
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  16، شماره )1387 (نهمسال 

  

  
  

  *ساختار فني شاهنامه
  1دكتر تيمور مالمير
  دانشيار دانشگاه كردستان

  
 چكيده 

فردوسي با هنر عظيم خود توانسته است شاهنامه را در عين تعدد و گستردگي منـابع، بـه                  
كلّ يگانه و يكپارچه عرضه كند؛ امـا        صورتي منظم و منسجم بيافريند و آن را به صورت يك            

اند يا در عـرض بـاقي    هايي را وارد متن كرده  در درازاي زمان، گاهي كاتبان، عناصر يا داستان       
برخي محققان نيز بدون توجـه بـه      . اند  ها، داستاني را ساخته يا جايگزين كرده        عناصر و داستان  

 كتـاب را بـه صـورت گسـسته و           طرح منسجم و هدف نظم و انسجام شاهنامه، بخشي از اين          
كوشد با تبيـين      مقالة حاضر مي  . اند  هاي آن، تفسير و تحليل كرده       بريده، و فارغ از ساير قسمت     

ساختار شاهنامه و پيوند اجزاء آن با هم، سبب و عوارض چنين مسائلي را آشكار كند تا فهـم                   
  .شاهنامه و دريافت ارزش آن به صورت علمي ميسر شود

  
  .هنامه، ساختار شناسي، ملحقات، اسطوره، تاريخشا: كليدواژه

 

                                                           
  2/4/87 :تاريخ پذيرش نهايي      20/11/86  :  تاريخ دريافت مقاله*
 timoormalmil@gmail.com : نشاني پست الكترونيكي– 1
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    16، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش   200

  مقدمه
خاستگاهها و منابع شاهنامه متعدد و محدودة جغرافيـايي ايـن منـابع نيـز گـسترده                   

است؛ غير از آن، مدت زماني كه منابع آن گرد آمده و مكتـوب گـشته، بـسيار طـوالني                     
 در آن متناقض به نظر بدين سبب شاهنامه ساختاري تو در تو يافته و برخي موارد. است
داري فردوسـي     رسد و از سوي محققان به عنوان يكي از محاسن شـاهنامه و امانـت                مي

برخي موارد  ) 14 ، ص 1372 و مرتضوي،  230-231صص  ،  1369صفا،. (تلقي شده است  
نيز از سوي محققان، به سبب اين كه متنـاقض اسـت، الحـاقي تـصور شـده و در مـتن                      

يا به زيرنويس يا بخش ملحقات فرابـرده شـده يـا مـصححان             هاي چاپي نيامده      شاهنامه
. اند كه الزم است از متن حذف شود چون در زمـرة قطعـات الحـاقي اسـت      اصرار كرده 

داراي يـك   « دوستخواه معتقـد اسـت شـاهنامه      ) 165-127 ، صص 1372 خالقي مطلق، (
هنري كه همة طرح بزرگ است كه همة منظومه را به منزلة كلّ يگانه و يكپارچه و اثري        

» .گيـرد   در بـر مـي      جزءهاي آن از آغاز تا انجام، پيونـدي سـاختاري و انـداموار دارنـد،                
بايد ديد اين ساخت انداموار براي چه ايجاد شـده و چـه             ) 144، ص 1380 دوستخواه،(

كرده است تا هم فهم و درك متن را آسان و هدفمند سازد، هم با توجه                  هدفي دنبال مي  
داشـته و     هاي ديگر ضرورت طرح مي      ده در درازاي زمان، برخي هدف     به اينكه ممكن بو   

ها ممكن است ضرورت طرح خود را از دست داده            بدان افزوده باشند؛ يا برخي قسمت     
هـا را   ها كاسته شده باشد، روشن شود، تا برخي تغييـر و تحـول        باشد و در برخي نسخه    

سـاختارگرايي يكـي از     . وجيـه كـرد    كم بتوان ت    بتوان در متن شاهنامه نشان داد يا دستِ       
تواند راهگشا باشد از جملـه مزايـاي          هايي است كه در فهم يا تحليل شاهنامه، مي          روش

كند و ارزيابي كننده نيست ضـمن آنكـه معنـاي             اين روش آن است كه صرفاً تحليل مي       
هاي دروني اثر     كند و به جاي آن، در پي جدا كردن برخي ژرف ساخت             آشكار را رد مي   

ــ ــون،. (تاس ــيع ) 132 ، ص1380ايگلت ــه وس ــاختارگرايي ب ــوم آن، روش  س ــرين مفه ت
، 1379اسـكولز، . (وجوي واقعيت، نه در اشياي منفرد، كه در روابط ميان آنهاست            جست
نگارنده بر آن است تا بر اساس نظرية ساختاري، ساخت انداموار و كـلّ يگانـة                ) 18 ص
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  201   ساختار فني شاهنامه

 مقطعي و بريده با شاهنامه پرهيز شود؛ هـر  شاهنامه را توجيه و تحليل كند تا از برخورد        
هـاي فـراوان دارد؛ چنانكـه         چند چنين برخوردهايي در تاريخ شـاهنامه پژوهـي نمونـه          

مصصطفي رحيمي، داستان فريدون را فارغ از متن كلّي شاهنامه و بدون توجه به مسائل               
ه بخش كرده   گان  هاي سه   اساطيري تحليل كرده است؛ اينكه فريدون، جهان را به سرزمين         

و شهرياري آنها را به سه پسرش سپرده است، از نظر رحيمي، بيدادگرانه است و انگيزة                
، 1371 رحيمــي،. (هــا و كــشتارهاي پــس از او در حماســة ايــران اســت همــة آشــوب

دوستخواه در نقد گفتار رحيمي، با رد كردن اين روش كار، عيب و ايراد              ) 37-35 صص
ترين ايـرادي كـه باعـث ايـن           مهم) 345-341 ،  1380 واه،دوستخ. (آن را باز گفته است    

هاي بسياري در     تفسير بريده گشته، همان عدم درك ساختار است، چون ساختار داستان          
ها هست كه مبتني بر تقسيم كردن ميـراث اسـت و بـرادر                فرهنگ ايراني و ساير فرهنگ    

. شـود  دردسـر او مـي  تر، بخش بهتر را در اختيار دارد و همان نيز موجب   آخر و كوچك  
 و  360همان، صـص  . (دوستخواه به اين مضمون بدون توضيح ساختار اشاره كرده است         

سخنان احمد شاملو در دانشگاه بركلي نيز نتيجة عدم درك ساختار اسـت؛ اينكـه               ) 342
كسي بنا به مصالح خويش و بر بنياد استنباط و تطبيق مسائل روز به فتوي در مـسائل و                   

اي مردمي و انقالبي معرفـي كنـد كـه عليـه       ضحاك را با چهره زد و مثالً منابع كهن بپردا  
نظام طبقاتي جمشيد، قيام كرده است و كاوه، جاهل و بي سر و پـا و خـائني باشـد كـه             
عليــه ضــحاك كودتــا كــرده اســت تــا اشــراف خلــع يــده شــده را روي كــار بيــاورد  

خواست تاريخ  گر كسي ميا. اي از چند چيز در هم است آميزه) 507، ص 1381مجابي،(
را تحريف كند و حقـايق را وارونـه سـازد مطمئنـاً در پـي تحريـف بخـشي از تـاريخ                       

اگر چنان است چـرا ضـحاك را   . داد دست تغيير مي آمد بلكه آن را به صورت يك      برنمي
اند؟ چرا خويـشاوندي ضـحاك بـا رسـتم            اند يا آن را حذف نكرده       كامالً تحريف نكرده  

تكرار شـده اسـت؟ شـاملو تـصور         ) 257 ، ص 6، ج 1374فردوسي،(مه  آرماني در شاهنا  
كند جمشيد، نظام بستة طبقاتي ايجاد كرده است و ضحاك، عليـه نظـام طبقـاتي وي                   مي

در حالي كه چنين اظهار نظري، نشانة عـدم درك سـاختار شـاهنامه يـا                . قيام كرده است  
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    16، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش   202

 از زمـان جمـشيد ايجـاد        اگر نظام طبقـاتي   . دست كم، عدم تأمل در تمام شاهنامه است       
شده باشد فاصلة جمشيد تا ماجراي درس خواندن پسر كفـشگر در داسـتان انوشـيروان       

اي پيش رفته است؟ و سبب سـير          با چه انديشه  ) 300-298، صص 8 ج ،1374فردوسي،(
تحول آميز شاهنامه چيست؟ بررسـي سـاختاري شـاهنامه بـه چنـين مـشكالتي پاسـخ                  

