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Abstract  

Narrative scrolls are an important part of the folklore fiction that have 

not been properly addressed so far. Sometimes inside the scroll there 

are even some antique points and narrations that are not mentioned in 

Shahnameh and the heroic poems influenced by Shahnameh. In order 

to comprehend the epic and heroic texts more accurately, familiarizing 

with these narrations is an effective method. Therefore, collecting, 

preserving, scientifically proofreading and publishing these scrolls are 

fundamental. To this aim, the authors of this article have proofread the 

content of one of the ancient scrolls. The mentioned scroll which is 

kept in the National Library with the following registry number, 

35098/5, was written in 1208 AH in Tehran. The scroll is important 

from different angles, including some of its narrative points. In this 

paper, some of the features of the aforementioned scroll, especially its 

new fictional points have been examined. 
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Introduction 

Narrative scrolls are an important component of popular fiction in Iran 

that have not been properly studied. Sometimes in the content of the 

scroll, there are ancient points and stories that are not mentioned in 

Shahnameh and the heroic poetry. In terms of having a more accurate 

understanding of the epic and heroic texts, familiarity with these 

points and stories is a very effective way. Therefore, the collection, 

scientific correction and printing of these scrolls are absolutely 

necessary. Due to this necessity, the authors of this article have 

corrected one of the ancient scrolls that is currently being published. 

Results and Discussion 

The significance of this article is that this scroll was written in Tehran 

in 1208 AH / 1793 AD. Considering that most of the published scrolls 

belong to the middle of the Qajar period, this scroll should be 

considered as one of the ancient ones. On the other hand, noting that 

the oldest known scroll was written in 1135 AH / 1722 AD, the 

antiquity of the current scroll becomes more important. Being 

comprehensive is also another importance of this scroll. Its manuscript 

contains 466 pages. The scroll begins with the reign of Kiomers and 

ends with the death of Bahman. It is comprised of almost all the 

stories of Gashtasb, Katayoun and Haft Khan Esfandiar. In addition, 

there are some sections of Garshasbnameh, Jahangirnameh, 

Barzunameh, and almost the entire parts of Samnameh, as well as 

some appendages of Shahnameh. Therefore, it should be considered as 

the most comprehensive scrolls.  

One of the highlights of this scroll is the existence of many poems. 

Poetry is used not only for description but in most cases for narration. 

Sometimes, the poetry is quoted continuously in several pages. A 

considerable part of the stories of Rostam and Sohrab, Borzunameh 

and Jange Haft Lashkar, as well as the whole story of Yazdah Rokh is 
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written in poetry. From this point of view, among the published 

scrolls, the current one can be compared only with the scroll of 

Morshed Zariri. These poems are taken either from Shahnameh or 

from other heroic poetries. In addition, there are other poems in the 

scroll that are mostly educational. In the last part of the scroll, where 

the date of writing and the name of the author are mentioned, there are 

four verses from the famous satire attributed to Ferdowsi, which is in 

satire of Sultan Mahmud. Some stories pointed in this scroll are of 

considerable importance, a few of which are mentioned: 

In the story of Rostam and Esfandiar, Rostam, enumerating his 

heroism, describes an event that is not mentioned in any of the 

published scrolls. According to this report, when Kavous is 

imprisoned in Yemen (Hamawaran), no one knows where he was 

imprisoned. Simorgh takes Rostam and Rakhsh there by the pincers, 

and Rostam, alone, saves Kavous. This narration should be considered 

as one of the main and very ancient ones because it is mentioned in 

the book Al-Bada' va Al-Tarikh, which has been written by Moghadasi 

50 years before Shahnameh (Moghadasi, 2002, vol. 1, pp. 505-506; 

Hamedani, 2013, vol. 1, p. 519). 

In this book, Shahriar, the son of Borzoo, and the book 

Shahriarnameh, which is about his heroism, are briefly mentioned. 

The reference to Shahriarnameh is unique among all the published 

scrolls because none of them has mentioned Shahriar's heroism. 

Finally, based on the narration of Rostam and Esfandiar in this 

scroll, the son of Akwan Div is in the service of Esfandiar and asks 

Esfandiar to leave him the confrontation with Rostam. In our opinion, 

adding this point to the story of Rostam and Esfandiar is rooted in the 

narrators' bias for Rostam and his family. In this way, the narrators 

show the enemies of the Iranians as Esfandiar's accomplices to 

indicate his injustice in the confrontation against Rostam. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 مرداد و شهریور، 99، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
 معرفی یک طومار کهن نویافته

 2* زهرا محمدحسنی صغیری، 1محمد جعفری )قنواتی(

 (21/12/0011پذیرش:   19/19/0999)دریافت: 

 دهیچک

شکل دهند که تاکنون بهیمطومارهای نقالی بخش مهمی از ادبیات داستانی عامه را تشکیل 

ها و ها پرداخته نشده است. در متن طومارها گاه برخی نکتهای به آنشایسته و بایسته

 شاهنامههای پهلوانی  پیرو و نیز منظومه شاهنامههای بسیار کهن وجود دارد که در روایت

انی بسیار مؤثر است. تر متون حماسی و پهلوها در درک دقیقاست. آشنایی با این روایت نیامده

رو، گردآوری، نگهداری، تصحیح علمی و انتشار این طومارها بسیار ضروری است. ازاین

باتوجه به همین ضرورت نگارندگان این مقاله اقدام به تصحیح متن یکی از طومارهای کهن 

 در کتابخانۀ ملی نگهداری 5/95193نوشت آن به شمارة ثبت اند. این طومار که دستکرده

ق در تهران کتابت شده است. طومار مذکور از زوایای مختلف اهمیت 0213شود، در سال می

حاضر برخی از  های داستانی آن اشاره کرد. در مقالۀتوان به برخی نکتهدارد که ازجمله می

