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  )استاديار دانشگاه مازندران( دكتر مسعود روحاني

  محمد عنايتي
  

  بررسي داليلِ شباهت و تفاوت 
  *هاي شاهنامه و تاريخ بلعميدر روايتِ داستان

  چكيده 

اند كه نه تنها در زماني نزديك        فرهنگ ايراني  ة و برجست   فردوسي و تاريخ بلعمي دو اثر مهم       ةشاهنام
 ةايـن دو اثـر در بردارنـد       . هاي يكساني نيز برخوردارنـد    اند بلكه از درونمايه   به هم به نگارش در آمده     

  . نگارش اثر هستند ةسرگذشت ايران از آغاز آفرينش تا دور
ر گرفته شده از سوي فردوسـي و        تحقيقات اخير محققان نشان داده است كه منابع و مĤخذ به كا           

عـالوه بـر روايـات      شـاهنامه   بلعمي با يكديگر تفاوتهايي داشته است؛ فردوسي در به نظم كـشيدن             
 گذشته ؛ در صورتي كه منابع اصلي بلعمي،    منثور ابومنصوري نيز استفاده كرده بود      ةشفاهي، از شاهنام  

با وجـود ايـن تفـاوت در منـابع، مطالعـه و             .  منثور ابوالمويد بلخي بوده است     ةاز تاريخ طبري، شاهنام   
علـت  . دهد كه شباهتها بسيار بيشتر از تفاوتهاسـت       بررسي شخصيتهاي مشترك در دو اثر نشان مي       

 نشات گرفتن اين دو اثر      دليلِ  به سو توان از يك  ميي اين دو اثر را      هاشباهتهاي موجود ميان شخصيت   
 لـف ؤدو م به دليل امانتـداري     ران و از سوي ديگر      اي اي رهاسطو-ي داستاني مشترك حماسي   هااز سنت 

 نزد آنان و در    دانست كه آن خود ناشي ازاعتقاد به تاريخ واقعي بودن اين روايتها           مربوط  در نقل منابع    
كه دخل و تصرف در اين روايتها در نظرشـان امـري ناپـسنديده تلقّـي                 طوري  ؛ به نزد ايرانيان بود  كل  
تفـاوت در منـابع و      : توان داليلي بـر شـمرد ماننـد         اي موجود نيز مي   ههمچنين براي تفاوت  . گرديدمي

بي دخالـت دادن باورهـاي مـذه       ؛ اقتـضاي شـاعري فردوسـي      ؛ تفاوت در روش كار دو مولّف      ؛مĤخذ
 .هاسازي روايتو مولف در روش عقالني رويكرد متفاوت د وهافردوسي در بيان برخي از روايت

  .هاي منثورخ بلعمي، خرد گرايي، تباين مذهبي، شاهنامهشاهنامه فردوسي، تاري: ها  واژهكليد
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  درآمد

 از   را كه سرگذشـت ايـران    هستند   فردوسي و تاريخ بلعمي دو اثر ارزشمند تاريخ و فرهنگ ايران             ةشاهنام
ها سـبب گرديـده اسـت تـا     يكساني درونمايه. گيرند  در برمي لفان آنها ؤآغازين روزهاي آفرينش تا زمان م     

و تفاوتهـاي   شـباهتها   انـد    دو اثر، كه در روزگاري نزديك به هم نيز نگارش و سروده شده             خوانندگان اين 
 آنها پرداخته و در پي يافتن داليلي قانع كننده براي اين            ةموجود در آنها را در كنار هم قرار داده، به مقايس          

 اين دو اثـر آغـاز       نابع و مĤخذ  بايد تحقيق را از م    اين امر   داليل  پي بردن به    براي  .  و تفاوتها باشند   هاشباهت
  . كرد

  منابع و مĤخذ شاهنامه

مباحـث  دشـواريهاي  بحث پيرامـون منـابع و مĤخـذ فردوسـي در بـه نظـم كـشيدن شـاهنامه، يكـي از              
در چنين پژوهـشهايي را امـري بـي سـرانجام و         شدن  كوب وارد   دكتر زرين چنانكه  پژوهي است؛    شاهنامه

 تـاريخ آغـاز و انجـام        ةبايد از بحـث دربـار     «: اند  و گفته برحذر داشته   كار  اين ا بيهوده دانسته، محققان را از      
 آنهـا مقيـد مانـده اسـت،         ةشاهنامه و مأخذ يا مĤخذ شاهنامه و يا اينكه فردوسي تا چه حد به يك يا همـ                 

با اين حـال و    ). 55: 1381زرين كوب، (»آيد چون جز تشتّت و ترديد حاصلي به دست نمي         ؛نظر كرد صرف
اي را در اين زمينه انجـام       پژوهان تحقيقات گسترده   آگاهي از دشواري اين كار بسياري از شاهنامه        با وجود 

بوده  منثوري   ةدهد كه منبع اساسي و اصلي كار فردوسي، شاهنام         اين پژوهشها نشان مي    ةاند؛ خالص داده
 فردوسي ايـن كتـاب   .ت پايان يافته اس346و در سال تأليف شده كه به امر ابومنصور محمدبن عبدالرزاق  

