
 
 نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان و شاهنامه فردوسی بزرگ 

  ويشتاسپ  گرد آورنده:
   

سراي آذربايجاني است كه اشعار وي به دست ما رسيده و از اين روي، ديوانش اولين و قطران تبريزي، نخستين سخن
گيرد. ر بگوناگون مورد پژوهش قرا يهاشود كه مي تواند از جنبه محسوب مي  ترين سند ادبي مربوط به آذربايجانكهن

آشنا بوده و به   کامال»دهد كه اين شاعر با «فرهنگ شاهنامگيمتعدد ديوان قطران بخوبي نشان ميات تلميحات و اشار
باره غير از منابع ديگر، از شاهنامه فردوسي نيز مطمئن بود كه وي در اين توان تقريبااستناد برخي داليل و قراين مي

ه.ق) به دست وي رسيده است  ۴٢٠تا  و به احتمال بسيار اثر فردوسي در دو دهه آغازين عمرش (حدوداه فتبهره گر
اين كه چگونه در اين فاصله زماني كوتاه و در دوره اي كه سياست شاهنامه ستيزي در خراسان رايج بوده، دست  اام

تبريز رسيده است، موضوعي است كه تنها با  به ه ونويسي از شاهنامه مسافت دور خراسان تا آذربايجان را درنورديد
  توان در آن باره سخن گفت.حدس و احتمال مي

  
اي قطران و احتماالت مربوط هاي دسترس قطران به شاهنامه ، تلميحات شاهنامهبه نشانه  هدر اين يادداشت ، ضمن توج

های شاهنامه اي در تآميز و معتدل شخصيامتراي از شاهنامه به آذربايجان ، كاربردهاي احبه چگونگي انتقال نسخه
نيز طرح وبررسي و در مجموع ، چند و چون ارتباط نخستين سند ادبي آذربايجان با حماسه  نمدايح اين شاعر و داليل آ

 ملي ايران نشان داده شده است.
  

 ي.ا  مهشخصيتهاي شاهناكليد واژه: شاهنامه ، ديوان قطران ، آذربايجان ، فرهنگ شاهنامگي ،  
  

بن  داي كه تا امروز درباره رواج شعر پارسي در آذربايجان به دست آمده، اين خبر تاريخ طبري از محمترين اشارهكهن
البن البعيث بالفارسيه و يذكرون ادبه و  من اشياخها اشعارا  هماع◌َ بعيث است كه: « حدثني... انه انشدني بالمراغه ج

) بر همين بنياد برخي از پژوهشگران ، «محمد بن بعيث» را   ١٧١ و ١٧٠ : بريشجاعته و له اخبار و احاديث» (الط
، فقيه ١٣۶: ١٣٧٧كسروي  مانده است (ناي از اشعار او باقي اند كه نمونه نخستين پارسي سراي آذربايجان دانسته

مان پارسي دري ه) البته مشروط بدين كه مراد از «الفارسيه» در تاريخ طبري ١۵٢: ١٣٧٧، انصاف پور٢٠٨: ١٣۴۶
: ١٣٧١نخجواني ) نه زبان متداول در آذربايجان آن روزگار يعني آذري (٢۴۶-٢٣۶: ١٣۵٣مرزآبادي باشد (

)، به دليل همين اشاره كوتاه و نيز نبودن اثري از ١٩١٩: ١٣۶٧رياحي ) يا به تعبير دكتر رياحي ، فهلوي (٢۶و٢۵
، قطران تبريزي قديم ترين شاعري است كه در آذربايجان به زبان  رانظبن بعيث ، در نزد شماري از صاحب ن دمحم

) و خود نيز ١٠٨و١٠٧: ١٣٧۴، زرين كوب ۴٢٣: ١٣٧٣، صفا ۴٩۴: ١٣۶٩فروزانفرپارسي دري شعر سروده (
 يقطران زاده شاد )١در بيتي ـ اگر از نوع مبالغات و خودستاييهاي شاعرانه نباشد ـ به اين موضوع اشاره كرده است.(

و از آن جايي كه ديوان اشعار وي ، خوشبختانه از گزند حوادث هزارساله در امان مانده و به دست   )٢آباد تبريز بوده(
ما رسيده است، نخستين و كهن ترين «سند و متن ادبي» مربوط به آذربايجان در عرصه فرهنگ و ادب ايران محسوب 

 گيرد.بسي قرار رشود كه مي تواند از جنبه هاي گوناگون مورد برمي 
  

ار در متون نظم و ثـ كه يكي از پرتأثيرترين آ )٣جستار در چند و چون ارتباط نخستين سند ادبي آذربايجان با شاهنامه(
كهن ترين و اولين نشانه  ،ي است چرا كه به ياري ديوان قطران، در نهايتهنثر پس از خود است ـ موضوع قابل توج

شود و شايسته است كه در باب ديگر اقاليم فضاي فكري ـ ادبي اين ناحيه آشكار مي ملي ايران بر  سةهاي تأثير حما
جغرافيايي ايران غير از خراسان، مانند: شيراز و اصفهان و ... نيز بررسي شود كه نخستين سند / متن ادبي مرتبط با 

 است. هنوت اثرپذيري آن چگت و كيفيفردوسي و شاهنامه اثر كدام شاعر يا نويسنده و كمي
  

درباره موضوع توجه مستقيم و دسترس قطران به شاهنامه فردوسي، پرسشها و موانعي است كه نخست بايد بدانها 
ه.ق) به دنيا آمده و از بيست و چندسالگي ۴٠٠در اوايل دهه نخست سال ( پرداخت ، از جمله اين كه قطران، احتماال

) ۴٩۴: ١٣۵۶كسروي آغاز كرده است ( ادبي خويش را نيه.ق) شعرسرايي و به اصطالح زندگا۴٣٠-۴٢٠(حدود 
) يا چند سال بعد به پايان رسيده است، لذا با توجه به اين فاصله زماني ۴٠٠از سوي ديگر تدوين دوم شاهنامه در سال (

ر گين شاهنامه و آغاز شاعري قطران و نيز بعد مكاني خراسان و آذربايجان و شرايط دشوار و زماپايان اندك ميان 
نويسي از توان پذيرفت كه دستها در آن روزگار آيا ميناستنساخ متون ـ آن هم به حجم و تفصيل شاهنامه ـ و انتقال آ



شود كه به دو موضوع ديگر نيز تر و تأمل برانگيزتر ميشاهنامه به دست قطران رسيده باشد؟ اين نكته هنگامي پيچيده
همان داليل پيش گفته ـ معتقدند كه اثر فردوسي تا مدتها پس از نظم، به يد قاني ـ شاشود، نخست اين كه محق هتوج

  اند:معروف نبوده است براي نمونه شادروان استاد مينوي نوشته
، شاهنامه فردوسي آن قدر مشهور شده باشد كه شعراي ديگر به وقايع آن و ۴٣٠توان داشت كه تا حدود «يقين نمي  

  اشخاص آن اشاره نمايند.» 
ساالر هم بر اين نظرند كه: « شاهنامه تا اواخر قرن پنجم گويا تنها بر  د) و دكتر محمود امي١٣۶و١٣۵: ١٣٧٢ي ونمي(

