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و قصه بازتاب حماسة ملي در داستان  هاي ها

 مردم قروه

1تيمور مالمير

2خالد سلطاني

25/2/89: تاريخ پذيرش*10/10/88: تاريخ دريافت

 چكيده
غنـاي باعـثكه است فرصتيك ايران،در فرهنگي تنوعو مختلف اقوام وجود
پـيدر بيگانگان حال، عيندر شودمي جامعه نشاطو فرهنگي استواريو بيشتر

و هويـت اركـاندر رخنـه ايجـاد بـراي تنوعو تعدد اينازكه هستندو بوده آن
 كـه دارد استحكاميو غنابه توجهبا فردوسي شاهنامة. كنند استفاده ملي وحدت

 گذشته، كارآمدي همچون ملي، وحدت ايجاددر مهم ركنيك عنوانبه تواند مي
 گسـترش همگرايـيو ايجـاددر شـاهنامه اهميت تبيين براي. دهد نشانرا خود
با شهرستاندررا شاهنامهبا مرتبط هاي قصهوها داستان،ملي  قـومي تنوع قروه

.ايم كرده بررسيآن فرهنگيو
:هاي كليدي واژه

.ملي وحدت داستان، حماسه، شاهنامه،

و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان1  Email:timoormalmir@gmail.com دانشيار زبان
و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج٢  كارشناسي ارشد زبان
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 136 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

: مقدمه
مي شاهنامه شود در عين حال، به سـبب به لحاظ ادبي از شاهكارهاي ادبي جهان محسوب

و تدو و چگونگي خلق بهشيوه  مياندر وحدت عاملو اتكا نقطة حماسة ملي، عنوان ام آن
 مختلـف طبقـاتو افـراد استقبال مورد سرعتبه تصنيف،ازپسو است بوده اقوام ايراني

 بـاو مختلـفيهـا دورهدر خـود درك ميـزان نسـبت بـه افـرادو است گرفته قرار جامعه
به بوده مأنوسآنبا متفاوتيها شيوه و سـبك بـه نويسـندگانو شاعرانكهاي گونه اند؛
گون، گاهي بـا عمـق گونا نيزبه صور مردم عامةو اند گرفته بهرهآن مضاميناز خود روش

و گاهي با آن بهره بـرده شاهنامهيها داستانو مضاميناز سرگرميو تفنن جان و بـا انـد
 اقوام همگرايييتتقودرآن نقشو ملي هويت شناختدر شاهنامه اهميت.اند دمخور بوده

 بـا عاميانـة مـرتبطيها داستانو باورها گردآوريو است ناپذير انكار ملي وحدتويايران
 ملي فرهنگاز متأثر فكرييها بنيادوها ريشه شناختو بازسازي براي شاهنامه مضامين

.بود چشمگيرخواهد
وهـا اسـتانبا جواريهمو جغرافيايي جمله موقعيتاز مختلف، داليلبهه قروه شهرستان
...و غنـي معـادن وجود دامداري،و كشاورزي مساعد قديمي، موقعيتو سابقهبا شهرهاي

و كُرد، تـرك( زبانيو قومي تنوع كناردر فرهنگي تبادالت.است بوده آمدهاو رفت كانون
و است كرده ايجادرا فرديبه منحصريها ويژگي، محدوده ايندر ساكن مذهبيو) فارس

.اسـت داشـتهاي ويـژه جايگـاه قروه عاميانة مردم ادبدر ملي حماسة بازتاب حيث اين از
 بـه شـده مـي نقـل سـينه بـه سينهكهييها قصهوها داستان مياناز شهرستان اين مردم

بـر اسـاس يـك طـرح.انـد داده مـي اهميـتها داستان سايراز بيشتر شاهنامهيها داستان
و قصه پژوهشي، داستان و ها  دسـته زيـر پـنچدر هاي مرتبط با شاهنامه را گردآوري كرده

:ايم كرده بندي طبقه
مي به گونه،تطابق دارند با شاهنامهكهيها داستان-1  رسد از شـاهنامه نقـل اي كه به نظر