 اين دوست مهربان، منصور بن محمد معروف به      .را به قول خود از طريق دوستي عزيز به دست آورده بود           
 در نيشابور اسير گرديـد و       377اميرك منصور پسر ابومنصور محمدبن عبدالرزاق بود كه در قيامي در سال             

امـا  ). 93-92: 1372ريـاحي، (كتگين كشته شـد   در زندان گرديز به دستور سب387به بخارا برده شد و در       
چنانكـه  .  از منابعي ديگر نيز براي نظم اثر خود استفاده كرده است           اواين كتاب تنها منبع فردوسي نبوده و        

داسـتان رزم   :  داستانهاي منفرد ديگـري ماننـد       منثور ابومنصوري از   ة شاهنام عالوه بر دكتر ذبيح اهللا صفا     
برد كـه فردوسـي آنهـا را در         نام مي ... ژه، رستم و اكوان ديو، رستم و سهراب و        بيژن و گرازان، بيژن و مني     

 اخبـار رسـتم    و كتـاب     اسـكندرنامه او همچنين مĤخذ ديگر شـاهنامه را        .  خود گنجانده است   ةمتن شاهنام 
  ).206-204: 1379صفا،(داند كه در آغاز داستان كشتن رستم آن را به آزادسرو نامي نسبت داده است مي
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بخـش اسـاطيري، بخـش پهلـواني يـا          (نين محمد امين رياحي، با اشاره به سه بخش شاهنامه           همچ
و شـاهنامة ابومنـصوري     اي از منـابع زيـر       آميخته  بخش اساطيري و پهلواني را     )حماسي و بخش تاريخي   

  : داندمي
 ايـران و    در مناطق شمالي پيش از مهاجرت آنان بـه        ) ايرانيان و هندوان   (ييها خاطرات مشترك آريا   .1

   ؛هند
 در ايـن    هـا در شرق ايران در نخـستين اعـصار اسـتقرار آرايايي          آريايي  هايي از فرمانروايان    مانده ياد . 2

   ؛نواحي
  ؛ آداب و رسوم و معتقدات ناشي از طبيعت سرزمين از بوميان اين سرزمين پيش از رسيدن آرياييها.3
 -45: 1372ريـاحي، (اندپهلوانان كياني ظاهر شده پادشاهان اشكاني كه به صورت  ة تاريخ از ياد رفت    .4

46.(  
 بـه ايـن     شـاهنامه ضمن استناد به متن     و  اي به بررسي اين موضوع پرداخته       سجاد آيدنلو نيز در مقاله    

و با طرح اين سؤال كه      كرده   بوده است اشاره      منثور ابومنصوري  ةشاهناماصل كه مأخذ بنيادين فردوسي،      
بـه بيـان نظـرات انديـشمندان و     نـه،   يا ، مأخذ فردوسي در كار نظم شاهنامه بود      آيا اين متن منثور، يگانه    

» ابوالفـضل خطيبـي   «و  » اميد سـاالر  «مانند  افراد   برخي   .پرداخته است شناسان داخلي و خارجي     شاهنامه
، »زرين كـوب  «،  »خالقي مطلق «اند و بعضي مانند      ابومنصوري دانسته  ةتنها منبع فردوسي را فقط شاهنام     

 مقالـه   ةنويـسند . اندگيريِ فردوسي از منابع متعدد را پذيرفته      موضوع بهره ... و» كريستن سن «و» ياحير«
براي رسيدن به پاسخي صحيح با در نظر گرفتن سال تولّد فردوسي و سال شروع نظم شـاهنامه كـه در                     

ردوسـي در دوران    سالگيِ فردوسي بوده است، با استناد به متن شاهنامه كه اشاره به شـاعر بـودن ف                چهل
كه او در شهري كـه    زاده بوده است و ديگر آن     جواني دارد و چند دليل ديگر از جمله اينكه فردوسي دهقان            

كـه  ايـن فـرض را      ده،  كـر محيط حماسه پرور داشته و پذيراي داستانهاي حماسي بوده است، زندگي مي           
هـاي  ن براي تكـوين و تكميـل پايـه        شاعر توانايي مانند فردوسي، تا چهل سالگي كه معموالً بهترين زما          

باره آن هم پـس از كـشته شـدن           اثري از هيجانات خويش آشكار نكرده و به يك         ،انديشگيِ انسان است  
  .شمارد ، نامحتمل و نادرست ميدقيقي در پي اتمام كار او برآمده باشد

 بـه دوران جـواني      »بيـژن و منيـژه    «ن مبني بر تعلّقِ داستان      قا برخي محق  ةنويسنده در ادامه به عقيد    
گويـد كـه    چنـين مـي   ) و اشاره به سال تدوينها    ( تدوينهاي شاهنامه    ةلنمايد و با طرح مسأ    شاعر اشاره مي  

