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  »خواجۀ تاجدار« داستان تاریخیدر هاي دیگر  و حماسه شاهنامۀ فردوسی حضور

  

  s.arshia1361@gmail.com*یارش صادق

  یفارس اتیادب و زبان يدکترا آموختۀ دانش

  
  

  :چکیده

انگیز پیش از  داستان شگفت، »هژان گور» «خواجۀ تاجدارِ« کتابترجمۀ منصوري در  هللا ذبیح
و خواندنی ساخته مفصل  یبه صورتادشاهی و مرگ آقامحمدخان قاجار را تولّد، تولّد، زندگی، پ

به عنوان مرجعی تاریخی مورد توجه قرار  که ترجمۀ این کتاب فارغ از اینپرداخته است. و 
خالل این داستان گرفته است یا خیر، اگر به این کتاب به عنوان رمانی تاریخی بنگریم، در 

هاي مربوط به آن مشاهده  ي به شاهنامۀ فردوسی و داستانارزشمند هاي اشارهانگیز،  شگفت
در این کتاب شاهد استفاده از ابیات شاهنامه در اوج ناامیدي شود که جالب توجه است.  می

ها، استفاده از ابیات شاهنامه درتحریک موافقان، باور عامیانه در باب دیوهاي  شخصیت
شاهنامه، برتري بانوان  رستم و رخش، شاه و اسب وي بهزند خان  مازندران، تشبیه لطفعلی

اسکندر نماد قدرتمندي،  ، احتمال یکی بودن کیخسرو و کوروش،خان زند بر کیکاووس لطفعلی
مقالۀ حاضر به هاي حماسی دیگر هستیم.  شاهنامۀ سروده نشده در باب آقامحمدخان و داستان

مورد بررسی و موارد مذکور،  روش توصیفی با رویکرد تحلیل محتوا، این کتاب را از منظر
هاي شاهنامه و پند و اندرزها  تحلیل قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که داستان

ها و  شخصیتهاي نهفته در متن آن تا چه حد در زندگی و رخدادهاي مربوط به  المثل و ضرب
 بازتاب داشته است.» خواجۀ تاجدار«کتاب هاي  داستان

 8/4/1401تاریخ پذیرش مقاله:                               20/3/1401تاریخ دریافت مقاله: 

  

  واژگان کلیدي
  خواجۀ تاجدار *

 شاهنامۀ فردوسی *

  بازتاب تلمیحات *

 هاي حماسی دیگر داستان *
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  مقدمه:

(امامی، » ترین اثر حماسی جهان ترین و کامل بزرگ«نام فردوسی به دلیل همت بلند و خلق 
)، همواره بر زبان اهل ادب و فرهنگ، جاري بوده و نام و یاد وي و حماسۀ 53: 1395

که شاهنامه  ازآن است. پس هاي ادبی، فرهنگی و هنري، دور نبوده گاه از حلقه جاویدانش هیچ
: 1384مطلق،  اي، دو فرهنگ پیش و پس از خود را به یکدیگر پیوند داد (خالقی مانند حلقه

تر از کتابی  مایه تر و گران )، کتاب منش و فرهنگ ایران گردید و در چشم ایرانیان، گرامی33
). از همان آغاز کار، شاهنامه در ادب و فرهنگ ایران از جایگاه 120: 1385شد (کزازي،  ادبی

اي برخوردار شد. در طی هزار سال، هیچ قلمی که ارزش یاد کردن داشته باشد، در زبان  بایسته
(اسالمی » که وزشی از شاهنامه آن را در بر بگیرد است، مگر آن فارسی بر کاغذ نهاده نشده

  ).133: 1383ندوشن، 

هاي  در بسیاري از متون تاریخی و داستانی پس از فردوسی هم ردپاي شاهنامه و اندیشه
اهللا منصوري نیز از این  هاي ذبیح ها و ترجمه توان مشاهده کرد. کتاب حکیمانۀ فردوسی را می

  قاعده مستثنا نیست.

نگار،  روزنامهایران است. هاي پیشین  هاي دهه خوان نامی آشنا براي کتاباهللا منصوري  ذبیح
خوانی سوق داد و  بسیاري از مردم ایران را به سمت کتابنویسنده و مترجمی پرکار و توانا که 

ها به تسخیر خویش درآورده بود. هنوز هم که هنوز است در  بازار کتاب ایران را براي سال
هاي پرخواننده  کتاب هاي وي همچنان جزو خوانی نام و یاد وي زنده است و کتاب محافل کتاب

اهللا حکیم  ذبیح«واقعی  (خانوادگی) با نامآشنا  او نویسنده و مترجمی خلّاق و نامو کمیاب است. 
کتاب نوشت  1400سال نویسندگی کرد و  70است که  )34: 1369(جمشیدي،  »الهی دشتی

وند آیندة ). مهدي فوالد25و موفق شد زمینۀ بازار کتاب را از دست همه خارج کند (همان، 
محمد افغانی، رسیدن به جایگاه  نویسندگی او را به شرط قدم زدن در وادي جمالزاده و علی

  .)16 همان،(دانست  اي چون بالزاك می نویسنده

شد که یک  دانستند ولی به این نکته توجه نمی ارزش می فکران کارهاي منصوري را کم روشن
دست بگیرد و کسانی را که سال کتاب یک کشور را درطوالنی بازار نفر توانسته براي یک مدت 

  ).200 همان،کاري ارزنده انجام داده است ( گشودند وادار به خواندن کند، نمیتا سال کتابی را 
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هایش ابتدا به صورت پاورقی در نشریات مختلف چاپ  منصوري نویسندة مطبوعات بود کتاب
ها بدون  کرد. بعدها این نوشته را طوالنی میهایش  شد. به توصیۀ سردبیران مطبوعات نوشته می

 هاي ). نوشته34 همان،» (تجدید نظر و ویراستاري به صورت کتاب چاپ شد و بین مردم رفت
هاي عاشقانه و جنایی گرفته تا علمی و تاریخی و...  در انواع و اقسام موضوعات بود. از داستان او
منصوري را به عدم رعایت در ترجمه و افزودن بر اصل مطلب براي  منتقدان همواره .

نوشت متهم  میها مطلب  در آنهاي مجالتی که وي  تر شدن و پرمخاطب شدن ستون خواندنی
هاي وي نوشته است: یک رمان ششصد  کردند. به عنوان نمونه رضا براهنی در باب ترجمه می

اما منصوري به ). 98: 1368شود (براهنی،  اي در دست ایشان حداقل هزار صفحه می صفحه
اند که در ترجمه  بارها مترجمان دیگر به من ایراد گرفته«داد:  روش خود پاسخ ایشان را می

خواهم یک  کنم و متوجه نیستند که ترجمه داراي انواع است. وقتی من می رعایت امانت را نمی
م و فصاحت ترجمه را فداي صحت ترجمه انداز قرارداد را ترجمه کنم، حتی یک ویرگول را نمی

وي انجام  هایی که با منصوري در یکی از مصاحبه ).217و  97: 1369(جمشیدي،  »کنم نمی
اصوالً دو نوع ترجمه داریم. یکی ترجمه به معنی واقعی کلمه است که من «شده بود نیز گفت: 

که  اس است که بی آنکوشم از لحاظ فن ترجمه رعایت بکنم. دیگري اقتب المقدور می حتی
کنم که البته در باالي هر کدام  مفهوم شود، آن را خالصه و فشرده می مطلب، مسخ و بی

  ).120همان، نویسم ترجمه یا اقتباس ( می

اهللا منصوري است و  شدة تاریخی ذبیح هاي ترجمه یکی از کتاب» خواجۀ تاجدار«اگرچه کتاب 
پیش روي نگارندة این سطور است) واژة  هاي این کتاب (حداقل در کتابی که در چاپ

