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چکیده
شاهنامه ی فردوسی پرمایه ترین دفتر شعر فارسی و مهم ترین سند عظمت و فصاحت 
فرهنگ و زبان پارسی است که داستان های ملی و مآثر تاریخی قوم ایرانی در آن به بهترین 
وجه نموده شده است. خاوران نامه ی ابن حسام نیز از بهترین نمونه های حماسه ی دینی 
و نشانگر تثبیت مذهب شیعه در بین ایرانیان است. ابن حسام در سرودن خاوران نامه از 
جنبه های مختلف به شدت تحت تأثیر فردوسی بوده و شاهکار استاد توس را به عنوان 
الگو، مد نظر داشته است. لذا نگارندگان کوشیده اند در این مقاله به شیوه ی توصیفی و 
را در زمینه های مختلف  بر خاوران نامه  تأثیر شاهنامه  به روش تحلیل متن،  و  تطبیقی 
نشان دهند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این تأثیرپذیری ها به صورت آشکار و نهان 
در جای جای خاوران نامه به چشم می خورد؛ از انتخاب وزن و بحر گرفته تا تأثیرپذیری 
ابیات شاهنامه، شباهت در شخصیت های داستان،  از مصاریع و  واژگانی، تضمین برخی 
شباهت در توصیف میدان های جنگ و نبردهای تن به تن، خوارق عادات، جدال حق و 

باطل، متأثر بودن از آثار باستانی پیشین، جنگ با دیوان و اژدها و ساحران و ... .
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مقدمه 
پیش از پرداختن به موضوع اصلی، آوردن توضیحاتی در نوع ادبی حماسه ناگزیر می نماید: 
عهد اسالمی، دوره ی اوج و رواج شاهنامه سرایی از قبیل شاهنامه ی مسعودی مروزی، 
به دو قسم  نامه ی دقیقی و شاهنامه ی فردوسی است. منظومه های حماسی  گشتاسپ 
زیر عنوان  نیز  دو  این  و  منظومه های حماسی مصنوعی  و  منظومه های حماسی طبیعی 
حماسه های اساطیری و پهلوانی و منظومه های حماسی تاریخی، تقسیم بندی می شوند. 
موضوع های  با  تاریخ  از  پیش  ایام  به  که  است  همان  پهلوانی،  و  اساطیری  حماسه های 
بزرگی  قسمت  و  زریران  ایاتکار  منظومه ی  مانند  است،  مربوط  مذهبی  و  فلسفی  مهم 
نمونه های  از   . و...  گرشاسپ نامه  همچون  کهنی  حماسه های  و  فردوسی  شاهنامه ی  از 
منظومه های حماسی تاریخی می توان از گاهنامه ها1 اثر انیوس2 و کمدی الهی3، انه اید4 
اثر ویرژیل5، ظفرنامه ی حمداهلل مستوفی و شهنشاهنامه و... نام برد. اّما آنچه تحت عنوان 
از منظومه های حماسی  از آن یاد می کنند، درحقیقت زیر مجموعه ای  حماسه ی دینی 
تاریخی است که در آن، حقایق تاریخی با آمیزه ای از نمادهای افسانه ای، کل منظومه را 
راجی،  حمله ی  باذل،  حیدری  حمله ی  ابن حسام،  خاوران نامه ی  مانند  می دهد؛  تشکیل 

خداوندنامه ي صبا و... )صفا، 1352: 8-5(. 
و  سفرها  آن،  اصلی  موضوع  که  است  شیعه  قدیم  دینی  حماسه های  از  خاوران نامه 
حمالت علی)ع( است به سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر و ابوالمحجن و جنگ با 
قباد، پادشاه خاور زمین و امرای دیگری مانند تهماسب شاه و جنگ با دیو و اژدها و امثال 

این وقایع )همان: 377(.
ابن حسام در ادب فارسی جایگاه واالیی دارد و در تمام قالب های شعری به طبع آزمایی 
پرداخته است. او شاعری بسیار توانا بود و زمانی که هنوز شیعه به عنوان مذهب رسمی 
اعالم نشده بود، ارادت خاصی به اهل بیت نشان داد و همین امر برای وی فضلی جداگانه 

1. Annals
2. Ennius
3. Divine Comedy
4. Eneide
5. Virgil
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به شمار می آید. ابن حسام در خاوران نامه، به حقیقت، خود را وامدار فردوسی می داند و 
همچون استادش معتقد است که با این مثنوی همواره نامش زنده خواهد بود: 

نمیرد دل پــــاک ابــن حسام           که زنده است او را بدین نامه نام
 )ابن حسام، 1382: 315(.

همچنان که فردوسی در شاهنامه گفته است:   
از این پس نمیرم که من زنده ام           که تـخم سخن مــن پراکنده ام

)فردوسی، 1387: 1367(
ابن حسام همچنین در قصیده ای که به مطلع زیر سروده است:

عمر بشد در طلب جــاه و مال         هیچ نشد حـاصلت الّـا خیــــال
می گوید:  

مــن کیم از دایرة شاعـــران           نقطة موهوم بـــرون از خیــال
نقطة مــن خال جمال سخن           بر رخ خوبان چه ظریفست خال
کعبة مـن دیر و لیـکن حرام           گفتة مـن سحر و لیکن حــالل
از  چمـن  روضة فردوسیــم           بـرگ گـلی داد سحــرگه شمال

)ابن حسام، 1366: 268( 
در بیت آخر، ظاهراً منظورش از "برگ گل" همان منظومه ی خاوران نامه است )همان: 

هجده( که بیانگر تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه است. 
شادروان دکتر ذبیح اهلل صفا )1352: 7( در کتاب حماسه سرایي در ایران، خاوران نامه را 
جزو منظومه هاي حماسي دیني نام مي برد که خود زیرمجموعه ی منظومه های حماسي  
تاریخي است و می نویسد: »ممکن است موضوع حماسه ی تاریخي، زندگي یک یا چند تن 
از قهرمانان دیني باشد که با توجه به حقایق تاریخي یا با آمیزش وقایع تاریخي و مطالب 
اعتقاد دیني  استادي و همچنین  اثر  بر  این منظومه ها که  باشد.  آمده  به وجود  داستاني 
شدید گویندگان آنها ممکن است گاه بسیار دل انگیر و زیبا باشد، نیز اغلب داراي بسیاري 
از خصایص منظومه هاي حماسي است و از این جهت باید در شمار آثار حماسي ملل نام 
برده شود. من این گونه منظومه هاي حماسي را که اتفاقاً در زبان فارسي نمونه هاي بسیاري 
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مانند خاوران نامه ی ابن حسام و حمله ی حیدري باذل و کتاب حمله ی راجي و خداوندنامه ی 
صبا و اردیبهشت نامه ی سروش و جز اینها دارد منظومه ی حماسي دیني مي نامم«. 

شفاهي  دیني  حماسه ی  را  خاوران نامه  نظیر  منظومه هایي  محققان،  از  دیگر  برخي 
نامیده اند زیرا این گونه کتاب ها دربردارنده ی افسانه هایي درباره ی بزرگان دین هستند که 
رنگ احساس و اعتقاد مردم را با خود دارند و منعکس کننده ی ایمان و اندیشه ی ساده و 

صمیمي نقل کنندگان و راویان آنها می باشند )بیهقی، 1378: 174(.  
برخی معتقدند که شاهنامه و خاوران نامه، دو جلوه از هویت ملی ایرانیان هستند و 
این مدعا را این گونه توجیه می کنند: »با توجه به پیشینه ی اجتماعی و فرهنگی ایران، 
دوستی و ارادت به اهل بیت و باالخص علی)ع( به تدریج بنا به دالیل تاریخی و اجتماعی 
ایرانی  قوم  ناخودآگاه  وارد ضمیر  و گویی  و ملی در می آید  فرهنگی  به صورت عنصری 
می شود و در قرن نهم ابن حسام زبان مردم مي شود و با سرودن خاوران نامه، هویت ملي 
ایرانیان را با تأکید بر عنصري مذهبي که اینک صبغه ي ملي گرفته است به گونه اي دیگر 
احیا و معرفي مي کند، لذا نه تنها هیچ گونه تعارض و تقابلي بین اندیشه هاي فردوسي و 
با یک هدف سروده شده اند و مکمل  ابن حسام وجود ندارد بلکه هر دو در یک راستا و 
یکدیگرند و نظر کساني که خاوران نامه را گواه اسالمي شدن حماسه ی ملي و ایراني تصور 
کرده اند نادرست است و باید آن را دلیل بر رواج و مقبولیت تشیع در بین ایرانیان بدانیم، 
یعني عنصري مذهبي با پذیرش عامه ی مردم ایران به عنصري ملي مبدل گردیده است« 