مشغول بوده و پس    )  ابومنصوري ةشاهناممطالب  نظم  (فردوسي طي چهارده سال به تدوين اول شاهنامه         
 ساله يا بيشتر، داستانهايي را كه قبل از         16ان  از اتمام آن به تدوين دوم شاهنامه پرداخته كه با توجه به زم            
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 به نظم درآورده، در ساختار اصليِ منظومه گنجانده و حتي شـايد روايـاتي از منـابع ديگـر نيـز                      370سال  
 سال يا بيـشتر فقـط بـه         16توان گفت كه فردوسي در اين       سروده و بر متن افزوده است؛ زيرا منطقاً نمي        

نخست و اضافه كردن داستانهاي قبل و چند ده بيت ستايش و ديباچـه              بررسي و اصالح محتواي تدوين      
 اين خود دليل بر آن است كه فردوسي به جز شاهنامه ابومنـصوري، از               .شغول بوده است  م... و وصف حال  

 مقاله با استناد به داستانهاي رستم در شاهنامه و بـودن            ةنويسند. منبع يا منابع ديگري استفاده كرده است      
 فردوسـي و طـرح موضـوع        ة اسـكندر در شـاهنام     ة ابومنصوري و سيماي دوگان    ة آنها در شاهنام   يا نبودن 

 ابومنـصوري   ةرسد كـه شـاهنام     آنها در آثار ديگر عربي و فارسي به اين نتيجه مي           ةو مقايس » اشكانيان«
) ق  .هـ402 يا   400 -284(يگانه مأخذ شاهنامه نبوده و فردوسي پيش از اين تاريخ و در زمان تدوين دوم                

 -58: 1383آيـدنلو، ( منابع ديگر سروده و در چارچوب اصـلي كـار گنجانـده اسـت    را بر اساس  داستانهايي  
114.(  

  منابع تاريخ بلعمي

ليف ابو جعفر محمد   أ ت تاريخ طبري اي است از    گونه ترجمه تاريخ بلعمي  چنانكه مي دانيم     .تاريخ طبري  )الف
اين كتـاب بـه     .  است تاريخ االمم و الرسل و الملوك     ي كتاب    نام اصل  .)ق.هـ310متوفي  (بن جرير طبري    

دو بخـش   شـامل   تاريخ طبـري    . سبب تفصيل و قدمت و روش خاص مولّف، اثري منحصر به فرد است            
شـماري هجـري و منحـصر بـه         تاريخ اسالم و تاريخ جهان است كه تاريخ اسالم آن، بـه ترتيـب سـال               

  و  شمار ندارد و ترتيب آن موضوعي است      خِ جهان، سال  بخش تاري . رويدادهاي سياسي و شرح جنگهاست    
 قـصص انبيـاء از حـضرت آدم تـا           ، زمان و حدوث آن، داستان آفـرينش       ةاي دربار مشتمل است بر مقدمه   

خود طبري در خـصوص علّـت       .  ساساني ةحضرت مسيح عليه السالم و تاريخ ايرانيان از ابتدا تا پايان دور           
انـد كـه بتـوان      يد كه اقوام ديگر تاريخ مشخص و پادشاهيِ پيوسته نداشته         گوبيان تاريخ شاهان ايران مي    

  ).231 -230 :4،ج1377 جهان اسالم،ةدانشنام(بناي تاريخ را بر روزگار ملوكشان نهاد
 منثـور   ةمحمد امين رياحي يكـي از منـابع تـاريخ بلعمـي را شـاهنام               . شاهنامه منثور ابومويد بلخي    )ب
د بلخي معروف بـه     يؤاي هم به نثر از ابوالم      سامانيان شاهنامه  ةدر دور «: دمي نويس  بلخي دانسته،    ديؤابوالم

لفـان تـاريخ بلعمـي و    ؤشاهنامه بزرگ در چندين دفتر فراهم آمده بود كه تا قرن ششم موجـود بـوده و م         
  ). 54: 1380امين رياحي،(»تاريخ سيستان و قابوسنامه و تاريخ طبرستان آن را در دست داشته اند

 هرگز بـه ايـن معنـا        ،كر اين نكته نيز بايسته است كه اساس قرار دادن تاريخ طبري از سوي بلعمي              ذ
   و رونوشتي از تاريخ طبري است؛ اين دو اثر تفاوتهاي آشكاري بـا يكـديگر دارنـد               تاريخ بلعمي   نيست كه   
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طبري انتقاد كرده    صرف نيست و حديثهاي تكراري و اِسنادها را حذف كرده و گاه از               ةتاريخ بلعمي ترجم  
همچنـين   .))ع(حديث بني اسرائيل و موسي، داستان ذوالقرنين و اخبار حضرت عيـسي             مانند مورد   (است  

 داسـتان كيـومرث و عقايـد         آورده و   پيدايش جهـان   ةدرباركه  مانند فصلي   است  اثر بلعمي داراي اضافاتي     
 را از روي ماخـذ فارسـي آن          كـه آن   چوبينايرانيان در باب آغاز آفرينش آدم عليه السالم و داستان بهرام            

