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   چكیده
های برجستة این است. از ویژگی( آذربایجانی) ارانی سبک شاعران از روانیش خاقانی

گیری از سبک استفاده از ابزارهای گوناگون جهت دشوار ساختن کالم است. او با بهره
ها و علوم و فنون زمان خود، تصاویر بدیع پشتوانة عظیم فرهنگی و نیز با استفاده از دانش

ام ابتذال رها کرده است. به دیگر سخن، شاید بتوان این تنوع خلق کرده و کالم خود را از د
 در او مداقة و تتبع و خاقانی گونی در تصاویر شاعرانه را ناشی از وسعت اطالعاتو گونه
تفسیری و تاریخی دانست. از ابزار و وسایلی که خاقانی برای پروراندن  کتب مطالعة

 دیواندلیل بسامد باالی کاربرد آن در به برد تلمیح است کهتصاویر خود از آن بهره می
توان آن را از خصایص سبکی خاقانی به حساب آورد. خاقانی گاه در تلمیحات خود به  می

 پیدا آن برای مأخذی و منشأ تواننمی مکتوب و رسمی ادبیات در که رودسراغ اشاراتی می
 را او اشارة مأخذ روایات، آن در و رفت شفاهی و عامیانه هایروایت سراغ باید لذا کرد،
 که بپردازیم خاقانی ایشاهنامه تلمیح چند مأخذ بررسی به تا آنیم بر جستار این در. یافت
 یاد هاآن از مکتوب و رسمی روایات در و شده نهاده بنا عامیانه و شفاهی روایات اساس بر
 .است نشده
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 . مقدمه1
ترین سندی که بعد قدیمی»است.  کهن بسیار سنتی ایران در خوانیسرایی و قصهداستان

است که رواج دادن  الفهرستندیم در از اسالم در این باب در دست است، گفتة ابن
نقل  ندیمابن (.9271: 9330)محجوب، « دهدسرایی در شب را به اسکندر نسبت میداستان
صورت کتاب  کنندگان اولین افسانه بوده و آن را بهفارسیان اول، تصنیف»کند که می

در عرب نیز  (.931: 9339)« ]اندکردهمی[های خود نگاهداری درآورده و در خزانه
 جمالت ) هاگو( وجود داشتند که سجعگروهی با نام قُصاص )جمع قاصّ= قصه

کردند. ها مخاطبان را تهییج و تحریک میبیان آن از بر داشتند که با (آهنگوزن و همهم
 به نسبت مردم همین شگرد اعراب در ایران باستان نیز وجود داشته است. حسن توجه

 ایران به الحارث نضربن (ص) اکرم رسول دوران در» که است بوده جایی تا روایات این
 به العربۀجزیر ردمم برای را سهراب و رستم و اسفندیار و رستم هایداستان و آمده
 بدو بسیار توجه با نیز ایشان و گفتهمی باز مکه مردم برای را هاداستان آن و برده ارمغان
 (.9239: 9330 محجوب،) «انددادهمی فرا گوش

 هاآن از برخی: اندکردهمی نگاهداری طریق دو به را هاقصه و هاداستان کهن ایرانیان
 هایروایت با را دیگر برخی و کردندمی عرضه کتاب ورتص به و اندکردهمی مکتوب را

 ادبی آثار از نوع دو با اساس همین بر. اندداشتهمی محفوظ سینه به سینه نقل و شفاهی
ای که در این جستار جای بحث دارد مسئله. شفاهی ادبیات و مکتوب مواجهیم: ادبیات

 شاهنامه. حماسة ملی ـ  و موضوع اصلی جستار پیش روست، مسئلة حماسة ملی است
 هاآن از برخی حتی و است رسمی و مکتوب سو جزو ادبیاتو متفرعات آن ـ  از یک

 العادةفوق توجه و اقبال به دلیل دیگر سویی از و دارند قرار ادبی شاهکارهای زمرة در
 رتعبا به داد؛ قرار نیز غیررسمی و شفاهی ادبیات جزو را آن توانمی آثار، این به مردم
 از باید را آن محتوای اما است؛ کرده تن به رسمی ادب لباس اگرچه ملی حماسة» دیگر
 صورت به آنکه از پیش هاداستان این درواقع،. (43: 9330 محجوب،) «شمرد عوام ادب آثار
 منتقل دیگر نسل به نسلی از دهان،  به  دهان و سینه به  سینه  درآیند، مکتوب و رسمی
 همین مرهون ایران، شفاهی ادبیات از ایمالحظه قابل بخش روی، هر به. است شده
 سراییداستان مردم برای بازار و کوچه در که است پردازانیافسانه و گویانقصه
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 که ابیات برخی شناخت و درک در عامیانه هایداستان و روایات به توجه. کردند می
 بعد دارونوش» مَثلِ کاربرد مثال برای. دارد اهمیت بسیار هستند، ادبی شاهکارهای جزو
 عامیانه؛ هایداستان و هاروایت همین بر است مبتنی عطار شعر در «سهراب مرگ از
در این (. 94: 9314آیدنلو، ) نیست آن رسیدن دیر و دارونوش از سخنی شاهنامه در زیرا

-همین روایتکه مبتنی بر  خاقانی دیوانای جستار بر آنیم تا از برخی تلمیحات شاهنامه

گشایی کنیم. برخی از اشارات و تلمیحات خاقانی به گره ،استهای شفاهی و عامیانه 
رسد و شارحان ، مبهم به نظر میشاهنامههای شفاهی و عامیانة دلیل توجه به روایت

 در آنکه یا و اندساکت شده و اند، یا از شرح و تفسیر آن اشارات، شانه خالی کردهدیوان
 .اندنگرفته پیش را صواب راه یحتلم آن شرح

 دیگر آثار در شفاهی روایات از استفاده پیشینۀ. 2
 و روایات که دارد وجود اسنادی ،شاهنامه شدن کشیده نظم به از پیش و اسالم از پیش
شده است. یکی از آن اسناد بوده، نقل می مردم تودة و عامه میان در که هاییداستان

