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ساختار داس تاین رس مت و َزنون
از شعر گاهاین ات روایت گوراین


آرش اکربی مفاخر

چکیده
داس تان رس مت و زنون از شاهاکرهای انب ادب حامیس ایران به زابن گوراین است که
منونهای در متون اوس تایی ،پـهلوی ،فاریس زردش یت ،حامسههای مل ،روایتهای
گفتاری حامیس چاپشده و متون نقایل ندارد .این داس تان را میتوان به دو خبش لک ِی
«ماجرای رس مت و زنون» و «ماجرای عظمیشاه» تقس می کرد .از این داس تان دستنویسها
و روایتهای متفاویت وجود دارد که عدم ش ناخت اکتبان و راواین از ساختار پیوس تۀ
داس تان ابعث شده ات دستنویسها و روایتهای آن در دو خبش مس تقل از یکدیگر
ارائه شوند .اکملترین روایت از این داس تان ،در دستنویس هفتلشکر گوراین در
 2722بیت آمدهاست .این داس تان از ساختاری بس یاری منسجم و دقیق برخوردار
است .ساختار بریوین داس تان اب چرخۀ پادشاهی طوس در تورانزمنی آغاز شده و اب
پادشاهی دوابرۀ وی در تورانزمنی به پااین میرسد .ساختار دروین داس تان نزی اب آمدن
تقارین دوگانه دارد .لکیت داس تان پس
و ابزگشت افراس یاب ،رس مت و کیخرسو رویکرد ِ
 مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی

mafakher2001@gmail.com
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گوراین به اترخی 1349ق1309/ش کتابت «مالعزیز ودل الفت از طایفۀ لکهر»
احامت ًال این روایت ،یک مادرروایت است که از روی نسخههای مادر رونوییس شده ای راوی
از روی دستنوییس کهنتر خوانده و اکتب آن را نوش تهاست و دیگر روایتها از مهنی
مادرروایت اصل سچشمه گرفتهاند .این منظومه اب عنوان «داس تان جنگنامۀ رس مت و زنون»
از برگ 121ب ات برگ 206ب هفتلشکر را در بر دارد؛ در ساختار مثنوی و وزن
دههجایی اب یك تكیه در میان هجای پنجم و ششم و شامل  2722بیت است .این داس تان،
گوراین الفت میان داس تانهای «رس مت و برزو» و «جنگنامۀ هفتلشکر»
در هفتلشکر
ِ
آمدهاست و این در حایل است که در طومار نقایل شاهنامه 1135ق ،هفتلشکر فاریس
1292ق ،طومار سعیدی– هامشی ،طومار کهن شاهنامه ،طومار شاهنامۀ نقاالن به روایت
زریری اصفهاین و مهچننی رس متانمههای خطی و چاپیی (نك  :کتابنامه) پس از داس تان «رس مت
و برزو» ،داس تان «هفتلشکر» آغاز میشود و اشارهای به داس تان «رس مت و زنون» نیست.
داس تان «رس مت و زنون» را میتوان به دو خبش لکی تقس می کرد :خبش خنست ،روایرویی
رس مت اب زنون است که اب پریوزی رس مت و مرگ زنون و اب یک داس تان میانپیوند 2به آغاز
خبش دوم متصل میشود .خبش دوم ،اتخت و اتز و کنیخواهی ب ُـهتون 3به ایران و نربد وی اب
فرامرز و رویدادهایی دیگر از مجهل نربد رس مت اب تقارونِ دیو و عظمیشاه است.
از خبش خنست این داس تان ،رونوش یت در  1234بیت در کتاخبانۀ دانشگاه رازی
کرمانشاه وجود دارد که آن را اسداّلل صفری به اترخی 1380ش مهراه اب چند داس تان دیگر از
روی دستنویسهای پوس یده و کهنتر رونوییس کردهاست 4.مهچننی رواییت منسوب به
املاسخان کندوهلای (زنده در 1180ق و درگذش ته در حدود 1200ق ،نك  :سلطاین:1364 ،
 )100-102/1در  1127بیت موجود است که یزدانپناه آن را اب توجه به دو دستنوییس که
در اختیار داش ته در سال 1384ش ،مهراه اب مقدمه ،ترمجۀ لکی و آوانگاری چاپ کردهاست.

آمدهاست1.

 1درابرۀ این دستنویس ،نك  :اکربی مفاخر.17-16 :1397 ،
 2میانپیوند ،اصطالیح است که نگارنده برای یک داس تان فرعی که در بنی دو داس تان اصل قرار میگرید و آن
دو را به مه پیوند میدهد ،به اکر بردهاست.
3 Buhtün

 4رس مت و زنون و بژین و منژیه ،رونوشت اسدهللا صفری ،کتاخبانۀ دانشگاه رازی کرمانشاه.1380 ،
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اگرچه این روایت به املاسخان کندوهلای منسوب است ،اما زابن روایت ،اتزهتر از روایت
منسوب به الفت است .روایت دیگری را نزی مهزهای ( :1393خبش )134-75/1 ،2در
 1168بیت در 1393ش به الفبای کردی مهراه اب ترمجۀ آزاد و خالصهای آزاد به چاپ
رساندهاست .مچنآرا ( )137 :1390نزی رواییت  1200بییت از این داس تان معریف کردهاست.
از خبش دوم ،دستنوییس در  44برگ و در  1480بیت به اترخی کتابت 1288ق در
کتاخبانۀ جملس وجود دارد 1.این دستنویس در آغاز و میانۀ برگها افتادگی دارد و بریخ از
برگهای آن جابهجا شدهاند .ابیات افزودهای که سودۀ راوی است ،در منت دیده میشود
که معمو ًال اب پیکرۀ اصل ابیات پیوندی ندارد و نقش آهنا ،توضیحی و توصیفی است .از منظر
واژگاین ،نویسههای سادۀ فراواین نسبت به روایت الفت در آن دیده میشود و واژگان و
صورتهای فاریس نزی در آن بهاکر رفتهاست؛ بنابراین اگرچه نسبت به روایت الفت دارای
اترخی کهنتری است ،اما از نظر فین و اصالت منت و روایت در درجۀ پاینیتری قرار دارد.
روایت دیگری را نزی مهزهای ( :1393خبش )211-163/1 ،2در  961بیت در 1393ش به
الفبای کردی ،مهراه اب ترمجۀ آزاد و خالصهای آزاد به چاپ رساندهاست.
گذش ته از این روایتها ،دستنویسهای دیگری نزی از این داس تان (خبش خنست و دوم)
موجود است .رشیفی ( )258 -252 :1374مجموعهای متعلق به 1327ق اب عنوان «کنزیک و
ایزدهرزم» را که داس تان رس مت و زنون نزی در مضن آن آمده ،معریف کردهاست .لطفینیا
( )136 -133 :1388این معریف را در کتاب خود درابرۀ حامسههای کردی آوردهاست.
مهچننی رشیفی ( )952 -951 :1374به روایت دیگری از «کنزیک و ایزدهرزم» به اترخی
1306- 1299ق اشاره کرده که احامت ًال داس تان رس مت و زنون مه در آن موجود ابشد .این
داس تان در دستنویس «هفتلشکر رس مت و زنون دیو» 2کتاخبانۀ برلنی آمده و احامت ًال در دو
دستنویس «هفتلشکر» 3و «هفترزم» 4این کتاخبانه نزی موجود ابشد ( Fuad, 1970: Nr.
.)16, 43, 46
حضور انمهای انش ناختهای چون زنون ،غورث ،بـهتون و  ،...در این داس تان بس یار
چشمگری است که میتواند راهامنی ما به سچشمهای دیگر از ادب حامیس ایران ابشد.
 1دستنویس مثنوی شاهنامه اب لهجهای انش ناس ،کتاخبانۀ جملس ،شم .16559
Ms. or. oct. 1198.

4

Ms. or. oct. 1161.

3

2 Ms. or. oct. 1192.
3
4
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رگههای یوانین داس تان رس مت و زنون
وجود دو انم یوانین ش ناختهشده برای دو خشصیت حموری در داس تان اصل یمک؛ یعین زنون و
غورث ،بهمهرا ِه تعدادی انمهای دیگر كه شاید یوانین ابش ند ،بیانگر این نكته است كه این
حامسه در س پهر ماکین دیگری غری از س پهر ماکین شاهنامه شلک گرفته و ابزاتیب از نربدهای
ایرانیان اب اقوامی غری از اقوام رشیق ایران است؛ بنابراین داس تان رس مت و زنون میتواند در
مناطق غریب ایران به وجود آمده و خاطرایت از نربدهای ایرانیان اب یواننیان ابشد .از روزگار
داریوش یمک هخامنشی پیرشویهای ایرانیان به سزمنی یوانن آغاز شد .این روند كه گاه اب
پریوزی و گاه شكست مهراه بود ،در روزگار مكبوجیه و خشاایرشا ادامه ایفت ات آنكه اب
قدرتگرفنت اسكندر مقدوین و ضعف داریوش سوم هخامنشی در  331پ.م یواننیان بر
ایرانیان پریوز شدند و در پیی آن پادشاهی هخامنش یان به پااین رس ید و تسلط یواننیان بر
ایران آغاز شد.
بههرروی ،این نكته بهخویب روشن است كه نربدهای گوانگوین میان س پاهیان یوانین و
ایراین درگرفته كه گاه اب پریوزی و گاه اب شكست مهراه بوده و ساجنام ،این نربدها اب شكست
ایرانیان پااین ایفتهاست .احامت ًال یكی از این نربدها میان س پاهی از یوانن به فرماندهی خشیص به
انم غورث و سداری به انم زنون ،اب س پاهی از ایران به رهربی سداری برجس ته از
هخامنش یان روی داده ابشد .بدهییی است كه مقاومت سدار هخامنشی در این نربد به كش ته
شدن و شكست وی منجر شده ،اما خاطرات آن در ذهن و اید مردم ابیق مانده و از طریق
گوسانها و قصهگواین روایت میشدهاست.
داس تان زنون اب سدار هخامنشی در گذر از دوران هخامنشی به اشاکین ،و شهرت و
طورطبیعی ،پریوزی ای شكست
حمبوبیت رس مت در میان مردم ،جای خود را به رس مت و به ِ
سدار هخامنشی نزی جای خود را به پریوزی هنایی رس مت دادهاست ،اما خاطرات تلخ انیش از
انتواین ای شكست سدار هخامنشی ،مهچنان در انتواین و درماندگی رس مت در برابر زنون درون
منت ابیق ماندهاست .لکیت داس تان یوانین– هخامنشی نزی در ساختار داس تانهای توراین–
ایر ِاین خشصیتهای ش ناختهشدۀ افراس یاب و پریان ،در برابر كیخرسو و طوس روایت
شدهاست .به نظر میرسد این روال در خبش دوم داس تان كه در آن اب پـهلواانین احامت ًال دارای
انم یوانین چون بـهتون و تقارن روبهرو هستمی نزی مصداق دارد .خالصۀ دگرگوین نربد رس مت و
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زنون را میتوان در جدول زیر نشان داد:
جدول  :1دگرگوینهای احامتیل داس تان رس مت و زنون
دوران
هخامنشی
اشاکین
پس از اسالم

