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بعضی اشارات و تلمیحات حماسیِ برگرفته
از روایتهای نقالی و شفاهی -عامیانه در شعر فارسی
* 1

سجاد آیدنلو

(تاریخ دریافت ،16/2/81 :تاریخ پذیرش)16/1/21 :

چكیده
در ابیات و اشعار بعضـ ا شـعرا ا گذشـه تـا دورة اعا،ـر ،اشـار هـای بـ مـا هـا و
داسهانهای ال  -پهلوام ِ ایران یافت ا شود ک اأخذ آنها شاهنااۀ فردوس  ،انظوا های
پهلوام ِ پس ا آن و اهون ادب و تاریخ رسم میست ،بلک توضـی و گـرارش آنهـا را
باید در روایتهای مقال (طواارها) و ،ورت شفاه  -عاایامۀ برخ داسهانهای شـاهناا
جُست .را یاب این گوم تلمیحات حماسـ بـ شـعر فارسـ بـ دلیـ روا فـن مقـال و
داسهانگراری شفاه در ادواری ا تاریخ اجهماع ایران و عالقۀ همگام ب این روایتهـا
بود است .در این اقال بدون اینک اسهقصای تا ،ورت گرفه باشد 22 ،اشـارة داسـهام
ب ما ها و روایات مقال و شفاه  -اردا در شعر سـخنوران اخهلـا ا سـدة شتـ تـا

اارو آورد و بررس شد و یا د تلمی ابه میر -ک احهماالً برگرفه ا این موع روایت-

هاست -برای توج و تحقیق پژوهتگران اعرف شد است.
واژههای کلیدی :تلمی  ،روایات مقال  ،طواار ،روایتهای شفاه  -اردا  ،شاهناا  ،ادب
حماس  ،شعر فارس .

 .8دامتیار بان و ادبیات فارس  ،دامتگا پیا مور اورای (مویسندة اسئول).

aydenloo@gmail.com
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 .1مقدمه
تلمیحــات ا،ــحالحاً حماسـ بـ اشــار هــای داســهام اربــوا بـ مــا هــا و روایــات
ال  -پهلوام گفه ا شود ک ا کهنترین مموم های شعر فارسـ تـا دورة اعا،ـر در
سخن شاعران ب کار رفه است .در فرهنگهای عموا اامند لغتمااۀ دهخدا و اآخـذی

ک ب ،ورت تخصص ب اوضوع تلمیحات شعر فارس پرداخه امد ،8غالباً آن دسـه ا

ما ¬های شهریاران و پهلوامان و اشارات داسهام  ،اعرف و شاهد /شـواهد شـعریشـان
ذکر شد است ک در شاهنااۀ فردوس و یکـ دو انظواـۀ پهلـوام پـس ا آن (مظیـر:
گرشاسپماا و بهمنماا ) آاد است؛ ااا با بررس دقیقتر دیوانهـای شـعر بـ ویـژ در
رو گار ،ـفوی و قاجـاری بـا مـوع دیگـری ا تلمیحـات و اشـارات حماسـ اواجـ
ا شوی ک انبع آنهـا روایـتهـای مقـال و گـرارشهـای شـفاه  -عاایامـ دربـارة
شخصیتها و رویدادهای حماس  -اساطیری ایران است و بـدون آگـاه ا ایـنگومـ
روایات و ب ،رف اراجع ب شاهناا  ،انظواـ هـای پهلـوام و اهـون رسـم ادبـ و
تاریخ مم توان توضیح دربارة این اساا و اشارات یافت و درمهایت ب اعنای بیـت
و اقصود ا،ل گویند رسید.
مقال در ا،حالح ،با گوی شفاه داسهانهای ال  -پهلوام ایران بـ مرـر در ایـان
جمع ،ا سرگرا های اورد عالقۀ ارد ایران بود کـ پیتـینۀ آن بنـابر قراینـ احهمـاالً
حه ب قب ا

اان سَرایش شاهناا ا رسد (برای اشار ای در ایـن بـار  ،ر : .طواـار مقـال

شاهناا  26- 25 :8318،اقدا )؛ ااا در حال حاضر قدی ترین اسناد اکهوب باق اامـد ا آن
اربوا ب عصر ،فوی و پس ا آن است .ب دلی شکوفای و رومق فراوان ایـن فـن در
ادوار ،فوی و قاجاری (در این بار  ،ر : .عاشورپور216 -223 /4 :8311 ،؛ مج )16 -23 :8311،

هنر و ادبیات رسم

اان میر -ب رغ پرهیر یا ک توجه بیتهرِ هنراندان و ادبا ا  /بـ

اوضوعات فرهنگ عااۀ ارد در طول تاریخ -ا ما ¬ها و داسهانهـایِ مقـال تـأایرات
گرفه است و ارالً در عر،ۀ مگارگری غیـر ا اجـالس داسـهانهـای شـاهناا و برخـ

انظوا های پس ا آن ،در شماری ا دستمویسهای شاهناا و تابلوهای قهـو خامـ ای
تصاویری دید ا شود ک ابهن بر روایتهای مقاالن است .بـرای ممومـ ،ـحنۀ بلنـد
کردن فراار  ،فی و بهمن سوار بر آن را (برای این مقاشـ  ،ر : .سـیا )815 ، 12 :8361 ،ا
86

بعضی اشارات و تلمیحات حماسیِ برگرفته از روایتهای _________________________ ...سجاد آیدنلو

داسهانهای مقال است (ا جمل  ،ر : .طواـار شـاهنااۀ فردوسـ  )8843- 8842 /2 :8318،و در
شاهناا  ،بهمنماا  ،فراار ماا و سایر اآخذ رسم گرارش جنگهای فرااـر و بهمـن
چنین روایه میست .یا مگارة پیکار ال و اقات دیو در مسخۀ شاهنااۀ او ة رضا عباس
(اورخ 8231ق) (ر : .شریا اد  )238 :8321،روایه است ک اـهن اکهـوب آن در انـابع
فعالً چاپشد وجود مدارد و احهماالً اأخذ مقاش ،گرارش مقال و شـفاه آن داسـهان
بود است .همینک چنین داسهان ماشـناخه ای بـ تصـویر کتـید شـد و در یکـ ا
دستمویسهای شاهناا آاد است خود بـ تنهـای داانـۀ مفـوذ مقـال در ایـران عصـر
قاجاری را متان ا دهد (برای دیدن مموم ای دیگر ا تأایر مقال بر مگارگری ایرام  ،ر : .طواـار
مقال شاهناا  41- 31 :8318،اقدا ).

طبعاً شعرای خیالپردا و تصویرسا این دوران میر ا توج ب اجالس و طواارهای

مقاالن غاف متد امد و گاه در ابیات برخ ا ایتان تلمی ب ما ¬هـا و روایـتهـای
مقال یا برگرفه ا گرارشهای شفاه  -عاایامـ بـ مظـر اـ رسـد .البهـ تلمیحـات و
اشارات مقال شعر فارس انحصر ب گوینـدگان دو دورة ،ـفوی و قاجاریـ میسـت و
ب سبب سابقۀ کهن فنِ مقال و اقبال اردا ب آن ،متام های چنین اشار های ا حـدود
سد های شت و هفه در ادب فارس یافت ا شود و تا رو گار اعا،ر ه اداا دارد.
اسهخرا و اعرف همۀ اشـارات و تلمیحـات مقـال و شـفاه  -عاایامـۀ شـعر فارسـ
میا اند اسهقصای تا در دیوانهای اخهلا بـ ویـژ بررسـ کااـ دیـوانهـا و اشـعار
پراکندة شاعران عهد ،فوی و قاجاری است .آمچ در این اقال ب ترتیب الفبـای  ،ذکـر
و بــ کوتــاه توضــی داد شــد  ،اــواردی اســت کــ طــ چنــد ســال احالعــ و
یادداشتبرداری ،ب تناوب گرد آاد و پیش ا ایـن در کهـابهـا و اقـاالت اربـوا بـ
تلمیحات ادب فارس اورد توج قرار مگرفه است.
 .2متن
 .2-1آبزیبودن ببربیان

در داسهان مبرد رسه و ببربیان ک انتأ مقال و شفاه  -اردا دارد ،ببربیـان جـاموری
عجیب و اژدهافش است ک دریای  /آبـری اسـت و ا دریـای هنـد بیـرون اـ آیـد و
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یامکاری ا کند و دوبار ب درون آب اـ رود (ر : .امجـوی281 ، 282 /8 :8361 ،؛ طواـار

مقال شاهناا 431- 421 :8318 ،؛ هفتلتکر .)855 ، 853 :8322 ،آبریبودن ببربیان در ،ـورت
انظو این داسهان ه آاـد اسـت (ر : .هفـت انظواـۀ حماسـ  264 :8314 ،ب.)311 -322

،حبت الری (8258 -8862ق) ،شاعر دورة قاجاری ،در بیه ب این مکهۀ ظریا اشار
کرد است:
تــا آبخــوردر ببربیــان اســت در بحــور

تــا خوابگــا ر شــیر ژیــان اســت در کنــا

(،حبت الری ،ب تا)218 :

 .2-2اسفندیار و رویینتنی او با معجزه یا سِحر زرتشت
دربارة چگومگ

خ ماپذیرشدن پیکر اسفندیار رویینتن روایتها و مظریـات اخهلفـ

وجود دارد (برای دیدنِ آنها ،ر : .آیدملو )112 -115 :8314 ،ک چند اورد ا آنها با رتتت
ارتباا دارد .طبق اشار ای در شاهناا  ،رتتت مجیـری ا بهتـت آورد و بـر بـا وی

اسفندیار بسه بود 2و برخ آن را سبب رویینتن این ی ا دامند .در راتتتماا او بـا
خوردن امار اقدس ک

رتتت ا دهد ،رویینتن ا شود (ر : .کیخسـرو دارا)62 :8314 ،

و در شاهنااۀ حقیقت (تـألیا 8332ق) رتتت امدا او را اس و آسیبماپذیر ا کند:
مکــردی بــر او حربــ هــا هــیر کــار

چنــــان اســــ بنمــــود اســــفندیار

(جیحونآبادی 14 :8323،ب)3828

در روایتهای شفاه و مقال میر این کـار بـا فـرو رفـهن اسـفندیار در آب چتـمۀ
اقدس ب سفارش رتتت یا تن شسهنش با آب ک

رتتت بـر آن دعـا خوامـد بـود،

اتفاق ا افهـد (ر : .امجـوی .)2 /2 ،216-215 /8 :8361 ،قـاآم (8221 -8222ق) و همـای
شیرا ی (قرن 83ق) ،ا گوینـدگانِ قاجـاری ،رویـینتنـ ِ اسـفندیار را ا «سـاحری» و
«اعجرِ» رتتت دامسه امد ک اگر ماظر بر « مج »ِ اـذکور در شـاهناا و «امـارِ» روایـت
راتتتماا مباشد ،احهماالً اأخذ شفاه و مقال دارد:
خســهگ تافــت رویتــن عنــان

بــر لــب رود هیرانــد بــا همــۀ دالوری

رســه ِ ی ـ

گفت ک میسـت کـارگر تیـر و سـنامش بـر بـدن

ان ک ممود بر تنش اردهتت ساحری
(قاآم )265 :8336،

تا گ ر ماورد بر کا آتتین خنجر گرفـت

اعجرِ ردشت امـدر چتـ رویـینتـن ممـود

(همای شیرا ی)61 :8363،
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 .2-3اکوان دیو در داستان بیژن و منیژه

عحار (احهماآلً درگذشهۀ 622ق) در اله ماا گفه است:
تــــو را افراســــیابِ مفــــس ماگــــا

چــو بیــژن کــرد مــدام در ایــن چــا

ولــ اکــوان دیــو آاــد بــ جنگــت

مهــاد او بــر ســرِ ایــن چــا ســنگت

چنـــان ســـنگ کــ اـــردانِ جهـــان را

مباشــــــــد ورِ جنبامیــــــــدن آن را

تــو را پــس رســهم بایــد در ایــن را

کــ ایــن ســنگ گــران برگیــرد ا را
(عحار 813 :8312،ب)8661 -8665

در شاهناا پس ا گرفهارشدن بیژن در توران ،افراسیاب دسهور ا دهـد کـ پهلـوان
ایرام را در چاه

