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چکیده
پایان رد .سپس همزمان ا قدرت گرفتن محمود غزنتوی در ستال  087ه.ق ،ته تتدوین دوم شتاهنامه
مشغول شد و آن را تا سال  333ه.ق ه اتمتام رستاند .او در تتدوین دوم ،در ا تتدا و انتاتای روتی از
داستانها ه سن و سال وود اشاره میکند و محمود غزنوی را میستاید .پژوهشگران اشتارههای شتاعر
ه سن و سالش و همچنین ستایش محمود را ه ستالهای پایتانی سترودن شتاهنامه نستی میدهنتد.
روی سال  093ه.ق را سالی می دانند که فردوسی تصمیم ناایی وود را رای اهدای کتاب ه محمتود
غزنوی گرفته و تا سال  333یا  334ه.ق و یا سالها عد از آن ،محمود را متد گتتته و شتاهنامه را ته
در ار فرستاده اس و رای آن دالیلی چون فتح هندوستان یا خشش وراج را ذکر میکننتد .از ایتن رو
این پرسش مطر می شود که فردوسی در چه سالی ،چه داستتانی را ته ن تم درآورده و در چته ستالی
محمود غزنوی را مد گتته اس و این دو موضوع چه ارتیاطی ا یکدیگر دارد؟ در ایتن ماالته کته ته
روش تحلیلی-اسنادی نوشته شده اس  ،کوشش شده تا تاریخ سرودن داستانهای تدوین دوم همراه ا
ستایش محمود غزنوی مشخص شود .در پایان میتوان دید که ستایش محمود ته پتیش از ستال 333
ه.ق ازمیگردد و نیاید آن را ه سالهای عد نسی داد.
كلیدواژهها :شاهنامه ،سن فردوسی ،ستایش محمود ،خشش وراج.
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شمارة چهارم

 -1مقدمه

پژوهش در ارۀ وقایع و رودادهای زندگی فردوسی کار دشواری اس ؛ زیرا اطالعات دقیق و قا ت تتویای در تارۀ او
ویود ندارد .آنچه در اوتیار پژوهشگران اس یدای از شاهنامه که متن قا استنادی اس  ،مطالب ضتد و ناییتی
اس که در «چاار ماالۀ ن امی عروضی»« ،هجونامۀ منسوب ه فردوسی»« ،مادمههای شاهنامه» و منتا عی از ایتن
دس دیده میشود که میتواند ه آسانی یک محاق را ه اشتیاه یتکند .از این رو اتتر است آنچته در تارۀ فردوستی
گتته میشود ا تدا از چارچوب شاهنامه آغاز شود ،دین شک که این متن ه دق مورد پژوهش قرار گیترد و آنچته ته
دس میآید ،اساس و شالودۀ پژوهشهای عدی در ارۀ این شاعر زرگ ایرانی اشد.
دو تاریخ که امروز یشتر پژوهشگران در ارۀ آن اتتاق ن ر دارند و هر دو تاریخ ا تویه ه شواهدی کته در شتاهنامه
آمده ،ارائه شده اس  ،یکی سال زادروز فردوسی یعنی ستال  029یتا  003ه.ق است و دیگتری ستال آغتاز سترودن
شاهنامه یعنی سال  069یا  073ه.ق اس  .در ارۀ زادروز فردوسی ،پژوهشتگرانی چتون ریتاحی 09-02 ،4082؛
 )67-66 :4089و شتتتاپور شتتتایازی 37-32 :4066؛  )078-073 :4069و نحتتتوی )486-476 ،4093
میاحث متصلی را آوردهاند که عالقمندان میتوانند ه مطالب ایشان ریوع کنند .همچنین در ارۀ تاریخ آغتاز سترودن
شاهنامه نیز میتوان ه مطالب ریایی  )278-276 :4036و ریاحی 63 :4082؛  )96-93 :4089ریتوع کترد.
ّاما در اینجا دو تاریخ  029و  073ه.ق ه عنوان زادروز و تاریخ آغاز سرودن شتاهنامه ،مینتای میتاحای است کته در
ادامه وواهد آمد.
فردوسی در سال  073ه.ق یعنی در  34سالگی ،سرودن شتاهنامه را آغتاز کترده است  .نخستتین یتایی کته در
شاهنامه ه سن و سال وود اشاره میکند ا تدای «داستان سیاووش» اس که در آنجا میگویتد  68ستالگی وتود را
پش سر گذاشته اس  .از این رو فردوسی در شاهنامه هیچ اشارهای ه  34تا  68سالگی وود نکرده است  .آنچته در
ا تدا ه ن ر میرسد این اس که فردوسی در طی این  48سال از ا تدای شتاهنامه یعنتی از «پادشتاهی گیتومرت» تتا
آغاز «داستان سیاووش» را سروده اشد .حال ا تویه ه شواهدی که در شاهنامه دیده میشود ،اید دیتد کته آیتا ایتن
ن ر میتواند درس اشد یا روند سرودن شاهنامه ه شک دیگری وده اس .
در پایتتان روتتی از نستتخههای شتتاهنامه فردوستتی ،388 :4090 ،پ .ش  )6و در تریمتتۀ نتتداری اهتتتاانی
 ،)276 :4902تاریخ پایان ن م شاهنامه  083ه.ق ذکر شده کته تناق هتایی را تا تتاریخ  333ه.ق کته در انتاتای
یشتر دستنویسهای شاهنامه آمده ،ه ویود آورده اس که ر اساس ن ر پژوهشگران ،این تتاریخ مر توب ته تتدوین
نخس شاهنامه میشود که پیش از یلوس محمود ر تخت پادشتاهی  089ه.ق) توده است

تاتیزاده:4039 ،

493؛ مینوی06 :4063 ،؛ هتا480 :4089 ،؛ ریاحی 09-07 ،4082 ،و  .)60-62از این رو اید گتت کته اگتر
این ن ر پذیرفته شود ،فردوسی از سال  073تا سال  083ه.ق  43ستال) خشتی از شتاهنامه را ستروده است  .ایتن
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موضوع را اید در ن ر داش که ر وتال ن تر مینتوی  )07 :4063و محتی طیاطیتایی  )66 :4066و ریتاحی
 )420 :4089و نتیسی  ،)83 :4093فردوسی در سال  083ه.ق ،شاهنامۀ نستیتا کتاملی را نستروده و حتتی ن تم
شاهنامه را ه پایان نیرده اس  ،لکه ا شواهدی که در شاهنامه دیتده میشتود ،میتتوان گتت کته فردوستی نیمتی از
شاهنامۀ ا ومنصوری را ه ن م درآورده وده اس  .سپس سه سال عد ،کمتی پتس از ستال  087ه.ق زمتانی کته 68
سال داشته ،تدوین دوم شاهنامه را آغاز میکند و این زمانی اس که محمود غزنوی قدرت گرفتته و فردوستی کته آوازۀ
او را شنیده ،تصمیم میگیرد کتاب وود را ه نام او درآورد و در ایتن تتدوین دوم است کته ختش اقیمانتدۀ شتاهنامۀ
ا ومنصوری را میسراید .محی طیاطیایی  )66 :4066حدس میزند که ستایش محمود در دییاچتۀ شتاهنامه پتس
از سال  090ه.ق ه ن م درآمده اس تا ه شاهنامهای افزوده شود که در سال  333ه.ق ته محمتود تاتدیم میشتود.
ریایی  )280 :4036و ریاحی  34-33 ،4082و  )36-30و هتتا  )483 :4089تا تویته ته تتاریخی کته در
انتاای روی از دستنویسهای شاهنامه آمده و ه کوشش  26سالۀ شاعر اشاره دارد ،دو ده ستال و پتنا انتدرین شتد
مرا /همه عمر رنا اندرین شد مرا) و اشارۀ متعدد فردوسی ه  66سالگی و ستتایش محمتود غزنتوی در همتین ستن،
تاریخ  093یا  096ه.ق را رای اهدای کتاب ه نام محمود در ن ر گرفتهاند.
 -2بیان مسأله

فردوسی پیش از ه قدرت رسیدن محمود غزنتوی ،ن تم شتاهنامه را آغتاز کترده و پتس از پایتان خشتی از شتاهنامه
تدوین نخس ) و ا روی کار آمدن محمود غزنتوی ،ی هتایی را ته عنتوان ستتایش او ته شتاهنامه افتزوده است
تدوین دوم) و این نکتهای اس که شتاهنامهپژوهان ته آن اشتاره کردهانتد ریتاحی 26 ،4082 ،و )07-06؛ حتال
نیاید ّ
تصور کرد که فردوسی ستایش و مد محمود غزنتوی را تناتا در ستالهای  093یتا  096ه.ق یتا پتس از پایتان
شاهنامه در سال  333ه.ق یا سالهای عد از آن سروده؛ لکه مد محمتود در یریتان سترودن شتاهنامه در تتدوین
دوم ه خشهای مختلف این کتاب افزوده شده اس  .در همین تدوین دوم وده که شتاعر ته ستن و ستال وتود نیتز
اشاره کرده اس ؛ حال نیاید ّ
تصور کرد که فردوسی شاهنامه را ه پایان رده و پس از آن ی هایی را رای اشاره ته ستن
وود در شاهنامه گنجانده اس ؛ چرا که ا در ن ر گرفتن کالم فردوسی در همان ی ها ،این منطای ه ن تر نمیرستد
که شاعر تصادفی و از روی یادآوری واطرات ،یایی ه  68و یایی ه  66و یای دیگتر ته  63یتا  64ستالگی وتود
اشاره کرده اشد ،لکه در روند سرودن شاهنامه ،مطا ق همان سن و شرایطی که در آن وده ،ی هتایی را آورده است .
اگر فردوسی در ا تدای «ینگ زرگ کیخسرو» در ارۀ  66سالگی وود میگویتد ،درست در  66ستالگی توده ،نته
اینکه در  74سالگی و در سال  333ه.ق که شاهنامه را ه پایان رده ه ا تدای «ینگ تزرگ کیخسترو» آمتده و ته یتاد
 66سالگی وود ،ی هایی را در ا تدای این داستان آورده اشد .این موضوع را ا تویه ته کتالم شتاعر در هتر ختش
میتوان ررسی کرد و از آن نتایجی گرف که در ادامه ه آن پرداوته وواهد شد.
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 -3پیشینۀ پژوهش

