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Research Background 

Recently, efforts have been initiated in Tajikistan and Iran to identify 

and introduce the written works of Vares Bukharayi: Rahmani in his 

book, Shahnameh among Tajiks, and Jafarpour in the preface to 

Mosayebnameh, and an article entitled Chahar Ganj of Ferdowsi in 

Daftar Baghdadi of Shahnameh briefly introduce Vares and his Bahr 

al-Tawarikh. In the present article, we will review in more detail this 

scroll, its author, and transcript. 

Objectives, questions, and hypotheses 

Bahr al-Tawarikh will remain the oldest comprehensive Naqqali scroll 

as long as Aqdami scroll remains missing, especially when it is 

believed that in this work, like Mosayebnameh, Vares had referred to 

the 6th-century AH prose Shahnameh by Abu Tahir Tarsusi and that 

Bahr al-Tawarikh could be a recreation of Tarsusi's work, a work 

whose manuscript has not yet been found and whose transcript may be 

identified in works such as Bahr al-Tawarikh. 
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A complete and valuable transcript of Bahr al-Tawarikh is available 

which has been reviewed in the present article, and since the original 

manuscript of Bahr al-Tawarikh has not been found yet, its textual 

criticism and publication seems necessary and useful. 

The present article tries to answer these questions: Who is Vares and 

in which era did he live? Which destinations did he travel to? Which 

writers and poets did he interact with? What were the works written or 

recreated by Vares? What is the significance of his Bahr al-Tawarikh? 

How many transcripts from Bahr al-Tawarikh are available and which 

one is complete and authentic? And finally, what are the noticeable 

features of the transcript reviewed in the present article? 

Main Discussion 

For a long time, Shahnameh Naqqali Scroll (compiled in 1135 

AH/1723 CE) was known and published as the oldest Shahnameh 

scroll. However, Vares Bukharayi had compiled a comprehensive 

scroll called Bahr al-Tawarikh, probably in the second half of the 11th 

century AH, which is about half a century older than the previous 

scroll. Vares was alive until 1088 AH/1677 CE and was probably born 

in 1000 AH/1592 CE. 

So far, the original manuscript of Bahr al-Tawarikh in the author's 

handwriting has not been recovered and most of the manuscripts 

presented as a full copy of this scroll appear to be different transcripts 

of the Bahr al-Tawarikh, rather than an authentic copy. The eight 

manuscripts numbered 1819 to 1826 kept at Tajikistan Institute of 

Manuscripts include one of the most authentic and complete 

transcripts of Bahr al-Tawarikh. Its text comprises of two volumes, 

the first of which is one-third of the second. The first volume begins 

with the story of the Adam's creation and his son, Keyumars, and ends 

with the story of Fariborz's battle with Piran Viseh. The second 

volume continues from the last story of the first volume, the story of 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Tous's release from prison and the battle of Kamus of Kashan, and 

ends with the story of Dara Kouchak. 

The main framework of this scroll's narrations is based on the 

sequence of Shahnameh stories; however, other in/dependent stories 

have been added to it fromthe written and oral sources before and after 

Shahnameh. In other words, this scroll's initial stories are taken from 

Shahnameh; however, parts of these shared stories differ from each 

other or have been removed from or added to the scroll. Independent 

stories, which do not exist in the original text of Shahnameh, have also 

been added to shared stories and they take roots in supplementary 

narrations of Shahnameh or other works not connected to it. 

This scroll's content is characterized by the use of sentences specific 

to Naqqali, repetition of stereotyped statements, the influence of 

elements from Islamic thoughts, reference to ancient customs, 

quotations from poems and verses, reference to the text of letters, 

reference to Ayyari [chivalry] traditions, reference to following 

sections of the scroll and mentioning one or more different narratives 

for a number of stories. 

The scroll's linguistic characteristics have also been studied at three 

levels: phonetic, lexical, and syntactic, and various examples of each 

are provided. 

In summary, this is the first time that an important and detailed text of 

Transoxiana dialect is introduced. In addition, new points about the 

life and works of its author are raised and its importance as the oldest 

Naqqali scroll is being emphasized. 
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 یایوارس بخاربحرالتواریخ طومار جامع فرارودی: روایتی از 

 2هادی بیدکی، 1*محمدجعفر یاحقی

 (01/00/0311پذیرش:  13/10/0311)دریافت: 

 چکیده

ی )زنده تا ایاست که وارس بخار شاهنامه نقالی براساس ترین طومار جامعکهن بحرالتواریخ

 شاهنامه ینقّالطومار و حدوداً نیم قرن قبل از  هجری  00ق( آن را در نیمۀ دوم قرن 0111

شناسایی  بحرالتواریخهایی که از کرده است. اغلب نسخه تنظیم در فرارود ق(0041)تألیف. 

آن. در این  روبرداری صِرفاز اثر وارس است، نه حدوداً متفاوت تحریرهایی شده است، 

و هم یکی  شدهدر اصالح و تکمیل تحقیقات قبلی ذکر  سمقاله، هم اطالعاتی تازه دربارة وار

از چند جهت، معرفی و بررسی شده است. این تحریر  بحرالتواریخاز تحریرهای معتبر و کامل 

که نمایانگر گونۀ  خصوصیات برجسته و ارزشمندی داردمحتوایی  خصوصاً از لحاظ زبانی و

  فارسی فرارودی است.

 .، گونۀ فرارودییایبخار س، واربحرالتواریخ: طومار فرارودی، ی کلیدیهاواژه

                                                                                                              
 )نویسندة مسئول(، مشهد، ایران ان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. استاد زب0

https://orcid.org/ 0000000313988399 
 ferdows@um.ac.ir 

 . پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران2
https://orcid.org/0000000207187096 
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 مقدمه. 1

 حماسه هبسال های کهناغلب ملتمانند فرهنگی  ایرانان حوزة تمدن آریایی  و  مردم

ی های ملاند. گذشته از حماسهزیادی از خود نشان دادهعالقۀ  و پردازی انسو داستان

هم برای خود در این منطقه  جایگاهی ویژه  های مردمی و شفاهیمکتوب، حماسه

پردازی مردمان این حوزة تمدنی گویی داشته است. تخیل باز و روحیۀ داستان

اط خاص و های رسمی و مکتوب که از قاعده وانضبتوانسته است به حماسهنمی

 .، اکتفا کنداست کرده و بسیار هم عقالنی و نزدیک به واقع بودهمحدودی پیروی می

توانسته بافته که میهای دور و دراز و درهمرو برای خلق آثار باز و آزاد و داستانازاین

ها و ایجاد ها را بازتاباند، به بسط داستانعالقۀ آنها و شیوة زیست موردمجموعۀ آرمان

ای و های فراوان منطقهدست زده و داستانآور پذیر و گاه شگفتیهای دلو برگ  شاخ

هاست که بعدها ها و نقلسینه به آیندگان منتقل کرده است. این روایتبهملّی را سینه

 وقتی به دالیلی مکتوب شده، طومارهای نقّالی خاصی را تشکیل داده است. 

گزاری پیش از فردوسی و حتی و داستانگویی راست است که نقل شفاهی و قصه

هایی رواج داشته و جزئی گویان در دورهپیش از اسالم هم نزد گوسانان و راویان و قصه

اما بعد از شاهکار فردوسی و خلق  ،آمده استحساب میاز فرهنگ شفاهی جامعه به

رو و روایت وها و تأثیری که بر جان و اندیشۀ مردمان گذاشته، رنگهنری این داستان

فردوسی یکی از اثرگذارترین  توان مدعی شد کهخاصی پیدا کرده است تا آنجا که می

است هم در ادبیات حماسی مکتوب پس از خود تأثیر ژرفی بر  هافرادی است که توانست

برگ فراوانی در حوزة ادبیات شفاهی به وشاخبگذارد و هم روایات گوناگون و پرجای 

تر کتابی در حوزة نقل روایات پهلوانی، یه کند تا جایی که کمفضای فرهنگ مردم هد

مایۀ تاریخی و دینی و اعتقادی هم دارند، پدید آمده که آشکارا سایۀ ها که بنحتی آن

 بر سر آن نباشد.  شاهنامهسنگین 
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رسمی ف به روایات ومعطآثار پهلوانی ر زمینۀ ها بیشتر دقصهتوجه  شاهنامهعصر تا 