سدار یوانین
زنون
زنون
زنون

سدار هخامنشی
(؟)
رس مت
رس مت

خالصه داس تان رس مت و زنون
خبش الف :داس تان اب پادشاهی طوس نوذر در مرز ایران و توران و اتختواتز
افراس یاب آغاز میشود .زنون جادو به دس تور افراس یاب به ایران میاتزد و ایرانیان
بهخسیت شكست میخورند .زال در دو خواب پیاپیی از شكست ایرانیان آگاه
میشود و زرعل خرب این شكست را به رس مت میرساند .طوس نزی پیكی به سوی
كیخرسو میفرس تد .رس مت بهسویِ جیحون حركت كرده و س پاه َهر ِاِس دیو را
سنگون میكند .سپس اب س پاه صد هزار نفری زنون روایرو میشود .رس مت فیل
زنون را كش ته و او را سنگون میكند ،اما س پاهیان زنون جهوم آورده و او را جنات
میدهند .رس مت ش بانه بهطور انش ناس به چادر زنون رفته و او را درحال ابدهنویش
نظاره میكند .در آن هنگام پریان ،رس مت را برای زنون توصیف میكند و او از
شنیدن انم رس مت به هراس میافتد .روز بعد رس مت كه بدون رخش به نربد اب زنون
پرداختهاست ،خس ته شده و از نریوی جادویی وی بمیناك میشود .زال ،رخش را اب
خود به هامون برده و برای پریوزی رس مت نیایش میكند .از آنسو ،خشیص
نقابپوش به ایری رس مت میآید و اب زنون به مبارزه میپردازد .روز سوم ،رس مت سوار
بر رخش به نربد اب زنون میپردازد .دو پـهلوان پس از مدیت به كش یت گرفنت
میپردازند ،اما نریوی جادویی زنون یباندازه است .رس مت كه در برابر وی هامنند
هاموین است در برابر كوه ،در آس تانه شكست قرار میگرید .زال دیگرابر ،مهراه
رخش به بیاابن میرود؛ س بر خاك میهند و نیایش میكند .او در میان اشك و
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انهل به خواب میرود .سام به خواب زال میآید و مژدۀ پریوزی رس مت و آمدن س پاه
خرب درماندگی رس مت
كیخرسو را به وی میدهد .كیخرسو از راه میرسد و اب شنیدن ِ
س و پا برهنه به نیایش میپردازد ات اینكه ندایی از آسامن خرب پریوزی رس مت را به او
میدهد .رس مت كه اب دیدن كیخرسو و س پاهش جاین اتزه گرفته ،اب انم و اید خدا
زنون را بر زمنی میكوبد و س از تنش جدا میكند .او پریوزی خود را از نیایش و
خبت و اقبال كیخرسو میداند .پس از شكست زنون افراس یاب به میدان میآید.
كیخرسو برخالف خواس ته زال به میدان میرود .افراس یاب در آس تانۀ شكست قرار
دارد كه انگهان غَورثشاه و س پاه دیوانش به میدان میآیند .رس مت به مقابهل اب آانن
میپردازد .رس مت و كیخرسو شكست میخورند ،اما ایرانیان اب ایری دو نقابپوش،
س پاه غورثشاه را شكست میدهند .روز بعد ایرانیان از هامن دو نقابپوش
بهخسیت شكست میخورند .رس مت برای مبارزه اب نقابپوشان به میدان میرود ،اما
آن دو از نربد اب رس مت س ابز میزنند .زال ش بانه به چادر دو نقابپوش رفته و
هجاندار و هجانبنی را که بهترتیب فرزندان سهراب و فرامرز هستند ،میش ناسد و
آن دو به س پاه كیخرسو میپیوندند.
خبش ب :س پاه غورثشاه شكست میخورد و از راه درای میگریزد .افراس یاب اب
عظمیشاه متحد شده و پـهلواین به انم ب ُـهتون را اب یكصد هزار نفر به نربد اب ایرانیان
میفرس تد .رس مت اب س پاهی گران به ایری ایرانیان آمده و آانن را آزاد میسازد.
بون زنون
ساجنام بـهتون به دست فرامرز گرفتار و كش ته میشود .در این نربدهاَ ،ابز ِ
نزی رشكت دارد .عظمیشاه ،ت َقارون دیو را سوار بر فیل به میدان میفرس تد .نربد
خسیت میان او و رس مت درمیگرید .هر دو از فیل و اسب پیاده میشوند .رخش به
نربد اب فیل میپردازد و فیل میگریزد .رس مت كه خس ته و انتوان شده ،اب نیایش
كیخرسو پریوز میشود .سپیدهدم روز بعد كیخرسو در جنگ زمخی میشود و زرعل
این خرب را به رس مت میرساند .اب ایری رس مت و دیگر پـهلواانن ،س پاه نریومند
عظمیشاه شكست میخورد و میگریزد .عظمیشاه به دست رس مت گرفتار میشود و
او به دس تور كیخرسو س از تن وی جدا میكند .افراس یاب میگریزد و به َمججام
جادو در كوه بلور پناه میبرد .طوس نزی دیگرابره پادشاه توران میشود.
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ساختار داس تاین جنگنامۀ رس مت و زنون (بر پایۀ دستنویس آس تان قدس رضوی و تصحیح نگارنده)

خبش الف
 )1داس تان آغازین
 .1-1-1مقدمۀ داس تان :پادشاهی طوس در توران (ب  ← )20-1بند .2-5
 .2-1-1آمدن پیک و آوردن خرب جهوم س پاه افراس یاب به فرماندهی زنون جادو (-21
3- 5 ← )24
 .3-1-1توصیف س پاهیان افراس یاب ()55 -25
 .4-1-1آمادگی س پاه ایران ()77 -56
 .5-1-1انمه نوشنت طوس برای کیخرسو ()82 -78
 .6-1-1س پاه آراسنت طوس به پیشقراویل زواره ()101 -83
 .7-1-1نیایش زواره ()112 -102
 .8-1-1رس یدن خرب آمادگی س پاه ایران به زنون و اردو زدن وی ()142 -113

 .0-2-1نربدهای سهگانۀ زواره:
 .1-2-1نربد زواره و مصصام ()186 -143
 .1-1-2-1توصیف اکر و کردار س پاهیان ایران و توران ()232 -187
 .2-2-1نربد زواره و قهار قهرین ()256 -233
 .1-2-2-1توصیف اکر و کردار س پاهیان ایران و توران ()269 -257
 .3-2-1نربد زواره و سالوس ()305 -270
 .1-3-1جنگ انبوه س پاه افراس یاب و طوس اب یکدیگر ،شکست و گریز ایرانیان
()340 -306
 .2-3-1توصیف شب و آمدن روز ()350 -341
 .3-3-1توصیف شکست س پاه ایران و عقبنشیین از جیحون ()363 -351
 )2داس تان اصل یمک (رس مت و زنون)
 .1-1-2خواب دیدن زال ()387 -364
 .2-1-2دس تور زال برای آمدن رس مت ()400 -388
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 .3-1-2دیدار زال و رس مت ()442 -401
 .4-1-2رفنت زال و رس مت به میدان نربد (3-19 ← )457 -443؛ 4-5
 .5-1-2دیدار رس مت و زرعل ()475 -458
 .6-1-2آمدن گیو از سوی کیخرسو ()496 -476
 .7-1-2انمه نوشنت زال به کیخرسو و آگاه کردن وی از شکست ()506 -497
 .1-2-2به راه افتادن س پاه رس مت بهسویِ جیحون ()518 -507
 .2-2-2توصیف شب و جملس بزم س پاهیان رس مت ()524 -519
 .3-2-2توصیف حسر ()530 -525
 .4-2-2نیایش راوی از زابن مؤذن ()542 -531
 .5-2-2دیدار رس مت اب طوس و زواره ()557 - 543
 .6-2-2حرکت دوابرۀ س پاه به سوی جیحون ()558-568
 .1-3-2نربد س پاه هراِس اب ایرانیان (5-4-2 ←)585 -569
 .2-3-2نربد هومان اب سام اثین (.4-4-2 ←)616 -586
 .3-3-2نربد سام اثین اب قلون قطران (3-4-2 ←)624 -615
 .4-3-2رفنت زال به میدان نربد ()632- 624
 .5-3-2دیدار زال و رس مت ()654 -633
 .6-3-2رفنت رس مت ،زرعل ،زال و طوس به میدان نربد (2-4-2 ←)672 -655
 .1-4-2آغاز روایرویی رس مت و زنون ،نربد تنبهتن ،سنگوین زنون و جهوم دیوان (-673
)689
 .2-4-2توصیف نربد زرعل (6-3-2 ← )692 -690
 .3-4-2ادامۀ نربد سام اب قلون (3-3-2 ← )698 -693
 .4-4-2ادامۀ نربد هومان و سام اثین و رها شدن هومان از درخت (2-3-2 ← )699
 .5-4-2ادامۀ نربد س پاه هراِس و ایرانیان و پریوزی س پاه هراِس (1-3-2 ← )701 -700
 .6-4-2نربد س پاه ایران اب س پاه غورث ()708 -702
 .7-4-2توصیف شب ،بزم ابده ،گفتگوی زال و رس مت و طوس و دیگر پـهلواانن ()764 -709
 .8-4-2رفنت ش بانۀ رس مت و چند تن از پـهلواانن به اردوگاه غورث و دیدن زنون ()851 -765
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 .9-4-2آمادگی رس مت و پـهلواانن در برابر شبیخون زنون ()873 -852
 .10-4-2شبیخون زنون و دیگر سداران غورث به ایرانیان ()888 -874
 .11-4-2نربد پـهلواانن ایران و توران اب یکدیگر ()911 -889
 .1-5-2روایرویی و نربد رس مت و زنون ()921 -912
 .2-5-2ادامۀ نربد پـهلواانن ایران و توران اب یکدیگر ()924 -913
 .3-5-2پریوزی هجانگری بر لکباد ()925
 .4-5-2پریوزی فرامرز بر سا ِم س یامک ()929 -926
 .5-5-2نیایش زال برای پریوزی رس مت بر زنون ()935 -929
 .6-5-2نربد طوس اب افراس یاب و ایری زال و فرامرز به طوس ()970 -936
 .7-5-2گرفتاری برزو به دست جادوان و آزادی وی به دست زرعل و فرامرز ()986 -971
 .1-6-2ادامۀ نربد رس مت و زنون ()1013 -987
 .2-6-2رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیایش برای پریوزی رس مت ()1027-1014
 .3-6-2گفتگوی زال و طوس درابرۀ آمدن مرد نقایب به ایری رس مت ()1039 -1028