ضبط كـرده امـا بلعمـي ايـن         ق  .هـ 302 در ضمن تاريخ طبري رويدادهاي تاريخي را تا       . نقل كرده است  
 جهـان   ةدانـشنام (كنـد كـه خـود پيوسـتي بـر تـاريخ طبـري اسـت                نقـل مـي    355سـال   رويدادها را تا    

  ).53-52: 4،ج1377اسالم،
 ة؛ فردوسـي از شـاهنام   فردوسـي و بلعمـي تفـاوت داشـته       تـوان گفـت مأخـذ اصـلي         در مجموع مي  

.  منثور ابوالمويد بلخي را پيش چـشم داشـته اسـت           ةابومنصوري استفاده كرده، درحالي كه بلعمي شاهنام      
ـ ؤ منثور ابوالمةاند، بلعمي به جز شاهنامهمچنين تا آنجا كه محققان نشان داده       د بلخـي و تـاريخ طبـري    ي

 نيـز   )گفتـار دهقـان    (اشته است اين درحالي است كه فردوسي از منابعي شفاهي         منبع ديگري در اختيار ند    
باهتها به مراتب بيـشتر از    كه ش  هاي مشترك اين دو اثر     شخصيت ةبا اين همه با مقايس    . استفاده كرده است  

  :برشمرد چند دليل توانمياين امر براي  .هاستتفاوت
ماسي و اساطيري ايـران اسـت كـه         تاني مشترك ح  هاي داس روايتهاي هر دو اثر برگرفته از سنت      ) الف

هاي تـدوين مكتـوب آنهـا ديـده      ساسانيان نخستين نشانه ةها به صورت شفاهي رواج داشته و در دور        مدت
 به عنوان مثال شاهنامه خود يكي از آثاري است كه بخشي از منابع آن از گفتار موبـدان تـدوين                     ؛شودمي

  .1گرديده است
چه را كـه در منـابع و مĤخـذ بـوده            فردوسي هر آن   .و بلعمي در نقلِ منابع خود     ردوسي  داري ف امانت: )ب

سخنان او  : چنانكه يكي از محققان گفته است      ؛عيناً در شاهنامه آورده و به عبارتي حفظ امانت كرده است          
 گويد  آنچه در پايان داستان كاموس كشاني مي       ؛ مشعر بر امانت و دقّت نقل از روي منابع است          )فردوسي(
تواند بـه    مي )براين داستان من سخن ساختم    ( يا در پايان داستان سهراب     )دراز است و نفتاد ازو يك پشيز      (

). 113-112: 1372حميـديان، (»مفهوم رعايت حدود امانت و صـرفاً در حـدود تـصرفّات شـاعرانه باشـد               
ترديـدي  «: ردگيـ هايي ميان شاهنامه و منابع آن نتيجـه مـي         همچنين مجتبي مينوي  نيز ضمن مقايسه      

 ماند كه فردوسي در اصلِ داستان شاهان ايران از خود چيزي نيفزوده است و هرچه بـه نظـم درآورده             نمي
  .)76: 1346مينوي، (2»است مبتني بر مأخذ و مدركي بوده

داري از خود نشان داده است و اگر بـا          بلعمي نيز همچون فردوسي در نقل روايتها كم و و بيش امانت           
كـرده  هـا تفـاوتي ايجـاد    كه در اصل روايت در حدي نيست    شود،  بع و مĤخذ او تغييري ديده مي      توجه به منا  
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) تـاريخ بلعمـي   ( شاهنامه، اين    ةپس از مقدم  «: نويسندالشعرا بهار با تكيه بر همين موضوع مي       ملك. باشد
 تـاريخ محمـد     اين كتاب به فارسي هر چه نيكوتر ترجمه شده و تمام          ... ترين سند نثر فارسي است    قديمي

 مگر آنكه نام و روايت و اسناد پياپي از آن افكنده شده اسـت و از ذكـر روايـات                     ؛جرير را شامل بوده است    
هـا بـر يـك      احراز كرده است و از اختالف روايت      مختلف در يك مورد كه در اصل عربي ذكر شده، مترجم            

ست و نيز هر جا كـه روايتـي نـاقص       روايت كه در نزد مولف يا مترجم مرجح به نظر رسيده، اكتفا جسته ا             
خذي ديگر در متن كتاب نقل كرده و اشاره نموده است كه پسر جرير اين روايـت را      آن را از مأ    يافته است 

  ).20-19: 1353 بلعمي، ةمقدم(»نياورده بود، ما آن را آورديم
نيان اعتقاد قلبي و    لف دانست اين است كه ايرا     ؤتوان آن را سبب امانتداري دو م      يكي از داليلي كه مي    

 هر گونه دخل و تصرف      ها، تاريخ حقيقي قوم ايراني است، بنابراين       كه اين روايت    داشتند  به اين امر   راسخي
 فردوسي در اين باره     ة محجوب با تكيه بر شاهنام     .پنداشتند را كاري نادرست و نكوهيده مي      يا تحريف آنها  