ه قبل از فردوسی بود، اما از زمان سرودها و روایات متداول خداینامههی کتوب و شفام

ه بودمتمرکز  شاهنامه ایرانی برغیرو  ایرانیامروز توجه اغلب اقوام  تا شاهنامهن شد

اقوام ایرانی های دیگر فارسی و حتی زبان به زباناست. شاعران بسیاری در طول تاریخ 

و نثر پدید به شعر  شاهنامهبا تأثیر از آثار متعددی  ...، بلوچی، لری وترکی ،مانند کردی

بر  شاهنامهگذشته از این تأثیر،  .اندپیش سنگین کردهازو کفّۀ فرهنگ مردم را بیش آورده

از طریق نقل ابیات و استشهادها ــ  اعمّ از منظوم و منثور ــ ها همآثار مکتوب این زبان

صورتی به حوادث و قهرمانان این کتاب به و اشارات داستانی و تلمیحات فراوان

 رنگ استمرار داشته است. شاخص و پر

ای پیدا های تازهمیدانفارسی زبان  (ق0031-019کار آمدن صفویان )حک. با روی 

خانه از اماکنی قهوه ی بود.النقهای ای و روایتخانهها ادبیات قهوهکرد. یکی از آن زمینه

بسیاری از طبقات مختلف جامعه در آن به راه افتاد و فوی در عهد صبه تازگی بود که 

الی با محتوای ادبیات مرتبط گویی و نقو از طریق شعرخوانی، قصهیافتند میحضور 

الی از قبل از عهد صفوی نیز در میان ایرانیان آغاز شده بود، اما در . سنّت نقشدندمی

ست مانده ا ان تاکنون نیز پابرجارسید و از آن زم اصیاین دوره به شکوفایی و رونق خ

 بیست و نه(. ، ص.0400، لشکرهفت)

شد، متنوع و از ارائه می ینقّالصورت ها بهخانهها و روایاتی که در قهوهداستان

های وطنی و داستانـ  عیّاری، حماسی ـ های پهلوانیهای مختلف شامل قصهگونه

های مربوط به پهلوانان تی داستانطور سنبهبود  که از آن میان  به قهرمانان مذهبیمربوط 

دلیل انسی که در تاریخ و برد، بهراه می شاهنامهو مرتبط با فضای حماسی که به  یمل

گونه ای برخوردار بود. راویان اینادب با این فضا وجود داشت، از اهمیت ویژه



 0310فروردین و اردیبهشت  ،34، شمـارة 01 سال___________________نگ و ادبیات عامهفره دوماهنامة

8 

 

دلیل عالقۀ ی بهشهرت داشتند. در دورة صفو« خوانشاهنامه»طور کلی به ها بهداستان

ای و نامبرداری خوانان حرفهجمله شاه عباس کبیر، شاهنامهشاهان صفوی ازبرخی از 

های اصفهان هنرنمایی خانهسوار و مال بیخودی جنابدی در قهوهمانند مال مؤمن یکّه

 (.344ـ321 ، صص.0491کردند )یاحقی، می

 .ی بوده و هستالنقع اصلی موضو شاهنامههای حماسی الی، داستانسنّت نقاز آغاز 

هایی است و هم داستان شاهنامههای اصلی و الحاقی هم داستان شاهنامهالبته، منظور از 

یا یا اصالً مذکور نیست  شاهنامهبه نظم و نثر درآمده، اما در  شاهنامهکه قبل و بعد از 

ی القن تسنن در ابتدای نقّاالممکن است که . با اختالف و اختصار ذکر شده است

یا از روی اصل منظوم و منثور نقل کرده باشند، اما  ههای حماسی را یا از حافظداستان

ی نقّالن متن االنق اغلبدهد که نشان می های خطی متعددی شناسایی شده اکنون نسخه

در این نوع متون که اصطالحاً به . اندکردهروایت میخود را با استفاده از منابع مکتوب 

های منظوم و منثور حماسی متقدم یا معاصرش را به داستان النق ور شده،مشه «طومار»

 است.پرداخته و گاهی به بسط و گسترش آن نیز میگردانده مینثر و زبان عهد خود بر

 بحث و بررسی .2

ها ی از آنیمی در ایران چاپ شده که حدود نالنقطومار  پانزدهتاکنون بیش از 

گر مربوط به یکی از پهلوانان ایرانی. اغلب این طومارهای جامع است و نصف دی

طومار ها ترین آنشده است و تاکنون کهن یا تدوین طومارها همگی در ایران کتابت

کتابت شده و سجاد  ق0041ابوالقاسم سیاهپوش در سال است که توسط  شاهنامه ینقّال

الی گویی و نقصهنباید پنداشت که قچاپ کرده است، اما  ش0400را در سال  آیدنلو آن

حدود نیم قرن قبل از  چراکه ،در عصر صفوی به ایران جغرافیایی محدود بوده است

های ی داستانایی از دیار فرارود به نام وارس بخارنقّالگو و ، قصهی شاهنامهنقّالطومار 



 و همکار محمدجعفر یاحقی _________________ یایوارس بخاربحرالتواریخ طومار جامع فرارودی: روایتی از 

9 

 

بازآفرینی کرده که بعداً از روی آن چند  بحرالتواریخرا در طوماری با عنوان  شاهنامه

دهد که همین امر و قراین و شواهد دیگر نشان مییر متفاوت صورت گرفته است. تحر

در بین  تردغدغهمندتر و بیسنّت نقّالی در فرارود هم به موازات ایران و گاهی سامان

 زبانان آسیای مرکزی رواج داشته است.فارسی

وارس  جمله کارهای همینشش برای شناسایی و معرفی متون نقالی ازاخیراً کو 

در کتاب  ،لکلورشناس تاجیکستان، روشن رحمانیوبخارایی هم آغاز شده است: ف

میالد جعفرپور در ( و 23-01 ، صص.2102) شاهنامه در بین تاجیکانمشهور خود 

چهار گنج فردوسی در »و مقالۀ   (291-290 صص./0 ، ج.0401) نامهمسیّبمقدمۀ 

و  سر به معرفی واراختصابه( 011-14 ، صص.0409« )دفتر بغدادی شاهنامه

مورد این تر و با اطالعات بیشتری در. ما در این مقاله مبسوطانداو پرداخته بحرالتواریخ

  سخن خواهیم گفت.آن طومار و پدیدآورندة 

 احوال وارس .2-1

ی متخلص به وارس یکی از نویسندگان و شاعران نسبتاً گمنامی است که ایمحمدبقای بخار

شناسایی و معرفی شده است.  نامهمسیّبتازگی با انتشار کتاب او بهشخصیت و آثار 

ر، 4/49 ، گ.«ج») بحرالتواریخظاهراً تخلص شعری محمدبقاست که در تحریر « وارس»

های دیگر آثار او و ، اما در نسخه«ثوار»صورت به که در اختیار ماست، (41پ، 24ر، 3/9

 . ذکر شده است« وارس»شکل ( به140، 213 ، ص.0401معاصرش، ملیحای سمرقندی )

نامیده و « حاجی محمدبقای بخاری»( وارس را 213 ، ص.هماننخستین بار، ملیحا )

یاد شده که « مال بقا»ر( نیز از او با نام 3/41ر، 4/49 ، گ.«ج») بحرالتواریخدر تحریر 

وارس را  (02 ، ص.2102این، رحمانی )است. باوجود« محمدبقا»شدة ظاهراً کوتاه« بقا»

احترامانه »معتقد است که به وارس  نامیده و« محمد ابوالبقا»و گاه « عبدالبقا»گاه 
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و شاعران دیگری نیز در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی با وارس « اندگفتهالدین میافصح

حالی است که دقیقاً معلوم . این دراندتخلصی داشتهلقب یا اند که چنین معاصر بوده

به وارس از کجا سرچشمه گرفته « الدینافصح»و « عبدالبقا»ساب دو نام نیست که انت

تخلص با وارس عصر و هماست و شاید این دو نام متعلق به یکی از همان شاعران هم

 بوده است. 