 هایاینان در دوران اشکانی داستان .ه گوسان  اشتهار داشتندوجود خنیاگرانی است که ب
 توانمی که دیگری سند. (33-30: 9363 بویس،) اندخواندهمی آهنگ با را قهرمانی منظوم
است:  آمده کتاب این مقدمة در. است ابومنصوری شاهنامۀ مقدمة کرد، استناد آن به
اوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان دستور خویش ابومنصور المعری را بفرمود تا خد»

 هاینامه این آوردن فراز به بنشاند و... جای  هر از بیاوردند شهرها از دیدگانو جهان
 کیِ از آیین، و جنگ و آشوب و دادوبیداد از یک هر زندگانی و هاشان،کارنامه و شاهان
 عجم ملوک آخر که رشهریا یزدگرد تا آورد مردمی آیین که بود جهان اندر که نخستین
 ،شاهنامه شدن سروده از پس که است اساس همین بر شاید .(9233: 9330 محجوب،) «بود
 رموز ،نامهابومسلم مانند هاییداستان ملی، مآثر این حفظ برای نقاالن و خوانانقصه

 با توجه. (9234همان، ) خواندندمی شنوندگان برای را... و  عیار سمک ،نامهداراب ،حمزه
به این زمینه و پشتوانة سترگ فرهنگی، غریب نیست که شاعران و نویسندگان فارسی 

هایی اشاره کنند که در منابع مکتوب و رسمی وجود نداشته باشد. در آثار خود، به نکته
 که دهدمی نشان منابع برخی در موجود شواهد و قراین»: نویسدمی باره این در آیدنلو
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-داستان برخی از نقالی و شفاهی هایروایت هجری هفتم و مشش هایسده در احتماالً

 به خود، قول سازیمستند جهت در وی. (99: 9314) «است داشته وجود شاهنامه های
 به نیز و اخسیكتی اثیر دیوان و عطار دیوان در «سهراب مرگ از پس دارونوش» تلمیح
 بیان در که دارد ایاشاره (ق693 تألیف) طبرستان تاریخ در «سهراب و رستم» داستان
 خاقانی دیوان در تفاسیر، این با .(93)همان، است  متفاوت فردوسی شاهنامۀ با جزئیات
 روایت آن از آنکه یا و است متفاوت شاهنامه روایت با یا که خوریم برمی اشاراتی به نیز
و نیز نگارندگان، متون و طومارهای نقالی  که جایی آن تا. نیست شاهنامه در خبری
 همین اساس بر که یافته خاقانی دیوان در تلمیحاتی است، واکاویده را عامیانه هایداستان
 .شودمی پرداخته هاآن به بحث، ادامة در است که شده نهاده بنا شفاهی و نقالی روایات

 پژوهش پیشینۀ. 3
 یک نوانع به عامیانه باورهای و فرهنگ از خاقانی تأثیرپذیری ماندن پوشیده دلیلبه

 نشده انجام او دیوان درمورد و مانعی جامع  و گسترده تحقیق تاکنون فرهنگی پشتوانة
 و مقاالت ای،شاهنامه تلمیحات و اشارات از خاقانی تأثیرپذیری خصوص در. است
به مواردی چند اشاره  توانمی آن هایترینمهم جملة از که شده نگاشته هایینامهپایان
 در 9370 سال در که «شاهنامه و خاقانی» عنوان با نژاداسالمی باسع . مقالة9 کرد: 
 رنگین خوان بر خاقانی،» عنوان با نوریان مهدی . مقالة0 رسید؛ چاپ به هستی فصلنامة
 سجاد مقالة .3است؛  رسیده چاپ به دانش نشر مجلة در 9332 سال در که «فردوسی
 در 9333 سال در که «خاقانی ایاهنامهش تلمیحات دربارة هایینکته» عنوان با آیدنلو
را در ردّ نظرات غفار  خود مقالة . نوریان4است؛  شده چاپ ادبی هایپژوهش مجلة

 و خاقانی بود داشته بیان که او محیط و زمان حیات، شروانی، خاقانیکندلی در کتاب 
 الهمق این در وی. نوشت هستند، «قورقود دده» ترکی هایحماسه تأثیر تحت نظامی
 و آورده خاقانی دیوان در را شاهنامه اشارات کاربرد از هایینمونه نظرات، آن در جهت
 نیز آیدنلو. است نداشته خاقانی دیوان در شاهنامه عامیانة و شفاهی روایات به توجهی
 است داده احتمال مورد چند در البته و است گرفته پی را نظرات همین خود مقالة در
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 ذکر آن برای مأخذی اما باشد؛ شفاهی روایات تأثیر تحت خاقانی تتلمیحا از برخی که
 . است شمرده «سرگردان تلمیحات» زمرة در را تلمیحات آن و نکرده

 نگاشته مقاالتی نیز شاهنامه الحاقی روایات برخی بودن شفاهی دربارة است گفتنی
 در آبادیحسن دمحمو: کرد اشاره مقاالت این به توانمی هاآن جملة از که است شده
 مجلة در «شاهنامه سرچشمة به مربوط نظرات بررسی کتبی، یا شفاهی» عنوان با ایمقاله

 عناوین با مقاله دو در آیدنلو. است کرده بیان را مختلف هایدیدگاه ادبی جستارهای
 ادبیات و زبان هایپژوهش در فصلنامة« پسندیدندمی را شاهنامه و فردوسی کدام مردم»

 شفاهی ـ مردمی روایات برخی سالة چندصد و مکتوب پیشینة» مقالة نیز و فارسی
 تفاسیر، این با .است کرده ایراد را موارد این از برخی مردم فرهنگ مجلة در« شاهنامه
 بر عامیانه باورهای بخش در ایشاهنامه تلمیحات بخش در خاقانی تأثیرپذیری واکاوی
 این به ادامه در که ضروری است عامیانه هایداستان و نقالی طومارهای اساس

 .پردازیممی تأثیرپذیری

 تلمیحی تصویرسازی و خاقانی. 4
 این برجستة هایویژگی از است.( آذربایجانی) ارانی سبک شاعران از شروانی خاقانی
 و مضامین از فارغ. است کالم ساختن دشوار جهت گوناگون ابزارهای از استفاده سبک،
 پشتوانة داده، جلوه آشنادیر شاعری را او و ساخته دشوار را خاقانی مکال که نو تعابیر
 تعبیر به یا شخصی سبک». است نبوده تأثیربی او دشوارگویی در نیز او فرهنگی وسیع
 گسترده استفادة به مندعالقه سخت شاعر که خورده رقم چنان او «غریب طریق» خاقانی
 خلق دست به پشتوانه این از گیریبهره با نیخاقا. است فرهنگی سترگ پشتوانة یک از

