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  چكيده
اين تلميحات را    خويش بهره گرفته و   اي در شعر     قاآني به داليلي به كرّات از نامها و داستانهاي شاهنامه         

 بيان مقاصـد تعليمـي بـه كـار بـرده            سازي و   تمثيل ،براي مدح، توصيف طبيعت، معشوق و احوال خود       
 پهلـوانيِ قـاآني كـه موجـب برتـري وي بـر سـاير شـاعران اسـت،                -مهمترين بخش اشارات ملّي   . است

هاي پهلواني، متون تـاريخي و ادبـيِ         تلميحات نادر اوست كه از مĤخذ متعددي مانند شاهنامه، منظومه         
شـماري از ويژگيهـاي تلميحـات       . شـده اسـت   عاميانـة زمـان اسـتفاده       / ديگر و روايات نقّالي و شفاهي     

، رعايت جادوي مجاورت، تقابـل      شاهنامهدقّت در جزئيات داستانهاي     : ايِ قاآني عبارت است از     شاهنامه
اي بـا    يك شخص با خود او در سـاختار تلمـيح، تـشبيه ممـدوح بـه دو شخـصيت شـاهنامه              يويژگيها

 به نام و    شاهنامهاو افزون بر روايات     ...  اي، و  شبهي واحد، ستايش ممدوح با تركيبِ دو نام شاهنامه         وجه
  .هايي از سرگذشت فردوسي نيز اشاره كرده است نكته

   اسـت و شـاهنامه تـرين شـاعر ادب فارسـي بـه           قاآني به گواهي شواهد متنوع و فراوان ديوانش پرتوجه        
 پهلـواني ايـران، در شـعر        -بـر روايـات ملّـي      كنندة خود را    ته تسلّط خيره  بيش از سخنوران ديگر توانس    

  .خويش عرضه كند
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  مقدمه
هـاي ادبـي و     اعري است كه اگر با همـان توانايي       ش) ق. ه 1270 -1222(قاآني شيرازي   
شد شايد امروز يكـي از       اش زاده مي   وري چند سده پيشتر از زمان زندگي      استعداد سخن 

ا   ،رفـت   به شمار مـي    -ر پاية مثالً خاقاني    د -گويندگان نامدار و برجستة ادب فارسي      امـ 
 دورة قاجار كه نهايت كوششِ بيشتر شاعرانش نزديك شدن به جبر تاريخ و ظهور او در  

تـوجهي منتقـدان شـعر        و عراقي بوده است، موجـب كـم        شيوة بزرگان سبك خراساني   
  . هاي سخنش شده استنتيجه ناشناخته ماندن بعضي ويژگيفارسي به وي و در 

 و  ة محقّقـان   همـ  1»آشـتي «توانـد سـبب       از وجوه اهميت شعر قاآني كـه مـي         يكي 
ر حوزة  ويژه د  توانة بسيار گستردة فرهنگي وي به     مندان ادب فارسي با او شود پش       عالقه

براي (اي است كه صرف نظر از يكي دو اشارة كوتاه و گذرا              اشارات و تلميحات شاهنامه   
 حتّي پژوهشگران و منتقـدان      - مورد توجه اهل فن   ) 114: 1364،  حميدي: نكنمونه،  

 در حـالي كـه   ، قرار نگرفته اسـت - و مشخصاً، سخن قاآنيجريان بازگشت / شعر مكتب 
اي   پهلواني در ديوان او به اندازه      -فراوانيِ كاربرد و نحوة نمود عناصر و شخصيتهاي ملّي        

كند كه آيـا قـاآني       د شعرش را با اين پرسش رويارو مي       نمايان است كه خواننده و منتق     
  فرهنگـي شـعر خـويش   -ينة فكـري تعمد و اصراري در برجسته كردن اين بخش از زم  

كه در دنبالة بحـث نـشان داده خواهـد شـد او بـه               داشته است؟ پاسخ هرچه باشد چنان     
شته يا   و روايات پهلواني آشنايي دا     شاهنامهاحتمال بسيار بيش از همة شاعران ايران با         

  .تر از ديگران اين اشراف و آگاهي ژرف خود را بنماياند حداقل توانسته است موفّق
يران داشـته و    اي در نظر عموم مردم ا       هنگام پايان نظم آن جايگاه ويژه       از شاهنامه  

هاي مختلف و نيز متفاوت به لحاظ كم و كيف، مورد توجه بيـشترِ               از اين روي به شيوه    
طبعـاً قـاآني هـم كـه        . بـوده اسـت   ... فرهيختگان اعم از شعرا، نويسندگان، مورخـان و       

از اين سنّت غالب ادبي تأثير      ) هفت مقدمه : 1336 قاآني،   :كن(سرايي فاضل بوده     سخن
توان علـل ديگـري نيـز بـراي     پذيرفته است ولي غير از اين دليل كلّي و عمومي شايد ب    

شناسي شعر فارسـي او از       نخست اينكه در سبك   . قاآني برشمرد گراييِ نظرگيرِ    شاهنامه
ته شد اهتمام عمدة شـعراي      كه گف چنانجريان بازگشت ادبي است و      / گويندگان مكتب 

 2.اين مكتب، پيروي از اسلوب نمايندگان اصلي سبك خراسـاني و عراقـي بـوده اسـت                
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ه                 شاهنامه نيز مشهورترين اثر سبك خراساني است و طبيعي است كـه در مركـز توجـ 
بـه همـين دليـل در بررسـي نمونـه اشـعار             .  باشـد  - از جمله قـاآني    -ويژة اين شاعران  

قـائم مقـام فراهـاني،       3خـان صـبا،    فتحعلـي :  نظير -عاصر با قاآني نيز   سخنورانِ تقريباً م  
 -كاشـاني سروش، فتح اهللا خان شيباني و محمود خان ملـك الـشعراي           4وصال، داوري، 

، 36،  34: 1364حميدي،  : نكبراي شواهد،   (يابيم   اي را مي   تلميحات گوناگون شاهنامه  
قاآني در : ثانياً. )312 و308، 276، 245، 244، 238، 207، 187، 183، 181، 68، 58

ه و        زيـسته و ايـن دوره در تـاريخ ايـران يكـي             عصر قاجـار مـي     از ادوار درخـشانِ توجـ 
خـواني و نقّـالي      ترين بازتاب آن رواج شـاهنامه     مندي به حماسة ملّي ايران و مهم       عالقه

بـه تـأثير از   ). 34: 1385؛ ميرشـكرايي،  50: 1385سـادات اشـكوري،    : كن(بوده است   
خـواني مخـصوص داشـت       د كه آقا محمدخان قاجار شـاهنامه      مين فضاي فرهنگي بو   ه
ـ (خواند    مي شاهنامهشاه   و فتحعلي ) 83: 1385لسان،  : كن( / 1: 1357پـور،    آريـن : كن

هـاي بـسياري     و پس از ورود صنعت چاپ به ايران شـاهنامه         ) 49/ 1: 1382؛ بهار،   15
ـ ( شد و در اختيار مـردم قـرار گرفـت            پچا اينكـه برخـي از     ). 84: 1385ان،  لـس : كن

ترين  نقّاالن معروف به هفت لشكر و كهن       مانند طومار جامع     -طومارهاي مهم نقّالي هم   
سي و  : 1377هفت لشكر،   : نك(طومار مجموعة شادروان مرشد عباس زريري اصفهاني        

 در روزگـار قاجـار كتابـت        -)نوزده پيشگفتار : 1369يك و سي و چهار مقدمه؛ زريري،        
بر اين اساس شايد يكي از موجبات . ده، نشان دهندة اهميت نقّالي در اين زمان استش

ــاآني  ــراوان ق ــه ف ــارش ن هــم و شــاعرا-توج ــه اشــارات شــاهنامه -روزگ ــداول           ب اي، ت
   5.مردمي در زمان زندگي آنها بوده است/ خواني، نقّالي و داستانهاي شفاهي شاهنامه

يكي اينكه او از    . شخصيِ ديگر هم قابل طرح است     / تمال فردي بارة قاآني دو اح    در     
هفت يا هشت سالگي به بعد ساكن خراسان شده و در آن ديار دانـش اندوختـه اسـت                   

، شـاهنامه و چـون در زادگـاه فردوسـي و خاسـتگاه            ) شش مقدمه : 1336قاآني،  : كن(
 بـوده، شـايد     - فضال  خصوصاً - م همگان حماسة ملّي ايران همواره در اوج توجه و احترا        

دوم اينكه قاآني   . تأثير نبوده باشد     او در اين كشش و آشنايي عميق بي        نشينيِ خراسان
در برخي از اشعارش خـود را خاقـاني ثـاني ناميـده و در پـي تقليـد و اقتفـاي قـصايد                     

ه، رقابـت و حتّـي برتـر              . مطنطن شاعر شروان برآمده است     احتمـال دارد همـين توجـ



١٣٦    

 
  

 

 

آيدنلودكتر سجاد   

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

ـ (شمردن خـويش     فراوانـي و تنـوع تلميحـات       سـبب   ) 335: 1374زريـن كـوب،     : كن
ي كرده  بدين معني كه او كه در شعر خاقاني تأمل بسيار         . اي در ديوان او باشد     شاهنامه

گيـري   كوشيده تـا بـا بهـره       6اي ديوان وي آشنا بوده است،      و با وسعت اشارات شاهنامه    
سرايي نيز خود     اين حوزه از سخن     پهلواني، در  -يدقيق و گوناگون از انواع تلميحات ملّ      

اگر اين گمان درست و پذيرفتني باشد پاسخ        . را باالتر و مسلّط تر از خاقاني نشان دهد        
اي مطـرح   ي براي اسـتفاده از عناصـر شـاهنامه       بارة كوشش عامدانة قاآن    پرسشي كه در  
  .شد، آري است

  
  بحث و بررسي

   مدايح.1
اي به منظور گسترش     برد تلميحات شاهنامه  ر فارسي، كار  شناسي و بالغت شع    در سبك 

ترين اسـتفاده از آن در       زايش تأثير سخن بوده و شايد وسيع      هاي بيانِ مقصود و اف     شيوه
ر همـين سـنّت ادبـي در سـتايش          قـاآني نيـز بنـاب     . اشعار مدحي صورت گرفتـه اسـت      

فش هاي خويش به كرّات از نامها و داستانهاي ملّي بهره گرفته و همچـون اسـال                سروده
 تشبيه كرده و گـاهي بـر آنهـا برتـري داده             شاهنامهگاه ممدوح را به يالن و شهرياران        

)  مـورد  159(ان او   با اينكه طبق بررسي آمـاريِ نگارنـده بـسامد تـشبيه در ديـو              . است
است ولي با اين حال او در مواردي از اين )  بار130(هاي ترجيح ممدوح  بيشتر از نمونه

