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ب فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامهی فردوسی
بازتا ِ

چکیده
غوریان سللللل ای محلی در شلر اغاانللتان دودند ک در نرن ش م رجری نیری ن
تعیین کنندهای در حوادث سیاسی -نظامیِ خراسان و رندوستان داشتند .این سللل د دلیل
کیبود منادع تاکنون از نظر غررنگی مافول مانده اسلل  .تنها منبع ارزشللیند و دجا مانده از
ث سیاسی د سن را
این دوره ،کتاب طب ات ناصری جوزجانی میداشد ک در لادلای حواد ِ
و داوررایی اشلاره میکند ک آد خور آنها را در غررنگِ ایرانیانِ پی

از اسلام داید جلتجو

کرد .دا توج د شلللناخ ِ جوزجانی از غردوسلللی و ریونین شلللواردِ موجود در غررنگِ
غوریان ،د نظر میرسد آنها از نظرِ غررنگی تح

ف این
تأثیر شارنامۀ غردوسی دودهاند .رد ِ

پژور  ،شلناخ ِ آد خورِ غرری -غررنگی غوریان و دررسی آداب ،داوررا و اندی رایی
اسل

ک ری ل در غررنگ ایرانی د ویژه شارنام غردوسی دارد .در این م ال تلاش در این

اسل

دا اسلتناد د شارنامۀ غردوسی و کتاب طب ات ناصری جوزجانی ،دا روش توصیفی-

تحلیلی د این سؤالات پاسخ داده شود ک غوریان تا چ میزان اساطیر ایرانی را میشناختند؟
مؤلف رای غررنگی دازتاب یاغت از شلللارنامۀ غردوسلللی در غررنگ غوریان کدامند؟ نتایج
تح یق ن ان داد ک غوریان در زمین رایی مانند :نام و نلب ،اندی ۀ سیاسی ،مراسم است بال
از سللفرا ،ج للنرای رف

روزه ،عزاداری رف روزه ،شللادکامی و رجزخوانی در جنگ دا

شارنامۀ غردوسی و ایرانیان داستان اشتراک غررنگی داشتند.
کلیدواژها :ایران داستان ،غررنگ ،شارنام غردوسی ،طب ات ناصری جوزجانی ،غوریان.
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مقدمه

سلللللۀ غوریان یری از سللل رای محلی ایرانِ اسلامی در نرن ش م رجری دودند ک از نظ ِر غررنگی
در تاریخ ایران مافول ماندهاند .کتاب طب اتِ ناصللری جوزجانی اصلللیترین منبع درای این سللللللل

اسل  .جوزجانی د عنوان مورخی ک در دردار غوریان زندگی میکرد دا نوشللتن کتاب طب ات ناص لری
تا حدودی توانلللت اس ل سلللللللۀ غوریان را از گینامی تاریخ نجات درد .شللواردِ موجود در کتابِ
طب اتِ ناصللری حاکی از آن اس ل

ک جوزجانی شللارنامۀ غردوسللی و تاریخ اسللاطیری ایرانیان را د

خودی میشلناسلد .او در میان مباحثِ سیاسی ،د داوررا ،غررنگ و اندی ای اشاره میکند ک دا داوررا
و خردهغررنگرای موجود در شلارنامۀ غردوسلی نادل تطبیق رلتند .این پژور

دا رویرردی تطبی ی

دین شلارنامۀ غردوسلی و طب ات ناصلری جوزجانی انجام شلد .شوارد حاکی از آن اس

ک در یازده

مورد دین غررنگ غوریان و داوررای ایرانیان ک در شللارنامۀ غردوسللی دازتاب یاغت اسلل  ،اشللتراک
غررنگی وجود دارد .مواردی مانند :نام و نللب ،اندی لۀ سلیاسی (غرِِّ شهی ،منظر دهی ،شا ِه سیار ،رغتار
پادشللاه متحول کنندة نظام طبیع و ،)...ج للنرای رف روزه ،عزاداریرای رف روزه ،رجزخوانی در
جنگ و ...غوریان دا شللارنامۀ غردوسللی اشللتراک دارند .در این تح یق ک د روش توصللیفی -تحلیلی
انجام شده اس

د شرح و دلط مطالب غو پرداخت شده اس .

غوریان د خاطر کیبود منادع ،سللللل ای کیتر شلناخت شلده رلتند .د ویژه از نظر غررنگی تاکنون
تح یق مللت لی دردارة آنها ن لده اسل  .یری از کتابرای ارزشللیندی ک راجع د این سللل نوشت
شللده اس ل  ،کتاب« :تاریخ غوریان» از غروغی ادری اس ل  .داوجود اینر این کتاب غِ للِ ملللت لی دا
عنوان غررنگِ غوریان ندارد ،اما در لادلای مباحث سلیاسلی د درخی داوررا و اندی رای غوریان اشاره
شلده اسل  .نویلنده ریا اشارهای د دازتاب غررنگِ ایرانِ داستان در اساسِ شارنامۀ غردوسی در تاریخ
غوریان نداشللت اسلل  .علاوه در این ،عتیقالل پژواک در کتاب «غوریان» ،د تاریخ سللیاسللی غوریان
پرداختل اسللل  .وی غوریلان را آریایی نژاد میداند و از چگونگی مهاجرت آریارا د غور دحث کرده
اسل  .او از آشنایی غوریان دا شارنامۀ غردوسی و خواندن شارنام د وسیلۀ علاءالدین حلین جهانلوز
در رنگام غتح «غزن » ،سلخن د میان آورده ک د

ارزشلیند اس  .دا این وجود ،وی نیز توج چندانی

د غررنگِ غوریان نداشلت اس  .مهدی روشنضییر نیز کتادی دا عنوان «تاریخ سیاسی و نظامی دودمان
غوری» دارد ک ریونانک از عنوان

پیداسل د تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری پرداخت اس
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و توجل چندانی د دحث غررنگِ غوریان نداشلللت اسللل  .ریونین پایاننامۀ روحالل رنجبر دا عنوان:
«دررسلی روادط غوریان دا دول رای ریجوار» ،در دان گاه شیراز انجام شده اس  .ریونانک از عنوان
آن پیداسل  ،دحث این پایاننام روادط سلیاسلی میداشد .گویا اعتیادی نیز م ال ای دا عنوان «تجیل و
تیدن غوریان» ،در مجلۀ آریان د چاپ رسلانده اسل ک دللیار مختِر اس

و دحث چندانی دردارة

غررنگ غوریان ندارد .دنادراین تاکنون پژور ی ملت ل دا این عنوان انجام ن ده اس .
 -1شناخت جوزجانی و غوریان از شاهنامه فردوسی

دنادر شلوارد موجود ،جوزجانی دا شلارنامۀ غردوسلی آشلناس

و در کتاب خود از غردوسی سخن د

میان آورده اسلل  .او در غِللل پنجم کتاب خود دا عنوانِ« :منالرتاب من ذکر طب ات ملوکالعجم الی
ظهورالاسللام» ،م لاد غردوسلی طب اتِ پادشارانِ ایران را د پنج طب ۀ :داستانی ،کیانی ،اشرانی ،ساسانی
و اکاسلره ت للیم کرده اس و اشاره میکند ک «در تواریخ عجم ک شارنامۀ غردوسی از آنجا ن ل کرده
اسل  »...سرگذش این ملوک آمده اس (جوزجانی .)191/1 :1936 ،او ریونین در وصف شجاع
و مردی علاءالدین حللین جهانلوز و ل رریان

در حیل د طخارستان دیان میدارد ک « :علاءالدین...