هاي حماسي و تاريخي را تاريخ      يري گرفته تا بخش   فردوسي سراسر شاهنامه از بخشهاي اساط     : دنويسمي
نداشـته و از همـين روي، بـه طـور           پدانسته و تمام داستانهاي آن را منطبق با حقيقت مي         مدون ايران مي  

 مـتن   ةايـن نكتـه از مقايـس      .  رعايت كرده اسـت    ، امانتداري را  در نقل و منظوم ساختن آن     انگيزي  حيرت
-ايـن . شودهنامه كه اكنون در دست ماست با روايت فردوسي فهميده مي          اي از داستانهاي شا   پهلوي پاره 

گونه داستانها يا نخست به عربي ترجمه شده و پس از آن از عربي به فارسي درآمده است و يـا بـه طـور                         
و در هـر دو صـورت شـعر    . مستقيم از پهلوي به فارسي برگردانده شده و سپس بـه نظـم درآمـده اسـت             

جاست كه  نانگيز منطبق است و دليل اين وفاداريِ شگفت، از آ         ي به وضعي شگفت    اصل ةفردوسي، با نسخ  
 دخـل و     و انـد دانـسته مردم ايران اين روايتها را تاريخ واقعي و سرگذشت حقيقي قوم و ملّت خويش مـي               

 از. انـد پنداشتند و از آن گريـزان بـوده   در آن را به هنگام ترجمه يا منظوم ساختن نوعي خيانت مي   تصرف
 ةتوان يقين داشت كه داستانهاي شاهنامه، بي هيچ تغيير و تبديلي همانهاست كه در شاهنام              اين روي مي  

كه آنان نيـز خـود را كـامالً         (ابومنصوري يا در متنهاي پهلوي آمده يا گوينده آن را از زبان دهقان و موبد                
  ).62-61: 1371محجوب،(شنيده است) ديدندمقيد به رعايت امانت مي

مينـوي  مجتبـي   . شـاعري فردوسـي بـوده اسـت       شده به اقتضاي مقـام      آنچه به متن روايات اضافه      
سـرايي اسـت، از      شاعري و سـخن    ة آنچه مربوط به شيو    .1:  فردوسي را سه گونه دانسته     ةبخشهاي افزود 

و اواخـر    كتاب و اواسط آن مـثالً در اوايـل           ة آنچه در ديباچ   .2 ؛...قبيل عناصر فن بيان و صنايع بديعي و         
 آنچه در ضمن پيشگويي رستم فرخزاد افـزوده و بـه زمـان خـويش اشـاره كـرده                 .3 ؛داستانها گفته است  

  ).81-80::1346مينوي،(است
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 خالصـه مهمتـرين     بـه طـور   ميان دو اثر وجود دارد كـه        هايي نيز   ها تفاوت زمينه در   چنانكه اشاره شده  
  :شماريم برميها داليل اين اختالف

 در هنگام بررسي منابع اين دو اثر كامال به اين موضـوع پرداختـه و اشـاره       .ع و مĤخذ   تفاوت در مناب   .1
انـد، بـا يكـديگر متفـاوت         آنها به نظم كشيده شده     ةاي كه اين دو اثر بر پاي      گرديد كه منابع و مĤخذ عمده     

 منثـور   ةام در حـالي كـه بلعمـي شـاهن         ، منثور ابومنصوري استفاده كرده بـود      ةاند؛ فردوسي از شاهنام   بوده
  مĤخذ قرار داده است د بلخي را يؤابوالم

 روش بلعمي با توجه به تاريخ نگار بودن او، سنتي و مبتني بـر نقـل                 . تفاوت در روش كار دو مولّف      .2
كه او اين روايات را نوعي تاريخ       گان باز مانده؛ و با توجه به اين       حكايت و روايت يا خبري است كه از گذشت        

فردوسـي تنهـا يكـي از       كـه    در صـورتي   ؛ها پرداخته اسـت    روايت ةهمكردن  به گزارش   پنداشته،  واقعي مي 
 مرگ  ةتوان به پايان كار رستم و نحو       نمونه مي  ةبراي ارائ . كشد آن را به نظم مي      و ها را انتخاب كرده   روايت

  . كرداو در دو اثر اشاره 
ول بهمن به خونخـواهي پـدرش       در روايت ا  :  مرگ رستم دو روايت آمده است      ةدر تاريخ بلعمي، دربار   

  :كشدكشد و رستم و پدرش را مياسفنديار، به سيستان لشكر مي
روز شـو و    اكنون برخيز و به واليـت نيمـ       . را گفت كه مملكت بر تو استقامت گرفت       ) بهمن( او   ،مادر«
 كشيد   و لشكر  او مادر خويش را اجابت كرد     !  بخواه  او  پدر خويش را طلب كن و كين پدر خويش از          ةكشند

 بـا وي حـرب كـرد، رسـتم را           .ار را از رستم پسر دستان طلب كرد       به سيستان و خون پدر خويش اسفندي      
: 1353بلعمـي، (»...بكشت و برادر رستم، زواره را بكشت و پدر رستم، دستان هنوز زنده بود او را نيز بكشت     