سیاری از پژوهشگران معتادند که فردوسی پس از پایان شاهنامه ،ستایش محمود غزنوی و اشاره ه سن و ستال وتود
را ه شاهنامه افزوده اس  ،آناا رای درستی این استدالل دالیلی آوردهاند که میتوان ه این موارد اشاره کترد :فردوستی
در ا تدای «پادشاهی اشکانیان» ه خشش نیمی از وراج سالیانه اشاره میکند و پژوهندگان ا تویه ه قحت و غتالی
سال  334ه.ق وراسانّ ،
تصور کردهاند در همین سال وده که محمتود غزنتوی وتراج را خشتیده و فردوستی هتم در
همین سال ستایش او و داستان وراج را ته شتاهنامه ترده است  .نخستتین تار تاتیزاده  )236-233 :4039و ته
پیروی از او ریایی  )286-283 :4036و مینوی  )33 :4063و آتتش  )66-66 :4067و هتتا )484 ،4089
و ّکزازی ج )399-398 :4088 ،7و نحوی  )426-446 ،4094و والای مطلتق و امیدستاالر )32-33 :4090
و آیدنلو  ،)442-44 :4093همین موضوع را اساس قرار دادهاند و در یشتر متوارد ،ستتایش محمتود را از افزودههتای
سال  333ه.ق ه عد ّ
تصور کردهاند .ریاحی 36 :4082؛  )426-426 :4089ا تویه ته گتتتۀ «زریتاب وتویی»
فتح قلعۀ « ایمنگر» در سال  333ه.ق توس محمود و ه دس آوردن زر و سیم فراوان از این قلعته را دلیت خشتش
وراج میداند که ا تویه ه پژوهش نحتوی  )426-446 ،4094ایتن ن تر نمیتوانتد درست اشتد .الیتته پتیش از
ریاحی و زریاب وویی ،نولدکه  )469 :4079نیز ه خشش وراج سالیانه اشاره کردهّ ،اما دلیلی رای آن پیتدا نکترده
اس  ،او پس از اشاره ه خشش وراج ،در ارۀ غنایم ینگی هندوستان که در اوتیار محمود وده ،ستخن میگویتد و
گویا این دو موضوع را در ارتیاب ا هم می یند .آتش  )66 ،4067نیز ا تویه ه ستتایش امیتر نصتر تن ناهترالدین،
رادر محمود غزنوی در شاهنامه و فتوت او در ستال  342ه.ق و گتتتۀ فردوستی کته محمتود را شتاه کشتمیر و ّقنتوج
ووانده ،تدوین ناایی شاهنامه را عد از سال  339تا  342ه.ق میداند که ا تویه ه سخن ریتاحی  )37 :4082ایتن
استدالل نیز قا قیول نیس ّ .
سیدی  )447-438 :4074سال  334ه.ق را رای خشش وتراج نادرست میدانتد و
معتاد اس که حملۀ قراوانیان ه قلمرو محمود غزنوی و تسلیم شدن نیشا وریان و پرداوت وتراج ته ایتن ترکتان،
سیب شده که محمود ،وراج سالیانه را یخشد و این خشش ه سالهای  096تا  098ه.ق ازمیگردد.
در کنار موضوع خشش وراج ،کسانی چون تایزاده  )333-332 :4039دالیت دیگتری میآورنتد مینتی تر
اینکه سال  333ه.ق را نمیتوان ه یاین تاریخ نسخۀ پایانی شاهنامه قلمداد کرد؛ زیرا عیی اشعار کته در «پادشتاهی
وسرو پرویز» دیده میشود و نشاندهندۀ سرووردگی شاعر اس و همچنین دروواست فردوستی از اطرافیتان شتاه
رای میانجیگری و داستان دگویی «ووایه احمد حسن میمندی» که در روی از مادمههای شاهنامه آمده ،همگتی
نشان دهندۀ این موضوع اس که فردوسی از سال  332ه.ق ه عد کتاب وود را ه محمود تاتدیم کترده است  .الیتته
ریاحی 64-39 :4082؛  ،)422 :4089سال تادیم شتاهنامه ته محمتود را ستال  333ه.ق میدانتد و تا هتحیح
دانستن ی هایی که ه  83سالگی شاعر اشاره دارد و امروز از ی های الحاقی شاهنامه قلمتداد میشتود فردوستی،
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 :4090ج ،387 ،8پ.ش  ،)0ستتالهای  336یتتا  336ه.ق را مطتتر میکنتتد کتته در ایتتن ستتالها ،تته عایتتدۀ او،
فردوسی ه دلی ناامیدی و وشم ،در انتاای شاهنامه ،ی هایی را رای گالیه از محمود افزوده اس و عتدها روتی،
افسانۀ سرودن هجونامه و فرار فردوسی را ر استاس ایتن ی هتا درست کردهانتد .از ایتن رو ریتاحی )68 :4082
حدس میزند که شاعر در حین سرودن خش ساسانیان ،ه مناسی در یکی دو ی از محمتود یتاد میکنتدّ ،امتا در
خشهای اساطیری و حماسی ،فردوسی عدها در پاکنویس این خشها ،قطعههایی ترای اهتدای شتاهنامه ستروده
اس .
ناهمخوان ودن اشارههای فردوسی ه سن و سالش در شاهنامه نیز نوعی سردرگمی میتان پژوهشتگران ته ویتود
آورده اس  ،ه گونهای که تایزاده  26 :4039و  )237-236تحایق ر روی سنوات عمر شتاعر را از ن تر تحایاتی
یاعتیار میداند و این پراکندگی را حاه دو و ّ
تصر ّنساخ و ترکیب نسخههای اهلی شاعر قلمداد میکنتد .هتر
ّ
چند ه گتتۀ او تناا سالهای عمر فردوسی در خش ساسانیان مرتب اس ه یز «پادشاهی نوشینروان» که ایتن نیتز
احتمال دارد قیال ساوته شده اشد .ریایی  )283-280 :4036یترتیب ودن سنوات عمتر فردوستی در شتاهنامه
را از سرودههای عدی فردوسی میداند که پس از ر تخ نشستن محمود غزنوی ه شاهنامه ترده شتده است ؛ هتر
چند او معتاد اس که فردوسی پس از ناامیدی از محمود ،همه یا روتی از ایتن ی هتا را از شتاهنامه حتذ کترده
اس و سالها عد کاتیان و نساخ ه رعای مصلح  ،اشعار را کم و کسر کرده ،ه سلیاۀ وود ته شتاهنامه ردهانتد و
سیب این آشتتگی شدهاند .اتار  )32-34 :4079نیتز روتی از ایتن ی هتا را تحریتف کاتیتان و یتا افزودههتای
فردوسی پس از پایان سرودن شاهنامه و یا پراکنده ودن داستتانها و مأوتذهای شتاعر میدانتد .در کنتار ایتن متوارد،
نولدکه  )84 :4079اشاره میکند که فردوسی سن وود را در همان موقعی کته مشتغول من توم کتردن فصتلی توده،
نوشته اس  .هر چند او نیز روی از این موارد را ه افزودههای سال  333ه.ق و پس از آن مرتی میداند.
 -4بحث اصلی

شاهنامۀ تصحیح والای مطلق چاپ هش یلدی) 39600 ،ی دارد .حال اید دید که ا شواهدی کته فردوستی
در شاهنامه در اوتیار وواننده قرار داده ،از  68سالگی وود که داستان سیاووش را آغاز کرده تا انتاای شتاهنامه ،چنتد
ی سروده اس  .این مورد را اید در ن ر داش که این تعداد مر توب ته تتدوین دوم شتاهنامه است  .هنگتامی کته
تعداد ی های تدوین دوم مشخص شد ،اقی مانده حاه کار تدوین نخس شاهنامه میشود.
در ا تدای داستان سیاووش آمده اس :
از آن پتتتتس کتتتته پیمتتتتود پنجتتتتاه و هشتتتت

تتته ستتتر تتتر فتتتراوان شتتتگتتی گذشتتت

همتتتتتی آز کمتتتتتتر نگتتتتتردد تتتتته ستتتتتال

همتتتتتی روز یویتتتتتد ز تاتتتتتویم و فتتتتتال
ج ،232 ،2ب )40-42
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از این ی ها میتوان دانس که فردوسی در اینجا  68سالگی وود را پش ستر گذاشتته است و کمتی عتد در
ا تدای داستان «کین سیاووش» ه نزدیک شدن سنش ه  63سالگی اشاره میکند:
چتتتو آمتتتد نزدیتتتک ستتتر تیتتت شستتت

متتده متتی کتتته از ستتال شتتتد متترد مستتت ...
تتتدوواه کتتتردش تتته نتتتد...

گراینتتتتتتتتتده و تیزپتتتتتتتتتای نونتتتتتتتتتد

همتتتان شستتت

چتتتو رداشتتتتم یتتتام پنجتتتاه و هشتتت

نگیتتتتترم مگتتتتتر یتتتتتاد تتتتتتا وت و دشتتتتت
ج ،079 ،2ب  4و  6و )7

از این ی ها میتوان دریاف که فردوسی از ا تدای «داستان سیاووش» تا ا تتدای «داستتان کتین ستیاووش» را
پس از  68و پیش از  63سالگی سروده و احتماال تا  63سالگی ،داستان کین سیاووش را هم ه ن تم درآورده است .
داستان سیاووش  2623ی و کین سیاووش  393ی دارد که مجموع آن  0343ی میشود.
پس از این داستان ر وال آنچه ه ن ر میرسد« ،داستان رفتن گیو ه ترکستان» را که الفاهتله پتس از داستتان
«کین سیاووش» آمتده ،نستروده و ته سترا «پادشتاهی نوشتینروان» رفتته است ؛ چترا کته در ا تتدای پادشتاهی
نوشینروان ه گذشتن از  63سالگی اشاره میکند:
چتتت و هشتتت

تتتد عاتتتد نوشتتتینروان

تتتتو تتتر شستتت رفتتتتی ،نمتتتانی یتتتوان!

ج ،88 ،7ب )43
ممکن اس وواننده گذشتن سن فردوسی از  63سالگی را تاریخی میام قلمداد کنتدّ ،امتا فردوستی در ا تتدای
«گتتار اندر ولیعاد کردن نوشینروان مر هرمزد را» ه گذشتتن ستنش از  64ستالگی اشتاره میکنتد کته ایتن نشتان
میدهد فردوسی پس از  63تا  62سالگی ،مشغول سرودن این خش وده اس :
چتتو ستتال شتتد ای پیتتر تتر شستت و یتتک

متتتتی و یتتتتام و آرام شتتتتد ینمتتتتک!
ج ،336 ،7ب )3023

فردوسی« ،پادشاهی نوشینروان» را در  3647ی سروده و احتمتاال در اواوتر  62ستالگی ته ا تتدای داستتان
«پادشاهی اشکانیان» رفته تا «پادشاهی شاپور ذواالکتا » را ه ن م درآورده اس ؛ چترا کته در انتاتای ایتن داستتان
میگوید:
چتتو شستت و ستته شتتد ستتال و شتتد گتتوش کتتر

ز گیتتتتتی چتتتترا یتتتتویم آیتتتتین و فتتتتر؟
ج ،034 ،6ب )669

الیته پیش از این در انتاای «پادشاهی ارام ارامیان» ،یتی آمده که والای مطلق آن را در قالب قرار داده است و
در اهال آن تردید دارد ،در این ی  ،فردوسی ه گذشتن سنش از  60سالگی اشاره میکند که ا تویته ته ستخن او
در ادامه که وود را از  60ساله میوواند ،این پرسش رای وواننتده ته ویتود میآیتد کته چگونته فردوستی در ایتن

سال پنجاه و دوم
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داستان  60سالگی را پش سر گذاشته و در  63سالگی قرار داردّ ،اما در داستانهای عدی  60ساله است  .در ادامته
ه این پرسش در خش «ینگ زرگ کیخسرو» پاسخ داده وواهد شد:
]متتتتتتتی لعتتتتتتت پتتتتتتتیشآور ای روز تتتتتتته