و امراء غور در آن ل لرر چندان شلجاع و مبارزت نیودند ،ک اگر رستم دستان حاضر دودی داستان
مردی ای لللان خوانلدی( »...جوزجلانی .)913/1 :1936 ،این موارد حرلایل از دارد ک او د نیری دا
غردوسلی و داسلتانرای رسلتم دستان آشناس و از سر اغرا این جیل را دیان میکند .دا این اوصاف
میتوان حدس زد ک غوریان و جوزجانی ک در دردار آنهاسل غررنگِ داستانی ایرانیان را میشناختند.
کیا اینر او در غِللل پنجم کتاب خود ،دا توصللیفی ک از پادشللاران ایران داسللتان دارد ،در عیل این
موضلو را اثبات کرده اسل  .آنها دا عیاشی و شادزیلتی و میل د طرب و شرارِ پادشارانی مانند دهرام
گور آشلنا دودند .چنانک دردارة دهرام گور مینویللد« :و چون پانزده سال شد ،اسپ و سلاح خواس ،
و در آن نو دیریتا دیرون آمد .چنانو دا منذر د لرار رغ شلیری دید در گردن گوری سوار شده ،تا
آن گور را د لرند ،تیر در پ ل گور زد ،شیر و گور رر دو را در زمین دوخ و دیفگند ،آن روز نام او
دهرام گور شلد( »...جوزجانی .)121 /1 :1936 ،این داسلتان دنی ا م لاد داستانی اس ک از دهرام گور
در شلارنامۀ غردوسلی آمده اس  .جوزجانی ریونین داستان درداشتن تاجِ پادشاری در میانِ دو نره شیر
را ک غردوسلللی نیز د آن پرداخت را در کتاب خود آورده اسللل

(ریان) .ریونین شلللیوة حریرانی
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پادشارانی مانند خلرو انوشیروان و ررمزد چهارم را

میشللناختند (جوزجانی .)123 – 122 /1 :1936 ،دنادراین طبیعی د نظر میرسللد ک غوریان این الگو را
در م لی سلیاسلی و شلیوة پادشلاری خود نیایان سلازند .چنانک در تاریخِ اساطیری غوریانِ د وغور
نامرای داسللتانی سللام و نرییان و غریدون و زال زر و دهرام آمده اسلل (جوزجانی-961 /1 :1936 ،
 )961و در اغللللانلۀ دنلای غور از پهلوانانی مانند :غریدون ،سلللام ،ایرج ،سللللم و تور نام رغت اسللل
(جوزجلانی .)961 -969 /1 :1936 ،نهلایتلا جوزجلانی از کوری در غور نلام میدرد ک د داور عام ،
سللییرز زال را در آنجا پرورش داده و گزارش میدرد« :دعضللی از سللاکنان دامن آن کوه چنین ت ریر
کننلد :کل در سلللنین کل میلان خیلللل مائ و سلللیائ دود ،از آن کوه آواز و تعزی آمد ،ک زال زر
درگلذشللل » (جوزجانی .)961 /1 :1936 ،گرچ این داور عامیان را نییتوان پذیرغ  ،ولی این داور
دیانگر این ح ی

روشن اس

ک غوریان در چ غضا و غررنگی پرورش یاغت اند.

آشلنایی سللاطینِ غوری از شلارنامۀ غردوسلی از آنجا در ما آشرار میگردد ک م هورترین سلطا ِن
غور ،علاءالدین حلللین جهانلللوز ،در زمان غتح غزن کتابِ شللارنامۀ غردوسللی ریراه داشل و «چون
علاءالدین دن حلللین شللهنام غردوسللی را داز کرد و این دی غردوسللی را ک در مدح محیود اس ل
خواند در غزن و ارل آن رحم کرد و ای ان را دبخ ید (پژواک:)132 :1933 ،
چو کودک لب از شیر مادر د ل

د گهواره محیود گوید نخل

(غردوسی.)33 :1939 ،

ب غوریان
 -2نام و نس ِ

دنلادر گزارش جوزجلانی ،موثقترین منبع تلاریخ غوریان ،دللللیاری از امیران ،سللللاطین و پهلوانان این
سللللل نامرای ایرانی و درگرغت از شارنامۀ غردوسی دارند .د طوری ک نام سام نزدیک د  16مورد در
پللوندِ سللاطین و پهلوانانِ غوری آمده اسل  .1اینر چرا نامِ سلام اینری در پللوند سلاطین غوری
آمده اسل ؟ د درسلتی روشلن نیل و شاردی درای آن در منادع نیامده اس  .آنها در نلبنام ای ک

 .1غیاثالدین محید سام (جوزجانی ،)913 :سام (جوزجانی ،)966 :دهاءالدین سام (ریان ،)993 :خرمیل سام حلین (ریان:
 ،)936خرمیل سام دنجی (ریان) ،غیاثالدین محید سام (ریان ،)932 :معزالدین محید سام (ریان) ،شهابالدین سام
(ریان) ،دهاالدین سام دن محیود (ریان ،)933 :جلالالدین علی دن سام (ریان ،)930 :غیاثالدین محیود دن محید سام
(ریان) ،سلطان علاءالدین محید دن سام دامیانی (ریان.)301 :

سال پنجاه و دوم

191

دازتابِ غررنگ ایران داستان در دورة غوریان ...

ریانند دیگر سلللل رای نرون نخلتین اسلامی در اوج ندرت درای خود ساخت اند و دنادر گفتۀ دیرونی
نییتوان د آن اعتیاد کرد (دیرونی)91 :1929 ،؛ خود را د گون ای غیرنادل پذیرش د ضلحاک منتلب
کردهاند« :رو دللطام دن م هار دن نرییان دن اغریدون دن مرساس دن سیامند دن سبیداسب دن ضحاک
دن سللهراب دن شللیداسللب دن سللیامک دن مرسللاس دن ضللحاک» (جوزجانی .)961 /1 :1936 ،د نظر
میرسلد ک رادطۀ غوریان دا ضلحاک دی لتر اشتراک لف اس تا معنا؛ از این رو آنها را از نبایل سرارا
و آریایی میداند (روشللنضللییر91 :6393 ،؛ غروغی ادری .)10 :1931 ،عتیقالل پژواک نیز غوریان را از
مهاجرانِ آریایی میداند ک شللیفتۀ روای دلر

و آدهای غراوان و جای کورلللتانِ غور شللدند و در آن

سرزمین اسران گزیدند (پژواک.)39 :1933 ،
اینر ضلحاک دا اغاانللتان و غوریان چ پیوندی میتواند داشت داشد ،از اریی

ویژهای درخوردار

اسل  .عبدالحی حبیبی مِلحح طب ات ناصری در این داره مینویلد« :در تاریخ و جاراغیای اغاانلتان
این کلی ارییتی داشلللت و نییتوان غراموش کرد ک تاکنون رم نزدیک دامیان د ایای شلللهر ضلللحاک
موجود اسل » (جوزجانی .)631 :1936 ،او ریونین از نبیل ای در اغاانللتان د نام «سهاک» یاد میکند
ک چندرزار جیعی دارند .دنادراین معت د اس ل ک ضللحاک و سللهاک د کلیۀ سللرها دازمیگردد ک
یری از انوام آریایی دودند ک دا سلرون در زرنگ ،این شلهر د سلرلتان تاییر نام یاغ

