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اورالفضل خطیبپ. آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ 

)ماروجر  رابرد ون یشهوژپ، بشمژپ تحلیلپ، تصحیح اوتقجهی و ششح ویت مج(. 

تهشان: اوترجمات یشهیس هانش، 1395.

رقدرن

یکی یز مسائل ببث یرگیز زردگی فندوسی، هجکرامه یا یست 

وه به یو نسبت دیده یرد. بنا بن گفتۀ رظامی عنوضی، وقتی وه 

مبمکد غزرکا قدر شاهنامه ری نشناخت و به وعدۀ خکد وفا 

رکند، فندوسی بیت هایی در هجک یو سنود و شاهنامه ری به رام 

شهنیار ـ  فنماننویا طحنستان   ـ وند. در بنخی یز دستنکیس هاا 

شاهنامه هجکرامه یا با تفاوت بسیار در تعدید بیت ها دیده 

می شکد وه گمان می رود همان هجکرامه یا باشد وه رظامی یز 

آن سخن گفته یست. در سدۀ یخین شاهنامه پژوهان دربارۀ یین 

فردوسی  آیا  وتاب  ونده یرد.  متفاوتی  رظنهاا  یظهار  بیت ها 

دقیق تنین  و  مفصل تنین  گفت؟  هجو  را  غزنوی  محمود 

پژوهشی یست وه تا ونکن در یین زمینه یرجام پذینفته یست و 

در یین مقاله به بنرسی آن می پندیزیم.

  

خاصه  دینشمندین  آثار  و  یحکیل  شنح  در  وه  دروتاب هایی 

دینشمندین علکم دینی تألیف شده یرد، رکیسنده با دقتی ستکدری 

جزئیات زردگی صاحب تنجمه ری یز رام، لقب، ونیه، یستادین، 

شاگندین ... و تاریخ وفات )گاه به روز و ماه( به دست دیده یست 

و در رکعی دیگن یز یین تألیفات وه به شنح یحکیل شاعنین 

با چنان  رکیسنده  )تذونه ها( در یغلب مکیرد  دیررد  یختصاص 

پندیخته،  شخص  معنفی  به  آسان گینا یا  و   سهل یرگارا 

 اکبش وحری

دینشگاه شینیز
Akbar.nahvi@ yahoo.com

یسومرپ ور هموجم  ماروجر  
رابرد ون یشهوژپ
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 درست یو ری ضحط رکنده یست، چه رسد به یینکه 
ِ
وه حتی رام

جزئیات زردگی یو ری به دست دیده باشد.

یگن یمنوز یز رام و نسب رودوی )تا چندین پُشت( و سال 

درگذشت یو یطالع دیریم، مدیکن یکی یز همان رکیسندگان 

یین  به  هم  تکّجهی  قضا  یز  وه  یول هستیم،  رکع  وتاب هاا 

 در همین چند رکته یز 
ّ

قافله سالر شعن فارسی ونده بکد؛ و یل

زردگاری یو هم با همان آشفته بازیرا روبنو بکدیم وه تذونه رگارین 

به رمایش گذیشته یرد. به همین جهت یست وه شنح یحکیل 

فندوسی ریز سنیپا در یبهام فنو رفته و یز گفتار تذونه رگارین و 

دیحاچه رکیسان شاهنامه جز مشتی یفساره هاا بی یساس دربارۀ 

یو چیزا حاصل رمی شکد. یما در یین میان شاید بتکین گزیرش 

به رغم  رگاررده،  گمان  به  وه  وند،  یستثناء  ری  چهارمقاله 

بی مهنا هایی وه به یین وتاب شده یست، در قیاس با دیگن 

منابع بهتنین زردگی رامه ری یز فندوسی به دست دیده یست.

بنا به گفتۀ رظامی عنوضی، هنگامی وه مبمکد تبِت تأثین 

ه یا یز درباریانش وه فندوسی »مندا ریفضی یست 
ّ
سخنان عد

و معتزلی مذهب« قدر یو ری نشناخت و به وعدۀ خکد وفا رکند، 

فندوسی یز طکس به طحنستان رفت و مبمکد ری »در بیتی صد« 

یز  ری  هجکرامه  طحنستان،  فنماننویا  شهنیار،  یما  وند.  هجا 

فندوسی گنفت و رضایت خاطن یو ری حاصل وند و هجکرامه 

ست و آن هجک مندرس 
ُ
ست و فندوسی ریز »سکید بش

ُ
ری ش

گشت و یز آن جمله یین شش بمارد: 

