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دست آمده، اين خبر  اي كه تا امروز دربارة رواج شعر پارسي در آذربايجان به ترين اشاره كهن
عه من اشياخها اشعاراً جماانشدني بالمراغه انه ... حدثني «بن بعيث است كه محمدتاريخ طبري از 

 بر همين بنياد برخي از ١.»البن البعيث بالفارسيه و يذكرون ادبه و شجاعته و له اخبار و احاديث
اي از اشعار  اند كه نمونه سراي آذربايجان دانسته را نخستين پارسي» بن بعيثمحمد«پژوهشگران، 

در تاريخ طبري همان پارسي دري » الفارسيه«ين كه مراد از  البته مشروط بد٢.او باقي نمانده است
. ، فهلوي٥ يا، به تعبير دكتر رياحي٤، نه زبان متداول در آذربايجان آن روزگار يعني آذري٣باشد

ران، ظن بن بعيث، در نزد شماري از صاحب محمد كوتاه و نيز نبودن اثري از ةدليل همين اشار به
 و خود ۶عري است كه در آذربايجان به زبان پارسي دري شعر سرودهترين شا قطران تبريزي قديم

 به اين موضوع اشاره كرده -هاي شاعرانه نباشد  اگر از نوع مبالغات و خودستايي-نيز در بيتي
جايي كه ديوان اشعار وي، خوشبختانه از گزند   و از آن۸آباد تبريز بوده  قطران زاده شادي۷.است 

سند و متن «ترين  است، نخستين و كهن  دست ما رسيده  ن مانده و بهحوادث هزارساله در اما
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تواند از  شود كه مي مربوط به آذربايجان در عرصة فرهنگ و ادب ايران محسوب مي» ادبي
  .هاي گوناگون بررسي شود جنبه

 كه يكي از -۹جستار در چندوچون ارتباط نخستين سند ادبي آذربايجان با شاهنامه  
 است؛ زيرا به ياري جهي موضوع قابل تو-ار در متون نظم و نثر پس از خود استثپرتأثيرترين آ

 -هاي تأثير حماسة ملي ايران بر فضاي فكري ترين و اولين نشانه ديوان قطران، در نهايت، كهن
شود و شايسته است كه در باب ديگر اقاليم جغرافيايي ايران، غير از  ادبي اين ناحيه آشكار مي

متن ادبي مرتبط با / نيز بررسي شود كه نخستين سند... شيراز و اصفهان و : نندخراسان، ما
   اثرپذيري آن چگونه است؟كيفيت و كميتفردوسي و شاهنامه اثر كدام شاعر يا نويسنده و 

 فردوسي، پرسشها و موانعي است شاهنامةدربارة موضوع توجه مستقيم و دسترس قطران به   
) ق٤٠٠( نخست سال ةاز جمله اينكه قطران، احتماالً در اوايل ده. داختكه نخست بايد بدانها پر

شعرسرايي و زندگاني ادبي خويش را ) ق٤٢٠ -٤٣٠حدود (به دنيا آمده و از بيست و چندسالگي 
ق يا چند سال بعد به پايان ٤٠٠ در سال شاهنامه از سوي ديگر، تدوين دوم ١٠.است آغاز كرده 

 زماني اندك ميان پايان شاهنامه و آغاز شاعري قطران و نيز ة به اين فاصلاست، لذا با توجه رسيده 
هم به حجم و   آن-گير استنساخ متون بعد مكاني خراسان و آذربايجان و شرايط دشوار و زمان

 به شاهنامهنويسي از  توان پذيرفت كه دست  و انتقال آنها در آن روزگار، آيا مي-تفصيل شاهنامه
شود كه به دو موضوع  تر و تأمل برانگيزتر مي باشد؟ اين نكته هنگامي پيچيده  دست قطران رسيده

 معتقدند كه اثر - شايد به همان داليل پيش گفته-نخست اينكه محقّقاني:  شودجهديگر نيز تو
: اند است؛ براي نمونه شادروان استاد مينوي نوشته فردوسي تا مدتها پس از نظم، معروف نبوده 

باشد كه شعراي  قدر مشهور شده   فردوسي آنشاهنامةق، ٤٣٠وان داشت كه تا حدود ت يقين نمي«
 و دكتر محمود اميد ساالر هم بر اين نظرند كه ١١»ديگر به وقايع آن و اشخاص آن اشاره نمايند

شاهنامه تا اواخر قرن پنجم گويا تنها بر ادباي طوس يا كساني كه در حدود طوس زندگي «
تازه آن هم شايد معروفيتي محدود و منحصر به اهل سخني كه به . است خته بوده اند، شنا كرده مي

 ثانياً پس از مقبول نيفتادن اثر فردوسي ١٢.»اند، مانند اسدي توسي داستانهاي حماسي ارادت داشته
 - و سياست خاموشي و تغافل عمديشاهنامهدر دربار محمود غزنوي، تا تقريباً دو قرن، ستيز با 
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روايان زير نفوذ خالفت بغداد و حتي بيشتر متون ادبي و   آن در درگاه فرمانةدربارمصلحتي 
 -شاهنامه و بديهي است كه در اين اوضاع، كتابت و توزيع ١٣تاريخي آن دو سده، رايج بوده

حداقل در دربارها و از سوي ارباب قدرت كه بيشترين امكانات چنين كارهايي در آن روزگار در 
 است؛  اي از آن دشوار بوده اقبال و طبعاً در اختيار داشتن نسخه  سخت كم-است ه دست آنها بود

، )ق٤٢٠حدوداً تا (است   آشنا شده شاهنامهاي كه به احتمال بسيار، قطران با  ويژه در آن برهه به
ت شداند و در نتيجه اين مخالفت و سكوت با   محمود و سپس مسعود بر سر كار بوده سلطان

يافتن شاهنامه به آذربايجان و دسترسي  اساس، پژوهشگران راه  براين١٤.است دامه داشته بيشتري ا
 و حتي بعضي، امكان بسيار اندك توجه قطران به ١٥قطران بدان را سزاوار توجه و تحقيق دانسته

 ديوان همه در  با ايناما ١٦.اند گيري او از منابع ديگر را مطرح كرده  فردوسي و احتمال بهرهشاهنامه
ه  فردوسي آشنا بودشاهنامةكند وي با  قطران، قراين تقريباً انكارناپذيري وجود دارد كه ثابت مي

آمده » امير ابوالحسن و امير ابوالفضل« ستايش ة دليل اين دوبيتي است كه در قصيدترين ، مهماست
  : است 

  چو سوي ايران آورد لشكر توران  هميشه همي گفت پور رستم آن سهراب
  دگر چه باشد ديهيم دار در كيهان   من پســر بوم و رستمم پـــدر باشدكه

  )۲۸۵ص (                  
  : برگرفته از اين بيت فردوسي در داستان رستم و سهراب استكه بيت دوم دقيقاً

  نبايد به گيتي يكي تاجور    چو رستم پدر باشد و من پسر
  )۱۲۴/ ۱۲۷، ۲، ج ۱۳۶۹(              
در خدمت امير ابوالحسن ) ق٤٣٠ تا ٤٢٠بين (ق ٤٣٠ان پيش از سال  به اينكه قطرجهبا تو  

كه اشاره شد، در بيست  چنان توان نتيجه گرفت كه قبل از آن، سالها، و هم ، مي١٧ است لشكري بوده
 دقيق و آشكار ة استفادةالبتّه دربار.  است  را در اختيار داشتهشاهنامهسال نخست عمر خويش 

يكي اينكه شايد : ان رستم و سهراب دو احتمال را هم بايد درنظر داشتقطران از بيتي در داست
سروده و در اين چند ده سال )  ق٣٧٠حدود (فردوسي اين داستان را پيش از آغاز نظم شاهنامه 

