
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 آنخاستگاه داستان، زمان و مکان سرایش : هنام بهمن ۀمالحظاتی دربار
 

  لیال ورهرام
 های باستانی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری گروه فرهنگ و زبان

 (111ص تا 97ص  از)
 1/11/91 :مقاله رشیپذ خیتار ؛ 91 /11/9 :مقاله افتیدر خیتار

  

 چکیده
های اساطیری و پهلوانی و  بهمن اسفندیاران به آن شهر حد فاصل بخش ۀتان و حملزوال خاندان پهلوانان سیس

ترین  مفصل. توان آن را منادی پایان عصر پهلوانان دانست ایران است و می ملی ۀحماستر در  های تاریخیقسمت
این روایت و  درونیبا بررسی برخی نکات  ،حاضر ۀمقال. است آمده نامه بهمنحماسی  ۀدر منظوم واقعهروایت این 

. است دیلمیان بوده ۀپرداخت روایت حاضرکه  است  رسیدههای داستان، به این نتیجه  آن با سایر روایت مقایسۀ
مطالبی که شاعر در ستایش ممدوح خود، محمد بن ملکشاه سلجوقی، آورده با وقایع دوران  ۀهمچنین با مقایس

احتماالً در شهر ، .ق.ه 194یا محرم سال  191در سال  ظومهکه این من است  کردهسلطنت این پادشاه معلوم 
 .است سروده شده ،همدان

 

 .نامه ن، بهمنسیستا پهلوانانروایات دیلمی،  حماسه، روایات پهلوانی ایرانی، :های کلیدی واژه

                                                           
 leilivarahram@gmail.com                                                             :          مسئول ۀنویسند ۀرایانام. 1
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 مقدمه  . 

 :روایت اصلی در دست داریم گروه پنجاز این داستان  
به  بهمن آن بر اساس است و ثعالبی غرر اخبارو  هنامهشاروایت شامل  گروه نخست( الف    

 ،رود میزال به استقبالش  هنگامی کهکند، بلکه  نمیکشد، اما آن شهر را ویران  میلشکر  سیستان
 شاهنامهطبق  جنگد و او را میفرامرز  سپس با .برد میکشد و گنجش را به تاراج  یوی را در بند م

شود و  می پشیمان از کار خود های پشوتن آن با شنیدن نکوهش اما پس از ،کند می بر دار زنده
  .(833-834: 1911ثعالبی،  ؛134-171: 1834/1 ،فردوسی)کند  آزاد میزال را 

های  روایت حسین سیستانی و ملک شاه لملوکاءاحیا ، التواریخ مجمل ،نامه بهمن دوم گروه (ب
 طومار کهن شاهنامۀ، امهطومار شاهن ،لشکر طومار هفت، نامهطومار نقالی شاه)طومارهای نقالی 

طبق این دسته روایات لشکرکشی . گیرد می بررا در  شاهنامههای مردمی  و روایت( فردوسی
ز چندین نبرد خونبار و بهمن پس ا. استاه بهمن به سیستان با خونریزی و ویرانی بسیار همر

کند، با  و دختران رستم را اسیر میی زندانگشاید و زال را در قفسی را می آنجا سیستان ۀمحاصر
کند و به قصد ویران کردن مقابر پهلوانان سیستان سوی  بر دار می او را زندهجنگد و  فرامرز می

در  ، اماگیرد فریبد و به اسارت می ر راه آذربرزین پسر فرامرز را مید یو .رود سراندیب می
به  سازد و آزاد می زال و دختران رستم را ،کند ها را ویران نمی مقبره شود، سراندیب پشیمان می

ای در طبرستان گسیل ا به قلعهدارد و وی ر تنها آذربرزین را در بند نگاه میو  فرستد سیستان می
چون از سرگذشت آذربرزین آگاه  ،گیلی راهزنی محلی به نام رستم تور ،در اطراف ساری. کند می
دو از مردان گیل و دیلم سپاهی این . رهاند ین را میو آذربرز جنگد بهمن می شود، با سپاهیان می
خاقان  از قیصر وبهمن  که طی آنها  ،نبردهای فراواناز پس . روند سازند و به جنگ بهمن می می

وی کند و  می به اجبار با وی صلح ،گیرد، ناتوان از چیرگی بر آذربرزین و دیوان و جادوان یاری می
زین بهمن را شود، آذربر ی که در دیرکجین اژدهایی پیدا میهنگام  .گرداند وان خود میپهل را جهان

پس از دهد و  العملی نشان نمی بلعد، عکس کند، اما چون اژدها وی را می به کشتن آن ترغیب می
 .کشد کشته شدن بهمن اژدها را می

به دست آنجا بهمن به  ۀحمل ۀاز واقع تاریخ سیستانسوم روایتی است که کتاب  گروه( ج
 ،براساس این کتاب. کند ی مختصر از این واقعه یاد میا در حد اشاره تاریخ سیستانالبته  .دهد می

برای نبرد با او از هندوستان  کشد و فرامرز چون سیستان لشکر می فرامرز بهبهمن در غیاب 
بیند  می صالح چنین ،که سپهساالر وی است ،النصر اش بخت شود و خواهرزاده آید، غرق می می

ماند  که هنوز کودک بود، می رز، هوشنگکه با بهمن صلح کند و شاهی سیستان برای فرزند فرام
 .(71: 1831تاریخ سیستان، )
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لبی به ثعا اخبار غررست که از طریق کتاب ا مسعودی مروزی ۀشاهنامچهارم روایت  گروه( د
خاندان رستم، دان مر ۀبهمن در حمله به سیستان هم ،ساس این روایتبرا. دست ما رسیده است

 ،تاریخ طبریفارسی  ۀهای ترجم تعدادی از نسخه در .(833: 1911ثعالبی، ) کشد را می ،از جمله زال
رز و زواره و دستان را کشد، فرام لشکر مینیز آمده است که بهمن چون به سیستان  ،تاریخ بلعمی
  .(134: 1871/1بلعمی، )رساند  به قتل می

و ( 441  :1834بلعمی، ) بلعمیتاریخ برخی نسخ  ،(1/143: 1947) ریخ طبریتااین دسته از روایت ( ه
ستان است و طبق آن لشکرکشی بهمن به سی تشکیل شده (419: ق.ه1119/1)مسعودی  الذهبِ مروج

 . کشد ه همراه زال و فرامرز و زواره میافتد و بهمن وی را نیز ب در زمان حیات رستم اتفاق می

ست از چگونگی مرگ ا کند عبارت را از یکدیگر متمایز میها  وایترهایی که این  ویژگی
 دو ،روایات اصلیعالوه بر این . فرامرز، رفتار بهمن با زال و سرانجام خاندان پهلوانان سیستان
در دست داریم که نه  تان گذشتسروایت دیگر از کین اسفندیار و آنچه در پی آن بر یالن سی

گفته شد آن قدر هایشان با آنچه پیشتر  تفاوتشده گنجاند و نه ۀ یادتدس توان آنها را در چهار می
پیشین دسته روایت  پنجای از عناصر  آنها در واقع آمیزه. ه را بسازندای جداگان هست که خود دسته

گردیزی آمده که در زمان سلطان عبدالرشید غزنوی  زین االخبار دریکی از این روایات . هستند
آید،  و طبق آن چون بهمن  به سیستان می (194: 1891/4قزوینی،) شته شده استنو (ق.ه 111-111)

، اما بر فرامرز دست جنگد اند و با فرامرز و سیستانیان میر رود، اما بهمن او را می زال نزد وی می
کند و بسیاری از  کشد و تیرباران می مرگ فرامرز پیکر وی را بر دار مییابد و سرانجام پس از  نمی
منبع  ۀچیزی دربار گردیزی .(11: 1848گردیزی، ) کند آن نواحی را ویران میکشد و  ستانیان را میسی

کشتار و ویرانی  تأکید بر جز درباب مرده بر دار کردن فرامرز و ،این روایت .است خود ذکر نکرده
  . ثعالبی مطابقت دارد غرر اخبارو  شاهنامهبا  ،سیستان

طرسوسی آمده  ۀنامدارابنان سیستان در ابتدای کتاب کار پهلوا روایت فرعی از پایان دومین
در این کتاب که . دارد نامه بهمنبیشترین شباهت را به  ی که پیشتر ذکر شدو از میان روایات

بهمن پس از آگاه شدن از  ،(817: 1839امیدساالر، ) ق نیست.هششم  ۀاحتماالً جدیدتر از پایان سد
در کشد و زال را  مرز را در شهری به نام هرمزان میکشد، فرا می تم به سیستان لشکرمرگ رس
  نامه بهمنری زال در این کتاب با دستگی ۀصحن. سازد کند و سیستان را ویران می قفس می

 او ۀدر کتاب طرسوسی زال در ایوان خود است و سپاهیان بهمن از یک نعر. متفاوت است
پس از آن در یکی  .(1-8 :1871/1طرسوسی، ) کنند یر میشواری وی را دستگهراسند و عاقبت به د می

