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چكيده:
در اين مقاله ضمن َعرضة فشردة داستان بر اساس دو روايت، از چند زاويه 

به تحليل آن پرداخته شده است. در اين تحليل مقدمات بروز تراژدي مرگ رستم 

و داليل آن، نقاط قوت و ضعف كار فردوسي، تقدير انديشي فردوسي و... مورد 

بررسي قرار گرفته است. در بخش مقايسة روايت ثعالبي با روايت فردوسي پس 

از اشاره به خاستگاه داستانهاي ملي و حماسي و شاهنامه هاي منثور، مآخذ اصلي 

روايات ثعالبي و فردوسي يعني شاهنامة ابومنصوري و بعضي داستانهاي حماسي 

چگونگي  تطبيقي،  مقايسة  يك  طي  درنهايت  و  شده  گذاشته  بحث  به  مكتوب 

بهره گيري ثعالبي و فردوسي از اين مآخذ نشان داده شده است.

كليد واژه ها: رستم، شغاد، ثعالبي، فردوسي، داستان، روايت، ادب تطبيقى.

مقدمه: 
به داليل چندي  به داليل چندي ن هاي مختلف شاهنامه، داستان رستم و شغاد  به داليل چندي ن هاي مختلف شاهنامه، داستان رستم و شغاد  ي مختلف شاهنامه، داستان رستم و شغاد  ميان داستا از 
پهلوان،  جهان  مرگ  تراژدي  داستان  همين  در  كه  چرا  دارد؛  توجهي  شايان  اهميت 
فردوسي  و  مى شود  پي ريزي  سيستان  خاندان  زوال  مقدمات  مي خورد؛  رقم  رستم، 
تا حد زيادي از عقالنيت معتزلي فاصله مى گيرد و به تقدير انديشي اشعري نزديك 

بررسي و تحليل داستان «رستم و شغاد» بر اساس 
روايات ثعالبي و فردوسي 

* دكتربسام علي ربابعه
** دكتر شيرزاد طايفي

* مدرس زبان هاى سامى و شرقى دانشگاه يرموك اردن  
** مدرس زبان و ادبيات فارسى 
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مى شود و چه بسا داليل عمدة ضعف كار فردوسي هم همين مسئله است؛ چراكه با 
تقدير انديشي وي گره هاي اصلي داستان سست جلوه مى نمايد؛ وگرنه آزادي عمل 
او در نقل و روايت داستان از روي مآخذ اصلي نسبت به ديگران، به مراتب بيشتر 
است. تحقيق و تدقيق بر همين مسائل ما را بر آن داشت تا ضمن برگزيدن دو روايت 
ثعالبي و فردوسي، در چهار بخش  ابومنصور  يعني روايات  اين داستان،  از  مختلف 
جداگانه از زواياي مختلف به بررسي و تحليل آن بپردازيم. بخشهاي چهارگانه اي كه 
ساختار بحث ما را تشكيل داده اند، عبارتند از: 1- داستان به روايت ثعالبي 2- داستان 
به روايت فردوسي 3- تحليل داستان 4- مقايسة روايت ثعالبي با روايت فردوسي با 

اشاره به مآخذ آنها.
1- داستان به روايت ثعالبي

در واپسين سالهاي عمر زال، خداوند به او پسري داد. وي نام اين پسر را شغاد 
گذاشت. ستاره شناسان با ديدن نوزاد به زال گفتند: اين كودك بد اختر است و تخمة 
تو را تباه خواهد ساخت. زال براي آنكه به بهترين شيوه، دفع خطر كند، شغاد را به 
نزد شاه كابل فرستاد و دخترشاه كابل را نيز به همسري او درآورد. شغاد، روزگاري 
چون يار و ياور با مهتر كابل در آن سامان سر كرد. رستم ـ برادر شغاد ـ طبق رسم 
هر ساله از كابليان ماليات مي گرفت. شغاد چشم آن داشت كه رستم، ماليات كابل را 
بدو سپارد و از او ماليات نخواهد تا از اين راه، برادر خويش را نزد كابليان رو سفيد 
گرداند؛ اما رستم تن به اين كار نداد. در نتيجه شغاد از دست برادر سخت دژم شد 
وزترين دشمن رستم گرديد و با خويش انديشة ه توزترين دشمن رستم گرديد و با خويش انديشة ه توزترين دشمن رستم گرديد و با خويش انديشة  ه تو كينه به دل گرفت تا آنجا كه كينه تو كينه به دل گرفت تا آنجا كه كين
كشتن برادر كرد. به همين سبب با پدرزنش، شاه كابل، دسيسه چيدند تا رستم را به 
بهانه اي به سوي كابل بكشانند و در كشتنش بكوشند. از اين رو، شغاد رهسپار سيستان 
شد و به درگاه پدر و برادرش رستم آمد. آنگاه نزد آنان شروع به گله و شكايت از 
پدرزنش كرد و گفت: چگونه شاه كابل به او و برادرش رستم توهين كرده است تا 
از اين رهگذر رستم را به تاختن سوي كابل و انتقام گرفتن، برانگيزاند. رستم گفت: 
من براي نخچير عازم كابل مى شوم و پدرزن تو را هم شايستة آن نمى دانم كه برايش 
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سپاه بيارايم؛ بلكه به حكم روزگار براي گوشمالي و يا درگذشتن از او، بدان سامان 
روانه مى شوم. چون رستم تصميم قاطع براي حركت به جانب كابل با اندك شماري 
از مردان شايسته و برگزيده اش گرفت، شغاد، پيشاپيش، نزد مهتر كابل آمد و او را از 
آمدن رستم باخبر ساخت. آن دو با هم دربارة موضوع، رايزني كردند و انديشه شان 
بر اين استوار گشت كه در دشت نخچيرگاه، بر سر راه رستم چاه هاي فراوان بركنند 
ي تيز قراردهند و آنگاه با كوركردن سرچاه ها، ين هاي تيز قراردهند و آنگاه با كوركردن سرچاه ها، ين هاي تيز قراردهند و آنگاه با كوركردن سرچاه ها،  ين ها، تيغ ها، شمشيرها و زوبين ها، تيغ ها، شمشيرها و زوب ، تيغ ها، شمشيرها و زوبن ها، تيغ ها، شمشيرها و زوبن ها و در آ
آن هازمينه اي بچينند تا رستم و ياران و ستورانشان، در آن هازمينه اي بچينند تا رستم و ياران و ستورانشان، در آن ها فرو افتاده، هالك شوند. پس 
از اين كارها، چون رستم و زواره با گروهي از ياران نامدار به كابل رسيدند، شاه كابل 
خ بر خاك سيه، از رستم به و رخ بر خاك سيه، از رستم به و رخ بر خاك سيه، از رستم به  با نهادن د سرلخت و پابرهنه به پيشواز آنان آمد و 
خاطر سركشي در هنگام بيهشي، پوزش خواست. رستم گناه او را بخشيد و فرمان داد 
كه سوار بر اسب شود. شاه كابل بر اسب نشست و همراه رستم به سوي نخچيرگاه، 
حركت كردند. چون بدانجا رسيدند، شاه كابل خطاب به رستم گفت: اينجا شكارگاهي 
است بس زيبا و دل آراي. نظرتان دربارة نخچير كردن و طعام خوردن در آن چيست؟ 
رستم گفت: چنين جايي بسيار پسند من است. آنگاه عنان رخش بدان سو گردانيد و 
گام به دشت نخچيرگاه نهاد. چون به نزديك چاه هاي سرپوشيده رسيد، رخْش بوي 
دامى  اهريمني را دريافت و با گرد كردن تن خود بسان گوي، ترسان گشت و به عقب 
جست؛ اما رستم تازيانه اي برآورد و حيوان زبان بسته را به زور تازيانه وادار به حركت 
كرد. رخش به پيش تاخت و به همراه سوار پيلتن خود به چاهي بر روي حربه ها و 
تيغ هاي تيز افتادند و چنان زخم كاري خوردند كه تاب برخاستن و بيرون شدنشان، 