يست كه بتـوان در يـك مقالـه، كـلّ شـاهنامه را تحليـل                دهد اما چنين ن     تري مي   مناسب
 آنچه در اينجا مورد نظـر اسـت تبيـين كليـت سـاختار شـاهنامه و بيـان                    ؛ساختاري كرد 

  .ضرورت توجه ساختاري به شاهنامه است
  

اهمت درك ساختاري  
 آن به منزلة يكدسـت       ساختار شاهنامة فردوسي محكم و استوار است، اما استواري          

هايي است كه گاه با هم سـازگاري نـدارد، يـك     يست، اين كتاب حاوي انديشه   بودنش ن 
 نتيجة تلفيق روايـات     ،پاسخ سر راست به اين ناهماهنگي آن است كه حماسة ملي ايران           

، 1369  و بارتولـد،  2-3، صـص    1374هـانزن، . (ها و مناطق مختلف است      متعدد از دوره  
اي در بر دارد آن است كه          نيز به گونه   تر كه انديشة پيشين را     تازهپاسخي  ) 38-33صص

ها و مسائل شاهنامه دوگانه است؛ يكي متعلق به روايات ديني و درباري           آبشخور انديشه 
روايـات دينـي و دربـاري فاقـد بيـنش           . است و ديگري متعلق به روايات مردمي اسـت        

 صـص ،  1380دوستخواه،. ( حاوي انتقاد است   ،انتقادي است در حالي كه روايات مردمي      
هاي  اي سبب حضور و تداوم روايت   پرسش بنيادي اين است كه چه انگيزه       )51و47-46

هاي ديني همگـام   گون در شاهنامه شده است؟ جليل دوستخواه معتقد است روايت     گونه
 بيـنش   ، نسبت به تباهكـاري و خودكـامگي و سبكـسري شـاهان            ،هاي درباري   با روايت 

بر بنياد چنـين روايـاتي نقـل شـده، فاقـد بيـنش               مواردي كه در شاهنامه      ؛انتقادي ندارد 
 بر بنياد گناهان ديني است، نظيـر برتنـي و           ،اگر هم انتقادي صورت گرفته    . انتقادي است 

 در اصـل روايـات       البتـه  )46-47همـان، صـص   . (غرور و خود را خدا انگاشتن جمشيد      
گنـاه باشـد    شده اگر هم در ظاهر، بيـانگر نقـص و              انتقاد تلقي نمي   ي موارد چنينديني،  
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  203   ساختار فني شاهنامه

در فرهنـگ   . گناهي است كه الزمة حيات انسان است و ضرورتاً خاستگاهي دينـي دارد            
پـيش نمونـه    (كهن ايراني اعتقاد بر اين بوده است كـه اهـورامزدا نخـست يـك انـسان                  

اي   خلق كرده است، آنان را به گونه      ) پيش نمونة حيوانات سودمند   (و يك گاو    ) ها  انسان
ك اهريمن شوند و چنان مقدر شده كه بر اثر حملـة اهـريمن    زيبا آفريده كه موجب رش    

 و  89-88، صص   1375بهار،. (آنان باقي موجودات به وجود آيند       كشته شوند تا از تجزية    
ها ممكن است     هاي پيش نمونه، مختلف است و هر يك از عنوان           نام) 127 و   114-113

-49همان، صـص  (ز آن باشد    اي از تاريخ ايران يا ناحيه و مكاني خاص ا           متعلق به دوره  
ها در دورة خردگرايي بـه نخـستين شـاه            پيش نمونه . هاي مشتركي دارند    اما ويژگي ) 50

در حماسـه يكـي از آنـان كـه شـهرت بيـشتري              ) 30، ص   1383مالمير،. (اند  تبديل شده 
هـا بـا وي بـه         داشته يعني كيومرث، نخستين شاه خوانده شده و ارتباط باقي پيش نمونه           

 يعني بر   - همچنان علت مرگ پيش نمونه     اما پدر و پسر طرح شده است،        صورت رابطة 
 حفظ شده   - يعني تكثير و آبادي و پيشرفت جهان       – مرگ او    و نتيجة  -اهريمن  اثر حملة   

در عين حال، هر دسته از اين پادشاهان كه رابطة پدر و پسريِ مستقيم ميان آنـان                 . است
بـه لحـاظ    . انـد   هاي پادشاهي پيدا كرده     هايجاد نشده، حالت و كرداري همچون سرسلسل      

ها وجود داشته اگـر در        اي كه در مورد هر يك از اين سرسلسله          ضرورت مرگ و تجزيه   
 مثل مـرگ سـيامك،      ؛حماسه، شخص اول دچار مرگ نشده، فرزندش دچار گشته است         

ديـو يـا    «ضد قهرمان ايـن قهرمانـان       . ايرج و نوذر به جاي كيومرث، فريدون و منوچهر        
گاهي ايـن جنبـة ضـد       . شكل و اهريمني هستند    ان يا كساني هستند كه به نوعي بد       شيط

كند، بدين صورت كه در آغاز آرمـاني و مطلـوب             قهرمان به خود قهرمان نيز سرايت مي      
شود يا آنكه بد فكر       اي ديگر فريفته مي     خورد يا با واسطه     است اما يا فريب شيطان را مي      

اين مسأله به منزلة بد بودن انسان      . شود  وار نابودي مي  شود و بدين سبب سزا      و بدكار مي  
يابـد    بر او غلبه مي   ) اهريمن(= بلكه بدين معني است كه بدي        ،آرماني و نخستين نيست   

شكند و اين مرگ البته سبب حيات ديگـران اسـت و راز هـستي را                  كشد يا مي    او را مي  
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رح كردارهـاي سـودمند     ؛ در شـاهنامه پـس از شـ        )31 ص ،1383مالمير،(» .كند  تبيين مي 
  :جمشيد، چنين آمده است

  يكايــــك بـــه تخـــت مهـــي بنگريــــد
  

   
 بـــه گيتـــي جـــز از خويـــشتن را نديـــد

  

ــناس  ــزدان شـ ــاه يـ ــرد آن شـ ــي كـ   منـ
  

   
 ز يـــــزدان بپيچيـــد و شـــد ناسپـــــاس

  

  )42، ص1، ج1374فردوسي،(          
 شـاهي   روي نهادنـد و او را بـه       ) نمـاد اهـريمن   (آنگاه مردم و بزرگان بـه ضـحاك         

 يافـت و     پس از جست و جوي بسيار، جمـشيد را         ،ضحاك نيز صد سال بعد    . برگزيدند
به دو نيم كرد تا آنگاه كه بر اثر ظلم و بيداد ضحاك، فريدون قيام كـرد و او را بـه بنـد                        

  بلكـه نافرمـاني يـا منـي    ،كنـد   نميداللت  بر بدي جمشيد  ،چه در شاهنامه آمده   نآ. كشيد
وجود ضحاك نيز در داسـتان      . اي مرگ او، تا ماية حيات شود      ورزيدن او سببي است بر    

 وراي ظاهر داستاني و روايي آن، بازتابي ديگـر از ضـرورت وجـود و هجـوم                  ،جمشيد
 مسألة گناه جمشيد را بسنجيم با آز كـه          .اهريمن براي كشتن نمونة نخستين انسان است      

 تالش ورزيـدن اسـت      در اوستا به صورت آزي به كار رفته است و از ريشة كوشيدن و             
جويي و حرص و شهوت به كار رفته است و همچنين             كه در فارسي ميانه به معني زياده      

مـراد آنكـه كوشـش يـا ضـرورت          ) 18، ص 1380دوستخواه،  (نام ديوي است تباهكار،     
اگر اين گناه يـا ديـو       . كوشش به شكل نوعي بدي يا حرص يا ديو حرص درآمده است           

كـاركرد ديـو آز بـر گـاو و          «دوستخواه معتقـد اسـت      . ندارد تداوم زندگي امكان     ،نباشد
كيومرث، پيوند ساده و سر راستي با مفهـوم ضـد اخالقـي آز نـدارد، بلكـه بـه مفهـوم                      

بدين لحاظ، آنچه   ) 31، ص همان(» .تر دچار كردن آنها به سستي و ناتواني است          گسترده
آز در گـاو و كيـومرث       دربارة جمشيد و مني كردنش در شاهنامه آمده است شبيه تـأثير             

  نكتة جالب توجه ديگر اين است كه در آثار مزدايـي در زمـرة گناهـان جمـشيد،                 . است
مواردي ذكر شده كه در شاهنامه به ضحاك نسبت داده شده است مثل آموزش خـوردن                
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  205   ساختار فني شاهنامه

رسد گنـاه جمـشيد       به نظر مي  ) 349، ص 1383سن،  كريستن. (گوشت حيوانات به انسان   
ايـن انديـشه در     . تكه شدن او برابر با تكثير نـسل آدمـي اسـت           گناهي آييني است و دو      

