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  دهیچک

هـاي وي   هاي منثور فارسی است که توصیف شکوهمند کردارها و جهانگشایی ، پهلوان عیار یکی از حماسهقران حبشی
، نامـه  گردنکشـان و  سـمک عیـار  پس از قران حبشی . ششم، ابوطاهر طرسوسی است  پرداز مبدع سده روایت  رداختهپ

اش نامبردار شده است و این پژوهش نخستین جستار  نام عیار برجسته  منثوري است که عنوان آن بر پایه  سومین حماسه
ترکی همراه   ر آن دیده شد تا در گام نخست، شش نسخهشود لذا ضرورت ب مستقلّی است که در خصوص آن انجام می

و طـرح   قـران حبشـی    فارسی نفیس و یگانه  عربی منحصر به فرد این روایت معرّفی، سپس تشریحی از نسخه  با نسخه
پـژوهش بـا تعقیـب      دامنـه . هاي دستوري آن به دست داده شود الخطّ و ویژگی کلّی این روایت همراه با چگونگی رسم

قاسـم   ملکو روایت  اسکندرنامه، نامه ابومسلم، نامه گرشاسپها ادامه یافته و نقش وي در  قران در دیگر روایت حضور
شگفتا که در این میان ناگاه براي نخستین بار سمک عیار در روایت دیگري حضور یافته و . شود نمایان میالزّمان  و بدیع

بخش پایانی پـژوهش در روشـن سـاختن موضـوع پـر      . کنند ي عیاري میضمر  عمر امیه  همراه با قران حبشی زیر سایه
  .دودستگی عیاران، شاهدي دیگر در ارتباط با حضور قران حبشی ارائه کرده است  سابقه و ناشناخته

  
  هاي کلیدي واژه

  . ها، سمک عیار ابوطاهر کربزي، قران حبشی، نسخ عربی، ترکی و فارسی، قران و دیگر روایت
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  روش پژوهش  زمینه و

در یک نسخه همراه با تصحیح روایت دیگري از ابوطاهر طرسوسی، موضوع بخشـی   قران حبشیمعرّفی روایت فارسی 
دوستان قـرار   در دست چاپ بوده، به زودي در دسترس ادب قران حبشیدکتري نگارنده است که از این میان،   از رساله

، تنها به معرفی نسخ ایـن  قران حبشی  هاي بسیار درباره ها و گفتنی یافته  در این پژوهش با توجه به دامنه. خواهد گرفت
ها پرداخته می شود ولی در عین حال احتمال جدیدي هم در نسب ابوطاهر ارائه شده  و تأثیر آن بر دیگر روایت  حماسه

هشـی ایـن جسـتار    پژو  شـیوه . است و از برخی نکات مورد توجه در باب جمعیت اخالقی عیـاران سـخن رفتـه اسـت    
  .شناختی و تحلیلی است گونه

  
  مقدمه

» خـوانی  قصـه /   شـهنامه «هاي منثور در ایران، پیش از فردوسی به صورت شفاهی، اغلـب در قالـب    جریان ادبی حماسه
این جریان پس از خالقیت شگرف حکیم توس با حفظ الگو و ساخت گفتاري خود، دامنه و . گذرانده است روزگار می
بـوده و بعـدها نیـز بـه      بخش دربار پادشاهان محمودي و مسعودي ها رونق کند و سال وعی بیشتري پیدا میشمول موض

شده است هرچند که این روند در قرن ششم  گرمی گروه مشتاق مردم ایران می دل  مایه» خوانی حمله/ خوانی حمزه«شکل 
  . کند ن در مرزهاي شمالی تغییر ماهیت پیدا میبا توجه به ضعف ملیت در ایران و تسلّط نیرانیان زردپوست ساک

  دوم سـده   دوم قرن پنجم تا پایان نیمه  آغاز نیمه(ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن اسمعیل بن موسی الطرسوسی 
شـده ولـی بنـا بـر دالیلـی ذکـر        داشته مـی  مردمی پاس   یکی از معدود رواتی است که نام و اعتبارش در حافظه) ششم

هاي منثـور،   در جریان ادبی حماسه. احوال و آثار او و دیگر راویان در دفاتر ادب رسمی مسکوت مانده است چگونگی
سـمک  آید ولی،  دان به شمار می ابوطاهر طرسوسی بزرگترین مقلّد فردوسی و در عین حال یک راوي دانشمند و سخن

اي یگانه و تکرارناپذیر  ظوم، جایگاهی واال و پدیدههاي من در مقایسه با تمامی روایات حماسی طرسوسی و حماسه عیار
نخسـتین   سـمک عیـار  . زنـد  پهلو مـی  شاهنامهمانند و با  اثر پذیرفته ولی شکوهمندیش بی شاهنامهاست که هرچند از 

  .هاي یک پهلوان عیار است ي دلیري نامه ستایش
 1 »گربزي/کربزي«سی و یا شاید کرکزي و هایی که نام ابوطاهر طرسوسی، طرطوسی، طو در میان نسخ خطّی روایت

چـون   شود که تا امـروز هـم   دیده می 2 قران حبشیها به عنوان راوي اخبار و ناقل آثار ثبت شده، روایتی با عنوان  در آن
  . که باید، حتّی به طبع نیز نرسیده است مانده و چنان  معرّفی ناشده باقی نامه هوشنگو  نامه گردنکشان، نامه قهرمان

فارسـی کامـل و     ، تـا کنـون نشـانی از وجـود نسـخه     قران حبشـی   و کوتاه موجود درباره  در میان گفتارهاي پراکنده
هرمان اتـه در بحثـی کوتـاه از سـه روایـت ابوطـاهر طرسوسـی یعنـی         . داري هم از آن به دست داده نشده است ترقیمه
قـران حبشـی   کی هر یـک را آورده ولـی در خصـوص    ، نشانی نسخ فارسی و ترقران حبشیو  نامه قهرمان، نامه داراب

اهللا  ذبـیح ). 214-215: 1377اته، (» ترکی مانده است  فقط یک ترجمه قران حبشیاز اثر سوم ابوطاهر، به نام «: نویسد می
ترکـی آن در    اسـت کـه ترجمـه    قران حبشیاثر دیگر او کتـاب  «: نویسد صفا در معرّفی ابوطاهر طرسوسی و آثارش می

ابوطـاهر و روایـتش در مـدخل      این وضـع دربـاره  ). 2/163: 1364؛  1/51: 1370صفا، (» بودلئن موجود است  انهکتابخ
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ذیل مدخل ابوطاهر طرسوسی؛ موسوي : 1377دهخدا، . ك.ر(نیز مشهود است  3 نامه ها و لغت ها، دایرةالمعارف دانشنامه
  . االحوال است و ترکی قران حبشی نسبتاً معلومولی نسخ عربی ) ذیل مدخل ابوطاهر طرسوسی: 1372بجنوردي، 

  
 نسخ غیر فارسی قران حبشی

  نسخه عربی
ترجمانی تازي  و اسکندرنامه) البهلوان ةاألمیر حمز قصۀ/سیرات حمزه(نامه  حمزه، نامه فیروزشاهبه مانند  قران حبشی

  .هم داشته است ولی با تفاوتی قابل توجه
بارها در کشورهاي عربی به طبع رسیده  فیروزشاه بن ملک ضاراببا عنوان قصۀ  هاي عربی، روایتی در میان حماسه

بخش مشخّصی از همین ترجمان عربی را که در نسخ مورد نظر ایشان وجود نداشـته بـه     و حتّی استاد صفا نیز خالصه
روایـت    سی آن بوده و بـه انـدازه  اي از اصل فار عربی هم چکیده  اند که ترجمه بیغمی افزوده  نامه دارابپایان مجلّد دوم 

توان انتظار داشـت بـا بـه     پس می). 2/765: 1381بیغمی، . ك.؛ ر 669: 139امیدساالر، . ك.ر(فارسی شاخ و برگ ندارد 
  4. فارسی و عربی وجود داشته باشد  هایی میان نسخه تفاوتنامه  فیروزشاهدست آمدن روایت فارسی اصیل و کامل 

در عربستان دارد که تنها در  تاریخ قران حبشخطّی به زبان عربی با عنوان   ود یک نسخهجوها حکایت از وج جست
  منـوره بـوده و در کتابخانـه     محل کتابت نسخه، مدینـه . فهرست تارنما، نام راوي آن ابوطاهر طرسوسی ثبت شده است

مـذکور    شود؛ با در نظر داشتن دو شـماره  نگهداري می 3116و  3115  به شماره) احتماالً واقع در مسجدالنّبی(محمودیه 
نکته قابل تأمل میان این دو ترجمان یکی در . توان احتمال هم داد که این روایت در دو جلد استنساخ شده باشد حتّی می

با وجود اهمیتش، در میان  قران حبشیو گمنامی  نامه فیروزشاهها و دیگري شهرت  تاریخ و قصه خواندن هر یک از آن
عربـی    هـاي داسـتانی میـان ملـل نیرانـی سـابقه داشـته ماننـد دو نسـخه          تاریخی خواندن برخی از روایت. اب استاعر

طبیعی است ولـی  ) الشّهداء پسر آذرك یا سید(تاریخی   این امر در خصوص اسکندر و حمزه. نامه و حمزه 5 اسکندرنامه
مروز قران، قهرمان این روایت، شخصیت تاریخی نبوده جالب توجه است چرا که تا ا قران حبشیتاریخ خواندن روایت 

  بینیم یا توضـیحات بـرگ پایـانی نسـخه     می نامه نریمانیا  نامه گرشاسپولی شگفتا زمانی که حضور قران حبشی را در 
در  آرام باید باور کرد که قـران حبشـی نـه فقـط     گیریم، آرام بریتانیا را پیش چشم می  ترکی قران حبشی محفوظ در موزه

  .اي نه چندان دور آوازه و شهرتی داشته بلکه تاریخی بودن شخصیتش هم در سایه ابهام داستان قرار گرفته است گذشته
  

  نسخ ترکی کامل
) MSدر سه جلـد به نشانی  قران حبشیمتر از روایت  سانتی 20×14اي ترکی در ابعاد  ملّی پاریـس نسخه  در کتابـخانه

Turc 335)  برگ،  170درMS Turc 336)(  برگ و  176در(MS Turc 337)  برگ موجـود اسـت کـه    176در
از بـین   336  و اول شماره 335  آخر شماره  صفحه. آمده است. ق.ه 1029در برگ پایانی جلد سوم تاریخ استنساخ سال 

بـه زبـان ترکـی    .) ق.ه  855-886(نهم، به فرمان اوزون حسن آق قویونلـو    این نسخه به خط نسخ در سده. رفته است
؛ طرسوسـی،   142-1/143: 1932بلوشه، . ك.ر(زبان شهرتی نیز به هم زده باشد  هاي ترکی درآمده و بسا که در سرزمین
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فارسی است یا ترکیبی از آن همراه   مشخّص نیست که آیا این روایت، ترجمانی از نص صریح یک نسخه). 1/76: 1380

  زبان؟   با خلّاقیت کاتب یا دفترخوان ترك
نگهـداري   (Add. 18,885)  ترکی دیگري از روایت قـران حبشـی در سـه جلـد بـه شـماره        بریتانیا نسخه  در موزه

 17بـرگ   478جلـد دوم در  . و انشایی متفـاوت از دو جلـد بعـدي دارد    سطري 14برگ  323جلد نخست آن . شود می
گاري کلمات و به خط نسخ درشت کتابت شـده  نسخه همراه با آوان. سطري است 17برگ  379سطري و جلد سوم در 

یـک    خط و به وسـله  این دو جلد به یک دست. اند در جلدهاي دوم و سوم عناوین فصول با شنگرف کتابت شده. است
قد وقع الفراغ عـن هـذه   «هجري است  1001تن کتابت شده و تاریخی که در انتهاي جلد سوم آمده جمادي األول سال 

محمد خلیفه فی شهر جماذي األول فی یوم الثلثا فی وقت الفجر فی الدار السلنطۀ ... ید الفقیر الحقیر النسخۀ الشریفۀ عن
  . »1001العامرة تاریخ سنه 
  . »سپاس و ستایش اول واهب عقل و حیات و مبدع صور«: آغاز جلد اول
ي سـویلین و بـو سـوز لـري بیـان ایلـین       بو خبـر لـر  . الجلد الثّانی من کتاب المرسوم بقران الحبشی«: آغاز جلد دوم

  » ابوطاهري طرطوسی دور که
رسیدن شاه قباد ابن اردشیر بیک منزلی ایران لشکر و رفتن جهانگیرشاه پیش پدر با ایران «: عنوان فصل اول جلد دوم

  .است 116فارسی برابر با برگ   این فصل در نسخه» لشکر
مخاطب فرض کند روایت فارسـی قـران   ... بریتانیا، پاریس و  موزهشاید از کثرت صفحات و حجم باالي نسخ ترکی 

با توجه به چگونگی آغاز . اي باشد اما به واقع چنین نیست گونه   تر از روایات ترکی و یا اصالً خالصه حبشی بسیار کوتاه
ارائه کرده بـا اطمینـان    روایت جلد دوم و رئوس مطالب و حوادثی که ریو جزء به جزء از جلد اول و دوم قران حبشی

ترکی تا اینجا جز یک مورد که مقـدار آن از ده بـرگ هـم      توان گفت که در مقایسه با جلد اول و دوم نسخه بیشتري می
گذشته از این، کتابت نسخ ترکی عموماً با . اي در نسخه فارسی وجود ندارد رود افتادگی بزرگ و قابل مالحظه فراتر نمی

 11تـا   8سطر فراتر نرفته، هر سـطر بـین    17تا  14فته است و هر برگ آن به طور معمول از حروف درشتی صورت گر
یابد که چرا نسخه فارسی قـران   اهل فنّی که این گونه نسخ را از نظر گذرانده باشد، درمی  گیرد، خواننده کلمه را دربرمی

کلمه را دربرگرفته، چنین در مقایسه بـا   26ا ت 20سطر و هر سطر از  25حبشی با خط نستعلیق ریزي که هر برگ از آن 
  .رسد حجم به نظر می جلدي ترکی، کم 3نسخ 

  در نسـخه . شود ترین افتادگی قابل توجه روایت فارسی آشکار می بریتانیا مهم  با توجه به جلد سوم نسخه ترکی موزه
نجات می یابد  )ع(ز طلسم بند حضرت سلیمانقران حبشی ا  فارسی دیوي به نام مهاکال وجود دارد که در آغاز به وسیله

قران حبشی بدون آنکه متوجـه  . کند فریاد از قران دستگیري می دیگر دیوان و ابلیس در چاه حصار بی  و بعدها به توصیه
هـا   شاه کشمیري بر سر راه او کنده، تصمیم به پـر کـردن چـاه    کمک مهاکال شده باشد، پس از نجات از چاهی که کیهان

ها سکنی دارند، القصه فرزندان مهاکال به دلیل فروافتادن  رد غافل از آنکه مهاکال و فرزندانش در یکی از همین چاهگی می
شیرِ قبادشاه را ربـوده، سـرگردان    سپاه ایران یعنی ارد  سنگ و آوار به درون چاه کشته شده و مهاکال براي انتقام، فرمانده