نماند. زواره و ياران نامدار نيز به چنين دامى گرفتار آمدند.
و  بركشيد  را  خويش  تن  توانش،  و  جان  ماندة  اندك  با  و  مردي  به  رستم 
را  زندگي اش  لحظات  آخرين  و  بدنش چون سيل مى ريخت  از  در حالي كه خون 
مى گذرانيد، نگاهي به بيرون چاه افكند. شغاد را ديد كه آنجا ايستاده و در پي خبردار 
شدن از حال اوست. رستم خطاب به او گفت: خود و مرا به كام نابودي فرستادي. 
شغاد پاسخ داد تا كي مى خواهي خون مردمان را بريزي؟ آيا گاهِ آن نرسيده كه زمان تو 
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هم به سرآيد و كشته شوي؟! رستم گفت: راست مى گويي. اكنون كه كار مرا ساختي 
و مرگم نزديك شده، با به زه كردن كمان و نهادن دو يا سه تير در كنارم، مرا از شّر 
درندگان نخچيرگر، در امان بدار تا بتوانم پيش از مرگم از خودم در برابر آنان دفاع 
كنم. شغاد خواستة وي برآورد و از آنجا روي گردانيد. رستم كمان بركشيد و با پرتاب 
يك تير ـ كه از پشت شغاد گذشت و از شكمش بيرون زد ـ او را بر خاك هالكت 
افكند. رستم، خدا را از اينكه امكان كشتن قاتل و ستاندن كين از او را پيش از مردن، 
برايش فراهم ساخته، سپاس گفت؛ آنگاه جان از تنش به در آمد و چون كوهي بزرگ، 
بر زمين افتاد. چون مهتر كابليان بدانجا آمد و دامادش و رستم را كشته يافت، هراس 
سراپاي وجودش را فراگرفت؛ پس دستور داد شغاد را نزد خانواده اش منتقل كنند 
و كسي را آنجا گماشت تا از پيكر رستم پاسباني كند. يكي از همراهان رستم كه از 
ورطه جان سالم به در برده بود، شتابان خبر مرگ رستم، آن كوه بلند و ماه فروزان، را 
به سيستان برد. با شنيدن خبر، عقل از سر زال پريد و قيامتي برپا شد. شيون از سراسر 

نيمروز و به ويژه خانه هاي بستگان رستم، به آسمان برخاست.
 فرامرز بي درنگ با يارانش به قتلگاه پدر و عمويش شتافت و رخش را از چاه 
بيرون كشيد؛ كفن كرد و به خاك سپرد. آنگاه پيكر رستم و زواره را در دو تابوت 
به سيستان منتقل كرد. وقتي فرامرز با جنازة رستم و زواره و يارانشان از كابل بيامد، 
دريايي  بسان رودي خروشان خروشيدن گرفت و زمين چون  آنان  ماتم  آسمان در 
مواج، برآشفت؛ همه جا و همه كس در سيستان سيه پوش شد و هيچ كس را جامه 
بر تن درست نبود. زال در ماتم رستم چنان غمگين و افسرده گشت كه نمى خواست 
هيچ جامه اي جز كفن بر تن خويش بپوشد. او كه سخت از زندگي ملول و بيزار شده 

بود، سخناني بر زبان راند كه دو بيت زير مى تواند دربردارندة معناي آن باشد:
أيُّ خيٍر يَْرُجو بنو الّدهِر فـي الّدهر ِ     و مـــــــا زال قـــاتــًال لبنيـــه
يـهفيـهفيـه1 ةصيبةصيبُة صيبلُمصيبلُم َفــــــا ماَت  ومن  ءِ  ـّا    اَألحب لَِفْقِد  يُْفَجـــْع  ْر  ـَّ يُعمـ من 
أيُّ خيٍر يَْرُجو بنو الّدهِر فـي الّدهر ِ     و مـــــــا زال قـــاتــًال لبنيـــه

ـّا اَألحب لَِفْقِد  يُْفَجـــْع  ْر  ـَّ يُعمـ من 
أيُّ خيٍر يَْرُجو بنو الّدهِر فـي الّدهر ِ     و مـــــــا زال قـــاتــًال لبنيـــه

هنگامى كه رودابه، مادر رستم، از رنج و اندوه از دست دادن فرزند، شكيبايي اش 
را از دست داده بود، به زال گفت: آيا در دنيا، مصيبتي بدتر و دردناك تر از مصيبت 
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ما وجود دارد؟ زال پاسخ داد: بلي، گرسنگي. رودابه سوگند خورد هرگز لب به طعام 
نبرد تا از پاي درآيد. او بر سوگندش پايدار ماند و تالش كنيزان براي راضي كردن 
وي به خوردن اندك خوراكي كه جانش را پاس دارد، ناكام ماند. پس از يك هفته كه 
تن از طعام بداشت، گرسنگي، عقل از سرش ربود. در حين ديوانگي، پاي به مطبخ 
گذاشت و دستش را به سوي ديگي كه بي استفاده در آنجا مانده بود، دراز كرد. رودابه 
در آن ديگ ماري مرده يافت. آن را گرفت و به قصد خورش ساختن، به طرف دهان 
برد. در اين هنگام كنيزان سر رسيدند و مار را از دست رودابه گرفتند و وي را آن 
اندازه كه حالش را نيكو گرداند و عقلش را استوار، غذا دادند. چون چنين شد، رودابه 
گفت: به خدا سوگند، زال آنگه كه گفت: گرسنگي سخت ترين مصيبت است، بجا و 
نيكو سخن گفت. آنگاه فرامرز با سپاهي به قصد خونخواهي پدر، عازم كابل شد. وي 
پس از جنگ با شاه آن سامان كه موجب كشته شدن وي، تاراج اموالش، ويران شدن 
ديارش و اسارت زنانش گرديد، يكي از فرماندهان سپاه خويش را به فرمانروايي كابل 
گمارد و از او خواست كه ماليات را بپردازد. آنگاه خود به سيستان برگشت و دريافت 
كه پادشاه بهمن با او دربارة انتقام اسفنديار موافق نيست؛ لذا براي دفع شّر بهمن به 

