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لواني ناشناخته په منظومة:قبانامه نيزر  

  ∗∗∗∗وسجاد آيِدنل

  چکيده

قبانامـه    ن ادِب حماسي ايـران زريـ      تة تا امروز ناشناخ   هاي پهلوانيِ   از منظومه  يکي
 اسـدي، رسـتم و      مةهـاي شـاهنا    نويِس موجود از آن با نـام       است که در سه دست    

 ناشـناس    شيعي متن  دةسراين. في شده است  لشکر معر   هفت قباي نسليمان و زري  
و شـايد     ــ   سـالگي   خويش را در عصر صفويان و در شصت         قرايني اثر  است و بنابر  

داسـتان منظومـه در زمـان    .  بـه نظـم درآورده اسـت       ــ   دو سال پيش و پـس      يکي
دهـد و بـا      روي مـي  ) ع(پادشاهي کيخسرو در ايران و پيامبري حـضرت سـليمان         

ـ    مي معلوم که در پايان     قبا،  نبه نام زري  ) ع( سليمان دةآمدن فرستا  ة رسـتم   وشود ن
. شـود  آغاز مـي ) ع( به دربار ايران و دعوت ايرانيان به پذيرش کيش سليمان       ،  است

 ٢٣١٣٣ داستان در داسـتان در  وةعي به شيبعد از آن روايات متعدد و بسيار متنو      
قبـا و ديگـر پهلوانـاِن        نهاي اصلي آنهـا غالبـاً زريـ        شود که شخصيت   بيت نقل مي  

 عاميانـه اسـت و نـاظم        ــ   الي نقـ  ها  تاين رواي ساختار و موضوِع    . نژاد هستند  رستم
اي  تـاً منظومـه    نهاي شـاهنامه عين تـأثّراِت زبـاني و بيـاني گونـاگون از            ناشناس در 

 نقّـالي نيـز در آن ديـده         ژةهـاي ويـ    ها و گزاره    ه عرضه کرده است که واژه     ماي انمي
نـام منظومـه، سـراينده،      ي  هـا   نوا در هفت بخش، ذيل عنـ      ،در اين مقاله  . شود مي

في ايـن   هاي سبکي به معر    ويژگي زمان نظم، موضوع، مأخذ، کيفيت نظم و برخي       
تـرين  بهمنـدان بـا يکـي از          تـا عالقـه    ايـم   شناخته پرداختـه  نام و نا   باً گم متِن تقري 
  . آشنا شوند شاهنامههاي پهلواني پس از منظومه
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  مهمقد

در ...  و رمـوز حمـزه    ،نامه  حمزه مانند   ي از آثار  يگزار  و داستان  ي، نقّال يخوان شاهنامه
ن يتــر ي از اصــليکــيو  ١ داشــتيپــ را هــم دريه اقبــال عمــومكــ  ـ  اني صــفودورة

 تحـت ان  يگو  قصه شد که  يخود سبب م   ـ خودبه   رفت  ي مردم به شمار م    يها يسرگرم
هـا    تيـ گونه روا  نيز نظِم ا  ي منثور و ن   يها ِن داستان يتدوجاد و   يزمان به ا  اوضاع  ر  يتأث

، ي منظـوم و منثـوِر پهلـوان       يـي ن آثـاِر روا   يتـر   از مهم  ي بخش ،رو نيهماز. اقدام کنند 
ن عصر بـه    يران از ا  يادب ا در  ... و) رمانس(عاشقانه  ـ   ي، پهلوان يخي، تار ي، مذهب ييغنا
  .ادگار مانده استي

ن يـ  از اي ناشـ ي و آرامـِش نـسب  ي اقتـصاد  و ثبات  ي، مل ي، مذهب ياسيوحدت س 
: باره، رک  نيا در يا ه اشار يبرا) (بزرگ(ل  عباس او  تاوردها مخصوصاً در دوران شاه    دس
 ي در بعـض   ي و مـذهب   ي بـه عناصـر ملـ      يه ضـمن  ز توجـ  يو ن ) ٨٣،  ٥/١: ١٣٧٨ صفا،

 عموم  قة و عال  يگزار  گسترش داستان  ي اصل هاي  ان، علت ن زم ي متداوِل ا  يها داستان
دن ي بـه شـن    ي همگـان  قـة  و عال  يخـوان  بر اثر رواِج سنِّت قصه    . بوده است  به آن    مردم

اران آن و بر سر     يالن و شهر  ي و   شاهنامهان به   يراني ا ي باطن يژه دلبستگ يو ، به داستان
 و  يخي، تار ي مذهب يها کنار داستان پردازان و ناظمان در    ان و داستان  يهمه رستم، راو  

ِه مخـصوص بـه     ران بـا توجـ    ي ا ي پهلوان ـ  يات ملّ يوان و نظم ر   يدن، تدو ي به آفر  ييغنا
 و  هـا   تيـ آمـدن روا  وجود  آن بـه   جـة يرستم و پهلوانـان خانـدان او پرداختنـد کـه نت           

. بـوده اسـت    ستانيـ  دالوران س  رة دربـا  ييها يا مثنو يها    و منظومه  ي نقّال يطومارها
 يايـ غراف، ج ي همان ادوار باسـتان    اغلب که زمان و مکان و اشخاِص آنها         ييها داستان
ا محتـوا و موضـوعات سـاخته و          امـ  ،الن آن اسـت   يـ اران و   ي و شـهر   شـاهنامه جهان  
 بـر   يبرگـ و  د و پرشـاخ    متعـد  يهـا  ن راه داستان  ياز ا .  ذهن ناقالن و ناظمان    تةپرداخ
ستان افزوده شـده    يات رستم و پهلوانان س    ي روا خةران و چر  ي ا ي اخبار پهلوان  عةمجمو

 نامـه   بهمن ونامه کوش، نامه گرشاسپِر ي نظييها  و منظومهشاهنامهسه با يکه در مقا  
   ٢. آنهاستي اصلصةان دو شاخيدر ساختار و ب» يانگيعام«و » تأخّر«

 کـه   ٣ اسـت  ي صفو رة دو نةاي عام ـ  ي نقّال ي پهلوان يها  از منظومه  يکيقبانامه   نيزر
 سـيمرغ در قلمـرو فرهنـگ ايـران        ذکِر نام در کتـاب       يش ب يسال پ بار چند   نينخست

راً فرزاد يه قرار گرفته است و سپس اخ  توج هدف) ي ِگرد فرامرز  ي سلطان يِف عل يتأل(
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 ي سلطان ٤.ايم  آن پرداخته  ي مختلف به بررس   ين سطور از منظرها   ي ا دة و نگارن  يقائم
 نقش  ي کتابشان پس از بررس    ي»ها گر حماسه   مرغ چاره يس« در بخش    يگرد فرامرز 
   :اند  نوشتهامرزنامهفر و نامه گرشاسپ،  شاهنامهمرغ دريو حضور س

 سـة دحسين سرداغي دانشجوي مدر  نويس نسبتاً کهنه که محم      دست خةدر يک نس  
هاي خارجي در اختيار من نهادند داستان سيمرغ و خاندان زال            عالي ادبيات و زبان   

با طول و تفصيل بسيار آمده و با عناصر اساطيري اسالم درآميخته و بخشي بـزرگ           
ل و آخـر مقـداري افتـادگي        ن کتاب از او   فانه اي متأس. ه است اد نهاد از داستان را بني   

 کـه  اي است ديني  اما هرچه هست حماسه،ان دانست که چه نام دارد     تو دارد و نمي  
هـاي   بخشي از اين کتاب شرح جنـگ      . ي و ديني را با هم درآميخته است       عناصر مل 

 طلسم ديوان   فرامرز و رستم و ديگران با ديوان کوه قاف است که باالخره رستم در             
: ١٣٧٢ سلطاني گرد فرامـرزي،    (روند ماند و پهلوانان براي رهايي وي مي       گرفتار مي 

٦٦(.   
جـه  يان نت يـ ن منظومـه اشـاره کـرده و در پا         يـ مرغ در ا  يشان سپس به حـضور سـ      يا

   :اند گرفته
بـر نـدارد و ظـاهراً همـه          تـازه را در    اي مرغ نکته اين داستان از لحاظ شخصيت سي     

ا از لحاظ بودن رستم در دربار سليمان و رفـتن            ام ،گر است هاي دي  د از حماسه  تقلي
  ). ٦٧: همان ( به خود گرفته استکامالً رنگ اسالمي... به عطارد و کوه دماوند و

 يني د ز اطالق حماسة  ي منظومه و ن   خةشدن نس  حات نسبتاً کهنه خوانده   ين توض يدر ا 
  .ستيق و درست نيبر آن دق

  نام منظومه

ال سال  است و در پنجم شوينة ملق به کتابخا  که متعل  ،ن منظومه يا ي اصل خةدر نس 
ِن بـرگ نخـست و      يس آغاز يبار در سرنو   کي،   است جان کتابت شده  ي در اله  ق١٢٧١
در . ده شـده اسـت    يـ نام» يم اسـد  ي حکـ  مةشـاهنا «انجامه، اثر   / مهيگر در ترق  يبار د 
 يِل افتـادگ  يـ بـه دل  ) خ کتابت يمه و تار  يبدون ترق ( مجلس   نةِل کتابخا ِس او ينو دست

سان در يـ نو ا مالکـان و فهرسـت   ام،امده استيآغاِز نسخه نام منظومه به خطّ کاتب ن 
نامــه و  گرشاســب «و» ماني رســتم و ســليهــا داســتان« نخــست، آن را يهــا بــرگ
 بـا   يا ن مفتاح، صاحب نسخه، در نوشـته      ياند و حس   دهينام» نامه نامه و رستم    مانيکر
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خوانـده  » مانيرسـتم و سـل  «س، منظومه را ينو ان دست يش در آغاز و پا    ي خو يامضا
» نامـه   مانينر«ز نام آن را     يِل متن ن  نة مجلس و برگ او     کتابخا يها در فهرست . است
ِم محـر : خ کتابـت در انجامـه     يتـار ( مجلـس    ِس دوِم کتابخانـة   ينو در دست . اند  نوشته
 شـاهنامه   لشکر ِمـن    هفت يقبا نيزر«س برگ اول، نام کتاب      يز در سرنو  ي ن ق١٣٢٥

 يم اسـد  ي حکـ  يقبـا  نيـ کتـاب زر  «مـه   يو در ترق  » اهللا حمة ر يم اسد يِمن کالم حک  

  .نوشته شده است» ي استاد فردوسيطوس
 چين اثـر هـ    يـ  ا ،اشاره خواهـد شـد    »  منظومه دةنيراس«گونه که در بخش      همان

لغـت   و   نامه گرشاسپِس نامدار و صاحب     ينو ، شاعر و  فرهنگ    ي توس ي به اسد  يربط
 بـدو در     شـاهنامه   منظومه آن هم با انتسابِ     يها د و آمدن نام او در نسخه       ندار رسفُ

شــدن منظومــه در  دهيــنام شــاهنامه رة دربــاي ولــ؛ب اســتيــار عجيدو نــسخه بــس
 که يز کساني و نـ ن نسخهيد کاتِب ايتوان حدس زد که شا  يِس اساس آن م   ينو دست

رة  دربـا  ي عام کتـاب   يمعنا» مهشاهنا« از   اندـ  خوانده و پنداشته  » شاهنامه«ر را   ن اث يا
 ژةيـ  خاصّ لفظ را کـه و      ي نه معنا  ،اند  را در نظر داشته    يخي و تار  ي، پهلوان ياخبار مل 
سة ش و شهرت حمايراپس از س» شاهنامه «ي براي کلين معنايا.  استياثر فردوس

،  حيرتـي  مةشـاهنا ،   هـاتفي  مةشـاهنا :  ماننـد  يباتيران متداول شده و در ترک     ي ا يمل
ده يـ کـرات د   بـه ...  و  تـرک  مةشاهنا،   کربال مةشاهنا،   اسالم مةشاهنا،  نادري مةشاهنا

). ٧٥١ و ٧٥٠: ١٣٦٩ ،ينـ ي؛ مت ١٤١ و ١٤٠: ١٣٩٠دنلو،يـ  آ بـاره، رک   نيادر(شود   يم
شاهنامه ِمـن   «و  » يم اسد ي حک شاهنامة«د که در    ينما ياساس نامحتمل نم   نيهمبر

  . بوده باشدنظردر  يين کاربرد و معنايز چنين» يم اسديکالم حک
ن منظومـه   يـ  در ا  يچ نقـش و حـضور     ي رستم ه  ياين» مانينر«نکه  يه با ا  با توج 

ل و نة مجلس درخوِر تأمـ  کتابخايها شدن آن در فهرست    خوانده»نامه  مانينر «،ندارد
اِط کامل به نظر نگارنده     يد احت ي که با ق   ياحتمال يگانهباره   نيادر. ز است يبرانگ پرسش

باشد که نام فرزند    » مانيکر«نجا محرف   يدر ا » مانينر «دين است که شا   يرسد ا  يم
احتمـال دارد  .  اسـت ز حاضـر يـ ن متن ني ايها  و در داستان   است  رستم رةيبرزو و نب  

مان، نام منظومه   يل نشناختِن کر  يا به دل  ي سهو   يِس نسخه از رو   ينو معرف و فهرست  
  .نوشته باشد» نامه مانينر «»نامه مانيکر «يجا را به
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است که بـه اسـتناِد      » قبانامه نيزر«ن منظومه   ي ا ي نگارنده برا  يشنهاديعنوان پ 
 ين کتاب و بـه نـوع      ي ا ي دوِم مجلس برا   خة نس مةيقبا در سرآغاز و ترق     نيذکِر نام زر  

 نـة يز به قر  ي منظومه و ن   يها  رستم در داستان   وةر و ن  يقبا، پسر جهانگ   نيت زر يمحور
خ ادب  يدر تـار  . ده شـده اسـت    يـ  برگز امهشاهن پس از    ي پهلوان يها گر منظومه يناِم د 
، نامه  سام،  فرامرزنامه،  نامه  بهمن،  نامه  کوش،  نامه  گرشاسپ مانند   يران آثار ي ا يحماس

