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  :چكيده
در اين . مقالة حاضر به بررسي سبك تاريخ نگاري فردوسي در شاهنامه، پرداخته است

تطبيقي، مواد تاريخي شاهنامه با منابع تـاريخي بعـد از    –مطالعه ابتدا به روش   توصيفي
انتقـادي، اختالفـات آنهـا     –اسالم تا قرن هشتم مقايسه شده سپس با روش   تحليلـي  

ات      . و سبك تاريخنگاري شاهنامه ارائه شده استبررسي  بـر ايـن اسـاس، نخسـت كليـ
انـد،   طور اجمالي معرفـي شـده  نند موضوع، روش، قالب و منابع بتاريخنگاري فردوسي ما

كـه  وسي پرداخته شده است؛ از آن جائيسپس به بيان ويژگيهاي سبك تاريخنگاري فرد
داستانپردازي و شعر هم  ،  به  عناصرز داردشاهنامه عالوه بر جنبة تاريخي، جنبة ادبي ني

با اين وجود، داستانپردازي سـبب  . كند  و ويژگيهائي مخصوص به اين بعد را داردتوجه مي
نشده است كه فردوسي در بيان زمان و مكان  و شخصيت پردازيها امانتداريي را كه الزمة 

  . كار يك مورخ است، فراموش نمايد
  

  :كلمات كليدي
 ريخنگاري، شاهنامه ، منابع تاريخي، حقيقت گويي، داستانپردازيسبك تا

                                                 
 zomorrodi@ut.ac.ir استاديار دانشگاه تهران - 1

  دانشگاه آزاد واحد مهاباد اُستاديار - 2
  



                                                                           1390 تابستان – 12شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 266

                      

  

  :مقدمه
تاريخ فرهنگ ايران نشان ميدهد كه ميان دو دانش تاريخ و ادبيات، پيوند عميقي برقرار 

اي در نظر آوريم اگر راه اغـراق نپـوييم و    اگر اين دو فن را چون دايره«بوده است طوري كه 
بوده اند ميتوان گفت بخش متداخل اين دو دايره در گذشـتة   هم متحدالمركز انگوييم كه ب

؛ وجود آثاري مانند تاريخ )24 :1372 هاني منفرد،افر(»فرهنگ، عظيم و در خور نگرش است
استنامه و تاريخ جهانگشا به نثر  و شاهنامه بـه نظـم   بلعمي، تاريخ بيهقي، راحه الصدور، سي

البته . كه تميز صبغة تاريخي آنها از رنگ و ارزش ادبييشان دشوار است، شاهد اين ادعا است
در شاهنامه وجود اسطوره و داستانهاي غير واقعي نما سبب شده است تا مورخان نسبت بـه  

رتي ديگـر،  شـاهنامه در نـزد همـة محققـان      ادبا اهميت كمتري براي آن قائل شوند به عبا
خـالقي مطلـق بـه نقـل     (ادبي، تاريخ عمومي ايران از ابتداي آفرينش تا دورة ساسانيان است

مـورد ارجـاع و اسـتناد قـرار     اما در مطالعـات تـاريخي، كمتـر     )176: 1386محمدي،  گلاز
ميگيرد  درحالي كه تطبيق شاهنامه با تاريخهاي نوشته شده در دويست يا سيصد سال قبل 
و بعد از آن نشان ميدهد كه اين منابع با وجود اين كه تاريخ در معناي علمي آن بـه شـمار   

اين نه تنها تاريخ عالوه بر . آمده اند اما اشتراكات زيادي با بخشهاي اساطيري شاهنامه دارند
 ،شـعباني (دليل نبـود روش علمـي تاريخنگـاري   ، بو ملل متمدن همه اقوامايران بلكه تاريخ 

آثار هـرودوت،   شاهد اين ادعا مبادي تاريخشان مجهول و آميخته بافسانه است )17 :1384
تـوان  بيشـمار مي هـاي   افسـانه  اسـت كـه در آن هـم    تئوپومپـوس  هـاي  پدر تـاريخ و نوشـته  

  ).194-195:  ، 138،صادقيو  يلتونهم(يافت
در اين مقاله كوشش ميشود  برخي از ويژگيهاي سبك تاريخنگاري فردوسـي  و ميـزان   

تطبيقـي   -با روش توصـيفي  در اين راستا ابتدا . دقّت او دربيان مباحث تاريخي بررسي شود
اين اثر  با منابع تاريخي بعد از اسالم تا قرن هشتم سنجيده شده است و سـپس بـا روشـي    

  .انتقادي اختالفات آنها بررسي و سبك تاريخنگاري شاهنامه نشان داده شده است –تحليلي 
  

  كلّيات تاريخنگاري شاهنامه
ات     هـاي سـبك تاريخنگـاري ايـن اثـر       براي ورود به خصيصه ضـروري اسـت ابتـدا كليـ

تاريخنگاري شاهنامه؛ يعني موضوع، روش، قالب و منابع آن معرفي گردد تا بـه كمـك آنهـا    
  .ويژگيهاي خاص سبك تاريخنگاري او مورد تحليل واقع شود
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  موضوع شاهنامه
تاريخ پيشينيان و به منزلة تاريخ سرگذشت ايران است «شاهنامه به اتفاق اكثر محقّقان، 

 گـل ؛ خالقي مطلق به نقـل از 385: 1381مسكوب، (»مان و رد پاي زمان است در ايراندر ز
در منابعي كه به بررسي حكومتهاي ايران پرداخته  شده، يا آنهـا را   ).176: 1386محمدي، 

كيانيه، اشكانيه، ساسانيه، اكاسره تقسيم كرده اند و منبع اين تقسيم  ستانيه،به پنج طبقة با
، پيشـداديان  طبقـة  پـنج  يـا بـه   )131: 1 ج: 1363سـراج،   (ميدانند   عجم تواريخ بندي را 

 ، ترجمـه 1365مسـعودي،  (  ساسانيان و اشكانيان، كيانيان، )است منوچهر آنها كه اول(بالن
پيشدادان، كيانيان، اشكانيان  و گاهي به چهار طبقه تقسيم نموده اند؛ )84: پاينده القاسم ابو
 القاسـم  ابـو  ترجمـه ، 1374مسـعودي،   ؛ 24: القصص، بي تـا  و التواريخ مجمل(ساسانيان  و

بـويژه، پيشـداديان و    -در شاهنامه به طور مستقيم به اين طبقه بنديها   .)277: 1 ج: پاينده
امـا از طبقـة سـوم يعنـي حكومتهـاي ملـوك الطـوايفي و         اشاره اي نشده اسـت  -كيانيان  
و طبقـة چهـارم     )51 -52، كتاب دوم، پادشاهي اشكانيان، ابيات 1378فردوسي، (اشكانيان

؛ 342، كتاب دوم، پادشاهي اشكانيان، بيت 1378فردوسي، (يعني ساسانيان، نام برده ميشود
ريخي مجموعـه اي از داسـتانها هـم    البته در البه الي ايـن داسـتانهاي تـا   . )35همان، بيت 

مشاهده ميشود كه چون در منابع تاريخي به آنها يا اشاره اي نشده يا مختصراً مطـرح شـده   
  .اند ، از بررسي آنها چشم پوشي شده است

 
  روش شناسي تاريخنگاري شاهنامه   

. 1:همه مـورد اتفـاق قـرار گرفتـه اسـت     دو روش بيش از ، قديمدر فرهنگ تاريخنگاري 
 )22: 1368آئينه ونـد،  (ولياتنگارش تاريخ بر حسب ح. 2حسب موضوعات تاريخ برگارش ن

حوادث  نگاشـته ميشـده    بر اساس تسلسل سنوات كه در اولي بر اساس موضوع و در دومي
با نگاهي به ساختار كلي شاهنامه استعمال روش نخست در وهلة اول بـه   ).27: همان( است

... .و هوشـنگ، تهمـورث   كيـومرث،  آن بر شخصيتهايي؛ مانند ةقوام عمدچشم ميخورد زيرا 
شاهنامه در ساير منـابع  پيش از اين شيوة نگارش . ميچرخنداست كه حوادث بر محور آنان 

ابن واضح يعقوبي و تا حـدودي ابـن قتيبـه و ديگـران      مانند مروج الذهب مسعودي  و تاريخ
به كارگيري روش تاريخنگاري حولي  اما  ) 8: 1375شكوري، (مورد استفاده واقع شده است

تا حدودي زيادي در شاهنامه بويژه در بخشـهاي تـاريخي قابـل بحـث و      هم يا سال به سال
اين مورد از مقايسة آن با آثاري مانند تاريخ طبري و توجهش به بيان حـوادث  . بررسي است

