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Who Killed Rustam? Bahman or Ŝoghād: 

An Analysis on the Sources of the Story of Rostam's 

Death in Comparison with Folk Works (Scrolls and 

Khāvarān-nāma) 
 

Farzad Ghaemi*1 
 

Introduction  

Research Background 

Khaleghi Motlagh considers the narrations of Rostam's death to be of 

four types: being killed by Ŝoghād, being killed by the order of 

Bahman, falling into a well while hunting, and dying from the wounds 

cause by Esfandiar (2010, vol.10, p. 341). Rastegarfasaei also 

considers these narrations to be threefold: murder by Ŝoghād, murder 

by Bahman, and natural death (1990, p. 243). However, none of them 

evaluates the validity, origin, and evolution of the narrations in 

relation to each other, and they do not judge the authenticity of the 

narrations; they have limited themselves to the sources of Shāh-nāma. 

 

Goals, questions, and assumptions 

The story of "Rostam's death" in Shāh-nāma begins immediately after 

one of the most famous stories in the book, "Rostam and Esfandiār", 

but in other sources, it is the final part of the story of Rostam and 

Esfandiār. The difference between the narrator of the story (Azād-

sarv) and the narrators of Abu Mansouri's Shāhnāma and the 
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anonymity of Ŝoghād in the sources has obscured the origin of the 

story.   

This research has tried to answer the following questions based on 

the source criticism approach, and the comparison of documents in the 

official sources and folklore literature: 

According to the sources of "Rostam and Esfandiār", what is the 

origin of the narration of "Rostam's death"? 

Among the different forms of narrations of Rostam's death, which 

narration is the main narration (origin)? 

 

Data 

The source criticism of the story of Rostam and Esfandiār shows that 

it did not exist in Khodāy-nāma. This story has entered the Islamic 

sources in the era of translation movement through the translation of 

the two books of Saki-saran and Peykar (Quoted by Masoudi, 1965, 

Vol.1, pp. 221-222), the independent book of Rostam and Esfandiār, 

by “Jablat- Ibn-e Sālem” (quoted by Ibn al-Nadim, 1996, p. 424), from 

the Pahlavi language into Arabic. 

According to Christensen (2002, p. 207), due to the absence of 

"Rostam and Esfandiār" in the Pahlavi Khodāy-nāma, Ibn-e Muqaffa 

in Seiar al-Moluk had taken the story from the book of Rostam and 

Esfandiār. 

The story of "Rostam's death " in Shāh-nāma and Ghorar-assiar 

Tha'ālabi is different from all other sources. In these sources, there 

are four narrations of Rostam being killed by Bahman:  

A. The death of both opponents (a motif) at the end of the war 

(between Rostam and Esfandiār), the natural death of Rostam in the 

document Nahāiat Al-Erab. 

B. The death noted in three documents of Nahāiat Al-Erab, Akhbar 

Al-Teval  and 

Al-Moejam fi Asar-e Moluk Al-Ajam. 
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C. killing Rostam by “Ŝoghād/ Ŝaghād” in two documents o Shāh-

nāma and Ghorar-assiar (also noted in the book of Shāh-nāma of 

Abu-Mansouri).  

D. killing Rostam by “Bahman” noted in most of and the oldest 

historical sources such as Tabari, Balami, Ibn-e Athir, Ibn-e Balkhi 

and Gardizi, and most importantly according to Masoudi in Siksran 

and Peykar and possibly in Shāh-nāma of Masoudi-Amrozi 

(according to Tha'alabi)., Balami, Ibn Athir, Ibn-e Balkhi (Fārs-

nāma) and Gardizi, and according to Masoudi's report in Saki-saran 

and Peykar and probably in Masoudy-e Marvazi's Shāh-nāma. 

 

Results and discussion 

From the above four narrations, the narration of killing Rostam by 

Bahman seems to be more authentic for the following reasons: 

A. Numerous narrations in official sources, especially the oldest 

sources. 

B. The existence of the remnants of Bahman's narration even in 

Shāh-nāma which is due to the story of throwing an avalanche stone 

to kill Rostam in the story of Rostam and Esfandiār, which is a 

modified version of the story of Bahman throwing Rostam into a well. 

C. The story of Rostam's murder by Bahman in folklore literature. 

Due to the continuity of ancient narrations in folklore literature, in 

oral documents, the narration of Rostam's murder in Kabul was done 

by Bahman or by his order, and by Ŝoghād and the king of Kabul. In 

some case, it happened by the instigation or order of his mother or 

minister (Jāmāsp). Ŝoghād was provoked to do this, especially with 

the promise of delegating the position of commander-in-chief of Iran 

after Rostam's death. However, there is still a missing document about 

Bahman's role in Rostam's murder that, in addition to proving his role, 

clarifies the origin of the narration of Rostam's death in Shāh-nāma. 

This document, Khāvarān-nāma was composed by Ibn Hussam 
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Khosafi in 830 AH, which is the most significant Persian religious 

epic. According to this narration, Bahman, for the sake of avenging 

his father from Rostam and because he does not oppose his power, 

deceitfully digs a well in a hunting ground for him and at the same 

time sends a messenger to him with a message of peace, to invite 

Rostam to his hunting ground for celebration. Rostam agrees and then 

falls in one of Bahman's camouflaged wells because of his cunning 

plan (See Khusfi, 1400, verse No. 9477-9499).  
 

Conclusion 

The stability of this narration, even up to five centuries after the 

composition of Shahnameh, shows its authenticity. Khosfi's narration 

has revealed the main form of this episode, which was close to the 

original narration, and has proved that Rostam's killer was nobody 

other than Bahman in the oldest sources. 
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 رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد

 تحلیل منابع داستان فرجام رستم  برپایة تطبیق اسناد رسمی و عامیانه

 1فرزاد قائمی

 (10/10/4111پذیرش:  10/10/4111)دریافت: 

 چکیده

ثعالبی متفاوت با همۀ منابع دیگر است. در منابع،  غررالسیرو  شاهنامهدر « فرجام رستم»داستان 
چهار شکل کشتن به دست بهمن، مرگ طبیعی، مرگ هر دو حریف در پایان جنگ با اسفندیار، 

نبوده، از  نامهخدایدهد این داستان در شود. نقد منابع نشان میو کشتن به دست شغاد دیده می
، در عصر نهضت ترجمه پیکارو  سیکسرانو دو کتاب  رستم و اسفندیارطریق کتاب مستقل 

و  ابومنصوریشاهنامۀ وارد منابع اسالمی شده است. تفاوت راوی داستان )آزادسرو( با راویان 
م است. این جستار با توجه به تداودر منابع، خاستگاه داستان را مبهم کرده « شغاد»گمنامی 

محتویات کهن در منابع عامیانه، در کنار نقد منابع رسمی، نقش بهمن در قتل رستم در 
در سدة نهم  نامهخاوراندر  یخوسف تیرواهای گفتاری و درنهایت، طومارهای نقالی و حماسه

است که کشندة  های بهمن بوده، تحلیل و ثابت کردهکه محتوی افکندن رستم در چاه ی راهجر
دست ترین منابع کسی جز بهمن نبوده، برای کاستن از تحقیر کشته شدن وی بهنرستم در که

  است.شاه کیانی، گناهش در سیمای یک برادر ناتنی فرافکنی شده 

، حماسۀ عامیانه )شفاهی(، شاهنامهفرجام رستم، شغاد )شغای(، بهمن، منابع  های کلیدی:واژه

 .نامهخاوران

                                                                                                                   
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.  4
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 . مقدمه1

های ، بالفاصله پس از یکی از مشهورترین داستانشاهنامهدر « فرجام رستم»داستان 

تواند ادامۀ این داستان یا در اصل می است و ، آغاز شده«رستم و اسفندیار»کتاب، 

قلمداد شود. )مشابه دیگر منابع حاوی این داستان( بخشی از داستان رستم و اسفندیار 

و  ابومنصوریهای مذکور در مقدمۀ نامتوجه به تفاوت راوی این داستان )آزادسرو( با با

با دیگر منابع و عدم وجود پیشینۀ  غررالسیرو  شاهنامهتفاوت ماجرای مرگ رستم در 

ای، خاستگاه داستان رستم و شغاد یکی از در منابع پیشاشاهنامه« شغاد»نام شخصیتی به

است.  ن طرح نشدهای برای آکنندهکه تا امروز پاسخ قانع پژوهی بودهمعماهای شاهنامه

پایۀ مستندات موجود حل کند و در این راه، از منابع ئله را براین تحقیق، کوشیده مس

ها، بعضاً مواریث کهنی را که عامیانه سود جوید. فرهنگ شفاهی از طریق حفظ در سینه

گشایی دارد، در گرهمی ، زنده نگاهاست مکتوب نشده یا شواهد مکتوب آن معدوم شده

ای از این کاربرد این جستار، نمونه .تواند مفید واقع شودهای اسناد رسمی میبستاز بن

 خواهد بود.