اوستا به صورت گسستن فرّ از جمشيد و پيوستن آن به كالبد مـرغ وارغـن، فريـدون و                   
جمشيد و فريـدون هـر   ) 491-490، صص 1370دوستخواه،. (گرشاسپ بيان شده است  

ضحاك نيـز تجلـي      با اين تفاوت كه   نمونة نخستين انسان هستند،       هايي از پيش    دو شكل 
هـا بـه وجـود        نمونه است كه از نتيجة آنها انـسان         نيروي اهريمن و شر براي كشتن پيش      

مرگ جمشيد و دو نيمه گشتن او روشن است، اما در مورد فريـدون، مـرگ در                 . آيند  مي
شكل پدر بيان شده و مشخصاً مرگ گاوي كه او را پرورده يا به شير آن پرورده شـده و               

 چون مثل گاو يكتا آفريدة همراه كيـومرث         ؛نمونگي اوست   نگر پيش همزاد اوست، روش  
داستان نوذر نيز مثل جمشيد است مـرگ او،         ) 219-217، صص   1378سركاراتي،(است  

 در دورة عقالني و خردگرايـي شـكل         با اين تفاوت كه   جانشين مرگ پدرش شده است      
ردن، و در مـورد     در مورد جمـشيد برتنـي كـ        .مرگ آييني و اسباب آن تغيير كرده است       

نـابخردي او و    ) 2، ص 2، ج 1374فردوسـي، . ( موجب آن گشته است    اش  نوذر نابخردي 
مرگش موجب وقفه در پادشاهي و شكست كشور شده است و موجب قيام مردم عليـه                

ظهـور  ) 44 ص   ،همان. (ندان او به پادشاهي نرسند    او گشته و مشخصاً موجب شده فرز      
عدود است؛ علت ظهور اين انتقادها در مورد نـوذر را         و بيان چنين مسائلي در شاهنامه م      

اش نيز در  در نگاه واقعي، بيداد نوذر ممكن است و نمونه  . اند  همچنان تعدد منابع شمرده   
 چنانكـه  امـا تاريخ بسيار بوده است كه شاهي بدكار شود و مردم از او ناخرسـند شـوند           

به گمـان  . ر و هم آتشكده است   دوستخواه نوشته است؛ منابع شاهنامه هم مردم، هم دربا        
دوستخواه از موارد اندك اين بروز ديدگاههاي مردم، همين داستان بيـداد نـوذر و قيـام                 

اين سخن پـذيرفتني اسـت، لـيكن بايـد          ) 49، ص   1370دوستخواه،. (مردم عليه اوست  
بررسي شود چرا ديدگاههاي مردم امكان بروز نيافته، اگر چنان است چرا داسـتان نـوذر              

ن بروز يافته است؟ اين گونه استثناها چنان نيستند كه صاحبان دربار يا آتـشكده آن                امكا
بايد علتـي   . را درك نكنند و به سبب عدم درك آنان، در شاهنامه امكان نفوذ يافته باشد              
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ديگر داشته باشد كه با وجود ظاهر مخالفت آميز داستان با ديدگاههاي شاهان و دربار و                
كـه    به نظـر نگارنـده همچنـان      .  مواردي امكان ظهور يافته است     آتشكده، همچنان چنين  

و ارتبـاطي  ) 514-507، صـص  1383سـن،  كريستن(منوچهر نمونة نخستين انسان است     
جايي گناه پدر و فرزند دارد، مرگ نوذر و آشوب دورة             كه نمونة نخستين با گناه و جابه      

د اين داستان شده باشـد يـا        آنچه هم ممكن است وار    . اي از گناه منوچهر است      او، جلوه 
هاي آن است؛      اصل داستان نيست بلكه افزوده     ،بيانگر ديدگاه دربار و دين زرتشتي باشد      

بپـذيرد و او  را يعني سخناني كه به زال نسبت داده شده كه از او خواسـته شـده شـاهي        
، 2، ج 1374فردوسـي، . (ا ضروري شمرده است   نپذيرفته و اطاعت از شاه و جانشين او ر        

داستان نوذر از همان آغاز، بدون شرح اعمال او بيان كنندة بد شدن نوذر،              ) 10-8 صص
) 6، ص   همـان . ( گويي گناهي از پيش تعيين شده است       ؛و خالف پدر كار كردن اوست     

نمونة ديگري از آنچه در داستان كيومرث و سـيامك آمـده، همـين داسـتان نـوذر پـسر                    
، 1همـان، ج  (كـشد،     يامك را به حمله مـي      س منوچهر است در داستان سيامك، ديو بچه،      

، همـان (كـشد     افراسياب نيز مثل ديوي است كه بـا ظـاهر شـدن، نـوذر را مـي                ) 30ص
رسد؛ كيقبـاد چنانكـه در    و بعد از مرگ نوذر نيز يك سر سلسله به پادشاهي مي        ) 35ص

 سر سلسلة كيانيان است و شكلي از حاالت سر          ،تاريخي كردن شاهنامه نيز مشهور شده     
همچنانكه بعد از مرگ جمشيد نيـز فريـدون شـكل    . سله در داستان او رخ داده است سل

اي در قـالبي حماسـي        سر سلسله يا حلقه دارد ليكن بايد توجه داشت اين اصل اسطوره           
تبلور يافته است اما برخي در مورد سيامك به اسطوره معتقدند ولـي در مـورد نـوذر و                   

برخي مـوارد هـم   . حالي كه هر دو يك شكل دارند    افراسياب به حماسه اعتقاد دارند در       
اي موجب ظهور آن نشده بلكه نوعي بينش انتقادي نـسبت             اي اسطوره   هست كه انديشه  

وجود چنـين   . به دربار، انگيزة اصلي روايت است و با ظاهر متون ديني نيز متضاد است             
هـدايت  دهد شاهنامه، حاوي انديشة مـردم اسـت و از مركـز خاصـي                 مواردي نشان مي  

اند مثل اخـتالف      تدوين كنندگان حماسه نيز به اين تضادها آگاهي داشته        . شده است   نمي
ميان متون ديني زرتشتي با حماسه بر سر گشتاسب، كه همگـان دربـارة آن اتفـاق نظـر                   
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  207   ساختار فني شاهنامه

ترين علّت تفـاوت حماسـه و متـون           مهم. اند   آن انديشه كرده    و بسياري براي حلّ   . دارند
اند اما حماسه در   متون ديني به گسترش و تبليغ خود انديشيده    ست،ديني در كاركرد آنها   

پي نقد مسائل اجتماعي است، گشتاسب درست است كـه مقـدس و آيينـي اسـت، امـا                   
همين تقدس و آيين، ممكن است در جامعه دچار انحراف شود و عوارض ايجـاد كنـد؛             

ـ              ه وجـود آيـد تـدوين       از اين روي براي تبيين مشكالتي كه ممكن است از جنبة ديني ب
اند تا نشان دهند سوء اسـتفاده از ديـن تـا              كنندگان حماسه به سراغ خود گشتاسب رفته      

مگر نه اين است كـه روي       . چه ميزان خطرناك است؛ حتي براي گسترش دهندگان دين        
آوردن گشتاسب به دين، بهرة دو جانبه داشته هم براي گسترش دين زرتشتي مفيد واقع               

وانسته است با استفاده از ثروت و قدرت حكومت ديـن را گـسترش              شده، تا زرتشت ت   
مند شده تا در پرتو آن، پادشاهي مقبـول            هم فرمانروايي گشتاسب از قوة دين بهره       ؛دهد

. و مــورد اعتمــاد واقــع گــردد و بــه شــهرت و ثــروت و قــدرت بيــشتري دســت يابــد
انـد    اين نكته بوده  از اين روي تدوين كنندگان حماسه متوجه        ) 155، ص   1384مسرت،(

فساد نيز بشود بدين سبب عوارض آن         ها گاهي ممكن است ماية        مندي  كه اين گونه بهره   
  .اند را نشان داده

  
  ها و اجزاي شاهنامه بخش

شود كه احياناً قبل از فردوسي نبوده است يا اگـر هـم               اي آغاز مي    شاهنامه با ديباچه    
ــو      ــة كن ــا ديباچ ــته ب ــود داش ــاب وج ــن ب ــزي در اي ــت  چي ــوده اس ــاوت ب . ني متف

غير از اين، باقي شاهنامه آغاز و انجام مشخصي دارد كه           ) 17، ص   1374خويي،  زرياب(
هـاي چندگانـه بـر        براي تبيين ساختار آن به صورت يك كـل، از قـديم، آن را بـه دوره                

ذبـيح اهللا صـفا،     ) 186-185، صـص    1362بـرتلس، . (كردنـد   اساس مطالب تقـسيم مـي     
ران قديم از آغاز تمدن نژاد ايراني تا انقراض حكومت او بـه دسـت               شاهنامه را تاريخ اي   