آراستن سپاه پرداخت.(ثعالبي 385-379) 
2- داستان به روايت فردوسي

فردوسي از قول پيشينياِن راست گو و درست انديش، داستاني را با زبان ويژة 
خويش روايت مي كند، بنابراين درستي و نادرستي حكايت به عهدة راوي است؛ اّما 
در اين داستان چه اتّفاقي مي افتد؟ رستم پسر بزرگ  زال است از همسر كابلي اش يعني 
رودابه، اّما در شبستان زال كنيزكي نيز وجود دارد كه زال از اوصاحب پسري مي شود 
كه اسمش را شغاد مي گذارند و بنا به پيشگويي منّجمان و اخترشناسان، اقبالش بد 
باد  بر  پهلوانان سيستاني را  به گونه اي كه دودمان جهان  يُمن،  بد  آينده اش  است و 
مي دهد. به هر حال اين كودك كه بنا به توصيفات فردوسي در ظاهر دست كمى از 
جهان پهلوانان سيستاني ندارد؛ به محض اينكه چند صباحي از عمرش مي گذرد، زال 
او را پيش شاه كابل مي فرستد تا در كنار او نشو و نما كند و شاه كابل به محض اينكه 
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آثار و نشانه هاي پهلواني و نژادگي را در وجود شغاد مي بيند، دخترش را به ازدواج او 
در مي آورد تا با پيوندى نژاده بر افتخارات دودمان خويش بيفزايد.  

از طرفي ديگر، تا اين زمان شاه كابل به ايران ساليانه ماليات مي پردازد و به 
محض اينكه شغاد داماد او مي شود، دست از پرداختن ماليات به ايران باز مي دارد؛ 
اّما رستم به زور، ماليات را مي گيرد كه از اينجا اولين نشانه هاي خصومت و كينه در 
وجود شغاد پديدار مي شود و خشم و ناراحتي خود را ابراز مي كند و با فحش و ناسزا 
به رستم، از خودش و افتخارات خويش مي گويد و دست به سركشي مي زند و با 
شاه كابل به رايزني مي پردازد كه به هر نحوي شده، بايد رستم را از ميان برداشت. 
براي اين كار شاه كابل يك مهماني فرمايشي تشكيل مي دهد و در آنجا به شغاد عتاب 
مي كند و ريشه و تبار او را به تمسخر مى گيرد و شغاد به نشانة قهر ظاهري، مجلس را 
ترك مي كند و راهي سيستان مي شود؛ اّما ناگفته پيداست كه در نهان با شاه كابل قرار 
گذاشته اند كه به محض رفتن شغاد به سيستان، شاه كابل توسط عّده اي از لشكريان 
زبردست در دشتي خوش آب و علف، چندين چاه و گودال كنده، درون آنها نيزه و 
شمشيرهاي تيز قرار دهد تا رستم به محض افتادن در آنها، هالك  شود. با اين برنامه 
شغاد به سيستان مي رود و زال و رستم و اطرافيان به استقبالش مي شتابند و شغاد اشك 
تمساح ريزان ماجرا را تعريف مي كند و از رستم مي خواهد در اولين فرصت با سپاهيان 
خويش از شاه كابل انتقام بگيرد؛ اّما خود او با دغلبازي مانع اين كار مي شود و ضمن 
اعتراف به پهلواني و جنگاوري و شيرگيري رستم، از عمليات جنگي او را باز مي دارد 
و از او مي خواهد كه فقط به كابل برود؛ چرا كه شاه كابل به محض ديدن او تمام 

اسباب عذرخواهي را فراهم خواهد ساخت. 
رستم نيز همراه زواره ، برادرش ، و چند تن از اطرافيانش راهي كابل مي شود 
و شاه به محض اّطالع از رسيدن رستم به كابل، به استقبالش مي شتابد و كاله هندي 
ش را به دست مي گيرد و شمشير و ابزار جنگي را كنار ش هايش را به دست مي گيرد و شمشير و ابزار جنگي را كنار ش هايش را به دست مي گيرد و شمشير و ابزار جنگي را كنار  ش هاياز سر برمي دارد و كفش هاياز سر برمي دارد و كف
با تمام وجود عذرخواهي مي كند كه رستم نيز مي پذيرد و در ميهماني  مي گذارد و 
ترتيب يافته، شركت مي كند و پس از مدت زماني شاه كابل پيشنهاد مي كند كه رستم 
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اگر افتخار بدهد، دشت هاي سبز و خوش آب و هوايي هست كه مي توان در آن ها 
به گردش و عيش و نوش پرداخت. جهان پهلوان پيشنهاد شاه را مي پذيرد و راهي 
دشت پر از چاه هاي كنده شده و محل رنگ و نيرنگ مي شود و اگرچه رخش تيزتك، 
بوِي خاِك تازه كنده شده را استشمام مي كند و از حركت باز مي ماند و جلو نمي رود؛ 
اّما اصرار رستم حتي رخش را نيز وادار به حركت مي كند و به ناگاه در درون يكي از 
اين چاه هاي مرگ گرفتار مي شود. همين كه از چاه سربلند مي كند، برادرش، شغاد  ، 
را در نزديكي خويش مي بيند و البته مي داند كه كار، كار اوست. غم سنگيني او را فرا 
مي گيرد؛ اّما از شغاد مي  خواهد كه تير و كمانش را به او بدهد تا در شب تيره،  شير 
و حيوانات درنده او را نخورند و از خودش دفاع كند و شغاد اين كار را مي كند. وقتي 
رستم كمان را در دست مي گيرد، تير را در كمان مي گذارد. ترس شغاد را فرا مي گيرد 
و پشت درخت كهنسالي كه درونش پوك و توخالي است و فقط شاخ و برگي دارد، 
پنهان مي شود؛ اّما رستم تيري پرتاب مي كند كه شغاد و درخت را به هم مي دوزد و 

خودش نيز مي ميرد.
خبر مرگ ابرمرد شاهنامه به سيستان مي رسد و خاندان رستم غرق در ماتم و 
عزا مي شوند؛ چراكه همراه رستم پسر ديگر زال يعني زواره و اطرافيانش نيز كشته 
شده اند. به هر حال پسر رستم ،  فرامرز ، به كابل مي رود و طبق آيين خاصي، پدر و 
عمويش و اطرافيان آنها را تشييع مي كنند و به ايران مي آورند و به خاك مي سپارند و 
آنگاه به فرمان زال، خود  فرامرز، پسر رستم ، مأمور انتقام كشي از شاه كابل مي شود و 
با سپاهيان راهي كابل مي شود كه ضمن كشت و كشتار، شاه كابل را به بدترين شكل 
ممكن درون همان چاه ها مي كشد و شغاد به درخت دوخته شده را هم با درخت به 
آتش مي كشد و كسي در كابل نمي ماند كه دم از مخالفت و سركشي بزند. بنابراين 
انتقام رستم و زواره و اطرافيان گرفته مي شود؛ اّما اين طرف در سيستان، رودابه، مادر 
رستم ، بي تابي بسيارى مي كند؛ به گونه اي كه به مرز جنون مي رسد و دست از خورد 
و خوراك برمي دارد و توصية زال نيز كارساز نيست؛ اّما سرانجام او نيز در پي يك 
خواب، هوشياري خود را به دست مي آورد و تسليم تقدير مي شود و براي روح رستم 
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با مرگ رستم، شاهي را  نيز  ايران، گشتاسب،  آرزوي شادي و خوشي مي كند. شاه 
به بهمن، نوة خويش و پسر اسفنديار -كه بنا به توصية اسفنديار دست پروردة رستم 
بود و در سيستان و در ميان خاندان رستم رشد كرده بود- واگذار مي كند و خودش 