نام برده و « محمد بقا»عنوان  با( نیز از وارس 03، 10ـ14 ، صص.0409جعفرپور )

، گ. «ب»همان ر؛ 4/49گ.  ،«ج»)بحرالتواریخ حریر در نقل عباراتی از آغاز جلد دوم ت

درآیندة این نثر رنگین و »خوانده است: « پسر بقاءالدین»را « دلبر بقا و الدین»پ(، 203

؛ «دلبر بقای و الدین، مال وارس سوخته نظم کتاب استاد فردوسی را نصر کرده شد

ین بار آن را در پدر وارس نیست، بلکه نام خود اوست که چند« بقا»که درحالی

 کار برده است.به نامهمسیّبو  بحرالتواریخ

دانسته و بقیۀ « االصلبخاری»( وارس را 140 ، ص.0401بار، ملیحا )نخستین

درستی از اهالی بخارا معرفی ، وارس را بهپیروی از اوبه  هم احتماالًنویسندگان 

خوانی و به قصه در ریگستان بلدة بخارا»اند. طبق گفتۀ ملیحا، وارس کرده

مشغول بوده است. این اشارة دقیق ملیحا حاوی دو نکتۀ مهم است: اول « گزاریحکایت

مانده از او پردازی مشهور بوده که آثار باقیاینکه وارس نزد معاصران خود نیز به داستان

که  دهد و نشان می این موضوع است حاکی از نامهمسیّبو  بحرالتواریخنیز، خصوصاً 

نقل قصه مشغول بوده هم به شفاهی صورت و بازآفرینی داستان، به شاعریبر عالوه یو

خوانی اشتغال داشته و بعید نیست که ؛ دوم اینکه وارس در ریگستان بخارا به قصهاست

در همانجا نیز تولد و نشو و نما یافته است. این ریگستان که رودکی هم چند بار از آن 

بخارا اطالق شده است: اول، ریگزاری که بخارا از یک سمت  نام برده، به دو منطقه از
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به آن متصل بوده و از دیرباز کاخ پادشاهان بخارا مثل امیر نصر بن احمد سامانی در 

ها نمازگاه ای در میان شهر بخارا که تا مدتهمان ریگستان بنا شده است؛ دوم، محله

 ؛ بنابراین، ریگستان بخارا(10، 21 ص./0 ، ج.0410عید بخاراییان بوده است )نفیسی، 

 ، ص.0491بوده و هنوز هم هست )یاحقی و سیدی، شهر بخارا کز ردر ممیدانی وسیع 

در همین ریگستان  ،( و قتبه بن مسلم سردار سپاه اسالم وقتی بر بخارا دست یافت00

(. همچنین، این میدان بیشتر جای 091 ، ص.0424نمازگاه عید ساخت )نرشخی، 

 خوانی بوده است.مراسم عمومی و مکان مناسبی برای نقّالی و قصه برگزاری

( به خصوصیت اخالقی منشی وارس نیز اشاره کرده و 140 ، ص.0401ملیحا )

و شاید یکی از دالیل این طرز « گیردخود را از جملۀ فهمیدگان می»معتقد است که او 

و شهرت او در میان  فصلمهای فکر وارس ناشی از اهتمام او در بازآفرینی داستان

 ها بوده است.تسلط بر قصه دلیلمعاصرانش به

منابع  اما ،نظر وجود داردبر سر دوران زندگی وارس و زمان تألیف آثار او اختالف

( برای این 09ـ02 ، صص.2102رحمانی ) ند.امورد سال والدت او ساکتموجود در

برابر   م0941تا 0211های یگر سالم. و بار د 01تا اوایل قرن  09موضوع یک بار قرن 

او وارس را است. را ذکر کرده، اما دلیل و مأخذ مستندی ارائه نداده  ق0034تا  0110با 

نام برده، اما اطالعاتی  اواز شاگردان مال محمدجان دانسته و از چند تن از معاصران 

ا حداقل از طریق کدام از این معاصران، خصوصاً مال محمدجان ارائه نداده تدربارة هیچ

 آن بشود به دوران زندگی وارس پی برد.

( دوران حیات وارس را یک قرن 00-01 ، صص.0409بعد از رحمانی، جعفرپور )

تخمین زده و  ق 01های بعد از قرن در سال ــ طور کلیبه ــ به عقب برده و آن را

عاصر (، شاعر صاحب دیوان عهد صفوی مق0130-019را با فصیحی هروی ) وارس

 دانسته است. 
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وارس اطالعات مستندتری و معاشر معاصر نویس تذکره(، 140 ، ص.0401ملیحا )

ارائه داده که برای اصالح و تکمیل مطالب رحمانی و جعفرپور بسیار مفید  اورا دربارة 

شعر به دستور سخنوری، شاگرد  در» بر آن است که وارسو ضروری است. ملیحا 

محمدجان براساس همین جمله، مالو رحمانی هم ظاهراً « اشدبمحمدجان مستعد میمال

به وارس حق استادی داشته خوانی دانسته که نسبتگو و قصهخوان، قصهرا شاهنامه

، نه آیدبرمیمحمدجان ای جملۀ ملیحا فقط شاعر بودن مالاز فحو هرچند ؛است

 گویی او.خوانی و قصهشاهنامه

( 000 ، ص.همانی محمدجان است که ملیحا )محمدجان ظاهراً همان حاجاین مال

دربارة  ق0109مربوط به سال از او نام برده و گزارشی تاریخی هم « سمندر»ذیل مدخل 

بوده که در این سال وارد بخارا شده است.  ینقل کرده که طبق آن، محمدجان از امرای او

، شاعر البته، حاجی محمدجان مذکور را نباید با حاجی محمدجان قدسی مشهدی

ق درگذشته و محمدجان 0112گرفت، چراکه قدسی در سال  اشتباه ق00قرن  مشهور

 در قید حیات بوده است. ق0109تا سال  بحثمورد

در « شاه شوکت قلندر»( ذیل مدخل 213 ، ص.هماندیگری که ملیحا ) مهمنکتۀ 

ا، در ارتباط با وارس ذکر کرده این است که شاه شوکت بعد از مدتی سکونت در بخار

ی ایعازم حج شده و در بازگشت از آنجا همراه با حاجی محمدبقای بخار ق0111ل سا

 .انداصفهان رفتهجوبارة و بعضی از شاعران دیگر به منزل ملیحای سمرقندی در 

  است.در قید حیات بوده  ق0111یقیناً تا سال  بنابراین، وارس

ای است که در ان یافت، اشارهتوای که برای سال والدت وارس میبنابراین، قرینه

« سال هزار»ظاهراً منظور از ذکر شده و  (233 ص./0 ، ج.0401) نامهمسیّببیت زیر از 

چو وارس بیاید به سال هزار/ در آتش نشیند در این تاب و » اوست: تولد تاریخ تقریبی
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اور بیت این نیست که طبق ب اینبه بیان دیگر، ظاهراً منظور وارس از مصراع «. تب

 نامهمسیّبدر قید حیات و مشغول تألیف  ق0111در سال (، 01 ، ص.0409جعفرپور )

دنیا بیاید، به 0111بوده است، بلکه احتماالً منظورش این است که وقتی وارس در سال 

زنده  ق0111در سال  به فاجعۀ کربال در آتش نشیند؛ چراکه بعید است که وارسنسبت

 .باشدسال بعد هم در قید حیات بوده  11ف کرده و حداقل تا لیأرا ت نامهمسیّببوده و 

 11را تاریخ تولد وارس بدانیم که حداقل تا  ق0111تر است که سال منطقی بنابراین،

 سال بعد هم زنده بوده است.