وي شـاهنامه را بـه سـه دورة         . اعراب شمرده كه به پنجاه دورة شاهي تقسيم شده است         
اسـاطيري را تـا ظهـور         دورة  . متمايز اساطيري، پهلواني و تاريخي تقـسيم كـرده اسـت          
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شود تا عهد بهمن كه دورة        ون آغاز مي   پهلواني با قيام كاوه و فريد       فريدون دانسته، دورة  
ــاريخي اســت    ــي ت ــان دورة واقع ــد داراي داراي ــواني و عه ــاريخي و پهل . آميختگــي ت

بندي عموماً از سوي محققـان پذيرفتـه شـده            اين تقسيم ) 211-206 ، صص 1369صفا،(
هـا    اگر هم تغيير و تحولي در نظر آنان روي داده، براي اصـالح و توضـيح همـين دوره                  

انـد، حتّـي      بندي، مطالب شـاهنامه را گـزارش كـرده          ت و بر مبناي همين تقسيم     بوده اس 
هـاي داسـتاني      تصوري هم كه بعدها از سوي برخـي محققـان بـراي تطبيـق شخـصيت               

  . گانه مرتبط است بندي سه شاهنامه با تاريخ واقعي ايران مطرح شده با همين بخش
دانـد و شـاهنامه را        ريخي مـي  شاهرخ مسكوب، بينش اساطير ايران در شاهنامه را تا        

 پهلواني و ايران ساساني شمرده است؛ وي معتقد است كه  حاوي تاريخ اسطوره، حماسة
اسطوره و تاريخ و حماسه به هم آميخته است و مثل صفا، شاهنامه را اثري حماسـي بـا               

-114، صـص    1384مـسكوب، (پهلواني و تاريخي دانـسته اسـت،          سه بخش اساطيري،    
پـس از   «نويـسد     دهد و مي    اي شاهنامه را با اسطوره و تاريخ تطبيق مي        ه  شخصيت) 113

 بـا   –فريدون نبردهاي بازماندگان ايرج و تور تمام بخـش بـزرگ پهلـواني شـاهنامه را                 
گيرد؛ مانند جنگ ديرپـاي آفريـدگان         تا مرگ رستم در بر مي      -همان درونماية نيك و بد    

كشد، منتها با اين تفاوت كـه پايـان           ازا مي هرمزد و اهريمن كه تا فرجام عمر گيتي به در         
تاريخ جهان، پيروزي و رستگاري است و پايـان حماسـه، فاجعـة فرمـانروايي بهمـن و                  

زيرا تـاريخ مـا در      . ها   و پايانِ بخشِ تاريخي، شكست ايرانيان و پيروزي عرب         -اسكندر
 و پـود    گذرد كه اهريمن همچنان در تكاپوسـت و بـدي در تـار              دوراني از آميختگي مي   

اما آنچه در شاهنامه حاوي پيروزي و رشد اسـت          ) 116، ص همان(» .جهان دويده است  
اي شاهنامه نيـز تـا زمـاني اسـت كـه ايـن                در اسطوره است نه در تاريخ؛ بخش اسطوره       

شـود و تـاريخ       ، بعد از آن تاريخ شروع مـي       )كيخسرو(=رسد    پيروزي به نهايت خود مي    
  . واقعي هر روز بدتر از ديروز است
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از ابتداي شاهنامه تا سلطنت . بندي ديگري دست زده است      فريدون جنيدي به تقسيم   
ايرج را تاريخ آرياييان شمرده است و پس از ايرج، و زمان برنشستن منوچهر بر تخـت                 

بخش اول شاهنامه تا هر     ) 23، ص   1385جنيدي،. (پادشاهي را تاريخ ايران شمرده است     
از . سان و موارد وابسته بدان است و حالتي كلّـي دارد          جا كه باشد حالت آفرينش نوع ان      

اند اين حالت كلي به دورة آغازين يعنـي آرياييـان مربـوط               اين روي، ايشان تصور كرده    
انـد در حـالي كـه سـاختار بـاقي             اند و فرقه فرقـه نـشده        است كه هنوز مهاجرت نكرده    

بـه كمـك تجزيـة    . ارداي بعد از ايرج نيـز بـا قبـل از آن تفـاوتي نـد       هاي اسطوره   بخش
هايي مثل داسـتان كيـومرث در    ساخت داستان شود كه ژرف ساختاري داستان، روشن مي 

شاهنامه و روايات ديني با هم مشترك است؛ بر عكس آنچه جنيـدي نوشـته اسـت كـه                   
  ) 31همان، ص(» .توصيف كيومرث در روايات ديني و شاهنامه دگرگونه است«

ــسته اســتبهمــن ســركاراتي، شــاهنامه را دو   ــاريخي  اســطوره:  بخــش دان اي و ت
بررسي ساختاري شاهنامه نيـز، وجـود همـين دو بخـش را             ) 71 ؛ ص 1378سركاراتي،(

بهمـن اسـفنديار    . كند البته با يك دورة مياني كه فاصلة اسطوره و تاريخ اسـت              تأييد مي 
 جامع و مظهر اين دورة مياني است كه از سويي بهمن و از سـويي اردشـير دراز دسـت                   

خـود وي پـروردة رسـتم اسـت در          ) 320، ص 6، ج 1374 فردوسي،(خوانده شده است    
به ارتباط يا تفاوت اسطوره و ) 349همان. (عين حال خاندان رستم را نيز تباه كرده است  

 آنچه در آن هست تـاريخ        تاريخ هم بايد توجه داشت، در نظر تدوين كنندگان شاهنامه،         
انـد،    ها را نقل و ثبت كرده       يا راوياني كه اين روايت    مردم يا نويسندگان    . و واقعيت است  

اند اگر گاهي هم با معتقـدات روزگـار آنـان همخـواني               به چشم واقعيت به آن نگريسته     
اند كه ديـد آنـان        كرده  شده تصور مي    هايي فاقد اعتبار تاريخي تلقي مي       نداشته يا واقعيت  

 اين مطلبي است كه امروز نيـز        .امروزي است و در بستر امروز نبايد به گذشته نگريست         
  :همان چيزي كه فردوسي گفته است) 359، ص1369 اميرقاسمي،(بايد لحاظ شود 

  

 تــــو ايــــن را دروغ و فــــسانه مــــدان
   

  
ــدان     ــه مـ ــنِ زمانـ ــسان روِشْـ ــه يكـ بـ
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ـــرد   ــا خـ ــورد بـ ــدر خـ ــه انـ  ازو هرچـ
  

  
دگــــر بـــر ره رمــــز معنـــي بــــرد     

  

  )12، ص1، ج1368فردوسي،(
وار   هـاي نمونـه     اساطير، آشكار كننـدة سرمـشق     «: گويد  الياده كه مي  با توجه به سخن     

» كنند  كارها راهنمايي مي    دار آدمي است كه او را در همة         هاي معني   ها و فعاليت    همة آيين 
هاي مختلف آن     بخش اساطيري، نحوة پيدايش را در شكل      ) 20-15، صص   1362الياده،(

هاي   اي حكومت را توجيه كند؛ شكل      خواهد شكل اسطوره    دهد، خصوصاً مي    توضيح مي 
دهد تا به شكل نهايي و آرماني خود يعني كيخسرو برسد،             مختلف حكومت را جلوه مي    

از اين روي، هر چه از دنياي آرمـاني فاصـله           . اما اين بهترين حكومت، يك آرمان است      
رسد  ميبه نظر  . شود  ها زيادتر مي    رسيم مشكالت يا ناخواسته     ها مي   گيريم و به عينيت     مي

تقسيم دورة اساطيري به پيشداديان و كيانيان، در عين آنكه تحت تأثير متون ديني نظيـر                
اوستاست، بيانگر نوعي درك ساختار است؛ يعني ايرانيـان ابتـدا شـكلي از حكومـت را                 

انـد   اند و پيش بـرده  هاي متعددي آن را گنجانده اند كه ابتدايي است، در گزينه       طرح كرده 
اند آن  وقتي به الگوي مناسب دست يافته. ناسبي براي حكومت دست يابندتا به الگوي م   

. خواهند رايج شود پس از آن، برايش در پي جايگزيني هـستند             اند كه مي    را آرماني كرده  
هاي ديگر شاهنامه را در دورة اول، نبايد ناديده گرفت امـا در اصـل، بـا             مراتب و ارزش  

سان به نخستين شاه، اين بخش، الگوهاي متعـددي         هاي نخستين ان    توجه به تبديل نمونه   
آيند با هم فـرق       افراد متعددي كه مي   . است براي نشان دادن شكل اصلي حكومت انسان       