چتتو شتتد ستتال گوینتتده تتر شستت و ستته[

ج ،276 ،6ب )9
پس از «پادشاهی شاپور ذواالکتا » ،کار وود را ادامته داده ،در انتاتای داستتان « اترام شتاپور» دو تاره ته 60
سالگی وود اشاره میکند:
ایتتتا شستتت و ستتته ستتتاله متتترد کاتتتن

تتتتتو از تتتتاد تتتتتا چنتتتتد رانتتتتی ستتتتخن!
ج ،067 ،6ب )23

فردوسی از ا تدای داستان «پادشاهی اشکانیان» تا انتاای داستان «یزدگترد زهگتر» 0236 ،یت

تدون در ن تر

گرفتن  46ی «پادشاهی ارام ارامیان») را از اواور  62تا پایان  60ستالگی وتود ته ن تم درآورده است و چتون
تاریخ عدی یعنی  66سالگی فردوسی را در ا تدای داستان «ینگ زرگ کیخسترو» متی ینیم ،ته احتمتال فتراوان از
ا تدای  63سالگی و ا سرودن «پادشاهی ارام گور»« ،یزدگترد اترام گتور»« ،هرمتزد یزدگترد»« ،پیتروز یزدگترد»،
« الش پیروز»« ،قیاد» و خشهای اقیماندۀ گذشته یعنتی «پادشتاهی اترام ارامیتان» تتا  66ستالگی ته ا تتدای
داستان «نوشینروان» رسیده است  .ایتن ختش شتام  0063یت میشتود و دلیلتی کته میتتوان ترای سترودن
«پادشاهی ارام گور» در  63سالگی فردوسی آورد ،سخن فردوسی در انتاای داستان «اورمزد شتاپور» است کته ته
ا تدای دی ماه اشاره میکند:
شتتتتتب اورمتتتتتزد آمتتتتتد از متتتتتاه دی

ز گتتتتتتتتن یاستتتتتتای و تتتتتتردار متتتتتتی!

همچنین در انتاای داستان «شاپور ذواالکتا » ه ّاول امن ماه اشاره میکند:
چتتتتو آدینتتتته هرمتتتتزد امتتتتن تتتتود

ج ،263 ،6ب )93

تتتترین کتتتتار ّ
فتتتترخ نشتتتتیمن تتتتود!

ج ،034 ،6ب )667
همانطور که گتته شد ،این خشها را فردوسی در  60سالگی وود سروده و انتاتای اورمتزد شتاپورّ ،اول دی متاه

اس و انتاای شاپور ذواالکتا ّاول امن .پس از این در ا تتدای «پادشتاهی اترام گتور» ته تر ستنگینی اشتاره
میکند که اریده و سیب شده شاعر نه هیزمی داشته اشد و نه یویی رای ووردن:
رآمتتتتد یکتتتتی ا تتتتر و شتتتتد تیتتتتره متتتتاه

همتتتتتی تیتتتتتر اریتتتتتد از ا تتتتتر ستتتتتیاه
نتتتته یتتتتنم همتتتتی تتتتر هتتتتوا ّ
پتتتتر زا

حواهتتتت فشتتتتاند هتتتتوا هتتتتر زمتتتتان

چتتته ستتتازد همتتتی زیتتتن لنتتتد آستتتمان؟

نتتته دریتتتا پدیتتتد و نتتته دشتتت و نتتته را
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نتتته مانتتتدم نمکستتتود و هیتتتزم ،نتتته یتتتو

نتتتته چیتتتتزی پدیدستتتت تتتتتا یتتتتودرو

تتتتتدین تیرگتتتتتی روز و هتتتتتول وتتتتتراج

زمتتین گشتتته از تتر چتتون کتتوه عتتاج،
مگتتتتر دستتتت گیتتتترد حی ّ
تتتتی قتیتتتتب!

همتتتته کارهتتتتا را ستتتتر انتتتتدر نشتتتتیب

ج ،6ص  ،346ب )6-4
ا تویه ه این ی ها میتوان گت که فردوسی ه احتمتال فتراوان در امتن و استتند ستالی کته در آن  60ستال
داشته ،پادشاهی «اردشیر نکوکار»« ،شاپور شاپور» « ،ارام شاپور» و «یزدگترد زهگتر» را ستروده و در اواوتر استتند
همان سال ،ه ا تدای داستان ارام گور رسیده و  2694ی این داستان را در سال عد همتراه تا داستتانهای دیگتر در
 63سالگی وود ه ن م درآورده اس .
همانطور که اشاره شد تاریخ عدی در ا تدای «ینگ زرگ کیخسرو» آمده اس :
چنتتتین ستتتال گذاشتتتتم شستتت و پتتتنا

تتتته درویشتتتتی و زنتتتتدگانی تتتته رنتتتتا

چتتتو پتتتنا از تتتر ستتتال شستتتتم نشستتت

تتتن انتتدر نشتتیب و ستترم ستتوی پستت ...

دانگتتته کتتته تتتد ستتتال پنجتتتاه و هشتتت

نتتتوانتر شتتتدم چتتتون یتتتوانی گذشتتت
ج ،472 ،3ب  34-33و )30

در اینجا فردوسی ه  66سالگی وود اشاره میکند و این نشان میدهد که فردوسی از ا تتدا تتا انتاتای شتاهنامه را
ه ترتیب ه ن م درنیاورده اس  .شاید رای سیاری این پرسش مطر اشد که چترا دقیاتی کته پتیش از فردوستی ته
ن م شاهنامه اقدام کرده ،از داستان «پادشاهی گشتاسپ» کار وود را آغاز کرده اس  .اشتارۀ فردوستی در داستتانهای
مختلف ه سن و سالش این نکته را روشن میکند که وود فردوسی نیز ه ترتیب داستتانهای شتاهنامه را نمیستروده
اس  .او در تدوین دوم ،ا تدا داستان سیاووش  2623ی ) و کین سیاووش  393ی ) را من وم کرده ،ستپس ته
پادشاهی نوشینروان  3647ی ) رفته و پس از پایان آن ته ا تتدای پادشتاهی اشتکانیان آمتده و تتا آغتاز پادشتاهی
نوشینروان  6666ی ) را سروده اس و از آنجا ه ینگ زرگ کیخسرو پرداوتته و  0434یت ایتن داستتان را ته
ن م درآورده اس و سپس دو اره ه پادشاهی ساسانیان پرداوته و این ار در «پادشاهی وسترو پرویتز» یعنتی ا تتدای
«داستان ارام چو ین ا واقان چین» ه گذشتن سنش از  66سالگی اشاره میکند:
متترا ستتال گذشتت

تتر شستت و پتتنا

نتتته نیکتتتو تتتود گتتتر یتتتازم تتته گتتتنا!
ج ،467 ،8ب )2482

این ی نشان میدهد که «پادشاهی وسرو پرویز» ه احتمال فراوان از میانۀ  66سالگی شاعر آغتاز شتده است
و فردوسی در ادامۀ ی اال ،هنگامی که از مرگ فرزندش سخن میگوید ه  67سالگی اشاره میکند:
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ورا ستتال ستتی تتد ،متترا شستت و هتتت
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نپرستتتید ازیتتتن پیتتتر و تناتتتا رفتتت !
ج ،468 ،8ب )2496

در همین داستان و در خش «گتتار اندر ایوان مداین» ه اال رفتن سنش از  66سالگی اشاره میکند و ایتن نشتان
میدهد که در این داستان همچنان در  67سالگی وده اس :
نتتتته نیکتتتتو تتتتود متتتتردم پیتتتترکش!

هرآنگتته کتته شتتد ستتال تتر شس ت و شتتش

ج ،288 ،8ب )0737
در اینجا ر وال ن ر والای مطلق  )9 :4086که این مورد را ناهمخوان دانسته و آن را ه ضترورت قافیته و یتا
دقیق نیودن فردوسی در ذکر اعداد تلای کترده است  ،ایتد گتت کته هتیچ متورد نتاهمخوانی در ایتن ی هتا دیتده
نمیشود .فردوسی پادشاهی وسرو پرویز را از میانۀ  66سالگی آغاز کرده و در  67سالگی این داستتان را ادامته داده و
در همین سن و سال اس که ه مرگ فرزند وود اشاره میکند.
حال میتوان گت که  0434ی ینگ زرگ کیخسرو را احتمتاال از ا تتدای  66ستالگی تتا میانتۀ  66ستالگی
وود سروده و از میانۀ  66تا  68سالگی 3437 ،ی داستان وسرو پرویز را ه ن تم درآورده است  .الیتته تا در ن تر
گرفتن این نکته که فوت فرزند فردوسی وقتهای در کار او ایجاد کرده اشد ،میتوان  68ستالگی او را ترای پایتان ن تم
«پادشاهی وسرو پرویز» در ن ر گرف .
فردوسی پس از آن در انتاای شاهنامه ،ه  74سالگی وود و پایان ن تم داستتان یزدگترد ستوم در ستال  333ه.ق
اشاره میکند:
چتتتو ستتتال اندرآمتتتد تتته هتتتتتاد و یتتتک

همتتتتی زیتتتتر یتتتت انتتتتدرآرم فلتتتتک...

ستتتتترآمد کنتتتتتون قصتتتتتهی یزدگتتتتترد

تتتتتتتتته متتتتتتتتتاه ستتتتتتتتتپندارمذ روز ارد،

ز هجتتتترت شتتتتده پتتتتنا هشتتتتتاد تتتتار

تتتتتتته نتتتتتتتام یاتتتتتتتانداور کردگتتتتتتتار!
ج ،388-387 ،8ب  887و )893-890

فردوسی احتماال از  68تا  74سالگی ،از داستان شیرویه تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم  4667یت ) را همتراه تا
خشهای پراکندهای چون داستان هرمز نوشینروان  4926ی ) ه ن م درآورده که مجمتوع ی هتای ایتن ختش
 0680ی میشود.
والهۀ مطالب یاد شده را میتوان در یدول ذی مشاهده کرد:
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داستان

بیت

سن

ا تدای داستان سیاووش تا پایان کین سیاووش

0343

68-63

پادشاهی نوشینروان

3647

63-62

پادشاهی اشکانیان تا پایان پادشاهی یزدگرد زهگر

0236

62-63

پادشاهی ارام گور تا ا تدای پادشاهی نوشینروان

0063

63-66

ینگ زرگ کیخسرو

0434

66-66

پادشاهی وسرو پرویز

3437

66-68

پادشاهی هرمزد نوشینروان و پادشاهی شیرویه تا پایان یزدگرد سوم

0680

68-74

مجموع23928 :

اگر از  39600ی شاهنامۀ تصحیح والای مطلق 23928 ،ی کم شود 23636 ،ی اقی میمانتد ،حتال
اگر  4328ی دقیای هم از آن کم شود 20677 ،ی میماند که احتماال حاه تدوین نخست شتاهنامه است .
دین شک که فردوسی از سال  073تا سال  083ه.ق 43 ،سال) ،خش نخس