سو، یکاز ،ق بدانیم0111تا  0111های اکنون اگر دوران زندگانی وارس را بین سال

م فصیحی بر وارس، با فصیحی برابر است با تقد ن وارسمیزان احتمالی معاصر بود

سال قبل از وارس درگذشته و جملۀ کوتاه وارس در  31چراکه فصیحی حداقل 

از میرزا فصیحی این سخن »دال بر معاصر بودن حتمی او با فصیحی نیست:  نامهمسیّب

نند سعدی ؛ یعنی، اگر وارس از شاعر دیگری ما«وارس این است...است، اما سخن مال

که در جملۀ خود نام برده بود، آیا باید سعدی را هم معاصر وارس بدانیم؟ درحالی

احتمال دارد که وارس نیز مانند بسیاری از شاعران اشعار شعرای پیش از خود را جواب 

دیگرسو، محدود کردن دوران زندگی ه دقیقاً شعر شاعر معاصرش را. ازگفته است، ن

نیز دقیق نیست، چراکه بعید است که وارس یک و  ق0034-0110های وارس بین سال

و تا سال است ق به دنیا آمده 0111ت بوده باشد، یعنی در سال نیم قرن در قید حیا

 هم زنده بوده باشد. ق0034

اشاره  هم در اصفهان اوسکونت همسفری وارس و ( به 213 ، ص.0401ملیحا )

الهیجی درعوض، حزین کر نکرده است. ذبه این شهر کرده، اما دلیل مهاجرت او را 

در بخارا پیشۀ صرّافی داشت تا »دربارة علت هجرت شوکت بخارایی آورده که وی 
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به  ق 0111ر زادبوم را رها کرد و در آنکه گرفتار آزار و تاراج ازبکان گردید و ناگزی

( که این درست همان سالی است که ملیحا 0443 ص./1 ، ج.0423)صفا، « هرات رفت

 ه اتفاق وارس به اصفهان وارد شده است.  ب

اوضاع پرآشوب بخارا و کشمکش  زده کهحدس  (21-00 ، صص.2102رحمانی )

بسا برای گردآوری میان حکمرانان آنجا باعث شده تا وارس عازم اصفهان شود و چه

  .به آنجا رفته باشد بحرالتواریخمنابع الزم برای تألیف 

( به این 21گ. ، «الف») بحرالتواریخت تحریر در یکی از ابیاهم خود وارس 

روم با این پیکرم شد سرمه و منظور چشمی هم نشد/ می»مهاجرت اشاره کرده است: 

 «. بختی به سوی اصفهانسیه

به ذهن مهاجرت وارس به اصفهان علت طبق این بیت دو احتمال دیگر هم دربارة 

احوالی سالی و پریشاناول، در کهن : اول اینکه ظاهراً این مهاجرت طبق مصراعرسدمی

« منظور چشم»توجه یا و آثار او مورد رخ داده است؛ دوم اینکه احتمال دارد که وارس او

 یخصوصاً امرای بخارا قرار نگرفته تا بتواند از قبل آن به مکنت و سعادت و ساکنان

 نشود.« بختیسیه»برسد و دچار

را در یکی از ابیات « ابراهیم»به نام  بر بیت هجوگونۀ مذکور، شخصیوارس عالوه

 ، صص.0409عقیدة جعفرپور )( مدح کرده که به490 ص./0 ، ج.0401) نامهمسیّبآغازین 

ین آفتاب یآفروغ دولت»بوده است:  او(، این فرد از امرای محلی یا شاهان معاصر 01-00

دست نیاورده تا به« ابراهیم»ین ااما اطالعاتی دربارة  ،«اقلیم/ سپهرمرتبه شاه مظفر ابراهیمهفت

 مشخص شود. آن روزگار او و زمان زندگانی وارس  براساس

یکی از دالیل کوچ وارس از بخارا به اصفهان اتفاقاً دلسردی و چنانکه دیدیم، 

از وارس راین، بعید نیست که منظور با. بنبخارا بوده استحاکمان توجهی از اهل و بی



 و همکار محمدجعفر یاحقی _________________ یایوارس بخاربحرالتواریخ طومار جامع فرارودی: روایتی از 

11 

 

 .(، فرزند شاه سلیمان یکم صفوی )حکق0041-0049. میرزا )فابراهیم این شخص

با دوران  در اصفهانروزگار اقامت وارس باشد، خصوصاً که بوده ( ق0199-0012

که وارس هم از سوی شاهزادة حکومت شاه سلیمان مصادف بوده است و ممکن است 

ر خیری از ذک نامهمسیّبمیرزا مورد لطف و عنایت قرار گرفته و در آغاز صفوی، ابراهیم

 .میان آورده استبه این شاهزاده

واصالی گیالنی و  مانند( از بعضی از معاصران وارس 314، 033 ، ص.0401ملیحا )

شاه شوکت با و  او دست به مهاجرت زده که همراه نام برده درویش خلیالی اصفهانی

بخارا عازم از  ق0111اند. ملیحا هم در سال مدتی در منزل ملیحا در اصفهان ساکن بوده

در همین سال به  احتماالً( و 241 ص./2 ، ج.0424اصفهان بوده )گلچین معانی، 

شفیق و رفیق »حاجی محمدبقا در این سفر ملیحا را همراهی کرده و اصفهان رسیده و 

  .(213 ، ص.0401)ملیحا، و بعد هم در اصفهان چندی با وی معاشر بوده است « سیر

دانیم که تا  همین قدر می .درستی روشن نیستبه سال درگذشت و محل دفن وارس

 در اصفهان زنده بوده است.  ق0111

 آثار وارس .2ـ2

ها تنها نامی باقی اند که از بعضی از آننظم و نثر به وارس نسبت دادهبه تاکنون چند اثر 

 مانده، اما نسخۀ خطی برخی نیز شناسایی شده است:

شاهنامۀ ثر از تاریخ اساطیری و پهلوانی ایران که به : روایتی به نبحرالتواریخ .1ـ2ـ2

و  شاهنامۀ فردوسیهای آن برگرفته از ارچوب اصلی داستانهم مشهور است و چ منثور

 است.  شاهنامهمتون منظوم و منثور قبل و بعد از 

 902) 211تاکنون چند نسخۀ خطی از این اثر شناسایی شده که یک نسخه با شمارة 

 ، ج.0411، افو یونس / فردوسی تاجیکستان )بهرامیانملّیکتابخانۀ ( در ق0200گ، 
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 102) 0122تا  0100( و ق0421گ،  211) 2329های (، دو نسخه با شماره0 ص./0

 ، ج.0492مردان، )موجانی و علی 0( در انستیتوی آثار خطی تاجیکستانق0421گ، 

( در کتابخانۀ ق0403گ،  0220) 010(، یک نسخه با شمارة ردیف 431-443 صص./0

یک نسخه با  ،(De Beaurcueil, 1964, p. 251)وزارت مطبوعات و ارشاد افغانستان 

شناسی فرهنگستان علوم ازبکستان ( در انستیتوی شرق.م 0111گ،  112) 2020شمارة 

در کتابخانۀ ابوعلی سینای ازبکستان  0(، یک نسخه با شمارة 01: 2102)رحمانی، 

در مؤسسۀ پژوهشی موالنا ابوالکالم آزاد راجستان  2110ا شمارة )همان(، یک نسخه ب

در  044با شمارة هم و یک نسخه (Abdul Moid Khan, 2012, p. 74) تونک هند

( 011 ، ص.0019، گوشوارة فهرست کتبخانۀ سرکاریکتابخانۀ بهادرخان تونک هند )

 محفوظ است.

ج مسیّب خزاعی و نبردهای : حماسۀ منثوری است در شرح خرونامهمسیب .2ـ2ـ2

های است شرح حوادث و قهرمانیاو با یزید و دیگر کارگزاران اموی و مروانی. این اثر 

و اهل بیت ایشان از بند و  )ع(العابدینسرکوب یزید، آزاد کردن امام زینبرای 

 (. 02، 34 ، ص.0409)جعفرپور،  هابه مزار هر کدام از آن بازگرداندن سرهای شهدا

در سه  ش0409دمۀ مبسوط میالد جعفرپور در اثر به تصحیح و تحقیق و با مقاین 

 .جلد به چاپ رسیده است

(، از این اثر وارس چند نسخۀ خطی 09 ، ص.2102: رحمانی )دیوان اشعار .1ـ2ـ2

، اما جزئیات دیگری نشان دادههای تاجیکستان، روسیه و ازبکستان در یکی از کتابخانه

( به 113 ص./0 ، ج.0409) نامهمسیّبوارس در یکی از ابیات  است. به دست نداده

ر دیوان/ رقم به سبه وصف لعل تو وارس سرا»دیوان اشعار خود اشاره کرده است: 

 (.113 ، ص.0409)جعفرپور، « خون جگر کرده شعرهای رنگارنگ
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: از این اثر وارس تاکنون نسخۀ خطی شناسایی نشده و کسی اسکندرنامه .1ـ2ـ2

ر( دو بار از 20/ 1ر، 1/40 ،«ج») بحرالتواریخاما در تحریر  ؛از آن نام نبرده استنیز 

زبان راوی که خود وارس است، به چنین اثری اشاره شده و احتمال دارد که یکی از 

در وقت إن »معرفی شده است:  المؤلفکه غالباً مجهولباشد های منثوری اسکندرنامه

اکنون که اینها را »، «طرفه خواهد شدوالقرنین یکشاء اهلل در زمان ملک اسکندر ذ

 «.شودإن شاء اهلل گفته می اسکندرنامهگذارید؛ در 

، 2102: این دو اثر را نیز رحمانی )رقعهو  رساله در حل ابیات مشکله .1ـ2ـ2 

 است.بیشتری نداده ، اما اطالعات دانسته ( از وارس09 ص.