)بهنام فر، 1388: 179-178(. 
دکتر یاحقي )1378: 8(، خاوران نامه را در میان حماسه هاي دیني به مثابه ي شاهنامه ی 

فردوسي در میان حماسه هاي ملي ارزیابي کرده است.
دکتر ناصح )1378: 132( نیز درباره ی تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه می گوید: »این 
اثر اعجاب آور - شاهنامه - موجب پیدا شدن یک نهضت مهم ادبی در ایران گردید و آن 
خلق آثار مهم حماسی دیگر بود در زمینه های دین و مذهب و اخالق و عرفان و در لباس 
تاریخ و حکایت و افسانه و روایت، و اما در بین حماسه های مذهبی که به تقلید شاهنامه ی 
فردوسی به وجود آمد و خوش درخشید، یکی همین حماسه ی ابن حسام خوسفی است که 
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مشتمل بر 22500 بیت است در بحر متقارب و بر وزن شاهنامه ی فردوسی و به همان 
سبک و سیاق که در قرن نهم هجری سروده شده است«. 

حمیداهلل مرادی در مقدمه ی کتابش تحت عنوان تازیان نامه  ي پارسی به نقل از یحیی 
از  او آخرین تقلید مهم و قابل ذکری است که  این گونه می نویسد: »خاوران نامه ی  ذکاء 

شاهنامه ی فردوسی به عمل آمده است« )ابن حسام، 1382: 12(.
اولین شاعری است که  نیز دکتر عباس خائفی )1380: 53( می گوید: »ابن حسام  و 
مثنوی حماسی خود را به پیروی از شاهنامه ی فردوسی در شرح دالوری ها، جنگ ها و 

فضائل حضرت علی)ع( سرود که بعداً مورد تقلید دیگران قرار گرفت«. 
البته صاحب نظراني هم اعتقاد بر این دارند که خاوران نامه، یک منقبت نامه ی اعتقادي 
تبلیغي است نه یک حماسه ی مذهبي که هم منشأ وجود کتاب هایي چون حمله ی حیدري 
و راجي و غیر آن بوده و هم ادامه ی طبیعي مبارزات فرهنگي شعوبیه و مذهبي فرقه هاي 

مختلف شیعه با مخالفان و معاندان است )راشد محصل، 1378: 67(.
در این مقاله سعی بر این است که به شیوه ی توصیفی و تطبیقی و به روش تحلیل 
متن، تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه، نشان داده شود. اینک با بررسی مشابهت های این دو 

اثر، تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه را در زمینه های مختلف، تبیین و تحلیل می نماییم.

1- اعتقاد و ارادت ابن حسام به فردوسی
الگوی کار  انتها، شاهنامه را  تا  ابتدا  از  قراین فراوان حاکی از آن است که ابن حسام 
خویش قرار داده و به فردوسی و شاهکارش از سر اعتقاد و ارادت نگریسته است چنان که 

در جایی می گوید:
و دیگـر کـه فردوسـي پـــــاک زاد
ـــدار ـــامة نامــــــ بپرداخـــت آن نــ
ســـخن را بلنـــدي ز گفتار اوســــــت
بــــر او ختم شـــد گفتن مثنـــــــوي
ز توحیـــد و اوصـــاف تمثـــال و پنــــد

کــــه رحمت بر آن تربت پاک بــــاد
وز او مانـــد تـــا جاودان یادگــــــــار
ســـخن را شـــعار اندر اشـــعار اوســـت
از او بـــه نگوید کســـي پهلــــــــوي
به یک بند کـامــــد خـــــدا را پسند



فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان12

 )ابن حسام، 1376: 32(.
در جایی دیگر ابن حسام در خاوران نامه از خوابي سخن می گوید که فردوسي را در 
از این دیدار است که طبع او شکوفا و قلبش  باغي چون بهشت مالقات مي کند و پس 

مخزن گنج اسرار الهي مي گردد. جریان خواب از این قرار است که در شبي بهاري، ابن 
حسام سرایي خرم چون باغ بهشت به خواب می بیند که فردوسي به پاي گل و نارون در 
درون گلشن مي چمد. ابن حسام نزدیک فردوسي می رود و او را تنگ در آغوش مي گیرد 

و مي گوید:
بدو گفتـــــم اي اوستاد ســـخن            بدادي بــه شهنــــــامه داد سخن
زبــــــان تو آب زالل است و بس            بیان تو سحــــر حالل است و بـس
دلت مخـــزن گنج دانشوري است            تـو را در سخــــن پایة برتري است
دمت تازه دارد خـــــــرد را روان            سخــــــن در زبــــان تو آب روان
لـبت در سخن گفتن مثنــــــوي           پــــدیـــــد آورد معـــجز عیسوي
زبانت به گفتن چـو فرمان دهــــد          چو بــاد مسیحا دمت جان دهـــــد
بـه باغ سخن چون تو بلبل نخاست          به هر نغمه صد گونه دستان تو راست
نسیم از تو یابد بهار سخـــــــــن          تـویـــي آب در جویبار سخـــــــن

)ابن حسام، 1378: 49(.  
بر  سینه  و  بگیرد  آغوش  در  را  او  دیرینه  اشتیاق  سبب  به  که  مي خواهد  او  از  پس 

سینه اش بگذارد:
برم بر بر خویش لختي بمال          که در سینة توست عقـــد آلل
زماني بنه سینه بر سینــه ام          تو داني که مشتاق دیریـــنه ام
صفایي ده از سینه صافیــم           زلطف تو هست این قدر کافیم

)همانجا(

را  قالب خاک  بگذاشت جان  چو 
به فردوس مأواي او سـاز کــــرد
جهان را بلندي و پستي تویـــي

بـبــــخشید فـــــردوسي پـــــــاک را
بـــه یـــک بیـــت او را ســـرافراز کـــــرد
همـــه نیستــــند آنــــچه هســـتي تویی
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ابن حسام دمي چند در آغوش فردوسي آرام مي گیرد و استاد توس با گفتارش خاطر او 
را شاد مي کند و سحرگاه که از خواب بیدار مي شود خیال شبانه همواره در چشم اوست:

سحرگه زخواب اندر آمد سرم            خیـــال شبانه به چشم اندرم
دلم مخزن گنــج اسرار گشت           خرد را سر خفتــه بیدار گشت
ز پستي بلندي گرفت اختـــرم          جوان شد به پیرانه سر خاطرم

)همانجا(   
در این ابیات آنچه از زبان ابن حسام برداشت می شود از این قرار است: 

1- فردوسي الهام بخش ابن حسام در انجام رسالت فرهنگي او بوده است. وي معتقد 
است که هر آنچه کرده است و دارد نتیجه ی آن خواب شگفت است:

همان شب یکي خواب دیدم شگفت           چه گل ها کز آن خواب بر من شکفت
)همان: 48(

2- فردوسي با کار بزرگي که کرد جاودانه و بهشتي شده است:
خـرامــان بــه پـاي گـل نـارون           همي گفت فردوسي اندر چمن ...

