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   اسديةشاهنام ةشناسي و نقد متني حماسة ناشناختمعرفي انتقادي، متن
 

1رزاد قائميدكتر ف
    

  چكيده

 »اسـدي «ي منسوب يا سـرودة شـاعري بـا كنيـة             هزار بيتي بزرگ   24 حماسة   اسدي شاهنامة

مضمون اصـلي آن روايـت   . دهد رخ مي شاهنامهاست كه در ادامة خط سير حماسة ملي در          

ن به ايران و تقابل او با رستم و كيخسرو و تكرار الگوي نبـرد رسـتم    كهن لشكركشي سليما  

هاي اصـلي متعـدد    متن، ساختار اپيزوديك و شخصيت    . با فرزندانش به طور ناشناخته است     

ها در آن برجـسته شـده و خاسـتگاه غالـب روايـات آن، ادبيـات           مضامين ويژة افسانه  . دارد

با توجـه بـه سـبك ادبـي و زبـاني،            . ن است شواهد تشيع شاعر در متن روش     . شفاهي است 

محتوا، روايت اثر و ماده تاريخ موجود در يكي از نسخ، تأليف مـتن احتمـاالً در قـرن نهـم                     

 شناسايي خاسـتگاه  در اين جستار، پس از معرفي متن و         . پايان يافته است  .) ق.  ه 809سال  (

هاي زباني ادبي آن در  بررسي ساختار روايي حماسه، ارزش     و   روايات آن در ادبيات شفاهي    

  . ارائه شده است- در سه الية واژگاني، نحوي و بالغي-يك گزارش سبكي

 شـاهنامة   ادبيـات شـفاهي،    نـسخه،  اسدي، رستم، سليمان، نقـد متنـي،         ةشاهنام: هاكليدواژه

  .فردوسي

  درآمد

ـناخته   هـزار بيتـي    24حماسة  شناسي و نقد متني     معرفي انتقادي، متن  اين جستار به      اي موسـوم بـه    ناش
 از پيوند روايات مّلـي و       )لشكركشي سليمان به ايران   ( آن   مضمون اصلي  اختصاص دارد كه      اسدي ةشاهنام

ـاي   و فرهنگ و شخـصيت     به تاريخ كه پس از اسالم      هاييدر مقابل هجمه   .ديني ايجاد شده است      ايـران  ه
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. يل پيوند دهنـد   ياسراد را به پيامبران بني    كهن خو هايي از ايرانيان كوشيدند تاريخ      ، گروه باستان وارد شده بود   
ـليمان  شود كه از هم مقدسي ديده ميالبدء و التاريخ  باره، در   ترين اشارات در اين   قديم ـا ساني س  جمـشيد،  ب

كنـد  ياد ميذوالقرنين با اسكندر  زليخا با سياوش و سودابه و ويوسف    فريدون، بااك، ابراهيم    ضح بانمرود  
دانـد و در علـت ايـن     مـي  »دراييهرزه«ها را    بيروني اين نوع انتساب   ). 506 ،503 ،1/438 :1374 مقدسي،(

 مجمـل التـواريخ    .)507 : 1362 بيرونـي، (كنـد   ميان عرب و عجم اشاره مـي       مفاخرهباال گرفتن   ها به    جعل
  . هدد نسبت مي»مغان«ها را به   خاستگاه اين انتساب، خواندن اين روايات»خرافات« نيز با )38: 1383(

ـاطيري و حماسـي ايرانـي راه يافتـه،                      ـات اس در ميان پيامبران عهد عتيق، بيشترين شخصيتي كه به رواي
ابن حوقل، (ور بوده است  مشهاز ديربازجمشيد او با انگاري  در فرهنگ عامه، همسان كهسليمان بوده است

ماننـدي  با گذر زمان و حقيقت   ). 3/388: 1349 مقدسي،   ؛6: 1346 دينوري،   ؛652: تاقتيبه، بي  ابن ؛47: 1345
 -اند كه عمدتاً  دانش و سواد كمتري نسبت به مورخين داشته           -سرايان شفاهي  ها، حماسه  بيشتر اين انتساب  
 حماسي را در تعامل يا تقابل با انبيايي چون سليمان           -هاي اساطيري  كوشيدند كه شخصيت  به خلق رواياتي    

ـاهنامه هاي شفاهي و مكتـوب فارسـي پـس از    حماسه هاي مهم يكي از ويژگي  . دادقرار مي   ، عـالوه بـر  ش
ـان   »هاي دينيحماسه«رشد تشيع و خلق افزايش نقش رستم و فرزندان و فرزندزادگانش،    است كـه قهرمان

 در سطح عوام كه نسبت به       - نيز  در حوزة شفاهي   ها  اين حماسه . كردلي مي عقيدتي را جايگزين قهرمانان م    
ـا و    چهـره  است كـه  ي ادامة تكوين روايات كهن    - تاريخي تهي بودند   طبقة نخبه از حافظة    ـاي مقـدس انبي ه

  . كند را خلق مي » ديني-ملي«هاي د و حماسههد پيشاپيش قهرمانان ملي قرار مي، در كنار يا را روياروامامان
اييل چـون  اسـر طبعاً اولين عناصر ديني وارد شده به شاخة شفاهي حماسة ملي، مربوط به پيامبران بنـي               

ـات دينـي و        سليمان بوده، اما به مرور زمان، با فرونهشت حافظة تاريخي و حقيقت            مانندي پيونـدهاي رواي
ـاي حقيقـ   و زمينه براي ورود شخـصيت    رسيدند  تدريج ديگر محال به نظر نمي      بهها   اين اتصال ملي،    تـر يه

انجـوي  . شد ميميان تودة جامعه فراهم     ويژه در    و باورپذيري اين اخبار، به    ) ع(و امام علي  ) ص(چون پيامبر 
 بخـش : بنـدي كـرده اسـت    تقابل رستم و امام علي را در دو بخـش تقـسيم    نقاالن دربارة   شيرازي، روايات   

 و همراهي رستم با امام شكل گرفتـه    امام و ايمان آوردن      بانبرد رستم   ه و    بر مبناي چگونگي مواجه    نخست
ـيرازي،  : رك(ا و رستم دستان شير خد:  در نتيجه دو شخصيت محوري دارد      و  -116 / 2: 1358 انجـوي ش

ـام معمـوالً   .  است)ع( رستم، حضرت سليمان و امام علييسه شخصيت اصل حاوي   دوم   بخش  و )107 ام
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شود و شكست پيلتن، زمينة تحول و اسالم  مواجه مي كه قصد نبرد با نبي را دارد،به طور ناشناخته با تهمتن  
  ). 116 -127 :همان: رك(كند فراهم مي موال را آوردن او به دست

ـاجرا     ر بخش گره  هاي عاميانة انجوي، د     روايت يكي از  ـازين      افكني و ورود به م ـا بخـش آغ ـاهنامة    ب ش
رستم بـراي سـفر بـه       نگاري سليمان به كيخسرو و تصميم        نامه هاين روايت ب  .  مطابقت بيشتري دارد   اسدي

ـامبر بـه                در مجلس سليم  او   حضور گستاخانة    بارگاه نبي و   ـاران وي و فراخوانـدن پي ان و كشتن يكـي از ي
جوان رستم را چنان بـه      . خواندفرداي آن روز، پيش از رسول، جواني رستم را به نبرد مي           . پردازد  ميكارزار  
ـا  .» مرا درياب وگر نه كشته خـواهي شـد  بگو يا علي«: شنود كهافكند كه صداي ماليك را ميفلك مي   او ب

پوشـد  بي از گناه او چشم مـي       ن خواهي از سليمان،    پس از پوزش  شود و   ته، مسلمان مي  اين جمله نجات ياف   
  ). 126 -2/127 :همان(

داستان مـسلمان   « موسوم به    ي، منظومة حماسي كوچك   اسدي شاهنامةديگر متن مرتبط با داستان اصلي       
ـام  نامهرستمكه توسط مصحح به      ( »)ع(شدن رستم به دست اميرالمؤمنين     بازمانـده از   ] 1) [هگـذاري شـد     ن

ـاالتري           شاهنامة اسدي نسبت به   منظومه كه   .  است عصر صفوي  زبان بسيار متأخر و بسامد واژگان عربـي ب
ـا   همچون آن با نامه نگاشتن سليمان به سران كشورها براي خواندن به يكتاپرستي، راي    دارد، زني كيخسرو ب

: پيوندد ي به وقوع مير ادامه حوادث كامالً متفاوتدشود، اما المقدس آغاز مي  بزرگان و حركت رستم به بيت     
ـا  ه  مواجهـ ،بـه بنـد كـشيدن نبـي    او بـراي     و قصد     در مجلس سليمان به دست رستم      ساالر ديوان كشتن   ب
ـا ذكـر     ) امام(افكند  ميپوشي كه او را به آسمان        نقاب ـا   « و نجاتش ب ـان ي نش و  شـد  و مـسلمان     »علـي  االم

ـان را برمـي      كه يالن ايران به اسالم      دنوي براي خوان   سليمان از    خواستن  پـس از آن  . انگيـزد  خروش ايراني
ـاب پايـداري در برابـر      .شود ميرود و سپاه سليمان راهي ايران    رستم به سيستان مي     را يو كيخـسرو كـه ت
  . شودگريزد و در غاري پنهان ميندارد، به بلخ  مي
ـليمان و عزيمـت   نامه( بيتي 385اه ، دو نقطة عطف اول و دوم اين منظومة كوت       شاهنامة اسدي  نگاري س

ـارزار  (تفاوت اصلي در دو نقطة عطـف پـسين          . هايي اندك دارد   را البته با تفاوت   ) المقدسرستم  به بيت    ك
ـليمان بـه     نيز هم مضمون لـشكر شاهنامة اسديالبته در . است) پوش و پايان داستان رستم با نقاب  كـشي س

ـاوت دو روايـت، هويـت ايـن           شايد مهـم  . شودپوش ديده مي  قابايران و هم نبرد او با سواران ن        تـرين تف
ـتم و           (دار و و عدم حضور حضرت علي در اين حماسه            نقاب بر خالف همة روايات موجود از تقابـل رس
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ـاريخ    «(گويد  ة منظومة فوق الذكر نيز مي     چنان كه سرايند  آن. خور تأمل است  باشد كه در  ) سليمان شنيدم ز تـ
ماية تاختن سليمان به ايران و گريز كيخسرو مـضموني موجـود    ، بن )61: 1387،  نامه  رستم( )»...اهـل عجـم 

ـيم كيخـسرو از    تجارب االمم   . در برخي منابع تاريخي بوده است      از عزيمت سليمان به عراق و خـوف عظ
 دينـوري ). 107 -108: 1373 (گويـد   سـخن مـي   خـوف   شدت  سپاه وي و گريزش به بلخ و وفات او از           

دهـد كـه    نشان مي رواياتي از اين دست .ندانيز اين مضمون را نقل كرده      )32: 1378(بناكتي   و   )45 :1346(
در اين ماجراي حماسي، متأخر و مربوط به عصر گسترش روز افزون تـشيع در       ) ع(حضور حضرت علي    

، ايـن نكتـه   بـدين ترتيـب  . ايران، به ويژه پس از استقرار صفويه و معياري براي نوظهور بودن روايت است     
 . را نسبت به ديگر روايات مرتبط با اين ماجرا ثابت كنـد شاهنامة اسديتواند تقدم زماني و قدمت بيشتر   مي

نيز اين متن     از در بخشي . ، محك مناسبي براي سنجش اين ادعاست       منسوب به عثمان مختاري    شهريارنامة
ـاوت كـه در بخـشي      رود؛ ن ميسخاز انگيزة تاختن سليمان به ايران و قصد او براي جهانگيري     ـا ايـن تف  ب