که شرح آن –ذکر شده است. و طبق نظر خود منصوري » ترجمه«قید نشده و تنها » اقتباس«
این کتاب ترجمه دانسته شده و احتماالً دخل و تصرف خاصی در آن نداشته است، اما  -رفت

  به آن استناد کرد. توان به کتاب مذکور به عنوان یک منبع تاریخی مراجعه و باز هم نمی

وقت هم ادعاي  در باب وي نوشته است: منصوري مورخ نیست و هیچنیز باستانی پاریزي دکتر 
هر چند با منابع تاریخی گاهی  اونویسد روایات  نگاري نکرده است. او داستان تاریخی می تاریخ

توانم از  قت نمیو که هیچ من با اینوقت از خود تاریخ جدا نیست.  یچهمراه نباشد، اما ه
هاي خودم استفاده کنم، اما عجیب  هاي منصوري به عنوان یک سند تاریخی در نوشته نوشته

  ).236- 237 همان،توانم ببینم ( نیاز نمی است که هرگز خود را از خواندن آثار او بی



                                                                                 44                                                                                                                                           1401،سال ششم، شماره بیستم، بهار رخسار زبان  /  ... حضور شاهنامۀ فردوسی و   
                        

  

 -چنان که گذشت آنسیار خواندنی و پر مخاطب بود اما هاي تاریخی وي اگر چه ب کتاب
خواجۀ «اه مورد استناد قرار نگرفت و تنها از نظر داستانی مورد توجه قرار گرفت. کتاب گ هیچ

این  ).209 همان،اهللا منصوري است ( ذبیح(تاریخی) هاي  ترین کتاب یکی از پرخواننده» تاجدار
مرگ زمان تولد تا  شبکتاب در شرح زندگی آقامحمدخان قاجار است که مطالب خواندنی از 

در این داستان تاریخی عالوه بر زندگی پرماجراي آقامحمدخان، گیرد.  وي را در بر می
صاحب منصبان هستند.  خوانیم که گرفتار چنگال قدرت مردمی را میتاریخی سرگذشت 

گیرند. در  جاي حاکمان قرار می مردمی که دستخوش حوادث گوناگون و خودخواهی و غرور بی
گر هرگز نباید از  گوهاي اشخاص مطالبی ضمنی وجود دارد که پژوهشخالل داستان و در گفت

به عنوان نمونه توجه نویسنده (و احتماالً مترجم) به حماسۀ فردوسی و  ها غافل باشد. آن
  کند. هاي حماسی در خالل داستان نظر خواننده را به خود جلب می حضور شاهنامه و داستان

به طرح این مطلب کرده حضور موثّر فردوسی و حماسۀ  چه نویسندة مقالۀ حاضر را ملزم آن
عظیم ملّت ایران در این رمان تاریخی است. زیرا در این کتاب شاهد استفاده از ابیات شاهنامه 

هاي داستان، استفاده از ابیات شاهنامه درتحریک موافقان، باوري  در اوج ناامیدي شخصیت
بانوان  خان و اسب وي به رستم و رخش، شاه فعلیعامیانه در باب دیوهاي مازندران، تشبیه لط

خان زند بر کیکاووس، احتمال یکی بودن کیخسرو و کوروش، اسکندر  شاهنامه، برتري لطفعلی
هاي حماسی دیگر  نماد قدرتمندي، شاهنامۀ سروده نشده در باب آقامحمدخان و داستان

این کتاب تاریخی شعرشناسی  رسد که یکی از دالیل حضور شعر و ادب در به نظر می هستیم.
  و شعر دوستی آقامحمدخان است.

آقامحمدخان قاجار، خود پادشاهی شعردوست، شعرخوان و شعرشناس بود. داستان یک نمونه 
یک شب چند تن از «بینیم:  هاي وي را در کتاب خواجۀ تاجدار به شرح ذیل می از شعرشناسی

هریار زند که در آن شب نشاط داشت این دو خان زند بودند و ش فضالي فارس در حضور کریم
  شعر را خواند:

  دهان لعبتی سبزچهر و تنگ
  معجر سر چو زان برهنه کنی

  

  بفزاید نشاط پیر و جوان  
  خشم گیرد کف افکند ز دهان
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خان زند پس از خواندن این دو بیت از فضالي مجلس پرسید این دو بیت از کیست؟  کریم
جا بود هم نام سراینده  خان گفت: اگر آقامحمدخان قاجار این کریمکسی نتوانست پاسخ بدهد. 

گفت. در آن موقع، آقامحمدخان در شاه چراغ بست نشسته بود. روز  و هم معناي بیت را می
خان وارد شاه چراغ شد و پس از زیارت، آقامحمدخان، به حضورش رسید و  بعد، کریم

درنگ گفت: شهریارا این دو بیت از  آقامحمدخان بیخان  آن دو بیت را براي وي خواند.  کریم
آقامحمدخان پس از ذکر نام و کنیه  بن محمدبن مظفّربن محتاج چغانی است. طاهربن فضل

خان و اهل مجلس خواجۀ قاجار را  سال تولّد و وفات وي، معناي آن شعر را نیز بیان کرد. کریم
 ).341-340 .1ج :1361، ه(ژان گور »تحسین کردند...

سندي در دست نیست که آقامحمدخان پس از قدرت گرفتن، شاعران را نواخته یا با این همه 
شاه، شاعر درباري  در کل به شعر و شاعري توجهی کرده باشد. او بر خالف جانشینش، فتحعلی

هاي طوالنی  الشعرا نداشت. شاید به این دلیل بود که زندگی پر فراز و نشیب وي، جنگ و ملک
داد تا همچون گذشته پاي درس علما  خالفانش، دیگر به وي اجازه نمیفرساي او با م و طاقت

به شعر توجهی نکرد و « بر همین اساسبنشیند و براي شعر و شاعري توجه ویژه قایل باشد. 
  ).233، 2: ج1373(خاتمی، » لذا دربار او همچنان خالی از شاعر ماند

زندگی پرماجرا و پر از جنگ و  که کتابی در توصیف بر اساس آن» خواجۀ تاجدار«کتاب 
هاي آن نیز  کشمکش آقامحمدخان است پس بستري مناسب براي حضور شاهنامه و داستان

ها ردپایی از  هستیم که در خالل آناز کتاب مذکور باشد. در این کتاب شاهد ماجراهایی  می
ها و  صیتشخي که ها و قهرمانان این داستان در موارد . شخصیتشود شاهنامه مشاهده می

 مناسب حال و احوال خود و دوستان و دشمنان خویششاهنامۀ فردوسی را هاي  داستان
هاي مذکور  گیري موارد ذیل از جملۀ بهره اند. حماسۀ فردوسی بهره گرفتهاز  دانستند، می
  باشد. می
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  اي الف) توجهات شاهنامه

 استفاده از ابیات شاهنامه در اوج ناامیدي) 1-الف

ستفاده از ابیات شاهنامه در اوج ناامیدي ا» خواجۀ تاجدار«یکی از موارد حضور شاهنامه در 
محاصرة شیراز خان زند و هنگام  پس از مرگ کریمهاي داستان است. به عنوان نمونه:  شخصیت

مرادخان زند از کارهاي فوري یا ضروري فارغ  که علی بعد از این«، زند مرادخان از سوي علی
شاه را به  شاه و دیگران که دستگیر شده بودند افتاد و امر کرد که صادق به فکر صادقگردید 