   پیشینة تحقیق. 0

، نسبتی اندپرداخته« رستم و شغاد»جدا از مقاالتی که از زوایای مختلف ادبی به داستان 

رستم را در ترین اظهارنظر دربارة منابع داستان فرجام دقیق .با تحقیق حاضر ندارند

روایات مرگ رستم را چهار نوع  مطلقخالقیتوان بازجُست. مطلق میتأمالت خالقی

دستور بهمن، افتادن در چاه در حین شکار و دست شغاد، قتل بهشدن بهداند: کشتهمی

به لیکن او اعتبار روایات را نسبت .(014./ص41ج ،4009های اسفندیار )مردن از زخم

فسایی نیز در  کند. رستگارمورد اصالت هیچ یک قضاوتی نمیو در سنجدیکدیگر نمی

 که کسانی و فردوسی قتل توسط شغاد در بیان :داندمیگونه را سه روایاتای، این مقاله
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خره کسانی باأل و بلعمی؛ و طبری گرفتند؛ قتل توسط بهمن، در نظر بهره ابومنصوری از

(. او معتقد است برای ملتِ 310.ص ،4099د )انکرده توی را روایمرگ طبیعی  که

 قبول نبود، پسشان از شغاد، قابلپهلوانِخوردنِ جهان معتقد به عظمت قهرمان، فریب

سپس قتل وی را به شاهی سرشناس چون ند، جلوه داد طبیعیمرگش را  ابتدا ایرانیان

طبیعی و  ؛ نظری که با تقدم داستان شغاد بر مرگ(391.همان، ص) دادند نسبتبهمن 

 تأمل، ضمن تفکیک سن نیز در تحلیلی درخورکریستن .نگاری منابع مغایر استزمان

اشارة مسعودی، از کتاب آزادسرو، منشأ تقابل دینی در نبرد رستم و دو منبع مورد

های و خاستگاه داستان اُسپندیاترُتستَخممقفع از کتاب اسفندیار را ترجمۀ مستقل ابن

دیگر مناظر پژوهشگران به فرجام  (.312.ص ،4004) داندای میهنامرستم را غیرخدای

 داستان راگشاید. مثالً گرهی از خاستگاه روایت نمی دارد وـ ادبی  رستم، جنبۀ تفسیری

 ،ندوشن)اسالمی است هایرج آغاز شد کشتاربا که  برادرکشی الگوی نمونۀ دیگری از

« شهادت»از مظاهر الگوی  ، یا(419ص. ،4001 مسکوب،؛ 000ـ009.صص: 4010

 (.492.ص، 4000)مزداپور،  انددانسته

بندی شکلی روایات، اصالت روایتِ مادر و روند تبدیل در این بخش، ضمن طبقه

االت ؤآن به سه روایت دیگر را به یاری مطابقت با منابع عامیانۀ موجود، با تکیه بر س

 کرد: تحقیق ذیل، معین خواهیم

 شاهنامهای نامهای و غیرخداینامهمنابع خدای رجام رستم با ارتباط داستان ف. 4

 است؟ چگونه

خالف موارد برچرا فردوسی در این داستان برای اثبات منبع داستان )آزادسرو(، . 3

 است؟ مشابه دیگر، به اقامۀ دلیل روی آورده
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یت، متنی موجود، کدام روا ةدر بین اشکال مختلف روایات مرگ رستم، در پیکر. 0

 است؟اصلی )مادر( 

خر منابع أتوجه به مغایرت منابع داستان قتل رستم با روایت فردوسی و ت. با1

 یاری این روایات قابلعامیانه، خاستگاه مبهم داستان فرجام رستم، چگونه به

 است؟گشاییگره

بنابراین، ابتدا پیکرة متنی داستان فرجام رستم را در نسبت با رستم و اسفندیار 

 کنیم.ررسی میب

 

ة روایی داستان رستم و ای از شبکفقره منزلةمتنی داستان فرجام رستم )به ۀپیکر .3

 اسفندیار(

 تبیین است:در تحلیل پیکرة متنی داستان، الگوی دوبخشی ذیل قابل

 رنگ داستان در ادبیات پهلویغیبت یا حضور کم. 1ـ3

هشتم و نهم  هایکتاب فقودش درهای مبرخی نسکهای و تفاسیر و تلخیص اوستا در

نیست. درکل ادبیات پهلوی، در پنج متن  و تقابلش با اسفندیار از رستم ، نامیدینکرد

از در این متن  4است. بندهشنها آنترین که شاخص نشانی ناچیز از رستم باقی مانده

 ( و دوم در410، ص.4099در شکست هاماورانیان و افراسیاب )دادگی،  نخست رستم

در این همچنین، . است یاد شده (404همان، صدستان ) عنوان فرزندبهسام، ذکر تخمۀ 

پسرش )بهمن، آذرتریش و مهرتریش( که دو تن از  سه متن هر بار نام اسفندیار و

ای به کُشندة ایشان (، اشاره409، 404، 411.همان، صصآمده )اند، ایشان کشتۀ زابلیان

کُشی در عصر پادشاهی ها، یادکردی از ایرانیهای هزارهوقتی در بال حتی .است نشده

ذکری از رستم بهمن دارد که مرجعی جز کین اسفندیار برای توجیهش نیست؛ باز 

 :نیست
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در همین هزاره چون شاهی به بهمن اسفندیاران رسید، ]ایرانشهر[ ویران شد. »ـ 

)همان،  «که شاهی کندایرانیان به دست خود نابود شدند و از تخمۀ شاهی کس نماند 

 (. 411.ص

ترین بزرگیکی از  منزلۀ، برخی دیگر از منابع پهلوی از بهمن، بهوجوداینـ با

اند کرده کیهانی مانند درخت سیمین هایبه شاخ ش رادوران، یاد کردهمزدایی  پادشاهان

ور (. این دوگانگی در کنار حض1.ص ،4021،یسنزندبهمن ؛0./ص9.ج ،4944 ،دینکرد)

در منابع رسمی « رستم و اسفندیار» دهددیار در متون پهلوی، نشان میرنگ اسفنکم

  است. ساسانی نمود چندانی نداشته

 فارسی ـرشد داستان رستم و اسفندیار در تواریخ مترجَم عربی . 0ـ3

وجود اثبات غیبت رستم و اسفندیار، در متون رسمی ساسانی، در ترجمۀ بخشی از با

در عصر اسالمی، این داستان نقش پررنگی  سیرالملوک،(، با عنوان نامهخدایاین متون )

 تقسیم است:کند. این بخش از منابع داستان به دو رده قابلمی پیدا

 ای: غیبت و رسوخنامهتواریخ خدای. 1ـ0ـ3

بارة نام رستم، در متون متنوع پهلوی سدة سوم، گواهی بر غیبت عدم ذکر حتی یک

اصفهانی که  ةحمزبودند.  شدهقلم موبدان نگاشته است که بههایی نامهدایدر خ داستان

 ةحمزبود ) ها استفاده کردهمتنوع را معرفی و از آننامۀ خدایدر تاریخش هشت 

 را نیاورده« رستم و اسفندیار»، تاریخ ملوک عجمدر  ،(41ـ9ص.ص ،تابی ،اصفهانی

رد، دربارة کشتن یکی از ملوک یمن، شمر یَرعَش، ای نیز که به رستم داتنها اشاره ،است

(. نویسندگانی 400.ص ،4019 همو، ؛01.، صهمانهای حمیری است )منقول از نوشته

 ها نقل کرده بودند، نیزنامهخدایۀ سرگذشت ملوک عجم را مستقیماً از خالصکه 

 .(023ـ093ص. ص ،3110 ،قتیبهابناند )ای به رستم و اسفندیار نکردهاشاره
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بسیاری از تواریخی  موبدان،ای هنامهخدایدر « رستم و اسفندیار»باوجود غیبت 

مانند  نیمورخا ها، لیکن با نگاهی به منابع دیگر، به خامۀنامهاساس ترجمۀ خدایکه بر

 بود، این داستان را نقل کرده اثیر نگاشته شدهابن دینوری ومقدسی،  ،بلعمی طبری،

 ها برای اخذ داستان کدام متون بودند؟است که منابع آن این پرسشبودند. حال 

 

 «رستم و اسفندیار»ای: منبع اصلی داستان نامهمنابع غیرخدای. 0ـ0ـ3

 پیکارو  سکیسران (الف

های رستم بوده، در از دو کتاب مهم نام برده که گویا منبع اصلی داستان مسعودی

 الذهبمروج در بودند. او شده افزودههای ساسانی نامهجریان نهضت ترجمه، به خدای

اخبار و عجایب » دربردارندة ،«سخن بسیار»به  که (سکیکین)کتاب سکیسران  از

حکایت رستم، پسر » ویژهبه ها،ملوک و پهلوانانِ آن های ایشان دربارةداستانو « ایرانیان

 عربی آن را به عمقفافزاید که ابنمی است و کرده های وی بوده، یادو داستان« دستان

ایرانیان این کتاب را که شامل »همچنین مسعودی تصریح دارد که  بود. کرده ترجمه

، بزرگ شمارند و خدا را سپاس که 3اخبار گذشتگان و سرگذشت ملوک ایشان است

 /4ج. ،4011) «ایمهای سابق خویش آوردهدر کتابها را بسیاری از اخبارِ آن

کند: از کتاب دیگری نیز یاد می واالِشرافالتنبیهر و در . او در همین اث(333ـ334صص.