 )همانجا(
3- اقرار به استادي و بلندپایگي فردوسي در سخنوري:

دلت مخزن گنج دانشوري است           تو را در سخن پایة برتري است
4- ارادت قلبي ابن حسام به فردوسي و اشتیاق دیرینه به دیدن او:

زماني بنه سینه بر سینه ام                تو داني که مشتاق دیرینه ام
5- فردوسي مایه بیداري خرد و روان ابن حسام شده و از آن پس اختر او رو به بلندي 

گذاشته و دلش مخزن گنج اسرار گردیده است:
 دلم مخزن گنج اسرار گشت           خـرد را سر خـفته بیـدار گشت
ز پستي بـلندي گرفت اخترم           جوان شد به پیرانه سر خاطرم

6- از همه مهمتر ابن حسام مي خواهد بگوید که من این کار را به درخواست فردوسي 
انجام داده ام و اگر او هم امروز زنده بود همین کار را مي کرد. 

شایان ذکر است که این اعتقاد و ارادت ابن حسام به فردوسی، در زندگی و خصوصیات 
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اخالقی و شخصیتی او نیز تأثیرگذاشته است. فردوسی و ابن حسام در این زمینه شباهت هاي 
زیادي دارند. هر دو انسان هاي آزاده و وارسته اي هستند که از کّد یمین و عرق جبین 
کفاف زندگی را فراهم می کرده اند و جز به ضرورت، بر دِر ارباب بی مروت دنیا نمی رفته اند 
و هر دو نقد عمر را بر سر رسالت فرهنگي خود گذاشته اند و در پیرانه سر به تنگدستي و 

مستمندي افتاده اند )احمدی بیرجندی، 1378: 35(.

2- اخذ کلمات و ترکیبات و تضمین برخی از مصاریع و ابیات شاهنامه
ابن حسام در گزینش کلمات و ترکیبات، به شدت متأثر از حکیم توس بوده است به 
طوری که در جای جای خاوران نامه، مصاریع و ابیاتی به چشم می خورد که دقیقاً برگرفته از 
شاهنامه است. اینک برای اثبات مدعای خویش هر مورد را به طور جداگانه بررسی می کنیم.

2-1 - اقتباس کلمات و ترکیبات شاهنامه
زبان ابن حسام در خاوران نامه بسیار نزدیک به زبان فردوسی است؛ البته باید اذعان کرد 
که فردوسی شاعری است که سبک کاماًل شخصی دارد و در یک داوری دقیق، تمایزات 
غیر قابل کتمان و قوت کالم او با همتایان هم عصرش آشکارا به چشم می خورد و زبان و 

کلمات برآمده از ذهن تیزبین او هیچ گاه به تصرف دیگری درنمی آید و به گونه ی شگفت 
آوری، زنده و ملموس است. فردوسی به علت ضرورت زمانی و جو اختناق حاکم در زمان 
خود، به اجبار برای بیان مسائل روز، زبان کنایه و اسطوره ای انتخاب کرده است؛ در حالی 
که محتوای مورد بحث او مسائل جاری زمان است. بدین اعتبار، فردوسی از معدود افرادی 
است که توان به تصویر کشیدن جنایات قدرت سیاسی زمان خویش را داشته است. با 
وجود این، ابن حسام برای تثبیت مذهب شیعه، زمانی که بین شیعه و سنی نزاع و درگیری 
بود، اقدام به سرودن مثنوی خاوران نامه کرد و علی رغم تغییراتی که در سطح زبانی آثار 
قرن نهم در مقایسه با قرن چهارم ایجاد شده بود، او در گزینش کلمات و ترکیبات دقیقاً 
شاهنامه را مد نظر قرار داده و از حکیم توس متأثر شده است. البته این امری طبیعی است 
زبان شاهنامه اند« )خالقی مطلق،  از  تقلید  فارسی، همه  چون »زبان منظومه های دینی 
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1386: 21(. دکتر سید محمد دامادی )1380: 74( درباره ی زبان ابن حسام می نویسد: 
»زبان شعر او در عین برخورداری از قدرت و مهارت در سخنوری، از استیال و تسلط بر 
فرهنگ شاعری و سنت های ادبی و بهره یابی از تجارب شاعران فارسی زبان پیش از وی 

حکایت می کند« 
هرچند ابن حسام در استواری و انسجام و تنوع واژگان به پای حکیم توس نمی رسد اما 
الحق با خواندن ابیاتی از آثار ابن حسام، باید به بایستگی شعر و شایستگی شاعر در پیروی 
از استاد مسلم خود، فردوسی، معترف بود. ابن حسام گاه در توصیف میدان های جنگ و 
نبردهای تن به تن، کلمات و ترکیباتی را برمی گزیند که دقیقاً برگرفته از شاهنامه است 

مثاًل:
 ز سّم ستـوران درآن پهـن دشت         زمین شش شد و آسمان گشت هشت          
)فردوسی، 1387: 125(

ز سّم ستــوران درآن مــــرغزار          ز هــامون بــه گردون بــرآمد غبــار      
)ابن حسام، 1382: 73(

یا
بـــرآمد دم بــوق و آوای کوس          زمـین آهنـین شــد هــوا آبــنــوس        
)فردوسی، 1387: 815(
بـــرآمد دم و نـالة بوق و کوس           ز گـرد سیــه شــد هــوا آبــنــوس         
)ابن حسام، 1382: 78(

سپاهی بــکردار مــــور و مـلخ           نبـد دشت پیـدا نـه کــوه و نـه شـخ     
)فردوسی، 1387: 81(                                                                                                   

ز بس کشته افکنده بر کوه و شخ          نبد بـر زمیــن جــای پــــای مــلخ     
)ابن حسام، 1382: 121(
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2-2 - تضمین مصاریع و ابیات شاهنامه
ابن حسام در بسیاری از موارد گاه یک مصراع و گاه یک بیت کامل از فردوسی را در 
البالی اشعارش می آورد که نشان دهنده ی این است که او با دیدی مثبت به شاهنامه نگاه 
می کرده و پیوسته آن را به عنوان الگو مد نظر داشته است. اگرچه برخی از ابیات باال که به 
عنوان نمونه برای اخذ کلمات و ترکیبات شاهنامه ذکر کردیم، می تواند شاهدی برای این 
بخش نیز باشد اما برای آشنایی بیشتر با تأثیرپذیری ابن حسام از فردوسی، ذکر شواهدی 

دیگر از تضمین مصاریع و ابیات شاهنامه خالی از لطف نمی نماید: 
زمین را ببوسید و بردش نماز           همی بــود پیشش زمـانی دراز

)فردوسی، 1387: 1354(
زمین را ببوسید و بردش نماز           ستـودن گرفـتش زمــانی دراز

)ابن حسام، 1382: 123(
یا

جهان را بلندی و پستی تویی           همه نیستند آنچه هستی تویی
)فردوسی، 1387: 409(

جهان را بلندی و پستی تویی           همه نیستند آنچه هستی تویی
)ابن حسام، 1382: 65(

همچنین نمونه های زیر:  
ز بس نـــالة کوس بـا کـــّرنای         همی کس نــدانست ســر را زپــای      

)فردوسی، 1387: 358(
 ز بس نــالة کوس بــا کــّرنای         هراسنده را لــرزه بـر دسـت و پــای                   
)ابن حسام، 1382: 139(
ز گـــرد سواران هوا بست میـغ         چــو بــرق درخشنده پــوالد تیـــغ            
)فــردوسی، 1387: 51(

ز گـــرد سواران هوا بست میـغ         چــو ژالــه ببــارید از آن میــغ تیـغ      
)ابن حسام، 1382: 215(
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یکــی تیرباران بـــکردند سخت                 چــو بـاد خـزان بـرجهد بـر درخــت    
)فردوسی، 1387: 408(
یکــی تیرباران بـــکردند سخت                که خورشید را تــیره شـد روی بخـت   
)ابن حسام، 1382: 232(

3- شباهت در توصیف میدان های جنگ و نبردهای تن به تن
فضای حماسی و توصیف صحنه های جنگ و نبردهای تن به تن در شاهنامه و خاوران 
نامه با هم شباهت های زیادی دارند؛ فردوسی نبرد منوچهر با تور را این گونه توصیف می کند:

سپیده چـو از تیره شب بـردمید        میـان شب تــیره انــدر خـمـیـد
منوچــهر بـرخـاست از قلبــگاه        ابـا جـوشن و تیـغ و رومـی کـاله
زمین شد بــکردار کشتی بـرآب        تو گـفتی سوی غـرق دارد شتـاب