 های داستانی تازة آن بررسی شده است.ویژه نکتههای این طومار بهویژگی

 ، خاندان رستم، نقالی.لشکرهفت، شاهنامهومار نقالی، طومار، ط های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

آثار مهم داستانی در ادب عامه هستند. طومار در لغت به معنی  جملهطومارهای نقالی از

 لیذ، 0939، دهخدا) است آمدهشده نامه، کتاب، نامۀ دراز و هر گونه کاغذ نوشته

هایی است انان، طومار شکل مکتوب داستانخو(. اما در اصطالح نقاالن و قصه«طومار»

 های بلند ادب عامه.و دیگر داستان شاهنامههای اند؛ اعم از داستانکردهکه نقل می

گفتند که هرگونه داستانی را در برابر خوان به کسی میپیش نقال و قصه ۀتا چند ده

ها ن داستانکرد. مشهورترین ایشنوندگان، با آدابی خاص و از روی حافظه نقل می

اسکندر، ابومسلم، حسین کرد شبستری، نیز  داستان عبارت بودند از: داستان امیرحمزه،

شکل مکتوب  شد.های پهلوانی نقل میکه به همراه برخی منظومه شاهنامههای داستان

پی آن گفتند و نام آن داستان را نیز درها را نیز طومار مییک از این داستانهر

اسکندرنامۀ نقالی نیز مشهور است، یا طومار  د طومار اسکندر که بهآوردند، ماننمی

 امیرحمزه یا طومار شاهنامه.

د که شسو، نقال فقط به کسی گفته میینا از چند دهه پیش بهه گونه کهمان

د، طومار نیز طی رکهای پهلوانی نقل میترکیب با منظومه را در شاهنامههای داستان

کار ها، به روایت نقاالن، بهدر معنای شکل مکتوب همین داستان سالیان اخیر صرفاً

های اخیر بر متون های ادب عامه طی سالهایی که مصححان داستانرود. ناممی

تا پایان  شاهنامهاز آغاز  اند، مؤید این سخن است. طومارها معموالًشده گذاشتهتصحیح

های پهلوانی هایی از منظومها نقاالن بخشگیرند. البته مؤلفان یبر میداستان بهمن را در

هایی مانند کک کهزاد و ببر بیان را و نیز داستان برزونامه نامه،بهمن نامه،گرشاسبمانند 

هستند، در مواضعی مناسب، بنا به تشخیص خود، اضافه  شاهنامهنیز، که از ملحقات 

 کردند.می
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گونه ماندهند و هرا تشکیل می طومارهای نقالی بخشی مهم از ادبیات داستانی عامه

طومارها برخی نکات، بن »است در  درستی یادآوری کردهشناسان بهکه یکی از شاهنامه

مضامین اصیل و مهم روایات حماسی  شود که یا ازها و عناصر داستانی دیده میمایه

و حماسی  تر متون رسمیها به درک و دریافت دقیقاساطیری است و آشنایی با آن

 ،0990 دنلو،یآ) «اشارات تازه و سزاوار تأمل است کهرساند و یا اینپهلوانی یاری می

 (. 22.ص

گردآوری، نگهداری، تصحیح و انتشار این طومارها موضوعی بسیار  ،روایناز

های ادب عامه و تاریخچۀ هنر های داستانتنها بر پژوهشضروری است که نه

 کردنشناسی و روشن های شاهنامهلکه در پژوهشگزاری مؤثر خواهد بود، بداستان

برخی مجهوالت آن نیز تأثیرات معینی خواهد گذاشت. بر اساس همین ضرورت، 

اند. این طومار اقدام به تصحیح متن یکی از طومارهای کهن کردهه نگارندگان این مقال

، در سال شودملی نگهداری می کتابخانۀدر   95193/5 نوشت آن با شماره ثبتکه دست

است.  ق )سال شکست قطعی زندیه از آغامحمدخان قاجار( در تهران کتابت شده0213

 ۀکتاب تاریخ شاهنام»از آن با عنوان  انجامه ترقیمه/ هم در صفحۀ نخست و هم در

نام مال محمد ابن مال اسماعیل و کاتب نیز شخصی تهرانی به هیاد شد« لشکرهفت

شود: انجامه نقل می ترقیمه/تر خوانندگان عین نایی دقیقتهرانی بوده است. برای آش

. 0213 ۀلشکر در ماه رجب المرجب در سنهفت ۀتمام شد این کتاب تاریخ شاهنام»

یادگاری مال محمد ابن مال  0213 ۀلشکر در سنهفت ۀتمام شد کتاب تاریخ شاهنام

 «. اسماعیل طهرانی

سطر  23فاقد سرنویس آن حات صفحه( است و صف 033برگ ) 299طومار شامل 

نوشت مانند شمار آورد. دستجمله طومارهای مفصل بهرو باید آن را ازایندارند. از
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بیشتر طومارهای کامل از پادشاهی کیومرث شروع و با مرگ بهمن، بلعیدن اژدها اورا، 

استثنای به زمانی، را در این دورة شاهنامههای با اهمیت داستان همۀ یابد. تقریباًپایان می

است. البته مانند سایر  خان اسفندیار روایت کردهداستان گشتاسب و کتایون و هفت

های پهلوانی نیز در آن و  سایر منظومه شاهنامههایی از ملحقات طومارها نیز داستان

 جای دارد.