ـامبر         »زال و سليمان  «توان آن را     كه مي  شهريارنامهاز  ناقص    ناميد، به جاي رستم، زال با هـدايايي بـه نـزد پي
مختاري، (دارد  رود و پس از پيروزي در آزمايش او، بدون رزم و پرخاش، او را از حمله به ايران باز مي                    مي

ـان            ترين روايت يتن كه يكي از قديم    در اين م  ). 831-827: 1382 ـليمان و ايراني هاي حماسـي از تقابـل س
ـتن رخ نـداده اسـت               هنوز   شاهنامة اسدي است، همچون    ـابراين  .نفوذ عناصر تـشيع در بافـت روايـي م   بن

هاي مذهبي و ديني، قبل از زمان صـفوي          خاستگاه روايي اين حماسه را بر مبناي كيفيت حضور شخصيت         
  . زدتوان حدس مي) ل آنيا حداكثر اواي(

ـيم و پـس از        بررسـي مـي    ساختار روايـي آن    بر مبناي    را اين جستار، خط داستاني حماسه        ادامة در  كن
   .پردازيم ميهاي ادبي و زباني آن  جنبهبه، اثر شناسيمتنها و معرفي نسخه

  اثر كيزودياپ ساختار فيتوص و داستان طرح -1

   ورود به داستان .1-1

ـاه، در      تازه   جهان   ،رو بر افراسياب  پس از غلبة كيخس    روي آرامش و خرّمي به خود ديده اسـت كـه ناگ
شـود؛ پيكـي   خواند اعالم مـي  مي»قبازرين«اي جوان، تنومند و زيبا كه شاعر او را   بارگاه شاه، حضور بيگانه   

ـام  «عنـوان    بـه زبوربراي خواندن شاه ايران به يكتاپرستي و پذيرش   ) ع(است از جانب سليمان بن داود        پيغ
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كيخسرو با بزرگان راي زده، رستم را كـه بـراي   . شاه كياني يا بايد تسليم شود يا نبرد را بپذيرد  . »خدايگيتي
شاه پاكدين كه در هنگامة بحـران هميـشه بـه           . خواندجنگ با شاه جادوستان راهي هندوستان شده، فرا مي        

  :شودمشغول ميپوشد و به نيايش جويد، جامة سپيد ميخداوند پناه مي
  ود             نشايد كه اين بخت وارون بود    ــون بــندانيم انجام ما چ

  ...كنم شياـين او هـــدرگ رـــاب            كنم شيستا زدان يشيپ روم
  ]2) [115 -116: شاهنامة اسدي (

ـارو  اسـطخر  در يـژن بي  دارطاليه و گودرزي  ساالر به ايران سپاه با و آرايديم لشكر قبا زرين گرد  روي
ـيفتة  كـه  گودرز. جنّيان و پريان و ديوان از آمده فراهم سپاه مقابل، در و ايران گردان سو يك در ؛شوديم  ش

ـا زريني  براي  آشت آهنگ باي  انامه دارد، شباهت سيستان بزرگ پهلوانان هب كه شده نوخاسته نوجوان اين  قب
  :  نيست ستيز جز او پاسخ اما فرستد،يم

  قفس در را پشه مكن هرزه به                 بس و است جنگ نامه پاسخ رام
  )299: همان (  

 با سختش نبرد و او با جنگ دري پر كالل و ديو فوالد درآمدني پا از و بيژن طلبيدن هماورد با نبرد
 سليمان توصية است، ستهنش بيژن سينةبر  قبا زريني وقت اما ابد،ييم ادامه انجامديم شكستش به كه قبازرين

 بيژن هنگام، شب. آينديم دري و اسارت به همايون، او از پس و بيژن. كنديم نيام در خنجر آورده، ياد به را
ي ذهن بافت شناخت جهت از حماسه مهمي ها بخش ازي يك در و پردازديم گفتگو به او با قبازرين بند در

 و دونيفر بر سروش الهام وي تجل ايرانيان،ي پرستيزدان دريي غرّا دفاعية متن، خلقي فضا بر حاكم
 اقرار نوح، به طهمورث گرويدن از بيژن .دهديم ارائه اسراييليبن پيامبران به ايران شاهان اعتقاد يچگونگ

 سامي ياري حت ،يموس به منوچهر و سام مانيا او، توسط پرستانبت كردن سارنگون و ابراهيم به گرشاسپ
 و داود به انيرانيا اعتقاد و كافران با فرامرز و رستمي نبردها وي عاد عوج و شدادي سركوب ردي موس به

 در را اش»يبخش نجات« رسالت تا رسديم رستم ،يسو ديگر در). 628 -645 (كنديم ياد ،زبور او، كتاب
 گيرنديم تصميم و زنديمي را كيخسرو با تهمتن. كند ايفا نيز مصنوع حماسة اين در ايرانيان،ي مل حماسة

ي يار به را فرامرز رستم،. برساند او گوش بهي ابراهيم دين با را ايرانياني كيشهم رفته، سليمان نزد به
  . شوديم المقدسبيتي راه خود و فرستديم پير گودرز
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ي سو به حماسهي طول محور د،يجدي ها تيشخص ورود و ماجراها و حوادث گسترش با نجا،يا از
ي ها داستاني متعدد تعداد وي اصل داستان ك ياز حماسه نيا ساختار .ابدييم توسعه كيزودياپ ساختار
  :است شده ليتشكي ضمن
 بـه ي  نبـ ي  انگشتر مشهور داستان اقانةخّليي  گشا گره توسط كه رانيا به مانيسلي  لشكركش داستان -1
  ).»بدنه داستان« نخست گاه اوج و آغاز (رسديم اوج نقطة
 ورود با همراه وي اصل داستان با مرتبط داستان، نيآغاز عطف نقطة از پس كهي ضمني ها داستان -2
 نقش سام خاندان پهلوانان گريد و رستم ها آن همة در و رنديگيم شكل ديجد حوادث و ها تيشخص
 دونيپ نيع در منظر، هفت افسانة و ويد تيعفر داستان چون ها داستان نيا ازي بعض. كننديم فايا راي اصل

 داستان از تريقو ها آن در افسانه روح و دارند يمستقليي روا تيهو ،ياصل داستان با اقانهخّل و محكم
 .استي اصل

 لـشكر هفـت  حماسة كه استي  مضمون آني  اصل ةيدرونما كه شر و ريخ سپاه نبرد بزرگ حماسة -3
ـام  بـه  شر همة بر ريخ ةهميي  نهاي  روزيپ با و آمده وجود به) مانيسل حضور بدون البته (آني  مبنا بر  فرج
 ).1يي روا خط به ونديپ با بدنه؛ داستان دوم گاهاوج و ادامه (رسديم

ـتن  پيش از متأثر شان؛يخو گريد و اين و پدر با فرزند (شاوندانيخو ناشناختة مبارزةيي  الگو داستان -4  م

 بـه  ونديپ با بدنه؛ داستانيي  هان گاهاوج و هادام (زنديم رقم را داستانيي  نهايي  گشاگره كه) سهراب رستم و 
 ).2يي روا خط

   ساختار اپيزوديك داستان.1-2

پس از آن . كندرستم با همراهي سيمرغ حكيم، در محضر پيامبر، پاكديني ايرانيان را به سليمان اثبات مي          
 و نبردهاي   ،ودپرستي ايرانيان، زماني كه پس از نوح، كفر دنيا را فراگرفته ب           گشايد و از يزدان   سيمرغ زبان مي  

 ايـن  ؛داردمـي ن، پرده از راز بزرگي بـر  پس از پذيرش حجت ايشا    سليمان. گويديستان با كافران مي   يالن س 
ـان  (»ست مرد جوان   ا نريمان نژاد / ست آن پهلوان   ا هم از تخم سام    «قبا حقيقت كه زرين   و نبـي   ) 1772: هم

ـليمان . )نقطة عطف نخست داستان بدنه    (او را پرورش داده است      تنها   ـاغي و           س ـات ديـو ي ـپس از جناي  س
ـا          گويد و از رستم مي    تني موسوم به عفريت مي    رويينه دار را عهـده  او  خواهد كه راهي كوه قاف شده، رزم ب
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ـارت زريـن     . شود ـا در مـي  در ديگر سوي داستان، نبرد ادامه دارد و رهام، گيو و بهرام گودرز به اس . آينـد قب
ـام     (و فرامرز و پس از آن، جهانبخش        چندين نبرد سخت نيز ميان او        پسر فرامرز كه پس از پيروزي بـر قهق

دهـد و در نهايـت بـه زخـم خـوردن            ، رخ مي  )نماي از او برگشته است    ديو در مغرب و گرفتن جام گيتي      
ـاه خـدا            خاسته به شاه مي   خبر فتوحات اين گرد نو    . انجامدجهانبخش مي  رسد و او نگران، دسـت بـه درگ

ـليمان     هوشي، سروش بر وي ظاهر شده، به شاه مژده مي          از زاري بسيار، در بي      پس .دارد برمي دهد كه از س
ـاهي، بـه              گزندي به ايران نخواهد رسيد؛ بدان شرط كه او دل از تاج و تخت بـردارد و پـس از تـرك پادش

ـان            . اي از جهان را اختيار كند     راهنمايي سروش، گوشه   ـتان  شاعر در اين بخش، مضموني را كـه در پاي داس
كيخـسرو پـس از     . زنـد  وجود دارد، با ظرافت به پايان داستان خود پيوند مي          شاهنامهپادشاهي كيخسرو در    

ديو با اسيران ايراني كه از گودرزيانند،  در جبهة مقابل، افالك. دهدبيداري، اين گشايش را به ايرانيان نويد مي    
ـان آزادي و خلعـت              رسد و نبي پس از اقرار گيو دربارة       بوس نبي مي  به پاي  ـليمان، فرم  ايمان بـه نبـوت س

  . كندها را صادر مي پوشاندن آن
 كـشاند   ميكند، اما اين ديو جادو، پهلوانان ايران را به طلسم خواب            رستم سرانجام عفريت را گرفتار مي     
ـالي    آلود، سـرزمين  رستم بايد مسيري مه   . گريزدو زال را ربوده، به هفتمين قلّة قاف مي         ـايي خي و مـوانعي  ه

دهد و  شگفت را پشت سر بگذارد تا به عفريت برسد؛ همچون سه روز راندن در كوهي كه بوي خون مي                  
رسيدن به باغي از صندل و عاج كه جويي از گالب جاري بر ياقوت دارد و پديدار شدن قصري باشكوه و         

و به شكستن اين افسون موفـق       چه ا كند؛ اگر را گرفتار افسون خود مي    اي زيبا در برابرش كه رستم       زاده پري
خـورد كـه در هـر    هاي ضمني زيادي به خط اصلي داستان پيونـد مـي   در ادامه، حوادث و داستان   . شودمي

ـان ديگـري كـه از راه           : كند اپيزود، يكي از قهرمانان ايراني نقش اصلي را ايفا مي          فرامرز، جهانبخش و پهلوان
و رفت بر چرخ  اكز/ پور برزوي سهراب گومنم (  استبپسر برزو و نوة سهرا  كه    چون كريمان  ؛رسندمي

ـا    كران از رزم با الوند ديو از مغرب باز مي          كه با سپاهي بي    )]3) [2924: همان(گردنده غو    گـردد و او نيـز ب
 مثالً روايت مـشهور     -شدة كهن  ها نيز از اساطير و روايات شناخته       برخي از داستان  . شودقبا رويارو مي  زرين