  : را به ترك ادب ملّي كشانده و براي نمونه گفته استمدايحِ ترجيحي، مبالغه
  صد افسر گشتاسب نيرزد به يك افسار      صد گرزن لهراسب نيرزد به يك ارزن           

  )331: 1336قاآني، ( 
را نيز از جهان پهلواني ماننـد       ) شاه مهدعليا مادر ناصرالدين  (قاآني حتّي ممدوح زن         

  : رستم برتر انگاشته است
     آب گردد ز نهيبش جگر رستم زال   از پس پرده اگر صرصر قهرش بوزد              

  )511: همان (
 و تـوالي اشـارات گونـاگون    ، در چنـد مـورد از تكـرار      شاهنامهاو به دليل اشراف بر           

) 460 و 459،  159،  158: ديوان: كنبراي نمونه،   (اي براي مدح استفاده كرده       شاهنامه
ويژه آنجا كه در توصيف ممـدوح مونّـث از غيـرت             ب توجه است به    خود جال  كه در نوع  



  137   با شاهنامهي شاعر ادب فارسنيآشناتر 
 

   

 
   ، ششمشمارة   

 1387زمستان 

گري منيژه، بيمناكي فرانك، كتايون، بانوگشسب و        هاي فريگيس، دريوزه   شكوهتهمينه،  
ـ ( برده   رودابه پشت سر هم نام     اي از نامهـا و كردارهـاي        و مجموعـه  ) 663: ديـوان : كن

شيوة مبالغه آميز ديگرِ قاآني بـراي       . رده است  را با تسلّط كامل عرضه ك      شاهنامهبانوان  
مدح، مضاميني است كه در آنها اعمال ممدوح مايـة ابطـال روايـات باسـتاني و سـبب                   

  :پشيماني فردوسي از سرايش اخبار رستم دانسته شده
  داستان باستان را شست بايد باب باب ن را سوخت بايد فرد فرد          دفتر پيشينيا     

  )59: ديوان(
   ز ذكر رستم دستان ز داستان دارد          شهامت تو سخن سنج طوس را به فسوس         

   7)135: ديوان(

هاي مشابه در شـعر امثـال فرّخـي و اميرمعـزّي تـأثير               شايد او در اين كار از نمونه           
   8.گرفته باشد

 فردوسي براي مدحِ    اي، يك بار هم از نام خود       اآني افزون بر شخصيتهاي شاهنامه    ق     
ديگري استفاده كرده كه ظاهراً در مدايح شعر فارسي از نوادر است زيرا سخنوران ديگر 

انـد نـه ممـدوحي را كـه بـه       ي خويش را با فردوسي مقايسه كـرده  معموالً توانايي شعر  
  :ميرزاست  بارة شاهزاده شجاع السلطنه حسنعليبيت قاآني در. شاعري مشهور نيست

  دة سخنور طوس        خردش برگزيده در افالقآنكه مانن   
  )481: ديوان (

  
  سازي و توصيف  تصوير.2

مبتني بر هايِ  به ها و مشبه ه بيشترين و متنوع ترين استعاره     قاآني از گويندگاني است ك    
 و توصـيفهاي رنگارنـگ و       اي را براي تصويرسازي به كار گرفتـه        نامها و روايات شاهنامه   

در چاه افتادن بيژن «به » روي نهفتن خورشيد«در شعر او . رداخته استاي پ هنرمندانه
مغفـر  «بـه   » روشـنايي سـتارة سـهيل     «،  )3: ديـوان (» و در كام اژدها فرو رفتن بهمـن       

هاي دامنـة    فرو افتادن سنگ از ستيغ كوه بر الله       «،  )21و20: همان(» د پوالدوند زراندو
بـه  » پـالودگي بـاده   «،  )43(» وي رستم سنگ غلتاندن بهمن از فراز كوه به س       «به  » آن
افكـن    اشكبوسبند رستم كاموس«به  » قدرت عشق «،  )77(»  جهان بين كيخسرو   جام«
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ستيزة رستم با ديو    «به  » خويي آزمندان فرومايه با پيرزنان     درشت«،  )413(» و سهراب 
، )529(» پهلـوي سـهراب   آلـودي    خـون «به  » سرخي شفق در آسمان   «،  )518(» سپيد

خاكي كه بـاران  «، )656(» ديو سفيد زيرِ دست رستم«به  » آلود زير ساية ابر    كوه برف «
بـه  » زلف فرو افتـاده بـر چهـره       «،  )724(» تخت گوهرآگين كاووس  «به  » بر آن باريده  

  . تشبيه شده است.... و) 770 و763، 754(» سياوش در آتش«
ات مكرّر شواهد تلميحترين بهترين نمونة اين تصويرسازيها كه در عين حال از مهم     

اي است كه در آن قاآني به         شعر فارسي است، يكي تغزّل قصيده      اي در  و پياپيِ شاهنامه  
اي  ف و نيز بعضي تصاوير آن از قصيده       و در وزن و قافيه و ردي       9وصف آغاز بهار پرداخته   

و ديگري اين چند بيت      10در ديوان صحبت الري شاعر معاصر خويش تقليد كرده است         
رة برآمدن خورشيد و پايان يافتن شب كه باز از تـشبيب يكـي از قـصايد مـدحي                   با در

  :اوست
  اوانــت اختر كــراشـن بيورِ ظلمت           چرخ ز خور برفـــهمچو فريدون به كي       
  افت سينه به پيكانــقارن روزش شك           شب چو شماساس راند رخش عزيمت       
      ديو شب از هيبتش گريخت چو اكوان   غ چو رستم         ـــد تيــير اعظم كشـــني  
  اد همچو خروزانـخون ز شفق برگش  اع، فلك را         ـــــاوك شعــزال خور از ن      
  وي زنخدانــت گــدن گرفــبهر بري  اوشِ مه را          ـــروي زره سيــخور چو گ       
  وار چو هومانــد خــپهلَو شب را فكن  در كنابد گيتي         د ـــژن خورشيـــــبي      
  وه گشت چو پيرانــ گرد فلك زو ست ودرز         ـار چو گـــر برآمد به كوهســمه       

  انــور غيبة خفتــغِ نــچاك زد از تي            ك راـفل 11گيوِ خور از روي كين، تژاو        
  ـزانوس گريــگشت چو رهام ز اشكب    د        ــرخ ز خورشيــاه چــاوردگـماه به ن      
  بر صفت كاوه از ديار صفاهان اور       ــرد ز خــروج كـهر منور خ      
  رستمِ مهر از گَزينه بيلك پرّان  رآورد       اه بــارِ مــدة اسفنديــدي     
  مجمرة زردهشت گشت فروزان     اسب سحر چو عيان شد       ــت گشتـراي       
  بر دم حنجر نهاد خنجر برّان       رزوار سرخة مه را    ـــر فرامـمه          

   )660: ديوان(
 هرچند مشبه تصاوير يكي     -رسيدن بهار  و نيز چند بيت توصيف فرا        -ابياتدر اين        

الح تشبيه جمع به كار     ها متعدد است و به اصط      به و مشبه ) رشيد و روز و فصل بهار     خو(
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انگيـز و    وصف موضوعي واحد بـراي برخـي مـالل        رفته است كه شايد از نظر اطناب در         
اي  ته از نامها و داستانهاي شـاهنامه      قابل نقد باشد اما به لحاظ تسلسل تشبيهات برگرف        

 به همراه مقدمـة قـصيدة       -اآنينوعي نوآوري در توصيف است و احتماالً اين دو تغزّل ق          
يعت در شـعر    هاي طب ويرگريتص/ ترين توصيفات  اي  شاهنامه -گفته از صحبت الري    شپي

  پهلـواني  -ملّيگونه اعناتها در پياپي آوردنِ تلميحات        شود كه اين   يادآور مي . فارسي است 
   12.هاي ديگري نيز در ادب فارسي دارد در چند بيت، نمونه

امهاي او را هـم بـا عناصـر         انـد قاآني عالوه بـر طبيعـت، زيبـايي و نـاز معـشوق و                    
  :براي نمونه. اي تصوير كرده است شاهنامه

  )43: ديوان(   مژگان خدنگ آرش و قد رمح قارنا        گيسو كمند رستم و ابرو حسام سام          
  )188 (   همچو خود سفنديار بود  زره رستم است زلفش و، دل         
  )556 (تر از خنجر سام      مژه برگشته نگه دل دوزتر از تير رستم         
  )857(   آن دم كه بر او خنجر زد رستم دستان           تر از پهلوي سهراب اي هر دو لبت سرخ        

   هه و مشبايِ معشوق در شعر او چنين است هاي توصيفات شاهنامه به جدول مشب:    
  به مشبه  مشبه  به مشبه  مشبه

  گيسو. 1
  
  
  
  
  
  
  مژگان. 2
  
  
  
  قد. 3
  

، 43(كمنـــد رســـتم  . 1
، كمنـــــــــد )767و568

ــياب  ، زره )169(افراســــ
، مار ضحاك   )188(رستم  

)391،719  ،8،887،898 ،
، كمنــد قبــاد )925 و912

)89(  
، )43(خدنگ آرش . 2

، سنان )556(خنجر سام 
 )580(گيو در جنگ پشن 

  
  )43(رمح قارن . 3
  

  لب. 4
  
  
  
  
  دل. 5
  چشم. 6
  وچشم و گيس. 7
  
  نگاه. 8
  ستيهندگي يار. 9
  

 آثــار حــسن و .10
  دلبري

مهر انگـشتري جـم     . 4
، پهلوي خـونين    )356(

، خــون )857(ســهراب 
  ) 898(سياوش 

  
  )725(افراسياب . 5
  )739(افراسياب . 6
حالت افراسياب در . 7

  )580(كمند رستم 
  )556(تير رستم . 8
فريدون با گرز گاو . 9
)292(  

 نقش نصرت از علم .10
  )708 و702(ريدون ف
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ترين  شود و مثالً يكي از كهن       در شعر پيش از قاآني هم ديده مي        مشابه اين تصاوير       
هاي آن تشبيه گيسوي يار به كمند رستم در بيتي از منجيك ترمذي يا دقيقـي                  نمونه
 شتر از سرايندگان ديگـر    اما در شعر قاآني بسامد كاربرد چنين تشبيهاتي بسيار بي          13است

 -توان آن را ويژگي سبكي سخن او دانست و اگر براي ديوان وي             يكه حتّي م  ست چنان ا
 شـرف الـدين رامـي       اي از نوع انيس العـشّاق       مجموعه -طور كلّي شعر دورة قاجار    يا به   

   14.اي خواهد بود تشبيه و استعاره، نامهاي شاهنامهتأليف شود يك سوي ساختمان 

نيـز  ، قاآني حتّي براي وصف احوال گوناگون خود         پردازيدر حوزة توصيف و تصوير         
اي بهره گرفته و باز در اين زمينه هم گوي سـبقت را از               از اشارات و تشبيهات شاهنامه    