كنند، از كيومرث كه شكل مـشهور         كمي دارند، آنها در اصل نحوة آفرينش را توجيه مي         
نوع نگاه به   . استو پذيرفتني آن است تا كيخسرو كه شكل نهايي وآرماني انسان پاياني             

 نبايـد اسـاطيري باشـد امـا ديـد            قسمت اساطيري شاهنامه براي تبيين ساختار آن، لزوماً       
اي كه تطبيق آن به صورت دقيق با تاريخ امكـان             حادثه. اي بدان راهگشاتر است     اسطوره

پذير نباشد اصل و منشأ ياد يا كتابت آن نيز معين نباشد، اگر بـا نگـاه تـاريخي كاويـده                     
حتي اگر مصنفاني چون فردوسي     . شود   بيشتر حديثي براي بيان حوادث روزگار مي       شود
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  211   ساختار فني شاهنامه

ها با نگاه تاريخي نگريسته باشند باز آنها نيز شاهان دورة تاريخي              نيز به اين قبيل داستان    
اما اصـل   . اند  و حوادث معين تاريخي اعم از گذشته يا روزگار خود را در آنها بازتابانده             

توانـد    بنا بر اين، ساختار شناسي مي     . كن است چيز ديگري بوده باشد     و منشأ داستان، مم   
سـاخت آنهـا را       ژرف  ها به صورت كلي و هر داستان به صورت جزئي،             با تجزية داستان  

شـود مراحـل كـم و         ها استخراج مـي     به دست آورد و براساس الگويي كه از اين داستان         
  . ها را به دست دهد ي تاريخي آن داستانها زياد، يا تغيير يافتن و دگرگوني براي انطباق

هــا و  عــدم توجــه بــه ســاختار شــاهنامه موجــب شــده برخــي محققــان، داســتان   
هـاي   هاي تاريخي بپندارند؛ مثل اينكـه داسـتان   هاي شاهنامه را بازتاب واقعيت   شخصيت

. اند كه در شاهنامه بازتاب يافتـه اسـت   ها دانسته خاندان گودرز را بخشي از تاريخ پارت  
انـد    يـا ضـحاك را آميـزة اسـطوره و تـاريخ شـمرده             ) 186-185 ، صص 1380كوياجي،(
اند كه تاريخ در شاهنامه بـه داسـتان تبـديل             يا با تفصيل بيشتر پنداشته    ) 219همان، ص (

شده است؛ پيرنيا براي توجيه چگونگي تبديل تاريخ به داستان، داسـتان فريـدون و سـه              
شمرد نه سه شخص، و       و را در حقيقت نام سه مردم مي        سه پسر ا    كند،  پسر او را نقل مي    

ها بـه مملكـت آرياهـاي     جنگ سلم و تور و ايرج را جنگ اقوام يا تاخت و تاز همسايه      
و با همين ديدگاه، كيخسرو را شـكلي     ) 107، ص   1383پيرنيا،(شمرد    ايراني و هندي مي   

ن كـار او را در      آورد و مراحـل زنـدگي و پايـا          ديگر از كوروش هخامنشي به شمار مـي       
جنيدي نيز ) 133-131همان، صص . (سنجد  شاهنامه با مراحل كار و زندگي كوروش مي       

مثل پيرنيا در پي آن است كه بر اساس روايات شاهنامه، تاريخ واقعي ايران را بازنويسي                
كند؛ داراب را در شاهنامه شـكلي ديگـر از كـوروش شـمرده اسـت و دارا را داريـوش            

اي در قالب     رسد يك اصل اسطوره     اما به نظر مي   ) 13، ص   1385ي،  جنيد. (دانسته است 
سـاخت داسـتان، اصـل        داستان شكل گرفته و تحول پذيرفته است و بـا دقـت در ژرف             

مشكل اين محققان آن . شود جايي آن روشن مي اي و چگونگي دگرگوني يا جابه اسطوره
ر تـاريخ بـه شـكل داسـتان         خواهند داستان را تاريخ كنند غافل از اينكه اگـ           است كه مي  

اي و آشنا چنان شده است و هر تالشـي كـه              درآمده است بر اساس يك الگوي اسطوره      
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بزرگترين اسـتدالل و راهنمـا همـين    . ماند خواهد آن را با تاريخ تطبيق دهد نافرجام مي     ب
هيچ دليل روشني بر    . دهد اين رويكرد لغزان است      هاست كه نشان مي     اختالف در تطبيق  

توان بـه سـاختار و        تطبيق داراب يا كيخسرو با امثال كوروش وجود ندارد بر عكس، مي           
ساخت آنها به دست آيد و به عـوض تطبيـق            رداخت تا ژرف  ها پ   تجزيه و تحليل داستان   

ها با هـم تطبيـق شـود تـا الگـوي اصـلي آنهـا         ها با تاريخ، خود داستان   اشخاص داستان 
رسد همانندان كيخسرو در الگوي داستاني فراوان هستند، اگـر           به نظر مي  . استخراج شود 

 با آن مطابقـت دارد،      هاي تاريخي چنين الگويي طرح شده يا        هم دربارة برخي شخصيت   
ساخت و چارچوب واحدي حاكم اسـت كـه منـشعب از            نشان دهندة آن است كه ژرف     

اسطوره است تا يك شخص خاص تاريخي، چون مـاجراي تـاريخي در فرهنـگ مـا از           
اي اسـت؛     گذرگاههاي روايات شفاهي گذشته است كه داراي چـارچوب نقـل اسـطوره            

اي تـاريخ حكومـت       يانيـان را بازتـاب افـسانه      چنانكه محسن ابوالقاسمي پيشداديان و ك     
آنچه ) 3 ، ص 1375ابوالقاسمي،. (آريائيان مهاجر در سرزمين هرات و مرو شمرده است        

هم در كتب تاريخي نقل شده، بايد با روش تاريخ نگـاري قـديم بـه آن نگريـست كـه                     
. اسـت بيشتر حاوي مناسك و آداب و رسوم و گفتار مبتني بر انديشه و اسطورة مردمان                

نبايد تصور كرد چنين مواردي واقعيت عيني دارد، اگر مورخي چون هرودوت در يـك               
نويسد مسلم است مبتني بر مشاهدة        سفر يا يك مرحلة انجام كار، تاريخ چندين ساله مي         

هايي اسـت كـه از قبـل وجـود            بلكه حاوي تمام انديشه   ) 68  :1370پيرنيا،(عيني نيست   
 اشـخاص   شده و فقـط  بندي مي ي اهداف معين، دائم قالبداشته و در قالبي خاص و برا     

مشهور است كه آستياگ دخترش را به مردي پارسي داده است تـا             . شده است   آن نو مي  
 حكومتش را به خطر خواهد انداخت،       - مطابق تعبير خوابي   -از شرّ فرزندش كه بعدها      

قـل شـده اسـت،      به نقل مورخان يوناني نظير هـرودوت در كتـب تـاريخ ن            . رهايي يابد 
اگر اين روايت در شاهنامه به صورت ديگـر، يعنـي مـاجراي             ) 234-233همان، صص (

رسـد چنـين تعبيـري حتـي در دورة            افراسياب و سياوش هم نقل شده باشد، به نظر مي         
 نوعي توجيه بعد از حادثه است و البته برآمـده           - اگر اتفاق افتاده باشد    –اش  اتفاق واقعي 
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ا بايد خواب آستياگ تعبير شود؟ آيا واقعـاً محققـان تـاريخ، بـه               چر. از يك كليشة آييني   
نگرند؟ آيا اين خواب چنـان دقيـق بـوده كـه              چنين چيزي به چشم واقعيت تاريخي مي      
هايي است كه نقل افتاده اسـت؟         اند يا انديشه    مورخاني چون هرودوت آن را تكرار كرده      

 تكرار شده و خواب زنـي را        اينكه در روايت موسي خورني نيز ماجراي خواب آستياگ        
آيـد و     شود و سومي به سوي او مي        بيند كه در كوه، سه يل بالغ و كامل از او زاده مي              مي

با قالـب اسـطورة پاگـشايي و نقـش          ) 101-100 ، صص 1380رجبي،(كند    او را نابود مي   
وني آيين و فنـ     آشناسازي يا پاگشايي،  . سوم نفر بيشتر تطابق دارد تا بيان واقعيت تاريخي        

در ) 10 ، ص 1368اليـاده، . (براي تغيير و تكامل شرايط اجتمـاعي و مـذهبي فـرد اسـت             
هاي مختلف، پاگشايي چند چيز مشترك هست كه در داسـتان تولـد كـوروش نيـز                   آيين