وی با همای دختر شاه مصر و داستان گریختن بهمن به مصر و ازدواج  (1)های کتاب از نسخه
، غیر از ترین روایت آن را که قدیم (9-4 :1871/1طرسوسی، ) است گیری شاهی از لؤلؤ آمده بازپس

ابتدای استان مربوط به بخش آغازین سرگذشت بهمن در این د. داریم نامه بهمندر  کتاب مذکور،
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این داستان ماجرای مرگ  ۀدر ادام. است وی به سیستان رخ داده ۀیش از حملاست و پ نامه داراب
و  نامه بهمناست که باز هم روایت آن در  بهمن و رفتن وی در کام اژدها در همین نسخه آمده

ت، اما چون در این روایت به حضور آذربرزین در اسآمده طومارهای نقالی آثار متأخری چون 
است، آن را در  ای خونخواهی اسفندیار اشاره نشدههای وی با بهمن بر مرگ بهمن و جنگ ۀصحن
 شاهنامه .توان حدس زد پنج گروه اصلی را می روایات بیشترمأخذ اصلی . جای ندادیم( ب)گروه 

کتاب . اند اخذ کرده مشترک آنهاست، که مأخذ ،یابومنصور ۀشاهنامروایت خود را از  غرر اخبارو 
توان آن را  می قراینی است، اما با توجه به أخذ خود در این باب را ذکر نکردهم تاریخ سیستان

در . شود ه دست بهمن نیست، بلکه او غرق میطبق این روایت مرگ فرامرز ب. تعیین کرد
 کشمیر به تا» :ام کار فرامرز چنین آمدهفرج ،ضمن داستان پادشاهی بهمن ،نیز  التواریخ مجمل
 حال همه به و بمرد آب در و اسب خطاکردن از افتاد خندق در گویند و کار آخر شد کشته فرامرز
 .(11 :1831،  التواریخ مجمل) «اعلم واهلل گوید، می زنده شاهنامه اندر و کردن فرمود دار بر را او ۀمرد

من و سرانجام کار یالن سیستان جز در این موضع که به از پادشاهی به التواریخ مجملروایت 
است و مسلم است که این روایت  نامه بهمنکند، مطابق  تالف روایات مرگ فرامرز اشاره میاخ

 از موضع چندین در سیستان تاریخ مؤلف .است آن کتاب گرفتهغرق شدن را از منبعی غیر از 
 اخبارکه وی  کند می اشاره و برد می نام لخیب ابوالمؤید های نوشته و تصانیف از خود کتاب

همچنین او  .(71، 11: 1831،سیستان تاریخ) است آورده را دستان و سام و نریمان و فرامرز و گرشاسپ
بعید نیست که منبع  ،بنابراین .کند ابوالمؤید نقل می گرشاسپمطالبی را با ذکر مأخذ از کتاب 

ویژه که وی در تألیفات این شخص باشد، به رستم ندانپهلوانان خا ۀدربار تاریخ سیستان ۀعمد
و فضایل آن به جغرافیای سیستان  ،عالوه بر سرگذشت آن پهلوان ،گرشاسپاثری چون کتاب 

 در نیز التواریخ مجمل صاحب ،از سوی دیگر .(873: 1839امیدساالر، )است  خطه نیز پرداخته بوده
 و کیقباد و سام و نریمان اخبار» چون ابوالمؤید رخود، از آثا خذآم ضمن شمردن ،کتاب ابتدای
 تاریخ روایت که نیست ذهن از دور ،بنابراین .(4 :1831 ،التواریخ مجمل) کند می یاد «لهراسف اخبار

 ابوالمؤید کتاب یعنی واحد، مأخذی از در آب فرامرز مرگ ۀدربار التواریخ مجمل ۀگفت و سیستان
 کردن دار بر «مردن فرمود دار بر را او ۀمرد حال همه به» عبارت از منظور البته اگر. باشند ،بلخی

 خود روایت از را بخش این سیستان تاریخ مؤلف احتماالً صورت این در پس باشد، غریق شخص
گردیزی نیز آمده پیش از آنکه بهمن بر او دست یابد، در روایت  ،مردن فرامرز. است کرده حذف

و ( الف) گروه ایتوأخذ ربدین ترتیب م .تاب ابوالمؤید گرفته باشداست و چه بسا او هم آن را از ک
که اینک به  ،(ب)گروه  .گردد مشخص می ،یالن سیستان سرانجامِگروه اصلی روایات  پنجاز  (ج)

 زمانی اختالف همآن  هایروایت خود و است جدیدتر دیگر هایگروه از ،خواهیم پرداخت آن
محمد بن پادشاهی است که مقارن  نامه بهمنن آنها تریدیمق .دارند با یکدیگر توجهی قابل
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پس از آن . است ، سروده شده(819: 1831 بازورث،)های پایانی قرن پنجم ملکشاه سلجوقی، در سال
است  ق تألیف گردیده.ـه 141د که به سال قرار دار التواریخ مجملالمؤلف کتاب مجهول

 مأخذ از ذکری ضمن داستان پادشاهی بهمن در گرچه ،لتواریخا مجمل مؤلف .(9: 1831،  التواریخ مجمل)
 از آنجا که او در. است نامه بهمنکند، اما مطالبی که در آن موضع آورده کامالً مطابق  نمی روایت
 به زال کار پایان درباب برد، می نام (4 :همان) کتابی موسوم به اخبار بهمن از خود اثر ابتدای
 گوید می بهمن وزیر و سپهبد ۀدربار آنچه و (94: همان) دهد می ارجاع نایرانشا حکیم ۀنام بهمن

پادشاهی  ۀماند که آنچه دربار ، تردیدی نمیاست آمده نامه بهمن در که است همان (94: همان)
روایات دیگر این دسته  .است م آورده، از کتاب مذکور اخذ کردههایش با خاندان رستبهمن و جنگ

پایان کار خاندان  های مردمیو طومارهای نقالی و روایت احیاءالملوکشامل مندرجات کتاب 
 احیاءالملوکاند و در آن میان کتاب  ثبت و ضبط شده پس از قرن دهمهمگی  رستم هستند که

 سایر برخالف ،این گروه روایات براساس  .دهد ارجاع می نامهبهمنضمن روایت خود به  (11ص)
 به که دارد آذربرزین نام به پسری او ؛شود نمی ختم فرامرز به ستانسی پهلوانان ۀسلسل ها، روایت

 ایگونه به اژدها، کام از بهمن ندادن نجات با نیز سرانجام و جنگد می بهمن با پدر خونخواهی
 رستم پهلوانی به نام حضور و آذربرزین به دست فرامرز خون انتقام در واقع، .گیرد می را او انتقام
 های دسته از آنها تمایز سبب و روایات از دسته این ۀشاخص ترینمهم اور اوست،که ی ،گیلی تور

 .است دیگر
 

 نامه منشأ روایت بهمن .1

رز یکی پسر خونخواه فرام (4) .نامه است همنب ۀیاد کرده منظوم آذربرزینترین منبعی که از  قدیمی
با وجود . خوریم به او برمی امهشاهنکه خارج از یالن سیستان است  ۀسلسل ترین پهلوانان از کهن
و همای را  (411: 1871، ایرانشان بن ابی الخیر) رسدپهلوانی بهمن می به مقام جهان نامه بهمن در او آنکه

های زمان پادشاهی همای و داراب و دارای  ، در داستان(418: همان) نشاند نیز او بر تخت شاهی می
 از الملوکءاحیا کتاب. کارش نیز مورد اختالف استن هیچ نامی از او نیامده و پایان یاادار

 حسینشاه ملک) گوید می اژدها کام به بهمن رفتن از پس درگذشتنش و سیستان به او بازگشت

 است آمده همای توسط وی شدن مسموم حکایت نقالی طومارهای از یکی در ،(11: 1838 سیستانی،
-صداقت) رفته سخن باغی در زال همراه او شدن ناپدید از دیگری در ،(917: 1833 ،شاهنامه نقالی طومار)

 سیستان در خویشاوندانش به بهمن مرگ از پس وی چهارمی براساس و ،(913: 1871: نژاد
 خدمت به دیگر و گیرند می خراج مستقالً خود و پردازند می یزدان عبادت به آنجا در و پیوندد می
 و نامه بهمن تر، قدیم منابع در که است حالی در این .(131: 1877 ،لشکر هفت) روند نمی شاهی هیچ
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 منسوب به متأخر ۀاسکندرنامدر . نیست آذربرزین کار فرجام به ای اشاره هیچ ، التواریخ مجمل
به نام  به شخصی  ،(171: 1837ذکاوتی قراگوزلو، ) که متعلق به عصر صفوی است ،منوچهرخان حکیم

که  ،در کودکی از بیم همایشود که  اشاره می سیستان از اعقاب یالن آذربرزین پسر جهانبخش
 فرزندش هروم گریزد و گان رستم بسته بود، به دشت ری میهمچون بهمن کمر به قتل بازماند

