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از.سخنسراِی.گشاده.زبانی.با.فضل.و.فضیلت.که.آگاهانه.فرمود:

ــده.ام. ــه.من.زن ــن.پس.ک ــرم.ازی نمی

ــده.ام ــخـن.را.پـراکن ــِم.س ــه.تخ کـ

)شاهنامه،.پادشاهی.یزدگرِد.شهریار.50/بیت.661(

طّی.هزار.سالی.که.از.زماِن.تخم.سخن.پراکنِی.فردوسِی.حکیم.

می.گذرد،.بسیار.کس.به.گونه.های.مختلف.از.حاصِل.آن.کشِت.

با.برکت.بهره.ها.برده.اند.و.بُن.مایۀ.اثرهاِی.نو.ساخته.اند.که.شرِح.

آن.آثار.نیازمنِد.تدویِن.دفتری.است.جداگانه.

ــِی.حکیم.از.ُتخِم. ــه.عنواِن.مقدمه.می.گوییم.مراِد.فردوس ب

ــد،.برحسِب. ــاهنامه.باش ــخن،.اگر.کلماِت.به.کار.رفته.در.ش س

ــران.کرده.اند.حدوِد.نُه. ــمنداِن.ای ــتقصائی.که.برخی.از.دانش اس

ــت.که. ــَود.کلمۀ.اصلی.در.آن.کتاب.آمده.اس ــزار.و.نهصد.و.نَ ه

ــَود.کلمۀ.آن.عربی. ــدود.یک.دهِم.آن،.یعنی.حدوِد.نهصد.و.نَ ح

ــی،.همچون.کلماِت:. ــت؛.منتهی.عربِی.مالیم.با.زباِن.فارس اس

ــم،.ُخلد،.نبی،.وصی،.حکیم.و.غیره..جز. بِنا،.خراب،.عروس،.نظ

ــی،.مانند.»نِعم«.و. چند.کلمۀ.اندک.دور.از.مالیمت.با.زباِن.فارس

»بُؤس«.و.جز.آن.دو.

این.نکته.را.هم.باید.دانست.که.آوردِن.کلماِت.عربی.مالیم.

ــاِن.محاوره،.خود.یکی.از. ــی.در.نظم.و.نثر.و.در.زب با.زباِن.فارس

تدبیرهاِی.خردمندانه.ای.بوده.است.که.ایرانیاِن.دانا.و.بافرهنِگ.

ــالمی،.پس.از.تسلِّط.تازیان.بر.این.سرزمین.به. اوایِل.دوراِن.اس

ــی.از.زباِن.عربی..در. ــد.و.با.داخل.کردِن.لغاِت.ُمالیم کار.برده.ان

زباِن.فارسی.و.به.کاربردِن.آنها.»زبان.اصلِی«.خود.را.از.نابودی.و.

اضمحالل.مصون.داشته.اند..فی.الَمَثل.همان.گونه.که.از.عقرِب.

ــته.و.در.روغن.نگهداری.شده.برای.گزیدگِی.عقرب.پادزهر. کش

ــِت.کژدم.زده.را.در. ــۀ.منوچهرِی.دامغانی.راح ــاختند.و.به.گفت س

ُکشته.کژدم.یافتند،.با.داخل.کردن.کلماِت.مالیم.عربی.در.زبان.

فارسی.خردمندانه.عمل.کردند؛.کاری.که.ساکنان.بینَ.الّنهرین.

ــماِل.آفریقا.پس.از.ظهور.اسالم. ــورهاِی.ش و.مصر.و.دیگر.کش

ــلمانان.نکردند.و.زباِن. ــدِن.آن.ممالک.به.دسِت.مس و.مفتوح.ش

اصلیشان.از.بین.رفت.و.عربی.رایج.گردید.و.زباِن.رسمی.شد.

فردوسِی.دانا.در.شاهنامه,.هم.در.بخشی.که.با.کماِل.امانت.