از اینجا روایت فارسی افتـادگی دارد  . شوند عیاران هم براي یافتن او عازم سفر میمهر و  جهانگیر، شمسه و گنج. کند می
با توجه به توضیح ریو از نسخه ترکی، ایـن افتـادگی در نسـخه فارسـی     . رسد برگ نمی 10و مقدار آن قطعاً به بیش از 
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و بحري و سرانجام نجات ایشـان   انگیز برّي عجایب شگفترو شدن با  مربوط به شرح ماجراي آنان در این سفر و روبه
افتادگی اندك پسین هم مربوط به سرگردانی و اسارت دو برادر جویاي معشوق، در دست . به دست خلیل بازرگان است

برگ فراتـر   20قیصر است که همچون مورد قبل میزان افتادگی از   مهر به وسیله پادشاه زنگیان و پیدا شدن شمسه و گنج
  .فارسی آمده و کامل است  همچنان در نسخه باقی روایت. رود نمی

دانند، این روایت جذّاب را از فارسی  مردمی که فارسی نمی  مترجم گمنام نسخه ترکی در دیباچه نوشته براي استفاده
. حاکم قدرتمند و مقتدر خود سـلطان حسـن بیـگ آغـاز کـرده اسـت        به ترکی برگردانده و کار ترجمان را بنا بر اشاره

ترکـی    هاي نسخه اغلب به فارسی است و تعدادي از اشعار فارسی به زبان اصلی در میان سـطور نسـخه   شسرفصل بخ
سبک بیان مترجم بدون هیچ گرایشی به لفّاظی ادیبانه، در کمال سادگی و به اسلوب ترکـی سـاده و   . برجاي مانده است

و  917، 902هایی از آن به تـاریخ   زیرا رونوشتصورت گرفته . ق.ه  9به احتمال بسیار کار ترجمه در قرن . روان است
  . هاي وین، اپساال و پاریس موجود است در کتابخانه. ق.ه  920

ب به عنوان حاکم مستقل ذکـر   25برگ  (Add. 18,886)  سلطان محمدخان، نامی که مترجم در پایان جلد دوم به شماره
نام ابوطـاهر الطرسوسـی بـه عنـوان راوي اصـیل قـران       . نی باشدتواند شخص دیگري جز سلطان محمد ثا کرده، به سختی می

عنوان بعـدي کـه   . »آغاز داستان بقهرمان عاقل در که بیان اولنور«: شروع نخستین فصل. حبشی در آغاز روایت ذکر شده است
  .»رکذشتیدرهذا تاریخ قران حبشی دیمکله عالمده داستان اوالن بهلوان جهانک مناقب س«: در نخستین برگ نسخه آمده

کند حال  خطاب می 6 »قهرمان عاقل«هاي کاتب یا دفترخوان در آغاز این نسخه آن است که قران را  یکی از دستکاري
ریو در   بنا بر گفته. آنکه در روایت فارسی چنین صفتی براي قران ذکر نشده است و او همواره به شجاعت نامبردار است

فارسی قباد نسبش فقط بـه اردشـیر خـتم شـده و       رسد ولی در نسخه بابک می نسخه ترکی نسب قباد پس از اردشیر به
نام دارد که در نهایت قران به پاس شجاعتش جانشین او در بلخ » شیرویه بن مالک«چنین امیر بلخ در روایت فارسی  هم
  .نام دارد» شروین«ریو در روایت ترکی این امیر بلخ،   شود ولی بنا به گفته می

قران حبشی، تـاریخ کلّـی سـرزمین    «: گوید در برگ سفید آغاز و پایان نسخه این توصیف عجیب آمده میچارلز ریو 
  ).219-223: 1888ریو، (» حابشی افندي در سه جلد  فارسی به وسیله  پارس و شاهانش، ترجمه شده از نسخه

  
  نسخ ترکی ناقص

ترکی روایت قـران حبشـی را بـه نشـانی       از نسخه کارل تورنبرگ در فهرست نسخ خطّی کتابخانه اپساال، جلد دومی
)CXVIL (بـرگ   291در » المجلّد الثانی من الکتاب الموسـوم بقـران الحبشـی   «این نسخه با عنوان . معرّفی کرده است

آمـده  . ق.ه  917نام راوي ابوطاهر موسی طرطوسی بوده و در پایـان نسـخه تـاریخ    . پانزده سطري و به خطّ نسخ است
زند این روایـت تمامـاً در دو    توجه به عنوان پایانی این جلد که نشان از فرجام آن دارد، نگارنده حدس می است ولی با

  :جلد استنساخ شده است
  :آغاز نخستین برگ

بو خبرلري سویلین و بو سر لري بیلن ایلین و بوغریب حکایت خلقه کون یکی اشکاره ایدب بلدرن ابوطاهر موسی «
  ).67: 1849توبینگن، (» له روایت ایدرطرطوسی در کم اول بی
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  :پایان آخرین برگ

و قد وقع انفراغ من تنمیق هذه النسخه الّتی فی بیان الحکایه من العجایب و الغرایب فی األوایل المظفر من سنه سبع «
  ).69: 1849توبینگن، (» عشر و تسع مایه یوم الخمیس فی وقت الضحی نظم احوال جهان

  .عنوان یا سر فصل فارسی دارد 41شده و مطابق جزییاتی که توبینگن آورده بندي  این نسخه فصل
  : عنوان نخست

  .»شیرشاه و صفت جمال و کمال و احوال او خبر دادن کل شمسه و از آمدن ارده«
  :عنوان پایانی

  .»شیر پادشاه خود را ببر ازران خود جهانگیرشاه شیر را بپادشاهی دادن ارده نشاندن افتاد ارده«
بـه   قران حبشـی اي ترکی به خطّ نسخ از روایت  در فهرست نسخ آکادمی سلطنتی هنر و علوم آمستردام هلند، نسخه

جـی شـالتنز   . جـی   ویلمت و از سوي کتابخانـه   این نسخه به وسیله. برگ موجود است 466، در(Acad. 183)نشانی 
فهرست نسـخ ترکـی کتابخانـه لیـدن      4ر در جلد همین نسخه با نشانی مذکو) 58: 2006ویتکام، (خریداري شده است 

  :هلند همراه با توضیحاتی ثبت شده
پادشـاه    نام فارسی مشـهور بـه قـران حبشـی، بـرده      بی  ي بدون تاریخ از دومین جلد یک رمانس ترجمه شده انسخه«

تـاریخ  (ونلو، اوزون حسن فارسی، قباد به نثر آمیخته به نظم که به وسیله ابوطاهر موسی طرطوسی براي شاهزاده آق قوی
  :دوم آمده  عنوان این روایت در باالي متن صفحه. تهیه شده است) 882-857حکمرانی 

  .»المجلّد الثانی من کتاب الموسوم بقران الحبشی تجاوز عنه«
: قـالبی   نـویس وجـود گـزاره    منظور فهرست(شود  هاي ابتدایی روایت دیده می نام راوي اغلب در مقدمه بیشتر بخش

هـا   ها که در برخی بخـش  عنوان فصل). است» کند که اسرار ابوطاهر طرطوسی چنین روایت می  مؤلف اخبار و گزارنده«
  :  خوانیم حذف شده، به زبان فارسی کتابت شده و در عنوان آخرین بخش می

  »خود عروسی کردن شاه قباد از براي فرزندان«
ایـن نسـخه در آغـاز بـه جـان      . ش ناخوش کاتب دیگري اسـت ي مشو جاي خالی تعدادي از برگها به خط شکسته

م فروختـه شـد و سـپس بـه دسـت       1780وي در یک حراجی عمومی به سال   جاکوب شالتنز تعلّق داشته که کتابخانه
. اوراق این نسخه در چرم سیاه و سفید جلد شده، تنوع رنگ کاغذ از کرم تا سفید است. جاکوب گولینوس رسیده است

 466تـا   2هاي  پایین کاغذ نوشته شده و متن این نسخه در برگ  عنوان در لبه. اند ها پاره و سپس مرمت شده برخی برگ
سـطر   20تا  15هر برگ بین . متر میلی 200 × 120متر و ابعاد فضاي متن  میلی 241 × 160ابعاد کاغذ نسخه . جاي دارد

  .نسخه فاقد تاریخ یا نام کاتب است. اند ب قرمز کتابت شدههاي سطور با مرکّ عناوین شنگرف، موضوعات و نقطه. دارد
  : آغاز نخستین برگ

 [=بو خبلري سویلین و بو سوزلري بیان ایلین و بوغریب حکایتی خلقه کون کبی آشکار ایدوب ابوطاهر موسی طوبی «
  ).2برگ (» درکه اول بویله روایت ایدر که چون اردشیر اوغلی شاه قبادك اوغلی] طرطوسی

  :ایان آخرین برگپ
ــه جــاي  ــد ب   یکــی چــون رود دیگــر آی

  

ــی     کدخــــداي جهــــان را نماننـــــد ب
  

  ).205-4/204: 2012شمیت، . ك.، ر464برگ ( 
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  :ي فردوسی است و در داستان کیقباد آمده ، سروده این بیت که صورت آن تغییریافته
  ی کــم شــود دیگــر آیــد بــه جــايـیکــ

  

ـــجه   ـــان را نماننـ ــیـ ـــکدخ د ب   دايـ
  

ي ترکی دیگري به خطّ نسخ از جلد دوم روایت قران  در فهرست نسخ خطّی فرهنگستان پادشاهی علوم سوئد، نسخه
المجلّد الثانی «عنوان نسخه . وجود دارد که از زبان فارسی به ترکی برگردانده شده است) N. CCIV(حبشی به نشانی 

صـفحه دارد   466ایـن نسـخه   . ر موسـی طرطوسـی اسـت   راوي ایـن نسـخه ابوطـاه   . »من کتاب الموسوم بقران حبشی
  ).252: 1862جونگ،  دي(

ویـن اتـریش    ملّـی  در فهرست نسخ کتابخانـه ) Cod. A. F. 272(  برگ به شماره 207نسخه ترکی دیگري در     
نام راوي محمد طرسوسی ثبت شـده  . کتابت شده است. ق.ه 902موجود است که به دست مصطفی بن شیخی در سال 

  ).33-32: 1865فلوگل، (نسخه سفید افتاده است  51و  50هاي  برگو 
  

 فارسی منحصر به فرد  مشخّصات نسخه

اهللا صفا، نخستین پژوهشگران ایرانی بودند که روایت قران حبشـی   چند دهه پیش، استادان محمدجعفر محجوب و ذبیح
اسـتاد  . پرداز پرکار و مبـدع گمنـام دانسـتند     سی، روایتهاي ابوطاهر طرسو را در ایران معرّفی کردند و آن را از پرداخته

اند ولی نکته جایی اسـت   محجوب در مجموع مقاالتشان پیوسته از قران حبشی و لو تنها با ذکر نام این روایت یاد کرده
در هاي داستانی نـامی از قـران حبشـی نبـرده و فقـط       که ایشان هنگام قیاس جزییات و بحث از مختصات دیگر روایت

اي فارسی از آن  اند و این خود شاید نشانی دالّ بر در دست نداشتن نسخه مقدمات کلّی گفتارهاي خود به آن اشاره کرده
ها و موضوعات، گفتاري را هم به معرّفی روایت  و احتماالً عدم اطّالع از مفاد روایت بوده و گر نه به مانند دیگر روایت

فارسی وجود داشته ولی فرصتی براي   دادند، شاید هم نسخه ممتاز آن اختصاص می هاي قران حبشی و ویژگی  ناشناخته
  .  اند به هر روي ایشان هیچ نشانی از نسخ این روایت به دست نداده. اند معرّفی آن نیافته
ن حبشـی  اي با عنوان قرا و مرکز اسناد دانشگاه تهران، نشانی نسخه  هاي کتابخانه ي سه جلدي میکروفلیم در مجموعه

فارسی شد که تـا امـروز یگانـه      نگارنده با مراجعه بدان، متوجه وجود این نسخه) 3/170: 1363پژوه،  دانش. ك.ر(آمده 
دهد بنا بر سفارش اسـتاد محجـوب    مشخّصات برگ پایانیِ میکروفیلم نسخه، نشان می. فارسی و دري یتیم است  نسخه

  .در دانشگاه تهران، آرشیو شده؛ ولی چند دهه معرّفی ناشده بر جاي مانده استتصویري از نسخه به ایران انتقال یافته و 
منحصر به فردي هم، هنـوز از دو جهـت راه بـراي بـه       تا اینجا باید اعتراف کرد که حتّی پس از بررسی چنین نسخه

  :دست دادن طبعی آبرومند و بایسته از قران حبشی کمی ناهموار است
فارسی، بسیاري از مواردي که کاغذ نسـخه انـدکی دچـار رفتگـی،       ودن میکروفیلم نسخهبه دلیل سیاه و سفید ب  .1

پارگی یا پخش شدن جوهر و اسیدگی شده؛ نوشتار در میکروفیلم، شاید به جهت کمی بضاعت علمی نگارنـده، عمـالً   
خه روي سـطرها یـا   جداي از آن، قرار گرفتن نوار سفیدرنگ نازکی کـه بـراي مرمـت کاغـذ نسـ     . ناخوانا و مبهم است

چنین عناوین شنگرف و اشعاري که بـا   ي آن به صورت عمودي یا افقی آمده کامالً در فیلم سفید افتاده است، هم حاشیه
این مسأله سنگ کوچک راه به حساب آمد ولـی بـا   . رسد مرکّب قرمز کتابت شده در فیلم نسبتاً یا کامالً محو به نظر می
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گی همین نسخه فراهم آمد و در تحریر متن به غایت نیکـو افتـاده و بسـیاري از مـوارد     عنایت الهی مجموعه تصاویر رن

 .اصالح شد

هـاي بـیش و کـم     سردي ما هم به شمار آمد، افتـادگی  دل  اي که حکم سنگ بزرگ این راه ناپیموده و مایه مسأله  .2
هاي خود، خوشبختانه در قیاس  کاستیفارسی همراه با مجموع   که در سطرهاي پیش نشان دادیم نسخه چنان. روایت بود

بریتانیا مقدار زیادي نیست ولی اصالح همین کاستی نیز تا امروز به دالیل   ترکی کامل موزه  با حجم به ظاهر باالي نسخه
و با وجود این افتادگی میانی، نسخه تقریباً به پایان خود رسیده، تمام شده . ناپذیر باقی مانده است صامت و ناطق، جبران

  .آن گونه نیست که کام مخاطب را تلخ سازد
مینیـاتور بـه سـبک     67همراه بـا    صفحه 500برگ یا  250در فارسی یک جلدي با عنوان داستان قران حبشی،   نسخه

متن روایت . شود داري می آلمان نگاه ایالتی  شناسی کتابخانه شرق  در مؤسسه (VOHD 16,1, 2157)به نشانی هندي 
  .سطر است 25جاي گرفته و هر ورق از این نسخه  496تا  10 در بین صفحات

متر و داراي جلد چرمی ضـربی بـه رنـگ قرمـز مایـل بـه        سانتی 36.5 × 25این مجلّد در قطع وزیري بزرگ به ابعاد 
روي و پشت جلد منقّش به ترنج طالپـوش در    نویس از نوع مراکشی؟ است، میان هر دو دفّه اي و به قول فهرست قهوه