ای از  در روایت نویافته .(181، 184: 1833ذکاوتی قراگوزلو، )گردد  می اسکندر از پهلوانان سپاه
تبارش در  ذربرزین برخالف سایر پهلوانان همت آمده، آکه در آسیای میانه به دس ،ۀاسکندرنام

اسکندر به دشواری بر وی چیره  یکی از دشمنان سرسخت اوست و رکاب اسکندر نیست، بلکه
  (.14-4/89: 1894باقی محمد بن محمد سیف، )شود  می

 او نقش از نامه بهمنکه فقط در روایات و متون مأخوذ از  ،رسد که این شخصیت به نظر می
است، تنها برای نشان دادن  یاد شده های بهمن و یالن سیستانهای مربوط به جنگدر داستان

یژه که از اعمال پهلوانی وبه نی سیستان به وجود آمده باشد،استمرار خاندان رستم پس از ویرا
 ،در خالل جنگ با بهمن آذربرزین خارج از بستر نبرد وی با بهمن چیزی جز اژدهاکشی در پارس

 رستم توردر آنجا نیز در واقع . ت، چیزی در دست نیستن اسن سیستایال واره از اعمال نمونهک
که  ،این امر. است فرامرز خونخواهی نبردهای اصلی پهلوان (گیلی رستم تور التواریخ مجملدر )

 هلوانان خاندانشسابقه است، آذربرزین را از سایر پهای پهلوانان سیستان بیۀ داستاندر چرخ
یالن خاندان  سیستان، این نر پهلواناایهای س ها و سرگذشتدر داستانکند، زیرا  متمایز می

-م تور حتی از آذربرزین دلیرتر میدالورانند، اما در اینجا رست ۀگرشاسبی هستند که سرآمد هم

 زگار به یاریشرهاند و در نبرد وی با پاس پرهی می بهمن اوست که آذربرزین را از بند ؛نماید
پسر فرامرز بهمن را به نیروی اوست که  ؛(111: 1871الخیر، ایرانشان بن ابی)کشد  د و پاس را میآی می

: همان)کند  دیو زوش را گریزان میاوست که  ؛(144-141 :همان)کند  دهد و حصاری می شکست می

 ،171، همان)د پذیر ح را میدهد، آذربرزین نیز صل ایت چون وی به صلح با بهمن تن میو در نه (113

بازرگانی . دختر آهنگری ۀو دلباختو اهل یکی از روستاهای ساری است ا نامه بهمندر  (.138
بازرگان را  ،شنود برد و رستم چون این را می یعوض وامی که آهنگر به او دارد، دختر را م ،توانگر
ود و راهزنی پیشه شهان میای ن گرداند و پس از آن در بیشه کشد، دختر را به پدر باز می می
دربند، در بیشه به وی برمی خورد و کردار  آذربرزینِ محافظ سربازان از یکی که هنگامی. کند می

 :آشوبد میگوید، بر اندان رستم را برایش میم وی بر خبهمن و ست
ــن   ــد آرام مــ ــون باشــ ــت چــ ــی گفــ  همــ

 

 کـــزین ســــان بــــود پــــور همنــــام مــــن  
 

 پســــر کشــــته زار و نبیــــره بــــه بنــــد    
 

ــه دود  ــد همـــــ ــیده گزنـــــ    ه را زو رســـــ
 

 (11: همان)                                                                                                                   
 . شورد کند و همراه او بر بهمن می اد میو آذربرزین را آز
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در شمال ایران است، حتاً از مردمان این شخص صرا نامه بهمنبا وجود آنکه در 
 از پهلوانان احیاءالملوکو حتی در منبع متأخری چون  آمده رستم تور گیلی با نام التواریخ مجمل

سب وی به یالن خاندان نطومارهای نقالی و روایات مردمی  در اماآن سامان دانسته شده، 
که  ،شاهنامه الینق طومار طومار موسوم به .رسد و با آذربرزین از یک تبار است گرشاسبی می

 طومار نقالی شاهنامه،)صفوی است  ۀق را بر خود دارد و متعلق به اواخر دور.ه 1181آن تاریخ  ۀنسخ

و تور تبردار فرزند جهانگیر  (337: همان)نامد  می «رستم بن تور تبردار»ا ر این پهلوان ،(144: 1891
، (ق.ه1493-1411)آبادی  جیحونااهللعمتحاج ن حقیقت ۀشاهنامدر  .(731 :همان) پسر رستم است

و با بهمن  دآیتان، تور پسر جهانگیر از مغرب میپس از کشته شدن فرامرز و ویرانی سیس
 براساس .(11: 1878 آبادی،جیحون) گردد ندن زال از اسارت به مغرب باز میجنگد و پس از رها می

 هایجنگل به سیستان به نبهم ۀحمل هنگام که ،جهانگیر بن طور بن رستم ،لشکر هفت طومار
  .(111: 1877 لشکر، هفت طومار) رهاند می اسارت از را برزین بود، گریخته ساری
: 1831سعیدی و هاشمی،) آید به یاری آذربرزین میخورشید تبردار، پسر برزو،  ،شاهنامه طوماردر 

ن پسر زواره رستم تبردار آذربرزی ۀمالیر نیز رهانندآباد از حسیندر یکی از روایات مردمی  .(4/1141
کلی نامی  به( سفلی ۀالسور)در روایتی دیگر از دورود لرستان  .(113-181: 1811انجوی شیرازی، ) است

جنگد و سرانجام پهلوان سپاه با بهمن میکه  است این تور تبردار پسر زال از آذربرزین نیست و
که براساس  ،فردوسی ۀن شاهنامطومار کهدر  .(113-181: 1811 شیرازی، انجوی) گردد وی می

، پسر گیسیابانو، «داربدمست دهرهطور »است،  پهلوی به تحریر کشیده شده ۀن دورهای نقاال نقل
که در شجاعت از گرشاسپ افزونتر  ،«طورک بن شیرافکن بن شیراوژن بن سام»و  دختر فرامرز

 .(398: 1871نژاد،  صداقت)دهد  میآذربرزین را نجات  بود،
نقالی عصر  ۀرناماسکندبه  «دار بدمست مازندرانیطور دهره»نژاد با نام لوان رستماین په

پدر او از بیم . رستم است ۀدر آن کتاب وی پسر هرمز بن جهانگیر و نبیر. یابد صفوی نیز راه می
ختر کیاطالب گریزد و در آنجا با د ن رستم بسته بود، به مازندران میکه کمر به قتل فزرندا ،همای

طومار در . دانند طالب میو همه طور را فرزند کیا (44: 1833، اسکندرنامه)کند  ازندرانی ازدواج میم
یوان مازندران را شود و همراه او د می نامی پیروز «ارچنگ دیو» بر نیز دختر فرامرز شاهنامه کهن

 .(311: 1871، صداقت نژاد) شود می آورد و پسرش طور فرزند این دیو دانستهبه اطاعت درمی
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 ای از اهالی ساریادهروستاز رستم تور نامه بهمن

 تور تبردار پسر جهانگیر پسر رستم دیوانهرستم  طومار نقالی شاهنامه

 پسر جهانگیر پسر رستم تور مغربی حقیقت ۀشاهنام

 پسر جهانگیر پسر رستمپسر طور  تبرداررستم  طومار هفت لشکر

پسر گیسیابانو دختر فرامرز و طورک بن شیرافکن  دار مازندرانیت دهرهبدمسطور  طومار کهن شاهنامه
 بن شیراوژن بن سام

 پسر برزو خورشید تبردار هطومار شاهنام

 پسر زواره رستم تبردار آباد مالیرروایت حسین

 پسر زال تور تبردار روایت دورود لرستان

نی از تبار یالن سیستان به دست رسد که در روایات متأخر نجات یافتن پهلوا به نظر می 
ی به ا اسطهو از این رو این یل تبردار را به و بپذیرند اند نتوانستهبیرون از آن خاندان را  کسی

که سه روایت مختلف این پهلوان را دهد  جدول باال نشان می. اند پهلوانان سیستان منسوب کرده
که خود جهانگیر نیز از متأخرترین اعضای  از آنجا .اند جهانگیر، پسر رستم، دانسته ۀا نوپسر ی

: 1831امیدساالر، ) صفوی نیست ۀخاندان رستم است و احتماالً پیوستگی وی به آنان پیش از دور

دلیل انتساب این  .انتساب رستم تور به او نیز باید در همان عصر صفوی صورت گرفته باشد ،(111
و  یاد، پیوند جهانگیر با مناطق مازندرانپهلوان کهن به چنین شخصیت متأخری، به احتمال ز

 مادح، قاسم) شودخوانده می «شیر مازندران»به تفخیم  مازندران است، ۀزاد جهانگیر. گیالن است

پیوستگی رستم تور با  .(143: همان) کنندخطاب می «جنگلی»شمنانش وی را و د (414: 1831
 هم طومار کهن شاهنامه تدر روای. ستا هم حفظ شده ن شاهنامهطومار کهمازندران در روایت 