است و ديگر اينكه چه بسا روايت رستم و سهراب در تدوين  اي از آن به آذربايجان رسيده  نسخه
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نويسهايي از آن  ، دستشاهنامهبوده و تا پايان تدوين دوم )  ق٣٨٤فته در پايان يا(نخست شاهنامه 
، پس لزومي ندارد كه اين داستان را حتماً مربوط به متن نهايي ١٨ است  بوده  تهيه و توزيع شده

ساز و   پرسش- شد  و مسائل ديگر كه گفته- بدانيم تا آشنايي قطران با آن از نظر زمانيشاهنامه
  : گويد اي، خطاب به ابونصر ممالن مي قطران در قصيده.  باشدآميز  ابهام

  چگونه بنيان كش بيم ز ابر و باران نيست  ينايبه نام نيك فكندي ز جود بن
  )۴۸ص (                  

  ن نامبردار فردوسي است كهخثير از آن ستأ معتقدند كه اين بيت به ۱۹مرحوم دكتر محجوب
   باد و باران نيابد گزندكه از    پي افگندم از نظم كاخي بلنــد

  )۶۷/ ۱۷۳، ۴، ج ۱۳۷۳    (              
نظر بيشتر   و چون به٢٠است  قطران تلميحاتي به داستان بيژن و منيژه آمده ديواندر دو جا از   

پژوهان، اين داستان از رواياتي است كه فردوسي پيش از شروع شاهنامه و براساس منبع  شاهنامه
 حال -حتمال اينكه مأخذ مستقيم قطران در اين اشارات، اثر فردوسي، ا٢١مستقلي به نظم درآورده

 باشد، بيشتر -شاهنامه رستم و سهراب و چه، متن كامل ة داستان همچون نمونة جداگانةچه نسخ
اين تلميح ... است و اين گمان كه شايد قطران نيز بسان شاعران معاصر فردوسي، مانند فرخي و 

وسي گرفته باشد، سخت ضعيف است، زيرا تفصيل داستان بيژن و را از منبعي جز از نظم فرد
 - است شود و اگر در آن دوران نيز وجود داشته  در متون ديگر ديده نميشاهنامهمنيژه خارج از 

 براي ادباي حوزة خراسان بيشتر و -صورت دفتري ويژه هاي منثور يا به  در يكي از شاهنامهمثالً
 متون نثر در مقايسه با اشعار و  چون معموال۲۲ًن در آذربايجانبهتر در دسترس بوده تا قطرا

افزون بر . شود دست مي به هاي فردوسي، كمتر دست هم شاهكارهايي از نوع سروده  آن ها، منظومه
  : خوانيم اين موارد، در يكي از اشارات قطران مي
  بزد به يك خنجر ي زكه او ميان گرا   ]؟بيژن گيو[همي به فخر بخوانند جنگ بيژن و گيو 

  )۱۵۰ص      (                  
   مطابقت دارد كه شاهنامهو اين با بيتي از داستان در 

  به دو نيم شد پيل پيكر تنش      بزد خنجري بر ميان بيژنش
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  )۱۱۴/ ۳۱۲، ۳، ج ۱۳۷۱   (              
جايي كه اين عنوان براي  است و از آن ياد كرده » خفر«قطران از فريدون با صفت يا لقب   

توان چنين پنداشت كه از اين منبع در شعر  ، مي۲۳شود م بر شاهنامه ديده نميمقدفريدون، در منابع 
  :۲۴است قطران راه يافته 

      بود فرخ فريدون او عدو ضحاك بد اختر  چو بر باالي ميمون او، به رزم اندر نهديون او
  )۱۰۶ص (                  

  :است شده دانسته دشتيان گاه زر قبله» سرو كاشمر « در ديوان قطران،
  شايد ار من دل نهم جاويد بر سرو روان  گر به كشمر بود قبله چند گه سروسهـي

  )۳۴۵ص     (                  
باره پيش از  ترين منبع در اين  و ظاهراً كهن٢٥اند خان ديگر از اين سرو نامي نبردهرطبري و مو  

توان گفت كه   لذا باز مي۲۶. در شاهنامه است اوة دقيقي در هزار و چند بيت بازماندةاشار قطران، 
 دقيقي نامة پگشتاس فردوسي است، مگر اينكه احتمال دهيم شاهنامةمنبع شاعر تبريزي در اينجا 

 و به اين موضوع - اشعار دقيقي كه قطران در اختيار داشتهديوانطور جداگانه و مثالً از راه  به
قطران، . ه استضوع سرو كاشمر را از آنجا گرفتدست او رسيده و وي مو  به-اشاره خواهد شد

كار رفته   نيز براي آن منطقه به٢٧شاهنامهخوانده و اين تعبيري است كه در » جادوستان«مازندران را 
 :است 

   هندوستاننيت كرد او دوان كجا محمو   جادوستــاننيتآن كجا كاووس كرد او 
  )۲۵۲ص    (                  
 و برخي از - اشاره مربوط به بيت داستان رستم و سهراب خصوصاً-مجموع اين قراين  

 ادب پارسي بسيار اندك استعمال ةاي كه در گستر تلميحات قطران به كسان و مضامين شاهنامه
 فردوسي مأنوس بوده و ةشاهنامكند كه اين شاعر با   هر پژوهشگري را مطمئن مياند، تقريباً شده

اينكه قطران . كار برد  در مدايح خويش به اندوخته است تا سپسها  در همان اوان جواني از آن مايه
اي گوناگون بهره  گونه توضيح و تفصيلي از تلميحات شاهنامه در قصايد مدحي خود، بدون هيچ

 از كسان يا عما(دهد كه ممدوحان و شنوندگان اشعارش از اين اشارات  گيرد، نشان مي مي
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، مضامين و عناصر شخصيتهاتوان نتيجه گرفت كه  جا مياند و از اين آگاهي داشته) داستانها
 فردوسي و چه ةشاهنام چه از راه -٢٨»فرهنگ شاهنامگي« اساطيري يا اصطالحاً -حماسي

اران و نخجوان و ( در آذربايجان و سرزمينهاي مجاور آن -ها و مآخذ پيش از آن  شاهنامهةواسط به
يعني خراسان، فاصله ) ادب حماسي(گونه داستانها  اينكه از قلمرو جغرافيايي نقل و تحرير ) گنجه

حدود سال (كه در همان زمان زندگي قطران  است؛ چنان آشنا و معروف بوده  بسياري دارد، 
 و دستور -ستوده است ق او را مي٤٣٠ تا ٤٢٠ كه قطران بين سالهاي -ابودلف شيباني) ق٤٥٥
 كار ةشيو  اي به خواهند كه منظومه  مي از اسدي توسيشاهنامه، با ذكر نام فردوسي و  وي

 كه خود اين ٢٩. استنامه گرشاسبهمشهري خويش بسرايد و حاصل اين تشويق و حمايت، 
. نماياند  ملي ايران و گرايش بدان را در شمال غرب ايران مية نفوذ حماسةموضوع به تنهايي دامن

و شاهنامه است، بلكه گسترش  قطران نه تنها نخستين سند ادبي پيوند آذربايجان ديوانپس 
 به همان -گنجه، نخجوان، و اران را نيز:  اساطيري ايران در مناطق پيراموني مانند-روايات حماسي

با . دهد  خوبي نشان مي  به-دليل اطّالع مخاطبان يعني فرمانروايان اين نواحي از آن داستانها
ن، كه به احتمال فراوان غير از اثر رويكرد به رواج فرهنگ شاهنامگي در آذربايجان و اطراف آ

...) هاي منظوم و منثور پيش از فردوسي و  شاهنامه: مانند(فردوسي، از راه منابع و متون ديگر هم 
 فردوسي از مآخذ ديگر نيز ةشاهنام، اين گمان كه شايد قطران در كنار ه استصورت گرفته بود