خان را هم حاضر کنند.  نقی حضورش بیاورند و بعد از این که وي را آوردند گفت: پسرش علی
مرادخان  علیمرادخان زند آوردند.  هاي بسته به حضور علی خان را با دست نقی شاه و علی صادق

  خان گفت: سابقِ فارس پرسید چطور هستی؟ صادق از پادشاه

  چنین است رسمِ سراي درشت
  

  »گهی پشت بر زین گهی زین به پشت  
  )466: 1361گوره،  (ژان                      

خان در آن لحظه یعنی در زمانی که در اوج ناامیدي قرار داشت به شعر فردوسی  در واقع صادق
خوانیم  بخشید. زیرا وقتی توصیف لحظاتی بعد از آن را میاشاره کرد و خود را آرامش 

شدن پدرش  خان در زمانی که کشته نقی خان در لحظۀ مرگ و پسرش علی فهمیم که صادق می
مرادخان پس از  جلّاد علی«ند و نابینا شدند. دید با آرامش و بدون هراس جان باخت را می

گرفت و سرش را قدري بلند کرد و با خان را  احضار، خنجر خود را از غالف کشید و بینی صادق
هاي گردن را به خوبی  یک حرکت سریع کاردحلقوم و شاهرگ را برید. مرد جلّاد که مهره

 ).467 همان،» (شناخت، گردن را قطع نمود و سر را به کلّی از بدن جدا نمود...  می
ود پدر را دید به دستور آل که سرِ بریده و منظرة وحشتناك و خون خان پس از این نقی علی«

مرادخان، با میلۀ سرخی که بر منقل آتش نهاده بودند، از هر دو چشم نابینا شد اما غیر از  علی
ناله که ناشی از درد بود، چیزي از او شنیده نشد که نشانۀ ترس و عجز باشد و او هم مثل 

  ).468(همان، » پدرش مردانه آن مجازات مخوف را تحمل کرد

آرامش او و  باعثخان در هنگام مرگ آن را خواند و در آن هنگام تا چه حد  صادقبیتی که 
خالقی مطلق، جالل  پیرایشهاي  شاهنامهفرزندش در برابر آن جنایت و شکنجۀ مخوف شد در 

. اما در از فردوسی نیست پس به احتمال بسیار زیادژول مول نیامده شاهنامۀ مسکو و شاهنامۀ 
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در ابتداي داستان رستم و و کاللۀ خاور هاي غیرمنقّح مانند شاهنامۀ ترنر ماکان  برخی شاهنامه
  سهراب آمده است:

  چنین است رسمِ ســــراي درشـــــت
  

  گهی پشت بر زین گهی زین به پشت
  )346: 1365. همو، 317تا:   (فردوسی، بی  

جزیی از  در نزد عامۀ مردم از فردوسی و- یستاز فردوسی ندیگر  هامروز- که  شاهنامهاین بیت 
هم راه یافته و  »خواجۀ تاجدار«به متن کتاب است. بر همین اساس شده  شاهنامه محسوب می

 اند. هاي داستان در اوج ناامیدي از آن بهره برده شخصیت

 موافقان کاستفاده از ابیات شاهنامه درتحری) 2-الف

اي کرده  هاي شاهنامه را مزین به ابیات و اندیشه» تاجدارخواجۀ «یکی از مواردي که داستان 
به  تحریض و تحریک موافقان براي انجام کاري بزرگ است. استفاده از ابیاتی از شاهنامه در

خان در بارفروش  در آن زمان که آقامحمدخان قاجار توسط برادر کهترش، رضاقلی عنوان نمونه:
، بر سر پادشاهی اختالف اویۀ سلطنت داشت، بین برادران خان، خود داع زندانی بود و رضاقلی

باش  بیگ اشاقه قلی خان موافقت کرد که به استرآباد برود و از عباس قلی مصطفی«... افتاد. 
باش را به حرکت  که هرچه زودتر براي کمک به آقامحمدخان قاجار، سران طایفۀ اشاقهبخواهد 

باش  بیک اشاقه قلی اي هم به عباس نامهخان  جعفرقلیسوي مازندران به راه بیفتد. درآورد و به 
سران طایفه به سوي مازندران به راه بیفتد، که او را تشویق نماید که زودتر با  نوشت و براي این

چند بیت از اشعار شاهنامۀ فردوسی را بدین مضمون در نامۀ خود نوشت و این اشعار از 
هنامه گرفته شده که مربوط است به مسافرت (کیکاوس) پادشاه ایران به قسمتی از شا

  مازندران.

  چو فردا برآید خور از خاوران
  پذیر همه بندگانیم و فرمان

  که دست بد از شاه کوتاه باد
  همه جان فداي شهنشه کنیم

  

 
 
 
 
 
 
 

  برآییم یکسر به مازندران
  خداوند شمشیر و کوپال و تیر

  اه بادزمین و زمانش نکوخو
  یکی رزم شاهانه را ده کنیم
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خان از شاه و شهنشاه، آقامحمدخان قاجار بود و با استناد به  در این اشعار، منظورِ جعفرقلی
قاجار را نجات رویم تا آقامحمدخان  خواست بگوید که به مازندران می اشعار شاهنامه می

که خود  بیگ به مناسبت این قلی عباسیک مرتبه دیگر ...). 433 .1ج:1361، گوره ژان» (بدهیم
دانست براي رستگاري خواجۀ قاجار قیام کرد و سوار بر  را مدیون نیکیِ آقامحمدخان قاجار می

 ).434اسب خود شد و... (همان، 

شاه به مازندران  هاي غیر منقّح و ذیل داستان رفتن کاووس در برخی شاهنامهنیز ابیات فوق 
(که در پرانتز آورده ذکور در شاهنامه به نحوي دیگر با اندکی تغییر بیات مآمده است. ترتیب ا

  آمده است:شده) 

  چو فردا برآید خور از خاوران -1
  نه شاهش بمانیم و نی لشکرش

  بکوبیم سرشان به نعل ستور
  همه مرز را زیر پاي آوریم
  بزرگان نهادند سر بر زمین

  که دست بد از شاه کوتاه باد -3
  پذیر و فرمان همه بندگانیم -2

  به رنج از کجا باز ماند سپاه
  همه جان فداي شهنشه کنیم -4
  

  برآییم یکسر به مازندران                     
  بگیریم سرتاسر کشورش                    

  به دیوان نماییم یک دست زور             
  مراد دل خود به جاي آوریم                

  اندند بر جان شاه آفرینبخو                  
  نکوخواه باد ش)زمان( زمین و زمانت         
تیر  وشمشیر(شمشیروکوپال)و کوپالخداوند  

  که هستند پروردة گنج شاه                   
  یکی رزم شاهانه را ده کنیم                   

  )6407-261/6415 ،1ج:1365(فردوسی،    
در زمان « اند مازندران امروزي است. آقامحمدخان از آن یاد کردهمازندرانی که برادران 

فردوسی و منابع ادبی، تاریخی و جغرافیایی معاصر او به منطقۀ شمال ایران مازندران گفته 
در روزگار فردوسی ). «752: 1390(آیدنلو، » خواندند جا را طبرستان می شد بلکه آن نمی

شد. یکی در مشرق و حدود هند و دیگري  ایران اطالق میمازندران بر دو منطقه در بیرون از 
(همان). برخی محقّقان، مازندران » در مغرب و حدود شام و یمن و یا در آفریقا و جنوب مصر

خان را مازندرانِ شرق در اطراف هندوستان دانسته و برخی دیگر از  مذکور در داستان هفت
ین مازندران، مازندرانِ مغرب بوده که در منابعی اند که به احتمال بسیار ا محقّقان نشان داده