ها هر یک داراي کتیبه بوده ولی متن درون کتیبـه   ي طالپوش در باال و پایین است، سرترنج یک طبله و سر ترنج پیوسته
برونـی و درونـی     جلد چرمـی نسـخه، دو حاشـیه   . ما ناخواناست  دچار رفتگی شده یا دست کم در تصویر رنگی نسخه

بازوبنـدي، چهـار کنجـی و هشـت       داخل نوار آن یازده کتیبـه  برونی روکشی غیر از چرم زمینه دارد و  داشته که حاشیه
درونی و شـش    درونی متشکّل از چهار لچکی در چهار گوشه  حاشیه. اند ترنجک قرار گرفته و با آب طال روکش گرفته

ـ  اهللا، سرلوحه در برگ نخست نسخه باالي بسم. درونی است  راست و چپ حاشیه  شمسه در کناره نیم بـا    هاي به شکل قب
هاي سیاه، زرد، قرمز و آبی قرار داشته که تقریباً نیمی از فضاي ورق را در برگرفته و درون قبه یا تـاج   قاب گل به رنگ

از گـل کشـیده     اند و پیرامون آن جز بخش فوقانی زنجیره یا نواره ترنجک آن را در میان گرفته 9یک ترنج قرار دارد که 
  .ي در ستایش پروردگار و نعت پیامبر آغاز شده استا شده و ذیل آن، روایت با خطبه

نتر بـوده و بـا مرکّـب     سانتی 27.6 ×15.5هاي آبی و قرمز در ابعاد  متن هر صفحه در فضاي جدولی مثنّی به رنگ    
ی اند ولی در نسخ ترکـ  کتابت شده  فاصله ابیات هم به روال نثر، بی. نویسی و فاقد سرفصل یا عنوانی است مشکی یکسره
گاه متن اشعار، یا کلماتی چون مؤلّف اخبـار، فـرد، بیـت، غـزل، نظـم و یـا       . گیرند هاي جداگانه قرار می ابیات در خانه

نسـخه در هنـد   . شنگرف کتابت شـده اسـت    اي متشکّل از سه نقطه که براي جدا کردن مصاریع اشعار به کار رفته نشانه
انشاي نسخه از جمله موارد فصـل و    یران بوده که خواناست ولی شیوهکتابت شده ولی به خطّ نستعلیق زیباي رایج در ا

ها ویژه و بدیع و برخـی بـه    اي از تلفّظ گذاري شده که پاره ها حرکت کلمات متن در برخی برگ. دست نیست وصل یک
از آنجـا کـه    .ایـم  معمول تلفّظ امروزي است و در انتشار روایت موارد بدیع تلفّظ را با حرکت حرف ضـبط کـرده    شیوه
بوده؛ تعیین تاریخ روشـنی    هاي آغازین، میانی و پایانی نسخه فاقد هر گونه حاشیه، ظهریه، خطابه، انجامه و ترقیمه برگ

 1800نویس مؤسسه، تاریخ بعید کتابت را  از زمان کتابت این نسخه مگر از روي گمان ممکن نیست، هرچند که فهرست
همین دوگانگی تاریخی سبب گشت تا مـا  . دهم نیست  ستوري متن، جدیدتر از سدهم ذکر کرده ولی اسلوب زبانی و د

باید تأکیـد داشـت کـه نسـخه فارسـی قـران       . تاریخ اصیل روایت یعنی قرن شش را معیار ارجاع در پژوهش قرار دهیم



  ٤٧/      طرسوسيبه روايت ابوطاهر قران حبشی   شناسی نسخه خطّی حماسه متن
  

مینیـاتور   67تعـداد  حبشی از جهت کتابت و آرایش برونی و درونی، نفیس بوده و بنا بر سفارشی تهیه و کتابت شده و 
تمامی تصاویر . تواند گواهی بر آن باشد برگ این روایت که خود یک چهارم صفحات را در برگرفته، می 249موجود در 

به یک ترتیب و با ابعادي یکسان در فضاي میانی متن قرار گرفته و قسمت خالی باال و پایین تصویر را با کتابـت شـش   
اند چون نام چند تن را  ي تصاویر مشارکت داشته دهیم که چندین نقّاش در کار تهیه ل میاحتما. اند سطر از متن پر کرده
رقم «، 492، 255، 251، 144هاي  تصاویر برگ» رقم محمد مقیم«، 24تصویر برگ » گل محمد«: بینیم درون مینیاتورها می

  .»373تصویر برگ » محمد سلیم«،  462، 271، 207هاي  تصاویر برگ» بهزاد
  :از نخستین برگآغ

قیاس خداوندي را سزاست که خالق کُلّ شی اظهار کمال و مهارت اوست و سپاس  بسم اهللا الرحمن الرّحیم حمد بی
قدسی اساس پروردگاري را در خور است که صنایع مکنونات و بدایع مصنوعات نگاشـته قلـم قـدرت او، کریمـی کـه      

  ...د کاران را به سراپردة رحمت خود راهنمایی ده گنه
  :پایان آخرین برگ

دختـر  [...] الصـباح او را بازگردانیدنـد    قیصر روم از براي وداع ایشان از شهر بیرون آمد و یک شب همراه بـود علـی  
به دمشق نهادند به هر ] روي[... قیصر روم نیز سه منزل با خاتونان بیامد خسروشیر را با عروس از راه بازگردانیدند آنگه 

  [...].آوردند  دند از براي ایشان علوفه میرسی منزلی که می
  روایت قران حبشی  خالصه

دخت تورانی  هاي خود، دیبایی منقّش به تصویر شمسه شاه خلیل بازرگان پس از بازگشت از سفر توران در میان تحفه
  سه، بافته است و بـه شم  شود که این دیبا را گل، دختر دایه کند، بعدها در روایت مشخّص می را، به قبادشاه پیشکش می

اردشیر . فروخته و از این طریق بسیاري از شاهزادگان و شاهان را خواستار شمسه و رقیب یکدیگر کرده است قیمت می
فرزند میانی قبادشاه پس از دیدن تصویر شمسه دلباخته و عاشق شده و قبادشاه وزیر خود، هماي را جهت خواستگاري 

ها و  هاي وي در شهرها، حاکمان و نسب آن گاه یک توقّف ر چگونگی سفر هماي از یکراوي د. دارد به توران گسیل می
برد و بـا ایـن کـار از تکـرار کیفیـت مسـیر عزیمـت و لشکرکشـی ایرانیـان در دیگـر            کیفیت رفتارشان با هماي نام می

مـاي وزیـر در راه سـفر بـه     ه. آورد کند و جز شهر ري، کمتر نامی از آنها به میان مـی  هاي روایت خودداري می قسمت
بانوي حـاکم بلـخ امیـر سـهل بـن هامـان را نیـز بـراي پسـرش، شـیرزاد            توران، از بلخ گذشته و مهر نشابوري، پهلوان

  .کند خواستگاري می
بـه دل    ایرانیـان   اند؛ ایرج، شـاه تـوران کینـه    سیاوش در توران انجام داده  پس از قتل عامی که رستم و ایرانیان به کین

دخت خود را به ایرانیان تسلیم کند و این کار را در معنی تسلّط ایرانیـان بـر    او حاضر نیست شاه. ه و سر ستیز داردگرفت
بـر همـین اسـاس    . کند که البتّه این رویکرد سنّتی در متون حماسی منظوم و منثور بسیار شـایع اسـت   تورانیان تعبیر می

در این زمان قـران  . رود ر بند کرده و هدایاي قبادشاه به یغماي ترکان میهماي وزیر، خلیل بازرگان و بندگان ایشان را د
هماي، دور از این واقعه، با شنیدن کردار ایرج شاه، کاغذ اخبار هماي را به ایـران رسـانده و قبادشـاه از      حبشی خربنده

خراسان، عراق و خوارزم همراهی  لشکر ایران را در این نبرد، امیران سه ایالت بزرگ. شود دمشق عازم جنگ با توران می
ایرج، شمسه را بـراي تسـکین   . دهند کنند و شهرهاي توران را یکی از پی دیگر گشوده و لشکر توران را شکست می می
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یـاري سـرداران    دهـد تـا در ازاي آن ایرانیـان را بـه دسـت      شاه کشمیري وعده می درد ننگ شکست از ایرانیان به کیهان

شـاه   کیهـان . برند ایرانیان کشمیر را پس از نبردهایی ویران کرده، جادوان را از بین می. دهندجادوسیرت کشمیر شکست 
دخـت   مهر شاه پسر شوربخت راي هند که خواستار گنج. کند راه گریز در پیش گرفته و از راي هند درخواست کمک می

شـاه را بـه    ي کشته می شود و عیاران هم کیهانشود ولی پس از چند شاه بوده براي نبرد با ایرانیان عازم کشمیر می کیهان
بـانویی بـا    چـون پهلـوان   در تمامی این نبردها، مهر نشابوري براي خوانخواهی پدر خویش، هم. برند مردانگی از بین می

انگیر شیر، جه برادر کهتر ارده. ماند تورانیان جنگ کرده، به دست جادوان اسیر شده ولی همواره به شیرزاد وفادار باقی می
شاه پس از پنـاه بـردن بـه     این کشمکش نیز طومار کردار ایرج  در ادامه. رسد مهر شده و به مراد خود می گنج  نیز دلباخته

مهر و مهر  از این پس شمسه ترکستانی، گنج. شود ترکان سمرقند و چند نبرد با قبادشاه، به دست قران در هم پیچیده می
رو شده و خطراتی چند را پـسِ پشـت نهـاده تـا      سته، با پریان و مردمان آبی روبهو گل به جهت یک سفر دریایی ناخوا
شیر و جهـانگیر بـه خیـال     یابند، چندي بعد هم ارده شیر، خسروشیروان نجات می اینکه در روم به دست برادر مهینِ ارده

قی با خسروشیر خبر پیدا شدن معشـوقان  روم رسیده و بعد از دیدار اتّفااند، ناکام به  اینکه دلداران خود را از دست داده
در این روایت دیوان، ابلـیس، پریـان، مردمـان آبـی، اسـبان دریـایی و       . شتابند شنوند و با یکدیگر به دیدار قباد می را می

  .موجودات دیگري نیز حضور دارند
  
    الخطّ نسخه رسم

  فارسی   حروف چهارگانه
در تمامی موارد بدون سرکش » گ«. اي به کار رفته است در شکل ویژه) پ، چ، ژ و گ(فارسی   نسخه  حروف چهارگانه

اسپ به جاي اسـب یـا   : اغلب صورت اصلی خود را حفظ کرده ولی در برخی موارد مثل» پ«آمده، » ك«و در ریخت 
همواره با صورت اصلی خود کاربرد داشـته  » ژ«جب به جاي چپ و بس به جاي پس دچار نوسان و چندگونگی شده، 

  .بدل شده و در اندك مواردي هم تغییر نکرده است» ج«اغلب به » چ«. پیل پیل به جاي ژنده در شکل تازي زنده مگر
  حرف تأکید » -  ب«
  :تأکید در اغلب موارد جدا و گاهی پیوسته کتابت شده» -  ب«
  ).33برگ (» دید و ببردامیر سهل بن هامان را بدز«). 48برگ (» چون امیر خراسان او را به بیند زود پیش من آید«
  حرف اضافه» ه ب«
  :اضافه در اغلب موارد پیوسته و گاهی جدا انشاء شده» - ب«
بـرگ  (» رخت خربنده به بنگاه شتر بازآرنـد «). 1برگ (» کاران را بسراپردة رحمت خود راهنمایی دهد کریمی که گنه«
11.(  

  : شود دیگر حذف می  یب با کلمهیا اغلب در ترک» ها«غیر ملفوظ در تمامی موارد جمع با » ه«
بـرگ  (» نگارم چکـنم  در حسرت آن خوب«، )6برگ (» این کینهاي کهنه در سینها افتاده است تا بدانی که میان ایران«
  ).227برگ (» گان درگذشت قران با مهر نشابور از میان این طلّایه«). 222

  :وريغیر ملفوظ در موارد غیر ضر» ه«به کار بردن 
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بـرگ  (» تر بـودي  ماه آن درخت را که زخم تبر بزرگ تیره«، )8برگ (» هماي وزیر دیگرباره بگریست گفت اي دریغا«
11.(  

  :نگاشته شده» ي«به صورت « ِ» گاه کسره 
  .سیاه ياي، قبا سراپرده ي، یا پهلو)121برگ (» سرهنگان به سراي وزیر رفتند یجاسوس به همراه بدل«

گاه به صورت همزه روي ها نوشته . شود اي خطاب، وحدت و نکره هنگامی که کلمه به هاي بیان حرکت ختم مییاه
  ).123برگ (» ناگاه از پس پشت آواز غلغلۀ شنید«: اي ندارد شده است و گاه هیچ نشانه

  :نهی در دو شکل گسسته و پیوسته انشاء شده» - ن«
  ).224برگ (» کار زنان نکنیچرا در پس پرده چون زنان نه نشینی و «

  هاي دستوري ویژگی
  :استمراري بر سر فعل امر» می«
گفت تو «، )464، 461، 458، 406، 257، 231، 122، 269برگ (» کن میاي سرهنگ تو بهتر دانی هر چه باید کردن «

برگ (» م، قران حبشیروي که من برآي دختر ماه گفت می«، )438برگ (» دار میو این حصار را محکم  باش میدر حصار 
226.(  

  چه
  »زیرا«در معنی 

چرا از راه نردبان با زیـر آمدیـد چـه نردبـان     ] ید[اگر شما پریانـ«، )260برگ (» شود گاه می زودتر بیاي چه وقت بی«
  ).263برگ (» حاجت نبودي

  کجا 
  »چه جایی«و » تا کی«، »کی«در معنی پرسشی 

خـدمتکاران  «، )21بـرگ  (» ام گفت اي خداوند سه روز شد که اینجا آمدهامیر بلخ گفت اي قران تو کجا آمدي قران «
  ،)456برگ (» آیا آن سواران کجا رفتند«، )409برگ (» فریاد برآوردند و گفتند اي خاتون ما تا کجا نشینیم

  »که جایی«در معنی قیدي 
  ،)426برگ (» هر کجا تو قدم نهی ما خاك پاي ترا سرمۀ دیدگان سازیم «

  »تا«و » که«حروف  جمع شدن
» خوش بخسب که تا قیامت هنوز مانده است« ، )12برگ (» صبر کردم که تا شب درآمد کافورها برداشتم«: »تا+ که «

، 80، 69، 66، 38، 28، 19، 14. ك.، نیـز ر 13بـرگ  (» ترا سوگند دهم که تا تو باشی چنین بد فعلی نکنـی « ، )13برگ (
98 ،109 ،110 ،111 ،113 ،116 ،117 ،123 ،131 ،133 .(  

، )70بـرگ  (» افکندند تا که شـب بـا آخـر آمـد     مرد می«، )28برگ (» در خواب شدند تا که آفتاب برآمد«: »که+ تا «
  ).131، 79، 78، 72برگ (» زدند تا که پانصد چوب وي را زدند چوب به وي می«