(جوزجانی،

633 :1936؛ غروغی ادری.)10 :1931 ،
اگر این غرضللی پذیرغت شللود ،میتوان د چرایی تداوم و تررار نامِ سللام در پلللوندِ سلللاطین و
پهلوانانِ غور پی درد .چراک خاندان سلام نیز از سلرارای مهاجر د سیلتان دودند (کزازی122 :1932 ،؛
مختاری139 :1921 ،؛ زرینکوب .)39 :1911 ،نظر غو را غرضلیۀ یری دودنِ سلورنا از خاندان سورن
دلا رسلللتم از خلانلدانِ سلللام نوِّت میدرلد (نلک :اییانوور و گیلانی .)39-29 :1936 ،میتوان گف
سلللوریرای مهاجر د کورللللتانرای غور ک دعدرا در پللللوند درخی امیران غور نیایان میشلللوند
(پژواک ،)39 -33 :1933 ،ریان سلرارای مهاجر رللتند .ضین اینر در کنار رم دودنِ نامِ سور و سام
درای دنای غور نیز نادل تأمل اسل (ریان) .دنادراین حضلورِ سلرارا و خاندان سام در تاریخ و اساطی ِر
اغاانلللتان چندان نامع ول د نظر نییرسللد .دا توج د اینر در نرون نخلللتین اسلللام در سللیلللتان
احللاسلات نیرومندی از ریبللتگی دردارة غررنگ و سلنن داسلتانی ایران وجود داشللت اس

(تاریخ

سلیللتان139 :1913 ،؛ داسورث ،)32 :1930 ،تعییم آن د اغاانلتان چندان غیرمنط ی د نظر نییرسد.
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البت داسلللورث دازی «شلللاه و وزیر» را ک جوزجانی در نرن رفتم د یع وب لیث نللللب

میدرد را

«یادآور پرجاذدۀ دیگر پایداری سلنتهای کهن ایران در سلیلتان» میداند (داسورث .)61 :1930 ،میدانیم
ک پی لروی اسللام در م لر اغاانلتان و نواحی مختلف غور تا عهد غزنویان متونف گردید (غروغی
ادری11 :1931 ،؛ داسللورث 31 :1930 ،و 16؛ داسللورث .)16-63 :1323 ،اینر اصللطخری مینویلللد:
«ای لللان کلاغرند» ( )660 :1921و ادنحونل غور را «کاغرسلللتان» (ادنحونل ،)131 :1933 ،میداند و
ادناثیر مینویلللد« :از غوریان کفر و غلللاد ظارر دود» (ادناثیر ،)661/3 :1912 ،ریگی گواه رواج آداب
ب
و سلنن غیر اسللامی در غور میداشلد ک البت در زمانیک آنها اسلام را رم پذیرغتند ،ریونان این آدا ِ
خلافِ شلر مانند نوشلیدنِ شراب و میل د طرب و زندگانی این جهانی (جوزجانی)923 /1 :1936 ،
در دردارشلان رایج دود .مورد دیگری ک تعلق خاطر غوریان د سلامِ نرییان را ن لان میدرد این اس
ک کتابِ تاریخ سلیللتان و طب ات ناصلری جوزجانی رر دو دنای غور را د سامِ نرییان نلب

دادهاند

(تاریخ سلیللتان63 :1939 ،؛ جوزجانی .)966 /1 :1936 ،در تاریخ سلیللتان آمده اسل « :غور را سام
نرییان کرد و ک للییر رسللتم دسللتان کرد» ( .)966 :1939شللوارد غو حاکی از شللناخ غوریان از
اساطیر ایران داستان و عل

تررار نامِ سام در اسامی آنها اس .

 -3بازتاب اندیشۀ سیاسیِ ایرانیان در تاریخ غوریان بر اساس شاهنامه فردوسی
 -1-3تأثیر عدل و داد پادشاه در آبادانی و ویرانی کشور

آنگون ک از شللوارد پیداسلل  ،در غررنگ ایرانیان انتدار و عدل شللاران در گردش طبیع نیز مؤثر
دوده اسلل  .در این رادط پولیین گزارش میدرد ک داریوش در ل للررک للی خود علی سللرارا د
منط ای دیادانی میرسلد ک ن آب ن آذون و ن حتی یک پرنده در آسلیان دوده اس  .در آنجا پادشاه
دعا میکند ک داران از آسلیان دیاید و خداوند ت اضلای او را میشنود و داران غراوان غرو میدارد (دریان
د ن ل از پلولیین .)319 -313 /1 :1912 ،ایرانیان داسللتان آمدن داران و آدادانی و سللرسللبزی زمین را
نتیجۀ عدل پادشللاه میدانلللتند .چنانک غزالی گزارش میدرد ک خلللرو انوشللیروان از سللبزهزاری
میگلذشللل «درختلان را پردلار و داغها را آدادان ددید و چون در آن نگریلللل
خدایتعالی را سلجدة شلرر کرد...چون سر از خاک درداش کلان خوی
و عدل سلطان اس

و از نیروئی و احلان کردن وی درعیِّ

از اسلللب غرود آمد

را گف غراخی سال از داد

خوی » (غزالی.)39 -33 :1913 ،

سال پنجاه و دوم
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جایگاه پادشلاه در اندی لۀ سیاسی ایرانیان د گون ای دود ک اگر پادشاه دیدادگر میشد نیز در گردش
طبیع تاییراتی رخ میداد .در این رادط غزالی مینویللد« :چون پادشاه ستیرار دود جهان ویران شود
چنانک دون ضلحِّاک و اغراسلیاب و مانند ای ان دود» (ریان .)31 :در شارنامۀ غردوسی چند مورد در
موردِ ن

ظلم و دیداد شلاه در درگردانده شلدنِ نظامِ طبیع گفت شده اس  .یری در داستان سیاوش

آمده اس :
ز دیدادی شهریار جهان
نورد ز پلتان نخجیر شیر

ری نیروی داشد اندر نهان
شود آب در چ یۀ خوی

نیر

شود در جهان چ یۀ آب خ ک

نگیرد د ناغ درون دوی م ک

ز کژی گریزان شود راستی

پدید آید از رر سو کاستی

و داد یاد آوریم

دجای غم و رنج داد آوریم

کنون دان

(غردوسی)631 :1939 ،
علاوه در این در شلارنامۀ غردوسلی داستانی راجع د دهرامِ گور و زنِ پالیزدان آمده اس ک دهرام در
اندی لللۀ خود راهِ دیداد در پی

میگیرد ،ریان دم زن نِلللدِ دوشلللیدنِ گاو خود را دارد ک میدیند دا

وجود اینر آب و خوراکِ گاو از رر روز دی لتر دوده ،اما پلتان
چنین گف

دا شوی کای کدخدای

ستیراره شد شهریار جهان
ددو گف

شوی از چ گویی ریی

چنین گف

زن ک ای گرانیای شوی

چو دیدادگر شد جهاندار شاه
د پلتانرا در شود شیر خ ک
شود خای در زیر مرغان تباه
چراگاه این گاو کیتر نبود