بـــزد مهره بــر کوهة ژنده پیل         زمین جنب جنبان چو دریای نیل...
ز گــرد سواران هـوا بست میـغ         چــو بـرق درخشنده پـولـاد تیـغ
بــرآورد شــاه از کــمینگاه سـر        نبــد تـــور را از دو رویــه گــذر

عنان را بپیچید و برگـاشـت روی        برآمد ز لشـکر یکی های و هوی ...
یـکی نیزه انداخت بــر پشـت او         نــگونسار شـد خنجر از مشـت او
ز زیــن بــر گرفتش بکـردار باد         بــزد بــر زمیـن داد مـردی بـداد
سرش را همانگه ز تــن دور کرد         دد و دام را از تنــش ســور کـرد

)فردوسی، 1387: 51-50(
و ابن حسام در کین خواهی قطار از ابوالمحجن و کشته شدن هالل می گوید:

 بیــــاراست قطار جنگی سپـــاه         بــرآمــد خــروش سواران بــه مــاه
ز گـــرد سواران فــروزنده تیــغ          تــو گفتی هـمـی آتش افـروخت میغ
همـــاواز گشته بـه هم زیـر و بم          دم نـــای بــربــسته بــر نــــای دم
نخستین که آمـد بدآن پهن دشت         بــه آوردگــه گــــرد میـدان بگشت
سـرافراز ابوالمحـــجن گـرد بود           کـه نــزدیک او مـهتران خـرد بـود ...
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دلیـــری هـالل هبیــره بـه نـام          بـــرآهیــخت تـیـغ نبــرد از نیــام
چو تنگ اندر آمد به میدان هـالل         بــرآورد شمشیـــر و بگشاد بــال ...
دل پـهلوان گشت بـر وی درشت          سنان راسـت کرد و خم آورد پشت ...
به روی اندر آوردش از پشت زین          سوی آسمـــان بــرد و زد بــر زمین
سیــه گشت تــابـیده بـدر هالل          گــرفــت آفــتـابــش نشـــان زوال

)ابن حسام، 1382: 78-77(
پیداست که ابن حسام در ایجاد حال و هوای حماسی و توصیف نبردهای تن به تن تا 

چه اندازه از فردوسی متأثر بوده است.

4- تأثیرپذیری بالغی و ادبی 
اشتراکات فردوسی و ابن حسام در زمینه ی بالغی و ادبی غیرقابل انکار است. شاهنامه، 
کتابي ارزشمند در قالب مثنوي و بحر متقارب مثّمن محذوف یا مقصور مي باشد. سراینده ی 
این اثر از تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و سایر صنایع لفظي و معنوي تا جایي استفاده مي کند که 
زبانش را بیاراید، ولي مانع دریافت مخاطب نشود. شفیعی کدکنی )1386: 440( معتقد 
است: »فردوسی می کوشد که تصویر را وسیله ای قرار دهد برای القای حالت ها و نمایش 

لحظه ها و جوانب گوناگون طبیعت و زندگی، آن گونه که در متن واقعه جریان دارد، از این 
رو،  مسأله ی تزاحم تصویرها -که در شعر این دوره از بیماری های عمومی شعر است- در 

شاهنامه به هیچ روی دیده نمی شود«. آرایه هاي ادبي در شاهنامه در خدمت هدف بنیادي 
در  که شعرش  این  نه  گرفته  در خدمت  ابزار  به عنوان  را  آن ها  فردوسي  و  تري هستند 
خدمت صنایع ادبي باشد. از نظر رسایي و شیوایي، شعر کمتر شاعري به فردوسي مي رسد 
و این مسأله از قدرت او و بي مانندي اثرش حکایت دارد. اما اگر بخواهیم ارزش ادبي شعر 
فردوسي را تقسیم کنیم شاید بتوان گفت نیمي از ارزش بالغي و ادبي کار فردوسي به 
خاطر توصیفات و تصویر سازي های بي نظیر اوست. او در توصیف صحنه ها و مناظر هیچ 

نکته اي از دقایق بالغت را فرو نگذاشته است. 
حال، مهم ترین ویژگي مثنوي خاوران نامه ـ در بحر متقارب مثّمن محذوف یا مقصور 
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ـ که آن را از حیث ادبي بي بدیل و اعجاب انگیز و در میان آثار شعري، ماندگار مي نماید؛ 
توصیف طبیعت و صحنه هاي رزمي و بویژه بزمي آن است. آنجا که شاعر در جاي جاي 
منظومه اش از فنون ویژه ی ادبي همچون مبالغه و اغراق و دیگر صنایع ادبي بهره مي برد، 
به راستي که شکوه و جالل شاهنامه ی حکیم توس را فرا یاد مي آورد. اگر به چند بیت زیر 
از ابن حسام در توصیف شب دقت شود، بي گمان مدعا با حجتي روشن پذیرفته خواهد شد:

خـــجسته شبي از شبـــان بـــهار          معنبرتر از زلـف مشکین یــار
تهي کرده این خـــرگه مشک رنگ          ز تـرکان چیني سیاهان زنــگ
سیـــاهي زده بـــــر سپیدي رقـم          بریده سر روز شب چــون قلم

 )ابن حسام، 1382: 199(
یا

شبي بــــود بــــرسان دریاي قیر           نه خورشید پیدا نه بهرام و تــیر
 )همان: 110(

که بسیار ماننده است به سخن فردوسي در توصیف شب:
شبي چون شبه روي شسته به قیر         نه بهرام پیدا نــه کیوان نــه تیر
سپــاه شب تیره بــر دشت و راغ          یـکي فـرش گستـرده از پـّر زاغ

نــموده ز هر سو بـچشم اهـرمن           چــو مار سیه بـاز کـرده دهـن...
)فردوسي، 1387: 433(

همان طور که مالحظه می شود ابن حسام در بکارگیری تشبیه، اسناد مجازی، اضافه ی 
تأثیر  به شدت تحت  این تصویر،  آفرینش  مبالغه در  و  اغراق  از همه مهم تر،  و  تشبیهی 
فردوسی بوده است. تحلیل و بررسی برخی از برجسته ترین آرایه ها و صورخیال مشترک 

این دو اثر، تأثیرپذیري ابن حسام از فردوسي را در این زمینه روشن تر خواهد کرد: 

4-1 - تشبیه
 در یک اثر حماسی همچون شاهنامه، اغراق شاعرانه جای دیگر آرایه ها و صنایع ادبی 
را می گیرد و شاعر کمتر به دیگر آرایه ها می پردازد اما درباره ی تشبیه باید گفت از آنجا 
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که فردوسی به خوبی دریافته که تشبیه، حادثه را محدود و کوچک می نماید، کمتر از این 
عنصرخیال بهره برده است )شفیعی کدکنی، 1386: 447(. البته همین تشبیهات کم او 

ساده، طبیعی، ملموس و حسی و در نوع خود بی نظیر است. چند نمونه: 
ز گرد سواران هوا بست میغ           چو برق درخشنده پوالد تیغ

)فردوسی، 1387: 51(
یکی دختری دید برسان ماه            فروهشته از چرخ دلوی بچاه

)همان:880(
ابن حسام نیز به تبع فردوسی همواره این مسأله را مد نظر داشته است اما در مواردی 
که او با تشبیه تصویرسازی می کند، تشبیهاتش چه در رزم و چه در بزم همچون تشبیهات 

فردوسی ساده، طبیعی و ملموس است. مثاًل:
ز گــرد سـواران هـوا بــست میغ           چو ژاله ببارید از آن میغ تیغ

 )ابن حسام، 1382: 215(
بر آن تخت بر، دختری همچو ماه           به پیش اندرون ایستاده سپاه