 20677ی ) را ستروده است و

از سال  087تا سال  333ه.ق  40سال) ،ختش دوم شتاهنامه  23928یت ) را ته ن تم درآورده است  .تتدوین
نخس همانطور که ریاحی  )63 ،4082ا تحایق ه درستی آن پی رده ،شام داستانهای استاطیری و حماستی و
تدوین دوم یشتر شام داستانهای تاریخی وده اس .
همانطور که گتته شد ا در ن ر گرفتن تاریخهایی که فردوسی در اوتیار وواننده قترار داده ،میتتوان ایتن نکتته را
دریاف که فردوسی داستانهای منیع وود شاهنامۀ ا ومنصوری) را ه ترتیب ه رشتۀ ن م درنیاورده است  .همتانطور
که دقیای نیز ا تدا از میانۀ شاهنامه و از داستان «پادشاهی گشتاسپ» کار وود را آغاز کترده است  .الیتته ایتن طییعتی
اس که فردوسی ا تویه ه طیع شاعرانه و مطالعات و شرای زندگی و رودادهای ایتماعی و تتاریخی زمتان وتود،
ه سرودن داستانی روی یاورد که پیش از آن داستانهای دیگر را نسروده اس  .در اینجا اید تا نولدکته -84 :4079
 )82و شیرانی  )27 :4069همراه ود که ه درستی متویه شدهاند ،فردوسی ،داستانها را ه ترتیب ه ن تم درنیتاورده
و یوقته نیز مشغول سرودن شاهنامه نیتوده است  .همچنتین مطتا ق گتتتۀ تاتیزاده  ،)240-244 :4039احتمتاال
پراکندگی در اشاره ه سن و سال فردوسی در خشهای گوناگون ،نشانۀ پایان خشهای مختلتف در ستنین گونتاگون
شاعر وده اس .
ستایش محمود غزنوی در شاهنامه

مطا ق آنچه در ارۀ تدوین نخس و دوم شاهنامه گتته شتد ،ستتایشهای محمتود در تتدوین دوم شتام متوارد ذیت
اس :
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 .4در ا تدای «داستتان ینتگ تزرگ کیخسترو» ج ،469 ،3ب  .2 .)72-4در ا تتدای «پادشتاهی اشتکانیان»
ج ،406 ،6ب  .0 .)60-20در ا تتتدای «پادشتتاهی شتتاپور اردشتتیر» ج ،234 ،6ب  .3 .)29-43در انتاتتای
«پادشاهی ارام شاپور» ج ،067 ،6ب  .6 .)02-23در انتاای «داستتان کلیلته و دمنته» ج ،070 ،7ب .)0640
 .6در ا تدای «گتتار اندر نامۀ نوشینروان ه نزدیک پسرش هرمتزد» ج ،333 ،7ب  .7 .)0866-0864در انتاتای
«گتتار اندر نامۀ نوشینروان ه نزدیک پسرش هرمزد» ج ،339 ،7ب  .8 .)0928-0922در انتاتای «گتتتار انتدر
ولیعاد کردن نوشینروان مر هرمزد را» ج ،366 ،7ب  .9 .)3336در ا تدای «داستتان وسترو تا شتیرین» ج،8
 ،269ب  .43 .)0092در انتاای «پادشاهی یزدگرد سوم» ج ،387 ،8ب .)892-888
آنچه در ادامه وواهد آمتد ،شتام ستتایشهایی است کته فردوستی در یریتان تتدوین دوم وتود ستروده و ته
خشهای مختلف تدوین نخس افزوده اس :
« .4دییاچتۀ شتاهنامه» ج ،48-46 ،4ب  .2 .)239-464در ا تتتدای «ستخن دقیاتتی» از پادشتاهی گشتاستتپ
ج ،76 ،6ب  .0 .)42-4در ا تدای «سخن فردوسی» از پادشتاهی گشتاستپ ج ،476 ،6ب .3 .)4360-4328
در انتاتتای «ستتخن فردوستتی» از پادشتتاهی گشتاستتپ ج ،248 ،6ب  .6 .)4607-4606در ا تتتدای «هتتختتوان
استتتندیار» ج ،223 ،6ب  .6 .)49-46در انتاتتای «داستتتان رستتتم و استتتندیار» ج ،308 ،6ب  .7 .)4673در
ا تدای «داستان رستتم و شتغاد» ج ،309 ،6ب  .8 .)28-7در ا تتدای «پادشتاهی داراب» ج ،646 ،6ب .)6-4
 .9در انتاای «داستان اسکندر» ج ،429 ،6ب .)4938
اکنون اید دید ا تویه ه تاریخهایی کته فردوستی در شتاهنامه آورده و اطالعتاتی کته در روتی از ستتایشهای
محمود دیده میشود ،چه نشانههایی میتوان یاف که تاریخ سرودن روی از این اشعار مشخص شود.
در انتاای «پادشاهی ارام شاپور» ،فردوسی پس از اشاره ه  60سالگی وود ،ه این موضتوع میپتردازد کته اگتر
شاهنامه را ه نام محمود غزنوی در پیری ه پایان یرد ،یای شگتتی نیس :
ایتتتا شستتت و ستتته ستتتاله متتترد کاتتتن

تتتتو از تتتاد تتتتا چنتتتد رانتتتی ستتتخن...

گتتتر او ایتتتن ستتتخنها کتتته انتتتدرگرف

تتته پیتتتری ستتترآرد ،نیاشتتتد شتتتگت !

تتتتته نتتتتتام شانشتتتتتاه شمشتتتتتیرزن

تتتته تتتتاال ستتتترش رتتتتتر از انجمتتتتن!
ج ،067 ،6ب  23و )29-28

این ی ها نشان میدهد که فردوسی در  60سالگی  092ه.ق) ،شاهنامه را ه نام محمود میستروده و همزمتان
ا ه ن م درآوردن خشهایی ،او را هم مد میگتتته است  .حتتی ستتایش محمتود در ا تتدای «پادشتاهی شتاپور
اردشیر» نیز ه احتمال فراوان حاه سال  092ه.ق وده اس  .در این خش نکتۀ مامی ویود دارد و آن یتتی است
که ه سرودن مد محمود در دییاچۀ شاهنامه اشاره دارد:
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ستتتتتتر نامتتتتتته کتتتتتتردم نتتتتتتای ورا

شمارة چهارم

زرگتتتتتتتتتتتتتی و آیتتتتتتتتتتتتتین و رای ورا
ج ،232 ،6ب )23

همچنین در «پادشاهی نوشینروان» که پس از  63تا  62سالگی ه ن تم درآورده است  ،یعنتی پتس از  089تتا
 094ه.ق ،فردوسی ه ستایش محمود در دییاچۀ شاهنامه اشاره میکند که میتتوان گتت  ،ایتن ختش را احتمتاال در
میانۀ این سالها سروده اس :
همتتتتیگتتم ایتتتتن نامتتتته را چنتتتتد گتتتتاه

ناتتتان تتتد ز کیتتتوان و وورشتتتید و متتتاه،

چتتتو تتتتاج ستتتخن نتتتام محمتتتود گشتتت

ستتتتتایش تتتته آفتتتتاق مویتتتتود گشتتتت !
ج ،333 ،7ب )0863-0860

اگر ه ستایش محمود در دییاچۀ شاهنامه دق شود ،فردوسی در آن ه گونهای سخن میگوید که گتویی محمتود
در ا تدای پادشاهی اس و زمان زیادی از ر تخ نشستن او نگذشته اس  .ر وتال آن در ا تتدای «ینتگ تزرگ
کیخسرو» کته پتنا ستالی از ستلطن محمتود گذشتته  093ه.ق) ،از ستپاه فتراوان محمتود و کشورگشتاییهایش
میگوید .از سوی دیگر در خش «سخن فردوسی» از «پادشاهی گشتاسپ» از ه دییاچه اشاره کرده اس :
یاانتتتتدار محمتتتتود تتتتا ّ
کتتتته او را کنتتتتد متتتتاه و کیتتتتوان ستتتتجود،
فتتتتر و یتتتتود
یامتتتتتد نشستتتتت از تتتتتر تختتتتت داد
ستتتتر نامتتتته را نتتتتام او تتتتتاج گشتتتت

یاانتتتتدار چتتتتون او کتتتته دارد تتتته یتتتتاد؟
تتته ّ
فتتترش دل تیتتتره چتتتون عتتتاج گشتتت !
ج ،477 ،6ب )4367-4366

اکنون اید دید که مد محمود در خش «سخن فردوسی» از «پادشاهی گشتاستپ» را در چته تتاریخی ستروده
اس  .فردوسی در این خش میگوید که سخن را یس سالی نگاه داشته تا یینتد چته کستی شایستتۀ آن است کته
شاهنامه ه نامش درآید و سپس محمود را رازندۀ آن دیده اس :
متتتن ایتتتن نامتتتۀ ّ
همتتتتتتی رنتتتتتتا تتتتتتردم تتتتتته سیارستتتتتتال
فتتترخ گتتترفتم تتته فتتتال
ندیتتتتتتتدم ستتتتتتترافراز خشتتتتتتتندهیی

تتتتتته گتتتتتتاه کیتتتتتتان تتتتتتر دروشتتتتتتندهیی

همتتتم ایتتتن ستتتخن تتتر دل آستتتان نیتتتود

یتتتتتز از وامشتتتتتی هتتتتتیچ درمتتتتتان نیتتتتتود...

ستتتتخن را نگاداشتتتتتم ستتتتال یستتتت

تتتتدان تتتتتا ستتتتتزاوار ایتتتتن رنتتتتا کیستتتتت
ج ،477-476 ،6ب  4339-4337و )4366

ریاحی  )33-09 ،4082میپرسد که انت ار یس سالۀ فردوسی از چه زمانی تا چه زمتانی توده است  .او در
پاسخ ،ا تدا فاهلۀ  23سالۀ میان ستال  073ه.ق تتا ستال  093ه.ق را در ن تر میگیترد کته ته اعتاتاد او ،فردوستی
شاهنامه را ه محمود اهدا کرده اس و در دیگری فاهلۀ سال  083ه.ق که پایتان تتدوین نخست شتاهنامه توده تتا
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پایان تدوین دوم یعنی ستال  333یتا  334ه.ق را مطتر میکنتد کته  46یتا  47ستال میشتود و همتین متورد دوم را
درس تر میداند .کزازی ج )643 :4094 ،6نیز ن ری مشا ه ا مورد دوم ریاحی دارد.
در اینجا ر وال ن ر ریاحی و کزازی ،میتوان ن ر دیگری را یان کرد .اگتر ته ستال  073ه.ق کته ستال آغتاز
سرودن شاهنامه اس  ،یس سال اضافه شود ،سال  093ه.ق ه دس میآید که در این تتاریخ ،فردوستی  64ستاله
وده و «پادشاهی نوشتینروان» را من توم میکترده است  .نکتتۀ ماتم ایتن است کته در میانتۀ سترودن «پادشتاهی
نوشینروان» دو اره ه موضوع نگاه داشتن شاهنامه اشاره میکند:
همتتتیگتتم ایتتتن نامتتته را چنتتتد گتتتاه