معروفيتي محدود و شايد اند شناخته بوده است تازه آن هم كردهوس يا كساني كه در حدود طوس زندگي ميطادباي 
و  ٢١۶الف:  ١٣٨١اند مانند اسدي توسي» (اميد ساالر هشتمنحصر به اهل سخني كه به داستان هاي حماسي ارادت دا

  ) ١٩۶ب: ١٣٨١نيز : اميدساالر
دو قرن، ستيز با شاهنامه و سياست   پس از مقبول نيفتادن اثر فردوسي در دربار محمود غزنوي ، تا تقريبا ثانيا

اد و حتي بيشتر متون ادبي و  غدب تخاموشي و تغافل عمدي ـ مصلحتي درباره آن در درگاه فرمان روايان زير نفوذ خالف 
) و بديهي است كه در اين  ١۶٨-١۶٠: ١٣٧۵، رياحي ٧٠-۶۵: ١٣٧٢رياحي تاريخي آن دو سده ، رايج بوده (

اوضاع، كتابت و توزيع شاهنامه ـ حداقل در دربارها و از سوي ارباب قدرت كه بيشترين امكانات چنين كارهايي در آن 
    ـ ستاروزگار در دست آنها بوده 

  
در اختيار داشتن نسخه اي از آن دشوار بوده است ، بويژه در آن برهه اي كه به احتمال بسيار  سخت كم اقبال و طبعا

سپس مسعود بر سر كار بوده اند و در نتيجه اين   ) سلطان محمود و۴٢٠تا  قطران با شاهنامه آشنا شده است (حدودا
بر اين اساس، پژوهشگران، راه يافتن شاهنامه به آذربايجان و  )۴(ست.ه ات ت بيشتري ادامه داشمخالفت و سكوت با شد

) و حتي بعضي، ١٣٢: ١٣٧١، نوريان ۶۴: ١٣۵٧سجادي دسترس قطران بدان را سزاوار توجه و تحقيق دانسته (
ند ه ادگيري او از منابع ديگر را مطرح كرامكان بسيار اندك توجه قطران به شاهنامه فردوسي و احتمال بهره

) :١۵: ١٣٧٨، شميسا ٢٣٣محجوب(  
  
انكارناپذيري وجود دارد كه ثابت مي كند وي با شاهنامه فردوسي آشنا بوده  با اين همه در ديوان قطران قراين تقريبا اام 

 است، مهمترين دليل دو بيتي است كه در قصيده ستايش «امير ابوالحسن و امير ابوالفضل» آمده است:  
  

  چو سوي ايران آورد لشكر توران                 رستم آن سهرابر پوت هميشه همي گف
  دگر چه باشد ديهيم دار در كيهان                          كه من پسر بوم و رستمم پدر باشد

 )٢٨۵: ١٣۶٢(قطران 
  

 برگرفته از اين بيت فردوسي در داستان رستم و سهراب است:  كه بيت دوم دقيقا
    

  نبايد به گيتي يكي تا جور                                و من پسر دباشچو رستم پدر 
 )١٢٧/١٢۴: ١٣۶٩(فردوسي 

  
 ) در خدمت امير ابوالحسن لشكري بوده است (۴٣٠تا  ۴٢٠ه.ق (بين  ۴٣٠سال به اين كه قطران پيش از  هبا توج

آن  نتيجه گرفت كه قبل از  توان) مي ١١٠و١٠٩: ١٣٧۴، زرين كوب ۴٢٣: ١٣٧٣، صفا ۴٩٨: ١٣۶٩فروزانفر 
  سالها و هم چنان كه اشاره شد، در بيست سال نخست عمر خويش شاهنامه را در اختيار داشته است. 

  
ه درباره استفاده دقيق و آشكار قطران از بيتي در داستان رستم و سهراب دو احتمال را هم بايد در نظر داشت، يكي البت 

ن چند ده سال نسخه اي يه.ق) سروده و در ا٣٧٠يش از آغاز نظم شاهنامه (حدود پرا  اين كه شايد فردوسي اين داستان
از آن به آذربايجان رسيده است و ديگر اين كه چه بسا روايت رستم و سهراب در تدوين نخست شاهنامه (پايان يافته در 

: ١٣٧٢رياحي ه بوده است، (ديع شه .ق) بوده و تا پايان تدوين دوم شاهنامه، دست نويسهايي از آن تهيه و توز٣٨۴
مربوط به متن نهايي شاهنامه بدانيم تا  : ده (مقدمه)) پس لزومي ندارد كه اين داستان را حتما١٣٧٩فردوسي ،۵٠

آشنايي قطران با آن از نظر زماني ـ ومسائل ديگر كه گفته شد ـ پرسش سازو ابهام آميز باشد. قطران در قصيده اي، 
 ي گويد: م نمالمخطاب به ابونصر 

  



  چگونه بنيان كش بيم ز ابر وباران نيست                   ينايبه نام نيك فكندي ز جود بن
 )۴٨(ص

  
 ن نامبردار فردوسي است كه: خثير از آن ستأ) معتقدند كه اين بيت به ۵۴۴محجوب:مرحوم دكتر محجوب (

  
  ران نيابد گزنداو ب كه از باد                      پي افگندم از نظم كاخي بلند

 )١٧٣/۶٧: ١٣٧٣(فردوسي 
  

) و چون به نظر بيشتر ١۵٠و١۴٨صصدر دو جا از ديوان قطران تلميحاتي به داستان بيژن و منيژه آمده است (
شاهنامه پژوهان، اين داستان از رواياتي است كه فردوسي پيش از شروع شاهنامه و براساس منبع مستقلي به نظم  

 )۴٠٢- ۴٠٠، ٣٩٣: ١٣٨١، خالقي مطلق٧٠-۶۶: ١٣٧٢، مينوي١٧٩- ١٧٧: ١٣۶٣صفا  ه نمون(براي  درآورده،
احتمال اين كه مأخذ مستقيم قطران در اين اشارات اثر فردوسي ـ حال چه نسخه جداگانه داستان همچون نمونه رستم و  

اعران معاصر فردوسي ش بسانسهراب و چه، متن كامل شاهنامه ـ باشد، بيشتر است و اين گمان كه شايد قطران نيز 
مانند فرخي و ... اين تلميح را از منبعي جز از نظم فردوسي گرفته باشد، سخت ضعيف است زيرا تفصيل داستان بيژن و 

منيژه خارج از شاهنامه در متون ديگر ديده نمي شود و اگر در آن دوران نيز وجود داشته است ـ مثال در يكي از  
دفتري ويژه ـ براي ادباي حوزه خراسان بيشتر و بهتر در دسترس بوده تا قطران در ت صور شاهنامه هاي منثور يا به

آن هم شاهكارهايي از نوع سروده هاي فردوسي  متون نثر در مقايسه با اشعار و منظومه ها،  چون معموال )۵(آذربايجان
 نيم : اي خوكمتر دست به دست مي شود. افزون بر اين موارد، در يكي از اشارات قطران م

  
  ي بزد به يك خنجرزكه او ميان گرا                     ]؟بيژن گيو[همي به فخر بخوانند جنگ بيژن و گيو

 ) ١۵٠(ص
  

 و اين با بيتي از داستان در شاهنامه مطابقت دارد كه : 
  