از شیر تهی اس  .دلاغاصل میگوید:
دل شاه گیتی دگر شد د رای
دوش پیوان شد اندر نهان

دل

د غال دد اندر چ جویی ریی
مرا دیهده نیل

این گف

ز گردون نتادد دبایل

و گوی
ماه

نبودی د ناغ درون نیز م ک...
رر آنگ ک دیدادگر گ

شاه

رم آد خورش نیز دتر نبود
(غردوسی.)1163 :1939 ،

سللو

دهرام گور دگو مگوی زن و شلللورر را میشلللنود و از اندی لللۀ خود درمیگردد ،د محض

درگ تنِ دهرام از اندی ۀ خود ،شیر در پلتانِ گاو روان میگردد:
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پ ییانی آمدش ز اندی

کای کردگار

زود

توانا و دانندة روزگار

اگر تاب گیرد دل من ز داد

ازین پ

زن غرخ پاک یزدانپرس

دگر داره در گاو مالید دس ...

ز پلتان گاوش دبارید شیر

مرا تخ

زن میزدان گف

تو دیداد را کردهای دادگر

شاری مباد
کای دستگیر

وگرن نبودی ورا این رنر
(غردوسی.)1163 :1939 ،

م لاد ریین اندی

در کتابِ جوزجانی آمده اس  .جوزجانی گزارش میدرد ک عباس دن شیث

«دا خلق دی لیار دیرسیی آغاز نهاد ،و د املاک و اموال خلق تعلق کردن گرغ  ،چنانو رعایا و ح م
د دس ل او درماندند و عاجز گ للتند و چنانو مدت رف سللال در عهد او ریا حیوانی از اسللپ و
شللتر و گاو و کوسللوند نتاج نداد و از آسللیان داران دازاسللتاد و د روایتی ریا ک
نیاورد» (جوزجانی .)991/1 :1936 ،دنادراین آد لخورِ این اندی

از آدمی رم غرزند

در غررنگ ایرانیان وجود داشت اس .

 -2-3فرِ شهی و منظر بهی

جوزجلانی در کتابِ خود آشلللرارا از «غرِِّ شلللهی» سلللیفالدین غوری نام میدرد (جوزجانی:1936 ،
 .)939/1غرِّ شلارن لاری در شارنامۀ غردوسی دا این عنوانِ م خص نزدیک د  16دار تررار شده اش .
درای نیون در داستان کیومرث آمده اس :
ریی تاغ

زو غر شارن اری

چو ماه دو رفت ز سرو سهی (غردوسی.)69 :1939 ،

در داستان جی ید آمده اس :
کیر دل

دا غر شارن هی

جهان گ

سرتاسر او را رری (غردوسی.)63 :1939 ،

دردارة غریدون آمده اس :
دبالید درسان سرو سهی

ریی تاغ

زو غر شارن هی (غردوسی.)92 :1939 ،

آنو نادل تأمل اسل  ،اینر جوزجانی مینویللد« :سلطان سیفالدین سوری ،پادشاه دزرگ دود ،و
از شلجاع و جلادت و مروت و عدل و احللان ،و منظر بهی و فر شهی نِیبی داش » (جوزجانی،
 .)939/1 :1936این ویژگیرا ت ریبا ریان ویژگیرایی رللتند ک پادشاهِ غررنید از آنان درخوردار دود.
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چرا ک غزالی تفلللیری از غرِّه ایزدی ارائ میدرد ک دا ویژگیرایی ک جوزجانی درای پادشللاه غرریند
درمیشللیارد ،ریلللاز اس ل  .غزالی مینویلللد« :تفلللیر غرِّ ایزدی دوازده چیز اس ل  :خرد و دان

و

تیزروشلی و غررنگ و اسلواری و مردانگی و دلیری و نیکخویی و داد دادن ضعیف و نوی و مهتری
نیودن و رای و تددیر اندر کاررا( »...غزالی .)23 :1913 ،در «زامیاد ی للل » ،نیز پادشلللاران کیانی ددان
دلیلل دارای غرِِّ ایزدی رللللتنلد کل ریلۀ آنان «چالاک ،ری پهلوان ،ری پرریزگار ،ری دزرگمن

و

دیداک» رللتند (دوسلتخواه ،1933 ،ج  .)331 :1این غرِّ دا شلیوة اندی لیدن ،سخن گفتن و عیل کردن
در جهان خاکی یری دانلت شده اس

(ریان.)333 :

در شلارنامۀ غردوسلی نیز کللانی صلاحبِ غرِ شلارن هی رلتند ک دارای ویژگیرای خردمندی،
اسللواری ،دلیری و نیکخویی رلللتند .د عنوان نیون غردوسللی درای توصللیف اسللفندیار ویژگیرای
اسواری ،خردمندی ،غرریندی و دزرگی و دانایی او را توصیف میکند:
سواری

خردمند و دا زیب و دا غرری

دیدم چو سرو سهی

دزرگی و دانایی او را سورد

تو گفتی ک شاه غریدون گرد

ریی تاغ

د دیدن غزون آمد آگهی

زو غر شارن هی
(غردوسی.)133 :1939 ،

در شللارنامۀ غردوسللی ،تادندگی غرِِّ شللهی ،عاملی مؤثر در زیبایی دارندگان غرِّ دود (ثروتیان:1930 ،
 .)30ریانگون ک جوزجانی «منظر دهی و غر شلهی» را در کنار رم آورده اسل  ،در شارنامۀ غردوسی
نیز معیولا منظر زیبا و ند و دالای ریوو سرو سهی را در کنارِ غر شارن هی آمده اس :
ریی تاغ

زو غر شارن هی

چو ماه دو رفت ز سرو سهی (غردوسی.)69 :1939 ،

دردارة غریدون آمده اس :
جهان را یری دیگر آمد نهاد

خجلت غریدون ز مادر دزاد

ریی تاغ

دبالید درسان سرو سهی

زو غر شارن هی
(غردوسی.)92 :1939 ،

ریونین رستم راجع د اسفندیار میگوید:
سواری

دیدم چو سرو سهی

د دیدن غزون آمد آگهی

خردمند و دا زیب و دا غرری...
ریی تاغ

زو غر شارن هی (غردوسی.)133 :1939 ،
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جهانجوی دا غر جی ید دود
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د کردار تادنده خورشید دود (غردوسی.)92 :1939 ،

راجع د زال آمده اس :
ک مردیل

درسان سرو سهی

ری

رنگ و دوی و ری

دو چ ی

چو دو نرگ

ری
ند و شاخ

نیرگون

زیب و رم غر شارن هی

سواری میان لاغر و در غراخ
لبان

چو دلد رخان

چو خون

(غردوسی.)31 :1939 ،
در اندی لۀ سلیاسلی ایرانیان داسلتان ک شارنامۀ غردوسی نیز دازتادی از این اندی