ناتتتان تتتد ز کیتتتوان و وورشتتتید و متتتاه

چتتو تتتاج ستتخن نتتام محمتتود گشتت

ستتتتایش تتته آفتتتاق مویتتتود گشتتت !
ج ،333 ،7ب )0863-0860

از این رو میتوان نتیجه گرف که ستایش محمود در «سخن دقیاتی» و «ستخن فردوستی» را احتمتاال در ستال
 093ه.ق سروده اس  .این موضوع را شواهدی که در ی های «سخن فردوستی» آمتده ،تأییتد میکنتد ،چنانکته در
ادامۀ نگاه داشتن یس سالۀ شاهنامه ،در ی هایی ه نشستن محمود غزنوی تر تخت پادشتاهی و ته نتام محمتود
درآمدن شاهنامه اشاره میشود و این نشان میدهد کته احتمتاال فردوستی پتس از ستال  089ه.ق کته ستال یلتوس
محمود غزنوی وده گردیزی ،)084 :4060 ،این خشها را سروده و ه شاهنامه رده اس :
ا والااستتتتتتم آن شتتتتتتاریار یاتتتتتتان
یاانتتتدار محمتتتود تتتا ّ
فتتتر و یتتتود
یامتتتتد نشستتتت از تتتتر تختتتت داد
ستتتتر نامتتتته را نتتتتام او تتتتتاج گشتتتت

کتتتتزو تتتتتازه شتتتتد تتتتتاج شاهنشتتتتاان
کتتته او را کنتتتد متتتاه و کیتتتوان ستتتجود،
یاانتتتدار چتتتون او کتتته دارد تتته یتتتاد؟
تته ّ
فتترش دل تیتتره چتتون عتتاج گشتت !
ج ،477 ،6ب )4367-4363

در ا تدای «ینگ زرگ کیخسرو» که فردوسی  66سال دارد ،از ه نگاه داشتن شاهنامه نزد وود اشاره میکند:
پیوستتتتتتم ایتتتتتن نامتتتتته استتتتتتان

پستتتتتتتندیده از دفتتتتتتتتر راستتتتتتتتان

کتتته تتتتا روز پیتتتری متتترا تتتر دهتتتد

زرگتتتتتی و دینتتتتتار و افستتتتتر دهتتتتتد

ندیتتتتتتدم یاانتتتتتتدار خشتتتتتتندهیی

لنتتتتتتتتداوتری راد و روشتتتتتتتتندهیی

همیداشتتتتتم تتتتتا کتتتتی آیتتتتد پدیتتتتد

یتتتوادی کتتته یتتتودش نخواهتتتد کلیتتتد

ج ،474 ،3ب )06-02
ّ
همین موضوع سیب شده که ریاحی در حدس نخس وود 66 ،سالگی فردوستی را متالق قترار دهتد ،امتا از
ا تدای ن م شاهنامه تا  66سالگی فردوسی 23 ،سال میشود که ا سخن فردوسی هماهنتگ نیست  .همچنتین اگتر
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شمارة چهارم

ه گتتار فردوسی در ستایش محمود غزنتوی در «ینتگ تزرگ کیخسترو» دقت شتود ،فردوستی میگویتد در 68
سالگی وده که نام محمود را شنیده اس و تصمیم گرفته شاهنامه را ه نام او من وم کند نه در  66سالگی:
 ...دانگتته کتته تتد ستتال پنجتتاه و هشتت

نتتوانتر شتتدم چتتون یتتوانی گذشتت ...

فریتتتتتدون یتتتتتداردل زنتتتتتده شتتتتتد

زمتتتان و زمتتتین پتتتیش او نتتتده شتتتد...

پیوستتتتتم ایتتتتن نامتتتته تتتتر نتتتتام اوی

همتتتتته اتتتتتتری تتتتتاد فریتتتتتام اوی
ج ،472 ،3ب  30و  36و)63

در ستایش محمود در «پادشاهی نوشینروان» ،فردوسی در دو ی  ،ه لشکرکشی محمتود ته هندوستتان اشتاره
میکند:
یاتتتتان ستتتتتد از پرستتتتتان هنتتتتد

ّ
تتته تیغتتتی کتتته دارد چتتتو وشتتتی پرنتتتد!
ج ،333 ،7ب )0866

یاتتتتان ستتتتتد از متتتتردم پرستتتت

ز دییتتتای دیتتتن تتتر دل آیتتتین یستتت !
ج ،339 ،7ب )0926

طیق اشارۀ عتیی  )239-237 :4073و نویسندۀ تاریخ سیستان  ،)026 :4084محمود در ستال  093ه.ق ته
سیستان لشکرکشی میکند تا «طاهر ن ولف» را سرکوب کند .طاهر نیز ه قلعتۀ «اهتتاید» میگریتزد و پتس از دو
ماه محاهره ا پرداو هدهزار دینار و هدایای فراوان ،زناار میوواهد .محمود ،وواستتۀ او را میپتذیرد و در همتان
سال  093ه.ق) ه هندوستان لشکرکشی میکند و در سال  092ه.ق ر «چیپال» پیروز میشتود و سترزمین وستیعی
ّ
تصور شود که فردوسی نیز این خش را در سال  092ه.ق یا ستالهای عتد
ه دس او میافتد .در اینجا ممکن اس
از آن سروده و ه شاهنامه رده اس ّ .اما در پاسخ اید گت کته آتتش  )66 ،4067نیتز ّ
تصتور کترده تود ،ستتایش
محمود اید در سالهای  339تا  342ه.ق سروده شده اشتد؛ چترا کته محمتود در ستال  336ه.ق« ،کشتمیر» و در
سال  339ه.قّ « ،قنوج» را ه تصر درآورده اس و فردوسی هتم ایتد در همتین ستال ،ستتایش محمتود را ستروده
اشد ،در حالی که ریاحی  ،)37 :4082نشان داد که فردوسی ،محمود را «شاه روم» هم ووانده در حالی کته هرگتز
ه آنجا لشکرکشی نکرده اس  ،از این رو سخن فردوسی که محمتود را «شتاه روم» یتا «شتاه هنتد» یتا «شتاه چتین»
میوواند ،تعییری اس از شاه مشترق و مغترب .در اینجتا نیتز ممکتن است فردوستی ته لشکرکشتی محمتود ته
هندوستان اشاره کرده که در سال  093ه.ق وده اس  .هر چند فردوستی از واۀۀ «ستتاندن» کته ته معنتای «تستخیر
کردن» اس استتاده میکندّ ،اما این سخن او را نمیتوان ه قطع و یاین ه معنتای تستخیر هندوستتان گرفت  ،لکته
میتوان ه لشکرکشی محمود غزنوی ه این سرزمین هم تلاتی کترد و آن را از یملتۀ ستخنان شتاعرانه ترای متد و
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ستایش در ن ر گرف  .از سوی دیگر فردوسی از هم از اینگونه تعا یر در مورد محمود دارد که همتۀ آناتا را نمیتتوان
حاایق تاریخی قلمداد کرد:
متترا گتتت کتتین شتتاه روم ستت و هنتتد

ّ
ز قنتتتتتوج تتتتتتا پتتتتتیش دریتتتتتای ستتتتتند
ج ،47 ،4ب )479

وداونتتتتد هنتتتتد و وداونتتتتد چتتتتین

وداونتتتتتتتتد ایتتتتتتتتران و تتتتتتتتتورانزمین
ج ،470 ،3ب )66

وداونتتتتتد ایتتتتتران و نیتتتتتران و هنتتتتتد

ز ّ
فتتترش یاتتتان شتتتد چتتتو رومتتتیپرنتتتد!
ج ،333 ،6ب )9

شانشتتتتتتتاه ایتتتتتتتران و زا لستتتتتتتتان

ز ّقنتتتتتتوج تتتتتتتا متتتتتترز کا لستتتتتتتان!
ج ،406 ،6ب )26

فرستادن شاهنامه به غزنه

 66سالگی فردوسی یعنی سال  093ه.ق ،ته گتتتۀ ریتاحی 32-33 :4082؛  ،)422-423 :4089ستال تصتمیم
اهدای کتاب ه محمود اس که تا سال  333ه.ق ه طول میانجامد؛ ه گونهای که فردوسی شاهنامه را در ایتن شتش
سال ه شک مورد پسند محمود غزنوی درمیآورد .در اینجا ر وال ن ر ریاحی ،اید گتت کته ستال  093ه.ق را
نیاید سالی دانس که فردوسی شاهنامه را ته نتام محمتود درآورده ،لکته ایتن ستالی است کته فردوستی ته دلیت
تایدستی و پیری و یا دالی دیگر ،تصمیم گرفته شاهنامه را ه در ار غزنه ترستد .احتمتاال فردوستی پتس از سترودن
«ینگ زرگ کیخسرو» در  66سالگی ،شاهنامه را ه در ار غزنه فرستتاده و ایتن پتیش از آن توده کته ته حستادت و
دگویی حاسدان در شاهنامه اشاره کند .او خشهایی را که تا  66سالگی سروده ه پایتخت فرستتاده است ّ ،امتا در
این تتاریخ ،شتاهنامه کامت نشتده تود؛ زیترا «پادشتاهی وسترو پرویتز» و خشهتایی چتون «پادشتاهی هرمتزد
نوشینروان» و «پادشاهی شیرویه تا پایان یزدگرد سوم» را پس از  66سالگی سروده است  .از ایتن رو فردوستی ا تتدا
کتاب ناقصی را ه در ار فرستتاده و پتس از ایتن در خشهتایی کته پتس از  66ستالگی ته ن تم درآورده در میانتۀ
پادشاهی وسرو پرویز «داستان وسرو ا شیرین») ،ه این موضوع اشاره میکند کته تدگویان ته او حستد کردهانتد و
ازار او را نزد شاه تیاه کردهاند:
حستتتد کتتترد تتتدگوی در کتتتار متتتن

تیتتتته شتتتتد تتتتر شتتتتاه تتتتازار متتتتن!
ج ،269 ،8ب )0093

این گتتۀ فردوسی نشان میدهد شاهنامه پیش از آن رای در ار فرستاده شتده است

الیتته ته هتورت نتاقص) و

حال که فردوسی در هدد کام کردن آن رآمتده ،از روتورد شتاه آگتاه شتده و در خشهتای پایتانی کتتاب وتود،
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کوشش میکند تویه در اریان را یلب کند تا آناا ه محمود ،ارزش شاهنامه را یادآوری کنند تا کتتاب او متورد تویته
قرار گیرد:
چتتو ستتاالر شتتاه ایتتن ستتخنهای نغتتز

خوانتتتتتد ،یینتتتتتد تتتتته پتتتتتاکیزهمغز،

ز گتتتنجش متتتن ایتتتدر شتتتوم شتتتادمان

کتتتتتزو دور تتتتتادا تتتتتد تتتتتدگمان!

وزان پتتتتس کنتتتتد یتتتتاد تتتتر شتتتتاریار

مگتتتر تختتتم رنتتتا متتتن آیتتتد تتته تتتار،

کتتته یاویتتتد تتتاد افستتتر و تختتت اوی!