مادرانـه و جهـان     يكي دور شدن از خانواده و قطـع ارتبـاط از جهـان                تكرار شده است،  
رح يك آزمون همراه است؛ كه فرد بايـد از          اين عمل با ط   ) 35همان، ص . (كودكي است 

موفقيـت در   . آن سربلند بيرون آيد تا سزاوار پاداشـي چـون ازدواج يـا پادشـاهي شـود                
كودكي و غفلت    ناداني، آزمون با مرگ آييني همراه است بدين صورت كه فرد از مرحلة

نده شود و تغييـري     ميرد تا دوباره ز     اي مي   كند، از مرحله    به توانايي و راز آموزي گذر مي      
وجود سه فرزند و نقش نفر سوم قابل مقايسه         ) 15همان، ص . (اساسي در او ايجاد شود    

با داستان فريدون و سه فرزندش و اهميت مرگ ايـرج در تـداوم نبـرد ايـران و تـوران                     
  . است
اگر تلقي تاريخي از اسطوره مقرون به صحت باشد، بايد ديدگاههاي محققان تاريخ          

هـا بـسيار اسـت و دو ديـدگاه            سطورة واحد، برابر باشد اما بر عكس، اخـتالف        نگر به ا  
درست است كه اسطوره مثل رؤيـا       . مشترك از يك اسطورة واحد به دست نيامده است        

دهـد امـا بازسـازي        به بياني نمادين از حقايقي كه در زمان و مكان اتفاق افتاده خبر مـي              
 چنين چيزي ممكن بود ضرورتي نداشت كه       تاريخي آن لغزان است به اين معني كه اگر        

اسطوره نمادين است و بايد نماد پردازي شود اما معني كلّي           . اسطوره، زبان نمادين بيابد   
ها    معادل تاريخي كه در روايت      و اهداف بيان آن بايد بررسي شود نه معادل تاريخي آن،          
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 رستگار فسايي   .هست ممكن است خودش نيز بر اساس قالبي نمادين ساخته شده باشد           
آرش، كيخـسرو، بهمـن،    هاي مشتركي كه دربارة جمـشيد، فريـدون، زال، كـي      به داستان 
اردشير بابكان، ذوالقرنين و سليمان هست اشاره كرده، معتقد است كـه اصـل     اسفنديار،

هاي آنهـا ذكـر    نامة كوروش هخامنشي است كه در داستان   ها، زندگي   مشترك اين داستان  
در حالي كه اگـر مـالك ايـن داوري          ) 68-67، صص   1381ر فسايي، رستگا. (شده است 

ها باشـد، كـوروش را نيـز بايـد در شـمار يكـي از همـان                    وجود اصول مشترك داستان   
نكتة مهم ديگر آن است كه مورخان دورة اسالمي نيـز           . ها به شمار آورد     صاحبان داستان 

ا را ناديده بگيرند كـساني چـون        اند آنه   اند و نتوانسته    هاي اساطيري توجه كرده     به داستان 
تر از آنچه قبـل از        اند اما كمي آن را تاريخي       هاي اساطيري پرداخته    طبري به نقل قسمت   

اي از    پرسـش مقـدر آن اسـت كـه اگـر بخـش عمـده              . اند  شده، جلوه داده    آن تصور مي  
به عبارت ديگـر مـا هـر تعريفـي از           ! شاهنامه اسطوره است نبايد اين همه طوالني باشد       

سطوره داشته باشيم و از ديدگاه هر مكتبي به اسطوره بنگريم، وجود اين بخش طوالني               ا
اينكه . تواند عادي باشد از كتابي كه براي تدوين كنندگانش حكم تاريخ واقعي دارد، نمي   

اي وجـود داشـته باشـد طبيعـي اسـت و بـا                در يك داستان، عنصر يـا عناصـر اسـطوره         
قابل توجيه اسـت يـا اگـر در         ) 27، ص   1362الياده،(ماندگاري و حيات جاويد اسطوره      

اي راه يابد، طبيعي اسـت        نقل يك روايت تاريخي به صورتي ناخودآگاه، عناصر اسطوره        
و ممكن است در روايات متعدد، اين مسأله اتفاق بيفتد امـا در يـك كتـاب يـا منظومـة                     

اي    بخـش اسـطوره    انـد   اي طوالني باشد؟ برخي گمان كرده       واحد، چرا بايد نقل اسطوره    
هاست و بـاقي بـه حماسـه مربـوط            همان چيزي است كه دربارة پيدايش       شاهنامه صرفاً     

است و تقسيم شاهنامه به سه دورة اسطوره و حماسه و تاريخ بر همين بنيـاد اسـت، در                   
حالي كه حماسه، خط فاصل اسطوره و تاريخ نيست، حماسه يك شكل بيـان و تجلـي                  

.  البته بديهي است كه تاريخ پر كشمكش، تجلّي حماسي بيابـد      اسطوره يا تاريخ است، و    
هايي چون شاهنامه در حكم كتاب تـاريخ و تـاريخ هويـت ملـي نقـل                   از آنجا كه كتاب   

ها فرا تاريخ اسـت، از تـاريخ نانوشـته يـاد              شده است، بخش آغازين اين گونه كتاب        مي
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  215   ساختار فني شاهنامه

اگـر همـان    . تب مقدس اسـت   كند يا اگر مكتوبي پيش از آن در ميان باشد در زمرة ك              مي
ها با آن همراه است و تفصيل بيشتري          جايي  مطالب را هم دوباره تكرار كنند برخي جابه       

هاي مقدس در آنها هست، پس از نقل چنان مطـالبي، بـه نقـل و شـرح                    نسبت به كتاب  
. طبري در نقل اخبار پيش از اسالم همـين روش را دارد           . اند  تر روي آورده    حوادث عيني 

. .. كند تا هابيل و قابيل، آنگاه به نـوح و ابـراهيم و              ايش آدم و هبوط او شروع مي      از پيد 
هـاي ديگـر مثـل ايرانيـان را توضـيح             سپس تـاريخ امـت    . پردازد  مي) ص(تا پيامبر اكرم  

سؤالي كه دربارة بخش نخست شـاهنامه مطـرح شـد دربـارة تـاريخ الرسـل و                  . دهد  مي
بخش اول كار او بـا روش       : نيز دو بخش است   الملوك طبري نيز هست، كتاب تاريخ او        

) 346-345، صـص    1369ونـد،   آيينـه . (موضوعات است و بخش دوم در حوليات است       
يعني بخش اول كار او با روش موضوعي نوشته شـده اسـت امـا بعـد از بعثـت پيـامبر                      

  سال بعد از سـال،      تسلسل حوادث را رعايت كرده و آن را بر حسب وقوع،            «) ص(اكرم
امـا در مـورد     ) 346، ص همـان (»  هجري تأليف كرده است    302 هجرت نبوي تا     از آغاز 

ايران قبل از اسالم، تسلسل حوادث نقشي ندارد چه در طبري چه در فردوسي، حوادث               
ها تفاوت چنداني با هم ندارند؛ هدف غايي همه، تبيين يك شكل خـاص و     يا شخصيت 

كند تـا شـكل       ن را تبيين مي   پذيرفتني از حكومت است؛ بدين صورت، شكل گيري تمد        
 ظاهر شود، كيخسرو پايان شـكل اسـطوره هـم     - يعني كيخسرو    -مطلوب و آرماني آن     

كيخسرو در اين شكل    . گردد  شود و به او ختم مي       شكلي كه از كيومرث آغاز مي     . هست
هـم غايـت    «چون شـهريور    . جلوة كامل امشاسپند شهريور يعني شهرياري آرماني است       

 الگويي براي رسيدن به اين غايت، به ميانجي كوشش در راه تحقـق      آفرينش است و هم   
  ) 271، ص 1377 فر، ثاقب(» .گيتوي آن

  
  ملحقات شاهنامه

هاي شاهنامه اعم از خطي و چاپي، موارد بسياري هست كـه داسـتاني در                 در نسخه   
مصححان، عمـدتاً مـواردي را كـه طـرح تكـراري            . اي هست و در ديگري نيست       نسخه
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    16، شماره )1387 (نهمسال ، نامه كاوش   216

اما غير از   . كنند  ها نقشي نداشته باشد، الحاقي تصور مي        اشد يا در تسلسل داستان    داشته ب 
هاي تكـراري اصـالت دارد؟ يـا تسلـسل            قدمت نسخه، روشن نيست كدام يك از طرح       

ريزي شده است؟ يا اگر داستاني الحـاقي اسـت،            ها بر چه بنيادي طرح      حوادث و داستان  
هنامه الحاق شود؟ توجه ساختاري بـه ايـن         چه چيزي باعث شده يك داستان به متن شا        