ن
ُ
َســخ پُــن  وان  وندرــد  غمــز  مــنی 

هن
َ
و ــد  عــلــی ش و  ــّی  ــح ر مــهــن  ــه  ب

یگــن مهنشــان مــن حکایــت ونــم

ونم حمایت  ــد  ص ری  مبمکد  ــک  چ

وار بــه  ریایــد  زیده  پنســتار 

شهنیار ــدر  پـ ــد  ــاش ب چــنــد  ــن  وگـ

یز ییــن در ســخن چنــد ریرــم همــی

ــا وـــنیرـــه رــحــیــنــم همی ــ چـــک دری

دســتگاه ری  شــاه  حُــد 
َ
ر ریکــی  بــه 

ــه گــاه ــدا ب ــار ــش ــنن ــنی ب وگــنرــه مـ

رحــکد بزرگــی  تحــارش  یرــدر  چــک 

ــان شــنــکد ــزرگـ ــت رـــام بـ ــس ــدین ر

)رظامی عنوضی، 1381: 81(

یما یین شش بیت وم وم در دستنکیس هاا شاهنامه رو به 

فزوری گذیشت و به قطعه یا بلند وه گاه به 140 بیت می رسد 

تحدیل شد.

هجکرامه در سدۀ یخین مکضکع ببث گنوهی یز مبققان 

و شاهنامه پژوهان قنیر گنفته یست. بنخی به ولی منکنرد وه 

وجکد  دیگن  گنوهی  باشد.  ونده  هجک  ری  مبمکد  فندوسی 

هجکرامه یا ری پذینفته یرد و هجکرامۀ یصلی ری مفقکد و بیت هاا 

سست و راهمکیرا ری وه به رام هجکرامه یز دستنکیس هاا 

شاهنامه سن بنآورده یرد، ساختۀ واتحان و خکیرندگان شاهنامه 

دینسته یرد. گنوهی دیگن در عین یذعان به ساختگی بکدِن یغلحی 

یز بیت ها یصیل و  آرند وه بنخی  بن  یز بیت هاا هجکرامه، 

سنودۀ فندوسی هستند.

رخستین بار روینشاد حافظ مبمکدخان شینیری در مقاله یا 

وه در سال 1921م به زبان یردو منتشن ساخت هجکرامه یا ری وه 

ننن مکان و چاپ هاا سنگی هندوستان به 
ُ
در شاهنامۀ چاپ ت

ت مکرد بنرسی قنیر دید و نشان دید وه 
ّ
چاپ رسیده یست، به دق

بسیارا یز یین بیت ها یز شاهنامه و بنخی متکن دیگن یقتحاس 

شده یرد و بقیۀ یبیات ریز چنان سست و راتندرستند وه ممکن 

ریست سنودۀ فندوسی باشند. به رظن شینیری »یگن فندوسی 

 ضایع شده و حتی یک بیت یز آن هجکرامۀ 
ً
هجکا رکشته بکد فکری

ضایع شده در دست ما ریست« )شینیری، 1369: 154( و هجکرامۀ 

مکجکد »یرتقامی یست وه خکیرندگان شاهنامه یز سلطان مبمکد 

ویحد  شخِص  یک  تألیف  هجکرامه  زینی  گنفته یرد.  غزرکا 

 رفیع آن همۀ ملت همکارا ونده 
ِ
ریست، بلکه در ساختماِن واخ

و صدها سال در تکمیل آن صنف گندیده یست« )همان: 155(.

پژوهش شینیری حاوی یز یحاطۀ وسیع یو بن یدبیات قدیم 

فارسی، خاصه شاهنامه یست؛ یما روش یو در بنرسی بیت هاا 

هجکرامه بی یشکال به رظن رمی آید. وا در بنیبن تعدیدا یز 

بیت هاا یستکیر هجکرامه یا سککت ونده، یا به طنزا آرها ری 

بنرسیده یست وه مقحکل رمی یفتد. بنیا رمکره هنگام تکضیح 

دربارۀ یین دو بیت

نــژید در  حُــد 
َ
ر دیهیــم دیرش  چــک 

ــاد ی ــاورد  ــیـ رـ دیـــهـــیـــم دیرین  ز 

رحــکد بزرگــی  تحــارش  یرــدر  چــک 

ــان شــنــکد ــزرگـ ــت رـــام بـ ــارس ــی ر
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می گکید: »هن دو بیت یز یکدیگن مأخکذ هستند. بیت دوم جزو 

شش بیت رظامی عنوضی یست« )همان: 145( و بقیۀ ببث خکد 

ری به ساختگی بکدن بیت یول مبدود می وند، گکیا بدین منظکر 

وه خکیرنده تصّکر وند وه بیت دوم ری یز روا آن بیت مجعکل 

ساخته یرد؛ هنچند دلیل یو بن ساختگی بکدن بیت یول هم 

پذینفتنی ریست.