  :شوددر روايت ديگر، رستم به دست برادرش كشته مي). 686
 كه بهمن قصد آن كرد كه خون پدر باز خواهد رستم نمانده بود كه به دست بـرادري                   در آن وقت  ... «

  ).686: همان(»از آن خويش مگر هالك شده بود
 در شاهنامه رستم به دست برادر ناتني خـود، شـغاد،            .آمده است درصورتي كه در شاهنامه روايت دوم       

كـشاند و در شـكارگاه،   مـي  ستم را به كابلكشد و راي مي شغاد، به كمك شاه كابل نقشه     . شودكشته مي 
بـدين ترتيـب رسـتم و رخـش در يكـي از چاههـا               . كاردهايي مي كند و در ته چاه نيزه     چاههايي حفر مي  

  :دوزد رستم در آخرين لحظات عمر خود شغاد را با تيري به درخت مي.افتند مي
  
  

 دو پايش فرو شد به يك چاهسار      
 بن چـاه پـر حربـه و تيـغ تيــز           

ــ ــوي رخــش ســترگبدري    د پهل

ــارزار    ــزش و كـ ــد جـــاي آويـ  نبـ
ــز   ــردي و راه گريـ ــاي مـ ــد جـ  نبـ

ــز   ــوان بـ ــاي آن پهلـ ــر و پـ  رگبـ
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به مردي تن خويش را بر كـشيد        
تهمتن به سختي كمان برگرفت      
بــرادر ز تيــرش بترســيد ســخت  
بدو گفت رستم ز يزدان سـپاس       
مرا زور دادي كه از مرگ پـيش        
 بگفت اين و جانش برآمـد ز تـن        

    
  

ــر ســر كــشيد   ــر از بــن چــاه ب  ...دلي
بــدان خــستگي تيــرش انــدر گرفــت 

ــن را درخــت    ــرد ت ــپر ك ــد س  ...بيام
 ...كه بودم همه ساله يـزدان شـناس         

 ازين بي وفا خواسـتم كـين خــويش        
 بـــرو زار و گريـــان شـــدند انجمـــن

 )3-4: 6ج1382شاهنامه،(               
توان بـه اقتـضايِ    دليل ديگر اختالف در تاريخ بلعمي و شاهنامه را مي         . شاعري فردوسي  اتئاقتضا .3

هـا   زيرا گفتنِ شعر، خود مستلزم آن است كه شاعر به توصيف برخي صـحنه ،شاعري فردوسي نسبت داد   
  . استه از ذهنيات خود ارائه دهدبپردازد و لزوماً تصاويري برخ

ه اسـتاد مينـوي      ؛ چنانكـ  يده، مقتضاي شاعري فردوسـي بـوده اسـت        آنچه به متن روايات اضافه گرد     
سـرايي اسـت، از      شاعري و سـخن    ة آنچه مربوط به شيو    .1:  فردوسي را سه گونه دانسته     ةبخشهاي افزود 

 كتاب و اواسـط آن مـثالً در اوايـل و اواخـر              ة آنچه در ديباچ   .2 ؛...قبيل عناصر فن بيان و صنايع بديعي و       
 آنچه در ضمن پيشگويي رستم فرخزاد افزوده و بـه زمـان خـويش اشـاره كـرده                   -3 ؛تداستانها گفته اس  

  .)80: 1346مينوي،(است
  فردوســي ماننــد.هــا از ســوي فردوســي در بيــان برخــي از روايتدخالــت دادن باورهــاي مــذهبي .4

 خـصوص   بـه ( به عقايـد اسـالمي بـسياري از داسـتانها را             سبب پايبندي گردآورندگان منابع شاهنامه، به     
نقل  به اختصار    )ها آمده است  هاي آفرينش برخي از شخصيت    سطورههايي كه در آغاز شاهنامه درباره ا      داستان
تـوان بـه داسـتان      ، مـي  آمـده از مواردي كه در شاهنامه به اختـصار         . كندرا حذف مي  حتي بعضي     و كرده

ار از اسـاطير كهـن دينـي    ها، سرش اين قسمت از داستان   . كيومرث، سيامك، هوشنگ، طهمورث اشاره كرد     
 طبع و   ةهاي قبل از مهاجرت نژاد آريا به ايران است و قسمتي ديگر، زاد            به زمان است كه بيشتر آنها مربوط      

ها در اوستا و كتب پهلوي به تفصيل ذكر شده و در            اين داستان . ر باب آغاز خلقت بشر     د  است تصور ايرانيان 
د، لـيكن در    وشـ ديده مـي  ...  آثار حمزه و ابوريحان بيروني و      برخي از كتابهاي اسالمي مانند تاريخ طبري،      

  گويا اين اساطير مذهبيِ ايرانيان قديم و مذهب زردشت، بـه طبـعِ             .ها خبري نيست  مه از اين داستان   شاهنا
ها، وقت كمتـري صـرف      همين امر باعث شد كه در نگارش آن       ايرانيانِ مسلمان آن روزگاز سازگار نبوده و        