مـدام کننـد و سـنگ اکـوان دیـو را بـا پـیالن بیاورمـد و بـر سـر

چا  -مدان او بگذارمد (ر : .فردوس 654 /8 :8313،ب  .)312 -313اوضوعِ «سـنگ اکـوان
دیو» فعالً ا ابهمات داسهان بیژن و انیژة شـاهناا است؛ ول ا بیت دو عحار ا تـوان
حدس د ک شاید در قرون شت و هفه روایه شـفاه یـا مقـال ا داسـهانِ بیـژن و
ان یژ وجود داشه است ک در آن خود اکـوان دیـو بعـد ا مـدام شـدن بیـژن سـنگ
ا آورد و بر سر چا  -مدان او ا گذارد و احهمـاالً اأخـذ تلمـی عحـار ایـن روایـت
شفاه بود است .ظاهر ًا این داسهان یـا روایهـ اتـاب کـ در آن اکـوان خـالف اـهن
شاهناا  ،در داسهان بیژن و انیژ مقش داشه  ،در سد های پسین میر رایج یا شناخه شـد
بود است و اینک همای شیرا ی (قرن 83ق) ب «رمج کتـیدن بیـژن در چـا ا دسـت
اکوان» اشار کرد  ،شاید براساس چنین روایت شفاه است ک در ایان انابع چاپشد
تا اارو میست:
شــنیدی داســهان بیــژن و هنگااــۀ تــوران

ک امدر چَ  ،چِ ها آاد ب سر ا دسـت اکـوامش

شنیدی در جهان افسام ای لیکن مدامسـه

ک باشد بیژن و خود کیست اکوان چیسـت تـورامش

تو را جان بیژن و توران تن و اکوان بود حر،ـت

ک امدر چـا خـواری داد مفـس پیـرامش
(همای شیرا ی)381 :8363 ،

این مکه را ه باید یادآوری کرد ک در یک ا گرارشهای کردی داسـهان بیـژن و
انیژ  ،خود اکوان دیو ب جای پسـرش برخیـاس -کـ در ادااـ (شـمارة  )2-21اشـار
خواهد شد -بر سر چا بیژن با رسه رویارو و کته ا شود (ر : .لحف میـا)881 :8311 ،؛
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یعن در این داسهانِ مقال  -شفاه  ،اکوان حضور دارد ک شـاید با اامـد ای ا روایـت
قدی تر ا دسترفه باشد ک در شعر عحار انعکس شد است.
 .2-4امیرارسالن و فرخلقا

اایرارسالن شخصیت ا،ل (قهراان) داسهان عاایامۀ اعروف بـ همـین مـا اسـت کـ
احمدعل مقیبالممالک شیرا ی مقال خاصِ ما،رالدینشا آن را پرداخه است .در این
روایت ،ارسالن ،پسر الکتا روا  ،با دیدن مگارة فرخلقا ،دخهـر پحـرسشـا فرمگـ ،
دلباخهۀ او ا شود و برای یافهن اعتـوق بـ فرمـگ -کـ سـر این دشـمنان اوسـت-
ا رود .داسهان ،شرح حوادا است ک در این سـفر بـرای اایرارسـالن پـیش اـ آیـد.
داسهان اایرارسالن یک ا اتهورترین و پرخوامند ترین روایتهایِ عاایامۀ ایرام بـود
(برای آگاه بیتـهر ،ر : .افتـاری528 -581 :8314 ،؛ ذوالفقـاری )621 -622 :8318 ،و انـوچهر
آتت  ،شاعر اعا،ر ،در شعرِ «کوالژ  »2ب آن توج کرد است:
 ...یک ا گوید /این مااۀ شیرین است برای فرهاد /دیگری ا خندد /مااـۀ فـرخلقـا
برای اایرارسالن /بههر برای آن ا برا د (آتت .)8213 /2 :8311،

 .2-5امیرحمزۀ صاحبقِران و عناصر داستانهای او

داسهان دالوریهای شخصـ بـ مـا ِ حمـرۀبـنابـراهی بـا امهسـاب بـ حمـر فر مـد

عبدالمحلب و عموی پیاابر اسال (ص) اجموعـ روایـتهـای را بـ وجـود آورد کـ بـا

مــا ¬هــای چــون حمــر مااـ  ،قصــۀ اایرحمــر  ،راــو حمــر و  ...اتــهور شــد اســت.
حمر مااـ ک ظاهراً اعروفترین قصۀ عاایام در ایان اسلمامان و فرهنگ اسالا اسـت،
تحریرها و روایتهای اهعددی ب سبکر مقال در ایران و هند دارد و در تحریر کهـن آن
ااجراهای حمر با ایران عصر اموشیروان و اصر و شا و رو و سـر این پریـان پیومـد
خورد است .در سراسر این روایات ،اایرحمر  -ک پهلـوام بـ همهـا و ،ـاحبقـران
است -با دشمنامش پیرو اندام ا سهیرد .مقاالن و داسهانگرارام کـ حمـر خـوان مـا
داشهند این داسهان اتهور و پرعالق را در احاف مق ا کردمد (برای آگـاه بیتـهر ،ر: .

افتاری253 -251 :8316،؛ اایدساالر )515 -518 :8314 ،و ا همین را مـا و بعضـ عنا،ـر
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داسهام حمر وارد شعر فارس شد است .برای مموم احهت کاشـام (162 -115ق)
ب ما این پهلوان اشار کرد است:
حمرة ،احب قرران ا جیب آن مصـرتقـرین

اوســت در خفهــان دیگــر یــا بــرون آورد ســر

(احهت کاشام )384 :8312،

انت هـ مـاایش حمـرة ،ـاحب قـران

پادشـ مااــدار کــر ا ل ا بخــت داشــت

(همان)382 ،

اسبِ ویژ و شگفت اایرحمر در حمر ماا اشقر دیو اد ما دارد و س چتم است
(ر : .حمر ماا  223 :8362،ببـ)، .وف عتقری ،شاعر افغام  ،اس ِ این بـارة اخصـوص را
آورد است:
ســـر فـــدای پـــای اشـــقر اـــ کـــن

گــر رَســ بــا حمــرة ،ــاحب قرــران

(ر : .افغان)22 :8318،

در بیه انسوب ب ما،رخسرو -ک در دیوان این شاعر ب تصحی اسـهاد اینـوی و
احّق میست -عالو بر ما «اشقر» ،اس عیار ماادار اایر حمر  ،یعن عمرو اایـۀ ضـمری
حمر در پیکارهایش 3توج شد است:

ه ذکر و ب فریادهای بسیار بلند و سهمنا

کجاســت اشــقر و گلبام ـگر ع ـ ّ پیغمبــر

کجاســت جَســهنِ عمــرو اایّــۀ ضــمری

(ر : .طرطوس  41 /8 :8311،اقدا )

اخلصِ الهوری در فرهنگ اراۀ اال،حالح (تألیا 8851ق) این ربـاع را ا آخومـد
احمد سعید اشرف آورد است ک :
ای شـــا مجـــا اـــن غـــال ِ درِ تـــو

آ ادیــــ ا غالاــــ قنبـــــر تـــــو

در قصــۀ حمــر گتــه ا دســت چ ــ

خـــالص بـــرای االـــک اشـــهر تـــو

و در توضی موشه است:
در قصۀ اایرحمر ا مویسند ک دو پهلوان ک سرحلقۀ پهلوامان بود امد یک
ا آنها دستچپ و یک دستراسـت اایرحمـر بـر ،ـندل اـ متسـت.
پهلوامام ک توس ب پهلوامان دستچپمتین داشهند ،آنهـا را دسـتچ ـ
ا گفهند و پهلوامام ک ب پهلوامان دستراستمتین انسوب بودمد آنهـا را
دستراسه

ا گفهند (اخلص الهوری.)235 :8315 ،
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سلی تهرام (پیش ا 8152 -112ق) میر ب کته شدن اردشـا بـ دسـت حمـر ،
اشار کرد است:
ا چون لع اگر خونِ ارد شا اسـت

ا چ ـ رو ریخه ـ و حمــر لقــب یافه ـ اســت

(سلی تهرام )11 :8341 ،

تا جای ک مگارمد در تحریر فارس چاپشد ا داسـهان اایرحمـر (بـ کوشـش
جعفر شعار) جستوجو کرد است ،در این روایت شخص ب ما اردشا وجود مدارد
ک ب دست حمر کته شود و احهمـا ًال تلمـی سـلی تهرامـ ا یکـ ا تحریرهـا یـا
روایتهای شفاه گوماگون داسهان اایرحمر اقهباس شد است.
بیتهرین و اهنوعترین تلمیحات ب شخصیتها و رویدادهای روایـات اایرحمـر در

قصید ای ا غالب دهلوی (8215 -8282ق) است ک ضمن مـا بـردن ا کهـاب راـو
حمر  ،در چند بیت تقریباً اهوال ا اوضوعات داسهام این اجموع یاد کرد است:
چــو حمــر را بــ جهــان بعــد اــر اهرمگــار

تیــو و تــا و مگــین روی داد بیــراری

دل است حمر و لب در فسـومگری عمـرو اسـت

بــدان لب ـ ک ـ

دل مبــودش اــددکاری

چو حمر کـش بـ عقـابین درکتـید فلـک

ب دا وا مفس اـ کتـ بـ دشـواری

لقاست قرض و ان حمـر و بهـر اـنامـد

چهـــ خلیفـــ تقاضـــاییانِ بـــا اری

هــر اُهــر متــد هــر حمــر ب ـ  ،آن ب ـ

ک موشداروی موشیروان بـ چنـگ آری

اگــر ب ـ فض ـ وی آی ـ بــرون بنــد بــال

چنان ک حمر بـ میـروی پیـر فرخـاری

چــو قنــدر آمکـ جلــودار حمــر بــود اینــک

رسید است بـ خاقـان چـین جلـوداری

ســرد کـ فخــر بــر اقبــال خــود کنــد لنــدور

ا اینکـــ یافهـــ توقیـــع گر بـــرداری

ا ـــرس بـــر درش ا هســـه ِ اردشـــا

اگــر یکــ بــود ا کــافرانِ مهــاری

راــو حمــر فروه ـ خمــش متــین غالــب

چــرا اــرا ب ـ ســخنهــای هــر آ اری
(غالب دهلوی)312- 318 :8326،

 .2-8بلیان

احجوب در بحث ا اراس سخنوری ،اسـمح را ا شـاعری بـ مـا شـکوه  4آورد

است ک در آغا سخنوری خوامـد اـ شـد (ر : .احجـوب .)8165 -8163 /2 :8312،ایـن
اسمط ک مگارمد در جای دیگر دربارة آن بحـث کـرد و شـاهناا تـرین شـعر غنـای
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خوامد است (ر : .آیدملو8316 ،الا ،)221 -255 :غیـر ا اشـارات شـاهناا ای و حماسـ
برگرفه ا انظوا های پهلوام  ،دربردارمدة چند تلمی مقال میر است ،ا جملـ در ایـن
بیت:
بتر هوشنگچنگ و سختقلب و سستپیمام
گه گوی ک گورمگ گه گوی ک بلیام
(ر : .احجوب)8163 /2 :8312،

«بلیان» در بعض طواارهای مقاالن و روایتهای شفاه  -اردا شـاهناا مـا ِ پسـر
تهمورث دیوبند است (برای مموم  ،ر : .امجوی81 /3 :8361 ،؛ طواار شاهنااۀ فردوس /8 :8318،

 )25ک در اینجا ه ما وی در کنار هوشنگ ،پدر تهمورث و گورمگ ،فراامروای ابـ
و پدر همسر جمتید آاد است.
 .2-0پیران و فتنهانگیزی در داستان رستم و سهراب
شکوه دربندی ا اسمط اذکور گفه است:
چو سـهراب ا پـ ِ کتـه مهـاد روی در ایـدان

ک تا گیر گریبانِ و،ـالت اـام ِ دسـهان

بس بنمود فهام رقیـب شـو چـون پیـران

تهیگـا اــرا بتـکافه بــا خنجـر اژگــان

ب خونریری تو دسهام و ان ه پور دسهام
(ر : .احجوب)8164 /2 :8312،

در داسهان «رسه و سهراب» ب گرارش شاهناا  ،پیران ا،الً مقش و حضور مـدارد و
اشار ب فهن امگیری او در رویاروی پدر و پسر ب احهمال فراوان ابهن بر روایـتهـای
مقال است ک در آمجا سهراب با چار گری پیران بـ مبـرد ایرامیـان و رسـه اـ رود و
سرامجا کته ا شود (ر : .داسهان رسه و سهراب355 -833 :8361 ،؛ طواار شاهنااۀ فردوس ،

 413 ،462 ،466 /8 :8318و  .) ...در اسمح ک ارشد ول اهلل تراب پیش ا مقـال خـویش
در مخسهین جتنوارة طوس (سال  )8354خوامد و خالق احلق آن را مق کرد امد ،بـا
اوضوع فریبکاری پیران در کته شدن سهراب دید ا شود:
ای ک سهراب ک پیران داد ا جان و دل فریبت [ا : ،جان دلفریبت]
بر ته گاهت مکرد او رح و بر حالِ غریبت
(ر : .خالق احلق)825 :8318،
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 .2-6تاختنِ تهمینه به زابلستان

در آن دسه ا طواارها و گرارشهای مقال ک داسهان رسـه و سـهراب بـا تفصـی و
جرئیات بیتهری مق شد است ،در پایانِ ااجرا و پس ا کته شـدن فر مـد بـ دسـت
پدر ،تهمین ب کینخواه خون پسـرش بـ