تواند راهگشا باشد همچنان كه اگر از ديدگاه ساختاري به مواردي بنگريم كـه                موارد مي 
شود كه اين موارد هـيچ ارتبـاطي بـا     در مدح و ستايش محمود غزنوي است، روشن مي       

از . كرده است گويي دستي بعدها آن را وارد متن        . متن شاهنامه ندارد و كامالً زايد است      
گويند وقتي فردوسي خواست شـاهنامه        ها مي   همين كه معتقدان اصالت اين ستايش نامه      

را به محمود غزنوي تقديم كند در تحرير دوم شاهنامه، اين ابيات را سرود و در ديباچه                 
اين گونه اظهـار    )126-116، صص   1376رياحي،. (هاي مختلف كتاب گنجاند     و قسمت 

هـاي    هـا بـا سـاير بخـش         و درستي آن، بيانگر ناسـازگاري سـتايش       نظرها، فارغ از خطا     
انـد    مصححان شاهنامه از آنكه نسبت به متن، ديـدگاه سـاختاري نداشـته            . شاهنامه است 

-135، صـص    1380دوسـتخواه، . (انـد   متعرض علّت الحاق اين موارد به شاهنامه نـشده        
 عدم اصالت ابياتي كه بررسي ساختار داستان نوذر براي درك و دريافت اصالت يا         ) 129

خـالقي  . پس از داستان نوذر در مورد پادشاهي زو و گرشاسب آمده است راهگـشاست             
-156، صـص    1372خالقي مطلـق،  . (مطلق، پادشاهي گرشاسب را الحاقي شمرده است      

شـاهان دورة   . گنجـد   در حالي كه خود زو نيز در ساختار اين بخش شاهنامه نمـي            ) 157
اي   هر يك متعلق بـه ناحيـه يـا دوره         (ي نخستين انسان هستند     ها  اي، پيش نمونه    اسطوره
در ايـن ميـان زو      ) 26، ص   1383مـالمير، . (از اين روي ويژگـي خاصـي دارنـد        ) خاص

طهماسب با باقي متفاوت است مردي پير كه به سبب مرگ نوذر، موقتاً بر تخت نشسته                
گر مرد، بزرگـان      زهزو طهماسب يك نمونه در دورة تاريخي دارد؛ وقتي يزدگرد ب          . است

براي تعيين جانشين شاه گرد آمدند، بهرام گور، پسر يزدگرد، را بـه شـاهي نپـسنديدند،                 
بلكه پيري خردمند به نام خسرو را به شاهي برگزيدند ليكن هنگـامي كـه بهـرام آمـد و       

) 302  ص ،1374فردوسـي، . (تاج را از ميان دو شير برداشت، خسرو تخت را رها كـرد            
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  217   ساختار فني شاهنامه

شـاه مانـدن، متعلـق بـه دورة تـاريخي       ين انتخابي موقتي، براي زمان بـي  در حقيقت، چن  
اي جاي گرفته است،      اين داستان زو نيز به تناسب بخش تاريخي در دورة اسطوره          . است

منتها، نقش زور و پهلوان نه از سوي خودش، بلكه از سـوي زال، تعيـين كننـده گـشته                    
ة تـداوم دورة نـوذر اسـت كـه          شكل سياسي كه در دورة زو هست، نـشان دهنـد          . است

در شكل سـاختار    ) 44، ص 2ج ،1374فردوسي،(خشكسالي هست و بي باراني و قحط        
سياسي چنين مواردي مختص دورة پادشاهي بد است، در حالي كه از زو بـه بـدي يـاد                   

رسـد    بنا بر اين بـه نظـر مـي        ) 45همان، ص (شود    نشده تا آنكه زال موجب بارندگي مي      
نـشانند و آبـادي روي        نوذر است تا آنكه كيقبـاد را بـه تخـت مـي            همچنان تداوم دورة    

اگر داستان زو پسر طهماسب را جزو پيكرة اصلي شـاهنامه بپنـداريم، وجـود               . نمايد  مي
  :ابياتي چون

  ز تخــــم فريــــدون بجــــستند چنــــد
  

  
ـــد   ـــت بلنــ ــاي تخـ ــاه زيبـ ــي شـ  يكـ

  

  نديدنــــد جــــز پــــور طهماســــب زو
  

  
كـــه تـــاج فريـــدون بـــدو گـــشت نـــو 

  

  )29 ، ص1، ج1368،مانه(
 ناسـازگار    ماجراي فرستادن زال رستم را به دنبال كيقباد در البرز كوه، بـدون تمهيـد              

نـشان عـدم   » هيچ كـس پيـدا نـشد جـز پـور طهماسـب زو      «است و چنين توجيهي كه     
دهد زو از اصل به صورت موقت انتخاب شده است، امـا              سزاواري زو است و نشان مي     

ختص دورة تـاريخي اسـت و بـا دورة اسـطوره سـازگار نيـست؛       ها، م   اين نوع ناگزيري  
سازي يا توجيه يا مواردي از اين قبيل است، تفريق اينهـا بـه نـوع                  اسطوره در پي آرمان   

هـا    نگاه ما به اسطوره وابسته است اما هر چه باشد اسطوره در بند ايـن گونـه نـاگزيري                  
كند نـه آنكـه نـسبت بـه      يجاد مي جانشين پادشاه قبلي وضع بهتري را ا      . شود  گرفتار نمي 

قبلي نيز فروتر باشد؛ چنانكه در مورد زو هست و از اول از حوزه و عمل پادشاهي دور                  
چنـين مـوردي بـا سـاختار     . شـود  است، بعد به توصيه و كاربست روش زال كارآمد مي     
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اي   البته ساختار داسـتان زو بـر اسـاس نـوعي بيـنش اسـطوره              . اسطوره هماهنگ نيست  
شود قحط  ه چنانكه نوعي تقسيم مرز هست كه موجب بهبود وضع جامعه مي         ساخته شد 

، 2، ج 1374فردوسـي، (رود    و خشكسالي بعد از ترك جنگ و تقسيم جهان از ميـان مـي             
سـاختار شـاهنامه نـشان      . اما نسبت به ساختار شاهنامه سـازگار نيـست        ) 45-44صص  

ن، تالش گشته يكپارچه شود     دهد بازماندة نواحي مختلف ايران است اما هنگام تدوي          مي
در مـواردي كـه ايـن يكپارچـه سـازي دشـوار               به صورت رابطه و ميراث پدر و پـسر،          

بـه وجـود    ... اي و سر سلسله مثل زو، داراب، كيقباد، كيخـسرو و            نموده شاهان حلقه    مي
اند، اما ساختار جايگزيني آنان به صورت پاگشايي است، يا به             اند يا جايگزين گشته     آمده
آفـرينش نمونـة      جايي اسـطورة    بير ديگر بر بنياد آيين پاگشايي كه شكلي ديگر از جابه          تع

حتـي  . اند پرداخته نخستين انسان است و براي همگان مأنوس بوده، به اين جايگزيني مي        
مورخي چون ابن اثير، با مفهومي كه در روزگـار او از تـاريخ در اذهـان وجـود داشـته،                  

هر، بر پسر خود طهماسـب، خـشمگين شـده و او را تبعيـد               منوچ«: نويسد  دربارة زو مي  
كرده بود و او در سرزمين توران و نزد اميري به نام وامـن مـسكن گزيـده بـا دختـرش                      

منجمان به پدر دختر گفته بودند      . ازدواج كرد و از او پسري زائيده شد كه زو نام گرفت           
ادشـاه ايـن دختـر را    پ. كه پسري از دخترت زاييده خواهد شد كه تو را خواهـد كـشت          

زنداني كرد و چون با طهماسب ازدواج نمود و پسري زاييـد موضـوع را از شـاه پنهـان                  
. چندي بعد منوچهر از طهماسب خشنود گشت و او را به ايران دعوت كرد. نگاه داشتند

طهماسب در فكر همراه بردن زن و فرزند خود بود و آنـان را از زنـدان ربـود و همـراه           
هـا كـشت و    اند زو، جـد خـود، وامـن را در يكـي از جنـگ                 طور كه گفته   بعد آن . آورد

آنچه ابن اثير دربارة    ) 26، ص   1386ابن اثير، (» .افراسياب توراني را از ايران خارج نمود      
راندن و دور شدن،    . زو گفته است با داستان داراب و ساسان در شاهنامه هماهنگ است           

، شباهت بسياري با قصة داراب و فيلقوس و ازدواج و بازگشتن خصوصاً در ماجراي زو
هاست، حتـي وقتـي       ها يا سرسلسله    اسكندر دارد؛ مراد اينكه همة اين موارد توجيه حلقه        

خواهند اسكندر گجسته را در ساختار شاهنامه به عنوان شاه جـاي دهنـد، از همـين                   مي
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  219   ساختار فني شاهنامه