 فر،مهدوی) «برهاند تکرار و ابتذال دام از را سخنش تا زندمی تصاویری و تعابیر مضامین،

 خدمت در خاقانی تلمیحات از توجهی قابل بخش که جاییآن  از. (939: 9319
 سبک ایجاد در گرنپُر و متن برون عنصر یک عنوان به تلمیح شود،می واقع تصویرگری
دارد؛ به دیگر سخن، خاقانی از تلمیح چون دیگر عناصر شعری  فراوان نمود او شخصی
 دیوان در موجود ابهام از بخشی. است کرده استفاده تصویرگری جهت ابزاری مثابة به

 اما ؛است بوده آشنا هاآن با وی که است تلمیحات از متنوعی روایات به منوط ،خاقانی
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 تلمیحات در گونیگونه و تنوع این بتوان شاید. انداطالع بی آن از انمخاطب بیشتر
 مطالعة در او مداقة و تتبع و خاقانی اطالعات وسعت از ناشی را حماسی و ایاسطوره
 وی که است آن گویای او تلمیحات و اشارات در تأمل. دانست تاریخی تفسیری، کتب
 دریافت برای لذا است؛ گذرانده نظر از را خود از پیش داستانی و تاریخی کتب بیشتر

 بود مآخذی جویوجست در باید است، شعرش اصلی های مایه  بن از که او تلمیحات
 .است برده بهره هاآن از که

 نقالی سنت و شفاهی روایات بر مبتنی خاقانی تلمیحات. 5
 کودکان سر مغز خوردن و ضحاک ماران داستان. 1-5

 آورده بیتی در ایلدگز، ارسالن قزل الدینمظفر اعظم اتابک مدح در ایقصیده در خاقانی
 :است

 جـان  بـه  را مـردان  شـیر  و مغز به را شیرخواران
 

 ساختند حمیر گرگ شکار و مار طعمة 
 

 (994: 9331 خاقانی،)

 بعد کتب و شاهنامه اساس بر. است ضحاک از ایاستعاره حمیر گرگ بیت، این در
 ضحاک دوش ماران خوراک اند ـ آنچهکرده نگارندگان بررسی هک جایی تا البته ـ آن از

 :است آورده باره این در فردوسی. است جوانان سر بوده، مغز
 جـوان  مـرد  دو شـب  هـر  کـه  بد چنان

 

 پهلـــوان تخمـــة از چـــه کهتـــر چـــه 
 

 شـــاه ایـــوان بـــه ببـــردی خورشـــگر
 

ــی  ــاختی همـ ــان راه سـ ــاه درمـ  شـ
 

 بپرداختـــــی مغـــــزش و بکشـــــتی
 

ــران  ــ مـ ــورش را ااژدهـ ــاختی خـ  سـ
 

 (96ـ  99: 9366 فردوسی،)

 جوانان سر مغز ضحاک ماران خوراک و خورش آید برمی شاهنامه ابیات از کهچنان
مسئله  همین نیز اندکرده بازگو را ضحاک احواالت از ایشمه که تاریخی کتب در. است

اک نیست بازتاب یافته است و خبری از انتساب خوردن مغز کودکان توسط ماران ضح
 :9334گردیزی،  ؛093ـ 097 :9331بیرونی،  ؛33-97 :9331ابن اسفندیار،  ؛064 /9 :9173مسعودی، )

 تلمیحات دربارة که تحقیقی در آیدنلو (.932 /9 :9332خواندمیر،  ؛943 /9 :9393بلعمی،  ؛3
 انددمی خاقانی سرگردان تلمیحات جزو را بیت این است، داده انجام خاقانی ایشاهنامه
 آیدنلو،) «است کرده توجه منبعی یا داستان چه به خاقانی که نیست دانسته: »نویسدمی و
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 گرگ به تنها و اندگذشته بیت این کنار از سادگی به نیز خاقانی شارحان(. 94: 9333
؛ برزگر خالقی، 007: 9331کزازی، ) اندنپرداخته بیت تفسیر و شرح به و اندکرده اشاره حمیر

 اساس بر خاقانی تلمیح و اشاره این گفت باید. (400 /9، 9337؛ استعالمی، 927: 9337
 در. است نکرده اشتباه تلمیح نقل در خاقانی و گرفته شکل نقالی و شفاهی روایات
 نقل بر است مبتنی که شیرازی انجوی ابوالقاسم سید تألیف نامهفردوسی کتاب
 «ضحاک و شیطان» عنوان ذیل ضحاک نداستا نقل در ملی، حماسة پراکندة های روایت
 آن در. سازدمی برطرف را خاقانی تلمیح ابهام دقیقاً که است شده نقل شفاهی روایتی
 : است آمده روایت

 کار به ضحاک بارگاه در و درآمد خدمتکار یک شکل به شیطان روزی گویندمی
 اجازة او از کرد، کار ضحاک برای تمام صداقت با که مدتی از بعد. شد مشغول
 که خواست بود، دیده ضحاک از که محبتی و مهربانی پاس به و خواست مرخصی
 او هایشانه بوسیدن از بعد شیطان و داد اجازه ضحاک. ببوسد را ضحاک هایشانه
 بیرون مار تا دو شیطان هایبوسه جای از بعد مدتی. آمد بیرون ضحاک بارگاه از
 روزی. ماند ثمربی کردند هرچه مارها ردنب بین از برای حکیمان و طبیبان. آمد
 او معاینة از بعد و آمد ضحاک نزد به و درآورد طبیبی شکل به را خود شیطان
-هفت بچة دو مغز روز هر باید شود، آسوده مارها شر از بتواند اینکه برای: گفت

 را هابچه مغز روز هر ضحاک دستور به آن از بعد. بخوراند هاآن به را ساله هشت
 انجوی) بودند آمده تنگ به ضحاک ظلم و جور از مردم همة و دادندمی ماران به

 . (09: 9361 شیرازی،

 همان،) است تلمیح همین متضمن که دارد وجود دیگر روایت چند کتاب، همین در

06-07 .) 