اس ؛ د خوش

منظری و زیبایی پادشللاه توج خاصللی میشللد .د گون ای ک گفت میشللود داریوش اول از «زیباترین
مردان دوده اسللل » (دریلان .)313 :1912 ،دریلان د ن ل از منادع یونانی گزارش میدرد« :در تیام متون
تِللریح شللده اس ل ک زیبایی جلللیی و ندرت ددنی و شللجاع درای توجی و نادلی احراز م ام
شاری ،ن ی اساسی داشت اند» (دریان.)311 /1 :1912 ،
یری از ویژگیرلای پادشلللاه غرریند در شلللارنام آداد کردن خرادیرا ،مبارزه دا ددع

و دیدینی،

عادل و رعی پرور دودن ،سللخاوتیند دودن و دینداری میداشللد .د عنوان نیون غردوسللی در وصللف
کیخلرو ک از پادشاران محبوب و غرریند شارنام میداشد آورده اس :
از او شاد شد تاج و او نیز شاد

چو تاج دزرگی د سر درنهاد
د رر جای ویرانی آداد کرد
از ادر دهاران دبارید نم

ز روی زمین زنگ دزدود و غم

زمین چون ده تی شد آراست

ز داد و ز دخ

جهان شد پر از خودی و ایینی
چو جم و غریدون دیاراس

دل غیگنان از غم آزاد کرد

گاه

غرستادگان آمد از رر سوی

پر از خواست

ز دد دلت شد دس
ز داد و ز دخ

ارریینی
نیاسود شاه

ز رر نامداری و رر پهلوی
(غردوسی.)933 :1939 ،

م لاد ریین توصلیف را جوزجانی در موردِ سلیفالدین محید دن حلین غوری آورده اس « :او
پادشلاه جوان و صلاحب جیال دود ،و کریم طبع و عادل و رعی پرور چاکرنواز و دخ لنده و زرپاش
و دریادل و متواضلع و رضلاطلب و دیندار...چون دتخ دن ل اول رد مظالم کرد و رر تعدی و ظلم
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و جور ک پدرش کرده دود داز طلب غرمود ،و در ناعدة انِللاف و جادة معدل د آخر رسللانید...غرمان
داد :تا در کل دلاد ملحدک للی کردند...و سللاح میالک غور ک معدن دینداری و شللریع پروری دود،
او در میان دللللتند ،و طو طواعی

از لوث خبث نرامط (دتیغ) طهارت داد...و ریگنان نطا عبودی
او در گردن اخلاص نهادند» (جوزجانی.)930 -931/1 :1936 ،
 -3-3شادزیستی در اندیشه فردوسی و سلاطین غوری

سللن شللادزیلللتی و توج د ج للن و رام

دخ

مهیی از غررنگ و آیین ایرانیان داسللتان دود؛ د

طوری ک در آموزهرای زرت ل  ،شلادی ریلنگ دا عبادت دوده اس (راشد محِل .)69 :1916 ،در
شلارنامۀ غردوسی نیز توج زیادی د شادزیلتی ،ج ن و رام
خوش میدیند و معت د اس

و شرار شده اس  .غردوسی جهان را
د شادی روزگار میگذراند:

ک انلان خردمند و امیدوار ریی

جهان خوش دود در دل نیکخوی
سخنرای داینده گویم کنون
ریی

نگردد دگرد در آرزوی
ک دلرا د شادی دود ررنیون
نبیند جز شادی روزگار...

خردمند و امیدوار

کلی کو د گنج و درم ننگرد

ری روز او در خوشی دگذرد
(غردوسی.)1621 :1939 ،

جایگاه شلادی خرمندان در شارنام د گون ای اس ک اگر آنرا «حری شادان» نامید نیز پر دی راه
نیلل  .در شلارنامۀ غردوسلی د کرات از دزمرای انوشلیروان دا موددان و دانایان سخن رغت اس و در
ریین دزمرلا داررا از درتری رنر در گورر و رنرمند در دیگران گفت شلللده اسللل
 .)1626-1632در وانع میتوان گفل

مرکز و کانون موسلللی ی ،در مجال

(غردوسلللی:1913 ،

دزرگان ،د خِلللوص در

دردار دود .داسللتان دزمرا و نوارای عهد خلللروپرویز دا رنرمندان م للهوری ریانند داردد ،سللرک

و

نریلللا (ثعالبی331-339 :1921 ،؛ ملللتوغی )169 :1923 ،و دزمرای رف گان و رف روزة دهرام گور
(ادندلخی31 :1913 ،؛ طبری ،1933 ،ج)261-266 :6؛ ریگی حرای از سلن شادزیلتی در غررنگ
ایران داستان دارد.
در این راسلتا غزالی گزارش میدرد ک خللروان شلبان روز خود را د چهار نلی
ک یری از آن چهار نلی « :دهره درگرغتن د شادی و خرِّمی» اس

(غزالی.)31 :1913 ،

ت لیم کردند
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را

جوزجانی ونتی در توصللیف خِللوصللیات اخلانی سلللاطین غوریان میل د ج للن و رام

د عنوان یک ارزش میداند .چنانک در وصللف غیاثالدین محیود مینویلللد« :پادشللاه نیرو اخلا و
معاشر و طیب و عی

در طبیع

او غالب دود» (جوزجانی.)936/1 :1936 ،

ریونین جوزجانی از ج للن و دزمرای غیاثالدین محیود سللخن د میان میآورد .او دیان میکند
ک غیاثالدین محیود جدا از دذل و دخ ل رایی ک در زمان در تخ ن للینی داشللت اس ل  ،زمانیک
پللرعمِ دیوارثِ او درحی حق میپیوندد ،دیناسلب دخ ل

میراث او «ج نی و مجل

دزمی مهیا

کردند و ن لا و ع لرت غرمود ،از نیاز پی لین تا نیاز شلام ...و رر صلنف از اصناف خلق حضرت
چون دزم عام و انعام خاص و عام دود ،خیل خیل دوای نِللر میآمدند( »...جوزجانی.)932 /1 :1936 ،
در جای جای کتاب جوزجانی د میل سلاطین غوری د ج ن و رام
علاءالدین حللین جهانللوز دعد از رر جنگی دلا عی
دلللا عی

اشاره شده اس .

و نوش درپا میسازد .او پ

و شللراب و موسللی ی درپا میدارد (جوزجانی .)393/1 :1936 ،ریونین او پ

غتح غزنین
از انت ام و

درگ ل د غور د ع لرت و ن لا م اول میگردد و مطردان را ،و ندما را جیع کرد و روی دن ا
آورد و نطع ای دگف و مطردانرا دسلتور داد تا در عیل مزامیر آوردند و دلاختند و دگفتند (جوزجانی،
.)933 /1 :1936
او آشرار ریانند پهلوانان شارنام میسراید:
ای مطرب ددیع چو غارز شدی ز جنگ
دول

چو در ک ید ن اید غروگذاش

درگوی نول را ،و دزن این تران را
نول مانی و می صاف ماان را
(جوزجانی.)932/1 :1936 ،

در شلارنامۀ غردوسلی نیز یری از رنررایی ک رسلتم د سلیاوش میآموزد ،آیین دزم اس  .خود او
نیز در این رنر ،سلرآمد دیگران اسل  ،حتی دا نواختن سلاز آشلنا اسل  .در خوان چهارم ،زن جادوگر
درای او دزمی آراسللت اس ل  .چون رسللتم در لب جوی دلللا را گلللترده میدیند ،جام می و طنبور را
درمیگیرد ،مینوشد و شرو د نواختن میکند (اسلامی ندوشن.)92 :1931 ،
میل د عی

و نوش در سللاطین غوری د حدی دود ک سلطان غیاثالدین محید ک عاشق شرار

دود ،روزی د نِلد شلرار درخاس  ،غخرالدین مبارک اه رداعی ذیل را سرود و سلطان عزیی
را غلخ کرد و دع رت م اول شد:

شرار

دازتابِ غررنگ ایران داستان در دورة غوریان ...