با یین حال یهتمام شینیری یرزشمند و با دستاوردهایی قابل 

تکجه بکد، ولی چگکرگی تکامل تدریجی هجکرامه ری نشان 

 بلند، وه طی سده هاا 
ً
رمی دید. پژوهش یو بن دو تبنین نسبتا

یخین شکل گنفته یرد، محتنی بکد و ضنورت دیشت وه هجکرامه 

و  بیت ها  یفزییش  ویفیت  به  تکجه  با  و  علمی  شیکه یا  به 

یختالفات آرها مکرد بنرسی و تبلیل قنیر گیند، و یین واستی 

ری در عالم شاهنامه پژوهی وتاب آیا فردوسی محمود غزنوی را 

 به هّمت دوتن یبکیلفضل خطیحی نشن 
ً
هجو گفت؟ وه یخینی

یافته، بنطنف ونده یست.

یکم  فصل  در  دیرد.  پیکست  چند  و  فصل  وتاب چهار 

)ص7-70( رخست منابع قدیم وه در آرها ذونا یز هجکرامه رفته 

و یا بیت هایی یز آن رقل شده یست، معنفی شده یرد و سپس با 

دلیلی، یز جمله بسامد بالا ویژه هاا عنبی در بیت ها، رحکد 

پیکردا یردیم ویر )یرگاریک( میان بیت ها، یطناب، ورود بیت هاا 

شاهنامه در هجکرامه، رحکدِ بیتی یز آن در منابع متقدم و سنیرجام 

رایستکیرا بسیارا یز بیت ها، هجکرامۀ مکجکد ری بی یساس و 

ساختگی دینسته یرد. یین بخش در ویقع حاصل و رتیجۀ یین 

پژوهش یست و خطیحی هن یک یز محاحث مزبکر ری با یحاطه و 

تحّبنا ستکدری با تفصیل و تکضیح فنیوین همنیه ونده یست.

تصبیح  روش  و  نسخه ها  )ص86-71(  دوم  فصل  در 

هجکرامه تشنیح شده یست و 14 دستنکیس شاهنامه به عنکین 

منابع یصلی و 8 نسخۀ دیگن و ریز یک ُجنگ به عنکین منابع 

فنعی یرتخاب شده یرد.

در فصل سکم )ص87-120( همۀ بیت هاا هجکرامه در سه 

ت تصبیح شده یرد. 
ّ
تبنینیز قدیم به جدید طحقه بندا و با دق

دسته بندا سه تبنین، راشی یز یختالف در تعدید بیت ها بکده 

یست وه هیچ یک یز دو تبنیِن آن یز یین حیث با یکدیگن 

مطابقت ردیشته یرد. 

جالب آرکه هجکرامه در وهن تنین تبنین آن وه در دیحاچۀ  

دیرد و هنچه  بیت  آمده یست، 32  شاهنامه یا مکرخ 713 

بیت ها  شمار  بن  می شکرد،  جکین تن  شاهنامه  دستنکیس هاا 

یفزوده می شکد؛ چنارکه در شاهنامۀ مکرخ 1003 به 140 بیت 

و سنیرجام در تبنینهاا سه گاره به 250 بیت می رسد!

در فصل چهارم )ص121-172( خطیحی با بی طنفی و حکصله 

و تعّمق تمام دربارۀ یک یک بیت ها ببث ونده و گاه یینیدیتی ری 

وه بنخی یز دینشمندین بن بیت هایی یز هجکرامه ویرد ساخته یرد 

با ذون شکیهدا مندود دینسته یست. در یین بخش آریء مکیفقان 

و مخالفان هجکرامه زین بیت ها گندآورا و درستی یا رادرستی 

آرها تشنیح شده یست. یین بخش مشبکن یست یز رکته  هاا 

تازه و تفسین و تبلیل هاا جالب و آمکزرده.

بیت یاب، تصکین صفباتی یز هجکرامه در دستنکیس هاا 

شاهنامه، رمایه و فهنست منابع دیگن قسمت هاا یین وتاب 

یست.

یز هن حیث سنجیده و  آن  بخش بندا وتاب و مطالب 

به سامان یست و رگاررده وه یز مطالب آن بسیار سکد بند و بسیار 

آمکخت سخنی جز تبسین و تشکن ردیرد.