)همان: 185(

4-2 - اسناد مجازی
حوزه ی  وسیع ترین  را  مجازی  اسنادهای  بحث   )452-450  :1386( شفیعی کدکنی 
اسنادهای مجازی  در  و جنبشی که  است که حرکت  معتقد  و  تصاویر شاهنامه می داند 
فردوسی وجود دارد به هیچ روی قابل قیاس با تصاویر تشبیهی یا استعاری رایج در شعر 
دیگران نیست... و تصاویری که فردوسی با نیروی اسناد مجازی می سازد چندان وسیع 
است که عناصر سازنده ی آن، همه جا ابر است و آفتاب و دریا و سپهر و ستاره و زمین و 
او هیچ گاه در ساخت این تصاویر خود را متوجه جزئیات و ریزه کاری های کوچک نمی کند... 
و هیچ گاه از عناصر انتزاعی و مجرد در اجزای تصویری شعر او نشانی نیست... و این از 
مؤثرترین نکته ها در تشخص کار اوست. دو مثال زیر به خوبی تبحر فردوسی در ساخت 

تصاویر به کمک اسناد مجازی را نشان می دهد: 
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چو خورشید بر تخت زّرین نشست           شب تیره رخسار خود را ببست ...
)فردوسی، 1387: 642(

زمــین گشت جـنبان چو ابر سیاه           تـو گــفتی همــی بـرنتابد سپاه
)همان: 563( 
و ابن حسام نیز هرچند در ساخت تصاویر به کمک اسناد مجازی، به پای حکیم توس 
همچون  که  است  ساخته  زیبایی  تصاویر  فردوسی،  از  متأثر  زمینه  این  در  اما  نمی رسد 

تصاویر فردوسی خالی از عناصر انتزاعی و مجرد است. مثاًل:
چو خورشید بر رخش گلگون نشست           ز دست شب تیره در خون نشست ...

)ابن حسام، 1382: 105(
زمــین گشت جـنبان هوا شد بنفش           ز چندان سواران و چــندان درفـش

)همان: 106(

4-3 - کنایه
شاعر  که  معنی  بدین  است؛  عامیانه  گفتگوی  در  هنجارشکنی  شعر،  بویژه  و  ادبیات 
مطالب خود را به صورت مستقیم باز نمی گوید بلکه با شیوه های بیانی در آن پیچ و تاب 
می اندازد و همین شیوه، ادبیات را جذاب کرده است؛ کنایه یکی از شیوه های غیرمستقیم 
تا جایي  از کنایه  ابزارهای مخیل ساختن کالم است. فردوسی  از  بیان و یکی  و پیچ دار 
استفاده مي کند که زبانش را بیاراید ولي مانع دریافت مخاطب نشود. او کمتر در کاربرد 

این عنصر بیانی خود را به تکلف انداخته است. چند نمونه:
عنان را بپیچید سوی فرود          دلش پر ز کین و سرش پر ز دود

)فردوسی، 1387: 323(
دواسبـه فـرستاده آمـد بری         چـــو بــاد خـزانی بـهنگـام دی

)همان: 1029(
ابن حسام نیز در کاربرد کنایه چندان خود را به تکلف نینداخته و کنایه های او نسبتاً 

ساده و قابل فهم است. چند نمونه:
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کمربند جادو گرفت و ربود           عنان را ز میدان بپیچید زود
)ابن حسام، 1382: 166(

فـرستاده از مرز خاور سپاه          دواسبه روان شد بـه فرمان شاه
)همان: 150(

4-4 - اغراق
با  و  باشد  حماسي اش  اثر  مناسب  که  است  برده  به کار  بیشتر  را  صنایعي  فردوسی 
جرأت می توان گفت که اغراق برجسته ترین و بهترین صنعتی است که فردوسی آن را به 
زیباترین شکل ممکن به کار برده است. شفیعی کدکنی )1386: 450(، استفاده ی شاعر از 
عناصر هستی را رمز برتری اغراق های فردوسی در مقابل اغراق های دیگر شاعران می داند، 
عناصری از قبیل کوه، دشت، ابر، دریا، خورشید، ماه و ... که در آثار دیگر شاعران کمتر به 

چشم می خورد. مثاًل:
سپـاهی بـکردار مور و ملخ           نبد دشت پیدا نه کوه و نه شخ

)فردوسی، 1387: 81(
ز گرد سواران هوا بست میغ          چـو بـرق درخشنده پوالد تیغ

)همان: 51(
و چند نمونه از خاوران نامه که مشابهت های فردوسی و ابن حسام را در کاربرد اغراق به 

خوبی نشان می دهد:
ز بس کشته افکنده بر کوه و شخ           نبـد بر زمین جای پای ملخ

)ابن حسام، 1382: 121(
ز گــرد سواران هــوا بـست میغ          چو ژاله ببارید از آن میغ تیغ

 )همان: 215(
با توجه به این موارد، به جرأت می توان ادعا کرد که ابن حسام در زمینه ی بالغی و ادبی 

نیز پیوسته به شاهنامه نظر داشته است.  
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5- اشتراک در هدف و رسالت فرهنگی 
و  ملی  هویت  احیای  خاوران نامه،  و  شاهنامه  سرودن  از  ابن حسام  و  فردوسی  هدف 
فرهنگی ایرانیان بوده است. به عبارت دیگر، خاوران نامه ادامه ی همان راه و رسالتي است 
که قرن ها قبل، فردوسي آغاز کرده بود و ابن حسام در قرن نهم همان کاري را در احیاي 
نهم گرایش هاي  قرن  زیرا در  فردوسي در قرن چهارم؛  ایرانیان کرد که  فرهنگي  هویت 
شیعي به اوج خود رسیده بود و نیاز باطني مردم ایران و عالقه شدید آنها به امام علي 
)ع( سبب شد که وجود مبارک آن حضرت که جنبه اي اسطوره اي و افسانه اي پیدا کرده 
بود، صبغه ی ملي بگیرد و به عنوان انسان آرماني فرهنگ ایراني در کنار رستم" که نماد 
ملیت ما بود" نه در مقابل آن، قرار گیرد. لذا همان گونه که فردوسي بنا را بر احیاي حماسه ی ملي 
ایرانیان مي گذارد ولي در عین حال ارادت تام خود را به اهل بیت پیامبر)ص( و علي)ع( در 
جاي جاي شاهنامه باز مي گوید، ابن حسام هم در شرایطي متفاوت، بنایش را بر حماسه اي 
دیني مي گذارد که در آن، فردوسي و رستم جایگاه واالیي دارند و این یعني تلفیق عناصر 
ایراني و اسالمي، مخصوصاً مذهب تشیع؛ که هر کدام به منزله ی دو روي یک  فرهنگ 
سکه اند و فرهنگ ملي ما را در چهره ی دو قهرمان آرماني و ملي مي نمایانند. لذا نباید 
بلکه  یا در تقابل مذهب تشیع است،  از مذهب و  تصور کرد که هویت ملي چیزي جدا 
هویت ملي اعم از عناصر مذهبي و غیرمذهبي است؛ بدین معنا که وقتي عناصر مذهبی 
مشخصه ی فرهنگي یک ملت شدند، از عناصر ملي به حساب مي آیند، چنانکه بسیاري 
از عناصر مذهبي میترائیسم و زردشتي که زماني جزو اساطیر مذهبي بوده اند امروزه به 
امام علي)ع( که  این رو، در خاوران نامه نیز  از  ایراني تبدیل شده اند.  عناصر ملي فرهنگ 
نماد مذهب تشیع است بعد از مقبولیت عام در بین ایرانیان، به صورت نماد ملي و انسان 

آرماني در مي آید.
اهمیت این مطلب به حدي است که حتي فردوسي این گونه از سر اخالص و ارادت 

درباره ی امیرالمؤمنین داد سخن مي دهد:
حکیم این جهان را چو دریا نهاد           بـرانـگـیخـتـه مـوج از او تـنـد بـاد

چـو هـفتـاد کـشتي بر او ساخته          هــمــه بــادبــان ها بـــرافـراخـتـه
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یـکي پهن کشتي به سان عروس          بـیـاراستـه هــمـچو چـشم خـروس
مـحّمـد بـدو انـدرون بــا عـلي           هـمـان اهـل بـیـت نـبـي و ولـي ...
اگر چشم داري بـه دیـگر سراي           بــه نـزد نـبـي و عـلـی گـیـر جـاي
گـرت زین بد آید گناه من است          چنین است و این دین و راه من اسـت
بـر این زادم و هم بر این بگذرم           چــنان دان کــه خـاک پـي حـیـدرم

 )فردوسي، 1387: 4(
خالصه اینکه خاوران نامه و شاهنامه هر دو با یک هدف و در یک مسیر حرکت مي کنند 

و آن احیاي هویت ملي و فرهنگي و هویت بخشي به ایرانیان است.