: رك(او بازوي فضل خويش را نيرومندتر از سام نريمان مـي دانـد              . ديگران ربوده است  
: كـار عـشق او بـه      و جور معشوق و گرفتاري و درمانـدگي دلـش را در             ) 37و36: ديوان

هـاي   ، دشـواري  )634(اران بر دوش ضحاك     ، رنج م  )507(ترس اشكبوس از تير رستم      
، )872و 849( بـر پهلـوي سـهراب        ، زخـم خنجـر رسـتم      )651(هفت خان اسـفنديار     

و افتادن بيژن ) 892(، فرو رفتن بهمن در كام اژدها )872(خواهي بهمن از فرامرز  كين
  :و براي نمونه گفته استهمانند ساخته ) 892(در چاه 

  گشت افراسيابِ دل آگاه   تا بر او چون منيژه دل بستم             
 زنخدانش         ندر چه   همچو بيژن فكند، ليك آن ماه           دلم ا
  )725( بيژنم را برون كشيد از چاه          رستمي كرد و با كمند دو زلف                    

نگام شكايت از پسر عمش، خود را سهرابي معرّفي مي كند كه او به سان               قاآني به ه      
ـ (رستم بر وي چيـره شـده         و خـواري مقـام خـويش را در ميـان شـعرا بـه        ) 679: كن

اين بيت ) 692←( تشبيه كرده است شاهنامهفروپايگي گرگين در بين پهلوانان ايرانيِ 
  :آلود اوست كشيدنهاي غم بارة آه هم در

    كه بيژن را برون آرد ز چه گرد سجستاني        آه چون غم را ز دل بيرون كشم گويي  به رشتة   
) 774(  

اي  راضـهاي خـويش از تـصويرهاي شـاهنامه        ها و اعت   البتّه قاآني همواره براي شكوه         
 شاهنامه محتمالً به پيروي از كاربردهاي نمادينِ نامهاي -استفاده نكرده است و يك بار

را » بهمنِ فرو رفته در كام اژدهـا      «و  » بيژنِ گرفتار در چاه    «-رفاني و تعليمي  در ادب ع  
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و در جايي ديگر اشـتياق    15اش به كار برده    ره از نفس رنجور و روح درد كشيده       به استعا 
   16.اي نشان داده است گساري با تلميح و تشبيه شاهنامه خود را به باده

اي در ديـوان      تصويرسازي؛ تلميحات شـاهنامه    يف و غير از مدح مهترانِ زمان، توص          
ه بـا يـادآوري مـرگ شـاهان و          . قاآني كاربردهاي ديگري نيز دارد     از جمله تعليم و تنبـ

و تمثيـل سـازي بـا ايـن         ) 959و69: ديوان←(پهلوانان ملّي ايران و نابودي شكوه آنها        
  ).797 و577، 562، 173: همان←(نامها و اشارات براي تأكيد مفهومِ مورد نظر 

  
  تلميحات نادر. 3

 ارزيـابي و    -تـرين مـالك     و حتّي شايد اصلي    -ترين معيارها  نگارنده يكي از مهم    به نظر 
 اساطيري ايـران،    - و روايات حماسي   شاهنامهمقايسة شاعران از منظر ميزان آشنايي با        

ز مـراد ا  .  پهلـواني در شـعر آنهاسـت       -بررسيِ بود و نبود و چگونگي تلميحات نادرِ ملّي        
اي  كـاربرد شـاهنامه    ندان مشهور و كـم    تلميحات نادر، اشاره به نامها و داستانهاي نه چ        

. بندي نيز مطالعة بسامديِ تلميحات شـعر فارسـي   گذاري و دسته   است و مبناي اين نام    
منـابع يـاري رسـانِ       بـا اسـتفاده از       -به عبارت ديگر، مرور انواع تلميحات ادب فارسـي        

ثالً نامهـايي چـون رسـتم، فريـدون، جمـشيد و برخـي              دهد كـه مـ      نشان مي  -مختلف
 پر استعمال است و در مقابل، بعضي اسمها و داسـتانها            انهاي مربوط به آنها بسيار    داست

ندرت مورد توجه قرار گرفته و يـا حتّـي از نظـر              به...) فرود و گروي زره و برزو و      : رِنظي(
 ناميـده   اساطيري، تلميحات نادر   -اين دسته از نامها و روايات حماسي      . دور مانده است  

شود و قاآني در استفادة فـراوان و مـسلّط از ايـن اشـارات احتمـاالً در صـدر همـة                       مي
  .سخنوران ادب فارسي است

بندي  عنوان قابل تقسيم  / در چهار دسته   17اي در شعر قاآني    تلميحات نادر شاهنامه       
اسـت و بيـشترين نـوعِ نـوادرِ     هايي كه مأخذ آنها شاهنامة فردوسي  نخست اشاره . است

  :براي نمونه در اين بيت. رات استتلميحات هم همين گروه از اشا
  نفس نامي خود نسودي نيست بل اهتوخوشي است           

  )146: ديوان(آورد  نعها بين تا ز هر حرفت چه سان ميص                             
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 ترتيب براي طبقـة      به شاهنامهكه در   اصطالحاتي است   » اهتوخوشي«و  » نسودي«     
: 1368فردوسي،  : كن(وران در روزگار پادشاهي جمشيد به كار رفته          كشاورزان و پيشه  

وجـه مـتن    .  آشـفته اسـت    شاهنامهو ضبط آنها در نسخ و چاپهاي         )30و 25/ 43و 42
است و شادروان دكتـر تفـضّلي صـورت         » بسودي«دكتر خالقي مطلق براي نام نخست       

به  شبهنمونة ديگر م  ). 11: 1374تفضّلي،  : كن(را براي آن پيشنهاد كرده اند       » پسويي«
بيت زير است كه دقيقاً از بخش شبيخون زدن نستيهن، پهلوان توراني بر سپاه ايران و                

ـ (دوازده رخ گرفتـه شـده اسـت         / كشته شدن او به دست بيژن در داسـتان يـازده           : كن
  ):907 -882/ 58 -56: 1373فردوسي، 

  چو نوك نيزة بيژن ز خون نستيهن       درفش  دو گوش توسنِ گُردان ز عكس سرخ  
) 602(  

  :   در اين بيت نيز      
  )251(چون براهيمِ زراتشت همي بر آذر      چرده كه آرند سجود     يا دو گبرند سيه        

 شـاهنامه را يك شخصيت تصور كرده شايد به        ) ع( كه قاآني زرتشت و حضرت ابراهيم     
بر سنّت اختالط و تطبيـقِ بعـضي اشـخاص ايرانـي و سـامي،                نظر داشته است زيرا بنا    

ـ (با هـم درآميختـه      ) ع( هويت زرتشت و حضرت ابراهيم      251: 1380الريجـاني،   : كن
 بيتي به   شاهنامهنويسهاي   و در شماري از دست    ) 128 -115 /1: 1384؛ معين،   252و

  : اخته شده استاين صورت در پادشاهي بهرام گور س
        براهيم پيغمبر راستگوي  نهم گفت زرتشت پيشين به روي            

   18)46/ 306/ 7: 1374فردوسي، (
 نبرد رستم و پوالدونـد    : اي در شعر قاآني عبارت است از       ديگر اشارات باريك شاهنامه        

زادشـم نيـاي افراسـياب    ، نام )557و54، 25(، گريختن رهام از آوردگاه اشكبوس   )21(
، پياده )66(، كنگ دژِ افراسياب )66(، نام سرخه پسر افراسياب   )54(، نام كاموس    )41(

نامه فرستادن منـوچهر نـزد       ، فتح )119(، نام سلم    )94(اشكبوس  رفتن رستم به پيكار     
، گرفتاري گروي زره به دست گيـو        )660و145(، نبرد قارن و شماساس      )145(فريدون  

، خـود و جوشـن      )156(، تخـت آراسـتن جمـشيد        )145(رد فرامرز و بهمن     ، نب )145(
، كـرم هفتـواد و سـيب و         )198( نام شيده پـسر افراسـياب        19،)164(آهنين افراسياب   
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ر نبـودن   ، كـارگ  )457و404(، بـر دار زدن بهمـن فرامـرز را           )460و358،  233(اردشير  
، دوكـدان فرسـتادن     )459(، چوگان بازي سـياوش      )425(افزارها بر ببربيان رستم      رزم

، نام فرود   )470(، نام گرگين    )470(، نام خرّاد و برزين      )459(هرمزد نزد بهرام چوبين     
، اسب  )494(، ارژنگ ديو در خان پنجم رستم        )494(، نام پشنگ پدر افراسياب      )494(

، )596(، رويـارويي فـرود و بيـژن         )613و 576(، نام جنگ پشن     )512(سياه اسفنديار   
، كـشته شـدن     )602(، نـام كـي پـشين از فرزنـدان كيقبـاد             )597( پشوتن   خردمندي

 گنابـد / ، كشته شدن هومان به دست بيژن در كُنابد        )660(خزبران به دست زال     / خروزان
، )723و 660(، كـشتن فرامـرز سـرخه را         )660(، كشته شدن تژاو به دست گيو        )660(

، دريـوزگي   )663(اوش  ، شيون فريگيس به سبب كـشته شـدن سـي          )662(نام تهمينه   
، نامهـاي كتـايون،   )663(، گـريختن فرانـك از دسـت ضـحاك     )663(منيژه در تـوران    

، كشته شدن اهريمن بـه دسـت        )669(، نبرد الون    )664و 663(رودابه، ارنواز و شهرناز     
، )692(خواري گرگين در ميان پهلوانان ايران پس از نيرنگ با بيژن        20،)680(هوشنگ  

، گرفتن رسـتم خاقـان چـين را از    )765(، اژدهاكشي سام در طوس    )720(حزم پيران   
، فريب و بدانديشي گرسيوز و دمور و كشته شدن سياوش بـه دسـت               )792(پشت پيل   

و زنداني  ) 795(، رفتن گشتاسپ به روم و آهنگري و اژدهاكشي در آنجا            )795(گروي  
  ).795(شدن اسفنديار به دست پدر 

اي است كه در     شارات كلّي و شناخته شدة شاهنامه     ه، غير از ا   همه تلميح و توج    اين     
اي است كه حتّي      او به اندازه   كنندة بارها به كار رفته و اشراف خيره      سراسر ديوان قاآني    

را نيز به درستي در شـعر        21- يعني گُنابد  -جزئياتي مانند نام مكان نبرد بيژن و هومان       
  .خويش آورده است

 . استشاهنامههاي پهلوانيِ پس از  اتي است كه منبع آنها منظومهلميحدستة دوم ت     
 داسـتاني آن بـه      كه گزارش ) 610و 596،  179،  16،  3(فرو بردن اژدها بهمن را      : مانند