مي ميرد.(فردوسى، ج6، 342-322)
3- تحليل داستان

آن ها شاهنامه از درون هم زاده مي شوند؛ يعني بين آن ها شاهنامه از درون هم زاده مي شوند؛ يعني بين آن ها رابطة عّلى و  ان هايداستان هايداستان هاي داستاكثر داستاكثر 
معلولى برقرار است. اين داستان نيز انگار از دل داستان رستم و اسفنديار بيرون آمده 
است و فردوسي اشارة لطيفي نيز به اين موضوع مي كند. اگر خاطرمان باشد آن نيروي 
جادويي در داستان رستم و اسفنديار يعني سيمرغ به زال گفته بود: من زخمهاي رستم 
را بهبود مي بخشم و براي جنگي دوباره با اسفنديار آماده مي كنم؛ اّما بدان كه اگر كسي 
اسفنديار شاهزاده را بكشد، نگون بخت خواهد شد و در اين داستان، اين اتفاق شوم 
روي مي دهد و كشندة اسفنديار (رستم) به سرنوشت غمباري دچار مى شود و در پي 
آن با سركار آمدن پسر اسفنديار ( بهمن) به عنوان شاه ايران، دودمان رستم نيز بر باد 
مي رود و پيش بيني سيمرغ كامًال درست از آب در مي آيد. البته اين سرنوشت غمبار 
در ابتداي همين داستان با زاده شدن شغاد و پيش بيني اخترشناسان و ستاره شماران، 
با مقدمه چيني و براعت استهالل عالي فردوسي كامًال هويداست و مخاطب هوشيار، 

اشارات را به نيكي دريافته، علت و معلول ها را درك مي كند. 
به هر حال اگر پيش بيني سيمرغ و پيشگويي اخترشناسان را نيز كنار بگذاريم، 
به تجزيه و تحليل آن ها به تجزيه و تحليل آن ها به تجزيه و تحليل  آن ها در متن خود داستان داليل چندي هست كه مي توان بر اساس آن ها در متن خود داستان داليل چندي هست كه مي توان بر اساس 
ا پرداخت. زال با كنيزكي  ـ كه نژاد علول ها پرداخت. زال با كنيزكي  ـ كه نژاد علول ها پرداخت. زال با كنيزكي  ـ كه نژاد  علول همنطقي داستان و درك و دريافت علت و معلول همنطقي داستان و درك و دريافت علت و م
و تبارش بر ما نامعلوم است ـ هم بستر مي شود و بي شك پسري كه متولد مي شود و 
شغاد نام مي گيرد، نه فقط برادر ناتني رستم است، خاستگاه مادري او نيز مشخص 
نيست؛ يعني از يك طرف مجهول الهويه و بخشي از وجودش بي هويّت است، پس 
اگر نسبت به رستم كم مهر و كم لطف باشد، جاي شگفتي نيست؛ دوم اينكه،  زال 
پس از چندي همين شغاد را كه بنا به پيش گويي اخترشناسان زبردست، آينده اي شوم 
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مي فرستد. چرا او را پيش خود نگه نمي دارد و خودش سرزمين ظلمت) مي فرستد. چرا او را پيش خود نگه نمي دارد و خودش سرزمين ظلمت) مي فرستد. چرا او را پيش خود نگه نمي دارد و خودش  (دارد، به كابل (دارد، به كابل (
به تربيت او همت نمي گمارد؟ گره هاي داستان در اينجا چندان استحكامى ندارند و 
شنونده را براي مدتي در فكر فرو مي برند. كار زال در فرستادن شغاد به كابل مقدمة 
ايران سرزمين نور و روشنايي و  ايراني،  انديشة  تراژدي مرگ رستم است. مگر در 
انيران سرزمين ظلمت و تاريكي نيست و سزاي كسي كه در سرزمين ظلمت رشد و 
نما يافته يا يكي از دو طرف تبارش به سرزمين ظلمت رسيده، نابودي و فنا نيست؟ 
پس چرا خاندان رستم آگاهانه اين انديشه را ناديده مي انگارند؟ گويا فردوسي ضمن 
پاي بندي به منابع و مآخذ، خودش نيز براي پروراندن و ساختن بهتر داستان، بدش 

نمي آيد تا اندازه اي علت و معلول ها را ناديده بگيرد. 
در داستان سياوش كامًال مشخص است كه سياوش تا زماني كه در ايران است، 
در اوج عّزت به سر مي برد ولي وقتي به توران مي رود و با دختر افراسياب ازدواج 
مي كند، محكوم به شكست و مرگي غمبار مي شود. فرود ـ  پسر سياوش از دختر پيران 
ويسه، پهلوان تورانيـ  نيز همين سرنوشت را دارد و از طرف پدر، ايراني و از طرف 
مادر، توراني است؛ بنابراين محكوم به قتلي مشكوك و ناشي از يك سوء تفاهم است. 
ا كيخسرو ـ  پسرسياوش از دختر ن ها كيخسرو ـ  پسرسياوش از دختر ن ها كيخسرو ـ  پسرسياوش از دختر  ن هاين هاي اين اين  ن سهراب خود حكايتي ديگر دارد. بزرگ ترين سهراب خود حكايتي ديگر دارد. بزرگ تري
افراسياب  ـ اگرچه با حمايت رستم، ايران را از شكست نجات مي دهد و تورانيان را 
قلع و قمع مي كند، به سرنوشتي عجيب دچار مي شود و در شرايطى شگفت پيش از 
دامرگ مي ميرد و جنبة قدسي و روحاني پيدا مي كند. در اكثر دامرگ مي ميرد و جنبة قدسي و روحاني پيدا مي كند. در اكثر داستان هاي شاهنامه اين امر 
را مى بينيم. آيا مرگ رستم را از اين زاويه نمي توان تحليل كرد؟ مادر خودش كابلي 
است و برادرش در كابل رشد مي كند و زني كابلي مى گيرد و با شاه كابل دسيسه چيني 
مي كند و اسباب مرگ برادر(رستم) را فراهم مي كند و سرانجام هم رستم جهان پهلوان 

كه متعلق به سرزمين نور و روشنايي است، در سرزمين ظلمت و تاريكي مي ميرد.
آري، مي توان دليل مرگ رستم را در هماهنگي مجموعه اي از عوامل متضاد 
جستجو كرد. امتناع كابليان از پرداخت ماليات به ايران، خشم شغاد نسبت به رستم، 
دسيسه چيني براي قتل رستم و چندين عامل ديگر فقط مقدمه اي هستند براي آفريدن 
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يك تراژدي غمبار كه در واقع حيثيت، اصالت و تبار چندين سالة خاندان سيستاني 
را بر باد مى دهد. نمي دانيم فردوسِي معتزلي مذهب- كه بايد تمامًا با عقل انديشي به 
تجزيه و تحليل مطلب بپردازد - چرا اكثر مواقع دست از تفكر عقالني برمي دارد و 
ُر كائٌن والهمُّ  اختيار را كنار گذاشته، به سوي جبر حركت مي كند و اعتقاد دارد «المقدَّ