ابلسـهان اـ تـا د؛ ااـا طـ رویـدادهای

سرامجا آرا ا شود و با رسه ا درِ آشه

درا آید (ر : .داسهان رسـه و سـهراب:8361 ،

321 -362؛ طواار شاهنااۀ فردوس  .)522- 528 /8 :8318،ایـن روایـت در قالـب دو انظواـۀ
«تهمین مااۀ» کوتا و بلند میر سرود شد اسـت (ر : .هفـت انظواـۀ حماسـ -343 :8314 ،

 .)351انوچهر آتت در شعر « لا روداب  ،دست تهمین » ا تعبیـرِ «دسـت درا ِ تهمینـ
ب جامب کار ار» اسهفاد کرد امد ک مگارمد حدس ا مـد شـاید تلمـی بـ اوضـوع
اذکور باشد:
طرة روداب اگر مباشد این آبتار /دست درا ِ تهمین هست /ب جامب کار ار (آتت :8311،
.)281 /8

 .2-6تبرِ ابومسلم

ابواسل خراسام (حدود 832 -811ق) ،سردار ماادار ایرام  ،ک علی خالفـت ااویـان
شورید و ب دست انصور عباس

کته شد (دربارة ابواسل  ،ر : .بهراایـان و سـجادی:8323،

 ،)244 -226در اجموع های ک با ما ابواسـل مااـ دربـارة او پرداخهـ شـد  ،سـیمای
داسهام یافه و ویژگ ها و بناای های حماس  -اساطیری ب او مسبت داد شد اسـت
(دربارة ابواسل ماا ها ،ر : .اسماعیل  .)821 -826 :8314 ،یک ا عنا،ر داسـهام سرگذشـت
ابواسل  ،تبری ویژ است ک جنس آن ا پوالد ذوالفقار ااا عل (ع) بود و اـ توامسـت

پس ا کتهن دشمنان «یا هـو» بگویـد (دربـارة ایـن تبـر ،ر : .طرطوسـ 852-858 /8 :8311،

اقداـ ) .ا این تبرِ اخصوص در بیه انسوب ب ما،رخسرو و یک ا قصایدر عحار یـاد
شد است:
کــ بــیخ خــوار بکنــد او بــ تبــر

کجــا شــد ابواســل آن ســوار گــرین

(ر : .طرطوس  31 /8 :8311،اقدا )

کــو کس ـ کــر دیــن چــو بواســل تبــر د رو و شــب

5

تا ،دق یار غار و عل حیـدر گـویم
(عحار)286 :8312،
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 .2 -17جمشید جم
ترکیب «جمتید ج » با این وج تأکیدی ک «ج » بر ما «جمتید» افرود شـد  ،ویـژة
اهون مقال و روایات شفاه  -عاایام است (برای مموم  ،ر : .اسکندرماا 318 :8311 ،
345 ،؛ امجوی81 /3 ،381 /8 :8361 ،؛ ریـنقبامااـ  238 :8313،ب 336 ،151ب3845
و ...؛ هفتلتکر 82 ،85 ،88 :8322 ،و  )...و در اآخذ رسـم تـاریخ و ادبـ یـا بـ
،ورت «جمتید» ب کار رفه یا «ج » .در حدود جستوجوهای مگارمد  ،وج تأکیـدی
«جمتید ج » اهأار ا روایتهای مقال در اشعار پس ا عصر ،ـفوی -و بیتـهر دورة
قاجار -کاربرد دارد و ظاهراً در اهون پیش ا ،فوی میست .در اینجا چند ممومـ آورد
ا شود:
جتن

جتن ک با کوس و عَل شا جهامـدار آاـد

مورو عجـ کاراسـهش جمتـیدر جـ

(قاآم )245 :8336 ،

گنجهای اخرن کاووس ک را خـورد اسـت

لعـ هـای یـارة جمتــید جـ را بـرد اســت

(طرا یردی)861 :8366 ،
با آمک جیب و جااۀ ان ا اال و ا ته اسـت

اا را فراغه است ک جمتـیدر جـ مداشـت
(فرخ یردی)68 :8318 ،

بگــو خرابــۀ جــ را خــرابتــر مکنــد

ب شا ر کتـورِ جمتـیدر جـ پـس ا تبریـک

(عارف قروین )884 :8311 ،

ک جتن حضرت حمتیدر ج فرا آاـد

ب یـاد حضـرت رتتـت جـا بـاد بنـوش

(بهار)8812 /2 :8361 ،

 .2-11جهاندار
شکوه در اسمط ویژة اراس سخنوری ک پیشتر اشار شد ،در بیه گفه است:
جهامگیری جهانبخت جهامداری جهانبام

مژاد ا سا داری یا کـ فر مـد مریمـام
(ر : .احجوب)8164 /2 :8312،

جهامگیر پسر رسه و جهانبخش فر مد فراار و موة رسه اسـت و در اصـراع دو
ه ا مژاد سا و مریمان سخن رفه است؛ ا ایـن روی احهمـال دارد کـ «جهامـدار» و
ال «جهـانبـان» را در
«جهانبان» هـ مـا ِ یالمـ ا خامـدان رسـه باشـد .مگارمـد فعـ ً
روایتهای پهلوام میافه  ،ااا «جهامدار» در انظواۀ کردیِ رسـه و َمـون (ر:8314 : .
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 ،)881پسر سهراب و موة رسه و در یک ا طواارهای مقال میر فر مد جهامگیر و بـا

موة تهمهن است (ر : .طواار شاهنااۀ فردوس  .)8864 /2 :8318 ،در روایـت کـردی رسـه و
ردهنگ ه «جهامدار» جروِ یالن سیسهان و فر مد ادگان رسه اعرف شد است (ر: .
لحف میا.)811- 812 :8311 ،

 .2-12دخمۀ گرشاسپ و نریمان در سرندیب

در این بیت قاآم :
فرداست ک بـر اَـ رود ا خـا سـرمدیب

شور و شَغَب ا دخمۀ گرشاسب و میـر
(قاآم )526 :8336،

«دخمۀ گرشاسپ و مریمان» در «سرمدیب» اعرف شد است و این در طواار مقـال
(کهابت 8835ق) ه دید ا شود ک فراار در سرمدیب بـ دیـدن آرااگـا میاکـامش،
گرشاسپ و مریمان و سا  ،ا رود (ر : .طواار مقال شاهناا  .)512 -514 :8318 ،در انظواۀ
بهمنماا  ،گورگا گرشاسپ و مریمان و سا و رسـه در شـهر سـمندور در چنـدانرل
قنو است (ر : .ایرامتا بناب الخیر 411 :8321،ب )6126و اشارة قـاآم بـ احهمـال بسـیار
اأخذ مقال دارد.
 .2-13رزمجامۀ رستم از چرمِ جانوری به نامِ ببربیان

جااۀ جنگ اخصوص و اعروف رسـه در شـاهناا «ببربیـان» مـا دارد .دربـارة وجـ
اشهقاق ،اعنا و چیسه این تنپوش دیدگا های اخهلفـ در انـابع قـدیم و تحقیقـات
اعا،ران احرح شد است (برای آگاه در ایـن بـار  ،ر : .آیـدملو .)268 :8314 ،بـ تصـری
شـاهناا این جاا ا «چر پلنگ» است6؛ ااا در سنت مقال و شفاه ایران رسه پس ا
کتهن پهیار ای اژدهافش ب ما ببربیـان ا پوسـتر خـ ماپـذیر آن بـرای خـود خفهـان
ا سا د ک ب ما آن دد «ببربیان» خوامد ا شود (برای مموم  ،ر : .امجـوی221 /8 :8361 ،؛

طواار مقال شاهناا 438 :8318 ،؛ هفتلتکر855 :8322،؛ همر ای .)885 /3 :8313 ،ایـن اوضـوع
ک خاسهگا مقال و شفاه دارد در انظواۀ «ببربیان» ه آاد است (ر : .هفـت انظواـۀ

حماس  222 :8314 ،ب  .)461- 451الکالتـعرای بهـار براسـاس ایـن داسـهان در قصـیدة
«رسه ماا » گفه امد:
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دریــد چــر

ب جایِ جوشن و خفهـانِ پرمیـان ،رسـه

ببربیــان و کــرد ب ـ بــر

(بهار)411 /8 :8361 ،

 .2-14رستمِ یکدست

در طواارهای مقال

در داسهان رفهنِ بر و برای یافهن اعتوق اش دخهـر گرسـیو (ر: .

طواار مقال شاهناا  622 :8318،ببـ) یا بنابر روایه هنگا رفهن رسه برای رهامیدن بـر و ا
بند قحران مگ «طرف پیاد ای ک عرض و طول او یک بود و یک دست او کوتا بود»
(هفتلتکر )218 :8322،ظاهر ا شود .این اوجود عجیب ،رسه یکدست ما دارد ک ه
بسیار وراند است و ه سخت اکار .رسه یکدست مخسـت یـار و همـرا رسـه و
بر و و ایرامیان است ول بعد در برابر آنها قرار ا گیرد و ط حوادا اایۀ آ ار رسـه
و س ا ایران ا شود .این شخصیت ک خاسهگا مقال دارد و روایت او ا داسـهانهـای
پرشور و اورد عالقۀ احاف مقاالن بود (ر : .امجوی )31 /2 :8361 ،در انظوا هـای اامنـد
رینقباماا و بر ومااۀ افص  /جدید ه حضور دارد و دربـارة سـرامجا کـار وی چنـد
گرارش اخهلا وجود دارد .در رینقباماا اشار شد ک رسـه او را بـ دار کتـید و
شکمش را درید است (ر : .رینقبامااـ  231 :8313 ،ب  262 ،88251ب .)82228در طواـار
هفتلتکر ،ال دسهور ا دهد او را ب دار بیاویرمد و تیرباران کنند (ر : .هفتلتکر:8322،

 )522و در طوااری دیگر وی ب

خ تیرهای سیمینبامو ،دخهـر وار  ،کتـه اـ شـود

(ر : .طواار کهن شاهناا .)152 :8324،

ما رسه یکدست ب دلی شهرت و شیرین داسهانهای او در سنت مقال  ،در برخ
فرهنگهای فارس (اامند بهار عج  ،اصحلحاتالتـعرا ،اـرآتاال،ـحالح ،غیـاثاللغـات و
آمندرا ) ه وارد شد است (ر : .بهار8122 /2 :8311،؛ دهخـدا :8322،ذیـ ِ واژة «رسـه یـک-

دست»؛ اخلص الهوری252 :8315 ،؛ وارسه  .)448 :8311،در فرهنگ بهار عج دو بیت ا اـال
طغرای اتهدی (قرن 88ق) و بیه ا سلی تهرام ب شـاهد کـاربرد ایـن مـا در شـعر

فارس آاد ک در لغتمااۀ دهخدا ه مق شد است 2.مگارمد غیر ا آن س بیت ،سـ

بیت دیگر میر یافه ک در آنها ب ما این شخصیت شگفت روایات مقـال اشـار شـد
است .دو بیت ا سلی تهرام و یک بیت ه ا وحید قروین (8882 -8185ق) اسـت.
در اینجا هر شش بیت را برای آگاه عالق اندان ا آوری :
چ

ور و قوتر اردافکن است پنداری
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ک خا رسه ِ یکدست شد سبوی شراب
(سلی تهرام )41 :8341 ،
گر سبوی ا

خـا رسـه یـک دسـت میسـت

ا کجا آورد است این ور و این اردافکن
(همان)413 ،

اردافکن و ور سبوی ان [کذا.شاید :اـ ] بـین

گوی ک

ســبو ه ـ ب ـ اردامگ ـ رســهم اســت

ک یک دسـت دارد عجـب آداـ اسـت

خا ر رسه یکدسـت اسـت
(همان)621 ،

(اال طغرای اتهدی ،ب مق ا مظم )23 :8364 ،
شام چون در ر لفش ب دلـ کـرد دچـار

در جدل هیر ک ا رسـه یـکدسـت مبـود

(همانجا)
دوی چو میست کـارش یـک آسـهین دارد

ب رمگر رسه یکدست ا آن قبای شـراب
(وحید قروین )221 /8 :8314 ،

 .2-15ریش دو شاخ رستم

در شاهناا اشار ای ب ریش دوسر /شاخۀ رسه میست و در روایتهای مقال و شفاه
ذکر شد است ک این ویژگ میر بـر اتخصـات ظـاهری جهـانپهلـوان ایـران افـرود
ا شود .برای ارال در طواار هفتلتـکر پیران رسه را اردی «قویهیکـ و بلنـدقاات»
با «ریش دوفاق» اعرف ا کند (ر : .هفـتلتـکر .)242 :8322،تـا جـای کـ مگارمـد در
مگار های مسخ کهنتر شاهناا ا سد های هته تا ده (اامند دستمویسهای لنینگراد
(233ق) ،بایسنغری ،شا اسماعیل و شا تهماس ) بررس کرد  ،ظاهراً رسه با ریـشِ
دوسر تصویر متد است و احهماالً ا مسخ های اواخر سدة ده و اوای قـرن یـا ده
ب بعد آن ه ب تأایر ا روایـتهـای مقـال و شـفاه  ،تهمـهن ایـن گومـ متـان داد
ا شود؛ ب ویژ در تصاویر شاهناا هـای چـاپ سـنگ دورة قاجـار و اجـالس مقاشـ
قهو خام ای ،رسه غالباً دارای ریت