  »به«در معناي » بر«
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  ،)401برگ (» راي و میل تو بر جانب ایرانیان استهمه «). 206برگ (» آنک نیزة او را بر سپر بگرفت«
   »در«در معناي » بر«
بـرگ  (» ها که بر لوح اسـت  قران گفت من به قوت این نام«، )30برگ (» قران گفت اي سرهنگ من بر زیر سر توام«
382.(  
  »به«در معناي » با«
» ها آموخت گل جواب باپس ... زاده بگفت اهش باگل این حال «، )5برگ (» محلّ خود آورد باآن امیر هماي وزیر را «

حـال  «، )300برگ (» دهد خود راه نمی باگیرد و قرار  آرام نمی«، )290برگ (» بوالعال کرد و گفت باروي «، )288برگ (
» آخـر آمـده اسـت    بامادر را عمر «،) 307برگ (» بدل بگفت باها  این سخن«، )305برگ (» کجا رفت بااو چگونه است 

  ).297برگ (
  »در«در معنی » با«
او را دیدم یک مجلس با او شراب خوردم و حریفی با من کرد ظریفی در سـخن بـا مـن پدیـد آورد قیـاس از مـن       «

  ).293برگ (» برگرفت و با نشاط و لهو و طرب و به شادي با من تا چه حد است
  »بر«در معنی » با«
، )218بـرگ  (» د و بدویدند و خود را با بوعاصم افکندندچند مرد پیاده شدن«، )6برگ (» آن پدر با وي خشم گرفت«

برگ (» با آن سوار هند درآویخت نیزة با وي راست کرد«، )475برگ (» در جهانگیر افتاد و با وي عتاب کردن آغاز کرد«
445.(  
  »همراه«در معنی » با«
  ).41برگ (» خبري به درستی آوردند که با وي چه مقدار لشکر باشند«
  »بر«معنی در » باز«
  ).218برگ (» اند ناگاه بدیشان بازخورده«
  »که«در معنی » تا«
، )64بـرگ  (» به اقبال تو آوردم تا کار ما راست گـردد «، )16برگ (» امیر خراسان را فرموده است تا کار لشکر بسازد«

  ).270برگ (» ایم که مدیدي شد تا نرفته«، )269برگ (» نیک هوشیار باشی تا کسی به تو بازنخورد«
  »بر«معنی » در«
  ).208برگ (» قران با یاران در پاي خاستند«
  »باز«در معنی » دیگر«
  ). 332برگ (» تا ساعتی ببود و دیگر به حال خود بازآمد«، )5برگ (» شه امیر را دیگر خنده آمد«
  »و«در معنی » دیگر«
  ).42برگ (» دوید از راه به گوشۀ رفت ساعتی بیاسود دیگر برخاست پاي به تک آورد و می«
  »هر«در معنی » همه«
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، )12بـرگ  (» حال یک مادر داشتم  در همه«، )18برگ (» مجلسی خوب آراسته بودند و از همه بایستنی حاضر کرده«
بـرگ  (» لشکر سیستان همه روز در پیش امیـر خراسـان بودنـد   «، )40برگ (» ما به همه حال فردا مصاف خواهیم کردن«

44.(  
  »مهه«در معناي » هر«
  ).254برگ (» اند هر مردي و سرهنگی که درین حصاراند خراسانی«

  »را«+ » مر«مفعولی   نشانه
بـرگ  (» آواز دادند مر قران را که«، )147برگ (» معلوم است مر شاه چین را«، )28برگ (» مر ایشان را خلعت فرمود«
  ).241برگ (» اي خداوند مر ترا مژدگانی باد «، )158

  بدون را» مر«مفعولی   نشانه
  ).381برگ (» السالم داده است خداي عزّوجلّ مر سلیمان پیغمبر علیه«

  براي تأکید» را«تکرار 
اند همـه   اي جان من، مرا و خود را هالك کردي اگر شاه حبشه ازین خبردار شود مرا و ترا و هر کس که با تو بوده«

مرد از بنـد بیـرون    اصم و دراز خوارزمی را که آن دو آزادهزود دریابید فضل طوسی را و بوع«، )12برگ (» را هالك کند
  ).219برگ (» آوردند ما را و لشکر طلّایه را خبردار کردند

  کاربرد خاص حرف
  ).330برگ (» ایشان پارة با پیشتر شدند فرود آمدند«، )148برگ (» فرمود هزار دینار زر تشریف مع تختۀ جامه می«

  حرف ربط
، 157، 146، 65، 59، 49، 46، 22، 14بـرگ  (، تا آنگاه که )314، 295، 274، 132، 111، 35، 10، 2برگ (از بهر آنکه 

168 ،181 ،208 ،222 ،243 ،258 ،267 ،268 ،324.(...  
  مضاعف براي تأکید  حرف ربط یا اضافه

قـران گفـت   «، )208برگ (» ناگاه قاصدي بسراپرده اندرآمد«، )209برگ (» بفرماي تا این بندیان را تا باز بزندان برند«
آنک ترسید که نباید که خود را به «، )8برگ (» اند اگر من نیز در بند افتم چه شود خداوندید در بند آورده کهشما را  که

  ).207برگ (» وي ناگاه زند
  .و به عکس» چنان که«بجاي حرف ربط مرکّب » چنان چه«کاربرد قید تأکید 

شبی سیاه و تاریک بـود چنـان کـه اگـر     «، )484برگ ( »چنان چه وزیران آیندآمد هم سرباب برسم حکیمان هند می«
  ).39برگ (» کسی انگشت در دیدة کسی زدي ندیدي

  قیدساز  نکره» ي -«+ اسم 
، 181، 129، 128، 79، 63، 53، 38، 27، 13، 8بـرگ  (، بـاري  )2( 463، 321، 158بـرگ  (، نـوعی  )328برگ (لختی 

213 ،214 ،218 ،222 ،229 ،253 ،261 ،263 ،268 ،270 ،272 ،278 ،293 ،314 ،316 ،317 ،320 ،334 ،336 ،358 ،
، 199، 195، 136، 86، 59، 56، 52بـرگ  (مرتبـه   33، زمـانی  )317، 358، 57برگ (، سالی )377، 372، 370، 366، 359
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، 112، 11، 5، 4برگ (وقتی ، )461، 399، 382، 324، 258برگ (، مدتی )279برگ (عمــري ، ...)312، 279، 260، 213
117 ،123 ،172 ،217 ،221 ،226 ،235 ،256 ،263.(...  

  قیدساز در معناي یکبار، یک لحظه، اندکی  نکره» ي -«+ یک 
هـایی   یکی گـرد زیـارت  «، )81برگ (» یکی بنگرم تا حال قران حبشی چگونه است«، )458برگ (» تا من یکی بنگرم«

  ).285برگ (» بر بام سراي برآییم یکی بنگریم«، )213برگ (» رد این نیستان برآییمیکی گ«، )189برگ (» دیگر برآیم
  تخفیف
= ، درس)66بـرگ  (امیـر  = میـر  ، )339برگ (افتاد = فتاد ، )70برگ (نیستند = نیند ، )203برگ (درخشان = رخشان 

، ...)139، 89، 8بـرگ  (نگاه = تبه، نگه مر 763آنگاه = ، آنگه ...)372، 236، 198برگ (ناگاه = ، ناگه )399برگ (درست 
بـرگ  (سـیاه  = سیه ). 472برگ (بوزینه = ، بوزنه )39برگ (جاه = ، جا ...)39، 32، 22برگ (مرتبه  36جایگاه = جایگه 

  ).131، 110، 106، 52، 50، 49برگ (گوهر = ، گهر )152
  کلماتی با حرف یا پسوند زیاد

، 337بـرگ  (خـوار   آدم= خوار  ، آدمی)486، 284، 115، 90برگ (ندیدن = دن نادی، )226برگ (سراپرده = پرده  سراي
بـرگ  (کرنـا  = کرناي ، ...)250، 249، 245، 41، 20، 8(مرتبه  36شتر = اشتر ، )475برگ (مردار  بغل= مردار  ، بغلی)474
، دو تاه )104برگ (بازرگان = گان ، بازار)190، 94برگ (افتادي = ، اوفتادي )39برگ (یازده = ، یانزده ...)183، 153، 21
  ...).6، 5، 2(مرتبه  54بوس = ، بوسه ...)5، 4، 3برگ (مرتبه  289سرا = ، سراي )381برگ (دو تا = 

  :شوند نیز در این ردیف هستند کلماتی که به یاء ختم می
جـادوي  ، )151بـرگ  (بیناي ، نا...)34، 23، 17برگ (، قباي ...)80، 79، 19برگ (مرتبه  13مرتبه، آرزوي  146خداي 

  ، )437برگ (بندي ، )353برگ (، روي ...)354، 352، 243برگ (
  ابدال

  ).38برگ (پیشباز ، )303برگ (نبشت ) ب= و (
  .مرغزي= مروزي ) غ= و (
  ).475برگ (لنگ = ، لنج )332، 231برگ (گوهر = جوهر ) گ= ج (
  ...).142، 117، 24برگ (مرتبه  15پیل ، )183، 21، 17برگ (سپید ) پ= ف (
  ...).57، 52، 3برگ (مرتبه  14فروز ) ز= د (
  ).218برگ (کلند = کلنگ ) د= گ (
  ).213برگ (لجم = لجن ) م= ن(
، 180، 177، 174، 159، 93، 6بـرگ  (» بیفکند= افکند «: یا به طور قیاسی در فعل) 79برگ (شمایم = شمااَم ) ي= اَ (
، 200، 172، 127بـرگ  (» بینـداز = انـداز  «، )84بـرگ  (» بیفروخت= افروخت «، )454، 325، 296، 219، )2( 217، 202
، 38، 29، 9برگ (» بیفتاد= افتاد «، ...)50، 33، 32، 25، 14، 9برگ (» بینداخت= انداخت «، )423، 402، 338، 287، 207
، 86، 54بـرگ  (» بیاراسـت = ت آراسـ «، )289، 88، 42بـرگ  (» بیاسـود = آسـود  «، )287برگ (» بیفزود= افزود «، ...)46

، 5برگ (» بیامد= آمد «، )133برگ (» بیفسرد= افسرد «، )337، 231، 135، 32، 14، 12برگ (» بیفشرد= افشرد «، ...)149
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/ اسـتاد  «از این قاعـده جـدا افتـاده اسـت     » ایستاد«در این میان تنها فعل ). 287برگ (» بیفزود= افزود «، ...)17، 12، 11
  ).1/322: 1389طرسوسی، . ك.نیز ر... 88، 49، 60برگ (» بایستاد/ باستاد  =ایستاد 
  اماله

سـالح  = ، سـلیح  )248، 246، 245برگ (شکال = ، شکیل )245برگ (اشکال = ، اشکیل )475برگ (غربال = غربیل 
  ...).29، 27، 24، 6برگ (مرتبه  120

  ادغام
  ).299، 290، 282، 218، 163، 157برگ (بتر ) تر+ بد (
  ).234برگ (دوستر ) تر+ دوست (

  کاربرد خاص کلمات 
/ ، دیگر باره )80برگ (مرد  ، خودمحترم، درست)45برگ (ها  طویله میخ= ها میخ طویله، )229برگ (گالب = آب گل 

  ). 110برگ (دیگر غریبان = ، غریبانِ دیگر )47برگ (دیگر یار ، )54، 146برگ (بار  دیگر
  هاي نسخه فارسی قران حبشی با ترجمه ترکی ضرورت توجه به تفاوت

ي موجود براي  ، گاه شاید تنها گزینه...ها به زبان ترکی، عربی و ي بسیاري از روایت وجود نسخ خطّی یا چاپی ترجمه
ولـی ایـن فرصـت تنهـا شـاید      ) نامـه  دارابو  سـمک عیـار  ماننـد  (ها به شمار آید  تکمیل مفاد نسخ ناتمام فارسی آن

  براي تکمیل احتمالی خطّ سیر وقابع و طرح کلّی روایت باشد و نه مطابق جزییات و دیگر خصایص نسخهآویزي  دست
بـا  . شـویم  ها می فارسی آن، متوجه برخی تفاوت  هاي موجود با نمونه نسخ ترکی روایت  فارسی، زیرا از مقایسه و مقابله

  آن بـا نسـخه    ترکی ارایه شده و مقایسه  شی که از روي نسخهنگاهی به گفتار استاد اسماعیلی در معرّفی روایت قران حب
  :توان نشان داد روایت فارسی این مسأله را بهتر می

قـران  . گیـرد  هاي ایران و تـوران قـرار مـی    هاي قران که در سلسله جنگ ي پهلوانی قران حبشی داستانی است درباره«
قبادشاه سـه پسـر   . کند سپس ایران را فتح میفرمایی دارد و جهان پهلوان قبادشاه پسر اردشیر است که در سوریه حکم

اي میان ایـران   هاي پردامنه ، پادشاه توران چین، جنگبر سر دختران ایرج. هاي خسروشیر، اردشیر و جهانگیر دارد به نام
ه ایران و قران، هاي سخت از سپا سرانجام ایرج، به دنبال شکست. ها قران است گیرد که قهرمان این جنگ و توران در می

» ...رسـند  خواهشـان مـی   را از دست داده، پسران کیقبـاد بـه دختـران دل    ختن، توران، چین و کشمیرهاي  تمام سرزمین
  ). 75-1/76: 1380طرطوسی، (

هایی را قابـل تأمـل سـاخته     فارسی، تفاوت  مفاد همین چکیده از معرّفی روایت قران حبشی با محتواي نسخه  مقایسه
  :است
پهلـوان   روایـت بـه عنـوان جهـان      روایت فارسی، قران حبشی ستوردار هماي، وزیر قبادشاه است و از میانه در  .1

، سـوریه و   فارسی خبري از فتح ایران نیست و در حقیقت فضـاي جغرافیـایی ایـران     در نسخه. شود قبادشاه نامبردار می
  اي از روایـت هنگـامی کـه همـاي وزیـر نامـه       در برهـه  گیرد و تنها نشین به جز عربستان را، در برمی دیگر مناطق عرب

برد، شهرهاي ایرانی موصـل، بغـداد، همـدان،     خواستگاري قبادشاه را از دمشق به شهر طمغاج پایتخت ترکان تورانی می
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کند، چنـان کـه همـین شـهر      نیشابور، بلخ و شهر مشترك مرزي سنجاب را تحت عنوان فضاي جغرافیایی ایران طی می

 . پردازد شاه خراج می جاب بر اساس توافق طرفین ایرانی و تورانی هر سال به قبادشاه و ایرجمرزي سن

روي و دوازده خزینۀ  پنج هزار غالم زرخریده داشت و چهارصد کنیزك ماه. امیري آنجا بود که او را شه امیر گفتندي«
طرسوسی، قرن (» فرستادینار دیگر به قبادشاه میهر سال صد هزار دینار به شاه چین دادي و صدهزار د. پرمال او را بود

   ). 5برگ : 6
گزار قباد و تعدادي هم از  پیمان و خراج امیران شهرهاي نامبرده برخی تازي و بعضی ایرانی هستند و همه دوست، هم