ــت.و.هم.در.ُخطبه.ها.و. ــاهنامۀ.نثِر.ابومنصوری.اس برگرداندۀ.ش

ــتان.ها.و.وقایع,.و. ــتهالل.ها.و.نتیجه.گیری.ها.از.داس بَراعِت.اس

ــاهنامه.که.از.خوِد.اوست،.این.تدبیر.خردمندانه. نیز.در.مقدمۀ.ش

ــا.که.آن.اثِر.ارجمنِد..به. ــته.و.هنری.بر.دیگر.هنره را.به.کار.بس

روزگاران.ماندنی.دارد.افزوده.است.

ــی.ُحکِم.ظرف.را.دارد. ــم.که.کلمه.براِی.اداِی.معن می.دانی

ــت. ــراِی.مظروِف.خود.که.معنی.اس ــرف.جز.ظرف.بودن.ب و.ظ

ــت.هرچه.تعداِد.ظرف.بیشتر. خصوصّیِت.دیگری.ندارد.و.پیداس

آغاِز ماّده تاریخ گویی
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باشد،.عرصه.براِی.معنی.فراخ.تر.و.امکاِن.بیاِن.اندیشه.ها.فراهم.تر.

خواهد.بود.و.اینجاست.که.پای.استدالِل.آنان.را.که.زباِن.فارسی.

ــَره.و.دور.از.لغاِت.عربی.می.خواستند.و.در.تحقق.بخشیدن. را.َس

ــش.ها.داشتند.تنگ. ــنجیده.و.غیرمنطقی.کوش به.این.نّیِت.ناس

ــت.و.متقاباًل.اقداِم. ــان.را.نادرس می.یابیم.و.چوبین,.و.اندیشه.ش

ــوزی.آگاهانۀ.بینادالنی.چون. خردمندانه.و.تدبیِر.آمیخته.با.دلس

ــارِف.وقت.و.مرحوم. ــادروان.علی.اصغرخان.حکمت.وزیِر.مع ش

ــان.را.در.جلوگیری.از.آن. ــت.وزیِر.زم محمدعلی.فروغی.نخس

ــتاِن.زبان.و.وضع.کردِن.برخی. ــکیِل.فرهنگس ُتندروی.ها،.با.تش

ــی.به.جای.معادل.های.عربِی.آنها.قابل. لغاِت.زیبا.و.اصیل.فارس

تقدیر.می.شناسیم..

ــرودِن. ــی.در.س ــتاِد.حکیِم.طوس ــس.باید.از.هنرهای.اس پ

ــم.با.زباِن. ــردِن.الفاِظ.عربِی.مالی ــی.هم.به.کارب ــاهنامه،.یک ش

ــی.را.به.شمار.آورد،.الفاظ.مالیمی.که.جز.به.قصِد.بررسِی. فارس

ــاِس.بیگانگی.از. ــی.و.لغاِت.عربی،.کس.احس لغاِت.اصیِل.فارس

آنها.نمی.کند.

ــخن،.نگارنده.این. ــازی.با.شاهکاِر.استاِد.س از.برکِت.دمس

ــاهنامه.را.بر. ــت.که.اواًل،.چند.نوبت.متِن.ش ــق.را.یافته.اس توفی

ــط.»ُترنر.ماکان«.بی.اّدعای.تصحیِح. ــاِس.چاپ.کلکّتّه.توّس اس

ــات.و.توضیحاِت.الزم.در.ذیِل.صفحات.به. ــرِح.لغ انتقادی،.با.ش

ــت.و.شش.دفتر.چند. ــاند..ثانیًا،.همان.متن.را.در.بیس چاپ.برس

ــاهنامه.به.نثر.طبع. ــرداِن.روایت.گونۀ.متِن.ش ــت.همراِه.برگ نوب

نماید.و.نیز.همان.برگرداِن.روایت.گونه.را.جداگانه.چاپ.کند،.که.

ــی.یافته.و.بارها.طبِع.آن.تکرار.شده.است.و.می.شود.. جنبۀ.درس

ــاهنامه.تهّیه.کند.که.آن.نیز.چند. ــف.االبیاتی.برای.ش ثالثًا،.کش

ــده.است..رابعًا،.کتابی.تألیف.و.طبع.و.نشر. نوبت.طبع.و.توزیع.ش

کند.با.نام.گلچینی.از.نامورنامۀ.باستان،.متضمن.مطالبی.جالب.