ز وورشتتتتتید تا نتتتتتدهتر ختتتتت اوی!
ج ،263-269 ،8ب )0098-0096

در اینجا همداستان ا ریتر  )34 ،4067نمیتوان گتت کته فردوستی شتاهنامه را خش ختش ته در تار غزنته
فرستاده ،لکه ا تویه ه شواهد ،اید گت که شاهنامه دو ار ه در ار غزنه فرستتاده شتده است ؛ یکیتار ته هتورت
ناقص ،پس از سرودن «ینگ زرگ کیخسرو» یعنتی در  66ستالگی و تار دیگتر ته هتورت کامت  ،پتس از پایتان
«پادشاهی یزدگرد سوم» یعنی در  74سالگی .حال اگر همداستان ا ریاحی  )427 :4089گتتته شتود کته فردوستی
تناا پس از پایان ن م شاهنامه سال  333ه.ق) ،کتاب وود را ه در ار فرستاده و پس از این سال متویته ایتن موضتوع
شده که شاه نسی ه شاهنامه یتویه اس و ی هایی را در این اره ه شاهنامه افزوده ،در پاسخ اید گتت کته ایتن
منطای ه ن ر نمیرسد که شاعر ه یتویای شاه اشاره کند و سپس از نزدیکان شاه خواهد که شتاهنامه را خواننتد و
رای او هلۀ مناسیی ترستند ،در حالی که شاهنامه ه طور کام ه در ار غزنه فرستاده شده است  .اینکته فردوستی از
رادر شاه میوواهد شاهنامه را دون پیشداوری خواند ،دلی روشنی اس که کتاب ،یکیتار ته غزنته فرستتاده شتده
والای مطلقّ ،)43-9 :4086 ،اما نه پس از سال  333ه.ق و چون نتیجۀ وو ی نگرفتته ،حتال در مرحلتۀ آوتر کته
شاهنامه در حال پایان اس  ،فردوسی کوشش میکنتد تتا تا فرستتادن خشهتای پایتانی شتاهنامه و دروواست از
اطرافیان شاه ،خ وود را رای آورین ار یازماید تا ه نتیجۀ مطلوب رسد.
بخشیدن خراج در ّ 11
شوال

ا شواهدی که در شاهنامه آمده اس  ،اگر تاریخ  093ه.ق ،تاریخ تصمیم ناتایی شتاعر ترای فرستتادن شتاهنامه ته
در ار غزنه اشد که یکسال عد در سال  096ه.ق عملی میشود ،ه ن ر درس اس ّ ،امتا اگتر در تارۀ ایتن موضتوع
اشد که فردوسی در این تاریخ تصمیم گرفته شاهنامه را ه نام محمود کنتد و ترای همتین تتا ستال  333یتا  334ه.ق
شاهنامه را کام کرده و پس از آن ،ستایش محمود را سروده و ه شاهنامه ترده است  ،تا تویته ته شتواهد ،ته ن تر
درس نیس  .در اینجا اید گت که این موضوع را نیاید ا تدوین دوم شاهنامه درآمیخ  .یعنی نیاید ّ
تصتور کترد کته
فردوسی پس از ه پایان رسیدن شاهنامه ،همۀ خشهای مر وب ه متد و ستتایش محمتود غزنتوی را ستروده و ته
داستانها افزوده اس  .همین ّ
تصور نادرس سیب شده که پژوهشگران یشتر ی هایی را که در خشهای مختلتف
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شاهنامه رای مد محمود آمده ،ه عد از سال  333ه.ق نسی دهند .آناا ا در ن تر گترفتن ایتن موضتوع ،کوشتش
کردهاند ی هایی را که ه تاریخی واص یا رویدادی ویژه اشاره دارد از حوادث سال  333ه.ق ه عد یستتجو کننتد،
ه عنوان ماال در ا تدای «پادشاهی اشکانیان» فردوسی پس از ستایش محمود و رادرش نصر تن ناهترالدین ،ته 43
ّ
شوال سالی اشاره میکند که از یانب شاه این پیام رستیده کته در آن ستال وتراج را ته نتیم کتاهش دادهانتد و همتین
موضوع سیب شادمانی مردم شده و فردوسی نیز این کار را ستوده است  .تاتیزاده  )236-233 ،4039ستال متورد
ن ر فردوسی را سال  334ه.ق میداند که در آن سال ،قحطی زرگی وراسان را فرامیگیترد و ته همتین دلیت محمتود
وراج را می خشد .پس از آن ریاحی  )37-36 :4082ا تویه ه گتتۀ زریاب وویی ،دلی دیگری را ذکتر میکنتد،
مینی ر اینکه محمود ا فتح قلعۀ ایمنگر ،غنایم فراوانی را ه دس آورده اس و همین فراوانی غنایم ستیب شتده کته
وراج سال  333ه.ق را یخشد .نحوی  )423-447 :4094در رد سخن زریاب وویی و ریتاحی ،در تارۀ خشتیدن
وراج ا تویه ه فتح قلعۀ ایمنگر و ه دست آوردن غنتایم فتراوان ،شتاهدی را از کتتاب «تتاریخ هترات» و «تتاریخ
یمینی» میآورد که محمود ا تویه ه گرانی غذا و یمتاری و تایی کته در هترات شتایع شتده تود ،تاز هتم وتراج را
نیخشیده و ع ّمال وود را ه آنجا فرستاده و آناا نیز مال فراوانی را یمع کردهاندّ .اما ه این نکته تویته نمیکنتد کته ایتن
شاهد یشتر خشیدن نیمی از وراج ا تویه ه قحطی سال  334ه.ق را یاساس نشان میدهد تا خشتیدن وتراج تا
تویه ه فتح قلعۀ ایمنگر .این شاهد ه ما نشان میدهتد کته قحطتی و یمتاری و مشتکالتی از ایتن دست  ،ستیب
نمیشده که محمود غزنوی وراج سالیانه را ه نیم کاهش دهد و یا آن را یخشد ،از سوی دیگر اگر چنتین کتاری را ته
سیب قحطی یا یماری انجام میداد ،ه گتتۀ ریاحی  ،)36 :4082عتیی هرگز از آن نمیگذش و در تاریخ وتود ته
آن اشاره میکرد .از این رو نیاید ه یاین همۀ موارد ستایش محمود در شاهنامه را ه سال  333ه.ق یا عتد از آن نستی
داد و در کتابهای تاریخی تناا ه رویدادها و حوادث سال  333ه.ق ه عد تویه کرد .همتانطور کته نمیتتوان ماننتد
شیرانی  )03 :4069خشش وراج را دون ارائۀ دلیلی روشن ه تایگتذاری و تر تخت نشستتن محمتود غزنتوی
نسی دادّ .
سیدی  ،)447-438 :4074خشش وراج را ر وال ن ر دیگر پژوهشگران ه ستال  096تتا  098ه.ق
نسی میدهد؛ زیرا در سال  096ه.ق قراوانیان ه وراسان حمله می رند و نیشا وریان ر وتال لخیتان ،پرداوت
وراج ه قراوانیان را میپذیرند و در ماا آناا ایستادگی نمیکنند .محمود نیز لخیان را مالم میکنتد کته مردمتان
ّ
رعی نیاید ینگ کنند ،لکه مانند شارهای دیگر ویژه نیشا ور اید ه هر پادشاهی کته قتویتر تود وتراج پردازنتد.

ّ
سیدی  )447 :4074پس از اشاره ه این واقعه ،یملتهای از تتاریخ یااتی ذکتر میکنتد و از آن نتیجته میگیترد کته
محمود غزنوی قول داده که وراج را ه دلی این واقعته یخشتد ،در حتالی کته در ایتن ختش از تتاریخ یااتی هتیچ
اشارهای ه خشش وراج نشده و محمود غزنوی نیز رای خشش آن قولی نداده اس « :و چترا ته مردمتان نشتا ور و
شارهای دیگر نگاه نکردید که ه طاع پیش رفتند و هواب آن تود کته ایشتان کردنتد تتا غتارتی نیتتتاد؟ و چترا ته
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شارهای دیگر نگاه نکردید که ورایی از ایشتان تیش نخواستتند کته آن را محستوب کترده آیتد؟» یااتی:4080 ،
ّ .)882
سیدی یملۀ آور یاای را ه این معنا گرفته اس که وراج پرداو شده ته ترکتان قراوتانی توست محمتود
خشیده وواهد شد محسوب کرده آید) ،در حالی که این یمله در ادامۀ یملۀ قی اس و ته ایتن معنتی است کته
متجاوزان چیزی یشتر از وراج از آن شارها نخواستتند کته آن را حستاب کننتد و اینگونته شتارها از غتارت در امتان
ماندند.
همانطور که پیش از این اشاره شد ،تدوین دوم شاهنامه از سال  087آغاز میشود و تتا ستال  333ه.ق ته طتول
میانجامد .این سالها ،سالهایی اس که محمود غزنوی قدرت گرفته و ر تخ پادشاهی نشستته و همتۀ دشتمنان
وود را آرامآرام از میدان تاو و تازهای سیاسی یرون رانده اس و همانطور که در شاهنامه دیتده میشتود ،فردوستی
از آغاز قدرت گرفتن محمود ،تصمیم گرفته شاهنامه را ه نتام او کنتد ،پتس چنتدان دور از ذهتن نیست کته در میتان
سالهای  087تا  333ه.ق ،هر کجا فرهتی ه دس آورده ،محمود را همزمان تا سترودن داستتانی ،ستتایش کترده
اشد .مطا ق آنچه پیش از این در مورد «پادشاهی اشکانیان» آمتد ،فردوستی احتمتاال ایتن داستتان را در  62ستالگی
وود و در سال  094ه.ق آغتاز کترده است و در ستایشتی کته از محمتود و ترادر کتوچکترش ا توالم تر نصتر تن
ناهرالدین در ا تدای این داستان آورده ،هیچ اشارهای ه قحطی و مشکالت مردم طوس یا نیشتا ور یتا وراستان نکترده
اس و این ا گتتار فردوسی در داستانهای دیگر شاهنامه مغایرت دارد .ه عنوان ماتال در ا تتدای داستتان «پادشتاهی
ارام گور» ه ارش ر سنگینی اشاره میکند که سیب شده شاعر نه هیزمی رای گرم کردن وانۀ وتود داشتته اشتد
و نه حتی یویی رای ووردن:
رآمتتتتد یکتتتتی ا تتتتر و شتتتتد تیتتتتره متتتتاه

همتتتتتی تیتتتتتر اریتتتتتد از ا تتتتتر ستتتتتیاه
نتتتته یتتتتنم همتتتتی تتتتر هتتتتوا ّ
پتتتتر زا

حواهتتتت فشتتتتاند هتتتتوا هتتتتر زمتتتتان

چتتته ستتتازد همتتتی زیتتتن لنتتتد آستتتمان؟

نتتته مانتتتدم نمکستتتود و هیتتتزم ،نتتته یتتتو

نتتتته چیتتتتزی پدیدستتتت تتتتتا یتتتتودرو

تتتتتدین تیرگتتتتتی روز و هتتتتتول وتتتتتراج

زمتتین گشتتته از تتر چتتون کتتوه عتتاج،
مگتتتتر دستتتت گیتتتترد حی ّ
تتتتی قتیتتتتب!

نتتته دریتتتا پدیتتتد و نتتته دشتتت و نتتته را

همتتتته کارهتتتتا را ستتتتر انتتتتدر نشتتتتیب

ج ،6ص  ،346ب )6-4
در انتاای شاهنامه ،پس از کشته شدن یزدگرد سوم ه دس آسیا ان مرو ،فردوسی در چند ی

ته تگرگتی اشتاره

میکند که ارش آن سیب شده ،هیچ چیز رای ووردن نداشته اشد:
متتتترا دوتتتت و وتتتتوردن را تتتتر تتتتدی

زمانتتتته متتتتترا چتتتتون تتتتترادر تتتتتدی!