  .شود
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 داشته امـا     تضاد يش از اسالم را كه با تعاليم اسالمي       پهاي ايرانيان   سي بسياري از رسم   همچنين فردو 
 ازدواج با محارم كه يكي از رسوم شايع زرتشتيان در روزگـار        نكرده است؛ مانند   نقل   ،در منابع او بوده است    

 اندازة فردئوسـي     به رسد نسبت به اين موارد    درصورتي كه بلعمي كه به نظر مي      . پيش از اسالم بوده است    
 تاريخ نگار بودن بلعمـي، يكـي از         .پرهيز نكرده است  آداب و رسوم    ها و   يناين آي ، از آوردن     نبوده سختگير

 ة به شـيو كوشد؛ زيرا بلعمي بسيار ميمذهبي در ضبط روايتهاستل داليل منطقيِ عدم دخالت دادن مسائ 
او تاريخ طبري را در پيش روي دارد و بـه نقـل              بويژه آنكه     تمامي روايتهاي موجود را ذكر كند؛      مورخان،  
سم ازدواج بـا محـارم       كامال با ر   ،به دنيا آمدن منوچهر در تاريخ بلعمي      روايت   .پردازدكتاب مي اين  مطالب  

را  تولد منوچهر در تاريخ بلعمي به سه صورت روايت گرديده است كه در اينجـا دو روايـت    همخواني دارد؛ 
  :وسي نقل مي كنيمبراي مقايسه با روايت فرد

 آفريدون دختر ايرج به پـسر خـود داد و نـام ايـن دختـر      .آفريدون را پسري بود و ايرج را دختري        «.1
 و  .گوشگ بود، از اين دو فرزند دختري آمد زوشك نام، و ايـن دختـر را دختـري آمـد نـامش فروسـنگ                       

. نـامش منـسخرفاغ  ] پسري آمد[تر فريدون با اين دختر نبود، و او را دختري آمد نامش ايرك و با اين دخ       آ
  ). 150: بلعمي(»منوچهر بيامد] خواهر خويش ببود[پس اين پسر با 

از پشت افريدون بود كه افريدون دختر ايرج را به زني كـرد و بـا   ] او[كه ] و گروهي ايدون گفتند  [«. 2
، ]ي[ن بـه حـالل داشـتند      وي ببود و ايشان بر دين آتش پرستي بودند تا با مادر و با خواهر و با دختر بود                  

پس افريدون دختر ايرج را كه دختر پسر خويش بود را بخواست، و نام اين دختر كوشك بود ازو دختـري                     
 با او ببود دختري آمد نام او رشك، با او ببود و دختري آمد نام فرزشك، با او ببـود                     ،آمد و نام او فركوشك    

 او ايرك، با او ببود دختري آمد نام او ايـزك بـا او ببـود                 دختري آمد نام او بيتك با او ببود دختري آمد نام          
 نام او منشخرفاغ پس ايـن       د دختري آمد نام او منسجرك و پسري       ويرك با ويرك ببو   ] دختري آمد نام او   
ايـن  ] پسري آمد نام او منشخرنر و دختري نام او منشراروك و اين دو بـا هـم ببودنـد                  [برادر با خواهر ببود   

  ).343: نهما(»منوچهر بيامد
 در شـاهنامه  منـوچهر  .در صورتي كه در شاهنامه با روايتي اسالمي شده از تولد منوچهر روبرو هستيم     

 فريدون است كه پس از كشته شدن ايرج به دست برادران، يكي از زنان ايرج كه از او بار                    ة ايرج و نبير   ةنو
آورد كه حاصـل ايـن      رادرش، پشنگ در  داشت، دختري به دنيا آورد و فريدون آن دختر را به ازدواج پسر ب             

  :ازدواج، منوچهر بود
 يكــي خــوب چهــره پرستنـــده ديــد  

   كه ايـرج بـرو مهـر بـسيار داشــت          
ـــد    ــاه آفريـ ــود مـ ــام او بـ ــا نـ  كجـ

 ....قـــضا را كنيـــزك ازو بـــار داشـــت 
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 چـــو هنگامـــه زادن آمـــد پديــــد
 چو برجست و آمدش هنگـام شـوي       
ــشنگ   ــويش پ ــرد ش ــامزد ك ــا ن  ني
 يكـــي پـــور زاد آن هنرمنـــد مـــاه
ــد  ــدون چــو روشــن روان را بدي  فري

ــه    ــد ز پرماي ــن آم ــي روش ــامم  ج
  

  

ــد  ــاه آفريـ ــد زمـ ــر آمـ  ....يكـــي دختـ
 مـوي مـشك وچـون رويشدشچوپروين

ــگ   ــد درنـ ــدي برآمـ ــدو داد و چنـ  بـ
 چگونـــه ســـزاوار تخـــت و كـــاله   
ــد    ــبك بنگري ــد س ــو آم ــر ن ــه چه  ...ب