 هاینکتهتوان به برخی جمله میزا این طومار از زوایای مختلف واجد اهمیت است؛

ابتدا به دو  حاضر ۀاند. در مقالانی آن اشاره کرد که در طومارهای منتشرشده نیامدهداست

های ایران باستان و نکته، نخست درآمیختگی برخی عناصر سامی و اسالمی با داستان

آن توضیح  ةداستانی تاز هاینکتهشود؛ سپس  دوم به نقش شعر در این طومار اشاره می

 اند. و تشریح شده

 

 و اسالمی اصر سامیعن. 2

ز متون تاریخی و ادبی، ، مانند سایر طومارها و نیز برخی ادر این طومار

های ایران باستان وجود هایی میان عناصر و کسان سامی و اسالمی با داستاندرآمیختگی

 شود:ترین این موارد اشاره میدارد که  به مهم

رسد شیث به پیامبری نیز میاست در عین حال پس از  کیومرث که نخستین پادشاه

(. در متون تاریخی نیز 0)ص. است« اساس یک روایت فرزند شیثبر»و به قول راوی 

 (. 251ص./0 ، ج.0925 ان،یقیصد) اندشیث آورده ةکیومرث را فرزند یا نو

ایرانیان در سراسر طومار، مسلمان )یکتاپرست( و از دورة منوچهر پیرو حضرت 

کشد. سام پهلوان دربار اکبر میاهللة در نبرد با دیوان نعر ابراهیم هستند. طهمورث

خواهد مسلمان کند، آن دهد و هرگاه کسی را میاکبر سر میهای اهللمنوچهر نعره
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شخص باید شهادتین را بر زبان آورد یعنی به وحدانیت خداوند و نبوت حضرت 

حالی است ن ابراهیم خلیل اهلل. این درهد ااال اهلل و اش ابراهیم اقرار نماید: اشهد ان ال اله

منوچهر و  ةکه در بیشتر متون گذشته هنگام تخلیط عناصر سامی با اساطیر ایرانی، دور

 ند.آورنوذر را معاصر نبوت حضرت موسی می

شود. این عبارت روی ها از حضرت سلیمان یاد میدر دورة کیخسرو اما در نامه

 است:  نگین انگشتری رستم حک شده

 به حق خداوند کون و مکان 

 سلیمان پیغمبر دادگر
 

 بود خاتم از رستم داستان 

 بدادش به رستم یل نامور
 

 (209)ص. 

نیز از معاصر بودن کیخسرو با سلیمان  در بسیاری از متون ادب عامه و ادب رسمی

 ،نامهقبانیزر؛ 390ص. /0 ، ج.0931 رخواند،ی؛ م05 ، ص.0930 ،ینوری)د اندیاد کرده

 معاصر هستند(. مانیو سل خسرویکه در سراسر داستان ک

ماند و به دعا مشغول از نابودی بهشت شداد درمیکه رغم این سام هنگامیبه

ای فرزند در آخر زمان، پیغمبری به »گوید: آید و میشود، جمشید به خواب وی میمی

اهلل علیه و  رسالت مبعوث خواهد شد که نام مبارک آن بزرگوار محمد مصطفی صل

)ص.  «... در بهشت شداد حکمرانی کند مهدیمحمدآله... است، فرزند او امام دوازدهم 

شود، اثر دورانداختن زال دچار بیماری سختی می در(. سام همچنین پس از آن که 02

یابد و نیز حضرت از وی بیند و از دست وی شفا میحضرت علی )ع( را به خواب می

آید از پشت او پهلوانی پدید می»زیرا  ،از نزد سیمرغ به خانه بیاورد خواهد که زال رامی

 (. 091.)ص «که پشتیبانی قدرتمند برای ایران و ایرانیان خواهد بود
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است  ای از شاهان پیشدادی به کیخسرو میراث رسیدهمهره شاهنامهاساس گزارش بر

ضمن کشتن لهاک و  رخ، گستهمثری دارد. در ادامۀ جنگ یازدهکه نقش درمانی مؤ

دهد و نزد کیخسرو دارد. بیژن او را نجات میمیمهلک برفرشیدورد، خود نیز زخمی

 آورد.می

 دریغ آمد او را سپهبد به مرگ 

 ز هوشنگ و طهمورث و جمشید

 رسیده به میراث نزدیک شاه

 چو مهر دلش گستهم را بخواست

 ابر بازوی گستهم بر ببست
 

 ترگ که سندان کین بد سرش زیر 

 یکی مهره بد خستگان را امید

 به بازوش برداشتی سال و ماه

 گشاد آن گرانمایه از دست راست

 هاش دستبمالید بر خستگی
 

  (030ص. /0 ، ج.0933فردوسی، )                                         

و  است هود یاد شده ةشیث و گاه مهر ةبا عنوان مهر کنونیاز این مهره در طومار 

افزون بر نام، برد. این مهرهکار میهای پهلوانان بهبارها آن را برای بهبود و درمان زخم

کیخسرو افزون بر بستن مهره بر بازوی  شاهنامهاست. در  کارکردش نیز تغییر کرده

، که از کشورهای مختلف در دربار خود داشته، به بالین نیزگستهم، پزشکان حاذقی را 

 و خود نیز برای سالمتی وی دعا می کند:فرستد گستهم می

 وز آنجا بیامد به جای نماز
 

 بسی با جهان آفرین گفت راز 
 

 (030ـ039صص. /0، ج. 0933)فردوسی، 

یابد. در صورتی که در طومار میو هفته گستهم تندرستی خود را بازپس از د

ن بمال در ساعت های ایشامهره را در شیر گوسفند بگذار و بر زخم»گوید: کیخسرو می

 «.ها نیک شودمجموع جراحت

 است: با نام مهرة جمشید یاد شده زرین قبانامهاز این مهره در 
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 همان مهره شاه جمشید جم
 

 که مر خستگان را رهاند زغم 
 

ر) انیز ب هق م ا 0،ن 9 31.ص ،99 5) 

 طلبد: کمک می )ع(رستم در مناجات خود از حضرت علی 

 است پایاندستم تهی و لطف تو بی
 

 یا حضرت مرتضی علی ادرکنی 
 

 (033 .)ص

 اشعار طومار. 7

شعرهای »یکی  توان تقسیم کرد.شده در طومارها را به دو گروه میشعرهای نقل

های پهلوانی است و و سایر منظومه شاهنامهخوذ از مأ که شامل شعرهای« ایشاهنامه

غلب تعلیمی یا غنایی اشعار اخیر ا دوم، شعرهایی که سرودة شاعران دیگر است.