دوشاخ است (برای دیدن تصاویر رسه در چـاپهـای

سنگ  ،ر : .اار لا، :8314 ،فحات اخهلا) .در بهمنماا هنگاا ک بهمن ب آرااگا رسه
و میاکان او ا رود ،گرشاسپ با ریت س ید و «دوشاخ» تو،یا شد اسـت؛ لـذا ایـن
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احهمال بعید میست ک بعدها مقاالن ا بیتر بهمنماا تأایر پذیرفه و یک ا ویژگ هـای
میا (گرشاسپ) را ب مبیرة مااور (رسه ) مسبت داد باشند .بیت بهمنماا این است:
کمرگــــا باریــــک و ســــین فــــراخ

ســری گرــرد و ریت ـ س ـ ید و دو شــاخ

(ایرامتا بناب الخیر 426 :8321،ب)2231

اسهاد الکالتعرا بهار میر در بیه ا قصیدة «رسه مااۀ» خویش بـ «ریـشِ دو شـاخِ
رسه » اشار کرد امد:
دو شاخ ریش فروهتـه تـا ایـان رسـه

ســهبر بــا و و الغــر ایــان و ســین فــراخ

(بهار)421 /8 :8361 ،

 .2-18زخمزدنِ رستم ببربیان را از درون

در داسهان مبرد رسه و ببربیان ،رسه موجوان برای کتهن پهیارة دریای خام ای آهنین با
دو در ا سا د و در آن طعمـ اـ گـذارد و خـود درون آن خامـ اـ متـیند .ببربیـان
هنگاا ک ا دریا بیرون ا آید آن خامـ را بـا طعمـ هـا و رسـه اـ اوبـارد و چـون
مم توامد آن را فرو ببرد ،رسه در ایان دهان جامور ا یک ا آن دو در خار ا شـود
و ا درون چندان ببربیان را خ ا مد تا هال

شود (ر : .امجوی281 /8 :8361 ،؛ طواـار

مقال شاهناا 431، 421 :8318،؛ هفت انظواۀ حماس  ،262 -263 :8314 ،ب .)481 -321اجذوب
تبریــری ( ادة 8111ق) در اصــراع دو بیــت یــر دقیقــاً بــ ایــن مکهــ ا داســهان
مقال  -اردا «رسه و ببربیان» تلمی دارد:
اامنــــدر تهمــــهن درون ببربیــــان را

امدیتــۀ تیغــت جگــر خصــ شــکافد

(اجذوب تبریری ،ب مق ا سعیدیان)2131 :8311،
 .2-10صفتِ «شخکمان»

شاطر ا،غر مهاومدی (قرن 83ق) در غرلیـات خـویش چنـدبـار اعتـوق را بـا ،ـفت
«شخکمان» مااید است:
خنجر بکش ک کتهن ا،غر ضـرور شـد

ای شوخِ شـخکمـان ر لحـا ا ایـان

(مهاومدی)31 :8312،
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کر شخکمامیش بصـر خـونفتـان بـود

اــرد دل ـ اســیر یک ـ شــخکمــان بــود

(همان)56 ،
شـــوخند و شـــخکمـــان و جفاکـــار و بــ وفـــا

دشمنموا و دوستگدا مد سر بـ سـر
(همان)62 ،

1

ترکیبِ «شخکمان» ب اعنای «سختکمـان و اـاهر در تیرامـدا ی» در فرهنـگهـای
فارس میست و ب احهمال یاد ا روایتهای مقـال گرفهـ شـد اسـت؛ یـرا در ایـن
داسهانها تیمور /تمور ،پسر بر و و مبیرة رسه  ،بـا ،ـفات «شـیخکمـان»« ،شـقکمـان»،
«ش کمان» و«شوخکمان» اعرف

ا شود (برای مموم  ،ر : .طواار شاهنااۀ فردوسـ /2 :8318 ،

141؛ طواــار مقــال شــاهناا 618 :8318،؛ کالمهــری81 :8352،؛ گــورام  )223 ، 281 /8 :8311 ،و
«شخکمان» ه ،ورت  /ضبح ا این ،فتهاست .اگر گمان تأایرپذیری شـاطر ا،ـغر
مهاومدی ا لقب تیمور /تمور در گرارشهای مقاالن درست باشد در اینجا خالف اوارد
دیگر ،شاعر ب جای تلمی آشکار و اسهقی ب یک ما یا روایت مقال ، ،ـفت یکـ ا
پهلوامان این داسهانها را اقهباس کرد و در اشعار غنای خویش ب کـار بـرد اسـت کـ
اسهفادة جالب ا عنا،ر روایات مقال در شعر فارس است.
 .2-16صورت «سیاهوش» و «سیاهوخش» به جای «سیاوش»

یک ا ویژگ های روایـتهـای مقـال و شـفاه  -ارداـ  ،تغییـر یـافهن مـا بعضـ
شهریاران و یالن در قیاس با شاهناا و انابع رسم ادب و تاریخ

است (بـرای اشـار ای

در این بار  ،ر : .طواار مقال شاهناا  61- 62 :8318،اقدا ) .بـر همـین اسـاس مـا سـیاوش/
سیاوخش در برخ طواارها و گرارشهای شفاه ب ،ورت «سـیا وش» موشـه شـد
اســت (ر : .امجــوی821 -824 ، 822 -881 ،816 -813 /3 ،241 -221 /2 :8361 ،؛ هفــتلتــکر،

 .)226 :8322البه افهو «سیاه » در اشهقاق و اعام پیتنهادی برای ما «سیاوش» وجود
دارد 1و اگر تغییر «سیاوش» ب «سیا وش» در روایات مقال و شفاه ب این دلیـ بـود

است ک راویان و داسهانپردا ان در سـاخت و اعنـای مـا ایـن شـاهراد واژ  /اعنـای
«سیا » را ا دیدمد ،چندان ب را مبود است .در هر حال طرا یـردی (ف8262 .ق) در
بیه پس ا دوبار ذکر ما «سیاوش» یکبار ه ،ورت مقاالمۀ «سیا وش» را ب کار بـرد
و خود را «تخ سیا وش» مااید ک ظاهراً انظورش همان اد  /مژاد سیاوش است:
62

بعضی اشارات و تلمیحات حماسیِ برگرفته از روایتهای _________________________ ...سجاد آیدنلو

اــن ادة ســـیاوش و تخــ ِ ســـیا وش

عال خـرابکـردة خـونِ سـیاوش اسـت

(طرا یردی)811 :8362،

فدای ِ اا مدرام (ف8211 .ق) دیگر شاعر دورة قاجار میـر در بیهـ ا ترکیـببنـد
عاشورای خویش وجـ «سـیا وخـش» را آورد کـ ضـبح ا «سـیا وش» و اهـأار ا
روایتهای مقال و شفاه است:
خون اـ خـورد حسـرت او لعـ در بـدخش

تنها همین م لع ک خـونِ سـیا وخـش
(فدای اا مدرام )251 :8311 ،

 .2-16ضحاک و به گوش رسیدنِ نالۀ او از دماوند

بنابر گرارش شاهناا  ،فریدون پس ا گرفهن ضحا او را بـ فراـان سـروش مـد در
غــاری در دااومــد ب ـ بنــد ا ـ کتــد (ر : .فردوس ـ  41 -46 /8 :8313،ب  .)411 -441در
اعهقدات داسهام ایرامیان ،ضحا تا رو رسهاخیر در آمجا مـد اسـت و بایـد پـادافر
کردارهایش را ببیند (در این بار و برای تحلی این اعهقادات ،ر : .آیـدملو .)23 -81 :8311 ،طبق
این باور عاایامۀ کهن در بعض روایتهای شفاه ب این مکه اشار شـد کـ ،ـدای
مالۀ ضحا ا بن غار یا ژرفای چاه ک در آن بسه شد است ،ب گـوش اـ رسـد و
حه کسام این ،دا را شـنید امـد (ر : .امجـوی .)383 ، 316 ،315 /2 :8361 ،بـ احهمـال
فــراوان ،آذربیگــدل (8815 -8834ق) در بیــت یــر بــ ایــن اعهقــاد و روایــت
شفاه  -اردا توج کرد است:
غَرض شد

تو دور این قَـدَر کـ اـ آیـد

بــ گــوش مالــۀ ضــحا ا دااومــد
(آذربیگدل )311 :8366،

 .2-27کریمان

در سنت داسهام ایران« ،کریمان» ب ،ورت اس خاص برای چند شخص ب کـار رفهـ
است .8 :پدر مریمان ک انتأ آن دریافت مادرست ا دو بیت شاهناا است (در ایـن بـار ،

ر : .آیدملو8316،ب )86-85؛ ااا وارد روایتهای مقال (ا جمل هفتلتـکر گـورام ) هـ
شد است .2 .ماا

دیگر برای قهراان ،فر مد هوشنگ یـا تهمـورث (بـرای آگـاه بیتـهر،

ر : .اکبری افاخر .3 .)38 -21 ، 23 -81 :8311،پسر بر و و مبیرة رسه ک ا پیومد بر و بـا
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اهر مسرینعذار (فهر سیمینعذار) اد ا شود .این کریمـان بـیش ا همـ در انظواـۀ
رینقباماا و بخش جدیـد /بلنـدتر بر ومااـ حضـور دارد و ا شخصـیتهـای سـاخهۀ
روایات مقال است (ر : .رینقباماا  865 -863 :8313،اقدا ) .در انظواۀ فلکما ماا (قـرن
82ق) ما ِ «کریمان» در کنار جهامگیر فر مد رسه و جهانبخش ،پسر فراار  ،آاد و بـ
این قرین احهماالً انظور همان فر مدر بر وست:
چـــ شـــد هوشـــنگ اوالد مریمـــان

جهـــامگیر و جهـــانبخـــش و کریمـــان

(تسکین شیرا ی)412 :8312،

این ما در بیه ا فدای اا مدرام (سدة 83ق) ه آاد و در کنار چند مـا خـاص
(قهراان ،سیااک ،بر و ،باراان و هواان) ا روایتهای پهلوام قرار گرفه است:
باراانبـار و کریمـانکـر و هواـانحـال

قهراــانقهــرِ ســیااک ســیَرِ بــر و بُــر

(فدای اا مدرام )411 :8311،

در اینجا ب دلی ذکر «قهراان» ا توان «کریمان» را ما دیگر او (فر مـد هوشـنگ یـا
تهمورث) و ب قرینۀ آادن اس «بُر و» ،فر مد این پهلوان دامست کـ بـ مظـر مگارمـد
وج اخیر احهم تر است.
 .2-21کشتن رستم ،فرزندِ اکوان دیو را در داستان بیژن و منیژه

در مسخۀ شاهنااۀ حاشیۀ ظفرمااۀ اسهوف (فراه آادة 221 -284ق) روایت انظـوا در
 68بیت بر داسهان بیژن و انیژ الحاق شد ک در آن برخیاس ،پسر اکوان دیـو ،مگهبـان
چا  -مدان بیژن است و رسه مخست این دیو و همراهامش را ا کتد و بعـد پهلـوان
جوان را ا چا ا رهامد (ر : .اسهوف  .)512 -511 /8 :8322،این داسهان کـ در بیـژنمااـۀ

عحای

(احهماالً ا سدة ده ) دوبار ب مظ کتید شد (ر : .هفت انظواۀ حماس :8314 ،

 828 -882ب )8554 -8466ا روایتهای مقال و شفاه است ک گـرارش انرـور آن در
دو طواار قدیم

ا قرن سیرده (ر : .رسه ماا  ،کهابت 8245ق:

 )243و یک ا با گفتهای شفاه

55ب؛ هفتلتـکر:8322 ،

داسهان بیژن و انیژ میر دید ا شـود (ر : .امجـوی،

 .)251 ، 251 /8 :8361چون ،ورت انظو این داسهان در دستمویس حاشیۀ ظفرماا آاد
است ،آن را باید ا روایتهای شفاه  -مقال کهن (دسـتکـ ا قـرن هفـه ) شـمرد.
همای شیرا ی (قرن 83ق) در بیه ضمن تلمی ب داسهان بیـژن و انیـژ  ،ترکیـب «دود
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برآوردن ا دودة اکوان» را ب کار برد است ک مگارمد احهمال ا دهـد مـاظر بـر همـان
روایت کته شدن پسر (دودة) اکوان دیو ب دست رسه باشد:
دود بـــــرآر همـــ ـ