ش حـولي شـاهنامه   امـا آنچـه در رو  . بر اساس تاريخ وقوع آنها  به وضوح  نشان داده ميشود
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قابل توجه است، هنر فردوسي در پوشاندن چند دورة فترتي است كه در متـون تـاريخي در   
دورة پيشداديان ذكر شده در حالي كه مخاطب شاهنامه اين گسستگيها را احساس نميكند؛ 

 وى،  شاهى و هوشنگ تولد تا كيومرث مرگ به عنوان مثال مورخان گاهي دوران فترت را از
 و وگاهي صد  )112: 1 ،ج1375؛ طبرى، 81: 1365مسعودي، (سال،  سه و بيست و دويست
 و هوشـنگ  شـاهى  بـين  شـمرده انـد يـا  مـا     )5: 1 ،ج1373تاريخنامه طبـرى،  (سال هفتاد

مقدسـى،  (آورده انـد  سـال  يـا سيصـد    )81: 1365مسعودي،(سال هشت و يكصد طهمورث
سـتگي بـا آوردن داسـتان سـيامك  و     در حالي كه در شاهنامه ايـن گس  )500: 1 ، ج1374

پسـر   البته ممكن اسـت هوشنگ با تهمورث پر ميشود رابطة پدري و پسري او و هوشنگ يا 
در اين مورد و موارد بعدي شاهنامه، فرزند و نوادگان باشد چنانكه اين عبارت مسـكويه هـم   

 وى بــه پــدر چنــد بــه كــه اســت اوشــهنگ فرزنــدان از وىتهمــورث «: بــه آن اشــاره دارد
  ).56: 1 ، ج1371دينورى، (»رسد مى

تنظـيم و تـدوين    ةشيوبنابراين بررسي شاهنامه از لحاظ روش شناسي نشان ميدهد كه 
  .استوار است وليح -موضوعيتلفيق اين دو يعني بر روش  تاريخي شاهنامهمواد 
  

  قالب بيان شاهنامه عامل اساسي تفاوتها ي آن با ساير منابع تاريخي
اختالف شاهنامه با ساير متون تـاريخي كـه منشـأ بسـياري از اختالفـات      برجسته ترين 

شـعر و  "ظاهري آن با اين منابع است ، تفاوت در زبان و قالب ميباشد؛  فردوسي از عناصـر  
تاريخ و شعر قواعد متفاوت و مخصوص به خود «براي بيان تاريخ  استفاده ميكند و  "داستان

گيـرد حقيقـت اسـت در     ا آن هر چيز مورد قضاوت قرار ميدارند، زيرا در تاريخ مالكي كه ب
بـه ايـن     )194-195 :1384هميلتون و صادقي، (» حالي كه اين مالك در شعر لذت است

صرف نيست او بـا مهـارتش در داسـتان     ترتيب هدف فردوسي مانند مورخان حقيقت گويي
پردازي و نظم،  لذت مخاطبان را هم در نظر دارد البته اين انتخاب، عالوه بر لذت دليل قانع 
كننده تري هم ميتواند داشته باشد چرا كه او بـراي بيـان تـاريخي كـه در دورة او در حـال      

بماند و از طرفي مـورد نقـد و    نابودي است و بايد با هويت بخشي آن را به اوج برسد تا زنده
به احتمال ميتواند  در شعر همه چيز خرده هم  واقع نشود،  شعر را مناسبتر ميبيند چرا كه 

اما تاريخ بايد خود را به دست آن چـه كـه واقعـاً     شود بدون اين كه بر او خرده بگيرندختم 
ل بـودن آن، انسـجام   اتفاق افتاده است، بسپرد هرچند اين مسأله نامحتمل باشـد و نامحتمـ  

 ،رسد بنابراين، به نظر مي روايت تاريخي وقايع را تهديد كند و عاقبت خواننده را نوميد سازد
-193: همـان (پذير است كه شعر در برابر آن ايمن است تاريخ در برابر نقد همان قدر آسيب

ل عنـوان  اصطالح دقيقي  كه بتواند اين دو جنبه را در شاهنامه نشـان دهـد اسـتعما     )192
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اطالعات تـاريخي  «، براي شاهنامه است كه در آن مورخ عالوه بر توجه به"3تاريخ داستاني"
دونـوعي همسـويي و   اين هم پايبند باشد و ميان   نويس بايست به قوانين و اصول داستان مي

يعني وظيفة اين نوع مورخان توجه عناصر )48: 1382 پارسي نژاد،( » .ايجاد كند  يكپارچگي
  .  داستانپردازي با تكيه واقعيت تاريخي است

  
  منابع شاهنامه

آن چه بر تاريخي بودن اين اثر تأكيد ميكند استفاده از منابع موثق به ويژه كتابهـايي در  
موضوع سالهاي سال، مورد بحث محققان شاهنامه بوده است و  حوزه تاريخ ايران  است  اين

به عنـوان  ... گاهي خداينامه ها، گاهي شاهنامه منثور ابومنثوري و گاهي روايتهاي شفاهي و
و به نظر ميرسد مقاله اي كه )  32:  1384نحوي،(منبع شاهنامه مورد استفاده واقع شده اند
خـالقي  (د و منابع مستقيم و غير مستقيم شاهنامه دكتر خالقي مطلق در اين حوزه نوشته ان

را در آن بيان نمـوده انـد  ايـن مقالـه را از بحـث و       )385: 1388مطلق به نقل از سلطاني، 
  . بررسي دربارة منابع شاهنامه بي نياز ميكند

  
  سبك تاريخنگاري شاهنامه

تـاريخ را   رسـالت اصـلي  در تعريف تاريخ تعاريف متعددي آمده اسـت كـه بيشـتر آنهـا      
امـروزه  .  )48:  1382 پارسـي نـژاد،   ( دندان مي گذشتهبازگويي حقايق محض و رويدادهاي 

بيشـتر   عالوه بر واقع گوييهاي صرف به  ارزشيابي و تفسير درست مورخان از وقايع تاريخي
اين مقاله هم بـر اسـاس ايـن     )98:  1354؛ زرين كوب،   49:  1378كار، (اهميت ميدهند

  .تعاريف به بررسي  برخي از ويژگيهاي تاريخنگاري فردوسي ميپردازد
  
  

                                                 

كاركردهاي   شود كه مولودي متولد ميدرست است  چرا كه در اين گونه آثار در مورد شاهنامه نا» داستان تاريخي« كاربرد  .3
با متني مواجهيم  اين نوعدر .تمامه قابل استناد نيست، چون با تخيل آميخته شده است  تاريخي خود را از دست داده و از اين لحاظ به

خش مشخص نيست كه از كدام منبع برداشته شده و هر ب. بخشي خير بخشي از آن مستندات تاريخي است و چه چه  كه مشخص نيست
در حالي كه در شاهنامه، ) 70-71 ،1382 خسروي،( داستان ناب هم نيست از جهتي دست نويسنده براي مخيل كردن آن بسته بوده و

ي بر خوردار استواقعيتهاي تاريخ در كنار داستان از برجستگي خاص.  
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  زمان و مكان در شاهنامه
اين دو، مؤلفه هاي اساسي و غير قابل تفكيك يك اثر تاريخي هستند كه با بررسي آنهـا  

ر بخشهاي اساطيري شاهنامه كه از زمان و مكانهاي مبهم سخن گفتـه شـده اسـت،    حتّي د
دقت و امانتداري خاصي در بيان آنها مشاهده ميشود؛ مثالً در مورد كيومرث كه شايد از ديد 
مورخان آشفتگيهاي زيادي در آن باشد، زمان شاهي او  به خورشيد در برج بره اشاره شـده  

 «: در منابع تاريخي هم آمده اسـت  )7-8اول، كيومرث، ابيات  ، كتاب1378فردوسي، (است
: 1 ،ج1378تاريخنامه طبـرى،  ( ».بود بره اندر خورشيد نخستين سال سى روزگار اين اندر و
البته امانتداري او   نه تنها در زمان بلكـه در بيـان    )23: ؛ مجمل التواريخ و القصص، بي تا4

   :گفته هاي طهمورث هم مشاهده ميشود
  
  پاى گرد گهــى در كنم آنگه پس            براى بـــــشويم بديها از جهان  

 )5-34/6(خديو را جهان خواهم بود من كه            ديو دسـت كنم كوته جاى هر ز 

 تبهكـار  متمردان خدا يارى به ما« كه دقيقاً با اين عبارت  تاريخ طبري مطابقت مينمايد
  ).114  -115: 1 ،ج1375طبرى، ( » كرد بنياد را فارس شاپور و ...برانيم وى خلق از را

، كتــاب اول، 1378فردوسـي،  (در سـن چهـل سـالگي بــه شـاهي مينشـيند      هوشـنگ   
فسـايي،  .( در حالي كه طبري و مسعودي هم همين مدت را ذكر كرده انـد  )2هوشنگ، بيت