 است کـه در آنهـا       ييها  منظومه ارنامه شهري و جهانگيرنامه   ،نامه بانوگشسپ،  برزونامه
ت يه که شخـص    نسبت داده شد   يا پهلوان ي، به نام شاه     »نامه «ژةنام متن با افزودن وا    

 ي اصـل  يدادهاي او، اشخاص و رو    يها کنار نام و داستان   ا در  ام ،هاست  ن کتاب ي ا ياصل
ن يـ خوانـدِن ا  قبانامـه  نيـ اس، زريـ ن ق يـ بـر ا  . شود يده م يگر هم در آنها د    ي د يو فرع 

ـ  ،رديـ گ يقبا و بر محور او شکل م       ني که حوادث آن با حضور زر      ،زيمنظومه ن   در  ي ول
ـ    ، هـم دارد   يات متعدد يو روا گر  ين حال پهلوانان د   يع  ؛راه نخواهـد بـود     ي چنـدان ب

قبانامـه   ني، زر يگذار ن نام يز از فرزندزادگان رستم است و با ا       يقبا ن  نيخصوصاً که زر  
 نامه بانوگشسپ،  برزونامه،  رنامهجهانگي،  فرامرزنامه خواهد بود در طراِز      يا هم منظومه 

 که کتاب بـه نـام اوسـت         يا پهلوان  آن ب  ي موضوع زان رابطة يه م  که البت  ارنامهشهريو  
  .شتر استيگر در آن بي ديها ها و تنوع داستان تيکمتر و تعدد شخص

  رايندهس

ِس دوِم مجلـس نـام نـاظِم اثـر       ينو ز در دست  يبار ن  و دو  ينة مل  کتابخا خةبار در نس  دو
 ٣٣٤٧ -٣٣٠٨ يهـا  تيـ ز کـه در ب    ي ن يا نامه  يدر ساق .  ذکر شده است   يم اسد يحک

 نخـسِت مجلـس بـاز نـام         خة و نـس   ينة ملـ   کتابخا خةِس نس ي در سرنو  منظومه آمده 
، ي توسـ  ي که از سرگذشت اسـد     ييها يه به آگاه  با توج .  است يم اسد ينده حک يراس

 سةيـ ژه مقا يـ و  و بـه   ٥دهي، بـه دسـت مـا رسـ        لغت فـرس  ف   و مؤل  نامه گرشاسپناظم  
 در  يديـ چ ترد يقبانامـه هـ    نيزر با نظم نامه   گرشاسپ سخن او در     ي سبک يها يژگيو

  .ن انتساب نخواهد بودي اينادرست
د يد کـه شـا    يش آ ين احتمال پ  يقان و خوانندگان ا    محق ي برخ يممکن است برا  

 يا ندهيرا و سـ   نامه گرشاسپر از صاحب    يقبانامه غ  نيزر هاي  هشده در نسخ  ادي ياسد
 خـصوصاً کـه بـه       ؛ديـ نما يمـ  ظاهر محتمل  ن گمان به  يا. گر با همان تخلّص باشد    يد
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 ياسداهللا هم وجود داشته که به اسـد       ري به نام م   يا ندهيرهنگ سخنوران گو  استناد ف 
 دوِم  خة نس مةيا در ترق   ام ؛)١/٥٨: ١٣٦٨پور،    امي خ ک.ر( معروف بوده است     ياصفهان

نوشته است و   » ي طوس ياسد«را  » قبا ني زر کتاب«ندة  يراح س يتصر مجلس، کاتب به  
 معـروف بـوده     ي توسـ  ين اسـد  دهد که به نظر او صاحب منظومه هما        ين نشان م  يا

  .ِص همسانگر با تخلي دياست نه شاعر
ات و يــ ابن اســت کــه کاتبــانيــ غالــب ايژگــيران ويــ ايت ادب حماســدر ســن

 نـسبت   يشـده در بحـر متقـارب را معمـوالً بـه فردوسـ               سروده ي پهلوان يها داستان
 کـه   ،ختها ناشـنا  يـ نـام     ناظمان گم  هاي  تيها و روا   تي ب رةتنها دربا  ن نه يدهند و ا   يم
شود و   يده م يز د ي ن ي توس ي چون اسد  يا شده   شاعِر شناخته  يها رة سروده  دربا يحت
 و بـه نـام      شـاهنامه  هـاي   ه از نـسخ   ي در بعـض   نامـه  گرشاسپ از   ييها ها و بخش   تيب

بـا  . )٧٥: ١٣٧٢مطلـق،     يخـالق  ؛٦٩: ١٣٨٦ دنلو،يـ آ: رک( وارد شده اسـت      يفردوس
 آن هـم بـا نـام        ،ي توسـ  يقبانامـه بـه اسـد      ني زر مةن نکته انتساب منظو   يه به ا  توج

 برخالِف رسم متـداول     يعبارت  و درخوِر درنگ و به     توجه  ار جالب ي بس ، اسدي مةشاهنا
  . استي پهلوانيها  و منظومهشاهنامه يها سينو خچة استنساخ دستيدر تار
ست و  ي آن ن  دةنيراا تخلِّص س  ي به نام    يا چ اشاره يقبانامه ه  نيت زر ي ب ٢٣١٣٣در  
. ار انـدک اسـت    يشـود بـس    يو دانـسته مـ    ان ناظِم ناشناس از متن اثر       ي ا رةرباآنچه د 

رفـتن  « داسـتان    ي اسـت کـه او در ابتـدا        يتي محدود چند ب   يها ين آگاه ي ا لةجماز
در آن به دو نکتـه      خود سروده و     دربارة» مرغي س ياريو به   يرستم به نبرد سرخاب د    

گـر  ي فرزند اوسـت و د     يجا ت به ين روا ي ندارد و ا   ينکه پسر ي ا يکي :اشاره کرده است  
  :ن داستانيبودنش به هنگام نظم ا ساله شصت

  نيامــد مــرا پــور در روزگــار   
  ز گيتي مرا سال بگذشت شـصت      
  بــشد نوبهــار و زمــستان رســيد

  

ــد مــر ايــن داســتان يادگــار     بمان
  چه تيرم برون شد جواني ز شست      
  سرم گشت از بـرف پيـري سـفيد        

)                     ٦)٨٩٦٣ -٨٩٦١  

اد کـرده و    يـ امام   شان و دوازده  ي، اوالد ا  )ع(يعل بار در منظومه از امام     نينده چند يراس
.  اوسـت  يامـام  ِع دوازده ي تـش  دهنـدة   شان سوگند داده است که نشان     يخداوند را به ا   

  : نمونهيبرا
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ــه   ــدايا ب ــزازخ ــراناع    پيغمب

  به پور عمش صاحب حلم و جـود       
  شرف يافت زان کعبه اندر جهـان      

ــه اوالد ــار  ب ــا کردگ ــاکش اي    پ
  که بخـشي گنـاهم بـه آل علـي         
  به هشت و چهارم ببخـشي گنـاه       

  

ــور محمــ    ــه ن ــروران ب ــه س   د ش
  ات آمـد انـدر وجـود        که در خانـه   

  که موال ز مـادر شـد آنجـا عيـان          
  که باشد جهـان را از ايـشان قـرار         

ــه ــي نام ــصيان کن ــي ز ع   ام منجل
  که مويم سفيد است و نامـه سـياه        

)                  ١٩٩١٩ -١٩٩١٤(  
 از  يگـر ي د نةشـده اشـاره و نـشا      ادي مـوارد    انـدك ر از   يـ قبانامه غ  نينکه ناظم زر  يبا ا 
 دو  ،ينـ يه بـه قرا   توان بـا توجـ      ي نگذاشته است، م   يجا بلندش بر  مةش در منظو  يخو

بـا  » ويـ د «ژةبـار وا  ن منظومه چهار  يدر ا .  زادگاه او طرح کرد    رة دربا احتماليپرسش  
ظ در آن   ن تلفـ  يـ  کـه ا   ي از منـاطق   يکـ يچون  . فته است کار ر  به) dev(» ِدو «تلفّظ

گر ي د يسوو از ) ٤٠٢: ١٣٩٠ا،يک: رک( کالرستاِق استان مازندران است      متداول بوده 
توان حدس   يا م ي آ ،جان صورت گرفته است   ي اثر در شهر اله    خةن نس يتر کتابِت کهن 

 زادگـاه  ظ لهجـة را بـا تلفـ  » ويـ د«ران بوده کـه  ينده اهل مناطِق شمال ا    يراسزد که   
  :زيت نين بيکار برده است؟ در ا ش بهيخو

  قبـا کـرد روي     سوي گـرد زريـن    
  

ــالک زوي    ــر اف ــرگش ب ــرآورد ک   ب
)                               ١٦٠٠٩(  

 يهـا  يدر حـدود بررسـ    . کـار رفتـه اسـت      به» اديناله و فر   «يبه معنا » زو «ژةوا
: رک (رود كـار مـي    بـه » آوازصدا و    «ي به معن  يش خوانسار ين لغت در گو   ي ا ،نگارنده
 ،ش باشـد  ين گـو  يو اگر احتماالً کاربرد آن فقط منحصر به هم        ) ٢١٠: ١٣٨٧،  يآذرل
 ژةن وا يـ قبانامـه اهـل خوانـسار بـوده و ا          نيـ ا نـاظم زر   يد که آ  يآ يش م يال پ ن سؤ يا

  د خود استفاده کرده است؟ را از گفتاِر محل توليشيگو
 از نقّاالِن   يکينام   دة گم نيران س يست ا يد ن يادآور شد که بع   يد  ين نکته را هم با    يا

 از  ي، بخش ييگو کنار داستان ، در  بوده باشد که   يطبِع عصر صفو   ذوق و موزون    صاحب
  .ده استي زمان را هم به نظم کشانةي و عاميال نقهاي تيروا

  زمان نظم

 و  شـاهنامه ست و بـرخالف     يـ قبانامـه دانـسته ن     نيـ  زر دةنيرات سـ  يـ چون نـام و هو    
ز به ممدوح ي نيا چ اشارهي ه،نامه  کوش ونامه بهمن، نامه گرشاسپر ي نظييها منظومه
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 ي ولـ  ؛ستي زمان نظم آن ممکن ن     يِن قطع يي تع ٧،ا مهتران عصر در آن وجود ندارد      ي
ن يد ا يزند که شا   ي نگارنده حدس م   ،ديآ ي که از متن اثر به دست م       ييها يبنابر گواه 

 ش از سـدة  يخ نظـم آن پـ     يو احتماالً تار  ان باشد   ي روزگار صفو  يها منظومه از سروده  
  :به اين شرح استن ين قرايا. دهم نخواهد بود

 نگارنده  يجوهاو  حدود جست کار رفته است که در      به ييها قبانامه واژه   نيدر زر  .١
ن ي ا لةجماز. شود يده نم ي د ي مقدم بر قرن دهم و عصر صفو       يها در متون و فرهنگ   

: ١٣٨٢ ،يانـور : رک(» ديسـف  شيـ بـزرگ و ر    «يبـه معنـ   » بابـا «توان به    ي م ها  تلغ
: ک. نمونـه، ر   يبـرا (»  تخـت  ي بـاال  بالش و جامة  چار «يدر معنا » ميهيد«،  )٢/٧٠٤

؛ ٢/١٠٤٩: ١٣٨٠ ؛ بهـار،  ١١٠: ١٣٦٤ ،يانيـ  بل ي؛ اوحـد  ١٦٤: ١٣٦٥ ،ي هـرو  ياوبه
ل يـ ذ: ١٣٧٧ دهخـدا، : ک.ر(» نامـه  «يبـه معنـ   » عرضه«،  )٢/٩٢١: ١٣٦٣ ،يزيتبر
  .اشاره کرد» ابوي« و ٨»نوچه «و) ماده
 -٣٣٠٨ اتيـ اب( سـروده    يتـ يب  ٣٩ يا نامـه   يقبانامـه سـاق    نيناظم در متن زر    .٢
ک يـ  در   ،و) ص(امبر اسـالم  يش پ ي به ستا  يو در آن پس از طلب باده از ساق        ) ٣٣٤٧

 کرده اسـت کـه      ياد را   ييها امام پرداخته است و سپس فهرست داستان       ت، دوازده يب
  :ديراخواهد در دنباله بس يم

  بده ساقي آن مي که باشد حـالل       
  هوشي آيم زماني بـه هـوش        ز بي 

  از آن مي که اکسير جـانم شـود        
  

  رهان جانم از محنـت قيـل و قـال           
  که بر مه رسانم چو مستان خروش      
ــود  ــاتوانم شـــ   ...دواي دل نـــ

  

ن نوع شـعر    ي به ا  نعرااه ش ، اوج توج  ي در ادب فارس   ييراس نامه يِر ساق يدر سابقه و س   
ن يابـر ). ٥٦٢: ١٣٨٨ ،يهـان ي؛ ک ١٩٢: ١٣٩٠ ،ييرضا: رک(ان است   يار صفو در روزگ 

 ، کرده است  ييراس نامه  ي ساق ي پهلوان يا ان منظومه يمنکه ناظم در  يه ا اساس و با توج   
ر از  ي و به تأث   يقبانامه در عصر صفو    نين نظم زر  يز از قرا  ين موضوع را ن   يد بتوان ا  يشا
 ،همـدح ائمـ  و ) ص(ي نعت نب  يعني ، آن يواژه که محت  يو  به  زمان دانست؛  ي ادب يفضا

  ).٥٦٣: ١٣٨٨ ،يهانيک: رک(ن دوره است ي ايها نامه ين متداوِل ساقيهم از مضام
  :ِتي ب.٣

ــد   ــاکش بدن ــن اژده ــان م   نياک
  

ــردان    ــران و گ ــادلي ــد ب   هش بدن
)                                ٩١٧٩(  
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 حدس  ٩).٧٨: ١٣٨٦( آمده است    نامه  سام در مصراع دوم در      ،يار جزئ ي بس يبا اختالف 
: ١٣٩٠ ،يعابد: رک(ا بعد از آن سروده شده است        يدر قرن دهم    نامه   ساماند که     زده
ن يـ قبانامـه ا   نيـ  زر دةنيراس اگر س  پ). ١٧٦-١٥٩: ١٣٨٦ ،يانيزاده و رو  د؛ محم ٥٠٣