فقط این طومار وجود اشعار فراوان آن است. شعر نه برجستۀ هایتههستند. یکی از نک

طور است. گاه چند صفحه به کار رفتهبرای توصیف بلکه در بیشتر موارد برای روایت به

های رستم و سهراب، بخش ای از داستانمالحظهشود. بخش قابلپیوسته شعر نقل می

لشکر و سراسر داستان یازده رخ به شعر است. از )کهن( برزونامه، جنگ هفت نخست

یاد مرشد توان با طومار زندهشده، آن را فقط میدر میان طومارهای منتشراین زاویه 

، 0993جعفری،  :)برای اهمیت شعر در طومار مرشد زریری نک زریری مقایسه کرد

 شاهنامهای، اشعار مأخوذ از هنامهاصلی شعرها شامل شعرهای شا بخش (95ـ29صص.

به »های پهلوانی هستند. در این طومار جدا از شعرهای مشهوری مانند و سایر منظومه

ز گرد سواران در این پهن دشت/ »یا « کشتی گرفتن نهادند سر/ گرفتند هر دو دوال کمر

 شده، ابیاتی دیگر در مواضع مختلف بارها تکرار «زمین شش شد و آسمان گشت هشت

 توان اشاره کرد:می هااین است که برای نمونه به
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 در آن دشت خودی که افتاده بود

 سر ناتراشیده چون خارپشت

 چکاچاک شمشیر و گرز گران

 سپرها فتاده همه واژگون
 

 ز خون یالن چون خم باده بود 

 فتاده در آن پهن دشت درشت

 شد آن دشت بازار آهنگران

 ی خونچه کشتی که افتد به دریا
 

ه است. توجه نویسنده ب های باال بارها و بارها در مواضع مختلف تکرار شدهبیت

شناسی ها در مواضع مشابه مبین نوعی خاص از زیباییها و تکرار آنگونه بیت ینا

ها در مواضعی دیگر و البته با ها ابیاتی از برخی داستاندورة مولف است. افزون بر این

است. برای نمونه در داستان اژدهاکشی برزو در خوارزم این دو  شدهموتیف مشابه نقل 

 اند:بیت نیز آمده

 کّه بیستو نیست گشته روان

 چه بر کوه سودی تن سنگ رنگ
 

 جهان دارد از وی سرشته روان 

 به فرسنگ رفتی چکاچاک سنگ
 

 ،0990 ،منظومههفت) است نامهاز گرشاسب بیت نخست از منظومۀ پتیاره و دومی

 نشان از آشنایی نویسندگاننقل این اشعار  (.23ص.  ،0933، اسدی طوسی ؛915ص. 

 های دیگر دارد.طومار با منظومه

در دوسوی ترقیمه/ انجامه کاتب اشعاری در حاشیه نوشته است که از لحاظ 

 هاآن رو برای آگاهی پژوهشگراناین؛ ازهای نقاالن اهمیت دارداجتماعی و بیان دیدگاه

نقل می کنیم. این اشعار دو بخش هستند؛ بخش اول چهار بیت از هجونامۀ مشهور و  را

شکنی سلطان شود فردوسی آن را  پس از پیمانیمنسوب به فردوسی است که گفته م

)برای آگاهی از این  آمده است شاهنامههای در برخی از مقدمه محمود سروده و

: تلف و سایر مطالب مرتبط با آن نکهای مخهجونامه، تعداد ابیات آن در مقدمه

 سراسر کتاب(:، 0995 خطیبی،

 به سر تاج زر یمرا برنهاد  پدر یاگر شاه را شاه بود



 و همکار محمد جعفری )قنواتی( ________________________________ معرفی یک طومار کهن نویافته

27 

 

 یاگر مادر شاه بانو بد

 نواستیاست که شه اصلش از ب نیقی

 همانا که شه نانوازاده است
 

 بدی و زر تا به زانو میمرا س

 جهان هم به قولم گواست یخدا

 به من داده است لب نان یبها
 

ترین قسمت صفحه نوشته شده درخواست بخشایش از بخش دوم که در پایین

 خداوند است:

 معترف گشتم خطا کردم خدایا درگذر

 هر کسی از هر کسی بخشایشی خواهند و من
 

 شرمسارم ماجرا کردم خدایا درگذر 

 تکیه بر لطف تو کردم پادشاها در گذر
 

 

 تانیو اشارات داس هاتهنک. 7

اساس این ست. برا متفاوت از کشف آتش آمده در این طومار، روایتی نسبتاً. 0ـ0

جهد و بر سنگی دیگر رود، سنگی از زیر پای اسبش میروایت هوشنگ به شکار می

زند و ها را به هم میشود و سنگزند. او از اسب پیاده میخورد و آتش جرقه میمی

 شاهنامههای گمان منطق روایت در آنچه در نسخه(. بی0. )ص آیدوجود میآتش به

زیرا اهلی کردن اسب و سواری گرفتن از این حیوان  ،تر از روایت اخیر استآمده، قوی

 دو هزار سال پیش از میالد اهلی شده تواند مقدم بر کشف آتش باشد. اسب تقریباًنمی

 ؛25 ، ص.0930 ر،گاید) است سنگی کشف شدهآتش در عصر پارینهدر صورتی که 

 (.030 ، ص.0953 ،یبیاد

شود و پس از مدتی در این طومار، سیامک جانشین پدرش کیومرث می. 2ـ0

، برخی متون شاهنامهشود. در صورتی که در می دیو کشتهکردن به دست سیهپادشاهی

تاریخی و تعدادی از طومارها، سیامک در حیات پدرو پیش از رسیدن به شاهی کشته 

 (. 33-35صص./0 ، ج.0932 ،یطبر ۀنامخیتار؛ 29ص./0 ، ج.0933 ،یفردوس) شودمی
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، متون تاریخی و طومارها، نسب شاهنامههای مورد اختالف در یکی از موضوع. 9ـ0