سال پنجاه و دوم

اندر می و مع و و نگار آویزی

د زان داشد ک در شرار آویزی

آروی ده تی چو ددام تو در س

اندر دز کوری دو کار آویزی؟
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(جوزجانی.)923 /1 :1936 ،
 -4-3برگزاری جشن به مناسبت استقبال از سفرا و مهمان

سلن ِ اسلت بال از سلفرای سلیاسلی و مهیانان دلندپای در ایران از پی ین ای دیرین درخوردار اس  .در
شارنامۀ غردوسی دا می و سرود د است بال سفرا و مهیانان میرغتند:
پذیره شدن را دیاراستند
تبیره دبردند و پیل از درش

می و رود و رام گران خواستند
دبلتند آذین د رر ک ورش
(غردوسی)21 :1939 ،

ریونین سام دا می و رود و رام گران د است بال مهراب کادلی میرود:
چو آمد د دستان سام آگهی

ک مهراب آمد ددین غرری

پذیره شدش زال و دنواخت

د آیین یری پایگ ساخت

یری پهلوانی نهادند خوان

ن لتند در خوان دا غرخان

گلارندة می می آورد و جام

نگ کرد مهراب را پور سام...
(غردوسی.)13 :1939 ،

رستم نیز اینونین از گیو پذیرایی میکند:
دلالار خوان گف

پی

آر خوان

زواره غرامرز و دستان و گیو
دخوردند و خوان دورداختند
نوازندة رود دا میگلار

دزرگان و غرزانگان را دخوان
ن لتند در خوان سالار نیو
ن لتنگ رود و می ساختند
دیامد دایوان گوررنگار
(غردوسی.)331 :1939 ،

کیخللرو نیز دا می و سلرود و چنگ و عود و شلروه غراوان د اسلت بال رستم میرود (غردوسی،
.)339 :1939
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م للاد ریین سللن را در کتابِ جوزجانی نیز آمده اسلل  .چنانک غیاثالدین محید د مناسللب
ورودِ غرسلتادة سللطان لاه خوارزم لاه د غور «غرمود ک دجه آن رسلول ج نی ساختند ،و مجل
ع للرت دیاراسللتند و ملوک و امراء غور را شللراب دادند و رسللول را اعزاز غرمود و شللراب داد»...
(جوزجانی.)923 /1 :1936 ،
 -5-3سنتِ جابجایی پایتخت در فصول مختلف سال

دلا علم دل اینرل تاییر پلایتخ در غِلللول مختلف سلللال امری طبیعی اسللل و تح تأثیر عوامل
زیلل محیطی میداشلد ،اما شلواردی در تاریخ رلل ک درخی از این انت الرا تح

تأثیر پادشاران

ایران داسلتان دوده اسل  .د عنوان نیون  ،ادودُلَف عِجلی امیر شلهر کرج ،عادت داشل

زملتانرا را د

گرمللیر و تادللتانرا را د سلردسیر درود .چون میدانل ک شاران ایران نیز چنین میکردند ،خود را
دا آنان نیاس میکرد (آذرنوش )110 :1913 ،و میگف « :من مردی خلللروی رغتارم ک در جبال ییلا
و در عرا ن للا میکنم» (مللعودی .)92 :1923 ،سخن ادودُلف آشرارا دیانگر شناخ او از غررنگِ
ایرانیان داسللتان دارد .چرا ک گزنفون گزارش میدرد ک کورش غِللل زملللتان را در دادل میگذراند و
تلادللللتلان دل ریلدان میرغ

(گزنفون .)623 :1911 ،ریونین دریان د ن ل از اَتِنِ گزارش میدرد

پارسللیرا د دلیل زندگی مجلل خوی
پرسلوولی

زملللتان را در شللوش و تادلللتان را در اکباتان و پاییز را در

د سلر میدردند .اشرانیان نیز دهار را در ری و زملتان را د دادل میرغتند (دریان/1 :1912 ،

.)313
سللللاطین غوری نیز د ریین سلللن دولتی سلللیار داشلللتند .چنانک سللللطان غیاثالدین محید
پایتخ رای تادلللتانی و زملللتانی داشل  .جوزجانی گزارش میدرد ک سلللطان غیاثالدین محید از
«غیروزکوه ک دارالیلک او دود تا د لللهر داور ک دارالیلک زمللللتانی او دود( »...جوزجانی/1 :1936 ،
 .)923این جیل حاکی از آن اس

ک او در غِول سرد و گرمِ سال پایتخ

را جادجا میکرده اس .

در جای دیگر آورده اسل ک دارالیلک تادلتانی او حضرت غیروزکوه و دارالیلک زملتانی او دلاد
داور دوده اس

(جوزجانی.)923 /1 :1936 ،

در شلارنامۀ غردوسی نیز شواردی مبنی در عدم ثبات پادشاه در مرکز حرومتی وجود دارد .د عنوان
نیون دردارة ررمزد چهارم آمده اس :

سال پنجاه و دوم

دازتابِ غررنگ ایران داستان در دورة غوریان ...

نرردی د هر مداین درنگ

دلاور سری دود دا نام و ننگ

دهار و تیوز و زملتان و تیر
ریی گ

131

نیاسود ررمز یل شیرگیر

گرد جهان سر د سر

در پادشاری رنر

ریی جل

(غردوسی.)1961 :1939 ،
 -4جشنهای هفت روزه

ج للنرای رف روزه در تاریخ ایران سللاد ۀ دیرین ای دارد ،چنانک در شللارنام غردوسللی داررا د
ج نرای رف

روزه اشاره شده اس  .د عنوان نیون  ،د مناسب
از آن پ

ریی خوان و می خواستند

دبودند یک رفت دا رود و می

د پادشاری رسیدن کیخلرو:
دیاراستند

ز رر گون مجل

دزرگان د ایوان کاوس کی
(غردوسی.)932 :1939 ،

ریونین در داستان سیاوش آمده اس :
یری سور غرمودند کاندر جهان
دیک رفت زان گون دودند شاد

کلی پی

از وی نررد از مهان

ده تم درِ گنجرا درگ اد
(ریان.)631 :

ریونین:
تهیتن ددو گف

یک رفت شاد

ریی داش تا پاسخ آریم یاد (ریان.)610 :

در عهد سلاسلانی نیز در منادع از ج نرای رف روزه دلیار یاد کردهاند ،چنانک نظامالیلک راجع
د عهد نباد گزارش میدرد ،رنگامی ک مزدک توانل ل از راه مناظره در مودد پارس پیروز گردد «شللاد
شد و د آت رده شد ک رف

روز خدم

آت

کند» (خواج نظامالیلک.)693 :1933 ،

دهرام گور نیز دعد از آنر د یاری ل لرری از اعراب توانلل

در تخ

پادشاری دن یند ،یک رفت

ج لن گرغ و تیام ایران یک رفت ج لن و پایرودی کردند...« :و دهرام در تخ
جیلۀ دزرگان غرس و عرب در پی

