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INDEBTENDNESS
كثره الدين يصيرالصادق كاذبًا

 Heavy indebtedness converts a
.truhfulman to a liar

بسياري وام، راستگو را دروغگو مي كند.
قرض است مصيبتي كه چون يافت دوام

هم مايه ننگ گشت و هم آفت نام
بس مردم راستگو كه در آخر كار

گشتند دروغگو ز بسياري وام
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شاهنامه؛ تقويت اميد ايرانيان و تثبيت زبان ملي

عظمت فردوسي و شاهنامه

آشنايي با شاعران جهان

 شعري از ياروسالو- سايفريت 
از چك و اسلوواكي 

بدرود!
به ميليون ها شعر در اين جهان

تنها چند بند افزوده ام
و مي دانم شعرهايم از حشرات باغچه ها

حكمت آميزتر نبوده اند
از شما پوزش مي خواهم

...
به حرف هايم پايان مي دهم

شعرهاي من
نخستين گام ها بر غبار ماه نبودند

و اگر روزي درخشيدند
اين روشني از آن آنها نبود

كه من عاشق اين زبانم
زباني

كه لبهاي خاموش را
به لرزه مي نشاند

آسان مي تواند
عاشقان را وادارد

كه در شفق درنگ كنند
زيرا غروب آنجا

از استوا

طوالني تر است
شعر از آغاز

با ما همراه بوده است.
مثل عشق؛

مثل گرسنگي؛
مثل طاعون؛
مثل جنگ.

گاهي شعرهاي من
تا سرحد شرمساري

ساده بوده اند
اما پوزش نمي خواهم

كه يقين دارم
جستجوي واژگان زيبا

بهتر از كشتار و جنايت است.

غزل پريشاني

هركه آمد، دادوفريادي فراوان كرد و رفت

زخم هايش را به نان و سكه درمان كرد و رفت

هركه آمد، چشم هاي آسمان را سنگ بست

تكه اي از ماه را در جيب پنهان كرد و رفت

در شبي روشن كه پروين خوشه خوشه نور بود

نعره مستي، خيالش را پريشان كرد و رفت

دامن ابري ترين كوه ها آتش گرفت

دشتبان، محصول خود را نذر باران كرد و رفت

قحط آدم بود و ميل سيب و گندم، عاقبت

خاك را غرق تفرعن هاي انسان كرد و رفت

آسماني مرده، شهري خواب، مرداني مريض

مرگبادي تلخ، دل ها را زمستان كرد و رفت

سيدضياءالدين شفيعي

كبوتر  
كبوتري به سوي امتداد آبي پر كشيد

و نگاهم
انتهاي آسمان را بوسيد

تا بي نهايت دلخواه
دستي در آستين شب

ستارگان را به هم مي زد
نرگس رجايي

زيارت
خوشا نسيم! خوشا جوي بر سر راهت

خوشا گداي خوش  اقبال در گذرگاهت
خوشا به چشمه  زاينده رود آن چشمي
كه جان گرفته از آواي هر سحرگاهت
به آن پرنده خوشبخت در شبستان ها

به ذره ذره  آيينه در قدمگاهت
تمام عمر به حسرت نشسته ام كه چرا

نه آب بوده ام و نه نسيم بر راهت
نه مثل قطره اشكي زالل از سرشوق

كه عاشقانه بيفتد به چهره ماهت
نه سنگ مرمري و نه غبار ناچيزي
كه بگذرند از آن زائران درگاهت

چه آرزوي بزرگي است در دلم، آقا
مريم سقالطوني- قمكه كاش مثل كبوتر شوم هوا خواهت

تب ابر
بركف باد مده شوق مسلمان شدنم را

با تب ابر بگو، قصه باران شدنم را
بي دعاي تو نشايد كه از اين كوچه بكوچم

اگر اين باد كند قصد پريشان شدنم را
باغ سرسبز بهارم، پرم از سرو و صنوبر
ياس ها كاش نبينند زمستان شدنم را 