و اختالف شده و حافظه رخ داده است اند .ها به سبب نقل از وير
.اند شده نقل شاهنامهاز غييرتو جايي جابه اندكيباكهيها داستان-2
.شوندمي محسوب شاهنامه الحاقييها بخش جزوكهيها داستان-3
 نبيرهـايوها فرزندان،نوهها سروده ايندر(.منسوبند كردي شاهنامهبهكهيها داستان-4

)دارند نقش تيمور، جهانگير، جهاندار، جهانبخش مانند رستم
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و قصه حماسة ملي در داستانبازتاب  137 هاي مردم قروه ها

از پـس كـهاي كـامالً عاميانـهيهـا داسـتان)الف: بخشدو شامل متفرقهيها داستان-5
 بـهكهييها داستان)ب.اند شده رايج مردم مياندر بعدييها دورهدرو شاهنامه سرودن

.اند شده گرفته شاهنامهاز غير رواياتيياو منابعاز اما دارنداي شاهنامه شكل ظاهر
و چهـارچوب همـين داسـتانباكهييها داستان-1 ا در شـاهنامههـ طرح

:تطابق دارد
 منيژهو بيژنـ
 زالـ
 تورانو ايران اختالفـ
 كيكاووس پروازـ

:منيژهو داستان بيژن
 بـراي آنجـا مردمو آورندمي هجوم توران مرز نزديكدر كشاورزي مزارعبه خوكاي گله

 بـهو دهـد مـي ترتيـباي جلسه شاه كيخسرو. آيندمي شاه كيخسرو نزدبه خواستن كمك
 پسـر بيـژن آنها مياناز برود؟ها خوك جنگبه است حاضر كسيچه: گويدمي پهلوانانش

از كـهرا گـرگين خاطر همينبه بود جوان بسيار بيژن. شودمي داوطلبـ رستم نوةـ گيو
به گرگين كند،مي بيژنكه فتحياز بعد. فرستادنداو همراهبه بود، رستمبرو دور پهلوانان

 دختـر منيژهو بيژن آنجادر. فرستدمي توران خاكبهرااواي توطئهباو بردمي حسادت او
 جريـان اينكه وقتي افراسياب. شودمي بيژن عاشق منيژهو بينندميرا همديگر افراسياب،

 رويرا بزرگي سنگ تختهو كندمي زنداني چاهدررااوو كندمي اسيررا بيژن شنود،مي را
 گـدايي بيژن غذاي تهيه براي منيژه. كندمي طردهمرا منيژه ضمندرو اردگذمي چاه آن
.كشـيد مـي پـايين بيـژن براي چاه روزنة طريقاز آوردمي دستبهكهرا غذاييو كرد مي

 تـا رودمي آنها پيشبه گدايي براي منيژه. بودند بيژن جستجويدراي عده همراهبه رستم
با بيشترو كنندمي صحبتهمبا منيژهو رستمكه وقتي. بگيرد آنهااز چيزي، غذايي، شايد

 بيـژن بـراياو كـه فهمـد مـي رستمهمو شناسدميرا رستم منيژههم شوندمي آشنا هم
 رسـتم. گويـد مـي رسـتمبه بوده، زندانيآندر بيژنكهرا جايي منيژه. كندمي گدايي
را بيژنو دارد برميآن رويازرا بزرگنگس تختهو رودمي بيژن چال سياه كناربه شبانه
 بـرايرااي نامـهو افتـدمي راهبه آنهاباهم منيژه بيژن، دادن نجاتاز بعد. دهدمي نجات

.برديم خودباهمرا منيژه چشمت، كوريبهكه فرستندمي افراسياب
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 138 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

 يرآبـادام روسـتاي. مركـزي بخـش كشـاورز. ابتـدايي پنجم. ساله62.رضايي صالح: راوي
الن قلعه

).اي ملهاهللا حبيببه مشهور( مفاخرياهللا حبيب):عبارتدر جاييبهجا كميبا(ديگر راوي
 قلعه ساكن. ساله 72
ياجا جابه آنهاازيياه بخش اما اند شده نقل شاهنامهازكهييها داستان-2