اب بر شیرافکن پسر شیراوژن پسر سام است که طبق مندرجات همان کت بزرگ این پهلوان،پدر
ع مختلف محل اختالف نام پهلوان نیز در مناب .(93: 1871، نژاد صداقت)است  کرده مازندران حکومت می

رد، اما گاهی تور نیز خوانده ستمِ تور نام دااو ر، التواریخ مجملو به تبع آن  ،نامه بهمندر . است
 :است شده

 تووووورهمــــان خــــواهرت بــــا ســــرافراز 
 

ــور    ــد ســــ ــازند ماننــــ ــی رزم ســــ  یکــــ
 

 (117، 191: 1871ایرانشان بن ابی الخیر، )                                                                       
ــود      ــاختن بـ ــدر آن تـ ــه روز انـ  توووورسـ

 

 کشـــــته دیدنـــــد نزدیـــــک و دور همـــــه  
 

 (117: همان)                                                                                                           
نیز  طومار هفت لشکرو  طومار نقالیدر . اند ر نام وی را طور یا تور ذکر کردهاکثر روایات متأخ

صورت نوشتاری طور باید تحت تأثیر نام طورگ، پسر جمشید و جد . ددار طور نام/پدر پهلوان تور
. پهلوان نیز طورک است نام پدر این طومار کهناعالی یالن سیستان، باشد، چنانکه در روایت 

 طومار نقالیند مان -اند بنوت پنداشته ۀو تور را نشانمیان رستم  ۀرسد که متأخران کسر به نظر می
 ۀاما واژ .و سپس در بعضی روایات نام پدر به جای پسر به کار رفته است -طومار هفت لشکرو 

تور جز اسم خاص بودن معنای دیگری نیز دارد که اتفاقاً با خصوصیات این پهلوان بسیار متناسب 
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 .(419: 1839/4دوست،  حسن) به معنی تبر است (tur, tor)مازندرانی  و (tör)این واژه در گیلکی . است
طور /ه صراحت توردر چندین روایت متأخر نام این پهلوان ب ،آید که از جدول بر می گونه همان

 تبردار سپاهی و است تبرزین جهانگیر پسر سالح شاهنامه طومار براساس. ستا تبردار ذکر شده
پسر برزو، نیز تبردار  آذربرزین، خورشید ۀرهانند. (1189-1181: 1831/4سعیدی و هاشمی، ) اوست همراه
چون  .بر تبردار بودن رستم طور تأکید شده است هم طومار نقالیدر  .(1141: همان)شود  نده میخوا

من پیش خود ن و تبر هفتادمای صفه زده و خشت چهلچشمه بر سرِ ،رسد برزین به او می
این پهلوان نقالی  ۀاسکندرنامو  طومار کهن شاهنامهدر  .(337: طومار نقالی شاهنامه) است گذاشته

، نیز سالح اصلی پهلوان تبر نامهبهمنترین مأخذ روایت، در قدیم .دار خوانده شده استهرهد
 :است

ــخر   ــرد پرخاشـــ ــان مـــ ــالح چنـــ  ســـ
 

ــپر     ــی سـ ــت و گیلـ ــه خشـ ــود و سـ ــر بـ   تبـ
 

 (111 :الخیرایرانشان بن ابی)                                                                                        
های اصلی این پهلوان است و به روایات بعدی نیز انتقال که یکی از ویژگی ،تبردار بودن

از آن با لفظ  نامه بهمنکه در  زیرا تبر ،کند تر می و را با گیالن و مازندران مستحکمایافته، پیوند 
ست ا دیلمیان بوده ۀسالح ویژ ،«گیلی سپر»مانند  ،مازندرانی یا گیلکی تور یاد شده

های و جنگ نامه بهمنپهلوان اصلی قسمت اخیر  به این ترتیب، .(444: 1814مبارکشاه،  فخرالدین)
نشین  او جنگل .های جنوبی دریای خزر و احتماالً دیلمی استدالوری از کرانه خونخواهی فرامرز

 .دیلمیان است ۀکه لقبش از آن گرفته شده، جنگ افزار ویژ ،اصلی وی سالحاست و 
محدود به شخصیت رستم تور  نامه بهمنهای خزر در و ساکنان کرانه قش دیلمیاناما ن
آیند و  به یاری او میند که انشینان دیلم شورد، نخست کوهبرزین بر بهمن میچون آذر. نیست
 :دهندۀ اصلی سپاه او را تشکیل میهست

ــد ز در  ــه آمـــ ــپاهی کـــ ــتین ســـ  نخســـ
 

ــر    ــل پ رهنــــ ــد یــــ ــتیزه دل آمــــ  ســــ
 

ــپاهی ــا او ســــ ــز ابــــ ــردان تیــــ  ز گــــ
 

ــز    ــد راه گریــــ ــز نداننــــ ــه هرگــــ  کــــ
 

ــپاهی ز  ــس از وی سـ  سووورباره کووووهپـ
 

ــروه    ــیالن گـــ ــداری ز گـــ ــی نامـــ  یکـــ
 

 دلیـــــــر (8)سپهدارشـــــــان شـــــــیرزیل
 

ــزان   ــر   کووووه کـ ــه زیـ ــد بـ ــز نیامـ  هرگـ
 

ــس از  ــپاه  ویشوووکوهپـ ــد سـ ــن شـ  انجمـ
 

ــاله     ــت و کـ ــت تخـ ــرم زن داشـ ــا شـ  کجـ
 

 ارجمنــــد ۀبــــه کــــاووس شــــد نامــــ   
 

ــاه     ــتی شــ ــه او داشــ ــد هکوووووکــ  بلنــ
 

 آنچنــــان لشــــکر انبــــوه شــــد کوووووهز 
 

ــه    ــاری همـ ــامون سـ ــه هـ ــد کووووهکـ  شـ
 

 (171-178: 1871همان، )                                                                                           
ــرض داد  ــا عــ ــود تــ ــاووس فرمــ ــه کــ  بــ

 

ــوهی     ــان کــ ــود از بزرگــ ــه بــ  نــــژادکــ
 

ــاده ز  ــم گوووویالن کوووووهی پیــ  ارشــ
 

 همانگـــــه شـــــمردند هـــــژده هـــــزار     
 

 (131: همان)                                                                                                          
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که پیش از این به اطاعت کسی درنیامده بودند، برای  ،نشینان دیلمدهند کوه نشان می این ابیات
 هاینام از ، کاووس و شیرزیل،آذربرزین نشین کوه سرداران از تن دو نام .دندیاری پسر فرامرز آم

 اسپهبدان. است بوده اسالمی ۀدور اوایل و ساسانی عصر در ایران شمال دیلمی فرمانروایان رایج
 رساندند می ساسانی قباد پسر کاووس به را خویش نسب ،زیستند کوه میشهریار در که ،آل باوند

 نام فهرست در و است بوده دیلمیان محبوب های نام از گویا نیز شیرزیل نام . (171: 1831/4 مادلونگ،)
 .(811-818: 1831 ورث،باز) خوریم می بر بدان مکرر بویه آل سالطین

 نیز محدود به یاران و سپاهیان آذربرزین شمال ایران در این داستان ۀاما نقش مردمان خط
 (1)،های بهانروز دیلم و سیه مرد گیل دو سردار دیلمی به نام های بهمن و فرامرز در جنگ. نیست

که همگی به  ،هایی چون پیروز پسر طوس، اردشیر پسر بیژن و رهام در کنار شخصیت
این دو . ملی ایران منسوبند، از فرماندهان سپاه بهمن هستند ۀهای پهلوانی مهم حماس خاندان

 :دریای خزر هستند ۀسردار دیلم فرمانروایان مناطق شمالی ایران و کنار
ــکری   ــا لشـــ ــانروز بـــ ــس بهـــ  و زان پـــ

 

ــوری    ــتی کشـــــ ــدران داشـــــ ــه مازنـــــ  کـــــ
 

 پـــس از وی بـــرون شـــد ســـیه مـــرد گیـــل 
 

ــل    ــا اردویــــ ــود تــــ ــان ورا بــــ ــه موقــــ  کــــ
 

 (447: 1871ایرانشان بن ابی الخیر، )                                                                                                
ــکرش   ــا لشــــ ــد بــــ ــانروز را دیــــ  بهــــ

 

ــورش   ــم همــــــه کشــــ  کــــــه بودنــــــد دیلــــ
 

ــیه مـــــرد ســـــاالر گـــــیالن زوش     ســـ
 

ــمینه    ــل و پشـــ ــه گیـــ ــپاهی همـــ ــوشســـ    پـــ
 

 (444: همان)                                                                                                                            
سپاهشان از  سردار و ودانجامد، این  کست بهمن میکه به ش ،بهمن و فرامرزجنگ سوم در 