پادشللاری ن ل

و

او دخدم دایللتادند...و جیلۀ پارسللیان منذر را د للفاع آوردند

کی این خطا کی در ما رغ دبخ لید و عفو کنید و دهرام شلفاع وی نبول کرد و رفتۀ دن ا م اول
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شللدند» (ادندلخی .)31 :1913 ،طبری نیز د این ج للن رف روزه و دار عام دادن رف روزهی دهرام
گور اشاره کرده اس

(طبری ،1933 ،ج.)261-266 :6

علاوه در این ،در شارنام از ج نرای رف
د شهر اندر آمد ز نخجیرگاه
دبودند یک رفت دا می د دس

روزه دهرام گور نیز یاد شده اس :
یری رفت دد شادمان دا سواه (ریان.)1160 :
ری شاد و خرم د جای ن ل

ریونان ک در شللارنام  ،پهلوانان دعد از رزم دلللا عی
جهانللوز پ

(ریان.)1130 :

و دزم میگلللترانند ،علاءالدین حلللین

از غتح شلهر غزنین ،این شلهر را رف شبان روز آت

زد و دلوخ  .در این یک رفت

ب ر تم
علاءالدین در نِلرِ سللاطینِ غزنین مجل ِ شلراب و ع لرت و شادی درپا ساخت دود .در ش ِ
دعد از آنک د مطردان دسلتور میدرد ک اشعارش را دا چنگ و چاان دخوانند ،حیام کرده و غزنین را
ترک میکند (جوزجانی .)933/1 :1936 ،اصلللولا پهلوان و نهرمان تنها مرد رزم نیلللل  ،دلر داید مرد
دزم رم داشلللد .دزم از این جه از زندگی پهلوان جداییناپذیر اسللل ک وی ریواره جان خود را در
کف دسللل

دارد و از غردای خوی

دیخبر اسللل  ،پ

سلللاعل رایی را ک خارج از میدان جنگ

میگذرد ماتنم میشللیارد (اسلللامی ندوشللن .)903-902 :1931 ،در این اسللاس اس ل ک علاءالدین
حلین جهانلوز دلان پهلوانان شارنام دعد از رزم دلا عی

و دزم میگلتراند.

 -5سوگهای هفت روزه

ریانگون ک در شللارنامۀ غردوسللی رایج اسلل ک دازماندگان یک رفت درای درگذشللتگان عزاداری
کنند ،سللاطین غور نیز یک رفت عزاداری درگزار میکردند .چنانر علاءالدین حللین جهانلوز در روز
ر للتم حضللور در غزنین ،دا شللروه و جلال تیام در سللر مزار درادران خود رغت و «جامۀ عزا پوشللید دا
جیل ل لرر ،و رف شلباروز دیگر در سلر آن روضها تعزی داش و ختم نرآن کرد و صدنات داد»
(جوزجانی.)933/1 :1936 ،
در شلللارنام غردوسلللی در مرگ تیام پهلوانان عزاداریِ رف روزه درگزار میشلللد ک آوردنِ تیام
مِللادیق آن در این مجال نگنجد ،اما درای نیون  ،زمانیک خبر مرگ سللیاوش د رسللتم میرسللد او و
زال یک رفت در مرگ او عزاداری میکنند:
چو یک رفت دا سوگ دود و ُدژَم

د ر تم درآمد ِز شیوور دم (غردوسی.)996 :1939 ،

سال پنجاه و دوم
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رستم ونتی از زادللتان د دردار کاووس میرسد نیز یک رفت سوگواری میکند:
پر از درد نزدیک رستم شدند

ری شهر ایران د ماتم شدند
چو یک رفت دا سوگ و دا آب چ م
د ر تم دزد نای رویین و کوس

د درگاه دن ل

پر درد و خ م

دیامد د درگاه گودرز و طوس
(ریان.)999 :

 -6رجزخوانی جنگجویان پیش از جنگ

رجزخوانی در ح ی

 ،گون ای مناظره اسللل ک در رنگام رزم (معیولا پی

از جنگ) در زدان مبارزان

جاری میشلللد .رجزخوانی از آداب ملللللم جنگ و دخ لللی از تاکتیک رزمی جنگاوران درای دررم
شلرللتن روحیۀ دشین اس  .از دیدگاه روانشناختی ،در رجزخوانی از یکسو میتوان غرور گوینده
و اطیینان او از شلرلل دادن حریف را مدنظر داش و از سوی دیگر دلهره و ترس پنهانی گوینده از
شللرللل خوردن را دریاغ و رجزخوانی را پوشلل للی درای پنهان نیودن این ترس دانللل (غلاح،
 .)116 :1913رجزخوانی نزد ایرانیان داسللتان و د تبع از آن شللارنامۀ غردوسللی از جایگاری د
درخوردار دوده اسل (رجو شلود د غلاح .)101 -190 :1913 ،در شلارنامۀ غردوسی ،معیولا پی
جنگ ،پهلوانان دا سلتای

رغیع
از

مردانگیرا ،زوردازو و شلجاع خود و خاندان ان سعی در تضعیف روحیۀ

حریف دارنلد .در رجزخوانی توس دا رومان ،او خود را د پلنگ ت لللبی میکند ک د شلللرار نخجیر
میرود:
د جان و سر شاه ایران سواه

ک دیجوشن و گرز و رومی کلاه

د جنگ تو آیم د سان پلنگ

ک از کوه یادد د نخجیر چنگ
چو آورد گیرم د دش

دبینی تو پیرار مردان مرد

نبرد

(غردوسی.)361 :1939 ،
ریونین رسلتم ونتی در م ادل ل رریان اغراسیاب نرار میگیرد ،اینگون ل رریان توران را تح یر و
یاران خود را ت ویق میکند:
ز دستان تو ن نیدی آن داستان
ک شیری نترسد ز یک دش

گور

ک دارد دیاد از گ داستان
ستاره نتادد چو تادنده رور

133

جلتاررای نوین اددی (اددیات و علوم انلانی سادق)

ددرِّد دل و گوش غرم سترگ

شیارة سوم

اگر د نود نام چنگال گرگ

چو اندر روا داز گلترد پر

دترسد ز چنگال او کبک نر

ن رود شود ز آزمون دلیر

ن گوران دلایند چنگال شیر
(غردوسی.)333 :1939 ،

دخ

عظییی از داسلتانرای شلارنام را رجزخوانیرای دو ریاورد ت ریل دادهاند ک آوردن تیام

مِدا رای آن خود موضو ملت لی میطلبد.
در کتابِ طب ات ناصللری نیز ریانند شللارنامۀ غردوسللی ،چند مورد رجز خوانی وجود دارد .ونتی
علاءالدین حللین جهانللوز د نِد غتح غزنین د سرزمین داور رسید ،دهرام اه غزنوی رسولان را نزد
علاءالدین حللین غرستاد ک دازگرد ک طان م اوم در م ادل ل رریانِ غزنوی را نداری «ک من پیل
آورم» ،سللللطلان علاءالدین در پاسلللخ او میگوید« :اگر تو پیل میاری ،من خرمیل میآرم» (جوزجانی،
 .)931/1 :1936در ل للرر دهرام للاه دو پهلوان د نام خرمیل سللام حلللین و خرمیل سللام دنجی وجود
داش ل ک رردو در شللجاع زدانزد دودند .اتفانا دا پیلانِ دهرام للاری نیز دراغتادند و یری از آنها دا پاره
کردن شلرم پیل در زیر پای پیل ک لت شلد و دیگری ریانند پهلوانان اژدراک
پیل پیروز گ

و شیراوژن شارنام در

(جوزجانی.)931-936 /1 :1936 ،

نیونۀ اینگون رزم (رزم پهلوان دا اژدرا ،شللیر ،گراز و )...در شللارنام دلللیار اس ل  .د عنوان نیون
غردوسی در رزم دیژن دا گرازان چنین آورده اس :
درآمد درردار شیر

دبی
درغ

از پ

خوک چو پیل مل

گرازی دیامد چو آررمنا

کیان را دزه کرد مرد دلیر...
یری خنجر آبداده ددس ...
زره را ددرِّید در دیژنا...