 او گنج و فریدون . داستان2-5
 به بیتی در شروانشاه، فرابوالمظ الدینجالل مدح در «نوروزیه» بندِترکیب در خاقانی
 :گوید خاقانی. کندمی اشاره فریدون گنج

ــدون گــنج را جــام  بهاســتخــون فری
 

 صــبح کــرد بــر کاویــان درفــش چــون 
 

(9331 :412) 
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 تلمیح این دیگر باریک ،«مباهات و عزلت و حبس واقعة در» عنوان با ایقصیده در همو
 :است گرفته کار به را

 کشید اکیضح مار در مرا آهنگر دست
 

 مـن  دانای دل اندر سود چه افریدون گنج 
 

 (309 همان،)

 : است آورده بیت این خصوص در آیدنلو
 و شکوه پایة بر احتماالً «فریدون گنج» ترکیب قالب در فریدون به ویژه گنج اسناد
 هایگنج خالف بر و است ایران اساطیری ـ حماسی تاریخ در پادشاه این اقتدار

 آمده شاهنامه در هاییداستان هاآن دربارة که پرویز خسرو و جمشید مخصوص
 ما دست به موجود، مآخذ طبق اینکه یا و نبوده خاصی روایت بر مبتنی یا است،
 . (99: 9333) است نرسیده

. دهدمی قرار سرگردان تلمیحات ردة در را اشاره این آیدنلو اساس، همین بر
 مد را آن خاقانی احتماالً که اندیافته دست وایتیر به شفاهی منابع بررسی با نگارندگان
 است گفتنی روایت، به پرداختن از پیش. است سروده را مذکور بیت و است داشته نظر

 تلمیح این با نیز دیگر جای چند اند درکرده بررسی را متون که جاییآن تا نگارندگان
 تلمیح این از موضع دو در اسكندرنامه در نظامی. اندشده مواجه «فریدون گنج» یعنی
 :است گرفته بهره

 یـــاد  کـــرد ری و ســـپاهان یکـــی
 

ــه  ــنج ک ــدون گ ــاآن از فری ــاد ج  گش
 

(9363 :921) 
ــدم ــر ش ــر ب ــت س ــید تخ  وار جمش

 

ــنج ز  ــدون گ ــادم فری ــار گش  حص
 

(9371 :002) 

 :است شده ایاشاره گنج این به بیت دو ذیل نیز سمرقندی السعدینمطلع تاریخ در
ــاه ــ شهنشــ ــر دلادریــ ــت ابــ  دســ

 

 هســت هــر کــه ســر تــاج وارفلــک 
 

ــنج در ــاد گـ ــت و بگشـ ــرم دسـ  کـ
 

ــت ســپه  ــنج یاف ــدون گ  جــم و فری
 

 (9239/ دفتر دوم، 9 :9333)

 پـس »آورده است:  االبرارتسلیۀو  االحرارۀبتجر تاریخ در کتاب دنبلی بیگ عبدالرزاق
 گـنج  بخـش طیـره  و قـارون  مخزن نظیر ای گفتم و آوردم ادوات مشکین دوات به روی

...« حـورا  دیـدة  سواد از ترروشن مدادت سواد و لیال طُرة از ترتیره زلفت طُرة افریدون،
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 ماننـد  نیـز  فریـدون  آید، برمی خاقانی ابیات نیز و هامثال شاهد از کهچنان. (39: 9341)
 گفتنـی . اسـت  داشـته  مخصـوص  گنجـی  گذشت، آنان ذکر که پرویز خسرو و جمشید
 الحـان  از یکی را آن و نشد دیده معنی این با ترکیب این هافرهنگ از کیهیچ  در است
 سـپس  و خاقانی احتماالً گفت، باید مقدمات این ذکر از پس. اندآورده شمار به موسیقی
 گـنج  ایـن . اندداشته توجه شاهنامه نقالی و شفاهی هایروایت به کردیم، ذکر که دیگران
 آورده دسـت  بـه  او خـزاین  از ضـحاک  بـر  غلبه از پس که است همان احتماالً فریدون
 فریـدون  وقتی: »است آمده «ایرج و تور و سلم تولد» داستان ذیل نامهفردوسی در. است
 و ظـالم  سـلطان  آن هزارسـالة  سـلطنت  و یافـت  دسـت  ضحاک بر آهنگر کاوة یاری به

 را دولـت  دفینة و گنج بود، ضحاک گنجور که ابرکوهی بهرام... کرد  سرنگون را ستمگر
 تمـام  داد، شکسـت  را ضـحاک  فریـدون  که وقتی و کرد مخفی امنی و مناسب جای در
 اخالص و خدمت این که وقتی فریدون شاه. داد فریدون شاه به را ضحاک دفینة و گنج
 انجـوی ) «درآورد خـود  نکـاح  بـه  را او دختـر  و کرد زیادی محبت او به دید بهرام از را

 گـنج  ایـن  از موضـع  چنـد  در نیز ،لشكرهفت نقاالن، جامع رطوما در. (43: 9361 شیرازی،
 و برود: گویدمی او به خطاب و کندمی فریدون به روی حکیم سیمرغِ. است رفته سخن
 آیـد مـی  نظـر  به صفه چهار شکافتن، از پس و بشکافد را موضع آن غار، گوشة فالن در
 رفـتن » ذیل طومار همان در .(39: 9377 ،لشکرهفت) است آن درون بسیار گوهر و گنج که
 همـین  به «لعل یراق و بهروزشاه آوردن بیرون و طلسم شکستن و فریدون غار در برزو
 .(373 ، 373 همان،) است شده اشاره فریدون گنج

 ضحاک سر بر زنی. داستان کاوه و پتک3-5
 در او. دارد اشاره ضحاک بر کاوه زنیپتک بر خود، دیوان از موضع دو در خاقانی
 :است آورده «قناعت مباهات و دنیا نکوهش و شکایت و ضجرت در» قصیدة

 دیـــو ســـر بـــر زنـــم پتـــک امکــاوه 
 

 کـنم  چـه  سـندان  و کـوره  دکان در 
 

(093: 9331 خاقانی،)  