بيد مجنون همين باغ بزرگم كه نسيمي
ديد و لبخند جنون زد شب عريان شدنم را

لحظه اي صبر كن اي ابر تخيل كه نگيرد
چشم دريايي تو فرصت توفان شدنم را 

رنگ سبز از غزلم گربستانيد، بهاران
ناگزيرند تماشاي بيابان شدنم را 

مي رسد حادثه يك روز و در اين حجم معطر
به تماشا بنشين لحظه ويران شدنم را

سيمين دخت وحيدي

و مهرباني و عشق و اميد
چقدر تجربه هاي جديد يادم داد

غزل، كه اين همه شعر سپيد يادم داد
گرفت دست مرا و به آسمان ها برد

و مهرباني و عشق و اميد يادم داد
چقدر حافظ و سعدي، چقدر موالنا

غزل چقدر نگاه جديد يادم داد
خداگواه، من از عشق بي خبر بودم

سركالس غزل، بوسعيد يادم داد
رموز حيرت و اسرار عشقبازي را
به يك اشاره شبي با يزيد يادم داد

خالصه اينكه من از شعر، بي خبر بودم
خدا كه چشم تو را آفريد يادم داد

جليل صفربيگي- ايالم

شراب كوثر جان

اگرچه پرده اي از غم، به روي فاطمه است

زمين هنوز پر از رنگ و بوي فاطمه  است

اگر چه از شب صحرا ستاره ها رفتند

هنوز قافله در جستجوي فاطمه است

تمام حيرت زهرا به شوق عشق علي است

كه آرزوي علي، آرزوي فاطمه است

در اين طربكده، بيهوده است مستي رود

شراب كوثر جان، در سبوي فاطمه است

هنوز قصه چاه و نخليه با زهراست

هنوز بغض  علي در گلوي فاطمه است

سعيد يوسف نيا

گلزارراز

نبوغ فردوسي:
مسئله اي كه تاكنون كمتر مورد توجه قرار 
گرفته، اين است كه علت و سبب اصلي به وجود 
ظهور  )شاهنامه(  بي نظير  شاهكار  اين  آمدن 
نابغه اي استثنايي بوده كه چنين كار بزرگ و اقدام 
جامع عظيمي را بي  احتياط و تأمل و ترس، وجهه 
همت قرار داده است. اگرچه مي توان پذيرفت 
انجام اين مهم حاصل شرايط مساعد و تصادفات 
ديگر، مثل شرايط فرهنگي دوره ساماني و غزنوي 
و عالقه و عشق ابومنصور عبدالرزاق طوسي و 
اهتمام ابومنصور معمري و حمايت و همكاري 
امثال "حيي  قتيبه" و "علي ديلم" و "بودلف" نيز 
بوده ولي همه اين عوامل مساعد اگر ظهور نابغه اي 
بي نظير يعني فردوسي نبود حداكثر مي توانست 
منظومه يا كتاب جامع بي روحي از تاريخ سنتي 
ايران به وجود بياورد كه تا امروز اگر هم مانند 
شاهنامه نثر ابومنصوري به كلي از بين نمي  رفت 
شايد فقط بخش هايي از آن باقي مي ماند. چنين 
اثري، به فرض مصون ماندن از خطر محو و فقدان، 
هيچ  گونه ارزش خاصي نمي توانست داشته باشد 
و بخصوص نمي توانست داراي كمترين تاثيري 
از تاثيرات شاهنامه، يعني تقويت روحيه و اميد 
ايرانيان به حفظ و تجديد هويت ملي و همچنين 

بيشترين سهم در تثبيت زبان ملي ايران باشد.

خالقيت فردوسي:
دست فردوسي در قسمت اساطيري محض و 
تاريخي جز امكان بيان شايسته شاعرانه و تصوير 
بي نظير حوادث و وارد كردن جزئياتي در متن 
روايات تقريبا بسته بوده ولي در قسمت پهلواني 
)اعم از اساطيري/پهلواني و پهلواني محض يا 
داستاني( فردوسي فرصت نمايش قدرت خالقه 
و نبوغ خود را به كمال داشته و با شايسته ترين 
شيوه و بايسته ترين استفاده از اين مجال، شاهنامه 
را در قله حماسه  ها به عنوان بزرگترين حماسه 
تقليدناپذير و موثر در  اثر  زنده جهان و يك 
تثبيت زبان و فرهنگ و آرمان هاي ايراني قرار 
داده است. از سوي ديگر در سرتاسر شاهنامه اعم 
از قسمت هاي اساطيري و پهلواني و تاريخي، 
فردوسي توانسته با شيوه بيان فوق العاده و دميدن 
روح حكمت و ژرف نگري و جهان بيني خاص 
پندنامه ها و  افزودن چاشني  خود و همچنين 
حكايات حكيمانه يا داستان هاي حماسي و غناي 
مستقل و نيز دميدن روح آرمان شخصي و ملي در 
همه اجزاي منظومه، وحدت موضوعي و آرماني 
را در چنين منظومه  عظيمي در حداكثر امكان به 