ــان.دهندۀ.طلوع.و.غروب.خورشید.و. با.عناوینی.چون:.ابیات.نش

ــاهنامه؛.نوآوری.ها.و.راه.و.رسم.ها.و.شادی.ها؛.پل.ها.و. ماه.در.ش

بناها.و.کاخ.ها.و.شهرها.که.فرمانروایان.ساخته.اند؛.برخی.رسوم.

ــتهالل.های. و.عادات.و.اعمال.جالب.نظر؛.خطبه.ها.یا.براعت.اس

آغاز.داستان.ها؛.خواب.و.خواب.های.درخور.توجه.که.دیده.اند،.و.

ــی.و.احوال.او.برحسب.آنچه.در.شاهنامه.آمده. سرانجام.فردوس

ــَرِد.و.آفرینش.عالم. ــتایش.ِخ ــت.همراه.ابیاتی.از.وی.در.س اس

ــًا،.نکات.جالبی. ــاه.در.آغاز.کتاب..خامس ــش.آفتاب.و.م و.آفرین

ــتان.ها.آمده.است،.بن.مایۀ.نگارش. ــاهنامه.طّی.داس را.که.در.ش

ــخن.و.یغما.و. ــازد.و.در.مجاّلت.وقت.چون.س مقاالت.متعّدد.س

جز.آن.دو.یا.در.یادنامه.ها.به.طبع.رساند.و.یا.در.سخنرانی.ها.ابراز.

ــت.به.بر.زدن.به.نشانۀ.آمادگی. ــت.یا.دسِت.راس دارد؛.نظیر:.دس

برای.انجام.دادِن.کاری.و.فرمانبرداری.یا.داوطلب.شدن؛.فشردن.

پهلوانی.دست.پهلوان.دیگر.را.به.قصد.سنجیدن.نیروی.او.و.نیز.

ــم.گرفتن؛.دست.نمودن.و.بلند.کردن.دست.یا.انگشت. زهر.چش

ــی.و.نیز.اظهار.قدرت.و. ــخن.کس ــانۀ.اعتراض.یا.انکاِر.س به.نش

ــان.دادن.صندلی.به.کسی.برای.نشستن. برتری،.همچنین.نش

ــت.زدن.به.نشانۀ.اظهار.تأسف.کردن؛. ــت.بر.دس وی.بر.آن؛.دس

ــت.گرفتن.هنگام.پیمان.بستن؛.تیر.دادن. دست.کسی.را.به.دس

ــگ.تن.به.تن.بودن؛.آلودِن. ــانۀ.آمادۀ.جن دو.حریف.به.هم.به.نش

لب.به.خاک.در.مقام.پشیمانی.از.امری.و.به.قصد.عذرخواهی.از.

ــخنی؛.رسم.دفن.کردن.سالح.و.زر.و.سیم.مرِد.سپاهی. گفتن.س

ــِد.او.در.دخمه؛.قراردادن.جسِد.مرده.در.تابوِت.پر.از.عسل. با.جس

و.فرستادن.به.مقصدی؛.آکندن.دهان.کسی.به.گوهر.یا.ریختن.

ــخن.بجا.یا.عمل. ــر.او.در.مقام.قدردانی.از.س ــیم.بر.س زر.یا.س

ــر.خود.به.نشانۀ.خلع.خود.از. ــودمند.وی؛.برداشتن.کاله.از.س س

ــانۀ.ادای.احترام.به.مقام.برتر. مقام.و.منصبی.که.دارد.و.یا.به.نش

از.خود.و.نیز.برداشتن.کاله.یا.تاج.از.سِر.صاحب.مقامی.یا.شاهی.