ـان ايـن حماسـه دگرگـوني             شده   اخذ   -]4[نگشتري سليمان توسط جنّي     دزديدن ا  ـاق خالق و در ذهن خّل
در ايـن   ( توسط صـخرة ديـو       -نما و مهر كيخسرو    و همچنين جام جهان    -انگشتري سليمان . پذيرفته است 

د طلبـ اي از كيخسرو ياري مـي شود و آصف بن برخيا، وزير سليمان، در نامه ربوده مي ) متن با ضبط سخره   
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ـا،   جاست كه پس از توقف كارزار ايرانيان و زريـن         اهميت اين نكته در اين    ). نقطة عطف دوم داستان بدنه    ( قب
همة سپاه  . شود دفاع از دين ابراهيمي به پهلوانان ايراني واگذار مي          و در اين نقطة عطف، وظيفة مهم رسالت      

 به بهانـة پـذيرش      شاهنامهرجاسپ كه در    همچون ا : انگيزدخير متحد شده است و اين سپاه شر را نيز برمي          
در شاه عاد (آورد، خاقان چين نيز با همدستي سقالب، شاه روم دين زرتشت توسط گشتاسپ بر او هجوم    

ـا نهنـگ    (، نهنگ دژم )پسر افراسياب(، زادشم  )7-560: 1377،  لشكرهفت:  رك ،لشكر هفت قابل مقايـسه ب
ـياب     از پهلوانان فهراست   كه) 403 -405: همان: رك (،لشكرهفت نر در    )پتيارة =(برادر پتارايِ    شاه و افراس

دسـت   كاله، شـميالس يـك  ، فيروز زرين]5) [ به بعد19.: ق. ه1245جامع، نامة رستمبود و نهنگال ديو در  
ـتم يـك          ( ـا؛ رك      قابل مقايسه با شمكور بن شميالن يا رس  و  345 -346 و   281 : هفـت : دسـت در طوماره

ـادوان بـدكار و در    ) 436 -452 : هفـت هژبـر بـال در   : رك(و هزبر بـال     )  به بعد  56 :1 رستم و ديـوان و ج
، همة  ) با عاديان  نامهسامقابل مقايسه با نبرد سام در       (هاي پسين، چيپال شاه و كهيالن و مهراس عادي           بخش

ـاي پـسين حماسـه بيـشتر نبرد     بخـش . كنندآرايي ميسوية اهريمني نيز در مقابل جهان نيكي صف       ـاي  ه ه
  . گيردپهلوانان ايراني را با اين سپاه شر كه مجهز به افسون و جادوست، دربرمي

قباست، اما به ويژه پس از نبرد او با هزبر بال و ابـر آتشفـشان و در               ها زرين  بخشي از اين جنگ   قهرمان  
ـلي   بخشي از منظومه اش توسط خاقان چين، پهلوانان ديگر هر كدام درآتش فتادن او و گرفتاري    نقـش اص

ـاور را          موزاييك ي قطعات رنگين  همچونحوادث و ماجراهاي متنوع،     . كنندميرا ايفا    هاي ايـن حماسـة پهن
ـايي         كه دلباختة زرين  ) دختر خاقان چين  (دخت  ياري پري . دهندتشكيل مي  قبا شده، به زال و بيژن براي ره

ـان         به  ها   اران و ياري آن    از ظهور پهلواناني موسوم به نقابد       را ايقبا، فصل تازه  زرين ـا خاق ـان در نبـرد ب ايراني
 ياد  »نقابدار«پهلوان شاخصي كه از او نيز چون زرين قبا، نه با نام خاص بلكه با صفت                 . شود چين باعث مي  

ـتان    . زندهاي حماسه را رقم مي    اي از دليري  شود، بخش عمده  مي ـاخص ديگـر برخـي داس ـاي   پهلوان ش ه
ـا و درونمايـة        . است] 6) [تمور شيردل، پسر برزو    (دست  تمور يك  ،ضمني حماسه  بخش عظيمي از نبرده

ـين در    هايي از لشكركـشي    بخشتوان با  را مياصلي تقابل دو جبهه در اين حماسه      ـان چ ـياب و خاق افراس
ـلي هـر دو مواجهـ   - )329 -454:   هفت:رك (طومار جامع نقاالن در  »هفت لشكر «داستان    ة كه صحنة اص

ـامع                و برخي  -ري است  ـاي ج  ماجراهاي رويارويي افراسياب با پهلوانان خاندان رستم در يكي از طوماره
ـتم  :رك ( مطابقـت داد    موسوم شده اسـت،    نامهرستمتاريخ حماسي شفاهي ايران كه به اشتباه به           :2 نامـه    رس
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كـه  هاي روايات و طرفين نبردها چنان متفاوت اسـت           البته بسترهاي زماني و هويت شخصيت     ). 56 -106
از . ماند نه متني از حيث منبع مشترك يا حتي نزديـك     ك متن در دو بستر تاريخي دور از هم را مي          يپيشينة  

  . تري دارد سنخيت متني و زمينة روايي نزديكنامهسام و برزونامة جديد، شهريارنامهاين حيث متن با 
س و هزبـر بـال و باطـل    توان نبردهاي تمور با فـريال  پسين حماسه ميهاي از نبردهاي شاخص بخش  

 : هفـت قابل مقايسه با شيروي شيراوژن بخارايي در        (كردن جادوي سرما، نبرد جهانبخش با شيردم بخارايي         
ـا ابـر            قبا در برابر هفـت لـشكر، دالوري       آرايي زرين و قهرش چهارسر، صف   ) 54 ـاي نقابـدار در نبـرد ب ه

ـا نهنـگ دژم و بيـژن در جنـگ مغلوبـه را               آتشفشان، كريمان با انكوس جادو، گيو با كنداس ديو، ف          رامرز ب
حركت رستم و كريمان به مشرق زمين براي گرفتن انگشتري صخرة ديو آغاز اپيزودي است كـه                 . برشمرد

اهميت اين بخـش در هـدف       .  تعبير كرد  »نامهكريمان «توان از آن به    كريمان در آن، مي    با توجه به محوريت   
ـا   در اين بخش، تقابل آن. بسته است مان و ادامة رسالتش بدان باز     آن است كه بازگردانيدن حكومت سلي      ها ب

شاه، رسيدن به   رو جبا ) 403 -405 : هفتعلَم كه در خدمت افراسياب بود، در        فهراست زرين (فهرست  شاه
شكني افكن توسط اژدهاي شهر ماچين، اژدهاكشي كريمان و بت    درياي اخضر و غرفة دروازه، بلعيدن هزبر      

ـاركردن بهـرام پـسر ديگـر او و      بزرگوار، كشتن شيروي»الت«در بتخانه و گردن زدن  او    پسر جبار و گرفت
ـليمان   مسلمان كردنش و در نهايت شكست جبار و به بند كشيدن صخرة ديو و بازپس   گرفتن انگـشتري س

. ة مهم حماسه اسـت هاي اين فقر المقدس، بخشها به بيت كه ديو به دريا افكنده و بازگشت پيروزمندانة آن    
هاي پاياني حماسه در بخشي از      پوش، پهلوان ديگري كه در بهره     قبا، تمور، كريمان و ياقوت    عالوه بر زرين  

ـاني     هاي ضمني نقش اصلي را ايفا مي       داستان ـانگير؛ رك    (كند، گرشاسپ ث ) 569 و   555 : هفـت : پـسر جه
ـتان هفـت لـشكر        هاي او به   الوريبانو، مقدمة د  است؛ اسير كردن كيوان ديو و خالصي حورانه        ويژه در داس

  .است
ـتان لـوح                   صف ـين، داس آرايي و تازش هفت لشكر در برابر كيخسرو در ري، لشكركشي سليمان به چ

پوش با مهراس و كهيالن و مواجهة زال، زرين و گنج زره و اژدهاكشي زال در شهر طلسم، نبردهاي ياقوت  
ـاري سـروش            )پسر فرامرز (رستم، فرامرز و جهانبخش      ، هر تن با يك اهريمن و غلبة رستم بر عفريت به ي

ـاخص ايـن       .  است تكّة حماسي بزرگ  هاي ضمني و قطعاتي از اين چهل       ن جملگي از داستا   ـاي ش از نبرده
شجر است ران، شاه عرب و طلوعيحماسه، نبردهاي دختران رستم، بانوگشسب، بانوزرسپ و آذربانو با حم    
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قهرمانان تا رسيدن جنگ به درون شهر زابل ادامـه          تازند و مقاومت جانانة زن    ل مي كه در غياب رستم به زاب     
 همراه با كريمان در بزنگاه نبرد -كند بر مبناي خوابي كه اين حادثه را به او الهام مي-يابد؛ تا اين كه رستممي
  . آوردميشجر را كه از آذربانو زخم خورده است از پاي دررسد و طلوعمي

  گشايي داستان پيوند مضمون ضمني به خط اصلي و گره .1-3

 با تكرار الگـويي آن شـكل        شاهنامههاي پس از    هاي مهم حماسه، كه بسياري حماسه     كي از درونمايه  ي
ـان در    با اين تفاوت كـه حماسـه       ؛ به طور ناشناخته است    ابل فرزند با والد و نبرد خويشان      اند، تق گرفته خوان

 متناسب با خواست مخاطب كه از مرگ سهراب در آغـوش پـدر رنجـور بـوده                   شايد -غالب اين تكرارها  
كردند؛ غافل از اين كـه      ي بهنگام به فرجام نيك بدل مي      وي پايان داستان را با آشتي و صلح و نوشدار         -است

اين . محروم كردن داستان از پايان تراژيك، اين الگوي روايي را از خويشكاري اصلي خود تهي كرده است                
، در خط داستان اصلي لشكركشي سليمان و متعاقباً نبرد بزرگ خير و شر، به بخش دوم اين رونـد       مضمون
ـناخته )پايان خط اصلي(خورد و در آخرين صحنه، در حين روايت پيروزي بزرگ      پيوند مي   -، پهلوانان ناش

پوش كـه   و ياقوت (ان  در حقيقت وجود اين دو پهلو     ). گشاييگره(شوند   نيز شناخته مي   -قبا و نقابدار  زرين
ـناخته  «افتـة الگـوي   يبا اسامي وصفي و عام، شكل گـسترش       ) شودهويتش باز نمي    البتـه  . اسـت »نبـرد ناش

ها كه و نبردهاي ميان خودي) با تكرار الگوي نبرد رستم و سهراب  (نمودهاي تقابل ناشناختة پهلوانان ايراني      
ـانبخش در بخـش            نبرد زرين : شوند، در اين متن اندك نيست     عمدتاً به آشتي بدل مي     ـا فرامـرز و جه ـا ب قب

ـار       ،ابل ناشناختة نقابدار با جهانبخش    آغازين حماسه و تق    كـردن بيـژن و    نبرد گرشاسپ ثاني با بيژن و گرفت
    ـا   شودگري زال به آشتي بدل مي     انجيقبا كه با مي   ينبعد نبرد سختش با زر ـان      ، و ي ـان جه بخـش و    نبـرد مي

ـان         . دهدتم، جاي خود را به صلح مي      نقابدار كه به وساطت رس     نقابدار يك بار نيز رويارروي رستم و كريم
ـا زريـن  .شودكشد كه توسط زال و جهانبخش آزاد مي     گيرد و كريمان را به بند مي      قرار مي  ـا   كريمان نيز ب قب
  .شود ميرويارو

ـان     افـشاي ه  (گـشايي آن     و گره  »نبرد ناشناس با خويشان   «ني  مضمون ضم بنابراين اوج    ويـت دو قهرم
 توسـط  نبردهاي پاياني حماسه، سران دشمندر . پيونددمي )پيروزي نهايي خير  (دنه  به اوج داستان ب   ) اصلي