يا  )221: 1 ، ج1371ثير، بن ا؛  39: مجمل التواريخ و القصص، بي تا 1118:   1388رستگار،
كـه در   )4-5همـان، ابيـات   (در مورد مكان شاهي او خود را پادشاه هفت كشـور ميدانسـت  

؛ 220: 1 ج ؛ همـان،، 236: 1 ، ج1371ابـن اثيـر،   (الكامل و طبقات ناصـري هـم آمـده اسـت    
هـر  ) 43/186. (هفتصد سـال اسـت    سن جمشيد در شاهنامه،  )500: 1 ، ج1374مقدسى،

تاريخنامه طبـرى،  (غير واقعي به نظر رسد اما درمنابع تاريخي هم گاهي هفتصد چند زماني
  ذكـر شـده اسـت    و گاهي هفتصـد و شـانزده،   )81: 1364مستوفى قزوينى،؛ 91: 1 ،ج1378

  ).39: مجمل التواريخ و القصص، بي تا(
اين دقّت و امانتداري در بخش تاريخي كه ذكر تـاريخ دقيـق را ميطلبـد، رعايـت شـده      

 "هرمـزد  "ست؛ مـثالً روز تولـد بهـرام در شـاهنامه، هفتمـين سـال شـاهي يزدگـرد  و در        ا
، كتـاب دوم، پادشـاهي يزدگـرد بزهكـار ،     1378فردوسـي،  (هشتمين روز فـروردين  اسـت  

 بـه  وى تولـد : گوينـد «: طبري هم همين تاريخ را براي تولـد او ذكـر ميكنـد    )31-32ابيات
  .)613: 2 ، ج1375طبرى، ( ».بود آمده بر روز زا ساعت هفت ماه، فروردين روز هرمزد

عالوه بر دقّت او در بيان زمان، با بررسي كه بر تمام اين اعالم جغرافيـايي شـاهنامه هـم    
توسط نگارنده انجام شده، به جرأت ميتوان گفت كه او دقّت خاصي در بيـان آنهـا دارد و از   
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آنهـا جايگاهشـان در نقشـه هـا پيـدا       ميان تمام اعالم مكاني شاهنامه، شايد حدود ده مورد
اما در نام اين مكانها گاهي تغييراتي مشاهده ميشود كه با بررسـي شـواهدي از   . نشده باشد

خود شاهنامه ميتوان از واقعيت تاريخي يا جغرافيايي پـرده برداشـت؛ مثـل تبـديل بيكنـد،      
  .به جاي روميهجايگاه ارجاسب، به رويين دژ يا واشجرد به ويسه گرد يا زيب خسرو  

در اينجا يكي از اين مواردي كه در نگاه نخست بيشتر مجعـول بـه   براي اثبات اين ادعا، 
نظر ميرسد تا واقعي، مطرح ميشود  كه پس از بررسي  جغرافيايي معلوم ميگـردد ايـن نـام    
ت جغرافيـايي آن    واقعي است و كاربرد آن با اندكي تفاوت، ناشي ازداليلي است كه به واقعيـ

  .يچ صدمه اي نزده استه
  

  كوه قاف و قوم كوچ در شاهنامه 
يكي از اعالمي كه ابتدا با واقعيت سازگار نمينمايـد، توصـيف كـوهي بـه نـام قـاف در         

و از آن جـا  » كوه قاف«شاهنامه است؛ كيكاوس پس از شكست بربر به مكران و از آن جا به 
  : به زابلستان ميرود

  )274/21(باختر و آمد قاف كوه سوى               گذر مكران شهر بر آمد چو
در تمامي منابع وقتي نام كوه  قاف آورده ميشود كوهي اسطوره اي است  كه گرد جهان 

  :را فرا گرفته است
 بـه  ديـوارى  كه رويانيد، را قاف كوه نهاد گاو پشت در كه ياقوت آن از خداوند: [گويند «
 فاصـله : [گوينـد  نيـز ]  است آن از آسمان سبزى[ دگوين.] است فام سبز ياقوت از جهان گرد
 گوينـد .] دارد زبـان  و صورت و سر او. است مرد يك قامت اندازه به تنها آسمان سقف از آن
 زمـين  ميخهـاى  درختـان،  براى رگها، مانند را آنها و آفريد را كوهها ديگر قاف، كوه از خدا[

 شهر فالن كه كند مى وحى ملك آن به بلرزاند، را شهرى بخواهد خداوند كه گاه هر ساخت،
 آن كند واژگون بخواهد اگر و جنباند مى است شهر آن زير كه را اى ريشه ملك آن! بلرزان را

 .ك.نيـز ر   ؛21  :  1 ج، 1383، حمـوى ( » ]گـردد  مـى  واژگـون  شـهر  و پيچـد  مـى  را ريشه
  )469: والقصص، بي تا التواريخ ؛ مجمل 303: 1 ، ج1374مقدسى، 
ن توصيفات با كوهيدكه فردوسي از آن نام برده است، مطابقت نمينمايـد؛ از شـاهد   اما اي

فوق ميتوان استنباط كرد كه مكان مورد نظر فردوسـي در جنـوب ايـران و ميـان مكـران و      
»  قفـص « منابع جغرافيايي نشان ميدهند كه اين كوه، همان كـوه . سيستان قرار گرفته است

ت ايـن كوههـا را از      . واقع شـده اسـت   در كرمان است كه در غرب مكران ابـن فقيـه موقعيـ 
 و خـواش  شـرق آن  و غانم بو كوهستان و رودان و جيرفت حدود از شمال آن جنوب دريا و
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 ابـن ( هرمز آورده است نواحى و منوجان حدود و بلوچ آن غرب و  مكران و قفص كى بيابانى
ابقت مينمايد اما پيش از اين كـه  كه با توصيفات شاهنامه به خوبي مط )198: 1349الفقيه، 

به دليل اين تغيير پرداخته شود در مورد نمود ايـن كـوه در شـاهنامه  و منـابع جغرافيـايي      
ابـن خردادبـه،   (توضيحاتي الزم است؛ ابن خردادبه، قفص را از شـهرهاي كرمـان ميشـمارد    

 .كرمـان  و رسفا سرزمين ميان كوههايى در كردان از است اى طايفه قفص نام ). 39: 1371
 بـه  قفـص  ايـن قـوم   . )151، 1362حمـوى بغـدادي،   ( نام بهمين است سرزمينى را ايشان
فردوسـي هـم از ايـن قـوم كـوچ       ).198: 1349الفقيـه،   ابن(كوچ  خوانده شده است پارسى

  : همراه با بلوچ نام برده است
 زاره دو و ده جنـــگى دليران              سوار نامداران ازان كــرد گزين

  )615-380/16( سروچ دشت و جنگى گيالن ز              بلوچ و كوچ و پارس پهلو از هم
  سـخن گفتـه شـده اسـت       كـردان  بـا  اردشـير  در بخش تاريخي  شاهنامه هم از جنـگ 

امـا در اولـين جنـگ خـود شكسـت        اردشير بعد از گرفتن تخت شاهي به آنان حمله ميكند
ميكند به طرف آتشـي ميـرود و ازآنهـا آب طلـب ميكنـد      ميخوردوقتي از دست كردها فرار 

، كتاب دوم، داستان اردشير ، ابيـات  1378فردوسي، (وصبحگاه به خورة اردشير باز ميگردد 
 و براي بار دوم به كردان شبيخون ميزند و  )449 -469

  شد خوار نابخردى و سترگى            شد گرفتار زيشان اندازه بى
  )485-1386/86(داد تاج و بدره همه را سـپه             داد راجبه تا بومهاشان همه

                                                   
: 2 ، ج1375طبرى، محمـد  ( طبري و ابن اثير اين جنگ را با شاهان كرمان دانسته است

ايـن كـردان    يعنـي   )191: 4 ، ج1371ابن اثير،  .601: 1 ، ، ج1378تاريخنامه طبرى، .582
شاهنامه همان كردان كرمانند كه در كوههاي قفص به سر مي بردند بنـابراين فردوسـي بـا    

پس اين تغيير ميتواند . اين قوم و موقعيت آشنا بوده و اردشير با كردان كرمان جنگيده است
  :داليلي داشته باشد كه از مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد

سي از منابع كه متأسفانه به دليل فقدان منابع نميتوان آن را اثبات كـرد   امانتداري فردو
و به اين سؤال پاسخ داد كه آيا در منبعي كه فردوسي از آن در داسـتان كيكـاوس اسـتفاده    

البتـه محـدوديتي كـه وزن شـعري بـراي      .  شده است اين واژه چنين كتابت شده يـا خيـر  
ميتوان آن را ناشي  از قواعد عروضـي  رنگ مينمايد و فردوسي ايجاد ميكند، اين دليل را كم