6- ورود شخصیت های شاهنامه به خاوران نامه
در باب شخصیت های خاوران نامه باید گفت که برخی مانند مالک اشتر، ابوالمحجن، 
عمرو بن معدی کرب و عمر بن امیه، واقعیت تاریخی دارند که دالوری هایشان در غزوات 
از شخصیت های داستانی  پاره ای دیگر  و  زبان ها و آشنای گوش هاست  صدر اسالم، ورد 
دید  از  باید  تنها  و  است  ساخته ی ذهن شاعر  عبدوی صرفاً  و  قرطاس  همچون عمالق، 
حماسی بدان ها نگریست. اما گروه سوم، شخصیت هایی هستند که مستقیماً از شاهنامه 
به خاوران نامه راه یافته اند که ابن حسام گاه برای ذکر مثال و تشبیه و تأیید مطلب خود و 
گاه به عنوان شخصیتی مستقل در داستان هایش از آن ها استفاده می کند از جمله رستم، 
کیقباد، گستهم،  کاوس، کیخسرو،  زال، سام، ضحاک،  بهمن،  بیژن، جمشید،  اسفندیار، 
با شاهنامه  ابن حسام  این است که  این مطلب نشان دهنده ی   . و...  گودرز، گیو، منوچهر 
پروژه ی مذهبی و  به خوبی در خدمت  را  زیادی داشته و داستان های شاهنامه  آشنایی 
او در فرجامین سخن داستان کشته  به عنوان نمونه  معنوی خودش به کار گرفته است. 

شدن قطار در بیان عبرت و اعتبار چنین می گوید:
بـه دولـت رسد مرد فرمان پذیر           اگـر دولـتـت هست فـرمـان پـذیـر...
جـهان تا پدر را نکشت ای پسر          پـسر چـون نـشیند بـه جـای پـدر؟
چـو شـاه کهنسال شد نـو رسید         ز کـیخسرو افـسر بــه خسرو رسید
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منوچهر تـا از جـهان رخ نتـافت          قـبـاد انــدر او کـیـقبـادی نـیـافت
تـهی جـام جـم تا نگردد ز مـی          کـجا پـر شود کــاس کـاووس کی؟
بــیا تــا ببینی بــه زیـر مـغاک          کـه کاووس را کاسه پـر شد ز خاک
زمـانـه چـو دست ستم برگـشاد          چـه خسرو چــه کـیخسرو و کیقباد

)ابن حسام، 1382: 88-87( 
و در جایی دیگر:

کجا شد فریدون و ضّحاک و جم؟           کـجا رستـم و بـیژن و گستهم؟
سکندر کجا رفت و دارا کجاست؟           یکـی زان همه آشکارا کجاست؟

)همان: 257(
کرده اند.  پیدا  راه  خاوران نامه  در  کارکرد،  تغییر  بدون  شاهنامه  گاهی شخصیت های 
اینکه  ابن حسام چهره های مثبت و منفی ای که از شاهنامه گرفته بدون  به عبارت دیگر، 
تغییری در ماهیت و کارکرد آن ها ایجاد کند، آن ها را در البالی داستان هایش به خدمت 
گرفته و مضمون مورد نظرش را بیان کرده است. شاهد بارز این مورد، شخصیت رستم 
در  بسیاری  حماسی  صحنه های  که  است  شاهنامه  شخصیت  معروف ترین  رستم  است. 
شاهنامه آفریده است؛ از آن جمله می توان به فتح دژ سپندکوه، نجات دادن کیکاووس و 
سایر پهلوانان در بند دیو سپید مازندران با گذشتن از هفت خوان، نجات کاووس از بند شاه 
هاماوران، بزرگ کردن سیاوش پسر کاووس،  کشتن سودابه همسر کیکاووس به خونخواهی 
سیاوش، حمله به توران به خونخواهی سیاوش،  نجات بیژن پسر گیو از چاه افراسیاب و 
پرورش بهمن پسر اسفندیار اشاره کرد. خالصه اینکه رستم بزرگ ترین قهرمان حماسه ی 
ملی ایران و نماد پهلوان آرمانی ایران و مظهر همه نیرومندی ها و دالوری ها و جوانمردی ها و 
در یک کالم، همه ی فضائل واالی انسانی است. نکته در این جاست که هرجا ابن حسام نام 
رستم را می آورد در واقع هدفش بیان دالوری و پهلوانی اوست. گاه این مطلب را مستقیم 
و گاهی غیرمستقیم بیان می کند. به عنوان مثال، ابن حسام در خاوران نامه از کوهی با این 
مشخصات سخن می گوید بی نام و نشان، جایگاه دیوان و غوالن، صعب العبور، به زیر آتش و 
به زبر زمهریر و ... . نام این کوه، کوه بلور است که فقط علی)ع( - قهرمان و شخصیت اول 
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خاوران نامه - می تواند به آنجا برود و تاکنون نیز کسی به این کوه گذر نکرده است؛ کوهی 
که علی)ع( در ابتدای امر از آن شگفت زده می شود:

 بـه کـوه اندرون مـاند حیدر شگفت         برآورد دست و دعا کرد و گفت
که یا رب کسی پیش از این روزگار          گذر کرده باشد بدین کوهسار؟

)همان: 190(
در اینجا ابن حسام با ظرافت خاصی برای نشان دادن عظمت و اهمیت کار حضرت در 
نظر مخاطب، شخصیت رستم را با همان کارکردی که در شاهنامه داشته، وارد داستانش 

می کند و در ادامه ی ابیات مذکور چنین می گوید:
یکی پیشتــر زین بســی روزگار           رسیده است رستم بدین کوهسار

)همانجا(
شاعر می گوید این کوهی است که فقط رستم توانسته است به آن گذر کند نه کسی 
دیگر. مخاطب در اینجا با شناختی که از رستم دارد، عظمت و شگفتی واقعه را به خوبی 
درک می کند. ابن حسام می توانست به جای رستم، شخصیت دیگری را انتخاب کند اما 
گزینش شخصیت رستم توسط ابن حسام، از روی شناخت و آگاهی او نسبت به شاهنامه و 

بویژه رستم بوده است نه به صورت تصادفی و اتفاقی.
این امر در مورد دیگر شخصیت های شاهنامه - البته کمی ضعیف تر- نیز صادق است. 
به عنوان مثال، جمشید، شخصیتی است که در خاوران نامه بارها نام او به چشم می خورد. 
در  شاهنامه  اسطوره ای  پادشاه  با جمشید،  خاوران نامه  در  اگرچه شخصیت جمشیدشاه 
برخی موارد با یکدیگر تفاوت هایی دارند اما ابن حسام در بیشتر مواردی که نام جمشید را 
می آورد به گونه ای جمشیِد شاهنامه را برای مخاطب تداعی می کند؛ زیرا همان طور که در 
سطور قبلی گفته شد ابن حسام تحت تأثیر شاهنامه، این شخصیت ها را وارد داستان هایش 
کرده؛ پس طبیعی است که این شخصیت ها با کم ترین تغییر به خاوران نامه راه یافته اند. 