ران عرب يحم: شوندپهلوانان شاخص حماسه يكي پس از ديگري كشته شده يا براي آخرين بار گرفتار مي          
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ـانبخش،    به دست نقابدار،) تر نهنگ دژم و شميالس   و پيش (و مهراس عادي      زادشم توراني بـه دسـت جه
ـا،  در آخرين نبردهاي ميان خـودي     . شاه و جبار شاه توسط كريمان     قبا و فهرست  خاقان چين توسط زرين    ه

ـاه كيخـسرو    رستم پنجه در پنجة نقابدار و زرين قبا مي     افكند و هر دو را در كشتي بر زمين افكنده، بـه بارگ
آلـود حماسـه    هاي رمز  شود و نقاب از چهرة شخصيت     ها گشوده مي  در صحنة پاياني، آخرين گره    . آوردمي

ـاهر در     (»طور«قبا، شود كه زرين  ته، آشكار مي  كنار رف  ـا ق -هفـت طور تبردار؛ پسر جهانگير ملقب به قهـر ي

ـتم  نوهو  ، هردو پسران جهانگير     »سوزجهان«و نقابدار،   ]) 7[ 439-569 : هفت :؛ رك لشكر . هـستند  هاي رس
ـان        مي فرمان دار زدن هزبر و شميالس       بهشاه نيز   . شودمؤانست و الفت بدل مي    تقابل به    ـاه خاق دهـد و گن

 .    گردد بخشد و خرمي و آرامش به جهان باز مي كاله را مي يپال، حميران و زرينچين، سقالب رومي، چ

 شاهنامة اسديي شناسنسخه وي شناسمتن -2

  . استاز متن اين حماسه، سه نسخه شناسايي شده
ف /1609 ة و با شـمار  شاهنامة اسدياي كه در كتابخانة ملي جمهوري اسالمي ايران با عنوان      نسخه -1

ـان بـوده   و محل كتاب. ق. ه1271كاتب اين نسخه محمدباقر قزويني، تاريخ كتابت    . ثبت شده است   ت الهيج
ـار هـزار         الرحمه مشتم اهللا، هذا كتاب شاهنامه حكيم اسدي عليه      بسم«: آغاز نسخه . است ل بر بيـست و چه
كـه  / كه چون شاه كيخسرو كامياب    / ز كردار گيتي كه بر سر گذشت      / چنين گفت گويندة سرگذشت   . بيت

» فرستاد هر يك سوي مـرز خـويش  / ببخشيدشان شاه آزاده كيش«:  پايان آنو» برگشت از جنگ افراسياب  
امه، شاهنامة اسدي و سراينده، در همة نوع خط نستعليق و نام حماسه آشكارا در عنوان آغازين و انج       . است

ـاه يـزدان         در مناجات كر  «(ياني متن كه اسم شاعر آمده است        موارد و تنها عنوان م     دن حكيم اسدي بـه درگ
  ]. 8[آمده است ) بدون هيچ برنام خاصي(، اسدي )»پاك
 اسدي  و سليمان رستم   يا   نامه نريمان اي كه در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي ايران با عنوان          نسخه -2

. كاتب ناشناس و تاريخ كتابت سدة سيزدهم تخمين زده شـده اسـت            .  ثبت شده است   7/1039 ةو با شمار  
بدان پوزش خـود  / پاي و پوزش نمودبر است خجوان «: شودآغاز نسخه افتاده است و با اين بيت آغاز مي  

ـا  . نجامه نداردنسخه عنوان و ا.  پايان آن نيز مشابه نسخة پيشين استو» فروزش نمود  مالكان پيشين كتاب ب
ـا     بارزترين اين عناوين كه با دست     : اندهاي متفاوت، عناويني بر روي كتاب ضبط كرده        قلم ـاوت ب خطي متف
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ـارة علـت ناميـدن ايـن        .  اسـت  »نامهنريمان«در صفحة نخست نوشته شده،      )  مالك آخرين(دكتر مفتاح    درب
ـام      :  فرض محتمل است    توسط مالكان اثر دو    نامهنريمانحماسه به    ـباهت ن ـان و    يا با توجه به ش ـاي كريم ه

ـا  نريمان و اهميت كريمان به عنوان يكي از محوري        ترين قهرمانان اثر، مشتبه شدن دو نام رخ داده است و ي
ـاي شـفاهي  ، در حماسه»نريمان ثاني«جه به وجود شخصيت مهمي موسوم به    با تو  هفـت   از جملـه در  -ه
 ش متن را نريمان ثاني دانسته     پو نقاب هاي  شايد دارندة نسخه يكي از شخصيت      -)553-569: 1377 (لشكر

  ]. 9[ متن را چنين ناميده است و
ـا   اسـدي  زرين قباي هفت لشكر مجلس شوراي اسالمي ايران با عنوان  ةاي كه در كتابخان    نسخه -3 و ب

 گروسي و تاريخ كتابت لسلطاناثقةكاتب اين نسخه ابوالفضل بن ميرزا علي .  ثبت شده است   13581 ةشمار

كردار گيتي كـه     ز/  سرگذشت ةشنيدم كه گويند  «: آغاز نسخه چنين است   .  بوده است  .ق. ه 1325 محرم   28
 ابيات انجام اين نسخه نيز      .»مرخص شد از جنگ افراسياب    / كه چون شاه كيخسرو كامياب    / گذشت بر سر 

  ]. 10[شود دامه بدان پرداخته مي دو بيت افزوده دارد كه در ايبعد از همان ابيات پايان
ـا آن       نسخة سوم، با آن كه حدود نيم قرن، نسبت به دو نسخة ديگر متأخر است، ويژگي                هايي دارد كه ب

زريـن  «صفحة آغازين كتاب با عنـوان       . اي يكپارچه و يكدست نيست    اين نسخه، نسخه  : دو متفاوت است  
كاتـب،  : يك نكته در اين عنوان هست     . شودغاز مي  آ »قباي هفت لشكر من شاهنامه من كالم حكيم اسدي        

ـا، او    .دانـد و سرودة اسدي مي)  فردوسي و يا در امتداد آن      شاهنامة (شاهنامهكتاب را بخشي از       بـر ايـن مبن
ـاهنامه  اراده كرده و اين متن را ادامـة          »شاهنامه« فردوسي را از واژة      شاهنامةمفهومي فراتر از متن       دانـسته   ش

ـاز          نه از ادامة اي    دوم بيت دارد، اما صفحة      32در دو ستون،    صفحة اول   . است ن ابيات بلكه از بيت سـوم آغ
صـفحة  .  دارديكاغذ صفحة دوم قدمت بيـشتر    . دهد  را نشان مي   33 نيز بيت    1ين صفحة   ركابة پاي . شود مي

ـيش ا   فحه بيت مشترك دو ص    30اول با قلم فلزي و صفحة دوم با قلم ني نوشته شده، ضمناً در                ـاه   ، ب ز پنج
 و چند مورد جابجايي ابيات 1 فحة دو بيت الحاقي نسبت به ص2 فحةمورد اختالف موجود است، حتي ص  

ـاب شـده          ها نشان مي   اين تفاوت . دارد در بقيـة صـفحات   . انـد دهد كه دو صفحه از دو نسخة متفاوت انتخ
ـابراين   .خورد  شم مي به چ آرايي و دستخط بيش از يك كاتب        نسخه نيز چندين نوع كاغذ، خط و صفحه         بن

ا همراه  ديدة اين متن ر     يك نسخه، صفحاتي از نسخ كهن و احتماالً آسيب          از كاتب اصلي با استفاده از بيش     
ها و  ابيات فراواني كه در البالي ستون.  در نهايت نيز بين نسخ مقابله كرده است وبا كتابت خود تلفيق كرده
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 كاتب، بر خالف دو نسخة ديگر، عـالوه بـر كتابـت و               كه دهداند نشان مي  در حواشي صفحات ثبت شده    
بدين جهـت، ايـن     .  كرده است  »تصحيح« مقابله و    اش را با چند نسخة ديگر     مقابلة رونويس با اصل، نسخه    

شـود كـه بتـوان آن را         با وجود تأخر و وجود ابيات الحاقي و تحريفات بيشتر كه مانع از ايـن مـي                 -نسخه
توانـد   بر مبناي انگيزة كاتب و به علت حفظ نوعي نگاه انتقادي كهن، مي             -داساس يك تصحيح انتقادي كر    

.  نونويس قابل توجهي از كاتب موجود است       ة نسخ ،در صفحة آخر  . در شناخت متن بسيار مفيد واقع شود      
 در ايامي كه در زنجان از خوف مؤاخذة مردم بـه            1333حجه  كاتب اين نسخه، در روز چهارشنبه سلخ ذي       

مشغوليت خـود   ] در ايام تحصنم  [«: كند كه راالسالم حاجي ميرزامهدي پناهنده شده بود، اظهار مي       خانة ظهي 
هاي متعدد كه كساني  كنم و از صور قديمه و خط باستاني و يادگاريرا با اين كتاب سراسر دروغ فراهم مي     

ـين اسـت كـسي هـم در          ...اند، ديدة عبرت گرفته   اند، نوشته  كه به مرور تاريخ به اين كتاب صاحب شده          يق
 او در اين سطور، هم به علم خود به          .)213ص   (»...موقعي به خط تباه من به ديدة عبرت خواهد نگريست         

ـان دارد او    .كندمالكان و كاتبان آن اقرار مي     جنبة غيرواقعي كتاب و هم تأمل خود در تقريرات           ـابراين امك  بن
ها را در تحرير خويش حفظ كرده باشد كه در دو       ي از آن  در مقابلة نسخ به اطالعاتي دسترسي يافته و بخش        

ـات، دو بيـت آخـر                . ها يافت نشود   نسخة متقدم نشاني از آن     يكي از تأمل برانگيزتـرين بخـش ايـن اطالع
  :استاي از ابيات قبلي و در حقيقت بخشي از حماسه فاصله هيچ منظومه است كه بي

  ا بر محمد عليه السالمهزاران درود و هزاران سالم           ز م
   و ناز          به روز جواني به عمر دراز        نوشتم كتابي به صد عزّ

  )212ص (
ـابتش را در مطابقـت              با توجه به اين    كه كاتب در ادامه، انجامة مفصلي دارد و روز و ماه و سال اتمام كت

 بيت الحاقي معروفي است  ها  ين آن نخست كه   -سال قمري با شمسي و ميالدي تحرير كرده است، اين ابيات          
ـاره بـه صـرف      .  نه زبان حال كاتب كه زبان حال سراينده است         -كه به غالب متون حماسي افزوده شده       اش

ـان دارد ايـن دو بيـت          . نه با فرايند چند ماهة كتابت كه با سرودن بايد مرتبط باشـد             عمر دراز نيز   ـال امك ح
ـاي حماسـه پيونـد خـورده باشـد         ها پس از سرايش اصل اث      توسط شاعر، حتي سال    در ايـن  (رش، بـه انته

تر، امكان دارد    قوي و يا با ظنّ   ) اندتوان گفت به همين دليل اين دو بيت در همة نسخ راه نيافته            صورت، مي 
  اما اين انگيزه چه تواند بود؟. اي خاص اين ابيات را به متن افزوده باشدكسي غير از شاعر، با انگيزه
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ذيـل مـصراع خـط    ). همان (»بروز جواني بعمر دراز«:  دوم بيت آخر چنين استشكل نگارش مصراع  
اي معـروف   الخط متون كهـن، نـشانه      اي، در رسم  خط كشيدن ذيل بيت، مصراع يا كلمه      . كشيده شده است  

ـات  كه از سدة هفتم بـه بعـد در           ها تاريخماده. بوده است  »تاريخماده«كردن  براي برجسته   رواج  فارسـي  ادبي
ـيح و    از اوايل اين قرن بـه تـدريج ت  ، اماتا حدود اوايل قرن هشتم ساده بودند  يافتند،   يبيشتر عـريض و تلم