قران فارسی   هبرگ نسخ 250در میان . شیر است از فرزندان داراي بن اردهخویشان وي هستند مانند شیرویه بن مالک که 
شاهدي دالّ بر نقار و دشمنی میان قبادشاه و ایرانیان وجود ندارد هـیچ، بلکـه اعـراب نیـز از جـان و دل بـراي        حبشی

زمین به دست قبـاد یـا قـران     ترکی روایت، ماجرایی از فتح ایران  گیریم اگر در نسخه نتیجه می. کنند ایرانیان جانبازي می
 .موجود چنین نیست ي فارسی وجود دارد، در نسخه

ترکی داشته که پسران قبادشاه براي به دست آوردنشـان در    در نسخه» شاه دختران ایرج«اي به  فوق اشاره  چکیده  .2
شـیر قبادشـاه در پـی وصـال      شاه تنها یک دختر به نام شمسه دارد که ارده در روایت فارسی ایرج. گیر و دار نبرد هستند

شاه، پادشاه کشمیر  مهر دختر کیهان تر خود در عشق گنج شیر برادر بزرگ دشاه پس از اردهجهانگیر فرزند کهین قبا. اوست
خسروشیروان، برادر مهین نیز پیش از همه در روم با شاهدخت قیصر درپیوسته و نایـب  . شود و نوه اسکندر، گرفتار می

 . وجود نداردگیریم برآیند نسخه ترکی در روایت فارسی  اینجا هم نتیجه می. قبادشاه است

راند و  روایـت،   فارسی، ایرج بر شهرهاي چون کاشغر، چین، ختن، ختا، سمرقند، بخارا و طمغاج حکم می  در نسخه  .3
شاه داشـته کـه حتّـی ایـرج      فارسی کشمیر پادشاهی مستقل به نام کیهان  در نسخه. دهد و بس تورانی با این مقیاس را نشان می

چنـین   سـر درآورد، هـم   شاه خیـره  در قبال کمک وي براي شکست ایرانیان، به نکاح کیهانشود دختر خود شمسه را  حاضر می
گذشته ازین، ایرانیان با راي هند و سـپاه او هـم نبـرد    . دهد شاه را به سبب نسب اسکندریش بر ایرانیان ترجیح می ایرج، کیهان

و جهانگیر نه پس از شکست ایرج شاه بلکه حتّی پـس   در روایت فارسی اردشیر. کنند تیغ خود می  کرده و فرزند راي را توشه
با این . انجامد از کشته شدن ایرج و کیهان به دست قران حبشی، باز هم ماجراها داشته و وصال آنان تا پایان روایت به طول می

 .الذکر خوانده شده است هاي فوق ترکی ایرج، پادشاه تمامی سرزمین  همه گویا در نسخه

ترکی با روایـت فارسـی اخـتالف      راوي ارجمند ایرانی، ابوطاهر هم در نسخه ین موارد کیفیت ذکر نام ا  در کنار همه
  :دارد

  ). 1/82طرطوسی، . ك.ر(ابوطاهر بن حسن بن علی بن موسی : ترکی  نسخه
  ).455برگ : 6طرسوسی، قرن . ك.ر(ابوطاهر بن الحسین بن علی بن الطرسوسی : فارسی  نسخه

یا   ماهیت متون گفتاري یک ملّت به خصوص نوع ادبی حماسه از جهت حجم، محتوا یا کارکرد زبان در جریان انتقال درون
خوانی و مطابقت روایت با  مخاطبان و هم  استعداد و خالقیت راوي، پسند و سلیقه. کند مرزي تغییرات کم یا زیادي پیدا می برون

ملل نقش محوري را در این دگرگونی بر عهده دارد و این تحول امري طبیعی است و در  هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی دیگر
شده و اگر زمانی هـم   هاي این قبیل روایات از روي هم نوشته نمی شود، زیرا نسخه میان نسخ فارسی یک روایت هم لحاظ می

ایجاز و اطنـاب، حـذف و     بر یکسانی شیوه هاي نسخ یک روایت شباهت کلّی با یکدیگر داشته باشند، دلیلی حوادث و صحنه
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به هر روي این . ها نیست بسط، وصف، چگونگی بیان اشعار، بسترسازي و فراز و فرودهاي روایت یا حتّی نام اشخاص و مکان
هاي فارسی مورد توجـه قـرار بگیـرد، اگرچـه کـه شـاید تبعـات و         مسأله بایستی در تصحیح و تکمیل نواقص موجود روایت

  .هاي فارسی آن چنان ملموس هم نباشد العاده  روایت الي حجم فوق هاي ناشی از این عدم توجه در البه تفاوت
  

  ها قران حبشی در دیگر روایت
   نامه گرشاسپ

و متن مصحح استاد یغمایی اثري از حضور قران حبشی نیست ولی بنا بـر    نامه گرشاسپدر میان نسخ خطّی موجود از 
خان هدایت گویا نسخه متفاوت دیگري فـراهم آورده کـه روایـت آن     رضاقلی) 221: 1888ریو، . ك.ر(چارلز ریو   اشاره

هاي گرشاسپ و نریمان در توران و چین و جنگ با خاقـان   به مرگ گرشاسپ ختم نشده و خطّ سیر روایت به بهادري
حماسـی نریمـان بـا      یزي هم بـه عشـق  انجامد، در این بین راوي با اثرپذیري از روایت طرسوسی گر توران و فغفور می

  .زند دختر فغفور و دالوري سام و عیاري رستم در توران می
حکیم اسدي کتابی کمیاب و غیرمعروف بوده و دریـن عـرض مـدت بعضـی کتـاب       نامه گرشاسپمخفی مباد که مثنوي «

پهلـوانی زال   پ و نریمان و سام و آغاز جهاندیباچه آن را ترك کرده از آغاز رفتن جمشید به زابلستان تا انجام روزگار گرشاس
تتبع، حقیقت آن آشکارا نبـوده چنانکـه بسـیاري از اشـعار دقیقـی در       اند و بر مردم بی ها ترکیب کرده شاهنامه  در ضمن بعضی

ا دیـد  به دست آورد و اشعار بدان نیکویی آن ر نامه گرشاسبحاالت لهراسپ و گشتاسب در آن مقام تضمین یافته چون فقیر 
نسختی از آن به حضرت شاهنشاه مرحوم محمدشاه مبرور برد و مورد احسان و تحسین شـد پـس در اصـالح و تصـحیح آن     

هـزار بیـت    الشعرا مذکور و معلوم ساخت و آن مثنـوي ده  نسخ اهتمامی کرد و انتخابی از آن در این کتاب مبارك مرقوم و بین
تکرار یافته، ظـنّ غالـب آن اسـت کـه از      شاهنامهیق و معارف آن در مقدمات کمابیش است و بعضی از اشعار مشتمل بر حقا
  ). 408/ 1: 1382هدایت، (» باشد می نامه گرشاسبو این اشعار منتخب ... حکیم اسدي باشد چه به سیاقت او اقرب است

تب پسین باید گفت کـه  با صرف نظر از هر چند و چون در تعیین اصالت نسخه هدایت و میزان دخل و تصرّف راوي یا کا
حضور دارد یا فقط در بخش خاصی از آن؟ زیرا از یک سـو   نامه گرشاسپمشخّص نیست آیا قران حبشی در سراسر حماسه 

بیتی از این روایت آن هم به صـورت گزیـده    115الفصحا شرح عیاري و شجاعت قران حبشی تنها در ذیل حکایتی  در مجمع
به شواهد متن، قران از پیش عیار و سوگندخورده باوفاي گرشاسپ بوده و پاگشـایی او قـبالً در   آمده و از سوي دیگر با توجه 

روایت صورت گرفته تا زمانی که در حکایت مذکور قران بعد از گرشاسپ به فرزنـدش، نریمـان خـدمت کـرده و شمسـه از      
  .کند اسابقه وارد روایت میپیش با او آشناست، ازین گذشته راوي هم او را ناگهان به عنوان یک عیار ب

  
  نامه هدایت گرشاسپهاي قران در  خالصه عیاري

سر آن راهزنان رعد . در پس کوهی اسپندنام، شهري قرار داشت که گروه دزدان و راهزنان بسیاري آنجا جمع آمده بودند
بـانو   دختی به نام شمسه شاه در این مدت نریمان با. غماز نام داشت که به جهت ترس از گرشاسپ، زنهاري او شده بود

پیوند گرفته ولی در عین حال رعد غماز نیز از پـیش هواخـواه شمسـه    ) ي ترکستانی در روایت طرسوسی شمسه. قس(
اي براي شمسه نوشته و او را نـزد خـود    رعد پس از مرگ گرشاسپ نامه. بوده و از ترس گرشاسپ دم بر نیاورده است
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کند، شمسه از شهر گریخته و بـا سـپاه رعـد     رعد همراه با دیگر یاران به شهر حمله میبا مخالفت شمسه، . خواند فرامی

  :نریمان پس از شنیدن اخبار. کند کارزار می
ـــد  ــه دل بردمیـ ـــرت ب ـــان ز غیـ   نریم
ــران  ــران را طلــب کــرد و گفــت اي ق   ق
  بـرو ناگهــــان سـوي کـــوه سپنـــد    
  قــران بـــر ره افتـــاد ماننـــد بـــاد    

ـــرانهمـــان د   م کــه از پــیش ره شــد ق
  

  سپــه را بگفتـــا کـه بــر ره چمیـــد      
  قــــران مـــرا یادگــــاري ز صــــاحب 
  کمنــــد  مگــر یـابی آن مــــاه مشـکین   

  بـدان سـان کـه خیـــزد ز ره گــــردباد    
  روان شـــد ز پــی گـرد ســـام  جـــوان  

  

در ایـن  . رود بـانو مـی   ه و به آوردگاه شمسهقران پس از مواجهه با رعد و سپاهش، پنهانی خود را میان آنان جاي داد
در . گریزنـد  مدت شمسه با جراحات بسیار، چهل روز از رعد مهلت گرفته تا اینکه قران او را دریافته و شبانه با هم مـی 

. شود ور می کنند که ناگاه رعد غماز از پس پشت ایشان حمله ساري توقّف می این گریز براي بهبود شمسه بر سر چشمه
شمسه نیز پشت او را . کَند کند و سر و دست و پاي و تن می نا بر گفته راوي، قران در این نبرد چون اهرمنی جنگ میب

پس از نیمروز سام دلیر با گرز زرین نهصد و شصت منی خود همراه بـا بهـزاد، نشـواد و کشـواد     . دارد در نبرد نگاه می
رعد غماز شکست خورده و گریزان به حصار . رسد نریمان از گرد راه میکاله به یاري قران آمده و اندکی بعد هم  زرین

نریمان مدتی را براي کشیدن انتقام از دزدان، بر سر کوه سپند صرف کرده و حاضر . گریزد حصین و آبادان کوه سپند می
سـام پـس از   . شود ته میبه بازگشت از آنجا نیست تا اینکه شبی از ستیغ کوه سنگی از دیگ منجر بر وي غلیتده، او کش

گـردد تـا پـس از مـدتی رسـتم زال بـه شـیوه عیـاري و          سوگ پدر عازم تسخیر حصار دزدان شده ولـی ناکـام بـازمی   
  نامـه  گرشاسـپ اسـدي در  ). 474-1/483: 1382هـدایت،  (» گشـاید  گردانی، قلعه را در هیأت بازرگان نمـک مـی   لباس

گروه عیاران حصاري آورده ولی در آن نشـانی از نـام قـران یـا شمسـه و      بیتی براي گزارش نبرد نریمان با  40حکایتی 
گویـا راوي  . درنـد  در پایان حکایت نیز نریمان دژ را گشوده و عیاران دل خویش را با خنجر می. بازي رعد نیست عشق

مالً هـم بجـا و   بانو را براي روشن کردن چرایی این نبرد ذکر کـرده کـه کـا    حکایت قران و شمسه نامه گرشاسپمتأخر 
  .  اسدي نیست علی اي حال نگارنده به اصالت کهن آن باور دارد  هوشمندانه بوده ولی این بخش سروده

همــان جــا کــه مــرز فرســتوه بــود       
  دزي ســـرش بـــر اوج رخشـــنده مهـــر

  چـــاه ز بـــاالش گفتـــی کـــه بـــر ژرف
  بـــه ســـالی شـــدي مـــرغ ازو برفـــراز
ــت  ــین دز کراسـ ــید کـ ــان بپرسـ   نریمـ

  بـــا مـــرد شصـــتیکـــی دزد رهـــدار 
  بـــه ســــاالر دزدان چــــو بشــــتافتند 
ــم  ــه هـ ــا او بـ ــارانش بـ ــی ده ز یـ   تنـ
ــان یــل هرچــه چیــزي شــگفت       نریم
ــاز  ــتوه را داد بـــ ــه فرســـ   دز آنگـــ

  

ــود    ــتوه بـــ ــاي دزدان نســـ   دزي جـــ
ــپهر    ــان ســ ــش نردبــ ــر خمــ   ره پــ
ــاه    ــت م ــم ماهیس ــمه و چش ــک چش   فل
ــاز   ــر بـ ــیدي ازو زیـ ــاهی رسـ ــه مـ   بـ

ــت اي رذ راه  ــتوه گفــ ــت فرســ   راســ
  ...کـــوه دارد نشســـتدریـــن دز بـــرین 

  اي یافتنــــد بــــه کنجــــیش در خانــــه
  بــــه دشــــنه دریدنــــد دل در شــــکم
  در آن دز بــــد از خواســــته برگرفــــت
ــاز  ــام و نـ ــا کـ ــهر بـ ــیدند زي شـ   کشـ

  )388-390:تا  اسدي، بی(                     
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ست زیرا در روایت برداري از روایت طرسوسی نیز در آن آشکار ا هدایت، گرته  نامه گرشاسپگذشته از سستی ابیات 
رسند کـه   طرسوسی قران حبشی و شیرویه بن مالک پس از درگیري با سپاه توران و سرگردانی در بیابان به حصاري می

تـر آنکـه    نیافتنی است و از همه جالـب  این حصار هم به مانند حصار سپندکوه، آبادان و دست. بر کوهی بلند واقع است
که به سبب گردش روزگار در توران افتاده و همراه با تعدادي از دیگر عیاران که همه  عیاري ایرانی به نام سعد یا سعید

در روایت طرسوسی این حصار بر سر راه توران و بخارا و سمرقند قرار داشته و . حصار را بر عهده دارد  اند، اداره ایرانی
شاه نبرده کرد که در نهایـت شـاه تـوران ناکـام از      یرجکنند و چند بار با ا عیاران ایران کاروان ترکان تورانی را غارت می

شوند و سعید چـون از قبـل آوازه    قران و شیرویه به صورت ناشناس وارد این حصار می. شود جنگ با آنان منصرف می
شـیرِ   هگیرد و در جنگی موفّق به آزاد کـردن ارد  دالوري قران را در جنگ با تورانیان شنیده، در خیل عیاران قران قرار می

با توجه به ابیـات پراکنـده   . باید اشاره داشت که در هر دو روایت شمسه شاهدخت خاقان چین است. شوند قبادشاه می
  :نقل شده از هدایت نریمان گویا پیش از آشنایی با دخت فغفور، پیوندي با کتایون خاقان هم داشته