تگتتتترگ آمتتتتد امستتتتال رستتتتان متتتترگ

متتتترا متتتترگ اتتتتتر تتتتدی زان تگتتتترگ!
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یستتتت ایتتتتن تتتترآورده چتتتترخ لنتتتتد!
ج ،373-370 ،8ب)734-709

اگر پژوهشگری شرایطی را که در این ی ها توهیف شتده ،ستیب قحطتی ستال  334ه.ق وراستان دانتد ،تاز
پذیرفتنی اس  ،هر چند در همین ی ها نیز متی ینیم کته شتاعر تیم پرداوت وتراج ستالیانه را داردّ .امتا در کتالم
فردوسی در ا تدای پادشاهی اشکانیان ،هیچ نشانهای از مشکالت و ستختی و رنتا متردم نیست  .در آنجتا فردوستی
یشتر ه پیروزیها و قدرت گرفتن محمود و رادرش اشاره دارد:
کنتتتتتتون پادشتتتتتتاه یاتتتتتتان را ستتتتتتتای

تتتته رزم و تتتته تتتتزم و تتتته دانتتتتش ،تتتته رای!

ستتتتتتتتتتترافرازمحمود فرونتتتتتتتتتتتدهرای

کزویستتتتتتت نتتتتتتتام زرگتتتتتتتی پتتتتتتتای...
ز ّقنتتتتتتتتوج تتتتتتتتتا متتتتتتتترز کا لستتتتتتتتتان!

مانتتتتتتاد تتتتتتتا یتتتتتتاودان شتتتتتتاددل!

ز رنتتتتتتتتتا و غمتتتتتتتتتان گشتتتتتتتتتته آزاددل!

تتتتر او آفتتتترین تتتتاد و تتتتر لشتتتتکرش!

چتتتته تتتتر وتتتتویش و تتتتر دوده و کشتتتتورش!

یاانتتتتتتتدار و ستتتتتتتاالر او میرنصتتتتتتتر

کتتتتتتزو شادمانستتتتتت گردنتتتتتتده عصتتتتتتر،

کتتتتتتته پیروزنامستتتتتتت و پیروز ختتتتتتت
ّ
شتتتتتتوال ده تتتتتتا چاتتتتتتار
گذشتتتتتتته ز

همی گتتتتتذرد کلتتتتتک او تتتتتر دروتتتتت !...

شانشتتتتتتتتتاه ایتتتتتتتتتران و زا لستتتتتتتتتتان

ازیتتتتتتن متتتتتتژدهی داد و نتتتتتتیم وتتتتتتراج

یکتتتتتتی آفتتتتتترین تتتتتتود تتتتتتر شتتتتتتاریار،
کتتتته فرمتتتتان تتتتد از شتتتتاه تتتتا فت ّ
تتتر و تتتتتاج،

کتتتته ستتتتالی ورایتتتتی نخواهنتتتتد تتتتیش

ز دینتتتتتتتدار یتتتتتتتدار و از متتتتتتترد کتتتتتتتیش

تتتتدین عاتتتتد نوشتتتتینروان تتتتتازه شتتتتد

همتتتته کتتتتار تتتتر دیگتتتتر انتتتتدازه شتتتتد!...

همتتته متتتردم از وانتتتهها شتتتد تتته دشتتت

نیتتتتتایش همتتتتتی ز آستتتتتمان رگذشتتتتت !...
ج ،6ص  ،407-406ب  23-20و  03-26و

 09-06و )63
تصتور شتود فردوستی ستتایش محمتود را در ّ 43
اگر ّ
شتوال ستال  094ه.ق و همزمتان تا سترودن «پادشتاهی
اشکانیان» آورده اس  ،اید ه وقایع سال  094ه.ق نگاهی انداوته شود .در «تاریخ یمینی» در ارۀ حتوادث ایتن ستال
آمده که «ا و ا راهیم اسماعی المنتصر ن نو تن منصتور ّاول» متتوفی  )096کته از مخالتتان حکومت محمتود

غزنوی ود ،در ّ
شوال سال  094ه.ق ا یاران وود ه نیشا ور میآید و ع ّمتال وتود را ترای گترفتن امتوال و یمتعآوری
وراج نیشا ور میفرستد .امیر نصر ،رادر محمود که یکیار از منتصر شکس وورده ود ،این ار ه وزیتان متیرود و
از محمود کمک میوواهد .محمود هم «حایب التونتاش» را کته والتی هترات تود تا لشتکری انیتوه ته کمتک او
میفرستد .پس از اینکه درگیری و ینگ میان ا وا راهیم منتصر و امیر نصر اتتاق میافتد ،امیتر نصتر پیتروز میشتود و
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منتصر از نیشا ور میگریزد .سپس نصر ته نیشتا ور وارد میشتود و متردم ،شتار را آذیتن می ندنتد و تا شتادی از او
استایال میکنند و ه گتتۀ عتیی چون قطرههای اران ،زر و سیم ناار میکننتد عتیتی 489-488 :4073 ،و گردیتزی،
 .)082 :4060حال میتوان این احتمال را مطر کرد که فردوستی در ا تتدای پادشتاهی اشتکانیان کته امیتر نصتر را
میستاید و ه پیروزی او و خشیدن وراج و شادمانی مردم اشاره میکند ،ه این واقعه ن ر داشته اس نه قحطتی ستال
 334ه.ق .هر چند عتیی و گردیزی ه خشیدن وراج ،هیچ اشارهای نکردهاند و در اینجا نیز نمیتوان تناا ه ایتن متورد
سنده کرد و این پیروزی را دلی اهلی خشش وراج دانس ّ ،اما این احتمال را میتوان در ن تر گرفت کته محمتود
غزنوی ه این دلی که متردم وراستان از یملته نیشتا ور ،از پادشتاهی او حمایت کردهانتد و از پیتروزی او شتادمان
شدهاند ،وراج آن سال وراسان را ه نیم کاهش داده اشد تا ا این کار پشتییانی یشتر متردم را ته دست آورد؛ ته ایتن
معنی که خشیدن نیمی از وراج را اید یکی از تیلیغات سیاسی محمود در ن ر گرف  .الیته این نکتته را ایتد در ن تر
داش که ا شکس منتصر دیگر وراسان ه طور کام در اوتیتار محمتود غزنتوی قترار گرفتته و او دیگتر از طتر
سامانیان ،رقیب و منازعی رای حکوم ر وراسان نداشته اس .
در مورد خشیدن وراج اید ه این نکته تویه کرد که ر وال ن ر نحوی  )422-423 :4094تناتا ته وتاطر
سرما یا وشکسالی و سی و مشکالتی از این دس نیود که وراج ه نیم کاهش مییاف و یا خشتیده میشتد ،لکته
رویدادهای دیگری نیز سیب میشد که از میزان وراج سالیانه کاسته شود .ته عنتوان ماتال در «تتاریخ یااتی» آمتده
اس که سلطان مسعود رای نشاب شراب و هید ه ترمذ میرود ،در این میان ویر میرسد کته والیت مکتران فتتح
شده اس  ،مسعود سیار شادمان میشود و روی ه کوتوال و سرهنگان میکند و در تارۀ شتار ترمتذ میگویتد« :ایتن
شار شما ر دول ما میارق وده اس همیشه و امروز میارقتر گرفتیم که ویری چنین ووش رستید و والیتتی تزرگ
گشاده شد» یاای .)286 :4080 ،سپس روی ه عام و رئیس ترمذ میکند و میگویتد« :هتدهزار درم از وتراج
امسال ه رعی خشیدیم ،ایشان را حساب اید کرد و رات داد ،چنانکه قسم ه ّ
سوی کرده آید و پنجتاه هتزار درم
ی المال هلتی ه پیادگان قلع اید داد و پنجاه هزار درم دین مطر تان و پایکو تان» همتان .)287-286 :ایتن
شاهد نشان میدهد که شاه میتواند طیق ن ر وود وراج را یخشد و لذوما قحطتی و سترما ،دلیلتی ترای خشتیدن
وراج یا نصف کردن آن نیس  ،همانطور که یماری و ا و گرانی غذا سیب خشیدن وراج هرات نشتد .همتانطور کته
گتته شد ،خشیدن نیمی از وراج سالیانه احتماال یکی از تیلیغات سیاسی محمود وده اس و نگاه کردن ته حتوادث
و رویدادهای اواور حکوم سامانیان و آغاز حکوم غزنویان نشان میدهد که گرفتن وراج یکی از عوامت ماتم و
اساسی در پشتییانی یا عدم پشتییانی مردم از این دو حکوم

وده اس .