فضٌل»2. 
بي ميل  زياد هم  رستم،  به دست  اسفنديار  از مرگ  فردوسي پس  به هر حال 
نيست كه رهنمود سيمرغ مصداق پيدا كند؛ بنابراين دست به مقدمه چيني هاي شگفت 
مي زند؛ اگرچه در اكثر مواقع اين داليل چندان استوار نيستند. براي مثال آن درايت 
و دور انديشي كه رستم 500 ساله داشت، اينجا كمتر به چشم مي خورد. رستِم همه 
فن حريف و عقل كل به راحتي فريب مى خورد، حتي رخش كه حيوان است خطر 
اّما رستم هرگز اين امر را درنمي يابد! آيا اين را بر تباهي عقل  را احساس مي كند؛ 
و  و ختي  و ختي  تي  خبخب نگون  نمادِ  شغاد،  گفتيم  كرد؟  حمل  نمي شود  غيرعقالني  تفكر  چيرگي  و 
تيره روزي است؛ چراكه بديُمن زاده شده و بديُمن به سر برده است، بديمني به بار 
آورده و بديمن نيز مرده است. او نه فقط به شاه كابل كه حاكم بر سرزمين ظلمت 
است، كمك نمي كند بلكه خودش را نيز كه عضوي از اين سرزمين ظلمت است، به 
راحتي نابود مي كند. آن چاه هاي كنده شده در راه رستم و اطرافيان در واقع نابود كنندة 
پيروزي ها و كاميابي هاست كه حداقل در اين داستان نمود بارزي دارند. در مديريت 
اگر  كه  هستند  تله اي  پي،  در  پي  پيروزي هاي  و  موفقيت ها  كه  است  مطرح  بحثي 
آدمى زياد هوشيار نباشد، در اين تله ها گير مي كند و نمي تواند به مرحلة ديگري برود 
و آيا مخاطب، اينجا رستم را اينگونه سرمست از كاميابي ها و بي توجه به گرفتاري ها 
و موانع نمي بيند؟ مي بيند و به راحتي هم قضاوت مي كند؛ اّما فردوسي از چشم انداز 
قضا و قدر به اين مسئله نگاه مي كند. آيا مرگ آسان و مشكوك رستم با آن عظمت 
و پهلواني و دالوري اش كه هميشه زمين و زمان را در نورديده و نابود ساخته است، 
دليلي بر طرفداري فردوسي از فّره ايزدي نيست؟ چراكه ميان مرگ اسفنديار شاهزاده 
و روي كار آمدن بهمن شاهزاده، اين داستان روي داده است و عجيب است كه چه 
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بسا فردوسي، پهلواني را فداي شاهي كرده و تخمة شاهي را بر تخمة پهلواني ترجيح 
داده است! حداقل اين نكته براي ما قابل اغماض نيست كه رستم با آن پيشينة شگرف 
و شگفت و اعمال خارق العاده و مافوق عادت به اين راحتي بميرد! رستم اگرچه از 
درون چاه، تير و در واقع آخرين تير نيروي يزداني را در كمان مي نهد و نماد تيرگي 

و سياهي را نابود مي كند، خودش نيز در هاله اي از نيستي فرو مي رود.
اتفاقاتي كه بعد از مرگ رستم مي افتد، جابه جا به تأثير قضا و قدر اشاره دارد 
و تنها نكته اي كه مي توان گفت، اين است كه فردوسي در ترسيم شخصيت ها و زاوية 
اّما  نيكويي توصيف كرده است؛  به  را  بسيار عالي عمل كرده و زمان و مكان   ديد، 
گره هاي داستان در بعضي مواقع خواننده را با عالمت سؤال بزرگي مواجه مي كند. 
همچنين در بيان علت و معلول بخصوص در اين داستان جانب احتياط فرو گذاشته 
شده است.حتي رودابه و زال نيز تسليم سرنوشت مي شوند و همة امور را به يزدان 
مي سپارند كه چارة كار كند. گماشته شدن بهمن به شاهي از طرف گشتاسب، ُمهِر 

صّحت ديگري است بر چيرگي قضا و قدر. 
بهمن كه پروردة رستم است، به نابودي دودمان رستم مي پردازد و اين مصداق 
امر دست عقل و دورانديشي را مي بندد.  اين  بارز پيش گويى سيمرغ است و خود 
كين خواهي فرامرز ، پسر رستم ، در واقع هياهوي بسيار براي هيچ است؛ چرا كه شغاد 
مرده است و شاه كابل نيز حرفي براي گفتن ندارد و اگر در مرگ و قتل رستم پيش 
قدم شده است، طراح اصلي قتل رستم، برادر او،  شغاد،  بوده است. پس تاخت و تاز 
از قتل  ناشي  اندوه  اينكه غم و  براي  در كابل دردي را دوا نمي كند. فردوسي فقط 
رستم را فرو بنشاند كه خودِ او را عجيب متأثر كرده است، اين صحنه  را مي آفريند. 
اصًال گويا آرام آرام با اين داستان دورة پهلواني شاهنامه جاي خود را به دورة تاريخي 
مى دهد. به همين دليل فردوسي مي خواهد با قهرمان داستانهاي پر آوازة خويش وداع 

كند؛ بنابراين رستم به آساني و راحتي مي ميرد.
شخصيت رستم را در اين داستان مقايسه كنيد با شخصيت او در داستان هاي 
پيشين و توانايي او را بنگريد. رستم در هيچ داستاني اين گونه ضعيف ظاهر نشده و 
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ضعيف عمل نكرده است؛ البته اين ضعف عمل را بايد ناشي از تقديرانديشي فردوسي 
ايراني در اين مرحله آن قدر از  بايد گفت كه فردوسي و روح   دانست نه رستم و 
انيراني انتقام كشيده است كه ديگر نيازي به يك پهلوان اسطوره اي نيست؛ چراكه اگر 
در دورة تاريخي، پهلواني را چهرة اسطوره اي ببخشيم، اين پهلوان از اوج به فرود 
مى آيد و فردوسي نمي خواهد شخصيت محبوب و مطلوبش اين گونه باشد؛ پس بگذار 
رستم برود و دودمان اسطوره اي رستم نابود شود و ما آرام آرام وارد دورة تاريخي 
شاهنامه شويم. البته نيك مي دانيم كه فردوسي به بخش تاريخي نيز رغبت چنداني 
ندارد و ميل دارد مطلب سريع گفته و تمام شود و اگر از ما خواسته شود بگوييم هنر 
فردوسي در كدام بخش از شاهنامه بيشتر نمايان و در خور اهميت است، بي گمان 
بايد گفت بخش پهلواني؛ يعني بخش هاي اساطيري و تاريخي به ترتيب بعد از دورة 
ه اند و داستان رستم و شغاد چه بسا نقطة پاياني بخش پهلواني باشد پهلواني قرار گرفته اند و داستان رستم و شغاد چه بسا نقطة پاياني بخش پهلواني باشد پهلواني قرار گرفته اند و داستان رستم و شغاد چه بسا نقطة پاياني بخش پهلواني باشد 
ي ش هاي ش هاي  در بخ كه  است  اوج هايي  و  از قوت  ناشي  دارد،  فرود هايي  و  اگر ضعف  در بخش هاو  كه  است  اوج هايي  و  از قوت  ناشي  دارد،  فرود هايي  و  اگر ضعف  ش هاو 
مختلف داستان هاي پهلواني، شاهد آن بوده ايم؛ چون تصاوير تقريباً تكراري، شخصيت 