 .4-6-2گفتگوی زال و رس مت درابرۀ نقایب و پیش نهاد رس مت برای فراخواندن او به همامین
()1061 -1039
 .5-6-2پیش نهاد پریان به غورث برای به همامین فراخواندن نقایب ()1084 -1062
 .6-6-2رفنت فرامرز به فرمان زال به نزد نقایب برای دعوت از وی ()1121 -1085
 .7-6-2گفتگوی نقایب و زنون و پااین دادن به اکرزار برای آسودن از نربد ()1126 -1122
 .8-6-2آمدن پریان از سوی غورث و دعوت از نقایب ()1145 -1127
 .9-6-2آمدن نقایب به همامین طوس ()1157 -1146
 .10-6-2گفتکوی رس مت و نقایب درابرۀ نژاد وی ()1186 -1158
 .11-6-2گفتگوی پریان و غورث ()1198 -1187
 .12-6-2توصیف شب و طلوع خورش ید ()1207 -1199
 .13-6-2نیایش حسرگاهی ایرانیان ()1217 -1208
 .14-6-2آراسنت س پاه از دو سو ،رفنت رس مت و زنون برای نربد ()1238 -1218
 .1-7-2نربد پاایین رس مت و زنون ()1252 -1239
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 .2-7-2نیایش زال برای پریوزی رس مت ()1259 -1253
 .3-7-2درماندگی رس مت در نربد اب زنون ()1260
 .4-7-2پرسش زال از زمان آمدن کیخرسو ()1263 -1261
 .5-7-2ایریخواسنت زال از نقایب و خمالفت هجانگری ()1276 -1264
 .6-7-2رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیایش برای پریوزی رس مت ()1288-1277
 .7-7-2آمدن کیخرسو ،آگاهی از اوضاع ،ش یون وی و ایرانیان برای رس مت (-1297
21-3 ← )1289؛ 5-4
 .8-7-2دیدار زال و کیخرسو ()1301 -1298
 .9-7-2نیایش کیخرسو و س پاهیان برای پریوزی رس مت ()1310 -1302
 .10-7-2رفنت کیخرسو و پـهلواانن ایران به میدان نربد ()1322 -1311
 .11-7-2پااین نربد و کش ته شدن زنون به دست رس مت ()1329 -1323
 .12-7-2شادی ایرانیان و گفتگوی رس مت و کیخرسو ()1351 -1330
 .8-2نربد کیخرسو اب افراس یاب و گرخینت افراس یاب ()1398 -1352
 .9-2پریوزی س پاه ایران بر س پاه غورث و شادماین آانن ()1416 -1399
 )3داس تانوارۀ میانپیوند (نربدهای دو نقابدار و پـهلواانن ایراین)
 .1-3توصیف شب ،بزم کیخرسو ،طوس ،زال و پـهلواانن ایران ()1435 -1417
 .2-3توصیف بزم مغریب ()1439 -1436
 .3-3طلوع خورش ید و آمدن مبارزی از سوی دو نقایب ()1442 -1440
 .4-3گفتگوی کیخرسو و زال و فرس تادن برزو به میدان ()1444 -1443
 .5-3گفتگوی هجاندار و هجانبنی (دو نقایب) و آمدن هجاندار به میدان نربد ()1445-1450
 .6-3نربد هجاندار نقایب اب برزو و گرفتار شدن برزو ()1473 -1451
 .7-3رفنت هجانخبش برای نربد اب هجاندار و انتواین وی ()1475 -1473
 .8-3رفنت فرامرز به ایری هجانخبش و گرفتار شدن وی ()1486 -1476
 .9-3رفنت هجانگری به جنگ هجاندار و گرفتار شدن او ()1494 -1487
 .10-3رفنت سام یل به میدان و گرفتار شدن او به دست هجانبنی ()1495
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 .11-3رفنت گیو برای نربد اب هجاندار و گرفتار شدن او ()1501 -1496
 .12-3رفنت رس مت برای نربد و نیامدن دو نقایب به میدان ()1519 -1502
 .13-3ابزگشت رس مت ،برپایی بزم ،توصیف برآمدن خورش ید ()1527 -1520
 .14-3آمدن هجاندار و هجانبنی به میدان و روایرویی طوس و گرگنی اب آانن ()1550-1528
 .15-3ابزگشت طوس ،برپایی بزم ،گفتگوی رس مت و کیخرسو ()1572 -1551
 .16-3رفنت رس مت به میدان ،روایرو نشدن دو نقایب اب وی ،ابزگشت رس مت ()1600-1573
طور پنهاین و ش ناخنت آانن ()1619 -1601
 .17-3برپایی بزم ،رفنت زال به چادر دو نقایب به ِ
 .18-3رفنت کیخرسو و رس مت به چادر دو نقایب و پیوسنت آانن به س پاه ایران ()1620-1626
 .19-3شادی س پاه ،دس تور کیخرسو به زال و رس مت برای ابزگشت به ایران (-1626
1-2-2 ← )1628
 .20-3سهنگی فرامرز در توران ()1630- 1629
 .21-3ابزگشت کیخرسو به ایران ،شادماین بژین و شریان ایران برای پریوزی (-1631
.7-7-2 ← )1632

خبش ب
 )4داس تان اصل دوم (داس تان عظمیشاه)
 .1-1-4شکست س پاه غورث و ابزگشت از درای (= جیحون) ()1635 -1632
 .2-1-4آمدن عظمیشاه به ایری افراس یاب (.3-5 ← )1642 -1636
 .3-1-4پرسش عظمیشاه از پریان درابرۀ کیخرسو ،رس مت و ماجرای زنون ()1661 -1643
 .4-1-4پاخس پریان و معریف کیخرسو ،رس مت و دیگر پـهلواانن ،ابزگویی ماجرای زنون
()1684 -1662
 .1-2-4فراخواندن بـهتون از سوی عظمیشاه برای نربد اب ایرانیان ()1688 -1685
 .2-2-4حرکت س پاه بـهتون و اردو زدن در سقان ()1700 -1689
 .3-2-4آگاهی فرامرز از آمدن س پاه بـهتون ()1709 -1701
 .4-2-4آمدن بژین اب انمۀ ابجخواهی فرامرز به ساپردۀ بـهتون ()1757 -1710
 .5-2-4ابزگشت بژین و توصیف س پاه بـهتون برای فرامرز ،برپایی بزم ()1775 -1758
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 .6-2-4رفنت ش بانۀ ایران فرامرز به س پاه بـهتون ()1784 -1776
 .7-2-4گرفتاری دَه تن ایراین به دست قرطوس و گرخینت بنارش ()1802 -1785
 .8-2-4نربد فرامرز اب قرطوس ،گرفتار کردن وی و آزاد کردن ایران ()1819 -1803
 .9-2-4رفنت فرامرز به چادر بـهتون و درگریی وی اب جادوگر و مقرون (-1845
)1820
 .10-2-4نربد ش بانۀ س پاه بـهتون اب س پاه فرامرز ،پریوزی ایرانیان ()1866 -1846
 .11-2-4رس یدن خرب پریوزی فرامرز به کیخرسو ،زال و رس مت ()1879 -1867
 .12-2-4آمدن بژین به ایران و آوردن اسریان از مجهل مقرون و قرطوس ()1886 -1880
 .1-3-4رفنت برزو اب س پاهی انبوه به فرمان کیخرسو برای نربد اب بـهتون ()1887-1923
 .2-3-4آمدن س پاه بـهتون برای نربد اب س پاه فرامرز ()1932 -1924
 .3-3-4نربد فرامرز اب دواس و پریوزی فرامرز ()1962 -1933
 .4-3-4رس یدن س پاه برزو به نزد فرامرز ()1973 -1963
 .5-3-4انمۀ بـهتون به عظمیشاه ()1984 -1974
 .1-4-4آمدن یک ترک به فرمان عظمیشاه برای ایری بـهتون ()1999 -1985
 .2-4-4نربد ترک اب برزو (4-4-4 ← )2012 -2000؛ 7-4-4
 .3-4-4نربد بـهتون اب فرامرز (5-4-4 ← )2030 -2013؛ 8-4-4
 .4-4-4ادامۀ نربد ترک اب برزو (2-4-4 ← )2031
 .5-4-4ادامۀ نربد بـهتون اب فرامرز (.3-4-4 ← )2032
 .6-4-4جنگ انبوه دو س پاه اب یکدیگر ()2034 -2033
 .1-7-4-4ادامۀ نربد فرامرز اب بـهتون ( 2035یمک)
 .2-7-4-4ادامۀ نربد برزو اب ترک ( 2035دوم)
 .8-4-4گرفتارشدن برزو در مكند جادوگران (2-4-4 ← )2045 -2036؛ 4-4-4
 .9-4-4ادامۀ نربد فرامرز اب بـهتون و اسری شدن بـهتون (3-4-4 ← )2057 -2046؛

6-4-4
 .10-4-4آمدن ترک به ایری س پاه بـهتون و نربد او اب فرامرز ()2060 -2058
 .11-4-4آمدن هجاندار به ایری فرامرز ()2066 -2061
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 .12-4-4ادامۀ نربد فرامرز اب ترک ()2069 -2067
 .13-4-4واگذاری نربد اب ترک از سوی فرامرز به هجاندار ()2072 -2070
 .14-4-4آگاهی فرامرز از گرفتار شدن برزو ،نیایش فرامرز ()2092 -2073
 .15-4-4ادامۀ نربد هجاندار اب ترک و پریوزی هجاندار ()2099 -2093
 .5-4نربد اکهول اب هجاندار و پریوزی هجاندار ()2130 -2100
 .1-6-4نربد ابزبون اب فرامرز ()2141 -2132
 .2-6-4نربد هجاندار اب زوابد و گرفتار شدن زوابد ()2166 -2142
 .3-6-4گرفتار کردن فرامرز از سوی ابزبون و بردن وی به چادر شاه ()2170 -2167
 .4-6-4آگاهی عظمیشاه از گرفتاری زوابد ()2202 -2198
 .5-6-4جهوم عظمیشاه و س پاهیانش به ایرانیان ()2219 -2203
 .6-6-4نربد ابزبون اب هجاندار و پریوزی هجاندار ()2238 -2220
 .7-6-4آمدن طوس به ایری هجاندار و شکست س پاه دمشن ()2251 -2239
 .8-6-4فرس تادن زوابد مهراه اب پیک به نزد کیخرسو از سوی هجاندار ()2255-2252
 .9-6-4کش ته شدن زوابد به دست سام یل ()2257 -2256
 .1-7-4آمدن رس مت ،کیخرسو و س پاهیان و اردو زدن در میدان نربد ()2280 -2258

← 4-5
 .2-7-4معریف خمیهها و درفشهای ایرانیان به دست پریان به عظمیشاه ()2312-2281
 .3-7-4رفنت رس مت و پـهلواانن ایران به میدان نربد ()2334 -2313
 .0-8-4نربد رس مت اب تقارون دیو ()2399 -2335
 .1-8-4پرسش عظمیشاه از پریان درابرۀ پـهلوان اژدهادرفش ()2340 -2335
 .2-8-4معریف رس مت به عظمیشاه توسط پریان ()2345 -2340
 .3-8-4آمدن تقاروندیو به میدان به فرمان عظمیشاه ()2351 -2346
 .4-8-4مبارزۀ تنبهتن و کش یت گرفنت رس مت و تقارون دیو ()2369 -2352
 .5-8-4مبارزۀ رخش رس مت و فیل تقارون ()2374 -2370
 .6-8-4ادامۀ کش یت رس مت اب تقارون و واگویههای دروین آانن ()2382 -2375
 .7-8-4نیایش کیخرسو و زال برای پریوزی رس مت ()2388 -2383
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 .8-8-4پریوزی رس مت بر تقارون و بریدن س وی ،برپایی بزم ش بانه ()2400 -2389
 .0-9-4نربدهای تنبهتن پـهلواانن ()2612 -2401
 .1-9-4گفتگوی عظمیشاه و پریان ()2404 -2401
 .2-9-4رجزخواین بـهرمان برای نربد اب هجاندار (16-9-4 ← )2406 -2405
 .3-9-4رجزخواین عادی برای نربد اب هجانبنی (22-9-4 ← )2410 -2407
 .4-9-4رجزخواین پیلگوش برای نربد اب طوس (17-9-4 ← )2413 -2411
 .5-9-4رجزخواین گژدمه برای نربد اب زال (18-9-4 ← )2416 -2414
 .6-9-4رجزخواین جواد زنگی برای نربد اب گیو (19-9-4 ← )2417
 .7-9-4رجزخواین اشقاد دیو برای نربد اب میالد ( 2418یمک)
 .8-9-4رجزخواین اورنگ برای نربد اب سام ( 2418دوم)
 .9-9-4توصیف حسر و س پاه ایران ()2424 -2419
 .10-9-4نربد چهارم اب پیلنت (14-9-4 ← )2425
 .11-9-4گزارش لکی نربدها ()2426
 .12-9-4نربد کیخرسو اب س پاه عظمیشاه (15-9-4 ← )2427
 .13-9-4توصیف میدان اکرزار ()2430 -2428
 .14-9-4ادامۀ نربد چهارم اب پیلنت (10-9-4 ← )2432 -2431
 .15-9-4ادامۀ نربد کیخرسو ،زمخی شدن وی و ایری رس مت به او (← )2460-2433

