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را از گفتار  اثر خودخميرماية  ياست كه هر مؤلفروشن . مادر ادبيات تأليفي ادبيات شفاهي است

هاي  ها و خوانده ها، ديده  با ديگر شنيده،ندروراپ را در ذهن خود مي  آنرد و بعداًيگ شفاهي مي

ها،  توان ساعت البته راجع به اين موضوع مي. كند به نوشتن ميكند و سپس شروع  ميخود مقايسه 

و هاي سنتي  تكيه بر آفريدهبا  اثري كه  كهاين استواقعيت ها بحث كرد، ولي  روزها و هفته

  .يابد دوام بيشتري ميشود،  شفاهي مردم ايجاد مي

 و  دانسته حفظ مياز  را متون بسياريد  بااستعدااست كه افراد شده ريخي اشاره ادر اثرهاي ت  

و دراز گرفتار  هاي دور  نيز سال»اوستا« ،ان ماككتاب مقدس نيا. دادند  سينه به سينه انتقال ميها راآن

نگار  ريخات. ديگر رسيد لسلي به نسشفاهي از نصورت   و به همين ترتيب بهشدهايي  آسيب

مدتي «: سدينو باره مي  در ايندر دسترساني تكيه بر آثار باستبا غفوروف  .مشهور تاجيك ب

ور شفاهي كه يگانه طبه  ماسي هندي و ايراني،ح، مثل ديگر يادگارهاي ديني و »اويستا« طوالني

 و خوانش باز انتقال نحوةاين . شد منتقل مي)  در تلفظخاصيرات يغير از تغي (حفظ اثر بودشكل 
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ر اجراي نيايش، تعليم و غيره، اينچنين در  هم د»اوستا«و درازي پس از ثبت خطي  مدت دور

  ١..)ر. ر-اشارت خط سياه از ماست (»داردمحفوظ ماندن متن آن اهميت 

 ور شدهآتبار ميري بايس ياد  اين اثر باستاني مردم ايرانةبت اوستا پژوهندسهمين نكته را ن  

رز شفاهي ادامه طه در آن زمان در شكل پره ب) زند(ن آير سبه هر حال اوستا و تف... «: است 

وري كه در ادبيات شفاهي ط«: نگارد نانه مييب واقعو را ادامه داده   ايشان سخن خود٢.»افتي مي

 انعكاس يافته) بين زرتشت و اهورا مزدا(ال و جواب ؤشكل س رسد سنت در اين اثر به نظر مي به

  ٣.»است 

 متون اوستا را به ةن است كه همآ مشكالت پژوهندگان زمان ما هم در... «:  مير بايسةبه گفت  

را به طريق شفاهي و   همين ساهيران و دانندگان متون اوستا منبع آن٤.»دهند بت ميسساهيران ن

رو  از اين. ها درآميختند وره و افسانهط انتقال دادند و با اس ديگرهاي گوناگون از نسلي به نسل شكل

تأثير اين  تحت افرادي كهتبار و  م ايرانياقواهاي  ه و افسانها ورهط اس،براي همه جانبه آموختن اوستا

  .خالي از لطف نباشداند شايد  بودهفرهنگ 

ور ط ها و هنرهاي مردمي به  سنتةوجود آمدن خط هم شته تا بهذريخ گواه است كه در گات  

ما نيز امروز در زمان خود، شاهد آن هستيم كه . افتي  انتقال مي ديگرشفاهي از نسلي به نسل

  .است  شده خاموش ن ديگرور شفاهي از نسلي به نسلط بهانتقال فرهنگ مردم اغ چر

گويان جهان در زمان خود همين سنت  حكيم بزرگ فردوسي اين پيغمبر سخن فارسي  

دهد،  به آن اهميت جدي ميو زوال خود دانسته   بي»ةشاهنام«شفاهي را يكي از منابع مهم 

زوال  اساس آن اثر بيبركند و درنتيجه  سي ميرآموزد، بر مي  ورد،آ و دراز گرد مي هاي دور سال

هاي شفاهي مردم است كه در  فردوسي همين آفريدهة  اساسي شاهنامأبلي، منش. دينآفر را مي خود

است و بزرگي و   اشتهذرا گ گويان جهان و همسايگان تأثير خود سراسر كشورهاي فارسي

 ت و دوباره در ميان اين ملت كهن بنياد گسترش يافتهاس  را نشان داده تبار شمت مردم ايرانيح

  .است 

 چما هي«: است  جانب دانشمند فرزانه محمدعلي اسالمي ندوشن است كه نوشته  حق به  

هاي قلب ايران قديم را به اين روشني و دقت در خود ثبت كرده  كتاب ديگري نداريم كه تپش
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ريخ بيشتر ا از ت ايران باستانيارزش آن براي شناسايشاهنامه هرچند آميخته به افسانه باشد، . باشد