  پـــرست میــا پیــش این نرگـــس می
  تـو را یـار بــسکتـایــون خــاقــان 

  بســـاز داري کــه نگـــاري با بـــرو
  

  که ترك است و مخمور و خنجر به دست  
  کتــایــون خـاقـان تـو را یــار بــس

  بســاز بخـــواري و بســـوز زاري بـه
  

به احتمـال  براي رونق کار خود نه تنها از راویت قران حبشی بلکه  نامه گرشاسپباید گفت هدایت یا راوي ناشناس 
که البتّه حاصل این اقدام هوشمندانه با توجه به پراکنـدگی ابیـات گزیـده      هاي حماسی هم تأثیر پذیرفته از دیگر روایت

بیان هر گونه احتمال در این زمینه . رسد ولی در نوع خود بسیار مورد توجه است هدایت چندان مطلوب هم به نظر نمی
  . کنیم موکول می 7 نامه نریمان ي خطّی را به پس از مطالعه نسخه

اشاره کـرده و آن را مجعـول و زاییـده خالقیـت      نامه گرشاسپاستاد دهخدا در مدخل اسدي به این حکایت الحاقی 
طرسوسـی نکـرده و تنهـا احتمـال      قران حبشـی اي هم به روایت  اند ولی جالب آن که ایشان اشاره راویان متأخّر دانسته

  :صورت گرفته است اسکندرنامهو  نامه گرشاسپچنین الحاقی در ) عصر طرسوسی. (ق.ه 6اند که در قرن  داده
بازي کوتوال آن قلعه که رعد غماز  حکایتی راجع به کوه سپند و عشق نامه گرشاسپدر انجام  الفصحا مجمعصاحب «

بوده ولی گذشته از اینکه در  نامه اسپگرشبانو دلدار سام به اسدي نسبت داده و ظاهراً سند او یکی از نسخ  نام داشته با شمسه
دهـد کـه ایـن داسـتان      بانو نشان می چنین حکایتی وجود ندارد، لفظ رعد غماز و شمسه نامه گرشاسپنسخ حاضر و دسترس 

اند، خاصه که در آن عیاري را که قران نام داشـته و در اسـتخالص شمسـه کوشـیده نـام       اصلی نیست و متأخّرین آن را افزوده
داسـتان عیـاري وي مکـرّر آمـده و      اسکندرنامهنظیر است و هم قران یکی از عیاران آن است که در  و این داستان بی... ردب می

هم اصـلی   اسکندرنامهوارد ساخته باشند، یا اینکه ذکر عیارپیشگان در  نامه گرشاسپممکن است که از روي آن برداشته و در 
متصـدي نظـم ایـن حکایـت     ... پس از قرن ششم اضافه شده باشد نامه گرشاسپو  مهاسکندرنانیست و ظاهراً این قسمت بر 

  ).2255- 2/2256: 1377دهخدا، (» هرگز اسدي نبوده و یکی از شعراي متوسط آن را منظوم کرده است
از  در ایـن رابطـه نخسـت بایـد    . تري داشته باشد زند که جدال نریمان با گروه عیاران اصالت کهن نگارنده حدس می

سر هـزار و صـد و هـژده     ي رویارویی پهلوانان سیستان با این دزد خیره در سابقه. یاد کرد کُک کوهزادروایت حماسی 
  :اي دراز دارد ساله، راوي بارها تأکید کرده نبرد پهلوانان سیستان با کُک سابقه
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ــالن    ــک ی ــا کُ ــت ب ــان رف ــی رزمش   بس
ــل کــرده بــود      ــی رزم بــا ســام ی   بس

ــا ا   ــد بـ ــان نتابیـ ــگ نریمـ ــه جنـ   و بـ
ــرده  ــی رزم ک ــیر   بس ــام ش ــا س ــت ب   س

  نریمـــان کورنـــگ رفـــتش بـــه جنـــگ
  

ــالن      ــرد و کــ ــروز خــ ــتند فیــ   نگشــ
ــود   ــپرده بـ ــدوه بسـ ــه انـ ــش را بـ   ...دلـ
ــگ   ــه گن ــه ب ــی همیش ــگ رفت ــه در جن   ...ک

ــر    ــوان دلیــ ــته زان پهلــ ــی کشــ   بســ
  نیـــاورد از آن کـــوه ســـنگی بـــه چنـــگ

  

  )260، 259، 251، 246، 242؛ نیز 238-240: 1382دبیرسیاقی، (        
یابند و  ها نبرد، بر وي دست نمی کُک با گروه دزدان اوغان در پس حصار مرباد مأوا دارد و نریمان و سام پس از سال

هدایت هم، در فرجام، ایـن رسـتم اسـت کـه حصـار        نامه گرشاسپدر روایت . دارد در نهایت رستم او را از میان برمی
کـک  بـه روایـت    نامـه  گرشاسـپ سانی، بسیار محتمل است که راوي متأخر  این همبا . کند عیاران کوه سپند را فتح می

بـوده،   نامـه  گرشاسـپ خلق روایت عیاران سپندکوه در   شاهد پایانی این بخش که مسلّماً مایه. نظر داشته باشد کوهزاد
نامبردار » خواستن نریمانرفتن رستم به کوه سپند به خون «این بخش با عنوان . است شاهنامههاي الحاقی  یکی از بخش

هاي فرعی آن نیامده ولی نریمان در  بوده که البته تا حدودي هم گنگ و مبهم است، زیرا ذکري از نام عیاران و شخصیت
ماند تا اینکه رسـتم   خواهی ناکام می شود و تالش سام و زال هم براي کین پرتاب سنگ کشته می  جنگ با آنان به وسیله

طـرح کلّـی ایـن    ). 277-280: 1368فردوسی، . ك.ر(شود  نمک موفّق به فتح قلعه و دفع عیاران میدر کسوت بازرگان 
  .سازد مطابقت زیادي داشته و صحت اصالت آن را نمایان می نامه گرشاسپ  روایت با بخش برافزوده

  
  نامه ابومسلم

، به روایـت ابـوحفص   بن اوسید بن منذر سید جنیداي ترکی به نام قصه  در جلد دوم فهرست نسخ ترکی بلوشه، نسخه
بلوشه در معرّفی مختصر نسخه، از چند روایت دیگـري کـه نـام    . وجود دارد (Supplement 636)کوفی و به نشانی 

و  قصه قران حبشی، قصه ابومسلم، قصه حمزه، شاهنامه هاي قصه: کند آنها در برگ نخستین این مجموعه آمده، یاد می
نیامـده ولـی در نخسـتین    .) ق.ه  1326سـنه  (  جنیدنامهاین اسامی در نسخه فارسی ). 2/19: 1933وشه، بل. (نامه سیمک

ها را به متن  ، آن)سده هجدهم(استاد اسماعیلی با ترجمه برگ نخست روایت ترکی نامه،  ابومسلممجلّد حماسه محبوب 
بـاري اسـت کـه نـام روایـت قـران حبشـی در         این نخستین). 1/214: 1380طرسوسی، . ك.ر(اند  روایت فارسی افزوده

  .حماسه منثور دیگري ذکر شده است
. محضر بودند، احضـار کردنـد   پس همانا حکیم فرموده بود، کسانی را که به تواریخ سلف وقوف تمام داشتند و نیک«

، قصـه  ومسـلم قصـه اب ، قصه حمزه، هاي شاهنامه فردوسی قصهچون  هاي غریب، هم هاي عجیب و حکایت اینان قصه
  ).1/213: 1380طرطوسی، (» سردادند نامه سیمکو  قران حبشی

  
  اسکندرنامه

هـا و   هـا، شخصـیت   آرایـی  هاي داستانی، تقلید نمایان یک روایت از فضا، صـحنه  هاي عمده و شایع در روایت از ویژگی
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هایی هستند که بسیاري از  ترین روایت برجستهنامه  حمزهو  نامه ابومسلم. پیشین خود است  هاي کردارهاي قهرمان روایت
 به ها گاه حتّی همین قبیل روایت، اند ها پدید آمده هاي متأخّر مثالً اسکندرنامه از روي الگو و خطّ سیر داستانی آن روایت

تّی نام هاي پسین مطالب، رویدادها و ح اند که پردازندگان روایت کرده ها ارج و مقامی پیدا می نوبه خود تا جایی در دیده
بخشی و دادن جلوه و کسوتی نو به  برند، هدف اصلی از این کار عموماً نوعی تنوع ها را نیز به یغما می هاي آن شخصیت

رسـیده امـا    شنو جالب به نظر مـی  هاي تکراري و اغلب شایعی بوده است که هر چند شاید در آغاز براي روایت روایت
  . کند رآمده و ماهیتش تغییر پیدا مینمک از آب د کم خیلی شور یا بس بی کم

اسـتاد محجـوب در سـخن از ابوطـاهر     . توانـد بـود   شاهدي می قران حبشیاز  اسکندرنامهدر این زمینه، الگوپذیري 
یکی از عیاران معروف » مهتر قران حبشی«این قران حبشی بعدها تحت عنوان «اند،  گفته قران حبشی  طرسوسی و روایت

واقع شده و وي براي افزودن قطر  اسکندرنامهظاهراً داستان قران، مورد استفاده مؤلّف . شده است مهاسکندرناو هنرمند 
نگارنده تا امروز اثـري از ایـن مهتـر    ). 688: 1387محجوب، (» کتاب خویش حکایت او را وارد کتاب خود کرده است

ه ظـاهراً گـواه مـورد نظـر اسـتاد محجـوب از       به دست نیاورداسکندرنامه شده از   کامل طبع  قران حبشی در سه روایت
  :اند اي ویژه و کامل به دست آمده که خود بدان اشاره کرده اسکندرنامه

صـفحه بـزرگ    640اي که در اختیار بنده است و هفتاد سال پیش از این در تهران به طبع رسیده داراي  اسکندرنامه«
در  اسـکندرنامه این ... است. ش.ه 1309مورخ به تاریخ . ..ورقی و هر یک از صفحات داراي چهل و یک سطر است نیم

سواران اسـب و فیـل و   : دهند سپاهیان اسکندر را دو گروه سواران و پیادگان تشکیل می. دوره صفوي نوشته شده است
: 1387محجوب، . ك.ر(» آیند کمتر به میدان می -که همان عیاران هستند-شوند و پیادگان کرگدن و حتّی گرگ سوار می

351 ،359 ،688.(  
الـذکر ارائـه    فـوق  اسکندرنامهتوان توضیح دیگري در تشریح جایگاه قران حبشی و اهمیت وي در  به این طریق نمی

بـه اصـطالح هفـت جلـدي      اسکندرنامهصرف نظر از شاهد فوق، تنها یک بار در تلخیص و ویرایش جدیـدي از  . کرد
. کنـد  أت عیاري ویژه و ممتاز حضور پیدا کرده و به اسکندر خدمت مـی منوچهرخان حکیم، قران حبشی بار دیگر در هی

آید ولـی در تمـامی    در این روایت قرن یازدهمی قران حبشی با وجود اینکه یک عیار فرعی و دست دوم به حساب می
کندر، سپاهیانش هاي بحرانی براي نجات اس موارد حضور خود، برتر از مهتر نسیم عیار ظاهر شده و همواره در وضعیت

. داند کند و او را صاحب زنگ عیاري می راوي بارها قران حبشی را پیاده آل محمد خطاب می. رود و نسیم به عیاري می
با وجود اینکه از روایت طرسوسی تأثیر پذیرفته ولی نتوانسته چهره ممتاز قران حبشی را به خوبی در  اسکندرنامهراوي 

زیرا قران ناگهانی و در حکم یک امداد غیبی در تنگنایی ظاهر می شـود و بـه سـرعت انجـام     نمایان سازد،  اسکندرنامه
  .رود توصیف دلیري و کردارهاي او در هر قسمت از یک یا دو صفحه فراتر نمی. شود وظیفه کرده، غیب می

اسالم آمد که خود را به  اما در زمانی که باباي روندگان از جنگ روتافته به در رفت، شب گردید رو به جانب اردوي«
تا نسیم رفت که از جا حرکت کنـد  . شیري از عقب بلند شد بالین اسکندر رساند تا او را کارسازي کند که ناگاه آواز نرّه

که از فرق سر بر زمین آمد و یک نفر برسینه او قرار گرفت و گفت دست به من بده و گرنه به ضرب بگده شـکمت را  
» طبعـی بـردار   ت کاکـا دسـت از خـوش   گفـ . نیک نظر کرده پیاده آل محمد مهتر قران را دیـد  نسیم چون. کنم سفره می

او را نوازش کردند، . از آن جانب در بارگاه بهم خورد، پیاده آل محمد مهتر قران حبش آمد«). 289: 1383منوچهرخان، (



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۰

 
دهـم و   به امید خدا هـر دو را نجـات مـی   قران گفت که من . گفتند کاکا فکري بکن که اسکندر و نسیم هر دو گرفتارند

  ).220: 1382منوچهرخان،(» روانه اسکندریه شد
  

  الزّمان ملک قاسم و بدیع
ي پیش دست بسیاري از راویان باذوق و متبحر بوده و هدف  آمیخته شدن دو یا چند روایت با یکدیگر، یکی از گزینه ها

راي پاسداشت یاد و خاطر یک روایت رو به فراموشی و یا رواج از این کار جداي از جلب پسند مخاطب، شاید راهی ب
نشـینی قزلباشـان صـوفی     در اوایل قرن دهم هجري بنا بر دالیلی همزمان با تخـت . و ابداع روایت نوظهوري بوده باشد

رطوسی، ط. ك.ر(شوند  خوانان خاموش می شسته شده و بومسلم ابومسلم مروزيآرام دفتر کاتبان از روایت  صفوي، آرام
ایـن  . چنان شیفته شـیرینی ایـن روایـت اسـت     ها، هم ولی ذوق و اشتیاق ایرانیان بر کنار از تمامی قال) 1/67-53: 1380
سـانی مضـامین ایـن دو حماسـه، ذهـن       شود و نزدیکی و گاه هـم  مقارن می نامه حمزهنشینی با پیشروي روزافزون  عقب

ـ  مناقبیان و راویانی چون حافظ غیاث ین محمچنـان   د دهـدار را در عهـد امیرعلیشـیر نـوایی بـا هـم گـره زده و هـم        الد
  :به حیات خود ادامه داده است، چنان که نامه ابومسلم

 ي ابومسلم قصهبعده، به تقریبی بـه  . نمود و داستانی گسترانید که هوش از اهل مجلس ربود ي امیر حمزه قصهآغاز «
  ).1/480: 1349واصفی، (» ...انتقال کرد از آنجا نیز سحر پرداخت و

 داسـتان چنان پایدار ماند و هر لحظه به شکلی بت عیار درآمد، تا آنکه در روایتـی بـه نـام     برداري هم این سنّت گرته
ناشده بر جاي مانـده، بنـا بـر     چنان معرّفی و طبع  نسخه خطّی این روایت که هم. نماید رخ می الزّمان ملک قاسم و بدیع

 390در   ایـن نسـخه  . داده است را تشکیل می نامه حمزهموجود، بخشی از یک نسخه بزرگ و حجیم هاي  قراین و نشانه
هاي  متن روایت با مرکّب سیاه میان برگ. سطري بوده که از آغاز و انجام هم افتادگی دارد و فاقد جلد است 18صفحه 