  .ستي دهم نخ نظم اثر قبل از سدةي تار،ت را احتماالً از آن منظومه گرفته باشديب
 پدرش برزو در شهر خوارزم اشاره کرده        يمان به اژدهاکش  ي کر ٩١٨٢ت  ي ب در .٤
 -که فعالً چـاپ نـشده  -ِر برزونامه در بخش مفصل و متأخن داستان   يچون ا  ١٠.است

 ،)٣١٣ -٣١١: ١٣٧٧ ،لـشکر  هفـت : ک.ن داسـتان، ر   يـ  از ا  يتـ ي روا يبرا(آمده است   
 ينحـو .  منظومه بـوده اسـت     نيقبانامه به ا   نيه ناظم زر  توجتوان احتمال داد که      يم
 کوسـج، : رک ( اسـت   دة دهـم دانـسته     س دةاط سرو ين قسمت از برزونامه را با احت      يا

  اگــر مأخــذ اشــارة؛ بنــابراين)وهفــِت مقدمــه يو ســ  يهــشت، ســو ستيــب: ١٣٨٧
 دهـم ش آن در قـرن      يرا س يگر برا ي د يا نهي باز قر  ،ت برزونامه باشد  يقبانامه روا  نيزر
  .ا بعد از آن استي

خسرو تا آخرالزمان و    يماندن ک  ومرث خطاب به زال به داستان زنده      يدر لوح گ   .٥
). ١٥٧٧٧ -١٥٧٧٣ يهـا  تيـ ب(اشاره شده است    ) عج(يبستن نزد حضرت مهد   کمر

 هـم   يمردم/ ي شفاه يها  است که در داستان    يراني ا نةاين موضوع از معتقدات عام    يا
ار در  يو بـه احتمـال بـس      ) ١٨٠-٢/١٧٧: ١٣٦٩ ،يرازي شـ  يانجو: رک(افته  يبازتاب  

قبانامـه   نيـ ن داسـتان در زر    يـ ح بـه ا   يتصر. ه ساخته و متداول شده است     يعصر صفو 
  . زماِن نظم آن باشددهندة تواند نشان يم

  قبانامه نموضوع زري

دتِر برزونامـه و  يـ بخِش جد (يي عطامةت دارد و پس از برزونا  ي ب ٢٣١٣٣قبانامه   نيزر
 يد و بـواق   يخـسرو در حـصن سـف      يافتادن ک بنـد   داستان بـه  «و  ) تي ب ٢٩٠٠٠باً  يتقر

 بعـد از    ي پهلوان مةن منظو يتر ي طوالن )تيب٢٧٠٠٠حدوداً  (اثر همان ناظم    » برزونامه
 رةن اثـر دو يـ  ايدادهايـ زمـان رو .  اسـت است کـه تـاکنون شـناخته شـده     شاهنامه  

 بعــد از  شــاهنامهدر. اب اســتيشــدن افراســ خــسرو و پــس از کــشتهي کياريشــهر
ن يد و لهراسـپ را جانـش      يشـو  ي م يخسرو دست از پادشاه   ياب، ک ياسشدن افر  کشته
انـه،  ي عام هـاي   تيـ ت روا  نقـاالن و سـن     يپرداز وة داستان ي در ش  ي ول ،کند يش م يخو
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ـ  يـ ر به سلـسله روا     متأخ ي مردم ـ  يال نق يها دادن داستان وندي پ يان برا يراو  ــ   يات ملّ
 يا منثور را در بخش    يمنظوم   تة نوساخ يها گونه داستان  نياند ا  دهيران کوش ي ا يپهلوان

 و از   ـ  ييخ روا ياران تار ي شهر رة با دو  ينظر زمان  بگنجانند و از    شاهنامه از رونِد حوادث  
ن کـار   يـ  ا يگر برا ي د نةنمو.  مرتبط سازند  خسروـيکاووس و ک  يان غالباً عصر ک   يآن م 

 ژةيژن و منيل برزونامه است که پس از داستان ب هاي مفص   تيقبانامه، روا  نير از زر  يغ
  .شود ي آغاز مشاهنامه
 بـه  يا خـسرو فرسـتاده  ي کيهنگام پادشاه به) ع(ماني حضرت سل  قبانامه نيدر زر 

ن خـدا   يـ ران را بـه د    يالن ا يار و   يد و شهر  كن  گسيل مي  رانيقبا را به دربار ا     نينام زر 
. رديـ گ يمـ  کنـد و دو تـن از پهلوانـان را          يان نبـرد مـ    يـ رانيقبا با ا   نيزر. خواند يمفرا
تهمتن . طلبد ي م ياريسد و رستم را که در هندوستان است به          ينو يو نامه م  خسريک

 ي و اعتقـاد ينـ ي ديها دادن به پرسش رود و پس از پاسخ   يممان  يبه نزد حضرت سل   
 يهـا   داسـتان  ،پـس از آن   . شـود  يمـ  و در کـوه قـاف     يت د يامبر مأمور گرفتن عفر   يپ

 داسـتان در  وةيز بـه شـ  يـ  نيشود که برخ يت مي روايعبرگ و متنو  و  ، پرشاخ يطوالن
، ديـ افزا يار مـ  يز بر طول گفتار بـس     ي از آنها ن   يا  گزارش خالصه  يداستان است و حت   

 رستم در   يگرفتار: شود ين آنها اکتفا م   يتر  از مهم  ي نام بعض  بيان فقط به    ،يرو نيااز
ن يبه چـ  ) ع(ماني سل ي رستم، لشکرکش  رةيمان پسر برزو و نب    ي، ظهور کر  يطلسم پر 

 يرا، لشکرکـش  ) ع(ماني سـل  يو انگـشتر  يـ  د صـخر ، ربـودن    ينـ ي چ ياو کشتن طغر  
برابـر   هفت و سپس هشت لـشکر در       ييارويخسرو و رو  يه ک يپادشاهان چند کشور عل   

مـان بـه    يو، رفـتن رسـتم و کر      يـ ت د يـ  رسـتم از طلـسم و گـرفتن عفر         ييهم، رهـا  
ده شـده اسـت،    يـ د کـه دزد   ي جمش رةو جام و مه   ) ع(ماني سل ي انگشتر يجوو  جست

 يشـدن نقابـدار   دايرگان رستم، پ  يبخش و از نب     پسر جهان  يدن گرشاسپ ثان  آمديپد
ن  رستم اسـت، داسـتا  ي گرشاسپيو کرس کر  ي سبز، درفش اژدهاپ   مةيکه خواستاِر خ  

دن فرزندان و فرزندزادگان    ي کوکبان و رهان   نةخا منظر و گذشتن تهمتن از هفت      هفت
اِن مهاجم، يان و پهلواناِن لشکرران بر مهتري دالوران ايروزيماِب جادو، پ ياز طلسم س  

 کـه   يمه و درفـش و کرسـ      يقبا و سپس نقابداِر طالب خ      نيگرفتن رستم با زر    يکشت
  . تهمتن استسوز نام دارد و پسر سهراب و نوة شود جهان يمعلوم م
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ات و  يـ  بر روا  ي آن مبتن  ي که شاکله و موضوع اساس     ،قبانامه ني زر يها در داستان 
 اسـت کـه در   يتي رسـتم شخـص  وة ندر مقامقبا  ني زر ، است انهي و عام  يال نق يالگوها

شـود و در     يده نمـ  يـ شده د  چاپ نة تاکنون اي و عام  يال نق يها گر طومارها و داستان   يد
 ،مـان ي همچنان که کر   ؛شود ين منظومه ظاهر م   يبار در ا   نيران نخست ي ا يادب پهلوان 

گـر  ياز د .  سـهراب  دةسـوز زا   بخـش و جهـان      پـسر جهـان    يفرزند برزو، گرشاسپ ثان   
 ن منظومـة  ي تهمتن در ا   وةر پسر و برزو ن    ي جهانگ يفرزندان و فرزندزادگان رستم جا    

 مربـوط بـه رسـتم و اوالد او در           يهـا  اغلـب داسـتان   .  اسـت  يداستان خـال  بلند و پر  
گر ي دين منظومه است و در متون منظوم و منثوِر پهلوانيقبانامه منحصر به هم   نيزر
مقابلـه و   . ستيـ ن) شده منتشر ي مردم ـ  يات شفاه ي و روا  ها، طومارها  ظومه از من  اعم(

ز يژه سـت  يـ و  بـه  ،قبانامـه   نيـ  مختلـف زر   يها  در بخش  ي پهلوانان گرشاسپ  ييزورآزما
 ي داسـتان  ي الگـو  ي از نمودها  ،ان منظومه يسوز در پا   قبا و جهان    نيسخِت رستم با زر   

تان معروِف رسـتم    ران است که پس از داس     ي ا يات پهلوان ينژاد در روا   الِن رستم ينبرد  
ز فرجـام   يِن مقابله و ن   ي طرف يشاونديکرات و با تنوِع نسبِت خو       به شاهنامهو سهراِب   
 يژه طومارهـا  يـ و  و بـه   شاهنامه پس از    ي پهلوان يها ک، در منظومه  يتراژريخوش و غ  

  ).١٨٨-١٨١: ١٣٨٩ دنلو،يآ: ک.ر(شود  يم دهيانه دي عاميها  و داستانيالنق
ن منظومـه را بـا      يِد ا هاي متعد   تيقبانامه روا  ني زر دةنيراا س يپرداز   نکه داستان يا

ونـد داده اسـت، هـم       ي پ ي هفت و سپس هشت لشکر در دشـت ر         ييآرا داستان صف 
 يلـ ين اثـر اسـت و هـم دل        ي ا يها  داستان انةيعام ـ   يالِت نق يار مهم بر ماه   ي بس يگواه
ان و شنوندگاِن   يان راو يت هشت لشکر در م    يِت روا يت، شهرت و محبوب   يگر بر اهم  يد

   ١١.يعصر صفو

  مأخذ منظومه

» ترجمان«و  » ر گوهرفروش يپ« متن را از زبان      يها  داستان يقبانامه گاه  نيناظم زر 
د ي شـا  ١٢، نباشـد  شـاهنامه ِد ِصـرف از مـوارد مـشابه در          ينقل کرده است که اگر تقل     

  :ديات منظومه به شمار آيبودِن روا يداريشن/ ي بر شفاهيا نهيقر
   آن پيـر گـوهرفروش     چنين گفـت  

  
  سخنگوي شـد پيـر گـوهرفروش      

  هم از مهرنـوش و ز زنگـي زوش          
                )            ١٣٢١٠(  

  از آن پيش کز تـو ببرنـد هـوش         
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  چنين کـرد يـاد   به من ترجمان اين  

  
  ...افکِن شيرزاد  که چون آن نقاب   

  )١٨٤٢٩ و١٨٤٢٨       (         
  :ت همين دو بيدر ا

  دة داستان کنون اي نويسن  
  

  کنون اي نويسندة داستان   
  

  سخن بشنو از گفتـة باسـتان        
)                         ١٦٥١١(  

  يکي داستان بشنو از باسـتان     
)                          ١٦٧٦٤(  

مخاطـب قـرار دهـد و بـه         » بـشنو «د که ناظم خود را با فعل        ينما ي نم يچون منطق 
ن ي ايگري محتمل است که شخص دت کند، د دعو يراس يم  که خود  يدن داستان يشن

ِن آن مخاطبـه را بـه   يگفتـه و او عـ     )  داستان سندةينو(نده  يراعبارات را خطاب به س    
 بـر مأخـذ     يگـر يِل د ي دل ، باشد يرفتنين گمان درست و پذ    ياگر ا . ده است ينظم کش 

 آن را   يهـا   داسـتان  يدهد کـه کـس     يقبانامه است و احتماالً نشان م      ني زر يداريشن
آورده  يمـ ز بـه نظـم در     يگفته و او ن    يما از حافظه باز   ي خوانده ي م ياظم از متن   ن يبرا

  .است
نده آن را   يراوده باشد و چه س     ب يداريشنـ   ي شفاه ، چه منبع منظومة   در هر حال  

 گفتـة « آن را    يد از فردوسـ   يـ که به تقل  ـ     مکتوب و منثور سروده باشد     ي متن ياز رو 
ش يدادهايـ ات و رو  يـ  از روا  ياري و بـس   هـا  تي از شخـص   ي شـمار  نامدــ   يمـ » باستان

. شـود  يده نمـ  يـ  د يگري د يشده در جا   ان منابِع تا امروز چاپ    يمنوساخته است و در   
بـودِن   دهي و ناشـن   يبار بـه تـازگ    ضوع آگاه بوده و دو    ن مو ي ا  از امه خود قبان نيناظم زر 
  :ح کرده استي منظومه در آن زمان تصريها داستان

  نيامد به گوش کس اين داستان     
   شـاهوار  بدي بکر ايـن لؤلـؤ     .. .
  