12-9-4
 .16-9-4نربد هجاندار و زرعل اب بـهرمان ()2475 -2461
 .17-9-4نربد پیلگوش اب طوس و ایری هجاندار به وی (4-9-4← )2502-2476
 .18-9-4نربد گژدمه اب زال و ایری هجاندار به وی (5-9-4 ← )2514 -2503
 .19-9-4نربد جواد زنگی اب گیو و ایری هجاندار به وی (6-9-4 ← )2526 -2515
 .20-9-4نربد رس مت اب س پاه عظمیشاه ،انتواین رس مت و ایری هجاندار به وی (-2527
)2546
 .21-9-4رفنت کیخرسو به اکرزار ()2551 -2547
 .22-9-4نربد هجانبنی اب عاد (3-9-4 ← )2554 -2552
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 .23-9-4پریوزی ایرانیان ،توصیف شب و برپایی بزم ش بانه ()2565 -2555
 .24-9-4رفنت رس مت اب راهامنیی مقرون به زندان فرامرز و برزو و آزاد کردن آانن (-2566
)2614
 .1-10-4آغاز نربد انبوه س پاه ایران اب س پاه عظمیشاه ()2645 -2615
 .2-10-4نربد قاموس اب رس مت و انتواین رس مت ()2671 -2646
 .3-10-4آمدن هجاندار به ایری رس مت و کشنت قاموس ()2676 -2672
 .4-10-4ادامۀ نربد انبوه ،شکست خوردن و گرخینت ایرانیان ()2681 -2677
 .5-10-4دیدار رس مت و کیخرسو ()2685 -2682
 .6-10-4ادامۀ نربد انبوه ،جهوم ایرانیان به سوی درفش عظمیشاه ()2696 -2686
 .7-10-4نربد رس مت اب عظمیشاه ،گرفتار کردن و بریدن س وی ()2707 -2697

 )5پااینۀ داس تان
 .1-5پادشاهی مقرون در سزمنی عظمیشاه ()2710 -2708
 .2-5پادشاهی دوابرۀ طوس در توران (1-1-1 ← )2711
 .3-5گرخینت افراس یاب (2-1-4← )2713 -2711؛ 2-1-1
 .4-5ابزگشت کیخرسو (و رس مت) به ایران (1-7-7 ← )2719 -2713؛ 7-7-2؛ 1-2-2
 .5-5خسن پاایین شاعر /راوی ()2722 -2720
برریس و ارزاییب ساختار داس تاین رس مت و زنون
ساختار داس تاین جنگنامۀ رس مت و زنون ساختاری بس یار منسجم و دقیق است .لکیت داس تان
بر مبنای چرخهای تنظمی شده که اب پادشاهی طوس در کرانههای مرزی توران آغاز میشود و
اب پادشاهی دوابرۀ طوس بر توران به پااین میرسد .در میان این آغاز و اجنام ،یک داس تان
آغازین و دو داس تان اصل به انمهای «رس مت و زنون» و «عظمیشاه» وجود دارد که اب یک
داس تان کواته –که میتوان آن را «داس تانوارۀ میانپیوند» انمید– اب یکدیگر در پیوند هستند.
لکیت داس تان نزی اب یک پااینۀ داس تاین که فرجام آن را به کواتهی ابزگو میکند ،به پااین
میرسد؛ بنابراین ساختار داس تاین رس مت و زنون را میتوان به پنج خبش تقس می کرد:

ساختار داس تاین رس مت و َزنون از شعر گاهاین ات روایت گوراین

منودار :1ساختار لکی داس تان رس مت و زنون

داس تان آغازین
داس تان اصل یمک
داس تان میانپیوند
داس تان اصل دوم
پااینۀ داس تان
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منودار :2ساختار ترکییب داس تان رس مت و زنون
پادشاهی طوس

داس تان آغازین

داس تان
رس مت و زنون
داس تان میانپیوند
داس تان
عظمیشاه
پادشاهی طوس

صورت یک چرخه ،و ساختار معودی آن به ِ
ساختار لکی داس تان به ِ
صورت دو داس تان
فرعی ،دو داس تان اصل و یک پااینۀ داس تاین در ادب حامیس ایران مکاکربرد است .این
ساختار لکی را میتوان به دو خبش مس تقل تقس می کرد ،اما در این صورت ،بنیاد چرخهای
داس تان مفهوم خود را از دست میدهد؛ زیرا در بریخ روایتها و دستنویسها ،این داس تان
به دو داس تان «رس مت و زنون» و «عظمیشاه» تقس می و هریک در چهارچوب داس تاین مس تقل
روایت و کتابت شدهاست.
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منودار  :3ساختار لکی تقارین بریوین داس تان

منودار  :4ساختار لکی تقارین دروین داس تان

پادشاهی طوس در توران

پادشاهی طوس در توران

آمدن افراس یاب
آمدن رس مت
آمدن کیخرسو

آمدن افراس یاب
آمدن رس مت
آمدن کیخرسو

گرخینت افراس یاب
ابزگشت کیخرسو
ابزگشت رس مت

گرخینت افراس یاب
ابزگشت کیخرسو
ابزگشت رس مت

آمدن افراس یاب
آمدن رس مت و کیخرسو

آمدن آفراس یاب
آمدن رس مت و کیخرسو

گرخینت افراس یاب
ابزگشت رس مت و کیخرسو

گرخینت افراس یاب
ابزگشت رس مت و کیخرسو

پادشاهی طوس

پادشاهی طوس

ساختار لکی و چرخهوار این داس تان ایدآور داس تان اکموس کشاین در شاهنامه است.
اگرچه داس تان اکموس از ابفت یکپارچهای برخوردار نبوده و شامل تکههای بهمهدوختهای از
نربدهای ایران و توران به کنیخواهی س یاوش است و بیشرت رویدادها را نربدهای تنبهتن
سازد که اکلبد
رس مت اب پـهلواانن دمشن چون اشکبوس ،اکموس ،چنگش ،خاقان و پوالدوند می ن
داس تاین نزی ندارند (خالقی مطلق ،)80/2 :1389 ،اما داس تان از لکییت یکپارچه برخوردار
است که اب رفنت طوس به توران زمنی آغاز شده و اب ابزگشت وی به ایران پااین میایبد .این
تقارن درابرۀ آمدن و گرخینت افراس یاب و نزی رفنت رس مت به نربد و ابزگشت وی مصداق دارد،

ساختار داس تاین رس مت و َزنون از شعر گاهاین ات روایت گوراین
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اما اکتبان بدون توجه به این ساختار لکی ،داس تان را به دو نمیۀ لکی و نزی دو داس تان مس تقل
«اکموس کشاین» و «خاقان چنی» تقس می و برای داس تان خاقان چنی ،خطبهای نزی فرامه
کردهاند (هامن ،)57/2 :اما فردویس اب آگاهی اکمل و دقیق از این لکیت داس تاین ،در پااین
داس تان فرود به آغاز داس تان اکموس اشاره میکند:
بـــه پـــای آمـــد ایـــن داســـ تان فـــرود

کنــــون رزم اکمــــوس ابیــــد سود
(فردویس)1245 /102 /3 :1386 :

و در انتهای لکیت داس تان از پااین آن خسن میگوید:
س آوردم ایــــــن رزم اکمــــــوس نــــــزی

درازســت و نگشــاد ازو یــک پشــزی
(هامن)2879 /285 /3 :

از سوی دیگر لکیت داس تانهای عرض کردن کیخرسو و فرود س یاوخش روی مه میتواند
خبش یمک داس تان زنون یعین داس تان آغازین و داس تان اصل یمک را در بر داش ته ابشد .اگرچه
داس تان عرض کردن کیخرسو و داس تان فرود اب یک خطبه از یکدیگر جدا شده و دو
داس تان به شامر آمدهاند ،اما فرمانهایی که در آغاز داس تان عرض کردن از سوی کیخرسو
مطرح میشود ،در پااین داس تان فرود توسط پـهلواانن اجنام میپذیرد؛ بنابراین این دو داس تان
در اصل یک داس تان پیوس ته شامل یک داس تان آغازین ،یک داس تان اصل و چند
خردهداس تان پااینپیوست بودهاند.
جدول  :2برریس تطبیقی فرمانهای کیخرسو و اجنام آهنا در داس تانهای عرض کردن کیخرسو و فرود
س یاوخش
داس تان فرود س یاوخش
داس تان عرضکردن کیخرسو
پـهلوان داوطلب به اجنام رس یدن فرمان کیخرسو
فرمان کیخرسو
ب 575-524
بژین
نربد اب بالشان ،ب 181-174
ب 689-646
بژین
ربودن اتج تژاو ،ب 189 -182
ب 707-690
بژین
ربودن اسپنوی ،ب202-190
ب 1191-1161
گیو
نربد اب تژاو ،ب 212-203
ب 620-602
گیو
آتشزدن اکسهرود ،ب 225-213
ــــــــــــــــــــــ
گرگنی
پیامرساین به افراس یاب ،ب 235-226
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مهچننی اب دقت در ساختار لکی این دو داس تان میتوان درایفت که داس تان اصل شامل
عرض کردن کیخرسو و رویدادهای پس از مرگ فرود بوده و داس تان فرود به عنوان یک
داس تان میانپیوست در دل داس تان اصل جایگزین شدهاست .حال اگر داس تان فرود از این
میان حذف شود ،روند داس تان و توایل رویدادها منطقی شده و پیوند اس تواری میان داس تان
عرض کردن کیخرسو و خردهداس تانهای پس از مرگ فرود –که در داس تان عرض کردن کیخرسو
از آهنا اید شده– برقرار میشود.
منودار  :5ساختار ترکییب داس تان خاقان چنی در
مقایسه اب ساختار داس تان رس مت و زنون

منودار  :6ساختار ترکییب داس تان عَرضکردن
کیخرسو و داس تان فرود در مقایسه اب ساختار
داس تان رس مت و زنون

