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 28/07/2017            بصیر صباح
 

 یمحمود غزنو ، شاهنامه و یفردوس
 صباح(ب. ) تحقیق و تحریر
 

 قسمت اول
 

 و به سال )سه صد یکه محمود غزنوی بود تا آنچند یها ، خراسان گرفتار آشوبیسامان ی دورۀانیپا یها سال

امان بود و به  د امن وی، نویفردوس یمحمود براقرار شد. حضور  افت و آرامش بری( بر آن تسلط هفت و هشتاد

  :دیدار دل نامیدون بیل او را فرین دلیهم

 

 دار دل زنده شدیدون بـیفر
 ش او بنده شدین پیزمان و زم

 

 ا بهه ن افسانهیشتر ایه بودن بیپا یگفته اند. ب یفردوس باره  شاهنامه و را در یفراوان یدروغ ها جعل و افسانه و

 .شود یشاهنامه روشن م یها از سروده یریا با بهره گی یتأریخ یها هیاز بن ما یریبا بهره گ یآسان

 هم :  یکیها  ین دروغ بافیا ۀجمل از

 

 ین سال سیرنج بردم در ا یبس

 ین پارسیده كردم بدـم زنـعَجَ 
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 :است ن آمدهیت چنین بیكهن تر شاهنامه ا یها در نسخه
 

 ار سالیردم به بســرنج ب یبس ن نامه فرخ گرفتم به فال یمن ا
 

اد یز اد ویز یلین نام خیشاهنامه ا ینسخه ها در ران نام برد ویتوان از ا یم یگرید یبزرگ ساز و ییبزرگ نما

 : خوانده بودم یجا در یبار ده شده است ویگنجان

 یدا کنند نمیکند اگر هم پ ینم دایان پیبا شکوه سومرران و تمدن یا و این آریب یچ ارتباطیرا بخواند ه تأریخکه  هر

را  یبا شکوه سومر یست تمدن هایچ کس نین فالت که متعلق به هیا مدن بهآبا  ییایآر ید چون مردم بدویتواند بگو

 ین واقعه را پنهان میا یعمد به ظاهر روشن فکر به صورت یها یرانیسفانه اأتاخت قرار دادند که مت مورد حمله و

ع ی، خوب است که بشر تمام وقاران استیند از ایگو یات منطقه هرچه که خوب است میادب و تأریخ یسطر کنند و در

 .هستند یرانیدانشمندان بزرگ جهان ا سون ویگفتند اد یم کرد حتما   یکند اگر هم نم یرا ثبت م

 سد: ینو یم یامقاله  روزنامه اطالعات در

 شناختند، اما در دوران سلطنت رضا ین" مئیا پرشیپارس " یجهان کشور ما را با نام رسمستم، مردم یل قرن بیتا اوا

م یت مستقیزاده با حما ید حسن تقیو س یفروغ یعلمحمد ،یسید نفیاز روشنفکران باستان گرا مانند سع یشاه حلقه ا

د ی. "سع .. انجام دادند یمنظور اقدامات نیبه ا ر داده وییتغ ران" ی"ا به  رسما  را  شاه گردهم آمدند که نام کشور رضا

آذر نهاد در شین پیابد، ایر ییتغ ران" ی"ا به  رسما  شنهاد کرد نام کشور یپ یشاه به و ک رضای" از مشاوران نزدیسینف

 ت به خود گرفت.  یرنگ واقع شمسی( 1313خورشیدی )قوس  1313 ماه

ل، یتحص چگونگیل، یتولد، سال مرگ، مقدار سن، محل تحص، سال ، از جهات گوناگونزندگیبسا موارد  در حتی

ا یا مجهولند و ی.  . به دربار غزنه. یفردوس حضور شاهنامه و ۀیت استادان، و تهی، نام و هوتحصیلیهاى  رشته

 ورک ینکه تعدادیرسد به ااز ابهام فرو برده است. پ غباریداشته و آنها را در  وجود نتحقیق گران یب یاختالف جد

 نموده اند.  یعه معرفیش را یفردوس داده و یمذهب یبو رنگ و را یفردوس ذهنانه اختالف سلطان غزنه و

تورکان افغانستان  یون فرهنگیفدراس دانش در یتعداد دانشمندان ب یجعل نگار مورد دست برد و در یحسن راشد

 سد: ینو یم

شاهنامه  س وشنا یفردوس یدیدون جنیفر یاست آقا ی، چندیك بنا به نوشته مجله فردوسیریریال بورادا گت ماالر ریآرت

 د آورده است.یدر شاهنامه پد یاصطالح انقالبه پژوه. ب

ت از یهزار ب 30ت، اصالح کرده و یهزار ب ۶0را در سرودن شاهنامه با  یم گرفته است اشتباهات فردوسیتصم یو

و شاهنامه  انداختهه است دور یات کم مایگر ابیو د ین سروده را که شامل مدح سلطان محمود غزنویت ایهزار ب ۶0