 ساز آنان به گذرد واما فرامرز از خونشان می ،شوند افتند و گرفتار فرامرز می سایر لشکر جدا می
ز سر اجبار به نیز در باطن هواخواه فرامرز هستند و ا آنها. ندک می شاندرگاه بهمن ۀروان ه داده ورا

 :کنند بهمن خدمت می
 اگــــــر خانــــــه و کدخــــــدایی و ســــــاز

 

 (1)نبــــــودی بــــــر بهمــــــن ســــــرفراز    
 

ــاه  ــدین بارگــــ ــتمانی بــــ ــر بســــ  کمــــ
 

ــوی بهمــــن نگــــاه      ــردی کســــی ســ  نکــ
 

 (448: همان)                                                                                                                        
که از طرف بهمن مأمور  ،مردسیهاز کشته شدن فرامرز،  یشدر آخرین نبرد و پ ،از این رو

 :دهد بگذرند و به کشمیر رونده میدستگیری دختران رستم است، به آنها اجاز
 مــــرد بشــــنید و پاســــخ فـــــزود   ســــیه 

 

 ی نمــــود بــــه پاســــخ بســــی مهربــــان    
 

ــده    ــی بنــ ــوان را یکــ ــود پهلــ ــه خــ            ام  کــ

ــا زنــــده      ــده تــ ــن بنــ ــدارم ایــ  ...امنگهــ
 

            بــــه شـــــادی خرامیــــد ایـــــدر کنـــــون      

 کــه مــن شــاه را خــود نگــویم کــه چــون       
 

 (881-881: همان)                                                                                                           
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 است، شده فرستاده او با نبرد به بهمن سوی از که ،مرد سیه ،آذربرزین شورش از پس
 :گویدمی و بجنگد وی با خواهد نمی

ــرم    ــد بــ ــر آیــ ــی دیگــ ــا یکــ ــان تــ  بمــ
 

ــدرخورم    ــد انــ ــین باشــ ــام کــ ــه هنگــ  کــ
 

ــت   ــه دســ ــوانی کــ ــد آن پهلــ ــو فرزنــ  تــ
 

ــت    ــو گســ ــد آن دیــ ــتش بخاییــ  (4)ز دســ
 

 بـــــر مـــــا چنـــــان چنـــــدبارببخشـــــید 
 

ــهریار   ــد و شــ ــته شــ ــکر شکســ ــه لشــ  کــ
 

ــنم    ــون کـ ــن چـ ــاورد مـ ــو نـ ــا تـ ــون بـ  کنـ
 

ــنم     ــون کـ ــویی چـ ــن نیکـ ــاداش ایـ ــه پـ  بـ
 

 .(114: همان)دهد نمی تور کشتن او را به رستم ۀکند، اجازمرد را گرفتار میآذربرزین نیز چون سیه
های دیگری نیز  وانان سیستان نمونهدیلم از پهل سربازان و سرداران گیل و ۀاین هواخواهی پوشید

پیادگان اسیر را با سرداری به نام جم به همراهی سپاهی از  بهمن آذربرزینِ. دارد نامه بهمندر 
پاسخ خورد و در  میبر تور های ساری یکی از این پیادگان به رستمدر جنگل. کند گیل روانه می

 :گوید پرسد، می وی که از احوال مرد اسیر می
 ه پاســـــخ چنـــــین بـــــاز کـــــردنماینـــــد

 

 کـــه بهمـــن بـــرین مـــرد ناســـاز کــــرد       
 

 (148: همان)
در پراکنده شدن جم، استوان را سردار بهمن، . ساالر ساری، استوان، نیز با بهمن همداستان نیست

پس از آزاد شدن آذربرزین و هم استوان  .(147: همان)اند د رها شدن آذربرزین مقصر میسپاهش و 
 شود مرکز شورش آذربرزین علیه بهمن میپیوندد و ساری  درنگ به او می بی وی ۀریافت نامد

 .(174: همان)
 دقیق و مطابق مطالبی است که سپاهیان گیل و دیلم در این منظومهتوصیف  ،عالوه بر اینها

که با خشت پیادگانی سپردار و خنجرگذارند  آنها. اند ایشان گفته ۀمنابع تاریخی و جغرافیایی دربار
 : جنگندبین میو زو

 مــــــرد ســــــاالر گــــــیالن زوشســــــیه
 

 پــــوشســــپاهی همــــه گیــــل و پشــــمینه 
 

 تنـــــوره کشـــــیده بـــــه دشـــــت نبـــــرد 
 

ــه ســــرخ و زرد      ــپر بافتــ ــر ســ ــپر بــ  ســ
 

ــزار  ــه هـــ ــود پنجـــ ــزون بـــ ــاده فـــ  پیـــ
 

ــر    ــین و خنجــ ــت و زوبــ ــا خشــ ــذارابــ  گــ
 

 (444: همان)                                                                                                                     
دیلم از این  و گیل اقوام و ایران شمالی با نواحی نامه بهمن ۀمنظومبنابراین، ارتباط 

 :هاست جنبه
 .گذرد داستان در مناطق شمالی ایران می بخش مهمی از حوادث -

هستند و در واقع همین مردمند که  مردمان گیل و دیلم هواخواه فرامرز و پهلوانان سیستان -
 .دهند فتن انتقام خون پدر یاری میآذربرزین پسر فرامرز را در گر

پهلوانی از خطه شمال ایران، رستم تور گیلی، از قهرمانان اصلی بخش پایانی منظومه و  -
 .است ،نژاد، آذربرزین یل گرشاسپ ۀرهانند
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های قومی و نژادی  تر از سایر گروهدیلم دقیق آرایی سپاهیان گیل وۀ صفلباس و سالح و نحو -
  . است و با آنچه در سایر منابع درباب این اقوام آمده مطابقت دارد توصیف شده

 فرامرز و بهمن جنگ از نامهبهمن در که روایتی دور از ذهن نیست اگر احتمال دهیم پس
 توسط سپس و شده ساخته رهای دریای خزهدیلمی و ساکنان کران اقوام میان در اصل در آمده

 ناظر تنها و کند نمی تعیین را یادشده روایت قدمت لهمسئ این البته)باشد  درآمده نظم به ایرانشان
 ،دهد که به این فرضیه اعتبار می مهم دیگری ۀنکت .(است آن گیری شکل محل و خاستگاه بر

 ابن طبرستان تاریخ در. است های یالن سیستان و خاندان رستمآشنایی دیلمیان با داستان ۀلمسئ
 و رستم جنگ و سهراب و رستم نریمان، سام اژدهاکشی داستان سه از هایی روایت اسفندیار،

 بیتی وی همچنین. است خزر دریای هایکرانه و طبرستان آنها در وقایع محل که آمده دیو اکوان
 شواهد این (.114،111: 1841/1 اسفندیار، ابن) است آورده سام دلیری وصف در سرای طبری شاعری از

 روایاتی حتی و اند نبوده بیگانه رستم خاندان هایداستان با طبریان و دیلمیان که دهند می نشان
در میان  ،رستم، گرشاسپ، فرامرز و سرخابهای پهلوانان سیستان،  نام .اند داشته آنها از محلی

ر مناطق جبال و ق ب.ه 893ز حدود که ا ،چند تن از امرای کاکویه. است دیلمیان رواج داشته
دوم قرن پنجم به اطاعت سلجوقیان درآمدند، فرامرز و  ۀراندند و از نیم کردستان فرمان می

در  .(811: 1831باسورث، ) ه استگرشاسپ نام داشتند و سرخاندان آنها به رستم دشمنزیار موسوم بود
های ن بار به نامنیز چندی سلط داشتندعات طبرستان و گیالن تکه بر ارتفا میان اسپهدان باوندی
مجدالدوله بن فخرالدوله  ،از میان سالطین آل بویه .(813-817: همان)خوریم  رستم و سرخاب برمی

 .است نام پسران زواره تخوار و مرزبان نامه بهمنطبق  همچنین .(814: همان)نام داشت رستم 
 بودهدیلمیان های رایج در میان  از نامدهد که مرزبان میفهرست اسامی امرای آل بویه نشان 

که  نامه بهمنهمین امر در مورد نام خورشید، یکی از منسوبان زال در  .(811-818: باسورث)است  
عالوه  .(818: همان)صادق است ، عصر با این کتاب یا متقدم بر آن نیامدهنامش در دیگر منابع هم
ملی ایران آگاهیم که  ۀحماس ۀدو کتاب دربار وجود از عالیی ۀنامتنزهبر اینها، از طریق کتاب 

 داشته رز را در برهایی از سرگذشت رستم و فرامدر دربار پادشاهان دیلمی نوشته شده و داستان
فراهم آورده بود که رستم الرجانی  ،ایالخیر گردنامهیر شهمردان بن ابیبه تعب ،یکی کتابی .است 

را در  ،یلمی، فرمانروای همدانالدوله ابوطاهر دشمس تا زمان سلطنتو از روزگار کیومرث 
نژاد الملک فرامرز کاکویه، امیر دیلمکه پیروزان، معلم شمسگرفت و دیگری کتابی  برمی