التواریخ، تاریخ طبرستان و... از آن  الخبار گردیزي، مجمل چون مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوري، زین
مازندرانی که در شاهنامه از «است که:  کرده است (همان). صادق کیا نیز با دالیلی اشاره یاد شده
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» است، طبرستان یعنی مازندران کنونی نیست سخن رفته کاوس و رستم به آن رفتن سام و کی
 ).1: 1353(کیا، 

 دیوهاي مازندران) 3-الف

است. او  وگاه بوده ساالر شاه مازندران و در غاري صاحب تخت در شاهنامه، دیو سفید، سپاه
صورت ابري سیاه بر فراز سر لشکریان ایران  صاحب نیروي جادویی بوده زیرا خود و سپاهش به

کنند. پزشکان سپاه کاووس، براي درمان  ایستند و با ایجاد تاریکی بسیاري از آنان را کور می می
در  کنند. رستم (پس از گذر از شش خان کوري آنان، خون دل و مغز دیو سفید را تجویز می

کشد و کاووس و سپاهیانش را درمان  شود، او را می ، به غار دیو سفید وارد می1)خان هفتم
است.  ). تن این دیو سیاه و موي سر و ریش او سپید بوده260: 1388د (امیدساالر، کن می

: 1380حونی، گذاري او به سبب سپیدي موي یا تعریض به تن سیاه اوست (جی احتماالً نام
  زرتشتی.اي از سرشت ایزدینِ دیوان در باورهاي باستانی و پیشیا بازمانده، ذیل دیو سپید)159

هزارتن سکنه داشت و  شهر (اشرف) در حدود پنج«آمده است: » خواجۀ تاجدار«در متن 
گاله) دو  (میان آمدند و بین اشرف و مرداب اي از ساکنین آن شهر، ارمنی به شمار می عده

کیلومتر فاصله وجود داشت. مرداب گاله یک منطقه از آب راکد دریاي مازندران بین اشرف و 
گاله که مقابل اشرف در شمال مرداب قرار  جزیره میان گاله) بود و راجع به شبه جزیره (میان شبه

گفتند دیوهایی که در گذشته در مازندران  کردند و می آور نقل می هاي وحشت داشت، داستان
هستند  جا گاله رفتند و اینک در آن جزیره میان جا کوچ کردند و به شبه نمودند، از آن زندگی می

 ).240: 1361، گوره ژان» (گاله مکان گاوهاي وحشی است جزیره میان یوها، شبهو عالوه بر د

کله (گاله) از اراضی نزدیک  شبه جزیرة میان«آمده است: » مازندران و استرآباد«در سفرنامۀ 
شود  ذاغمرز به سمت مشرق تا سی میلی دریا جریان دارد و به شبه جزیرة اشوراده منتهی می

کند و از طرف شمال به  ت و عرض آن از سه یا چهار میل تجاوز نمیزاري اس که زمین شن
هاي خاردار هست که آن  ها درخت انار و بیشه چند تپۀ شنی محدود است که در ماوراي آن

                                                             
 ) به بعد.549/ 1/221: 1394خان رستم، نک (فردوسی،  براي مطالعۀ داستان رستم و دیو سپید در هفت - 1
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» معروف است 2جا و اهالی استرآباد به تلو نماید و در نزد اهالی این محل را غیرقابل عبور می
  ).102: 1365هـ.ل.رابینو، (

گاله/ کاله/ کله در  جزیرة میان آمده شبه» مازندران و استرآباد«با توصیفاتی که در سفرنامۀ 
گذشته به دلیل غیرقابل عبور بودن و خارزار بودن آن سرزمینی جادویی و پر رمز و راز تلقّی 

هایی از حضور دیوان و مهاجرت دیوان شاهنامه در  از همین رو داستاناحتماالً شده است.  می
  اند. ساختهمازندران به آن منطقه 

 خان و اسب وي به رستم و رخش تشبیه لطفعلی) 4-الف

جا که سواري  از آنخان زند به رخش ( علی قران/ غران، اسب لطف» خواجۀ تاجدار«در داستان 
با این تشبیه، به صورت پوشیده،  آید، گرفتن از رخش تنها از سواري چون رستم برمی

رخش تنها اسبی بود که توان کشیدن رستم و «ده است. شخان نیز به رستم) تشبیه  علی لطف
 »سالحش را داشت و از جوانیِ رستم، یار وفادار او بود و سرانجام به همراه رستم کشته شد

  ).638: 1393(فیروزبخش، 

اي پهلوانی و حماسی داشته  بایست چهره مینیز  خان علی لطفکه » خواجۀ تاجدار«در داستان 
داشتن اسبی خاص که از دیگر « بایست اسبی خاص نیز زیر ران داشته باشد. باشد، پس می

ها در قوت و سرعت و هوشمندي ممتاز است و از راهی غیرعادي به دست پهلوان  اسب
ناپذیر پهلوان حماسه و  هاي حماسی است و جزوِ شرایط تخلّف هاي داستانرسد، از ویژگی می

  ).112-111: 1371(محجوب،  »هاست قانون عام تمام حماسه

پهلوان بودن،  هاي وي را براي اسب جهان وصف رخش و قابلیتنیز الدین کزازي  میرجالل
تر و فراتر  به همان اندازه که پهلوان (رستم)، از دیگر پهلوانان، فزون«است:  گونه بیان کرده این

است. از آن است که یلی یگانه و  داشته سب وي نیز بر اسبان دیگر فرایی و فزونی میاست، ا بوده
است داشت: رخش  بایسته مایه خویش می پایه و هم اي هم توانا چون رستم دستان نیز باره

اي رازآلود و  است و به شیوه همتا بوده اي است برین که همانند سوار خود در جهان بی باره
که برنشست یگانۀ رستم بشود، از مام خود، مادیانی خنگ و کوتاه لنگ،  آنفراسویی به پاس 

                                                             
  : ذیل تلو).1377تلو: مطلق خار (دهخدا،  - ٢
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که بري چون بر شیر داشته است و دو گوشش همانند دو خنجر آبدار  تن و نزارمیآن فربه
  )43: 1388(کزازي، » آید جهان می است، به بوده

شکست وي از بعد و خان زند  لطفعلیمورد بحث مقالۀ حاضر، در بخش مربوط به در داستان 
اند  مورخین شرق نوشته«: آمده استو متالشی شدن سپاه وي  نشینی عقب بابا جهانبانی و خان

خان سوار اسب معروف خود به اسم غران بود و نام آن اسب در خاندان  که در آن شب لطفعلی
 ایرانیِو نویسندگان  زند به اندازة اسم رخش، اسب رستم، پهلوان معروف ایرانی، معروف بود

پیمایی و داشتن نفس و استقامت در قبال  اند آن اسب که در راه خان زند ننوشته تاریخ لطفعلی
  ).113: 2، ج1361، گوره ژان» (آمد از چه نژاد بود نظیر به شمار می هاي کم خستگی، از اسب

ست: منصوري خود در جایگاه مترجم نیز در جاي دیگر توضیحی در باب نام قران/ غران داده ا
ام و بعضی آن را قران (با قاف)  خان زند را با امالي دیگر هم دیده (بنده، غران، اسب لطفعلی«

خان زند، چرا این اسم را براي اسب خود انتخاب کرد و همین  دانم که لطفعلی اند و نمی نوشته
پیشانی  دانم که غره بر چند معنی (از جمله اول ماه قمري) به معناي لکّۀ سفید وسط قدر می

  ).226: 2، ج1361، گوره ژان( »مترجم ) -اسب است

بخش، تهمتن، پیلتن، که به تحقیر به وي سگزي  پهلوان، تاج رستم جهانکه  چنان آن
هر حماسه قهرمانی  ،)291: 1348اند، پهلوان اول شاهنامه است (اسالمی ندوشن،  گفته می