ــام    ــوچهر نـ ــر دارد منـ ــر آن چهـ  مـ
 )109-107: 1شاهنامه،ج(                  

، ف در آن حضور دارنـد لّؤاي كه دو م دوره.سازي روايتها لف در روش عقالني   ؤرويكرد متفاوت دو م    .5
هاي باسـتاني،   ها و افسانه  از اين رو نويسندگان اين دوره در برخورد با اسطوره         عصر رواج خردگرايي است،     

أويل عقالني اين    يا به توجيه و ت     اند،  ها را حذف نموده   ؛ يا به كلي آن    اندداده  از خود نشان     سه گونه واكنش  
-روايت غير معقول را ذكـر كـرده       اند و يا همان     تري را برگزيده  و روايت معقول   ها پرداخته  روايت ها و داستان
-زي اسطوره ساورد با اين تفكر ودر روند عقالني       فردوسي و بلعمي نيز در برخ      .)پانزده: 1375صديقيان،(اند

يخي بيـشتر  نگار اسـت  و بـه بخـش تـار    اند با اين تفاوت كه چون بلعمي تاريخ  ها، دست به تغييراتي زده    
پندارد، خردگرايي بيـشتر  اي را به عنوان تاريخ واقعي سرزمين خود ميهاي اسطوره دهد وداستان اهميت مي 

 مثالً داستان   ؛پردازدها مي  تعديل حماسه   او تا حد امكان به     ؛شودهاي حماسي وي ديده مي     داستان ةدر حوز 
كنـد    سـعي مـي   سـرايي دارد     حماسـه  ةداعيبا اينكه    ولي فردوسي    ... و كندرويين تني اسفنديار را ذكر نمي     

هايي كـه سـخت غيـر معقـول بـود،           فردوسي از ذكر روايت    «تر جلوه دهد،  اي را منطقي  هاي اسطوره داستان
   ).282: 1376صديقيان،(»افزوده و يا كاسته استر آنها ميپوشيده و گاه، از خود چيزي بچشم مي

تغيير بـسيار پذيرفتـه و دگرگـون و نـوآيين      اند،آرايش حماسي به خود گرفته    وقتي  هاي كهن   اسطوره
هـاي شـگفت و وهمنـاك رويـدادها         در تبديل تدريجي اسطوره به حماسه، اندك اندك از جلـوه          . اندشده

  ).71: 1385سركاراتي،(اندجهاني به خود گرفته عادي و مردمانه و اينةبكاسته شد و چيزها و كسان، جن
زند و تنها با آوردن چند بيت سر         از بيان دقيق داستان آفرينش كيومرث سرباز مي         فردوسي  از اين رو    

  :  از كيومرث در شاهنامه چونان پادشاهي با تاج و تخت ياد مي شود؛ وكندو ته آن جمع مي
   شاه جستهمي تخت وديهيم كي  يك او راه جسـتسپه كرد و نزد

  )    33: 1شاهنامه،ج(     
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  يادداشتها

: دنويـس رياحي در ايـن بـاره مـي       آوري شده بود؛     منثور ابومنصوري نيز از روايات شفاهي جمع       ةكه شاهنام  چنان .1
 عمو » خداونـدان كتـب   «ز  ري وزير و پيشكار ابومنـصور عبـدالرّزاق از طـرف او مأموريـتِ دعـوت ا                ابومنصور م

       ؛ مـاخ پيـر خراسـاني از هـرات         .1:  چهارتن از موبدان سالخورده برگزيده شـدند      . دانشمندان و موبدان را داشت    
 شـادان بـرزين از طـوس     .4 ؛ ماهوي خورشـيد پـسر بهـرام از نيـشابور          . 3 ؛ يزدان داد پسر شاپور از سيستان      .2
  ).173: 1372رياحي،(

 اصفهاني،  ةها كه نسخ آنها فراوان بود و در همان سالها حمز          تر اين بود كه يكي از سيرالملوك      تر و آسان  كار ساده «
 اما كار را سرسـري نگرفتنـد،        .دان ترجمه شود   يك اديب عربي   ةها را در دست داشت، به وسيل      هشت جلد از آن   

لوي، از روايات شـفاهي مهـم       چهار موبد سالخورده از چهار شهر گردآمدند و گذشته از منابع مكتوب به زبان په              
اند بهره جستند و كتابي نوشتند كه طبعاً لغات عربي در آن به نسبت آثار ديگر آن عصر كمتر                   كه به خاطر داشته   

  ).60: 1380رياحي،(»به كار رفته بود
پايبنـد بـه   نه تنها راويان بلكه حتي خود شاعر هـم چنـدان     «:  گويدكه نظر متفاوتي با ديگران دارد؛ او مي         نولد .2

او در مورد كاهش قدرت موبدان در شاهنامه احتمال         ). 100: 1379صفا،(»اطاعتِ كوركورانه از منابع نبوده است     
در داستان رستم و اسفنديار هم فردوسي كـامالً         . دهد كه خود شاعر بعضي قسمتهاي آن را تغيير داده است          مي

  ). 115: همان(ه نداده است موبدان رفتار نكرده و رستم را دوزخي جلوةمطابق عقيد
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