ها  كه افسانه ي دارد در حاليي مومياةريخ ثبت يك سلسله واقعه است كه بيشتر جنبااست؛ چه ت

از . كنند  يك ملت را بيان ميةاند كشش و كوشش زند گونه كه در كتابي چون شاهنامه آمده آن

سنجيده گردد و ارزش آن   ميطدن قوم ايراني استبناي زندگي كردن و انديشة نحو خالل شاهنامه،

  ٥.»شود مي

شته ذانمان چه در گكريخ، فرهنگ، زبان و ادبيات نياا حكيم فردوسي براي آموختن تةشاهنام  

نشدني كه به اين گنج ما بايد از هر جانب نزديك  و چه در امروز و چه در آينده گنجيست تمام

 معنوي از آن گنج ةسرماي  بيكردة  آن روانه سازيم تا هر فرد راه گمشويم و مردم را براي استفاده از

  .را براي آبادي فرهنگ واالي مردمش صرف نمايد ي خود بهره بردارد و آنيبه مقدار توانا

 در ميان مردم گسترش يافته كه تا اين حد شاهنامه مانندنظر بنده در جهان اثري نيست  به  

له زمان ئ جستار و گفتار راجع به اين مس.بپردازيمسي آن رد به بربراي تصديق اين فكر باي. باشد

  . علمي بايد تحقيق شودةاهد و در چندين رسالوخ  مييزياد

خير در ادر هزار سال . نگرند ميبه شاهنامه با مهر در گذشته و حال هم مردم و هم اهل نظر   

اي نيست   سدهورده باشند، يا نيثر رواي نيست كه فرهنگيان به اين ا دهستبار  ريخ مردمان ايرانيات

 مردم و شاهنامه از طهاي پيش پژوهشگران به ارتبا  سدهولي در . نشودرد زبان مردم اكه اين اثر و

ها اثر فقط   بعضي اديبان خارجي دهةدادند و حال آنكه دربار  نمييديدگاه علمي چندان اهميت

هاي شفاهي   پشكن و آفريدهة دربارها  روسالًمث. است  آثار آنان تأليف شدهبودن جهت مردمي  به

له را مريد آموزش ئ اين مس است، پس  گشته و برگشتهدست به دست  زيادي نوشته،آثارمردم 

آميزش است   ما كه آثارش سراسر با فرهنگ مردم درةشتذ گي درولي هر اديب. دهند قرار مي

ور گسترده ط را به يبان كالسيك خوداگر ما درواقع اثرهاي اد. است نكرده تاكنون جدا پژوهش 

 آنها يك پيوند ناگسستني را با فرهنگ مردمي سنتي، باستاني ةم، در آثار هميتحليل و تحقيق نماي

  .طلبد ميرا ي سي دقيقربينيم كه اين نكته بر و اسالمي مي

ياد استاد اينجوي شيرازي يكي از اولين پژوهشگراني بود كه با سروري  خوشبختانه زنده  

وري و آصر گردمعا او از سراسر كشور ايران ة فردوسي و شاهنامةايشان مدارك فراواني دربار
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مردم و «جلد اول اين مجموعه .  چاپ شد»نامه فردوسي«عنوان با بخشي از آن در سه جلد زير 

 نام دارد كه در »مردم و قهرمانان شاهنامه«جلد سوم  و » مردم و شاهنامه«، جلد دوم »فردوسي

صورت   حكيم فردوسي از آغاز بهةشاهنام«: سدينو گفتار جلد دوم، او با محبت زياد مي پيش

. است  شدهل تقويت روحي مردم ايران شناخته عامهاي قومي و  معتبرترين سند هويت و خصلت

 در برابر  كس كرده،عمت و فرهنگ ايران را منظ، مجد، ع شتهذاف و روشن افتخار گص ةاين آين

يل دوراني را صويژگي و برتري اين آينه در آن است كه فرهنگ ا. است  رار دادهديدگان مردم ق

رفه آنكه مردم اين طته و س آن ننشهكس كرده كه غبار پاي تازيان و سم ستوران مغول بعمن

اند و  را بازسازي كرده ها اند كه همان اند چنان دوست داشته سرزمين آنچه در اين آينه ديده

بت باز هم خوبتر و بيشتر آموختن شاهنامه، س ن٦.»هاست  از آن بازسازييهاي هزير نموني ها كتاب

ست كه در عين زمان  ا استاد اينجوي شيرازي مدارك مهم علميةنام كتاب سه جلدي فردوسي

  ٧.راجع به آن سخن نخواهيم گفت

  آن. داشتي نه چندان دور شاهنامه در بين مردم شهرت زيادةشتذور شد كه در گآبايد ياد  

ه بعد مسئلبردند كه حاال ما به همين  ندند و از آن لذت ميواخ كردند با آواز بلند مي را نقل مي