 یایوارس بخار حرالتواریخباز  روایتیطومار جامع فرارودی:  .1ـ2

شناسایی شده، ظاهراً تحریرهایی از اثر وارس  بحرالتواریخهایی که از اغلب نسخه

تا  0100پس از مقایسۀ محتوایی نسخۀ شمارة  ما واحد.متن دستنویسی از است، نه 

و نسخۀ  کتابخانه همان 2329انستیتوی آثار خطی تاجیکستان با نسخۀ شمارة  0122

که بسیاری از جزئیات  متوجه شدیم/ فردوسی تاجیکستان ملّیتابخانۀ ک 211شمارة 

های نسخۀ اول یا در دو نسخۀ دیگر وجود ندارد و یا به شکلی متفاوت نقل شده داستان

بهاست؛ مثالً، داستان رستم و سهراب در نسخۀ اول و دوم از لحاظ روایی و واژگانی 

ار و محسوس در داستان سیاوش نیز وجود کامالً آشک این اختالفِ و متفاوت است لیک

روایی و  هم های ریز و درشتی با هم دارنددارد. به تعبیری، این دو نسخه تفاوت

تر کم تدریجبههای رستم و سهراب و سیاوش تا انتهای متن بعد از داستان اما ،واژگانی

قبالً ذکر شد، طورکه یکسان شده است. البته، نسخۀ دوم همان و در اواخر نسخه حدوداً

نیز آن هم  متن است و اگر جلد اول آن یافت شود، بعید نیست کهیک جلد دوم از کل 

بر نسخۀ دوم، نسخۀ سوم نیز با اختالفات چشمگیری با نسخۀ اول داشته باشد. عالوه
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هایی از روایی و واژگانی دارد، خصوصاً در آغاز طومار و بخش هاینسخۀ اول تفاوت

چنین، در نسخۀ سوم ابیاتی از وارس همراه با نام برخی از راویان داستان برزو. هم

 در نسخۀ اول و دوم مذکور نیست. هاآنکدام از معاصر او ذکر شده که هیچ

بدانیم، نباید اختالف  بحرالتواریخاگر این سه نسخه را رونویس کاتبان از سو، یکاز

ی که توسط کاتبان به اغلب هایچشمگیری با هم داشته باشند، چراکه اختالفات ضبط

 کهدرحالی، نیستچند کلمه و جمله در هر صفحه بیش از های خطی راه یافته، غالباً نسخه

که باعث تغییر روایت و ایجاد تحریر  استدن متن طوری شاین اختالفات و کم و زیاد 

 حداقل سهشخصاً تحریرهایی چندگانه، دیگرسو بعید است که وارس از؛ ه استدیگری شد

ها در حدی آنارائه کرده باشد که اختالف میان  بحرالتواریختحریر از متن حجیمی مانند 

هر داستان را روایتی کامالً  بتوانیمها را از کل نسخه جدا کنیم، اگر این داستانباشد که 

 بحرالتواریخبدانیم. بنابراین، منطقی است که این سه نسخه را تحریرهای متفاوتی از  مستقل

، بلکه هر کدام ظاهراً صورت گرفته بحرالتواریخدست وارس و نه کاتبان  رم که نه ببدانی

محتوای هر خوانان از کتاب وارس است که جدیدی از سوی نقّاالن و شاهنامه بازآفرینی

کم و زیاد شده است؛ چراکه  و متفاوت نقّالبسا سلیقۀ هر تحریر طبق اطالعات و چه

فرارود  یخوانی و شاهنامهنقّالتاکنون منبع مهم و جامعی برای  ق 00قرن از  بحرالتواریخ

رونویسی کرده باشند، اما  اجرابرای به سلیقۀ خود االن متعدد آن را و طبیعی است که نقبوده 

شفاهی دیگری را نیز در  ، محتوای متون مکتوب و روایاتبحرالتواریخچون آنان در کنار 

هم کتوب و شفاهی را دربراین روایات مختلف مند؛ بنااهاختیار یا در ذهن داشت

ها جامعیت بیشتری داشته باشد و این کار باعث شده تا اند تا نسخۀ آنآمیخته

 بحرالتواریخارچوب اصلی آن بر متن شکل بگیرد که چ تحریرهای جدیدی از اثر وارس

 شد.ابها با آن متفاوت اما در جزئیات و بعضی داستان ،استوار



 و همکار محمدجعفر یاحقی _________________ یایوارس بخاربحرالتواریخ طومار جامع فرارودی: روایتی از 

19 

 

تر و از بقیه کامل 0122تا  0100، نسخۀ شمارة بحرالتواریخیرهای از میان تحر

متن این طومار آشکارا به دو جلد تقسیم شده که جلد اول از لحاظ  2معتبرتر است.

و فرزندش،  )ع(سوم جلد دوم است. جلد اول از داستان آفرینش حضرت آدمحجم یک

سه پایان پذیرفته است. جلد دوم کیومرث آغاز شده و با داستان رزم فریبرز با پیران وی

نیز از ادامۀ داستان جلد اول، یعنی داستان رهایی طوس از زندان و رزم کاموس کشانی 

 شروع شده و با داستان دارای کوچک تمام شده است. 

اما  ؛است شاهنامههای توالی داستان براساسارچوب اصلی روایات این طومار چ

به آن  شاهنامهاز غیر ی نیز از منابع مکتوب و شفاهی های مستقل یا وابستۀ دیگرداستان

اما  ،است شاهنامههای آغازین طومار برگرفته از اضافه شده است. به بیانی دیگر، داستان

ها با یکدیگر اختالف دارند و یا هایی از داستانهای مشترک، هم بخشدر همین داستان

های مستقلی در میان داستانهای در طومار حذف و اضافه شده است و هم داستان

ها روایات الحاقی وجود ندارد و مأخذ آن شاهنامهمشترک افزوده شده که در متن اصلی 

مثال، داستان مستقل جهانگیر، پسر رستم یکی از  براییا آثاری غیر از آن است.  شاهنامه

 سبراساشاید  شاهنامههای مشترک این طومار و روایاتی است که در مابین داستان

های مستقلی مانند داستان فرامرز، اضافه شده است. همچنین، داستانروایت جهانگیرنامه 

توان با روایات که میبهمن، آذربرزین و برزو نیز در این طومار جامع گنجانده شده 

 .ها مقایسه کردموجود از این داستان

ت از شخصیتی به نام ، نقل برخی روایاکندرا بیشتر میاین تحریر  نکتۀ دیگری که اعتبار

یکی از که براساس اطالعاتی که داریم، این شخصیت پ( 32پ، 0/42شاهوی پیر است )

شکل ماهوی نیز ثبت شده )معین، ابومنصوری است که نام او به شاهنامۀ منثورگردآورندگان 

( نیز داستان طلخند و گو را 400 ص./9 ، ج.0412( و فردوسی )419-412 ، صص.0422
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چنین گفت فرزانه شاهوی پیر/ ز : »به نظم درآورده است شاهنامههمین شاهو در  به نقل از

  «.شاهوی پیر این سخن یاد گیر

شاید این روایت با شاهنامۀ »نویس این نسخه دور از ذهن نیست که بنابراین، حدس فهرست

 (. 443 ص./0 ، ج.0492مردان، )موجانی و علی« نثری از میان رفته، رابطه داشته باشد

 خصوصیات محتوایی .1ـ1ـ2

اینها را در اینجا گذارید، از جای : »در این اثر کم نیست یالنقجمالت ویژة  .0ـ0ـ4ـ2

ر، 9/21پ، 1/11« )عرض کرده بودیم که...»پ...(؛ 2/4پ، 24پ، 0/4« )دیگر شنوید

 ر...(.32پ، 30پ، 2/31« )راوی گوید که...»پ...(؛ 1/11

ر...(؛ 22پ، 11ر، 1/12« )گردی برآمد. از میانۀ گرد...»های قالبی: گزاره .2ـ0ـ4ـ2

پ، 4/31پ، 2/43...« ) تا فردا نسیم راحت با که وزد و عقرب جفاپیشه که را گزد»