 م طوس ارائه دهد. یدر شان و شوکت حک یا

 یم ابوالقاسم فردوسیتواند سروده حک ینم ندشان از شاهنامه برداشته ایکه ا یتیهزار ب 30 یدیدون جنیبنا به اعتقاد فر

ه به شاهنامه افزود شپدر کالند از یف و تمجیسلطان محمود و جهت تعر اسۀون  "مودود"  اد توسطیباشد و به احتمال ز
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کرده  تیرا ترب یز شاگردانیکه آنها ناگردانش )ش یرا حت یدیدون جنیفر یاستاد بزرگ آقا ی؛ الکن ادعاشده است

 یوسبعد از فرد ن گذشتهوقردر  یتأریخ - یچ منبع ادبی، چرا که معتقد هستند در هو رد میکنند ( هم قبول ندارنداند

ت یهزار ب ۶0کمتر از  یا حتیت و یهزار ب 30در سرودن شاهنامه  ینکه فردوسیاز ا یچ شاعر و محققیو توسط ه

 نشده است . یشعر گفته باشد اشاره ا

نکه چه در منابع ده قرن گذشته و از یهم هستند از ا یپرستان و شاهنامه دوستان قهار یکه فردوس یدیشاگردان جن

ف، ون، کنت لولویخر غرب چون ژول مول، ژول شامپأسرشناس مت شناسان ی، تا فردوسین زمان به فردوسیکترینزد

 در یهرگز شبهه ا یو خارج یشناسان داخل یگر از فردوسید یاریدن، روکرت، ادوارد براون، و بسیوولف، آته، ل

شان را موجب یدانسته و اشتباه ا یبزرگ ادب یرا خطا ت بودن شاهنامه نداشته اند، کار استاد خودیهزار ب ۶0

 دانند... یها م ها، و پان کرد ها، پان عرب اصطالح پان ترکه ب یخوشحال

ن یلندتررا تا ب ین دست که مقام فردوسیاز ا یانیگرا م فارس و باستانزیاست شاهنامه پرستان، شوون یعیالبته طب 

از خطا  ین موجود عاریرسانند هرگز انتظار ندارند چن یم یالت انسانیاز خطا و تما یمرتبه ممکن و تا درجه عار

 د!ینما یاز سلطان محمود غزنو یا  "چاپلوسانه"ن یو لغزش مدح چن

، یزنوغ یی، مسعود سعد سلمان، سنایستانیس ی، فرخیدامغان ی، منوچهری، عسجدیگرفته تا عنصر یاز فردوس. . . 

 ین عراقی، فخرالدیرازیو حافظ ش ی، سعدیر خسروی، امیکتیاخسن یرالدی، اثین اصفهانی، جمال الدیوردیاب ،یانور

به  ین خاطر هم هست که زبان فارسین ترک و مغول بودند و به همی، همه و همه مداح سالطگرایان یگر فارسیو د

 یف از آنها مورد استفاده قرار میف و توصیتعر ین و پادشاهان برایکه در دربار سالط یزبان یعنی، یزبان در

 گرفته مشهور شده است...

 د است: یأئمورد ت یحدود ل شاهنامه تایذ ینسخه ها

ح ین تصحی، اولیدر قرن نهم هجر یسنغریح شاهنامه در قرن هشتم و شاهنامه  بایدر تصح یتالش حمدهللا مستوف

دوم به طور و لمسدن( و بار ی)توسط ماث یشمس 11۹0شاهنامه در کلکته صورت گرفت و بار اول به شکل ناقص در 

توان از ژول مول  یشاهنامه م ین بعدی( منتشر شد. از مصححیسیح ترنر ماکان انگلی)به تصح 1208کامل در 

 . ا. برتلس روس، نام برد. ی، ی، وولرس و الندوئر هالندیفرانسو

 برادرشهفت ق( پس از شكست دادن  و هشتاد و ان از سال )سه صدیغزنو ۀن شاه سلسلی، سومیسلطان محمود غزنو

ان بر یار و خوارزمشاهیز ه، آلی، آل بوی، سامانیران صفاریل، حكومت را به دست گرفت و با غلبه بر امیاسماع

قلمرو  ۀمیرا ضم یشتریب یها نیج سرزمیبه تدر یافت. سلطان محمود غزنویال یراِن آن روز استیشمال و شرق ا

 خود نمود.

و كثرت  یباك یو ب یریاست كه به دل ین فرد خاندان غزنویگتربزر ن پادشاه مستقل وی، اولیسلطان محمود غزنو

 كه از آن جا آورده، یغنائم ران ویدر هند و ا یار مشهور شده است. غزوات وی، بس تأریخدر  فتوحات و شكوه دربار

را در  یمحمود غزنوسلطان  افته بود، نامیب یكه به نام او ترت یدر دستگاه او و اشعار و كتب ءاجتماع علما و شعرا

خ  ،یبلخ یهمانند عُنصر یاطراف عالم، معروف كرده است. افراد  یمرَوز یی، كسایَمرَوز ی، عَسَجدیستانیس یفَرُّ
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چ كس ی، هیدستگاه محمود ین از علمایچن از شاعران دربار او بودند. هم یطوس یز فردوسیو ن یراز یریو غضا