وجود بياورد.
تاثير افسانه اي و جادويي  شاهنامه:

در گذشته اي نه چندان دور شاهنامه فردوسي 
صميمي ترين و عمومي ترين مظهر فرهنگ ملي 
ايران بود. آثار سعدي و بخصوص گلستان به 
مكاتب و مدارس و عموم طبقه باسواد، و مثنوي 
مولوي به فضال و خواص اختصاص داشت و 
حافظ به عنوان لسان الغيب و آميختگي با آمال 
و اعتقادات مردم ايران مرجع و ملجأ روحاني و 
معنوي عموم مردم ايران به شمار مي رفت و در 
هر خانواده اي، كه يك نفر باسواد وجود داشت، 
حضور حافظ نيز مسلم بود، ولي شاهنامه فردوسي 
و بخصوص بخش پهلواني آن اگرچه نه مانند آثار 
سعدي با حكمت عملي و تعليم و تربيت و اخالق 
اجتماعي ارتباط داشت و نه مثل  حافظ پاسخگوي 
نياز دل ها و اميدبخش جان ها، و نه همانند مثنوي 
موالنا سيراب كننده انديشه هاي تشنه و مشتاق 
و گشاينده ابواب گنجينه هاي حكمت و عرفان 
بود، در همه جا و بين همه طبقات و در همه احوال 
از عوام تا خواص و از بي سوادان تا باسوادان و 
از عاميان تا عارفان و از قهوه خانه ها تا مكاتب 
و مدارس و از سر درگرمابه و ديوار قهوه خانه ها 
تا تمثالها و صورت هاي منقوش بر ايوان كاخ ها 
و از كنار كرسي در زمستان ها تا كنار حوض در 
شب هاي گرم تابستان، انيس و مونس و مايه 
سرگرمي و فزاينده آگاهي و برانگيزنده احساس 
غرور و غيرت مردم ايران بود. تخمين ميزان تاثير 
شاهنامه در حفظ و بقاي هويت ايران از زبان و 
ادبيات گرفته تا روحيه احساس هويت ايراني و 
غرور قومي دشوار است ولي جاي كمترين شكي 
نيست كه اين اثر بزرگ و منحصر به فرد يكي 

از عمده ترين عوامل و مهم ترين عناصر در هر 
دو زمينه بوده است. مي توان تصور كرد فارسي 
دري به حدي از پختگي و رسايي رسيده بود كه 
فردوسي بتواند چنين اثري با آن زبان بيافريند و 
مي توان پذيرفت كه شاهنامه خود يكي از تجليات 
هويت ملي مقاوم و ريشه دار اين سرزمين بزرگ 

بوده است. 
ولي در قبول اين حقيقت نيز ترديد نمي توان 
داشت كه قالب بي نظير و محتواي شگرف اين 
حماسه عظيم، كه زاييده چنان زباني و چنان 
هويتي بوده، پس از انتشار و نفوذ در رگ و 
ريشه هاي فرهنگي ايران، نخستين نگهبان زبان 
و فرهنگ و هويت ايران و ايراني بوده و با تخليد 
"آركه تيپ" ايران و توران و رستم و اسفنديار 
و هفت خوان و رخش و گرزگران و ببر بيان و 
سهراب و سياوش و كيخسرو و افراسياب و خاقان 
چين و ديو سفيد و كاموس و اشكبوس، از روزگار 
غزنويان تا جنگ چالدران و عهد قاجار و پايان 
جنگ دوم جهاني - و تا پيروزي آيينه اسكندري 
تلويزيون بر جام جم و جام كيخسرو و غلبه امواج 
جهان پيماي راديو بر طنين پرصالبت نقاالن  تا 
نشستن "ال سيد" و "بن هور" و "هفت تيركشان 
وسترن" و "سامورايي" و "قهرمان كاراته" و ... 
به جاي عناصر و سيماهاي اساطيري و پهلواني 
شاهنامه - همچنان به عنوان رساترين و زنده ترين 
عنصر و بانگ هويت ديرپاي اين سرزمين، شايد 
ژرفترين و اساسي ترين تاثيرها را در حفظ وحدت 
فرهنگي اقوام ساكن اين پهنه وسيع تاريخي داشته 
است. به عبارت روشنتر اين نمودار باستاني و 
مقبول العامه از پرتو تاثير گسترده و ژرف خود، 
تركان غالب را ايراني و مشتاق نسب نامه تراشي 
براي انتساب به تبار ايراني كرده و غزان و مغول 
و عثمانيان و روس  و پرتغال و انگليسي را مظاهر 
"افراسياب توراني" در برابر "رستم و كيخسرو" 
شناخته و شناسانده و جباران و فاسقان را در قالب 
ازلي كيكاووس ها و سودابه ها، و دشمنان را به 
صورت اشكبوس و كاموس كشاني و ديو سفيد 