  يكر تنش به دو نيم شد پيل پ                          بزد خنجري بر ميان بيژنش
 )٣١٢/١١۴ :١٣٧١(فردوسي 

  
م بر » ياد كرده است و از آن جايي كه اين عنوان براي فريدون ، در منابع مقدخقطران از فريدون با صفت يا لقب «فر

) مي توان چنين پنداشت كه از اين منبع در شعر قطران راه يافته ١٩۴: ١٣٧۵صديقيانشاهنامه ديده نمي شود (
 ):۶است(

  
  بود فرخ فريدون او عدو ضحاك بد اختر               ديون اودر نهزم اني ميمون او، به رچو بر باال

 )١٠۶(ص
  

 شده است:دانسته «سرو كاشمر» قبله گاه زردشتيان  در ديوان قطران،
  

  ر سرو روانشايد ار من دل نهم جاويد ب                   گر به كشمر بود قبله چند گه سروسهي
 )٣۴۵(ص

  
كهن ترين منبع در اين باره  ) و ظاهرا۶۵٢- ۶۴۵: ١٣٧٢حاكمي مي نبرده اند (رو نااين س خان ديگر ازطبري و مور

) لذا باز مي ۵۶و۵۵: ١٣۶٢معين ( )٧اشاره دقيقي در هزار و چند بيت بازمانده او در شاهنامه است(پيش از قطران،
نامه» دقيقي به   پگشتاسدهيم «حتمال در اين جا شاهنامه فردوسي است مگر اين كه اتوان گفت كه منبع شاعر تبريزي 

طور جداگانه و مثال از راه ديوان اشعار دقيقي كه قطران در اختيار داشته ـ و به اين موضوع اشاره خواهد شد ـ به دست 
ا «جادوستان» خوانده و اين تعبيري او رسيده و وي موضوع سرو كاشمر را از آن جا گرفته است، قطران ، مازندران ر

 )٨ست: (ز براي آن منطقه به كار رفته اامه نير شاهناست كه د
  



  هندوستان تكرد او ني دوان كجا محمو                      جادوستان تآن كجا كاووس كرد او ني
 )٢۵٢(ص

  
و و سهراب ـ و برخي از تلميحات قطران به كسان اشاره مربوط به بيت داستان رستم  مجموع اين قراين ـ خصوصا

هر پژوهشگري را مطمئن مي كند كه   بسيار اندك استعمال شده اند، تقريبارسي كه در گستره ادب پا مضامين شاهنامه اي
نوس بوده و در همان اوان جواني از آن مايه ها اندوخته است تا سپستر در مدايح أاين شاعر با شاهنامه فردوسي م

 اي شاهنامه ميحاتوضيح و تفصيلي از تلود، بدون هيچ گونه تيش به كار برد. اين كه قطران در قصايد مدحي خخو
از كسان يا داستانها )  گوناگون بهره مي گيرد، نشان مي دهد كه ممدوحان و شنوندگان اشعارش از اين اشارات ( اعم

 طالحامضامين و عناصر حماسي ـ اساطيري يا اص ،هاتصيآگاهي داشته اند و از اين جا مي توان نتيجه گرفت كه شخ
ه شاهنامه فردوسي و چه به واسطه شاهنامه ها و مآخذ پيش از آن ـ در اـ حال چه از ر )٩(ي»«فرهنگ شاهنامگ

آذربايجان و سرزمينهاي مجاور آن (اران و نخجوان و گنجه) كه از قلمرو جغرافيايي نقل و تحرير اين گونه داستانها 
دگي قطران ن زنچنان كه در همان زما شنا و معروف بوده استآدب حماسي) يعني خراسان، فاصله بسياري دارد، (ا

، با ذكر او را مي ستوده است ـ و دستور وي ۴٣٠تا  ۴٢٠بودلف شيباني ـ كه قطران بين سالهاي ا) ۴۵۵(حدود سال 
ي به شيوه كار همشهري خويش بسرايد و حاصل اين نام فردوسي و شاهنامه از اسدي توسي مي خواهند كه منظومه ا

كه خود اين موضوع به تنهايي دامنه نفوذ حماسه ملي ايران و گرايش بدان   )١٠(ب نامه استتشويق و حمايت، گرشاس
د. پس ديوان قطران نه تنها نخستين سند ادبي پيوند آذربايجان و شاهنامه است بلكه  انرا در شمال غرب ايران مي نماي

  اموني مانند:رش روايات حماسي ـ اساطيري ايران در مناطق پيرگست
مخاطبان يعني فرمانروايان اين نواحي از آن داستانها ـ بخوبي باز الع اطه همان دليل و اران را نيز ـ ب نخجوان،گنجه،  

 غير از اثر فردوسي، نمي تاباند. با روي كرد به رواج فرهنگ شاهنامگي در آذربايجان و اطراف آن كه به احتمال فراوا
 ،و... )صورت گرفته بوده است   فردوسي زمنظوم و منثور پيش ا هاي ر هم (مانند: شاهنامهاز راه منابع و متون ديگ

اين گمان كه شايد قطران در كنار شاهنامه فردوسي از مآخذ ديگر نيز استفاده كرده باشد، بر خطا نخواهد بود همچنان 
 ارجاع داده است: به كتاب «هزار افسان»داستان هفت خان اسفنديار و گشودن رويين دژ را كه خود وي در قصيده اي، 

  
  فزون شنيدم و خواندم من از هزار افسان               و رويين دژ ]خان[هزار ره صفت هفت خوان

 )٣١٢(ص
  

: ١٣٧۶تفضلي مسعودي () و مروج الذهب ۵۴٠: ١٣٨١ابن نديم  هزار افسان به استناد الفهرست ابن نديم (
ساختار  واد و در واقع همان متني است كه هسته ش و شهرزار همسركاست درباره شهري ) نام كتابي بوده٢٩٨و٢٩٧

سان» مذكور در شعر قطران كه شامل داستان هفت خان ف از اين جهت «هزار ااصلي هزار و يك شب را تشكيل مي دهد، 
  ا مجموعه ياد شده ندارد. اسفنديار هم بوده است، هيچ ارتباطي ب

  
مه قزويني، اوسط شاهنامه ـ كه در بعضي از دست  حوم عالعبير مرمه به تج الذهب، در مقدغير از الفهرست و مرو

 كاراسي ، شاهنامه خوان  كتاب مه شاهنامه ابومنصوري آمده است ـ «هزار افسانه» نام  نويسهاي شاهنامه به دنبال مقد
او نديم ي و كرد  ]محمود  [خدمت او   ، اوست   تصنيف   افسانه  «و كاراسي شاعر كه هزار :  است  ،محمود غزنوي 

  ) دكتر رياحي در اين باره نوشته اند:١٩۴: ١٣٧٢بودي.»(رياحي 
مه هنوز در دست بود، در حالي كه « شايد بتوان حدس زد كه كاراسي نديم كتابي به اين نام داشته و هنگام تحرير مقد 

  ) ١٩٠ر موجود نام و نشاني از آن نيست.» (همان، تأخدر منابع م
  

  : نخست اين كه ،سان» مورد اشاره قطران ، چاره اي جز طرح چند گمان و احتمال نيستف«هزار ابر اين اساس درباره 
مه شاهنامه ـ است كه چه بسا به سبب شاهنامه  همان تصنيف كاراسي ـ به شرط اعتبار مطلب مقد شايد مراد قطران،
  در آن بوده است.  ف ، روايت هفت خان اسفنديار نيزخوان بودن مصن