  .پرداختخواهيم 

.  داشتيهاي شاهنامه شهرت زياد  در بين مردم تاجيك داستان١٨ه سدل اي و او١٩ ةسددر   

اني و وخ  مخصوصي بودند كه در شهرهاي بخارا، سمرقند و مناطق ديگر شاهنامهافراد

هاي ديگر به  فل خصوصي در كنار كتاباها و در مح  در خانوادهيحت. كردند ي مييگو شاهنامه

از اقتصادي كه پس   اجتماعي،  هاي سياسي، اما اين حالت برابر دگرگوني. آوردند شاهنامه رو مي

يانه ازجمله اين انقالب به كشورهاي ديگر آسياي م. ر يافتيوجود آمد تغي انقالب اكتبر روسيه به

هاي ضد  ها و مبارزه بازسازي. وجود آمد به امارت بخارا نيز رسيد و درنتيجه كشور شوروي به

 دوم ي جنگ جهانقايع و از بين بردن اهل فرهنگ و بعداً،٣٠ و ٢٠هاي  ديني شوروي در سال

 ير كمتررا تا حدي فراموش كنند يا به آن اعتبا هاي خود  آن گرديد كه مردم بعضي از سنتعثبا

نيز آن تأليف شده  ٣٠هاي   در سالي عربيهاي زياد الفبا  شاهنامه نيز به از بين بردن كتاب كهدهند

  .گذاشتداني تأثير  خواني و شاهنامه  شاهنامهرب
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 ي ازل بود كه مردم گرفتار مشكالت روزگار خود گرديده به بسيارياز يك سو همين دال  

؛ از سوي ديگر ندكرد ي كمتر توجه مييگو ي و شاهنامهانوخ هاي مردمي ازجمله شاهنامه سنت

 ،ييگو قصه  ي،يگو هاي تيخنيكي در زندگي مردم، سنت رسمي افسانه  وارد شدن واسطههمزمان با

 نقل شفاهي رهم ب ي و امثال اين كه در هر منطقه وجود داشت از بين رفت كه اينيگو داستان

  .گذاشتشاهنامه تأثير 

 به شاهنامه ي و زمانهزبان هستند در هر دور تاجيكان كه خود فارسي ة هم،با وجود اين  

زوال گشته و  خصوص امروز فرهنگيان تاجيك به اين اثر بي به. محبت خاصي داشتند و دارند

 شعر، داستان، رمان، ،اديبان. دانند  زندگي خود ميةرا در هر لحظه آين وردند و آنآ برگشته رو مي

  .كشند  ميب دلچساوير تصتصويرگرانسازند،  آهنگسازان آهنگ ميسند و ينو نمايشنامه مي

 شروع شده ١٨ة سد ٣٠ و ٢٠هاي   از سالوري مواد فولكلوري در تاجيكستان اصالًآگرد  

دم شناخت متن فولكلوري در آن ع ةمتأسفانه در نتيج. افزايش يافت ٥٠هاي   و در سالاست 

خاطر  همين به. دادند است كمتر توجه مي  گسترش يافته ثبت آثار اديبان كه در بين مردم ه بها سال

 براساساست و حال آنكه   وري شدهآ  جمعمطالب بسيار كميگويان  بود كه از شاهنامه

  .است   داشتهي شاهنامه در بين مردم شهرت زيادنگارنده،هاي  پرسش

ايگاني  در باكنون اند هم ي كردهآور خير جمعا سال ٥٠-٤٠ در شگران كه پژوهمتوني  

مطالب اين . شود  فرهنگستان تاجيكستان نگهداري مي،نام رودكي پژوهشگاه زبان و ادبيات به

 تحتعابدزاده  .شيرمحمديان و د . از جانب فولكلورشناسان ب١٩٩٤ سال و كم است بسيار

  ٨. صفحه چاپ شد٥٦جم ح در » از روزگار فردوسيييها قصه«عنوان 

در پيشگفتار راجع به .  پيشگفتار مختصري دارد، دربرداشتهرا  متن٣٠اين مجموعه بيشتر از   

ها   جشن هزاره و شهرت شاعر، همچنين ماهيت اين متن، فردوسي در شهر دوشنبه ةمجسم

  :بندي كرديم دستهرا به سه بخش  ها اي متن العهطبعد از مما . است   داده شدهيات مختصراطالع

  . شخصيت فردوسي استةي كه درباريها متن .١

  .هاي شاهنامه است نامبه مربوط و اماكن  كه راجع به جاها يهاي متن .٢

  .رنديگ هاي شاهنامه را دربرمي واسطه مضمون داستان  كه بييهاي متن .٣
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، »تخلص فردوسي«، »فردوسي در صحبت شاعران«: ها چنين است عنوان برخي از اين متن  