تعبیر مسعودی های ملوک ایران با ملوک ترک که به)برگرفته از نام جنگپیکار کتاب 

 های رستمجنگ»و « اعمال اسفندیار»که  0بنکش یا گفتند(می« جهاد»یعنی « پیکار»بدان 

تان و دیگر اتفاقات و تان و زابلسـ با اسفندیار، در خراسان و سیسـ پسر دستان ــ

 مقفع به عربی درآمده بود )همان،همت ابندر آن آمده، به« شانحوادث ایام

 سکیسرانتوجه به تأکید مسعودی در یادکرد از . با(00.ص ،4019 همو، ؛494.ص/4.ج
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 در»مطلق را با احتیاط پذیرفت که: توان نظر خالقیبر اسفندیار، می پیکاربر رستم و در 

 .(09.ص ،4009« )، اسفندیارپیکارنقش مثبت را رستم داشت و در  ، محتمالًسرانکیس

 

 رستم و اسفندیارکتاب  (ب

اسماء الکتب التی ألفها الفرس؛ »، ذیل عنوان الفهرست فن اول از مقالۀ هشتمِ ندیم درابن

ت و سیر )نام تألیفات فارسیان، دربارة« السیر واالسمار الصحیحۀ التی ملوکهمفی

 رُتستَخم اُسپندیاتاز کتابی به نام های حقیقی از پادشاهانشان(، برای اولین اثر افسانه

 ،ق4142 ،ندیم)ابن بود دهشبه عربی ترجمه « بن سالم ۀجبل» دستبهکه  بردنام می

ندیم در همین بخش از ترجمۀ دیگر او از پهلوی، . ابن(014.ص ،4019 همو، ؛131.ص

است؛ دو اثری که هر دو با دو داستان متناظر خود  ن[ نیز یاد کرده]چوبی بهرام شوبین

ترکیب  ندیمابندر این عنوان  رسند )همان(.نظر میمتجانس به شاهنامهدر 

 چیزی برای آن ها[  مناسب]افسانه« االسمار»]سرگذشت حقیقی[ و « السیرالصحیحۀ»

یرا واقعیت تاریخی حماسه در ذهن کنیم، زاراده می« حماسۀ اولیه»است که امروز از 

)ملوکهُم( « هُم» دهد والبته با افزودة ضمیرمان نشان میوأمردمان و جنبۀ روایی آن را ت

ها منحصر کرده، این دامنه را به سوی نوع که این تاریخ رواییِ ایرانیان را به شاهانِ آن

پس از این کتاب است. آثار دیگری که در این بخش،  نیز نزدیک کرده« ملی»گونۀ 

چوبین، بهرام و دارا، بهرامکنند: کتبی دربارة اند نیز این فرض را تقویت میفهرست شده

  )همان(. و...نامۀ[ انوشیروان نامه، کارنامجِ ]= رزمنرسی، خدای

ـ کتبی با زمینۀ مذهبی که به کردارهای ملوک و پهلوانان، ـ در قیاس متون پهلوی

در این کتب، روایات با بسط بیشتری نقل  ــ اجمالی داشتندگرانه و رویکرد گزارش

سرا از تر بود. منابع شاعران مثنویشد و به جای جنبۀ دینی، جنبۀ داستانی قویمی
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خالف متون تمالً این نوع منابع بودند که برفردوسی تا اسدی، نظامی و گرگانی، مح

ها در منابع آن بازآفرینییکن اند، لبین رفته، ازپهلوی که توسط زرتشتیان حفظ شدند

رستم »با توجه به فقدان  (312.ص ،4004) سنکریستنباور به تعقیب است.روایی قابل

نویسندة ای که برپایۀ خالصه کسیرالملودر  مقفعابنپهلوی،  نامۀخدای در« و اسفندیار

مین داستان را از روی ه (00ـ03ص.ص ،4020)است  آوردهوی نقل از  ،رباالةنهای

  .بود خود افزوده سیرالملوککتاب ترجمه کرده، به 
 

 «اسفندیار سوگ»داستان « نمایش آیینی»منابع مرتبط با ( ج

، همچون «رستم و اسفندیار»جمله ازبرخی از روایات حماسی تراژیک شاخص، 

« کاربرد آیینی»های سیاوش، ایرج و زریر، در ایران ساسانی، پیش از کتابت، داستان

ترین اشارات در تأیید تداوم آیینی داستان، اشارة مستقیم و صریح اند. یکی از مهمداشته

« عموم»)به سالی( و در انظار « ساالنه»است به صورت  فردوسی از زبان رستم به آیینی

 است: شده)به مویه( برگزار می« سوگ آیینی»شکل ، به«ایران»)هر برزنی(، در 

ــس،  ــالیاز آن پ ــه س ــه ب ــر بر، ب ــیه  زن

 

ــران  ــه ایـ ــیونی  بـ ــد و شـ ــی بُـ  خروشـ

 

ــتانِ زال    ــدِ دســ ــز و بنــ ــر گــ  ز تیــ

 

ــد    ــه کردنـ ــی مویـ ــال همـ ــیارا سـ    بسـ

 

 (4912ـ4919، ب.103/ص.0، ج.4009)فردوسی، 

هـای اسـفندیار نیـز در همـین بخـش      ترین منابع مکتوب داستانهویتِ یکی از مهم

 شـدن کشته  پس ازایرانی، ترین حماسۀ مکتوب کهن ،یادگار زریران درک است: درقابل

سـرایش ایـن مـتن     شود.واگذار میاسفندیار  بهنقش اصلی  و گرامی، زریر گونۀشهادت

ای بوده کـه در اجـرایِ موسـیقاییِ نـوعی نمـایش      گونههجایی بهبا ساختار شعری شش

نیز پس  شاهنامهدر (. 44-2، صص.4021کرد )مقدمۀ نوّابی،  مذهبی بتوان از آن استفاده

بـا پـذیرش   شـود.  با ارجاسـ  آغـاز مـی    جنگهای اسفندیار در «پیکار»این داستان، از 
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در  ، حتی تافرضیۀ وجود اشکال آیینی برای داستان اسفندیار، توسعۀ نقل شفاهی داستان

 گسـترش فراملـی ایـن سـنت،     ترین اسـناد از قدیم. است پذیربدوی تحلیلمیان اعراب 

 محمـد »که بـا ایـن اسـتدالل کـه:      زرگانی مکّی استعلقمه، باحارث بنبن نضر داستان

 ،«... کند و من از رستم و اسـفندیار و اکاسـره  از عاد و ثمود برای شما تعریف می ]ص[

روایـت   دیـن نـو  برای مقابله بـا  ته بود، آموخرا که در حیره  انهای ایرانیاخبار و افسانه

سـلیمان،  بـن ا؛ 293ــ 391./صـص الجـزء االول  ،ق.4140هشـام،  ابـن ر.ک: کرد )می

بـه   ،قلـم  ةسـور ، هشت آیـه از  پیامبر عمّابن ،عباسابن ۀبه گفت .(933./ص0.ج ،ق4130

هرگاه آیات ما بر او خوانـده  )« أَساطِیرُ الْأَوََّلِینَإِذا تُتْلی عَلَیهِ آیاتُنا قال »پانزدهم  ۀویژه آی

أَسـاطِیرُ  »لفـظ   محتـوی  آیـات  ۀو همـ  (های پیشینیان استها افسانهگوید: اینمی ،شود

ــأَوَّلِینَ ــار« الْ ــده وی ةدرب ــازل ش ــت  ن ــان، ج.اس ــری،؛ 102/ص.0)هم  ،ق4000 الحمی

 در historía بمعـرّ در عربـی کـه   معنای لفظ دخیل اسطوره توجه بهبا  (.011./ص3.ج
ἱ] نان باستانیو στορία] از فعلhistoreîn  [ἱ στορεῖ ν]،  و  جـو وپـرس »به معنی

واقعیت با تحقیق، تاریخ، ثبت  همراه یادگیری یا دانستن»معنای است و « حقیقتکنکاشِ

، این معنا با (21، ص.3110؛ پرس، 3100م، ص.4024آلیبون، کند )میرا افاده« روایت و

و هـم  « تحقیق و تاریخ»که هم  (افسانۀ حقیقی پادشاهان)ندیم درمورد حماسه تعبیر ابن

 را در بردارد، تجانس دارد. « روایت و افسانه»

ــه، آلدر ادامــۀ همــین سیاســت بازمانــده از عصــر ساســانی  خــوانی از حماســه امیّ

 ردمتا م جستندسود می ،کاووس و زال سرخاب و چون رستم و اسفندیار و یهایداستان

همـین   (.92.ص ،4004 ،رازیینزوی)ق( دور کننـد  الصالةعلیهم) همائ خوانیمناقب را

است کـه  نامه علیسرایندة  رویکرد تا پس از فردوسی تداوم دارد؛ یک سند مهم، گواهی

را « شهنامه خواندن»مذهب )چون میمندی( در دربار غزنوی، در عصر غلبۀ رجال کرّامی

ــردن   ــرای ضــایع ک ــان ب ــردا»مکــرِ کرّامی ــنگفــتِ م ــی« ن دی ــع، شــمارد م ، 4009)ربی

 (.409ـ400.صص

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
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نکته،  اند که اینبدین ترتیب، منبع بخشی از مکتوبات حماسی، روایات آیینی بوده

کند. در اجرای آیینی داستان رستم و دوگانگی روایات را دربارة رستم توجیه می

تیب، بَددین و تراسفندیار برای بدنۀ جامعۀ زرتشتی ساسانی، رستم و زال و سیمرغ، به

میانه چون توانستند به متون فارسیشدند. این روایات میجادو و اهریمنی قلمداد می

راه جسته باشد. در مقابلِ این متون، روایات اصیل پارتی چهرة قهرمانانۀ رستم را  پیکار