شهرناز و ارنواز خواهران جمشید هستند که  شاهنامهمادر سلم و تور و ایرج است. در 

ها دون پس از پیروزی بر ضحاک با آنبرد. فریها را به شبستان خود میضحاک آن

 شوند:کند. سلم و تور از شهرناز و ایرج از ارنواز متولد میازدواج می

 ز سالش چو یک پنجه اندر کشید

 از این سه دو پاکیزه از شهرناز
 

 سه فرزندش آمد گرامی پدید 

 یکی کهتر از خوبچهر ارنواز
 

 (29/ ص. 0)همان، ج. 

 هاآن است که یکی از آمدهباره دو روایت در این صصالتواریخ و القمجملدر 

اساس روایت دوم شهرناز مادر سلم و تور، دختر ست، اما برا شاهنامهمنطبق با روایت 

(. در طومارهای مرشد زریری و مرشد 22. ، ص ... خیالتوارمجمل) است ضحاک بوده

دنیا ها بهسلم و تور از آنترتیب سعیدی، شهرناز و ارنواز دختران ضحاک هستند که به

آیند. ایرج نیز از زن دیگر فریدون، که دختر یکی از اشراف ایرانی است، متولد می

(. در این طومار 02/ص. 0ج.  ،0930،یدی؛ سع203/ ص.0، ج.0993 ،یریزر) شودمی

کند. سلم و تور از ها ازدواج میشهرناز و ارنواز، دختران جمشیدند که فریدون با آن

 آیندبه دنیا می« دختری که به ضحاک دست نداده بود»از این دو و ایرج از  یکی

 (. 91)ص.

کردن زور و قدرت وی: در تعدادی از . درخواست رستم از خداوند برای کم0ـ0

ن داستان رستم و سهراب، پس از و نیز برخی طومارهای نقالی ضم شاهنامههای نسخه

رود و ای میخورد به کنار چشمهشکست می که رستم بار اول در کشتی از سهرابآن

خواهد که همان زور نخستش را به وی بازگرداند. آنچه ضمن مناجات از خداوند می

 این قرار است: آمده به شاهنامههای در نسخه
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 شنیدم که رستم ز آغاز کار

 که گرسنگ را او به سر بر شدی

 از آن زور پیوسته رنجور بود

 نبنالید بر کردگار جها

 که لختی ز زورش ستاند همی

 بر آن سان که از پاک یزدان بخواست

 چو باز آنچنان کار پیش آمدش

 به یزدان بنالید کای کردگار

 همان زور خواهم کز آغاز کار

 بدو داد یزدان چنان کش بخواست
 

 چنان یافت نیرو ز پروردگار 

 همی هر دو پایش به او بر شدی

 دل او از آن آرزو دور بود

 ری همی آرزو کرد آنبه زا

 به رفتن به ره بر تواند همی

 ز نیروی آن کوه پیکر بکاست

 دل از بیم سهراب پیش آمدش

 بدین کار این بنده را باش یار

 مرا دادی ای پاک پروردگار

 بیفزود در تن چنان کش بکاست
 

 ،لشکرهفت؛ 22ـ23 ، صص.0932 ،یرکاظمیح؛ م 030ص. /2ج.  ،0933 ،یفردوس) 

 .(32ـ35صص.  ،0990 دنلو،یآ زی؛ ن099 ، ص.0922

در این طومار، زمان درخواست رستم از خداوند برای کاستن نیرویش در ابتدای 

شود پیاده به سوی سمنگان داستان رستم و سهراب است. رستم پس از آن که مجبور می

برود، به سبب زور فراوان و نیز سنگینی اسلحه و زین رخش که بر دوش داشته است 

 کند: چنین  درخواستی را از خداوند می رورود. از اینیش در زمین فرو میپا

 ز نیروی آن پهلوان و سوار

 بنالید بر حضرت کردگار

 که آسان روم راه ای ذوالجالل

 که من بی تعب راه را طی کنیم

 سپرد قوت خویش بر کردگار
 

 شدی هر دو پایش به خاک استوار 

 با خویش دارکه این زور من را تو 

 به حق علی مطلبم را بر آر

 سراغی ز رخش جوان پی کنیم

 پس آنکه روان شد به سوی حصار
 

 (029 .)ص
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در طومار حاضر، پس از گرفتار شدن کاووس و پهلوانان در دست دیوان . 5ـ0

ایرانیان تکلیف پادشاهی به رستم کردند. پهلوان برآشفت و گفت »است:  مازندران آمده

 است:  آمدهو در ادامه « فکر خام کردید ای عزیزان

 چه گفتند با رستم ایرانیان

 تو را سر به سر حکم و فرمان بریم

 سراسر جهان زیر فرمان توست

 هایشانچه بشنید رستم سخن

 یکی بانگ بر زد به آن کس که گفت

 مرا تخت زر باید و بسته شاه

 عمود نریمان مرا باد و بس
 

 