خان  اي، داستان هفت  خود وي در قصيدهكه باشد، بر خطا نخواهد بود؛ همچنان استفاده كرده
  :است ارجاع داده » هزار افسان«اسفنديار و گشودن رويين دژ را به كتاب 

  فزون شنيدم و خواندم من از هزار افسان   و رويين دژ]خان[خوان هزار ره صفت هفت
  )۳۱۲ص     (                  
است   نام كتابي بوده ٣١دي مسعوالذهب مروج و ٣٠نديم  ابنالفهرستهزار افسان به استناد   
 شهريار همسركش و شهرزاد و درواقع همان متني است كه هسته و ساختار اصلي ةدربار

مذكور در شعر قطران كه شامل » هزار افسان«جهت  از اين دهد،   را تشكيل ميهزارويك شب
 الفهرستر از غي.  يادشده نداردةاست، هيچ ارتباطي با مجموع خان اسفنديار هم بوده  داستان هفت

 كه در بعضي از -اوسط شاهنامهمه به تعبير مرحوم علّامه قزويني، مقد، در الذهب مروجو 
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 نام كتاب» هزار افسانه «-است  ابومنصوري آمده ة شاهنامةممقددنبال   نويسهاي شاهنامه به دست

 اوست، يفتصن و كاراسي شاعر كه هزار افسانه«: محمود غزنوي، است خوان كاراسي، شاهنامه

شايد بتوان حدس «: است باره نوشته   رياحي در اين٣٢.» كردي و نديم او بودي]محمود[خدمت او 
كه  مه هنوز در دست بود، درحاليمقدزد كه كاراسي نديم كتابي به اين نام داشته و هنگام تحرير 

 ةمورد اشار» زارافسانه «ةاساس، دربار  اين  بر٣٣.»در منابع متأخّر موجود نام و نشاني از آن نيست
 همان  نخست اينكه شايد مراد قطران،: اي جز طرح چند گمان و احتمال نيست قطران، چاره

خوان  سبب شاهنامه  است كه چه بسا، به- شاهنامهةممقدشرط اعتبار مطلب    به-تصنيف كاراسي
 به ضرورت قافيه و است؛ يا اينكه قطران خان اسفنديار نيز در آن بوده  بودن مصنّف، روايت هفت

، ٣٤داند انگيز و باورنكردني مي را شگفت) خان هفت( به اينكه در بيت بعد، اين داستان جهبا تو
كار   است بههزارويك شب يا به تأثير از نام كتابي كه بنياد -را خود ساخته» هزارافسان«تركيب 

احتمال سوم اين است كه .  كندخان اسفنديار بيشتر تأكيد اي بودن هفت  افسانهة تا بر جنب-گرفته
منظور   يا به٣٥است؛ حال يا از روي اشتباه  فردوسي استعمال كرده ةشاهناموي اين تعبير را براي 

معناي كلّي  دروغين نمودن درونمايه و داستانهاي آن در برابر كارهاي واقعي ممدوح و يا به
يا بار ) در تركيب(ها  روابط دقيق واژهها و روايات باستاني و پهلواني بدون درنظر داشتن  افسانه

كار گرفته   قطران در جاي ديگري نيز اين تركيب را در ارتباط با بلبل به٣٦.آميز و منفي تعريض
است كه باز تصريح الزم را ندارد و دقيقاً معلوم نيست كه منظور او نام كتابي ويژه است يا معنايي  

  :»هاي گوناگون و دلفريب نغمه«: سان به
  سانفبه باغ اندر سراينده هزارآوا هزارا  من لؤلؤ نماينده، سرشك از گل گرايندهس
  )۳۰۸ص   (                  
 -مندي او از متون حماسي  فردوسي و احتمال بهرهةشاهنام قطران به جهبا پذيرش تو  

 بسيار مهم و شايان بحث اين است كه چگونه و از چه راههايي اثر فردوسي ةاساطيري ديگر، نكت 
نويسي و انتقال آثار،  ت زمان تقريباً كوتاه و با دشواريهاي نسخه مدو ساير منابع احتمالي در آن

 است؟ بر دست قطران رسيده  مسافت بسيار دور خراسان تا آذربايجان را درنورديده و در تبريز به
روزگار، ترين عامل ارتباط مردم خراسان و آذربايجان در آن  دادهاي تاريخي، اصلي  رويةپاي
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روايي آنها از خراسان به عراق و آذربايجان است   فرمانةپيروزيهاي سلجوقيان و گسترش محدود
 ٣٧.شود  اجتماعي و تأثير و تأثّرات ميان مردمان اين نواحي را موجب مي-كه پيوندهاي فرهنگي

 دليل وجود حكومتهاي مستقل كوچك و بزرگ در سرزمينهاي مختلف ايران، پيش از اين، به
تا تثبيت رسمي ) ق٤٣٢( و از هنگام درگذشت مسعود غزنوي ٣٨ارتباطات محدودتر بوده

 قطران در همين اوضاع ماا. است  سلجوقيان نيز دوران آشفتگي و فترت در ايران حاكم بوده
 فردوسي آشنا شده و ةشاهنامنامنسجم و پيش از آنكه سالجقه قدرت واحدي را ايجاد كنند، با 

.  سلجوقيان مرتبط دانستةروي و استقرار سلسل توان با تبعات پيش نمياين موضوع را 
 ق يعني زمان تقريبي آغاز سرايش ٣٧٠كه تاريخ آذربايجان از سال  اساس و با عنايت بدين براين

 -٣٩ را در اختيار گرفته استشاهنامه كه محتمالً قطران قبل از آن -ق٤٢٠ در توس تا سال شاهنامه
جمله اينكه چه بسا  يازي به احتماالت نيست؛ ازآن اي جز دست ، چاره٤٠م استدر تاريكي و ابها

در آشفتگيهاي آن سالها و حتي شايد قبل از آن، افرادي از خراسان به آذربايجان مهاجرت كرده يا 
كم يك  در تأييد اين موضوع، دست. باشند  را نيز با خود آورده شاهنامهاي از  گريخته و مثالً نسخه

 موجود است و آن كوچ اسدي توسي است از خراسان به آذربايجان جه درخور اعتماد و تونمونه
سبب نزديكي بسيار اسدي به  ولي دكتر خالقي مطلق به. شود ر ميتصوق ٤٤٧كه در حدود سال 

 كه شاعر و وزير بزم -بي تقروزير ابودلف در نخجوان و سالهاي درازي كه براي پديد آمدن چنين
 ةدربار  الزم است و نيز سكوت نظامي عروضي و عوفي -گساري برپا كنند هخصوصي باد

ق و حتي در آغاز جواني و قبل از ٤٤٧سخنوري مانند اسدي، معتقدند كه وي سالها پيش از 
 ٤١.سوي آذربايجان و شمال غرب ايران ترك كرده است اشتهار، خراسان را براي يافتن ممدوح به

نويسي از  مانند دست(ها و شايد اسناد ميراث ادب حماسي ايران لذا بعيد نيست كه او آگاهي
اي كه  گونه باشد، به را با خود بدان مناطق برده و در گسترش فرهنگ شاهنامگي مؤثر بوده) شاهنامه

هاي پهلواني   و منظومهشاهنامهمهتران نخجوان، آشكارا از فردوسي و ) ق٤٥٥(چندين سال بعد 
  :ت قطران كه پيشتر هم ذكر شددر اين بي. گويند سخن مي

  فسانافزون شنيدم و خواندم من از هزار     خان و رويين دژ هزار بار صفت هفت
  )۳۱۲ص     (                  
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توان گفت كه خواندن داستانهاي پهلواني و ملي  حقيقتي استوار باشد، مية پاي بر» شنيدم«اگر   
سرزمينهاي شمال غرب ايران متداول بوده و بدان هنگام در آذربايجان و » خواني شاهنامه«ا همان ي