ــلطنت.بودِن.گوشواره. ــانۀ.مقام.واالی.س به.قصد.تحقیر.او؛.نش

ــرداری.یا. ــاه.برای.س و.کاله.و.کمر؛.صدور.آزادنامه.از.جانب.ش

ــول.زمان.در.حکم. ــپاهی.که.طبق.معم ــاالری.یا.فرمانده.س س

ــهریار.بوده.اند.به.قصد.آزادسازی.آنان.از.بندگی؛.صدور. بنده.ش

ــاهان.معین.صدور.فرمانی.از.شاه.در.مقام.حق.شناسی.از. عهد.ش

ــور..مقاله.دربارۀ.»آفرین«. خدمات.ارزندۀ.صاحب.مقامی.به.کش

ــت.و.چون.به.کلمۀ. ــاّده.مضارع.از.مصدر.آفریدن.اس ــه.گاه.م ک

ــر.پیوندد.معنی.آفریننده.و.خالق.دهد.همچون.جهان.آفرین. دیگ

ــمی.که.معنای.آفرینش.و.نیز.هجده. و.هنرآفرین،.و.در.معنی.اس

ــیصد.بار.به.تنهایی.و.یا.با.مصدرهای. معنی.دیگر.دارد.و.حدود.س

ــاهنامه.به.کار.رفته.است..از.معانی.آن. ــاده.یا.پیشوندی.در.ش س

ــت.با.عبارات.ویژه.و.شاید.موزون.و. کلمه.تهنیت.و.تبریکی.اس

آهنگین.مخصوص.مواعد.و.موارد.معّین.که.شاهد.گویا.و.زبانداِر.

ــت.در.جشن.نوروز.در.خطاب.به.شاه. آن.آفریِن.موبد.موبدان.اس

که.نمونۀ.آن.را.در.کتاب.نوروزنامه.منسوب.به.حکیم.عمر.خیام.

نیشابوری.)نوروزنامه.به.اهتمام.مجتبی.مینوی.چاپ.اول.1313.

ــد..آفرین.در.این.معنی.یا.به.خداوند. ــوان.دی ص.18.و.19(.می.ت
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ــرداری.یا.بزرگمردی.است. ــت.یا.از.زبان.س تبارک.و.تعالی.اس

ــبت.به.پادشاه،.با.شمردن.صفاتی.چون.دادگری. صاحب.جاه.نس

و.بخشش.و.جهانگیری.و.جهانداری.برای.او.و.دعا.بر.بقای.وی.

ــت.بر.افرادی. ــاه.اس ــی.اعمال.نیک.او.و.نیز.از.زبان.ش و.پایندگ

ــان.و.گاه.از.زبان.پهلوانی. ــن.در.مقام.قدردانی.و.تفّقد.بر.آن معّی

است.نسبت.به.پهلوان.دیگر..

ذکر.آفرین.کردن.بر.موجودی.جز.آدمی.که.فایدتی.رسانده.

است.و.نقل.نمونۀ.آن.خالی.از.سودی.نیست،.در.شاهنامه،.آفرین.

رستم.است.بر.میِش.کوهی.)ُغرم(.در.خان.دوم.که.جهان.پهلواِن.

ــنه.و.از.گرما.بی.تاب.و.توان.شده.در.بیابان.را.به.چشمۀ.آبی. تش

گوارا.می.رساند:

ــرد.چند ــن.ک ــر.آفری ــرم.ب ــر.آن.ُغ ب

ــد ــادت.گزن ــردان.مب ــرِخ.گ ــه.از.چ ک

ــاد ب ــبز. س ــو. ت ــِت. دش و. در. ــاه. گی

ــاد ب ــوز. ی دِل. ــر. ب ــو. ت ز. ــادا. مب

ــر.و.کمان ــاَزد.به.تی ــه.ی ــو.هر.ک به.ت

ــره.روان تی ــاد.و. بـ ــته.کمــان. شکس

)شاهنامه،.پادشاهی.کاووس.12/.457.-.459(

ــی.و.سرگذشت.شاهنامه. با.مراجعه.به.کتاب.زندگینامۀ.فردوس

ــت.که.رفع. این.همه.را.می.توان.دید.و.در.میانه.مقاالتی.نیز.هس

اشتباه.از.گفته.و.اظهارنظر.محققان.دیگر.می.کند،.نظیر.مقالتی.

که.در.آن.بحث.از.این.مصراع.شاهنامه.می.کند:

ــود. ــرخ.کب ــت.چ ــرخ.اس ــوت.س ز.یاق

و.محّققی.دانشمند.که.این.زمان.به.رحمت.ایزدی.پیوسته.است،.