ايـران شـاه بـن      : كن(شان بن ابي الخير آمده است       / نامة ايران شاه   طور كامل در بهمن   
، برزو  )119( آوردن نام گرشاسپ     يا) 10413 -10376/ 602 -600: 1370ابي الخير،   

ــه منظومــه ) 670( گورنــگ و) 663(، بانوگشــسپ )639( ــوط ب : هــايي چــون كــه مرب
داستانهاي ايـن   البتّه چون نام و برخي      .  است نامه بانوگشسپ و   رزونامه، ب نامه گرشاسپ



١٤٤    

 
  

 

 

آيدنلودكتر سجاد   

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

 در قالب ابيات و روايات الحـاقي     شاهنامهها و چاپهاي غير منقّح       كسان در بعضي نسخه   
 و نـه  -شـاهنامه ام فردوسي آمده است شايد مأخذ قاآني در اينجا هـم در مـواردي    به ن 

  . بوده است-حتماً روايات پهلوانيِ متون ديگر
ه خـويش را از سـاير منـابع تـاريخي و                  قاآني بخشي ديگر از تلميحات درخور توجـ
براي » زاب«از جمله صورت .  گرفته است-هاي پهلواني   و منظومه  شاهنامه جز از    -ادبي

 نيامده و مستند بـر منـابع   شاهنامهكه در ) 718: ديوان: كن(زوِ تهماسپ پادشاه ايران    
: 1375؛ صديقيان،   1 زيرنويس   516/ 1: 1379رستگار فسايي،   : كن(معتبر ديگر است    

ده (كه در بعضي مĤخـذ بـه معنـاي          ) 765: كن(» ضحاك«به جاي   » ده آك «يا  ) 289
نـام ضـحاك دانـسته شـده        ) پيش از تعريبِ  ( گونة فارسي    وجه اشتقاق يا  ) عيب و آفت  

كـه البتّـه پايـة      ) 126: 1375 متن و زيرنويس؛ صـديقيان،       903: 1361تبريزي،  : كن(
همچنين آنجا كه قـاآني ضـحاك را بـا    . نام است/ علمي ندارد و توجيه عاميانة اين واژه 

نـام پـدر او را       كـه    توجهش به مĤخـذي بـوده اسـت       ) 791←(ناميده  » علواني«صفت  
علّـت  / او در دو بيـت نيـز بـه مبنـا          ). 126: 1375صـديقيان،   : كن(اند   نوشته» علوان«

  :يكي در بيت زير كه. برپايي دو جشن نامدار ايراني اشاره كرده است
    مهرگان جشن از چه رو در هر كران آراستند   گرنه افريدون فري بر بيوراسپي چيره شد        

) 865 (  
وايات و معتقدات ايراني مشهورترين علّـت برگـزاري جـشن مهرگـان، پيـروزي       در ر     

: كن(است ) شانزدهم مهر(ضحاك بر فريدون و به بند كشيدن او در دماوند در اين روز 
  :بارة جشن تيرگان است بيت ديگر هم در). 207 -205: 1375صديقيان، 

  ب فرخنده جشن تيرگان آراستندكز طر از آمل به مرو      يا فكند آرش كماني تيري    
) 865(  

زمـين سـبب     ي آرش براي تعيين حدود مرز ايـران       به گزارش بعضي منابع، تيرانداز         
: 1387اخوان مقـدم،    : رك(جشن تيرگان يا مقارن با روز برگزاري اين آيين بوده است            

ــي، 626 ــديقيان، 661 -659: 1384؛ رض ــور،  249: 1375؛ ص ــي پ  و 786: 1383؛ موس
 در» مـاه فـروردين روز خـرداد      «به نظر مرحوم دكتر تفضّلي روايت متن پهلويِ         . )787

ست كه شايد   تر از گزارش دوم ا     احتماالً كهن ) ششم فروردين ( آرش   بارة روز تيراندازي  
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ـ (بـه وجـود آمـده اسـت         » تير«با واژة   » تير«نامي روز و ماه      به دليل هم   تفـضّلي،  : كن
1354 :79.(  

يعني ذكـر و     22ناميد» تلميحات سرگردان «توان   شارات نادر قاآني را مي     چهارمِ ا  نوع    
هاي  حـداقل در حـدود بررسـي       -نها فعالً هايي كه منبع داستاني و تفصيل روايت آ        اشاره

  :او در شكايت از حاج اكبر نواب گفته است.  معلوم نيست-نگارنده
  آهو نه ز صياد بود كز رسن استگله ام از دگران است و بدو بندم جرم         رنج      

   زخمش به تن از تيغ گو پيلتن استگرچه     مرگ سهراب نهاني بود از مرگ هجير         
)114(  

آيد كه عامل اصلي و پنهانيِ كـشته شـدن سـهراب،             از بيت دوم ظاهراً چنين برمي          
 -ن بـه او بـشناساند  ن ايرا  كه البد نتوانسته رستم را از ميان يال        -مرگ هجير بوده است   

 مـرگ  شاهنامهدر حالي كه در . ظاهر پسر از زخم خنجر پدر كشته شده است        گرچه به 
يك از منابع رسمي، نقّـالي و        ي رستم به سهراب مي شود و در هيچ        زنده رزم مانع معرّف   

  .عاميانه كه به داستان رستم و سهراب اشاره كرده اند، سخني از مرگ هجير نيست
   دو چشمش در انتظارماند از براي آب          نيز چند كه جم كنده بودوان چاههاي   

) 352(  
ط جمـشيد يـاد شـده                           رك(در بعضي از منابع از ايجاد رودهـا و كنـدن چـاه توسـ :

  :   و براي نمونه در يك روايت منظوم پارسي آمده است) 82: 1375صديقيان، 
  نه هرگز شود آب كمتر از آن  ز چاه و ز چشمه ز رود روان                

  )375: 1377كريستن سن، : به نقل از(
اي نيافـت كـه      بـارة جمـشيد اشـاره      وايات متنـوع در   ليكن نگارنده در ميان انبوه ر          

 جمشيد چاهي كنده و چـشم انتظـار برآمـدن           -كه قاآني گفته است    و چنان  -مطابق آن 
  .آب از آن مانده باشد

  )723(آنچه نريمان گو نمود به كاكو    يل نمود به سرخه      آنچه فرامرز              
ست نبيرة ضـحاك كـه در داسـتان         نخ.  از دو كاكوي سخن رفته است      شاهنامهدر       
 -148: 1368فردوسـي،   : كن(شود   خون ايرج، به دست منوچهر كشته مي      خواهي   كين
ز نبـرد بـا ديـوان       و ديگري نبيرة سلم كه سام در گزارش خـويش ا          ) 981 -951/ 150

). 909 -889/ 225و224: همان: كن(كند    و گرگساران به كشتن او اشاره مي       مازندران
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 بـه دليـل تثليـث حماسـيِ         -از آنجايي كه در سـنّت حماسـي و داسـتانيِ ايـران گـاهي              
ـ ( واحد گرشاسپِ سامِ نريمان به سه شخصيت گرشاسپ، نريمان و سـام              شخصيت : كن

  بين بعضي اعمال پهلواني گرشاسپ و سـام و نريمـان             -)257و256: 1378سركاراتي،  
اختالطهايي به وجود آمده و روايات دالوري گرشاسـپ بـه سـام و در مـواردي بـسيار                   
اندك، نريمان نسبت داده شده است شايد در مأخذ احتمالي قـاآني هـم كـشته شـدن              

   23.كاكوي به جاي سام به دست نريمان بوده است
   چه مينوچهر و چه نوذر     يدون و چه ايرج،چه افر              

  )791(چه زاب دو ذراع آن شهره در فرخنده فرماني                              
 مثالً مانند   -يا وصفي » دو ذراع «زاب تهماسپ صفت    / يك از منابع براي زو     در هيچ      

  .نيامده است كه مبناي انتساب اين صفت به او باشد، -كوتاهي يا بلنديِ باال
زند كه شـايد مأخـذ قـاآني در ايـن تلميحـات، روايـات نقّـالي و                   نگارنده حدس مي      

عاميانة متداول در عصر او بوده كه تا كنون متن يا صورت مكتـوب              / داستانهاي شفاهي 
ات نـادر در  كنـد ديگـر اشـار     اين گمان را تأييد مي   آنچه. آنها به دست ما نرسيده است     

كـه منبـع و گـزارش نقّـالي يـا            24روزگارش صحبت الري اسـت      هم شعر او و نيز شاعر    
گـزاري در دورة   نشان دهندة رواج نقّالي و داسـتان   شفاهي آنها شناخته شده و      / مردمي

  :براي نمونه در اين بيت. قاجار در حد تأثيرِ آن بر ادبيات رسمي زمان است
   نيرمو شغب از دخمة گرشاسب وشور           كه بر مه رود از خاك سرانديبفرداست      

)526(  
 طومارهـاي چـاپ     با روايت يكـي از    » سرانديب«ذكر دخمة گرشاسپ و نريمان در            

مطابقت دارد كه در آن فرامـرز بـراي ديـدن           ) ق. ه 1135: به تاريخ كتابت   (نشدة نقّالي 
بـان   بـه ز   نامـه  گرشاسـب شاهنامه و   : كن( 25رود مي» سرانديب«گاه نياكان خود به     آرام

در بيتـي از    » جمـشيد جـم   «مثال ديگر كـاربرد صـورت       ).  الف و ب   208نقّاالن، برگ   
بـر نـام    ) جم( افزودنِ گونة مخفّف     -كه با اين حالت تأكيدي    ) 745: ديوان: كن(اوست  

، ...) و 17،  15،  11: 1377هفت لـشكر،    : كنبراي نمونه،   ( ويژة متون نقّالي     -)جمشيد(
كه ساخت يا مأخذ شفاهي دارند لذا محتمالً قاآني هم در           روايات عاميانه و آثاري است      

يك بار نيز او از كارگر نـشدن تيـر و           . اين استعمال از سخن نقّاالن تأثير پذيرفته است       
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ـ (سنان بر بدن اسفنديار به سحر زرتشت ياد كـرده            ايد نظـرش بـه     كـه شـ   ) 765: كن
 به دعا و زمزمه بر سـر  رتشتتن شدن اسفنديار با آبي است كه ز داستان مردميِ رويين  

  ).7/ 2: 1369انجوي، : كن(ريزد  او مي
  :قاآني در يك بيت به رهايي اسفنديار از بند توسط زرير اشاره كرده است    

  )163(تن، زرير آمد  يگمان بري كه برِ روسلة رنج و درد كرد خالص               مرا ز سل
 اسـفنديار از زنـدان گنبـدان دژ         زادي كسي كـه ميـانجيِ آ      شاهنامهولي بر پاية روايت     

 و زرير پيش  ) 1290 -1213/ 198 -191: 1375فردوسي،  : كن(شود جاماسپ است     مي
 در مĤخذ ديگر هم در محدودة جستجوهاي نگارنده داستاني        . از اين واقعه كشته شده است     