  سـر  بگشتم به ِگرد جهان سربه    
  نبشنيد کس هرگز اين داستان    
  اند  به شهنامه بس داستان گفته    

  

  نبشنيد کس هـيچ از باسـتان          
  آبـدار بسفتم من ايـن گـوهر       

  )٥٤٤٠ و ٥٤٣٩(                
  از اين داستان کس ندارد خبـر      
  نــدارد کــسي يــاد از باســتان

  انـد  گونه کم سـفته  ندِر بکر زي  
)                 ٨٩٥٥ -٨٩٥٣(  

د از  يـ انـه اسـت و آنهـا را با        يعام ــ   يالقبانامـه نقـ    ني زر يها ساختار و موضوع داستان   
ش از آن دانـست کـه ممکـن         يا ادوار پـ   يـ  يان عصر صفو  ياالن و راو   نق يها برساخته
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. افتـه شـود   ي  از طومارها  يکي يها سينو  در متن دست   ياست گزارش منثور آن روز    
بودِن شاکله و موضوع منظومـه       يالگِر نق ي د يها  نشانه يات، برخ ي روا يبر محتوا  عالوه

  :عبارت است از
ن يتـر  شده م از شناختهيلشکر که گفت هشت/ت هفت ي متن با روا   يها  داستان طةراب. ١
گزاران و شـنوندگان بـوده اسـت و          ن داستان ي در ب  يال نق يها  داستان ترين  محبوبو  

ِل يـ ن دلي بهتـر ييتنهـا  قبانامـه خـود بـه    ني زرهاي  تيروا  آن در سلسله   يرکزنقش م 
 يدنظومه از اشخاص نوظهوِر متعـد     ن م يدر ا . ٢.  منظومه است  يمردمـ   يالت نق يماه

 از  يشود که بعض   ياد م ي) دشمنان آنها  (يمنيو اهر ) انيرانيا (ييدو سپاه اهورا  در هر 
ات يـ  روا يها يژگين موضوع از و   يا. اند شده يفن متن معر  يبار در ا   ني نخست يآنها برا 

: ١٣٩١ شـاهنامه،    يالطومـار نقـ   : ک.ر( منثـور    يرهاانه است و در طوما    ي و عام  يالنق
نکه در يا. ٣. شود يده ميبارها د) مانند برزونامه(گونه  ني اي پهلوانيها و منظومه) ٦٨

قبـا   نيـ ت زرند و بـه دسـ  يآ يدان ميک به مي کيران  يران ا ي منظومه دل  يهمان ابتدا 
ن ي بر اي مبتنيها  و منظومهيال نقيها  داستانژةي است ويا هيما  بن،شوند يگرفتار م
ن يـ  به انامه بهمن و نامه کوش، نامه گرشاسپ،  شاهنامه ِري نظ يات که در آثار   ينوع روا 

ل و  يـ ن  ي چنـد  ياپيـ ت بـه آمـدِن پ     يـ ا صـد ب   يـ اختـصاص چنـد ده      (ل  صورت مفص 
زتـاز در   ي ت يا ادهيکردن پ  حرکت. ٤ .شود  ديده نمي ) نفرک  يبرابر  شدن آنها در   مغلوب

 يافزارهـا   از رزم  يکـ ي. ٥.  اسـت  يال و نقـ   ياريـ ات ع يـ ن روا ي از مـضام   ١٣جلو رسـتم  
 است که   يا دار يانه درخت   ي و عام  يال نق يها ارگان در داستان  يوان و پت  يمخصوص د 

 طومـار   : نمونـه، رک   يبـرا (اِب بزرگ و گران بر آن بسته شده است          يچند سنگ آس  
م کـه   ينـ يب ين منظومه هم م   يدر ا ). ٧٣٩ و ٣٥٣،  ٢٧٢،  ٢٤٦: ١٣٩١  شاهنامه، يالنق

  :ر بر آن بسته استيا با زنجي به دست دارد که هفت سنگ آسيو درختيت ديعفر
  همي هفت از آسيا سـنگ سـخت       

  
  به زنجير بربسته بد بر درخـت        

)                           ٣١٩٧(  
کـه بـاز از     ) ٢٢٣٠تيـ ب(بـرد    يکـار مـ    بـه » ساطور« با رستم    و هم در نبرد   يکوپال د 
د که  يگو ياب، م يزال خطاب به زادشم، پسر افراس     . ٦ .انه است يات عام ي روا يها سالح

  : است کهياو پدر رستم
  اده بد جان تيـره بـه بـاد    ورا د     به جنـگ نخـستين گـِه کيقبـاد        



۷۷ ة شمار ،۲۲زبان و ادبيات فارسي، سال   ٢٠
  گرفتش کمربند و برداشـت خـوار      
  کمربند بگسـست و افتـاد پـست       
ــاد   ــر کيقب ــاج ب ــشيد آن ت   ببخ

  

ــهريار  ــاجور ش ــِر ت ــه آرد ب   ک
  ز سر تاج داد و روانش نَخَست      
  يل تاج بخشش لقـب او نهـاد       

)             ١٤٣٥٠ -١٤٣٤٧(  
ن يـ امـده اسـت و ا  ينشـاهنامه  در » بخش تاج«صفت /شدن رستم با لقب    دهيت نام عل

د و بر سر    يربا يم را   ياب تاج و  يش با افراس  ين نبرد خو  يح که چون او در نخست     يتوض
نامد گزارش   يم» بخش تاج«صفت  / ران تهمتن را با لقب    يار ا يگذارد، شهر  يقباد م يک
 ،الي شاهنامه ومار نق ط: ک.ر( است که در دو طومار کهن هم آمده          يالات نق ي روا ژةيو

 هـاي   گونـه اشـاره    نيـ شـود ا   ينشان م خاطر). ١٦١: ١٣٧٧ ،لشکر هفت؛  ٤١٧: ١٣٩١
ــ    قبانامـه   نيـ  زر االنـة  نق ين ساخت و محتوا   يعنوان قرا  ـ به   يال متون نق  ژةي و يداستان
بودن رسـتم و     عهيمسلمان و ش  :  ازجمله ؛ز در متن منظومه دارد    ي ن يگري د يها نمونه

 رستم، نشـستن  يد برايو سپيبخش، اشاره به مغفر د      جهان يبرا» هندو«زال، صفت   
 اسب  ينژاد نبرد، رخش  يد را برا  يو سپ يکردن رستم د  داريمرغ، ب يفرامرز بر پشت س   

   ....مور ويت/تمور

  هاي سبکي کيفيت نظم و برخي ويژگي

 و  نامـه   بهمـن ،  نامـه    گرشاسـپ  ،شـاهنامه ر  يـ  نظ ييهـا  قبانامه برخالف منظومـه     نيزر
) ع(يد، نعت نب  يشامِل توح  (ي داستان يها ي معموِل مثنو  يها مهبدون مقد  نامه  کوش

 از يش مهتـر زمـان، گزارشـ   يا، سـت  )ع(ني معـصوم  مـة ا ائ يـ ن  ي راشـد  يو مدح خلفا  
 و  جهانگيرنامـه ،  فرامرزنامـه باً مـشابِه    ينظر تقر  نياشود و از   ي م آغاز...)  کار و  يچگونگ
 را  ي بلنـد  ن منظومـة  يله که نـاظم چنـ     ن مسئ يا.  است کُک کوهزاد  رستم و داستان  

نکـه  يتر ا  توجه    و محل پرسش است و جالب      بي عج يحدودمه آغاز کرده تا   بدون مقد 
دن رستم به درگـاه حـضرت       يضمن داستان رس   متن در  يها انهي در م  ،کار ني ا باوجود

شدن لـشکر    رهيآغاز داستان آمدن رستم و پذ     « که عنوان آن     ي در بخش  ،)ع(مانيسل
 ييکه گـو    چنان ؛ شروع کرده است   يتيب زدهي س يا مه را با مقد   تياست، روا » مانيسل

  :کند ي را آغاز ميا ا منظومهي مستقل يداستان
ــام  ــه ن ــدگانب ــدار دارن   جهان

  تن و جان و چرخ روان آفريـد       
  که او پادشاه است و ما بندگان        

  توانـــايي و نـــاتوان آفريـــد
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  کنون از تهمتن يکي داستان    ... 

  
  شنو از مـن از گفتـة باسـتان        

  )١٠٩٤٠ و١٠٩٢٨، ١٠٩٢٧  (
ان داسـتان  يـ مقبانامه نقل داسـتان در  ني نظم و ساختار زر    يها يژگين و يتر انياز نما 
 متن را از هـم  يات آن افزوده و هم تسلسل موضوع    يِع روا که هم بر تعدد و تنو     است  
هـا را بـر خواننـدگان و شـنوندگان           داسـتان / ر داستان ي مس يريگ يخته و کار پ   يگس
 کهـن در    يگـر، سـنّت   ي د يآغاِز داستاِن تازه ضـمن داسـتان      .  دشوار کرده است   ياندک
 شـرق و غـرب دارد و بـرخالف           در ادب  ي گونـاگون  يهـا   نمونـه   است که  يپرداز هقص

ونـان هـم   ي مـصر و  يمي، در آثار قـد ي با خاستگاه هندي شرقيشهرت آن به شگرد  
ان يـ مداسـتان در نکـه نقـل     يبـا ا  ). ٤٨٢و٤٨١: ١٣٨٩ ،يلتـوک : ک.ر(شـود    يده م يد

 يهـا  ن منظومه ي دارد، در ب   ي در متون منظوم و منثور فارس      يداستان شواهد متعدد  
  .قبانامه است ني زرژةيوه ويت و شن شدي به ايپهلوان
لحاظ زبـان و      به يخي و تار  يني، د ي پهلوان يها مة منظومه قبانامه همچون ه   نيزر

انه، به يگرا  و باستانيان ادبين بيکنار اا در ام، متأثّر شده است   شاهنامه ار از يان بس يب
 بـودنِ گزار د احتمـاِل نقّـال و داسـتان       يز شـا  ي داستان و ن   يالت نق يل منبع و ماه   يدل
نجـا بـه    يشـود کـه در ا      يده مـ  يـ  هـم در آن د     يالهاي سخِن نق    ويژگي آن،   ندةيراس

  .ميکن ين اشاره ميها و قرا يژگين وي از ايشمار
، هـا   ت، عبـار  هـا    کلمـه  ي برخ ي فارس نةاي عام يها  و داستان  يالات نق يدر روا ) الف
 نيا ي سبک  تکرارشونده وجود دارد که مشخصة     ي دستور ي و الگوها  ها  ر، جمله يتصاو

: بـاره، رک   نيـ ادر(شـود    يده مـ  يـ نام» ي قـالب  يهـا  گزاره«نوع آثار است و اصطالحاً      
ن يـ ن شواهِد ا  يتر از معروف ). ١٧٠ -١٣٩: ١٣٩٠،ياوري؛  ٤٥٩-٤٣٩: ١٣٨٥ مارزلف،
  :كنيم ينقل م نامه دو نمونهقبا نيها در زر گزاره
  :ديگو يو در کوه قاف ميت ديکار عفريناظم پس از رفتن رستم به پ. ١

  از او گفته گردد که ساالر نيـو       
  بيـايم دگــر بــر ســر داســتان 

  

  چه سازد به ميدان عفريت ديو       
  بگويم که چون بود اين داستان     

  )١١١٦ و١١١٥                 (
اد يـ  آن را به     ، برخواهم گشت  يشنونده به داستان کنون   / خواننده يا«ن مفهوم که    يا

ر مختلف  يانه با تعاب  ي و عام  يالون نق در مت »  را گوش کن   يگريت د يداشته باش و روا   
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؛ ٤٤٧ و ٤٤٦: ١٣٨٥مـارزلف،   : ک. آن، ر  يهـا  ر و نمونه  ين تعب ي ا يبرا(شود   يتکرار م 
   ١٤).١٤٦ و١٤٥: ١٣٩٠،ياوري

 و در   هاسـت   مـتن  ن نـوع  يـ  ا ژةيآمده که و  » والسالم«ها عبارت    اِن نامه يدر پا . ٢
  :ت اسکار نرفته  بهي رسمي پهلوانيها  و منظومهشاهنامه

  چنين است کردار ما والـسالم     
  

  کـام و به پيش شهنشاِه بـا نـام        
)                             ٦٨٧(  

 هـاي  قبانامـه مخـتصّ متـون و داسـتان     نهـا و ترکيبـات در زريـ        واژه بعضي) ب
  :جمله ، ازآنانه استيعامـ  يالنق

ن  که در خـان شـشِم رسـتم بـه دسـت پهلـوا              يوينام د : )٢١٦بيت(ارچنگ  . ١. ب
انـه  ي و عام  يالات نقـ  يـ  روا ي در برخـ   ي ول ،است» ارزنگ «شاهنامهشود در    يکشته م 
: ک. نمونـه، ر   يبـرا (آمده اسـت    » ارچنگ«و  » ارجنگ«ا برادرش به صورت     ياسم او   

کــه ) ١٢: تــا ي، بــنامــه ات رســتمکليــ؛ ٧٨٠ و١٦٥: ١٣٧٤، طومــار کهــن شــاهنامه
  .ن شمار استيقبانامه هم از ا نيزر

» ديجمـش  «مـة  که جزء نخست کل    ـ»جم«افزودِن  : )٩٥٩بيت  (م  جمشيِد ج . ٢. ب
 ي طومارهـا ياز کاربردها» ِد جميجمش «يديِب تأکين نام و ساختن ترکي بر ا ـ  است
 يالطومـار نقـ   : ، رک ييهـا  دن نمونـه  يـ  د يبـرا (انـه اسـت     ي عام يها  و داستان  يالنق

  ).١٩٧: ١٣٦٩ ،يري؛ زر١٧٤: ١٣٩١شاهنامه،
، )١٦٩٧تيـ ب(» چهـل گـرز   « مانند   ينظومه در موارد  ن عدد در م   يا: چهل. ٣. ب

و ) ٢٢٦١تيـ ب(» چهـل زخـم سـاطور     «،  )١٩٥٧تيـ ب(» شدن چهل پادشـاه    کشته«
ن و پرتکـراِر    ياز اعداد نماد  » چهل«. تکرار شده است  ) ١١٩٦١تيب(» چهل انگشت «

ن عـدد بـا     يـ  ا ١٥.ران اسـت  يـ جمله ا  مردم مختلف جهان از    يها نييفرهنگ، ادب و آ   
از متـون   . شـود  يده مـ  يـ  د يالانه و نق  ي عام يها اگون غالباً در داستان    گون يمعدودها
رنامه ي، فرامرزنامه و جهانگ   ي طرسوس مةنا همه در داراب  از  شيب» چهل«گر  ي د يپهلوان

  .تکرار شده است
هـم در   »  جلـو  نـة ده«صـورت    است و به  » شيشاپيپ «يبه معنا : پيش جلو .٤. ب
  :شود يده ميانه دي و عاميالمتون نق
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  د پياده به پيش جلـو     نون
  

  بدو گفت رستم سرافراز گو      
)                         ٨٩٠(  

ظـاهراً  (ر  و مربوط به متون متـأخ     يا محاوره/انهي عام ياز کاربردها : زدنزور. ٥. ب
  :است) ه به بعدياز صفو