تاريخ در زبان فارسي از اواخر قـرن نهـم          ساختن ماده . ها به كار رفت    و بعدها تعميه در بيان آن        ايهام و ابهام  
تاريخ به كار رفته در اين متن ساده و قديمي است؛ ضـمن             ماده). 9: 1356درخشان،  (رسد  به اوج خود مي   

تاريخ ديگر معمول نيست، بنابراين امكان قدمت لق مادهاي متعلق است كه خ    كه نسخه جديد و به دوره      اين
ـا  . هاي مبناي كار كاتب بيشتر محتمل است تا خلق آن توسط خـود او           و اصالت آن و وجود آن در نسخه        ب

ـا نيـز معمـوالً هجـري         شاخص زماني ماده تاريخ   . شودمشخص مي  809تاريخ، عدد   رمزگشايي اين ماده   ه
ـا      . قمري بوده است   ـاريخ كتابـت، تنه ـا ت با توجه به صراحت تاريخ كتابت انجامه و عدم ارتباط اين عـدد ب

ـاريخ     يا  تاريخ  تاريخ باقيمانده تاريخ تأليف است؛ حال اين ماده        ـا ت ـته و ي در يكي از نسخ كتاب وجـود داش
ـا توجـه بـه        . تاريخ تبديل كرده است   ا به ماده  ن ر آ كاتب    و ف كتاب در منبع ديگري موجود بوده      تألي البتـه ب

تـر  پاياني كاتب، حـدس اول قـوي      ها و يادداشت    تاريخ در زمان احتمالي سرايش و انگيزه      رواج بيشتر ماده  
تاريخ را از يكي از نسخ استحصال كـرده، در تحريـر            كاتب با استقصاي خود در نسخ، اين ماده        ؛ يعني است

   .خود بازتاب داده است
ـيم اسـدي طوسـي،        ينزر«، ذكر پاياني آن است كه كتاب را          سوم ةنكتة ديگر در انجامة نسخ     قباي حك

ـاعر منظومـه از       نامد؛ در بين سه نسخه، اين تنها موردي است كه بـر           مي] 11 [»استاد فردوسي  اي ناميـدن ش
ـان عـ             .  استفاده شده است   »طوسي«برنام   صر اسـدي طوسـي،     با توجه به زبان متأخر اين متن نسبت بـه زب

تواند از مشتبه شدن نام يك سرايندة ناشناس با شاعري          انتساب متن به اسدي طوسي قطعاً غلط است و مي         
ـا           . معروف ناشي شده باشد    ـامي سـراينده رخ داده و ي ـناخته بـودن و گمن اين انتساب غلط يا به علـت ناش
مـشابه  (سرا انجاميـده اسـت      ط نام دو حماسه   نامي به اختال   اين هم   و  داشته »اسدي«سرايندة متن واقعاً كنية     

هاي اخيـر رخ داده      و عطايي رازي، شاعر دورة غزنوي، در دوره        برزونامهاختالطي كه ميان عطايي سرايندة      
 - به جز انجامـة نونـويس نـسخة سـوم          -كه در سه نسخه، نام اسدي در همة موارد         با توجه به اين   ). است

كه تنها نامي كه در سه نـسخه         بنابراين با توجه به اين    . شودويت مي بدون برنام طوسي آمده، حدس دوم تق      
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شاهنامة اسـدي    است، براي حفظ وفاداري به نسخ متن، در معرفي اين حماسه نام              »اسدي«مشترك آمده،   

ـاهنامه «ساختار داستاني اپيزوديك اثر نيز به نـوع         . رسدبيشتر قابل اعتماد به نظر مي     ) بدون برنام طوسي  (  »ش
 معموالً از آغاز زندگي تا پيروزي غايي يا   -ها كه حول داستان زندگي يك قهرمان      نامهتر است تا پهلوان   هشبي

ـار    در مورد مذهب سرايندة اين متن نيز بنا به اشارات پراكنده . اند شكل گرفته  -مرگ اي كـه در گوشـه و كن
 البته در برخـي  .]12 [ن استجاري كرده است، تشيع وي روش     ها   متن از زبان خود و گاه برخي شخصيت       

ـتم قرائتـي از آفـرينش را        و   در گفت  موارد، مثالً  گوي رستم و سليمان دربارة علت هستي، شاعر از زبان رس
   ). 995 -1036(اي دارد دهد كه صبغة عرفاني و اشراقي برجستهارائه مي
تر دو نسخة قديم  . تند يكديگر نيس  »رونوشت« كدام دهد كه هيچ  ها نشان مي  بررسي تبارشناختي نسخه   

ـاي فعلـي    نويسي تك ؛ پيوسته »ك« به صورت    »گ«ضبط  : الخطي نزديك به هم دارند    هاي رسم  ويژگي واژه
ـار   (ها   هاي اسمي و تركيب   و برخي گروه  ...) بلشكر، بپاسخ  (»به« ةو حرف اضاف  ) هميرفت( = بيكـدم، دلفك

، »چـه « بـه صـورت   »چو«؛ ضبط )ه بينم، به بستب(ساز امي التز»بِ« براي »به«؛ استفاده از ساخت     )افگاردل
 بـه صـورت   »اي«؛ ضبط ...)بست] و[فرود آمد (عدم ضبط بسياري از حروف عطف به ويژه ميان دو فعل       

ـين، فرخنـده     (هاي فارسي ؛ استفاده از همزه در واژه     )اينعره= نعرة(ياي كوتاه    ـاالخره   و) روئـي روئين، آئ  ب
هاي فوق در آن به شـكل   الخط جديدتري دارد و بسياري از ويژگي   منسخة سوم، رس  . برخي اغالط اماليي  

  . استخر دگرگون شدهأتم
ـال هـم               ـات در آن، و احتم ـات و تحريف ارز بـودن  با توجه به تأخّر نسخة سوم و وجود حـداكثر الحاق

 نقد وشدر ر. پرداختگذاري نسخ  ارزشبهتوان مي 1»نقد متني« روشهاي اول و دوم، با استفاده از   نسخه
ل يـ ه و تحليتجزجستجوي قرائت صحيح از متن در دو مرحلة    هاي نسخ، و     ، تعيين عيار اصالت ضبط    متني
عيار اصالت بر مبناي عيار ايـن   انتخاب .انجامد مي ها  تشخيص اصالت ضبط    به 3ويرايش انتقادي  و   2يانتقاد

هاي نسخ و تفسير     د مرتبط با سنت   مدارك و شواه   بدين ترتيب كه ابتدا بر مبناي        ؛سلسله مراتبي دارد  روش  
ـاي   انتخاب بـر     هنگاميدر نتيجه   . شود معيارهاي دروني متن عمل مي     بر مبناي ها و بعد     نتايج مقايسة آن   مبن

                                                 
1. Textual Criticism 

2. recension 

3. critical editing 
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ـتن بـسنده نباشـد        اصالتهاي نسخ براي رسيدن به       ولويت كه ا  گيرد  صورت مي الگوهاي متني    در ]. 13[ م
ود، كمتـرين مـوارد     شـ  تصحيف در هر سه نـسخه يافـت مـي          چه موارد مقايسة انتقادي نسخ اين متن، اگر     

 ف/1609و بعد به ترتيب در     (7/1039هاي كهن يا دشوار و اصالح نشده در نسخة           بطضتحريف و بيشتر    
  .شودديده مي) 13581و 

 شاهنامة اسدي يادب وي زباني هاويژگي -3

ـاني و ادبـي ا       متن است، ويژگي  گزارش سبكي   در اين بخش، كه      در سـه اليـة   را يـن حماسـه    هاي زب
يـك بخـش    : شـوند در اين بخش دو دسته از شواهد نقـل مـي          . كنيم  ميواژگاني، نحوي و بالغي بررسي      

ـاربرد    ؛ص سبكي دارندمواردي كه در مقايسه با ديگر متون حماسي، در متن تشخ       ـا شـكل ك  يعني بسامد ي
هايي كه حتي اگـر در   يگر، ويژگيها نسبت به نوع و زمان احتمالي سرايش اثر شاخص است و بخش د          آن

ـاني                     متن تشخص سبكي نداشته و با ديگر متون متجانس همگن باشند، كيفيتي دارند كه در تعيين بـستر زم
  ).نماي متننما و تازههاي عربي، پركاربرد يا كهنهمثل واژه(سرايش اثر مفيد واقع خواهند شد 

  ي واژگان سطح -3-1

ـان        .  حجم فراخ خود، دايرة واژگاني متوسطي دارد       توجه به  ، با شاهنامة اسدي متن   متن با توجـه بـه زم
برخي واژگان را از زبان ادبي معيار روزگار خود اخذ كرده و با توجه بـه                ) 9 و 8سدة  (احتمالي سرايش آن    
هايي نيز كه ويژة زبان حماسـي اسـت،         واژهاز   فردوسي،   شاهنامةسرايي و تحت تأثير     زبان رايج در حماسه   

، )چنگيـزي  شهنـشاهنامة مثالً احمد تبريزي در     (كه چون برخي متون حماسي        استفاده كرده و بي آن     بسيار
اي خـود   هـ  نويسي داشته باشد، كوشيده زباني حماسي را به تبع سرمـشق          گرايي افراطي و سره   قصد باستان 
  :به قرار زير استواژگاني قابل توجه در متن ات برخي مختص. تكرار كند

ـاخت       هاييهاي كهن حماسي و يا واژه     هاي متن، واژه  اي از واژه  مده بخش ع  -3-1-1 ـا س اند كه معنا ي
هايي چون بـشكفيدن، َغـو، عـرين، هنـگ، آژده،           اند؛ واژه  حفظ كرده  شاهنامهكهن خود را به تقليد از نظم        

هاي كهن واژه. نهاي كهن چون اَبر، برو، يك و سُخ و برخي ساخت ) به معني ايراني  (غرنگ، پيغاره و آزاد     
اي از  بخـش عمـده   ). چون كوشكوي و كاهندلوس   (شود   ر فردوسي در متن به ندرت يافت مي       خارج از اث  
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چون پهلو، پهلوي، نيو، گـو، گـرد، سـمند، يـل            ( كه بار حماسي شاخص دارند       شاهنامههاي پر بسامد    واژه
  . ها پركاربرد هستند، در اين متن نيز چون غالب حماسه....)و

ـاً     ها و مصطلحات دربار و سپاه و ابزارهاي رزم         ها، اسامي سالح   پربسامدترين واژه  -3-1-2 اند كـه غالب
، )ميلـه ( چـون ميـل      ؛شوند يافت نمي  شاهنامه كه در نسخ كهن      اند  هايي ه و به ندرت واژ    شاهنامهمشترك با   

  .حسام و علَم
ـاي        )چون ايلچي و طمطراق    ( است هاي تركي در متن معدود     ه واژ -3-1-3 ـناخت جغرافي  و اين به ش

  .كنداحتمالي مؤلف كمك مي
اشتراك دارند، اما با توجه به تأخر متن،        شاهنامه  هاي عربي    هاي عربي متن، با واژه     ه  برخي واژ   -3-1-4

، تلبيس،  )كوه(هايي چون ساقي، قاف     ، در اين متن باالست؛ واژه     شاهنامهسابقه در   هاي عربي بي   هبسامد واژ 
، مصاف، تجلّي، ظهور، ضرب، مات، شجار، مدي، دعا، ليل ظَلَم، ورقه، اجـل، حّقـه، مغـرب،     شماخ، فتّوح 