رفنت طوس

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

داس تان
اکموس کشاین

داس تان
عرضکردن کیخرسو

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

داس تان
خاقان چنی

داس تان
فرود س یاوخش

ابزگشت طوس

چند خردهداس تان پاایین

 )1داس تان آغازین
داس تاین که در حمک یک پیشداس تان است و زمینه را برای ورود به داس تان اصل یمک فرامه

ساختار داس تاین رس مت و َزنون از شعر گاهاین ات روایت گوراین
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میکند .این داس تان یک مقدمه دارد که حلقۀ آغازین داس تان در آن بیان شده و به حلقۀ پاایین
نون جادو به ایران
آن پیوند میخورد .در داس تان آغازین ،جهوم س پاه افراس یاب به فرماندهی ز ِ
توصیف میشود که خواننده در آن اب خشصیت جدیدی به انم زنون آش نا میشود .پس از
معریف این پـهلوان زمینۀ حضور رس مت فرامه میشود .روال داس تان به گونهای است که خواننده
بهخویب نبود رس مت و نقش و جایگاه وی در نربدهای ایرانیان را احساس میکند؛ اگرچه نبود
وی فرصیت مناسب برای زواره است ات پـهلواینهای خود را به منایش بگذارد .نربدهای سهگانۀ
زواره بس یار شورانگزی و حامیس است .او در این نربدها سه تن از پـهلواانن توراین را میکشد،
اما در پااین اب شکست س نگنی ایرانیان و عقبنشیین آانن از جیحون ،دمشن وارد مرز ایران
میشود.
 )2داس تان اصل یمک (رس مت و زنون)

این خبش هممترین خبش لکیت داس تاین و یکی از شاهاکرهای ادب حامیس ایران است.
داس تان اب خواب زال آغاز میشود .زال که در خواب زواره و طوس را در گرفتاری و خسیت
میبیند ،ش تاابن رس مت را فرامیخواند و پس از سزنش بس یار او را برای ایری طوس و زواره
به سوی جیحون میفرس تد .شاعر در این خبش از داس تان به توصیف نربدهای پـهلواانن در
ساختاری نظاممند و مهمرکز اب مرکزیت نربد هجانپـهلوان میپردازد ،بهگونهای که شاعر پس از
توصیف نربد س پاهیان و نربد تنبهتن پـهلواانن ،از روایرویی رس مت و زنون خسن میگوید که در
آن زنون سنگون شده و میگریزد .شاعر اب هماریت شگفت ،ابر دیگر اب ترتییب معکوس به
توصیف ادامۀ نربدهای تنبهتن پـهلواانن میپردازد .آخرین مطلب توصیف نربد انبوه س پاهیان
است که در واقع اولنی مطلب بودهاست .شاعر هنگامی که به نربد اصل –یعین نربدی که در
مرکز قرار دارد– میرسد ،اب روال معکوس اکر خود را پیی گرفته و مهزمان اب روایت داس تاین
خود در ساخت معودی از ساختار متقارن بـهره میگرید .این ساختار که بهصورت گسرتدهتری
در خبش چهارم نزی آمده ،در ادب حامیس ایران مکنظری است.
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منودار  :7ساختار تقارین نربدهای پـهلوانحمور

 .1-3-2نربد س پاه هراِس اب ایرانیان
 .2-3-2نربد هومان اب سام اثین
قلون قطران
 .3-3-2نربد سام اثین اب ِ
 .4-3-2رفنت زال به میدان نربد
 .5-3-2دیدار زال و رس مت
 .6-3-2رفنت رس مت ،زرعل ،زال و طوس به میدان نربد
* .1-4-2آغاز روایرویی رس مت و زنون ،نربد تنبهتن ،سنگوین زنون و جهوم دیوان
 .2-4-2توصیف نربد زرعل
 .3-4-2ادامۀ نربد سام اب قلون
 .4-4-2ادامۀ نربد هومان و سام اثین و رها شدن هومان از درخت
 .5-4-2ادامۀ نربد س پاه هراِس و ایرانیان و پریوزی س پاه هراِس
در داس تان رس مت و زنون ،شاعر گوراینزابن که اس تادی ویژهای در بـهرهگریی از ساختار
مهمرکز متقارن دارد ،در خبش چهارم بهخویب از این همارت اس تفاده میکند .وی پس از
توصیف نربد تنبهتن پـهلواانن اب حموریت نربد رس مت و زنون ،به توصیف نربد انبوه دو س پاه در
ساختار متقارن میپردازد و اب توصیف شب وارد خبش دیگری از داس تان میشود که
رویدادی تکرارشونده در حامسههای ایراین است؛ یعین رفنت ش بانۀ پـهلوان به اردوگاه دمشن و
طور پنهاین .در این دیدار رس مت از نقشۀ شبیخون دمشن آگاه شده و به
دیدن پـهلوان دمشن به ِ
س پاه ایران ابزمیگردد .شبهنگام زنون مهراه اب پـهلواانن غورثشاه به ایران شبیخون میزند.
در این نربد پـهلواانن دو لشکر در برابر یکدیگر قرار میگریند که هممرتین آهنا نربد تنبهتن رس مت
و زنون است .زنون پـهلواین بس یار نریومند است و روایرویی اب وی برای رس مت مشلک! وی
ابرها ات مرز پریوزی بر رس مت پیش میرود .پس از هر نربد از نیایش زال برای پریوزی رس مت
خسن به میان میآید و به ِ
صورت ترجیعی دوگانه چهار ابر تکرار میشود که اب نیایش کیخرسو و
نربد رس مت در پااین داس تان در مجموع ترجیع نربد و نیایش پنج ابر اب ساخت متناظر  1+4و اب
حموریت دیدار نیایشگران تکرار میشود و در میانۀ هر تکرار گزارشهایی از دیگر رویدادهای
داس تان و نربدهای دیگر پـهلواانن میآید.
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منودار  :8ساختار متقارن ترجیعبندی دوگانه
 .1-4-2آغاز روایرویی رس مت و زنون ،نربد تنبهتن ،سنگوین زنون و جهوم دیوان ()689 -673
 .1-5-2روایرویی و نربد رس مت و زنون ()921 -912
 .5-5-2نیایش زال برای پریوزی رس مت بر زنون ()935 -929
 .1-6-2ادامۀ نربد رس مت و زنون ()1013 -987
 .2-6-2رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیایش برای پریوزی رس مت ()1027 -1014
 .1-7-2نربد پاایین رس مت و زنون ()1252 -1239
 .2-7-2نیایش زال برای پریوزی رس مت ()1259 -1253
 .3-7-2درماندگی رس مت در نربد اب زنون ()1260
 .6-7-2رفنت زال مهراه اب رخش به هامون و نیایش برای پریوزی رس مت ()1288 -1277
* .8-7-2دیدار زال و کیخرسو ()1301 -1298
 .9-7-2نیایش کیخرسو و س پاهیان برای پریوزی رس مت ()1310 -1302
 .11-7-2پااین نربد و کش ته شدن زنون به دست رس مت ()1329 -1323

پس از ترجیع دوم ،دو خشصیت انش ناخته که نقاب بر چهره دارند ،وارد داس تان میشوند.
این دو نقایب هممرتین نقش را در پیوند داس تان اصل یمک به داس تان میانپیوند و داس تان اصل
دوم دارند؛ در واقع این دو تن حلقۀ پیوند داس تانها در رویدادهای درونمتین هستند .آهنا
ایریگر س پاه ایران هستند و یک ابر نزی رس مت را از شکست در برابر زنون جنات میدهند.
ترجیع سوم و چهارم که شامل نربد پاایین و نیایش پاایین زال است ،اب انتواین رس مت ادامه
میایبد ات اینکه کیخرسو به اکرزار آمده و اب زال دیدار میکند .این دیدار رویدادی مرکزی
برای نربدهای رس مت و نیایشهای زال است که پس از آن روال معکوس نربد و نیایش بیان
میشود؛ یعین خنست گزارش نیایش کیخرسو و سپس گزارش نربد رس مت و زنون میآید و اب
نیایش کیخرسو ،رس مت بر زنون پریوز میشود.
در این خبش ،شاعر اب هماریت شگفت برای گزارش رویدادها ،پنج نربد پیاپیی را اب پنج
نیایش بهگونۀ ترجیعبندی میآورد .در میانۀ هر ترجیع ،تعدادی خردهرویداد آمده که ِ
نقش
بندهای ترجیع را بر عهده دارند ،اما از آجنا که هممترین عامل در پریوزی رس مت پس از ایری
خداوند خواست و اقبال شاه است و رس مت ابید پس از نیایش شاه به پریوزی برسد ،شاعر
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دیدار دو نیایشگر؛ یعین زال و کیخرسو را رویداد مرکزی قرار میدهد .آنگاه اب هامن روال
معکوس از نیایش کیخرسو خسن میگوید و پس از آن رس مت بر زنون پریوز میشود؛ ازاینرو
این خبش را میتوان ساختار نظاممند ترجیعبندی دوگانه انمید .داس تان اب پریوزی رس مت بر
زنون به اوج میرسد و اب خردهداس تاین درابرۀ نربد کیخرسو و افراس یاب ادامه میایبد .این
خردهداس تان اب پریوزی کیخرسو و گرخینت افراس یاب ،کش ته شدن س پاهیان غورث ،شکست
غورثشاه و گرخینت س پاه از جیحون به پااین میرسد .در فرجام داس تان رس مت و زنون ایرانیان
به شادماین میپردازند؛ فرامرز سهنگ مرز توران میشود و شاه و رس مت به ایران ابزمیگردند.
 )3داس تانوارۀ میانپیوند
این داس تانواره اب مقدمهای در توصیف شب و بزم ابدهگساری کیخرسو و طوس آغاز میشود
که ایدآور مقدمۀ داس تان بژین و منژیه در توصیف بزم ابدهگساری کیخرسو است .افزودن
خطبهای از سوی شاعر در آغاز این داس تانواره میتوانست آن را بهعنو ِان یک داس تان
مس تقل در ساخت یک سود حامیس کواته قرار دهد .داس تان اب توصیف بزم پـهلواانن مغریب
(= دو نقایب) و طلوع خورش ید ادامه میایبد .دو نقایب برای مبارزه اب پـهلواانن ایراین به میدان
میآیند .شاعر در اینجا برای خنس تنی ابر ،دو پـهلوان نقایب را هجاندار و هجانبنی انمیده و
خواننده را اب این دو خشصیت –که پـهلواانن ایراین و نوادگان رس مت هستند– آش نا میکند،
اگرچه این راز هنوز برای س پاه ایران آشاکر نشدهاست .در ادامۀ داس تان پـهلواانن ایراین
مهچون برزو ،هجانخبش ،فرامرز ،هجانگری ،سام و گیو به نربد رفته و به دست دو نقایب گرفتار
میشوند .آنگاه رس مت به میدان میرود ،اما پـهلواانن نقایب اب وی مبارزه منیکنند .شبهنگام ،زال
طور پنهاین به چادر دو نقایب رفته ،آانن را –که فرزندان سهراب (= هجاندار) و فرامرز (=
به ِ
هجانبنی) هستند– میش ناسد و کیخرسو را از ماجرا آگاه میسازد .کیخرسو و رس مت به چادر
هجاندار و هجانبنی میروند و آانن به س پاه ایران میپیوندند .این دو پـهلوان در داس تان اصل
دوم نقش هممی دارند که بدون این داس تانواره ،نقش و جایگاه آانن در داس تان دوم انش ناخته
میماند.
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پس از شکست غورث ،خشصیت جدیدی به انم عظمیشاه به ایری افراس یاب میآید ات از
پیرشوی ایرانیان در خاک توران جلوگریی کند .عظمیشاه ،خشصیت آغازین و پاایین این
داس تان است و در آغاز داس تان چکیدهای از رویدادهای داس تان رس مت و زنون و توصیفی از
کیخرسو و رس مت ارائه میشود .عظمیشاه ،پـهلواین به انم بـهتون را به نربد اب ایرانیان میفرس تد.
هبتون دَه تن از پـهلواانن ایراین را اسری میکند ات اینکه فرامرز در نربدی ش بانه بر بـهتون پریوز
میشود و پـهلواانین چون مقرون و قرطوس را گرفتار میسازد .برزو به فرمان کیخرسو به ایری
فرامرز میآید و نربدهایی بنی پـهلواانن دو س پاه درمیگرید .نربدهای ترک اب برزو و فرامرز اب
بـهتون از ساختاری متناوب برخوردار است که آغاز ،میانه و پااین نربد هر دو پـهلوان بهترتیب
پشتسمه تکرار میشود .پس از گرفتاری برزو به دست ترک ،هجاندار
و اب فاصلۀ تناویبِ ،
جایگزین برزو شده و ساختار تناویب اب حضور هجاندار در کنار فرامرز و پریوزی هجاندار بر
ترک ادامه میایبد .آنگاه نربد هجاندار و اکهول و نزی فرامرز و ابزبون آغاز میشود .هجاندار
پس از پریوزی بر اکهول به جنگ زوابد 1میرود ،اما فرامرز به دست ابزبون گرفتار میشود.
سپس در یک خط تناویب هجاندار جایگزین فرامرز شده و بر ابزبون پریوز میشود .مهچننی
در خط تناویب دیگر هجاندار زوابد را به نزد کیخرسو میفرس تد و این چرخه اب پریوزی
هجاندار در هر دو خط تناویب به پااین میرسد.