بـع  مطابق با تلميح قاآني نيامده است و اگر در اينجا نيز همچون چند نمونة پيشين من        
 يكـي از  كـه ة زمان وي نباشد شايد قاآني چنان عاميان/ او محتمالً روايات نقّالي و شفاهي     

ـ (انـد    پژوهشگران هم توجه كرده    اشـتباه در   «دچـار   ) 488 و 31: 1378شميـسا،   : كن
 پهلـواني   -شده كه البتّه با درنظر گرفتن تسلّط گستردة او بر موضـوعات ملّـي             » تلميح

  .نمايد يز ميبرانگ ب و پرسشبسيار عجي
  

  ايِ قاآني  ويژگيهاي تلميحات شاهنامه.4
 ي بـه          ل دقيق در انواع تلميحات شاهنامه     با تأماي قاآني كاربردها و گاه نوآوريهاي خاص

از جملـه اينكـه     . گونه اشارات او دانـست     توان آنها را ويژگيهاي اين     رسد كه مي   نظر مي 
اي، كلّـي    ه آنها به مضامين شاهنامه    كه توج  -قاآني برخالف بيشتر شاعران ادب فارسي     

 بـه دليـل آشـنايي كامـل بـا      -و غالباً در حد اشاره بـه نـام داسـتانها و شخـصيتهاست           
مثالً در شاهد زيـر     . ، به جزئيات و عناصر گوناگون روايات نيز اشاره كرده است          شاهنامه

بخشهاي مختلف داستان سياوش را در يك بيت گنجانده است كه براي كساني كـه بـا          
  :اين روايت آشنا هستند زيبا و ستودني است

   را كرد مهماني  گروي از طعمة جانش اجل  به امر شاه و نيرنگ دمور و ريو گرسيوز          
  )795: ديوان (

جرأت در سراسر ادب فارسـي        شايد به   كه -ترين نمونة اين ويژگي در ديوان او       جالب    
حاك در تقريبـاً همـة       آوردنِ جزئيات متنوع داستان فريدون و ضـ        -فرد باشد  منحصربه
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كه نـام   در مدح فريدون ميرزاست و نغزتر اين      )  بيتي 53 (اي نسبتاً طوالني   ابيات قصيده 
است و به احتمال بسيار قاآني به همين مناسبت بـه           » فريدون«مهتر مورد ستايش نيز     

دسـت زده  ) ذكر نام فريدون و اشارات داستانيِ مربوط بـه او و ضـحاك          (چنين التزامي   
 شود مند پيشنهاد مي   ز اين قصيده، به خوانندگان عالقه     در اينجا با آوردن چند بيت ا      . است

  .مطالعه كنند) 334 -332صص( را در ديوان قاآني كه متن كامل آن
  از سرِ دوشِ دو ضحاك درآويخت دو مار        كان دو مار از همه آفاق برآورد دمار    

  باشد اين مار به خون دل عاشق تشنه         آمد آن مار به مغز سر مردم ناهار...    
  يكي از دودة جمشيد و يكي از قاجاردو فريدون به جهان نيز برافراخت علم          ...  

  اين فريدون گه كين شير فلك كرد شكار آن فريدون اگرش گاو زمين دادي شير        ...    
       ...اين به نوك قلم خويش گشايد امصار م كاوه گشودي كشور        لَآن به عون ع  

  ريشة ضحاك برآر گرز بكش گردن ضحاك بكوب        تيشة عدل بزن گاوسر ...     
)332- 334(  

در شعر فارسي بعضي از سخنوران كوشيده اند كه به هنگام استفاده از نام شـاهان                     
هاي پيش يا پس از      ي و آواييِ اين اسامي را با واژه       ، تناسب موسيقاي  شاهنامهو پهلوانان   

ر  د -ي به تعبير دكتـر شـفيعي كـدكن        -توجه به اين جادوي مجاورت    . آنها رعايت كنند  
، )161(» تـن  تهمـتن «: شـود و او تركيبـاتي ماننـد        ابيات متعدد قاآني هـم ديـده مـي        

ــنگ« ــوش هوش ــان«، )389(» ه ــان نريم ــياوش«، )459(» م ــر«، )459(» وش س  چه
» منـوچهرچهر «و  ) 843(» فـر و بـرز    فريبرز«،  )686(» فرّ فريـدون  «،  )686(» منوچهر 

را بـا   » بـرزو «،  )119(» سرسـام «را بـا    » سام«را به همين منظور به كار برده و         ) 874(
) 720(» گرز«را با   » گرازه«،  )670(» هنگ«و  » هوش«را با   » هوشنگ«،  )643(» برز«
  :براي مثال. در كنار هم آورده است) 720(» فرّة برز«را با » برزو«و » فرامرز«و 
  ان جهانباني وش گوي را داده فرم سياوش   را نگر كز رأفت شامل     كوسي  كنون كاووس 

)795(  
هـا يـا   ي ايـن اسـت كـه او ويژگي   ا يكي از نوآوريهاي قـاآني در تلميحـات شـاهنامه            

متعلّقات يك شخص يا اشاره را به نوعي در تقابل با خود آن شخصيت يـا تلمـيح قـرار               
  :به اين دو بيت بنگريد. داده و با اين كار به مدح پرداخته است

  تني كند          از بيم جان به سر زند اسفنديار دست  روييننوك تير توهر گه كه        
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  )94(چون رستم ار پياده نهي در نبرد پاي         كوته كند ز رزم تو سام سوار دست         
تني ويژگي اسفنديار است ولي قاآني با نسبت دادن آن به تير  در بيت نخست رويين    

ن صفت است در برابـر آن نـاتوان كـرده و در             ممدوح، اسفندياري را كه خود صاحب اي      
بيت دوم ممدوح را به رستم تشبيه كرده و سپس سام را كه نياي تهمتن و از خانـدان                   

  .اوست در مقابل ستودة رستم صفت خويش درمانده نشان داده است
اي تـشبيه و بـه       زمان به دو شخصيت شـاهنامه      را هم قاآني در مواردي ممدوح خود          

بـه   ي نمونه در ايـن بيـت هـر دو مـشبه           برا.  واحد در آنها توجه كرده است      وجه شبهي 
  : در تاختن به توران و ويراني و تاراج آن مشتركندشاهنامهكيخسرو و اسفنديار طبق 

   ز ايران لشكرآرا از پي تاراج توران شد       مگر اين ني همان كيخسروي كاسفنديارآسا           
)161(  

 به دو نفر است رابطة ميان آنها معاصرت داسـتاني          هاي مشابه ديگر كه مشبه     هدر نمون      
يا همراهي در يك روايت است بدين صورت كه مثالً در بيت زير ممدوح به كيخسروي                

دانيم كه كـشته شـدن        اشكبوس كار رستمي كرده است و مي       تشبيه شده كه با كشتن    
  :ي دورة كيخسرو است از رويدادهاشاهنامهاشكبوس به تير رستم در 

  )447(اشكبوسي را به يك تير عذاب از پا فكند       راستي كيخسرو ما كار رستم كرد باز  
اي را   يكي از يالن يا شهرياران شاهنامه     شگرد ديگر قاآني در مدح اين است كه نام               

فت افزار يا ويژگي ديگـر در مقـام صـ    ف و نام ديگر را به همراه يك رزم به صورت موصو  
. اي ستوده است   ا تركيبِ نامِ دو شخصيت شاهنامه     آن به كار برده و در واقع ممدوح را ب         

نيـرمِ  «،  »مجـن  گـودرز گرشاسـب   «،  »كمـان  قارنِ آرش «،  »فر لهراسببهمنِ  «تركيبات  
) 643(» نظيـر  هوشنگ تهمـورث «و ) 588و587←(» فكن رستم نيرم«،  »صالبت رستم

  .از اين گونه است
هـاي    پهلواني از شيوه   -ح بر كسان ملّي   كه پيشتر گفته شد ترجيح ممدو     گونه   همان    

ا او در    ني هم نمونهشايع در مدايح ادب فارسي است و در شعر قاآ        هاي فراوانـي دارد امـ
 به صـورت گـل و       شاهنامهاين زمينه نيز دست به ابداع زده و با تصوير كردن اشخاص             

 مهتر مورد نظر خويش را بر آنهـا برتـر   -ت كه از نوادر صور خيال شعر فارسي اس       -گياه
  :انگاشته است
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  چون گل شود ار رسته ز گل بهمن و رستم چون غنچه ز سهم تو بدرند گريبان            
  )528(ن سبزه گر از خاك دمد آرش و نيرمچوند ز تيغ تو كفن سرخ           چون الله نماي  
  )686(رنگش طبرخون   ز تيغ ضيمران ف جنگ          سياوخشي كه رويد در ص    

اي نيز ظاهراً از كاربردهـاي مخـصوص         افزار ممدوح به شخصيت شاهنامه     متشبيه رز     
  :شود  ديده نمي- باز در حدود بررسيهاي نگارنده-ت شعراي ديگرقاآني است و در اشارا

    )179 (ان كندگذر ز بهر چه در كام برغم   سر بهمن          بالرك تو اگر نيست خيره  
اي در بخـش شـريطه و        خن او اسـتفاده از نامهـاي شـاهنامه        ويژگي تازة ديگر در س        

رواج : قصيدة مدحي است كه جاودانگي و استواري ممدوح را به مـضمونهايي چـون            تأبيد  
مـشروط كـرده    ... و) 600و 588←(داستان جمشيد در جهان، مثَل بودن فرّ و برز رستم           

  :است
   تا به زبان ياد از شجاعت رستمز جاللت سهراب           به جهان نام اتا        
  )533(                                                                             ... عزم تو        

/ يك بار هم قاآني با گزارش خياليِ بـه خـواب ديـدنِ زال زر و آزردگـي او از لقـب                         
  :خاي سرور خويش را مدح كرده استس) زر(صفتش 

  صاحبا صدرا حديثي طرفه دارم گوش كن              
      زار و پژمان زال زر را دوش ديدم در منام                                            

   ي؟ گفتا شنيدستم كه زر ا گفتمش زار از چه             
  خاي خواجه شد چون خاك ره بي احترام                                                

  در دخمة تاري ز ننگ اين لقبو اينك ان              
  هر زمان از خشم نفرينها كنم بر جان سام                                               

                           ) 537 (  
هـاي   و در يكي از افسانه 26اند يا سخن گفته  رؤدن فردوسي در عالم     شاعران ديگر از دي        

ا اينكـه     27 فردوسي از آمدن رستم به خواب حكـيم تـوس يـاد شـده اسـت                زندگاني امـ
فقـط از   اي را در خواب ببيند ظـاهراً          شخصيتهاي شاهنامه  -ير از فردوسي   غ -سخنوري

  .پردازي در مديحه است سازي و مضمون ابداعات قاآني براي زمينه
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  ه به فردوسياشار. 5
 چندين بار نيز به مناسبت از خـود فردوسـي و        شاهنامهقاآني غير از نامها و داستانهاي       

