاني زنده بماند

ھمه كرد پیدا / ز كار و نشان سپھر بلند .در او ھفت كشور ھمي بنگريد/ پس آن جام بركف نھاد و بديد 
 چه و چون و چند 

آمیز ديگري  دھد، سخن حكمت حكیم فردوسي بعد از آن كه پیروزي فريدون را بر ضحاك عرب شرح مى
 .كند را به شرح زير بیان مى

به داد و دھش يافت آن نكويي تو داد و دھش .ز مشك و ز عنبر سرشته نبود/ فريدون فرخ فرشته نبود 
 كن فريدون تويي

. منظور استاد سخن فردوسي اين است كه اگر مردم عادي به عدل و بخشش رو آورند از فريدون باالترند
ھا امیران و  زيرا فريدون را عدل و داد به فرمانروايي رسانید نه آنكه با زور بازو فرمانروا گشت فردوسي بار

. توزي را كنار بگذارند آزار باشند و كینه طلب و بى دھد كه در عین نیرومندي صلح پادشاھان را پند مى
 :گويد باره مى در اين

كه ويران كند / ستیزه به جايي رساند سخن .كه نیرو دھد آشكار و نھان/ ھمي خواھم از كردگار جھان
كند / چو خواھید يزدان بود يارتان .نبايد گرفتن چنین كار تنگ/ تو را آشتي بھتر آيد ز جنگ.خاندان كھن

/ دگر باز نايد شده روزگار .بدي را مبنديد ھرگز میان/ آزار باشید و ھم كم زيان  كم.روشن اين تیره بازارتان
 پذير كه يزدان زبنده است پوزش/ ھاي گذشته مگیر  به دل كار.مكار  به گیتي درون تخم كینه

. كند كه با زن پارسا وصلت كنند فردوسي چون داستان ھرزگي سودابه را شرح داد، به ھمه توصیه مى
 به گیتي به جز پارسازن مجوي زن بدكنش خاري آرد به روي: گويد لذا مى

سزدگر / گويد كسي كو برادر فروشد به خاك كشند در سرزنش آنان مى وقتي كه برادران ايرج او را مى
 نخوانندش از آب پاك

گويد چو در گور  دھد و مى مى  كشد، فردوسي عاقبت او را به گور حواله زماني كه سلم ايرج را مى
 .ھمه نیك و بد در كنارت كنند/ تنگ استوارت كنند 
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شوند اشعاري  كنند و از راه عدل و داد منحرف مى درباره اكثر شاھاني كه از دستور يزدان سرپیچي مى
چه گفت آن سخنگوي با فر و : گويد كار جمشید چنین مى  در اين چند بیت از عاقبت. سرايد مى

بدش اندر آيد ز ھر سو / به يزدان ھر آنكس كه شد ناسپاس .چو خسرو شوي بندگي را بكوش/ ھوش 
ھا و  از گفتار حكیمانه فردوسي و پند. بدان درد درمان نديدند روى/ كه آزرده شد پاك يزدان از اوي .ھراس

رسیم كه او نمونه بارز يك  ھاي او در شاھنامه كه سي سال در تنظیم آن رنج برد به اين نتیجه مى اندرز
او در . حد بوده است نفس و علو طبع، رحمت و شفقت و شھامت بى فرد كامل ايراني و داراي عزت

شود و اين خود نشانه خوي  ھاي دوست و دشمن ھر دو متاثر مى دھد كه از رنج اشعارش نشان مى
 .پاك او است

نژاد بر خراسان مسلط شد و  نام ايران به وسیله فردوسي در زماني بلندآوازه شد كه محمود غزنوي ترك
. پرست بود فردوسي فردي وطن. مھري ديد مصادف بود با زماني كه او شاھنامه را تمام كرد و از او بى

 :كردند، گفت در جايي كه خلیفه عباسي از غرب و تركان از ماوراءالنھر كشور ما را تھديد مى
نه / نه ھنگام آرام و آسايش است.ھا جاي اھريمن است  ھمه مرز/ جھان پر ز بدخواه و پر دشمن است

چو ايران نباشد .كنام پلنگان و شیران شود/ دريغ است ايران كه ويران شود.روز درنگ است و آرايش است
از آن به كه كشور به / ھمه سر به سر تن به كشتن دھیم .بر اين بوم و بر زنده يك تن مباد/ تن من مباد

 دشمن دھیم
فردوسي بعد از آن كه شاھنامه را به نام خدا آغاز كرد از داستان كیومرث گرفته تا پايان دوره ساساني را 

او در اشعارش تا توانسته ، لغات فارسي به كار برده است و ثابت كرد كه زبان فارسي بسیار . شرح داد
به تازي / اگر پھلواني نداني زبان : گويد ھاي بیگانه ندارد چنانچه در شعري  غني است و احتیاج به زبان

 سال بزرگترين منظومه حماسي جھان را در شصت ھزار بیت سرود ٣٠او در مدت . تو اروند را دجله خوان 
مھري محمود رنجید از خراسان بیرون رفت و رو به طبرستان كرد و به اسپھبد شھريار از  و چون از بى

باژ طوس  در قريه)  میالدي١٠٢٠( ھجري قمري ۴١١فردوسي در . باوند پناه برد و محمود را ھجو كرد آل
 .درگذشت و در ملك مزروعي خود مدفون شد

چو : گويد فردوسي از يگانه شعرايي است كه زبان فارسي و فرھنگ ايران را زنده كرد و از اين جھت مى
پي افكندم از نظم كاخي : گويد سراسر ھمه زنده كردم به نام و باز مى/ عیسي من اين مردگان را تمام 

 .عجم زنده كردم بدين پارسى/ بسي رنج بردم در اين سال سي .كه از باد و باران نیايد گزند / بلند 
  

  

source:

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?a=9.234.336.fa
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