ــت. ــته.بود:.»چگونه.ممکن.اس در.مقاله.ای.با.اظهار.تعجب.نوش

ــمان.در.عین.حال.هم.سرخ.باشد.و.هم.کبود؟!«.و.توجه. که.آس

ــِی.آگاه.از.روایت.ها.و.مطالعۀ.متون.نظمی.و. نداشته.که.فردوس

نثری.کرده,.با.توجه.به.روایتی.راجع.به.آفرینش.آسمان.و.زمین،.

ــرودن.آن.مصراع.پرداخته.است..و.آن.روایت.که.صورتی. به.س

ــرح. از.آن.در.کتاب.مرصادالعباد.نجم.الدین.دایه.آمده،1.بدین.ش

ــت.که.این.عالم.را.بیافریند. ــت.که.چون.خدای.تعالی.خواس اس

ــت..آن.گوهر.از.هیبت. گوهری.آفرید.و.بر.آن.به.هیبت.نگریس

ــد؛.نیمه.ای.آتش.و.نیمه.ای. نظر.خدای.تعالی.ذوب.و.دونیمه.ش

ــاخت،.بخاری.از.آن.برخاست.. آب..پس.آب.را.بر.آتش.جاری.س

از.آن.بخار.آسمان.ها.آفریده.گشت.و.از.کِف.آب.زمین.خلق.شد..

و.نیز.مقالتی.دیگر.که.در.مجلّۀ.یغما.)شمارۀ.دوازدهم،.سال.

سی.ام,.صص.741.تا.745(.به.چاپ.رسیده.است.دربارۀ.بیت:

ــج کن ز. ــد. بـرآیـ ــادی. تنـدب ــر. اگـ

ــج ــیده.ترن ــد.نارس ــاک.افکن ــه.خ ب

ــۀ.کنج.و.ترنج،.کنگ. ــخه.ها.به.جای.دو.کلم ــه.در.برخی.نس ک

ــت.و.من.صورت.درست.بیت.را.»اگر.تندبادی. و.ترنگ.آمده.اس

ــتم.با.»ُکنگ«.به.معنی.شاخه،.چنانکه.در. برآید،.ز.کنگ...«.دانس

ــات.در.فرهنگ.ها.ضبط. ــاخه.نب لغِت.»کنگ.تبات«.به.معنی.ش

ــت.و.با.این.ضبط.معنی.بیت.را.این.گونه.آوردم:.»اگر. ــده.اس ش

ــیده.و.کال.را.به. ــاخه.ترنج.یا.ترنگ.نارس تندبادی.بوزد.و.از.ش

ــت.و.یا.به.صفت. ــتمکار.باید.دانس ــد،.آیا.باد.را.س ــاک.بیفکن خ

دادگری.او.را.ستود؟«

ــت.دانشمندی.خرده.گرفت.و.طی.مقالتی. بر.این.نظر.دوس

ــخه.ها.را.از.بیت.مورد. ــد.ضبط.نس ــه.در.همان.مجله.چاپ.ش ک

بحث.درست.دانست.و.من.بر.تأیید.نظر.خود.پاسخی.نوشتم.که.

ــم،.سال.سی.و.یکم،.ص.141. ــمارۀ.شش باز.در.همان.مجلّه.)ش

ــاهنامه.)صص. و.142(.درج.گردید..و.نیز.نگاه.کنید.به.مقدمۀ.ش

چهل.و.هفت.و.چهل.و.هشت،.چاپ.سال.1386.نشر.قطره(.

در.مجلس.بزرگداشتی.که.در.شهر.کلن.آلمان.برای.حکیم.

ــادروان.دکتر.ذبیح.هلل.صفا.و.آقای. ــی.برپا.شده.بود.و.ش فردوس

دکتر.خالقی.مطلق.از.آلمان.و.آقای.دکتر.ترابی.و.بنده.از.تهران.

ــخنرانی. ــی.از.ممالک.متحده.برای.ایراد.س ــای.دکتر.متین و.آق

دعوت.شده.بودیم،.دربارۀ.اصالت.ابیاتی.از.شاهنامه.سخن.گفتم.

ــی.نقل.شده. ــریه.ای.و.نیز.در.کتاب.زندگینامۀ.فردوس که.در.نش

است.