كليشه اي و عوامل مختلف ديگر نيز، تأييد كنندة اين گفتة ماست.پردازي هاي كليشه اي و عوامل مختلف ديگر نيز، تأييد كنندة اين گفتة ماست.پردازي هاي كليشه اي و عوامل مختلف ديگر نيز، تأييد كنندة اين گفتة ماست.
آن هامقايسة روايت ثعالبي با روايت فردوسي با اشاره به مآخذ آن هامقايسة روايت ثعالبي با روايت فردوسي با اشاره به مآخذ آن ها  –4

قبل از پرداختن به وجوه اشتراك و افتراق روايات ثعالبي و فردوسي از داستان 
رستم و شغاد3 ضروري است اشاره اي به خاستگاه داستان هاي ملي و حماسي بشود تا 
زمينة پرداختن به مآخذ روايات ثعالبي و فردوسي هموارتر گردد؛ چرا كه يقينًا تمام 

داستان هاياين روايات ريشه در داستان هاياين روايات ريشه در داستان هاي ملي و حماسي ايرانيان دارد.
با سيري گذرا در گسترة داستان هاي ملي و حماسي ايرانيان، به راحتي مي توان 
داستان هايدريافت كه اولين و قديمى ترين سند ومنبع قابل اعتمادي كه اساس روايات و داستان هايدريافت كه اولين و قديمى ترين سند ومنبع قابل اعتمادي كه اساس روايات و داستان هاي
ديني  معروف  كتاب  همان  اوستاست؛  مى دهد،  تشكيل  را  ايرانيان  پهلواني  و  ملي 
خش هايزرتشتيان با بخش هايزرتشتيان با بخش هاي معروف پنج گانه اثر يعني: يسنا، ويسپرد، يشت ها، ونديداد و 
خرده اوستا.  شايد همين اوستا و اهميت ديني و مذهبي آن باعث شده است كه اكثر 
روايات ملي مذكور در آن، در اواخر عهد ساساني به شهرت شگفتي برسند و هر 
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چه مزديسنا عالقه مندان بيشتري پيدا مى كند، درجة قوت و استحكام اين روايات نيز 
افزون مى شود؛ به گونه اي كه اكثر كتب مذهبي و ديني پهلوي موجود در بردارندة 
فقط  خرد  مينوي  و  بندهشن  دينكرت،  مذهبي  است.كتب  حماسي  و  ملي  روايات 

بخشي از اين واقعيت انكار ناپذير را نشان مى دهند.
و  ملي  داستان هاي  و  روايات  اصلي  خاستگاه  به  اشاره  در  اوستا  از  گذشته 
كارنامة  چوبين،  بهرام  داستان  زرير4،  يادگار  چون  آثاري  از  معموالً  ايران،  حماسي 
بختگان،  بزرگمهر  بختگان، پندنامة  بزرگمهر  ان، پندنامة  پهلوي5،  اسفنديار  و  رستم  داستان  بابكان،  اردشير 
شهرستان  هاي  ايران (كتاب جامع جغرافياي موجود به زبان پهلوي) و كتاب مكسيكيني6

و... نام مى برند و اگر خداي نامه را كه مهم ترين و برجسته ترين اثر تاريخي و داستاني 
دورة ساساني است به اين منابع اضافه كنيم، تا اندازه اي زمينه براي ورود به بحث هاي 
جدي تر فراهم مى شود، به گونه اي كه مى توان به مآخذ كتب نثر از جمله شاهنامه هاي 
كتاب هايمنثور نيز به راحتي اشاره كرد؛ يعني مى توان گفت منابع اصلي كتاب هايمنثور نيز به راحتي اشاره كرد؛ يعني مى توان گفت منابع اصلي كتاب هاي نثر نيز بعضي 
رساله ها و اسناد به زبان پهلوي، ترجمه هاي عربي آن ها، روايات شفاهي گروهي از 
راويان خراسان و سيستان و ماوراءالنهر است و همين ها باعث شده است كه بعضي از 
محققان، مآخذ اساسي تمام كتب داستاني و تاريخي فارسي قرن هاي چهارم و پنجم 
آن هارا - كه منظومه هاي حماسي از روي آن هارا - كه منظومه هاي حماسي از روي آن ها ساخته شده- روايات و احاديث مكتوب و 
به  آن ها  به  آن ها  به  خاندان هايدفاتر اوراقي بدانند كه در خاندان هايدفاتر اوراقي بدانند كه در خاندان هاي بزرگ محفوظ مانده و بخش زيادى از
عربي نقل شده و بقية آن ها نيز در خراسان و ديگر نواحي شرقي ايران باقي مانده و 

اساس كار نويسندگان تواريخ ايران واقع شده است.(صفا88-84)
حال مى توان گفت كه خاستگاه اصلي شاهنامه هاي منثور چون شاهنامة ابوعلي 
بلخي، شاهنامة ابوالمؤيد بلخي و شاهنامة ابومنصوري همين روايات و داستان هاي
شفاهي، كتب و دفاتر و اوراق قديم، روايات و تواريخ منقول و غير منقول عربي، 
كار  زمينة  منثور،  شاهنامه هاي  همين  كه  است  زبانان  فارسي  تأليفات  و  تحقيقات 
فراهم  فردوسي  نهايت  در  ابي الخير و  بن  ايران شاه  اسدي طوسي،  دقيقي،  براي  را 

ساختند.(همان88)
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اما فردوسي و ثعالبي، دو روايت از يك متن: گويا فردوسي روايات خود را 
شاهنامة  آن ها  تمام  مأخذ  گفته،  آنچه  و  است  نكرده  نقل  معاصر خويش  راويان  از 
و  اصلي  مأخذ  پس  است؛  بوده  مكتوب  داستان هاي حماسي  بعضي  و  ابومنصوري 
اساسي فردوسي در نظم شاهنامه همين شاهنامة ابومنصوري بوده است.(همان103) 
ثعالبي كه كتابش، غرراخبار ملوك الفرس،7  را قبل از سال 412 هـ .ق نوشته و خودش 
در سال 429 هـ . ق فوت كرده است؛ دوبار به شاهنامه اشاره كرده است؛ يك بار در 
مقدمة جنگ گشتاسپ و ارجاسپ، آنجا كه در باب نام ارجاسپ تحقيق مى كند و بار 
ديگر در مقدمة تاريخ اشكانيان،(ثعالبي 263و 457) اما دكتر صفا ثابت مى كند كه اين 
شاهنامه، شاهنامة فردوسي نيست.(صفا 104-106) چرا كه شاهنامة فردوسي كه چند 
سال قبل از غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم نوشته شده بود، چندان معروف نبوده 
كه ثعالبي از آن با لفظ مطلق شاهنامه ياد كند؛ عالوه بر آن شهرتي كه شاهنامه هاي 
از شاهنامة فردوسي  بيشتر  ابومنصور داشته است،  ابوعلي بلخي و  ابوالمؤيد بلخي، 
استعمال  مطلق  شاهنامة  فردوسي،  شاهنامة  جاي  به  نيست  معقول  پس  است؛  بوده 
شود. همچنين مطابق كتاب آثار الباقيه بيروني، فهرست سالطين اشكاني مندرج در 
شاهنامة ابومنصور عبدالرزاق با فهرست فردوسي كمترين مطابقتي ندارد؛ پس مى توان 
گفت درباب اشكانيان، فردوسي نيز از شاهنامة ابومنصور استفاده نكرده است. حال 
پذيرفتني است كه بگوييم شاهنامة مطلق مورد استفادة ثعالبي، همان شاهنامة مشهور 