و کتاب آزادسرو به  سکیسراندر قرائت متفاوتی از داستان تبلیغ کرده، از منابعی چون 

فردوسی و ثعالبی راه جستند. شاید به همین دلیل، غالب  نامۀ ابومنصوری،شاه

 آمده،« سیاوخش»و آغاز « جنگ هاماوران»جز آنچه در ، شاهنامههای رستم در داستان

که  ابومنصوریبه  اخذ واز جای دیگر  ؛ یعنیاند«پیوستمیان»مطلق، به تعبیر خالقی

اند و به همین جهت در ملحق شدهبوده،  هانامهیکی از خدای ۀبافت اصلی آن ترجم

 (.490.ص ،4091ندارند )« ارگانیک»های پیش و پس، اتصال خط روایی، با داستان

های رستم بیشتر محتوای پارتی که اصل داستانبا توجه به اینترتیب بدین

 )پهلوانی( داشتند، تنها داستانش که در فرهنگ شفاهی عصر ساسانی، با قرائتی زرتشتی،

(، رستم و اسفندیارها انجامیده بود )کتاب نامه، به خلق اثری مستقل از خدایرشد کرده

 ها ملحق شد.نامهدر نهضت ترجمۀ عصر اسالمی، به ترجمۀ خدای

، چه نسبتی «مرگ رستم»، روایت «رستم و اسفندیار»ای از منابع با چنین زمینهحال 

 با پیکرة متنیِ منابع داستان دارد؟ 
 

 عمای فرجام رستم. م2

فرد یک رستم، شخصیت مطلوب فردوسی و مرگ او، نقطۀ پایان مبهم و منحصر به

معموالً در انتهای داستان  که فقط به حذف فیزیکی او کهقهرمان حماسی است، چرااَبَر

شود، بلکه ارتکابش به گناهی نابخشوده و پادافره هر قهرمانی وجود دارد، منجر نمی
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های بدفرجام جهان حماسه چون جمشید قرار را در شمار شخصیت سخت این گناه، او

ای برای مخاطبی که او را تا دهد. چنین پایانی برای قهرمانی با این عظمت تا اندازهمی

فرسا بوده که انگیزة استحاله و دارد، تلخ و طاقتبزرگ می ۀحماس« انسان کامل»حد 

روایات با چنین ظرفیتی از تغییرپذیری،  است. بخشیدهوی میدگرگونی را بالقوّه به

 دهد:را نشان می« مرگ قهرمان»موجود دربارة فرجام رستم، چهار شکل از 

 «(رستم و اسفندیار»رستم در پایان مرگ ) آوردمایة مرگ هر دو همبن. 1ـ2

دو روایت از مرگ رستم دارد. ( مقفع بودهابن سیرالملوکاثری که منبعش ) االربنهایة

 ، کتابنامهخدایبر ترجمۀ مقفع در خلق این بخش، عالوهجه به اینکه ابنباتو

تواند ناشی از این دو منبع رو داشته است، این دوگانگی میرا پیش اُسپندیاترُتستَخم

باشد. این اثر در روایت دوم از فرجام رستم، با ارجاعی مبهم )فعل مجهول( به منبع، 

هایی که که رستم بر اثر زخماند گفته»، رستم و اسفندیارکند که در پایان رزم اظهار می

 (. 00، ص.4020« )در نبرد با اسفندیار برداشته بود، بمرد

مایۀ است، متضمن بن سند بودنش ارزش آن را کاستهاین روایت که تک

 1.است آورد در نبرد است، در داستان فرزندان رستم تکرار شدهمرگ دو هم

 تمرسمرگ طبیعی . 0ـ2

پس از مرگ اسفندیار، » در مرگ رستم روایتی دیگر نیز دارد که مطابق آن االربنهایة

روزی رستم به شکار رفت. در شکارگاه گوری بر او پدید آمد و رستم از پی او اس  

 .(00.ص ،4020)« تاخت و خود و اسپش در چاهی فروافتادند

گویند که چون رستم به » :استنیز کیفیت فرجام وی چنین آمده اخبارالطوال در 

 خبر این شنیدن با بهمن و بمرداقامتگاه خود در سیستان بازگشت، چیزی نگذشت که 

 «کشت و آورد دست به بود او کسان از و رستم دودمان از هرکه و رفت سیستان به

 (.39ـ30صص. ،4019)
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 به بهمن نشستن از پیش اینکه، ذکر ضمن نیز العجم ملوک آثار فى المعجم در 

 بدون بود، «فروشکسته زندگانى چمن از را رستم حیات موت، تندباد سطوت» تخت

 برادر» آن: متعاقب که است پرداخته زواره و بهمن میان سخت جنگ به مرگ، دلیل ذکر

 ،4000 ،قزوینی) «آمد تصرف در زابلستان لکمُ را بهمن و شد کشته ستم به نیز رستم

 (.304ـ301 صص.

م، در عین محدودیت اسناد، در همین چند سند معدود نیز روایت مرگ طبیعی رست

باشد، محتمالً رسد، اصالتی داشته نظر نمیبین هیچ دو سندی مشابه نیست. بنابراین به

است؛ شاید به این علت که شدة روایت مرگ رستم به دست بهمن بوده شکل اصالح

رویارویی با قاتل پدر و به گری و عدم برای بهمن، در مقام شاه ایران، توسل به حیله

ای نبوده که مایۀ تفاخر باشد؛ پس ترجیح بخش خود، پیروزیافگندن حریف تاجچاه 

 دادند آن را با فرض مرگ طبیعی رستم، جایگزین و تعدیل کنند.
 

 کشتن رستم در چاه نیرنگ شغاد .3ـ2

 لسیر ثعالبیشاهنامۀ فردوسی و غررا از بین منابع قدیم و اصیل، این روایت فقط در

است. فردوسی در مقدمۀ داستان، هم بوده  شاهنامۀ ابومنصوری است. درنتیجه درآمده 

 کند:راوی را معرفی می

ــامش  ــد ن ــر بُ ــرو یکــی پی  آزادس

 

 بودی به مرو احمدِ سَهل که با 

 

ـ   نرسـخُ ر ز دانـش سـری پُ  دلی پُ
 

 نــهُـفتارهای کـر ز گپُان ـزب 
 

ــا  ــکجـ ــروان ۀنامـ ــتی خسـ  داشـ

 

 یـتـداش هلوانـکر پـن و پیـت 
 

ــه ــان ب ــامِ نریم ــژادس  ، کشــیدی ن

 

 به یاد «رستم رزم»بسی داشتی  

 

ــچا  ــخن آن ــویم س ــافتما از بگ  و ی

 

 سخن را یک اندر دگـر بـافتم   

 

 (0ـ4ب.، 109/ صص.0، ج.4009)فردوسی، 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%90_%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%90_%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
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نهایت به گناه شورش بر زعمای خود که در ق012ـ399، مرزبان مرو در احمدسهل

ی بوده که (، بانی کتاب000./ص41.ج ،4009 شد )خالقی، )سامانیان(، به مرگ محکوم

بوده  نامهخدایپس آزادسرو از موبدان زرتشتی مترجم  .نامدمی نامۀ خسروانفردوسی 

سیستان بوده،  (امرا و سرداران)های پهلوانی به توصیف فردوسی، از تبار دودمانبناکه 

« به یاد»های حماسی رستم را خود را به تخمۀ سام منتسب کرده، بسیاری از داستان

دو شیوة نقل مکتوب و شفاهی(، محتمالً نشان  ۀمثاب)به« یاد»و « نامه»ابل است. تق داشته

های رستم را از منبعی شفاهی )حافظه( یا مکتوب )کتابی در اخبار دهد، او داستانمی

بود.  ها بوده، افزودهها که طبیعتاً فاقد این داستاننامهای از خدایرستم( به ترجمه

نامۀ نیز داستان را داشته، پس  ابومنصوریدر ترجمۀ ثعالبی، مبنای وجود داستان شغاد بر

دلیل ، بهاینوجودبا آزادسرو، از منابع چهار موبد نگارندة این اثر نیز بوده است. خسروان

که در ترجمۀ ثعالبی )و محتمالً ابومنصوری(   شاهنامههایی از رستم در وجود داستان

، بعید نیست، «(از او یافتم)»او  بهشخص فردوسی نسبتاست و تعبیر اول نبوده

باشد؛ به همین دلیل با  ، مستقیماً از آزادسرو بهره بردهشاهنامهفردوسی در روند تکمیل 

خالف موبدانِ راویِ بر علت فاصلۀ زمانی(وجود عدم درک مستقیم او )به

و گویی فضیلت، داستان ی،پژوهدانش، بر است معرفی کردهآزادسرو را  ابومنصوری،

 گذارد:صحّه می جاه او

 سـرو  کنون بازگردم به گفتـار 

 

 بــه مــرو ماهــان ســهلِة فروزنــد 

 

 پـژوه پیر دانش چنین گوید آن

 

 وهـکـوینده و باشـد و گـرمنـهن 

 

 (01ـ39ب.، 114/ص.0)همان، ج.