يين، آشـنا و    چيزي كه براي همگان همچون يك آ      . اند  ماجراي حلقه سازي استفاده كرده    
ساختار تولد اسكندر، شكلي از تولد نمونة نخـستين انـسان يعنـي             . پذيرفتني بوده است  

در عين حال مبتنـي بـر       )508 ، ص 1383سن،  كريستن(تولد شگفت و خارق العاده است       
دارنـد، در اينجـا حـاملگي مـادرش را            داشتن فرزند را پنهان مي    : ساختار پاگشايي است  

ــته ــان داش ــد پنه ــي،فرد. (ان ــاي،  ) 379، ص 6، ج 1374وس ــز هم ــتان داراب ني در داس
نامـه، گفتـه شـده هنگـام          در داراب ) 356-355همان، صـص    . (كاري ديگري كرد    پنهان

زاييدن دختر كه رسيد، او را با جواهرات و طعام و نامه، همراه دايه فرسـتاد تـا در كـوه                  
پـس  .  فرزندش به دنيا بيايد    التون برابر صومعة ارسطاطاليس خيمه بزنند و آنجا بمانند تا         

از چند روز كه فرزندش را شير داد، نامه و زر و مال در آن خيمه بگذارند و بيايند، آنان                    
، 1356طرسوسـي، (نهنـد   كنند و فرزند را به امانـت نـزد ارسـطاطاليس مـي       نيز همان مي  

، همـان (كرد    داد و شيري نگهباني مي      اين بچه را در آنجا بزي شير مي       ) 390-391صص  
تا آنكه پير زني كه صاحب اين بز بود اسكندر را برگرفت و به خانـه                ) 392-391صص  

همـان،  . (وصـف ايـن بچـه، زيبـايي فـوق العـاده اسـت             ) 393همان، ص .(برد و پرورد  
آموزد، چنـان كـه خـواب شـاهان را            اسكندر از ارسطاطاليس تعبير خواب مي     ) 394ص

ه فيلقوس ديـده اسـت متناسـب بـا          خوابي هم ك  ) 410-409همان، صص . (كند  تعبير مي 
ام كه مرا برداشتند و بر        گفت من خوابي ديده   «: آفرينش است   ساختار پاگشايي و اسطورة   

آسمان بردند و از آنجا رها كردند، در دريا افتادم، ماهيي عظيم دهان باز كـرد و مـرا در                    
  ه،برخاستم و بر تخت خـود كـسي ديـدم نشـست           . دهان گرفت و بر خشكي برد و بنهاد       

يي از زير وي پيدا شد، من بدان بيضه درنگرسـتم     بيضه  چون مرا ديد برخاست و برفت،       
رفت  يي بيرون آمد و مي و بگرفتم و باز از دست بينداختم و بشكست و از ميان وي بچه    

جدا سازي از مـادران،     ) 395-394، صص   1356همان،(» .خواندم تا بيايد    و من او را مي    
گشايي، يك اصل است كه البته بيشتر بـه طـور نمايـشي انجـام               هاي تشرف و پا     در آيين 

هاي استرليا يـك آيـين سـرّي          در آيين تشرف در قبيله    ) 212، ص   1385الياده،. (شود  مي
هست به نام نشان دادن پدر بزرگ كه، در اين آيين، به مبتديان عقايد و باورهاي نياكـان                 
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اسكندر و فيلقوس نيز با آن قابـل        ماجراي  ) 213-212 صص ،1385الياده،. (آموزند  را مي 
مـاجراي او را بـا        دربارة سر حلقـه بـودن كـساني چـون داراب،            . مقايسه و تطبيق است   

فريدون و كيخسرو بسنجيم كه هنگام تالش براي رسيدن به سلطنت به صورتي دشـوار               
كننـد شميـسا ايـن عبـور از آب را              از آب عبور مي    -كه نشان لياقت و سزاواري است     –

رسـد   ليكن به نظر مي  ) 289-287، صص   1361شميسا،(ولد دوباره خوانده است     نوعي ت 
هاي نخـستين انـسان بـه شـاه،           عبور از آب براي اين افراد تعبيري ديگر از تبديل نمونه          

در مـواردي كـه ايـن الگـو در خـصوص            . خصوصاً شاهان آغازين و سر سلسله اسـت       
اند، از آنكه بـا سـاختار         طي نداشته كساني نقل شده كه با سرسلسله گشتن پادشاهي ارتبا        

  بخش اساطيري سازگار نبوده، الحاقي تصور شـده اسـت، لـيكن چنـين تـصوري ويـژة            
شاهان نيست، بلكه براي پهلوانان و قهرمانان نيز اين انديشه در ميان مردم رواج داشـته،                

مي ها در مورد اين اشخاص، وجود پشتوانة انديشگي مرد          علّت به وجود آمدن اين طرح     
نسبت به پهلوانان بوده است، هر چند با توجه به يكپارچه سازي تدوين نهايي شاهنامه،               

اي نگنجيده اسـت؛ مثـل چنـد طـرح كـه در مـورد رسـتم در                 در ساختار بخش اسطوره   
خالقي مطلق، داستان كشتن رستم، پيل سپيد را الحاقي دانسته  : هاي مختلف هست    نسخه
و در مـتن مـنقح خـود از شـاهنامه ايـن           ) 150-146، صـص    1372خالقي مطلق، (است  

اما جويني آن را در مـتن آورده  ) 275، ص 1، ج1368فردوسي،(داستان را نياورده است     
طرح داستان براي بروز قهرمـاني رسـتم اسـت و           ) 266-264، صص   1375،همو. (است
هاي ديگر آن اسـت       ماجراي پهلوان اژدركش يا شكل    . اي از پاگشايي در آن هست       گونه

اي   رستم، گشتاسب، زال و امثال آنها هست، اينها اصـل اسـطوره             ه در داستان فريدون،     ك
ساخت و طرح و الگـو يكـي هـستند در برخـي مـوارد كـه                   دارند همة آنها از نظر ژرف     

شباهت آنها زياد بوده است و تشابه طرح آنها آشكار بوده، گـويي زيـادي فـرض شـده                   
ز كوه براي آوردن كيقباد است كه طول و تفصيل يا طرح ديگر، رفتن رستم به البر     . است

ها دارد؛ خالقي آن را الحاقي دانسته و در زير نويس آورده است               خاصي در برخي نسخه   
  ) 341-339، صص1، ج1368،همو(
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  گيري تيجهن
ها و اجزاي متعدد است؛ ليكن بررسـي سـاختاري ايـن اجـزا                شاهنامه داراي بخش    

م پيونـد دارنـد؛ اگـر چـه در نگـاه ظـاهر، تنـاقض و                 دهد كه جزءهاي آن با ه       نشان مي 
شـود    خورد اما با تأمل در ساختار كلي شاهنامه روشن مي           تضادي ميان اجزا به چشم مي     

جـايي    اي دارد و حاصـل نـوعي جابـه          كه اين تناقض و تضادها، بنيـاد آيينـي و انديـشه           
 ميـاني   شاهنامه داراي دو بخـش اسـاطيري و تـاريخي اسـت، بخـش             . اي است   اسطوره

بخـش اسـاطيري،    . اي نيست كه آن دو را از هم مجزا سازد           اسطوره و تاريخ هم به گونه     
هـاي مختلـف      هـاي مختلـف آن بـه صـورت پيـدايش شـكل              پيدايش را در شكل     نحوة  

دهد تا به شـكل نهـايي و آرمـاني آن يعنـي               حكومت و كاركردهاي شهرياري جلوه مي     
. شـود   نـشين بـراي كيخـسرو آغـاز مـي         رسد، بخش تـاريخي بـا تعيـين جا          كيخسرو مي 

تبديل اسطوره  . رسند  شوند تا به تاريخ مي      جانشينان كيخسرو، پيوسته از اسطوره دور مي      
به تاريخ، به صورت دور شدن از آرمان، و افتـادن در دامـان واقعيـت اسـت؛ هرچـه از                     

هـاي   جـايگزين . شـود   ها زيادتر مـي     گيريم مشكالت و ناخواسته     دنياي آرماني فاصله مي   
ايـن سـير    . اي كه از او دارند هر يك از ديگـري بـدتر اسـت               كيخسرو، به نسبت فاصله   

نزولي از آرمان به واقعيت، گواهي است كه تدوين كنندگان شاهنامه، ضمن حسرت بـر               
. انـد   هاي خود، نسبت به حاكمان با ديدگاهي انتقـادي نگريـسته            گذشته و آفرينش آرمان   

اند، بلكه راه اصالح و بهبود قـدرت را نيـز بـا بيـان                 داختهالبته به نفي و انكار صرف نپر      
  .اند ها نشان داده آرمان
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