ــخه.های. ــب.نس نیز.دربارۀ.کلمۀ.»دیر«.یا.»دین«.که.برحس

شاهنامه.در.بیت.دهم.از.داستان.سیاوش.آمده.است:

ــاز دیـربـ ــَود. بُـ ــی. زندگـان ــر. اگ

ــم.دراز ــّرم.بمان ــر.)دین(.خ ــن.دی بدی

ــن م ز. ــد. بمان داری. ــوه. می ــی. یک

ــن ــر.چم ــاِر.او.ب ــی.ب ــارد.هم ــه.ب ک

)شاهنامه،.پادشاهی.کاووس،.داستان.سیاوش،.1231/.ابیات.10.و.11(

ــر.کلمۀ.»میوه.دار«.در.بیت.دوم.بر.اصالت. ــر.خود.را.با.تکیه.ب نظ

ــه.جای.»دیر«.یا.»دین«.در.معنی.باغ،.که.معنایی. کلمۀ.»دین«.ب

توسعی.است.از.کلمۀ.»َون«.و.»ُین«.به.معنی.شاخه.تأیید.کردم.

1..مرصادالعباد،.نجم.الدین.رازی،.به.اهتمام.محمدامین.ریاحی،.بنگاه.ترجمه.و.نشر.کتاب،.تهران،.1352،.ص.57.
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ــتاِد.طوس.در.مصراعی.بدان. ــۀ.قابل.ذکر.دیگر.که.اس نکت

ــت.اما.هیچ.یک.از.شاهنامه.شناسان.و.محققاِن. ــاره.کرده.اس اش

شاهنامه.پژوه.و.تصحیح.و.طبع.کنندگان.آن.کتاِب.جلیل.القدر..و.

ــی.و.دیگر.زبان.ها.بدان.برنخورده.اند. مترجمان.آن.به.زبان.عرب

ــت.که. .او.کان.زر«.اس ــته،.مصراِع.»پدید.آمد.از.فرِّ و.متذکر.نگش

ــتین.ستایش.فردوسی.از.سلطان.محمود. همراه.ابیاتی.در.نخس

ــی.هماننِد.دیگر.ستایش.های.استاد.از. ــت،.البته.ستایش آمده.اس

ــِت.جهانگیری.و. ــه.و.مّتکی.بر.دو.صف ــق.و.مبالغ او.دور.از.تملّ

بخشندگِی.شاِه.غزنوی؛.دو.صفِت.باواقعّیت..شاهِد.جهانگیری،.

فتوحات.او.در.ایران.و.هند.و.ماوراَءالنهر.و.شاهِد.بخشندگی.وی.

ــای.او،.منتهی.فقط.در.حّق.آنان.که.در.مدایح.خود.وی.و. صله.ه

ــتوده.اند.نه.به.طور.مطلق..مصراِع.مورِد.اشاره.از. کارهایش.را.س

بیِت.شمارۀ.118.از.مقدمۀ.شاهنامه.است:.

ــر بـاختـ ــا. ت ــت. بیـاراس ــاور. خ ز.

زر ــاِن. کـ او. ــّر. ف از. ــد. آم ــد. پـدی

ــتوفی.قزوینی..)به. ــه.در.تاریخ.گزیدۀ.حمدهلل.مس ــا.بر.آنچ و.بن

ــت:.»در. ــین.نوائی.ص.392(.آمده.اس تصحیح.دکتر.عبدالحس

ــلطان.محمود.غزنوی.]سال.389.ق[.بر. ــال.اول.سلطنت.س س

ــکافته.شد.و.معدن.زِر. ــتان.کوهی.ش ــرِق.سیس اثر.زلزله.در.مش

سرخی.به.شکل.درختی.در.زمین.پدید.آمد..چندان.که.به.شیب.

ــود.و.زِر.خالص.برمی.آمد.تا.چنان.که.دورش. ــد،.قویتر.ب می.رفتن

سه.گز.گشت..در.زمان.سلطان.مسعود.از.زلزله.کوه.ناپدید.شد.«2.