 و داستانها و كسان آن در اين بخش از ايران شاهنامهممكن است كه يكي از راههاي انتقال و نشر 
 از - فردوسيةشاهنام و نه صرفاً -خواني در معناي عام شاهنامه. باشند خوانان بوده  همين شاهنامه

خواني است كه  ترين شاهنامه ي نام يا لقب معروفهمان عصر محمود غزنوي رايج بوده و كاراس
نخستين بار در ادب پارسي در شعر » خوان شهنامه«از آن دوران به ما رسيده و گويا اصطالح 

 ة شاهنامه، مدتي متن منثور شاهنامة فردوسي در ديباجة جالب اينكه به گفت٤٢.فرخي آمده است
كند كه در   روايت ميسفرنامهناصرخسرو در  ٤٣.است شده  ابومنصوري نيز در جمع خوانده مي

ديوان منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش «: ق با قطران در تبريز ديدار كرده و قطران٤٣٨سال 
دهد كه قطران،   اين نكته نشان مي٤٤.»من بخواند و هر معني كه او را مشكل بود از من بپرسيد

ر خراسان، دقيقي توسي و منجيك ترمذي، كه ق با ديوان دو تن از شاعران ديگ٤٣٨پيش از سال 
است و خود همين موضوع نيز مانند  اند، آشنا و مأنوس بوده  روزگار فردوسي بوده تقريباً هم

الشعراي بهار انتقال اين  مرحوم استاد ملك.  استمل به آذربايجان قابل تأشاهنامهچگونگي رسيدن 
ارسالن سلجوقي و ارتباط خراسانيان و  بگشاييهاي طغرل و آل  سرزمينةديوانها را نتيج
 سالهاي ةاند اين زمان، در فاصل شاد دكتر سجادي هم احتمال داده  و روان٤٥دانند آذربايجانيان مي

خي كه فر و حتي  - دقيقي و منجيكديوان دسترسي قطران به ة اما مسئل٤٦ق باشد٤٣٠ تا ٤٢٠
 با - وي را نيز در دست داشته استديوان  احتماالً دليل شباهت سبك قطران به اشعار او، به

 و به گمان بسيار از آن منجيك كه - آن شاعرانديوان نخست اينكه  : دو تفاوت مهم داردشاهنامه
جايي  حجم است و طبعاً استنساخ و جابه  بسيار كمشاهنامه درمقايسه با -است تا امروز باقي نمانده 

 و سياست تغافل و سكوت شاهنامه، موضوع مخالفت با تر تر بوده است؛ دو ديگر و مهم آنها آسان
است؛  كرده   آن در مقطع زماني مورد بحث است كه كتابت و انتقالش را محدود ميةدربار

رو شايد  ازاين. اند كه اشعار منجيك و دقيقي و فرخي چنين منع و محدوديتي نداشته درصورتي
ن رسمي ادبي و تاريخي به شاهنامه، وارثان و توجهي زمامداران و درباريان و نيز متو رغم بي به

هايي از  نويس داشتن دست  عالوه بر خواندن و نگه  ملي ايران يعني مردم،ةحافظان اصلي حماس
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است كه  كوشيدند و به پايمردي آنها بوده   در خانه، چه بسا در استنساخ و توزيع آن نيز ميشاهنامه
 اين گمانها كه برخاسته از عدم ةبا وجود هم. است  اي به تبريز و نزد قطران رسيده شاهنامه

) ق٤٢٠ -٣٧٠از (آميز بودن تاريخ آذربايجان  اشارات روشنگر در منابع مربوط به آن عصر و ابهام
 ةشاهنام آغازين سرگذشت قطران است، در اينكه قطران با ةو آگاهيهاي بسيار اندك از دو ده

توان  سختي مي اي داشته است، به نايي دقيق و گستردهطوركلي فرهنگ شاهنامگي، آش فردوسي و به
ترديد كرد كه در اينجا براي تأييد و آگاهي بيشتر، باز شواهد ديگري از اشارات و تلميحات او 

  :شود آورده مي
  بيور اسپ

  باغ و بستان را چو روي و راي افريدون كند  ابر تاريك اندر آمد چون روان بيـو اسپ
  )۸۲ص        (                  

  فرجام كار جمشيد

  بدسگاالن تو را باد از جهان انجام جم  نيك خواهان تو را باد از جهان انجام نوح
  )۲۳۷ص    (                  

دست ضحاك گرفتار و با اره دو نيم  ، جمشيد پس از صد سال زندگي نهاني، بهشاهنامهدر 
  ٤٧.شود مي

  تقسيم كردن فريدون جهان را ميان پسران

  وانگهي تدبير ملك خيل فرزندان كند  رد ملك عالم سر بسرهمچو افريدون بگي
  )۸۷ص     (                  

  وفاداري ايرج

   و سهم سام و دست رستم دستانلزبان زا   افريـدونفروفاي ايرج و فرهنگ سلم و 
  )۳۲۵ص      (                  

سگال خويش در  ايرج با برادران بدة اشاره دارد به برخورد نيك و فروتنان)وفاي ايرج(اين تركيب 
  ۴۸.شاهنامه
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  سام، نريمان و گرشاسپ

  شان همه هريك چو رستم دستان     پياده  سوارشان همه هريك چو سام بن گرشاسف
  )۳۲۹ص      (                  

  ت را بود پور نريمانسسيا      به مردي نيست كم از پور دستان
  )۴۸۸ص   (                  

  سپيدمويي زال

  در ازل شد خنگسار از هول آن زلزال، زال    ديدزال زر اندر ازل زلزال شمشير تو
  )۴۳۸ص      (                  

  كشواد و گودرز

    بهتر از هفتاد گودرز و ز گشواد آفريد  گرچه از گودرز و گشوات گهر، يك موي تو
  )۶۶ص      (                  

  .كشواد پدر گودرز است و نام وي و فرزندش از تلميحات بسيار نادر در ادب پارسي است
  ذرنو

  با زور پور دستان، با فر و يال نوذر    دوري ز بند و دستان، با راي و هوش دستان
  )۴۷۹ص       (                  

  .است نام اين پادشاه نيز در ادب پارسي، بسيار كم آمده 
  توس

  با مير بسان طوس بن نوذر      اي مير به جنگ كافران رفتي
  )۴۸۲ص         (                

  .م كاربرد استاين نام هم از اشارات ك
  پور پشنگ

   پابنده چون پور ملك       صاعقه بر دشمنان بارنده چون پور پشنگ]ابد؟[ دوستان را از اب بد -
  )۱۹۶ص          (                  
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  وي به هنگام سخن گفتن چون پور پشن   اي به هنگام سخا كردن چون پور قباد-
  )۲۸۹ص     (                  

در شاهد دوم، صورت مخفف آن ) پشن (نگ نام دارد و محتمالًپدر افراسياب در شاهنامه، پش
  ۴۹.است
  تهمتن

  پيش تو هرگز نبردي نام مردي تهمتن  گر بديدي تهمتن يك حمله تو روز رزم
  )۳۱۶ص    (                  

  رستم و نبرد مازندران

   قهر مازندران نبرد چنينوزبه ر    نكرد رستم دستان ز بهر كي كاووس 
  )۳۳۸ص (                          

  رستم و سهراب

  ابوالمعالي رستم مخالفان سهراب    امير جستان گيتي گشا چو كاووس است
  )۳۷ص         (                  

  رستم و گنگ

  بدين زودي ظفر كو يافت بر محكم دژي چونين        نه رستم بر گنگ و نه حيدر يافت بر خيبر
  )۱۲۹ص          (                  