بتاً خوانا و متوسطی کتابت شده اسـت ولـی   ها شنگرف و به خطّ نستعلیق فارسی نس قرار گرفته و عنوان فصل 387تا  4
تر و خطّی نسبتاً خوش نیز دارند باید حدس زد که  در مقایسه با دو برگ آغازین نسخه که از نیمه پاره ولی کاغذي کهنه

در حاشـیه  . نسخه کامالً سفید است 129و  128بوده و دو برگ  21×14.5ابعاد اوراق . اند دو یا چند کاتب آن را نگاشته
نخسـت بـا   . شـود  نسخه، دو نام و هر یک همراه با تاریخی در ذیل خود به صورت جداگانه دیده مـی  253راست برگ 

مـاه   20شـنبه   بتـاریخ سـه  «مرکّبی متفاوت از مرکّب متن روایت نـام سـید ابوالقاسـم الحسـنی نوشـته شـده و زیـر آن        
که نام همین کاتب روي آن حک شده و سپس با همـان   آمده همراه با نشان مهر انگشتري» 1287الحرام سنه  القعدت ذي

میان هـر دو  . »1106نامه کار غالمعلی ولد ارجمند حاجی محمدصادق سنه «مرکّب متن نسخه، نام دیگري نگاشته شده 
شـود ایـن    با توجه به شواهدي که در متن روایت وجود داشـت، حـدس زده مـی   . سال اختالف وجود دارد 180تاریخ 

 هجري  1106شده و تاریخ  1278ي حاضر، مورد متأخّر آن است که به سال  اقل دو بار کتابت شده و نسخهروایت حد
  :اینک شواهدي چند. احتماالً سال کتابت اولین بوده است

کند عمر گفت او را بردار تا به خدمت امیر ببریم به خدمت امیر  مهتر قران بر سینه ابلیس نشسته است و او زاري می«
» زاد و گردمرد و ابلیس اینجا کشته شدند باقی داسـتان فـردا شـب    که ارم یک روایت این استد و احوال بازگفتند آمدن

رفت خود را در آب انداختند و در میان آب  نهر آب در آن بیشه می«). 380برگ  : 1287الزّمان،  قاسم و بدیع ملک. ك.ر(
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مسـلّم از القصـه از    به هر دو روایـت شبرنگ نقبی زد و بیرون آمدند  کهاند  بعضی خواندهرفتند تا از بیشه بدر رفتند  می
  ).364برگ : 1287الزّمان،  قاسم و بدیع ملک. ك.ر(» بیشه بیرون آمدند و بر سر پل دنیا رسیدند

قـران، همـراه بـا یـارانش و      است و امیرحمزه صـاحب  نامه حمزهاین نسخه هرچند بخش کوچک و برافزوده روایت 
دهد، راوي فقط به شرح کـردار و   که عنوان نسخه نشان می چون بختک و انوشیروان حضور ثابتی دارند ولی همچناندشمنانی 

الزّمـان اردبیلـی،    خفتان تورانی، نوه حمـزه و شـاهزاده بـدیع    توصیف وقایعی پرداخته که، میان دو پهلوان به نام ملک قاسم لعل
بتدا در لشکر حمزه حضور دارند ولی ملک قاسم پس از آنکـه پـدرش علمشـاه    این هر دو پهلوان ا. دهد فرزند حمزه روي می

الزّمان بـه وي داده، در روایـت حضـور     پیشتر صندلی و جایگاه نشست خود را در بارگاه حمزه به جهت لیاقت و کفایت بدیع
برتري خود را بـه امیرحمـزه ثابـت     کند تا الزّمان خصومت و رقابت آغاز می گرفتن صندلی پدر با بدیع پیدا کرده و براي بازپس

  .هایش ناتمام باقی مانده است چشمی ها و هم چنان با توصیف این رقابت و آزمون کند، روایت هم
چشمی و رقابـت دو پهلـوان پرداختـه،     به گمان این روایت صرف نظر از موضوع جدیدي که راوي تحت عنوان هم

ن اهمیت از آن است که این رقابت تنها به پهلوانـان محـدود و منحصـر    علّت ای. بسیار حایز اهمیت و قابل توجه است
از سوي دیگر . الزّمان هر یک عیاران هوادار خود را نیز دارند شود، زیرا ملک قاسم و بدیع نشده و عیاران را هم شامل می

سمک عیار و قران حبشی اسـت   هاي ایرانی یعنی مانند روایت اهمیت این روایت بیشتر به خاطر حضور دو جوانمرد بی
هاي عمر امیه چنـان   کاري که هر دو زیر سایه عمر بن امیۀ ضمري، پیادگی کرده و به عادت مألوف دایره کردار و شیرین

بنا بر شواهد موجود در این روایت تأثیر بیش و . که در سطرهاي قبل هم وعده داده شد، بسیار چشمگیرتر از این دو تن است
قابل پیگیري است که تشریح هر یک از این  نامدار شیرویهو  اسکندرنامه، نامه حمزه، نامه ابومسلم، سمک عیارایت کم پنج رو

ملـک قاسـم و   اي مهم در مورد دو دستگی عیـاران را در روایـت    دانم نکته از این میان، الزم می. طلبد موارد فرصتی دیگر می
  :هاي منثور حماسی دارد دار در میان روایت اي ریشه قهپیش چشم آورم که دست کم ساب الزّمان بدیع

در این شـهر عیـاري   . رسد ، سمک به شهر خاورکوه می)223-2/235: 1363ارجانی، . ك.ر( سمک عیاردر جلد دوم 
جهت در خاورکوه عیاران به . شاه به دست اوست، ورا قایم خوانند و سر عیاران خاورکوه است زلزال است که همه ملک 

علمان علم سـیاه را   شده و در نهایت سرخ  علمان تقسیم علمان و سیاه طرفداري از دو علم سرخ و سیاه به دو دسته سرخ
  :آمده سمک عیارها و اهمیت آن در  در مورد سابقه این علم. کنند علمان غلبه می در نبردي از بین برده و بر تمامی سیاه

چون یکی رفت باري آن دیگري بر جاي باشد که یادگار پادشـاهان اسـت، و چنـان    . اند که از روزگار اسکندر این ساخته«
فرمودند و این علم به دو گروه کردند و هر قومی یک نیمه شهر   نهادند این دو علم معلوم شد که چون بنیاد شهر اسکندریه می

  ).2/232: 1363ارجانی، (» ار برسیدچون شهر تمام شد این دو گروه بماند، تا بدین روزگ. داشتند و بیعت کردند
ي همین ماجراي دو دستگی که ارتبـاط علـم سـرخ بـا اسـکندر را هـم نشـان         نیز درباره ي طرسوسی نامه دارابدر 

شوند  دهد، شاهدي دیگر وجود دارد که در آن باز هم عیاران براي حمایت از علم سرخ و سیاه به دو دسته تقسیم می می
  :را از سایه داستان به بستر تاریخ کشاند سمک عیاران تا حدي شاهد تو و با این مورد می

دخت بودند، عالمت ایشان سیاه بود و عالمت اسکندر سرخ بود و اینچنـین تـا بـدین غایـت      سپاه ایران که با بوران«
  ).1/514: 1389طرسوسی، (» علم علم و سرخ سیاه: بمانده است
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علم مطلب قابل تأملی از تاریخ سیستان نقـل   علم و سیاه تقابل دو گروه سرخ استاد خانلري در توضیح سابقه تاریخی

قاسـم و   ملـک که تا حدودي با شاهد موجود در ) 45: 1386آبادي،  حسن. ك.؛ نیز ر 49: 1364خانلري، . ك.ر(اند  کرده
. اي بدان نشـده اسـت   ز اشارهمطابقت دارد، ولی نکات دیگري هم در تاریخ سیستان وجود داشته که تا امرو الزّمان بدیع

دهد که بر سر جانشینی یکی از دو نواده عمـرو لیـث بـا هـم      تاریخ سیستان از تقابل دو گروه صدقی و سمکی خبر می
ها پیش در جدالی که  الساعۀ هم نبوده از سال ي چنین تنازعی را که مطمئناً خلق توان ریشه رقابت دارند، ولی به یقین می

پس از مرگ یعقوب، بین علی و عمرو و سپاهیان صـفّاري دودسـتگی   . وب وجود داشته، دنبال کردبر سر جانشینی یعق
ها میان فرزندان آنها یعنی طاهر و یعقوب بن محمد بن عمرو اللّیث با لیث بن علی بن لیث باقی بـود   پیدا شد و تا سال

و سـمکی  ) تمیمیـان (جدال دو گروه صـدقی   ، از طرفی شاهدي که تاریخ سیستان از)234: 1387تاریخ سیستان،. ك.ر(
توان این دو دستگی را بـدان   به دست داده، بر سر موضوعی شرعی بوده و نه سیاسی و حکومتی و چندان نمی) بکریان(

  .زمان مربوط دانست
آنچه تر بود بر سپاه، از  چون یعقوب اندرگذشت، عمرو و علی هر دو برادر حاضر بودند، عهد علی و فرمان او روان«

رفت میان دو بـرادر و سـپاه دو روز، روز سـدیگر     حدیث همی. عمرو به خشم به سیستان آمده بود و آنجا نو فرارسیده
که انگشـتري  ... گوید بود عمرو را گفت که برادر تو می) یکی از فرماندهان و دوستان نزدیک یعقوب(شاهین بتو کورثر 

علی بن ... پذیرفت و سپاه رضا داد و علی پشیمان شد بدان تأنی که کرداز دست علی فراستد و به عمرو داد عمرو کار ب
و علـی بـن اللّیـث را    ... گفت اندر حدیث عمرو، و عمرو بشنید و علی را بند نهاد بود و چیزها همی اللّیث پشیمان همی

علی بن اللّیـث بـرادر    محمد بن عمرو بر یمین او و بر یسار او... خالص کرد و مال بسیار داد و دل وي خوش گردانید
عمرو بـه  ... علی بن اللّیث سوي خجستانی کس فرستاد که من یار توام و با برادر خالف کرد تا چون حرب کردند... او

علی بن اللّیث بند بود و محبوس به قلعه بم، حیلتـی بکـرد و   ... هري اندرآمد و برادر را علی ابن اللّیث را باز بند برنهاد
... علی بن اللّیث به سیستان نهان بـود ... وز آنجا گروهی جمع کرد و به تاختن به سیستان آمد... ادخویشتن را خالص د

تـاریخ  (» اختالف میان سپاه اندر افتاد، یکی گفت طاهر باید دیگر گفت نه علی باید که او خـود وصـی یعقـوب اسـت    
  ).234-254: 1387سیستان، 

مکّه رخ داده و خبر از نبرد دو گروه براي نصب دو علم مصري و علـم  مورد قابل تأمل در خالل سفر عمرو لیث به 
علم یاد کـرد   توان از نبرد رافع بن هرثمه سپیدعلم با عمرو لیث سیاه دهد و در کنار همین مورد می عمرو لیث بر منبر می

  ): 249: 1387تاریخ سیستان، . ك.ر(
م و خلیفت عمرو اندر مکّه نگذاشت، آخر سخن دراز شـد و  علم مصري خواستند که بر یمین منبر بدارند ایام موس«

تاریخ (» حرب اوفتاد، مردمان مکّه نصرت خلیفت عمرو را کردند و علم عمرو بر یمین منبر چنان که رسم رفته بداشتند
  ). 238: 1387سیستان، 

چنـین مقابلـه    ن امـوي و هـم  علمـا  علمان ابومسـلم خراسـانی و سـرخ    ي سیاه توان از مقابله در کنار این دو مورد، می
رضـا ذکـاوتی    به دنبال همین شـواهد علـی  . علمان عباسی نیز یاد کرد دین با سیاه علم خرّم سرخ جامگان به احتمال  سرخ

هاي اول و دوم هجري حضور  هاي اجتماعی قرن قراگزلو از دو گروه متخاصم محمره و مسوده نیز یاد کرد که در جریان
  ).19: 1387کاوتی قراگزلو، ذ. ك.ر(اند  داشته



  ٦٣/      طرسوسيبه روايت ابوطاهر قران حبشی   شناسی نسخه خطّی حماسه متن
  

در روایت مورد نظر ما، عیاران دو دسته هستند که سمک ترك یلداق کوهی، سرکرده عیاران دست راست بارگاه امیر 
ي عیـاران دسـت چـپ بارگـاه حمـزه و       قران حبشی نیز سـرکرده . حمزه و طرفدار ملک قاسم لعل خفتان تورانی است

چنین سیاره و امیه فرزندان عمر بن امیه ضمري نیز هر یک هوادار یکی از  ردبیلی است، همالزّمان ا جانبدار شاهزاده بدیع
الزم . دهند این دو شاهزاده بوده و پس از قران و سمک بیشترین فعالیت را در بین عیاران دست راست و چپ انجام می

قران حبشی به گروه دست راست و چپ دچار است این نکته هم مسکوت نماند که بارها راوي در تعلّق سمک عیار و 
گاه در بارگاه حمزه، جهت نشستن روي صندلی میان عیاران دو . اشتباه شده و آن را با ذکر یک نمونه نشان خواهیم داد

سمک ترك یلداق کـوهی کـه بـه احتمـال بسـیار از روي      . شود ها ریخته می دسته جنگ و جدال صورت گرفته و خون
مک عیار خلق شده کمتر از قران و عمرو در روایت حضور دارد ولی قران حبشی در این روایت بـا  الگوي شخصیتی س
هاي خود در روایت طرسوسی، ظاهر شده و تنها عیاري است که نبرد تن به تن کرده و از جنـگ در   حفظ همان ویژگی

ین روایـت عمـرو بـن امیـه بـه ماننـد       در ا. خورد میدان ابایی هم ندارد و نیز برخالف سمک و عمرو هرگز شراب نمی
  . چنان عیاري سرآمد است هم نامه حمزهحضور شیرینش در 

تواند بود، جدال دو گروه عیاران و پهلوان براي تصاحب طبل و علم و  ترین مطلبی که با این بخش در ارتباط می مهم
میـراث مانـده و امیرحمـزه پـس از شکسـتن      قران است که بنا بر شواهد از اسـکندر بـراي او    صاحب  بارگاه امیر حمزه
  :ها دست یافته است طلسمات به آن

را بر زمین زد و مسلمان کرد و بارگاه را برداشته به خـدمت ملـک قاسـم بـرد     ] سرجل[بعد از تالش بسیار مرزبان « 
بد آید و پدرت  قران را ملک قاسم گفت که بارگاه را بر سر پا کنند کرب گفت اي جوان این ادا خوب نیست که صاحب

جهت این ادا سرگردان عالم شد زیرا که در کنار آب عدن امیر ناپیدا شد او بر جاي امیر نشست امیر چون پیدا شد او را 
و  طبـل اسـکندر  اما راوي گوید کـه  . شان برسیم ملک قاسم صبر کرد و بارگاه را به کرب سپرد تا به داستان. نفرین کرد