جـــان انیـــژ رهـــام ا غـــ بیـــژن

دودة اکـــــوان

(همای شیرا ی)436 :8363،

 .2-22کالهخود رستم از کاسۀ سر دیو سپید

کالهخود ساخه شد ا کاسۀ سرِ دیو س ید یک ا اه ترین متام های ظاهری رسه در
مگار های شـاهناا ای اسـت .کهـن تـرین انـابع اکهـوب اشـار بـ ایـن اغفـر خـاص
انظوا های رینقباماا و بر ومااۀ جدید /افص (هر دو احهماالً ا قرن دهـ ) و طواـار
مقال

با اامد ا عصر ،فوی اسـت (ر : .ریـنقبامااـ  486 :8313،ب 612 ،4143ب81121؛

بر وماا ،

 66الا؛ طواار مقال شاهناا )442 :8318،؛ ااا در طواارهای اهأخر و داسهانهـای

شفاه  -اردا  ،گرارشهای دربارة چگومگ ساخه شدن این کالهخود ب دست خود
رسه یا گودر پس ا کته شدن دیو س ید آاد است (برای ممومـ  ،ر : .امجـوی شـیرا ی،
21 /3 ،11 /2 ،222 /8 :8361؛ طواار شاهنااۀ فردوس 318- 311 /8 :8318،؛ مرر مقال شاهناا :8314،

 .)848مگارمد ب اسهناد قراین حدس ا مد ک

اان امهساب اغفر دیو س ید بـ تهمـهن

و ب وجود آادن روایات اربوا ب آن شاید ا حدود اواخر قرن هته و آغا سدة مهـ
ب بعد بود اسـت (بـرای تفصـی  ،ر : .آیـدملو .)428 -461 :8312،داوری شـیرا ی (-8221
8213ق) آشکارا ب این اضمون عاایام ا ویژگ های رسه اشار کرد است:
خلق حیرانِ ان امـدر یمـین و یسـار

رسهم گفهـ بـر فـرق ،سـرِ دیـوِ سـ ید

(داوری شیرا ی)223 :8328 ،

 .2-23کالهخود رستم از کاسۀ سرِ اکوان دیو

خالف آمچـ در سـنت مقـال و مگـارگری اتـهور و اهـداول اسـت ،در یـک روایـت
شفاه  -اردا انفرد کالهخود رسه ب جای «دیو س ید» ا کاسۀ سر «اکـوان» اعرفـ
شد است ک تهمهن بعد ا کتهن او برای خود اغفر ویژة دوشاخ ا سا د (ر : .امجـوی

شـیرا ی .)63 /2 :8361 ،جالب است ک الکالتعرا بهار در قصـیدة «رسـه مااـ » بـ ایـن
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روایت شفاه واحد و مادر توج کرد و کالهخود رسه را ا «کلۀ اکوان دیـو» دامسـه
است:
ب ـ جــای اغفــر پــوالد رمتــان ،رســه

ببرید کلۀ اکوان دیـو و هرتـه بـ تَـر

(بهار)421 /8 :8361 ،

 .2-24کیخسرو و گرفتارشدن وی در دست ترکان

اایرخسرو دهلوی (225 -658ق) در غرل گفه است:
خسرو لیکن چـو کیخسـرو ترکـانِ ااـ

شهربند ظلم ا رسـه ممـ یـاب متـان
(دهلوی)461 :8343،

در روایتهای مقال  ،بر و در جستوجوی اعتوقش در اا مدران گرفهار ا شود و
فراار و دالوران ایران ه ک برای رهای او ب آمجا ا رومد ،در بند اـ افهنـد .ا ایـن
روی ،رسه برای مجاتدادن فر مدامش ایران را تر ا کند و ب اا مـدران اـ رود .در
این هنگا افراسیاب ا فر،ت بهر ا گیرد و ب ایران ا تا د و چـون ایـران ا وجـود
رسه و دیگر یالن ته است ،کیخسرو شکست ا خورد و در قلعۀ سفید در احا،ـرة
تورامیان (ترکان) ا اامد تا تهمهن و سایر پهلوامان برسند (برای گرارش ا این داسهان ،ر: .

طواار مقال شاهناا  614 :8318،ببـ) .این داسهان ک عحای  ،ماظ بر ومااۀ جدید /بلند ،آن را
با ما «ب بند افهادن کیخسرو در حصن سفید و بواق بر وماا » در  22هرار بیت ب مظ
کتید  ،ا روایتهای افص مقال است و احهماالً اایرخسرو دهلوی در بیت اذکور بـ
آن تلمی دارد ک گفه است اامند کیخسرو ا دست ترکان (تورامیـان) شـهربند شـد و
انهظر رسیدن رسه است .اگر این دریافت و حدس درست باشـد ،سـابقۀ ایـن داسـهانِ
مقال ه دستک ب سدة هفه ا رسد.
(ع)

 .2-25مسلمانشدن رستم به دست امام علی

یک ا داسهانهای جالـب شـفاه  -ارداـ کـ ابهنـ بـر باورهـای عاایامـۀ ایرامیـان
شــیع اــذهب اســت و احهمــاالً در دورة ،ــفوی ســاخه و اهــداول شــد  ،اوضــوع

اسلمانشدن رسه ب دست حضرت عل (ع) اسـت .ا ایـن اوضـوع دو دسـه روایـت
وجود دارد و گرارش انظوا ا آن میر در قالب ارنوی  315بیهـ ا رو گـار ،ـفویان
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باق

اامد است (برای آگاه کاا دربارة این داسـهانهـا و تحلیـ آنهـا ،ر : .رسـه مااـ :8312،
81

بیســتودو -س ـ وهفــت) .ســروش ا،ــفهام (8215 -8221ق) در قصــید ای در اــدح

اایراوانان(ع) ب این داسهان شفاه  -عاایامـ توجـ کـرد و اشـارة او بـ دسـهۀ دو و
اتهورتر گرارشهای این اوضوع است ک رسه ا جامب کیخسرو ب بارگا حضـرت

سلیمان(ع) ا رود و پس ا درشتخوی و قدرتممای ا آمجا بیرون اـ آیـد؛ ولـ در
را با جوام ماشناس اواج و در کته اغلوب او ا شود و ا دامد ک او ااا علـ

(ع)

است و ب دست ایتان اسلمان و شیع ا شود:
ســوی شــا کیخس ـرو

ب ااّیدر خرا آاد بـ درگـ اـر سـلیمان را

اگــر متــنید ای رســه

درشه با سلیمان کرد و بیـرون رفـت ا اجلـس

چ اعراب علـ بگرفـت را پـورِ دسـهان را

ک با پیغمبرِ یردان چـرا مـاخوش سـخن گفهـ

بگفت این و جـا بربـود فر مـدر مریمـان را

ان پس فرود آاـد

گرفه ورم  ،کردی پیکرش بدرود ار جان را

فکندش سوی گردون ساعه

بیــاورد آن اــان مــرد ســلیمان بــر عل ـ ایمــان

چو رسه دید کان میرو ایسر میست امسان را
(سروش ا،فهام )21 /8 :8341،

 .2-28نوشدارو و آمدن آن بعد از مرگ سهراب

در داسهان رسه و سهراب ب گرارش شاهناا  ،پس ا

خمـ شـدن سـهراب تهمـهن ا

کاووس ا خواهد ک برای دراانِ فر مد موشدارو را ا خرام برای بفرسهد؛ ااا کاووس
این کار را امجا مم دهد و سهراب کته اـ شـود (ر : .فردوسـ 211 /8 :8313 ،ب -135

 .)152خالف اهن روشن شـاهناا  ،در شـعر فارسـ ا گذشـه تـا ااـرو اضـموم بـ
،ورتر ضربالمر کاربرد یافه ک در آن ب آاـدن /فرسـهاد شـدن مـوشدارو پـس ا
ار

سهراب اشار شد است .قدی ترین مموم های ایـن اضـمون /اَرَـ در شـعر اایـر

اخسیکه (ف 521 .یا522ق) و عحار (ف .احهماالً در 622ق) است:
بکوش آمک پس ا گفتر وی جگـر مکنـ

ک مـوشدارو بعـد ا اجـ مـدارد سـود
(اخسیکه )422 :8332،

چ سـود ا مـوشدارو چـون پسـر اُـرد

اگرچـــــ روســـــه را دل ب ژاـــــرد

(عحار 315 :8312،ب)4215

مــوشدارو بــ بــرِ کتــه پســر اــ آرد

یــا اگــر آ ر دلِ رســه ِ دســهان ایــن د
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(همو)266 :8316 ،

88

در دو بیت ا ابنیمین (قرن  1ق) و بیه اذکور در جااعالهواریخ (تألیا اوای سـدة
هته ) ه ب این اضمون اشار شد است:
چــون شــد ا اُل ـکر مــدگ ســهراب

مــوشدارو چــ ســود خواهــد داشــت

(ابنیمین)328 :8362،

موشدارو ک پس ا ار

وقـتر هــر کــار مگـ دار کـ مــافع مبــود

بـ سـهراب دهـ
(همان)533 ،

موشدارو ک پس ا ار

ب سـهراب دهـ

عق دامد ک بدان مـد مگـردد سـهراب
(فض اهلل همدام )12 /8 :8312،

چنانک گفهی و پیشتر یک ا شاهناا شناسـان هـ بـدان توجـ کـرد اسـت ،در
روایتر فردوس اساساً سخن ا فرسـهادنِ مـوشدارو میسـت کـ دیـر و پـس ا اـر
سهراب رسید باشد (ر : .خحیبـ  )255 -252 :8311،و در بعضـ گـرارشهـای مقـال و
شفاه  -عاایام ا این داسهان است ک کاووس بعد ا تعلی و تعل سرامجا موشدارو
را ا دهد /ا فرسهد؛ ول داروی دراانبخش پس ا کتـه شـدن سـهراب بـ دسـت
رسه ا رسد (ر : .امجوی833 ،838 ،821 ،821 /2 :8361 ،؛ داسهان رسه و سهراب353 :8361 ،؛

طواـار شـاهنااۀ فردوسـ 522 /8 :8318 ،؛ ایرکـاظم  .)11 :8311،اؤلــا احیـااالملو (تــألیا
8122ق) با توج ب این روایت مقال ب توضی ِ اَرَـ ِ اـذکور پرداخهـ و موشـه اسـت
رسه پس ا

خ دن سهراب «کس مرد کاووس فرسهاد طلب موشدارو کرد ...کـاووس

در دادن اهمال ور ید تا سهراب فوت شد .بعد ا آن قدری فرسهاد «موشدارو ک پس ا
ار

ب سهراب دهند» در اام اَرَ شد» (سیسهام  .)21 :8311 ،این اَرَ ب همین ،ورت

او ون در فرهنگ ارات اال،حالح (تألیا 8851ق) میر جروِ اارال انظو  /اـو ون آاـد
است (ر : .اخلص الهوری .)465 :8315 ،اوضوع مقال  -شفاه ِ «آادن مـوشدارو پـس ا
ار

سهراب» در شعر اهأخر و اعا،ر فارس ه اورد توج برخ شـاعران ایرامـ و

تاجیک قرار گرفه است ک ب مموم های اشار ا شود:
رسهم کرد ب ان عتق و اـرا کـرد هـال

تــا درِ دوســت بهــرِ ،ــالت آوردمــد

شد ا خا ر درش مد و سـهراب ،ـفت

مــوشداروی اــرا بعــدر وفــات آوردمــد
(،فای ا،فهام )221 :8362،
66
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دام ک مـوشداروی سـهراب کـ رسـید

آمگ ـ ک ـ او کالبــدی بیتــهر مداشــت
(اعهصاا )843 :8312،
سنگدل این ودتر ا خواسه حـاال چـرا

موشداروی و بعد ا ار ر سـهراب آاـدی

(شهریار)21/8 :8316،
عر،ۀ غ بود و سهرابِ یلـ در خـا و خـون
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و ک با این ب اروّت موشدارو دیـر کـرد
(همان)261 /8 ،

روحِ سهرابِ جوان ا آسمانها ه گذشـت

موشدارویش هنو ا پ دوان است ای پری

موشدارو ا دهد سـهراب را کـاووس شـا

(همان)312 /8 ،
لیک ااید آنگ ک بر خا ر عـد پهلـو مهـاد
(اخوان االث)8812 /2 :8315 ،

تـــا بـــرِ ســـهراب آاـــد دیـــر شـــد

مــــوشدارو عاقبــــت آاــــد و لیــــک

(حمیدی شیرا ی)418 :8341 ،
موشدارو را پس ا جـان دادنِ سـهراب داد

تا ِ عرت را ب خواری ا سرِ دارا گرفت
(فه اهلل اجهبای ب مق ا قریب )466 :8314 ،

موش دارو ک ب سهراب اان /بعدر بس ردنِ جان آوردمد /رفت س سال و کل پوش
چند /ب پدر خطر ااان آوردمد (قحب کرا (مفس آ اد) شاعر تاجیک ،ب مقـ ا عبدالسـهار:8311،
.)816