ـاي عربـي    با اين وجود پراكنـدگي واژه       ....ابتر و العزم و   سالم، ابا، عفريت، احوال، قلّه، عدل، توأمان، اولو        ه
هايي كه عقايـد دينـي    ش در حدي نيست كه زبان كهنة حماسي آسيب ببيند، اما در بخ     نسبت به حجم متن   

ـا تـضعيف     يابد و لحن حماسـي را در ايـن بخـش          شود، اين ميزان افزايش قابل توجهي مي      توصيف مي  ه
ـار     وسط به طور مت   هاي عربي آن  دوسي، كه تعداد واژه    فر شاهنامةدر مجموع، به نسبت     . كند مي  كمتر از چه

هاي متفاوت ايـن منظومـه،       دفي از بخش  يا پنج درصد است، بر مبناي بررسي كمي چند جامعة آماري تصا           
ـاي دينـي كـه        بخـش   در مگر(هاي عربي اين متن حداكثر يك يا دو درصد بيشتر از آن است              تعداد واژه  ه

ـا        (هاي عربي   بسامد پايين واژه  ). رسددرصد مي  10-11 به ها   آن بسامد نسبت به متون غير حماسي معاصر ب
  . دورة صفوي استهاي متون حماسي قبل از از ويژگي) يك حماسه

ـليح و   (رونـد  هاي عربي فقط به صورت ممال به كار مي      ه، برخي واژ  شاهنامه به تبع    -3-1-5 چـون س
  . چون كاربرد اسليحه به جاي اسلحه؛شوداي نيز در متن يافت ميفزودههاي ا ، اما ممال)ركيب
اي است  خاص ناشناختههاي اين متن در سطح واژگاني، ورود اسامي يكي ديگر از شاخصه-3-1-6     

به متن هيوالهايي چون غول، نسناس و عفريت از فرهنگ عاميانه كه به عنوان اسامي ديوان، پريان، اجنّه و 
هايي چون كالن پري، افالك ديو، الماس، قهقهه، قهقام، نعاج جادو، ديو زوش، قاروس،  نام. راه يافته است

 در متون حماسي مكتوب كمتر يافت ان و مهراس كه غالباًتجانون، غواس، هرَاس، كياشير، زوار،  رجم
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، اين بخش )شودمگر تعداد معدودي چون مهراس كه البته با ساخت منهراس در متون يافت مي(شوند  مي
 نسبت به ها كنند و بسامد باالي آناز سطح واژگاني متن از تعلق آن به منابع شفاهي و مردمي حكايت مي

   .الية واژگاني متن تشخص سبكي داده استديگر متون حماسي، به 
هايي كه در تاريخ زبان فارسي متأخر هستند و در متون قبـل از قـرن هـشتم و نهـم                      وجود واژه  -3-1-7

ـال سـرايش     اند و به روشن شدن      هايي كه با ساخت متأخر به كار رفته       شوند، يا واژه  كمتر يافت مي   تاريخ احتم
ـپيد   (هايي از يك واژه چون چكاوك، زنبيل، ليف خرما، سفيد            تها يا ساخ  واژه. كنند كمك مي  اثر ، )به جاي س

ـاربرد دارنـد و واژ            ) جاي پيروز به(الشه، خاله، صندلي، فيروز      ـايي چـون     هو نوچه كه در متون متقدم كمتر ك ه
اند در  سيدهن ر رسد از زبان عاميانه به مت     كه به نظر مي   ...  پيشََكي و گنجشك و افعالي چون تنديدن، موياندن و        

ـاي  هاي تازهدهد كه واژه البته بررسي دقيق نسبت همزماني سطح واژگاني متن نشان مي  . ندمتن بسيار معدود   نم
ـبك                ـتن را در سـطح           متن، جملگي تا قرن هشتم در متون نظم و نثر فارسي سابقه دارند و س ـان م ـنجي، زم س

 .كندا يازدهم تعيين نميتر از قرن هشتم تا نهم و جديدتر از قرن دهم تواژگاني پيش

  ح نحوي  سط-2 -3

ـان          شاهنامة اسدي متن   ـاهنامة ، با توجه به تالش آگاهانة نويسنده براي سـرايش متنـي بـزرگ بـه س  ش
ـنش                     ـبكي خاصـي در چي فردوسي و تالش متعادل وي براي خلق يك زبان حماسي استوار، تـشخص س

ـبك ايـن اثـر مـي           از جمله موارد قابل توجه      . دهد  را نشان نمي  اجزاي جمله    تـوان بـه     در محور نحـوي س
  : زير اشاره كردهاي ويژگي
ـتفاده از وابـسته         هاي هسته در گـروه     در ميان وابسته   -3-2-1 ـاي اسـمي، اس ـيش از       ه ـاي وصـفي ب ه
تواند به ژانر حماسي متن كه رويكرد بياني آن بيشتر به وصف گـرايش               هاي اضافي است كه اين مي      وابسته

ـا            شاهنامةهاي   ه از ويژگي  ي ك هاي وضع وابستهقلب  . دارد، بازگردد   فردوسي است، در اين متن نيـز البتـه ب
  .نسبت كمتر وجود دارد

ها بيشتر از متون حماسـي       نماهاي عطف و پيوند، به ويژه در آغاز ابيات و مصراع           بسامد نقش  -3-2-2
آنان در اتصال اجزاي نقل و      خوانان شفاهي و شيوة     تواند از نحو عاميانة حماسه     مرجع است كه تا حدي مي     

  .سبك سرايش شاعر نيز متأثر شده باشد
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به قصد اغراق مورد نياز بـراي حماسـه، در          .) ..سر و بههمه، پاك، سر  ( تماميت    بسامد قيدهاي  -3-2-3
  .متن قابل توجه است

ـيف اعمـ         كردن كنش بر كنش    تقدم افعال در ابيات، با انگيزة برجسته       -3-2-4 ال گر، بـه ويـژه در توص
  .پهلوانان نسبتاً باال است

ـاعر   -رود كه با نوع حماسي بيشتر با ساخت گذشتة ساده به كار مي      زمان افعال  -3-2-5  كـه در آن، ش
 ارتباط دارد و به علت وجه نمايشي شعر حماسـي كـه             -يافتة پهلوانان در گذشته است    سرايندة اعمال پايان  

  .روند با زمان بعيد به كار نميل گذشته غالباًكند، افعاتاريخ ميتر از بافت روايت را ملموس
ـيف دشـمنان و موجـودات      .  افعال معلوم در متن غلبه دارد      -3-2-6  از افعال مجهـول بيـشتر در توص

  )341(به كوه سرانديب و هر انجمن /  بسي ديو شد كشته بردست من:  شوداهريمني استفاده مي
ـات اسـت     ترين ويژگـي هاي اسمي، از شاخص    در ميان انواع گروه    3-2-7 ـتن، تركيب ـاي م ـتن  در . ه م

هاي ادبي اين نـوع راه       فردوسي به سنت  شاهنامة  بسياري از تركيبات رايج در حماسه كه از         ،  شاهنامة اسدي 
 چـه  خالقيت شاعر باشد و       از  كه چه ملهم   خورد  به چشم مي  اند، و همچنين تركيبات بديع و متفاوتي        يافته

دهد؛ تركيباتي ها بخشي از هويت سبكي متن را تشكيل مي  باال و بافت خاص آن متأثر از ديگر منابع، بسامد    
تفته، شيرآوري،  جبين، دل برپرست، چين سال، شيطان هوش، دير پژوه، پاك بازي، جنگي ديد، جنگ چون پاك 

خجـل كـه بخـش      خودكباب، و از  آهنين، دل ناك، تن خوي، شعله خوي، فرهنگ جفت، جنگ آبدار، ديو زهر
، »سـر بـه سـر «هاي اسمي مكرر چون  در ميان گروه. ها فشردة يك جملة وصفي كامل هستند  اي از آن  مدهع
 و »ريـز ريـزه «، »تنگتنگ«كاربردتر چون  هاي كم   كه در متن اندك نيستند، ساخت      »رويبهرو«  و ،»خيرخير«
  . شود نيز ديده مي»درنگادرنگ«

  يبالغ سطح -3-3

كنايه در .  در ميان تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، به تشبيه بيشتر گرايش دارد از لحاظ بياني، متن-3-3-1
تر  فردوسي، به طرز قابل توجهي پايين      شاهنامةمجاز و استعاره، نسبت به      . شودمتن در حد معمول ديده مي     
ـتعاره      .  خيالي و تشبيهات مركب باالتر اسـت       -و تصويرسازي با امور وهمي     ـاعري اس ا گـر فردوسـي را ش

تـري  استعاره را گونة خالقانه   . گراست؛ از اين حيث، سرايندة اين متن تشبيه       )144: 1370شميسا،(اند  دانسته
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ـناس           و اين تفاوت، طبيعتاً از خّل      دانند  مياز بيان ادبي     اق بودن شاعري چون فردوسي در مقابل سرايندة ناش
 . كنداين متن حكايت مي

 تعـدد  با حماسه، بزرگ قهرمانان به داستاني  ها تيشخصي  لميحت تشبيه ،يحماسي  هاتشبيه در -3-3-2
 به مانينر كريپ به/ يپهلو فرّه او از انينما/ يقو بازو به و بلند باال به«: شوديم ديده رايبس جمع تشبيه و بهمشبه
 نبـودش  رستم چوي  گرد به/ زال چو سر بر و فرامرز چهره به/ كامفرخنده گرشاسب چو بازو به/ سام چو باال

 مركبي  هاتشبيه وجود). 272 -275 (»يرخمانيكر ،ييروبخشجهان/ يفرخ گو اثرط و كورنگ چو/ همال
  ).297 (»آورم كمند دري سركش سر/ آورم بند به كسر يدست همه«: است توجه قابل متن در نيزي تمثيل
 كـه  اسـت  سمحـسو  به محسوس تشبيهات شامل بيشتر متن تصاوير ،يسازتصوير لحاظ از -3-3-3
 دسـت  كس است نبسته«: اندگرفته شكل اغراق افادة با و مشبه تعظيم انگيزة با ،شاهنامه تصاوير تأثير تحت
-445 (»آب همچو او ميب از كوه شده/ آفتاب او ريشمش ز بلرزد/ نيبر چرخ دينتاب روزش به/ نيك به رستم
 پهـن  بـدان  آمـد  لـشكر ي  كـ ي« ؛)788 (»يپ ز آبش مانند گشته روان/ ير چو زابلستان لشكر همه« ؛)444
   .)1135 (»گذشت آهني ايدر كهي گفت تو/ دشت
ـ  يا زرد، ياقوت به جوشن تشبيه مثل تصاوير، گونه اين دري  آورنو ـام  جـسم  آوردنرب  و كيـوان  بـه  خ
ي تازگ متن تصاوير ازي  اندك بخش به ،يحماس تصاوير در پردازش  كتاب شيرازة ابزارهايي چون  از استفاده

ـ ك بـه / نام كردند ويگ ژنيب مرا« ؛)127 (»شد رازهيش نهيك دفتر دگر/ شد تازه دگر رزم ناگاه كه«: دهديم  واني
   .)1058 (»شد شيرازه عمر، دفتر سر، ز/ شد تازه او جان خدا حمد ز« ؛)421 (»خام جسم سر برآرم
ـا  تقريباً راي  خراسان سبكي  حماس مفصل تصاوير هاي ويژگي متن -3-3-4  آن بـه  نزديـك  رعناصـ  ب
ـاال  آهنگضرب با كهي  تصاوير است؛ كرده تكراري  سازتصوير در سبك،  و محـسوس ي  اجـزا  تعـدد  و ب
ـايي  روايـت  زمينـة  كه هايي بخش در اما كند؛يم فراهم »توصيف«ي  برا را زمينه بهترين ها، ن آي  رنگارنگ  غن