ترین  شود و رستم برجسته او نمایان میها و آرزوهاي یک قوم در وجود  دارد که همۀ آرمان
نیز » خواجۀ تاجدار«هاي ایرانی است (همان). قهرمان و پهلوان داستان پهلوان حماسه

خان زند است که وجود او رنگ و بوي داستان را تا حد زیادي حماسی کرده است.  لطفعلی
 - به راستی–خوانیم  خان زند می آنچه در این داستان در باب رفتار، گفتار و کردار لطفعلی

همتایی چون رستم همانند کنند. بر همین اساس  پهلوان بی شایستۀ آن است که او را به جهان
(جیمز موریه) «بینیم:  میخان زند را به رستم  در متن داستان نیز در مواردي تشبیه لطفعلی

بابا) نیز هست،  نامه راجع به ایران نوشته و نویسندة کتاب (حاجی انگلیسی، که دو سیاحت
آورد  زد و فریاد برمی کرد، نعره می که با شمشیر حمله می خان زند در حالی گوید که لطفعلی می

قتی خان زند و کمربستۀ شیخ شبستري و سربازان آقامحمدخان قاجار، و که منم لطفعلی
شود، روحیۀ خود را از  ور می ها حمله فهمیدند که خان زند به آن شنیدند و می صداي او را می
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طور که  گشودند و همان خان زند می رفتند و راه را براي عبور لطفعلی دادند و کنار می دست می
که ترك شد  کرد و سبب می ایرانیان، نام رستم، دلِ جنگاوران را خالی می طبق روایات تاریخیِ

خان زند هم طوري روحیۀ سربازان  مقاومت کنند و دست از جنگ بکشند، نام لطفعلی
  ).228: 2، ج1361، گوره ژان» (شدند نمود که از سر راهش دور می آقامحمدخان را متزلزل می

یابیم. پهلوانی  می» دلیرترین شمشیرزن شرق«خان را با لقب  در جاي دیگر داستان نیز لطفعلی
قدري کمتر از «اندازد:  نده را به یاد هرکول، پهلوان یونانی، و رستم، پهلوان ایرانی میکه خوان

گذرد و تا امروز، هر مورخ اروپایی که شرح حال  خان زند در بم می دو قرن از جنگ لطفعلی
خان زند را نوشته، نتوانسته از اظهار تحسین و حیرت خودداري نماید. چون جنگ خان  لطفعلی
بم، جنگی بود مانند پیکار خدایانِ افسانه در یونان قدیم و در تواریخ بشري اگر نظیري زند در 

هاي دیگر شهریار زند است. بعد از او در شرق، مردي نیامد که بتواند  داشته باشد همان جنگ
تا امروز، در ایران و سایر  در میدان کارزار، مثل وي داد مردي بدهد. از دو قرن قبل از این

ها در شجاعت مافوق افراد  زمین، دلیران متعدد به وجود آمدند و بعضی از آن اي مشرقکشوره
آمد، معهذا طوري  ها گرچه برتر از شجاعت افراد عادي به شمار می عادي بودند ولی دلیري آن

هاي خدایان یونانی را به خاطر انسان بیاورد و یاد هرکول، پهلوان یونانی، و  نبود که افسانه
خان زند  هاي لطفعلی پهلوان ایرانی را در خاطرها مجسم نماید و هرکس که شرح جنگرستم، 
 ).258 همان،» (افتد خواند، به یاد هرکول و رستم می شنود و می را می

 بانوان شاهنامه شاه) 5-الف

بینیم. در بخش  بانوانِ تاریخیِ شاهنامه می یادي نیز از شاه» خواجۀ تاجدار«در خالل داستان 
دخت و دیگري  تاریخی شاهنامه دو تن از پادشاهان ساسانی از بانوانِ تاجدار هستند یکی پوران

بیست و ششمین پادشاه ساسانی است. پس از کشته شدن فرآیین (گراز) به  3پوراندخت.  آزرم
یرانی در پی یافتن کسی از تخمۀ ساسانی بودند تا بر ، بزرگان ا»هرمزد شهران گراز«دست 

را به پادشاهی گزیدند. پادشاهی پوران تنها » پوران«تخت بنشانند؛ مردي را نیافتند و ناچار 

                                                             
/ بر آن تخت شاهیش -زن شاه شد، کارها گشت خانچو -دخت را در شاهنامه از ابیات: یکی دختري بود بوران به نام/  ماهۀ بوران پادشاهی شش- 3

  ) و پس از آن بخوانید.2-4/1075/1: 1394بنشاندند/ بزرگان بر او گوهر افشاندند (فردوسی، 
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نیز یا آزرمدخت  4آزرم، ذیل پوران). 113: 1380ماه به درازا کشید (جیحونی،  شش
دخت بر تخت نشست و فقط چهار  پورانپس از مرگ که  است وهفتمین پادشاه ساسانی بیست

  ذیل آزرم). 6 همان،ماه پادشاهی کرد (

ه وي به شور و توطئه نشسته بودند یکی از سران مخالفان خواجۀ قاجار، هنگامی که علی
ام که در قدیم بارها سالطین ایران، از  محمدقلیِ سفید گفت من در شاهنامه خوانده«...  توطئه،

د تن از بانوان که در قدیم بر ایران سلطنت کردند، از بهترین پادشاهان این اند و چن بانوان بوده
خواهد بر  نمودند ولی این مرد که امروز می شدند و با مردم به عدل رفتار می کشور محسوب می

کرد.  طور با مردم ستم نمی ما سلطنت کند، نه مرد است نه زن و اگر مرد یا زن بود هرگز این
فات مردي و در هر زن صفات و عواطف زنانگی وجود دارد و در این مرد نه چون در هر مرد ص

خان،  شما اي حضرت رضاقلیکه  صفات مردي وجود دارد نه عواطف زنانگی و به جاي این
» پادشاه این کشور بشوید این مرد مخنّث قصد دارد که جاي پادشاهان ایران را بگیرد

ها به مشام  در واقع در این گفتگوها که بوي مردساالري از آن ).397 .1ج:1361، گوره ژان(
اي) چون آقامحمدخان برتري داده  زنی (خواجه مردي نه بانوان شاهنامه بر نه رسد، شاه می

(برتري  تحقیر آقامحمدخانبه منظور بانوان مذکور،  اند. به عبارت دیگر نام بردن از شاه شده
 است. ورت گرفتهصزنان به مردي چون خانِ قاجار) 

 کیخسرو و کوروشاحتمال یکی بودن ) 6-الف

) به 314: 1369(جمشیدي،  ها در مجلۀ خواندنی 1347را در سال » خواجۀ تاجدار«منصوري 
چاپ آن را به صورت  1361 هاي بعد از جمله کرد. پس از آن نیز در سال میمنتشر تفاریق 

ها به نکتۀ احتمال یکی بودن کیخسرو داستانی و  کتاب منتشر کرد. منصوري در آن سال
آمده » آغاز جنگ بزرگ شوشی در قفقاز«کوروش تاریخی اشاره کرده است. در متن کتاب، در 

را پل  پل خداآفرین در ادوار گذشته اسامی متعدد داشته است. در ازمنۀ باستانی آن«که: 
نامیدند و سیروس اسم یونانی (کوروش) است  خواندند و یونانیان پل (سیروس) می کیخسرو می

ها را در  هاي باستانی ایران که فردوسی آن و شاید کوروش همان پادشاه است که در افسانه