ابومنصوري است.(همان 105)
مورد  منبع  همان  از  عينًا  ايران  تاريخ  داستاني  بخش  نگارش  در  نيز  ثعالبي 
كه  اشتراكات  اين  و  ابومنصوري  شاهنامة  يعني  است؛  گرفته  مدد  فردوسي  استفاده 
نمى شود، بلكه جمله بندي ها و عبارات را نيز در بر داستان ها  نمى شود، بلكه جمله بندي ها و عبارات را نيز در بر داستان ها  نمى شود، بلكه جمله بندي ها و عبارات را نيز در بر  فقط شامل حكايات و 
آن هامى گيرد، نشان دهندة اين است كه آن هامى گيرد، نشان دهندة اين است كه آن ها مآخذ واحدي داشته اند؛ اگرچه ثعالبي كوشيده 
است مطالب نقل شده را بسيار مختصر بيان كند و حتي بعضي مواقع از منابع ديگري 
چون تاريخ طبري نيز مدد مى گيرد و با نقل رواياتي از آن، روايت منبع اصلي را ناديده 
مى انگارد؛ حال آنكه فردوسي عين مطالب مآخذ خود را در اغلب موارد كامًال نقل 



دكتر بسام على ربابعه- دكتر شيرزاد طايفى
13

86
يز 

پاي
 ،3

3 
ارة

شم
ب، 

 اد
ن و

زبا
مة 

لنا
ص

 ف
امة

صلن
 ف

ة
*

103

مى كند و گاهي مطالبي را از ساير منابع بر آن مى افزايد كه همين موارد باعث شده 
است ميان روايت اين دو كتاب اندك اختالفاتي باشد كه روزنبرگ در مقدمة محققانة 
خود بر كتاب غرراخبار ملوك الفرس و سيرهم اين موارد را تشريح نموده است؛ براي 
نمونه مى توان به داستان بيژن و منيژه فردوسي اشاره كرد كه از شاهنامة ابومنصوري 

گرفته نشده و در كتاب غرراخبار ملوك الفرس و سيرهم نيز نيامده است.
شاهنامة  همان  فردوسي،  شاهنامة  اصلي  منبع  كه  گفت  مى توان  هرحال  به 
ابومنصوري است كه جا به جا از آن تحت عناوين نامة خسروي، نامة خسروان، نامة 
پهلوي، نامة شهريار، نامة باستان، نامة راستان، نامة شاهوار يا مطلِق نامه ياد كرده است، 
اب هااگرچه از كتاب هااگرچه از كتاب هاي اسكندرنامه و اخبار رستم نيز مدد گرفته است و منبع ثعالبي نيز 
همين شاهنامة ابومنصوري است؛ اما بر خالف نظر دكتر صفا كه فردوسي را در پاي 
بندي به مأخذ اصلي برتر مى شمارد، مى توان گفت كه آزادي عمل او هم در عرصة 
نقل روايات، هم در به كارگيري زبان و نحوة بيان، هم در توصيفات و افزودن شاخ 
رگ هاو برگ هاو برگ ها به تنة اصلي داستان، هم در لحاظ كردن باورهاي مذهبي خويش در گسترة 
داستان ها، به مراتب بيشتر از ثعالبي است و شايد يكي از داليل ساده و بارز ما در 
اثبات اين ادعا، اين باشد كه ثعالبي حتي در ذكر اسامى خاص نيز سعي مى كند صورت 
را لحاظ كند، همچون «شغاي»، «روذاود» و «اسفندياذ»  آن ها را لحاظ كند، همچون «شغاي»، «روذاود» و «اسفندياذ»  آن ها را لحاظ كند، همچون «شغاي»، «روذاود» و «اسفندياذ»  كهن تر و نزديك به اصل
به ترتيب به جاي شغاد، رودابه و اسفنديار؛ پس او پاي بندتر از فردوسي به مأخذ 

اصلي است.(ثعالبي 379و 385-384)
با نگاهي گذرا به صورت دو روايت نيز به راحتي مى توان به داوري روشني 
به  ثعالبي  استفادة  مورد  كلمات و جمالت  و  تعداد حروف  اينكه حتي  آن  و  رسيد 
مطالب  نقل  به  او  كه  است  اين  دهندة  نشان  اين  و  است  فردوسي  از  كمتر  مراتب 
اصلي مى انديشد و فردوسي به نقل مطالب توأم با افزوده ها. شايد گفته شود خاصيت 
نظم و شعر اطناب و حاشيه پردازي است و چون كتاب ثعالبي به نثر است، طبيعتًا با 
ايجاز همراه است؛ اما با مراجعه به مأخذ اصلي كه همان شاهنامة ابومنصوري است 
و مقايسة آن با دو روايت فردوسي و ثعالبي، مى بينيم كه روايت اصلي نه در كتاب 
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ثعالبي بل در شاهنامه نه فقط دو برابر، بلكه چند برابر شده است. فضاي شاعرانه اي 
كه فردوسي بر گسترة داستان حاكم كرده است، به هيچ وجه در روايت ثعالبي نيست. 
چگونگي برخورد شاه كابل با رستم را در دو روايت بنگريد؛ شيوة برخورد رودابه 
با مسئلة مرگ رستم را در دو روايت از نظر بگذرانيد؛ طريقة انتقام گيري فرامرز از 
كابليان را در دو روايت مرور كنيد؛ يك طرف اطناب توأم با مالحت و ظرافت، طرفي 
ايجاز همراه با فصاحت و بالغت، طرفي فردوسي با كالم شاعرانه، طرفي ثعالبي با 
گفتاري فاضالنه، منطق شعري و منطق نثري را با تمام فروعاتش به ترتيب در روايت 