« ماهان»(، احمدسهل )چون 413، ص.4093باور خالقی )احمدسهل ماهان، یا به

باشد(، محتمالً نقشی مشابه تواند لقب آزادسرو ای در مرو( می)نام محله

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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، بقای نام «گفتار سرو»با حمایتش از از وی،  ترنیم قرن پیش ،ابومنصورعبدالرزّاق داشته

 «(. ...سهل ةفروزند)»است خود را در امارت مرو تضمین کرده 

های داستان، های بین روایت ثعالبی و فردوسی، حتی در سطح دیالوگشباهت

ها نیز کافی است. البته تفاوت ابومنصوری،برای اثبات اخذ از منبع مشترک این دو، 

ای به آزادسرو نداشته، ماجرا را نیز بسیار است، به ویژه ثعالبی بر خالف فردوسی اشاره

 «شغای»عالوة ضبط است؛ این عوامل بهاهی بهمن نقل کرده عنوان بخشی از پادشبه

چنین  ابومنصوریثعالبی و تفصیل فردوسی در معرفی سرو که دربارة چهار موبد 

بر اخذ از کند، فرضیۀ احتمال دسترسی مستقیم فردوسی به آزادسرو )عالوهنمی

 کند. ( را تقویت میابومنصوری

ل رستم با نیرنگ شغاد و بهمن )برمبنای همچنین با شباهت شکلی دو روایت قت

که در بخش پسین تحلیل خواهد شد( و عدم وجود هیچ  نامهخاورانسندی از 

شود، داستان شغاد ای از شغاد، در مقابل کثرت منابع مربوط به بهمن، ثابت میپیشینه

 به داستان بهمن نوظهور بوده، بقایای داستان اصلی در آن قابل ردگیری است.نسبت

دهد، داستان شغاد در روساخت داستان بهمن پرداخته ای که نشان میترین صحنهمهم

شده، صحنۀ اقدام ناموفق بهمن در کشتن رستم، آن هم نه در رویارویی که با نیرنگی 

کند. را راهنمای بهمن می« شیرخون»زال فردی به نام  شاهنامهناجوانمردانه است. در 

گوید که در شود. ثعالبی میسرعت ناپدید میو به دهدشیرخون راه را نشان می

ای منسوب به (؛ پرنده349، ص.4090است )بوده « زاغ»راهنما یک « خرافات فُرس»

یا کتاب  پیکارتوانسته است از شهرت دستان به جادو در منبع اولیه )جادوگران که می

ی از فراز قلّه و شیوة ( حکایت کند. ادامۀ داستان و پرتاب صخرة بزرگرستم و اسفندیار

، 4009؛ فردوسی، جادفع آن از جانب رستم در دو متن مشابه است )همان

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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توان یافت که ثابت (. حتی در ترجمۀ ثعالبی، بقایای بیشتری می031ـ049/صص.0ج.

است؛ ازجمله وقتی خبر کشتن رستم کند، انگیزة کشتن رستم برای بهمن حفظ شده می

، 4090« )شغای در کشتن رستم از من پیشی گرفت»وید: گدهند، میرا به او می

 (.339ص.

دلیل این جایگزینی مبهم نیست. ناپسند بودن داستان کشتن پهلوان سیستانی به  

بخش پیر، آن هم با نیرنگ دست شاه فرهمند ایران، نزد حامیان رستم، و کشتن تاج

دیگر را برای رستم ایجاد  ایجوی کُشندهودست شاه، نزد حامیان بهمن، انگیزة جستبه

های فردوسی دربارة انتساب آزادسرو به سام و شهرت او به است. باتوجه به دادهکرده 

تر از انگیزة دیگر های رستم، انگیزة تبرئۀ رستم در روایت وی، قویگویندگیِ رزم

شابه مایۀ آشنای کشتن قهرمان به دست برادری خائن )ماست؛ درنتیجه، با استفاده از بن

جمشید و ایرج(، با خلق شخصیتی کنیززاده )بدون گهر و نَسَب( در کنار خصومت 

گزارِ کابل به زابل، فرجام نویی را جانشین پایان مشهورِ داستان دیرپای بین شاهان خراج

، شاهنامهاست. همین بدعت داستان باعث شده، برای اولین و آخرین بار در کرده 

اد بودنِ راوی داستان، شهادت دهد که این داستان از راوی اعتمفردوسی درمورد قابل

 است.ای اخذ شده ثقه
 

 اسفندیار کین ماجرای به دست بهمن در رستمکشته شدن  .2ـ2

، از قتل رستم و دستان به منابع و بیشترین ترین، اصیلیِ داستانانامهخدای در میان منابع

 آمده طبرى تاریخ رستم، مرگ ذکر منبع رینتکهن در جملهاز اند.دست بهمن یاد کرده

 و دستان، پدرش، و رستم و رفت سیستان به پدر خواهىخون به» بهمن که است

 و هیربدان خرج و سپاه روزىِ براى و بکشت را فَرمَرز پسرش، و زواره،اَ برادرش،

 .(101./ص3.ج ،4003) «گرفت بسیار مال دیگر، مصارف و هاآتشکده
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، از فرزندان طالوت، «استوریا»نام افزاید، مادر بهمن، بهمی ییبازگو نبدیبلعمی نیز 

کشندة پدرخویش را طلب کن و »خواست که او  از اسراییل، زنی با عقل تمام،ملک بنی

 بهرا اجابت کرد و لشکر کشید  خویش مادر»و بهمن،  «کین پدر خویش، از او بخواه

طلب کرد. رستم با وی  ،پسر دستان ،ستمسیستان و خون پدر خویش اسفندیار را از ر

زواره را بکشت و پدر رستم، دستان  ،و برادر رستم رستم را بکشت]بهمن[ حرب کرد. 

(. این عبارت چون با روایت 909/ ص.3، ج.4014)« او را نیز بکشت ،هنوز زنده بود

از رستم و شغاد مغایرت داشته، در برخی نسخ متأخر حذف شده،  شاهنامهمشهور 

خواست مادر )با زجمله در نسخۀ اساس تصحیح روشن، در حملۀ بهمن به سیستان، بها

و دو بَدَل استوربان و استر!( از کشتن فرامرز، زوار]ه[ و دستان « اشنوربا»ضبط اساس 

(. بهار نیز 991، 902، ص.4001« )بودرستم خود مرده»که: است؛ همچنین اینیاد شده 

ایدون  اخبار عجمبه روایتی دیگر در کتاب »بود که: ای دیگر نقل کرده از نسخه

بود  وقت که بهمن قصد آن کرد که خون پدر بازخواهد، رستم نماندهست که درآنگفته

(. وجود 902ـ909/صص.3، ج.4014« )بود دست برادری از آنِ خویش هالک شدهکه به

تن رستم توسط این عبارت در برخی نسخ الحاقی خود تأییدی در اصالت روایت کش

 بهمن است.

جوی نگارنده، حتی در نسخ متأخرِ فاقد تحریفات باال نیز روایت وجستطبق 

است که در نسخ های مسلّم متن شده، از بخش حرب رستم با بهمن و قتلش حفظ

 بخشکتابخانۀ گنج mtof1776 معتبر وجود دارد. ازجمله نسخۀمتأخرِ قدیم و نسخ 

ماجرا را با اَعالم صحیح  000( در صفحۀ 43نسخه: سدة لق؛ اص4012)نونویسی در 

 است:)استوریا( ضبط کرده 
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خواهی و ]بهمن[ به خون: »کندنقل می ،نام زواره بدونرا  همین واقعهاثیر نیز ابن

 اثیر،ابن) «پدر به سجستان شد، پس رستم و پدرش، دستان، و پسرش، فرامرز، را کشت

  (. 320./ص4.ج ،ق.4000

ازجملۀ ، سرانِ سکاهااز کتاب گزارش در ضمن  الذهبمروجدر  نیز مسعودی

شدن او  پسر لهراسف و کشته ،پسر بستاسف ،داستان اسفندیار» مندرجات این کتاب، از

 و دیگر ، پسر اسفندیار،به دست بهمن کشته شدن رستمپسر دستان و  ،به دست رستم

 .(334./ص4.ج ،4011)مسعودی،  کندد مییا...«  ایرانیان کهن هایاخبار و شگفتی

 سرودة مروزی شاهنامۀ مسعودیشدة فارسی، شناختهترین منظومۀ حماسی قدیم

نقل بهدودمان رستم داشته که  عامروایتی از قتل ،بهمن در ذکر پادشاهی ،ق011حوالی 

 تنی از کسان او را زنده و را کشت زال بهمن»است: مضمونش چنین بوده  از ثعالبی

. بنابراین، در آن اثر نیز قاتل رستم کسی جز بهمن (000 ، ص.0409)« نگذاشت باقی

  است.نبوده 

شود. دست بهمن حتی در منابع پس از فردوسی نیز حفظ میروایت مرگ رستم به

از قتل همۀ خاندان رستم، ازجمله خود او، به دست بهمن یاد  نامهفارسبلخی در ابن

منابع متأخری مثل  .در(03.ص ،4090) استکرده، تنها فرامرز را از قلم افگنده 

شود، ولی با عدم ، مستقیم از این حادثه یاد نمیشاهنامهدلیل شهرت روایت گردیزی، به

شودکه بهمن وقتی با قصد میاشاره به داستان شغاد، مشابه نسخ متأخر بلعمی، گفته 

، 4012ت )کشتن رستم به سیستان رسید، رستم خود مرده بود و جای او فرامرز را کش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%84
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(؛ رویکردی که حاکی از شهرت روایت مرگ رستم به دست بهمن حتی پس از 40ص.