ــتانی.در.قصاید.خود.چهار.بار.از.این.معدن.با.عنوان. فرخی.سیس

ــت3.و.عنصری.بلخی.نیز. »زِر.روینده«.و.»زِر.رویان«.یاد.کرده.اس

یک.بار.در.قصیده.ای4.بدان.اشاره.کرده.و.گفته.است:

ــّر.او.چه.کرد ــم.که.حّد.غزنین.از.ف گفت

ــد.آوریدگان ــرخ.پدی ــه.زّر.س ــا.ک گفت

ــاّده.تاریخ.آنکه. ــن.به.بحث.م ــه.پیش.از.پرداخت ــین.نکت بازپس

ــت؛.سنِد.لیاقت. ــانه.و.داستان.و.تاریخ.نیس ــاهنامه.تنها.افس ش

ــۀ.فرهنگی. ــان.مطالب.و.گنجین ــت.برای.بی ــی.اس زبان.فارس

ــا.پایاِن.قرن.چهارم.هجری.. ــت.از.آغاز.ت غنی.و.ُپربار.ایران.اس

ــه.های.ژرف.مردمان..قرون.گذشته.و. ــت.که.از.اندیش موج.هاس

دوران.اسالمی.برخاسته.و.به.آرامی.بر.ساحل.آن.کتاب.نشسته.

است..ارجی.که.فردوسی.بر.ِخَرد.نهاده.و.پاسی.که.اندیشه.های.

ــت،.نیک.اندیشی.و.بلندنظری.و. ــودبخش.را.داشته.اس بلند.و.س

ــدی.و.جوانمردی.فرقه.ها.و.طریقه.های.متعالی.معروفی. خردمن

چون.معتزله.و.شیعه.و.اهل.عرفان.و.نیز.عّیاری.را.به.یاد.می.آورد.

و.آیینۀ.تمام.نمای.اندیشه.و.رفتار.و.کردار.ایرانیان.خردمند.است.

ــتان.و.نتیجه.گیری.ها.از.آنها.و. مقدمه.چینی.ها.برای.هر.داس

ــاعر.است..آمدن. اندرزهای.حکیمانه.همه.گویای.هنرمندی.ش

َمَثل.ها،.این.حکمت.تودۀ.مردم.که.سابقۀ.دیرینه.دارد.و.برحسب.

آنچه.مرحوم.دهخدا.در.کتاب.امثال.و.حکم.آورده.است.و.حدوِد.

ــتاد.طوس.به. ــت.که.اس هزار.و.هفتصد.و.چهل.و.چهار.مورد.اس

ـ.در.بیتی. ــبت.ها.جای.جای.در.شاهنامه.به.کار.برده.استـ. مناس

ــمرده.شود..همچنان.که. ـ.مزیت.دیگر.باید.ش و.یا.در.مصراعیـ.

»آمدن.عین.یا.برگردان.کلمات.قصار.موالی.مّتقیان.امیر.مؤمنان.

ــاهنامه.باید.محسوب.گردد.. ــالم«.امتیاز.دیگر.ش علی.علیه.الس

ــاهنامه.در.طول.زمان.در.خانه.ها.و.مجامع. بیهوده.نیست.که.ش

ــت. ــی.نقل.مجلس.و.نقل.محفل.آزاده.مردان.میهن.دوس عموم

بوده.و.نّقاالن.در.اماکن.عمومی.ماننده.قهوه.خانه.ها.با.هنرمندی.

ــرگرمی.و.تحریک.حّس. ــیلۀ.س ــب.مقام.وس ــرکات.مناس و.ح

دالوری.و.پهلوانی.و.وطن.دوستی.می.شده.اند.و.پیش.از.عزیمت.

ــهور.است.با.خواندن. به.نبردها.یا.دفاع.از.هجوم.ها.چنان.که.مش

ــاهنامه.خود.را.آماده.می.ساختند..شاهنامه.داستان.و. ابیاتی.از.ش

تاریخ.و.افسانه.نیست؛.به.گفتۀ.فردوسی:

ــدان م ــانه. فس و. دروغ. را. آن. ــو. ت

ــدان ــه.م ــن.زمان ــان.روش ــه.یکس ب

ــَرد ِخ ــا. ب ــورد. برخ ــی. اندک آن. از.