چه بسا در میان  .(814: 1844الخیر،  همردان بن ابیش)اصفهان، از پهلوی به پارسی برگردانده بود 
که دیلمیان در آن نقش  هرد بهمن و یالن سیستان نیز بودهای این دو کتاب روایتی از نب داستان
این پذیرفتن گذشته از اینها، . ه استافتاد در موطن آنان اتفاق می ند و بخشی از وقایعاهداشت
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زمان و مکان سرایش این  ۀای دربار ما را به نکات تازه نامه بهمنفرضیه درباب منشأ روایت 
 .رساند می داریم،که اطالع دقیقی از آنها ن ،منظومه

 

 زمان و مکان سرایش منظومه .9
: 1877صفا، )شود  تاب معلوم نمیهای خطی و مطالب آن کاز نسخه نامهبهمن ۀمنظوم ۀنام سرایند

الخیر یاد م ایرانشان بن ابیاثر شخصی به نا نامه بهمناز کتابی به نام  التواریخ مجملاما در  ،(494
 نیامده نامه بهمنهای موجود ل شده که در نسخهنق نامهبهمنتی از در آن کتاب بیالبته . است شده

الخیر ایرانشان ابن ابیرا حکیم  حاضر ۀمنظوم ۀاکثر پژوهشگران سرایند ،با این حال (7) .است
این منظومه قائل به وجود دو ور در مذکمطلق به سبب نیامدن بیت   خالقی دوبلوا واما  .دانند می

الخیر به دست ما نرسیده و آنچه حکیم ایرانشان بن ابی ۀنام بهمنکه و معتقدند  نداشده  هنام بهمن
ر ابتدای اثر خود د التواریخ مجملکه صاحب  اخبار بهمنست به نام ا اکنون در دست داریم کتابی

این قدر مسلم است که شاعر  حاضر حالدر  .(4 :1831مطلق،  خالقی؛ 4111 دوبلوا،) است از آن یاد کرده
در آن کتاب به سرودن  نامه کوشیک نفر است، زیرا شاعر  نامه کوش ۀمنظومو حاضر  ۀنام همنب

محمد بن ملکشاه سلجوقی به  هردو کتاب .(111: 1877الخیر، ایرانشان بن ابی)اشاره دارد  خود نامهبهمن
از آنجا که  .(4: 1831)کرده است   آنها در کنار هم یادنیز از  التواریخ مجملاند و صاحب شده  تقدیم

منظومه  ۀسرایند ۀآنچه دربار ۀالخیر نیز اطالعی در دست نیست، هماز سرگذشت ایرانشان بن ابی
. است  مطالبی است که در خود کتاب آمده منحصر به دانیم و چگونگی سرایش آن می و زمان
 ؛جاهمان ،دوبلوا ؛494: 1877 صفا،) آورده ششم قرن اوایل و پنجم قرن اواخر صفا را کتاب سرایش تاریخ

 ۀنامۀ بهمنایرانشان، اگر وی را سرایند .(اندصفا را تکرار کردهگفتۀ بقیه منابع، جز آنچه در ادامه خواهد آمد، تقریباً 
به پسر  ،(ق.ه 131. م)پس از مرگ ملکشاه  اندکی بیش از ده سال فعلی بدانیم، این منظومه را

هایی که پس از مرگ ها و درگیری ش ممدوح از آشوبو ضمن ستای هدکر مد، تقدیم وی، مح
 :  گوید می، هملکشاه بر سر جانشینی وی رخ داد

ــار      ــا روزگــ ــال تــ ــته ده ســ ــزون گشــ                   فــ

ــهریار     ــامور شــــ ــر نــــ ــفت بــــ  برآشــــ
 

ــاه   ــاه شــــ ــداران ملکشــــ ــر تاجــــ  ســــ
 

 از آن گـــه کـــه شـــد ســـوی آن بارگـــاه،     
 

ــوش   ــه جـ ــد بـ ــا برآمـ ــو دریـ ــان همچـ  جهـ
 

ــ   ــ  ســــ ــوش ز تیــــ ــوالد پــــ  واران پــــ
 

ــا    ــه کاخهــــ ــاراج داده همــــ ــه تــــ  بــــ
 

ــاخها    ــا شــــ ــه باغهــــ ــته همــــ  شکســــ
 

 (9: 1871ایرانشان بن ابی الخیر،)                                                                                         
 :گوید از نبردهای او با دشمنانش می ،دوحضمن ستایش مم ،پس از آن

ــور ــید ز تــ ــپاهی کشــ ــران ســ ــه ایــ  ان بــ
 

ــد   ــین را ندیـــ ــید روی زمـــ ــه خورشـــ  کـــ
 

ــرد  ــمن نکـــ ــگ دشـــ ــوز از ره آهنـــ  هنـــ
 

 کـــه دشـــمن گریـــزان شـــد از پـــیش گـــرد   
 

 (11: همان)                                                                                                                         
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. میان آن دو پنج بار جنگ درگرفت. محمد بن ملکشاه برادرش برکیارق بودرقیب اصلی 
که در آن برکیارق از برادرش شکست خورد و از همدان به  ق بود.ه 198نخستین نبرد در سال 

رسد که ابیات باال ناظر بر همین جنگ  به نظر می .(494-491: 1941/11 ابن اثیر،)خراسان گریخت 
بنابراین دور از و  (884 -811 :1941/11ابن اثیر، ) ی پیروزی از آن برکیارق بودبعددر دو جنگ . باشند

محمد بن  آمدن دیگری که در این بخش بیان شده ۀواقع. انتظار نیست که شاعر به آنها نپردازد
 :ملکشاه به اصفهان است

 بــــه ســــوی ســــپاهان کشــــید آن ســــپاه 
 

ــاه   ــامور بارگــــ ــین نــــ ــدم چنــــ    ...ندیــــ
ــپاهان اگــــــ   ــار ســــ ــدکیز کــــ  ر انــــ

 

 تــــو را بــــاز گــــویم ز سیصــــد یکــــی     
 

ــین   ــداران و کـــ ــان نامـــ ــترانچنـــ  گســـ
 

ــان رزم  ــدآوران چنـــــ ــان و گنـــــ  جویـــــ
 

ــفهان   ــتند در اصــ ــه هســ ــی کــ ــه دانــ  کــ
 

ــهان   ــرافراز شاهنشــــــ ــاه ســــــ  ز گــــــ
 

ــگ   ــرو راد تنــ ــر خســ ــرده بــ ــان کــ  جهــ
 

ــگ   ــای درنــ ــه جــ ــتاب و نــ ــه روی شــ  نــ
 

ــاه     ــرد شـ ــمنان گـ ــده دشـ ــه شـ ــو حلقـ  چـ
 

ــپا   ــان ســـ ــوهی میـــ ــردار کـــ  هبـــــه کـــ
 

 شــــب و روز جــــز تــــاختن کــــار نــــه    
 

ــه   ــار نــ ــدکی یــ ــز انــ ــه جــ ــپاهش بــ  ســ
 

ــهر   ــاالی شـــ ــپاهش ز بـــ ــدنگ ســـ  خـــ
 

ــر    ــاه زهـــ ــمن شـــ ــر دشـــ ــد بـــ  بباریـــ
 

ــرون    ــد بــ ــد کایــ ــام آن دیــ ــو هنگــ  چــ
 

 بــــرون تاخــــت همچــــون کــــه بیســــتون 
 

 ســــپاه و ســــپهبد بــــه هــــم بردریــــد    
 

ــد     ــمندش ندیــ ــای ســ ــرد پــ ــی گــ    کســ
 (14-11: 1871الخیر، ابی بن ایرانشان)                                                                                       

پس از  شود و آید و در آن شهر حصاری میهان میآید که ممدوح به اصفاز این ابیات برمی
پس از  ،لکشاهم  بن  دانیم که محمد می. آید شکند و بیرون می چندی جنگیدن محاصره را می

ق پس از چهارمین نبرد از برکیارق شکست خورد، به اصفهان رفت و در آن .ه 191سال  اینکه در
برکیارق نه ماه اصفهان را محاصره کرد، اما در پایان محمد توانست از آنجا . شهر حصاری شد

ماهه اشاره مین شهربندان نهشاعر در ابیات باال به ه ،بنابراین .(881: 1941/11ثیر، ابن ا)بیرون آید 
ها و کردارهای ممدوح نیست و در عوض  های بعدی دیگر سخنی از جنگدر بیت. است کرده

علت انتخاب این داستان برای تقدیم به محمد بن ملکشاه، چگونگی رساندن کتاب به او و 
 : است میان شاعر در دربار وی آمدهستایش حا