ت بر حضور رستم در نبردي كه كيخسرو، گنگ دژ را، كه افراسياب در  ناظر اساين اشاره محتمالً
است، براي  در شاهنامه چند بار از رستم در اين جنگ نام رفته . گشايد آن پناه گرفته است، مي

  :نمونه
   با گروهزبيامد به يك سوي د     به رستم بفرمود تا همچو كوه-

              )          ۱۳۷۳ ،۲۵۲/۱۲۸۱(  
  دو تن رستم آورد از ايشان به مشت     رزمشان شد درشتبدانگه كجا

  )۲۵۶/۱۳۴همان،      (                
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  رخش

  نه مر شبديز را پرويز و نه شبرنگ را نعمان      نكردي رخش را رستم خطر گر سير او ديدي
  )۳۲۴ص        (                  
  پيمايي كاووس آسمان

  د از فزون جستن ز ابر افتاد بر صحراو نمرنه كاووس از فزون جستن ز چرخ افتاد بر ساحل     نه
  )۳ص             (                  
   سياوشةچهر

   كيقبادي توشي و فربه ديدار سياو    اگر داد و نشاط وجود چون بهرام دادي تو
  )۴۹۹ص       (                  

  ۵۰. سياوش موضوعي است كه در شاهنامه بارها آمده استةزيبايي چهر
  پيران

     كه هم پيران توراني و هم جاماسب ايراني  نپايد با تو بر جايي كس از توران و از ايران
  )۳۵۹ص       (                  
  گيو

   دستاننهم به حمله چو رستم به حيله چو   بيـژننهمه به تيغ چو گيو و به نيزه چو
  )۳۴۰ص       (                  

  .شود مي  اهنامه ديدهنام اين پهلوان هم بسيار كم در نظم و نثر پس از ش
  بيژن و منيژه

  رستم از دست تور دختر تور     گرچه از چه كشيد بيژن را
  )۱۴۸ص           (                

  كيخسرو و افراسياب

  بر شهريار پور سياوش به نارنو    همچون فراسياب كهن بود و جان بداد
  )۴۹۸ص            (                
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  گشتاسپ

  زان        فلك بر جان تو لرزان چو گشتاسب بر برزين ررون هنرو و سيم ارزان ز تو قارز كفّت ز
  )۲۸۳ص         (                  

  تن اسفنديار رويين

  گر روز جنگ، تيغ تو ديدي سفنديار    رويين سفنديار نكردي به جنگ راي
  )۱۳۶ص   (                  

  اسكندر و قيدافه

  ر اسكندركه بر بساطش بوسيد گوه  نه دختري به بر تخت ملك چهـرآراست
  )۴۸۰ص  (                  
 باشد كه وي به هيئت قاصدان شاهنامه آن بخش از داستان اسكندر در ةشايد اين بيت دربار  

  :رود و  پادشاه اندلس، مي-ن به درگاه قيدافه، ز
  چنان چون بود مردم چاپلوس    بر مهتر آمد زمين داد بوس

  )۷/۵۰/۷۹۲، ۱۳۷۴فردوسي (              
قطران در چيستاني . بوسي كهترانه دقيقاً در بيت قطران نيز آمده است جالب است كه زمين  

 به درستي معلوم نيست كه مراد وي نبرد مااشاره كرده است ا» خان جنگ هفت«در قالب رباعي به 
  :رستم است يا اسفنديار

  از حسن لطافت است هفت اندامش    آن بت كه بهين لفظ بود دشنامش
   هم نامش]خان[خوان  بنمود به جنگ هفت     دامشآن بد كه نموده بنده را با

  )۵۳۲ص       (                  
در » ساغر جم«ياد شده كه گويا پس از تركيب » جام جم« قطران يك بار نيز از ديواندر   
به جمشيد اشاره كرده و » جام«ترين منبعي است كه به انتساب  ، كهن٥١اي از منجيك ترمذي قصيده

نما از آن  جهان » جام «، فردوسي داشته است، چون در شاهنامهةهنامشاگمان مأخذي غير از  بي
 اساطيري -كند كه قطران در تلميحات حماسي خوبي ثابت مي  و همين نكته به ۵۲.كيخسرو است

  :خويش از منابع ديگر هم سود جسته است
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   افريدونفرايا به چهر منوچهر و      زالةايا به جام جم و سهم سام و زهر
  )۲۸۰ص   (                
اي نيز تلميح   و مضامين شاهنامهشخصيتهاهايي كه ذكر شد، به اين   افزون بر نمونه،قطران  

 تور، سلم،  ،)مضامين گوناگون(جاماسپ، جمشيد  اسكندر، آرش كمانگير، بهمن، : داشته است
درمعناي (، فريدون، منوچهر، كيقباد، هوشنگ و ببر بيان )لقب زال( درفش كاويان، دستان  ضحاك،

 ديواناي در  ي شاهنامهشخصيتهاپربسامدترين ).  است كار رفته جانور درنده كه در شاهنامه هم به
اي دارند و نظر  ترتيب فريدون و اسفنديار است؛ دو شخصيتي كه در شاهنامه جايگاه ويژه قطران به

ار ادب ايران، زير تأثير  درخشانشان در آثةمحتمالً جلو  ملّي ايران، ة خاص آنها در حماسهميتبه ا
همال  اني و رستم نيز جهان پهلوان بيمهاي شهريار آر فريدون يكي از نمونه.  استشاهنامه

  .فرهنگ و ادب ايران كه نامداري و اعتبارش را مديون فردوسي است
 شخصيتهات بر اين است كه در مدايح ادب پارسي غالباً سنّ. سراست قطران شاعري مديحه  

 كسان و عناصر،   ممدوح با آنها و بيشتر ترجيح وي بر اينةاي را براي مقايس هنامهو عناصر شا
 فردوسي ةشاهنامهاي پيش از نظم  گيرند و اين البته رسمي است كه در ستايش سروده كار مي به

طبعاً قطران هم در اشعار خويش از اين شيوه پيروي كرده اما مواردي كه ممدوح . شود  مي نيز ديده
، براي ٥٣آميز است اي تشبيه كرده بسيار بيشتر از برتري دادنهاي مبالغه ه شخصيتهاي شاهنامهرا ب

  :نمونه
  به دانش همچو بهرامي به مردي همچو زال زر  تو چون جمشيد دانايي چو افريدون توانايي

  )۱۳۰ص         (                  
  لت جمبه مهر و چهر منوچهري و جال    ال فريدوني و سياست سامف و فربه 

  )۲۳۲ص    (                  
  :داند را خود فريدون مي» الدين امير شمس«و در اين بيت طبق باورهاي تناسخي، ممدوح 

  فريدون آمد از كيش تناسخ    دهد خواهندگان را هديه پاسخ
  )۴۵۱ص         (                
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آميز   و احترامدهد، ترجيحاتش عموماً معتدل اي برتري مي كه ممدوح را بر كسان شاهنامههم آنجا 
  :است

   جنگ تيغ تو ديدي سفنديارزورگر    رويين سفنــديار نكردي به جنگ راي-
  )۱۳۶ص  (                  

  نه چونين سور سام و روستم كرد     نه چونين سور افريدون و جم كرد-
  )۴۴۹ص (                  

  بر دشمنان ستم بتر از روستم كني    يي چه زيان روزگار ران گر روستم -
  )۵۱۷ص (                  
سرايان خراسان مانند شاعران دربار غزنوي و سلجوقي بيشتر  اين در حالي است كه مديحه  

اند كه يكي از  اي را گرفته جانب ترجيحات چاپلوسانه و گاه خوار داشت شخصيتهاي شاهنامه
به ي نيشابوري كه اي است از امير معزّ هاي آن در همان حدود عصر قطران، قصيده ترين نمونه مهم

  :شود چند بيت آن اشاره مي
  هاي پرعجايب فتحهاي پر عبر هقصّ  گفت فردوسي به شهنامه درون چونان كه خواست

          از كجا آورد و بيهوده چرا گفت آن سمر  من عجب دارم ز فردوسي كه تا چندان دروغ... 
   نامورگفته ما راست است از پادشاه    گرچه او از روستم گفته است بسياري دروغ ... 