 بنمحمد بنمحمود بن محمد الدینغیاث سلطان مدح در مطلعی سه قصیدة در و
 :است آورده ملکشاه،
 پتـک  کضحا سر بر زدن داند که کاوه

 

 دم و سـندان  و کوره بندپای شودش کی 
 

(063 همان،)  
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 دشواری متوجه اینکه یا و است شده انگاشته ساده یا پژوهان،خاقانی دید از ابیات این
 آورده ابیات این درمورد آیدنلو سجاد. اندزده باز سر آن تفصیل و شرح از و اندشده آن
 فعالً نباشد،( حماسی نظیر مراعات مثالً) ازیتصویرس مقولة از اگر خاقانی اشارة: »است
 این دربارة خود بحث ادامة در وی. (99: 9333) «شمرد سرگردان تلمیحات از باید
 و کشنده کاوه شاهنامه مردمی و شفاهی منابع برخی در تنها که است داشته بیان تلمیح،

 فی المعجم تابک در که افزود باید. (99همان، ) است شده معرفی ضحاک دستگیرکنندة

 در قزوینی الدینشرف. است شده معرفی کاوه ضحاک، کُشندة و قاتل العجم ملوک آثار
 : نویسدمی باره این

 آغشته، ایشان خون به را خاک و بود کشته را او پسران آنکه سبببه آهنگر کاوة
 آهنگران که ایپارهپوست و دربست فغان رعد، چون و جست بیرون دکان از ناگاه
 کار اصالح: گفت کاوه...  کرد راست چوبی سر بر بندند، ساق بر زدن پتک هنگام
 جباری چنین انتقام و نشود میسر پشتهم یاران مظاهرت به جز ما حال صالح و
 فرو را وافی فصل این کاوه چون...  نبندد صورت مخلص رفیقان مساعدت به اال

 در. ... کردند موافقت او با سیارب خلقی و پیمایید خاک عرصة باد مثال بر خواند،
 آگاه کاوه از چون ضحاک بود، نهاوند و طبرستان حدود در ضحاک مخیّم حال این
 به صفین محاذات و طرفین موازات چون و. بفرستاد...  خونخوار لشکری شد،
 آفتاب سپر آنکه وقت تا روز آن آمدند، مبارزت در جانبین جوانان و پیوست ظهور
 و رعب امارات االمر،عاقبة...  کردن جنگ بایستاد راست گردون نگوسیم سقف بر
 قتل به نامحصور عددی و نامحدود خلقی و شد ظاهر ضحاک لشکر بر انهزام
 بر ضُجرت و حیرت رسید، ضحاک سمع به سپاه انکسار آوازة چون. ... آمدن
 را سپاه جادان و امجاد پس. زد زبانه او نهاد در انتقام آتش گشت، مستولی او خاطر
 او که سگالیدن کاوه با نیست صواب که شدند متفق اصحاب کُفات کرد، گِرد
 سخن این: گفت و زد باز سر سخن این از ضحاک. ... است شسته جان از دست
 کارزار مستعد و بیاراست را مصاف بار دیگر. باشد قدرت نقصان و ضعف نشانة
 زدمی برابری الف افالک قِمّة با ضحاک رایت و یافت ظفر کاوه کار، آخر...  شد
 . (940-939: 9333) گشت نگونسار هوان، و مذّلت خاک در
 نقل برای نیز او مأخذ آید؛ برمی قزوینی الدینشرف روایت شیوة و بافت از کهچنان
 جایی تا مأخذ این جز به است گفتنی. است بوده عامیانه و شفاهی روایتی داستان، این
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هیچ  در شد، روایت که شیوه و شکل این به داستان این دارند، آگاهی نگارندگان که
 ضحاک داستان از که مآخذی همة در و نیامده عربی و فارسی رسمی منابع از یک

 .است شده معرفی فریدون ضحاک کشندة و کوبنده است، شده صحبت
 او گوشت گندیدگی و سام . داستان4-5

 :مطلع با ایقصیده در خاقانی
 رضــا تـاج  بـه  کشـد  سـر  اتـر  فقـر  سـریر 

 

 خطا اینت کشیده در هوس جیب به سر تو 
 

(92: 9331 خاقانی،)  

 :است آورده بیتی در
 ابـرص  جسمشـان  و سرسـام  سرشـان  گرفته

 

 جفـا  زهـر  بـه  ترکاهجان ابرص سام ز 
 

(94 همان،)  

 منابع بر مبتنی اشارات، آن از یکی که دارد وجود پنهان تلمیح و نکته دو بیت این در
 نظر شفاهی هایداستان و هاروایت به قطع، طوربه دیگری و است شاهنامه و رسمی
 مشهورات از زال بر سام جفای داستان کند.می تداعی را زال بیت، این در ابرص. دارد

 :است آورده خصوص این در فردوسی و است تلمیحات
 خـــوار بفکنـــد پیونـــد و مهـــر پـــدر

 

ــر کــرد جفــا   خــوار شــیر کــودک ب
 

(9366 :9/ 942)  

 سام بیماری گرتداعی بیت، این در نیز «ابرص سام» شدهمطرح موضوع به توجه با
 سام است آمده شفاهی روایات در. است شده اشاره بدان شفاهی روایات در که است
  گندیده او گوشت و شودمی بیماری دچار او، حق در کردن جفا و زال طرد از پس
 بیماری خصوص در لشكرهفت نقالی طومار در. شوندیم گریزان او از مردم و شودمی
 : است آمده سام

 مدت تا. شد بیمار کرد، رد را خدا ]زال=  تحفه شاید[ طعمة  چون نریمان سام اما
 خالی استخوان همه که بود شده ضعیف چنان و کشید طول او بیماری سالهفت
 حرکت جا از توانستمین اصالً که شد قدرتبی و قوّتبی و بود باقی او بدن در
 که آیدمی تو از گندی بوی طُرفه: گفت او. کرد طلب را پریدخت روزی تا کند،
 و افتاد دلش بر درد بشنید، را سخن این چون سام. آمد تواندنمی تو پیش آدم اصالً
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 تو کرم و گناهکارم! خداوندا: گفت و آورد نیازبی درگاه به نیاز عجز، روی از
 . (949-944: 9377 ،لشکرهفت) است پایان بی