یما می  مارد یین پنسش مهم وه عنکین وتاب قنیر گنفته یست: 

آیا فندوسی مبمکد غزرکا ری هجک گفت؟ می تکین حدس زد وه 

پاسخ رکیسنده به یین سؤیل چیست، ولی یین پاسخ در بخش 

یکم وتاب به روشنی دست یاب خکیرنده رمی شکد، زینی در یین 

گفتار رکعی راسازویرا میان آریء خطیحی مشاهده می شکد وه 

د رگه می دیرد. 
ّ
خکیرنده ری میان پذینش یا رد هجکرامه یز رظن یو مند

 در رقد رظنیت شینیری می رکیسد: »در زین مهم تنین رظنیت 
ً
مثال

و دستاوردهاا شینیری ری وه رکیسنده ریز با آرها همدیستان یست، 

می آوریم«. بند یول رظنیت شینیری چنین یست: 

فندوسی،  چکن  منیع یلطحعی  و  بلندهّمت  شخصیّت  بنیا 

و  رجیب  طحیعت  بنخالف  رویک،  هجکرامه یا  سنودن 

ککه پادشاهی 
ُ
شنیف وا بکد. فندوسی در بسیارا بیت ها ش

و بخشندگی و بزرگی مبمکد ری می ستاید و چگکره می تکین 

فنض وند وه وقتی صله دریافت رکند، همان پادشاهی ری وه 

ون هم سنگ دینسته بکد به شیکۀ بازیریان و لکطیان  با فنید

هجک بگکید. )خطیحی، 1395: 43(

و در قسمتی دیگن آمده یست: 

شینیری با یستناد به رکشتۀ چهارمقاله بن آن یست وه هجکرامۀ 
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یصلی به قلم فندوسی یز میان رفته یست و به جاا آن هجکرامۀ 

ونکری ری دیگنین به رام فندوسی سنوده یرد. )همان: 45( 

قسمت  در  یست؟  همدیستان  ریز  رظن  یین  با  خطیحی  آیا 

»رتیجه  گینا در باب یصالت هجکرامه« ریز می رکیسد: 

چنارچه هجکرامۀ یصلی هم وجکد دیشته یمنوزه تشخیص 

بیت هاا یصلی یز یلباقی یمکان پذین ریست و یز همین رو 

پژوهندگاری وه یصل هجکرامه ری پذینفته یرد هیچ طنحی یز 

هجکرامۀ یصلی به دست ردیده یرد. )همان: 67( 

رظن رهایی خطیحی ری می تکین چنین دینست: واتِب وهن تنین 

تبنین هجکرامه )مندرج در دیحاچۀ دستنکیسی یز شاهنامه مکرخ 713( 

می گکید وقتی وه فندوسی یز صلۀ راچیز مبمکد ررجید »دو سه 

بیت بگفت متقارب بن وزن شاهنامه«، و یز سکیی فندوسی در 

آغاز دیستان خسنو و شینین می گکید:

بخشــنده یی و  شــهنیارا  چنیــن 

درخشنده یی ــان  ــاه ش ز  گیتی  ــه  ب

رــگاه دیســتان ها  یردریــن  رکــند 

گناه آمــد  ــد  ب بخت  و  ــکا  ــدگ ب ز 

مــن وار  در  بدگــکا  وــند  حســد 

ــاه بـــــازیر من ــ ــن ش ــد بـ ــه شـ ــح ت

)فندوسی، ج2 ، ص1012  (

به رظن خطیحی 

یین سه بیت بعالوۀ همان دو سه بیتی وه بنابن وهن تنین نسخۀ 

ـ  گکیا ره هجکِ  ـ  شاهنامۀ حاوا هجکرامه، شاعن در شکایت یز 

سلطان مبمکد سنوده و چه بسا در بین دوستدیرین شاعن ریز 

رویج یافته بکد، دست مایۀ یصلی هجکرامه قنیر گنفت. بعدها 

زردگاری  به  منبکط  دیستان هاا  شامل  شاهنامه  مقدمۀ  وه 

قطعۀ  همین  یز  گنفت،  شنیده ها شکل  یساس  بن  فندوسی 

پدیدآمده وه وهن تنین رمکرۀ آن ری در تبنین 1)یلف( می بینیم، 

در آن یستفاده شد و در سده هاا بعد با بیت هاا پنیونده یا یز 

جاا جاا شاهنامه و بیت هاا سنودۀ دیگنین تکمیل شد و 

شکل رهایی یافت. )خطیحی، 1395: 69(

در یینکه یغلب بیت هاا سست و وکدوارۀ هجکرامه ری واتحان و 

آیا  یما  وند.  رمی تکین  تندید  سنوده یرد،  شاهنامه  خکیرندگان 

می تکین هجکرامه ری به ولی بی یصالت و یز سنخ همان یفساره هایی 

دینست وه دربارۀ زردگاری فندوسی ساخته یرد؟ دشکیر می تکین 

چنین رظنا ری پذینفت؛ زینی یین مکضکع به یصطالح یز یخحار 

متکیتن یست و عالوه بن رظامی عنوضی، عطار و رظامی گنجکا 

ریز به آن تعنیضی دیشته یرد1 )خالقی مطلق، 1385: 15(.