  )۲۶۸ص        (                  
اي، تأثير شرايط  كارگيري كسان شاهنامه شايد يكي از علل اصلي اين تفاوت در چگونگي به  

در خراسان، محيط آلودة سياست، مخالفت با شاهنامه بوده . اجتماعي و سياسي در سخنوران باشد
اح هم كه در پي رعايت مداعران است و ش نژاد بوده  و ادارة امور نيز در دست فرمانروايان ترك

سوي ترجيح و بعضاً تحقير،  اند، بيشتر به مصالح، پسندها و دلبستگيهاي ممدوح در شعر بوده
كه آذربايجان و سرزمينهاي پيرامون آن از محدودة جغرافيايِي  اند، درصورتي گراييده مي

اند  فرهنگ شاهنامگي آشنا بودهستيزي بسيار دور بوده و مخاطبان قصايد قطران نيز هم با  شاهنامه
، در طول ساليان دراز در فضاي فرهنگ ايراني پرورده و ٥٤رغم نژاد انيراني برخي از آنها و هم به

اند و همين، شايد در نوع نگرش آنها به عناصر شكوهمند و سزاوار احترام اين فرهنگ  باليده بوده
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دربارة ارتباط شرايط فكري محيط . است نبوده تأثير  تبع آن، اشعار ستايندگانشان بي و ادب و به 
 با شيوة برخورد وي با -اند  خصوصاً ممدوحان و درباري كه شاعران بدان وابسته-زندگي

: جمله هاي ديگري نيز از زمان زندگي قطران ذكر كرد؛ از آن توان نمونه اي، مي شخصيتهاي شاهنامه
سان معزّي ممدوح را  ه سلجوقيان بوده، بهسراي معاصر قطران چون در بارگا ازرقي هروي، سخن

 مسعود سعد، ديگر شاعر تقريباً ما ا٥٥ اساطيري دانسته است-بسيار بيشتر، برتر از كسان حماسي
 را با احترام و عنايتي شاهنامه كه ظاهراً -سبب وابستگي به غزنويان هندوستان روزگار قطران، به هم

 تشبيه شاهنامه ممدوح را اغلب به پادشاهان و پهلوانان -٥٦نگريستند افزونتر از نياكان خويش مي
برداشت و طرز تلقّي شاعران «: است؛ چون به هر روي كار بسته  كرده و اعتدال را در اين زمينه به

 ٥٧.» سياسي و اجتماعي و محيط زندگي ايشان بستگي داردجواز نظر تاريخي به ... ها  از اسطوره
  : بوده است» دهقانان«قطران به اشارة خويش از نكتة مهم ديگر اين است كه 

  ي به دهقانيدمرا از شاعري كردن تو گردان  يكي دهقان بدم شاها شدم شاعر ز ناداني
  )۴۰۱ص      (                  
 و ۵۸هاي چهار و پنج هجري بدانيم را به مفهوم اصطالحي آن در سده» دهقان«در اينجا اگر   

آنان بوده   كه فردوسي نيز از -جان همچون دهاقين خراسانفرض كنيم كه قطران نيز در آذرباي
توان موضوع تأثير انديشه  است، مي مند بوده   با داستانهاي ملي و پهلواني آشنا و بدانها عالقه-است

 معتدل و محترم از كسان و   فردوسي و استفادة شاهنامةو عاليق دهقاني وي را در گرايشش به 
، از زبان اسدي توسي از لغت فرسنويسهاي   ر آغاز يكي از دستد. داستانهاي آن مطرح كرد

و قطران شاعر كتابي كرد و آن لغتها ... «: است بود، سخن رفته  فرهنگي كه قطران تأليف كرده 
ياد »  الفرسةلغتفاسير في « از آن با نام الظنون كشف حاجي خليفه هم در ٥٩.»بيشتر معروف بودند

اي از يك فرهنگ فارسي موجود است كه به  نسخه ة مدرسه سپهساالر تك در كتابخان٦٠.است كرده 
اي از آن است كه در شاهد واژگان، بيتي از فردوسي  قطران نسبت داده شده و كمتر صفحه

باشد، به احتمال قريب به يقين اين فرهنگ از قطران تبريزِي شاعر نيست و بين سالهاي  نياورده
، به گمان شاهنامه به استناد انس و آشنايي قطران با ما ا٦١ه است ق تأليف شد٩٣٣ ق تا ٧٤٤ -٧٤٥

دست نيامده،  بسيار در آن فرهنگي كه تأليفش به وي نسبت داده شده و تا امروز نشاني از آن به
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توان سند  ر مبتني بر قياس و قرينه را نيز ميتصواست و اين   فردوسي بوده ةشاهنامشواهدي از 
 دانست، با اين توضيح كه شاهنامه ادبي آذربايجان با -تباط محيط فرهنگياحتمالي ديگري از ار

رو بوده و آنها را  چون قطران به نوشتة ناصرخسرو، در شعر دقيقي و منجيك با دشواريهايي روبه
 هم به مشكالتي شاهنامهتوان حدس زد كه شايد در خواندن  است، پس مي از ناصرخسرو پرسيده 

  ٦٢.است واژگان و تعبيرات برخورده از اين نوع در برخي 
  

  ها نوشت  پي
  .۱۷۰ -۱۷۱، ص ۷، ج تاريخ طبريطبري، ابوجعفر محمد بن جرير، . ۱
؛ ۲۰۸، ص آذربايجان و نهضت ادبيالدين،  ؛ فقيه، جمال۱۳۶، ص ۱۳۷۷، قطران شاعر آذربايجانكسروي، احمد، . ۲

  .۱۵۲، ص نتاريخ تبار و زبان مردم آذربايجاپور، غالمرضا،  انصاف
  .۲۳۶ -۲۴۶، ص سابقة زبان دري در آذربايجانمرزآبادي، غالمحسين، . ۳
  .۲۵ -۲۶، ص محمد بن البعيث و زبان آذرينخجواني، محمد، . ۴
  .۱۹۱۹، ص ۴، ج مالحظاتي دربارة زبان كهن آذربايجانرياحي، محمد امين، . ۵
؛ ۴۲۳، ص ۲، ج سرايي در ايران حماسه، ...ا ح؛ صفا، ذبي۴۹۴، ص سخن و سخنورانالزمان،  فروزانفر، بديع. ۶
  .۱۰۷ -۱۰۸، ص با كاروان حلّهكوب، عبدالحسين،  رينز
  )۴۲۹ص (من در شعر دري بر شاعران نگشادمي   گر مرا در شعر گويان جهان رشك آمدي. ۷
  )۶۶ص (آباد آفريد  گرچه ايزد جان من در شادي  خدمت تو هم به شهر اندر كنم بر جاي غم. ۸
 شاهنامه به ديرسالي داستانهاي فردوسي و منابع آن است و بحث جايگاه آذربايجان در شاهنامهرتباط آذربايجان و ا. ۹

جاي مانده از اين  شود، نخستين متن ادبي به آنچه در اين يادداشت بررسي مي. اي مستقل موضوعي است درخور مقاله
  .ت اس ناحيه است كه از حماسة ملّي ايران تأثير پذيرفته