:است يافته تغيير
 ضحاك داستانـ
 پسرانشو فريدونـ
 سهرابو رستمـ
 نشستن تختبر هنگامتا كيخسرو تولدو سياوش مرگ ماجرايـ
 سياوش خون ماجرايـ
 اسفنديار مرگو گشتاسب بدخواهيـ
 اسكندر مرگ زمانتا اسفنديار مرگاز بعد هاي جريانـ
 رستم خانداناز بهمن جويي انتقامـ
 پدرشاز گشتاسب كردن قهرـ
 مريضي خاطربه زال گرفتنزنـ
 شغادو رستم-

:ضحاك داستان
و بسيار هم ظلم مي شيطان به صورت آشپز وارد آشـپزخانة. كرد ضحاك پادشاه جباري بود

مي ضحاك مي و لذيذ براي ضحاك درست و در مدت دو سال غذاهاي خوب يك. كند شود
برويد اين آشپز را بياوريد تا من به او پاداش بدهم؛ بـه خـاطر دسـت: گويد روز ضحاك مي

مي. بي كه داردپخت خو . خواهـد دهند كه خوشا به سعادتت پادشاه تـو را مـي به آشپز خبر
مي آشپز به خدمت ضحاك مي مي آيد، عرض ادب و من قبله: گويد كند ي عالم سالمت چرا

مي!ايد را احضار كرده .اي اي بهترين غذاها را درست كرده از روزي كه آمده: گويد؟ ضحاك
ميكن ضحاك از آشپز تشكر مي و مي: گويدد خواهي بگو تا به عنوان پـاداش هر چيزي كه

مي. به تو بدهم مي قبله: گويد آشپز و خشنودي تو را . خـواهمي عالم سالمت، من سالمتي

www.SID.ir
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و قصه حماسة ملي در داستانبازتاب  139 هاي مردم قروه ها

آشپز. چيزي به تو بدهم»)òíƒ�òäb’ó3)desxiwşane†« نه، بايد براي: گويد ضحاك مي
م طور است، حاال كه اين: گويد مي را الي بي نيازم ولي اجازه بده كه شانهمن از لحاظ هايـت

مي. ببوسم را هاي ضحاك را مـي آشپز شانه. اشكالي ندارد: گويد ضحاك هم و آنجـا بوسـد
و روي آنهـا دو مـار هاي ضـحاك بـه خـارش مـي بعد از چند روز شانه. كند ترك مي افتـد

مي درمي و كم كم رشد مي آيند و به افعي تبديل از اين وضعيت نگـران ضحاك. شوند كنند
مي همه. شود مي و طبيبان را جمع بهي دانشمندان و مي كند برايم كـاري كنيـد،: گويد آنها

به. تحمل اين مارها را ندارم شيطان كه قبالً به صورت آشپز پيش ضحاك رفته بود اين بار
مي صورت طبيب به نزد ضحاك مي و وي درد تو اين است كه هـر روز چاره: گويد آيد دل

و به اين مارها بدهيد مي. جگر دو نفر جوان را كباب كنيد اي دهد هـر خانـه ضحاك دستور
و دستور طبيب را اجرا كنيـد بـا ايـن كـار ضـحاك. كه دو پسر دارد يكي از آنها را بياوريد

و مردم از دست ضحاك جان بـه لـب مـي جوانان زيادي از بين مي شـوند، تـا اينكـه روند
ميميضحاك شبي خواب  مي بيند كه يك نفر از كوه البرز و زنجيري در گردنش اندازد آيد

و بـه دنبـال كاهنـان بعد، از خـواب مـي. كشدو كشان كشان او را به طرف غاري مي پـرد
مي. فرستد مي دانسـتند كـه ترسند كه خواب را براي ضحاك تعبير كنند چـون مـي كاهنان

ميتعبير خواب اين است كه پادشاهي ضحاك رو  و جواني به پادشاهي . رسـد به زوال است
و لرزي، خواب را براي ضحاك تعبير مي مي. كنند با هر ترس دهد هر زنـي ضحاك دستور

و مردهاي ديگر را از هم جدا كننـد تـا بچـه  و زنها اي كه حامله است شكمش را پاره كنند
آ. متولد نشود يك از نفـر نگهبـان تخـتن جايي كه خدا راضي بوده، از نسل جمشيد شاه