  قبا  بسي زورها زد به زرين    
  

  آزمـا  با شـير جنـگ    نتابيد    
)                         ٤٩٣(  

مرا کشته  «:  است ي و مردم  يالات نق ي روا انةين واژه هم از لغات عام     يا: مفت. ٦. ب
  )١٨١٧٤(» سه مفتبودند آن هر

کنمـشان  «رد و   يگ يد رستم و همراهان او را م      يگو ينکه سرخاب جادو م   ي ا .٧. ب
  . استيراني اانةي عاميها ر داستانياز تعاب) ٢٧٢(» کباب و خورم با شراب

 اسـت کـه در      يهم صورت ) ١٧٨٧٤ تيب←(» رمنديه «يجا به» رمنيه «.٨. ب
  .رود يکار م  بهيالات نقيروا

ن يـ ِن ا يمـشهورتر . انـه اسـت   يها عام  به  هب از مش  يال منظومه بعض  يدر صور خ  ) ج
د شــو يده مــيـ  دبارهــا ي و مردمــيالگــر آثــار نقـ ين مـتن و د يــهات کــه در ايتـشب 
کـرش چـون    يمـه شـد پ    يه دو ن  بـ «: است» اريکر هماورد چون خ   يکردن پ  مهين دو به«
 نةيسـ  «يبـرا » ک نفـت  يـ خ«و  » نـور مـاه    «يبـرا » ريپن«بِه   همشب). ٢٢٧٠(» اريخ

  :شود يانه محسوب مي عاميرهاير از تصويت زيز در دو بين» جادوگر
  جهان گشت يکسر به مانند شير     

  
   دو خيک نفط سياه    دو پستان چو  

  

  بدي نور شير مهش چـون پنيـر         
                    )          ٢٠٥٨(   

  خـواه   فکنده به بـر آن دِد کينـه       
)                              ٦٢٧٢(  

 يهنـر سـخنور   / ت نظـم  يفيمنظر ک قبانامه از  نيتوان گفت که زر    ي م ي کل يابيدر ارز 
 يشـود و هـم دارا      ي مـ  افتيبا در آن    ي ز يها تي که هم ب   ١٦ط است متوس  يا منظومه

 از  يکـ ي.  اسـت  ي وزنـ  يرادهـا يه و ا  يـ وب قاف يـ  ع آور،  مـالل  يات سست، تکرارهـا   ياب
ا يـ  وزن   يباست که غالباً از سـر تنگنـا       ي معموالً ناز  ين اثر تکرارها  ي نظِم ا  يها ضعف

لزوم / اصطالح اعنات  ز به يک مورد ن  يات صورت گرفته و در      ي اب يةضرورت ساختن قاف  
پـردازاِن   دهي قصي برخيع تصنيها ييگونه هنرنما نير از اد متأثيلزم است که شا  يماال
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جـانور   «يبـا دو معنـا    » آهـو  «ر تکـرار کلمـة    يمثال اخ . ش منظومه باشد  يراعصِر س 
  :ر استي زيِت متواليدر چند ب» بيع«و » معروف

ــر  ــابش دلي ــک ب ــه آورد نزدي   چ
ــو  ــد آن رزمج ــرو مان ــگفتي ف   ش

  همي هر کسي گفـت بـا ديگـري        
ــد   ــم کمن ــه خ ــو آرد ب ــِر آه   س

  دليــري کــز آهــو در آهــو شــود

ـ      وش سـپهبد رسـيد  سگالش به گ
  بگفتا همـان بـه کـز آهـوي سـر          

  همــان نامــداران و جنگــاوران  
ــو شــوم  ــال آه ــه ز دنب ــان ب   هم

  شوم کشته يا آرم او را بـه چنـگ         

  بگفت اين و انگيخت بـاره ز جـاي        

  

  برون رفت آهـو ز چنگـال شـير          

  که آهو گريزان شـد از دسـت او        

  که گرشسب گردي است با داوري     

  نيــارد نگــه داشــت آن ديوبنــد

  سو شود  ان با دليران به يک    س چه

ــد  ــد پدي ــو آم ــو ورا آه ــز آه   ک

ــدر   ــرخ پ ــيش ف ــرون آورم پ   ب
  نگوينــد آهــوم بــا ديگــران   

  مگر زان که ز آهو بي آهـو شـوم         

  که آهو بِر سروران هـست ننـگ        

   ز آهــو ســـوي آهـــو آورد راي 
)                ٢٠٣٥١ -٢٠٣٤١(  

 بحِر متقـارب    و  غالباً در    ي مثنو ن نوع که قالب آنها    ي از ا  ييها قبانامه و منظومه    نيزر
 اغلـب   شـاهنامه  ژه به يه و  است به جهت توج    يخيا تار ي يني، د يو موضوعشان پهلوان  

 يرويـ  پ ي فردوس ي سبک شخص  يها يژگي و و  ي سبک خراسان  يعمومهاي    ويژگياز  
 يات سـبک رد نمـود مختـص  يـ  صورت بگيقي دقي بسامديد اگر بررسيکنند و شا  يم

 ي و بالغين آثار کمتر از عناصر زباني در اـ هينجا شعر عصر صفويدر ا  زمان نظم آنهاـ  
  شـاهنامه  رِويـ  پ يهـا   در منظومـه   ،گري د يريبه تعب .  باشد شاهنامه و   يسبک خراسان 

ـ    ينوع  عـة  در مطال  ،اسـاس  نيهمبـر .  رخ داده اسـت    يقالـب مثنـو    در ي بازگـشت ادب
ت يـ نها در ي سـبک  يهـا  يژگـ ي و مـة ن آثار استخراج و ذکر کامـِل ه       ي ا يشناخت سبک

 اثـر   ي در شعر فارس   سبک خراساني  از فهرست مطالب کتاب      ي جز تکرار بخش   يزيچ
ن است کـه بـه      يتر ا  ي نگارنده روش علم   دةيعق دجعفر محجوب نخواهد بود و به     محم
 کـه   ،تر  برجسته ي و فکر  ي، بالغ ي، نحو ي، واژگان يي آوا هاي  ويژگي کاربردها و    يبررس

ا شـواهد   يـ هـا    افتـه ي مـتن باشـد و بـر نو         هـر  يهـا  ممکن اسـت از نـوادر اسـتعمال       
 به  ،منظر نيااز. ، بسنده شود  ديفزاي ب يخ زبان و بالغت فارس    يا تار ي شعر   يشناس سبک
، ي، مسائل دستوري نکات زبانقبانامه در چهار حوزة ني زر يات سبک  از مختص  يشمار

  :كنيم ه مي اشاريشگياند/ يبالغت و موضوعات فکر
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  نکات زباني) الف

 و  ينده از اسلوب فردوس   يرا متن، تأثر س   ي چون قالِب مثنو   يليانامه به دال  قب نيدر زر 
ز يـ  از آنهـا ن    يکار رفته کـه بعـض       به يعبات متنو يو ترک ا يساز واژهه ذوق و توان     البت

 است که فهرست کامل آنها      ـ  يکاربرد در متون فارس     کم كم  دستا  ي ـ  ظاهراً نوساخته 
:      آوريـم   مـي نجـا چنـد نمونـه       يد و در ا   يـ ظومه د  متن مصحِح من   يها هيد در نما  يرا با 
 خـو  ، فرهنـگ  )٨٨٥ (نمـون  ، کُـه  )٧٦٤( ، دادکار )٦٢٦( ديد ، پاک )٦٢تيب(ناک   شعله

 ، زرکـــار)٩٢٩٨( ، قندخنـــد)٦٤٥١( ســـگال ، وارون)٤٢٨٠( پاســـخ، شکر)١٤٢٢(
ـ  ، نکته )١١٩٩٠ (نشناس شي، خو )٩٧١٦( ، )١٤٩٧٠( نفـس  نيري، شـ  )١٤٩٦٤( يران

   ....و) ١٧٣٦٦( نسب وارون
.  اسـت  يـادكرد ز و درخور    يبرانگ هقبانامه توج   نيظ سه کلمه در زر     تلف يينظر آوا از

ن واژه  ي ا يظ پهلو و تلف  ١٧کار رفته  به» ويد «يجا بار به که چهار ) dev(» ِدو«نخست  
 ١٨،ش انـوج  يران پـس از اسـالم در گـو        يـ کـه در ا   ) ٦٤: ١٣٧٩ ،يمکنـز : رک(است  

 يو زبـان ترکـ    ) ٤٠٢: ١٣٩٠ا،  يـ ک: رک (٢٠آبـاد  سـلطان  ي کرد جة و له  ١٩کالرستاق
که ) čest(» ِچست«دوم،  . شود يظ م  همچنان به همان صورت کهن تلف      يجانيآذربا

 يا د نـشانه  يه نباشد شا  ي و اگر به ضرورت قاف     ٢١ه شده است  يقاف هم» زشت«بار با    کي
» بگفت«و  » گفت«با  » شگفت«بار هم   چهار. دة منظومه باشد  نيراِش زادگاه س  ياز گو 

 يهـا  ه نمونـه  شود و البتـ     يخوانده م ) گ(ه قرار گرفته است که به ضم        ي قاف در محل 
 شةيو در ر  ) »شگفت«ل  يذ: ١٣٧٧ دهخدا،: رک( دارد   ي در شعر فارس   يگريمشابه د 

ز بـه نظـر     يـ  آن ن  انـة ي باسـتان و م    يراني ا يها  صورت ين واژه و برخ   ي ا يمفروض برا 
   .)٢/١٨٧: ١٩٧٤  نيبرگ،:رک(رسد  يم

ب خاص وجود دارد کـه در حـدود         ي لغت و ترک   يقبانامه تعداد  ني زر مةدر منظو 
 ژةيـ  آنهـا و   يا معنـا  يست،  ي ن يها و متون فارس    ا در فرهنگ  ي نگارنده   يجوهاو  جست

ن يـ ا. هـا بـدون شـاهد ثبـت شـده اسـت             فرهنـگ  ينکـه در بعـض    يا ا ين اثر است    يا
: رک( شـده اسـت   ي بررسـ يگـر ي دلـة مـستقل  ا نادر که در مقا    يافته  ي نو يکاربردها

و در   شود   ه توج  آن  به ين فرهنگ جامع زبان فارس    يد در تدو  يبا) ٤ ادداشت شمارة ي
 از بهانـه    ي اشک ناشـ   يظاهراً به معنا  : رياَب: شود ينجا به چند نمونه از آنها اکتفا م       يا
: شهيــ، ر)١١١٣(ره و تــار يــت: ، درخــش)١١٨٥٨(درفــش : ، درخــت)٢٣٠٢٨تيــب(
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: ، کفـتن  )٨٠٣(جـوان نوبـالغ     : رسـر ي، ش )١٦٠٠٩(بانـگ   :  زو ،)١٣٢٧(ده  يـ د بيآس
اژدهـا و   : ، گَرود )١٠١٥٣( از بارگاه و خرگاه      يبخش: ژهيکو/ زهي، کو )٤٤٢٠(دن  يخواب

   ....و) ١٧٥٣(ز استعاره از پهلوان ين

  مسائل دستوري) ب

کاربرد دو حـرف    : رتر است ي نظرگ ين منظومه موارد  ي ا ي و نحو  ي صرف يها يژگياز و 
؛ )٥٠(» ني ز ک دم تو را بر به     ينمانند   «:مک متم ي يکنار هم و برا   در» بر به  «اضافة

» او«؛ اسـتعمال  )٨٨٢(» ديفرامرز بر لشکر او بد «:ش از مفعول  يآمدن حرف اضافه پ   
»  او اهـرمن   يببـست او دو بـازو      «:يا ن اشـاره  يشيـ و نقش صفت پ   » آن «يدر معنا 

زد چه رعـد     ي نعره م  يهم «:عل ف ياستمرار» يم«ش از   يپ» يهم«؛ آوردن   )٦٥٣٩(
 برافــشاند يز شــاد«: »خواســتن «يجــا بــه» خواهــستن«؛ صــورت )٦٤٠١(» بهــار

ان موصـوف و صـفت کـه        يه م يال انداختن مضاف   ؛ و فاصله  )١٦٧٢٤ (»خواِهست جان 
به اسـِب   «): ١٨-١٦: ١٣٧٨ ،يذاکر: باره، رک  نيادر(شود   يده م ياصطالحاً اقحام نام  

  .»اوخشياگذاِر سياسِب در «يجا به) ٧٧٥٢(» اگذارياوخِش دريس

  بالغت) ج

گـر  ي د يها و منظومه شاهنامه  سان   قبانامه به   نيف در زر  ي، توص ي و ادب  ياز وجوه بالغ  
 چـون طلـوع و غـروب        ي دارد و نـاظم موضـوعات و عناصـر گونـاگون           يانيگاه نما يجا

روش، شه، بـزم، اژدهـا، سـ      يـ افزارهـا، ب    پهلوانـان، جـادوان، دژ، اسـب، رزم        د،يخورش
ک، دو و گـاه چنـد       يـ را بارهـا در     ... و و يان، آسمان، شب، کوه، دشت، رزم، د      يبارويز
فاِت يع و تکـرار، توصـ  لحاظ بـسامد و تنـو       ن به يب نيااز.  وصف کرده است   يِت متوال يب

  : نمونهيبرا. شود يم دهين اثر ديهمه در ااز شيطلوع و غروِب آفتاب ب
  :        طلوع

ــار   ــاعرابي روزگ ــر روز ک   دگ
  به نوک سنان شـاه سـيارگان      

  

  به جمازة آسـمان شـد سـوار         
ــران ــود از رخ آســمان اخت   رب

  )١٣٠٧٩ و١٣٠٧٨             (

  :        غروب
  چنين تا دگر مهِر زرين نقـاب      
  دگر کشتي مهر در هم شکست 

  چه ماهي فرو برد سر را به آب         
  دل پير ملّاح گـردون بخَـست      
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  به زورق درآمد قمـر در زمـان       

  
  موج گـردون روان   اب پر به گرد 

)             ١٩١٧٠ -١٩١٦٨(  

شـود،   يده مـ  يـ  د ي که گاه  ،ر از اطناب  ين منظومه غ  ي ا هاي  في توص ن ضعف يتر ياصل
 ي بـرا  يي استفاده از عناصـر غنـا       وصف و   متن و موضوع   ي پهلوان نةي به زم  يهتوج  يب