وراج وراسان در دورۀ ستامانی طیتق اشتارۀ مادستی  )296 :4936دو تار در ستال گرفتته میشتد .یکیتار در
تا ستان و ار دیگر در پاییز .ه ن ر میرسد همتین شتیوه در دورۀ غزنویتان نیتز ایترا میشتد .ایتن شتیوه نیتز ته دورۀ
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طاهریان ازمیگش که ا تویه ه اشارۀ ا ن ورداد ه  ،)09-03 ،4889از رداشت نخست محصتول یکیتار و از
رداش دوم و غالت کمکی ار دیگتر وتراج میگرفتنتد .ا تن ورداد ته  )06 :4889و مادستی،)033 :4936 ،
وراج نیشا ور را «چاار میلیون و هد و هش هزار و ناصد درهم» نوشتهاند کته «هتتصتد و پنجتاه و هشت هتزار و
هتتصد و یس و چاار درهم» از رداش دوم و «هش هزار درهم» از غالت کمکی گرفته میشتد .وتراج طتوس
در دورۀ طاهریان« ،هتتصد و چا هزار و هشتصد و شص درهم» وده اس کته «ستیزده هتزار و ناصتد و یست
درهم» از رداش دوم و «هت هزار و هتتصد درهم» از غالت کمکی گرفتته میشتد .هتر چنتد مادستی :4936
 )033مینویسد که وراج طوس و ا یورد و نسا «یک میلیون و ششصد و یس و چاتار هتزار و هشتصتد و چات و
هت درهم» وده اس که آن را وزانههای نیشا ور که مرکز وزانهداری حکوم سامانیان ود ،ه حساب میآوردند.
ا تویه ه شواهدی میتوان گت که سیاس های نادرس حکوم سامانی در نیمۀ دوم حکمترانیش در گترفتن
وراج از وراسان و نواحی دیگر یکی از عوام قدرت گرفتن محمتود غزنتوی در ایتن ناحیته توده است  .عتامالن و
ّ
سپاساالران سامانی ه اانۀ گرفتن وراج ،دس ه تعدی و تعرض ه اموال و زمینهای مردم وراستان زدنتد و همتین
عام سیب حمای و پشتییانی مردم از محمود غزنوی شد .چنانکه عتیی در «تاریخ یمینتی» در تارۀ علتی ستیمجور
 077-073ه.ق) که سپاساالر وراسان ود ،مینویسد« :ا وعلی نستتی را ته استتخراج ویتوه و استتحااث امتوال
ّ
وطۀ وراسان ه اسرها غارتید و ّ
رعی را ته ممکتن و نتاممکن مطالیت
فراداش تا دس ظلم و مصادره دراز کرد و
کرد تا وون ه رگ وضیع و شتریف نگذاشت  »...عتیتی .)92-94 :4073 ،محمتود غزنتوی در همتین میتان ته
مخالت ا «آل سیمجور» میپردازد و عتیی در ارۀ دستتدرازیها و گترفتن وتراج ستنگین ستیمجوریان و مخالتت
ّ
محمود ا آناا مینویسد« :امیران ناهرالدین و ستیف الدولته در نیستا ور ستاب عتدل و رففت و انصتا و معتدل
ّ
گستردند و رسوم محدث و دع های مذموم و قوانین یور اط گردانیدند و کافۀ رعایا و زیردستان را در کنتف امتن
و راح داشتند و قواعد ظلم و اعتسا و یور و ایحا که در ّایام فتور و عاتد آل ستیمجور حتادث شتده تود در
یملگی الد وراسان منسوخ گردانیدند و ه ا طال آن ماال دادند تا امنی عتام ظتاهر شتد و والیتات معمتور گشت و
ّ
کاروانهای تجار و ار اب یاع روی ه کار آوردند و از آف و مخالتت راه امتن یافتنتد و نعمت و وصتیی تمتام
ادید آمد» عتیی .)443 :4073 ،الیته این دادگستری محمود تا قدرت گرفتنش در وراسان و نتواحی دیگتر ته طتول
انجامید؛ زیرا پس از ه قدرت رسیدنش و ا روی کار آمتدن «فیت تن احمتد استتراینی» ته عنتوان وزیتر ،آرامآرام
مالیاتهای سنگین وضع شد و این وزیر تتا ستال  334ه.ق کته ته زنتدان رفت و از وزارت رکنتار شتد ،آنچنتان ته
ّ
یمعآوری وراج و دس درازی ه اموال مردم وراسان پرداو که ه گتتتۀ عتیتی پتس از متدتی آ تادانی از وراستان
رو ر س و کشاورزان دس از زراع کشیدند و «در ملک وللی فاحش و شکلی شنیع ظاهر گشت و فریتاد از
اقطار ممالک رواس و نتیر م لومان ه آسمان رسید »...عتیی .)008 :4073 ،گویا ا والعیاس استراینی ته دلیت
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قحطی سال  334ه.ق ،نتوانسته وراج را ه طور کام ه وزانۀ شتاه پرداوت کنتد ،از ایتن رو محمتود آن را از امتوال
شخصی استراینی طلب کرده و او نیز نپذیرفته ،ه اوتیار وود در قلعتۀ «غزنته» زنتدانی شتده است

عتیتی:4073 ،

 .)009این مورد دلی دیگری اس که نشتان میدهتد محمتود ته دلیت قحطتی ستال  334ه.ق ،وتراج ستالیانه را
نیخشیده اس  .این گرفتن وراج سنگین را تا دورۀ مسعود غزنوی میتتوان دنیتال کترد ته گونتهای کته ا تن ورداد ته
 )07 ،4889وراج ترمذ را در دورۀ طاهریان« ،چا و هت هزار و هد درهتم» و مادستی  )034 ،4936در دورۀ
سامانیان« ،شص و هت هزار و چا و دو درهم» گزارش میکنتدّ ،امتا همتانطور کته پتیش از ایتن آمتد ،مستعود
غزنوی «هد هزار درهم» از وراج را ه رعی این شار می خشد که نشان میدهد احتماال میزان وتراج ستالیانۀ ایتن
شار یشتر وده که مسعود هد هزار درهم از آن را خشیده اس  .ر.ق «رویارویی اعیتان وراستان و متاورانالنار تا
سیاس های مالی سامانیان و غزنویان ا تأ کید ر سیاس های مالی ایشان در نیشا ور» ص .)26-9
ستایش فضل بن احمد اسفراینی

شاهد دیگر که نشان میدهد فردوسی ستایش محمود غزنتوی را پتس از ستال  333ه.ق یعنتی در ستال  334ه.ق یتا
سالهای عد نسروده ،ستایشی اس از «فی ن احمد استتراینی» کته در ا تتدای «ینتگ تزرگ کیخسترو» دیتده
میشود:
یکتتتی فتتترش گستتتترده شتتتد در یاتتتان

کتتتته هرگتتتتز نشتتتتانش نگتتتتردد ناتتتتان

کجتتتتا فتتتترش را مرقتتتتد و مسندستتتت

نشستتتتتنگه فیتتتت تتتتن احمدستتتت

کتتتتته آرام ایتتتتتن پادشتتتتتاهی دوستتتتت

وتتتتترد در ستتتتتر نامتتتتتداران نکوستتتتت

نیتتتتتد وستتتتتروان را چنتتتتتو کدوتتتتتدای

تتتته پرهیتتتتز و دیتتتتن و تتتته رادی و رای

گشتتتتاده ز تتتتان و دل و پتتتتاق دستتتت

پرستتتتتتتتندهی شتتتتتتتاه یزدانپرستتتتتتت

ز دستتتتتتتتتور فرزانتتتتتتتته و دادگتتتتتتتتر

پراگنتتتتدهرنتتتتا متتتتن آیتتتتد تتتته تتتتر
ج ،3ص  ،474ب )04-26

استراینی از سال  083ه.ق که سیکتگین او را رای وزارت محمود از امیر نو سامانی طلتب کترده تتا ستال 334
ه.ق که ه زندان رفته ،وزارت محمود را رعاده داشته اس

ریاحی .)446 :4089 ،اگر فردوستی در ستال  334ه.ق،

خشیدن نیمی از وراج را ه دلی قحطی وراسان ستروده و در ا تتدای پادشتاهی اشتکانیان آورده اشتد ،ته احتمتال
فراوان از رکناری احمد استراینی نیز آگاه وده اس  ،از این رو منطای نیس شتاعر از وزیتر رکنتار شتده در شتاهنامه
یاد کند؛ ه همین دلی  ،خش مر وب ه ستایش این وزیر را از شاهنامه حذ میکترد و از «احمتد حستن میمنتدی»
که پس از استراینی ه وزارت رسید ،یاد میکرد .ی های ستایش استراینی نشان میدهد کته متد محمتود غزنتوی
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پیش از سال  334ه.ق ه شاهنامه افزوده شده اس و هیچ نشانهای در شاهنامه ویود ندارد کته ته عتد از ستال 333
ه.ق اشاره داشته اشد.
ستایش ُح ّیی قتیبه

نکتۀ دیگر ستایش «ح ّیی قتییه» اس که در دو خش از شاهنامه دیده میشود :نخست در ا تتدای «پادشتاهی اترام
گور» فردوسی ،ج ،346 :4090 ،6ب  )6و دیگری در پایان «پادشتاهی یزدگترد ستوم» ج ،386 ،8ب  .)883در
ا تدای پادشاهی ارام گور از حی ّی قتییه میوواهد که دستگیر او اشد تا از مشکالت و سختی زمستان عیتور کنتد و از
او مالیات نگیرد و در پایان شاهنامه ه رسیدگی و پشتییانی ّ
حیی قتییه و نگرفتن مالیات سالیانه اشاره میکنتد .نخستتین

ار تایزاده  )493 :4039و نولدکه  )86-83 :4079و ه پیروی از تاتیزاده ،ریتاحی  69-68 :4082و :4089
 )423و محی طیاطیایی  64 :4066و  )63حدس زدند که ّ
حیتی قتییته پتیش از محمتود توده و شتاعر در تتدوین
نخس  ،او را ستوده اس ؛ در حالی که شواهدی که این حدس را ا یات کند ،ویود ندارد ،لکه ستتایش ح ّ
یتی قتییته

که در انتاای شاهنامه آمده ،نشان میدهد که ه احتمال فراوان این شخص که ه گتتۀ ن تامی عروضتی )60 :4082
عام وراج طوس وده و احتماال این موضوع را از شاهنامه استتنیاب کردهانتد ،در زمتان محمتود میزیستته است و
فردوسی نه در تدوین نخس که در تدوین دوم ه او اشاره میکند.
 -5نتیجهگیری

اشارههای فردوسی ه سن و سالش در شاهنامه نشان میدهد که او داستانها را ه ترتیب ته ن تم درنیتاورده است  .او
در تدوین نخس  073تا  083ه.ق) ،یشتر داستانهای اسطورهای و حماسی را سترودهّ ،امتا داستتانهای تتاریخی
مانند «پادشاهی اسکندر» نیز در این میان ه چشم میوورد و الیته مد و ستتایش محمتود در ایتن تتدوین نخست
نیوده اس  .در تدوین دوم  087تا  333ه.ق) ه یز سه خش «داستان ستیاووش» و «داستتان کتین ستیاووش» و
«ینگ زرگ کیخسرو» ،داستانهای تاریخی اشکانیان و ساسانیان دیده میشود .در این تتدوین است کته فردوستی
مد و ستایش محمود را در همان سن و سالی که وده ،میسروده و ه شاهنامه می ترده است و الیتته روتی از ایتن
ستتتایشها را تته تتتدوین نخست نیتتز افتتزوده است  .از یملتته در ستتال  093ه.ق همزمتتان تتا ستترودن «پادشتتاهی
نوشینروان» ،ستایش محمود ه «دییاچه»« ،سخن دقیای» و «سخن فردوسی» رده شده و ه ن ر میرستد در همتین
سال اس که فردوسی تصمیم ناایی وود را رای اهدای کتاب ه محمتود میگیترد .در ستال  094ه.ق و همزمتان تا
 62سالگی ،در مد محمود ه خشش نیمی از وراج در ّ 43
شوال اشاره میکنتد کته احتمتاال محمتود غزنتوی ته
ّ
واطر پیروزی ر رقییان و فتح نیشا ور و مسل شدن ر وراسان چنین تصمیمی را گرفته اس و یاتوده نیایتد آن را ته
سال  333یا  334ه.ق نسی داد .در  092ه.ق و در  60ستالگی ،ستتایش محمتود را همزمتان تا ته ن تم درآوردن
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«پادشاهی شاپور اردشیر» و « ارام شاپور» میسراید .در  093و در  66ستالگی ،تا آوردن متد محمتود در ا تتدای
داستان «ینگ زرگ کیخسرو» ه ن ر میرسد ،فردوسی تصمیم گرفته که پتس از پایتان ایتن داستتان ،شتاهنامه را ته
غزنه ترستند و اشارۀ فردوسی ه حسادت و دگویی حاسدان در «پادشاهی وسرو پرویز» نشان میدهد کته شتاهنامه
پیش از این ه غزنه فرستاده شده اس  .در همین داستان و در پایان شاهنامه در سال  333ه.ق ،ه ستتایش ّ
حیتی قتییته
که عام وراج طوس وده ،میپردازد و ه غیر از چند یتی که در واتمۀ شاهنامه دیده میشود ،دیگتر متد و ستتایش
ّ
متصلی از محمود ه چشم نمیوورد .از این رو پس از سال  333ه.ق ،تاریخی در شاهنامه دیده نمیشود و یدلیت
نیاید موردی را ه عد از سال  333ه.ق نسی داد.

سال پنجاه و دوم

سالهای سرودن شاهنامه و ستایش محمود غزنوی
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