 كـه  كوفج «صاحب تاريح بيهق يكي از تلفظهاي قفص را كوفج يا كفج خوانده است . دانست
تبديل كوفج يا كافچ  به قفص ميتـوان آن   با )108،  1361بيهقي،  (» خوانند قفص را ايشان

اه صامت آخر جذب نشود همواره از هر گ«را قافص هم خواند و بر اساس اين قاعده عروضي 
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هم بـه راحتـي   » قافص «مي توان در خواندن  ،)51: 1386شميسا ، (» تقطيع  ساقط است
  . را از تقطيع ساقط كرد و نخواند  به» ص«

همانگونه كه از شاهنامه بر ميĤيد است اين نام در بخـش اسـاطيري واقـع    عالوه بر اينها 
بخـش اسـاطيري بـا مهـارت داسـتانپردازي فردوسـي       شده است و آوردن نامي تـاريخي در  

چنانكه در جاي . هماهنگ نيست پس ميتواند عمداً توسط خود فردوسي صورت گرفته باشد
در شـاهنامه  . ديگري از همين داستان همين پوشـش در قالـب اسـطوره، مشـاهده ميشـود     

  : ساختن قصري به كيكاوس نسبت داده شده است
 )288/358(ستوه شد رنجها اندران ديو كه      هكو البرز اندر كرد خانه يكى

اين خانه كـه  . و دربارة ويژگيهاي آن شرحي تمام آمده است كه نيازي به ذكر آن نيست 
در شاهنامه داستاني باورنكردني و افسانه به نظر مي رسد در منابع تاريخي با نامهايي ماننـد  

، 1363سـراج، (به خـود مـي گيـرد    "عقرقوب"يا  "صرح بابل"، "قيقدور" قولى به و "كيدر"
 ).47 – 48: ؛ مجمل التواريخ و القصص،بي تا  423 – 424: 2 ، ج1375؛طبرى،142: 1 ج

  
  مطرح نكردن اختالف نظرات موجود در منابع تاريخي 

مسأله جالب توجه در گزينش وقايع شاهنامه در مقايسه با ساير منابع جـايي اسـت كـه    
نظرات دربارة يك واقعه نموده اند در حالي كه فردوسـي بـا   مورخان خود را در گير اختالف 

هنرمندي تمام، آنچه را كه به قول مورخان از عقايد عجمي است برميگزينـد يـا پوشـيده از    
آنچه همة تاريخ نگاران به آن اهميت داده اند، اختالفي اسـت كـه   تمامي آنها ميگذرد؛ مثالً 

طبـري در  . عدم همساني كيومرث و آدم وجـود دارد در اعتقاد ايرانيان به مسأله همساني يا 
  :بيان اين اختالف ميگويد

 پـدر  وى كـه  ندارنـد  خالف اقوام دانشوران كه رو آن از كردم ياد كيومرث از اينجا در« 
 ملـك  و وى ملـك  معـذلك  نبـوده  يـا  بوده البشر ابو آدم كه هست خالف ولى بوده فارسيان

  )93: 1 ،ج1375طبرى، ( ».بود نظام به و پيوسته مشرق كوهستان و سرزمين به فرزندانش
و بـه  ) 9: 1 ، جهمـان (حتي برخي سعي كرده اند اين دو را به گونـه اي بهـم بپيوندنـد     

ابـن ابـى طالـب انصـارى     ( تصريح برخي مورخان بين تازيان و ايرانيان ارتباط برقـرار كننـد  
دة فارسيان يا عجم آورده چنان كه مشاهده ميشود در شاهنامه عقي اما)402: 1382دمشقى،

  .شده است
هنر فردوسي در گريز از بيان اختالفـات زمـاني روشـنتر ميشـود كـه  در مـدت شـاهي        

      سـال دانسـته انـد    رخـي آن را سـى  بمسعودي  تهمورث اختالف تاريخ نگاران مطرح گردد؛ 
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سـي و  و برخي ديگـر مـابين   ) 39: ؛ مجمل التواريخ و القصص، بي تا82: 1365مسعودي، ( 
 انـدر  انـد  كـرده  بسـيار  خـالف  و گويند، كمتر و بود سال چهل او پادشاهى گويند و« چهل 

  :و در شاهنامه آمده است) 89: 1 ،ج1386تاريخنامه طبرى، ( »اين
 )35/45(هنر آوريدى پديد گونه چه            بيشتر ازين سال سى جهاندار        

                                                                           
يكي اگر بيشتر از سي سال داشت چه اقـدامات  : اين بيت را ميتوان به دو وجه معنا كرد

ديگري بيشتر از سي سال عمر كرد و چه اقدامات ) سي سال داشته(عظيم تري انجام ميداد 
  . بزرگي انجام داد

عـد از زو شـاهي بـه پسـرش     در آخرين بخش شاهان پيشدادي مشـاهده ميكنـيم كـه ب   
و در   ي فلورانس چيـزي نيامـده   ي گرشاسپ در نسخه گرشاسب به شاهي ميرسد اما درباره

، كتـاب اول، پادشـاهي   1378فردوسي، (چاپ مسكو هم اين ابيات الحاقي شمرده شده اند  
كه بعد از مشاهدة اختالفات در تاريخهـا معلـوم ميشـود كـه دليـل      ) 1يزدگرد بزهكار ، بيت

ياوردن آن اختالفات گيج كننـده اي اسـت كـه در ميـان مورخـان مطـرح اسـت؛ گروهـي         ن
قــول مشــهور  را وزارت و دســتياري  )283 :2 ، ج1371؛ ابــن اثيــر، 369: 2 ،ج1375طبــرى، (

گرشاسب در دربار زو آورده اند و پادشاهي او را رد ميكند و برخي زو و گرشاسب را دو برادر 
هي ميداند كه گرشاسب در شرق با افراسـياب مقابلـه ميكـرد و زو    و دو انباز و شريك در شا

خرابيهايي را كه افراسياب با حكومتش قبل از آنها به بارآورده بود، آباد ميكند و ساخت رود 
گاهي هـم گرشاسـب را   )   226  -227: 1 ، ج1374مسعودي، .( زاب را به او نسبت ميدهند
يــا عمــوزادة  و  لشــكركش زو معرفــي كــرده و )  42: گرديــزى(همــان پهلــوان سيســتاني 

 )141: 1 ، ج1363سراج منهاج، .(اند

فردوسـي،  (يا در بيان نام وزير اردشير  كه دختر اردوان را از چنگال مرگ نجات ميدهـد 
در منابع گاهي از فرزانة تنسرنامي كـه   )68-69، كتاب دوم، پادشاهي اردشير ، ابيات1378

به ابرسام نامي كه وزارت او را بـر عهـده    )114: 1 ، ج1376ى، مسكويه الراز(از هيربدان بوده
بلعمــي نــام او را در ) 582: 2 ، ج1375طبــرى،  1371:69دينــورى، (گرفتــه اشــاره ميكنــد

سـام  دانسـته    بـن  رحقـر يـا  هرحنـد    بـن  سـام )601: 1 ، ج1378تاريخنامه طبرى، (جايي
كه دقيقاً با  ه ذكر وقايع و اقدامات اوو فردسي نام او نمياورد و تنها ب) 607: 1 همان، ج(است

  . اين تواريخ مطابقت دارد، اكتفا ميكند
دليل ذكر نكردن اين اختالفات  در شاهد نخست، نشان دهندة اصالت منابع فردوسي در 
نقل تاريخ ايران از تاريخ عجم يا فارسيان بوده است كه مورخان عرب هم به اين نكته اشـاره  

نه تواريخي كه ) 131: 1 ج، 1363سراج، (عجم ميدانند تواريخ نامه را منبع شاهنموده اند و 
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در ساير موارد از آن جايي كـه هـدف فردوسـي ثبـت     . اختالفات گيج گننده است سرشار از
وقايع ملّي است بالتبع توجه كردن به اختالفات ساير اقوام، آن هـم وقتـي بـه زبـان شـعر و      

  .موضوعي در درجة دوم اهميت است -نميتابندكه بيان اختالف را بر -قالب داستاني 
  

  بيان برخي وقايع تاريخي در قالب اسطوره 
در شاهنامه عالقة وافري به اسطوره سازي مشاهده ميشود و اين ميتواند بيشتر ناشـي از  
بيان تاريخ به زبان شعري و قالب داستاني باشد؛ چون تخيل و خرق عادتها جزء الينفك آنها 

برخي آن را ناشي از حماسه سازي او  بدانند اما وقتي در قسمتهاي تـاريخي  شايد، . هستند
هم به اين نوع تبديل ها برخورد ميشود ايـن اسـتدالل ضـعيف ميگـردد؛ بـه عنـوان مثـال        
جمشيد در پنجاهة ششم حكومتش، با استفاده از تخت شاهيي كه ديوان آن را برداشتند از 