 است.فردوسی 

  رسد:می نظربه تراصیل ذیل دالیلبه بهمن، دستبه رستن کشتن روایت بنابراین

 متقدم. منابع بیشترین ویژهبه منابع، در روایت کثرت الف(

 با که است شاهنامه متن در حتی بهمن روایت بقایای وجود دلیل ترینمهم ب(

 روایت حاشیۀ در اصلی روایت آزادسرو، روایت با بهمن داستان جایگزینی وجود

 و غیرجوانمردانه گرانه،حیله اقدامی که سنگ پرتاب ماجرای است؛ شده حفظ افزایشی

 را آن نیز ثعالبى چون و است رستم کشتن برای چاه( ماجرای )مشابه رویارویی بدون

 و رستم قتل در بهمن موفقیت عدم با .است بوده موجود هم ابومنصورى در ،کرده بیان

 هم و بهمن ناجوانمردانۀ اقدام هم )شغاد(، برساخته شخصیتی سیمای در قتل فرافکنی

 است. شده تعدیل بدنژاد( یک با شاه )جایگزینی رستم مرگ کیفیت

 تاریخی منابع در فردوسی، از بعد اهقرن تا حتی اصلی روایت آوازة دیگر، دلیل ج(

 است عامیانه هایحماسه و شفاهی فرهنگ و بلخی(ابن و گردیزی چون )مورخانی

  بعد(. بخش )موضوع

واسطۀ تطبیق منابع عامیانه با اسناد کهن به، «معمای فرجام رستم»نهایت، چگونه در

 گشایی است؟ قابل گره
 

 ن در ادبیات عامیانه. تداوم داستان کشتن رستم به دست بهم2

های شفاهی عمدتاً متأخرند، طبیعت این روایات که برآیند اگر چه منابع مکتوب حماسه

ت کهن در افواه، در عین استحاله و کاهش یا افزایش عناصری بدان است، اتداوم روای

جوی دیرینگی، در نقد منابعِ یک روایت، وباعث شده یکی از عناصر جست

های وم آن در منابع شفاهی باشد. شواهد بسیاری در حماسهجوی میزان تداوجست
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دهد نقش بهمن در قتل رستم، در این متون شفاهی ایران موجود است که نشان می

نادیده انگاشته نشده، باوجود شهرت داستان شغاد، راویان برای رفع این دوگانگی، دو 

ن متون، روایت قتل رستم صورت که در غالب ایاند. بدینروایت را با هم تلفیق کرده

دست بهمن یا به دستور او، و در مواردی با تحریک یا فرمان مادرش )مشابه در کابل به

 است:کابل انجام شده واسطۀ شغاد و شاهروایت بلعمی( یا وزیرش )جاماس (، و به

نویسد که تاکنون هیچ پژوهشگری کنندگان طومارهای نقالی، مییکی از تدوین

بار نقالی بهمن در تحریک شغاد به قتل رستم تحقیق نکرده، لیکن اول دربارة نقش

اسیری تصریح کرده که در قتل رستم، بهمن مقصر واقعی و نام فالمسلکی بهصوفی

گفتۀ راوی این طومار، بهمن چون آتش زیر خاکستر، است. بهشغاد تنها آلت فعل بوده 

شوراند و هنگام وداع با رستم، برای عزیمت از کودکیِ شغاد، پیوسته او را بر رستم می

به استخر همراه فرامرز )به آهنگِ شهریاری(، پنهانی با شغاد پیمان بست که اگر رستم و 

 ،4021، طومار کهن شاهنامهفرامرز را بکشد، سپهساالر کل ایران خواهد شد )

هدایایی او  (. بعدها نیز در کابل، با مشورت جاماس  حکیم، با فرستادن نامه و220.ص

داد هایش پیغام پنهانی به شوهرخاله (،229.کرده )همان، صرا به کشتن برادر تحریض 

 (. 210)همان، ص. «خواهی کنیدکیناز رستم »که 

کند و وقتی به بهانۀ را همراه می (شاهمهراب)شغاد با وعدة حمایت بهمن، محرابشاه 

کند و ای به بهمن، طلبِ کمک مینامهشود، محرابشاه در حرمتی شاه راهی زابل میبی

حکیم  های پوشیدة لبریز از حربه را، با مشورت ارجاس شاه نقشۀ شکارگاه و چاهبهمن

 (.200.کند )همان، صمی طراحی

وجود عدم ، با، در طومار پرحجمشلرستانی کسوتنقال پیشی، دیسع یدمصطفیس

اجرای عاشقانۀ او با شاهدخت بیان نقش مستقیم بهمن در قتل رستم، ضمن توصیف م
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س در هاماوران است، وعرب و نجاتش توسط رستم که تکراری از داستان گرفتاری کاو

بودنِ جان و تاجش به رستم، چنان از شنیدن خبر قتل  وجود مدیونبا بود بهمن معتقد

رستم را جشن را داد و خائنان بهبستن شهر و برپایی وی، مسرور شد که دستور آذین

 ،4004کرد )رستم را آغاز  ، دسیسه برای نابودی زال و فرزنداناخواندفر

 (.4431./ص3.ج

مشکین،  باباینقل از استاد این فن، حاجتهران، مرشدترابی،  نقال نامی مکتب

چه تاج و جانش را مرهون رستم بود، پیوسته آرزوی محو وی را بهمن اگر گوید کهمی

کابل، در شکارگاهی، شغاد را نامه نوشت، با نقشۀ شاهکابل داشت و محرمانه به شاه

کردی، تو را  اگر ]کار رستم را[ تمام»مخفیانه مالقات کرد، به وی وعده داد که 

 (.312.ص ،4009 ،نامهمشکین« )کنمپهلوان میجهان

بزرگ محاصره و مردم را در طوماری دیگر، بهمن با مرگ رستم، زابل را با سپاهی 

ام که نسل رستم و گرشاس  را از خورده سوگند»کند که: اعتراف می دچار قحطی و

در این طومار، بهمن حتی در مقابل فرامرز حاضر به  ....« صفحۀ روزگار پاک کنم

ترفندی مشابه نقشۀ ارجاس  برای قتل رستم متوسل رویارویی جوانمردانه نیست، به

، پوشاندمی، با خاشاک ندکَمی، شبانه در محل رزمگاه او و فرامرز، صد چاه شودمی

طومار شیوة رستم هالک شود )نشاند تا فرامرز بهمیهزار تیرانداز را در کمین سی

  .(300.ص ،4090، فرامرزنامه

نیز برای نقش بهمن در قتل رستم شواهد بسیاری  0های گفتاریدر میان حماسه

گوید که بهمن ، میدرومیاست. انجوی در اولین روایت از دشتستان، فراتر  موجود

در شکارگاه، کند که می شود( را وادارمی حتی شغاد )در جنوب چغاد و صغاد نیز گفته

کند  گَز را پُرحربه کرده، با خاک بپوشاند تا رستم را هالکقدر دوازدهجوغی )چاهی( به
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طریق  نقالی گمنام، بهمن در پادشاهی خود، از نویسیِ(. مطابق عامیانه401.ص ،4090)

]شغاد[ داد تا با ندادن خراجِ زابل، رستم را به کابل  «شقاق»هایی به کابل وعدهشاه

 ،4091، شاهنامه نقالی نثرکردند ) حفر چاهی در تَلِّ مارسران، وی را گرفتار کشانده، با

ای، حتی انگیزة دشمنی بهمن با رستم، در سیمای ر برخی روایاتِ توده. د(494.ص

بانویی که بهمن را برای است؛ شاه است، فرافکنی شده همسر بهمنافواه کتایون که در 

کند تا بر ترس خود نسبت به رستم فائق شود و دست می تهییج و تشجیع کشتن رستم

 .  (310ـ490 ،400ـ403.صص، 4009 به خونش بیاالید )فاروقی،

بیش از آن روایات پراکنده در طومارهای نقالی دربارة نقش بهمن در قتل رستم، 

مستقل است، لیکن هنوز برای اثبات  است که در این مجال بگنجد و محتاج پژوهشی

است، حلقۀ این فرض که داستان شغاد از استحالۀ روایتی مشابه دربارة بهمن منتزع شده 

بر اثبات نقش بهمن در کشتن رستم، شکل و خاستگاه ای وجود دارد که عالوهمفقوده

مفقوده نیز متنی مرتبط با  را روشن کند. این حلقۀ شاهنامهدر  روایت فرجام رستم

   عامیانه است. ادبیات 

فارسی و دینی  ۀحماس ترینشاخص ،خوسفیحسام ابن ق001 سرودة نامهخاوران

های در زمینۀ افسانه شدهنامه، سرودهدر ژانر والیتـ اثری ـ شاهنامهبرترین نظیرة 

اگرچه مضمون . مرگ رستم است موردترین سند درـ حاوی مهمـ عامیانۀ مذهبی

 و قباد با خاوران سرزمین در )ع(علی خیالی حضرت هایجنگ نامهخاوران

ای باستانی دارد که ، خط اصلی حماسه ریشهاست خاوران انپادشاه، شاهتهماسب

حسام مقلّد و دوستدار اند. ابنهای دینی بعدها بدان افزوده شدهشخصیت محتمالً

که است را متأثر از رؤیایی سروده  نامهخاورانفردوسی است و حتی به اقرار خودش، 

بود. چنین کسی قطعاً  این اثر تشویق کردهفردوسی در آن، از بهشت وی را به سرودن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
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است؛ باوجوداین وقتی در یکی از  شناختهرا می شاهنامهداستان مرگ رستم در 

های پرحربه دارد، برای هایش، شخصیتی قصد کشتن دشمنی با استتار چاهداستان

ت. چرا؟ اس شاهنامهدهد که متفاوت با استفادة تمثیلی، روایتی از مرگ رستم را ارائه می