1 Zü-bâd
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منودار  :9ساختار تناویب نربدهای پـهلواانن ایراین و توراین
 .1-4-4آمدن تریک به فرمان عظمیشاه برای ایری بـهتون ()1999 -1985
 .2-4-4نربد ترک اب برزو (4-4-4 ← )2012 -2000؛ 7-4-4
 .3-4-4نربد بـهتون اب فرامرز (5-4-4 ← )2030- 2013؛ 8-4-4
 .4-4-4ادامۀ نربد ترک اب برزو (2-4-4 ← )2031
 .5-4-4ادامۀ نربد بـهتون اب فرامرز (3-4-4 ← )2032
 .6-4-4جنگ انبوه دو س پاه اب یکدیگر ()2033-2034
 .1-7-4-4ادامۀ نربد فرامرز اب بـهتون ( 2035یمک)
 .2-7-4-4ادامۀ نربد برزو اب ترک ( 2035دوم)
 .8-4-4گرفتار شدن برزو در مكند جادوگران (2-4-4 ← )2045 -2036؛ 4-4-4
 .9-4-4ادامۀ نربد فرامرز اب بـهتون و اسری شدن بـهتون (5-4-4 ← )2057-2046؛ 6-4-4
 .10-4-4آمدن ترک به ایری س پاه بـهتون و نربد او اب فرامرز ()2060 -2058
 .11-4-4آمدن هجاندار به ایری فرامرز ()2066 -2061
 .12-4-4ادامۀ نربد فرامرز اب ترک ()2069 -2067
 .13-4-4واگذاری نربد اب ترک از سوی فرامرز به هجاندار ()2072 -2070
 .14-4-4آگاهی فرامرز از گرفتار شدن برزو و نیایش فرامرز ()2092 -2073
 .15-4-4ادامۀ نربد هجاندار اب ترک و پریوزی هجاندار ()2099 -2093
 .5-4نربد اکهول اب هجاندار و پریوزی هجاندار ()2130 -2100
 .1-6-4نربد ابزبون اب فرامرز ()2141 -2132
 .2-6-4نربد هجاندار اب زوابد و گرفتارشدن زوابد ()2166 -2142
 .3-6-4گرفتارکردن فرامرز از سوی ابزبون و بردن وی به چادر شاه ()2170 -2167
 .4-6-4آگاهی عظمیشاه از گرفتاری زوابد ()2202 -2198
 .5-6-4جهوم عظمیشاه و س پاهیانش به ایرانیان ()2219 -2203
 .6-6-4نربد ابزبون اب هجاندار و پریوزی هجاندار ()2238 -2220
 .7-6-4آمدن طوس به ایری هجاندار و شکست س پاه دمشن ()2251 -2239
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منودار  :10ساختار تناویب مارپیچی نربدهای پـهلواانن ایراین و توراین
.1-4-4
.2-4-4
.3-4-4
.4-4-4
.5-4-4
.6-4-4
.1-7-4-4
.2-7-4-4
.8-4-4
.9-4-4
.10-4-4
.11-4-4
.12-4-4
.13-4-4
.14-4-4
.15-4-4
.5-4
.1-6-4
.2-6-4
.3-6-4
.4-6-4
.5-6-4
.6-6-4

.1-4-4
.2-4-4
.3-4-4
.4-4-4
.5-4-4
.6-4-4
.1-7-4-4
.2-7-4-4
.8-4-4
.9-4-4
.10-4-4
.11-4-4
.12-4-4
.13-4-4
.14-4-4
.15-4-4
.5-4
.1-6-4
.2-6-4
.3-6-4
.4-6-4
.5-6-4
.6-6-4
.7-6-4

اب رسیدن پیک هجاندار به ایران ،کیخرسو و رسمت –که اتکنون در داستان حضور نداشتند– وارد
اکرزار میشوند .سپاهیان ایراین اردو میزنند و عظمیشاه ،نشان ساپردهها و درفشهای ایرانیان را از
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پریان میپرسد .پس از معریف ساپردهها و خمیههای پـهلواانن ،حصنۀ داستان به گفتگوی رسمت و
کیخرسو ابزمیگردد (ب  .)2325 -2313در خسنان رسمت ساختاری تناویب– تقارین اب رویکرد منایشی
و حصنههایی توصیفی خارج از خسنان رسمت دیده میشود که درایفت منت را اندیک پیچیده ساخته ،اما
زیبایی خایص به بیان شاعر خبشیده است .بیت یمک و سوم از این سه بیت ( ،)2320 -2318مجالت
معرتضهای است در میان خسنان رسمت که از رویکرد منایشی ویژه و جالیب برخوردار است که اگر به
زیرساخت منایشی منت دقت نشود ،درایفت آن مشلک و هناد در ابیات پس از آن مبهم به نظر میرسد.
در بیت  2313رس مت پس از جسده بر کیخرسو از وی میخواهد مهراه اب درفش اکوایین اب
طوس و دیگر پـهلواانن روان شود .از آجنا که مهواره پیش نهادهای رس مت برای کیخرسو بس یار
راهربدی بوده ،کیخرسو در میانۀ خسنان رس مت اب ورود به حصنۀ منایش به طوس اشاره میکند که
درفش اکوایین را برداش ته و پیش برند (ب  2318یمک) .آنگاه شاعر در مرصاع دوم به توصیف
چگونگی بردن درفش و ویژگیهای حصنۀ پریامون آن میپردازد .پس از این بیت ،شاعر ابر دیگر
ادامۀ خسن رس مت را پیی میگرید که وظیفۀ نگهباین از شاه را به س پاه گودرزی میس پارد .سپس در
گریزی به بیت قبل (ب  )2318چگونگی کش یدن درفش اکوایین را توصیف کرده و ابز مه مطلب
را اب خسنان و پیش نهادهای رس مت ادامه میدهد .شاعر در این خبش اب رویکردی منایشی و شگردی
تناویب ،دو بیت معرتضه در میانۀ خسنان رس مت میآورد که در رویکرد نقل داس تان مکنظری است.
منودار  :11ساختار تناویب ـ تقارین اب رویکرد منایشی در خسنان رس مت
حضور رس مت ()2313
حضور کیخرسو ()2313
حضور طوس و اکواییندرفش ()2314
حضور پـهلواانن ()2317 -2315
بیت معرتضه دس تور شاه به طوس و توصیف کش یدن درفش اکواین ()2318
* تأکید بر حضور حموریِ شاه ()2319
بیت معرتضه ادامۀ توصیف کش یدن درفش اکوایین ()2320
حضور نرهشریان ()2321
حضور طوس و اکواییندرفش ()2322
حضور کیخرسو ()2323
حضور رس مت ()2324
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در این ساختار تناویب– تقارین اب رویکرد منایشی یک نکتۀ حموری وجود دارد و آن حضور
شاه در میانۀ خسنان رس مت است (ب  .)2319دو بیت معرتضه پریامون این بیت مرکزی قرار
گرفته که مربوط به توصیف درفش اکوایین است .در دو سوی این ابیات حضور پـهلواانن دیده
میشود .پیش و پس از پـهلواانن ،طوس و رس مت حضور دارند و پیش و پس از آانن ،کیخرسو
حضور دارد .بهعباریت ،در این چینش ،ساختاری منوداری و دایرهوار به وجود آمدهاست که در
قلب و پریامون آن شاه قرار دارد و پس از آن سلسهل مراتب پـهلواانن .این ساختار پریاموین از
خاندانهای پـهلواین رشوع شده ،به طوس میرسد و در آغاز و پااین به رس مت میاجنامد؛ در واقع
این رس مت است که از هرسو پریامون این دایره را دربرگرفته است.
منودار  :12ساختار دایرهای در خسنان رس مت
رس مت
کیخرسو
طوس
پـهلواانن
درفش
شاه
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پس از خسنان رس مت ،پـهلواانن ایراین به میدان نربد میروند و اب حضور رس مت در میدان،
زمینۀ به وجود آمدن یک سود حامیس کواته فرامه میشود .این سود کواته حامیس  63بییت
تقارون دیو» انمید ،ایدآور سودهای حامیس شاهنامه چون رس مت
که میتوان آن را «رس مت و
ِ
و اشکبوس ،و رس مت و اکموس است .این داس تان اب معریف رس مت اژدهادرفش آغاز میشود.
تقارون دیو را به نربد اب رس مت میفرس تد .این نربد که ایدآور نربد رس مت اب دیو سپید
عظمیشاه،
ِ
است ،بهخسیت پیش میرود ،اما ساجنام رس مت اب ایری خداوند و نیایش کیخرسو و زال بر
تقارون دیو پریوز میشود.
ِ
پس از این سود حامیس کواته ،گزارش نربدهای تنبهتن پـهلواانن آمده که یکی از زیباترین
و اندرترین ساختارها در ادب حامیس ایران است .شاعر در آغاز این نربدهای ن ُهگانه به رشح
کواتهی از رجزخواین هر پـهلوان و گزینش رقیب بس نده میکند .رشح این رجزخواینها بس یار
کواته و حممک است ،بهگونهای که هر گزینه در یک مرصاع ،یک بیت ای چند بیت گزارش
میشود ات اینکه شاعر به نربدهای رس مت و کیخرسو میرسد .در واقع نربد کیخرسو اب س پاه
دمشن ،نربد بنیادین و مرکزی است که گزارش نربد رس مت و چهارم (= پـهلوان توراین) اب
ساختار متقارن حلقهای آن را دربرگرفتهاست .اگرچه نربد کیخرسو ،ساختار مرکزی نربدها را
به وجود آورده ،اما در کنار نربد رس مت و چهارم ساختاری تناویب نزی دارد .پس از پریوزی
رس مت بر چهارم –که پیش از آن گزینۀ مرکزی آخرین نربد و پس از آن خنس تنی نربد قرار
دارد– نربدهای دیگر پـهلواانن گزارش میشود ،اما دقیت را که در نربدهای متقارن پـهلوانمرکز
در داس تان اصل یمک وجود دارد ،در اینجا منیتوان دید .ساختار پنج نربد ،تقریب ًا به هامن ترتییب
پاایین پس از مرکز ،ادامۀ هامن نربد دوم پیش از
است که پیش از مرکز تقارن بوده ،اما نربد ِ
مرکز است .اب توجه به این رویکرد تقارین در نربدهای چهارم اب پیلنت ،و هجانبنی اب عاد،
ساختار این نُه نربد نزی تقارن مهمرکز داش ته که مکمک بهسویِ ساختار ترتییب پیش رفتهاست ،اما
اب اندیک جابهجایی و ابزسازی میتوان به ِ
صورت خنس تنی ساختار مهمرکز تقارین در این خبش
دست ایفت.
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منودار  :13ساختار تقارین شاهحمور
 :13-1ساختار راوی
 .0-9-4نربدهای تنبهتن پـهلواانن
 .1-9-4گفتگوی عظمیشاه و پریان
 .2-9-4نربد بـهرمان اب هجاندار
 .3-9-4نربد عادی اب هجانبنی
 .4-9-4نربد پیلگوش اب طوس
 .5-9-4نربد گژدمه اب زال
 .6-9-4نربد جواد زنگی اب گیو
 .7-9-4نربد اشقاد دیو اب میالد
 .8-9-4نربد اورنگ اب سام
 .9-9-4توصیف حسر و سپاه ایران
 .10-9-4نربد چهارم اب پیلنت
 .11-9-4گزارش لکی نربدها
 .12-9-4نربد کیخرسو اب سپاه عظمیشاه
 .13-9-4توصیف میدان اکرزار
 .14-9-4ادامۀ نربد چهارم اب پیلنت
 .15-9-4ادامۀ نربد کیخرسو
 .16-9-4نربد هجاندار و زرعل اب بـهرمان
 .17-9-4ادامۀ نربد پیلگوش اب طوس
 .18-9-4ادامۀ نربد گژدمه اب زال
 .19-9-4ادامۀ نربد جواد زنگی اب گیو
 .20-9-4نربد رسمت اب سپاه عظمیشاه،
 .21-9-4رفنت کیخرسو به اکرزار
 .22-9-4ادامۀ نربد هجانبنی اب عاد