خواني  هر آن كس كه شاهنامه«، »بر فردوسير سر قبتيمور لنگ «  ،»دعوت شدن فردوسي به دربار«

، »رستم و زال«، » زال زرةقلع«، » افراسيابةقلع«، » افراسيابةافسان«، »ثمر قراعت شاهنامه«، »كند

، »هاي رخش چراغ«، »كمان رستم«، »سر قبر رستم«، »رستم و ديوها«، » رستم بيه از رستمةآواز«

  .آن و امثال »رابهمرغ روح س«

 گوناگون گفتار مردمي آن به زبان معيار هاي بخشاه بوده، با نظر خوانندگان ها كوت متن  

و مرتيبان مجموعه در پيشگفتار مختصر خود راجع به فردوسي . است  راستاري شدهيتاجيكي و

را از تاجيكستان،  ها اند كه اين متن ور شدهآور كلي اشارتي كرده يادط  بهها مكان ثبت متن

  ٩.وري نموديمآ و ايران گردازبكستان، افغانستان

 اشعار شاعران  وشود  ميمنتشر اين مجموعه به الفباي فارسي ١٩٩٦سال در  ،پس از دو سال  

ها از يك جهت   هر كدام اين متن.شود به آن اضافه ميف فردوسي و شاهنامه نيز صتاجيك در و

 ة مردم تاجيك دربار.استانته هايش ميميت بي  او و هم قهرمانة گرانمايةبه فردوسي و به شاهنام

 خلق بر ةه مهرنامواهاي دلخ ها و افسانه همه روايت اين«: ن مجموعه نيز چنين اشارتي دارنداي ةتهي

 ،ي ادب فارس و تاجيكها ترين نماينده ه به يكي از برجست،مرد سخندان، شاعر شاعران بزرگ

 ةي شايستها ناسي از خدمت احساس قدرشرا يك نوع ظهور اين اثرها. هستندابوالقاسم فردوسي 

ند ي هستآنها اثرهاي. رف هموطنانش بايد پنداشتطفردوسي و پاس داشتن نام و خاطر نيك او از 

اند و در مورد شناخت پهلوهاي مختلف  شده ايجاد »شاهنامه«هاي  ل دنياي افسانهيكه براي تكم

  ١٠.»نمايند روزگار فردوسي و شخصيت او مساعدت مي

 ميانه ي فولكلوري از بين تاجيكان مناطق آسياآثاروري آ خير جمعا سال ٢٠-١٥سفانه در أمت  

دست  نها بهآ فوت اروز ب به بزرگساالن است روزة زيادي كه در حافظ متونامروز. نهايت كم شد بي

در ب سي مناها در فرصت خيراي چند سال طميم گرفتيم كه صرو ما ت از اين. رود فراموشي مي

را  موجود در دست مردم ةي شفاهي شاهنامها  و تا حد امكان متنم رسانيمحضور به هبين مردم 

  .گرد آوريم
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 جمهوري تاجيكستان، ، وادي هيسار،راف شهر دوشنبهط در مناطق اجانب اساساً اينةمشاهد  

 ها يهح تمام روستاها و ناالبته ما دقيقاً.  ازبكستان صورت گرفتيشهر بخارا و واليت سرخان دريا

  .را در روند كار ميداني ثبت و ضبط نموديم هاي خود ها و ديده  بلكه شنيدهرا نگشتيم

ان به كهاي باستاني نيا  سفرهاي پژوهشي معلوم گرديد كه در كنار برخي از سنتةدر نتيج  

. است   نيز موجود بوده»انيوخ شاهنامه«چند  زماني كنون، مقدس نگاه داشتن آتش در بخارا تامانند

را با مهارت بلند بيان  نآهاي  اند و داستان خوانده فل ميالس و محاخارا در مجرا در ب شاهنامه

  .كردند مي

 ، سعيد)١٩٢٥متولد (، مزفرخوجه )١٩٠٧متولد (كه بزرگساالن بخارا عاريف بابا  وريط  

 سال ٢٠-١٥يعني  (ها يگفتند تا همين نزديكبه من و ديگران ) ١٩٣٧متولد (محمود قاسيموف 

 هاي شاهنامه در ميان مردم بخارا رايج بوده  نقل حكايتها  شبيخواني و در بعض شاهنامه) پيش

. بردند يمرا باال  دادند و معرفت خود هاي قهرمانان اين اثر گوش مي وق به كارنامهذمردم با . است 

 از ،خواني شركت داشتند هاي شاهنامه شدند كه در چنين محفل ور ميآاز يك سو آنها با محبت ياد