                                                             
و پس از  )4/1077/1 همان،نام/ ز تاج بزرگان رسیده به کام ( دخت را در شاهنامه از بیت: یکی دخت دیگر بد آزرم ماهۀ آزرمی داستان پادشاهی چهار- 4

 آن بخوانید.
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جالل  ).272: 2، ج1361، گوره ژان» (به نظم درآورده، کیخسرو خوانده شده است شاهنامه
را در مجلّۀ » کیخسرو و کوروش«مقالۀ  1374ها پس از آن در  خالقی مطلق سال

پیش از این «در آنجا به این نکته نیز اشاره کرده که: وي  ه است.منتشر کرد» شناسی ایران«
) مطالبی 449-442صص 2/ 1373شناسی هاي خود (ایران نیز نگارنده در دو تا از یادداشت

مطلق،  از گزنفون و شاهنامۀ فردوسی آورد... (نک: خالقی» آیین کوروش« هاي دربارة همخوانی
به تقدم منصوري در اي  اشاره خالقی مطلقدر مقالۀ جاست که  اینقابل ذکر نکته ). 169: 1374

 شود. دیده نمی ذکر احتمال یکی بودن کیخسرو داستانی و کوروش تاریخی

  خان زند بر کیکاووس برتري لطفعلی )7-الف

کاووس به مازندران است.  هاي شاهنامه، اشاره به ورود کی یکی از موارد اشاره به داستان
در شاهنامه به تلبیس ابلیس سر ز یزدان پاك بگرداند است که  6مهترین پسر کیقباد 5کاووس

تا براي یافتن راز آفتاب و ماه و شب و روز به آسمان پرواز کند. براي این کار، بچگان عقاب را 
ورانیدند و آنان را بر چهارسوي تختی بسته و باالي سر آنان گوشتی آویختند تا هنگامی که پر

عقابان گرسنه شدند براي به چنگ آوردن آن پرواز کنند و کاووس و تخت وي نیز به همراه 
که عقابان گرسنه چندي کاووس و تختش را به آسمان بردند،  آنان به آسمان بروند. پس از آن

تا رستم » اندرون زاروار بمانده به بیشه«ند و در آمل به روي زمین آمدند و کاووس توان شد بی
  ).438-1/248/352: 1394و گیو و طوس آگاه شدند و براي نجات وي شتافتند... (فردوسی، 

بابا جهانبانی شکست  خان زند از خان هنگامی که لطفعلی» خواجۀ تاجدار«در خالل داستان 
«...  گوید: برساند می »طبس«خود را به » راور«خواست از راه  میو د نشینی کر خورد و عقب

خان حاکم طبس با من  بعد فکر کردم که اگر ما خود را به طبس برسانیم چون امیرحسین
دوست صمیمی است به ما کمک خواهد کرد و یقین داشتم و دارم که آقامحمدخان قاجار 

تواند در این بیابان ما را تعقیب نماید و محمدخان راوري هم که از میرزا ابراهیم کالنتر و  نمی
کند، نتوانست ما را تعقیب کند. سوار سالمند گفت اي شهریار،  دخان قاجار اطاعت میآقامحم

و فقط یک قشون  کاوس هم اگر زنده بود جرئت نداشت وارد این بیابان شود قشون کی

                                                             
 ) و پس از آن بخوانید.1/199/1در شاهنامه را از بیت: درخت برومند شد بلند/ گر ایدون که آید بر اوبر گزند،... (همان، » کیکاوس«داستان  - 5
پیشین/ چهارم کجا اشکشش  سیم کیآرش دگر بد،  پسر بد مر او را خردمند چار/ که بودند از او در جهان یادگار/ نخستین چو کاوس با آفرین/ کی - 6

 ).173-1/98/175بود نام/ سپردند گیتی بدآرام و کام (همان، 
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» هم در فصل زمستان تواند از این بیابان عبور کند و خود را به طبس برساند آن شترسوار می
خان زند  لطفعلی» سوار سالمند«که  شود دیده میدر این سطور  ).119 :2، ج1361، گوره ژان(

که پاي در راه -کاووس  دارد زیرا حتّی کی بر حذر میانگیز  بیابان وحشتآن را از ورود به 
اما  داشت که وارد آن بیابان شود.نبود توان و جسارت آن  هم اگر می -مازندران گذاشته بود

جا نیز  باك و جسور بود به آن بیابان وارد شد و از آن دلیر و بی خان که به حق سواري لطفعلی
با سربلندي بیرون آمد. در واقع، نویسنده سطور مذکور قصد داشته است تا دالورِ زند را در 

  کاووس برتري دهد. توان و جسارت بر کی

 اسکندر نماد قدرتمندي) 8-الف

اي به اسکندر  شاهان اشاره شده است، اشارهیکی از مواردي که در داستان خواجۀ تاجدار به 
اسکندر یک شخصیت تاریخی است که داستان زندگی وي در تاریخ، شاهنامه و  .است

است. در نظم فارسی داستان اسکندر، حق تقدم با  اسکندرنامۀ نظامی، به چند صورت آمده
بی برداشته و فردوسی است و او مطالب خود را از یک اسکندرنامۀ عربی یا ترجمه از عر

است و نظامی سعی کرد بر  هایی از آن را به شعر درآورده و در شاهنامه گنجانیده قسمت
هایی دیگر از این داستان، که تا عهد او توسعۀ بیشتري از سابق یافته و عوامل جدیدي  بخش

» هدجاي ن» نامه اقبال«و » نامه شرف«ها را در  در آن راه جسته بود جامۀ نظم پوشانَد و آن
اي به  ). اگر چه در سطوري که خواهد آمد هیچ اشاره77: 1384؛ شکوهی، 470: 1370(صفا، 

توان گفت که نویسنده به شاهنامه نظر داشته است، فضل تقدم فردوسی،  شاهنامه نشده و نمی
نویسنده مقالۀ حاضر را بر آن داشت تا این مورد را هم در پایان مطالب بیاورد. در مطلبی که 

خوانیم که نویسنده چگونه اسکندر را که نمادي از شاهان قدرتمند و   خواهد آمد میذیالً
منطقۀ پشت «عاجز خوانده است:  » پشت کوه«اي مثل  گیر است براي ورود به منطقه جهان

گشایان که از شرق یا غرب به راه  یک از جهان العبور بود که هیچ قدر صعب کوه لرستان آن
ا مورد تهاجم قرار دادند، نتوانستند از آن عبور نمایند. نه اسکندر که از غرب به افتادند و ایران ر

ها نیز از غرب به راه افتاده بودند و  راه افتاده بود توانست از پشت کوه عبور کند نه اعراب و آن
تیمور لنگ که از شرق به حرکت درآمد و ایران را مورد تهاجم قرار داد نیز وقتی به پشت کوه 

گوره،  (ژان» تواند از آن عبور نماید و مراجعت کرد ید و قدري پیش رفت، دریافت که نمیرس
 ).207. 1:ج1361
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 هاي دیگر حماسهنام شاهنامه و مسائلی در باب ب) 

 زندگی آقامحمدخانگیري از نام شاهنامه در داستان  رهبه) 1-ب

آقامحمدخان قاجار طالب نام بوده که  در این«: آمده است» کور کردن مردم کرمان«در فاجعۀ 
که کتابی  شد و علت این اي به اسمش سروده می ماند شهنامه تردیدي نداریم و اگر زنده می

هاي وي سروده نشد این است که خواجۀ قاجار که اهل فضل به شمار  راجع به اعمال و جنگ
از او باقی نمانده که شعري  توانست شعر بسراید یا این شناخت (ولی نمی آمد و شعر می می