به عنوان نمونه، در هر دو اثر جمشید، پادشاه است:
... گرانمایه جمشید فرزند او           کـمر بست یکدل پر از پند او

بـرآمد بـر آن تـخت فّرخ  پدر          به رسم کیان بر سرش تاج زر
)فردوسی، 1387: 12(
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... بـرابـر یـکی تـخت بسته بلور          تو گفتی همی تابد از چرخ، هور
نشسته بر آن تخت جمشیدشاه           بـه سر بـر نـهـاده کـیانـی کاله

)ابن حسام، 1382: 135(
و یا در هر دو اثر، جمشید دارای دختر )دخترانی( زیبارو می باشد:

...دو پـاکیزه از خـانه ی جّمشید           برون آوریدند لرزان چو بید
که جمشید را هر دو دختر بدند           سر بانوان را چو افسر بـدند

)فردوسی، 1387: 18-17(
...گـلش چـهره و نـام گلچهر بود        پـری را بـر آن ماه رخ مهر بود
سر بـانوان دخـت جـمشیدشاه          خداوند شمشیر و تخت و کاله

)ابن حسام، 1382: 118(
و  شاهنامه  شخصیت های  در  جزئی  مشابهت های  چنین  وجود  که  کرد  اذعان  باید 

خاوران نامه، نتیجه ی تأثیرپذیری بیش از حد ابن حسام از شاهنامه است. 
ابن حسام شخصیت های شاهنامه را در موارد مختلف دیگری نیز به صورت پراکنده به 

خدمت می گیرد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: 
اسفندیار )اسپندیار(

شخصیت معروف شاهنامه است که ابن حسام در مقام تشبیه، نام او را به وام می گیرد:
بـغـّرید بهمن چـو ابـر سیاه           بـه گـرز گران کرد مالک نگاه
به بهمن درآمد چو اسپندیار           بدو گفت باش ای نبرده سوار

)ابن حسام، 1382: 144(
بهمن 

در شاهنامه، بهمن پسر اسفندیار، از پادشاهان کیانی است که پس از گشتاسپ، شاه 
ایران شد. در خاوران نامه، بهمن یکی از شخصیت های مستقل است که ابن حسام تحت 

تأثیر شاهنامه او را وارد داستان هایش کرده است: 
یکی خاوری بود بهمن به نام           دالور سواری بـه مردی تمام

بـه بازوی مردی و شیرافکنی           شکستی سپاهی بـه تـنها تنی
)همان. 143(
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زال )زال دستان(
انتخاب  ابن حسام در  این شخصیت در خاوران نامه چهره ای فریبنده و حیله گر دارد. 
این شخصیت، گوشه چشمی به زال، پدر رستم دارد. همان طور که زال در شاهنامه بیشتر 
با دستان - به معنی حیله و نیرنگ - همراه است و معموالً با ترفند و حیله به استقبال 

مشکالت می رود، زال در خاوران نامه نیز دارای چنین ویژگی هایی می باشد:
چو آواز حـیدر بـه مالک رسید            بــر آواز او نــعـره ای بــرکـشید
به فـریاد گفت ای جهان پهلوان          بـه فـریاد مـالـک بـرس گر توان
گـرفـتار گـشتم بـه دستان زال           بـه افسون جـادوی شوریده حال...
بـه مالک چنین پاسخ آورد زال           کـه پذرفت خورشید عمرش زوال
به دستان بر او دست بیرون کنم          گر او فیلسوف است افسون کنم...

)همان: 254(
گیو، سام و گودرز

در شاهنامه گیو، پهلوان ایرانی پسر گودرز و پدر بیژن است و سام، پسر نریمان و پدر 
ایرانی، پسر  ایرانیان است و گودرز، پهلوان  زال و در دوره ی فریدون و منوچهر، پهلوان 
کشواد و شاه اصفهان است. ابن حسام این سه شخصیت را از شاهنامه می گیرد و آن ها را 
به عنوان سه فرزند از فرزندان صدگانه ی صلصال قرار می دهد. فرزندانی که هریک سردار 

لشکر و حاکم یکی از نواحی سرزمین قام اند:
جـهانجـوی را صـد پسر بیش بود         از آن ده کمربسته در پیش بود
نـود زان بـه هر مرز و هر کشوری         جداگـانه هـر یـک سرلشکری
چـو سربـال و شهبال خنجرگـذار         چو نـوراین و گیو و سام سوار

چو گودرز و نوزاد و چون قهرمان          تهمتن کـه بـود اژدهای دمان...
)همان: 273(

مقوله ای  داستان،  در  و شخصیت پردازی  آنجا که شخصیت  از  باید گفت  در مجموع 
بسیار مهم و اساسی است، ابن حسام هنرمندانه برخی از شخصیت های جذاب، عمیق و 
ماندگار شاهنامه را به وام گرفته و داستان  های خود را با گزینش این شخصیت ها، قوی و 



29 تأثیر شاهنامه بر خاوران نامه

مستحکم گردانیده است. انتخاب شخصیت های شاهنامه - نه آثار حماسی دیگر- توسط 
ابن حسام نیز مهر تأییدی بر تأثیرپذیری شدید ابن حسام از فردوسی است.

7- بن مایه ی اصلی مشترک )جدال حق و باطل( 
مهم ترین نکته که در همه ی آثار حماسی کم و بیش به یک صورت جریان دارد، نبرد 
و جدال و جنگ و پیکار است، ستیز با تباهی ها و ناروایی ها به منظور رعایت نام و ننگ. 

در سرتاسر شاهنامه جنگ میان حق و باطل، روشنی و تاریکی و یزدان و اهریمن است. به 
عنوان نمونه، می توان به داستان ضحاک و فریدون اشاره کرد. فریدون نماد حق و ضحاک 

نماد باطل است که در نهایت فریدون بر ضّحاک غلبه می-کند:
ببردند ضّحـــاک را بسته خـوار            بپشت هیـونی برافکـنده زار ...
بکوه اندرون تنــگ جایش گزید           نگه کرد غــاری بنش ناپـدیـد
بیــــاورد مسمـــارهای گــران           بجایی که مغزش نبود اندران ...
ببستش بران گـــونه آویـــخته            و زو خون دل بر زمیـن ریـخته
ازو نام ضّحــاک چون خاک شد           جـهان از بد او همه پـــاک شد
گسسته شد از خویش و پیوند او           بمــانده بدان گـــونه در بند او

)فردوسی، 1387: 30(
و  علی)ع(  حضرت  که  است  باطل  و  حق  جدال  اصلی،  مضمون  نیز  خاوران نامه  در 
نماد  و...  تهماسب شاه، جمشیدشاه، صلصال  قباد،  پادشاهانی همچون  و  نماد حق  مالک 
باطل هستند و در نهایت نتیجه ی این جدال ها پیروزی حق است بر باطل. به عنوان مثال، 

علی)ع( در نبرد با جمشیدشاه بر او پیروز می شود و سرزمین خاور مسخر او می گردد. ابن 
حسام صحنه ی ورود حضرت به شهر و شکست جمشیدشاه را این گونه توصیف می کند:

به شهر اندر آمد به کــردار شیــر           ز مــردم تهی گشت باال و زیــر ...
شهنـــشاه خاور بپرداخت جــای           رهــا کـرد بنــگاه و پـــرده سرای
گریزان شد از کشور و بوم خویش           چـو برگشته دید اختر شوم خویش
به شهر انـــدر آمد علی با سپــاه           نشست از بــر تخــت جمشیدشاه



فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان30

همــه شهر خاور مسلمان شــدند           بر او یک به یک آفرین خوان شدند
)ابن حسام، 1382: 171-172(

8- خوارق عادات
خوارق عادات در میان پهلوانان بسیار است. توانایی رستم تا حدی است که درختی را 
مانند علفی از زمین می کند و نّره گوری را بر آن کباب می کند، اما درخت عظیم و نّره گور 

بزرگ در دست توانای او از پر مرغی هم کمتر است:
چـو آتش پـراکنده شد پیلتن            درختی بجست از در بـــــابزن
یکی نّره گوری بزد بر درخـت             که در چنگ او پّر مرغی نسخت

)فردوسی، 1387: 173(
ابن حسام نیز در داستان نبرد صلصال با حضرت علی)ع( زور بازوی علی)ع( را از زبان 
خود حضرت، توصیف می کند آنجا که صلصال از زور بازوی حضرت در شگفت می ماند و 