 ر...(.4/31ر، 31پ، 2/43« )دیدار دیجور...کردار اهرمنشب شبکه»پ...(؛ 3/22

عتقدات دینی به شرایط مذهبی روزگار و مبنااسالمی: اندیشۀ عناصر  .4ـ0ـ4ـ2

بعد از مرگ ها آشکار شده است؛ مثالً مؤلف مانند سایر طومارها گاه در فضای داستان

پ(؛ زال پس از قتل 2/04« )ذال و اوالدان و ایرانیان رسیده جنازه خواندن»سهراب، 

ر(؛ فرامرز 1/10« )مردة ساالر را به گالب شسته... نماز جنازه خواندن»رستم فرمود که 

 ر(.4/01« )...ه کرده دوگانه از برای یگانه ادا نمود، بعد از آن استخاره کردهطهارت تاز»

اشاره شده که یا امروز در این متن به آداب و سننی آداب و رسوم کهن:  .3ـ0ـ4ـ2

میان رفته یا کامالً دگرگون شده و تنها ممکن است در برخی از نواحی فرارود بالکل از

گیو در ازای عمل نکردن به سوگند مثال،  برایباشد.  هایی از آن بر جای ماندهنشانه

پ(؛ 2/13کند تا خون او بر زمین بریزد )خود و نکشتن پیران، گوش او را سورخ می

ها در برابر مقام واالتر از خود، از روی بندگی و ارادت پشت خود بسیاری از شخصیت
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ر(؛ دختر داراب در 4/01ها کشیده شود )گیرند تا دست نوازش بر آنرا به سمت او می

زند یا مجلس جشن پدرش ترنجی به نشانۀ انتخاب شوهر به بازوی سام دریاباری می

پ، 2/22زند )شاه میشاه نیز برای انتخاب داماد خود ترنجی به بازوی علمتهمورث

 پ(.9/40

کار رفته که بیت در متن این طومار به 0111استناد به شعر و بیت: بیش از  .1ـ0ـ4ـ2

و برخی نیز از اشعار شاعران  های حماسی استها برگرفته از منظومهغلب آنا

یا وارس  ی از خودسراست، مثل رباعی منسوب به ابوسعید ابوالخیر، ابیاتحماسهغیر

که امکان دارد خود او یا کاتبان بعدی انتخاب کرده و در متن  صائب تبریزی اشعاری از

و فردوسی یاد  شاهنامهان منابع ابیات مذکور فقط از این طومار از می النق. آورده باشند

را نیز از زبان فردوسی نقل کرده است. او  شاهنامهکرده و گاهی اوقات ابیات غیر از 

هایی مانند ، بسته به موضوع و فضای هر داستان ابیاتی را از منظومهشاهنامهبر عالوه

نها تغییراتی ن در آاالنقهی به شیوة گاو نقل کرده  نامهبهمنو  فرامرزنامه، جهانگیرنامه

داده که موجب پدید آمدن اشکاالت وزنی و معنایی هم شده است. احتمال اینکه این 

یا از حافظه نقل شده باشد هم منتفی های نامعتبر آثار گرفته شده ها از نسخهضبط

اب کرده ابیاتی را از جاهای مختلف یک منظومه انتخ نقّالگاهی نیست. گذشته از این، 

 است.آورده شکل پیاپی و متوالی به خود طومار در و

این طومار گاهی اوقات مکاتبات میان  النقها: متن نامهاشاره به  .2ـ0ـ4ـ2

ها ها را نیز با ذکر مضمون نقل کرده است. این نامههای مهم داستانشخصیت

ند نامۀ ضحاک به دستوری است مانو آمرانه موضوعات و مضامین متفاوتی دارند؛ گاهی 

پ(؛ گاهی درخواست 0/44ر(، گاه عاشقانه مثل نامۀ رودابه به زال )0/00فوالدمند )

ر(؛ گاه تهدید مثل نامۀ کیکاوس به شاه 0/24کمک است مانند نامۀ شهبال به رستم )
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طومار ثبت این ها در های ریز و درشتی که متن آنبر نامهر(. عالوه2/39هاماوران )

ها ذکر نشده ها رد و بدل شده که متن آنی دیگری نیز میان شخصیتهااست، نامه

صورت شفاهی توسط قاصدان رد و بدل شده است ها بهاست. همچنین، بعضی از پیغام

 ها در طومار ثبت است.که متن بعضی از آن

های عیّاری در سنّتاز امتیازات دیگر این طومار حضور سنّت عیّاری:  .9ـ0ـ4ـ2

ی است که در النقتر از سالیّاری از نمادهای فرهنگ عامه و بسیار دیرینهمتن است. ع

ی هم گسترش یافت. در این النقی، عیّار سنّتو رشد  هدورة صفوی به موازات ادام

کند رود و این احتمال را به ذهن متبادر میپا پیش میبهی گاه پانقّالی و عیّارطومار هم 

خوانی ی و شاهنامهعیّارهای وی که در آن داستانکه حضور وارس در اصفهان عصر صف

 عیّاران ، از این جریان  تأثیر پذیرفته باشد.است پای هم رواج داشتهها پابهخانهدر قهوه

 که دهندانجام میمهمی حضور دارند و کارهای  ی این طومارهادر اغلب داستان

اما  ،خبرهاستاعالم وضاع و در این طومار رساندن نامه و تشریح ا هاآن نقشترین مهم

قلوا، ست. بوده ا هامأموریت آندر زمرة  دیدبانی، جاسوسی و تحقیق خبر نیزگاهی 

این طومارند که  مشهوران عیّاربادپا، گردباد، فرغانه، شبرنگ، شاپور، هزبر و گرگین از 

ه از لشکر ایرانند و فرغان در هاآنترین بادپا و پسرش، گردباد مشهورترین و پررنگ

 ان لشکر تاتار.عیّار

یکی از شگردهای این طومار های بعدی طومار: ارجاع مخاطب به بخش .1ـ0ـ4ـ2

سابقه نیست، این است که هنگام ذکر وقایع به که البته در طومارهای دیگر هم بی

های قالبی که در شود و تفصیل آن با عباراتی مشخص از نوع گزارهموضوعی اشاره می

توصیف تهمینه از شود، مثل متعارف است، به جای دیگری احاله می طومارها امری

درآید، هروقتا اینکه پدرت بر رخش سوار شود، سه کوه به نظر می»رستم برای سهراب: 
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در وقتش معلوم خواهد ها نمود؛ از دیگر مردم سه گز بلند است و دیگر چند نصیحت

ستم گفت که تو را به فرزندان بعد از آن ر»ر(؛ زمان جان کندن رستم: 2/0« )شدن

در وقتش نتیجۀ این معلوم سپاریدم. این سخن رستم بلند افتاد و به یزدان خوش نآمد. 

در وقت إن شاء اهلل در »دار شدن برزو از سام کوچک: ر(؛ زمان کینه1/10) «خواهد شد

 ر(.1/40« )زمان ملک اسکندر ذوالقرنین یک طرفه خواهد شد

فریدون را به »ها: ک یا چند روایت متفاوت از برخی داستاناشاره به ی .0ـ0ـ4ـ2

، عمود به قولیباالی تخت نشاندند، منادی دردادند که دور دور فریدون تاجدار... 

، شاه فریدون از روی حکمت به صورت سر گاو به قول اصحگاوسر اینجا طیار بود. 

فرزند خود را به مبارکباد خبر به زال رسید که شاه »پ(؛ 0/02« )پرمایه ترتیب داد...

اند که تعریف و آوازة رستم را شنیده خود خواندهبه قولی رستم فرستاده است... 

افراسیاب »پ(؛ 0/49« )منوچهر به مبارکبادی آمد... اصح قول آنکه خود شاه آمدن، اولی

وان [. اغریرس بندیان را گرفته ررها را به طوران ]ببسپرد که این بندیان را به اغریرس

، خود همراه شاهان کنده به به روایتیشد، در سنگالخ آورده همه را گشاده سر داد. 

 پ(.0/31« )، نآمدبه روایتیسیستان آمد. 

 خصوصیات زبانی .2ـ1ـ2

هایی تردید گونۀ فرارودی است که با فارسی معیار در ایران تفاوتزبان این طومار بی

ح آوایی، واژگانی و نحوی در متن با بسامد توان در سه سطها را میدارد. این تفاوت

 باالیی دید.