ــی    ــه دارم بســ ــدر اندیشــ ــز انــ ــه مغــ  بــ
 

 خــــرد بــــر دل خــــود گمــــارم بســــی     
 

 تــــا از همــــه خســــروان زمــــین   کــــه 
 

ــدام  ــین    ا کـ ــاری چنـ ــرد کـ ــو کـ ــت کـ  سـ
 

ــهریار   ــامور شــــ ــن نــــ ــردار ایــــ  ز کــــ
 

 بـــــه یـــــاد آیـــــدم بهمـــــن اســـــفندیار، 
 

 کــــه بــــا او فرامــــرز رســــتم چــــه کــــرد
 

ــر    ــال از وی بـــ ــل ســـ ــردچهـــ  آورد گـــ
 

ــتان   ــن داســــ ــرد ایــــ ــم آرزو کــــ  دلــــ
 

ــم آرم از گفتـــــ    ــه نظـــ ــتان ۀبـــ    ...باســـ
ــتم    ــه آراســـ ــن نامـــ ــاز ایـــ ــو آغـــ  چـــ

 

ــره  ــب تیــــ ــتم شــــ ــر خواســــ  از دادگــــ
 

ــت   ــار سســ ــردد ز گفتــ ــبعم نگــ ــه طــ  کــ
 

ــت   ــن درســــ ــنم دارد و تــــ  ...روان روشــــ
 

ــاه  ــه شـــ ــد گرانمایـــ ــا بدانـــ ــدان تـــ  بـــ
 

 کــــه هــــم بــــازگردد بــــدو ایــــن کــــاله 
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ــد    ــرز رانـ ــدین مـ ــپاهان بـ ــاه از سـ ــو شـ  چـ
 

 بــــرآن تخــــت منشــــور شــــاهی بخوانــــد 
 

ــام    ــودم تمــ ــه بــ ــه پردختــ ــن نامــ  از ایــ
 

ــده   ــاه فرخنـــ ــام شهنشـــ ــه نـــ ــامبـــ  کـــ
 

ــت او    ــر و تخــ ــاد افســ ــد بــ ــه جاویــ  کــ
 

ــت او    ــاکرش بخـــ ــده او چـــ ــک بنـــ  فلـــ
 

 ولــــیکن چــــو بــــودم بــــه تــــن نــــاتوان 
 

ــوان     ــون تـ ــدن چـ ــرو شـ ــاه خسـ ــه درگـ  بـ
 

 تــــن از درد لــــرزان بــــه ماننــــد بیــــد    
 

ــفید     ــاج ســ ــگ عــ ــته همرنــ ــیه گشــ  ســ
 

 چــــو شــــاه جهــــان شــــد بــــه آرامگــــاه 
 

ــاه     ــت شـ ــر تخـ ــت از بـ ــادی نشسـ ــه شـ  بـ
 

ــه  ــت جگرگوشـــ ــه دســـ ــشبـــ  ای دادمـــ
 

 درگــــــاه خســــــرو فرســــــتادمش بــــــه 
 

ــکر  ــودود لشــــــ ــر میرمــــــ  فروزمگــــــ
 

ــوروز روز    ــبش روز و نـــ ــادا شـــ ــه بـــ  کـــ
 

ــرد    ــتان بنگــ ــن داســ ــوی ایــ ــی ســ  یکــ
 

ــرد     ــرو بــ ــک خســ ــه نزدیــ     وزان پــــس بــ

 (18-1871:14ایرانشان بن ابی الخیر،)                                                                                      
اندازد و او  به یاد نبردهای بهمن و فرامرز میو برکیارق شاعر را  محمد بن ملکشاه های جنگ

ر زابل حصاری شد ها با بهمن نبرد کرد و مدتی دکند که سال ممدوح خود را به فرامرز تشبیه می
ی اگر در طدهد، زیرا  می ویپیروزی نهایی را به  ۀانگاری به طور ضمنی وعد و با این همانند

رود  بهمن است که به کام اژدها فرو میشود، اما در انتهای منظومه این  داستان فرامرز کشته می
هنگامی که محمد بن ملکشاه  ،باال ابیات اساس بر .فرامرز شاهد مرگ اوست ۀگیرند و پسر انتقام

بر اثر  اما شاعر ،رسد، منظومه به پایان رسیده بود شود و به شهر شاعر می ن خارج میاز اصفها
پس از استقرار شاه در محل حکومتش  ،بنابراین .تواند آن را به شاه عرضه کندضعف و پیری نمی

مودود آن را به حضور  فرستد و امیدوار است که امیر ای به دربار میا به دست جگرگوشهکتاب ر
آنجا به همدان ن به ساوه و از ابن اثیر آورده که محمد بن ملکشاه پس از خروج از اصفها .شاه برد

سوی آذربایجان و شروان  او از همدان به. ماند ق در آنجا می.ه 194رود و تا اواخر محرم سال  می
پسردایی برکیارق و حاکم بخشی از آذربایجان، برای ملک مودود بن اسماعیل یاقوتی،  رود و می

آنجا که ملک مودود در از . دپیوند رق به قتل رسانیده بود، به وی میکه برکیا ،انتقام خون پدرش
 سرودن توان نتیجه گرفت کهمی ،(841: 1941/11ابن اثیر، )رود  ز دنیا میاالول همان سال اربیع
ست و شاعر ق به پایان رسیده ا.ه 194ق یا نخستین روزهای سال .ه 191در سال  نامهبهمن

 .است لکشاه فرستادهاالول همان سال منظومه را به پیشگاه محمد بن مزمانی بین صفر تا ربیع
  ابیات اساس بر دیگری پژوهشگران را منظومه سرایش تاریخ

ــو ــاه چـ ــپاهان از شـ ــدین سـ ــرز بـ ــد مـ  رانـ
 

 بخوانــــد شــــاهی منشـــور  تخــــت آن بـــر  
 

ــه آن از ــودم پردختـــــه نامـــ  تمـــــام بـــ
 

 ... کـــام  فرخنـــده  شهنشـــاه  نـــام  بـــه  
 

 نگارنده نظر به اما ،(48: 1891 رضاپور، و نحوی) اندکرده تعیین ق.ه 191 حجۀ ذی دهم از پیش
 ورود تاریخ بر آنها که دهدمی نشان شد ذکر پیشتر که بعدی ابیات با همراه بیت دو این بررسی
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 از وی خروج تاریخ نه دارند، داللت آنجا در وی اقامت و شاعر شهر به ملکشاه بن محمد
 ابیات همچنین یادشده پژوهشگران. اصفهان

ــو ــمن چــ ــت دگربــــاره دشــ  پــــر آراســ
 

ــپاهی  ــت ســ ــی بیاراســ ــد بــ ــر و حــ  مــ
 

 کـــــرد و تـــــرک و دیلـــــم از و تـــــازی ز
 

 ... بـــــرد ایســـــتبب ســـــپاهی دالور 
 

 (11: 1871 ایرانشان،)                                                                                                           
 رضاپور، و نحوی) انددانسته منصور بن صدقۀ الدوله فسی امیر و ملکشاه بن محمد جنگ بر ناظر را

 شهر در 111 شوال تا شعبان ۀفاصل را پادشاه آن حضور به منظومه تقدیم تاریخ و (41: 1891
  اینالتکین بن مودود امیر را منظومه در مذکور مودود میر دلیل همین به و  نموده تعیین اصفهان

 اگر. رسدنمی نظر به صحیح گیری نتیجه این اما .(41 مان،ه) اند کرده فرض( ق.ه 117 به متوفی)
 از قبل را آنها شاعر که داشت وجود دلیلی چه بودند، ملکشاه بن محمد نبرد به مربوط ابیات این
 چند با و بیاورد بود، داده رخ آن از پیش سال شش که ،اصفهان در ممدوح شدن حصاری ذکر
 در سراینده خود و (111: 1834 راوندی،) نویسانتاریخ وایتر به که ،عظیم ۀواقع آن از مبهم بیت

 بگذرد؟ بود، همراه آسمان در اژدها شدن پدیدار طبیعی فوق ۀواقع با (114: 1877 ایرانشان،) نامه کوش
 که است آن بر و نیست موافق موارد این با کرده ذکر پیشتر که هاییاستدالل براساس نگارنده
 شباهت و است شده تقدیم وی به برادرش و سلجوقی سلطان هایجنگ ۀمیان در نامه بهمن

  .جاست همین از شد ذکر پیشتر که ممدوح و فرامرز سرگذشت
طبق این ابیات شهر . توان شهر محل زندگی شاعر را نیز حدس زدذکرشده میاز ابیات  

ن از اصفهان به پس از گریخت ایرانشان در میان راه اصفهان به آذربایجان قرار داشته و ممدوح
 «آرامگاه»و سپس آنجا را ترک و به سوی  «بر آن تخت منشور شاهی بخواند»تعبیر شاعر 

 شاعر که محل زندگی رسد بر این اساس به نظر می. نشیند می «تخت به شادی از بر»رود و  می
 اهدش .(417-414: 1838 لسترنج،) گذشت همدان باشد که راه اصفهان به آذربایجان از آنجا می شهر

به همراه آثار او،  نامه بهمننام صاحب  :کند دست است که این حدس را تقویت می دیگری نیز در
مده و از آن راه آ شده، نوشته همدان در که ،التواریخ مجمل، فقط در کتاب نامه کوش و نامه بهمن