ث و نفیر جمشید و کرّناي دقیانوس و آنچه تعلّق به طبل و علم داشت بـا عیـاران در یـک    علم اژدهاپیکر و سنج کیومر
ترك یلداق  ي عیاران دست چپ مهتر سمک سرکردهو  دست راست مهتر قران حبش بودي عیاران  کشتی بود و سرکرده

ز آمدن عیاران خبردار گردید لشـکر بـر   شاه بود ا کوهی بود ایشان از بندر رواحلیه بیرون آمدند و پادشاه آن بندر رواحل
سر عیاران کشید و گفت طبل و علم حمزه را به من دهید و به هر جا خواهید بروید قران گفت مـا را تـا جـان هسـت     

. قران به میدان آمد و بیست نفر را به قتل رسـانید . از طرفین طبل جنگ زدند. تواند گرفت کسی این اسباب را از ما نمی
مهتر قران او را به . ي میدان کرد شاه به میدان آمد و خود اراده روز دیگر رواحل. خنجر و بعضی را به قاروره بعضی را به

قران گفت جایی کـه  . برم سمک گفت من طبل و علم به خدمت شاه قاسم می. ي نفت بسوخت و شهر را گرفت قاروره
یکی از عیاران دست چپ . القصه میان عیاران جنگ شد. داردالزّمان ایستاده باشد، به ملک قاسم نسبت ن شاه جوانان بدیع

خواهد به خدمت شـما بیـاورد، قـران     سمک می. خبر به ملک قاسم داد که طبل و علم را از بندر رواحلیه بیرون آوردیم
ـ . ملک قاسم فرمود مرکب مرا بکشند. برم الزّمان می شود که من به خدمت بدیع مانع می ک نیـز سـوار   سوار گردید و مال

تا ملک قاسم رفت کرب امر کرد به فرّاشان که . شما بروید. گفت من اندك آزاري دارم. آیید کرب را گفت شما نمی. شد
کـرب بارگـاه را   . قیماس خاقان خاوري بر سر راه کرب آمد که مانع شود، زخمدار گردید. بار کردند. بارگاه را بار کنند

پاره راه رفت فتّاح را گفت که تو بارگاه را بردار و پیش خسرو بر تا من طبل و علم  برداشته و روانه سنجان گردید چون
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ملک قاسم بر سر راه قران آمد و طبل ... الزّمان بریم را بگیرم و بیاورم و با خسرو همه را برداشته به خدمت شاهزاده بدیع

» ...رداشته روانه سهمانیه گردیـد کـه خبـر آوردنـد    ملک زخمی بر قران زد و طبل و علم را ب. قران نداد. و علم را طلبید
  ).232-235برگ : 1287الزّمان،  قاسم و بدیع ملک(

از دیگر شواهد مهم این نسخه خطاب وارث ملک قزل ارسالن براي ملک قاسـم و وارث ملـک جمشـید و سـلیمان     
رده و این اقبال دامان قـران حبشـی را نیـز    در این روایت حمزه و تمامی یاران او بارها ازدواج ک. الزّمان است براي بدیع

الزّمـان،   قاسم و بـدیع  ملک. ك.ر(نام دارد  9 چرده او شبرنگ پیوندد و فرزند سیه درمی 8 اي به نام فتنه گرفته و او با عیاره
حمـزه بـه    قران حبشی گاه تنها و گاه همـراه امیـر  . کند الزّمان حمایت می چون پدر، از بدیع او نیز هم) 350برگ : 1287
کوه بوده و قران حبشـی آن   ي قران ها در قلعه دهد یکی از این مأموریت ها رفته و بسیار شجاعت از خود نشان می طلسم
الزّمان،  قاسم و بدیع ملک. ك.ر(است ) ع(ي شاه مردان، علی  گشاید، قابل توجه است که او در این روایت نظرکرده را می
  ).347، 165برگ : 1287

  
  پژوهش برآیند

بر مبناي نقـش برجسـته عیـار خـود      نامه گردنکشانو  سمک عیارسومین حماسه منثوري است که پس از  قران حبشی
آوازه این روایت طرسوسی تا جایی پیش رفته که پس از قرن ششم هجري راویـان متـأخر هـم    . شهرت پیدا کرده است

وجود نسخ عربـی و  . اند برجسته فارسی از آن تأثیر پذیرفته توجه نبوده و تا امروز دست کم چهار روایت نسبت بدان بی
ترکی این روایت و اختالف محتوایی اندك آنها با هم که نشان تالش راوي در بدیع جلوه دادن روایت بوده و همچنـین  

اي  گذشته حضور قران حبشی در کنار سمک عیار و عمرو امیه در یک روایت واحد، همه نشان از اهمیت بسیار قران در
همراه با مشخّصـات دسـتوري و انشـایی روایـت، عناصـر داسـتانی و روایـی، پویـایی           این ویژگی. نه چندان دور دارد

ها و کثرت جمعیت اخالقی عیاران همه نکات ارزشمند و جدیدي را نمایان ساخته کـه در گفتارهـاي پسـین     شخصیت
  .بیشتر از جزییات آن سخن میان خواهیم راند

  
  ها نوشت پی
را هـم کـه اخیـراً در یـک     » کربـزي «احتماالتی مطرح شده و الزم است مورد » ابوطاهر کرکزي«در باب این مورد اخیر، یعنی  -1

استاد اسماعیلی در معرّفی ابوطاهر طرسوسی و نسـبت کرکـزي او سـه احتمـال را بیـان      . نسخه خطّی، مشاهده شد بدان بیفزاییم
  :آمده نامه ابومسلماي از حماسه  تا امروز تنها یک بار، آن هم در بیت آغازي نسخه» کرکزي«که  الزم به تذکّر است. اند کرده

  روایــــت کنــــد طــــاهر کرکــــزي«
  

ــروزي     ــلم مـــ ــار بومســـ   »ز اخبـــ
  

باشد و چنین نتیجه گرفته که ابوطاهر شاید یک راوي  صفتی ترکی و به معنی نابینا می» کرکزي«خانم ایرینا ملیکف احتمال داده که 
هاي ابوطاهر شاهد دیگري براي نسـبت کرکـزي نیامـده و     این در حالی است که در نسخ فارسی و ترکی روایت. نابینا بوده باشد

تبار، فرض ملیکف را ضعیف و کیفیت ریخت و قرائت کرکـزي را   استاد اسماعیلی به دلیل اینکه ابوطاهر ما ایرگ است و نه ترك
اطّالعی ولـی از   جاي بودن گرگز اظهار بی خوانده و که در نام» گرگزي«نظري دیگر کرکزي را  استاد صفا در. اند نامشخّص دانسته

اند و فرض را بر این نهادند که گرگز به همین معنی به کار رفته و نه به صـورت نسـبت    آن به معناي راهبر و دلیل قوم تعبیر کرده
یگاه ویژه بوطاهر به عنوان قـدوةالرواة، ایـن نظـر را معتبـر دانسـته و در      دکتر اسماعیلی هم با توجه به اعتبار و جا. محلّ و مکان



  ٦٥/      طرسوسيبه روايت ابوطاهر قران حبشی   شناسی نسخه خطّی حماسه متن
  

شـاید طـاهر   «: انـد  دور از صـواب دیـده   نامـه  ابومسلمي گفتار خود احتمال ضعیف ادگار بلوشه را در توصیف همین نسخه  ادامه
ر طرسوسـی را بازنویسـی کـرده    زیسته و داسـتان ابوطـاه   می) سال کتابت نسخه(کرکزي شخص دیگري بوده که در سده دوازده 

  ).71-72: 1382طرطوسی، . ك.ر(» است
شود که تـا حـدي صـورت     اکنون ضمن مد نظر قرار دادن این چند فرض، شاهد دیگري از نسب ابوطاهر راوي به دست داده می

تب یا دفترخوان در یک بـرگ  کا. ق.ه 1276به تاریخ  نامه مسیب  در یک نسخه خطّی از روایت. بخشد کرکزي را ال اقّل احکام می
  :گونه یاد کرده و در دو جا از ابوطاهر این

روایت کند که در محلّـی   ابوطاهر کربزياما بعد ) آ 41برگ ... (روایت کند که ابوطاهر بن حسین طرطوسیاما بعد راوي اخبار «
  .»)ب 41برگ ... (که

کتابخانـه   نامه ابومسلم 12اتّفاقاً متأخّر و نزدیک به عهد نسخه سده هاي ابوطاهر که  حال باید دید که چرا در یک نسخه از روایت
» گربـزي «یـا  » کربزي«سطر او را  18و درست بالفاصله پس از » طرطوسی«پاریس نیز هست، کاتب یا دفترخوان ابتدا ابوطاهر را 

اي هـم بـوده    ناحیـه   نام» کربز«ود دارد، گویا گربز وج/ها براي کربز نامه جدا از معانی نه چندان مطلوبی که در لغت. کند معرّفی می
  .است

پرداز بـوده و نـام او بایسـتی محمـد یـا       بینم که به گمان ما، ابوطاهر کنیه روایت در پایان ذکر این احتمال را هم خالی از فاید نمی
  .حسین باشد

ذوالفقـاري  . ك.ر(آمده که نیاز به اصالح دارد » یحبش قرآن«، نام این روایت به اشتباه ایران اي خانه ات مکتبیادبدر مجموعه  -2
  ).3/1875: 1391و حیدري، 

که ) ذیل مدخل ابوطاهر طرسوسی: 1377دهخدا، . ك.ر(آمده » کران حبشی«دهخدا به صورت  نامه لغتعنوان این روایت در  -3
، »ق«ها معرّفی شده ؛ عنـوان آن بـه جـاي     البتّه باز هم جاي تأمل دارد چون در چند فهرستی هم که نسخ ترکی این روایت در آن

  . دارد» ك«
نگارنده نسخه فرجامین روایت بیغمی را که جز از طبع استادان صفا و افشار است، در دست داشته، امید که رخصت پیشکش  -4

  .آن فراهم آید
شناسـی   در مؤسسـه شـرق   نهم  مربوط به اواخر سدهسیرت اسکندر ذوالقرنین ابن فیلقوس و کتاب ذخیره اسکندر با عنوان  -5

قابل توجهی آمده که تا کنـون ذکـر نشـده؛ راوي      نکته اسکندرنامهشود، در آخرین برگ این  نگهداري می آلمان ي ایالتی کتابخانه
علّت مرگ اسکندر را با استناد به تاریخ یوسف بن کریون، خـوردن شـراب آلـوده بـه زهـر دانسـته اسـت و نـه همچـون دیگـر           

  .ها به دلیل تب یا ماالریا هاسکندرنام
هاي  زیرا عنوان یکی از روایت. خوار است شاید نوعی برابرسازي شخصیت قران حبشی عاقل با قهرمان تندخوي و اغلب آدمی -6

تقسـیم   نامـه  هوشـنگ و  نامـه  قهرمان، نامه گردنکشاناست که در ده دفتر بوده و به سه بخش  نامه قهرمانبسیار پرحجم ابوطاهر 
در روایت میانی، قهرمان نام خاص یکی از فرزندان گرشاسپ است که در بیشتر نسخ فارسی و ترکی او را قهرمان . شده است می

  .منتشر هم شده است قهرمان قاتلبرگ هم از آن با عنوان  کنند و تا کنون چند تحریر بازاري نامرغوب و کم قاتل خطاب می
در فهرست نسخ خطّـی یکـی از مراکـز     نامه نریماناي ناتمام از  هیه کرده بودم متوجه نسخههایی که قبالً ت با توجه به یادداشت -7

  .هندي شدم
. سطري داشته و به خط نستعلیق خواناسـت  25برگ  44ثبت شده که ) NO. 1800(فهرست به نشانی  79این نسخه در صفحه 

 4000مجموع اشعار نسخه حدود . اینچ ضبط شده است 14×51اینچ و ابعاد جدول متن  14×71در این فهرست ابعاد کاغذ نسخه 
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. ق. ه 11نسخه فاقد تاریخ بوده ولـی از قـرن   . اند بیت حدس زده شده و ابیات در میان چهار ستون با حاشیه شنگرف قرار گرفته

هماي نام را شـرح  این نسخه کیفیت عشق نریمان به شاهدختی . آمده است نامه نریماندر برگ نخست عنوان . هم جدیدتر نیست
را  نامه سامنویس حدس زده که این اشعار بخشی از  فهرست. رود وجویش می داده که نریمان هماي را در رؤیایی دیده و به جست

اي از این دفتر به چگونگی تولّد سام اختصاص یافته است که البته  زیرا قسمت قابل مالحظه) NO. 1799. ك.ر(داده  تشکیل می
آمـده و بـه    شاهنامهکه در برخی نسخ  نامه شبرنگهاي الحاقی شاهنامه هم وجود دارد مثل روایت الحاقی  داستان ها در این حالت
 Gabrielle(به تازگی خانم گابریله فـان دن بِـرخ   خواهی شبرنگ فرزند دیو سپید از رستم اختصاص پیدا کرده است،  شرح کین

van den Berg( ه به تفصیل در بارة این منظومه به بحث پرداخته و سه نسخۀ دیگر از آن و نیـز  استاد دانشگاه لیدن، در دو مقال
  . در طومارهاي نقالی را معرفی کرده است شبرنگبرخی روایات 

  :آغاز
ــت   ــرد پس ــحاك را ک ــو ض ــدون چ   فری

  

ــت    ــم برنشسـ ــت جـ ــر تخـ   روان از بـ
  

  :پایان
ـــوان او   ــب ز ایـ ـــن ل ـــر از آفریـ   پـ

  

  ســــوي شهریـــــار جهـــان کـــرد رو  
  

هدایت ساختگی و آفریده ترکیب دو روایت نبوده باشد، بایستی بتوان نشـانی از    نامه گرشاسپاگر حضور قران حبشی در روایت 
  .ها یافت نامه نریماناو را در 

. ك.ر(اي است کـه بـا نعـیم کوسـج درپیوسـته و فرزنـد او مهتـر نسـیم عیـار اسـت            منوچهرخان، فتنه عیاره  اسکندرنامهدر  -8
  ).104: 1383نوچهرخان، م
شخصیتی مستقل و عیاري زبردست است که در آغاز عیار تاتارشاه و دشمن اسکندر بـوده و گوشـت     اسکندرنامهشبرنگ در  -9

ماند در نهایـت اسـالم آورده، در بارگـاه اسـکندر زیـر       دهد و نسیم در دست او عاجز می مردم سپاه اسکندر را به خورد ایشان می
). 99-106: 1383منوچهرخان، . ك.ر(گیرد  مهتر نسیم عیار نیز دختر شبرنگ را به زنی می. گیرد ران حبشی جاي میدست مهتر ق

از  اسـکندرنامه الزّمان هم در  تأثیر پذیرفته زیرا بدیع نامه حمزهاز  اسکندرنامهدر هر دو مورد چنان به نظر نگارنده رسید که راوي 
احتمـاالً  (خفتـان   و جـداي از او، نقابـداري بـه نـام لعـل     ) 372-378: 1383منوچهرخـان،  . ك.ر(فرماندهان بزرگ اسکندر است 

  ).241-244: 1383منوچهرخان، . ك.ر(پروراند  در این روایت حضور دارد که آرزوي پادشاهی در سر می) قاسم ملک
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