به این حقیقت که گنجینۀ مواریث کهن بعضاً در افواهِ عوام بناکه است  آیا پاسخ جز این

شمار حسام اصیل بهشد، حداقل تا سدة نهم، این روایت حفظ شده، نزد ابنحفظ می

 است!  که او آن را بر داستان شغاد ترجیح دادهرفته، تا جاییمی

بار، ارائه ح، برای نخستین، برپایۀ متن مصحنامهورانخاادامه، روایت قتل رستم از در

، چون حریفِ کردمیمطابق این روایت، بهمن به کین پدرش با رستم نبرد  9.شودمی

زمان پیکی ، همکندمیشود، به دسیسه، در نخجیرگاهی بر راه، چاهی حفر قدرت او نمی

پذیرد خواند. رستم میمی ، رستم را برای بزم به نخجیرگاه خویشفرستدمیبرای آشتی 

 شود:سرنگون می« دستانِ بهمن»های پوشیدة و ناغافل در یکی از چاه

 از بزرگــــان زبــــان برگشــــاد یکــــی

 

 ادیـــداســـتان کـــرد  یکـــی« دســـتان»ز  

 

ــه ــود    ک ــۀ  زال ب ــتم  از تخم ــون رس  چ

 

 و کوپــــال بــــود ریخداونــــد شمشــــ 

 

ــاووس ز ــکـ ــه   یکـ ــا بـ ــ ندتـ    اریاسـ

 

 گـــذارفرمــان  پهلــوان بــود و  جهــان    

 

ــپند چـــو ــد ارشیاسـ  گشـــت  شیبدانـ

 

ــۀیبـــراو ک   ــتم نـ  گشـــت شیبـــ یرسـ

 

 بــر دســت رســتم ز بــدروزگار      چــو

 

 اریخـــــون اســـــپند ختـــــهیبِبُـــــد ر 

 

 پـــدر نیبســـت بهمـــن بـــه کـــ کمـــر

 

ــ  ــتم زال زر  دیبکوشــــ ــا رســــ  بــــ

 

 شکســـت امـــدیبـــر پوردســـتان ن چـــو

 

 تــرآورد دسـودن بــمـتِ نــه دسـب   
 

ــی ــاه کَ یکـ ــد اچـ ــه نخجنـ ــاهیو بـ   رگـ
 

 کــه رســتم بــر او داشــت راه ییبــه جــا  

 

ــ ــس   دیبپوش ــاک و خ ــه خاش ــه را ب  چَ

 

 جـــا بـــه رســـتم فرســـتاد کـــسوزآن  

 

ــه ــ: باک ــه نزد دی ــک ــا بــ  کی ــپاهیم  س

 

ــته آ  ــیکمربســ ــه نخچ یــ ــاهیبــ  رگــ
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 میـــآور انیـــدر م یتـــا آشـــت  کـــه
 

 میـــعنـــان در عنـــان آور یبــه  شـــاد   
 

ــر ــ سـ ــت جمشـ ــاد  دیتخـ ــاج قبـ  و تـ

 

ــ  ــاه فربمانَــ ــه شــ ــد بــ ــژاددونیــ  نــ

 

 دیرســتم رســ   شیچــون پــ  فرســتاده
 

ــ     ــت بس ــخن گف ــن  اریس ــخ ش  دیو پاس
 

ــذ ــانبرم   رفتیپــ ــه فرمــ ــتم کــ  رســ

 

ــذرم     ــان نگــ ــاه جهــ ــان شــ  ز فرمــ

 

 دســـتانِ بهمـــن نـــه آگـــاه بـــود      ز

 

ــاه   ــه چ ــود      یک ــذرگاه ب ــر گ ــان ب  چن

 

  رگـــاهیبســـت و آمـــد بـــه نخج کمـــر
 

 چـــاه  کیـــدر افتـــاد ناگـــه بـــه تار   

 

ــ ــد   یانجوجهــ ــته شــ  را روز برگشــ

 

ــ    ــن چن ــتانِ بهم ــه دس ــد   نیب ــته ش  کش

 

 بکَـــن یجهانـــدار چـــاه یا زیـــن تـــو

 

 ..... شــــتنیســــراپردة خو شیبــــه پــــ 

 

 (9199ـ9122، ب.4111)خوسفی، 

 . نتیجه2

 مورد منبع داستان فرجام رستم سه فرض متصوریم:در

 دو .نقشی نداشتاز آن،  و غالب منابع مترجَم هانامهدر خدای «و اسفندیار رستم». 4

 سرگذشت نخستین، و در بود کرده ترجمه عربی به مقفعابن که پیکارو  سکیسرانکتاب 

بود )و کتاب  آمده رستم و در دومی شرح جهاد اسپندیار با او ازجمله سیستان پهلوانان

ان از مآخذ نفوذ داستان به ترجم بود(، نیز از آن مننتزع شده رستم و اسفندیارمستقل 

ترتیب با دو نقش مثبت و منفی برای رستم ها شد )البته بهنامهعربی و فارسی خدای

 ولی باشد. بوده آزادسرو مأخذ کتاب همین است بسته به نگاه نویسندة منبع(. ممکن

 شدن جای خود را به کشتهتالیف آزادسرو  دردست بهمن شدن رستم بهموضوع کشته

 .دهدمی اشرستم به نیرنگ نابرادری
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با پایان معهود وی در منابع مترجَم  مغایرت فرجام رستم در روایت آزادسرو .3

دست بهمن در افواه، دلیل ویژه شهرت قتل رستم بهبه ای تا قرن چهارم،نامهخدای

 است.  رستم بوده اصلی فردوسی برای دفاع از منبع متفاوت خود دربارة فرجام

که  معنا نیستبدین داشتنِ سرو، الزاماً «خسروان نامۀ»تعبیر فردوسی دربارة  .0

 بود. هم نزد ۀ ساسانی را ترجمه کردهنامخدای صورت رسمی نویسی ازآزادسرو دست

از  ی،عنوان پهلوان هردو بنا بهسهل که  احمد تر،و هم نیم قرن پیش ابومنصورعبدالرّزاق

محتمالً   .است وجود داشتهتم اخبار رسهای سپاهی بودند، انگیزه برای افزودن خاندان

مبنای ترجمۀ متنی خود را بر باستان نامۀ ه،دانستسام می از دودةخود را  که آزادسرو

بود؛ فردوسی نیز در  اش افزودهشکل داده، اخباری از رستم را به ترجمه سکیسرانچون 

 آزادسرو بودهتأثیر کتاب ، مستقیماً نیز تحتابومنصوریبر اخذ از ، عالوهشاهنامهنظم 

فردوسی  دهدنشان می، شبرنگ و داستان فرامرزنامهاست؛ اگرچه وجود نام آزادسرو در 

 بود. همۀ روایات سرو را در اثرش اخذ نکرده

روایتی مستحدث و غیرمعتبر را درمورد  ابومنصوریترتیب، نگارندگان بدین .1

راه داده بودند که از فرافکنی گناه آزادسرو به شاهنامۀ خود  منثور شاهنامۀرستم از مرگ 

مایه )کنیززاد( و ملهم از روایاتی مثل مرگ بهمن در چهرة یک برادر جعلی و دون

شدن در درخت وجود داشت(، شکل جمشید به دست سپیتیور )که آنجا هم پنهان 

بود. فردوسی در نظم این روایت، شکوه مرگ رستم و رازگویی او با خداوند را گرفته 

در پیوندِ اثر منثور افزود و به متن فروغ دیگری بخشید. حذف جنبۀ دینی تقابل  نیز

با رویکرد منفی به  پیکاررستم و اسفندیار در روایت سرو، که در غالب منابع مقتبس از 

رستم وجود داشت، به فردوسی کمک کرد، برخالف تبلیغات زرتشتی، رستم را بدون 

یتی خداپرست کرده، زمینۀ حذف سرنوشت تعلق به مسلکی خاص، تبدیل به شخص



 فرزاد قائمی ______________________ ... تحلیل منابع داستان فرجام رستم رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد

313 

 

دست شاه ایران؛ باتوجه به تقدس نهاد شهریاری(، امکان تبدیل او شوم وی )= کشتن به

های پسین را میسر کند. به یک قهرمان ملی و حتی همتایی با مقام انسان کامل در سده

منزلۀ الگوی این تغییر اگرچه به پاالیش و تصعید شخصیت رستم در فرهنگ ایرانی، به

فراموشی داستان مشهور کشتن وی جوانمردی و مظهر یک قهرمان ملی کمک کرد، به

های نامرئی مهم است که با حفظ حلقهتوسط بهمن منجر نشد. منابع شفاهی سندی 

های شفاهی و های کهن، بقایای تقابل رستم و بهمن را در حماسهاتصال به زنجیره

ست. درنهایت روایت یکی از مقلدان پروپاقرص فردوسی انقالی حفظ کرده طومارهای 

خوسفی(، از مرگ رستم ــ که عین داستان فردوسی را منتهی نه  حسامدر سدة نهم )ابن

کرد ــ ثبات این با شخصیت مخالفِ شغاد بلکه برپایۀ فاعلیت مطلق بهمن روایت می

سد. فردوسی ربه اثبات می شاهنامهروایت حتی تا پنج سده بعد از سرایش 

دلیل، در مقدمۀ داستان شغاد بر ثقه بودن منبعش پافشاری کرد، چون قرار بود همینبه

داستانی را روایت کند که اصالت ندارد. بنابراین، کسی که در روایت اصلی، رستم را در 

 چاه افگنده بود، جز بهمن، شاه کیانی، نبود.

