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 از شاھنامه فردوسیشاھنامه ھای پیش 

  یزدان صفایی: نویسنده

دفتر بدین نام پیش از آغاز  ۵پیرامون نام شاھنامه ھمواره نکته ای بوده است که کمتر بررسی شده است و آن وجود 

  .سرایش شاھنامه توسط فردوسی است

  .بشوند در این جستار کوشیده شده است تا بیش از پیش این شاھنامه ھا شناسایی

  

  :شاھنامه مسعودی مروزی )١

مسعودی مروزی از سرایندگان نیمه دوم سده سوم و سالھای نخست سده چھارم ھجری قمری است که شوربختانه 

او نخستین کسی است به سرودن روایتھای تاریخی و حماسی ایران دست .آگاھی چندانی پیرامون او وجود ندارد

  .یازید و شاھنامه منظومی پدید آورد

شوربختانه از این شاھنامه تنھا دو بیت نخستین و بیت پایانی آن باقی مانده است که نخستین بار در کتاب البدء و 

  قمری آورده شده است ٣۵۵التاریخ اثر مطھر بن طاھر مقدسی در سال 

  :دو بیت آغازین

  نخستین گیومرث آمد به شاھی

  گرفتش به گیتی درون پیشگاھی

  دشا بودچو سی سال به گیتی پا

  کی فرمانش به ھر جایی روا بود

  :و بیت پایانی

  سپری شد نشان خسروانا

  چو کام خویش راندند در جھانا

وزن (نکته شگفتی آور این است که این شاھنامه در بحر ھزج شش تایی نا سالم یا بر وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

  .سروده شده است) دوبیتی ھای بابا طاھر

  :اخبار ملوک فرس، به دو فراز از این شاھنامه اشاره داشته است ثعالبی در کتاب غرر

  “و زعم المسعودی فی مزدوجته بالفارسیة ٔان طھمورث َبنی قھندز مرو”) ١

  .که اشاره به ساخت کھن دژ مرو توسط تھمورث دارد

  “و لم یبق علی ٔاحد من ذریته] الزال ٔای قتل البھمن [ و ذکر المسعودی المروزی فی مزدوجته الفارسیة انه قتله ”) ٢

  .؛ زال را کشت و ھیچ کس را از خاندان او باقی نگذاشت)پسر اسفندیار(بھمن
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ایرانشاه بن ابی الخیر .خوش بختانه از شاھنامه مسعودی در منظومه کوش نامه؛ آگاھی دیگری نیز دیده میشود

  :پاھیان بجه و نوبی در آفریقا؛میگویدھنگام یاد کردن از جنگھای ایرانیان در زمان فریدون با س

  زمین بجه ھر که او داندش

  جھان دیده مازندران خواندش

  چو خواھی که رزم سیاھان تمام

  بدانی؛تو را ره نمایم به کام

  ز مسعودی این داستان باز جوی

  که او رنج دیده ست از این گفتگوی

  بدان ھر که این کارنامه نھاد

  ز شاھان ایران سخن کرد یاد

  :شاھنامه ابولموید بلخی)٢

شاھنامه ای را که او به نثر .ابولموید بلخی که در سده چھارم و دوران سامانی زندگی میکرد؛ در بلخ زاده شده بود

کھن ترین کتابی که از این شاھنامه نام برده تاریخ بلعمی .فراھم آورد شاھنامه بزرگ و شاھنامه مویدی نامیده اند

  .میباشد

  :ه نثری تحسین برانگیر و غیر قابل تقلید و دارای چنین گزارشھایی بوده استاین شاھنامه ب

  )به نقل از مجمل التواریخ(اخبار نریمان؛سام؛کی قباد؛افراسیاب؛لھراسف؛آغش وھادان؛کی شکن

  :نوشته است) ۶١٢و  ۶١١و  ۶٠٢در کتاب تاریخ ادبیات ایران؛جلد نخست؛رویه (ذبیح اهللا صفا 

کتابی عظیم در شرح تاریخ و داستانھای قدیم بود و آن را شاھنامه بزرگ و شاھنامه مویدی ھم شاھنامه ابولموید 

این کتاب بزرگ شامل بسیاری از روایات و احادیث ایرانیان راجع به پھلوانان و شاھان بود که اغلب آنھا در .میگفته اند

ا نامی نرفته یا به اختصار سخن گفته شده شاھنامه ی فردوسی و سایر منظومه ھای حماسی متروک مانده و از آنھ

قدیمیترین ماخذی که در آن به شاھنامه ابولموید بلخی اشاره شده کتاب تاریخ بلعمی است و چون این کتاب . است

تالیف شده است؛پس شاھنامه بولموید و اجزای آن در نیمه اوایل قرن چھارم و ظاھرًا در اوایل آن قرن  ٣۵٢مقارن سال 