هجکرامه ری یا باید ساختگی و بی یساس دینست و در یین 

صکرت با گزیرش رظامی عنوضی و یشاریت عطار و رظامی 

گنجکا، وه سه مأخذ مستقل به شمار می رورد، چه باید وند؟2 

و یا باید وجکد آن ری پذینفت و در یین صکرت عجیب رخکیهد 

بکد یگن بیت هایی یز آن باقی مارده باشد.

تا  بفنمکد  می گکید شهنیار  رظامی  وه  آرجا  معتقدم  بنده 

هجکرامه ری »بشستند، فندوسی ریز سکید بشست و آن هجک 

مندرس گشت« )رظامی عنوضی، 1381: 81(، همۀ دیستان بیان 

نشده و یا رظامی بیش یز یین یطالع ردیشته یست؛ زینی یگن یین 

گزیرش ری بپذینیم باید پنسید وه رظامی آن شش بیت ری یز وجا 

آورده یست؟ یو ومتن یز صد سال بعد یز درگذشت فندوسی در 

طکس بکده و به یحتمال زیاد یین بیت ها ری در آرجا یز وساری 

شنیده بکده یست. فندوسی باید هجکرامه ری در طکس سنوده 

باشد و یحتمال می رود وه بیت هایی یز آن در همان زمان به دست 

واتحان شاهنامه یفتاده باشد.

 
ً
به گمان بنده تعدیدا یز بیت هاا هجکرامه یصیلند و بعضا

پشتکیره یا تاریخی دیررد و سابقۀ مکضکع آرها به عصن مبمکد 

می رسد. بنیا رمکره بیت

رحــکد بزرگــی  تحــارش  یرــدر  چــک 

ــان شــنــکد ــزرگـ ــت رـــام بـ ــارس ــی ر

)خطیحی، 1395: 90(

وه در شش بیت رظامی ریزآمده، راظن بن غالم زیدگی مبمکد 

ـ  مطابق معیارها  یست وه یز جملۀ رکته هایی بکد وه مخالفان یو 

و یرزش هاا آن زمان   ـ درخکر تکجه می دینستند. یکی یز آران 

یسنیئیل بن سلجکق بکد وه مبمکد یو ری با رینرگ یسین وند و در 

قلعه یا بازدیشت. یسنیئیل هفت سال بعد یز زردین گنیخت 

ولی باز به دست سپاهیان مبمکد گنفتار شد و هنگامی وه یو ری 

نومان هایی وه به یارا یو آمده بکدرد گفت: 
ُ
به قلعه می بندرد، به ت

بنیدریرم ری بگکیید وه در طلب ُملک  بحُنید و  یز من طمع 

بککشید و یگن ده بارتان بشکنند رکمید مشکید و بنمگندید، وه 

یر یست، ُملک بن 
ّ
یین پادشاه مکلی زیده یست، نسبی ردیرد و غد

وا رمارد و به دست شما یفتد. )ریوردا، بی تا: 91(



94

نقد و
بررسی

ا 
بک

یوحن ر

پ
ژ
د ون یشهو

بر
اروجر  را

پ ور هموجم  م
ر
یسوم

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

ی در زماری وه بیهقی به رگارش تاریخ خکد 
ّ
یین مکضکع حت

مشغکل بکد بن سن زبان ها بکده و یو راچار به پاسخ گکیی شده 

یست: 

پس یگن طاعنی یا حاسدا گکید وه یصِل یین خاردین بزرگ 

یز وکدوی آمده یست خامل ذون، جکیب یو آن یست وه... 

)بیهقی، 2536: 114(

بسیار بعید یست وه یین بیت ری واتحان یا خکیرندگان شاهنامه در 

سده هاا ششم یا هفتم وه دیگن یصل مکضکع منتفی بکده و یا یز 

یهمیت یفتاده بکده یست، سنوده باشند. همچنین در بیت هاا

مــنی گفــت خســنو وــه بکده ســت و گیــک

ریک گــکدرز  و  ــکس  ط و  رستم  همان 

رکســت شــهنیارا  جهــان  در  مــنی 

ویخسنوست ــک  چ بندگارم  بسی 

)خطیحی، 1395: 90(

به رکته یا یشاره شده یست وه به قکل خطیحی )ص134( یین 

تاریخ  در  زینی  شمند«  غینتاریخی  یکسنه  »رحاید  ری  بیت ها 

سیستان ریز به مطلحی شبیه به یین یشاره شده یست:

بکیلقاسم فندوسی شاهنامه به شعن وند و بن رام سلطان مبمکد 

وند و چندین روز همی بنخکیرد، مبمکد گفت همه شاهنامه 

خکد هیچ ریست مگن حدیث رستم و یردر سپاه من هزیر مند 

چکن رستم هست... )تاریخ سیستان: 7( 

درست یست وه یین گزیرش خحن ویحد به شمار می رود و شاید 

یز رظن بعضی قابل یعتنا رحاشد، یما یین دو بیت صبت آن ری 

تأیید می وند. یین بخش یز تاریخ سیستان در حدود سال 445 

 سی سال بعد یز درگذشت فندوسی رکشته شده 
ً
یعنی تقنیحا

یست. همچنین یین بیت ها ریز قابل تأملند:

بنیفنیشــتن راســزییان  ســن 

دیشــتــن ــهــی  ب ــد  ــی یم ییــشــان  وز 

ــت ــندن یس ــم و ــش گ ــتۀ خکی ــن رش س

یست پــنوردن  مــار  یرــدرون  به جیب 

یو تلــخ دیرد سنشــت درختــی وــه 

ــه بـــاغ بهشت ــی ب ــار ــش گـــنش درن

 آب
ِ
لــدش بــه هنــگام

ُ
ور یز جــکا خ

راب؛ شین  و  ــزا  ری یرگحین  بیخ  به 

آورد وار  بــه  گکهــن  ســنیرجام 

آورد ــار  ــ ب ــخ  ــل ت مــیــکۀ  هــمــان 

دیشــتن بهــی   
ِ
چشــم بدیصــل  ز 

یرحاشتن ــده  ــ دی در  ــاک  خـ ــکد  بـ

یمیــد مدیریــد  راپارســایان  ز 

سپید رــگــندد  شستن  ــه  ب زرــگــی  وــه 

)خطیحی، 1395: 91(

آن  یز  فندوسی  پشیماری  یظهار  حکیماره  بیت هاا  یین  آیا 

سخناری ریست وه در آرها سن راسزییان ری بنیفنیشته و یز ییشان 

یمید بهی دیشته بکد؟

یوا رــام  بــن  رامــه  ییــن  بپیکســتم 

یوا    ـ  ــام  ــنج ف بــاد  بهتنا  ـ   هــمــه 

وــه باشــد بــه پیــنا مــنی دســتگین

سنین... و  تــاج  و  شمشین  خــدیورــد 

دهــد بی ریــازا  جهــان  در  مــنی 

ــد مــیــان مــهــان ســـنفـــنیزا ده

)فندوسی، 1393: 2/ 793(

خطیحی )ص142-146( بیت هاا هفتگاره ری به تفصیل رقد و 

بنرسی ونده و یینیدیتی هم وه منحکم یستاد رفیسی بن بیت هاا 

سکم تا پنجم ویرد ساخته، با دلیلی یستکیر مندود دینسته؛ ولی 

سنیرجام بن آن رفته یست وه »با یین همه، یستکیرِا یین سه بیت 

 سنودۀ فندوسی باشند« )ص145(. یین 
ً
دلیل آن ریست وه لزوما

سه بیت و ریز دیگن بیت ها ری در جایی به شاعنا دیگن نسبت 

ردیده یرد، لذی رمی تکین آرها ری سنودۀ فندوسی ردینست. گفتنی 

یست وه جکینی )بی تا: 3/ 49( و وّصاف شینیزا )1338: 334( ریز 

بیت هاا سکم تا پنجم ری در تکیریخ خکد آورده یرد و وّصاف آرها 

ری به رظم عنبی ریز تنجمه ونده یست.

خطیحی دربارۀ بیت هفتم می رکیسد وه مصنیع رخست یین 

بیت مشابه بنخی یز بیت هاا شاهنامه مارند »به ساساریان تا 

مدیرید یمید«، » به رابکدری ها ردیرد یمید« و... یست و مصنیع 

دوم ریز یز مضمکن هاا رییج بکده و در شعن فارسی فنیوین به وار 

رفته یست. یز جمله سعدا می گکید: »ره زرگی به گنمابه گندد 

سپید«. یو سپس می یفزیید: 

شاید حق با شینیری باشد وه هجکرامه سنییان مصنیع یکم یین 
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بیت ری یز روا بیت هاا مشابه شاهنامه و مصنیع دوم ری ریز 

ـ وه قافیۀ مشتنوی ریز دیررد   ـ ساخته یرد.  یز روا بیت سعدا 

)خطیحی، 1395: 146(

 بیت هاا مشابه در شاهنامه 
ً
رظن شینیری درست ریست زینی یول

 یین بیت ری جکینی )بی تا: 2/ 160( ریز در 
ً
هم وم ریست و ثاریا

تاریخ خکد به صکرت زین آورده یست:

یمیــد دیرا  چــه  راپارســایان  بــه 

سپید رــگــندد  شستن  ــه  ب زرــگــی  وــه 

جکینی تاریخ خکد ری میان سال هاا 650 یا 651 تا 658 رکشته 

مۀ مصبح، فه( و چکن یین بیت ری در جلد دوم 
ّ
یست )همان: 1/ مقد

 در آن هنگام هنکز بوستان سعدا 
ً
تاریخ خکد آورده، یحتمال

تدوین و یا منتشن نشده بکده یست. شاهنامه یا وه جکینی در 

یختیار دیشته و مکنر به آن یستناد ونده، یز نسخه هاا سدۀ ششم 

یا یوییل سدۀ هفتم بکده یست، لذی پیشینۀ ورود هجکرامه به 

دستنکشته هاا شاهنامه دست وم تا سدۀ ششم عقب می رود.

قابل  بخش  سه  به  هجکرامه  یستکیر  بیت هاا  مبتکیا 

یرج  ری  بیت هایی شاعن معتقدیت مذهحی خکد  در  تقسمند. 

می رهد. یین بیت ها گزیرش رظامی عنوضی محنی بن ریفضی 

خکیردن فندوسی ری تدیعی می وند. در بخشی دیگن شاعن یز 

شاهنامه وه بهتنین سال هاا زردگی خکد ری بن سن آن رهاده بکده 

 
ً
یست دفاع می وند و به وساری وه قدر آن ری نشناخته یرد و یحیارا

آن ری تبقین ونده یرد پاسخ می دهد. یین بیت ها ریز گزیرش تاریخ 

سیستان ری به یاد می آورد.بقیۀ یشعار ریز در رککهش و سفله 

خکیردن مبمکد یست. همین سه مکضکع در تبنینهاا بلند 

هجکرامه با بسیارا بیت هاا سست تفصیل و بسط یافته یرد.

اعی 
ّ
چند بیتی هم وه در خصکص بخشیدن صلۀ مبمکد به فق

درتبنینهایی یز هجکرامه دیده می شکد، شاید یز روا دیستان 

زردگاری فندوسی ساخته شده باشند. به گمان رگاررده یصل 

هجکرامه بیستـ  سی بیتی بیشتن رحکده و »بیتی صد« در گزیرش 

رظامی مبل تأمل یست و به یحتمال قکا پایه و یساسی ردیرد. 

ویقع یمن یین یست وه مکضکع هجکیه سنییی فندوسی یز 

مسائل بسیار محهم زردگی یوست و چنارکه خطیحی )ص70 ( 

به درستی گفته یست، شاید هیچگاه حقیقت آن روشن نشکد. 

یما به گمان بنده یین مسأله در یصل چیزا بکده یست وه دستمایۀ 

 با 
ً
دیستان پندیزین قنیر گنفته و یز آن چیزها ساخته یرد و فعال

مدیرک مکجکد، وه وجکد هجکرامه یا ری سنگینی می دهد، باید 

معتقد بکد وه فندوسی بیت هایی در هجک مبمکد و یا شکایت 

یز یو سنوده بکده یست؛ مگن آرکه در آینده یسنادا به دست آید 

و همۀ تصکریت ما ری باطل وند.

آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ پژوهشی رک و 

یکی یز بهتنین تبقیقاتی یست وه در سال هاا یخین دربارۀ 

زردگی فندوسی یرجام پذینفته یست. دلیل و یستدلل هاا 

خطیحی بن ساختگی بکدن هجکرامه یغلب پذینفتنی یست، یما 

چنین می رماید وه هنکر جاا چکن و چنی باقی باشد. 

یجههاشت مج

1. دوتن خالقی مطلق )1385: 15( معتقد یست وه سال ها پیش یز رظامی 

عنوضی، مختارا غزرکا گکیندۀ شهریارنامه ریز تعنیضی به هجکرامۀ 

فندوسی دیشته یست و در بیت هایی خطاب به ممدوح خکد می گکید:

شــاه مبمــکد  بســتان  و  بــاغ  گِل 

شاه مسعکد  بخشنده  جهارجکا 

دیســتان رامــکر  آن  مختــارا  چــک 

ریســتــان شــه  یا  گفت  ــک  ت ــام  ر ــه  ب

ــارگاه ــن ب ــی در یی ــه بخش ــَنم هدی
َ
گ

جاه و   
ّ
عــز ــا  ب ــان  ــزرگ ب پیش  ــه  ب

ــک ــاه ت ــکد ج ــزون ش ــاد و یف ــکم ش ش

ــه درگـــاه تک ــدح گــکیــم ب هــمــان م

وگــن هدیــه ردهــی ییــا شــهنیار

ــدگــار خــدیور هستی  ــه  و ننرجم 

بــاد وکتــاه  هجــک  یز  مــن  زبــان 

بــاد شـــاه  ییـــن  ــاگــکا  ــن ث همیشه 

)مختارا، ص832(

رگاررده با بنرسی دستنکیسی بزرگ یز شهریارنامه، دربارۀ گکیندۀ آن 

به رتایجی رسیده یست وه در یینجا به چند رکتۀ آن بسنده می وند. 