 ها نوشتپی

 شهرستانهای ایرانشهر(، 441-419، صص. 4940-4092سانا، )آ آسوریکدرخت. چهار متن دیگر: 4

سرود  است[ و( ]که صحت خوانش محل تردید 03، ص. 4021) زریرانیادگار (،33همان، ص. )

 .(404-401، صص. 4924است )بیلی، « بهرام ورجاوندآمدن شاه»

نقش محوری رستم  باتوجه به اظهارات مسعودی دربارة احتوای کتاب بر سرگذشت ملوک ایران و. 3

 ـ حماسی اساطیریدر اثر و پایان رستم در این کتاب به دست بهمن، این کتاب صورتی از تاریخ 

است؛ ساختاری که امتداد داشته بهمن آغاز و تا  از کیومرث کرده که محتمالًباستان را ارائه می ایران

طومارهای جامع نقالی ــ قابل های ایرانی را ــ مندرج در با روند حاکم بر بدنۀ شفاهی حماسه
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های رستم در بخشد که بین این اثر و تداوم داستانقیاس است و این احتمال را قوت می

 های شفاهی تجانس ارتباطی وجود داشته باشد.حماسه

 به باور خالقی تحریف ضبط سگیگین و همان سیکسران است. .0

سر، در روایتی الحاقی به برزونامۀ کوسج ازجمله روایت مرگ برزو در نبرد با مهراس دیو دو .1

)ازجمله روایت مرگ برزو در نبرد با مهراس دیو دوسر، در روایتی الحاقی به برزونامۀ کوسج( 

 .(134-112صص. ، 4092قائمی،  )رک:

5. Oral Epic 

با توجه به تفاوت و نقص نسخ، و عدم وجود متن چاپی معتبر، شمارة ابیات در متن مصحح که در . 6

 آستانۀ نشر است، ارائه شده، تا جایگاه داستان در منظومه روشن شود.

 منابع

 . بیروت.الکامل فی التاریخق(. 4000ع. ) اثیر،ابن

 .کتابتهران: دنیای. کلسونین. ر و سترانجیل. گ حیتصح ،نامهفارس (.4090ی )بلخابن

  ه.لتونسیالداراج.  01 .تفسیر التحریر والتنویر(. 4901م. )عاشور، ابن

 .بیروت .المعارف (.ق3110ا. )ابن قتیبه، 

   .دارالمعرفة :بیروت .الفهرست ق(.4142) .ندیم، مابن

 .تهران .تجدد. ترجمۀ م .الفهرست (.9401) .ندیم، مابن

 . العربیداراالحیاء التراث :بیروت .النبویةالسیرة (.ق4140) ع. هشام،ابن

 بیروت. .واالنبیاء االرضملوکیتاریخ سن تا(.. )بیاالصفهانی، ح

 .تهران .شعار. ترجمۀ ج .تاریخ پیامبران و شاهان (.4019. )االصفهانی، ح

 العربی.التراثحیاءاالدار :بیروت .شحاته.تحقیق: ع .سلیمانتفسیرمقاتل بن (..ق 4130)بلخى  سلیمانبنا

 . تهران: علمی.نامهفردوسی (.4099) ا.شیرازی،  نجویا 

 .فرهنگ تهران: وزارت .گنابادی .بهار و م.ت. تصحیح م. تاریخ بلعمی .(4014) ا.، بلعمی

   .تهران: سروش. تصحیح م. روشن طبری.نامۀ تاریخ(. 4001) ا.بلعمی، 

https://www.soroushpub.com/fa/product/tag/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%af%d9%87%20%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%a8%20%d8%a8%d9%87%20%d8%a8%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%20%d8%aa%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad%20%d9%88%20%d8%aa%d8%ad%d8%b4%d9%8a%d9%87%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86
https://www.soroushpub.com/fa/product/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%20%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4
https://www.soroushpub.com/fa/product/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%20%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b4
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 نتری.م. کال و نژادر. انزابی تصحیح (.4020)العجم  و العربملوک اخبار فی االممبتجار

 فردوسی.مشهد: دانشگاه 

 .تهران .اسالم ادبیات ایران قبل از تاریخ (.4029ا. )تفضلی، 

 شناسی ادبمتن. فردوسیۀ سکایی در تاریخ و شاهنام تأثیر قوم جایگاه و (.4094. )م ،طاهری

  .419ـ430، 4 ،فارسی

 .قطره تهران:  .فضایلی. م . ترجمۀسیرهم فرس و اخبار ملوک غرر(. 4090)ا.  ثعالبی، 

 دارصادر. :روتیب .البلدانمعجم (.م4990ی. ) ،یبغداد یحمو

 .قاهره .یدعبدالحم م.تحقیق  .السیرة النبویه (.ق4000ا. ) حمیری،

 .449ـ0، 3و  4 ،ایران باستان ۀنام. نامهاز شاهنامه تا خدای(. 4009). ج ،مطلقخالقی

 صص، ادبفرهنگستان  ن:تهرا .سراییفردوسی و شاهنامه .رستم (.4091. )ج ،مطلقخالقی

 . 049ـ102

 دانشگاه یعلوم انسان و اتیادب ةدانشکد .: فرامرزنامهیحماس(. مطالعات4093) .ج ،مطلقخالقی

 .434ـ00، 439و  430 ،زیتبر

 .اسالمی المعارف بزرگدائرهتهران:  .41ج.شاهنامه. هاییادداشت (.4009). ج ،مطلقخالقی

 . تصحیح ف. قائمی. در حال نشر.نامهخاوران(. 4111)ا. خوسفی، 

 توس. :بهار. تهرانم. گزارش  بندهش.(. 4099) ف.دادگی، 

 .مکتوب ن: میراثتهرا .غالمیا. بیات و . ر . تصحیحِنامهعلی(. 4009ربیع )

مطالعات  :تهران .هفتم کتاب .فرهنگ .دیگر در مرگ رستم روایتی(. 4099) م.فسایی،  رستگار

 .392ـ309فرهنگی، صص قاتیتحق و

  .مطالعات و تحقیقات فرهنگیتهران:  .محصل راشد .ت.ترجمۀ م(. 4021) یسن زندبهمن

شناسی ادب متن. فردوسی ۀیی در تاریخ و شاهنامجایگاه و تأثیر قوم سکا (.4094) .م ،طاهری

  .419ـ430، 4، فارسی

 .بنیاد فرهنگپاینده. تهران: . ترجمۀ ا. تاریخ طبری(. 4003طبری، م. )

https://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=189879&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=189879&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/32319/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%88-2
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
http://ensani.ir/fa/article/author/15039
https://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=189879&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://journals.ui.ac.ir/?_action=article&au=189879&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://journals.ui.ac.ir/issue_3599_3600_.html
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 .نگارشخو: تهران. ا. هاشمی و سعیدیم. (. 4004) فردوسی طومار شاهنامۀ

 .کتاب دنیای: تهران نژاد.ج. صداقت .(4090) طومار فرامرزنامه

 .کتابدنیای: تهران نژاد.ج. صداقت(. 4021) طومار کهن شاهنامه 

 .نگاربه: تهران. س. آیدنلو تصحیح(. 4094) نقالی شاهنامه طومار 

 .پل ان:تهر .رستمپهلوانبهای اسفندیار سرگذشت جهانخون (.4009ف. ) ،فاروقی

 ج. تهران:0. همکاران مطلق و خالقیکوشش جاللبه .شاهنامه (.4009ا. )فردوسی، 

 .میاسال بزرگ المعارفدائره

شاهنامه )داستان مرگ  نسخ در الحاقی روایت یک بررسی و تصحیح(. 4092قائمی، ف. )

. تهران: پورتقی. مو  اصالنی. فکوشش: به. مطلقنامۀ استاد خالقیخرد: جشن ارجبرزو(. 

 .134ـ112صص.د، مرواری

 ران:. تهنسبفتوحی ا. :مصحح. العجم الملوک المعجم فی آثار(. 4000) .ش ،قزوینی

  .فرهنگی مفاخر و آثار انجمن

 .علمی و فرهنگی :تهران .صفا .ترجمۀ ذ .کیانیان(. 4004)ا. سن، کریستن

 بنیاد فرهنگ.. تهران: یبی.حصحیح ع. تاالخبارزین(. 4012. )گردیزی، ع

 اساطیر. :تهران .داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره(. 4000) ک.مزداپور، 

 نی.نشر  :تهران .شاهنامه( ارمغان مور )جستاری در(. 4001) .مسکوب، ش

 .تهران .پاینده .ا ۀترجم .مروج الذهب و معادن الجوهر (.4011ا. )، مسعودی

 .تهران .پاینده ا.ترجمۀ  .التنبیه و االشراف (.4019ا. )، مسعودی

. بیگیفتحعلیو د.   ترابی. کوشش وبه(. 4029) بابا مشکینطومار نقالی حسیننامه: مشکین

 تهران: نمایش. 

 شیراز: سیوند. .فوریر. غ تصحیح .(4091) نثر نقالی شاهنامه

 .تهران .وهپژدانشم.  تصحیح (.4020) العرب و الفرس اخبار فی االربةنهای

 .راطی: اسرانهت ی.وابنی.م.  کوششبه .(4021) رانیار زرادگی

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2765/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2765/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84/
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