 :13-2ساختار ابزسازیشده
 .0-9-4نربدهای تنبهتن پـهلواانن
 .1-9-4گفتگوی عظمیشاه و پریان
 .2-9-4نربد بـهرمان اب هجاندار
 .3-9-4نربد عادی اب هجانبنی
 .4-9-4نربد پیلگوش اب طوس
 .5-9-4نربد گژدمه اب زال
 .6-9-4نربد جواد زنگی اب گیو
 .7-9-4نربد اشقاد دیو اب میالد
 .8-9-4نربد اورنگ اب سام
 .9-9-4توصیف حسر و سپاه ایران
 .10-9-4نربد چهارم اب پیلنت
 .11-9-4گزارش لکی نربدها
 .12-9-4نربد کیخرسو اب سپاه عظمیشاه
* .13-9-4توصیف میدان اکرزار
 .15-9-4ادامۀ نربد کیخرسو
 .14-9-4ادامۀ نربد چهارم اب پیلنت
 .19-9-4ادامۀ نربد جواد زنگی اب گیو
 .18-9-4ادامۀ نربد گژدمه اب زال
 .17-9-4ادامۀ نربد پیلگوش اب طوس
 .22-9-4ادامۀ نربد هجانبنی اب عاد
 .16-9-4نربد هجاندار و زرعل اب بـهرمان
 .20-9-4نربد رسمت اب سپاه عظمیشاه
 .21-9-4رفنت کیخرسو به اکرزار

کهنترین و اندرترین نوع این اکربرد را در ساختار ترکیببندیِ قرینهایِ گاهاین میتوان ایفت .در
هر سود گاهاین الگویی از مهمرکزگرایی بنیادی دیده میشود که در آن اب توجه به بندهای
میاین ،متام بندها به ِ
صورت متقارن بهمهپیوس تهاند .روند سودن از طریق برگشت به عقب،
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متین سودن تقارین است که شاعر اب رس یدن به مرکز شعر به عقب ابزمیگردد و
بسط درون ِ
به سودن و تغیری و تبدیل سودۀ خود در نمیۀ اول ادامه میدهد؛ بدین ترتیب هر سود
گاهاین دو مسری دارد :مسری معودی گسرتش شعر از آغاز ات پااین و مسری تشکیل تقارین آن.
ابرزترین منونه از این نوع ساختار مهمرکز تقارین در ساختار یسن  32دیده میشود (شوارتز،
:1)16 -10 :1390
منودار  :14ساختار مهمرکز تقارین یسن 32
شادی
شهرایری الهیی
کردار بد
از طریق منافع انمرشوع ،بداکران از (خرد) راس یت دور میمانند.
فریب مردم
شامر بس یار خطاها که توسط اندیشۀ نیک آمار میشود.
اعالم اب درس تاکری
سوگند دروغ
بدی ،خسن و گفتار
اعالم اب دروغ
زیر پا هنادن بزرگیها توسط بداکران ،احنراف از اندیشۀ نیک.
فریب مردم
از طریق منافع انمرشوع ،بداکران از منظر راس یت به دور نگه داش ته میشوند.
مرشوح کردار بد
شهرایری الهیی
شادی2

1

برای ترمجۀ این بند ،نك  :پورداود481-472 ،167-160 :1378 ،؛
Duchesne-Guillmin, 1952: 118-125; Humbach/Ichaporia, 1994: 40-43.

2

برای برریس واژگان و ساختار و  ...این بند ،نك  :پورداود188-143 :1381 ،؛ شوارتز59-13 :1390 ،؛
Humbach, 1959: II/ ss. 31-38; Insler, 1975: 195-210.
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ساختار
در گاهان ،بهدلیلِ رویکرد قداس یت و تالش موبدان برای جلوگریی از به مه رخینت
ِ
مهمرکز تقارین سودها و نزی عدم دخالت موبدان و راواین ،این ساختار ات امروز دستخنورده
ابیق ماندهاست ،اما این قداست و دقت در روایتهای حامیس هامنند گاهان نیست؛ بنابراین
راواین به دالیل بس یار ،از مجهل :ضعف حافظه ،سلیقۀ خشیص ،عدم درک خماطب ،دخالت و
اکهش و افزایش در ساختار روایت ،این تقارن مهمرکز را اندیک ساده کرده و به سوی ساختار
ترتییب مهمرکز پیش بردهاند که نربدهای نُهگانه ،حاصل ترکیب این دو ساختار است .بدهییی است
اگر این روال ادامه میایفت ،نربدهای نُهگانه از ساختار دوخبشی خارج و به ساختار یکخبشی
دگرگون میشد؛ یعین هفت نربد روی میداد که در آن پـهلواانن ایراین پریوز میشدند .سپس در
نربد هش مت ،رس مت بر چهارم و در نربد هنم و پاایین ،کیخرسو بر س پاه عظمیشاه پریوز میشد.
این ساختار در نربد ایزده رخ روی دادهاست .داس تان ایزده رخ در ساختار کنوین شامل
ایزده نربد تنبهتن میان پـهلواانن ایران و توران است که هر نربد در یک خبش گزارش میشود
ات نربد پاایین که میان گودرز و پریان روی میدهد .اب آمدن کیخرسو ایرانیان پریوز شده و
لشکر تراکن از کیخرسو زهنار میخواهند؛ بنابراین میتوان چننی پنداشت که داس تان ایزده رخ
ِ
صورت خنس تنی خود ،دارای ساختار تقارین مهمرکز
(فردویس )134-115/4 :1386 ،نزی در
اب مرکزیت آمدن کیخرسو بوده که خبش خنست نربدها پیش از آمدن کیخرسو و خبش دوم هر
نربد پس از کیخرسو اب ساختار تقارین گزارش شدهاست .از آجنا که روایت این نوع ساختا ِر
تقارین مهمرکز اب مشالکیت مهراه بوده ،به ساختار دوخبشی ترتییب دگرگون شدهاست و درهنایت،
ِ
نربدها برای منظم شدن گزارش از ساختار دوخبشی خارج شده و اب گزارش هر نربد در یک
خبش ،ساختار یکخبشی ترتییب پذیرفتهاست .داس تان ایزده رخ اب ساختار کنوین ،حاصل این
تغیریات در ساختار تقارین و ترتییب است که الگوهای پیشنی آن در حامسۀ رس مت و زنون بر
جای ماندهاست.
 )5پااینۀ داس تان
در فرجام ،داس تان عظمیشاه اب خردهرویدادهایی چون نربد رس مت و قاموس ،دیدار رس مت و
کیخرسو ،نربد رس مت و عظمیشاه ،و پریوزی کیخرسو ادامه میایبد ات اینکه داس تان اب پادشاهی
دوابرۀ طوس در توران ،گرخینت افراس یاب و ابزگشت کیخرسو به ایران به پااین میرسد.
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منودارهای خالصۀ تطبیقی ساختار گاهاین و داس تان رس مت و زنون
منودار  :15ساختار ترکیببندی قرینهای گاهاین

منودار  :16ساختار متقارن شاهحمور

(یسن )50 ،48 ،47 ،43 ،34 ،32 ،30 ،29

(← منودار )14

بند 11
بند 10
بند 9
بند 8
بند 7

بند 1
بند 2
بند 3
بند 4
بند 5

نربد 1
نربد 2
نربد 3
نربد 4
نربد 5
نربد رس مت

نربد شاه

نربد 14
نربد 13
نربد 12
نربد 11
نربد 10
نربد رس مت
نربده شاه

بند 6
توصیف میدان
منودار  :17ساختار متقارن پـهلوانحمور

منودار  :18ساختار متقارن ترجیعی دوگانه

(← منودار )7

(← منودار )8

نربد 9
نربد 8
نربد 7
نربد 6

نربد 1
نربد 2
نربد 3
نربد 4
نربد 5

نـبـــرد 1
نیایش 1
نـبـــرد 2
نیایش 2
نـبـــرد 3
نیایش 3
نـبـــرد 4
نیایش 4

نـبـــرد 5
نیایش 5

دیدار نیایشگران
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منودار  :19ساختار تناویب ـ تقارین شاهحمور