اش نزد ممدوح،    وي در تعظيم جايگاه شاعري    . ه است هايي از سرگذشت او ياد كرد      هنكت
و در ستايش هنر شاعري حكـيم       ) 710: ديوان: كن(ناميده  » فردوسي ثاني «خويش را   

  :توس گفته است
   تا به دهر اندر خبر ماندي ز گرد سيستان فردوسي ببايستي همي       شاعر ماهر چو        

) 654(  
  : قاآني در اين بيت كه در وصف معشوق است

    راست مانند سنان گيو در جنگ پشن      چهره ات فردوسي از حسن است و مژگانت در او      
) 580(  

و » مژگـان «ليـل آوردن واژة      به كار برده و بـه د       را با ايهام تناسب   » فردوسي«كلمة      
هوسي را نظـر    به مصراع دوم به افسانة معروف آزمودن سه شاعر دربار محمود، فرد            مشب

 اسـت و بـر اسـاس آن         شـاهنامه ترين مأخذ نقل آن ظاهراً مقدمـة اول          داشته كه كهن  
ـ    ـ  -راي رانـدن فردوسـي از نـزد خـويش    عنصري و فرّخي و عسجدي ب ه هنـوز   كـه البتّ

خواهند كـه آن     و از او مي    28گويند  هر يك مصراعي با قافية دشوار مي       -شناسندش نمي
 :كن(» مانند سنان گيو در جنگ پشن     «گويد   درنگ مي  وسي بي رباعي را كامل كند و فرد     

  ).203و202: 1372رياحي، 
 از  هـاي شـماري   كه به رنجها و نامراداي    )  قصايدش تشبيب يكي از  (او در جاي ديگر          

  :شاعران نامدارِ گذشته اشاره كرده، از جمله گفته است
  فكرت را غمين        تا مر آن ميمندي ناپاك را شادان كند گه كند فردوسيِ فردوس       

) 181(  
احمد بن حسن ميمندي نام وزير سلطان محمود غزنوي است كه نظامي عروضي او                  

ـ (در دربـار غزنـه معرّفـي كـرده اسـت             شاهنامهرا ميانجيِ عرضه و مقبول افتادن        : كن
نويـسهاي   هـاي منثـورِ دسـت       ولـي در برخـي از مقدمـه        ،)78: 1383نظامي عروضـي،    

 او دشمن و حاسد فردوسي دانسته شده و به نظر محقّقان به احتمـال فـراوان                 شاهنامه
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: 1385خالقي مطلق،   : كن( درست است    - كه مورد اشارة قاآني نيز بوده      -همين روايت 
  ).255 -252: 1371؛ سيدي، 334 و 280، 268، 204: 1372 رياحي، ؛14

  
  چند نكتة ديگر. 6

يكي اينكـه  . اشاره كردبايد به سه نكتة ديگر نيز » قاآني و فردوسي«در حاشية موضوع    
اي كه براي شكايت و دادخواهي از جور دو همسر خويش و مـادران آنهـا بـه                   او در نامه  

بـارة   گويي فردوسـي در   ... «ارة دو مادرزن خود آورده است       ب ناصرالدين شاه نوشته، در   
» جهـان پـاك از ايـن هـر دو ناپـاك بـه             / زن و اژدها هر دو در خاك به       : ايشان فرموده 

بيات الحـاقي   ترين ا   از مشهورترين و در عين حال سخيف       اين بيت ).  مقدمه ،ده: ديوان(
 و چاپهـاي غيرعلمـي      -ه بعد  ظاهراً از سدة دهم ب     -هاي متأخّر  است كه در برخي نسخه    

ـ ( به فردوسي نسبت داده شده و هرگز سـرودة او نيـست              شاهنامه : 1386آيـدنلو،   : كن
استناد و استشهاد قاآني به اين بيت نشان دهندة ). 35 و 34: 1385؛ خطيبي، 76 -65

شهرت انتساب آن به فردوسي در دورة قاجار است كـه هنـوز هـم متأسـفانه از بعـضي         
  .نشده استاذهان زدوده 

 و نـاظرِ    شاهنامهنكتة جالب ديگر اينكه او در توصيف اسب پير خويش آن را حافظ                  
  :روي دادن داستانهاي باستان معرّفي كرده است

  گر كينة ايران بود ار وقعة توران         اش از بر همه يكسر ة فردوسيشهنام      
  گويد كه چنان ساخت كمين رستم دستان            گويد كه چنين تاخت به كين قارن و كاوه           

  خوش عهد منوچهر و خنك دور نريمان           جگر سوخته يعنيگه آه كشد از       
 )628(  

بارة اسـبي    سال يادآور قصيدة جوهري صايغ هروي در       ين بارة كهن  وصف شاعرانة ا       
 و به رستم و بيژن سواري       است كه آن نيز مركب تهمورث بوده، فريدون و سلم را ديده           

وم استاد ملك الشعراي بهار      مرح ،ثالثاً ).603و602: 1361عوفي،  : كن(داده بوده است    
گفت چه  هاي ملّي مي ابي در حماسهبايست كت  قاآني از شعرايي است كه مي      «:اند نوشته

ن خشونت در ساختن قصه و پشت هم انداختن مطالب و روايت و انتخاب لغات فخيم آ            
كـه بهتـرين    چنان. يي اسـت در وي جمـع بـوده اسـت          سرا روري كه مستلزم حماسه   و غ 
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 61: 1382بهـار،   (» قصايد قاآني قصايدي است كه در موارد فتحي يا رزمي گفته است           
يق در   و تأمالت دق   شاهنامهشايد اين شيوة سخنوري نتيجة وسعت آشنايي او با          ). 62و

  .سرايي فردوسي بوده است گزيني و حماسه پردازي، واژه اسلوب داستان
  

  گيري نتيجه
گـون نامهـا و    تنوع و فراوانـيِ كاربردهـاي گونـه   از بررسي كامل ديوان قاآني و مالحظة     

توان تقريبا با اطمينان گفت كه او آشناترين شاعر          اي در شعر او مي     داستانهاي شاهنامه 
ي تنها محـدود بـه   كه نشان داده شد اين آگاه     بوده است و چنان    شاهنامهادب فارسي با    

ان در منـابع ديگـر از جملـه          پهلواني اير  -متن حماسة فردوسي نبوده و او از اخبار ملّي        
. مردمي هم مطّلع بـوده اسـت      / هاي پهلواني، طومارهاي نقّالي و روايات شفاهي       منظومه

ات و نـوادر داسـتانهاي        ويـژه ا    بـه  - و اسـتفادة درسـت و هنرمندانـه        اين اشراف  ز جزئيـ
انگيزتر خواهد بود كه بدانيم قـاآني گويـا برخـي از اشـعار                هنگامي شگفت  -يا شاهنامه

ـ سي و شش مقدمه و نيـز،        : ديوان(» با سرعت و بالبداهه ساخته است     «خويش را    : كن
  ).412و411: 1304دولت آبادي، 

 و) 220: 1380؛ نوريـان،    281: 1386فتوحي،  : كن(چند تن از پژوهشگران، خاقاني           
ه به موضوعات اساطيري    را به لحاظ توج   ) 484: 1377ياحقّي: رك(صفهاني  نيز صفاي ا  
اند و يكي از آنها هم تصريح كرده است كـه            اي مقدم بر شاعران ديگر دانسته      و شاهنامه 

ا  ) 22: 1378،  شميـسا (» تـر اسـت    ظر توجه به اساطير از قـاآني قـوي        صحبت از ن  « امـ
/ اسـاطيري ايـن شـعرا و مقايـسة آمـاري           -نگارنده با مطالعة دقيق تلميحات حماسـي      

ت و نـه چگـونگي            اي قاآني اذعان مي    بسامدي آنها با اشارات شاهنامه     كند كه نـه كميـ
بـا سـخن قـاآني      اي در ديوان آنها قابل مقايسه        و بازتاب نامها و روايات شاهنامه     كاربرد  
اسـت و  ديار و معاصر قـاآني از شـاعران پـر تلمـيح      سراي هم  صحبت الري سخن  . است

: مـثالً (شود كه در شعر قاآني نيست        شارات نادر او، موضوعاتي ديده مي     حتّي در ميان ا   
ولي ديوان ) 291←(و آبزي بودنِ ببربيان    ) 149: ديوان←(داستان جنگ هفت لشكر     

تـر از    مايـه  ي و هم در تلميحات نادر بسيار كم       ا يز، هم در تلميحات عمومي شاهنامه     او ن 
  .آنِ قاآني است
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 آشـنا بـوده     شـاهنامه البتّه اين نكته كه قاآني بيش از همة شاعران ادب فارسي بـا                  
 كـه  -است هرگز به معناي نفي يا ناديده انگاشتنِ پـشتوانة فرهنگـيِ گوينـدگان ديگـر        

منـد    حوزة مسائل ملّي و پهلواني بهره      اي حتّي در همين    برخي از آنها از دانش گسترده     
تـر از ديگـران      تر اين است كه قـاآني بهتـر و مـسلّط           قيق نيست بلكه منظورِ د    -بوده اند 

هـاي منتـوع اسـتفاده       هي و اشراف خويش در شعرش به شيوه       توانسته است از اين آگا    
اي احاطـه    آني بـر دقـايقِ داسـتانهاي شـاهنامه         اگر هم به انـدازة قـا       -كند و ساير شعرا   

از معلوماتشان در سخن خود     ش  پاي او از اين بخ     اند هم   نخواسته يا نتوانسته   -اند داشته
اي در شعر، از قاآني بـه پـسر           اينكه توجه به تلميحات شاهنامه     تر جالب. مند شوند  بهره

ر همـان   نيز به ميراث رسيده و او كه زير تأثير و تعليم چنين پدري د        ، ساماني ،شاعر او 
شعاري كـه    آشنا شده بوده است، در نمونه ا       شاهنامههنگام با   اوان نوجواني و بسيار زود    

 اساطيري را به صورتهاي گونـاگون       -تا هفده سالگي سروده نامها و داستانهاي حماسي       
  :براي نمونه. به كار گرفته است

  چرا به سينة من هر زمان زند خنجر       اگر نه مژة او رستم است و من سهراب           
  )بيست و يك مقدمه: 1336قاآني، (

   ايدون ز كوه سنگ به آيين بهمني            سويش سيل افكندچون رستم است دشت و         
  )بيست و چهار مقدمه: همان(

  تيغ سپنديار را قوس قزح بهين گوا     فراسياب را ماند رعد در هوا        كوسِ           
  )بيست و پنج مقدمه: همان(

ت و او با همين      اس ديوان موجود قاآني حدود بيست و يك تا بيست و دو هزار بيت                 
ا بـه اسـتن         شـناخته مـي    شـاهنامه پذيرترين شاعر ايراني از     اندازه شعر تأثير   اد شـود امـ