و آن نگهبان نطفـة فريـدون. ضحاك بود كه اسم زنش فرانك بود در اين دوران از فرانك
مي. گيرد شاه شكل مي و بعد از مدتي فرانك كه نزديك زايمانش هم بود به صحرا فرار كند

مي به نزد چوپاني مي و اي چوپان بچة من از نسل پادشاهان بـزرگ اسـت، اگـر: گويد رود
مي فرانك در داخل غاري بچه. بداند او را خواهد كشت ضحاك به اش را به دنيا و او را آورد

مي. دهد چوپان مي مي چوپان آن بچه را پرورش . رسـد دهد، تا اينكه به سن هيجده سالگي
كـاوه آهنگـر. كند كه در مورد او نظر بدهند در اين زمان ضحاك از بزرگان رأي گيري مي

و همه آنها به جز يكي طعمههم كه هفده پسر داش ي مارهاي ضحاك شده بودند، چرمي ته
مي را كه در كمرش بسته بود بر سر نيزه مي اي و داد تو تمـام پسـران! زند اي ضحاك كند

 
و استاد، پاداش دادن به كسي براي قدرداني-3 .انعام شاگرد www.SID.ir
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 140 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

مي. كردي» àŠìbÔó4(Qawirme)« من را براي مارهايت و مردم به دنبال كاوه قيام كننـد
ب به كوه البرز مي و فريدون شاه را ميروند فريدون هم مثل خوابي كه ضحاك. آورندا خود

و او را در غاري كه خودش در آنجـا بـزرگ ديده بود، زنجيري در گردن ضحاك مي اندازد
مي شده بود مي و ضحاك را زنداني مي برد و خودش به تخت . نشيند كند

 آباد صندوق روستاي. چهاردولي بخش. قرآني سواد. ساله65. آييني طوطي خانم: راوي
)قروه. ساله85( آوجي براتعلي):جاييبهجا كميبا( ديگر راوي

: جملهاز دارد وجود افتراقاتي فوق داستاندر شاهنامهبا درمقايسه
»كنيد كبابرا جوان نفردو جگرودل روزهركه است اينتو درد چارة« متن در
: شاهنامه در

 پرورش ازين بميرندودخ مگر خورش شان مده مردم مغز بجز
)48ص،1ج، 1374فردوسي،(

در وزنجيـري آيـد مـي البـرز كوهاز نفريككه بيندمي خواب شبي ضحاك« متن در
» اندازدمي گردنش

: شاهنامه در
 وازــارنبا بود اندرون وابــبخ ياز دير شبي شاهي وانــاي در

 ناگهان آمدي پديديـجنگسه شاهنشهاناخــككز ديد چنان
 روهـاندرگپساز دوانو كشانوهــــك اوندـدمتا تاختي همي

)53ص، همان(
 تعـداد مـورددر شـاهنامهدر امـا اسـت داشته پسر هفده آهنگر كاوهكه است آمده متن در

.است نيامده چيزي آهنگر كاوه پسران
:شوندمي محسوب شاهنامهقيالحايها بخش جزوكهييها داستان-2-3
 بيان»)bewr(وربه« اژدهايـ
 شودمي سهراب مرگ موجبكه پيرزني ماجرايـ
 اسفنديارو رستمـ

ده-4 در كوزهگوشت ريز ريز كرده كه آن را تفت و سپس از آن خوراك سازند يا از ند در موقع ضرورت و اي كرده سر آن را محكم بندند
.آن جهت تهية خوراك استفاده كنند www.SID.ir
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و قصه حماسة ملي در داستانبازتاب  141 هاي مردم قروه ها

 فريدون پسران گذاري اسمـ
 اسفنديار شدن كوراز بعد رستم مردانگيـ
 رستم توسطاو كشتنو زالاز ديو گرفتن باجـ
 زالازاو خواستن باجو رستم توسط اژدها كشتن ماجرايـ
 رستم دختر خواستگاران ماجراي-

:بيان»(bewr)5وربه«اژدهاي
مي» وربيانبه«اژدهايي به اسم6ي هندوستان در منطقه شود كه مردم را به ستوه آورده پيدا

مي. بود به عده.شد گذاشت در آنجا گياهي سبز نمي هر جايي كه اين اژدها قدم اي از مردم
م در رستم به هندوسـتان مـي. آيند تا شايد رستم براي آنها كاري بكنديدنبال رستم و رود