 خت کیانکه زیبد به تو تاج و ت 

 سر مویی از حکم ت و نگذریم

 سران و کهان زیر حکمت نخست

 به قهر و غصب گفت ای سرکشان

 که با دخمۀ تنگ بادی تو جفت

 مباد این گمان و مباد این کاله

 به توفیق خالق باال و پست
 

 

 (055.)ص

 ضمن داستان بهرام چوبینه و از زبان گردیه، خواهر شاهنامهاصل این داستان در 

هستند. هنگامی که  شاهنامهشده در طومار نیز از برخی ابیات نقل است. ام، آمدهبهر

کنند، گردیه ضمن برخی از یاران بهرام او را به گرفتن تخت و تاج شاهی تشویق می

کند و برای های نقش و وظایف شاه با پهلوان با این پیشنهاد مخالفت میشرح تفاوت

های وی آورد که مورد فوق یکی از مثالگذشتگان می هایی ازتأیید سخنان خویش مثال

جایی این شعرها نیز نشان از ه(. جاب319ـ310صص. /2 ، ج.0933 ،یفردوس) است

 دارد. شاهنامههای گزاران سنتی ما بر داستاناشراف داستان

است که سیاوش مدتی  چگونگی رفتن سیاوش به توران: در این  طومار آمده. 3ـ0

سبب آزردگی که داشت عبور از آتش به شکار رفت و به ۀپیروزمندان پس از آزمون

سیاب، مقابلۀ (. به عبارت دیگر سخنی از لشکر کشیدن افرا202. )صشد روانه توران 

دادن او و پیمان صلح بستن و باقی ماجرا نیست. در میان متون سیاوش با او و شکست 
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 تاریخ گزیدهاند، فقط در ژوهش کردهای که نویسندگان این سطور پگذشته، تا اندازه

 (. 33 ، ص.0932 ،یمستوف) است گزارشی مطابق با این روایت آمده

دربارة چگونگی انتخاب پهلوانی که به توران برود و کیخسرو را بیاورد در این . 2ـ0

اندازد، رمل به نام گیو راه کند و رمل میاست که زال پهلوانان را جمع می طومار آمده

 گوید که شب پیش سیاوش را به خواب دیده که گفتهدهد. همان زمان گودرز نیز میمی

(. 222.)ص است فرزندش کیخسرو در توران است و گیو باید برود و او را بیاورد

سخنی از رمل انداختن زال یا آمدن سیاوش به خواب  شاهنامهدانیم در چنانکه می

گوید آوردن کیخسرو کار گیو آید و میبلکه سروش به خواب گودرز می ،گودرز نیست

 (. 009ص. /2، ج.0933 ،یفردوس) است

و در داستان رستم و اسفندیار، رستم ضمن برشمردن  کنونیدر طومار . 3ـ0

 است:  کند که در طومارهای دیگر نیامدههای خود به دو مورد اشاره میپهلوانی

دانست. او را نمی کس جای، هیچشدکه کاوس در یمن اسیر  الف( هنگامی

آنجا برد و یکه و تنها سرانجام سیمرغ مرا به همراه رخش به چنگال گرفت و به 

 (.003)ص.  پس از چند جنگ کاوس را نجات دادم

زیرا با اندکی  ،های اصیل و بسیار کهن دانستاین روایت را باید از روایت 

 است شده، آمدهق تألیف 0در سدة تفاوت در آفرینش و تاریخ مقدسی نیز که 

 اهلل نیز آن را نقل کرده(. رشیدالدین فضل513ـ515صص.  /0 ، ج.0930 ،یمقدس)

 (. 509ص.  /0 ، ج.0992 ،یهمدان) 0است

که دیو، فریبرز را ربوده و در طلسم انداخته بود، او را من خالص ب( هنگامی

 (.003. )ص کردم
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، چه در منابع ادب جو، روایت دیگریورغم جستنگارندگان این سطور به

 عامه و چه در منابع ادب رسمی، از داستان اخیر نیافتند. 

در داستان آذربرزین، تیمور بن برزو به همراه فرزندانش و برادرش شهریار به . 9ـ0

 است:  شهریار آمده آیند. در این بخش دربارةیاری آذربرزین می

آن جمله وقتی که به حد کیفیت دالوری شهریاربن برزو کتابی است عالحده، از 

اتفاق دوازده هزار سوار به دشت ری آمد و اسم خود را هزبر بال رشد رسید به

های او آن بود که روز اول افراسیاب را در میدان بگرفت گذاشت. ازجمله دالوری

و در بند انداخت. چون شب بر سر دست آمد یکدست پلید از برای خالصی 

شهریار چون رسید، شهریار از خواب بیدار شد، بند افراسیاب آمد و بر سر بالین 

دست یکدست را بگرفت و او را بر زمین انداخت. پس او را هم در بند کرد. بعد 

از چند وقت افراسیاب با یکدست از بند بیرون شدند. حربۀ شهریار دهره بود و 

ه شب یکدست آن را بدزدید و ببرد. چون روز شد شهریار برخاسته یکه و تنها ب

دار افراسیاب آمد که یکدست بگریخت. او با تیمور بیاویخت، تیمور زخمبارگاه 

االمر در دست شد و با اوالد رستم یک یک مصاف نمود و کشتی بگرفت و آخر

 (. 059)ص. رستم گرفتار گردید

این هزبربال با هزبربال فرزند رستم یکدست، که  یادآوری این نکته ضروری است که

 سیاب بوده، متفاوت است. در خدمت افرا

رغم چنین شرحی، داستان مذکور را این است که راوی یا کاتب به جالب توجه نکتۀ

 است.  نقل نکرده لشکرهفتدر جنگ 

 شده منتشراست، در میان طومارهای  شهریار آمده دربارةطومار آنچه در این 

است.  های شهریار نیامدهنی، سخنی از پهلواهاآن یک اززیرا در هیچ ،فرد استبهمنحصر

 ،لشکرهفت) است آمده لشکرهفتدر بهترین حالت به نام او اشاره شده؛ مانند آنچه در 
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نشده نیز، تا جایی که در میان طومارهای منتشر(. 539 ،535، 530ص.ص ،0922

اند، فقط در یک طومار، که آغاز و انجام آن افتادگی دارد، آمده نویسندگان پژوهش کرده

است با این تفاوت که به شرح آمده و  کنونیروایت مذکور شبیه روایت طومار  است.