 .2-20هفتلشكر

هفتلتکر یک ا اتهورترین داسهانهای سنت مقال است کـ در برخـ طواارهـا بـا
همین ما و در بعض دیگـر بـ ذکـرِ مـا آاـد و در آن هفـت لتـکر در دشـتر ری
،اآرای ا کنند .در یکسو س ا ایران بـ سـرکردگ کیخسـرو ایسـهاد اسـت و در
سوی دیگر ،افراسیاب و یاران و ه پیمامان او اامند خاقان چین ،هربر /هژبر بال و رسه
یکدست قرار دارمد .در این ایان یالم چون تمور /تیمور(فر مدر بر و) ،کوهکش -کـ
همان فراار پسر رسه است و مقاب بر چهر افکند  -و جهانبخش (پسر فراار ) میـر
لتکر ا آورمد و با ایرامیان و تورامیان و با یکدیگر رویارو ا شومد .روایتر هفتلتـکر

پس ا حـوادثر اهعـدد بـا پیـرو ی کیخسـرو و ایرامیـان پایـان اـ یابـد و فر مـدان و
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فر مد ادگان رسه ک همدیگر را شناخه امد ،اهحد ا شومد و افراسیاب ا گریرد (برای
تفصی این داسهان ،ر : .طواار کهن شاهناا 231 -651 :8324 ،؛ طواار مقـال شـاهناا -616 :8318،
214؛ هفتلتکر454 -321 :8322،؛ بـرای گرارشـ کوتـا ا آن میـر ،ر : .ایرکـاظم -811 :8311،
.)823

این داسهان مقال چنان اتهور و اورد اقبال بود ک یک ا طواارهای کهن (کهابـت
8212ق) «هفتلتکر» مااید شد است و جالبتر اینک در ایان عتـایر کوهگیلویـ و
بویراحمد خودر شاهنااۀ فردوس

ه با ما «هفتلتکر» خوامد و شناخه ا شـود (ر: .

غفاری .)228 :8314،فندرسک ( 84)3 :8318در انظواۀ غروات (ا دورة ،ـفوی) ،ترکیـب
«هفت لتکر» را ب کار برد است:
کش این هفـت لتـکر بـ

جهــــانداوری را ســــهایش سراســــت

یـرِ لواسـت

در بیه ـ ا ،ــحبت الری (عصــر قاجــار) و ترام ـ ای ا فــایرِ دشهســهام (-8251
8331ق) میر تلمی ب این داسهان دید ا شود:
ایـــن رســـه و جنـــگ هفـــت لتـــکر

آن چــــون شــ ـ ر رو و غــــروة روس

(،حبت الری ،ب تا)841 :

چـــو رســـه در مبـــردر هفـــت لتـــکر

دلِ فــــایر فتــــرد تــــار لفــــش

(ب مق ا مر افرارِ دُر ِ )4

85

 .3تلمیحات فعالً مبهم

در کنار  22تلمی و اشار ای ک آشکارا یا با قید احهیـاا اأخـذ مقـال و شـفاه دارد،
چند تلمی و یادکرد داسهام میر در شعر فارس بـ مظـر اـ رسـد کـ شـاید براسـاس
روایتهای مقال و شفاه باشد؛ ااا در حدودر جسـتوجوهـای مگارمـد  ،گـرارش یـا
توضی داسهام آنها در انابع چاپشدة اوجود ،میست و مم توان دامست کـ بـ چـ
روایه اشار شد است .این تلمیحات را ک فعالً ابه مااید ای برای اطـالع ،توجـ و
احیاماً روشنگریهای احققان در این بخشِ اقال ا آوری .
 .3-1بازِ فریدون
طوط و ،حرای هند و قمری و شاخ سـمن

با و با وی فریدون ،هدهـد و بـا سـبا
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(،باح بیدگل )22 :8361،

چون ،باح بیدگل  ،شاعر قرن سیرده  ،در میمۀ دو اصراع مخست ب «هدهـد»،

«حضرت سلیمان(ع)» و «سبا» اشار کرد  ،شاید «با ِ فریدون» را هـ  -کـ احهمـاالً اـرد
شکاری اخصوص این شهریار پیتدادی بود  -ا روایه مقال یا شفاه شنید و ا آن
بهر برد است.
 .3-2حیلۀ کاووس برای زندهکردن فرزند
دلبنــد کجــا مــد کنــد حیلــۀ کــاووس

فر مــد کجــا چــار کنــد ویلــۀ رســه

(و،ال شیرا ی)244 /8 :8321 ،

و،الِ شیرا ی (ف8262 .ق) در اصراع اول ب شیون رسه بر بالین سهراب تلمـی
دارد؛ ااا اصراع دو ِ او ماظر بر کدا داسهان است و کاووس برای مد کردن دلبنـدش
(احهماالً سیاوش) چ حیل ای کرد است
 .3-3رستم و بردن تاج کاووس

یغمای جندق (8226 -8816ق) در انظواۀ ،کو الدلی گفه است:
تهمـــهن اگـــر تـــا ِ کـــاووس بـــرد

بـ پیتــش دو ،ــد ر اـینبــوس بــرد

کــ رســ اســت اــر بنــد را ا گنــا

تمسّــــک بــــ بختــــایشِ پادشــــا
(یغمای جندق )243 /8 :8314 ،

مگارمد مم دامد ک در کدا روایتر احهماالً مقال یا شفاه  ،رسه تـا کـاووس را
ا او گرفه و برد و بعد ب عذر این کار با اینبوس ا پادشا ایـران پـو ش خواسـه
است.
 .3-4رهانیدنِ زریر ،اسفندیار را از بند
گمان بـری کـ بـرِ رویتـن ،ریـر آاـد

ارا سلسـلۀ رمـج و درد کـرد خـالص

(قاآم )863 :8336،

در شاهناا کس ک برای آ اد کردن اسفندیار ا مدان گنبداندژ ا آیـد ،جاااسـپ،
و یر گتهاسپ ،است (ر : .فردوسـ  11 -16 /2 :8313 ،ب  )8314 -8815و ریـر پـیش ا
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این واقع کته شد است .ا اینروی ،اگر قاآم در اینجـا چنـانکـ یکـ ا احققـان
موشه امد دچارِ «اشهبا در تلمی » متـد باشـد (ر : .شمیسـا ،)34،551 :8311 ،شـاید انبـع
تلمیحش یک ا روایتهای مقال  -شفاه باشد.
 .3-5سیمرغ و نوشدارو
موشداروست ول حیا ک دیر آاد است

چون فرسهادة سـیمرد بـ سـهرابِ دلیـر

(شهریار)882 /8 :8316،
مــوش ا داروی ســیمرد بــ ســهراب رســید

یا ک ویس ا پـ ِ پرسـیدنِ رااـین آاـد
(همان)811 /8 ،

شفا حوال ب سیمرد و مـوشداروی اوسـت

بـ هــر طبیــب مبــرد تب ـ ک ـ اــن دار
(همان)311 /8 ،

تا جای ک مگارمد بررس کرد است سیمرد در روایتهای مقال و شفاه داسهانِ
رسه و سهراب ب دو ،ورت حضـور دارد؛ یکـ در گـرارش ارشـد عبـاس ریـری
ا،فهام است ک در پایان ااجرا و هنگا آادن تهمین ب کینخواه  ،ال ایـن اـرد را
ا طلبد و او کسام را ک ب موع سبب کته شدن سهراب بـود امـد ،اعرفـ اـ کنـد
(ر : .داسهان رسه و سـهراب .)361 -364 :8361 ،دیگر در روایت اامدای ِ «رسه و یرد» کـ
گرارش ا رسه و سهراب است و سیمرد با االیدن بامش بر امدا یرد ،پسر رسه  ،بـ
او جان ا بختد و جوان را دوبار

مد ا کند (برای این داسـهان ،ر : .خـالق احلـق:8322،

 .)15 ،14بر این اساس ،اشارة اسهاد شهریار ب این مکه ک موشدارو مـردر سـیمرد بـود
است ،در روایتهای مقال و شفاه ِ تاکنون چاپشد ا داسهان رسه و سهراب ظاهراً
میست و شاید در گرارش بود است ک خود ایتان شنید امد.
 .3-8فرزند کاووس در بند افراسیاب

در قصید ای ا خسروی (8211 -8262ق) ،سَـرایندة رو گـار قاجـار ،ایـن بیـت آاـد
است:
دلهنــــگتــــر ا ســــلی ِ کاووســــ

در بنـــدر فراســـیابِ غـــ  ،بـــ تـــو

(خسروی)833 :8363 ،
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«سَلی » یعن «فر مد» و پرسش این است ک کدا فر مد کـاووس در بنـد افراسـیاب
بود ک شاعر ب داسهان او اشار کرد است
 .3-0کاووس و سمنگان

در قصید ای ا قائ اقا فراهام (8258 -8813ق) ا خوامی :
کـــوسِ کاووسـ ـ بلنـــدآوا شـــد ااـــا

دیــدی آخــر آمک ـ امــدر خــاوران شــد

و آمچــ ا چنــگ پلنگــان در ســمنگان

ور فســـون دیـــو در اا مـــدران شـــد
(قائ اقا فراهام )58- 51 :8366 ،

آیا با توج ب اصراع دو بیت دو (گرفهاری کاووس در اا مـدران) اشـارة اصـراع
مخستر این بیت ه ابهن بر روایه است کـ در آن کـاووس در سـمنگان بـا خحـر و
دشواری رویارو ا شود و رسه برای رهامیدن او ب آمجا ا رود
 .3-6گردوننوردیِ بهرام

در ارنویِ بر ِ و،الِ و،الِ شیرا ی آاد است:
اگـــو غیـــرِ بهـــرا ِ گـــردونمـــورد

ترکــان کســ ر بــ گــردون مکــرد

کــ ســاالر ترکــان حصــاری گرفــت

کــ بهــرا ا او اامــد امــدر شــگفت

حصــاری اســت ســر بــرد بــر او ِ اــا

پیمــــودمش خســــه پیــــک مگــــا

هر آن کـس کـ آسـان بـ گـردون رود

مـــدام بـــر آن کـــو ســـر چـــون رود
(و،ال شیرا ی)188 /2 :8321 ،

«گردونموردی بهرا » -آن ه بهراا ک ا ترکان باشـد -بـ چـ داسـهام اربـوا
است آیا روایه شفاه و مقال در سدة سیرده در این بار وجود داشه است
 .3-6مردهشوییِ رستم

عل رضا آذر ،غرلسرای اعا،ر ،در بیه گفه است:
این اُرد هـا اُهـری بـ با وشـان مدارمـد

رسه بخواب و ارد شـوی را رهـا کـن

(ب مق ا حسین )21 :8314 ،
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در برخ روایتهای شفاه  -عاایامـۀ داسـهان رسـه و سـهراب ایـن اوضـوع بـ
،ورتهای اخهلا تکرار شد است ک سهراب  -ک با وبنـد /اهـرة پـدر را بـ بـا و
دارد -ب دست رسه

خ ا خورد .ب رسه ا گویند اگر پیکر پسر را چه شبام رو

بر دوش بگیرد و بگردامد ،فر مدش مد ا شود .رسه این کار را امجا ا دهد؛ ااا در
رو آخر کس را ا بیند ک اتغول شسهن پارچ ای سیا است و ا او اـ پرسـد اگـر
آن جاا با شسهن سفید ا شود آن شخص ه پاسخ ا دهد اگر ارد مد ا شـود
رسه با شنیدن این سخن ،سهراب را کـ هنـو جـان دارد ا دوشِ خـویش بـر اـین
ا گذارد و فر مد ا ایرد (بـرای ایـن روایـتهـا ،ر : .امجـوی843 -822 /2 :8361 ،؛ خـالق -

احلـق .)22 :8322،با اینک در بیت اذکور اشارة روشن و دقیق ب این داسهان میست ،ذکر
ما «رسه »« ،ارد شوی » و «اُهرة با و» قرین های است ک ذهن خوامنـد را اهوجـ آن
ا کند و این گمان را پیش ا آورد ک شاید در ماخودآگا شاعر تلمی ب این بخـش ا
گرارش شفاه داسهان رسه و سهراب اورد مظر بود است و یا اینک ایتان ب روایـت
شفاه اتابه اشار کرد امد ک دستک برای مگارمد ماآشناست.
 .3-17نبرد نریمان و کاکوی

قاآم ( )223 :8336در بیه ا کته شدن کاکو (کاکوی) ب دست مریمـان سـخن گفهـ
است:
آمچــ مریمــانِ گــو ممــود بــ کــاکو