مي اي چرخ آنجا جعبه و نيـزه7كند دار مثل ماشين جيپ امروزي درست هـايي را بـهو آهن
و راست به آن آويزان مي وقتي كـه ايـن جعبـه را در مقابـل اژدهـا قـرار. كند صورت چپ

را مي مي. كندمي» (Lüş)8•ۊ�«دهند، اژدها آن آيـد كـه ايـن ابتكـار اما شرايطي پيش
و نيزه رستم در حلق اژدها گير مي مي كند آن. روند ها در حلق اژدها فرو بعد هـم رسـتم از

مي صندوق بيرون مي و با ضربه زدن به حلق اژدها او را از بين را آيد و بعـد پوسـتش بـرد
مي مي و از آن براي خود لباس .سازد كند

 روستاي كنگره. بخش مركزي. كم سواد. ساله70. محمدولي رضايي: راوي
)روستاي خشكمرود عليا. ساله84(ولي كريمي):جايي با كمي جابه(راويان ديگر

)روستاي گنجي. ساله66(سيد اسماعيل احمدي
 آباد روستاي نبي. ساله85(محمد وكيلي خليفه ملك

)روستاي بهارلو. ساله71(جهانشاه احمدي

 داسـتاني نيـز يكي، اند كرده شاهنامه وارد فردوسي نامبهكه متعددي داستانهاي ميانرد«
. دهـد مـي روي منوچهر درزمان داستان. دارد بيت 414 مجموعاَكه"ببربيان" نامبه است

.ببر-5
و عده عده-6 از راويان معتقدند كه محل ببربيان در كرمانشاه بوده در شميرانات بوده است اي .اي هم معتقدند كه
مي óuó−�Š«(Genger)« لي آمده است كه رستمدر روايت آقاي وكي-7 در[چرخ چاه، ماشين خرمن كوب؛óuó−�Š. كند درست

در ميان عامه مردم به هواپيما مي»óuó−�Š«گذشته ].گفتند هم
و بلعيدن-8 نَفَسن«در تركي[بركشيدن ].»چكْس www.SID.ir
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 142 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

از هنـد مـردماز گروهي ناگهان است، نشسته بزمدر پهلوانو بزرگانبا منوچهركه روزي
 برايو كنندمي شكايت كرده تلخ هند مردمبررا زندگيكه ببري دستازو رسندمي راه

 داستانِدرياو) 292: 1372،مطلق خالقي(».خواهندمي كمكاو دفع
 شود ماجراي پيرزني كه موجب مرگ سهراب مي

مي. شود بعد از اينكه سهراب توسط رستم زخمي مي مي: گويند به رستم خواهي پسـرت اگر
و تكان نخوري تا زخـم زنده بماند با هـايش يد تا چهل روز سرش را بر روي پايت بگذاري
و مـي اي هم نمي از طرف ديگر عده. جوش بخورد اگـر: گفتنـد خواستند سهراب زنده بماند

و پسر با هم متحد شوند هيچ كس جلودارشان نخواهد بود به همين خاطر از پيـر. اين پدر
.سهراب شود اي موجب مرگ زني خواستند تا با حيله

ó÷@ó ó�ìì�Š Šóî la‹èí� ì ãça‹Žï�i �Øó‚ çaŠìím@ì@ça‹Žï÷@óà laŠ@ç‹ŽïØ@

و پيرزن هم به چشمه و سهراب بود رفـت ي»(dewar)9وارهد«اي كه در نزديكي رستم
و در آنجا مشغول به شستن شد چه: رستم به پيرزن گفت. را با خود برد مي داري كنـي؟ كار

سـفيد» وارده«مگـر: گويـد رسـتم مـي. را سفيد كنم» وارده«خواهم اينمي: پيرزن گفت
مي مي مي: گويد شود؟ پيرزن .اي شود كه تو سر سهراب را روي پايت گذاشته مگر مرده زنده

و پيـرزن را مـي رستم كه از اين حرف پيرزن ناراحت شده بود، بلند مي و تـا بـر شود كشـد
مي مي .ميرد گردد سهراب هم
 روستاي خشكمرود عليا. آباد سواد بخش سريشبي. ساله84. كريمي ولي