است و اگر مانده باشد هم خيلي   در ذهن آنها نماندهها  آن متنخوردند كه  يمسوي ديگر افسوس 

  .ناقص است

 ة كلي دربارعالطيكي ا. را به دو دسته جدا كردم  خودرس در دستمطالببنده   

اند و  هاي شاهنامه برايم حكايت كرده  كه گويندگان داستانييها خواني و ديگري متن شاهنامه

  .ام  ضبط كردهنوار كاست يا ويدئورا در  جانب آنهااين

آنها .  كه راجع به قهرمانان شاهنامه ثبت كرديم از جهت شكل خيلي كوتاهنديهاي روايت  

  ،»و اسكندررستم داستان «، مثالً. دهند  مياتيالعطراجع به اين يا آن رفتار قهرمانان شاهنامه ا

قمچين «، » رستمب رستم و آخور اسةپيال«، » رستم ةكاس«  ،»رت عليحضروحانيت رستم و «

ها  برخي از اين روايت. ها و مانند اين»سياوش ولي«، »را سياوش ساخته است ارك بخارا«، »رستم

اگر . است   آمده»ي شاهنامهها هاي پيرامون فردوسي و قهرمان قصه« ةاي ديگر در مجموع گونه به

هاي خاصي را  رانيم ويژگيذگب فولكلورشناسي از نظر شناسي علم را از نگاه متن كدام آنها هر
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گر  ه خود از شاهنامه جلومورد عالقةقهرمان به بت سها همانا مهر مردم را ن بينيم كه اين ويژگي مي

  .سازد مي

ترام دارند و ح جالب است كه مردم بخارا به سياوش همچون يك ولي، يعني غيبدان ابسيار  

است چند ده سال پيش چراغ يا شمع   را گويا سياوش ساخته مدگاه ارك بخارا كه آنآدر در

اين نكته را پيرزنان . جستند  اين وسيله از روح او براي مشكالت خود مدد مي و بااشتندذگ مي

، قريوه همرا )١٩١٦متولد ( سغراي شيرالباجگير ،)١٩١٢متولد (نوراني بخارا رجبوا سالمتاي 

اظهار و ديگران ) ١٩٣٥متولد (، فاضيالوه مهيبه )١٩٢٥متولد (، رجبوا مطلب )١٩٢١متولد (

  .داشتند

همين خيل روايت هست «: است اين است  را سياوش ساخته آن روايت كه گويا ارك بخارا  

كند، كيكاوس زن  وقتي كه مادر سياوش وفات مي. كيكاوس است، پسر  را سياوش ساخته كه ارك

شود كه از ايران به  سياوش مجبور مي. شود يمسياوش رد و اين زن جوان عاشق يگ  مييديگر

ارد و ذگ  ميي سياوش شرطبرايافراسياب  .شود  دختر افراسياب ميعاشق اينجا او در. توران بيايد

گويد كه همين خيل شهر ساز كه در باالي همين  رتافته ميبرا  نزد پاي سياوش يك پوست شتر

 ها هاي باريك بريده، تسمه را به تسمه رسياوش كمي فكر كرده بعد همون پوست شت .دوپوست ب

  ١١.» ...را ساخت  همين پيدا شد اركة ميداني كه در نديجدررا به همديگر پيوست كرده 

ابن جعفر نرشخي در كتاب   مردم را بيشتر از هزار سال پيش ابوبكر محمدة همين گفتباًيتقر  

ن بود كه آبخارا، يعني هسار ارك بخارا سبب بناي كهنديز ... «: است   نيز آورده»ريخ بخاراات«خود 

. شت و نزديك افراسياب آمدذون بگحسياوش ابن كيكاوس از پدر خويش بگريخت و از جي

 ملك خويش ةاند كه جمل  گفتهيبعض. افراسياب اورا بنواخت و دختر خويش را به زني به وي داد

را  ز بهر آنكه اين واليت اواست كه از وي اثري ماند در اين واليت اوسياوش خ. را به وي داد

  ١٢.» ...بود ار بخارا بينا كرد و بيشتر آن جاي ميحصپس وي اين . عاريتي بود

ها گفتند  طبق اشارت نرشخي كه بعضي. بنگريد اين دو روايت چگونه به هم شباهت دارند  

عنوان  بهرا يت اما اين رو. گفتند را مييي ها  در آن زمان نيز مردم چنين روايتيگويد كه حت مي«

از همين يك نمونه هم . ت ضبط كرديماس بسياري در بخارا شنيديم و چندي را در كافرادتز 
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ريخي ياري ات تاهاي قديمي نيز براي فهميدن واقعي ها و روايت  افسانهيشود كه گاه معلوم مي

يق كند ريخي را تصداقت تيها ورد زبان مردم باشد و حق  سده طياگر روايت سياوش . رسانند مي