 .ستین یرونیحان بیابور ل القدرتر ازیجل

ن یقلمرو خود نمود. او دوازده بار به سرزم ۀ میرا ضم یشتریب یها نیسرزم جیبه تدر یسلطان محمود غزنو

 ن درگذشت. یسال سلطنت، در غزن چهار و یكرد اما سرانجام پس از س یكش لشكر هندوستان

اند که او  .  گفتهداشت م کرد، چشمداشت صله و کمک از اویتقد یکتابش را به سلطان محمود غزنو یزمان یفردوس

 :و فقر افتاده بود یشین اواخر به دروید، در ایگو یم ن که دهقان زاده بود و ثروتمند، اما آن گونه که خودیبا ا

 روزگار نیچشم دارم بد یهم

 اریم من از شهرــابینار یکه د

 

 دـمرا بر ده یریکه تا روز پ

 دـو افسر ده ناریو د یـبزرگ

 

 ریمرا دستگ یریکه باشد به پ

 ریو تاج و سر ریشمشخداوند 

 

 د:ن سرویسوگمندانه چن ن اشعار خودینبست و در آخر یسلطان محمود، طرف یاز سو یجه آن شد که فردوسینت

 سپنج یو پنج سال از سرا یس

 گنج دیج بردم به امـبس رن

 ج مراـاد دادند رنــچو بر ب

 و پنج مرا یس ینبد حاصل

 شد هشتاد کیکنون عمر نزد

 کباره بر باد شدیدم به یام

 

 را سخت نکوهش کرد. یباره او سرود و و در یا د شد، هجونامهیناام پس از آن که از محمود یاند که فردوس نوشته

  .دان د کردهیباشد، ترد ین هجونامه از فردوسین که ایا از محققان در یکسان
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امى براى یدشمنى بود كه حصارى استوار داشت. سلطان پد كه در راه بازگشت از هندوستان سلطان را ینظامى گو

 فت: ر گیوز«. چه جواب داده باشد؟»د: یرش پرسیگشت از وز یم ك او بازیم شود و هنگامى كه پیوى فرستاد كه تسل
 

 د جوابیاگر جز به كام من آ

  ابیدان و افراسیمن و گرز و م

هزار  تسضى شنظامى عرو ۀتخت آمد، بنا به نوشتیهنگامى كه به پااد شاعر دلشكسته انداخت و یت شاه را به ین بیا

 ۀفردوسى را به درواز ۀجناز»د كه سهراب مرده بود و ینار براى فردوسى فرستاد، اما نوشداروى او هنگامى رسید

 «.رون همى بردندیرزان ب

مانده و از  یمردم باق یها تودهان یدر م یآور به طور شگفت ینبرد، اما اثر و یماد ش بهرهیاز کار خو یفردوس

 .ت خود را حفظ کرده استیکنون موقع روزگار تا آن

 یسلطان محمود غزنو ند کهیگو یگرفت. م صورت یبزرگ یکارها فرهنگ و از علم تیحما ی، برایغزنو دولت در

، یهر رو داشتند. بهصد شاعر حضور  ش، چهاریها جاد کرد و در سفریا شاعران ژهیو وانید کیدر دربار خود، 

را  یدامغانی منوچهر و یستانیس ی، فرخیبلخ یمانند عنصر یکسان توانستیم ط مساعد موجود در درگاهیتنها شرا

 آورد.م فراه

ن ش شاهایش ستاتر اشعار شیبرد که  ب نام یفرخ توان از یجمله م از بوده اند و یشماریغزنه شاعران ب دربار در

سه با شاعران ین حال، شعر او، در مقایعدر شاخص است. ن شاعران،یتر شیان بیدر م ن جهت،یاست و از ا یغزنو

 یروان، مهارتو  ساده آن هم با زبانِ  ییده سرایدر قصطور خاص او به  است. تر شرفته و پختهیپ ین، شعریشیپ

ده یمانده که به چاپ رس ادگاریت به ینه هزار ب یاز و گذشت. نو در ست ویب و صد سال چهار او به دارد. یستودن

  ت. اس

م یشاهد ک( است.ی و یس و صد )چهار یبلخ ی، ابو القاسم حسن بن احمد عنصریگر دربار غزنویبرجسته د شاعر

 ییگاه واالیمحمود به جا در دربار یو دارد. یستان و ماوراء النهر جاین زمان در خراسان و سیتا ا یات پارسیادب که

 .به دست آورد یکارگزاران دولت غزنو ریر محمود و سایش امیاز راه ستا یادید و ثروت زیرس

از آن مطالب را  یج، بخشئرا یو فلسف یعلم یها شهیش با اندا یآشنائ لیو آگاه بوده و به دل عالم  یشاعر یعنصر

 مانده است.  یبرجات از او یان رفته و در حدود دو هزار بیاز م یاز اشعار و یاریبس است. ش آوردهیدر اشعار خو

 پایان بخش اول

 ادامه دارد

 

 

 