 شـعر  لطافـت  و تغـزل  بـه  ، است امهشاهن غنايي تصاوير تلون تأثير تحت همچنان اگرچه تصاوير شود،يم
 از كـه   نيـز  يانتزاع و معقول امور بهي  بخش جان و معقول به محسوس تشبيه گاه  و شوديم ترنزديكي  عراق

ـا بـه مـشبه ي  وارگانسان و تشخيص. شوديم يافت متن در است،ي  عراق سبك تصاوير عناصر  معقـول ي  ه
/ دل آشـفته  مهيسراس تهمتن«: نيستي  ته زيبايي از هگا كه است توجه قابل متن در...) و غم و بخت چون(
ـا  آن ضرباهنگ گاه ها اطناب كهي  حماسي  فضاها نسبت به متن). 2706 (»ازخودخجل گردونِ كردارِ ز  را ه
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 مجمـوع،  در. است كرده عمل ترموفق غناييي  ها بخش در وي  اافسانه و آلودمهي  فضا در انداخته، نفس از
ـا  ي نـوآور  كمبود و حماسه ويژةي  هنر اغراقي  القا در نمت تصاوير ضعف ترينمهم  ؛اسـت ي  حماسـ ي  ه

  : است بوده موفقي حد تا همي حماسي ها اغراق در گاه شاعر، اگرچه
 ريشمـش  بـه  ناگه كه/ ميب ز مرده كوه در ديبلرز/ يجا ز برآمد و غبار شد نيزم/ يناكرّه آوازة پر مانهز» 
/ كـدگر  ي از شهيپراند لشكر دو/ گرفت را زمان و نيزمي  سپاه/ رفتگ را جهان لشكري  اهيس/ مين دو گردد
 همه دهيكش/ خشم ز پر  دل و نيك از پر  سر همه/ چشم دو نهيك دانيم به نهاده/ كمر بسته تنگ هم كاريپ به
ـان بـه  غُرّان گشته هم به/ كارزار هم جان ابر سازند كه/ آبدار زهر غيت ـ / پلنـگ  س  شـده  خـون  زشيـ ري  پ
ـان  عكسش ز/ شده جوشن و درع از پر تن مهه/ زچنگيت  آورد دشـت  آن در/ شـده  روشـن  جملـه  جه

  ).1145 -55 (»غبار دانيم ز درآمد گردون به/  داررويپرگ
ـا  حيـث،  ايـن  از .اسـت  تكرار و جناس متن، بسامد پري  شگردها ترينمهم ،يبديع جنبة از -3-3-5  ب
 چـون ي لفظـ ي  ها جناس انواع. است غالبي  معنو ربي  لفظ جنبةي  خراسان سبك همچون اثر، نوع به توجه
 اگرچـه  ؛است بسيار متن در ساق و يساقو   بخش، جهان و بخش جان گردان، و گردوان و گرد گُل، و گل

 كـه  اسـت  بيـشتر  شاهنامه چوني  متن به نسبت) خويش مورد در مثالً (تام جناس چوني  معنوي  ها جناس
 العجز،ي  عل الصدر رد قالب در مثالً منظمي  تكرارها. است ضرحا متن تأخر و سبك تغييري  گويا خود اين
  . است شاخصي حماس متون ديگر به نسبت متن در زين آرايي واج و

 سبك به بازگشت انگيزة با -راي  خراساني  هاشاخصه بيشتري  بالغ حيث از متن مجموع، در -3-3-6
 زمينـة  در خـصوصاً   نيـز  يعراقـ  سبكي  هاشاخصه لبتها ؛دهديم نشان -)يفردوس شاهنامة (سرمشق متن

ـ يآفرمضموني  سو به ليتما بدون تام، جناسي  باال بسامد وي  معنو بديع عناصر رسوخ ـا ين  در جيـ راي  ه
ي حماسـ  آثار با ،يبالغ سطح در را متن ت،يفيك نيا. است مشاهده قابل متن در بعد، به ده قرني   هايمثنو
  . است كرده سنجش قابل نهم تا هفتم قرن

  گيريجهنتي

ـاي  مؤلفـه (پـردازي  هاي ادبي و زباني اثـر، از حيـث حماسـه           آنچنان كه گفته شد، با توجه به ويژگي        ه
ـتگاه  مؤلفه(و خط سير تطور حماسة ملي و كيفيت نفوذ عناصر ديني            ) سبكي ـتن  )يهاي خاس ـاهنامة   ، م ش
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 هزار بيتي كـه سـرودة   24داستان اين حماسة   . استهاي هشتم تا دهم سروده شده         بين سده  احتماالً اسدي
، در ادامـة خـط   ) تاريخي وملي، ديني(گانة حماسة فارسي  است، از لحاظ انواع سه     »اسدي«شاعري با كنية    

هاي ملي يا پهلواني است، اما محتـواي  دهد، در نتيجه بخشي از منظومه  رخ مي   شاهنامه سير حماسة ملي در   
ـاي  ، در حماسـه   )ع( به حضور پر رنگ حضرت علـي       با توجه . ديني در آن نفوذ قابل توجهي يافته است        ه

 در اين حماسه، با داليل متضمن روايت كهن لشكركشي سليمان از عصر صفوي به بعد و عدم حضور امام  
 اين حماسـه نـسبت بـه اثـري چـون            توان گفت كه     مي )و همچنين داليل زباني و ادبي     (شناختي   خاستگاه

، و نـوعي    10 و   9البته با توجه به گسترش تـشيع از قـرن           . ست اثري متقدم ا   ...منظومة مسلمان شدن رستم   
ـار نظـم و نثـر فارسـي متبلـور                   ـتگان در آث جريان بازگشت ادبي در قرن نهم كه در تقليد آثار بـزرگ گذش

ـا در            شده، اين متن كه شواهد تشيع شاعر در آن روشن است، مي            مي تواند در سدة نهم و عصر تيمـوري، ي
ـا نيـز عـددي را    تاريخ يافت شده در يكي از نسخه ماده .فوي تأليف شده باشد   و اوايل عصر ص   سدة دهم    ه
  متن هاي موجود و عصر تأليف     فاصلة زماني زياد نسخه    .)809(گنجد  كه در اين محدوده مي    دهد  نشان مي 

اي از آن نـسخه ي آن مربوط شود كه احتماالً پيدا شدن تك    متواند به عدم شهرت و گمنا     مي)  قرن 4حدود  (
ـاني و نحـوي اثـر، در      . در آن عصر، مبناي خلق نسخ موجود شده است      اگر بررسي بـسامدي سـطح واژگ

ـاني     وأسنجي و بررسي ت    نوع، بر مبناي سبك   عصر و هم  شدة هم  مقايسه با متون شناخته    مان همزماني و درزم
با توجه به تعلق همچنين  .زمان و جغرافياي سرايش اين متن با دقت بيشتري قابل تخمين است     ،انجام شود 

ـناخته  اي  خوانان شفاهي، عالوه بر بررسي مقايسه      متن به ادبيات عاميانه و حماسه      شـدة   آن با آثار حماسي ش
ـاني و   هاي  جديد به دليل شباهتبرزونامة و نامهسام بودن و »متن پيش« به علت   شاهنامهبه ويژه   (فارسي   زب

 طومار جامع نقاالنويژه    از متون حماسي شفاهي، به     اثرن   اي ينقد متن  در) هاي شفاهي ها با حماسه   نسبت آن 
ـتن      جدا از ارزش   در پايان بايد گفت   . هاي منثور استفاده شده است    نامهو رستم ) هفت لشكر (  -هاي ادبـي م

ـات حماسـي         شاهنامهشناسي    متن از حيث مخاطب    -سة متوسطي است  كه حما   و مطالعة سير تكوين رواي
ترين ضعف ادبي متن، به عنوان مهم. هنگ عامه، قابل تحقيق و تأمل بيشتر است      ايران و بررسي ادبيات و فر     

نهشت خشونت و   رو ف ، شدة حاكم بر شعر سبك عراقي باشد       تواند بازتاب روحية تلطيف     كه مي  اي  حماسه
وجـود عنـصر فاجعـه،      .  الزم براي شكل گرفتن يك حماسة بزرگ است        »محوريمرگ«صالبت روايي و    
ـا بـر دشـمنان     يك براي قهرمانان بزرگ، در كنار هيجان ناشي از پيـروزي آن           هاي تراژ  پايانتقديرگرايي و    ه
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ـتم شـدن          آشتي. گذار است   عناصر شكل گرفتن يك حماسة تأثير      اهريمني، از  ـان جنـگ، خ جـويي قهرمان
سـه  هاي حما  وجود دو قطب مثبت در بسياري از تقابل و،)نه مرگ او(بسياري از نبردها به اسارت حريف    

ـابع   عناصري در اين متن هستند كه با طبيعت حماسه همخواني ن) تقابل سپاه ايران و سليمان ( دارنـد و از من
ـان و فرهنـگ   اند؛ اگر بوده» ديني-ملي« يك حماسة  هتبديل شدن آن ب    چه امكان دارد از رسوخ روحية عرف

ـاي افـسانه   مايهبن. گرايي حاكم بر آثار بعد از حملة مغول نيز متأثر شده باشند           درون ـاي ژرف     ه -اي نيـز ج

مانندي بيشتر اسطوره نسبت به افسانه، اين عامل نيـز   با توجه به حقيقت  و اندهاي اساطيري را گرفته    ساخت
سطح روايي  . كاسته است  آميز بودن، واقعي جلوه كند     كوشد در عين اغراق    كه مي  گذاري حماسي اثر  از تأثير 
ـير            و بسياري از حماسه    نامهبهمن اسدي، چون    شاهنامةمتن   هاي متعلق به خاندان رستم، در ادامـة خـط س

در حقيقت، با توجـه بـه   . شود، آغاز شده است   بخشي كه حماسه به تاريخ نزديك مي       فردوسي، از    شاهنامة
ـاي   كوشيدند ادامة داستانضعف ذهنيت تاريخي ايرانيان، به ويژه در فرهنگ عامه، خالقان چنين آثاري مي            ه

تر اسـت و  »روايي«اي جستجو كنند كه      در بستر تازه   رود،ا از جايي كه حماسه به سوي تاريخ مي         ر شاهنامه
ـاطيري و                     اين خود مي   ـاريخي در آيينـة تخيـل اس ـان بـه درك هويـت ت تواند گوياي گرايش جمعي ايراني

  .                               هيجانات حماسي باشد

  ها يادداشت

ـتم شـكل گرفتـه      سي رستم البته با وجود نوع حما     -1 نامه در طومارهاي حماسي كه با محوريت شخـصيت رس
 . در اين منظومه، بهتر است اين متن به همان نام اصلي خود ناميده شودنامهرستماست و عدم وجود نام 

ـابي                     -2 ـات قابـل بازي شمارة ابيات از متن تصحيح شده است كه در صورت چاپ، محتمالً با همين شـماره ابي
 .بودخواهند 

ـتي نيامـده، در دو بيـت از       ييكه در هيچ يك از متون اوستا » كريمان«واژة   -3  و پهلـوي و متـون فارسـي زردش
ـته        شاهنامه). 5/346/650 و   2/124/88: 1386 فردوسي،( آمده است    شاهنامه ـان پنداش . انـد شناسان آن را نام پدر نريم

 نام پدر -1: داند، را نام دو شخصيت مي»قهرمان« يعني اكبري مفاخر با بررسي متون گوراني، واژة كريمان و گشتة آن          
ـاخر،   ( نام فرزند هوشنگ در داستان رستم و اسـفنديار  -2 ،ابنريمان در داستان رستم و سهر      -37: 1390اكبـري مف