 سراسر مقاله(. جعفری و محمدحسنی،: )نک منظوم است

توجه به روند داستان شاید بتوان آن را ست و باا نیامده شهریارنامهاین روایت در 

آن دانست. های کم بخش نخست یکی از روایتیا دست شهریارنامهبخش نخستین 

کند، شباهت کلی آن با بخش نخست زندگی این حدس و گمان را تأیید می آنچه

 جهانگیر، فرزند رستم و تیمور، فرزند دیگر برزو است. 

اساس برخی یا را به سر و صورت اسفندیار: برترنج بو، زدن رستم. 01ـ0

آورد، بیرون میکشد و جگرش را که رستم دیو سفید را میهای شفاهی، هنگامیروایت

اندازة گیرد. او برای دفع این بو، عطردانی فوالدی بهبرای همیشه دستش بوی بد می

گیرد از آن را در دست می ریزد و همیشهسازد و درون آن عطر و گالب میترنجی می

رود. در این او میکه برای منصرف کردن اسفندیار از جنگ به سراپردة جمله هنگامی

بلکه زبان  ،گرددتنها از تصمیم خود برنمیکند، اسفندیار نهچقدر تالش میاو هرمجلس 

ترنج  شود و همانرو رستم خشمگین میاینگشاید. ازبه دشنام خاندان رستم می

 ،یانجو) میردزند که با همان ضرب، اسفندیار میفوالدی را به پهلوی اسفندیار می

 :آن نک یریاساط یهایژگیو و اترنجیبو با ییآشنا ی؛ برا029ـ022صص. /0 ، ج.0955

 (. 050 ـ000 ص.ص ،0933آیدنلو، ؛ 20ـ0 ، صص.0939 مفاخر، یاکبر

ترنج  این و ضمن داستان رستم و اسفندیار، بی آنکه سخنی از کارکرد شاهنامهدر 

 است: شده آن اشاره بیاید، به

 بیامد بر آن کرسی زر نشست
 

 پر از خشم بویا ترنجی به دست 
 

 (900ص./5 ، ج.0933 ،یفردوس)
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بیند، که پافشاری اسفندیار را بر جنگ و ستیز میکنونی رستم پس از آندر طومار 

 آید:زند و بیرون میترنج بر سر و صورت اسفندیار می شود، با همانخشمگین می

 ترنجی که بد دست آن نامدار
 

 بزد بر سر و چشم اسفندیار 
 

 (002)ص.

ای مستقل دانیم داستان ببر بیان منظومهگونه که میببر بیان: همان زمان داستان. 00ـ0

های مختلف آن، نوجوانی است. در نسخه ی رستم در دورةهاو مربوط به پهلوانی

 دهد:منوچهر روی می ةداستان در دور

 یکی روز ایام فصل بهار
 

 منوچهر بر تختبد شهریار 
 

 (290 .ص ،0990 ،یحماس مۀهفت منظو)

پادشاهی نوذر است که در همان ابتدا بر آن  دورة این داستان در طومار حاضر، زمان

 شود:تأکید می

 که روزی در ایام فصل بهار
 

 بدی نوذر شیردل شهریار 
 

آید، می دنیاپادشاهی منوچهر به اخر دورةکه رستم در اوینا به گمان ما با استناد به

 .روایت طومار از دقت بیشتری برخوردار است

 نامهبیژنبلکه برمبنای منظومۀ  شاهنامهاساس نه بر داستان بیژن و منیژه ظاهراً. 02ـ0

 است.  روایت شده

، شودو اسفندیار عرضه میاساس روایتی که در این طومار از داستان رستم . بر09ـ 0

 داریاسفندیار کرده بود که میدان التماس به»پسر اکوان دیو در خدمت اسفندیار است و 

است.  نشستهوی در مجلس اسفندیار سمت راست اسفندیار می«. او واگذاردرستم را به

شود، در سمت چپ اسفندیار برای او کرسی که وارد خیمۀ اسفندیار میرستم هنگامی

کند نشیند و پس از آن او را بلند میگذارند. اما از شدت خشم مدتی بر سر دیو میمی
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اعضایش مانند گوشتابه نرم گردیده و جان را به تمامی»که  زندو چنان بر زمین می