حضرت از توانایی های خود از جمله کندن در قلعه ی خیبر  می گوید: 
به صلصال حیدر نگه کـرد و گفت           که از من چنین ها نباشد شگفت
چه دیوان که من کشته ام روز کین          چه گردان که افکنده ام من ز زین
بکندم در حصــن خیبـــر ز جای           به بازوی خویش و به نام خـدای

)ابن حسام، 1382: 289(

9- تأثیرپذیری از آثار باستانی پیشین
برآمده  تا چهل سال داشته است درصدد  پنج  و  در موقعی که فردوسی حدود سی 
شاهنامه ای را که در عهد جوانی او به حمایت و با پشتیبانی مالی همشهریش، ابومنصور 
شاعری  زمان  همین  در  درآورد؛  نظم  به  بود،  شده  تهیه  فارسی  نثر  به  عبدالرزاق  پسر 
اما  به نظم آن دست می زند،  بوده است،  جوان که هم عصر فردوسی و تخلصش دقیقی 
پایان می رساند  به  را  او نمی دهد و فردوسی آن  به  را  ادامه ی کار  این شاعر مجال  عمر 
)مینوی، 1372: 56(. حکیم توس در البالی اشعار خود از این کتاب -شاهنامه ی منثور 
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ابومنصوری- با عنوان های "گفته ی باستان"، "نامه ی باستان" و... یاد می کند، که ظاهراً 
منبع اصلی او در سرودن شاهنامه بوده است:

ز گفتار دهقان یکــی داستان           بپیوندم از گفته ی باستان
)فردوسی، 1387: 172(

سرآرم من این نامه ی باستان            بگیتی بمانم یکی داستان
)همان: 758(

فردوسی همچنین در ذکر داستان هایش از افرادی با عنوان "دهقان" یاد می کند:
ز گفتار دهـــقان کنــون داستان           تو برخــوان و برگوی با راستان

)همان: 201(
... چو باشی بدین گفته همداستان           که دهقان همی گوید از باستان

)همان: 390(
ابن حسام نیز متأثر از آثار باستانی پیشین است. او عالوه بر تأثیرپذیری از شاهنامه -که 
موضوع اصلی این مقاله می باشد- در بیان قصص و روایات و اخبار، از خردمندی تازی نژاد 

نقل مطلب می کند بدین ترتیب:
خردمــند دانای تــازی نـژاد          ز تـازی زبانان چنین کــــرد یاد

  )ابن حسام، 1376: 36(
و یا از دفتر باستان روایتی می آورد:

چنین خواندم از دفـتر باستان         روایـــت کنــــد راوی داستــان
 )همان: 241(

یا
گزارش چنین کرد دهقان پیر         سخن دان چنین زد رقم بر حریر

)همان: 494(

10- عشق به مثابه ی چاشنی حماسه
درست است که شاهنامه به موضوع حماسه اختصاص دارد ولي به این معني نیست که 
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چیزي به غیر از حماسه در آن نباشد. داستان هاي عاشقانه ی بي نظیري مثل زال و رودابه1  
در شاهنامه وجود دارد. در این داستان، زال سنت هاي حاکم بر جامعه را مي شکند و بر 
خالف همه ی قهرمانان حرکت مي کند و به نوعي مي توان گفت حماسه را تبدیل به یک 
رمان عاشقانه مي کند. این موضوع در مثنوي خاوران نامه نیز صادق است. آنجا که مالک، 
اسیر گلرخ، دختر جمشیدشاه مي شود و در نهایت، گلرخ را به نکاح مالک در مي آورند.2 با 

خواندن کامل این دو داستان، موضوع به خوبي براي خوانندگان روشن مي شود. 

11- جنگ با دیوان و اژدها و ساحران
فردوسی صحنه های زیادی از نبرد پهلوانان-به  ویژه رستم- با دیوان و اژدها و ساحران 

را بازگو می کند، به عنوان مثال، نبرد رستم و اکوان دیو را این گونه توصیف می کند:
تهمتـن چـو بشنید گفتار دیـو          برآورد چــون شیـر جنگی غریــو
ز فتراک بگشاد پیچان کمنــد          بـیفکنــد و آمـد میــانش به بنـد
بپیچیـد بر زین و گــرز گران           برآهیــخت چـون پتــک آهنگران
بزد بر سر دیو چون پیل مست          سر و مغزش از گرز او گشت پست

)فردوسی، 1387: 432(
و ابن حسام نیز نبرد حضرت علی)ع( با اژدها را این گونه بیان می کند که بسیار ماننده 

است به توصیف فردوسی از نبرد رستم و اکوان دیو:
... ز کـوه اندر آمد یکی اژدهـا            که ابـــلیس را ز او نبودی رهــا
چـو حیـدر بدان اژدها بنـگرید          ز سر تــا به پایش سراسر بدیــد
کشید از مـیان دشنـه ی آبـگون         شد انــــدر سر اژدها آب خــون
برآویخت آن مــار با او بـه هم           همی خواست کاو را بسوزد به دم
یــکی تیغ حیدر بـزد بر سرش          به یـک زخم دو نیمه شد پیکرش

)ابن حسام، 1382: 192(
البته موارد بي شمار  موارد یاد شده، مهم ترین مشترکات شاهنامه و خاوران نامه بود؛ 

1. ر. ک. به: فردوسی، 1387: 56 - 102.
2. ر. ک. به: ابن حسام، 1382: 116 - 121.
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دیگري هم از این قبیل مي توان یافت که ذکر همه ی آنها از حوصله ی این مقاله خارج 
است.   

با توجه به آنچه گفته شد نقش بي همتاي فردوسي در سرودن خاوران نامه و نادرستي 
سخنان کساني که خاوران نامه را در تقابل با شاهنامه قرار مي دهند و شاهنامه را مغ نامه 
و کفرنامه مي نامند1 و فردوسي را به الحاد و بي دیني و زنده کردن آیین مجوس متهم 

مي گردانند؛ مشخص مي گردد.
در پایان، پس از بررسی مشترکات شاهنامه و خاوران نامه در زمینه های مختلف، می توان با 
جرأت نظر کسانی را که به ابن حسام لقب فردوسی ثانی داده اند )اته، 1356: 560( تأیید 

کرد.      
                                     

نتیجه
به شدت  ابن حسام در سرودن خاوران نامه  باید گفت  انجام شده  بررسي  به  توجه  با 
تحت تأثیر حکیم توس بوده است. از آنجا که فردوسی رسالت بزرگ خود -احیای فرهنگ 
ملی- را با سرودن شاهنامه با موفقیت به انجام رسانید؛ ابن حسام متأثر از شاهنامه، اقدام 
به سرودن خاوران نامه کرد که این تأثیرپذیری ها در جای جای اثرش پیداست؛ از انتخاب 
وزن و بحر گرفته تا تأثیرپذیری واژگانی و ادبی، تضمین برخی از مصاریع و ابیات شاهنامه، 
شباهت در شخصیت های داستان، شباهت در توصیف میدان های جنگ و نبردهای تن به 
تن، خوارق عادات، جدال حق و باطل، متأثر بودن از آثار باستانی پیشین، جنگ با دیوان 
و اژدها و ساحران و موارد دیگری که در همین مقاله به آن اشاره گردید. لذا با توجه به 
شباهت های این دو اثر در زمینه های مختلف باید گفت که هر چند نمی توان فردوسی و 
ابن حسام را همسنگ یکدیگر پنداشت اما شاهکار فردوسي در سرودن خاوران نامه بیشترین 
نقش را داشته و قراین متعدد حاکي از آن است که ابن حسام از ابتدا تا انتها شاهنامه را 
همچون الگویي همواره مد نظر داشته و توانسته است در قرن نهم متناسب با نیاز فرهنگي 
با  از فردوسي آغاز شده بود و  ادامه ی راه و رسالتي که قبل  زمان، حماسه اي دیني در 

1. جهت تفصیل ر. ک. به: آیدنلو، 1388: 65.
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فردوسي راهي مشخص در نمایش جلوه هاي فرهنگي و ملي یافت، به فرهنگ و ادب ایران 
زمین تقدیم نماید.
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