  
به اين كه در بيت بعد، اين داستان (هفت خان) را شگفت انگيز و باور  هان به ضرورت قافيه و با توجه قطريا اين ك 

زار و يك شب است به  تركيب «هزار افسان» را خود ساخته ـ يا به تأثير از نام كتابي كه بنياد ه  ،)١١(نكردني مي داند
د. احتمال سوم اين است كه وي اين تعبير را ديار بيشتر تأكيد كنسانه اي بودن هفت خان اسفنكار گرفته ـ تا بر جنبه اف 

) يا به منظور دروغين نمودن ٢٣٣محجوب : حال يا از روي اشتباه ( ،براي شاهنامه فردوسي استعمال كرده است



و پهلواني نه ها و روايات باستاني فساي ارابر كارهاي واقعي ممدوح و يا به معناي كلدرونمايه و داستانهاي آن در ب
  .)١٢(ض آميز و منفيياشتن روابط دقيق واژه ها (در تركيب) يا بار تعربدون در نظر د

  
معلوم  و دقيقاقطران در جاي ديگري نيز اين تركيب را در ارتباط با بلبل به كار گرفته است كه باز تصريح الزم را ندارد  

  :ه است يا معنايي بسان مثالنيست كه منظور او نام كتابي ويژ
 

  »:يب«نغمه هاي گوناگون و دلفر
  سانف به باغ اندر سراينده هزار آوا هزار ا                      سمن لؤلؤ نماينده، سرشك از گل گراينده

 )٣٠٨(ص
  

ه بسيار مهم و اساطيري ديگر، نكتهره مندي او از متون حماسي ـ قطران به شاهنامه فردوسي و احتمال ب هبا پذيرش توج
كوتاه و با  ت زمان تقريباچه راههايي اثر فردوسي و ساير منابع احتمالي در آن مد اين است كه چگونه و از شايان بحث

در تبريز به دست  تا آذربايجان را در نورديده وخراسان دشواريهاي نسخه نويسي و انتقال آثار، مسافت بسيار دور 
ان و آذربايجان در آن روزگار عامل ارتباط مردم خراس دادهاي تاريخي، اصلي ترينقطران رسيده است؟ بر پايه روي 

پيروزيهاي سلجوقيان و گسترش محدوده فرمان روايي آنها از خراسان به عراق و آذربايجان است كه پيوندهاي فرهنگي 
: ١٣٧۵، زرين كوب ۶۶و۶۵: ١٣٧۵بهار مردمان اين نواحي را موجب مي شود ( رات ميانـ اجتماعي و تأثير و تأث

٢۶۶ (  
  

پيش از اين، به دليل وجود حكومتهاي مستقل كوچك و بزرگ در سرزمينهاي مختلف ايران ، ارتباطات محدودتر بوده 
) ي سلجوقيان نيز ه.ق) تا تثبيت رسم۴٣٢(مقدمه)) و از هنگام درگذشت مسعود غزنوي (١٨: ١٣٧۵خليل شرواني

وضاع نامنسجم و پيش از آن كه سالجقه قدرت ر همين اقطران د اكم بوده است امو فترت در ايران حا يدوران آشفتگ
استقرار سلسله و توان با تبعات پيش روي واحدي را ايجاد كنند با شاهنامه فردوسي آشنا شده و اين موضوع را نمي 

از ق) يعني زمان تقريبي آغ.ه٣٧٠با عنايت بدين كه تاريخ آذربايجان از سال ( سلجوقيان مرتبط دانست، بر اين اساس و
ـ در  )١٣(قطران قبل از آن شاهنامه را در اخيار گرفته است كه محتمال - ه.ق)۴٢٠س تا سال (سرايش شاهنامه در تو
ت يازي به ) چاره اي جز دس٢٠۵: ١٣٧٢، مادلونگ ١۴۴و١١۶،١١۵: ١٣٧٧كسروي تاريكي و ابهام است (

  از آن جمله اين كه: ،احتماالت نيست
آذربايجان مهاجرت كرده يا گريخته و  هها و حتي شايد قبل از آن ، افرادي از خراسان بلبسا در آشفتگيهاي آن ساچه  

 هاي از شاهنامه را نيز با خود آورده باشند. در تأييد اين موضوع، دست كم يك نمونه در خور اعتماد و توجمثال نسخه 
مي شود  وره.ق) تص۴۴٧حدود سال (ر د آذربايجان كه معموال موجود است و آن كوچ اسدي توسي است از خراسان به

ولي دكتر خالقي مطلق به سبب نزديكي بسيار اسدي به وزير ابودلف در نخجوان و سالهاي درازي كه براي پديد آمدن 
ر ر پا كنند ـ الزم است و نيز سكوت نظامي عروضي (چهابي ـ كه شاعر و وزير بزم خصوصي باده گساري بچنين تقر

ه.ق) و حتي در آغاز ۴۴٧نند اسدي، معتقدند كه وي سالها پيش از (مادرباره سخنوري االلباب)) و عوفي (لباب مقاله
 ال غرب ايران ترك كرده است (مجواني و قبل از اشتهار، خراسان را براي يافتن ممدوح به سوي آذربايجان و ش

    :  Khaleghi Motlag)): سي و نه (يادداشت مترجم١٣۵۶هرن
 

شايد اسناد ميراث ادب حماسي ايران (مانند دست نويسي از شاهنامه) را با خود بدان ه او آگاهيها و لذا بعيد نيست ك
ان ه.ق) مهتر۴۵۵مناطق برده و در گسترش فرهنگ شاهنامگي مؤثر بوده باشد به گونه اي كه چندين سال بعد (

تر هم ذكر يش. در اين بيت قطران كه پاي پهلواني سخن مي گويندنخجوان، آشكارا از فردوسي و شاهنامه و منظومه ه
 شد:

  
  فسانافزون شنيدم و خواندم من از هزار                      هزار بار صفت هفت خان و رويين دژ

 )٣١٢(ص
  

ا همان «شاهنامه  يمي توان گفت كه خواندن داستانهاي پهلواني و ملي  اگر «شنيدم» بر پايه حقيقتي استوار باشد،
ب ايران متداول بوده و ممكن است كه يكي از راههاي انتقال در آذربايجان و سرزمينهاي شمال غر خواني» بدان هنگام

  د. نو نشر شاهنامه و داستانها و كسان آن در اين بخش از ايران همين شاهنامه خوانان بوده باش



يا  رايج بوده و كاراسي نامهمان عصر محمود غزنوي  ردوسي ـ ازشاهنامه ف  شاهنامه خواني در معناي عام ـ و نه صرفا
لقب معروف ترين شاهنامه خواني است كه از آن دوران به ما رسيده و گويا اصطالح «شهنامه خوان» نخستين بار در 

  ) ۴٢٠- ۴١٨: ١٣۵٧لسان ادب پارسي در شعر فرخي آمده است (
  

ر جمع خوانده مي شده ومنصوري نيز دامه، مدتي متن منثور شاهنامه ابجالب اين كه به گفته فردوسي در ديباجه شاهن
ه.ق) با قطران در تبريز ديدار كرده و قطران : ۴٣٨ناصر خسرو در سفرنامه روايت مي كند كه در سال ( )١۴(است،