مجسم ساخته است.
تاثير افسانه  اي و جادويي شاهنامه تا حدي 
بوده كه شاهنامه منظوم و رستم نامه هاي منثور 
فارسي  به  تركي،  رستم نامه هاي  و  فارسي  به 
زبانان و تركي زبانان ايران يكسان مشق دالوري 
و مردانگي و پاسداري از اين مرزوبوم مي داده 
است. البته شاهنامه به تنهايي نمي توانست در 
را  ايران همه وظايف  فرهنگي  پهناور  عرصه 
عهده دار باشد و اين نياز و نقيصه را ظهور حماسه 
عرفاني ايران و شرق، يعني  آثار موالنا، و سخن 
غيبي حافظ و دايره المعارف تعليمي و اجتماعي 
و معرفت النفسي سعدي و هنر بي بديل نظامي و 
طنطنه باشكوه اشعار صناعه العجم )خاقاني( و 
لطايف مضموني صائب و پيروان شيوه او و صدها 
سخنور و نويسنده ديگر تا قاآني و بهار و پروين و 

شهريار رفع و تكميل كرده اند.
تاثير شاهنامه در تجديد حيات فرهنگي ايران:

اثر فردوسي اثري به كلي متفاوت نسبت به 
آثار متداول در دوره غزنوي و حتي ساماني است 
و جز تشابه نسبي زبان، حتي با تاريخ بيهقي و 
آثار متاخرتر، مانند چهار مقاله نظامي و همچنين 
اشعار رودكي تناسب ندارد و به همين علت نبايد 
شگفت آور باشد كه سرنوشت و ماجرايش در 
جامعه و دستگاه محمودي و جامعه ادبي به كلي 
متفاوت بوده است. در واقع شاهنامه انفجاري 
استثنايي در ادبيات آن دوره و حادثه اي اتفاقي 
بوده كه به همان اندازه كه با روحيه و وجدان 
آگاه و ناخودآگاه اجتماعي و ملي سازگار بود 
)روحيه و وجداني كه در عين حال نيرومند و 
زنده بودن در آن روزگار محكوم به سكوت و 
نسيان و اضمحالل بوده( با "طرز نو" فرهنگي و 
ادبي، )كه مقدر و اجتناب ناپذير و داراي پشتوانه 
رفته رفته  و  بود  جديد  اجتماعي  و  فرهنگي 
امروز  ما  داشت.  بيگانگي  مي گشت(،  پابرجا 
تحت تاثير عظمت و مأنوس بودن شاهنامه در 
قرون و اعصار كه خود ناشي از قبول و حمايت 
ضمير ناآگاه جامعه ايران بوده وجود و ارزش و 
سرگذشت شاهنامه را امري بديهي و عادي در 
رديف ديگر آثار آن دوره مي پنداريم و در نتيجه 
از ابهامات فراوان درباره حضور و غياب نام و 
نشان اين اثر بزرگ در اسناد و مدارك تاريخي 

و ادبي آن روزگار متحير و  متعجب مي شويم؛ 
ولي اينكه به اين بزرگترين اثر زبان و فرهنگ 
ايراني در موثق ترين و معتبرترين آثار آن دوره، 
بخصوص تاريخ بيهقي، كمترين اشاره اي نشده 
است متعجب نخواهيم شد و درخواهيم يافت 
كه ماجراي سرودن شاهنامه و ارائه آن به دستگاه 
محمودي، و احتماال وزير سلطان محمود، از يك 
سو امري نامأنوس و در نتيجه مغفول عنه و از 
سوي ديگر در جامعه ايران و متن زندگي مردم 
آن روزگار، كه آخرين دوره پيوستگي خود را 
با فرهنگ باستاني ايران مي گذرانيده، به شدت 
مورد توجه و اقبال عمومي بوده و جريان دوم نه 
تنها موجب اشتهار و تداول گسترده و روزافزون 
همواره  بلكه  شده،  زمان  طول  در  شاهنامه 
عمده ترين سهم را در متوقف ساختن جريان 
فقدان و نسيان فرهنگ ناب ايراني داشته و جريان 
فرهنگي و زباني سده هاي اول و دوم هجري را 
در مسيري كه آن را "تجديد حيات فرهنگي و رفع 