شهریارنامه ری شاعنا شیعی مذهب سنوده یست و یز یشارۀ یو به رود 

و  یست(  وکهنرگ  رود  منید  و  آمده  »وزرد«  دستنکیس  آن  در  )وه  َنرد« 
ُ
»و

ه هاا قدیم یصفهان( بنمی آید وه 
ّ
زیینده رود و ریز جکباره )رام یکی یز مبل

یز یهالی یصفهان بکده یست. بنیا پی بندن به عصن زردگاری شاعن یز 

بعضی ویژگی هاا زباری شهریارنامه و ریز یز تکصیفی وه شاعن یز 

رکعی بازِا منسکم در عصن صفکا ونده یست می تکین ومک گنفت. 
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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

وا در ولمات قافیه فنقی میان دیل و ذیل و ویو و یاا معلکم و مجهکل 

بانوگشسب نامه یک بار ساقی رامه یا ری  رمی گذیرد و مارند گکیندۀ 

پُق یردیزا 
َ
چاشنی والم خکد ونده یست. همچنین دوبار به بازِا ق

یشاره ونده و در مکردا می گکید: 

ــید ــکن بنوش ــکش چ ــا گ ــکش ت ــان گ وم

رسید؛ سمندش  ــکن  چ قپق  ــکِب  چ بــه 

رــک ســپهدیِر  آن  دید  تــاب  ومــن 

غک بنخاست  ــه  و زد  قپق  ــن  ب چــنــان 

یین بیت ها تکصیف شاردن )1372-1375: 2/ 783( ری یز یجنیا یین 

بازا در میدین رقش جهان به یاد می آورد:

سکیروار در حالی وه تین و ومان در دست دیرد سکیر بن یسب 

به سکا ستکن می تازد و همین وه نزدیک آن رسید بدنش ری به 

عقب، به ریست، به چپ می گندیرد و تینیردیزا می وند. 

یصفهان  به  قزوین  یز  یینین  پایتخت  یرتقال  یز  بازا پس  یین  چکن 

 در میدین رقش جهان یجنی می شد و شاعن یصفهاری ما 
ً
)1006ه ( معمکل

ریز به گمان نزدیک به یقین باید یین بازا ری در آن میدین دیده باشد، 

قدیم تنین زماری وه بنیا سال هاا زردگاری یو می تکین دررظن گنفت، 

سدۀ یازدهم یست. بنابنیین در یینکه مختارا و مبمکد و مسعکد 

یز مختارا و مبمکد و  مذوکر در بیت هاا پیش گفته وساری غین 

مسعکد بن یبنیهیم غزرکا هستند، تندیدا ریست. دربارۀ یین بیت ها 

چند یحتمال می تکین دید وه یینجا مجال ببث آن ریست.

2. یلحته عطار و رظامی گنجکا به هجکرامه تصنیح رکنده یرد، بلکه به 

دیستاری یشاره ونده یرد وه بنا بن قکل رظامی عنوضی به هجِک مبمکد 

منتهی شد. عطار می گکید: 

همچک فندوسی فقع خکیهم گشاد

)عطار، 1386-ب: 449( 

ری درم  چندیری  دید  شاعن  به  ری عجم  یخحار  مبمکد  یگن 

رینزید هم  فقاعی  شاعن  بِن  چه گن آن پیل ویرش وم رینزید

)همک، 1387: 399(   

چک فندوسی فقاعی می گشاید

)همک، 1386-یلف: 230( 

رظامی می گکید:

چک فندوسی ز ُمزدت بازگینیم گینیم راساز   
ِ
دم تک  با  وگن 

)رظامی، بی تا-ب: 14(

بُخل مبمکد و َبذل فندوسی نسبت عقنبی یست با قکسی

)همک، بی تا-ج: 19(

خکرا هم به آیین واوس وی ز واس رظامی یکی طاس می

باز مبمکد  ز  شاهنامه  ستاری بدین طاِس طکسی رکیز حِق 

)همک، بی تا-یلف، ص35(
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