: راويان ديگر
)آباد روستاي زرين. ساله67(محمود محمدي

)تپه روستاي برمه. ساله66(حسين شريفي شاه
) تپه روستاي برمه. ساله81(ابراهيم كلوندي

) روستاي سوتپه. ساله70(علي كلوندي عين
)روستاي مشيرآباد پنجه.لهسا75(اكبر مجيدي علي

)روستاي جداقايه. ساله90(آييني خانم تاجمه
)حسن روستاي سراب شيخ. ساله76(اسماعيل سرابي

www.SID.ir.چادر سياه-9
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و قصه حماسة ملي در داستانبازتاب  143 هاي مردم قروه ها

و زماني كه سر سهراب بر روي پايش بوده: گويند راويان زير مي رستم عشق به شكار بوده
شك آهويي را از جلوي او رد مي و رستم كه عاشق شكار بوده براي ميكنند شود ار آهو بلند

و تا برميو سر سهراب را از روي پايش برمي مي دارد .ميرد گردد سهراب
)آباد روستاي زرين. ساله73(علي اشرف محمد

)آباد سرابقحط روستاي تازه. ساله81(حسن معتمدي
: سهراب مرگاز بعدكه است آمده درشاهنامه

 ويبارـــــجبر افگند جامهكيي پيشكارتاكهمـرست رمودـــبف
 شاه بنزديك آمدو وابيدـــــبخاهـجايگآن جامه برانرا جوان

 كرداهـآگو زود پسش آمدكس كرد راهويــــسسر پيلتن گو
 كاخنه خواهد بوتتاتواز همي فراخ جهان زينشد سهراب كه
 نهادرـــسبر خاك كلهايـبج بادردـس يكي برزدو جست پدر

)243،ص2ج،1374فردوسي،(
:دارد شباهت مذكور داستانبه) سهراب نام شدة قلب(سرهابو رستم ماندايي روايت
و به رستم گفت كه اگر مي خواهي پسرت دوباره زنده شـ ... ود چـاره سيمرغ پديدار شد

و آن را چهل شبانه روز بدون وقفـه بـر سـر  اين است كه نعش فرزند را در تابوتي بگذاري
و در روز چهلم كمي پـيش از سـر آمـدن. خود حمل كني رستم به فرمان سيمرغ كار كرد

و چرمي سياه رنگ را در آب  و ديد كه در كنار رود مردي نشسته موعد به رودخانه اي رسيد
خ.مي شويد را. واست او را از اين كار پرسيدرستم مرد به رستم گفت كه مي خواهد آن چرم

چگونه ممكن است! به راستي كه تو ديوانه«:رستم به او گفت. چندان بشويد تا سفيد گردد
آيـا تـو«:مرد به او پاسخ داد» چرمي را كه رنگ ذاتي آن سياه است به شستن سفيد كرد؟

مي كني با حمل مرده نيز ديوانه نيستي كه گمان مي رستم» توان او را دوباره زنده كرد؟ اي
و درش را گشود و تابوت را از سر خود بر زمين گذاشت در. از اين سخن سخت شرمنده شد

و سپس» تازه اكنون مرا كشتي! پدر«:اين زمان سرهاب كه در تابوت زنده بود به او گفت
و خواست مـرد را كـه سـبب رستم از اين واقع. براي هميشه چشم فرو بست ه به خشم آمد

(ولي آن مرد ناپديد گشته بود. مرگ فرزندش شده بود بكشد )77،ص1372خالقي مطلق،.
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 144 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

:هايي كه به شاهنامة كردي منسوبند داستان-2-4
زه- و نگهه رده رستم

ـ داستان كاموس كشاني
 شكاپووسـ داستان ئه

ديـ و كشتن و سفيدرفتن رستم به مازندران
و برزو ـ رستم

و انتقام خواهي جهانبخش و برزو ـ جدال فرامرز
و جهانبخش ـ جهانگير

و نجات يافتن جهاندار توسط رستمـ به جنگ رفتن نوه  هاي زال
و رستم يكدست ـ رستم

و دزديده شدن آن ـ اهميت رخش براي رستم

مي اين داستان ها، ها شامل ترجمه بخشي از اين داستان: توان به دو بخش تقسيم كرد ها را
و تقليدهايي است كه از شاهنام نظيره گويي و بخش ديگرةها فردوسي صورت گرفته است