ـاني،       هاي پسين آن   هاي پهلوانان كهن خاندان رستم در نسل       با توجه به وجود سنت تكرار نام      ). 15 ـان ث ها، چون نريم
 .تواند كريمان ثاني باشدنيز مي) نوة سهراب(رشاسپ ثاني و رستم ثاني، اين شخصيت گ
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ـاره نـشده،   سلطنت الهي نمادهاي انگشتري از -4 ـا سليمان است كه در قرآن و كتب مقدس يهود بدان اش  در  ام
) 5/1242: 1367( تفـسير طبـري   ترجمة  به تعبير علت اهميت اين انگشتري.ير و روايات شفاهي راه يافته استتفاس

 آمدند بر آن ربودن پي در دليل ديوان همين  به.»آن نبشته بود بر جل و عز خداي )اعظم اسم(بزرگ  نام«: اين بود كه

 پس سرانجامتا  زدندتكيه سليمان مسند بر ،كى از جنّيان به نام صخر يا آصف يا خنفيقيآن توسط  از دزديدن پس و

انگشتر را يك ماهي . آن جن هم انگشتر را در دريا افكند. تخت سليمان دور كرداي آن جن را از  از چهل روز، فرشته
ـاز                          بلعيد و در همان روز، آن ماهي به دست سليمان افتاد، انگشترش را يافت و دوباره حكومـت و تخـت خـود را ب

 ). 4/475 :1350، طبرسي:  رك(يافت 

ـا    ك طومار جامع، شامل تاري    ي  را كه چون      4036. شنامة  رستم -5 خ كامل حماسي ايران است، در اين جستار ب
براي اختصار در   ).  كه متمركز بر داستان رستم است      16944نسخة  در مقايسه با    (ايم  نيز خوانده نامة جامع    رستم عنوان

 رستم با 16944.  شنامةرستم از  و1 رستم با نامة جامعرستم، از هفت با نشانة خالصة هفت لشكرادامة ارجاعات از 
 . آمده است2 و رستم 1 در متن رستم 2ة نام

: رك ( اسـت  شـده  بدل موريت به 16944. ش نامةرستم در ؛لشكرهفت و نامهرستم در مهمي  ها تيشخص از -6
ـتان  والدش، با اويي  ارويرو وي  زندگ تولد، داستان ،لشكرهفت در .)بعد به 14 ،2رستم  چـون  مـستقل  و كامـل ي  داس
 ).بعد به 309 ،هفت: رك( است سهراب و رستم

ـل  و طور نيبي ربط چيه لشكرهفت در -7 ـتان  و ستيـ ن مانيس ـامالً  داس ـاوتش  ك ـاوت  طـور نيهمـ  و  ـ متف  تف
 . كند تيحكا ها آن نيبي زمان ديبع فاصلة از توانديم ـ متن دو در مشابهي ها تيشخص گريدي ها داستان

/ 4، ج   1371، ملي ايـران   ة فهرست نسخ خطي كتابخان    :رك نسخه نياي  فيتوص فهرست و مشخصات دربارة -8
 .95ص 

ـ     نسخه ةنشري:  رك  مشخصات و فهرست توصيفي اين نسخه      دربارة -9  مركـزي دانـشگاه     ةهاي خطـي كتابخان
 .155ص /2 ج. 2 مارةش اسالمي مجلس شوراي ةفهرست كتب خطي كتابخان و 306 ، ص7، دفترتهران

 مجلس شوراي   ةهاي خطي كتابخان   فهرست نسخه  : رك  مشخصات و فهرست توصيفي اين نسخه      دربارة -10
 .3/3753 و منزوي،  97ص / 37ج ). 1377 (اسالمي

اسـدي بـر       دربارة حق استادي  )  . ق 892تأليف  (  سمرقندي   دولتشاه  برگرفته از روايت مشهور ولي جعلي        -11
 ) 35 -36.: م1900(توسط او  شاهنامه  فردوسى و ادامة نظم

به «(وايت جستجوي سيمرغ توسط زال، در حين ذكر سوگندي          از جمله در بخشي از منظومه، در حين ر         -12
 )»...كرم را بود كان و بحر سـخي       / به مرديِ پورِ عمش مرتضي      / به نور محمد، رسول انام    / قرب سليمان عليه السالم   
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ـام را        ) ع( بيت خارج از فضاي داستان را به بيان منقبت امام علي             12 ـام امـم جانـشين     «اختصاص داده، آشـكارا ام  ام
ـياه          « : در خاتمه وي را براي گناهان خويش به شفاعت طلبيده است            و  خوانده »رسول / ز عـصيان مـرا نامـه باشـد س

ـاد رس        / كه از لطف تو نيست نوميد كس      / سياهي كن از نامة من تباه       از نـسخة    93ص   (»...در آن آخرين دم بـه فري
 .)الف

ـادي و    و -ن مقدس انجام شد كه اول بار در حوزة بررسي متو - نقد متني نسخ   دربارة روش  -13 ويـرايش انتق
ـات مـرتبط؛ رك             12 مثالً   -هاي رسيدن به ضبط اصلي در اين روش        گام :  قانون بنيادين آلند يا ضوابط متزگـر و نظري
 . به بعد63: 1974، 3 و فينگان156-159: 1992، 2؛ متزگر275-276: 1995،  آلند و1آلند

  كتابنامه

  .ران اي  گ ن ره اد ف ي ن ب:  ران ه ت. ار ع ر ش ف ع ج ة م رج ت . االرض ةور ص ).1345(.  ل وق ح ن د ب م ح م ،ابن حوقل

 ،174ش. جـستارهاي ادبـي  . »وراني گـ كريمان كيست؟ بر پاية دستنويس هفت لشكر    «). 1390. ( آرش ،اكبري مفاخر 
  .15 -37 صص

   . ي م ل ع:  ران ه ت.   ج3.  ه ام ن ي ردوس ف.  م اس ق وال اب). 1358 (.انجوي شيرازي
  .اميركبير: تهران. ترجمة اكبر داناسرشت.  آثارالباقيه عن القرون الخاليه).1362. ( ابوريحان،بيروني

. ار ع ر ش ف ع ج ش وش ك  ه  ب. اب س و االن  خ واري ت ال  ةرف ع م  ي ف  اب ب االل ي اول ة روض:  تاريخ بناكتي).1378 (.د م ح م   ن  ب  داود ، ي  ت  اك  ن  ب
   .ي ل ار م آث ن م ج ان:  ران ه ت

ــ  ح ي ح ص ت  ).1373 (. م ج ع و ال  رب ع ال  وك ل ار م ب اخ  ي ف  م االم  ارب ج ت   اه گ ش دان: د ه ش م. ري ت الن ك ي ي ح  ي وژاد ن ي زاب ا ان رضـــ
   . ي ردوس ف

 ،212 و 211 ش.وحيد .»)حروف ابجد و اقسام آن (انگيز هايي ارزنده و شگفت تاريخماده«). 1356. (مهدي ،درخشان
  .8 -22صص

  . ليدن.  ادوارد براون  كوشش  به. الشعراء تذكرة).  م1900. ( سمرقندي  دولتشاه

  . بنياد فرهنگ ايران: تهران. ترجمة صادق نشأت. اخبارالطوال). 1364. (داود  ن ب د م اح ،دينوري

                                                 
1. Aland 

2. Metzger 

3. Finegan 
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ميراث : تهران. به كوشش سجاد آيدنلو    .)1387. ()ع(داستان مسلمان شدن رستم داستان به دست امام علي          : نامهرستم
  .توبمك
ـار  : كاتب.). ق. ه 1321: چاپ سنگي ة نسخـ (1 نامهرستم ـ . ابوالفتح قاج نـسخة  .  مجلـس شـوراي اسـالمي      ةكتابخان

16944.  
نسخة .  مجلس شوراي اسالمي   ةكتابخان. محمد شريف نايگلي  : كاتب.). ق. ه 1245چاپ سنگي   ة نسخـ (2 نامهرستم

4036.  

 . السلطان گروسيثقةابوالفضل بن ميرزا علي : كاتب) 1325رم  مح28: كتابت. خطية نسخـ. (زرين قباي هفت لشكر 
  .كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي. 13581 : نسخهةشمار

  .ردوس و انتشارات مجيد انتشارات ف: ران ه ت. ان ي  ب).1370. ( روس ي  س،ا س ي م ش
  .     ي ان راه ف:  ران ه ت.  ج13  .رآن ق ال ر ي سف ت  ي ف  ان ي ب ال  ع م ج م). 1350. ( ن س ح  ن ب  ل ض  ف،طبرسي
  . چاپ سوم.توس: تهران. تصحيح حبيب يغمايي.  ترجمة تفسير طبري).1367. ( محمد بن جرير،طبري

  . بزرگ اسالميالمعارف دايرةمركز : تهران.  ج8.  جالل خالقي مطلقتصحيح. شاهنامه): 1386. ( ابوالقاسم،فردوسي
 ملي جمهوري   ةكتابخان. ف/1609نسخة  . محمدباقر قزويني : كاتب.) ق. ه 1271:كتابت. خطية سخـن ( اسدي ةشاهنام

  . اسالمي ايران
.  عربي و تركي   ،فارسي. 2 ج   ).سناي سابق  ( 2شماره  ). 1359 (. مجلس شوراي اسالمي   ةفهرست كتب خطي كتابخان   

   . مجلس شوراي اسالميةكتابخان: تهران. الدين علمي انواري پژوه و بهاء ليف محمدتقي دانشأت
بـه كوشـش علـي     . 13501-14000. 37 ج   ).1377. ( مجلـس شـوراي اسـالمي      ةهاي خطي كتابخان  فهرست نسخه 

ـناد مجلـس شـوراي                : تهران. صدرايي خوئي  مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي با همكاري كتابخانه و مركز اس
  .اسالمي

ـيد  : فـراهم آورنـده  . 2000 تا 1501 ةاز شمار.  كتب فارسي .4ج  ). 1371. ( ملي ايران  ةفهرست نسخ خطي كتابخان    س
  .  ملي ايرانةكتابخان:  تهران.عبداهللا انوار

: تهـران . از محمدرضا شـفيعي كـدكني    ات ق ي ل ع و ت  ه م رج  ت، ه دم ق م. آفرينش و تاريخ). 1374. (مطهر بن طاهر ،  مقدسي
  .نشر آگه

  .   ي گ ن ره و ف ي م ل ع :  ران ه ت. چاپ دوم.  ي اي م ه  ن دي ال الل ج  ام م ت اه  ه ب. ديوان). 1382. (ر م ع  ن ب  ان م ث  ع، وي زن غ  اري ت خ م
  .33 اره م ش ة ري ش ؛ ن اي ه طق ن م  ي گ ن ره ف ة سسؤم: تهران. 3ج .  ي ارس ف  طي خ  اي ه ه خ س ن  ت رس ه ف ).1350. (د م اح.  زوي ن م
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كتابخانه و مركـز    . 1770نسخة .ناشناس: كاتب). 13 سده   :كتابت. خطية نسخـ (نامه يا داستان رستم و سليمان      نريمان
  .اسناد مجلس شوراي اسالمي

زيـر  . 1778 مسلسل   ة شمار ،7/1039 ةشمار ،7دفتر). 1353 (.كزي دانشگاه تهران   مر ةهاي خطي كتابخان   نسخه ةنشري
  .دانشگاه تهران: تهران. پژوه و ايرج افشارنظر محمدتقي دانش

پژوهـشگاه  : تهران. به كوشش مهران افشاري و مهدي مدايني      . از كيومرث تا بهمن   ؛  )طومار جامع نقاالن  ( هفت لشكر 
  .گيعلوم انساني و مطالعات فرهن
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