فقط در  ،دیدیماز ماجرای فرامرز و بهمن نیز، چنانکه  نامه بهمنروایت . است به دست ما رسیده
است و در کتب و  ذکر شده احیاءالملوک چون و کتاب متأخری طومارهای نقالیروایات مردمی و 

به سبب  التواریخ مجملتوان چنین انگاشت که مؤلف یپس م. تواریخ دیگر نشانی از آن نیست
ی از قرن امیران دیلم .است شناخته و از آن یاد کرده ی بودن این کتاب و مؤلف آن را میهمشهر
ق و .ه 847-844 درآل بویه   -اند  کرده در همدان حکومت میا قرن ششم هجری چهارم ت

 .است ر دیلمیان بودهو آن شهر شاهد حضو -(811، 818: 1831ورث، زبا) 184کاکویه تا حدود  بنی
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در  آن راتوان فرض کرد که شاعر از طریق آنها با این داستان آشنا شده یا اینکه  می ،بنابراین
 . است رستم الرجانی خواندههای پیروزان معلم و کتاب
 
 ها نوشت پی
ق، در .ه 994که کیقباد بن مهیار پارسی در سال  Supl.Persan 837 ۀملی پاریس به شمار ۀموجود در کتابخان ۀنسخ .1

 . است استنساخ کرده بوده آن پادشاه ۀای که در کتابخان از روی نسخه ،زمان سلطنت اکبرشاه گورکانی در شهر فتحپور هند
کند  برد و اشاره مینام می نامه آذربرزینای به نام  بریتانیا از منظومه ۀفهرست نسخ فارسی موز ۀاستاد صفا براساس ضمیم .4

ی است از اصل داستان ا حاضر خالصه ۀتر از این منظومه است و گویا نسخ مفصل آذربرزین آمده ۀدربار نامهبهمنکه آنچه در 
های بهمن و آذربرزین  است که به جنگ نامه بهمنعنوان بخش چهارم کتاب  نامه آذربرزیندر واقع (. 817-814: 1873ا، صف)

 .اختصاص دارد
پاریس است، به پاورقی برده، اما در دو جای  ۀکه مطابق نسخ ،را« شیرزیل»آمده و مصحح قرائت  «شیر زنگی»در متن  .8

 :  بینیم که با پیل هم قافیه شده است می شیرزیل دیگر نام این پهلوان را به صورت
 (111: 1871ایرانشان بن ابی الخیر، ) جناح سپه نامور شیر زیل                    کزو بیشه بگذاشتی شیر و پیل   
 (117: همان) برفت از پسش شیردل شیرزیل             درفش از پس پشت او بود پیل   
 (814: 1871همان، ) سیه مرد دیلم گرفتار شد  هزیمت دگر سوی کهسار شد : یلم خوانده شده استپهلوان گاهی نیز د ینا .1
 .های پاریس و مجلس استضبط فعلی مطابق نسخه. آمده که اشکال قافیه دارد «دیوسار»در متن . 1
 .به بهمن اشاره دارد احتماالً. 4
آن نسخه که حکیم ایرانشان  ،نامه بهمنیچ کتاب این ذکر نیافتم مگر در و در ه در این روزگار زال زر بمرد: اندر عهد دارا». 7

  :بن ابی الخیر نظم کرده است
 .(94: و القصص التواریخ مجمل)  «برون شد ز دنیا جهاندیده زال     به ایام دارا بشورید حال 
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  .، بیروت، دارصادر11 ج ،الکامل فی التاریخ  (.1941) اثیرابن

 .خاور ، کاللۀتصحیح عباس اقبال، تهران، تاریخ طبرستان .(1841) ندیارابن اسف
 .   فرهنگیو تهران، علمی  ،تصحیح رحیم عفیفی ،نامهبهمن (.1871) الخیرایرانشان بن ابی

، «یمباحث ادب شناسی وجستارهای شاهنامه ،«بیان ادبی و بیان عامیانه در حماسه های فارسی» (.1831) امیدساالر، محمود
 .141-183تهران، بنیاد موقوفات افشار، صص 

، تهران، بنیاد موقوفات دکتر سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی ،«طرسوسی ۀنامداراب» (.1839) _________
 .811-817محمود افشار، صص 

، تهران، بنیاد ون ادبیسی و دو مقاله در نقد و تصحیح مت ،«عجایب الدنیا و ابوالمؤید بلخی» (.1839) _________
 .838-873موقوفات دکتر محمود افشار، صص 

 .، تهران، سروشو فردوسی مردم (.1811) سیدابوالقاسم شیرازی،انجوی
ای، تهران، بدرهفریدون  ۀ، ترجمراهنمای گاهشماری و تبارشناسی: جدید های اسالمیسلسله (.1831) بازورث، ادموند کلیفورد

 .و ایرانمرکز بازشناسی اسالم 
 .اسماعیلی، تهران، معین ، به اهتمام حسینروایت آسیای میانه ،اسکندرنامه (.1894) باقی محمد بن سیف
 .به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران، هرمسو  ، تصحیح محمدتقی بهار بلعمی تاریخ  (.1834) بلعمی، ابوعلی محمد

 .شن، تهران، سروش، تصحیح محمد روطبری تاریخنامۀ (.1871) __________ 
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 .تصحیح ملک الشعراء بهار، تهران، معین (.1831) سیستانتاریخ 
 .هرمان زوتنبرگ، پاریس، افست مکتبۀ االسدی، تهرانتصحیح غرر اخبار ملوک فرس و سیرهم،  (.1911) ثعالبی نیشابوری

 . تهران، جیحونحقیقت،  ۀشاهنام (.1878) اهللاآبادی، نعمتجیحون
 .، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسینو گویشهای ایرانی موضوعی -فرهنگ تطبیقی (.1814) مددوست، مححسن

 .نگار، تهران، خوشفردوسی ۀطومار شاهنام (.1831) هاشمی، احمد ؛سعیدی، مصطفی
 .فرهنگی مطالعات و تحقیقات صحیح فرهنگ جهانپور، تهران، مؤسسۀ، تعالیی ۀنامنزهت (.1844) الخیرشهمردان بن ابی

 .، تهران، دنیای کتابفردوسی ۀطومار کهن شاهنام(. 1871) نژاد، جمشیدصداقت
 .، تهران، فردوسحماسه سرایی در ایران (.1873) اهللاصفا، ذبیح 

 .، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروتتاریخ االمم و الملوک (.1947) طبری، محمد بن جریر
 .فرهنگیو اهلل صفا، تهران، علمی ، تصحیح ذبیحامهداراب ن (.1871) ابوطاهرطرسوسی، 

 .تصحیح سجاد آیدنلو، تهران، چشمه (.1898) طومار نقالی شاهنامه
 .، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، اقبالآداب الحرب و الشجاعه (.1814) فخرالدین مبارکشاه

 .المعارف اسالمی ةدایر ، تصحیح جالل خالقی مطلق، تهران، بنیادشاهنامه (.1831) فردوسی
 .مطالعات اسالمی یح ضیاءالدین سجادی، تهران، مؤسسۀ، تصحجهانگیرنامه (1831) قاسم مادح

 .141-118، تهران، اساطیر، صص مقاالت عالمه قزوینی، «کتاب زین االخبار» (.1877) قزوینی، محمد
 .بی، تهران، دنیای کتاب، تحقیق عبدالحی حبیزین االخبار (.1848) گردیزی، ابوسعید عبدالحی

  .فرهنگیو  علمی تهران، عرفان، محمود ۀترجم ،شرقی خالفت های سرزمین تاریخی جغرافیای (.1838)گای  لسترنج،
حسن  ۀ، ترجم1 جکمبریج،  تاریخ ایرانفرای،  ریچارد  در ،«های کوچک شمال ایرانسلسله» (.1831) مادلونگ، ویلفرد

 .ششم انوشه، تهران، امیرکبیر، چاپ
 .تصحیح ملک الشعرای بهار، تهران، دنیای کتاب (.1831) التواریخ و القصص مجمل

 .علمی و فرهنگی، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، احیاءالملوک (.1838) سیستانیحسین  ملک شاه
مه نقالی منسوب به ترین نسخه اسکندرنابازسازی کهن ،(از فرنگ تا هندوستان)نقالی  اسکندرنامۀ .(1833) منوچهرخان حکیم

 .،  به کوشش علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران، سخنمنوچهر خان حکیم
 بهار ،19 ۀشمار ،11 سال حماسی، ادب ۀپژوهشنام ،«نامه بهمن ۀمنظوم ۀدربار مالحظاتی» (.1891) سارا رضاپور، اکبر، نحوی،
 .44-11 صص تابستان، و

ه مهدی مداینی، تهران، پژوهشگا مهران افشاری وتصحیح  (.1877) بهمن از کیومرث تا ،(طومار جامع نقاالن)هفت لشکر 
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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