(ناصر خسرو  بخواند و هر معني كه او را مشكل بود از من بپرسيد.»«ديوان منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش من 
٩: ١٣٧٣(  

ر خراسان، دقيقي توسي و گه.ق) با ديوان دو تن از شاعران دي۴٣٨دهد كه قطران، پيش از سال (نشان مي  اين نكته 
موضوع نيز مانند هم روزگار فردوسي بوده اند، آشنا و مأنوس بوده است و خود همين  منجيك ترمذي، كه تقريبا

 ل است. ل تأمچگونگي رسيدن شاهنامه آذربايجان قاب
 

نتقال اين ديوانها را نتيجه سرزمين گشاييهاي طغرل و آلب ارسالن سلجوقي و ارتباط الشعراي بهار ا مرحوم استاد ملك
ال داده اند اين زمان، ) و روان شاد دكتر سجادي هم احتم۶۶و۶۵: ١٣٧۵بهار مي دانند ( يانخراسانيان و آذربايجان

  ) ٧٢: ١٣۵٧سجادي باشد ( ق)ه.۴٣٠تا ۴٢٠در فاصله سالهاي (
  
  احتماال ي كه به دليل شباهت سبك قطران به اشعار او، خو حتي فر ا مسأله دسترس قطران به ديوان دقيقي و منجيك ـما

اين كه ديوان آن شاعران ـ و به گمان  نخست ديوان وي را نيز در دست داشته است ـ با شاهنامه دو تفاوت مهم دارد،
استنساخ و  مه بسيار كم حجم است و طبعاست ـ در مقايسه با شاهنايك كه تا امروز باقي نمانده ابسيار از آن منج

  جابجايي آنها آسانتر بوده، دو ديگر و مهم تر: 
د بحث است كه كتابت و انتقالش را موضوع مخالفت با شاهنامه و سياست تغافل و سكوت درباره آن در مقطع زماني مور

نداشته اند، از اين روي شايد به  فرخي چنين منع و محدوديتي تي كه اشعار منجيك و دقيقي ومحدود مي كرده در صور
رغم بي توجهي زمامداران و درباريان و نيز متون رسمي ادبي و تاريخي به شاهنامه، وارثان و حافظان اصلي حماسه 

ير و توزيع نامه در خانه، چه بسا در تكثه بر خواندن و نگه داشتن دست نويسهايي از شاهوعال دم،ملي ايران يعني مر
با وجود همه اين   .ز مي كوشيدند و به پايمردي آنها بوده است كه شاهنامه اي به تبريز و نزد قطران رسيده استآن ني

- ٣٧٠ميز بودن تاريخ آذربايجان (از آمعصر و ابها عدم اشارات روشنگر در منابع مربوط به آن  گمانهاكه برخاسته از
قطران است، در اين كه قطران با شاهنامه فردوسي و ز دو دهه آغازين سرگذشت و آگاهيهاي بسيار اندك ا ).قه ۴٢٠

بطور كلي فرهنگ شاهنامگي، آشنايي دقيق و گسترده اي داشته است، بسختي مي توان ترديد كرد كه در اين جا براي 
 و آورده مي شود: و آگاهي بيشتر، باز شواهد ديگري از اشارات و تلميحات اتأييد 

  
   بيور اسپ:

  باغ و بستان را چو روي و راي افريدون كند                    ابر تاريك اندر آمد چون روان بيو اسپ
 )٨٢(ص

 
  

 فرجام كار جمشيد:
  

  ان انجام جمبدسگاالن تو را باد از جه                نيك خواهان تو را باد از جهان انجام نوح
 )٢٣٧(ص

  
 )١۵دو نيم مي شود.( نهاني، به دست ضحاك گرفتار و با اره در شاهنامه جمشيد پس از صد سال زندگي
 تقسيم كردن فريدون جهان را ميان پسران:

  
  وانگهي تدبير ملك خيل فرزندان كند                   همچو افريدون بگيرد ملك عالم سر بسر

 )٨٧(ص
  



  ي ايرج:داروفا
  و سهم سام و دست رستم دستان لن زازبا                   افريدون وفاي ايرج و فرهنگ سلم و فر

 )٣٢۵(ص
  

  )١۶(ش در شاهنامه.اشاره دارد به برخورد نيك و فروتنانه ايرج با برادران بدسگال خوي )وفاي ايرج(اين تركيب 
 سام ، نريمان و گرشاسپ:

  
  پياده شان همه هر يك چو رستم دستان               سام بن گرشاسف ه هر يك چوسوارشان هم

 )٣٢٩(ص
  

  ت را بود پور نريمانس سيا                             به مردي نيست كم از پور دستان
 )۴٨٨(ص

  
  ل:سپيد مويي زا

  در ازل شد خنگسار از هول آن زلزال ، زال                      زال زر اندر ازل زلزال شمشير تو ديد
 )۴٣٨(ص

  
  كشواد و گودرز:

  بهتر از هفتاد گودرز و ز گشواد آفريد                ي تو گر چه از گودرز و گشوات گهر، يك مو
 )۶۶(ص

  
  ر گودرز است و نام وي و فرزندش از تلميحات بسيار نادر در ادب پارسي است. كشواد پد

  نوذر:
  با زور پور دستان، با فر و يال نوذر              و هوش دستان   دوري ز بند و دستان، با راي

)۴٧٩( 
  

  پارسي، سخت اندك آمده است. نام اين پادشاه نيز در ادب 
  توس:

  طوس بن نوذر با مير بسان                                     كافران رفتياي مير به جنگ 
 )۴٨٢(ص 

  
  اين نام هم از اشارات كم كاربرد است. 

  پور پشنگ:
  اعقه بر دشمنان بارنده چون پور پشنگ ص               پابنده چون پور ملك  ]ابد؟[دوستان را از اب بد

 )١٩۶(ص 
  

  گام سخن گفتن چون پور پشنوي به هن                         هنگام سخا كردن چون پور قباداي به 
 )٢٨٩(ص 

  
رستگار  (پشن) در شاهد دوم، صورت مخفف آن است ( پدر افراسياب در شاهنامه، پشنگ نام دارد و محتمال

  )٢۵٠ :١٣٧٩فسايي
  تهمتن:

  پيش تو هرگز نبردي نام مردي تهمتن                          گر بديدي تهمتن يك حمله تو روز رزم
 )٣١۶(ص

  
  رستم و نبرد مازندران:



  قهر مازندران نبرد چنين وزبه ر                           رستم دستان ز بهر كي كاووس   نكرد
 )٣٣٨(ص

  
  رستم و سهراب:

  ابوالمعالي رستم مخالفان سهراب                         ا چو كاووس استامير جستان گيتي گش
 )٣٧(ص

  
  رستم و گنگ:

  نه رستم بر گنگ و نه حيدر يافت بر خيبر                ن زودي ظفر كو يافت بر محكم دژي چونينبدي
  )١٢٩(ص

 
در آن پناه گرفته است،  كه افراسياب  ناظر است بر حضور رستم در نبردي كه كيخسرو، گنگ دژ را  اين اشاره محتمال