دزد خنجری در میان دیژن

ددو نیی شد پیلپیرر تن

چو رود شدند آن ددان دلیر

تن از تیغ پرخون دل از جنگ سیر

سران ان دخنجر دبرید پل
دگُردان ایران نیاید رنر

دفتراک شبرنگ سرک

دبل ...

ز پیلان جنگی جدا کرده سر
(غردوسی.)369 -363 :1939 ،
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مورد دیگر از رجزخوانی غوریان زمانیسل ک رسلول سلطانشاهِ خوارزم اه د دردار غیاثالدین
محید غوری میآید و در حین ملتی در وصفِ سلطانشاه میگوید:
م یم

شیران جهان ازو رراسند عظیم

زان شیر ک دا شیر دران اس

ای شیر تو ،یعنی سر و دندان دنیای

کینرا ری در دران شیرند ز دیم
(جوزجانی.)922 /1 :1936 ،

ونتی رسللول این ادیات را میخواند سلللطان غیاثالدین و دیگر امرای غوری «از جای د للدند» ک
در این دین یری از وزرای درگلاهِ غیلاثالللدین در جواب رسلللول از مطرب میخوارلد این ادیلات را
دخواند:
آن روز ک ما رای

کین اغرازیم

شیری ز دران گر نیاید دندان

وز دشین میلر
دندان

جهان پردازیم

دگرز در دران اندازیم
(جوزجانی.)922 /1 :1936 ،

نتیجه

شلارنامۀ غردوسی د عنوان منبعی ک دلیاری از داوررا و خردهغررنگرای ایرانیان را در خود جای داده
اسلل  ،گنجین ای ارزشللیند درای آگاری جلللتن از آد للخورِ غررنگی غوریان اسلل  .غوریان یری از
سللللل رای محلی در شلر خراسان دودند ک ریانند دیگر سللل رای ایرانیتبار ،تح ِ تأثی ِر شارنامۀ
غردوسلی و غررنگِ ایرانِ داسلتان دودند .در اسلاس نتایج این تح یق ک دا رویررد تطبی ی انجام شد ،در
 11مورد دینِ غررنگ غوریان در نرن شل م و ایرانیان داستان در اساس شارنامۀ غردوسی اشتراک وجود
داشل  -1 :در تاریخ غوریان نامِ سلام د کرات تررار شده اس  .ریونین در اساطیر آنها نامرایی مانند:
زال زر ،دهرام و غریدون آمده اسل  -6 .غوریان نَلَلب خود را د ضللحاک میرسللانند ک در سللللللل
نللب آنها نیز نامرای نرییان ،غریدون ،دللتام ،سلیامک آمده اسل  .گرچ د نظر میرسللد ک ضحاک
درگردان سلهاک یا نبایل آریایی سلرارا داشلد ،اما آنها حتی ساخ شه ِر غور را د سا ِم نرییان منتلب
میکنند ک حاکی از شلناخ آنان از تاریخ اسلاطیری ایران میداشلد -9 .غوریان در اندی ۀ سیاسی نیز
تح تأثیرِ غررنگِ ایرانی دودند .آنها نیز ریانند داوررایی ک در شللارنامۀ غردوسللی دازتاب یاغت اس ل ،
معت د دودند ک اگر پادشلاه عادل یا ظالم داشلد در گردش طبیع تاییراتی رخ خوارد داد .پادشاه عادل
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داعث آدادانی و غراخی طبیع خوارد شلد و پادشلاه ظالم داعث خ لرلالی ،دیدری ،غلاد ،کلاد و...
میشللود -3 .ریانگون ک در شللارنامۀ غردوسللی داررا از «غرِِّ شللهی» یا «غرِِّ شللارن للهی» ،پهلوانان یا
پادشللاران سللخن د میان آمده ،جوزجانی سلللاطن غور را داری «غرِِّ شللهی» میداند .البت ویژگیرای
پادشللاهِ غرریند در شللارنام دا سلللاطین غرریند در طب ات ناصللری نیز نادل تطبیق رلللتند .آنها نیز
پرریزگار ،شللجا  ،خردمند ،اسللوار و آدادکنندة خرادیرا رلللتند -3 .ریانگون ک در غررنگِ ایرانیانِ
داسلتان و د تبع از آن شلارنام  ،پادشلاه جزء زیباترینِ اغراد دود و د نول غردوسلی «دللان سرو سهی»،
راسلل نام دود در کتابِ جوزجانی ،سلللاطینِ غور «منظرِ دهی» و روی زیبا دارند -2 .ریانگون ک
در شلارنامۀ غردوسلی پهلوانان و پادشلاران رم ارل رزم رللتند رم ارل دزم ،سلاطین غوری در کتاب
جوزجانی رم ارل رزم رللتند رم ارل دزم .کتاب جوزجانی ریانند شارنامۀ غردوسی میلو از ج نرا
و دزمرای سلللاطین غور د دهان رای مختلف اسلل  -3 .ریانگون ک در شللارنامۀ غردوسللی سللن ِ
ج لنرای رف روزه وجود دارد ،سلاطین غور ج نرای رف روزه درگزار میکردند -1 .در شارنامۀ
غردوسلی عزاداری رف روزه در مرگِ پهلوانان سلن اسل و در روز ر لتم کار روزمره و ج ن و
رام

از سلرگرغت میشلد ،در کتابِ جوزجانی نیز علاءالدین حللین جهانلوز رف روز درای درادران

خود عزاداری میکند و روز ر لتم کار روزان را از سلر میگیرد -3 .در شارنامۀ غردوسی دا می و رود
و رام لگران د اسلت بال سلفرا و مهیانان میرغتند و درای آنها ج ن درگزار میکردند .سلاطین غور نیز
درای مهیانان و سلفرا ج ن و رام

درگزار میکردند -10 .ریانگون ک پادشاران ایران داستان عادت

سللردسللیر گرملللیر داشللتند و در ایام سللرد سللال د مناطق گرم و درعر

در ایام گرم سللال د مناطق

سلللردسلللیر میرغتنلد؛ سلللللاطین غور نیز ن للللا  -ییلا میکردند -11 .رجزخوانی در جنگ جزء
جداییناپذیر آیین رزم در شللارنام میداشللد .سلللاطین غور نیز دا این غررنگ آشللنا رلللتند و پی
جنگ رجزخوانی میکردند.
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