( ع) علی حضرت خواب در و بردمی خوابش خداوند، درگاه به زاری حالت در سام

 آسیب و رنج و آزار این اما»: کندمی بیان او برای را سام رنج و آسیب علت و بیندمی را
 صحرا در را خود گناهبی زادةحالل فرزند که بود آن جهت به کشیدی سالهفت  که
 : است آورده نامهفردوسی کتاب در نیز شیرازی انجوی. (949 همان،) «داختیان

 تکان زمین روی که بود گوسفندی دمبة مثل شد متولد وقتی زال گویندمی
 قدم زبان در آمدند دربار به بادمبارک قدم برای زیرک گوبذله افراد وقتی. خورد می
 که گفتند سام گوش به هم ایدهع. خندیدندمی لب زیر ولی گفتندمی بادمبارک
 که شده کار این باعث خداوند غضب کرده، خیانت شما به فرنگیس شما زن چون
 انداخت جنگل به را نوزاد و شد غضب در سام. گیرد قرار دیگران سرزنش مورد
 کیفر به سام. کرد احترامیبی هم فرنگیس به و کرد بزرگ و برد را او سیمرغ که
 در و رفت بیابانی به و کردند بیرونش شهر از که کرد پیدا فکثی مرضی کارش این
 او بد بوی از رفتمی او نزدیکی به کسی اگر که طوریبه کرد،می زندگی کثافت
 (. 66-69: 9361) کردمی فرار

 و شفاهی روایات از گیریبهره با خاقانی گفت باید داشتیم، بیان آنچه به توجه با
 خواننده به غیرمستقیم صورت به را شاهنامه هایداستان از یکی رواایهام صورت به نقالی،
 .است کرده القا

 آبله و طاعون بیماری به او گرفتاری و ضحاک . داستان5-5
 به ابیاتی در دربند، دارای مظفر ارسالن الدینسیف ملک مدح در ایقصیده در خاقانی
 :کندمی اشاره طاعون بیماری به او گرفتاری و ضحاک داستان
 پیشــهظلــم هســتند تــو جــز عصــر شــاهان

 

 دفتــرســیاه جــاآن و دســتند ســپید جــاایــن 
 

 باشـد  حـی   خـون  از فرزنـد  غـذای  مهنُه 
 

 مجـدّر  شـود  صـورت  و برآیـد  شآبله پس 
 

 مـردم  خـون  سالسی سازد طعمه که کسآن
 

 مبّتـر  شـود  صـورت  طـاعون  بـه  آخـرش  نَه 
 

(9331 :912)  
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-آن دنیایی حرص و ظالم حاکمان احوال»: است آورده تابیا این شرح در استعالمی
 صورت به اشچهره روی و است مادر خون غذایش که کندمی تشبیه جنین به را، ها

 مرگ و طاعون به باید خون صورت، جوش جای به ظالم، شاهان در و آید؟ درمی جوش
 : نویسدمی ابیات این شرح در نیز کزازی. (603: 9373) «شود تبدیل

 در بازنموده اندیشة استوارداشت برای شاعرانه است برهانی ]آخر بیت[ بیت نای
 نامة جهان آن در اند،اندیشهتباه و بیدادپیشه جهان این در که آنان: پیشین بیت

 زهدان در کودک که سان همان به بود، خواهد سیاه بدی و گناه از کردارهایشان
 را اشچهره آبله آماس خون آن از زادن، زا پس و خوردمی دشتان خون ماه نُه مادر
 . (399: 9331)  کندمی تباه

 البته که اندکرده تفسیر و شرح را بیت ظاهر تنها شارحان شود،می مالحظه کهچنان
 داستان شفاهی روایات به قطعاً آخر، بیت در خاقانی. است واضح آنان شرح سستی
 از او دوش ماران و ضحاک داستان به اشاره که داشت بیان باید. دارد نگاهی ضحاک
 نوادر از قطعاً ضحاک طاعون بیماری به داشتن اشاره اما است؛ تلمیحات مشهورات
 است «آکده» از دیگری شکل و شده معرب ضحاک است گفتنی. بود خواهد تلمیحات

 در. اندبرشمرده عیب ده او برای است که کرده پیدا اشتهار «آکده» به دلیل این به و
 طاعون بیماری و علت گذشت، خواهد آن ذکر که مورد یک جزء به رسمی، متون تمام
ابن  ؛30 :9367؛ اصفهانی، 30-39 :9364مستوفی، : رک) است نشده شمرده عیب ده آن جزو

 :9331بیرونی،  ؛99 :9339؛ ابن بلخی، 43 :9163ثعالبی،  ؛903 /9 :9332میرخواند،  ؛439 :9331ندیم، 
 ، 06 :9333القصص،  و التواریخ؛ مجمل093 /9 :9173مسعودی،  ؛936 /9 :9363اج، منهاج سر ؛937

 فی المعجم داند،می طاعون علت را ضحاک عیوب از یکی که رسمی مأخذ تنها. (497
 کردیم اشاره قبالً کهچنان. (939-934: 9333 قزوینی، الدینشرف) است العجمملوک آثار
 اینکه ترجالب و عامیانه و شفاهی هایروایت بر است مبتنی قزوینی الدینشرف روایت
 استناد آن به و آوردمی مثال شاهد عنوان به خود داستان برای را خاقانی ابیات همین وی
 معرفی طاعون ضحاک، گانةده عیوب از یکی عامیانه، هایداستان در. (جاهمان) کندمی
 و ضحاک کار در جمشید تقویت» تانداس ذیل ایران عامیانۀ ادبیات کتاب در. است شده
 : است آمده «ضحاک خروج ابتدای
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 اهل بزرگ و نموده اختراع او را عرب لفظ اصالً که است کسی قحطان بنیعرب 
 که جمشید به بنویسید شما که دید را مکه خادم علمای. بطحاست مردم از و عرب
 به نوشتند نایشا. دهد نجات اوست حبس در که است مدتی عرب برادر دوازده
 را ما طایفه این چون ولی دانیم؛نمی ما را ایشان حبس جهت اگرچه که جمشید
 که کنید لطف ایشان حق در هم بعدها و استخالصیم مستدعی اند،نموده شفیع
 یک اگر و...  عشیره قوی هستند ایسلسله طایفه این امروز که زیرا نیست؛ نتیجه بی
. حضور به آوردند خواست؛ را هاآن جمشید. اندمطیع تو بر تمام شود مطیع تن
 عقلیبی اوالً. باشدمی چیزها امروز تا شما حبس جهت: گفت و بخشید را ایشان
 طایفة و شما در سری مطالب ثانیاً و...  شده نوعهم به احترامیبی سبب که شما
: گفت. بگو هست هرچه ما خطای چه؟ یعنی سری پرسیدند، حضرات بعد...  شما
 همه از که نفر یک آن و. نفرتان یک یعنی کشتید، را تمرتاش خود پدر شما