، 1378فردوسـي،  (يرود و ايـن روز را نـوروز مينامـد   صحرا به آسمان و تا جايگاه خورشيد م
با جستجوي منابع تاريخي مشاهده ميشود كه  )48-55كتاب اول، پادشاهي جمشيد ، ابيات

 باشـند، كـارزار   كه زنگيان ديوان در جنوب با  نشسته است و گوساله در اين روز جمشيد بر
ه وقتـي خورشـيد بـر آن    كرداز اين جنگ غنيمتـي بـه دسـت آورد كـ     مقهور را همه و كرد

وگويا توسط همـين ديـوان   ) 514  -515: 1363گرديزى،(ميكرد ميتابيد همه جا را روشن 
مقدسـى،  (گردونه اي كه در  هوا حركت ميكرده و سـاخت آن در اول فـروردين بـوده اسـت    

 .، ساخته ميشود)500: 1 ، ج1374

اتفاق   ي كجارانهاز شهريا داستان هفتواد در بخشهاي تاريخي در شاهنامه كه در يكي ا
ميفتدكه طبري آن را دهكدة الر از روستاي كوجران از روسـتاهاي سـا حـل اردشـير خـره      

كه توسط اردشير از بين ميـرود  )584: 2 ، ج1375طبرى، (ميداند و شاه آنجا ملكه اي است 
، كتاب دوم، پادشاهي اشـكانيان ،  1378فردوسي، (كه در شاهنامه همان دختر هفتواد است

البته در منابع تاريخي از شهر ديگري در كنار درياي فارس هم سخن گفته شـده  ) 511بيت
بوده است و با هفتـواد از لحـاظ واژگـاني و ايـن  كـه در دريـاي        "ابتنبود "است كه شاه آن

است كه در كنار اين  ) اسبون يا(و گاهي اسيون) 582: 2 همان، ج(فارس بوده، نزديكي دارد
  ).191: 4 ، ج1371ابن اثير، .( شاه شكست داده شده استدريا توسط اين او

شاهد ديگري كه به تبيين اين بحث كمك ميكند، داستان رفتن بهرام گـور بـه هنـد و     
)  2111 -12، كتـاب دوم، پادشـاهي بهـرام گـور ، ابيـات      1378فردوسي، (جنگ او با اژدها

: 2 ، ج1375طبـرى،  (د است كه مورخان از جنگ او با فيل بزرگـي در هنـد سـخن ميگوينـ    
  ).162: 1 ، ج1363سراج منهاج، . 76:گرديزى،،  653: 1 ، ج1378تاريخنامه طبرى، . 624
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  عدم تفسير وقايع اساطيري در شاهنامه
چنان كه در منابع تاريخي ميبينيم مورخان در جاهايي به نقـد و نظـر و تفسـير دربـارة     

مايه هاي اسـاطيري يـا افسـانه اي دارنـد      داستانها ميپردازند بويژه قسمتهايي كه شگفتند و
آنان در صدد تحليل برمي آيند يا گاه گاه به نقد منابع خود ميپردازند اما اين تفسـير و نقـد   
در شاهنامه كمتر مشاهده ميشود مثالً در داستان ضحاك مشاهده ميشود گـه در شـاهنامه   

، 1378فردوسـي،  (وينـد تنها به حضورمارهايي كه پس از بوسة  ابليس بر كتف ضـحاك مير 
همان ، (و درمان آنها تنها خورش از مغز آدميان است)   153-54كتاب اول، جمشيد ، بيت 

نيـز   34: گرديـزى، (مار  دو اشاره شده است اما در كتابهاي تاريخي گاهي همان)  162بيت 
 سـر  بـه  شـباهتى  ،گاهي دو زائده گوشت بر شانه هايش كه)266: 1 ، ج1371بن اثير، . ك.ر

  )266: 1 ج 1371بن اثير، ( .داشت اژدها
  :گاهي دو غده يا دو زخم كه از مغز آدمي برايشان ضماد درست ميكردند

 است ممكن و بودند برآمده كه بودند غده دو بود رسته وى دوش بر كه مارى دو آن اما«
: 1 ، ج1374مقدسى، (» .است كرده مى ضماد آنها بر را مردمان سر مغز كه باشد زخم دو اثر

 )34: 1363گرديزى،. 501  -503

تاريخنامـه طبـرى،   (تنها از مغز مردم براي آنها ضماد درست ميكردند كه پاره گوشت يا 
( اسـت   آدمـى  سـر  مغـز  بـه  او تسـكين  و گاهي بيماري سرطان است كـه )102: 1 ،ج1378

  :بيروني در اين باره آورده است) 82: 1364مستوفى قزوينى، 
ا عقيدة ما دربارة اين دو مار اين است كه بسيار چيز شگفت انگيزي بـوده اسـت اگـر    ام«

چه امكان دارد ولي خيلي دور است زيرا برخي از حيوانات از گوشت عمل مي آيند و شـپش  
  )352: 1362آثارالباقيه، (».نيز از گوشت توليد ميشود

  
  عدم ذكر برخي از شخصيتها
فردوسي از ذكر برخي نامها خودداري ميكند و يا آنهـا را  در شاهنامه مشاهده ميشود كه 

تهمورث در شاهنامه، وزيـري  . در قالب اسمهايي كه ظاهراً ساختگي هستند، پنهان مينمايد
شهرسـپ  . )20، كتاب اول، پادشاهي تهمورث ، بيـت  1378فردوسي، (به نام شهرسپ دارد 
بداسـت يـا   «اما در مجمل التواريخ به  تاريخي  به عنوان وزير او نيامده در هيچ يك از متون

به عنوان وزير او اشاره شده است كه با توجه به اين كه بقية منابع هم به ظهـور او  »بوذاسف
  :در اين دوره اشاره نموده اند، صحيح به نظر ميرسد
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 پسرزاده لوبيل ديگر و عناقه، عوج يكى او مبارزان و  بداست، نام را طهمورث وزير و «   
  )89: مجمل التواريخ و القصص، بي تا( » اتيال پسرزاده انواخ و هابيل

هـم  » بوداسفر«يا » بوداسب«و » بوذاسف/بوداسف«، »بيوراسب «به اختالفكه  اين وزير
، با استناد به منابعي چون آفرينش و تاريخ، هندي و مـروج آيـين صـابئين     ستا هشدضبط 

: 1 ، ج1374مسـعودي،   242: 1 ، ج1371، بن اثيـر . 500: 1 ، ج1374مقدسى، (بوده  است 
  :كه همان بوداي هندي است) 85  -86: 1365مسعودي،  217  -218
 كـه  آيـد،  مـى  بنظر چنين و اند، نوشته بوداسفر يا بوذاسف، را نام اين اسالمى مورخين «
 و گشتاسـپ  ماننـد  بـوده  اوسـتائى ) اسـپه ( آن آخـر  در كه باخترى نامهاى تقليد به نام اين
 صـفحات  و باختر در مذكور كيش كه باشد، برگشته موقعى در صورت باين غيره، و سپلهرا

  )310  -311: 2 ، ج1363سراج منهاج، ( » .يافت توسيع   هندوكش شمال
كه در طول مدت به وسيله ناسخان كتـاب   باشند در اصل يكي بوده اين تلفظها ممكن است

  . است اندن به زبانهاي ديگر تغيير شكل دادهكه در برگرد تحريفاتي در آن شده است و يا اين
در مقايسة شاهنامه با منابع تاريخي تغيير بوداسب به شهرسپ مشاهده ميشود و در اين 

تفاوت چنداني مشاهده نميشود و »  سپ/ سب/ سف« تغييرهم بخش دوم اين واژگان يعني 
در ابتـداي نـام   » شهر«ام بايد دنبال تغيير بودا به شهر بود جالب اينجاست كه فردوسي به ن

وزيران بايد عالقه خاصي داشته باشد چون وزير شاپور ذواالكتـاف را كـه در تاريخهـا نـام او     
شـهرو نـام   ) 622: 1 ، ج1378تاريخنامه طبرى، (نيامده اما به مساعدتهايش اشاره شده است

مـي تـوان   پـس  )    2، كتاب دوم، پادشاهي شاپورذواالكتاف ، بيـت  1378فردوسي، ( نهاده
احتمال داد كه اين تغيير توسط فردوسي اعمال شده باشد اما آنچه مقـداري ايـن دو واژه را   

وداتي كـه  به موج بودا بوداييهاي  در انديشهبه هم نزديك ميسازد معني اين دو واژه است؛  
كنند تا به مرحلـه بيـدار شـدن روحـاني برسـند       به همه موجودات هوشمند ديگر كمك مي

بـه    xšaθra صـورت برگرفتـه از  و  در زبـان فارسـي شهر  ) »بودي« ذيل.لغت نامه دهخدا(
اشتقاقات آن شاه اسـت كـه در شـاهنامه و ايـران      است  و يكي ازادشاهي، سلطنت معناي پ