آمچــ فرااــر ِ یــ ممــود بــ سُــرخ

در شاهناا دو شخص ب ما ِ کاکوی وجود دارد ،یک مبیـرة ضـحا کـ بـ دسـت
انوچهر کته ا شود (ر : .فردوسـ 11 /8 :8313 ،ب  )111 -122و دیگری مبیرة سـل کـ
سا ب کتهن او اشار ا کند (ر : .همان838- 831 /8 ،ب  .)183 -113در طواارهای مقال
میر کاکو ا مژاد ضحا است و ب دست انوچهر یا شـ سـوار ،ا میاکـان سـا  ،کتـه
ا شود (ر : .طواار شاهنااۀ فردوس 855 /8 :8318 ،؛ طواار مقال شاهناا 234 :8318،؛ مرـر مقـال

شـاهناا )62 :8314 ،؛ لذا در تلمی قاآم یا جاب جای روی داد و کار فر مد (سا ) ب پدر
(مریمان) مسبت داد شد و یا این اشار ا یک روایت مقال  -شفاه گرفه شد اسـت
ک در آن ب جای انوچهر و سا روایاتر دیگر ،مریمان کاکوی ضحا
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 .3-11نقش مرگ هُجیر در کشتهشدن سهراب
گرلر ا ا دگران است و بـدو بنـد جُـر

ج آهـو مـ
رم ِ
گرچ

ار ر سهراب مهام بـود ا اـر ر هُجیـر

،ـیاد بـود کـر َرسَـن اسـت

خمش ب تن ا تیوِ گـوِ پیلـهن اسـت
(قاآم )884 :8336 ،

ا بیت دو ظاهراً چنین دریافت اـ شـود کـ عااـ ا،ـل (پنهـام ) کتـه شـدن
سهراب ،ار
ظاهر پسر ا

هُجیر بود است -ک احهماالً مهوامسه رسه را ب او بتناسامد -گرچ بـ
خ پدر کته شد است .این مکه (ار

هُجیر و رابحۀ آن با کته شـدن

سهراب) در حدودر جسـتوجوهـای مگارمـد در روایـتهـای مقـال و شـفاه ِ فعـالً
چاپشد ا داسهان رسه و سهراب میست و ابه است.
.4نتیجهگیری
تلمیحات اهعددر برگرفه ا روایتهای مقال و گـرارشهـای شـفاه  -عاایامـۀ بعضـ
داسهانهای شاهناا  ،گوا ر اسهوار و بسیار روشن برای روا توأ بـا اقبـال فـن مقـال و
داسهانگراری در اقاطع ا تاریخ اجهماع ایران و مفـوذ و تـأایر آن بـر شـعر رسـم
فارس است .ب بیام دیگر ،این روایتها در جااعۀ ایران -ب ویـژ در دورة ،ـفویان و
قاجاری  -ه  ،آنچنان اهداول و احبوب بود است ک شماری ا شاعران و ادبای اان
مهوامسه امد ا اشار و توج ب آنها غاف بمامند و ه  ،ب امـدا ای اتـهور و شـناخه

بود ک تلمی ب اینگوم داسهانها و ما ¬هـا و جرئیـات رِوایـ ِ اـرتبط بـا آن ،بـرای
شنومدگان و خوامندگان اشعار بلند و بعضاً احنحنِ گویندگام مظیر قاآم اایۀ دشـواری،

ابها و شگفه مبود است.
مکهۀ اه دیگری ک حهماً باید ب آن توج کرد ،ایـن اسـت کـ وجـود متـام هـای
اشارات مقال در ابیات شعرای اامند اایر اخسیکه و عحار متان ا دهد ک ب احهمـال
فراوان و خالف آمچ اعروف است ،مقال روایتهای ال  -پهلـوام سـالهـا پـیش ا
عهد ،فوی و در حدود سد های شت و هفه میر در ایران امجـا اـ شـد و در حـدر
توج و اارپذیری شاعری چـون عحـار رومـق داشـه اسـت .مگارمـد اعهقـد اسـت بـا
جستوجوهای جااع و دقیق در دیوانهای شعر فارس ب خصوص اشـعار سَـرایندگان
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قرون ده تا سیرده با ا توان مموم های اهنـوع دیگـری ا هـر دو دسـه تلمیحـات
روشن و ابه برگرفه ا روایتهای مقال و شفاه  -عاایام یافت و در اقال ای دیگـر
دربارة آنها بحث کرد.
پینوشتها
(احمّدجعفر یاحق ) ،فرهنگ

 .8آااری اامند :فرهنگ اساطیر و داسهانوار ها در ادبیات فارس
تلمیحات (سیروس شمیسا) و فرهنگ تلمیحات شعر اعا،ر (احمدحسین احمدی).
 .2یکـــ مغـــر پـــوالد مجیـــر داشـــت

مهـــان کـــرد ا جـــادو آژیـــر داشـــت

بـ ـ بـــا وش بـــر بســـه بُـــد ردهتـــت

بـــ گتهاســـپ آورد بـــود ا بهتـــت

بـــــدان آهـــــن ا جـــــانِ اســـــفندیار

مبــــردی گمــــام بــــ بــــد رو گــــار

(فردوس 811 /2 :8313،ب )281 -282
 .3یک ا ویژگ های اایرحمر در حمر ماا  ،معر های خروشانِ اوست ،چنانک ا شدت و هیبت آن
«شامرد فرسنگ این ،دشت و بیابان ،کو و ،حرا در جنبش» ا آیند و «چند هرار اسبان سواران
خود را بر این ا مند و را ر ،حرا ا گیرمد» (ر : .حمر ماا .)355 :8362،
 .4احهماالً او همان ایر ا عبداهلل شکوه  ،مقاش ساخهمان است ک ب موشهۀ احجوب اغا ة وی در
چهاررا سیدعل

در تهران قرار داشه و ا ماادارترین گویندگان سرود های سخنوری شمرد

ا شد است.
 .5در قصید ای ک این بیت در آن آاد است ،با بیه هست ک ب ما ِ دو شخصیت ا کسـان روایـات
ابواسل ماا اشار شد است و این مکه ه در اوضوع تلمیحات عاایامۀ شعر فارس ، -رفمظـر
ا اینک بیت و قصید ا کیست -ا توامد اورد توج باشد:
کجاســت احمــد مجــ و خــردر آهنگــر

کجاســت ضــرب تبــر ین ،ــاحبالــدعو

(ر : .طرطوس  31 /8 :8311،اقدا )
 .6یکــ ـ جااــ ـ دارد چــــر ِ پلنــــگ

ب وشـــد بـــر و امـــدر آیـــد بـ ـ جنـــگ

همـــــ مـــــا ببربیـــــان خوامـــــدش

خفهــــان و جوشــــن فــــرون دامــــدش
(فردوس  521 /8 :8313،ب )8361--8351

 .2رسه یکدست ا موادرِ اعدود شخصیتها و روایتهای مقال است ک ما و اشارات شعری اربوا
ب او در فرهنگهای رسم فارس آاد است و این اار ،چنانک گذشت ب سبب اشههار و
احبوبیت این داسهان در سنت مقال بود است .مگارمد همینجا پیتنهاد ا کند ک در اسهدرکات/
ذی ِ دامتنااۀ فرهنگ ارد ایران میر ادخل برای «رسه یکدست» در مظر گرفه شود.
 .1برای اوارد دیگر ،ر : .مهاومدی11. ، 12 ،13 ،21 :8312،
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 .1برای ما «سیاوش» این اعام پیتنهاد شد است :دارمدة اسب مرِ سیا  ،ارد یا قهراان سیا  ،اردر سیا -
جعد و سیا درخت .برای انابعِ این مظریات ،ر : .آیدملو. 116 :8314 ،
 .81این داسهان در یک ا طواارهای مقال میر آاد است .ر : .مرر مقال شاهناا 833. :8314 ،
 .88این بیت و قصیدة اربوا ب آن در تصحی تا ة دیوان عحار (ر : .عحار )8312،میست و آن را باید
انسوب ب عحار دامست.
، .82فای ا،فهام (8322 -8261ق) ا شعرای دورة قاجار است.
 .83این بیت ،اتهورترین وج اهداول ا اَر  /اضمونِ اورد بحث در شعر فارس و فرهنگ ایرام
است.
 .84ضبط اهن اصحَّ ِ انظواۀ غروات« ،هفتلتکر» است؛ ول
«هفتکتور» بود باشد.

احهمال دارد ک ،ورت ا،ل

 .85در یک ا ضبطهای ترامۀ فایر ب جای «هفتلتکر» ،ورتر «هفتپیکر» آاد است:
کـــ داری تـــابِ جنـــگر هفـــت پیکـــر
دلِ فــــایر مگــــر تــــو پــــور الــــ
(ر : .احمدپناه سمنام )348 :8312،
با این وج  ،ظاهراً سَرایند ب داسهان گذشهن رسه ا هفت خامۀ کوکبان (پیکرهـا) و طلسـمات آن در
روایت هفتانظر ا انظواۀ رین قباماا توج کرد است ک آن ه ا داسهانهای مقال اسـت (بـرای
این روایت ،ر : .رینقباماا  8231 -8283 :8313،ب .)22425 -28124

منابع
 آتت  ،انوچهر ( .)8311اجموعۀ اشعار .تهران :مگا  .چ.2 آذربیگدل  ،لحفعل بیگ ( .)8366دیوان .ب کوشـش حسـن سـادات ما،ـری و غالاحسـینبیگدل  .تهران :علم (جاویدان).
 آیدملو ،سجاد (8316الا)« .شاهناا ایترین شعر غنای » .مارسید ترمج (بیست اقالـ دربـارةشاهناا و ادب حماس ایران) .با اقداۀ جالل خالق احلق .ا،فهان :مقش اامـا، .ـص-255
.221

 ______ (8316ب)« .بررس س بیت ا داسهان رسه و اسفندیار» .پژوهشهـای ادبـ  .س .5ش، .81ص .32 -1
 ______ (« .)8312کال سر دیو س ید» (اضموم عاایام در ویژگ ها و اهعلقـات رسـه )،آفهاب در ایان سای ای (جتنمااۀ اسهاد بهمن سرکارات ) .بـ کوشـش علـ رضـا احفـری و
سجاد آیدملو .تهران :قحر ، .ص.413 -463
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 ______ (« .)8311مکه های ا روایات پایـانِ کـار ضـحا » ،کـاوشمااـۀ بـان و ادبیـاتفارس  .س .81ش ، .81ص.41 -1
 ______ ( .)8314اهون انظو پهلوام (برگریدة انظوا های پهلوام پـس ا شـاهناا ) .چ .2تهران :سمت.
 ابنیمین فریوادی ( .)8363دیوان .تصحی حسینعل باسهام راد .چ .2تهران :سنای . احمدپناه سمنام  ،احمد ( .)8314ترام های ال ایران .تهران :عل . اخسیکه  ،اایرالدین ( .)8332دیوان .ب کوشش رکنالدین همایونفرخ .تهران :رودک . اخوان االث ،اهدی ( .)8315شعرهای اهدی اخوان االث (  .اایـد) (اـهن کااـ د کهـاب).تهران :اسهان.
 اسکندرماا (با سا ی کهن ترین مسخۀ اسکندرمااۀ مقال ) ( .)8311انسـوب بـ انوچهرخـانحکی  .ب کوشش عل رضا ذکاوت قراگو لو .تهران :سخن.
 اسماعیل  ،حسـین (« .)8314ابواسـل مااـ » .دامتـنااۀ بـان و ادب فارسـ  .بـ سرپرسـهاسماعی سعادت .تهران :فرهنگسهان بان و ادب فارس ، .8 .ص.821 -826
 اعهصاا  ،پروین ( .)8312دیوان .تهران :پارس . افتاری ،اهران (« .)8314اایرارسالن» .دامتنااۀ بان و ادب فارس  .بـ سرپرسـه اسـماعیسعادت .تهران :فرهنگسهان بان و ادب فارس ، .8 .ص.528 -581
 افتاری ،اهران (« .)8316حمر ماا » .دامتنااۀ بان و ادب فارسـ  .بـ سرپرسـه اسـماعیسعادت .تهران :فرهنگسهان بان و ادب فارس ، .2 .ص.253 -251
 افغان ،احمدرسول (« .)8318پهلوام در افغامسهان» .پژوهشهای ایرانشناس (مـااوارة دکهـراحمود افتار) .ب کوشش ایر افتار با همکاری کری ا،فهامیان .تهران :بنیاد اوقوفات دکهر
احمود افتار، .84 .ص.53 -81
 اکبری افاخر ،آرش (« .)8311کریمان کیست » (برپایۀ دسـتمـویس هفـتلتـکر گـورام ).جسهارهای ادب  .س .44ش( 3پیاپ  .)824پاییر، .ص.32 -85
 اایدســاالر ،احمــود (« .)8314حمــر ماا ـ » .دامتــنااۀ فرهنــگ اــرد ایــران .تهــران :ارکــردائرۀالمعارف برر

اسالا ، .3 .ص .515 -518

 امجوی شیرا ی ،سید ابوالقاس ( .)8361فردوس ماا  .چ .3تهران :علم . ایرامتا بناب الخیر ( .)8321بهمنماا  .ویراسهۀ رحی عفیف  .تهران :علم و فرهنگ . -بهار ،الل تیک چند ( .)8311بهار عج  .تصحی کاظ د فولیان .تهران :طالی .
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 -بهار (الکالتعرا) ،احمدتق ( .)8361دیوان .ب کوشش اهراد بهار .چ .6تهران :توس.