  .۴۹۴، ص قطران شاعر آذربايجانكسروي، احمد، . ۱۰
  .۱۳۵ -۱۳۶، ص فردوسي و شعر اومينوي، مجتبي، . ۱۱
  .۱۹۶؛ همان، ص ۳۱۶، ص  فردوسيةمسعود سعد سلمان و شاهناماميد ساالر، محمود، . ۱۲
  .۱۶۰ -۱۶۸؛ همان، ص ۶۵ -۷۰همان، ص  رياحي، محمد امين،. ۱۳
 در شاهنامه سكوت دربارة ةپژوهان، دكتر اميد ساالر موضوع توطئ كه در ميان شاهنامهاين نكته را بايد افزود . ۱۴

  ]التين[ص : نك. پذيرد حوزة ادبي خراسان را نمي
آفرين فردوسي از زبان ؛ نوريان، مهدي، ۶۴، ص ۳، ج بحثي دربارة شعر قطران تبريزيسجادي، ضياءالدين، . ۱۵

  .۱۳۲، ص پيشينيان
  .۱۵، ص فرهنگ تلميحات؛ شميسا، سيروس، ۲۳۳، ص سبك خراساني در شعر فارسيفر، محجوب، محمد جع. ۱۶
كوب، عبدالحسين، همان، ص  ؛ زرين۴۲۳، ص ۲، همان، ج ...ا ، صفا، ذبيح۴۹۸الزمان، همان، ص  فروزانفر، بديع. ۱۷

۱۱۰- ۱۰۹.  
  .، ص دهشاهنامه؛ فردوسي، ابوالقاسم، ۵۰رياحي، محمد امين، همان، ص . ۱۸
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  .۵۴۴ محجوب، محمد جعفر، همان، ص .۱۹
  .۱۵۰ و ۱۴۸، ص ديوانتبريزي، قطران، . ۲۰
نگاهي به هزار ؛ خالقي مطلق، جالل، ۶۶ -۷۰؛ مينوي، همان، ص ۱۷۷ -۱۷۹صفا، همان، ص : براي نمونه، نك. ۲۱

  .۴۰۰ -۴۰۲، ۳۹۳، ص بيت دقيقي
 فردوسي را در بررسي شعر ةشاهنامستقيم شاعر از گيري م ؛ ارتباط تلميح به اين داستان با بهره۱۹۳رياحي، ص . ۲۲

  . است حافظ مطرح كرده
  .۱۹۴، ص ۱، ج  اساطيري ايران-فرهنگ حماسيدخت،  صديقيان، مهين. ۲۳
  :شاهنامهبراي نمونه از . ۲۴

  )۷۲/ ۹۳: ۱، ج ۱۳۶۸(سخن هرچه پرسي تو پاسخ دهم    خ دهمفردرود فريدون 
  .۶۴۵ -۶۵۲، ص  شعر و ادب فارسيسرو كاشمر درحاكمي، اسماعيل، . ۲۵
  سوي سروكشمر نهادند روي     نامداران به فرمان اويةهم. ۲۶

  )۸۳ و ۸۲/ ۸۴: ۵، ج ۱۳۷۵(ببست اندرو ديو را زردهشت   پرستشكده گشت از آن سان به پشت
  .۵۵ -۵۶، ص ۲، ج مزديسنا و ادب پارسيمعين، محمد، : نيزنك

  )۳۹۳/ ۳۲۴، ۵، ج ۱۳۷۵( و به چين و به جادوستان به روم    پديد است نامت به هندوستان. ۲۷
  . است طور شفاهي از دكتر شفيعي كدكني شنيده و استفاده كرده اين تعبير را نگارنده به. ۲۸
، بدو شاهنامهبه گزارس اسدي توسي، وزير ابودلف و برادر وزير، در مجلس بزمي پس از تعظيم فردوسي و . ۲۹
  :گويند مي

  اي هم اندر سخن چابك انديشه    اي م پيشهتو هم شهري او را ه
  م يكي داستانخــربه شعــر آر     بدان همــره از نامــة باستــان

  )۲۱ و ۲۰/ ۱۴، ۱۳۱۷          (          
  فرستد كه  و ابودلف نيز پيام مي

  )۳۳/ ۲۱همان، (تو با گفتة خويش گردانش جفت     اگر زآن كه فردوسي اين را نگفت
  .۵۴۰، ص هرستالفابن نديم، . ۳۰
  .۲۹۷ -۲۹۸، ص تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالمتفضّلي، احمد، . ۳۱
  .۱۹۴رياحي، همان، ص . ۳۲
  .۱۹۰همان، ص . ۳۳
  )۳۱۲ص (نه راي ديد همي در خور از عجيبي آن  نه عقل كرد باور از شگفتي اين. ۳۴
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  .۲۴۲شفيعي كدكني، محمدرضا، همان، ص . ۵۷
  .۱۴۸ -۱۵۵، ص دهقانل از ترجمه، خطيبي، ابوالفضل، ، به نقدهقانتفضّلي، احمد، . ۵۸
  .۴، ص نامه گرشاسپاسدي توسي، . ۵۹
  .۴۲۲، ص ۲؛ صفا، همان، ج ۴۹۷فروزانفر، همان، ص . ۶۰
  .۱۴فرهنگ فارسي مدرسة سپهساالر منسوب به قطران، ص . ۶۱



 

  

21   ن و شاهنامهنخستين سند ادبي ارتباط آذربايجا
  

اعران آذربايجان و اراِن آن جالل متيني در پژوهشي جالب، گروهي از واژگاني را، كه احتماالً در نظر ش. ۶۲
دقيقي، متيني، جالل، : نك. اند اسدي، مشخص كردهلغت فرس  است، با استفاده از  نموده دوران، دشوار مي

  .۴۰۵ -۴۱۸، ص ۲ج  ،زبان دري و لهجة آذري
  

  منابع
نها، تمدللي گفتگوي الم د، تهران، انتشارات اساطير با همكاري مركز بينتجدرضا محمد، ترجمة الفهرست ابن نديم، -

۱۳۸۱.  
  .۱۳۱۷، تصحيح حبيب يغمايي، تهران، كتابفروشي بروخيم، نامه گرشاسپ اسدي توسي، -
اهللا مجتبايي و علي اشرف صادقي، تهران، انتشارات خوارزمي،  ، به تصحيح و تحشية فتحلغت فرس اسدي توسي، -

۱۳۶۵.  
شناسي و مباحث ادبي، تهران، بنياد  ، جستارهاي شاهنامهوسيمسعود سعد سلمان و شاهنامة فرد اميدساالر، محمود، -

  ).الف (۱۳۸۱موقوفات دكتر محمود افشار، 
  ).ب(خان رستم، بيژن و منيژه و نكاتي دربارة منابع و شعر فردوسي،   اميدساالر، محمود، همان، هفت-
  .۱۳۱۸ ،ميهس اقبال، تهران، كتابفروشي اسالعبا، به اهتمام ديوان امير معزّي، -
  .۱۳۷۷، تهران، انتشارات فكر روز، تاريخ تبار و زبان مردم آذربايجانپور، غالمرضا،   انصاف-
  .۱۳۷۵، تهران، انتشارات امير كبير، شناسي سبك بهار، محمدتقي، -
  .۱۳۷۶، تهران، انتشارات سخن، ت ايران پيش از اسالمبياتاريخ اد تفضّلي، احمد، -
انساني دانشگاه فردوسي  ، مجلّة دانشكدة ادبيات و علومشمر در شعر و ادب فارسيسرو كا حاكمي، اسماعيل، -

  .، پاييز و زمستان۱۰۲ -۱۰۳مشهد، ش 
، به كوشش علي دهباشي، تهران، نشر افكار، نگاهي به هزار بيت دقيقي، سخنهاي ديرينه خالقي مطلق، جالل، -