 و امثال اين »قمچين رستم«، » رستم و اخور اسپ رستمةپيال«، »رستم  كاسه« راجع به يهاي روايت

دهد كه او   اغراق نشان مي و رستم را با مبالغه-تبار ايرانقهرمان شمت و بزرگي و شهرت مردم ح

  .همتا است  جهان باالتر و يكتاي بيان پهلوانةاز هم

 بايسون جمهوري ازبكستان ضبط كرديم كه يكي ةيحرا ما از نا ها بخشي از افسانه و روايت  

 كه از بخارا نيز »رستم دستان و اسكندر«مضمون اين متن به افسانه .  است»رستم دستان« ةافسان

 رستم -را تا به سر قبر پهلوان جهان در اين افسانه راوي اسكندر. ضبط كرده بوديم، شباهت دارد

 اسكندر به مانند بلند كه شاهي ةخود همين انديش. زوي ديدنش بودرآكشاند كه در  دستان مي

اي است از   نشانه رد،آو يم فرود ميظرود و به او چون پهلوان جهاني سر تع ديدن قبر رستم مي

  ١٣. قهرمانش سربلند و سرافراز استمانندغرور ملي و خودشناسي مردم ما كه 

زوال حكيم فردوسي به حكم  اي شاهنامه بيه  بايسون نقل داستانيةحدر ديهه پسورخي نا  

را بيان  هاي شاهنامه  پرمرداني بودند كه نه تنها داستان١٨ة سددر پنجاه سال اول . مده بودآسنت در

  .دانستند حفظ مياز را  هاي آن كردند بلكه پاره مي

تا ) ١٩٩٧-١٩٢١( كمال ه، جور)١٩٧٢-١٨٨٦( مانند مال شريف اشخاصييه حاز اين نا  

 مردم را به ةكردند و به اين وسيله عشق و عالق را نقل مي هاي شاهنامه  داستان،هاي نزديك سال

 و كرد ميركت دستان خود استفاده ح و گرم آواز ازاگر مال شريف بيشتر . نمودند ن بيدار ميآ

رد ك ، جوره كمال در لحظاتي كه از شاهنامه داستاني را حكايت ميخواند ميهنگ آ را با يهاي پاره

راب، ه ضروري مانند رستم، سمواردگفت؛ در   با صداي بلند سخن مي وشد خيز مي مياز جايش ن

 در »رابهرستم و س« هنگام روايت خصوصاً. ديكش اسفنديار، سياوش، برزو و ديگران نعره مي

  .كرد خر داستان برابر رستم، بر سوگ فرزند دلبندش گريه ميآ

 و يا »!!!يا رستم دستان«را بر زمين زند جوره كمال  رقيبشها قهرمان  اگر هنگام نقل افسانه  

 دستانش به ةريف را با اشارحكشد و حالت به زمين چپه كردن  گويان ندا درمي» !يا علي مدد«

هنگام بيان متن فرياد، ندا، . كشد  مي»شيهه« بتقليد به آواز اسدر  يحت. داد شنوندگان نشان مي
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هاي  مدن و امثال اين از خصوصيتآ به حالت گريه در،ه زدن خندقهقههو بيداد،  خطاب، داد

او براي جلب . وردآ خاطر مي شته را بهذخاص جوره كمال بود كه همان راويان واقعي سنت گ

داد، چند  ير مييرا تغ هنگ گفتارشآتوجه شنونده و يا باز هم نشان رس نمودن نقل خود گاهي 

. داد را ادامه مي  گويان نقلش»!، آري!هه«: تاً دفعد و بعداًمان اي نگريسته ساكت مي انيه به شنوندهث

 او كنيم تاضبط و ثبت نتوانستيم رمرد زكي را سر وقت يهاي اين پ  روايتةصد افسوس كه هم

  .شتذدرگ

 رحيم شريف -را فرزندان مالشريف هاي آن خواني و نقل داستان حاال همين سنت شاهنامه  

. دهند ادامه مي) ١٩٣١متولد ( ايشان قهار رحمان ةو نو) ١٩٤١د متول(، واحد شريف )١٩٢٥متولد (

فسور وليم بيمن به و، پريمريكايآشناس   نويسنده اب اين سترها با مردم٢٠٠٢ست سال وگآماه 

نشستي با اين او در بايسون شبي .  بايسون و سمرقند سفر كرديمةبه منطق)  روز١٠ (يمدت كوتاه

دانند بايد ثبت و  نها ميآچه  كيد كرد كه هرأتبه ما اند و با هيجان يرت مح در افراد داشت، بسيار