ـ   ي که دق  ،ن موارد يدر ا . برداِر داستان است   الن نام ي يف برخ يتوص رعکِس هنـر و    قـاً ب
 شتر بـا نـام يـا      يـ شنونده پ /  اگر خواننده  ، است شاهنامه در   ي فردوس يشناس تيموقع
نده يران خواهد پنداشت که سـخن سـ       يشود آشنا نباشد چن    ي که وصف م   يتيشخص
 ب دربـارة يترت ر بهيات زي نمونه ابيبرا ٢٢. استيرو اندام و خوب  نازک ي معشوق رةدربا

  :مان، از نوادگان رستم، استيبخش و کر  مانند جهانيپهلوانان پرخاشخر
  به ِگرِد رخش خطّ عنبرفـشان     
  به سر بر کالهي ز يـاقوت و در        

  
  اَبر ِگرد رويـش خـِط عنبـرين       
  و يا هاله بر ِگرد مه بـد پديـد         

  

  به خورشيد بر مشک کـرده نـشان         
  همــه دشــت از لعــل گرديــده پــر

  )١٦٣٤ و١٦٣٣                        (
ــازار چــينســان بنفــشه بــه بــه    ب

  چه مشکي که پرده به خود درکشيد    
  )٢٨١٨ و٢٨١٧                       (

شـود و بـا بالغـت و         يده مـ  يـ بـار د   کيـ  که   ،قبانامه ني زر هاي  فيگر در توص  يراد د يا
ر گرشاسـپ و    يـ  نظ ياست، خوارداشِت پهلوانـان بزرگـ     مغاير   ي ادب حماس  يقايبوط
 يد مدح ي قصا هاي  ه مبالغه يوه شب ين ش يا. گر است ي د يمان و زال در وصف دالور     ينر

  :است
  اش  سان نريمان دو صد بنده     به

  رخش آفتاب و دو ابـرو هـالل       
  

  اش چو گرشسپ صـدگو سـرافکنده       
  به مردي و هـوش و خـرد بـه ز زال           

  )٥٣٠٣ و٥٣٠٢                        (

 ارياحتمـال بـس    شـود کـه بـه      يده مـ  يـ  د ييبـا ي ز يجازهايات منظومه ا  ي اب يدر بعض 
  :ديت کنها دق تين بي در ا٢٣. استين هنر فردوسي از ايريرپذيتأث

  بگفت اين و برخاست برتافت روي     
  

  بپختند و خوردنـد و رفتنـد شـاد        
  
  

ــوي    ــد آن رزمج ــفته گردي   برآش
)                                ٨٥٤(  

  کسي را نبـد غيـر عفريـت يـاد         
                   )           ٤٤٩٠(  
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ــاز ــد و گــشتند ب   برفتنــد و ديدن

  
  که يک دختري باشد اين دلنـواز      

)                            ١٧٤٤٠(  

ست کـه   ي خود را دارد و دور ن      يز در متن جا   يه اطناب ن  ها البـت  تيگونه ب  نيکناِر ا در
 ي نظـام خمـسة  و نامـه  گرشاسـپ  در ي توسـ ي ناظم از سبک اسدين موارديدر چن 

 يگوهـا و  شده گفتيينده گرفتار درازگو يرا که س  ين محل يشتريب.  کرده باشد  يرويپ
 آالت  يد و متوال  متعدآور او بر ذکر      ز اصراِر مالل  يدر چند مورد ن   . ان اشخاص است  يم

   ٢٤. کرده استيف مجالس بزم طوالني سخن را در توصيقيو اصطالحات موس
  است که نوع آن    ي کالم منظوم و منثوِر حماس     ي ذات يژگيو)  و اغراق  غلو(مبالغه  

شـاهنامه  د از   يـ  هـم بـه تقل     قبانامه نيدر زر . ران متفاوت است  ي ا يدر آثار ادب پهلوان   
ر تـأث  م نةگو  گزافه يها يينما  بزرگ رسد و هم   يبا به نظر م   ي شکوهمند و ز   يها مبالغه

.  آن غالـب اسـت  ي و وهم  ي انتزاع  که جنبة  يشيد ستا ي قصا ي و برخ  نامه گرشاسپاز  
کـه   «:است) يا شاهنامهمبالغات  (ارِد نوِع نخست    ز مو د ا يآ ي که در ادامه م    ييها مثال

» برش آهن و سـنگ، مـوم اسـت و خـاک           «،  )٢٥٠(» از گردشان شد جهان آبنوس    
  )١١٤١٦(» ه برشد ز لشکر به ماهيغو مو«، )٦٧٥(

ــاب  ــشير او آفتـ ــرزد ز شمـ   بلـ
  

  شــود کــوه از بــيم او همچــو آب  
)                                ٤٤٠(  

  :ديآ يشمار م ماننِد منظومه به دهيوار و قص ي اسديها هم از اغراقات ين ابيا
  اگر مرغ انديـشه صـد سـال پـر         

  
  اي ديد سر بـه آسـمان        يکي قلعه 

  
  يکي باره زيرش چـه بـاد شـمال        

  
  گريزنده بودي که از تنش پوسـت      

  

ــذر      ــر او گ ــر س ــاورد ب ــد ن   زن
)                              ٤٣٩٨(  

ـ         بانزحل بر درش کمتـرين پاس
)                              ٤٤٩١(  

  که پيشش تکي بود دشت خيـال      
)                              ٥٣٠٧(  

  فکنـدي نپنداشـتي درع اوسـت   
)                            ٢٢٩١٢(  

گـر  ينـسبت بـه د    » زمانـه «قبانامه کلمه و مفهوِم      ني زر يها دو دسته از مبالغه   در هر 
ِر مربـوط   ير و تعـاب   ي در محوِر تصاو   يزتريبرانگ ساز تکراِر توجه   بالغهم و عناصِر م   يمفاه
  .دارد
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 دارد و ناظم بـا      يدب در منظومه شواهد متعد     جناس تام و مرک    يعيع بد ياز صنا 
:  کـرده اسـت    يي و معنـا   ي لفظ ي باز اتي اب ية قاف ن گروه از کلمات و اغلب در محل       يا

/  دار؛ بهشت  يپا/ داريکار، زار؛ پا  / ارزارروان؛ ک / ار؛ روان ي شهر،/ اريجهان؛ شهر / جهان
  .... ببر و/ مرغ، زار؛ به بر/ ن؛ مرغزاريچ/ نيبهشت؛ چ

ـ  ي خـو  يسـاز   استعاره يقبانامه برا  نيناظم زر  هـا و عناصـر      همـه از واژه   از  شيش ب
ب موضـوعات و    يـ ترت  استفاده کـرده اسـت و پـس از آن بـه            يگر ي و سپاه  ياريشهر

گـر،  يِع د م و کلمـات متنـو     ي، مفاه )اهانيها و گ   ر از گل  يغ(عت  يعناصِر مربوط به طب   
بـا صـفت و     (» شـاه  «،انيـ م نيـ ادر. اهـان و سـرانجام جـانوران      يها و گ   درختان، گل 

 يهـا  ن اسـتعاره  يپرتکرارتـر ) هيـ ال ا صـفت و مـضاف     ي ييتنها به(» کوه«و  ) هالي افمض
 ي بـرا  يگـر يز د يـ چشتر از هر  يـ نده ب يراز سـ  يـ هـا ن   از مـستعارله  . حة متن است  مصر
 و بعـد  ياهيکار بـرده اسـت و سـپس شـب و سـ      د و نور آن و روز استعاره به يخورش
جـام  « ماننـد  يري اسـاط ــ  ي اثـر اسـتفاده از عناصـِر حماسـ      يها در استعاره . آسمان
با )  روز يبرا(» مرغيس«و  ) باروي دختر ز  يبرا(» سروش«،  )دي خورش يبرا(» ديجمش
 رة دربـا  يداور. ه اسـت  اسب و درخـور توجـ      آن من  ي و داستان  ي پهلوان نةيه به زم  توج
 و  يِق آمـار  يـ  دق عـة ازمنـد مطال  يقبانامـه ن   ني زر ير استعار يبودِن تصاو  يا تکرار يتازه  
 يبـرا (» يپـر «،  )دي خورش يبرا(»  روزگار ياعراب« چون   يا موارد ، ام  است يا سهيمقا

» ارهيسـ «و  )  شـب  ياهي سـ  يبـرا (» دم گاز «،  ) روز يبرا(» حواصل«،  ) روز ييروشنا
.  اسـت  ي بررسـ  درخـور  يال متـون پهلـوان    يخزة صـور   در حـو   كم  دست)  اشک يبرا(

و » ديخورشــ«قبانامــه  نيـ  زريهــا  اسـتعاره يهــا ن مــستعارلهيشتريـ کــه ب همچنـان 
» نور روز«و » آفتاب«ز ي آن نياضافِري غية مکنيها است، در استعاره  »  روز ييروشنا«
  .ر تکرار شده استيگر در مرکز تصاويش از عناصر ديب

 ــ   ن مـتن  يـ شـود کـه ا     يقبانامه دانسته مـ    نيهات و استعارات زر   ي تشب سةياز مقا 
ر ي سـاختن تـصاو    يگراسـت و نـاظم بـرا       هي تشب ـ   است يکه مناسِب نظم پهلوان    چنان
اهـان،  يهـا و گ    عت، درختان، گل  ي مانند عناصر طب   يدش از منابع متعد   ي خو يهيتشب

بـدن، اشـخاص و   قات ها و متعل   ، اندام ا، مشاغل ي و اش  ، ابزار يا داستان ي يجانوران واقع 
ب يـ ترت ها به به هن مشبيشتري ب،نيب نيااز.  بهره گرفته است و غيره  يموضوعات داستان 

اهان و بعد جانوران انتخاب شـده  يا و سپس درختان و گ ي و اش  عت، ابزار ي طب زةاز حو 
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 ١٥ ()هيـ ال فا با صفت و مضا    ي ييتنها به(» کوه«ب  يترت ز به يِن آنها ن  يپرتکرارتر. است
و )  بـار  ١٢) (سـان  همان  به(» ابر«،  ) بار ١٤) (ا تنها يه  يال با صفت و مضاف   (» باد«،  )بار
 اسـت و نـاظم      يعـ ي از عناصـر طب    است کـه همـه    )  بار ١٠) (گونه همان(» ديخورش«
 ماننـد آه،    ياليـ ا خ ي ي، وهم يم انتزاع يِج زمان از مفاه   ي را يپردازري تصو وةيرغِم ش  به

 از  يرويـ کنـار پ  ار اندک استفاده کرده است کـه در       يبس...  جوهر و  مان، جان، ياجل، ا 
ش ي خـو   و موضوِع منظومة   ي نوِع ادب  دربارة او   ياري هوش دةدهن  نشان يسبک فردوس 

  .ز هستين
ر از  يشود کـه بـه تـأث       يده م ي د يقبانامه موارد گوناگون   ني زر يها به  هان مشب يمدر

 است که   ي پس از فردوس   يها مهمة منظو  ه ي سبک يژگيه و ن البت ي است و ا   شاهنامه
از شـواهِد   . ران اسـت  يـ  ا يسـة ملـ   ال حما يخكة صور دار شب  ر آنها وام  ي از تصاو  يبخش
  :كنيم يتر اشاره م  مهمقبانامه به دو نمونة ني در زريريرپذين تأثياِن اينما

 جهـان   يکي و تـار   ياهيبِه سـ   هچهاربار مشب » آبان بهمن «ب  ين متن ترک  يدر ا . ١
  :قرار گرفته است

  جهان شد چه آباِن بهمن سياه     
  

  جهان شد چه آباِن بهمن سياه     
  

  جهان شد چه آباِن بهمن سياه     
  

  جهان شد چه آباِن بهمن سياه     
  

  نه سياره پيـدا نـه تابنـده مـاه           
                           )١١٤٨٨(  

  از آن گرد خورشيد گم کـرد راه       
                           )١١٧٤٦(  

ــد بر ــاي زبماندن ــپاهج   ال و س
                           )١٤٩١٤(  

  گون گشت و بنمود ماه      شب تيره 
                           )٢٢١٢٤(  

نـه تکـرار    يع ب بـه  ين ترک ي که در هر چهار کاربرِد ا      يو مصراع » آباِن بهمن «بِه   همشب
  :          گرفته شده استي فردوسمةشاهناشده از 

ــاه     ياهجهان شد چو آباِن بهمن س ــه م ــن ن ــد روش ــتاره نديدن   س
  ٢٥)١٥٢/ ٥٧٣/ ٢: ١٣٧٩فردوسي، (

 ،»آباِن بهمـن «ش از اسالم است و     ي پ نراي ا يشمار ماه در گاه   هر نام روز دهمِ  » بانآ«
. انـد  روختـه اف ي جشن سده بوده است و در آن آتش مي روز برگزار، دهم بهمن يعني
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وِد آتِش انبوِه    برخاسته از د   يرگي ت شبه ـ وجه   قبانامه  نيت زر يتبع، ب   و به  ـ  تين ب يدر ا 
  ).٢١٥/کتاب صفر: ١٣٧٩ ،يفردوس: رک(ماه است  جشن شب دهم بهمن

٢ .  
  در افتاد ماننـد آتـش بـه نـي         

  
  از آن رزم گــشتند کوتــاه پــي  

)                           ٢٢٧٩(  
د کـه در  رسـ  يران مـ يادگار زريستان افتد به   ي که در ن   يِه پهلوان به آتش   ي تشب سابقة

ستان يـ زد انـدر ن يکه آذر ا ک کند چنانير کارزار آنگون نيزر «:ر آمده است يوصف زر 
چنـد   در هزارو  اًه بعد ين تشب يا). ٦٤: ١٣٧٤ران،  يادگار زر ي(» ار بود يز  يافتد اُ بادش ن   

  :کار رفته است ر از مأخذ داستان بهي به تأثيقيِت دقيب
  به لشکرگه دشمن انـدر فتـاد      

  
  تـش و تيـز بـاد      چو اندر گيـا آ      

  )٥/١٢٨/٥٥٦: ١٣٨٦فردوسي، (
: همان(» يزد از خشک ن   يچو آتش که برخ   « مانند   ييها ز آن را به صورت    ي ن يفردوس