البته فردوسي هر چند نام او را تغيير داده  .حاني برخوردار بوده استباستان از اين قدرت رو
اما توصيفاتي كه از رياضت كشي او ارائه ميدهد،گوشه هـايي از شخصـيت بـودا را در ذهـن     

  :تداعي مي كند
  گام جاى بهر به نيـكى جز نزد              نام شهرســـپ جاى بهر خنيده        

  شب پاى بــر جهـاندار بپيش             لـب دو خوردن ز بسته روز همه         

 )21-35/23( اوست آيين روزه و شب نماز         دوست بود كسى هر دل بر چنان         
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ر از وي بـار دا  ايرج است كـه  عالوه بر مورد فوق، ماه آفريد در شاهنامه يكي از كنيزكان
، كتـاب اول، فريـدون ،   1378فردوسـي،  (دختري خوب چهره زاده شـد وي از  بوده است و 

نام ماه آفريد در متون تاريخي مشاهده نشد تنها تاريخ بنـاكتي نـام دختـر    ) 475-76ابيات 
در حـالي كـه نـام دختـر ايـرج در      ) 970: 1388رستگارفسـايي،  (ايرج را ماه آفريد ميدانـد 

، كوشـك يـا   )287: 1 ،ج1375طبـرى،  (شاهنامه نيامده و در منابع تاريخي با نامهاي خوزك
مسـعودي،  (، كـورك )252: 1 همان، ج(،كوشكره)108: 1 ،ج1378تاريخنامه طبرى، (گوشك
  .خوانده شده است يا كوزك)232: 1 ، ج1374

  :يا  در شاهنامه بدون نامي از همسر سام يا مادر زال در مورد او آمده است 
  )105/46(زگلبرگ رخ داشت و زمشك موير شبستان اوي          نگاري بد اند

                                                                                 
  : اما صاحب مجمل دربارة آن آورده است

 بـانوء  بمعنـى  مـاهوراج،  نقيطـى،  او نـام  مصـر  ملك دختر از و بود، نريمان پسر سام و «
   )7: 1366سيستان، ، تاريخ25: تامجمل التواريخ و القصص، بي ( » .بزاد زال را سام بانوان،

از موارد ديگري كه فردوسي از آوردن نام آنها خودداري ميكند نام قيصرها و خاقانهـا در  
شاهنامه است مثالً قيصر در زمان شاپور ذواالكتاف لليانوس نام دارد يا در زمـان انوشـيروان   

،  1356يعقـوبى ،   ابـن واضـح  (يخطيانوس است كه در شاهنامه به آن اشاره اي نشده اسـت 
  ).700 – 701: 2 ، ج1375طبرى،  203: 1 ج

در اين موارد دليل ذكر نكردن اين اسـمها ، شـيوة داستانسـرايي شـاهنامه و توجـه بـه       
قهرمان و ضود قهرمان و ياريگران قهرمان است كه  چنانكه در مبحث بعـدي بـه آن اشـاره    

  .منابع تاريخ است خواهد شد، از جمله تفاوت هاي ديگر شاهنامه با ساير
  

  توجه به ياريگر قهرمان در سير وقايع
در سير وقايع تاريخي شاهنامه گاهي افـرادي برجسـته ميشـوند كـه در منـابع تـاريخي       
توجهي به آنان نشده است اين افراد بيشتر نقش ياريگر قهرمان را در داستان بر عهده دارند 

و در اين اثر است؛ مثالً اغريرث در شـاهنامه،  و اين قطعاً به خاطر توجه او به داستانپردازي ا
، كتاب 1378فردوسي، (پسر پشنگ و برادر افراسياب كه بارزترين ويژگي آن رهنماي است 

، كتـاب  1378فردوسـي،  (و به خاطر نجات اسراي ايراني جان ميبـازد )  88اول، نوذر ، بيت 
در منابع تاريخي وجـود دارد  تنها اشاره اي كه از اين شخصيت )  533-34اول، نوذر ، بيت 

  :تاريخ گزيده است كه او را پيامبر ترك و برادر افراسياب ميداند
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 و نيسـت  مسـطور  پيغمبر او بغير تركستان از. فريدون بن تور بن زادشم بن پشنك ابن«
 منـوچهر  بن نوذر ايران، در افراسياب برادرش چون. ندارند مسلم مورخان بعضى او پيغمبرى

مسـتوفى  ( »بكشـت  را او افراسـياب  و شـد  مـانع  او كرد، مى بسيار خرابى و مظل و بكشت را
  )60: 1364قزوينى،

مجمل (صاحب مجمل التواريخ هم تنها در بيان پهلوانان دربار افراسياب، از او نامي ميبرد
، 1378فردوسـي،  (يا در داستان فريدون، مادرش كـه فرانـك  ) 90: التواريخ و القصص، بي تا

.  ناميده ميشـود )  177همان، بيت(نام دارد مشاور فريدون )  122اك ، بيت كتاب اول، ضح
بن طـاهر مقدسـي داسـتان    .  نقش مادر فريدون در منابع تاريخي بسيار كمرنگ شده است

 و در) 502: 1 ، ج1374مقدسى،( فريدون و مادرش را بيان ميكند اما نام مادرش را نميĤورد 
 بسالماجين جزيره ملك طهور دختر «فري ريك است  و والقصص نام مادرش التواريخ مجمل

امـا در مـورد سـهم او در پيـروزي     ) 27: مجمل التواريخ و القصص، بي تـا ( »اندرونى) كذا؟(
  . فريدون اشاره اي نشده است

كـه در  )   256، ضـحاك ، بيـت  1378فردوسـي،  (يا كيانوش و پرمايه از برادران فريدون
و هنگام حمله به ضحاك چـون وزيـري   )  259ان ، بيت هم(ساختن گرز به او كمك كردند

در دست چپ و راست او قرار ميگرفتند اما بدون اين كه سرانجامشان مشخص باشد بعـد از  
در منـابع  )   273همـان ، بيـت   . (رسيدن فريدون به تخت شاهي از صـحنه محـو ميشـوند   

نها به سوء قصدي كه آنهـا  تاريخي از نام برادران او سخني به ميان نيامده است و گرديزي ت
به جـان فريـدون ميكننـد و در شـاهنامه جـزو ابيـات الحـاقي آمـده اسـت اشـاره ميكنـد            

  )36: 1363گرديزى،(
  

  اختالف برخي اعالم شاهنامه با منابع
ــاهنامه،     ــدرو در ش ــثالً كن ــود م ــاهده ميش ــي مش ــيتها تغييرات ــالم شخص ــاهي در اع گ

  :هم آورده شده است گنجورضحاك است و حتي براي آن وجه تسميه
  

  ) 350-51/ 60(  گام بـــــيداد پيش زدى به كندى       به نام خـــواندندى كنــــدرو ورا
  ).89: مجمل التواريخ و القصص، بي تا(در حالي كه در تاريخ، وكيل و كندروق نام دارد

 فريدون براي پسرانش از شاه يمـن، بـه نـام سـرو  كـه بـه قـول طبـري از          يا جايي كه
فردوسـي،  (خواستگاري ميكند)  294: 1 ،ج1375طبرى، (  كارگزاران شاهان ايراني بوده اند

در تـاريخ مقدسـي نـام ايـن شـاه كـه بـا فريـدون         )    69، كتاب اول، فريدون ، بيت 1378
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و در طبقات فرع آورده شده ) 522: 1 ، ج1374مقدسى، (مصاهرت ميكند تيره است نه سرو 
  ).174: 1 ج ،1363سراج منهاج، (است

و از ابيات بعدي مشخص ميشود كه وزير هـم بـوده    -ابرانيان جوانوي را كه موبدي بوده 
جوانوي نزد بهـرام ميـرودو بـه منـذر      نزد منذر ميفرستند تا دليل حملة او را بدانند -است 

 ، كتاب دوم، پادشاهييزدگرد بـزه كـار ،  1378فردوسي، (ميگويد با بهرام بايد به ايران بيايند
و يا در بخش داستان بهرام گور واسطة او با ايرانيان فردي به نام جوانـوي    )  482-85بيت 

 ) 616: 2 ، ج1374طبـرى،  ( »ضبط شده اسـت "جواني  "است كه در تاريخ طبري به صورت
ابـن  ( "حـوابي "و در الكامـل،  ) 143: 1 ، ج1376مسكويه الرازى،( "حواي"در تجارب االمم، 

ضبط شده است اما در همة آنها مانند  شاهنامه همين رسالت را بـر  )278: 4 ، ج1371اثير، 
كشف صحت يا عدم صحت  اين موارد بر عهدة محققان شاهنامه است و به آنهـا  . عهده دارد