گويـا  ) ق. ه 1272نگار در    نامة او به قلم طاهر ديباچه      زندگي(گزارشي از زمان خود وي      
مجموعة ابيات او در اصل صد هزار بيت بوده كه از بين رفته و در همان زمان هم فقط                   

 موجود  - يعني سه برابر بيش از آنچه امروز در دسترس ماست          -زار بيت از آنها   شصت ه 
 بيست و هفت و بيست و هشت      : 1336؛ قاآني،   16: 1380رستگار فسايي،   : كن(بوده است   

بـه قرينـة اشـعار      اگر اين گزارش، درست و معتبر باشد        ). 325: 1376مقدمه؛ يوسفي،   
در آن ابيات از دست رفته نيز قـاآني رويكردهـاي           توان احتمال داد كه      ماندة او مي   باقي
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ت          - و روايات ملّي   شاهنامهپر تنوع ديگري به      ت و كيفيـ پهلواني داشته و محتمالً كميـ 
  .تر از اين بوده است ز حماسة ملّي ايران بسيار گستردهاثرپذيري وي ا

زار بيتي او    ه اين حدسِ نزديك به يقين در كنار شواهد بسيارِ ديوانِ بيست و چند                 
گـذارد كـه آشـناترين شـاعر ادب فارسـي بـا              گيري بر جاي نمي    ترديدي در اين نتيجه   

  .، قاآني استشاهنامه
  
  نوشت پي
  .از دكتر منصور رستگار فسايي در كتابي با همين نام است» آشتي با قاآني«تعبير  .1
: آن، رك هـاي   جريـان بازگـشت ادبـي و ويژگي       / مكتببارة   براي آگاهي كامل و دقيق در      .2

 المعـارف   ة، دانـشنامة جهـان اسـالم، بنيـاد دايـر          »بازگشت ادبـي  «آذرنگ، عبدالحسين؛   
 المعارف بزرگ   ة، داير »بازگشت ادبي «؛ دادبه، اصغر؛    469 -465، صص 1، ج 1375اسالمي

؛ شـفيعي   162 -155، صـص  11، ج 1381 المعـارف بـزرگ اسـالمي      ةاسالمي، مركز دايـر   
ز عصر جامي تا روزگار ما، ترجمة حجـت اهللا اصـيل،            كدكني، محمدرضا؛ ادبيات فارسي ا    

بررسي شعر  (؛ لنگرودي، شمس؛ مكتب بازگشت      67 -55، صص 1382نشر ني، چاپ دوم   
  و 1375 ، نشر مركز، ويرايش دوم)هاي افشاريه، زيديه، قاجاريه دوره

Hanaway, William,((Bâzgašt-e- Adabi)), Encyclopaedia Iranica, edited by 
Ehsan Yarshater, London and New York, Routledge and Kegan Paul, 
1990, vol 4, pp.58- 60.                                                         

 . را هم سروده استنامه شهشاهتأثيرِ همين توجه، منظومة او زير  .3
بحـر  اي منظوم به      مقدمه ارگري خويش فراهم آورده و    اي نيز به خط و نگ      داوري شاهنامه  .4

 ).گرايي در شاعران اين دوره از نمودهاي ديگر شاهنامه(ه است متقارب بر آن افزود
خـواني و نقّـالي      حدس رابطة رواج شاهنامه   / و موضوع اين نكته در حد يك احتمال است         .5

اي  غييـر كـم و كيـف تلميحـات شـاهنامه     بـا ت ) مانند عصر صفوي و قاجـار   (در يك دوره    
ي در هر حال ديوان اي است ول ند بررسي دقيق و بسامديِ جداگانهان آن زمان نيازم   شاعر

 .كند  اين ارتباط را محتمالً تأييد ميهاي اشعار ساير سخنوران قاجاري قاآني و نمونه
اي   بارة تلميحـات شـاهنامه     هايي در  نكته«آيدنلو، سجاد؛   : ، رك هنامهشابارة خاقاني و     در .6

، بـا   )بارة شـاهنامه و ادب حماسـي ايـران         بيست مقاله و نقد در     (رنجنارسيده ت ،  »خاقاني
؛ اردالن  300 -271، صـص  1386مقدمة دكتر جالل خالقي مطلق، اصـفهان، نقـش مانـا          

، تجلّي شاعرانة اساطير و روايات تـاريخي و مـذهبي در اشـعار خاقـاني              جوان، سيد علي؛    
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اس؛      ؛ ا 104 -56، صـص  1375مشهد، آستان قدس رضوي، چاپ سـوم       سـالمي نـژاد، عبـ
خاقـاني  «؛ نوريان، مهدي؛  185، ص 1372، فصلنامة هستي، تابستان   »خاقاني و شاهنامه  «

 .24 -20، صص1380، پاييز98، نشر دانش، شمارة »شرواني بر خوان رنگين فردوسي
 .536و244، 179، 148: ديوان: كنبراي ديدن شواهد ديگر،  .7
 : از جمله .8

  حديث رستم دستان و نام سام سوار     دفترها    شجاعت تو همي بستُرد ز        
 )61: 1385فرّخي، (

  افسانة شهنامه محال است و مزور       تاريخ فتوح تو درست است و حقيقت   
  )226: 1318اميرمعزّي، (

  آورد دارو از دل ديو خزان مي نوش راي چشم كاووس بهار        رستم عيد از ب  . 9
  آورد نامة سلم دي از خاوران مي فتح      آفريدون ربيع   يا منوچهر صبا زي    

  آورد از گل سوري درفش كاويان مي        بهر دفع بيوراسب دي، گلستان كاوه را     
  آورد از هالك اشكبوس مهرگان مي      رستم ارديبهشتي مژده نزد توس عيد        

  آورد از كمان بهمني تير و كمان مي    بهر ناورد فرامرزِ خريف، اينك سپهر            
  آورد دستگير از نيزة آتش فشان مي       يا شماساس خزان را قارن ارديبهشت  ...   

  آورد گيو فروردين به خواري مو كشان مي       يا گروي فصل دي را بر فراز تلّ خاك    ... 
  آورد تن ز راه هفت خان مي همچو رويين     اندام خاك     خواهران الله و گل را ز هفت...

  )145: ديوان (
 :مطلع قصيدة صحبت اين است .10

  آورد ي اردشيرآسا شكن بر اردوان م      آورد   باد فروردين تزلزل در خزان مي
  )326: صحبت الري، بي تا (

  .و احتماالً سهو چاپي است» تژاد«ضبط متن ديوان  .11
آميز منسوب به مولـوي       قطعة تأويل  و» در طلب شراب  « نام   اي از انوري به    از جمله قطعه   .12

، به اهتمـام محمـدتقي مـدرس    ديوانانوري، اوحدالدين؛ : به ترتيب، رك . در آتشكدة آذر  
؛ آذر بيگدلي، لطفعلـي     704، ص 2، ج 1364رضوي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم      

سة نـشر كتـاب              آتشكدة آذر بيگ؛   د جعفـر شـهيدي، موسـ1337،  ، به كوشش دكتر سي ،
 .317ص
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اين بيت در   . كز بوستان گرفته گل سرخ را اسير      / گويي كمند رستم گشت آن كمند زلف       .13
، 1373به اهتمام دكتر محمدجواد شريعت، انتـشارات اسـاطير، چـاپ دوم           (ديوان دقيقي   

ـ . اند آمده است اما مĤخذ ديگر آن را به نام منجيك ترمذي آورده     ) 117ص چـي   اداره: كن
، 1370، بنيـاد موقوفـات دكتـر محمـود افـشار          عـصر رودكـي   شاعران هم   گيالني، احمد؛   

، انتشارات علمـي و فرهنگـي،       پيشاهنگان شعر پارسي  ؛ دبيرسياقي، سيد محمد؛     202ص
شرح احوال و اشعار شاعران بـي ديـوان در          ؛ مدبري، محمود؛    150، ص 1371چاپ چهارم 

 .230، ص1370، انتشارات پانوس5 و4، 3قرنهاي
اي در   يالن و شهرياران گوناگون شاهنامه     توصيف معشوق با اسامي      اي ديگر از   براي نمونه  .14

، نارسـيده تـرنج،     »تـرين شـعر غنـايي      اي شـاهنامه «آيدنلو، سجاد؛   : كنار،  شعر عصر قاج  
 .261و258، 256همان، صص

 چندم به بارگاه فنا روح در عناكارگاه طلب، نفس در تعب       چندم به    .15
  )16: ديوان(مپسند بهمنم را در كام اژدها             تيره چهمگذار بيژنم را در قعر      

  بياوش خواهم از افراسياكينة خون س       جام كيخسرو پر از مي كن كه تا چون تهمتن . 16
)72(  

نيـز اشـارات ظريـف و       به دليل پشتوانة فرهنگيِ پرماية قاآني در ميان تلميحات سامي او            . 17
  .شود نادر يافته مي

م پـور پيغـامبر      «مصراع دوم در تـصحيح دكتـر خـالقي مطلـق و همكارانـشان               ضبط  . 18 نُهـ
خـالقي  : بـراي توضـيح ايـن ضـبط، رك        . است) 53/ 419: 1384فردوسي،  (» راستگوي

، هاي شاهنامه  يادداشت؛  )با همكاري محمود اميدساالر و ابوالفضل خطيبي      (مطلق، جالل   
شود كه در    يادآور مي . 118م، ص 2009راث ايران بخش سوم و چهارم، نيويورك، بنياد مي      

ـ . دانسته شده اسـت   ) ع( نامه هم زرتشت نام ديگر ابراهيم      گرشاسپ : 1317اسـدي،   : كن
441 /50.  