اسـتفاده کـرده    ) ٢/١٤٦/٣٤٧: همان(» يسان آتش ز ن   برافروخت بر «و  ) ٢/٤٥/٦٠٨
   ٢٦.است

  و شـاهنامه نده بـه    يراه سـ  ز توجـ  يـ  اثـر و ن    يقبانامه به تناسـب محتـوا      نيدر زر 
مقام در) ارانيالن و شهر  ي(ران  ي ا يپهلوانـ   ي ملّ يها تي از شخص  ي شمار نامه گرشاسپ

ه؛ )٢٣٦٧) (وبنـد يصورت چـو طهمـورث د      به(تهمورث  : اند ازجمله  کار رفته   به به   مشب
ِد يچه جمش (د  يِد خورش ي؛ جمش )٢٧٢) (کام به بازو چه گرشسب فرخنده    (گرشاسپ  

)  ضـحاک شـب را ببـست       يدو بازو ( شب   اکح؛ ض )٢٢٢٩٧) (د برشد به گاه   يخورش
و » اژدهـا «ِر  يـ  نظ ي و قـالب   يت سـن  يها به  هن موارد و مشب   ير از ا  ي غ  غيره و) ١٦٥٣٧(
گر عناصر و موجودات    ين منظومه از د   ي در ا  ، است ي متون پهلوان  ژة همة يکه و » ويد«

 از  ي استفاده شده اسـت کـه برخـ        يرسازيز در تصو  ي ن ي و داستان  يري، اساط يحماس
 همچو  يکيبه تن هر   (تهمتني سياهان عادي   يبرا» ديو سف يد«: عبارت است از  آنها  
بـه کـف ابـر بهمـن بـه          (بارو  ي چهره و اندام ز    يبرا» سروش«؛  )١١٨٤٧) (ديو سف يد

) مرِغ روزيان بــاز، ســيچــه از آشــ( روز يبــرا» مرغيســ«؛ )٥١٩٥) (چهــره ســروش
ــرا ٢٧»منهــراس«و ) ١٤٧٨٠( ــوان يب ــ( پهل ــود چــويگــه رزم و ک ) ن منهــراسن ب
)١٨٠٨٩.(  
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  فکري/ موضوعات انديشگي) د

گـر از  ي دي و برخـ شـاهنامه قبانامـه بـرخالف      نيـ  زر ،شتر اشاره شـد   يکه پ  گونه  همان
 حضور ناظم آن در     ،گري د يسواز.  در آغاز ندارد   يلمة مستق  مقد ي داستان يها يمثنو

. تان اسـت   داس دةنيرا و س  يجا راو  باً همه يست و او تقر   يان ن يسراسر متن چندان نما   
نـام در اثـر      ن ناظم گم  ي ا يها شهي و اند  ينيب  دربارة جهان  يادي اشارات ز  ،يرو نيهماز
 اسـت کـه در ادامـه        يموضـوع /  است سه نکته   بيانشود و آنچه درخوِر      ي نم افتهيو  ا
  :ميآور يم

قالِب ات، در ي گزارِش منظوِم روا   يجا ي در جا  ي فردوس وةي از ش  يرويناظم به پ  . ١
ز زده اسـت کـه موضـوع        يـ گر/  پرداخته يميان مسائل تعل  يت به ب  يبا چند   يک، دو   ي
. کنـدن از جهـان گـذران اسـت         ل و سفارش به د    يتيشتر آنها نکوهش روزگار و گ     يب

  :ميخوان ي را ميا نمونه
  گرفتند گردان زر و سيم و گـنج    

  آسان يکي دردنـاک    يکي زو تن  
  نژنـد  يکي شـادمان و يکـي دل      
  مدار  مدارش چنين است اين بي    

  

  چنين است رسم سراي سـپنج       
  يکي بر سپهر و يکي بر به خاک       
  يکي دردناک و يکـي خندخنـد      
  تو چشم مدار از مـدارش مـدار       

)               ١٦٤٣٨ -١٦٤٣٥(  
زنـان را   ) ژن و رسـتم   يـ ب( منظومـه    ي داسـتان  يهـا  تيبار از زبان شخـص    او دو . ٢
 يهـا  شهيـ  از اند  يزتـاب خرد دانسته است که با     ندار، حاسد و کم   وفا، راز   يده و ب  ينکوه
  : است٢٨يجمله عصر صفوران ازي ايخي تارـ ي فرهنگنة گذشتةزايست زن

  وفاست  ليکن نگويم، که زن بي    و
  

  زنان را حسد بيش و عقل اندکي      

             

  گفتن سراسر خطاست  به زن راز    
)                             ٧٤٠٧(  

  چه اندک که از صد نباشد يکـي       
               )            ١٠٣٣٣(  

 و  هاران، سردار عـرب، در ذم     بار هم بانوگشسپ، دختر رستم، خطاب به م        کي. ٣
 و  ي اصـل  يهـا  تيـ د از ب  ير و تقل  يد به تأث  يان سخن رانده است که شا     ياشِت تاز دخوار
  ٢٩: باشدشاهنامهِر اعراب در ي نقد و تحقيالحاق

  بخنديــد بــانو کــه اي بــدگهر   
  بچــه گــويي ز اصــل و نــژاد عــر

  به بر سوسمار اسـت او را خـوراک        

ــر    ــه گيتــي هن   عــرب را نباشــد ب
ــي ادب  ــه گيت ــد ب ــرب را نباش   ع

  چه بيرون کند سر ز خاک     خورد هر 
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ــار روي  ــوش وز مـ ــد از مـ   نتابنـ
  شـب و روز در کـوه و صـحرا و بـر    
  که آيند در شـهر و در دشـت دزد         

  شان پوشش و نه خورش نـه ادب         نه
  

ــان ــوده زب ــد و بيه ــوي آور و تن   گ
ــه دز ــه ســرب ــه جمل   دي برافراخت

  به دزدي چـه مـزدور گيرنـد مـزد         
  نــد يکــسر ديــار عــرب   ا دواب

)                   ١٨٠٣١ -١٨٠٢٥(  

  گيري جهنتي

 ناشناس و محتمالً از عـصر       يت اثر ناظم  ي ب ٢١١٣٣ است در    يا قبانامه منظومه   نيزر
رو و  خـس ي ک ي آن در روزگـار پادشـاه      يدادن حوادث داستان   يِل رو ي که به دل   يصفو

ـ ،  قبـا  نيت زر يات آن با محور   يع روا تعدد و تنو   گـر پهلوانـان    ي رسـتم، و حـضور د      وةن
ران يـ  ا يخ ادب حماسـ   ي در تـار   يهِت درخور توج  يجمله خود تهمتن اهم   ستان از يس

 کـه در    ، گونـاگوِن مـتن    يهـا   از داستان  ياري بس يبودِن منظومه و تازگ    يطوالن. دارد
 خـام و     مـواد  ،شـود   يده نمـ  يـ شـده د    چـاپ  نـة تـاکنون   اي عام ـ  يال و نق  يمتوِن رسم 
د در  يـ گـذارد کـه حتمـاً با       ي مـ  يص تخص زةن حو يقاِن ا ار محق ي را در اخت   يموضوعات

الن خانـدان   يـ  اخبـار    لـة تکم/ ران و دنبالـه   ي ا ي پهلوان ـ  يت حماس  جامِع سنـ  يبررس
هـم  قبانامـه،     نيـ  زر نـة اي عام ـ  يالان نق يرغم ساختار و ب    به. توجه باشد گرشاسپ مركز 

ن يـ  از ا  ي مهمـ  يهـا  ، نکته يلحاِظ اشارات و موضوعات داستان      و هم به   ينظر واژگان از
  .ها پرداخت  بدانيگريد در مقاالت ديد که بايآ يمتن به دست م

   نوشت پي
گـزاران تـا دوران      نگـزاري و داسـتا     اي کوتـاه بـه داسـتان       اشاره«اهللا؛    حصفا، ذبي : در اين باره، رک   . ١

، هاي ايرانـي   نمايشپور، صادق؛   ؛ عاشور ١٦ -٩: ١٣٧٤ر   تي -يند، فرور ٦٤ -٦١ رة، شما کلک،  »صفوي
 ، شـمارة  مـردم هنـر و    ،  »خواني شاهنامه«ن؛  ؛ لسان، حسي  ٢٣٩ -٢٢٣: ٤، ج ١٣٨٩ ، مهر تهران، سورة 

، تهران، فرهنگستان هنـر  نالي در ايراهنر نق؛ نجم، سهيال؛   ١٤ -١٢: ١٣٥٤ و بهمن    ، دي ١٦٠ و ١٥٩
٨٨ -٧٣: ١٣٩٠.  

اين توضيح را بايـد افـزود   » عاميانگي «رة ولي دربا  ،در اين بحث کامالً روشن است     » رتأخ«ز  امراد  . ٢
هاي اصيل و کهِن پس از آن به اعتبار اينکه اصِل منثوِر آنها   منظومه و برخيشاهنامههاي  که داستان

سـاخته و   دم، مر مردمي«در معناي   » عاميانه« ذهن و زبان و پسندهاي ايرانيان باستان است          تةپرداخ
 مکتـوِب کهـن و تـدوين         مآخذ ات، استناد آنها به   ليکن قدمِت اين رواي   شود و   مي قلمداد» پسند مردم

هاي عصر   در معنايي که بر منظومه    » عاميانه«شود که    قالب آثار ادبي فخيم موجب مي     منظومشان در 
 آثار عاميانـة  . ه نشود کار برد    ديگر به  مة و چند منظو   شاهنامهشود براي    صفوي و پس از آن اطالق مي      
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ــ غالبـاً    ن دورهگـزاراِن ايـ   ال داسـتان  خيدةروزگار صفويان و بعد از آن، بيشتر آفري  ) منظوم و منثورِ  (
الي در آنهـا آشـکارا نمايـان        ات سبک نقـ    خصوصي لحاظ بياني   است و به   ـ  ب و کهن   مکتو بدون سابقة 

  .کنند تقليد  شاهنامهاشد و در زبان ازها پهلواني ب  اگر موضوِع منظومهي؛ حتاست
 انتشارات سـخن چـاپ خواهـد        همت  بهزودي    تعليقاِت نگارنده به   مه و اين منظومه با تصحيح، مقد    . ٣

  .شد
شناسـي ادب    متن،  »قبانامه  ني پهلواني زر  مة نادر و نويافته در منظو     ژةچند وا «اد؛  آيدنلو، سج : ک.ر. ٤

؛ همـو؛   ٣٨ -٢٢: ١٣٩٢، تابـستان  )١٨ پيپيـا ( دوم   رة جديد، سال پنجم، شما    رة، دو ٤٩، سال   فارسي
 فرهنـگ و  مةدو فـصلنا ، »قبانامـه  ني زرنة عامياـ  پهلوانيمةهاي داستاني منظو هماي  نکات و بن برخي«

سـازي   ان نگـارش و آمـاده     پس از پايـ   . ٤٠ -١: ١٣٩٢ ،، بهار و تابستان   ١رة  ، شما اول رة، دو هادب عام 
 کـه در آن ايـن مـتن را بـا نـام              کـرد   منظومه منتـشر    اين رة حاضر، فرزاد قائمي جستاري دربا     لةمقا

اسـت  شناختي، زباني و ادبي آن را بررسي کرده          ، نسخه هاي داستاني  في و ويژگي   اسدي معر  مةشاهنا
: ١٣٩١قـائمي،   : رک ( است  دة هشتم تا دهم دانسته    هاي بين س   د احتمال منظومه را از سروده     و با قي  
صورت تـواردي    که به    ورـ با مقالة مزب    کنوني تةشترکاِت نوش شود که ميزان م    يادآور مي ). ١٣١ -١٠٥

  . بسيار اندک استاندـ ک موضوع و منظومه پرداختهزمان به ي و تقريباً هم
ـ ، »اسدي طوسـي «خطيبي، ابوالفضل؛ :  اسدي، رکرةالع کامل دربابراي اط . ٥ المعـارف بـزرگ    ةرداي

  . ٢٨٣ -٢٧٤: ٨، ج١٣٨٥ ،المعارف بزرگ اسالمي ةرداي، تهران، مرکز اسالمي

در کوشش نگارنده اسـت کـه در انتـشارات سـخن             ه متِن مصحِح اين اثر به     ها مربوط ب    بيت شمارة. ٦
  . چاپ استدست

، برزونامـه ، نامـه  سـام ،  فرامرزنامـه  ماننـد هـاي ديگـري   ش بزرگـاِن زمـان در منظومـه      نام يا سـتاي   . ٧
رايش  تشخيِص تـاريخ سـ      و موجب ابهام دربارة    امدههم ني شهريارنامه   و   نامه بانوگشسپ،  رنامهجهانگي

  .آنها شده است
 آمـده اسـت بـه دليـِل         کُـِک کـوهزاد    از منظومـة  » نوچـه  « دهخدا بـراي   مةنا لغت که در    شاهدي. ٨

  . اعتنا نيستدِن تاريخ نظم اين اثر چندان محلنبو قطعي
  ).٧٨: ١٣٨٦(» هش بدندهمه پهلوانان با «:گونه است ن مصراع دوم اينامه سامدر . ٩
  جهانجوي برزو که بـودم پـدر       .١٠

  

  به خوارزم کشت اژدهاي دو سر  
نامش بر يکـي    ل مردم بوده که     چنان مشهور و مقبو      يکي از روايات نقالي است که آن       لشکر هفت. ١١

يافتـه بـه شـعر رسـمي          راه انـة  عامي ــ  الي داده شده و از معدود تلميحات نق       االناز نسِخ طومارهاي نق   
  :اي به اين روايت اشاره کرده است ده صحبت الري، از گويندگان عصر قاجار، در قصي.فارسي است