  .باشد نشر گرددداشته ضبط شود و اگر امكان 

 استاد اينجوي شيرازي كه در شش نمونه »ةنام فردوسي« ةهاي مجموع در يكي از روايت  

لوب رت علي و سليمان مغحضم كه رستم هميشه در نزد ينماي  مشاهده مي است،  چاپ شده

 روحانيت ات علي بحضر اما جالب آن است كه در روايت ما كه چندين نسخه است ١٤.است

  .بت خاصي داردسرستم منا

 ساله به ١٢در يكي از آنها رستم . هاي زيادي موجود است  رستم و اسفنديار روايتةدربار  

رويد كه  ياهي مياز نور چشم اسفنديار گ) قهار رحمان( راوي ةيد و طبق گفتآ اسفنديار غالب مي

  .بخشد نامند و به هزار درد اينسان شفا مي را هزار اسپند مي آن

خورد كه هنوز  هاي وامي هاي شاهنامه در مناطق گوناگون آسياي مركزي روايت با نام قهرمان  

 ها، المثل چون هنوز ضرب.  استاندوست فرهنگاز  هر يك ة اين وظيفواست   وري نشدهآگرد

زوال حكيم   بيةهاي شاهنام  از قهرماناًهاي موجودند كه در آنها حتم سنتتعبيرها و ديگر  

 از لحاظ جسميرد كه وي آو اگر زني هنگام تولد فرزندي به دنيا مثالً. شوند ور ميآفردوسي ياد
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ارند و ذگ را اگر پسر باشد رستم مي  روستاها نام فرزندي در بعض بزرگ باشد و اين زن زنده ماند،

  ).١٩٣٣متولد   خاالوه،(، يعني از مرگ نجات يافتم »ستمر -رستم«: گويند ها مي پيرزن

 مشغول شويم ي بيشترمطالبوري آاست كه به گرد  وجوهاي ما حاال دير نشده طبق پرس  

دهند  شته چندان اهميت نميذهاي گ  به سنتپيشرفت تكنولوژي با ها  سال جوانبه سال ونچ

ساالني هستند كه افسانه و گ با وجود اين حاال هم بزر.ورندآ بلكه به فرهنگ مدرن رو مي

  .نگرند ترام ميح با اها عادت به آنبراساس ياد دارند يا اينكه به را از شاهنامه يهاي روايت

  :شناسي توجه نمايند نكته مهم شاهنامهبه كنم كه   تمنا ميشگرانخر از پژوهآدر 

اي در سطح جهان مرتب   از اين آموخت بايد كتابنامهبراي اينكه بتوان شاهنامه را بيشتر و كاملتر. ١

را در تمام ) چه در روزنامه، چه در مجله و كتاب(شود كه همة آثار چاپ شده دربارة شاهنامه 

  .جهان دربرگيرد

نگاري آن   مردمبعد به شود ووسي دقت مخصوص دريخي فرا و تاي اسناد اسطورهبه بايد . ٢

اي شد تا حدود گسترش شاهنامه در كشورهاي  پژوهش جداگانهه ربا  در اين.ه شوداهميت داد

هاي مردمي   سنتبه آثارشان شاهنامه در هشگراندانيم كه پژو البته ما مي. گوناگون معين شود

  .سي شودرور جداگانه برط له بهئاند، اما خوب بود كه مس  كردهي زيادةاشار

چون نام . يگر مورد آموزش قرار گيردفرهنگ كشورهاي دو  تمدن ر فردوسي بةتأثير شاهنام .٣

  .است  وجود آمده  زيادي به آثارتأثير آن تحت، خورد  جهان زياد به گوش ميشاهنامه در ميان مردم

رو  از اين.  در ميان مردم آموخته شودطي شده تا شاهنامهشت فردوسي چه راهي ذگدربعد از . ٤

بيش اثر اين چونكه . هنامه بين مردم استنهايت مهم و هميشه مفيد گسترش شا ائل بييكي از مس

  .شود  ايجاد ميگذاري بر مردم براي خواندن و تأثيراز پيش

هر . دتر بايد مشغول شدوهاي مردم از آسياي مركزي، افغانستان و ايران ز وري گفتهآبراي گرد .٥

هم بيشتر درك  ميان مدارك زيادي را گرد آوريم، همان قدر شكوه شاهنامه را از ايناين قدر ما از 

ي چند سال طاگر در . ريمآو دست مي بهاسناد جديدي  آن ابعاد جديدسي ركنيم و براي بر مي

آسياي مركزي در بين مردم راجع به شاهنامه  ي اطالعات موجود گردآوردخاصرح طآينده طبق 

شنيدن و جوان به نسل  به سالچونكه سال . زمان را از دست خواهيم دادو افغانستان تالش نكنيم 
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بزرگساالن پس از چند سال طبيعي است كه . آورند اسباب و وسايل تكنولوژي روي ميديدن 