  ):از زبان زال خطاب به رستم(بارة افراسياب  احتماالً ناظر است بر اين بيت در. 19
  هن كاله    از آهنش ساعد وز آ     درفشش سياه است و خفتان سياه         

  )26/ 347: 1368فردوسي، (                                                                     
ـ اشاره دارد به كشته شدن ديو سياه فرزند اهـريمن بـه دسـت هوشـنگ،                 . 20 فردوسـي،  : كن

  .66 -50/ 25 و24: 1368
دهـد و محـلّ ايـن         روي مـي   دوازده رخ / تان رزم يازده  پيكار بيژن و هومان در ضمن داس      . 21

  .762/ 49 و 251/ 18: 1373فردوسي، : كنبراي نمونه، . است» گُنابد «شاهنامهجنگ در 



١٥٨    

 
  

 

 

آيدنلودكتر سجاد   

  ، ششمشمارة     
 1387 زمستان 

ساخته و به كار برده شـده       » رباعيات سرگردان «به قياس   » تلميحات سرگردان «اصطالح  . 22
  .است

نده و كُـشندة    نامه است كه نريمان به بنـد كـش         بهمناي در    نمونة ديگر اين موضوع اشاره    . 23
ــده اســت   ــي ش ــحاك معرّف ــر،   : رك(ض ــي الخي ــن اب ــاه ب ــران ش / 428و427: 1370اي

هاي آخرالزمـانيِ    متـون پهلـوي ايـن كـار از خويـشكاري           در صورتي كه در   ) 7267و7266
  .گرشاسپ و سام است

ايـن رسـتم و جنـگ هفـت لـشكر           / آن چون شه روم و غـزوة روس       : در اين بيت صحبت   . 24
بـراي نمونـه،    (از داستانهاي طومارهاي نقّـالي اسـت        » گ هفت لشكر  جن«؛  )149: ديوان(
 و منابع رسـمي ديگـر ذكـري از آن           شاهنامهو در   ) 454 -329: 1377هفت لشكر،   : كن

  .نيست
گورگـاه گرشاسـپ و نريمـان و نيـز سـام و رسـتم در شـهر                  ) 6926/ 409 (نامه بهمندر  . 25

  .سمندور در چند منزليِ قنّوج است
خوسفي، : براي روايت خواب آنها، رك. بن حسام خوسفي، صاحب و شمس طبسي      ا: مانند. 26

، تصحيح حميداهللا مرادي، مركز نـشر       )خالصة خاوران نامه   (نامة پارسي  تازيانابن حسام؛   
نامـة   زنـدگي ؛ دبيرسياقي، سيد محمد؛     2752 -2716/ 200و199، صص 1382دانشگاهي

ذيـل  « يـاحقّي، محمـدجعفر؛      ؛252، ص 1383، نشر قطره  فردوسي و سرگذشت شاهنامه   
  .60و59، صص1387، فصلنامة پاژ، سال اول، شمارة اول، بهار»ها سرچشمه

  .395 -393 و342، 287، 241: 1372رياحي، : كنبراي اين داستان، . 27
ت گـل نبـود     هم رنگ رخ  / چون عارض تو ماه نباشد روشن     :   آن سه مصراع چنين است    . 28

  . كند از جوشنمژگانت همي گذر/ در گلشن
   

  كتابنامه
، شركت سهامي كتابهـاي جيبـي بـا همكـاري           از صبا تا نيما، تهران    ،  )1357(پور، يحيي    آرين

  .موسسة انتشارات فرانكلين
 بيـست مقالـه و نقـد در        (نارسيده ترنج ،  »اين بيت از فردوسي نيست    «،  )1386(آيدنلو، سجاد   

دكتر جالل خالقي مطلق، اصفهان، نقش مانا،       ، با مقدمة    )بارة شاهنامه و ادب حماسي ايران     
 .76 -65صص
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المعـارف   ة تهران، مركز داير   ،المعارف بزرگ اسالمي   ةداير،  »تيرگان«،  )1387(اخوان مقدم، ندا    
 .627 -625، صص16بزرگ اسالمي، ج
 .، تصحيح حبيب يغمايي، تهران، بروخيمنامه گرشاسپ، )1317(اسدي، ابونصر علي 

 .، به اهتمام عباس اقبال، تهران، كتابفروشي اسالميهديوان، )1318(داهللا محمد اميرمعزّي، ابوعب
 .، تهران، علمينامه فردوسي، )1369(انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم 

، ويراسـتة دكتـر رحـيم عفيفـي، تهـران، علمـي و              نامه بهمن،  )1370(ايران شاه بن ابي الخير      
 .فرهنگي

، به كوشش محمد گلبن، تهران،  بهار و ادب فارسي،»گشت ادبيباز«، )1382(بهار، محمدتقي 
 .66 -43، صص1علمي و فرهنگي، چاپ سوم، ج

د معـين، تهـران،          برهان قاطع ،  )1361(تبريزي، محمدحسين بن خلف      به اهتمام دكتر محمـ ،
 .اميركبير

نـشر كتـاب،    ، تهران، بنگاه ترجمـه و       دانشنامة ايران و اسالم   ،  »آرش«،  )1354(تفضّلي، احمد   
 .79 -77، صص1ج

، نامة فرهنگستان، سال اول،     »چند واژة عالمانه از پهلوي در شاهنامه      «،  )1374 (________
 .11 -4شمارة دوم، شمارة تابستان، صص

 .، تهران، گنج كتابشعر در عصر قاجار، )1364(حميدي، مهدي 
 نامة ايران باسـتان، سـال       ،»نامة فردوسي  نگاهي تازه به زندگي   «،  )1385(ل  خالقي مطلق، جال  

 .25 -3، صص)12-11پياپي(ششم، شمارة اول و دوم 
، تهران، مركـز    بارة شاهنامه  در،  »ستيزانه در شاهنامه   بيتهاي زن «،  )1385(بي، ابوالفضل   خطي

 .48 -32نشر دانشگاهي، صص
 ، شـمارة بهمـن،    7، آينـده، سـال اول، شـمارة         »قاآني شيرازي «،  )1304(دولت آبادي، يحيي    

 .413 -409صص
، تهران، پژوهـشگاه علـوم انـساني و         فرهنگ نامهاي شاهنامه  ،  )1379(رستگار فسايي، منصور    

 .مطالعات فرهنگي
 .، تهران، باوردارانآشتي با قاآني شيرازي، )1380 (_________

 .، تهران، بهجتشماري و جشنهاي ايران باستان گاه، )1384(رضي، هاشم 
سة مطالعـات و        شناسـي  هـاي فردوسـي    سرچشمه،  )1372(رياحي، محمدامين    تهـران، موسـ ،
 .تحقيقات فرهنگي
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، ويـرايش دكتـر جليـل       روايـت نقّـاالن   بـه   داستان رسـتم و سـهراب       ،  )1369(زريري، عباس   
 .دوستخواه، تهران، توس

 .، تهران، علميبا كاروان حلّه، )1374(كوب، عبدالحسين  زرين
، تهـران، وزارت    خـواني  شـاهنامه ،  »خـواني   شـاهنامه  نقّالي و «،  )1385( كاظم   سادات اشكوري، 

 .55 -46فرهنگ و ارشاد اسالمي، دفتر اول، صص
هـاي حماسـي      بقايـاي افـسانة گرشاسـب در منظومـه         بازشناسي«،  )1378(سركاراتي، بهمن   

 .286 -251، تهران، قطره، صصهاي شكار شده سايه، »ايران
، )پنج گفتـار در زمـان و زنـدگاني فردوسـي           (سرايندة كاخ نظم بلند   ،  )1371(سيدي، مهدي   

 .مشهد، آستان قدس رضوي
، محفوظ در كتابخانة مرحوم )ق. ه1135تاريخ كتابت  (نامه به زبان نقّاالن شاهنامه و گرشاسب

 .135استاد مجتبي مينوي به شمارة 
 ..، تهران، فردوسفرهنگ تلميحات، )1378(شميسا، سيروس 

، تهـران، پژوهـشگاه علـوم       حماسي ايـران   -هنگ اساطيري فر،  )1375(صديقيان، مهين دخت    
 .انساني و مطالعات فرهنگي

آذر : تـاريخ مقدمـة ناشـر    (، شيراز، كتابفروشي معرفت، چاپ سـوم        ديوان،  )تا بي (صحبت الري 
1333.( 

د عباسـي،        )از روي چاپ ادوارد براون     (لباب االلباب ،  )1361(عوفي، محمد    به كوشـش محمـ ،
 .وشي فخر رازيتهران، كتابفر
 .، تهران، سخنبالغت تصوير، )1386(فتوحي، محمود 

  .، به اهتمام دكتر سيد محمد دبيرسياقي، تهران، زوارديوان، )1385(فرّخي، ابوالحسن علي 
، تصحيح دكتر جالل خالقي مطلـق، تهـران،         )دفتر يكم  (شاهنامه،  )1368(فردوسي، ابوالقاسم   

  .روزبهان
 ، تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق، كاليفرنيـا       )دفتر چهارم  (شاهنامه،  )،  )1373 (_________

 .و نيويورك، بنياد ميراث ايران
، ، به كوشش دكتر سعيد حميـديان      )بر اساس چاپ مسكو   (شاهنامه  ،  )،  )1374 (_________
 .تهران، قطره
 رنيـا ، تصحيح دكتر جالل خالقي مطلـق، كاليف )دفتر پنجم (شاهنامه،  )،  )1375 (_________

 .و نيويورك، بنياد ميراث ايران
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   ، ششمشمارة   

 1387زمستان 

، تـصحيح دكتـر جـالل خـالقي مطلـق بـا           )دفتر شـشم   (شاهنامه،  )،  )1384 (_________
 .همكاري دكتر محمود اميدساالر، كاليفرنيا و نيويورك، بنياد ميراث ايران

 .، تصحيح دكتر محمدجعفر محجوب، تهران، اميركبيرديوان، )1336(قاآني 
اي  و نخستين شهريار در تاريخ افسانه     هاي نخستين انسان     نمونه،  )1377(ر  كريستن سن، آرتو  

 . دكتر احمد تفضّلي، تهران، چشمه-، ترجمة دكتر ژاله آموزگارايرانيان
 ، تلمود، انجيـل و قـرآن و بازتـاب آن در       داستان پيامبران در تورات    ،)1380(الريجاني، محمد   
 .، تهران، اطّالعاتادبيات فارسي

 .85 -56، همان، صصخواني شاهنامه، »شاهنامه خواني«، )1385( حسين لسان،
 .، تهران، دانشگاه تهرانمزديسنا و ادب پارسي، )1384(معين، محمد 

 المعـارف   ة، تهـران، بنيـاد دايـر      دانشنامة جهان اسالم  ،  »تيرگان«،  )1383(موسي پور، ابراهيم    
 .791 -786، صص8اسالمي، ج

د    مي نظـري بـه تاريخچـة          (شناسـي   خـواني از ديـد مـردم      شـاهنامه «،  )1385(رشكرايي، محمـ   
 .45 -30، همان، صصخواني شاهنامه، ») شناسي خواني از ديد مردم شاهنامه

، تصحيح علّامه قزويني، به اهتمام دكتر محمد معين، نشر چهار مقاله، )1383(نظامي عروضي 
 .جامي

، 98، نشر دانـش، شـمارة       » خوان رنگين فردوسي   خاقاني شرواني بر  «،  )1380(نوريان، مهدي   
 .24 -20شمارة پاييز، صص

 مهـران افـشاري، تهـران،      -، تصحيح مهدي مـدايني    )1377) (طومار جامع نقّاالن   (هفت لشكر 
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ح اهللا  نامـة اسـتاد ذبـي      جـشن ،  »نفوذ شاهنامه در دنياي مناقب    «،  )1377(ياحقّي، محمدجعفر   
 .494 -477، به كوشش دكتر سيد محمد ترابي، تهران، شهاب، صصصفا

  .، تهران، علميچشمة روشن، )1376(يوسفي، غالمحسين 