و تنهـا نقطـة اشـتراك آنهـا بـا  متوني هستند كه با شاهنامة فردوسي تفاوت اساسي دارند
ك و پهلوانان مانند فريدون، يكاووس، كيخسرو، شاهنامة فردوسي در اسامي برخي از شاهان

و هايي هستند ترينِ اين سرودها، رزم نامه مهم. است... رستم، سهراب، فرامرز، اسفنديار، گيو
زه: كه عبارتنداز و و يـازده رزم،هه رده رستم و قطران، كنيزك نگ، هفت لشكر، جهانبخش

و و جهانگير  ...رستم

و زه :10نگهه رده رستم

و شكست در پي كه افراسياب از رستم خورده بودپي هاي بعد از جنگ هفت لشكر
رستم ما را جان به لب كرده. اي بينديش پيران چاره: گويد افراسياب به پيران ويسه مي

مي. است  تواند او را از بين ببرد؟ چه كسي

.òŒò†Š@óèŽç«(zerdehen)«با تلفظ- 10 www.SID.ir
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و قصه حماسة ملي در داستانبازتاب  145 هاي مردم قروه ها

ómaì@ó÷ •ïq ñ''''ó÷ ça‹@ó÷ âÝïÜ@ÞïÜÙÐ@ìŠ@òìbi'''''''ò† Žñ‹@ï‚'''ò† âÝ@ï‚'''Þ
ó� ça.qÈ'Žðmb@ÙÐ'''''''ò‹ò†‹i@•@òìó’ìí ón“à@ìb’@ñ@óà ñòìò†‹Ø@ñ‹Ø@

ómaì@ó’ •óäóØ ðØ@b“ä@óq ãììŠ@a‡î@òŠ@ãbè@ó�ìì�Š ŽðàŒ@ãDóÔ ñb’@óÔ Þî‡ä@b5ÜC

óè@†ó�ìíä@Þš@óåïØ@ŠaŒ@ììŠa†@ìíuó÷@óu ìóàˆì†@óä Ûbi@;ïè@çbä@ììŠa†
Ô«:گويد پيران مي ñb’óÔ Þî‡äób'5Ü«11 نا ميكه . تواند حريف رستم شود مش صمصام است

مي پيران به نزد صمصام مي و و: گويد رود و كيخسرو شاه دنيا برايمان تيـره از دست رستم
مي. تار شده است و رستم چه كاره هستند كه افراسياب از آنها بيزار: گويد صمصام كيخسرو

و رستم پهلوان اوست: است؟ پيران گفت . كيخسرو شاه است
�Šì�ìó�Š ã�ììóàó@�Š ì�ììóàóàbä@•óçäóìòä ñó÷ çbºŠóì†b5ÜŽñàb�óç

زه: گويد صمصام به وزيرش مي وهه رده براي جم«نگ و و ديگر سرداران نامه 12»جم نهنگ
.بفرست كه براي جنگ به اينجا بيايند

Ø ìbÔóŽî†@ììŠè Lçaíóy ŠóÜíÔ@oÐóÓbÔ@ñ@ çbi†‹óqä ñóióÜ †ŠóìŠˆŽñàóÓb�
و جهانبين نگهبانان سرمرز بودند و جهاندار و تيمور زه. بهرام بههه رده وقتي خبر لشكر نگ

با. بهتر است به رستم خبر بدهيم: آنها رسيد تيمور به بهرام گفت بهرام گفت من در مصاف
. من هستم. خواهيم رستم را نمي. رستم زانوي او را به زمين زدم

ó'm ñb''’ó'iŠa†@Š@Šbn'Ðí''' @ó'i bàb'÷óÈ@ó�ìì�Š æà@ójî@óÙi@ã@ó‚ ãòìŠa†@Š
óu@òŠóÜ ŽðàŒ@óÙ’@óu ŠŽŽð'Ðb�óà@µšó''�ìì�Š ó'i ìí''äaŒ@ó''àb'ï'ä ãòŒµà

و گفت تو در حدي نيستي كه در مورد رسـتم حـرف: جهاندار از اين حرف بهرام بدش آمد
Ô« اگر توانستي. بزني ñb’óÔ Þî‡ä5Üób«را بگيري، آن وقت ادعاي پهلواني بكن.