 تنیک آن از دیگران...  کُشت این: گفت و داد نشان بود تربدشکل و ترمنحوس
 اینکه مح  دیگران. کرد جمشید حرف تصدیق خنده قاهِقاه به او پرسیدند،
-خنده بس از این: دکردن عرض و خواستند معذرت نیاید بَدش خنده از جمشید

 و کنیممی فارسی را او اسم ما: گفت جمشید... .  است ضحاک نامش روست
 از است عیب ده صاحب که کنیممی ثابت: گفت و. گوییممی «آکدُه» را ضحاک
 (. 9924-9923: 9330 محجوب،... )چهره  سبز و طاعون و آبله و برص و کچلی

 بوده طاعون و آبله گرفتار ضحاک آید،می بر عامیانه و شفاهی روایت این از کهچنان
 .است

 نتیجه. 1
 و گسترش چنان فارسی ادبیات در شفاهی قصص و هاداستان و عامه فرهنگ بازتاب
 و فرهنگ آن از آگاهی گِرو در ابیات برخی درک و فهم موارد برخی در که دارد روایی
 که است گسترده چنان امیانهع فرهنگ و هاباور به خاقانی دید و نگاه. است داستان
 منظرهای از عامیانه باور و فرهنگ بررسی عنوان با هایینامهفرهنگ تدوین ضرورت
 از برخی بهتر درک و فهم شد، بررسی کهچنان جُستار این در. رساندمی را گوناگون
 توجه نیز و عامیانه هایداستان از آگاهی گِرو در خاقانی ایاسطوره و حماسی تلمیحات
 و دهیم نشان را آن از هاییگوشه کردیم سعی مقاله این در ما. است شفاهی روایات به



 و همکاران اکبر حیدریان __________ دیوان خاقانیتلمیحات حماسی در  شاهنامهچند روایت شفاهی و عامیانه از 

121 

 از بیشتری هایجنبه شفاهی، روایات و عامه فرهنگ در بیشتر درنگ و تأمل با طبیعتاً
 .شودمی خارج ابهام از خاقانی برساختة تصاویر

 هانوشتپی
 با متنبرون عنصر یک عنوان به تلمیح پیوند عنوان با دریاناکبر حی نامةپایان از برگرفته حاضر . مقالة 9

 با که است دیوان در عیسوی و حماسی ای،اسطوره تلمیحات پایۀ بر خاقانی هایتصویرگری
 و( مشهد فردوسی دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه دانشیار) مرتضایی سیدجواد دکتر راهنمایی
 دانشگاه در( مشهد فردوسی دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه یاراستاد) نیاصالحی مریم دکتر مشاورة
 .است شده تألیف مشهد فردوسی

 
 منابع

 هایچاپ و نسخ ملحقات در شفاهی و نقالی روایات برخی»(. 9314) سجاد آیدنلو، 
 .922-99 صص. 9 ش. عامه ادبیات و فرهنگ. «شاهنامه

 هایپژوهش. «پسندیدند؟می را شاهنامه و فردوسی کدام مردم»(. 9333) ــــــــــــــــ 
 .73-91 صص. 4 ش. جدید دورة. فارسی ادبیات و زبان

 ـ مردمی روایات برخی سالة چندصد و مکتوب پیشنة(. »9337) ــــــــــــــــــــ 
 .33-74 صص. 09-04 ش. مردم فرهنگ. «شاهنامه شفاهی

 هایپژوهش. «خاقانی ایشاهنامه حاتتلمی دربارة هایینکته»(. 9333) ـــــــــــــــــ 
 .36-7 صص. 4 ش. ادبی

: تهران. اقبال عباس تصحیح. طبرستان تاریخ(. 9331) محمد الدینبهاء اسفندیار، ابن 
 .اساطیر

 . اساطیر: . تهران9چ . نیکلسون. ر و لیسترانج گای تصحیح. فارسنامه(. 9339) بلخی ابن 

: . تهران9چ . تجدد رضا تحشیة و ترجمة. فهرستال(. 9339) اسحاق بنمحمد  ندیم، ابن 
 . اساطیر

 در مذهبی و تاریخی روایات و اساطیر شاعرانۀ تجلی(. 9379) علی سید جوان، اردالن 
 . رضوی قدس آستان: . مشهد9چ . خاقانی اشعار
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 صص. 9 ش. کتاب نقد. «شروانی خاقانی شعر در نکته چند(. »9319) کامران ارژنگی، 
971-916. 

-بدیع استاد تقریرات اساس بر خاقانی قصاید شرح و نقد(. 9337) محمد عالمی،است 

 . زوار: . تهران9چ . 0 و 9 ج. فروزانفر الزمان

 .939. ص 9ش  .هستی فصلنامۀ. «شاهنامه و خاقانی(. »9370) عباس نژاد،اسالمی 

. تهران: . ترجمة جعفر شعارتاریخ پیامبران و شاهان(. 9367اصفهانی، حمزه بن حسین ) 
 امیرکبیر.

 . علمی: . تهران9چ . نامهفردوسی(. 9361) ابوالقاسم سید شیرازی، انجوی 

 . زوار: . تهران9چ . 9 ج ،خاقانی دیوان شرح(. 9337) محمدرضا برزگرخالقی، 

. تاریخ بلعمی )تكمله و ترجمۀ تاریخ طبری((. 9393علی محمد بن محمد )بلعمی، ابو 
 تهران: زوار. .0تصحیح محمدتقی بهار. چ 

. 3. ترجمة اکبر داناسرشت. چ آثار الباقیه(. 9331بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد ) 
 تهران: امرکبیر.