 م رفته است، براي نمونه:گشايد. در شاهنامه چند بار از رستم در اين جنگ نامي 
  

  با گروه زبيامد به يك سوي د                                   به رستم بفرمود تا همچو كوه
  )٢۵٢/١٢٨١: ١٣٧٣(فردوسي 

  
  آورد از ايشان به مشت دو تن رستم                                   بدانگه كجا رزمشان شد درشت

 )٢۵۶/١٣۴٠: ١٣٧٣(فردوسي  
  

  رخش:
  نه مر شبديز را پرويز و نه شبرنگ را نعمان               گر سير او ديدي نكردي رخش را رستم خطر

 )٣٢۴(ص 
  

  آسمان پيمايي كاووس:
  ز فزون جستن ز ابر افتاد بر صحراد اونه نمر           نه كاووس از فزون جستن ز چرخ افتاد بر ساحل

 )٣(ص
  

  چهره سياوش:
  كيقبادي تو  و فر به ديدار سياوشي                   ن بهرام دادي تواگر داد و نشاط و جود چو

 )۴٩٩(ص
  

  )١٧(زيبايي چهره سياوش موضوعي است كه در شاهنامه بارها آمده است.
  پيران:

  اني  كه هم پيران توراني و هم جاماسب اير                  ان و از ايرانتورنپايد با تو بر جايي كس از 
 )٣۵٩(ص

  
  گيو:

  دستان  نهم به حمله چو رستم به حيله چو                       بيژن نهمه به تيغ چو گيو و به نيزه چو
 )٣۴٠(ص

  
  شود. نام اين پهلوان هم بسيار كم در نظم و نثر پس از شاهنامه ديده مي 

  و منيژه: بيژن
  رستم از دست تور دختر تور                                       گر چه از چه كشيد بيژن را

 )١۴٨(ص
  



  كيخسرو و افراسياب:
  بر شهريار پور سياوش به نارنو                            همچون فراسياب كهن بود و جان بداد

 )۴٩٨(ص 
  

  گشتاسپ:
  فلك بر جان تو لرزان چو گشتاسب بر برزين                  زانرقارون هنرو و سيم ارزان ز تو ت زرز كف

 )٢٨٣(ص 
  

  اسفنديار رويين تن:
  گر روز جنگ، تيغ تو ديدي سفنديار                                 رويين سفنديار نكردي به جنگ راي

 )١٣۶(ص
  

  يدافه:اسكندر و ق 
  كه بر بساطش بوسيد گوهر اسكندر                                نه دختري به بر تخت ملك چهرآراست

 )۴٨٠(ص
  

ن ـ پادشاه ز شايد اين بيت درباره آن بخش از داستان اسكندر در شاهنامه باشد كه وي به هيأت قاصدان به درگاه قيدافه،
  اندلس، مي رود و:

  چون بود مردم چاپلوس  چنان                                       داد بوسبر مهتر آمد زمين 
 )٧/۵٠/٧٩٢: ١٣٧۴ي (فردوس

  
در بيت قطران نيز آمده است. قطران در چيستاني در قالب رباعي به «جنگ  جالب است كه زمين بوسي كهترانه دقيقا

 رستم است يا اسفنديار:بدرستي معلوم نيست كه مراد وي نبرد  اهفت خان» اشاره كرده است ام
  

  از حسن لطافت است هفت اندامش                           دشنامشآن بت كه بهين لفظ بود 
  هم نامش]خان[بنمود به جنگ هفت خوان                                 آن بد كه نموده بنده را با دامش

 )۵٣٢(ص 
  

منجيك  كه گويا پس از تركيب «ساغر جم» در قصيده اي ازدر ديوان قطران يك بار نيز از «جام جم» ياد شده 
بعي است كه به انتساب «جام» به جمشيد اشاره كرده و بي گمان مأخذي غير از شاهنامه  ، كهن ترين من)١٨(ترمذي

) و ۵۴۵و٣۴۴/۵۴۴: ١٣٧١فردوسي جهان نما از آن كيخسرو است (فردوسي داشته، چون در شاهنامه «جام»
 ود جسته است: اطيري خويش از منابع ديگر هم سي ثابت مي كند كه قطران در تلميحات حماسي ـ اسهمين نكته بخوب

  
  افريدون ايا به چهر منوچهر و فر                       ايا به جام جم و سهم سام و زهره زال

 )٢٨٠(ص 
  

يز تلميح داشته است: آرش  ها و مضامين شاهنامه اي نتخصيشافزون بر نمونه هايي كه ذكر شد به اين  ،قطران
تور، سلم،  ، جمشيد (مضامين گوناگون)،پجاماسبهمن ، موضوعات ديگر مربوط به اسكندر،كمانگير، داستانها و 

درفش كاويان، دستان (لقب زال)، چند موضوع ديگر مربوط به فريدون، منوچهر، كيقباد، هوشنگ و ببر بيان ضحاك،
ه ی شاهنامه اي در ديوان قطران بهاتبه كار رفته است) پربسامدترين شخصيهم نامه (در معناي جانور درنده كه در شاه

ت خاص آنها در ترتيب فريدون و اسفنديار است، دو شخصيتي كه در شاهنامه جايگاه ويژه اي دارند و نظر به اهمي
ست. فريدون يكي از نمونه هاي جلوه درخشانشان در آثار ادب ايران زير تأثير شاهنامه ا محتمالي ايران،  حماسه مل
رهنگ و ادب ايران كه نامداري و اعتبارش را مديون فردوسي م نيز جهان پهلوان بي همال ف اني و رستمشهريار آر

 است. 
  



ها و عناصر شاهنامه اي را تخصيشسنت بر اين است كه  قطران شاعري مديحه سراست و در مدايح ادب پارسي غالبا
ت كه در مي گيرندو اين البته رسمي اسنها و بيشتر ترجيح وي بر اين كسان و عناصر به كار براي مقايسه ممدوح با آ

قطران هم در اشعار خويش از اين شيوه  ستايش سروده هاي پيش از نظم شاهنامه فردوسي نيز ديده مي شود. طبعا
ر بيشتر از برتري دادنهاي مبالغه پيروي كرده اما مواردي كه ممدوح را به شخصيت هاي شاهنامه اي تشبيه كرده بسيا

 ) براي نمونه:١۴۵: ١٣٧٩، مواليي۵۴۴و۵۴٣: ١٣٧٨كدكني شفيعي ( آميز است
  

  به دانش همچو بهرامي به مردي همچو زال زر            تو چون جمشيد دانايي چو افريدون توانايي
  )١٣٠(ص

  
  به مهر و چهر منوچهري و جاللت جم                           ال فريدوني و سياست سامف و  به فر

 )٢٣٢(ص   
  

  ، ممدوح «امير شمس الدين» را خود فريدون مي داند: بيت طبق باورهاي تناسخي و در اين
  فريدون آمد از كيش تناسخ                                     دهد خواهندگان را هديه پاسخ

 )۴۵١(ص
  

  است: معتدل و احترام آميز  شاهنامه اي برتري مي دهد، ترجيحاتش عموماكه ممدوح را بر كسان هم آن جا 
  