ــَرد بَ ــی. معن ــز. َرم رِه. ــر. ب ــر. دگ

ــتن.این.مقال. ــین.نکته.که.هدف.و.غرض.اصلی.از.نوش بازپس

ــاهنامه.پژوهان.و.محققان،.ویژه.آنانکه.به.تصحیح.و. است.و.ش

ــاهنامه.پرداخته.اند.درنیافته.اند.اینکه.فردوسی.نخستین. طبع.ش

ــت.که.در.اثِر.باارِج.خود.ماّده.تاریخ.به.کار.برده.است. ــی.اس کس

ــد..ماّده.تاریخ.که.جز. ــته.باش بی.آنکه.قصد.ماده.تاریخ.گویی.داش

ــرگ.یا.تولّد.آدمی.و.وقایع.خوش.و.ناخوش.و.اعمال. در.مورد.م

و.کارهای.نیک.و.بد.بشر.بیانگر.رویدادهای.طبیعی.چون.وقوع.

زلزله.و.جاری.شدن.سیالب.های.ویرانگر.و.آتش.سوزی.ها.و.غیر.

نیز.هست،.گویاترین.و.دقیق.ترین.سند.آن.حوادث.و.وقایع.است.

2..تاریخ.گزیده،.حمدهلل.مستوفی،.به.تصحیح.دکتر.عبدالحسین.نوایی،.ص.392......3..دیوان.فرخی،.مصحح.نگارنده،.ص.251،.223،.214.و.257.....

4..دیوان.عنصری،.به.تصحیح.نگارنده،.چاپ.دوم،.ص.245.
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ــت.و.جزء.صنایع.ظریفه.و.در. ــعری.اس و.هم.از.ظرائف.فنون.ش

ردیف.موسیقی.و.نقاشی.و.امثال.آنها.به.شمار.است..با.تحقیقی.

که.کرده.و.نمونه.ها.که.گرد.آورده.ام.ماده.تاریخ.ها.یازده.گونه.اند..

ــپرده.ام.و. ــۀ.آن.را.برای.چاپ.در.مجلّدی.به.چاپخانه.س ده.گون

گونۀ.یازدهم.را.که.مفّصل.تر.است.آمادۀ.چاپ.دارم.

ــاده.و.با.حروف.معمولی.به. ــتین.ماده.تاریخ.ها.س گونۀ.نخس

ــتین.آنها.از.فردوسی. ــد.نخس ــاره.ش کار.رفته.اند.و.چنان.که.اش

ــالی.را.که.دربارۀ.تدوین. ــت؛.بدین.توضیح.که.آن.حکیم.س اس

نخستین.شاهنامه.طّی.ابیاتی.در.پایان.کتاب.آورده.است،.از.نظر.

ِقدمِت.زمانی.اّولین.ماّده.تاریخ.از.گونۀ.یکم.باید.شمرد:.

ــرد یـزدگ ــۀ. قّص ــون. کن ــرآمــد. س

اَرد روِز. ــپندارَمـذ. س ــاِه. مـ ــه. ب

از.روزگار ــیصد. ــده.س ــرت.ش ز.هج

ــتاد.و.چار ــود.هش ــزون.ب ــر.ف ــر.او.ب ب

)Or . 1902.شاهنامه,.نسخۀ.لندن( .

ــخۀ.همان.تدویَن.اّول.را.توّسط.امیر.نصر.برادِر. ــالی.که.نس و.س

ــاالر.خراسان.و.مقیم.نیشابور. ــلطان.محمود.که.سپهس کهتر.س

ــاه.غزنوی.در.بلخ.به.سال.389. ــت.پس.از.تاجگذاری.پادش اس

ــت،.دومین.ماّده.تاریخ.از. ــتاده.اس هجری.قمری.برای.وی.فرس

گونۀ.یکم.باید.محسوب.داشت:

ــزرگ ــتاِن.ب ــپری.داس ــد.اس ــو.ش چ

ــترگ س ــرواِن. خس آن. ــخن.های. س

ــتگاه چاش ــنبدی. ش ــوم. س روز. ــه. ب

ــاه م ز. روزان. ــج. پن ره. ــج. پن ــده. ش

ــه.نام ــد.ُمحّرم.ب ــش.خوانَ ــا.زی ــه.ت ک
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