  .برند  با خود به دنياي فاني ميهرچه در ذهن دارند را

خوب . مند هستند ه ايراني كه در دامن اين فرهنگ پرورش يافتند نيز از شاهنامه بهراقوام غير. ٦

 فولكلوري تا حد امكان مطالب از بين آنها نيز  ويز توجه شودبود كه در آينده به اين نكته ن

  .آوري شود جمع

سياوش است؛ در به د كه ساختمان ارك بخارا مربوط ش معلوم ها تبه همين طريق از رواي  

دانند؛ گويا   ميناحية بايسونبرند؛ برزوي دهقان را از   افراسياب نام ميةنام پشت را به سمرقند محلي

 زال ، دنغرهدر ناحيةاست؛   رفته استراحت كردهناحية اشت هاي   به درهها جنگاز  افراسياب پس

است؛ حاال   از نام اسفنديار گرفته شده) هزار اسپند  اسفند،(اي ساخته است؛ گياه سپند  زرد قلعه

ها هنگام به زمين افتادن رقيب  هم در تاجيكستان سنت گوشتس گرفتن موجود است كه پهلوان

راب، ههاي رستم، س  نامنامگذاري فرزندان باگويند؛ در بين تاجيكان  ي م»!رستم دستانيا «خود 

پس چرا .  زياد استها بسيارفريد، سودابه، تهمينه و مانند اينآ گرد  منيژه، برزو، اسفنديار، بيژن،

را به  اهآنو داده نسي جدي قرار رپيوندد، مورد بر  خود ميةشتذرا به گ  را كه امروز مايهاي پديده

  آيندگان انتقال ندهيم؟

  

  ها نوشت پي

  .۶۴، ص تاجيكان، .غفوروف، ب. ۱
  .۱۱۶، ص زرتشتيانبايس، ميي، . ۲
  .همان. ۳
  .۱۱۵همان، ص . ۴
  .۲ -۳، ص زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامهاسالمي ندوشن، محمدعلي، . ۵
  .۶ -۷، ص ۲، ج نامه فردوسياينجوي شيرازي، . ۶
  .۱ -۳همان، ص . ۷
  .۳ -۳۰، ص هاي شاهنامه هايي پيرامون فردوسي و قهرمان قصهعابدزاده، . و د. شيرمحمديان، ب. ۸
  .همان. ۹

  .۱۰همان، ص . ۱۰
  .۷۶، ص هايي از روزگار فردوسي قصه. ۱۱
  .۲۳، ص تاريخ بخارانرشخي، ابوبكر، . ۱۲
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  .۲۲۶ -۲۳۱، ص رستم دستان، .رحماني، ر. ۱۳
  .۱۱۶ -۱۲۷اينجوي شيرازي، همان، ص . ۱۴

  

  منابع

  .تا ، چاپ سوم، بيزندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه اسالمي ندوشن، محمدعلي، -
   .۱۳۶۹  انتشارات علم،تهران،  دوم، جلد ، مردم و شاهنامه،نامه فردوسي ،اينجوي شيرازي -
  .۱۳۶۹  انتشارات علم،تهران،  اول، جلد ، مردم و فردوسي،نامه فردوسي ،اينجوي شيرازي -
  .۱۳۶۹  انتشارات علم،تهران،  سوم، جلد ،هاي شاهنامه  مردم و قهرمان،نامه فردوسي ،اينجوي شيرازي -
  .۱۹۸۸به زبان روسي، مسكو،  ،نيباور و آي ،زرتشتيان ،ميي بايس -
  .۱۹۹۵ -۹۶، ۱-۲ ةشمار  مردم گياه،ة مجل،رستم دستان، . رحماني، ر-
، به الفباي تاجيكي، دوشنبه، هاي شاهنامه يي پيرامون فردوسي و قهرمانها قصهعابدزاده، . و د.  شيرمحمديان، ب-

  .۱۹۹۶پيوند، 
، عرفاندوشنبه،  ، به الفباي تاجيكي، كتاب يكم،ترين قديم و عصر ميانه يريخ قديما ت،تاجيكان ،. ب،غفوروف -

۱۹۸۳.  
  . ۱۹۹۴، دوشنبه، اديب، هايي از روزگار فردوسي قصه -
  .۱۹۹۴، ۱ -۲ة  شمار،را سياوش ساخت ك بخاراار مجلة مردم گياه، -
  .۱۹۹۴، ۱-۲، شمارة پيالة رستم و آخور اسب رستم مجلة مردم گياه، -
  .۱۹۹۴، ۱-۲، شمارة قمچين رستم مجلة مردم گياه، -
  .۱۹۹۴، ۱-۲، شمارة كاسة رستم مجلة مردم گياه، -
  .۱۹۷۹ش، ، به الفباي تاجيكي، دوشنبه، دانتاريخ بخارا نرشخي، ابوبكر، -