خطر" مي توان ناميد، قرارداده است.
گفتني است كه در منابع مختلف، و غالبا متاخر، 
درباره دخالت فضل بن احمد اسفرايني و احمدبن 
حسن ميمندي و اياز و عنصري و ماهك نديم و 
بديع دبير در ماجراي تقديم شاهنامه و روابط 
فردوسي با دربار محمودي افسانه پردازي شده. 
از اين ميان تنها دخالت فضل بن احمد و احمدبن 
حسن قابل تصور است و برخالف روايت نظامي 
 عروضي در چهار مقاله كه احمدبن حسن ميمندي
  را هواخواه فردوسي مي داند، دوستي و نظر 
اكراه  و  مخالفت  و  احمد  فضل بن   مساعد 
با حقايق  احمدبن حسن نسبت به فردوسي، 
اجتماعي و سياسي آن زمان سازگارتر و مناسبتر 

به نظر مي رسد.
ارزش پژوهشي شاهنامه:

قراين حاكي از امانت فوق العاده فردوسي در 
نقل داستان ها و روايات و بررسي دقيق شاهنامه 
نشان مي دهد كه، چنانكه مكرر اشاره كرده ايم، 
فردوسي حتي در نقل جزئيات نيز از منابع خود 
پيروي كرده و تصرف او در مطالب منحصر به 
كيفيت بيان شاعرانه و دميدن روح حماسي و 
احيانًا حكيمانه، در كالبد روايات و داستان ها و 
احتماال افزودن شاخ و برگ هاي روايي و حماسي 

در بعضي موارد بوده است.
منثور  شاهنامه  فردوسي  اساسي  منبع 
ابومنصوري بوده ولي، چنانكه از بعضي قراين 
برمي  آيد شايد در موارد محدودي به منابع منثور 
يا شفاهي ديگري غير از شاهنامه ابومنصوري نيز 

براي تصحيح يا تكميل مطالب نظر داشته است. به 
هرحال اگر هم از منابعي جز شاهنامه ابومنصوري 
استفاده كرده باشد، در نقل آن مطالب نيز امين 

بوده است. 
نظر  از  فردوسي  امانت  اصل  از  اطمينان 
تحقيقات اساطيري و داستاني و تاريخي )البته 
گذشته ازتحقيقات زباني و ادبي و غيره( و حتي 
تاريخ اجتماعي اهميت فراوان دارد و شاهنامه 
را كه بزرگترين مجموعه اساطيري/ داستاني/ 
بسياري-  موارد  در  است  موجود  تاريخي 
بخصوص درباره مواد مذكور در منابع كهن و 
ردپاي اساطير و قصص ايراني از روزگاران قديم 
تا زمان فردوسي، كه خود نسبت به زمان ما زمان 
دوري محسوب مي شود- از منابع ديگر ممتاز 
مي سازد و به عنوان منبعي اساسي )با توجه به 
جامعيت و كثرت مواد و مطالب( براي تحقيق 
در زمينه هاي اساطيري و تاريخي و فيلولوژي و 
اتيمولوژي از اعتبار علمي و پژوهشي ويژه اي 

برخوردار مي كند.
موجود  صورت  يا  شاهنامه  ضعف  نقطه 
اشتباهات  داريم  دسترسي  آن  به  كه  شاهنامه 
و تحريف، بخصوص در ثبت و ضبط اعالم و 
اصطالحات باستاني و واژه هاي خاص است، كه 
شايد در صورت پيدا شدن نسخه هاي كهنتر و 
معتبرتر، بسياري از آنها حل بشود؛ اگرچه احتمال 
پيدا شدن چنين نسخه يا نسخه هايي كه مثال به 

قرن پنجم نزديك باشد ضعيف و بعيد مي نمايد.
اصالت مطالب شاهنامه:

و  روايات  و  اساطير  مي شود  تصور  غالبا 
و  اوستايي  منابع  در  بازمانده  اندرزنامه هاي 
سنسكريت و زند و پازند و منابع عربي، قرينه 
نبايد  است.  شاهنامه   مطالب  بعضي  اصالت 
روايات  و  افسانه ها  متقابال  كه  كرد  فراموش 
بازسازي  به  شاهنامه  در  مذكور  اندرزهاي  و 
موزائيك شكسته روايات و اخبار تاريخي دوره 
ساساني و تكميل داستان ها و اشارات اساطيري 
مسلما  زيرا  مي  كند؛  كمك  باستاني  منابع  در 
فردوسي در مورد اساس روايات و داستان ها 
متعهد نقل مواد و مطالب منابع خود بوده و مؤلفان 
و گردآورندگان آن منابع نيز مطالب خود را از 
منابع كتبي قديمي يا روايات شفاهي معتبر و سينه 
به سينه اخذ و اقتباس كرده اند. مي توان تصور كرد 
تكرار مضامين بعضي خطابه ها و اندرزهاي دوره 
ساسانيان تكرار از طرف فردوسي نيست، بلكه 
راجع به اصل منابع فردوسي است كه در شاهنامه 

نيز منعكس شده.

دامنه تاثير و نفوذ فردوسي
دو جريان مهم در شعر فارسي:

قراين مختلف نشان مي دهد كه از آغاز نشأت 
شعر فارسي دري تا روزگار فردوسي دو جريان 
در شعر فارسي وجودداشت، نخست جريان شعر 
رسمي مانند رودكي و عنصري و ناصر خسرو دوم 
جريان شعر ملي مانند مسعودي مروزي و دقيقي و 
فردوسي. از اين دو جريان، جريان اول اختصاص به 
زمينه هاي تغزل و مدح و پند و اندرز و داستان هاي 
تعليمي و تمثيلي در قالب قصيده و قطعه و مثنوي 
داشته و مورد توجه و حمايت دربار سالطين و 
محافل نوخاسته اجتماعي بوده است و جريان دوم 
نهضتي برخاسته از وجدان اجتماعي متحول ايران 
بوده كه صورت نهايي و موفق آن همين شاهنامه 
فردوسي است. اگرچه ظاهرا جريان نخست به 
علت حمايت و پشتيباني فوق العاده اي كه از آن به 
عمل مي آمده پوياتر و نيرومندتر بوده و سرنوشت 
شعر فارسي را در آينده رقم زده است، ولي جريان 
بي اعتنايي و عدم توجه محافل  با وجود  دوم 
متنفذ جامعه به علت تاثيري شگرف در وجدان 
مغفول جامعه به نحوي خارق العاده و روزافزون 
مورد اقبال و استقبال قرار گرفته و ظاهراً به طور 
غيرمستقيم بيش از جريان اول در ترسيم آينده زبان 
و شعر فارسي موثر بوده است. عدم توجه دربار 
محمودي به اهميت شاهنامه و عدم اشاره به نام 
فردوسي در منابع معتبر روزگار محمود و مسعود 
و عنايت خاص محمود به شاعران قصيده سرا از 
يك سو و اهتمام استثنايي مرداني چون محمدبن 
تاريخ  گردآوري  مورد  در  طوسي  عبدالرزاق 
سنتي و داستان هاي كهن ايراني و حمايت امثال 
"حيي قتيبه" از فردوسي از سوي ديگر، با رقه ها و 
شواهدي از كشمكش بين عوامل حامي دو جريان 

مذكور را نشان مي دهد.
تاثير و نفوذ شاهنامه در شعراي بزرگ:

براي درك تاثير و نفوذ شاهنامه در ادبيات و 
فرهنگ ايراني بخصوص بايد توجه داشته باشيم كه 
شخصيت هايي تحت تاثير شاهنامه و عناصر آن قرار 
داشته اند كه تاثر آنان مي تواند نماينده تأثر همه جانبه 
و وسيع فرهنگي باشد، از اين جمله بخصوص بايد 

از نظامي و خاقاني وموالنا و حافظ ياد كرد.
داستان هاي شاهنامه و قهرمانان بزرگ آن در 
ذهن شاعر پرآوازه شروان تاثير بسيار داشته و 
خاقاني در ضمن قصايد غرا و پرصالبت خويش 
با بهره گيري از عناصر اساطير و پهلواني شاهنامه 

مضامين بديع و شگفتي آفريده است:
ادامه دارد...
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