  جنگ تيغ تو ديدي سفنديار زورگر                                 ار نكردي به جنگ رايرويين سفندي
  )١٣۶(ص

  نه چونين سور سام و روستم كرد                                   نه چونين سور افريدون و جم كرد
  )۴۴٩ص(

  ستم بتر از روستم كني  بر دشمنان                                يي چه زيان روزگار رانگر روستم 
  )۵١٧(ص

  
اين در حالي است كه مديحه سرايان خراسان مانند شاعران دربار غرنوي و سلجوقي بيشتر جانب ترجيحات چاپلوسانه و 

 د كه يكي از مهمترين نمونه هاي آن در همان حدود عصر قطران،گاه خوار داشت شخصيت هاي شاهنامه اي را گرفته ان
 نيشابوري كه به چند بيت آن اشاره مي شود: یاي است از معزقصيده

  
  هاي پرعجايب فتحهاي پر عبره قص          گفت فردوسي به شهنامه درون چونان كه خواست
  ا آورد و بيهوده چرا گفت آن سمراز كج           ... من عجب دارم ز فردوسي كه تا چندان دروغ 

  گفته ما راست است از پادشاه نامور          است بسياري دروغ ... گرچه او از روستم گفته 
 )٢۶٨:١٣١٨( امير معزی 

  
اي، تأثير شرايط اجتماعي و سياسي بر كارگيري كسان شاهنامه شايد يكي از علل اصلي اين تفاوت در چگونگي به

روايان امور نيز در دست فرمانخراسان، محيط آلودة سياست مخالفت با شاهنامه بوده و ادارة سخنوران باشد، در 
اند، بيشتر اح هم كه در پي رعايت مصالح، پسندها و دلبستگيهاي ممدوح در شعر بودهنژاد بوده است و شاعران مدترك

و سرزمينهاي پيرامون آن از محدودة جغرافياييِ اند، در صورتي كه آذربايجان گراييدهتحقير مي  به سوي ترجيح و بعضا
اند و هم به رغم نژاد طبان قصايد قطران نيز هم با فرهنگ شاهنامگي آشنا بودهبوده و مخادور بسيار شاهنامه ستيزي 

در اند و همين، شايد ، در طول ساليان دراز در فضاي فرهنگ ايراني پرورده و باليده بوده)١٩(راني برخي از آنها يان
تأثير اشعار ستايندگانشان بي گ و ادب و به تبع آن،نوع نگرش آنها به عناصر شكوهمند و سزاوار احترام اين فرهن

  نبوده است. 
  

ممدوحان و درباري كه شاعران بدان وابسته است ـ با شيوة برخورد  حيط زندگي ـ خصوصامدربارة ارتباط شرايط فكري 
 هاي ديگري نيز از زمان زندگي قطران ذكر كرد.ن نمونه توااي، مي وي با شخصيتهاي شاهنامه

 



ن سراي معاصر قطران چون در بارگاه سلجوقيان بوده، بسان معزی ممدوح را بسيار  ن جمله: ازرقي هروي، سخاز آ 
  ) ١۴۴:١٣٧٩مواليي  بيشتر، برتر از كسان حماسي ـ اساطيري دانسته است(

  
شاهنامه را   ازگار قطران، به سبب وابستگي به غزنويان هندوستان ـ كه ظاهرروهم مسعود سعد، ديگر شاعر تقريبا اام

ـ ممدوح را اغلب به پادشاهان و پهلوانان شاهنامه تشبيه  )٢٠(نگريستندعنايتي افزونتر از نياكان خويش مي با احترام و
  ها ...  ي شاعران از اسطورهلقكرده و اعتدال را در اين زمينه به كار بسته است چون به هر روي:«برداشت و طرز ت

  
) نكتة مهم ٢۴٢:١٣٧٨يشان بستگي دارد.» ( شفيعي كدكني اجتماعي و محيط زندگي ا سياسي و از نظر تاريخي به جو

 ديگر اين است كه قطران به  
 اشارة خويش از «دهقانان» بوده است: 

  
  ي به دهقانيدمرا از شاعري كردن تو گردان                     يكي دهقان بدم شاها شدم شاعر ز ناداني 

 ) ۴٠١( ص 
  

و  )٢١()     Tafazzoliهاي چهار و پنج هجري بدانيم (وم اصطالحي آن در سده«دهقان» را به مفه در اين جا اگر
ي ملي آنان بوده است ـ با داستانهافرض كنيم كه قطران نيز در آذربايجان همچون دهاقين خراسان ـ كه فردوسي نيز از  

يق دهقاني وي را در گرايشش به تأثير انديشه و عال توان موضوعمند بوده است، مي و پهلواني آشنا و بدانها عالقه
  داستانهاي آن مطرح كرد.و معتدل و محترم از كسان  فردوسي و استفادةشاهنامة

  
ن تأليف كرده بود، سخن رفته نويسهاي لغت فرس، از زبان اسدي توسي از فرهنگي كه قطرا در آغاز يكي از دست 

) حاجي خليفه هم در ۴:١٣۶۵ف بودند.» (اسدي توسي آن لغتها بيشتر معرو است:« ... و قطران شاعر كتابي كرد و
  ) ۴٢٢:١٣٧٣، صفا ۴٩٧:١٣۶٩فروزانفر  الفرس» ياد كرده است ( لغهكشف الظنون از آن با نام «تفاسير في 

  
كمتر  اي از يك فرهنگ فارسي موجود است كه به قطران نسبت داده شده ودر كتابخانة مدرسه سپهساالر تك نسخه

ت كه در شاهد واژگان، بيتي از فردوسي نياورده باشد، به احتمال قريب به يقين اين فرهنگ از قطران اي از آن اسصفحه
  ) ١۴:١٣٨٠رسي فرهنگ فاه .ق) تأليف شده است(  ٩٣٣ه .ق) تا ( ٧۴۴- ۵تبريزيِ شاعر نيست و بين سالهاي ( 

  
نگي كه تأليفش به وي نسبت داده شده و تا به گمان بسيار در آن فره به استناد انس و آشنايي قطران با شاهنامه، اام

دست نيامده، شواهدي از شاهنامه فردوسي بوده است و اين تصور مبتني بر قياس و قرينه را نيز ه امروز نشاني از آن ب
اين توضيح كه چون ارتباط محيط فرهنگي ـ ادبي آذربايجان با شاهنامه دانست، با توان سند احتمالي ديگري از مي 

ه نوشتة ناصر خسرو، در شعر دقيقي و منجيك با دشواريهايي روبرو بوده و آنها را از ناصر خسرو پرسيده قطران ب
برخي واژگان و تعبيرات خواندن شاهنامه هم به مشكالتي از اين نوع در   حدس زد كه شايد در  توانمي    است، پس

  )٢٢(برخورده است.
 