  .پيشنهاد ميشود
  

  حذفيات و افزودنيهايي در بخش اساطيري شاهنامه
رسـد او اولـين    پادشـاهي مـي  در شاهنامه، نوذر فرزند منوچهراست و بعد از مرگ او بـه  

  :كند شاهي است كه بعد از جمشيد مرتكب خطا شده و ظلم و بيدادگري را پيشه مي
  )190/3(بر اين برنيامد بسي روزگار                     كه بيدادگر شد سر شهريار

در بيشترمتون از نوذر نامي به ميان نيامده است؛ صـاحب مجمـل البتـه بـا     در حالي كه 
    به شاهنامه،استناد 
 امـا  نـدارد،  ذكـر   هيچ األصفهانى حمزة تاريخ در گفتيم، چنانك بود منوچهر پسر نوذر« 

مجمـل  (» دارد تمـام  شرحى شاهنامه اندر و بكشت، را او و بستد، وى از افراسياب پادشاهى
 )27  -28: التواريخ و القصص، بي تا

دورة نوذر را هم جـزء حكومـت   به نظر ميرسد،  همان گونه كه گفته شد ساير مورخان  
عالوه براين در كتابهـاي تـاريخي بـين زوال حكومـت ضـحاك و نحـوة       منوچهر شمرده اند 

ارتباط ايرانيان با ضحاك گسستي مشاهده ميشود كـه در كتابهـاي تـاريخي از آن صـحبت     
شده است و شايد اين سؤال براي بيشتر مخاطبان شاهنامه ايجاد شده باشـد چـرا و چگونـه    

باط ميان اعراب و ايرانيان در اين دوره برقرار ميشود؟ دينوري با اشاره به اصليت ايرانيهـا  ارت
داستان جمشيد و نحوة ورود او را به ايران به خوبي تبيين ميكنـد؛ او جمشـيد را بـرادرزادة    

سپس به مهاجرتي در زمـان جمشـيد   ) 26: 1371دينورى، (شالخ پسر سام پسر نوح ميداند
ايـن  )27 :  همـان (كه به خاطر ازدحام جمعيت در بابـل صـورت گرفتـه اسـت     اشاره ميكند

مهاجرتها در شاهنامه به شكل برخاستن خسرواني از گوشه و كنار حكومت جمشـيد اشـاره   



                                               

  281/سبك تاريخنگاري فردوسي در شاهنامه

 

 

   طـوري كـه جمشـيد و    )   165، كتـاب اول، جمشـيد ، بيـت   1378فردوسـي،  (شده است 
شاه يمن برادرزاده خود ضحاك را بـه  باقي ميمانند پس شديد پسر عمليق  ارفخشذ فرزندان

  )28: همان(جنگ آنان فرستاد و بقية داستان تا مرگ جمشيد
  :يا در مورد صد سال تواري جمشيد صاحب مجمل دربارة وقايع اين مينويسد

 و بگرديـد،  ناشـناس  تنهـا  عـالم  در سال ده و بگريخت برخاست، تازى ضحاك چون و «
 آشكارا او راز چون سال، بيست]  پس از[ آمد، فرزند زابل شاه ردخت از را او تا بماند، بزابلستان
 ديگـر  سال صد و سوالهط، روى آن از افتاد، اندرونى بهندوستان و بگريخت گشتن، خواست
 وى بـا  هنـدوان  مهراج بسيارى و آمدش، فرزندان و بماند، اندر كشور آن بپادشاهى آنجايگاه

 كـه  ماهى باستخوان آوردند، ضحاك پيش و فتاد،ا اسير آخر بر تا ضحاك، بفرمان كرد حرب
: مجمل التـواريخ و القصـص، بـي تـا    (»  .بسوختند پس ان از و كردندش، نيم بدو ماند را اره
40-39 (  

  

  برخي اختالطها در شاهنامه
در تمام بخشهاي شـاهنامه اعـم از اسـطوره، حماسـه و تـاريخ اختالطهـائي در وقـايع و        

همگي دالّ بر عدم دقّت فردوسي نيسـتند و گـاهي داليـل و     شخصيتها مشاهده ميشود كه
حقايقي در البه الي آنها پنهان است؛ مثالً در شاهنامه از وصيتهاي منـوچهر بـه نوذرهنگـام    

  :مرگش گرويدن او به دين موسي پيامبر است
  )171/1641(چو موسي بيايد به پيغمبريجهان داوري             كنون نو شود در       

 ظهـور  منـوچهر  پادشاهى سال حالي كه به استناد منابع تاريخي موسي در شصتميندر 
: 1 همان،ج 253  -256: 1 ،ج1378تاريخنامه طبرى،  .ك.نيز ر.289:.1 ،ج1375طبرى، (كرد
دليل اين اختالط اين است كه در اكثـر منـابع تـاريخي از    ). 67: 1 ، ج1371دينورى، . 264

وآنان دورة نوذر را جزء حكومت منوچهر شمرده اند؛  ده استشاهي نوذر سخني به ميان نيام
، 1363؛ سراج، 40: 1363؛ گرديزي، 367: 2 ، ج1375طبري، (چون اوالً در همة اين منابع 

حملة افراسياب كه در شاهنامه در دورة نوذر است، در ) 280: 2 ، ج1371ابن اثير،  ؛1:140 ج
ز منوچهر است كـه افراسـياب، دوازده سـال بـر ايـران      دورة منوچهر اتفاق ميافتد؛ ثانياً بعد ا

  . حكومت ميكند نه نوذر و بعد از اوست كه زو به حكومت ميرسد
 درشـاهنامه  نـام  . اما نمونه هاي ديگري را ميتوان يافت كه نياز به بحث و بررسي دارنـد 

تام است چون ده هزار اسب از اسبان تـازي بـا سـ    "بيوراسپ"ديگر ضحاك به زبان پهلوي، 
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زرين، داشته اما اكثر مورخان ميان اين دو فرق مينهند و  بر يكسان پنداشتن اين دو خرده 
  :ميگيرند

 ايـن  و بود، نوح وقت به بيورسب كه است خالف اين و بود، بيورسب كه گويند مغان و «
 بـدين  و خوانـدى  پرسـتى  بـت  به را خلق و بكشت را جهان ملوك همه و ستمگار بود ملكى
ام  بـه  كـه  نشـد  ريختـه  خون چندان ملكى هيچ ايام به و كشت، همى را خلق سبب او ايـ« )

  )102: 1 ،ج1378تاريخنامه طبرى، 
كـافر   كه با لقـب  منهاج سراج هم در طبقات ناصري، به نقل از طبري ميان بيوراسپ    

ئل آورده شده و قبل ازطوفان است با ضحاك كه با تازي وصف شده و بعد از طوفان، تمايز قا
كافر يا همان كه پيش از طوفان نوح است كه جمشيد را به دو نيمه ميكند  بيوراسپ. ميشود

كـه توسـط ابلـيس    ) 136: 1 ، ج1363سـراج،  (و ضحاك بعد از طوفان از شاهان عرب بـوده 
در حالي كه در شـاهنامه تركيبـي از ايـن دو    )  136: 1 همان، ج(گمراه شده است و الي آخر

در شاهنامه بـا لقـب    رفي هر دو نام براي او آورده شده  از طرفي ديگرمشاهده ميشود؛ از ط
آورده شـده اسـت و نـژاد او از    ) 140، كتاب اول، جمشيد ، بيت1378فردوسي، (شاه تازيان

  ).75همان، بيت. (دشت سواران نيزه گذار است
پور خلط وقايع در دورة تاريخي هم مشاهده ميشود؛ حملة اعراب در شاهنامه دردورة شا

بـه طيسـفون حملـه ميكنـد و يكـي از        عـرب از غسـانيان   ذواالكتاف اتفاق مييفتد و طـاير 
، 1375طبـرى،  (در حالي كـه مورخـان   ) 31-1449/33(دختران شاه به نام نوشه را ميبرد 

آن را بـه  )129: 1 ، ج1376مسكويه الـرازى،   609: 1 ، ج1378تاريخنامه طبرى، . 591: 2 ج
ده اند و صاحب ضمن اشاره به اين اختالف، حقيقت مطلب را به خدا شاپور اردشير نسبت دا

  :واگذار كرده است
 نـام  و افتـاد،  را االكتـاف  ذو شـاپور  حادثـه  ايـن  كه چنانست فردوسى شاهنامه اندر و «

مجمـل  ( » .اعلـم  اهللا و بـود  اردشـير  شاپور كه چنانست الملوك سير در گويد، طاير ضيزن،
  )63 :التواريخ و القصص،بي تا

همچنين در شاهنامه بركشيدن پوست ماني از اقدامات شاپور ذواالكتاف است در حـالي  
،  1374مسـعودي،  (اورمزد او اشـاره ميكننـد   كه مورخان به كشته شدن ماني در دورة بهرام