 گردان پارسی (.غررالسیر تاریخ پارسی) کهن شاهنامۀ(. 9370) محمد بنحسین  ثعالبی، 
 .مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات: مشهد. روحانی محمد سید

 چاپ: تهران. زوتنبرگ. ه کوشش به. غررالسیر تاریخ(. 9163) محمد بنحسین  ثعالبی، 
 .اُفست

 سرچشمة به مربوط نظریات بررسی کتبی، یا شفاهی(. »9314) محمود آبادی،حسن 
 .43-99 صص. 933 ش. ادبی جستارهای. «شاهنامه

 الدینضیاء تصحیح. شروانی خاقانی دیوان(. 9333) بدیل الدینافضل شروانی، خاقانی 
 .زوار: . تهران9چ . سجادی

. تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر(. 9332الدین بن همام الدین )خواندمیر، غیاث 
 زیر نظر محمد دبیرسیاقی. تهران: خیام.

-فرهنگ. «سهراب مرگ از بعد دارونوش المثلمنشأ ضرب(. »9331خطیبی، ابوالفضل ) 

 .099-090 صص. 3 ش. نویسی

 حسن تحشیة و تصحیح. االبرارتسلیه و تجربۀاالحرار(. 9341) بیگ عبدالرزاق دنبلی، 
 .ایران فرهنگ و تاریخ مؤسسة انتشارات: تبریز. طباطبایی قاضی
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-900 صص. 37 ش. نامهایران. «نقاالن روایت به آهنگر کاوة(. »9372) جلیل دوستخواه، 
944. 

 علوم پژوهشگاه: تهران .0چ . شناسیفردوسی هایسرچشمه(. 9330) امین محمد ریاحی، 
 . انسانی

 به. بحرین مجمع و سعدین مطلع(. 9333) اسحاق بن سمرقندی، عبدالرزاق عبدالرزاق 
 .انسانی علوم پژوهشگاه: تهران. نوایی عبدالحسین کوشش

. (قفقاز در فارسی ادب) فارسی ادب دانشنامۀ. «شروانی خاقانی»(. 9330) جواد شریفی، 
 ارشاد و فرهنگ وزارت نشر و چاپ سازمان: تهران. 9 ج .انوشه حسن سرپرستی به

 .اسالمی
: تهران. 0 و 9 ج. ایران حماسی – اساطیری فرهنگ(. 9379) دختمهین صدیقیان، 

 .انسانی علوم پژوهشگاه
 . اساطیر: . تهران9چ . پاینده ابوالقاسم ترجمة. طبری تاریخ(. 9379) جریر بن محمد طبری، 

 .فرهنگی و علمی: تهران. صفا اهللذبیح کوشش به. نامهداراب(. 9374طرسوسی، ابوطاهر ) 

. (خاقانی شعر و اندیشه زندگی،) سنگستان میان در ساغری(. 9373) جمشید علیزاده، 
 .مرکز نشر: تهران

 ویرایش. (شاملو تا رودکی از) پارسی شعر شناسیسبک(. 9330) محمد غالمرضایی، 
 .جامی: تهران. دوم

 دورۀ پایان تا ایافسانه پادشاهان از) زمین ایران کامل تاریخ(. 9310) عباس قدیانی، 
 .آرون: . تهران3چ . 9 ج. (پهلوی

 کوشش به. العجمملوک آثار فی المعجم(. 9333) اهللفضل الدینشرف قزوینی، حسینی 
 . فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: . تهران9چ . نسبفتوحی احمد

 نشر: . تهران6چ . خاقانی دیوان هایدشواری گزارش. (9331) الدینمیرجالل کزازی، 
 . مرکز

 ترجمة. (او محیط و زمان حیات،) شروانی خاقانی(. 9374) غفار هریسچی، کندلی 
 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران. حصاری میرهدایت

 رحیم تصحیح. االخبارزین(. 9334) محمود بنضحاک  بنعبدالحی  ابوسعید گردیزی، 
 . فرهنگی مفاخر و آثار انجمن: . تهران9چ . زادهملک

 .کتاب دنیای: تهران. بهار الشعراملک تصحیح(. 9333) القصص و التواریخمجمل 
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چ . ج 0. ذوالفقاری حسن کوشش به. ایران عامیانۀ ادبیات(. 9330) محمدجعفر محجوب، 
 . چشمه نشر: . تهران3
 در پیروزی نماد کاوه افسانة(. »9313) میرعلی زادهمحمدپور، محمد امین و عبداهلل حسن 

 .10-73 صص. 9 ش. 6 د. تاریخی شناسیجامعه. «ایران ملی تاریخ

: . تهران3چ . نوایی عبدالحسین کوشش به. گزیده تاریخ(. 9364) حمداهلل مستوفی، 
 .امیرکبیر

. تصحیح شارل بال. مروج الذهب و معادن الجوهر(. 9173مسعودی، علی بن حسین ) 
 رات جامعه لبنانیه.بیروت: منشو

. تصحیح و مقابلة عبدالحی حبیبی. طبقات ناصری(. 9363مهناج سراج، عثمان بن محمد ) 
 تهران: دنیای کتاب.

 .قصه: . تهران9چ . فریدون و ضحاک حماسۀ اسطورۀ(. 9333) سیاره فر،مهین 

: هران. ت9چ . 9 ج. کیانفر جمشید تحشیة و تصحیح. روضۀالصفا تاریخ(. 9332) میرخواند 
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Abstract  
Khaqani is a poet of Arrani style (Azerbaijani), and one of the most 

prominent features of this style is the use of various tools to make the 

discourse difficult. Having benefited from a reach cultural background 

besides a deep understanding of science and technology of his own era, 

Khaqani has created the magnificent images and has avoided any obscenity 

in his words. In other words, this diversity and variety in his poetic images 

may be due to the extent of Khaqani's information, research and his 

knowledge of historical interpretive books. One of the tools used by this poet 

to create his own images is allusion which can be considered a featured style 

of Khaqani due to its high frequency in his Divan. In his allusions, Khaqani 

occasionally refers to the indications which we cannot find their resources 

and references in the official and written literature; therefore we should 

search folk and oral narratives to find those references. In this research, we 

intend to look at the sources of some Shahnameh allusions of Khaqani which 

are based on oral and folk narratives and they are not mentioned in the 

official and written sources. 
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