 بهراایان ،عل و ،ادق سجادی (« .)8323ابواسل خراسام » .دائرۀالمعارف بـررتهران :ارکر دائرۀالمعارف برر

اسـالا .

اسالا ، .6 .ص.244 -226

 تسکین شیرا ی ( .)8312فلکما ماا  .ب کوشش سید عل آلداوود .تهران :توس. حسین  ،سید احمد (امهخابکنند ) ( .)8314غرل رو گار اـا ( 2پـا ل شـعر ااـرو ) .تهـران:میماژ.
 حمر ماا (قصۀ اایرالموانین حمر ) ( .)8362تصحی جعفر شعار .چ .2تهران :کهاب فر ان. حمیدی شیرا ی ،اهدی ( .)8341اشک اعتوق .تهران :چ، .6دای اعا،ر. جیحونآبادی ،حا معمتاهلل ( .)8323شاهنااۀ حقیقت (حق الحقایق) .تهران :جیحون. خالق احلق ،جالل (« .)8322یک داسهان است پر آب چت » .گ رمجهای کهن .ب کوشـشعل دهباش  .تهران :ارکر، .ص.11 -53

 __________ (« .)8318مگاه کوتا ب فن داسهانسرای فردوس » .سخنهای دیرین  .بـکوشش عل دهباش  .تهران :افکار، .ص .825 -888
 خسروی ،احمدباقر ( .)8363دیوان .ب کوشش احمد کرا  .تهران :اا. -خحیب  ،ابوالفض (« .)8311انتأ ضربالمر موشدارو بعد ا ار

سهراب» .فرهنگمویسـ .

ش، .3ص.255 -252
 داسهان رسه و سهراب (روایت مقاالن) ( .)8361مق و مگـارش ارشـد عبـاس ریـری .بـکوشش جلی دوسهخوا  .تهران :توس.
 داوری شیرا ی ( .)8321دیوان .ب اههما مورام و،ال .تهران :و،ال. دهخدا ،عل اکبر ( .)8322لغتماا  .چ 2ا دورة جدید .تهران :دامتگا تهران. دهلوی ،اایرخسرو ( .)8343دیوان  .تصـحی سـعید مفیسـ  .بـ اههمـا  .درویـش .تهـران:جاویدان.
 ذوالفقــاری ،حســن (« .)8318اایرارســالن» .دامتــنااۀ فرهنــگ اــرد ایــران .تهــران :ارکــردائرۀالمعارف برر

اسالا ، .8 .ص.621 -622

 -رسه ماا (کهابت 8245ق) .مسخۀ شمارة  62156کهابخامۀ اجلس.

 رسه ماا (داسهان انظو اسلمانشدن رسه ب دست ااا عل (ع) ب امضما اعجرمااۀ اـوالیاهقیان) ( .)8312سرایند  :ماشناس .ب کوشش سجاد آیدملو .تهـران :ارکـر پژوهتـ ایـراث
اکهوب.
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 رسه و مونِ الماس خان کندول ای ( .)8314تصحی اجید یردانپنا  .کراامتا  :چتـمۀ هنـرو دامش.
 رینقباماا (انظوا ای پهلوام و پیرو شاهناا ا عصر ،فوی ) ( .)8313اقداـ  ،تصـحی وتعلیقات سجاد آیدملو .تهران :سخن.
 سروش ا،فهام  ،ایر ا احمدعل خان ( .)8341دیوان .ب اههما احمـدجعفر احجـوب .بـااقداۀ جاللالدین همای  .تهران :اایرکبیر.

 سعیدیان ،اهال (« .)8311تجل اساطیر شاهناا در شـعر اجـذوب تبریـری» .کـاخ بـ گرمـد(اجموع اقاالت همایش بینالملل بررگداشت حکی ابوالقاس فردوس ) .اهـدان :دامتـگا
سیسهان و بلوچسهان با همکاری متر سنبل ، .3 .ص.2144 -2122
 سلی تهرام  ،احمدقل ( .)8341دیوان .تصحی رحی رضا .تهران :ابنسینا. سیالکوت  ،ا ( .)8311اصحلحاتالتعرا .تصحی سیروس شمیسا .تهران :فردوس. سیسهام  ،الکشا حسین ( .)8311احیااالملو  .ب اههما انوچهر سهود  .چ .3تهران :علمـو فرهنگ .
 سیا ،هادی ( .)8361مقاش قهو خام  .چ .3تهران :و ارت فرهنگ و آاو ش عال و سا اانایراث فرهنگ .
 شریا اد  ،سید عبدالمجید ( .)8321مااورماا  .تهران :و ارت فرهنگ و ارشاد اسالا . شمیسا ،سیروس ( .)8311فرهنگ تلمیحات .چ .2تهران :ایهرا. شهریار ،احمدحسین ( .)8316دیوان .چ .31تهران :مگا . ،باح بیدگل  ،حاج سلیمان ( .)8361هفت شهر عتـق .آراسـهۀ رضـا اعصـوا  .تهـران:کهابفروش حافظ.
 ،حبت الری (ب تا) .دیوان .چ .3شیرا  :کهابفروش اعرفت. ،فای ا،فهام ( .)8362دیوان .ب اههما احمد سهیل خوامساری .چ .2تهران :اقبال. طرا یردی ( .)8366دیوان .ب کوشش احمد کرا  .تهران :اا. طرطوس  ،ابوطاهر ( .)8311ابواسل ماا  .ب اههما حسین اسماعیل  .تهـران :اعـین /قحـر وامجمن ایرانشناس فرامس .
 طواار شاهنااۀ فردوس ( .) 8318بـ کوشـش اصـحف سـعیدی و احمـد هاشـم  .تهـران:خوشمگار.
 -طواار کهن شاهناا ( .)8324ب کوشش جمتید ،داقتمژاد .تهران :دمیای کهاب.
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 طواار مقال شاهناا ( .)8318تصحی سجاد آیدملو .تهران :ب مگار. عارف قروین  ،ابوالقاس ( .)8311دیوان .ب کوشش اهدی موراحمدی .تهران :سخن. -عاشورپور، ،ادق ( .)8311ممایشهای ایرام (مقال ) .4 .تهران :سورة اهر.

 عبدالسهار ،عبدالتکور (« .)8311اسهقبال سخن فردوس در شعر اعا،ر تـاجیک » .اجموعـاقاالت همایش بینالملل هـراراین سـال سـرایش شـاهناا  .تهـران :دامتـگا آ اد اسـالا .
،ص.212 -818
 عحار ،فریدالدین ( .)8316دیوان .تصحی تق تفضل  .چ .82تهران :علم و فرهنگ . _________ ( .)8312اله ماا  .اقداـ  ،تصـحی و تعلیقـات احمدرضـا شـفیع کـدکن .تهران :سخن.

 _________ ( .)8312دیوان  .بـ سـع و تصـحی اهـدی اـدائن و اهـران افتـاری .بـاهمکاری و مظارت عل رضا اااا  .تهران :چرخ.
 عحای  ،بر وماا  .مسخۀ شمارة  62155کهابخامۀ اجلس. غالب دهلوی .اسداهلل ( .)8326دیوان .ب اههما احسن کیام  .تهران :رو م . غفاری ،یعقوب (« .)8314اوسیق در کوهگیلوی و بویر احمد» .پژوهشهای ایرانشناس  .بکوشش ایر افتار بـا همکـاری کـری ا،ـفهامیان و احمدرسـول دریاگتـت .تهـران :بنیـاد
اوقوفات دکهر احمود افتار( 86 .سهود ماا ) .بخش، .2ص.224 -281
 فدای اا مدرام ( .)8311اقه انظو  .تحقیق و تصحی فریـدون اکبـری شـلدر ای .تهـران:فرتاب.
 فرخ یردی ،احمد ( .)8318دیوان .ب کوشش حسین اسرت .تهران :اول . فردوس  ،ابوالقاس ( .)8313شاهناا  .تصحی جالل خالق احلق .تهران :سخن. فض اهلل همدام  ،رشیدالدین ( .)8312جااعالهواریخ (تاریخ ایران و اسال ) .تصحی و تحتیۀاحمد روشن .تهران :ارکر پژوهت ایراث اکهوب.
 فندرسک  ،ایر اابوطالب ( .)8318غروات .تصحی عل رضـا عبـدالله کچوسـنگ  .تهـران:کهابخامۀ اجلس.
 قاآم ( .)8336دیوان .تصحی احمدجعفر احجوب .تهران :اایرکبیر. قائ اقا فراهام  ،ایر ا ابوالقاس ( .)8366دیوان اشعار .ب اههمـا سـید بدرالـدین یغمـای .تهران :شرق.
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دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _______________________ سال  ،5شمـارة  ،81بهمن و اسفند 8931

 قریب  ،حسن (« .)8314اجهبای ِ شاعر» .جتنمااۀ اسهاد فه اهلل اجهبای  .تهـران :فرهنگسـهانبان و ادب فارس ، .ص .425 -445
 کالمهری ،انوچهر (« .)8352ر و بر شاهناا در پرد هـای بـا اری قهـو خامـ ای» .هنـر وارد  .ش، .834ص.85 -2
 کیخسرو دارا ،کیکاووس ( .)8314اولود رتتت .ب اههما رحی رضا ادة الک .ضـمیمۀ ش 8مااۀ امجمن .س  .5ش ( 3پیاپ .)81
 گورام  ،اصحف بناحمود ( .)8311شاهنااۀ کردی .تصحی و توضی ایر بهرااـ  .تهـران:آما.
 لحف میا ،حیدر ( .)8311حماس های قو کرد .تهران :سمیرا. اار لا ،اولریش ( .)8314آلبو شاهناا  .تهران :چیسها. احهت کاشام ( .)8312دیوان .تصحی اکبر بهدارومد .چ .6تهران :مگا . احجــوب ،احمــدجعفر (« .)8312ســخنوری» .ادبیــات عاایامــۀ ایــران .ب ـ کوشــش حســنذوالفقاری .تهران :چتم ، .2 .ص.8121 -8153
 اخلص الهوری ،آمندرا ( .)8315ارآتاال،حالح .اقدا و تصحی چندرشیکهر .حمیدرضاقلیرخام و هوان یوسفده  .تهران :سخن.
 اسهوف  ،حمداهلل ( .)8322ظفرماا ب امضما شاهناا (چاپ عکسـ ا روی مسـخۀ خحـاورخ  112هجری در کهابخامۀ بریهامیا  .)Or.2133تهـران و ویـن :ارکـر متـر دامتـگاه و
آکادا علو اتریش.
 ایرکاظم  ،سید حسین ( .)8311ان و رسه و گر و افراسیاب (مقال  81داسهان گراممای اشاهناا ) .گرگان :آژین .
 مرر مقال شاهناا ( .)8314اقدا  .تصحی و تعلیقات رضا غفوری .شیرا  :سیومد. مج  ،سهیال ( .)8311هنر مقال در ایران .تهران :فرهنگسهان هنر. مر افرار دُر ( 4برر ترین کهابخامۀ الکهرومیک شـعر و ادب فارسـ  236 .ااـر مظـ و مرـرادب ) ( .)8311تهران :اوسسۀ فرهنگ اهر ارقا ایرامیان.
 محم تبریری ( .)8364گلتن اعام  .تهران :کهابفروش خیا . مهاومدی ،شاطر ا،غر ( .)8312دیوان .تصحی داریوش ذوالفقاری .تهران :پژوهتگا ایـراثفرهنگ ، .نایع دسه و گردشگری.
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بعضی اشارات و تلمیحات حماسیِ برگرفته از روایتهای _________________________ ...سجاد آیدنلو

 وحید قروین  ،ایر ا احمدطاهر ( .)8314دیـوان .تصـحی رقیـ ،ـدرای  .تهـران :کهابخامـۀاجلس.
 و،ال شیرا ی ( .)8321دیوان .تصحی احمود طاووس  .شیرا  :موید شیرا . هفت لتکر (طواار جااع مقاالن) .تصحی اهران افتاری -اهدی ادائن  .تهـران :پژوهتـگاعلو امسام و احالعات فرهنگ .
 هفت انظواۀ حماسـ ( .) 8314اقداـ  ،تصـحی و تعلیقـات رضـا غفـوری .تهـران :ارکـرپژوهت ایراث اکهوب.
 همای شیرا ی ( .)8363دیوان .ب کوشش احمد کرا  .تهران :اا. همر ای ،فریبر ( .)8313ر ماا (اسحور های کهن اگرس) .کراامتا  :دامتگا را ی. -یغمای جندق  ،ابوالحسن ( .)8314دیوان .تصحی سید عل آلداوود .چ .3تهران :توس.
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