فردوسي و ثعالبي مى توان درك كرد و به تماشا نشست. 
ثعالبي به متن مى انديشد و فردوسي به فرامتن. ثعــالبي فقط روايت مـــى كند؛ 
امــا فردوسي روايت را با حكايتي اندرزگونه مي آميزد؛ بنابراين از هر فرصتي براي 
ابراز انديشة خود استفاده مى كند. مى توان گفت ثعالبي از زبان مستقيم كه مخصوص 
زبان علم است، استفاده مى كند؛ حال آنكه فردوسي از زبان غير مستقيم كه مخصوص 
زبان ادبيات است، مدد مى گيرد و ناگفته پيداست كه زبان ادبيات توأم با اغراق هاي
شاعرانه و مبالغه هاي اديبانه است و بهترين اشعار دروغ ترين آنهاست؛ اگر چه فردوسي 
تالش مى كند در حد توان جلوي اين امر را بگيرد. البته اگر اصرار بورزيم كه فردوسي 
حتمًا به متن اصلي روايت مى انديشيده است و الغير، قطعًا مقام برجستة شاعري او 
را تا حد ناظم پايين آورده ايم؛ يعني همان چيزي كه مخالفان فردوسي بيان كرده اند؛ 
حال آنكه چنين نيست و او شاعري نكته سنج و هنرمند و حماسه آفرين است و اصًال 
خود حماسه با آهنگ خيزان خود نشانة روح عصيانگر و خروشاني است كه نو را 
جايگزين كهنه مى كند و انديشه هاي پويا را بر تقليدهاي بي جا ترجيح مى دهد. در يك 
كالم مى توان گفت اگر چه اساس و مقدمة دو روايت ثعالبي و فردوسي يكي است، 
صغرا و كبراي دو روايت چنان از هم فاصله گرفته اند كه نتيجة آنها تفاوتي ژرف با 
هم دارد و اين قضاوت از دقيق شدن بر دو روايت از زواياي مختلف داستان پردازي 

ناشي شده است.
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نتيجه گيري:
روايت  به  داستان  يعني  جداگانه  بخش  چهار  طي  كوشيده ايم  مقاله  اين  در 
ثعــالبي، داستان به روايت فردوسي، تحليل داستان و مقايسة روايت ثعالبى با روايت 
فردوسى، با اشاره به مآخذ آن ها، به بررسى و تحليل يكى از مهم ترين و پر فراز و 
نشيب ترين داستان هاى حماسى يعنى داستان رستم و شغاد بپردازيم. در بخش اول 
و دوم چكيده اى از داستان را بر اساس روايات ثعالبى و فردوسى به زبان نثر ساده 
و خالى از زائده ها و افزوده ها آورده ايم. در بخش سوم - كه با عنوان تحليل داستان 
مقدّمات  از  داستان  آفرينش  در  مؤثّر  عناصر  و  عوامل  تمام   - است  شده  مشخص 
گرفته تا گره ها و نتايج را مورد بحث و بررسى قرار داده ايم، به گونه اى كه با اشاره به 
پيش بينى سيمرغ، پيشگويى اختر شناسان، پست نژادى شغاد، سرزمين نور و ظلمت 
و بروز مقدّمات تراژدى مرگ رستم داليل عمدة چنين مرگى را نيز كه مجموعه اى 
از عوامل متضاد است، همچنين َقَدرانديشى فردوسى و حتّى طرفدارى او از تخمة 
شاهى و فّره ايزدى را به بحث گذاشته ايم. بررسى ها نشان مى دهد اگر چه فردوسى در 
شخصيت هاترسيم چهرة شخصيت هاترسيم چهرة شخصيت ها و توصيف زمان و مكان اين  داستان و... بسيار خوب عمل 
كرده است، به همان ميزان در خلق گره هاى آن، ضعف هاى غير قابل اغماض دارد. در 
بخش چهار كه مقايسة تطبيقى است، ضمن اشاره به منشأ داستان هاى ملى و حماسى 
و اولين و قديمى ترين سند و منبع قابل اعتمادى كه اساس روايات و پاية داستان هاى
ملى و پهلوانى است، يعنى اوستا، بر اساس منابع اساسى، خاستگاه اصلى شاهنامه هاى 
منثور را بر شمرده ايم كه شامل روايات و داستان هاى شفاهى، كتب و دفاتر و اوراق 
قديم، روايات و تواريخ منقول و غير منقول عربى، تحقيقات و تأليفات فارسى زبانان 

است كه همين اسناد، زمينة كار را براى شاهنامه سرايان فراهم ساخته است. 
پژوهش تطبيقى حاضر نشان مى دهد هم مآخذ اصلى فردوسى و هم مآخذ 
اصلى ثعالبى، شاهنامة ابومنصورى و بعضى داستان هاى حماسى مكتوب است؛ اّما با 
دقت در دو روايت از يك متن مى توان دريافت كه ثعالبى در نقل روايت از مآخذ 
اصلى، به مراتب مقيّدتر و پاى بندتر از فردوسى است؛ يعنى يك طرف ايجاز همراه با 
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فصاحت و بالغت است(ثعالبى) و طرفى اطناب توأم با مالحت و ظرافت (فردوسى)؛ 
طرفى ثعالبى با گفتارى فاضالنه ايستاده است و آن سو فردوسى با كالمى شاعرانه. 

دريك كالم مى توان گفت: ثعالبى به متن مى انديشد و فردوسى به فرامتن.

يادداشت ها:
1. اهل روزگار از روزگار چه اميدى دارد، حال آنكه روزگار پيوسته فرزندان خود 
را به كام مرگ مى فرستد.  هركه عمر بيشتر كند، داغدار فراق دوستان شود و هر كه 
بميرد پس مصيبت از آِن اوست. (جلد اول، معاهدالتنصيص، ص 230، بدون اسناد 

آمده است). 
2. تقدير شدني است و غم و اندوه زيادي خوردن، زائد و بيهوده است. 

شاهنامة تحليل داستان هاي  و  نقل  كهن،  غالمرضايي  نگ:   بيشتر،  آگاهي  براي   .3
غرر  ثعالبي،  شناسي؛  فردوسي  سرچشمه هاي  رياحي،  مرگ؛  تا  تولد  از  فردوسي 
استاريكوف،  شاهنامه؛  دربارة  چند  سخني  نوشين،  سيرهم؛  و  الفرس  ملوك  اخبار 
فردوسي و شاهنامه؛ رضا، پژوهشي در انديشه هاي فردوسي؛ بنياد شاهنامة فردوسي،                  
شاهنامه شناسي: مجموعه گفتارهاي نخستين مجمع علمى  بحث درشاهنامه؛ اسالمى ندوشن، 
زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه؛ مينوي، فردوسي و شعر او؛ نولدكه، حماسة ملي 
ايران؛ سرامي، از رنگ گل تا رنج خار: شكل شناسي داستان هاي شاهنامه؛ مرتضوي، 

فردوسي و شاهنامه؛  هانزن، شاهنامة فردوسي: ساختار و قالب.
4. در سال 1890 ميالدى، گيگر آلمانى ترجمه اى از اين متن به دست داده است. 

5. ثعالبى و فردوسى هر دو از اين داستان ياد كرده اند؛ اما روايات آنها در شرح بعضى 
از جزئيات با هم فرق دارد. 

6. اين كتاب به صورت هاى تبكتكين، النسكين، كيكين و سكيسران آمده است و دكتر 
صفا صورت سكسيين را ترجيح مى دهد. 

ابوالمظفر  7. غرراخبار ملوك الفرس قبل از سال 412 هـ.. ق، يعنى سال درگذشت 
است. نصـــربن ناصرالدين سبكتكين ـ كه كتاب به نام او نوشته شده ـ تأليف گرديده است. نصـــربن ناصرالدين سبكتكين ـ كه كتاب به نام او نوشته شده ـ تأليف گرديده است. 
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