هیزوم  ←موغ؛ هیزُم ←مورود؛ مُغ ←مورِد :تبدیل مصوت کوتاه به بلند .2-4-2-0

 ←یکدیگر؛ مورِد ←توانیست؛ یکدگرنمی ←توانستر(؛ نمی2/00پ، 1/44ر، 0/0)

ان آم ←آرباب؛ امان ←آلماس؛ ارباب ←ر(؛ الماس41پ، 2/04پ، 0/34مورید )
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پ، 1/12بوبر ) ←خوروش؛ بِبر ←بوبین؛ خورِش ←ر(؛ بِبین9/40پ، 11پ، 1/42)

 ر(.01ر، 2/2

یا تبدیل یاء معروف به  به مصوت کوتاه کسره« ای»تبدیل مصوت بلند  .2-4-2-2

پ، 33پ، 1/44گرِستم ) ←بِست؛ گریست ←شِرین؛ بیست ←: شیرینیاء مجهول

 پ(.10

گر؛ برزه ←: برزِگر، دست کم در خطناملفوظ هاءبه  / فتحهتبدیل کسره .2-4-2-4

 پ(.02/ 9پ، 01پ، 2/03تاره موی ) ←گانی؛ تارِ مویزنده ←زندِگانی

 ←: کوشکِ مرصعیبدل از کسره مجهول یاءتبدیل کسرة اضافه به  .2-4-2-3

پ، 0/1بری پادشاه ) ←آوازی سهراب؛ برِ پادشاه ←کوشکی مرصعی؛ آوازِ سهراب

 پ(. 2/02پ، 22

پرگستوان؛   ←پنه؛ برگستوان ←صامت به صامتی دیگر؛ بُنهیک  ابدال .2-4-2-1

 ←پوشیفرید؛ میمی ←پریدپ(؛ می4/22ر؛ 2/10پ، 0/21پدرگ ) ←بدرگ

 ←پرتوت؛ فایده ←پ(؛ فرتوت01پ، 2/1ر، 0/34فرسی )می ←پرسیفوشی؛ میمی

 پ(.3/00پ، 91پ، 2/43نیلوپری ) ←پایده؛ نیلوفری

سیاهم؛ شاه  ←سپاهم؛ سیاه هم ←صامت یکسان: سپاه همادغام دو  .2-4-2-2

 پ(.14پ، 2/02پ، 10پ،0/01شاهم ) ←هم

 ←سند؛ جاسوس ←کلمه: سن در میان یا پایانصامت  ه شدن یکافزود .2-4-2-9

 پ(.3/22ر، 24پ، 0/01نسترند ) ←جانسوس؛ نسترن

 ←ذال؛ سالح ←: زالدر خط های همصداصامت شدن جایگزین .2-4-2-1

 پ(.1/42ر، 2/02پ، 0/21نحروان ) ←نهروان صالح؛

فضل؛  ←: فصلاما مشابه در خط ناهمگون هایصامت شدن جایگزین .2-4-2-0

 پ(.2/22ر، 3/9پ، 2/04کالخ ) ←قرض؛ کالغ ←قُرص
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ملیکه او را در : »تکراریغیر صفت مفعولی استعمال فراوان و متوالی .2-4-2-01

رفت  دویده گفته»پ(؛ 2/41...« )چسفانیده در پیشانۀ کودک نوشتهخطی  پیچیدهحریر 

بار  رسیدهبه در بارگاه پادشاه »ر(؛ 2/40...« )آمده کندهیک درخت عظیم را از بیخش 

 ر(.2/30« )دعا کردند درآمده طلبیده

« پیش آمد انداختهپیش  انداختهسر خود »تکرار صفت مفعولی:  .2-4-2-00

پر گوشت مقدار نِم کنده»ر(؛ 0/40« )فت...گ آمدهزانو ته کرده  آمدهدویده »پ(؛ 0/01)

 پ(.0/19« )در دهن انداخت کندهسینۀ او را 

و لباس و تاج  کهچندین خزینۀ زر و درّ گوهر : »غیر الزم« که»کاربرد  .2-4-2-02

گفت که شما چنین چیزها داده او را  کهوحشت کرد »ر(؛ 0/29« )و کمر همراه کرد

 پ(.29/ 4« )روان شد کهبر فتراک بست، به سوی گیو  سر او را»پ(؛ 0/30«  )افتاندید

فرستاده  کسروانه  کسضحاک بر سر او »مفعول: غیر الزم تکرار  .2-4-2-04

روان »ر(؛ 2/42« )نوش کرد سه عموداز دست سام  سه عمودفرامرز »ر(؛ 0/02« )است

 پ(.4/34« )چندین مرنجانروان را بر این کار را 

در  چند کیتا »ر( 0/29؛ )«نرم گردید آساسرمه چون»ت: تکرار مترادفا .2-4-2-03

 به سوی به نزدسپاه او »پ(؛ 2/4« )گردیم؟این کوهسار و جنگلستان سرگردان شده می

 ر(.3/4« )هامون نبرد کشیدن

سیاوش در ختن  راآن قلعه : »نشانۀ مفعول غیر الزم« را»استفاده از  .2-4-2-01

 ر(.1/43« )نابکار معه کرشیوز آنجا بود راافراسیاب »پ(؛ 2/21« )مشهور است

پ(؛ 0/30« )بودبه عیش و نشاط مشغول می مدت»نکره: « ی»حذف  .2-4-2-02

از  جماعتدر این زمان »ر(؛ 2/0«)از پرّة کوه بیابان پیدا گردید گردنورددر این زمان »

شود، نمی ظاهراً کسرة اضافه که در خط ظاهر ر(.3/44« )قراوالن و راهبانان رسیده...

 شده است.« ی»جانشین 
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چهارده شب روز با فرنگی جانگ : »قبل از معطوف عطف« و»حذف  .2-4-2-09

« بِست چهار هزار پادشاه و سی دو هزار وزیر به آن قلعه برآمدند»پ(؛ 2/40« )آوردند

ظاهراً ضمه که در خط ظاهر  پ(.1/22« )بعد از گفت شنید بسیار دارا گفت»پ(؛ 2/39)

 ، جایگزین نشانۀ عطف شده است.شودنمی

چون گنجی  ودلی که در خرد آراسته گردد : »غیر الزم« و»کاربرد  .2-4-2-01

کس را به تو قصد جنگ هیچ وای؟ ای نامجوی، چرا در غضب گشته»ر(؛ 2/20« )باشد

 ر(.3/22« )روی؟چرا نمی وریزد پور پشنگ خون تو را نمی»ر(؛ 3/22« )نیست

ای و های منطقهدر این متن بسیاری از واژه ای:خاص منطقه واژگان .2-4-2-00

متفاوت به کار رفته که فضای زبانی نسخه را مشخصاً فرارودی کرده است. برخی از 

های دور رایج بوده و برخی از آنها به ها در دیگر متون فرارودی هم از گذشتهاین واژه

اشد. در زیر به چند نمونه کفایت های عامیانه برسد که منحصر به همین متننظر می

روشنی، طوی: مهمانی یا سور، جبدوق: شود: خاده: چوب بلند، سیونجی: چشممی

ه، نمانمای، پرکاله، قبرغه، سمز، طفیدطفیدهسیلی، پرتافتن: پرتاب کردن، اوتون، کوج، 

 .طالطوب، ایرککی، غیلیدهغیلیده

های نحوی خاص فرارودی در این متن صورتای: نحو خاص منطقه .2-4-2-21

تر کار رفته است. البته  تناوب استفاده از این ساختارها گاهی بیشتر و گاهی کمفراوان به

های فراوردی هنوز هم رایج و است. در باب مسائل نحوی ویژة این متن که در گویش

ی هایتوان سخن گفت. شاید ارائۀ نمونهشایع است، در این مجال محدود با تفصیل نمی

دیو دید که حریفی مشدتی در تقابل »از این موارد برای روشن شدن بحث کافی باشد: 

نوبت که به »ر(، 0/40« )نی شدسام دستان را به لشکر آورده»پ(، 2/2« )او آمده است

رستم رسید، تیغ اوتروت را کنده انداخت. اکوان به سپر زده گرداند، در گریز شد. رستم 
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دستان »ر(، 0/2« )در حال به او زن گرفته دادن»پ(، 2/9« )تاختاز قفای او در ستیز می