گیر بود. معهذا اگر در شوشی واقع در  اي به نام خود، سخت است) راجع به سرایندة شاهنامه
: 2، ج1361، گوره ژان» (سرودند اي راجع به وي می شد، به احتمال، شاهنامه قفقازیه کشته نمی

232.(  

به شدت مورد توجه شاعران قرار گرفته بود تا جایی که  شاهنامهدورة قاجار تأثیرپذیري از  در
شاه و  علی هاي فتح را در وصف حاالت و جنگ 7نامه خان صبا منظومۀ رزمی شهنشاه فتحعلی

سروش اصفهانی منظومۀ تاریخی اردیبهشت را در وصف زندگی و اعمال پیامبر(ص) سرودند. 
شدند که در  طور حتم شاعرانی پیدا می کرد به یافت و اراده می اگر آقامحمدخان فرصت می
اي از جنس  بسرایند و شاید اکنون رزمنامه 8اي هاي وي شاهنامه وصف زندگی، اعمال و جنگ

داشتیم. اما او هرگز این فراغت را به دست نیاورد و چنین  نامۀ صبا در دست می شهنشاه
  اي هم خلق نشد. شاهنامه

  »خواجۀ تاجدار«در کتاب  هاي حماسی داستان) 2-ب

است که به رغم  یکتاب سرگذشت کس» خواجۀ تاجدار«که کتاب  شدپیش از این نیز اشاره 
دالوري از دالوران تاریخ ایران است و  ،هایش در مقابل مخالفان و منتقدان رحمی قصاوت و بی

                                                             
نامه به سبک و سیاق شاهنامه، و همچنین عدم توجه به مقتضیات تاریخی و اساطیري، باعث شد تا وي،  خان صبا، براي سرودن شهنشاه تالش فتحعلی - 7

گونه بیان کردن مطلب، مانعی شد  اي باشد و این کنندة جو و مقتضیات اسطوره اي بسراید که تداعی را به شیوهمسائل عینی و موجود جنگ روس و ایران 
). و همین نقض غرض، به 18- 17: 1387بر توصیف بارزي که شاعر در اصل، قصد تصویر ادبی آن را داشت و این خود نقض غرض بود (عبادیان، 

  در مقایسه با اثر سترگ فردوسی انجامید. تر شدن اثر حماسی(!) وي هرچه مصنوعی
)، اما اهمیت این 181: 1383اند (کزازي،  هاي دروغین نامیده نامه اي ندارند رزم را که پیشینۀ باستانی و اسطوره شاهنامههاي پیرو  گونه مثنوي اگرچه این -8

و آثار و منابع پیش  شاهنامهبه همراه  شاهنامهو دینیِ پیرو و تحت تأثیر  هایی با موضوعات پهلوانی، تاریخی مجموعِ منظومه«ها در این است که  منظومه
  ).4: 1384(آیدنلو، » دهد را تشکیل می» ادبیات حماسی ایران«از آن 
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ترین ادوار تاریخ ایران و در  فرساي وي یکی از منضجرکننده هاي طاقت ذکر زندگی و جنگ
اهللا منصوري آن  الخصوص که قلم مترجمی چون ذبیح هاست. علی ترینِ آن عین حال از خواندنی

هاي  ها و کشمکش را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده باشد. این داستان تاریخیِ جنگ
هاي ادبی  حماسهاي چون شاهنامه و دیگر  اي مناسب براي حضور حماسه آقامحمدخان زمینه

  ست.در آن ا

نویسنده » پایان کار نادر پسر شمشیر با شمشیر«در بخش پس از کشته شدن نادرشاه افشار، 
  یافته است:» شاهنامۀ نادري«ابیاتی از ذکر زمینه را مناسب براي 

  سر شب سر جنگ و تاراج داشت
  به یک گردش چرخ نیلوفري
  بنازم من این چرخ پیروز را

  

  سر، نه سر تاج داشت سحرگه نه تن  
  نه نادر به جا ماند و نه نادري
  اپریروز و دیروز و امروز ر

  )57: 1361، گوره ژان(                    
 شاهنامۀ نادريِشوند از  دو بیت از ابیات فوق که از ابیات ناب حماسی ایران محسوب می

  :اما منبع بیت سوم بر نگارنده معلوم نیست محمدعلی طوسی(فردوسی ثانی) است

  سر شب سر جنگ و تاراج داشت
  به یک گردش چرخ نیلوفري

  

  سحرگه نه تن سر، نه سر تاج داشت  
  نه نادر به جا ماند و نه نادري

  )5279-5278. 225-224: 1339(طوسی، 
سربازان و افسران هاي  آفرینی نیز از رشادت و حماسه در محاصرة کرمان به دست آقامحمدخان

هاي حماسی ایران که در شاهنامه ضبط شده اگر بگذرند، در  از داستان«خوانیم:  می آن سامان
ها  کتب مورخین شرق، شجاعت سربازان، حتّی افسران مسکوت مانده است و در تمام جنگ

در  برند و آن هم سرداري است که فرماندهی ارتش را بر عهده دارد. فقط نام از یک نفر می
رسانند و  اي از افسران و سربازان، شجاعت خود را به ثبوت می صورتی که در هر جنگ، عده

ها به قدري زیاد است که نباید مسکوت بماند و در بعضی از موارد،  فداکاري بعضی از آن
شجاعت یک دسته از سربازان، وضع یک جنگ را تغییر داده یا در تغییر آن وضع، موثّر بوده 

. متاسفانه از همۀ چنین سربازان و افسرانی که )188-187: 2، ج1361، گوره نژا» (است
تنه در مقابل خیل عظیمی از سربازانِ دشمن  دادند و یک ها را تغییر می سرنوشت جنگ
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توان  هایی می ایستادند، اطالعات کامل و جامعی در دست نیست اما در چنیین داستان می
ها را مشاهده کرد. حتّی در این اثر هم از همۀ  نیآفری گونه حماسه اي از این شمه

یابیم و  خان زند خبري نمی هاي سربازان و سرداران سپاه لطفعلی ها و شجاعت آفرینی حماسه
هنگامی که کنیم. به عنوان نمونه:  خان را به وضوح مشاهده می تنها توان و تهور جنگی لطفعلی

جنگید و به باالي تخت  تنه می د و یاران وي یکخان زن خان زند در بم با محمدعلی لطفعلی
هاي دنیا از  آن چند ثانیه که جنگ متارکه شد، در تاریخ جنگ«... وسط حیاط رفت، 

جنگیدند و آن یک نفر هم روي دو  که صدها نفر، با یک نفر می هاي نادر بود چون با این لحظه
پلکان باال بروند و به شهریار زند نمودند که از  پا نایستاده بود، باز جنگجویان جرئت نمی

تر از یک  که در هر جنگ نیروي روحی یک دسته جنگجو باید قوي ور شوند. در صورتی حمله
جنگد،  کنند و مردي که به تنهایی می فرد باشد. چون یک دسته جنگجو به هم کمک می

توانیم بگوییم  یتواند از کمک دیگري بهرمند شود. ما چون فقط نویسندة تاریخ هستیم، نم نمی
که آن لحظات از لحاظ کیفیت و اعجاب و دارا بودن جنبۀ دراماتیک، چقدر با اهمیت بود و این 

نویس باشد و عظمت آن لحظات را  را باید کسی بگوید که چون (ویرژیل)، شاعر رومی، فاجعه
قلم یک ها جاري باشد و  که هزارها سال بر زبان در یک حماسۀ منظوم توصیف نماید تا این