منودار :20ساختار متناوب نربدهای پـهلواانن

(← منودار )11

(← منودارهای )10 ،9

رس مت

رس مت

کیخرسو

کیخرسو

طوس

طوس

درفش

درفش
شاه

نـبـرد 2
نـبـرد 3
نـبـرد 6
نـبـرد 7
نـبـرد 10
نـبـرد 11
نـبـرد 14
نـبـرد 15
نـبـرد 18
نـبـرد 19

نـبـرد 1
نـبـرد 4
نـبـرد 5
نـبـرد 8
نـبـرد 9
نـبـرد 12
نـبـرد 13
نـبـرد 16
نـبـرد 17
نـبـرد 20
نربد پاایین

نتیجهگریی
داس تان رس مت و زنون که ظاهر ًا منونهای در ادبیات ایراین ندارد ،از هممترین حامسههای ایراین
به زابن گوراین در ایران ابخرتی است .اب توجه به اکربرد انمهای یوانین بهویژه درابرۀ
خشصیتهای اصل چون زنون و غورث میتوان گفت که این حامسه ،ابزاتیب از نربدهای
ایرانیان و یواننیان در زمان داریوش سوم و اسکندر مقدوین است که در دوران اشاکین اب
جایگزیین رس مت به جای سدار هخامنشی در ساختار رس مت و زنون ،در غرب کشور گسرتش
ایفتهاست .این داس تان از ساختاری پیچیده و دقیق برخوردار است که در نگاه خنست
میتوان آن را به دو داس تان مس تقل «رس مت و زنون» و «عظمیشاه» و در ساختار لکی به پنج
خبش زیر تقس می کرد:
 )1داس تان آغازین
 )2داس تان اصل یمک (رس مت و زنون)
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 )3داس تانوارۀ میانپیوند
 )4داس تان اصل دوم (عظمیشاه)
 )5پااینۀ داس تان
این خبشها ،اب هماریت خاص در مه تنیده شدهاست ،بهگونهای که داس تان در یک روایت
چرخهای اب پادشاهی طوس آغاز و اب پادشاهی دوابرۀ وی پااین میایبد و یک داس تانوارۀ
میانپیوند ،دو داس تان اصل را به یکدیگر پیوند میدهد .داس تان آغازین ،در واقع مقدمهای
برای ورود رس مت و شلکگریی هممترین خبش داس تان یعین ماجرای رس مت و زنون است و دیگر
رویدادها پیوس یت بر این داس تان اصل است .لکیت داس تان از دو ساختار تقارین بریوین و
دروین برخوردار است که بنی فرم و حمتوا هامهنگی خایص اجیاد کردهاست .ساختار لکی و
چرخهوار این داس تان ایدآور داس تان اکموس کشاین و نزی ترکییب از داس تان عرض کردن
کیخرسو و داس تان فرود در شاهنامه است .اگرچه این داس تانها تکههایی بهمهپیوس ته از
نربدهای ایران و توران برای کنیخواهی س یاوش و فاقد ابفیت یکپارچه هستند ،اما به نظر
میرسد تقلیدهای انموفقی از الگوی ساختار داس تان رس مت و زنون ابش ند.
در منت داس تان ،خردهساختارهای ویژهای دیده میشود که ساختار تقارین نربدهای
پـهلوانحمور ،ساختار متقارن ترجیعبندی دوگانه ،ساختار تناویب نربدهای پـهلواانن ،ساختار
تناویب مارپیچی نربدهای پـهلواانن ،ساختار دایرهای شاهحمور و ساختار تقارین شاهحمور از مجلۀ
این ساختارها است .اکربرد چننی ساختار تناویب در ادب حامیس یبنظری است و کهنترین و
اندرترین منونه از آن در ساختار ترکیببندی قرینهای گاهاین دیده میشود.
کتابنامه
اکربی مفاخر ،آرش (« ،)1395رس مت و زنون» ،دانش نامۀ فرهنگ مردم ایران (ج  ،)4هتران :مرکز
دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (« ،)1397رس مت و نزیهدارانش» ،دهیمی هفتاد ،به کوشش محمود فتویح رودمعجین
و دیگران ،هتران :خسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1397مقدمه و ایدداشتها بر رزمنامۀ کنزیک (حامسهای به زابن گوراین
و رواییت از ایدگار زریران) ،ویراست دوم ،هتران :مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (« ،)1398گاو َدم :از زابن گوراین ات زابن چیین» ،پژوهشهای زابین–ادیب
قفقاز و اکس پنی ،س ،1شم .62-27 :2
پورداود ،ابراهمی ( ،)1378گاهتا ،هتران :اساطری.
ـــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1381ایدداشتهای گاهتا ،هتران :اساطری.
تصحیح رس مت و زنون ( ،)1384منسوب به املاسخان كندوهلای ،به کوشش جمید یزدانپناه،
كرمانشاه :چشمۀ هرن و دانش.
جنگنامۀ رس مت و زنون (به زابن گوراین) ،به کوشش آرش اکربی مفاخر ،زیر چاپ.
«جنگ عظمی شاه» ← مهزهای (هـ  .ک) ،خبش .134-75 /1 :2
مچنآرا ،بـهروز (« ،)1390درآمدی بر ادب حامیس و پـهلواین کردی اب تکیه بر شاهنامۀ کردی»،
جس تارهای ادیب ،شم .149-119 :172
خالقی مطلق ،جالل ( ،)1389ایدداشتهای شاهنامه ،هتران :مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
داس تان عامیانه [= رس متانمه] ،دستنویس شم  ،15794كتاخبانۀ جملس شورای اسالمی.
داس تان كودكی رس مت و كشنت برب بیان (به زابن گوراین) ،دستنویس شم  ،9773كتاخبانۀ جملس
شورای اسالمی.
رزمنامۀ کنزیک (حامسهای به زابن گوراین و رواییت از ایدگار زریران) ( ،)1395به کوشش آرش
اکربی مفاخر ،هتران :مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
رس مت و بور بیان (به زابن گوراین)  ،رونوشت اسداّلل صفری ،شم ثبت  ،29195كتاخبانۀ دانشگاه
رازی كرمانشاه1380 ،ش.
رس مت و زنون (به زابن گوراین) ← هفتلشکر گوراین الفت :گ  122ب – گ  207الف.
رس مت و زنون (به زابن گوراین)  ،رونوشت اسداّلل صفری ،شم ثبت  ،29195كتاخبانۀ دانشگاه
رازی كرمانشاه1380 ،ش.
«رس مت و زنون» ← مهزهای (هـ  .ک) ،خبش .211-162/1 :2
رس متانمه ( ،)1314چاپ س نگی مطبعۀ علمی.
رس متانمه (یبات) ،چاپ مطبوعایت حسیین.
رس متانمه ،دستنویس شم  ،4036کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی1245 ،ق.
رس متانمه ،دستنویس شم  ،6424کتاخبانه و موزه مل ملک1245 ،ق.
رس متانمه ،دستنویس شم  ،916کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی1321 ،ق.
سلطاین ،دمحمعل ( ،)1386 -1364حدیقۀ سلطاین ،کرمانشاه :سها.
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شاهنامه به نرث نقایل ،دستنویس شم  ،14576کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی.
شاهنامۀ نقاالن ( ،)1398روایت عباس زریری اصفهاین ،به کوشش جلیل دوس تخواه ،هتران:
ققنوس.
رشیفی ،امحد (« ،)1374شاهنامۀ کردی اثری مس تقل ای ترمجهای از شاهنامۀ فردویس» ،فرهنگ،
شم .260-239 :15
ـــــــــــــــــــــ (« ،)1374شاهنامۀ کردی» ،منریم ازین پس که من زندهام ،مجموعه مقاالت کنگرۀ هجاین
بزرگداشت فردویس ،به کوشش غالمرضا س توده ،هتران :دانشگاه هتران.
شوارتز ،مارتنی ( ،)1390برریس چند تعبری عرفاین در گاهان زردشت ،ترمجۀ فاطمه جدیل ،هتران:
پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی.
طومار شاهنامۀ فردویس ( ،)1381روایت مصطفی سعیدی و امحد هامشی ،هتران :خوشنگار.
طومار کهن شاهنامه ( ،)1374به کوشش مجش ید صداقتنژاد ،هتران :دنیای کتاب.
طومار نقایل شاهنامه ( ،)1391به کوشش جساد آیدنلو ،هتران :بهنگار.
فردویس ،ابوالقاِس ( ،)1386شاهنامه (دفرت ششم و هفمت) ،به کوشش جالل خالقی مطلق و
مهاکران ،هتران :مرکز دائرةاملعارف بزرگ اسالمی.
لطفینیا ،حیدر ( ،)1388حامسههای قوم كرد ،هتران :مسریا.
مثنوی شاهنامه اب لهجهای انش ناس ،دستنویس شم  ،16559کتاخبانۀ جملس شورای اسالمی،
1288ق.
هفتلشكر (به زابن گوراین) ،روایت منسوب به الفت ،دستنویس شم  ،11937كتاخبانۀ آس تان
قدس رضوی مشهد 1349 ،ق.
هفتلشکر (به زابن فاریس) ،دستنویس شم  ،2983كتاخبانۀ جملس شورای اسالمی 1292 ،ق.
هفتلشکر (طومار جامع نقاالن) ( ،)1377به کوشش همران افشاری و همدی مدایین ،هتران:
پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی.
مهزهای ،محمدرضا (فریربز) ( ،)1393رزمنامه :اسطورههای کهن زاگرس ،کرمانشاه :دانشگاه رازی.
Fuad, K. (1970), Kurdische Handschriften, Wisbaden.
Humbach, H. (1959), Die Gathas des Zarathstra, Heidelberg.
Humbach, H./Ichaporia, P. (1994), The Heritage of Zarathushtra: A New
Translation of His Gatha, Heildelberg.
Duchesne-Guillmin, J. (1952), The Hymns of Zarathustra (trans. M. Henning),
London.
Insler, S. (1975), The Gāthās of Zarathustra, Leiden.
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The Structure of the Story of Rustam and Zanün
(From the Gathic Poems until the Gurani Rivayat)

Arash Akbari-Mafakher
Center for the Great Islamic Encyclopaedia

Abstract
The story of Rustam and Zanün is a masterpiece of the epic literature of
Iran in Gurani. It has no counterpart in Avestan, Middle Persian,
Zoroastrian Persian, the national epics, and oral documented
literature. The story can be divided into two general parts, i.e. “the
story of Rustam and Zanün” and “the story of Aẓīm-Shāh”. While there
are several manuscripts and rivayats available at our disposal, the
nonacquaintance of scribes and story-tellers of the connected structure
of the story has caused the division of the story into two independent
sections. The most complete version of this story appears in the
manuscript of the Haft-Lashkar in Gurani with 2722 couplets. This
story has a coherent structure. The outer structure of the story begins
with the cycle of the kingship of Tūs in the land of Tūrān and ends with
his second kingship in the land of Tūrān. The inner structure of the
story has a bilateral symmetry due to the coming and return of
Afrāsiāb, Rustam, and Kay-Khosrow. The core of the story begins after
an introduction and an introductory story. Then, the two main stories
are given. They are connected together by a connecting story. Finally,
the story ends with a concluding story. In general, the outer and inner
structure of the story has a symmetrical approach. The oldest and
rarest example of such usage is the symmetrical structure of the
Gathas.
Keywords: Structure, Rustam and Zanün, Gathas, Gurani