پر کار  دارای آثار منظوم و منثور بوده و او را باید یکی از شاعران و نویسندگان   ابوالموید بلخی . …بود نوشته شده

  .دانست  سامانی 

  :شاھنامه ابو علی بلخی)٣

  :ابو علی محمد بن احمد بلخی؛شاھنامه خود را بر پایه نوشتارھای این پژوھندگان سرایید

بھرام بن مھران ) موبد شھر شاپور(؛بھرام بن مردانشاه)ھشام بن قاسم(مکیمجمد بن جھم بر)این مقفع(روزبه دادویه

  .اسفھانی؛بھرام مجوسی
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ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه پیرامون آغاز این شاھنامه گفته است که ابوعلی بلخی پس از سنجش و کنار ھم 

کتاب دیباچه  ٣٩و  ٣٨بنگرید به رویه (گذاشتن نسخه ھا و نوشتارھای فراوان؛به نوشتن آن اقدام کرده است

  )امید عطایی فرد/شاھنامه

  :شاھنامه ابو منصوری)۴

  .شوربختانه از این نوشتار تنھا پیش گفتاری بر جای مانده است که البته برخی آن را دیباچه پنداشته اند

  :گزارشگران این شاھنامه عبارتند از

  )ھرات(پیر خراسانی از ھری/ماخ)١

  از سیستان/سر شاپوریزدان داد پ)٢

  از نیشابور/ماھوی خورشید پسر بھرام)٣

  از توس/شادان پسر برزین)۴

بر اساس شوندھای زیر پیش گفتار منسوب به شاھنامه ابومنصوری تنھا گزارشی بر این شاھنامه است نه دیباچه ی 

  :آن

فردوسی آنان را موبد .پھلوی بودندچھار گزارشگر شاھنامه ابومنصوری؛ھمگی زرتشتی و دارای زبان ھا و دفتر ھای )آ

  .با در آمیختن دفتر ھا و گزارش ھا؛شاھنامه ابومنصوری پدید آمد. و پھلوانی ساخن خوانده است

  نثر فارسی؛مانند منظومه ویس و رامین معموًال منظومه ھای پارسی از دفترھای پھلوی به شعر در می آمد و نه از )پ

برای .منصوری؛ابومنصور المعمری نیست زیرا از او به گونه سوم شخص یاد میکندنویسنده ی دیباچه منسوب به ابو)٣پ

  :نمونه ھنگام بر شمردن نسب نامه و یا زمانیکه از زبان عبدالرزاق میگوید

  …چاکر او ابومنصور المعمری به فرمان او نامه کرد.…پس دستور خویش ابومنصور ابولمعری را بفرمود

باچه ای رسمی بودند که با ستایش خدا؛خرد آفرینش؛پیامبر ایرانی و شاه؛آغاز و دنبال شاھنامه ھای کھن دارای دی)ت

میگشت اما پیش گفتار موسوم به ابو منصوری دارای چنین آیین و قاعده ای نیست و بیشتر به گزارش و تفسیری از 

  .سوی یک نویسنده ناشناس شباھت دارد

  :گشتاسب نامه دقیقی)۵

کشته شده  ٣۶٨د دقیقیمعصر منصور بن نوح سامانی و نوح بن منصور بود که در سال ابو منصور محمد ین احم

  .دقیقی به فرمان نوح بن منصور ؛به نظم در آوردن شاھنامه ابومنصوری را آغاز کرد.است

رکنی ناسالم سروده شده  ٨از او ھزار بیت در گزارش پادشاھی گشتاسب و نمایان شدن اشو زرتشت در بحر تقراب 

  .است
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  .گشتاسب نامه او با بزرگواری فردوسی دز شاھنامه کنونی جای گرفته است

  :این گشتاسب نامه با ابیات زیر آغاز میشود

  چو گشتاسب را داد لھراسب تخت

  فرود آمد از تخت و بربست تخت

  به بلخ گزین شد بر آن نوبھار

  که یزدان پرستان بدان روزگار

  مر آن جای را داشتندی چنان

  را تازیان این زمان چو مر مکه

  :که فردوسی با این بیت؛سروده دقیقی را دنبال میکند

  کنون رزم ارجاسب را نو کنیم

  به طبع روان باغ بی خو کنیم

گزارشھای نوشتاری و پس از این شاھنامه ھا بود که فردوسی با سود جستن از شاھنامه ابومنصوری و ھمه 

  .شفاھی آن زمان دست به سرون شاھکاری زد که بعد ھا شاھنامه نام گرفت

  .باشد که فردوسی و شاھکار او را پاس بداریم

  :بن مایه ھا

  انتشارات آشیانه کتاب/امید عطایی فرد:ویرایش و گزارش/کتاب دیباچه شاھنامه)١

  فرھنگ دھخدا)٢

  .ابراھیم صفایی/نمقاله شاھنامه و شاھنامه سرایا)٣

  