 گرديزى،. 197: 1 ، ج1356يعقوبى،ابن واضح  617: 1 ، ج1378تاريخنامه طبرى، . 245: 1 ج
بهراميان وقتي بر تخـت مينشـيند    يا  بهرام)596: 2 ، ج1375طبرى، . 65: بي تا. 1363:69

امـا در  )  2، كتاب دوم، پادشاهي بهرام بهرام ، بيـت 1378فردوسي، (شه ميگيرد لقب كرمان
كسـي كـه در   ) 619: 1 ، ج1378تاريخنامه طبـرى،  (منابع لقب او را شاهنشاه ذكر كرده اند

  .بهراميان بهرام است نه  شاپور هرامب ميگيرد "كرمان شه "اين منابع لقب



                                               

  283/سبك تاريخنگاري فردوسي در شاهنامه

 

 

 ».بودسـت  درشـت  مـردى  بـود،  لقـب  كرمانشـاه  را او كـه  خوانند، باز بوى كرمانشاهان«
 159: 1 ، ج1363سراج منهاج، . 68: والقصص، بي تا التواريخ مجمل. 607: 2 ، ج1375طبرى،(

  )632: 1 ج1378تاريخنامه طبرى، 
دختر دهقان اهوازي ميشود و به  و بزرجمهر آن را عالوه بر اينها در شاهنامه قباد عاشق 

) 149 -61، كتـاب دوم، پادشـاهي قبـاد ، بيـت    1378فردوسـي،  (برايش خواستگاري ميكند
مورخان به اين ازدواج قباد با دختر دهقان اشاره كرده اند اما به نظر ميرسد چنان كـه آنهـا   

تاريخنامـه  (ي ميكند نـه بزرجمهـر  بيان كرده اند، زرمهر است كه براي او دختر را خواستگار
مسـكويه  . 202: 1 ج ،ابـن واضـح يعقـوبى،    95:  1371دينـورى،  . 673: 1 ، ج1378طبرى، 
  ).164: 1 ، ج1363سراج منهاج،  154: 1 ، ج1376الرازى، 

  
  :نتيجه 

حولي تاريخ ايران از ابتداي خلقت تا دورة ساسانيان را بيان  -شاهنامه با روش موضوعي 
از آن جايي كه قالب آن شعرو داستان است در حوزة تاريخ داستاني منظـوم قـرار   ميكند اما 

ت اسـت بايـد بـه عناصـر            ميگيرد يعني عالوه  بر هدف اصـلي يـك مـورخ كـه بيـان واقعيـ
داستانپردازي و شعر هم توجه كند و بارزترين اختالفات سير وقايع وشخصيتهاي شاهنامه از 

جه به اسطوره پردازي و ياريگر قهرمان در سير حوادث ، همين مسأله نشأت ميگيرد مثل تو
... ربط گسستهاي و فترتهاي تاريخي ، عدم ذكر اختالفات مورخان در يك حادثة تـاريخي و  

اما اين مسأله سبب نشده است كه فردوسي امانتداري را در بيان زمـان و مكانهـاي تـاريخي    
چه گفته شد گـاهي اختالفـات ظـاهري    كه الزمة كار يك مورخ است، فراموش نمايد و چنان

اين اعالم، نياز به بررسي هاي تاريخي و جغرافيايي دارد تا پرده از واقعيت آن ها بـر داشـته   
آنچه اهميت اين اثر از از جنبة تاريخي هر چه بيشتر نشان مي دهد گزينش حوادث و . شود

  .ارسيان بوده استشخصيت هايي است كه متناسب با روح ملي و روايت هاي تاريخي ف
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 بابك: تهران. همايي

دي و  .مجله ادبيات داسـتاني . »رسالت واقعي رمان تاريخي«. كامران. پارسي نژاد -9
  . 76و  75شماره  - 1382بهمن 

. مجلـه تـاريخ اسـالم   . تاريخ و تاريخي گـري . امير حسين. صادقي. پل هميلتون - 10
  . 24شماره  - 1384زمستان  .دانشگاه باقرالعلوم

 2و1 جلـد  :تهـران . روشن محمد تحقيق. بلعمى مترجم)1378(. طبرى تاريخنامه -11
  . دوم چ. سروش

 چـاپ  . منـزوي  ترجمـة علينقـي  .البلدان معجم). 1383. (  ياقوت. بغدادى حموى -12
 .كشور فرهنگى ميراث سازمان: تهران. اول

ترجمـه   .حمـوى  يـاقوت  مشـترك  گزيده بر).  ش 1362. (  ياقوت. حموى بغدادي -13
  .اميركبير. تهران  .دوم چاپ .محمد پروين گنابادى

 .مجله ادبيـات داسـتاني  . »داستان تاريخي يا تاريخ داستاني«. شمسي. خسروي -14

  . 71شماره  - 1382مرداد 
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ـ  محمـود  ترجمه. الطوال خبارا. ) 1371(. داود بن احمد حنيفه ابو. دينورى -15  دوىمه
  . چهارم چ. نى نشر :تهران. دامغانى

پژوهشـگاه  : تهـران . فرهنگ نامهاي شـاهنامه ). 1388. (منصور. رستگار فسايي -16
  . چاپ سوم. علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  . چاپ دوم. امير كبير: تهران. تاريخ در ترازو). 1354. (زرين كوب -17
 الحـى  عبـد  تحقيـق . ماسال و ايران تاريخ ناصرى طبقات. )1363(. منهاج سراج -18

 . اول چ. كتاب دنياى :تهران. حبيبى

و  72شـماره  . 1388مهرــ دي  . بخارا. »از شاهنامه تا خداينامه«. سيما. سلطاني  -19
73  
   .233شماره  - 1384اسفند  .كيهان فرهنگي مجله. »ادبيات و تاريخ«. رضا. شعباني

خـرداد و تيـر   . آينه پـژوهش . »روش تاريخنگاري مسعودي«. ابوالفضل. شكوري -20
  . 38شماره . 1375

 .ميترا:  تهران.  آشنايي با عروض و قافيه).1386 . ( سيروس .شميسا -21

 :تهـران . ينـده پا القاسم ابو ترجمه. طبرى تاريخ. )1375(. جرير بن محمد. طبرى -22
 . پنجم چ. اساطير

زير . بر اساس نسخة نه جلدي چاپ مسكو. شاهنامه. )1378(. ابوالقاسم. فردوسي -23
  . ققنوس: تهران. دو مجلد. او برتلس. نظر ي

. مهـر  .كيهـان فرهنگـي  . »پيوند تاريخ و ادبيات«. مهدي)1372(. فرهاني منفرد -24
  . 102شماره 

. خـوارزمي :تهـران . ترجمة حسن كامشـاد . تاريخ چيست). 1378. (ايچ. ئي. كار -25
  . چاپ پنجم

. گرديـزى  تاريخ. )ش1363(. محمود ابن ضحاك بن الحى عبد سعيد ابو. گرديزى -26
  . اول چ. كتاب دنياى :تهران. حبيبى الحى عبد تحقيق

مصاحبه بـا  . [»تاريخ است نه افسانه. شاهنامه براي ايرانيان«. پوريا. گل محمدي -27
  . 15شماره . 1386نيمه دوم ارديبهشت  .رودكي]. جالل. خالقي مطلق

 . تا بى. خاور كالله : تهران. بهار الشعراء ملك تحقيق. القصص و التواريخ مجمل  -28

 عبد تحقيق. گزيده تاريخ. )1364(احمد بن بكر ابى بن اهللا حمد. قزوينى مستوفى -29
 . سوم چ. كبير امير :تهران. نوايى الحسين
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. الجـوهر  معـادن  و الذهب مروج. )1374(. الحسين بن على الحسن أبو. مسعودي -30
 . پنجم چ. فرهنگى و علمى انتشارات :تهران. پاينده القاسم ابو ترجمه

 ابـو  ترجمـه . اإلشـراف  و التنبيـه . )1365(. حسين بن على الحسن أبو. مسعودي -31
  . دوم چ. فرهنگى و علمى انتشارات شركت :تهران. پاينده القاسم

  . 80شماره . 1381پاييز . ايران نامه. »شاهنامه و تاريخ« . شاهرخ. مسكوب -32
. منـزوى  نقـى  علـى : 6و 5 جلد. األمم تجارب. )1376(. على ابو. الرازى مسكويه -33

 . توس :تهران

 شـفيعى  رضـا  محمد ترجمه. تاريخ و آفرينش. )1374(. طاهر مطهر بن. دسىمق -34
  . اول چ. آگه :تهران. كدكنى

. نگسـتان نامه فره. »نگاهي به روشهاي ارجاع به منابع در شاهنامه «اكبر. نحوي -35
  . 28شماره . 1384زمستان 

  
  
  
  
  
  
  
 