پ(، 0/42« )مانم، اگر معقول شاه شود، خوب و اال نیگفت: من نام خود را خود می

 پ(.0/42« )سام گفت: ای شاه، وقت را خلوت یافته آمده بوده است»

  نتیجه .1

ترین طومار عنوان کهن( به ق0041)تألیف.  ی شاهنامهنقّالطومار پیش از این،  -

ی طومار جامعی را به نام ای، اما وارس بخاره بودشناسایی و چاپ شد شاهنامه

به طومار قبلی حدوداً تألیف کرده که نسبت ق00احتماالً در نیمۀ دوم قرن  بحرالتواریخ

 .تر استکهننیم قرن 

مانند  آثار دیگری بحرالتواریخبر ی متخلص به وارس عالوهایمحمدبقای بخار -

الدین و محمد فرزند بقا نیز تألیف کرده است و اینکه او را عبدالبقا، افصح نامهمسیّب

 .جای تأمل دارداند، نامیده

متولد شده  ق0111یات بوده و احتماالً در سال در قید ح ق0111تا سال  وارس -

-0110های یا سال م 01تا اوایل قرن  09اما اینکه دوران زندگانی او را در قرن  ؛است

جای تأمل اند، تخمین زده ق0111را در سال  نامهمسیّباند و یا تألیف دانسته ق0034

 .دارد

شناسایی نشده و اغلب به خط مؤلف  بحرالتواریخاز  اصلیتاکنون نسخۀ  -

شده، ظاهراً تحریرهای متفاوتی از  دستیابعنوان رونویس این طومار هایی که بهنسخه

 آن.روی از معمول ه استنساخی است، ن بحرالتواریخ

محفوظ در انستیتوی آثار خطی تاجیکستان یکی از  0122تا  0100نسخۀ شمارة  -

تحریرهای معتبر و کاملی است که در این مقاله به معرفی و بررسی آن پرداخته شده 

 است.
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سوم جلد دوم است. متن این طومار دو جلد دارد که جلد اول از لحاظ حجم یک -

و فرزندش، کیومرث آغاز شده و با داستان  )ع(از داستان آفرینش حضرت آدم جلد اول

رزم فریبرز با پیران ویسه پایان پذیرفته است. جلد دوم نیز از ادامۀ داستان جلد اول، 

یعنی داستان رهایی طوس از زندان و رزم کاموس کشانی شروع شده و با داستان دارای 

 است. پایان پذیرفتهکوچک 

است، اما  شاهنامههای توالی داستان براساسب اصلی روایات این طومار ارچوچ -

 شاهنامههای مستقل یا وابستۀ دیگری نیز از منابع مکتوب و شفاهی قبل و بعد از داستان

 شاهنامههای آغازین طومار برگرفته از به آن اضافه شده است. به بیانی دیگر، داستان

ها با یکدیگر اختالف هایی از داستانرک، بخشهای مشتاما در همین داستان ،است

های مستقلی هم در میان داستان .دارند و یا در طومار حذف و اضافه شده است

ها وجود ندارد و مأخذ آن شاهنامههای مشترک افزوده شده که در متن اصلی داستان

 آن است. مستقل از و یا آثار شاهنامهروایات الحاقی 

، ینقّالند از: کاربرد جمالت ویژة اطومار عبارتاین  ییخصوصیات سطح محتوا -

اسالمی، اشاره به آداب و رسوم کهن، استناد  اندیشۀ های قالبی، نفوذ عناصرتکرار گزاره

های اری، ارجاع مخاطب به بخشعیّ سنّتها، اشاره به متن نامهاشاره به به شعر و بیت، 

 ها.فاوت از برخی داستانبعدی طومار و اشاره به یک یا چند روایت مت

خصوصیات زبانی طومار در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی بررسی شده و از  -

 است.  شدههای کافی ارائه هرکدام نمونه

بار متن مهم و مفصلی با گونۀ زبانی فرارودی معرفی شده و برروی هم برای اولین -

لف آن مطرح شده، بر اهمیت این ای در زندگی و آثار مؤهای تازهبر آنکه نکتهعالوه

 تأکید شده است.  ی شناخته و نقّالترین طومار عنوان کهنمتن به
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 نوشت پی

زودی با این نسخه مبنای تصحیح و تحقیق نویسندگان این مقاله در طرح پسادکتری است که به. 0

 منتشر خواهد شد. طومار جامع فرارودیعنوان 

 ین نسخه است.ارجاعات ما بعد از این به هم .2

 منابع 

تاجیکستان:  ملّیهای خطی کتابخانۀ فهرست نسخه(. 0411. )عاف،  و یونس ع.، ،بهرامیان

اهلل مرعشی و تهران: مرکز اسناد و تاریخ . قم: کتابخانۀ آیت0. ج ابوالقاسم فردوسی

 دیپلماسی وزارت خارجه.

، 24، فرهنگ و ادبیات عامهنامه. (. چهار گنج فردوسی در دفتر بغدادی شاه0409. )مجعفرپور، 

 .011ـ14

. ویراستاری فارسی احمدزاده فرخه فروزانفر. شاهنامه در بین تاجیکان(. 2102. )ررحمانی، 

  دوشنبه: سینا.

 . تهران: فردوس.1. ج تاریخ ادبیات در ایران(. 0423. )صفا، ذ

. تهران: مرکز 9. ج خطیبی ا. و خالقی مطلق ج.. به کوشش شاهنامه(. 0412. )افردوسی، 

 المعارف بزرگ اسالمی.ةرئدا

 . تهران: دانشگاه تهران.2. ج های فارسیتاریخ تذکره(. 0424. )اگلچین معانی، 

 نا.(. تونک: بی0019) گوشوارة فهرست کتبخانۀ سرکاری

 . تهران: دانشگاه تهران.ثیر آن در ادب پارسیتأمزدیسنا و (. 0422. )ممعین، 

تقوی. تهران: کتابخانه،  م.. تصحیح و تحقیق مذکراالصحاب(. 0401. )م ملیحای سمرقندی،

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آثار خطی (. 0492) ا.ی.مردان، و علی ، س.ع.،موجانی

 . تهران: وزارت امور خارجه.0. ج تاجیکستان

 ح مدرس رضوی، تهران: توس.. تصحیتاریخ بخارا(. 0424نرشخی، ا. )
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. تهران: 0. ج احوال و اشعار ابوعبداهلل جعفر بن محمد رودکی سمرقندی(. 0410. )سنفیسی، 

 کتابخانۀ ترقی.

مداینی. تهران: بنیاد  م.افشاری و  م.(. تصحیح و توضیح 0400) ننقّااللشکر: طومار جامع هفت

 موقوفات دکتر محمود افشار. 

. تهران: 0جعفرپور. ج  م.. تصحیح و تحقیق نامهمسیّبحماسۀ (. 0401). م.بی، ایوارس بخار

 بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

 ستحریری از بحرالتواریخ وار بحرالتواریخ:«(. الف»ق.  0111وارس بخارایی، م.ب. )ز. 

. ]نسخۀ خطی[. کتابت 211/ فردوسی تاجیکستان. شمارة ملّیدوشنبه: کتابخانۀ . یایبخار

 ق.0200

 ستحریری از بحرالتواریخ وار بحرالتواریخ:«(. ب»ق.  0111وارس بخارایی، م.ب. )ز. 

. ]نسخۀ خطی[. کتابت 2329دوشنبه: انستیتوی آثار خطی تاجیکستان. شمارة . یایبخار

 ق. 0421

 ستحریری از بحرالتواریخ وار بحرالتواریخ:«(. ج»ق.  0111وارس بخارایی، م.ب. )ز. 

. ]نسخۀ خطی[. 0122تا  0100به: انستیتوی آثار خطی تاجیکستان. شمارة دوشن. یایبخار

 ق. 0421کتابت 

. مشهد: از جیحون تا وخش: گزارش سفر به ماوراءالنهر(. 0491یاحقی، م.ج.، و سیدی، م. )

 شناسی.مرکز خراسان

ات و مجلۀ دانشکده ادبیای در اصفهان عصر صفوی. خانه(. ادبیات قهوه0491یاحقی، م.ج. )

 .340ـ309، 4، علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
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