تواند  نویسندة تاریخ، در قبال خامۀ یک شاعر یا نویسندة دراماتیک خیلی ضعیف است و نمی
بر این اساس   ).255: 2، ج1361، گوره ژان» (طور که وقوع یافته، وصف نماید ها را آن واقعیت
گیر،  را در آن لحظات نفس خان زند طلبید تا شرح دالوري هاي لطفعلی میاستاد و توانا  شاعري

 بسراید. -سرود چونان که فردوسی در وصف پهلوانان شاهنامه می-

  گیري: نتیجه

بررسی و تحلیل شد. مقالۀ حاضر بر » خواجۀ تاجدار«در مقالۀ حاضر حضور شاهنامه در کتاب 
به این نتیجه رسیده که کتابِ داستان تاریخی  در متن، هاي مذکور اساس تجزیه و تحلیل

هاي پرماجراي آقامحمدخان قاجار، بستري مناسب براي حضور  ها و کشمکش زندگی و جنگ
هاي کتاب از  نویسندة کتاب تالش کرده تا در داستان/ مترجمهاي شاهنامه است.  داستان
بهره ببرد پس در کتاب از ابیات شاهنامه و دیگر منابع حماسی هاي داستانی شاهنامه  ظرفیت

باوري عامیانه را در باب تحریک موافقان استفاده کرده است.  درو  ها خصیتدر اوج ناامیديِ ش
خان و اسب وي را به رستم و رخش تشبیه کرده است.  لطفعلی ودیوهاي مازندران مطرح کرده 
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بانوان شاهنامه را از بهترین شاهان ایران دانسته و آنان را بر  شاهبراي تحقیر آقامحمد خان 
کاووس برتري داده  خان زند را بر کی موسس سلسلۀ قاجار برتري داده است. همچنین لطفعلی

است. نکتۀ قابل توجه در کتاب احتمال یکی بودن کیخسرو و کوروش است که پیش از 
چند نکتۀ دیگر همچنین به آن اشاره شده است. هاي محقّقین معاصر در کتاب مذکور  پژوهش

که در باب آقامحمدخان  در باب حماسه و تاریخ در کتاب موجود و گفتنی است از جمله این
هاي  خان زند و پهلوانی علی راجع به لطفهمچنین اي سروده شود و نشد.  بایست شاهنامه می

عنوان یک شخصیت تاریخی و  اسکندر نیز به وي نیز در کتاب مذکور مطالبی آمده است.
 اي در کتاب مذکور به عنوان نماد قدرتمندي یاد شده است. شاهنامه

  :و مآخذ منابع

 چاپ سوم. ،اهل قلم ،تهران ،نامۀ گرشاسب پهلوان ، )1384آیدنلو، سجاد (

 ،تهران ،چاپ اول ، دفتر خسروان (برگزیدة شاهنامۀ فردوسی) ، )1390ــــــــــــ (
 سخن.

سلسله  ،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه. تهران ، )1348( ،محمدعلی ،ندوشن اسالمی
  انتشارات انجمن آثار ملی، چاپ اول.

 یزدان، چاپ ششم. ،تهران ،). سرو سایه فکن1383ـــــــــــــــــــــــــ. (
، 66- 53صص  ،»هاي حماسی در شاهنامه فردوسی و خلّاقیت). «1395( ،امامی، نصراهللا

خانۀ کتاب،  ،پژوهی، به کوشش دکتر منوچهر اکبري، تهران مجموعه مقاالت فردوسی
 چاپ دوم.

 ،، تهران3وادب فارسی، ج نامۀ زبان دانش ،»دیو سفید« ،)1388( ،امیدساالر، محمود
  .262-260چاپ اول صص  ،وادب فارسی فرهنگستان زبان

  چاپ سوم. ،مرغ آمین ،کیمیا و خاك، تهران).1368( ،براهنی، رضا

انتشارات و تبلیغات ارین کار، اهللا منصوري،  ) دیدار با ذبیح1369( ،اسماعیل ،جمشیدي
 چاپ دوم.
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پژوهی،  انتشارات شاهنامه ،حماسه آفرینان شاهنامه. اصفهان ،)1380( ،مصطفیجیحونی،
  چاپ اول.

 ،تهراندورة دوجلدي، ،). تاریخ ادبیات ایران در دورة بازگشت ادبی1373( ،خاتمی، احمد
 مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی پایا، چاپ اول.

)1373( 
، 25سال هفتم، شمارة ،شناسی ، ایران»کیخسرو و کوروش« ،)1374( ،مطلق، جالل خالقی
 .158- 170صص

 .36-33، مهر 19مجلّۀ حافظ، شماره ،»حافظ و حماسۀ ملّی). «1384ــــــــــــــــــ. (
 چاپ دوم. ،دانشگاه تهران،نامه. تهران لغت ،)1377( ،اکبر دهخدا، علی

امیرکبیر،  ،اهللا منصوري، جلد اول، تهران خواجۀ تاجدار، ترجمۀ ذبیح ،)1361( ،ژان گوره
 چاپ چهارم.

امیرکبیر،  ،اهللا منصوري، جلد دوم، تهران خواجۀ تاجدار، ترجمۀ ذبیح ،)1361ـــــــــ. (
 چاپ چهارم.

 ،وادب فارسی، ج اول، تهران نامۀ زبان دانش ،»آیینۀ اسکندري« )1384( ،شکوهی، فریبا
 .78-77چاپ اول، صص  ،وادب فارسی فرهنگستان زبان

هاي  مالحظاتی درباره داستان اسکندر مقدونی و اسکندرنامه). «1370( ،اهللا صفا، ذبیح
 .481-469، صص 11شناسی، سال سوم، شماره  مجلۀ ایران» فردوسی و نظامی

احمد  ،). شاهنامۀ نادري، به تصحیح و اهتمام1339طوسی، محمدعلی (فردوسی ثانی). (
 ، چاپ اول.سهیلی خوانساري

 مروارید، چاپ دوم. ،تهران ،درآمدي بر ادبیات معاصر ایران ،)1387( ،عبادیان، محمود
محل کپتان ترنر ماکان،  ،، به سعی و اهتمام1کتاب شاهنامه، ج ،تا) فردوسی، ابوالقاسم (بی

  چاپ اول.کلکته،  ،نشر

محمد  ،مقابله و همت ،به تصحیح، 1جشاهنامۀ فردوسی،  ،)1365(ــــــــــــــــــ
 .دومکاللۀ خاور (پدیده)، چاپ  ،تهران ،رمضانی
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چاپ  ،سخن ،ج. تهران4،). شاهنامه، پیرایش جالل خالقی مطلق1394ـــــــــــــــــ. (
 اول.

المعارف  بنیاد دایره ،نامۀ جهان اسالم، تهران دانش،»رخش) «1393( ،فیروزبخش، پژمان
  .842-838، صص 19اسالمی، ج

 آیدین. ،). آب و آیینه (جستارهایی در ادب و فرهنگ). تبریز1383الدین. ( کزازي، میرجالل

سخن عشق،  ،»سخنی در حماسه ملی ایرانیان و ارمنیان« ،)1385ـــــــــــــــــــــ. (
 .123-119، صص 31پاییز و زمستان، شماره 
نامه زبان و ادب پارسی شماره  فصل». رخش و آذرگشسب) «1388ـــــــــــــــــــــ. (

 .48- 41، پاییز، صص 41
 خانۀ تمدن. چاپ،تهران،شاهنامه و مازندران،)1353( ،کیا، صادق

  مروارید، چاپ اول. ،). آفرین فردوسی، تهران1371( محجوب، محمدجعفر.
علمی و  ،). مازندران و استرآباد، ترجمه: غالمعلی وحید مازندرانی، تهران1365هـ.ل.رابینو (

  فرهنگی، چاپ سوم.
  