۱۳۸۱.  
  .۱۳۷۶، بهار ۹، نامة فرهنگستان، ش دهقان خطيبي، ابوالفضل، -
  .۱۳۷۵، تصحيح و تحقيق دكتر محمدامين رياحي، تهران، انتشارات علمي،  المجاسهةنز خليل شرواني، جمال، -
  .۱۳۷۹انساني و مطالعات فرهنگي،  ، تهران، پژوهشگاه علومفرهنگ نامهاي شاهنامه رستگار فسايي، منصور، -
  .۱۳۷۲ان، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ، تهرشناسي هاي فردوسي سرچشمه رياحي، محمد امين، -
  .۱۳۷۵، تهران، طرح نو، فردوسي رياحي، محمد امين، -
  .۱۳۷۴، تهران، انتشارات علمي، گلگشت در شعر و انديشة حافظ رياحي، محمد امين، -
بنياد موقوفات دكتر ، ناموارة دكتر محمود افشار، تهران، مالحظاتي دربارة زبان كهن آذربايجان رياحي، محمد امين، -

  .۱۳۶۷محمود افشار، 
  .۱۳۷۵المللي الهدي،  ، تهران، انتشارات بيناز گذشتة ادبي ايرانكوب، عبدالحسين،   زرين-
  .۱۳۷۴، انتشارات علمي، با كاروان حلّهكوب، عبدالحسين،   زرين-
ة تحقيقات ايراني، تبريز،   كنگر، مجموعه سخنرانيهاي ششمينبحثي دربارة شعر قطران تبريزيدي، ضياءالدين، سجا -

  .۱۳۵۷انتشارات دانشگاه آذرآبادگان، 
  .۱۳۷۸، تهران، انتشارات آگه، صور خيال در شعر فارسي شفيعي كدكني، محمدرضا، -
  .۱۳۷۸، تهران، انتشارات فردوس، تهران، فرهنگ تلميحات شميسا، سيروس، -



 

  

  ادبيات ايران22

  .۱۳۷۵انساني و مطالعات فرهنگي،  تهران، پژوهشگاه علوم،  اساطيري ايران-فرهنگ حماسيدخت،   صديقيان، مهين-
  .۱۳۷۳، تهران، انتشارات فردوس و مجيد، ت در ايرانبياتاريخ اد، ...ا  صفا، ذبيح-
  .۱۳۶۳، تهران، انتشارات اميركبير، حماسه سرايي در ايراناهللا،   صفا، ذبيح-
  .تا والفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراث، بي، تحقيق محمد ابتاريخ طبري طبري، ابوجعفر محمدبن جرير، -
از روي چاپ پروفسور براون با مقدمه و تعليقات عالمه محمد قزويني و نخبة  (االلباب لباب عوفي، محمد، -

  .۱۳۶۱محمد عباسي، تهران، كتابفروشي فخر رازي، : ، به قلم)تحقيقات استاد سعيد نفيسي
اهللا مجتبايي، تهران، مركز  ، با مقدمة دكتر فتحراه با خمسة نظاميشاهنامة فردوسي هم فردوسي، ابوالقاسم، -

  .۱۳۷۹المعارف بزرگ اسالمي، ةداير
  .۱۳۶۸، به كوشش دكتر جالل خالقي مطلق، تهران، انتشارات روزبهان، دفتر يكم، شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم، -
  .۱۳۷۴يد حميديان، تهران، نشر قطره، تهران، ، به كوشش دكتر سع)براساس چاپ مسكو( فردوسي، ابوالقاسم، همان -
 فردوسي، ابوالقاسم، همان، به كوشش دكتر جالل خالقي مطلق، كاليفرنيا و نيويورك، بنياد ميراث ايران با همكاري -

  . به بعد۱۳۶۹بيبليوتكاپرسيكا، دفتر دوم، سوم، چهارم و پنجم، 
  .۱۳۶۹تشارات خوارزمي، ، تهران، انسخن و سخنورانالزمان،   فروزانفر، بديع-
اشرف صادقي، تهران، انتشارات سخن،   فرهنگ فارسي مدرسة سپهساالر منسوب به قطران، تصحيح دكتر علي-

۱۳۸۰.  
  .۱۳۴۶، تهران، شركت سهامي چاپ و انتشارات كتب ايران، آذربايجان و نهضت ادبيالدين،   فقيه، جمال-
  . ۱۳۷۳ار، و دبير سياقي، تهران، كتابفروشي زمحمدش دكتر ، به كوشسفرنامه قبادياني بلخي، ناصرخسرو، -
  .۱۳۶۲، تهران، انتشارات دنياي كتاب، )از روي نسخة مرحوم محمد نخجواني (ديوان قطران تبريزي، -
  .۱۳۷۷، تهران، نشر جامي، شهرياران گمنام كسروي، احمد، -
شش يحيي ذكا، تهران، شركت سهامي كتابهاي ، كاروند كسروي، به كوقطران شاعر آذربايجان كسروي، احمد، -

  .۱۳۵۶جيبي با همكاري مؤسسة انتشارات فرانكلين، 
، مجموعه سخنرانيهاي ششمين كنگرة تحقيقات ايراني، تبريز، انتشارات دانشگاه خواني شاهنامه لسان، حسين، -

  .۱۳۵۷آذرآبادگان، 
فراي، . ن.ر: ، گردآورنده)پژوهش دانشگاه كمبريج( هاي كوچك شمال ايران، تاريخ ايران سلسله، . مادلونگ، و-

  .۱۳۷۲ترجمة حسن انوشه، تهران، انتشارات اميركبير، 
، زبان فارسي در آذربايجان، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنياد دقيقي، زبان دري و لهجه آذري متيني، جالل، -

  .۱۳۷۱موقوفات دكتر محمود افشار، 
  .تا ، تهران، انتشارات فردوسي و جامي، بياني در شعر فارسيسبك خراس محجوب، محمدجعفر، -
  .۱۳۷۰، تهران، انتشارات پانوس، ۵ و ۴، ۳ديوان در قرنهاي  شرح احوال و اشعار شاعران بيمحمود،  ي، بر مد-
تشارات تبريز، ان ، سابقة زبان دري در آذربايجان، چهرة آذرآبادگان در آيينة تاريخ ايران مرزآبادي، غالمحسين، -

  .۱۳۵۳دانشگاه آذرآبادگان، 
  .۱۳۶۴، به تصحيح و اهتمام دكتر مهدي نوريان، اصفهان، انتشارات كمال، ديوان مسعود سعد، -
  .۱۳۶۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، مزديسنا و ادب پارسي   معين، محمد،-
، )دربارة تناور درخت داناي توس (ر نبشته گه باستانز دفت... ، ...اند  ها آورده اينكه در شهنامه سرور، محمد مواليي، -

  .۱۳۷۹شناسي،  شناسي، مشهد، مركز خراسان به كوشش گروه رجال و مفاخر مركز خراسان



 

  

23   ن و شاهنامهنخستين سند ادبي ارتباط آذربايجا
  

  .۱۳۷۲، تهران، انتشارات توس، فردوسي و شعر او مينوي، مجتبي، -
ه كوشش ايرج افشار، تهران، بنياد ، زبان فارسي در آذربايجان، بمحمد بن البعيث و زبان آذري نخجواني، محمد، -

  .۱۳۷۱موقوفات دكتر محمود افشار، 
  .۱۳۷۱نامة هستي، اسفندماه  ، فصلآفرين فردوسي از زبان پيشينيان نوريان، مهدي، -
  .۱۳۵۶، ترجمة دكتر جالل خالقي مطلق، تهران، بنياد فرهنگ ايران، اساس اشتقاق فارسي هرن، پاول، -

- Khaleghi Motlagh, Jalal, Asadi Tusi, encyclopedia Iranica, edited by. Ehsan Yarshater, 
NewYork, 1987. 
- Omidsalar, Mahmud, Could Al-Thaalibi have used the Shahnama as a source. 