 (. 003.)ص سپاردمی« مالکان دوزخ

داری نقاالن از زود( به داستان، ریشه در جانب)اپی به نظر ما اضافه کردن این واقعه

دست این طریق دشمنان ایرانیان را هم حقیقت بهدر هاپهلوانان سیستان دارد. آن

 ند. دهاسفندیار نشان می

که رستم تیز گز را در داستان نیز وجود دارد. هنگامی ۀداری در اداماین گونه جانب

ادامه  های فراوان وی اسفندیار همچنان به ستیزهرغم درخواستگذارد و بهکمان می

ای یاران »گوید: گیرد و میها را گواه میکند، آندهد، رستم رو به پشوتن و بهمن میمی

؛ «دنیا و آخرت گواه و شاهد حال باشید که تقصیر از جانب رستم نیستشما هر دو در 

گیرد، تیر گز را به کند اما چون نتیجه نمیاسفندیار التماس میسپس چند بار دیگر به

 کند.جانب اسفندیار رها می

 ۀوجود ندارد. این جانبداری در ادام شاهنامهیک از این تأکیدات در روایت هیچ 

یابد. اسفندیار پیش از مرگ دست بهمن را در دست رستم تمرار میداستان نیز اس

خواهد که بهمن را به تخت پادشاهی بنشاند. بهمن نیز شرط گذارد و از وی میمی

 نیامده شاهنامهشرط بهمن در «. اوالد رستم جفا و بدی نکند به غیر نیکی به»کند که می

بهمن به سیستان را  ۀه پیشاپیش حملای است کگونهحقیقت روایت طومار بهست. درا

جز داستان رستم و اسفندیار سایر هکه در این طومار بکند. به نظر ما اینمحکوم می

های پرهیجانی مانند گشتاسب و کتایون و نیز های خاندان لهراسب، حتی داستانداستان

قال از خاندان ن اند، باز هم ریشه در همین جانبداری نویسنده/خان اسفندیار نیامدههفت

اند که های گشتاسب و اسفندیار تالش کردهها با نقل نکردن داستانرستم دارد. آن

 پهلوان قدرتمندی در کنار رستم وجود نداشته باشد. 
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را  در داستان کک کهزاد، همراه رستم کسی به نام کیانوش است که راوی او. 00ـ0

به عبارت دیگر مادر کیانوش دختر  کند.رستم معرفی می کیانوش بن گودرز خواهرزادة

 زال است که با گودرز ازدواج کرده است.

موی گوید که او مردی سرختهمینه هنگام توصیف رستم برای سهراب می. 05ـ0

چنین توصیفی از موی رستم با سرخ بودن سهراب، فرزند او، که  (.022)ص. است

گونه شرح را بدین سهراب ۀردوسی وجه تسمیتقارن دارد؛ ففردوسی آورده است 

 :هددمی

 چو خندان شد و چهره شاداب کرد
 

 ورا نام تهمینه سهراب کرد 
 

 (025/ص. 2، ج.0939)فردوسی،  

 در جایی دیگر نیز آورده است:

 دو بازو به کردار ران هیون
 

 برش چون بر پیل و چهره چو خون 
 

 (050/ص. 2، ج. 0933)فردوسی،  

 اند.نامیدهمی را سرخاببه همین سبب نیز او  الًاحتما

 

 نوشتپی

 سبب یادآوری این نکته و ارجاع ما بدین منبع.با سپاس از جناب آقای دکتر آیدنلو به. 0

 منابع

 . تهران: پیام.شناسیانسانزمینۀ (. 0953ادیبی، ا. )

 مجلۀ زبان و ادب دانشگاه شهید باهنر(. بازشناسی اسطورة بویاترنج. 0939اکبری مفاخر، آ. )

 .20ـ0، 23، کرمان

 . تهران: سروش. فردوسی و مردم(. 0955انجوی شیرازی، ا. )
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 نگار. . تهران: بهطومار نقالی شاهنامه مقدمه بر(. 0990. )آیدنلو، س

از اسطوره تا  .زرین )تأملی بر یک آیین ایرانی در شاهنامه( ترنج بویا و به(. 0933آیدنلو، س. )

 انشگاهی.. مشهد: انتشارات جهاد دحماسه

 . تهران: موسسۀ دهخدا.نامهلغت(. 0939دهخدا، ع.ا. )

 زیر چاپ. روایتی نویافته از شهریارنامه.جعفری )قنواتی(، م.، و محمدحسنی صغیری، ز. 

 تهران: پردیس دانش. آیا فردوسی محمود را هجو گفت؟.(. 0995خطیبی، ا. )

 تهران: افکار.  ا. کریمی. ترجمۀ. انسان و حیوان(. 0935دیگار، ژ. )

 ترجمۀ م. مهدوی دامانی. تهران: نشرنی. . اخبار الطوال(. 0930دینوری، ا. )

 تصحیح ج. دوستخواه. تهران: ققنوس.  شاهنامۀ نقاالن.(. 0993زریری، ع. )

 (. به کوشش س. آیدنلو. تهران: سخن.0999) قبانامهزرین

 نگار.وش. تهران: خطومار شاهنامۀ فردوسی(. 0930سعیدی، م. )

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران(. 0925صدیقیان، م. )

 مطالعات  فرهنگی.

المعارف بزرگ ۀ. تصحیح ج. خالقی مطلق. تهران: مرکز دایرشاهنامه(. 0933فردوسی، ا. )

 اسالمی.

 تهران: سروش. (. منسوب به بلعمی. تصحیح م. روشن. 0932) نامه طبریگردانیدة تاریخ

 (. تصحیح م. بهار. تهران: دنیای کتاب.0939) التواریخ و القصصمجمل

 . تصحیح ع. نوایی. تهران: امیرکبیر. تاریخ گزیده(. 0932مستوفی، ح. )

 ترجمۀ م. شفیعی کدکنی. تهران: آگه.. آفرینش و تاریخ(. 0930مقدسی، م. )

 . تصحیح ج. کیانفر. تهران: اساطیر. نبیا و الخلفاالصفا فی سیرةاالتاریخ روضۀ(. 0931میرخواند )

 . تهران: آژینه.من و رستم و گرز افراسیاب(. 0932میرکاظمی، ح. )

(. تصحیح م. افشاری و م. مداینی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 0922) لشکرهفت

 فرهنگی.
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 ژوهشی نشر میراث مکتوب. (. تصحیح ر. غفوری. تهران: مرکز پ0990) هفت منظومۀ حماسی

. تصحیح م. روشن. تهران: مرکز پژوهشی نشر میراث التواریخجامع(. 0992همدانی، ر. )

 مکتوب.
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