 
   

  يادداشتها:
  من در شعر دري بر شاعران نگشادمي           رشك آمدي  گر مرا در شعرگويان جهان  )١(

  )۴٢٩:١٣۶٩( قطران  
  گرچه ايزد جان من در شادي آباد آفريد          خدمت تو هم به شهر اندر كنم بر جاي غم   ) ٢(

  )۶۶:١٣۶٢( قطران  
ث جايگاه آذربايجان در ر فردوسي و منابع آن است و بح) ارتباط آذربايجان و شاهنامه به ديرسالي داستانهاي اث٣(

شود، نخستين متن ادبي  اي مستقل، آن چه در اين يادداشت بررسي ميشاهنامه موضوعي است در خور مقاله
  ي پذيرفته است.ي ايران تأثيراتبه جاي مانده از اين ناحيه است كه از حماسة مل

يدساالر موضوع توطئة سكوت دربارة هنامه پژوهان، دكتر محمود ام) اين نكته را بايد افزود كه درميان شا۴(
  )       .p: ١٣٨١ Omidsalarپذيرند(شاهنامه در حوزة ادبي خراسان را نمي 



امه فردوسي را در بررسي شعر گيري مستقيم شاعر از شاهن) دكتر رياحي ارتباط تلميح به اين داستان با بهره۵(
  )١٩٣:١٣٧۴رياحي اند.(حافظ مطرح كرده

  شاهنامه: ) براي نمونه از۶(
  َسُخن هر چه پرسي تو پاسخ دهم                                    درود فريدون فرخ دهم 

  ) ٩٣:١٣۶٨/٧٢(فردوسي 
  سوي سروكشمر نهادند روي                               همه نامداران به فرمان اوي   ) ٧(

  او ديو را زردهشتببست اندر                    به پشت سانپرستشكده گشت از آن 
  ) ٨٣و  ٨۴/٨٢: ١٣٧۵(فردوسي

  به روم و به چين و به جادوستان                     پديد است نامت به هندوستان   ) ٨(
  ) ٣٢۴/٣٩٣: ١٣٧۵(فردوسي 

  ت.اساستفاده كرده شفاهي از دكتر شفيعي كدكني شنيده و ) اين تعبير را نگارنده بطور ٩(
ابودلف و برادر وزير، در مجلس بزمي پس از تعظيم فردوسي و شاهنامه بدو  ) به گزارش اسدي توسي، وزير١٠(

  گويند:مي 
  اي هم اندر سخن چابك انديشه                     ايتو هم شهري او را هم پيشه 

  تانيكي داس مبه شعر آر خر                          انبدان همره از نامة باست
   )٢١و  ١۴/٢٠: ١٣١٧( اسدي توسي 
 فرستد كه:و ابودلف نيز پيام مي

  تو باگفتة خويش گردانش جفت           اگر زان كه فردوسي اين را نگفت  
  ) ٢١/٣٣(همان، 

  ور از عجيبي آن  نه راي ديد همي در خ       نه عقل كرد باور از شگفتي اين   ) ١١(
  ) ٣١٢(ص 

را بطور شفاهي شنيده و براي «خالي نبودن معتقد است كه قطران داستان رويين دژ  ) يكي از پژوهشگران١٢(
  ) ١۵:١٣٧٨شميسا  عريضه» آن را به هزار افسان(يعني هزار و يك شب) مستند كرده است(

كند. بر دو قرينه استوار است، اول: تأكيد مي ه .ق) ۴٢٠) اين كه نگارنده بر آشنايي قطران پيش از سال (١٣(
از بيت فردوسي در رستم و  ي سروده و در بيتي از آن دقيقاشكرلاي كه وي در ستايش ابوالحسن صيدهق 

ام  ) در دربار او بوده، پس پيش از اين اي۴٣٠تا  ۴٢٠سهراب متأثر شده است و چون قطران بين سالهاي (
بعد است و بديهي است   ) به۴٢٠ت، دوم اين كه آغاز شاعري قطران از حدود (شاهنامه را در دست داشته اس 

كوشيده است تا سپس با آمادگي كامل در تبريز و اندوزي و كسب آگاهي مي ين تاريخ در مايهكه وي قبل از ا
ا از جمله هسرزمينهاي پيرامون آذربايجان در جستجوي ممدوح برآيد و آنها را با قصايد مبتني بر اين اندوخته

  ي بستايد.اكارگيري كسان و داستانهاي شاهنامهبه
  همي خواند خواننده بر هر كسي                   ها بسيانُچن از دفتر اين داست  ) ١۴(

  ) ١٣/١٢۶: ١٣۶٨(فردوسي 
  جهان را از او پاك پر بيم كرد                  ش سراسر به دو نيم كرد هبه ار  ) ١۵(

  )۵٢/١٨۶: ١٣۶٨(فردوسي
  د  دلت خود نبايد به من رنجه كر                    مرا با شما نيست جنگ و نبرد  ) ١۶(

  ُو گر دور مانم ز ديدارتان                                زمانه نخواهم از آزارتان 
  مباد آز و گردنكشي دين من                        جز از كهتري نيست آيين من 

  ) ۴٩٢- ١٢٠/۴٩٠: ١٣۶٨(فردوسي 
  ) براي نمونه:١٧(

  هركت بديدكه مهر آورد بر تو           ن چنان آفريد ترا پاك يزدا 
  )٢١٣/١۴٧: ١٣۶٩(فردوسي 

  چهر پريست كه بر چهر تو فر                          نگويي مرا تا نژاد تو چيست
  )٢٢٠/٢۵٧: ١٣۶٩(فردوسي 

  جامن كجا حوصلة ساغر جمشيد ك                    غفور خورمف من نه خاقانم كز كاسة   ) ١٨(
  )٢١٩:١٣٧٠ري (مدب



اد اي آنها، روياديان بود كه از مهاجران عرب بودند و نر وهسودان، در اصل از تبار رو) براي نمونه ابومنصو١٩(
ز به ي االزدي، در دورة خالفت ابو جعفر منصور عباسي به حكومت تبريز رسيده بود، امير ابودلف نيبن مثن

، ١٩٢و  ١۵٢، ١٣٣: ١٣٧٧كسروي  باني بوده است(يعرب و شاستناد گرشاسب نامه اسدي گويا از نژاد 
  ) ۴۵۴:١٣۶٩، فروزانفر ۴۴: ١٣٧٣صفا 

) از قراين اين التفات و عالقه، يكي اين است كه به گفتة مسعود سعد، خواجه بونصر پارسي، از سپهساالران  ٢٠(
  غزنويان هند، در مجلس شاه:

  بيت شهنامه در زبان افگند                                  يبتي طرفه در ميان افگندط
  )٧۶٢:١٣۶۴مسعود سعد  (

عوفي  جا تدوين كرده است(اي از شاهنامه را در همان و اگر قول عوفي معتبر باشد، مسعود سعد، گزيده
۵٢٠:١٣۶١ (  

ستان، شمارة د: دهقان، ترجمة ابوالفضل خطيبي، نامة فرهنگلي، احم) براي ترجمة فارسي اين مقاله، رك: تفض٢١(
  ١۵۵- ١۴٨، صص ١٣٧۶، بهار ٩

در نظر شاعران آذربايجان واراِن آن  ) دكتر جالل متيني در يك پژوهش جالب، گروهي از واژگاني را كه احتماال٢٢(
: دقيقي، زبان دري و اند. ركنموده است، با استفاده از لغت فرس اسدي، مشخص كردهدوران، دشوار مي 

بنياد موقوفات دكتر محمود افشار  ر آذربايجان، گردآوري: ايرج افشار، تهران،لهجة آذري، زبان فارسي د
  ۴١٨-۴٠۵، صص ٢، ج١٣٧١
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