  آن چون شه روم و غزوة روس      
  

  لـشکر  اين رستم و جنگ هفت      
  )١٤٥: تا صحبت الري، بي(     

ها يا محفوظات    ده و برساخته  ها را از جايي يا کسي شني       راستي داستان  معني که سراينده به     بدين. ١٢
  .ي منسوب و مستند نکرده باشداو فردوسي به سخن روة به پيروي از شيخويش را
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  )٨٩٠بيت  (نوند پياده به پيش جلو           بدو گفت رستم سرافراز گو. ١٣
  :خوانيم  عاميانه است ميـ الي که ساخت و زبان آن هم نق جهانگيرنامهبراي مثال در. ١٤

دو يل را بمان در صف کـارزار                
  

  وشت به گفتار ديگر گمـار     دو گ   
  )٤٧٣٨/ ٢٧١: ١٣٨٠مادح،   (

، اسـرار و رمـوز اعـداد و حـروف    شريف، احمد؛ آقا: برد و معدودهاي اين عدد، رکبراي موارِد کار  . ١٥
  فرهنگ نمادها؛ شواليه، ژان و آلن گربران؛   ١٨٥ -١٧٥: ١٣٨٤ ،ي، چاپ دوم  تهران، شهيد سعيدمحب ،

 بـراي آگـاهي   . ٥٧٨ -٥٧٦: ٢، ج ١٣٨٤ ،تهران، جيحون، چاپ دوم   ترجمه و تحقيق سودابه فضايلي،      
، جمعي از   چهل در فرهنگ و تمدن اسالمي     : هاي اسالمي هم، رک    در فرهنگ و آيين   » چهل «دربارة
  . ١٣٨٩ ،فان، تهران، نشر کتاب مرجعمؤل
ه و  از دسـت شـد  بار داستانش را به گلي تشبيه کرده است کـه از بـوي آن مـردم      ناظم خود يک  . ١٦

  :اند بلبالن سرمست گشته
ــدة داســتان  ــت گوين ــين گف   چن
  از آن بوي گل شد جهاني ز دست       

  

  که گل چيد از گشِت ايـن بوسـتان          
  ز عطرش همه بلبالن گشته مـست      

  )١٨٧٨ و ١٨٧٧                      (
  .رايش آن بيان و سوةتواند ناظر بر محتواي منظومه باشد و هم شي  هم مياين مفاخره

، به نزديک صخره )٢٦٧٥(، نيامد سر من بدان ِدو فرو )٢٤٢٧( اين سال گشتم بدين ِدو دچار در. ١٧
  ). ٥١٢٣(، ز خونشان ِدوان را بسي سور شد )٤٦٨١(ِدِو پر شکوه 

  .نام دو ناحيه است در بروجرد و مالير. ١٨
  .واقع در مازندران. ١٩
  .واقع در آذربايجان غربي. ٢٠
  اِر زشـت  يکي گفت کاي مرِد بـدک      .٢١
  

  برندت سوي دار اين خنده ِچست؟       
)                              ١٥٨٣٠(  

صف گرشاسـپ از    رسد که اسدي در و      مي نامه گرشاسپ به   کار در ادب منظوم پهلواني      اين سابقة. ٢٢
  .)٧٣ -٧٠/ ٢٢٠: ١٣١٧اسدي، : رک( تصاوير غنايي و تغزلي استفاده کرده است

  :     در ابياتي مانند اين. ٢٣
  جهان خواستي يافتي خـون مريـز      

  
  يزدان ســتيزمکــن بــا جهانــدار  

  )٥٠٥/ ١/١٢١: ١٣٨٦فردوسي، (
  :               مانند اين نمونه. ٢٤

  خـورد شـير    گفت، باده همـي     همي
ــه راز  ــاني ب ــو زم ــه آهنــگ پهل   ب
ــود  ــالف از او دور بـ ــواي مخـ   نـ

  کـم و   چون راست شد بيش    ز نوروز 
  

ــر      ــم و زي ــة ب ــا نال ــده ب   نوازن
  زد بـه راه حجـاز       يکي نغمه مـي   
  ميـان شـور بـود     که عشّاق را در   

  ز راه عـــراق آمـــده در عجـــم
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ـ   ني و چنـگ بـا هـم هـم            ودآواز ب

  
  ســاز بــودکــه قــانون آهنــگ بر

)                    ٢٥٣٨ -٢٥٣٤(  
هـاي   نويس  اما در پنج نسخه از دست      ،است» اهچو از باد بهمن سي    «مطلق   ضبط تصحيح خالقي  . ٢٥ 

  .٢٥ و زيرنويس ٦٧٢/ ٦٨/ ٣: ١٣٨٦فردوسي، : رک. آمده» چو آبان بهمن«آن 
نگاهي به هزار بيت دقيقي و سنجشي بـا   «مطلق، جالل؛    خالقي:  اين تصوير همچنين، رک    دربارة. ٢٦

  . ٣٣٧: ١٣٨١، ، تهران، افکار، به کوشش علي دهباشيهاي ديرينه سخن، »سخن فردوسي
  .٢٨٣ -٢٨٠: ١٣١٧اسدي، : ک.ر. بندد سپ او را مينام ديو سهمناکي است که گرشا. ٢٧
بررسـي جايگـاه زن      (ضـعيفه حجازي، بنفـشه؛    : براي آگاهي از موقعيت بانوان در اين دوره، رک        . ٢٨

  .١٣٨١ ،سرا ده، تهران، قصي)ايراني در عصر صفوي
 هاي بيت«خطيبي، ابوالفضل؛   : ، رک  شاهنامه  نکوهش اعراب در   دةهاي اصلي و برافزو     بيت رةدربا. ٢٩
  .١٠٧ -٩٩: ١٣٨٥ ،، تهران، مرکز نشر دانشگاهي شاهنامه، دربارة»زانه در شاهنامهستي عرب

  منابع 

  .هزاره: تهران. هاي ايران فرهنگ واژگان گويش )١٣٨٧(، غالمرضا آذرلي
بيـست مقالـه و نقـد        (نارسـيده تـرنج   . »اين بيت از فردوسي نيست     «)١٣٨٦(اد  دنلو، سج آي

: نقش مانـا  : اصفهان. مطلق   جالل خالقي  مةبا مقد ).  ادب حماسي ايران    شاهنامه و  رةدربا
٧٥ -٦٥.  
چـون  . »رويارويي و نبرد دو خويشاوند نزديک در روايات پهلـواني ايـران            «)١٣٨٩(ــــــــ  

کوشـش محمدرضـا     بـه ). نـژاد    اسـتاد دکتـر رضـا انزابـي        مـة نا جـشن  (من در اين ديـار    
 .١٨٨ -١٨١:سخن: تهران. اکتي و سلمان سراشدمحصل، محمدجعفر ياحق

 .سخن: تهران).  شاهنامهدةبرگزي(دفتر خسروان  )١٣٩٠( ــــــــ
  .بروخيم: تهران. تصحيح حبيب يغمايي. نامه گرشاسپ) ١٣١٧(، ابونصر اسدي

  . علمي:  تهران.چاپ سوم. نامه فردوسي )١٣٦٩ (ابوالقاسمانجوي شيرازي، سيد
  . سخن:  تهران. دومچاپ. فرهنگ بزرگ سخن )١٣٨٢(، حسن انوري
زاده  تـصحيح فريـدون تقـي     . االحبـاب  تحفـة فرهنگ  ) ١٣٦٥ (هروي، حافظ سلطانعلي   اوبهي

  .آستان قدس رضوي: مشهد. الزمان رياضي هروي  و نصرتطوسي
مرکز نشر  : تهران. ريتصحيح محمود مدب  .  سليماني سرمة) ١٣٦٤(ن  الدي اوحدي بلياني، تقي  

  .دانشگاهي
  .طاليه: تهران. تصحيح کاظم دزفوليان. بهار عجم )١٣٨٠ (ندچ بهار، الله تيک



٣٧  ۳۸-۷، صص قبانامه، منظومة پهلواني ناشناخته زرين

چاپ . د معين به اهتمام و حواشي محم    . برهان قاطع  )١٣٦٣ (خلف بن  ندحسيتبريزي، محم 
  .کبيررامي:  تهران.ارمچه

  .مرواريد: تهران. )بوطيقاي روايت در مثنوي( هاي دريا از اشارت )١٣٨٩(درضا لي، حميتوک
کوشش  به. هاي کهن  رنج گل. »في قطعات الحاقي شاهنامه   معر «)١٣٧٢(مطلق، جالل     خالقي

  .١٧٠ -١٢٧ :مرکز: تهران. علي دهباشي
  .طاليه: تهران. فرهنگ سخنوران )١٣٦٨(پور، عبدالرسول  امخي

  . جديدرةچاپ دوم از دو. دانشگاه تهران: تهران. نامه لغت )١٣٧٧(اکبر  دهخدا، علي
. سال شـانزدهم  . نشر دانش . »نامألوف در شعر سعدي   شگردهاي   «)١٣٧٨ (ذاکري، مصطفي 

  .٢٤ -١٦: تابستان). ٨٩ پياپي( دوم شمارة
  . کبيررامي:  تهران.چاپ دوم. نامه در شعر فارسي ساقي )١٣٩٠(، احترام رضايي
ويـرايِش جليـل   ). االنروايـت نقـ   (داسـتان رسـتم و سـهراب       )١٣٦٩(اس  عب، مرشـد  زريري

  .توس: تهران. دوستخواه
  .دنياي کتاب: تهران. کوشش ميترا مهرآبادي به) ١٣٨٦( مهنا سام

  .مبتکران: تهران. سيمرغ در قلمرو فرهنگ ايران )١٣٧٢ (فرامرزي، عليسلطاني گرد
  . ملّينة کتابخا١٦٠٩ رةنويس شما دست.  حکيم اسديمةشاهنا

  .کتابفروشي معرفت: شيراز. ديوان) تا بي(صحبت الري 
  .فردوس:  تهران.چاپ پنجم.  ادبيات در ايرانتاريخ )١٣٧٨(له ا حصفا، ذبي

  .دنياي کتاب: تهران. نژاد د صداقتکوشش جمشي به) ١٣٧٤ (طومار کهن شاهنامه
  .نگار به: تهران. سجاد آيدنلو: مقدمه، تصحيح و تعليقات) ١٣٩١ (الي شاهنامهطومار نق
لـه  ا ح ذبـي  نامة  ارج .»آمدن آن د پدي زةنامه، گوينده، زمان و حو     سام «)١٣٩٠(، محمود   عابدي

  .٥٠٤ -٤٨٥ :راث مکتوبمرکز پژوهشي مي: تهران. داوود  آلعليکوشش سيد به. صفا
  .پژوهي شاهنامه: اصفهان. تصحيح مصطفي جيحوني. شاهنامه )١٣٧٩(، ابوالقاسم فردوسي
دفتـر شـشم بـا همکـاري محمـود          . مطلـق  تصحيح جالل خالقي  . شاهنامه )١٣٨٦( ــــــــ

المعـارف بـزرگ    ةرمرکز داي: تهران. ر هفتم با همکاري ابوالفضل خطيبي اميدساالر و دفت  

  .اسالمي
 مة شاهنا تة ناشناخ سةشناسي و نقد متني حما     ، متن في انتقادي معر «)١٣٩١(، فرزاد   قائمي

  .١٣١ -١٠٥: ز، پايي١٧٨ رة، شماجستارهاي ادبي، »اسدي
  .س مجل کتابخانة١٣٥٨١رة  شماخةنس. لشکر  هفتقباي نکتاب زري

  . مطبوعاتي حسيني:  تهران.چاپ دوم). تا بي (نامه ات رستمکلي
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: تهـران . تـصحيح اکبـر نحـوي     . )بخش کهـن  (برزونامه   )١٣٨٧(د  ن محم الدي کوسج، شمس 
  .مرکز پژوهشي ميراث مکتوب

پژوهـشگاه علـوم انـساني و    : تهـران . هفت گويش ايراني و  شصتنامة واژه) ١٣٩٠(ا، صادق  کي
  . مطالعات فرهنگي

بـه سرپرسـتي    .  زبـان و ادب فارسـي      دانـشنامة . »نامـه   ساقي «)١٣٨٨(، جعفرشجاع   يهانيک
  .٥٦٤ -٥٦٠: ٣ج. فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران. اسماعيل سعادت

 مطالعـات   سةمؤسـ : تهران. ءالدين سجادي کوشش ضيا  به. جهانگيرنامه )١٣٨٠(دح، قاسم   ما
  .گيل  دانشگاه مکـ  دانشگاه تهراناسالمي

. »کـرد  ن حـسي  نةهاي قالبي در داستان عاميا      از گزاره  اي نهگنجي «)١٣٨٥(ش   اولري ،رزلفما
به کوشش  ). نامه ناساس روايت ناشناخته موسوم به حسي     بر ( حسين کرد شبستري   قصة
  . ٤٥٩ -٤٣٩: چشمه: تهران.  مهران افشاريرج افشار واي
  .٧٥٤ -٧٤٢: ٤ رةشما.  دومسال. شناسي راناي. »در معني شاهنامه«) ١٣٦٩(، جالل متيني
 دة دانـشک  لـة مج. »نامـه از کيـست؟     سـام «) ١٣٨٦ (اس و وحيـد رويـاني     عبددزاده، سي محم

 ):١٥٨ پيـاپي ( سـوم  رةشـما . ٤٠سـال  . ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مـشهد   
١٧٦ -١٥٩.  

چـاپ  .  مهشيد ميرفخرايـي   مةترج. فرهنگ کوچک زبان پهلوي    )١٣٧٩(ل  نيمکنزي، ديويد 
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.مدو

قبا و هژبر بال و زال و فريالس ديو و رسـتم و              ننامه يا داستان رستم و سليمان و زري        ماننري
  . مجلس سنا در کتابخانة١١٧٠رة  شماخةسيمرغ، نس

: تهـران .  مهدي مـدايني    و  تصحيح مهران افشاري   )١٣٧٧ ()االنطومار جامع نق  (لشکر    هفت
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .اساطير: تهران. ابي يحيي ماهيار نومة ترج)١٣٧٤ (رانيادگار زري
ه  متن گذار از دوران قص     لةمنز بررسي اميرارسالن به   (ه به رمان  از قص  )١٣٩٠ (ياوري، هادي 

  .سخن: تهران). به عصر رمان
Nyberg, Henrik Samuel (1974) A Manual of Pahlavi, Wiesbaden.   

                                               

  