ómaì@ói òì@•@óy D ím@ãa‹è@ñŠa†@†óq@Žðàbä@ó5Ýè@òì çaì@òŒñŠb÷@çbi
óØ@óy D Žð�óØ ì †bîŒ@Žði@ììŠa†@†@ãóäbm@ñŽði@óàòì ñò‡i@EÈó�ìì�Šã
óè@òì ŠóÔ ñb’@ñ†‹  ím@oÔ@óÔ Þî‡ä@b5Üóà@óàìíÝÈ@óàbr� ça‹Žï÷@óÜ@ñ†Š@

.شاه قلعة قنديل- 11
»(cimcim)و جمجم óäóèŽç(nehen)«با تلفظ- 12 www.SID.ir
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و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 146 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسالمي– زبان

زه جنگ شروع مي و از طرف سپاه صمصام، ميهه رده شود و از اين طـرف نگ به ميدان آيد
ميهه ردهزه. رود هم بهرام مي . كند نگ، بهرام را اسير
� �������	
��	�������� �	� ����	
��� ����� �	����وو 

زه بعد از آن تيمور به ميدان مي و مينگ، تيموهه رده آيد جهانـدار كـه. كشـدر را هم به بند
مي اين وضع را مي و لشكر باش تا مـن خـودم بـه: گويد بيند به جهانبين مواظب اين سپاه

و صد من وزنش بوده ضـربههه ردهزه. نگ برومهه رده ميدان زه را نگ با گرزي كه هزار اي
مي براي جهاندار مي ا اندازد كه جهاندار سپرش را جلوي آن ما تا نيمـه در خـاك فـرو گيرد،

مي. رود مي و مثـل مرغـي از خـاك مـي جهاندار تكاني به اسبش و ضـربه زند اي بـه پـرد
ميهه رده زه و شانه نگ مي زند .شكندي او را

uóŽñŠììŒ@u ñììŒbióŽñŠa‡äbè@ŽßaŒ@îóÙi ”äb’@ÛóŽîíi@†ŠåóŽßb‚‹‚@ñ@

و زه ميهه رده در زماني كه جهاندار و گفتجنگيدن نگ جهاندار به داد جهانبين:د يك نفر آمد
و او را نجات داد. خواهد او را بكشدمي» سرخاب«برس كه  . جهاندار به كمك جهانبين آمد

و بـه اردوگـاه . هـاي خـود بازگشـتند با تاريك شدن هوا هر دو طرف، جنگ را رها كردنـد
و به او گفتصمصام دستو آن پهلوان قوي كه امروز:ر داد بهرام را كه اسير شده بود بياورند
اگـر پهلوانـان. اون جهاندار نبيره زال اسـت: جنگيد چه كسي بود؟ بهرام گفت به خوبي مي

و رستم به اينجا بيايند مگر خدا به تو  ديگر مثل فرامرز، برزو، زواره، گيو، گودرز، جهانبخش
ب. رحم كند مي» فيله گووش«عد در ميدان نبرد روز و جهانـدار او را بـه بنـد به ميدان آيـد

را: پيران كه اين وضع را ديد گفت. كشد مي و آنها جهانـدار همه براي جهاندار هجوم ببريد
مي. محاصره كردند مي جهانبين به كمك جهاندار و او را نجات  دهد اما خودش زخمـي آيد

مي. شود مي مي اسب جهاندار هم و او بر روي كرگدن جنگ وقتي كه جهاندار اين. كند ميرد
مي وضع را مي مي: قبل از اينكه پيك برسد. فرستد بيند پيكي براي رستم كه زال خواب بيند

مي. اند نوادگانش دچار مشكل شده مي زال به رستم خبر و جريان را .گويد دهد
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maìói •ó�Š�ììó÷ ãóà ñóåîó†aŒ@p@òÐó5ÜóyaŠ@Ûói ðmóä ímó†a†ò

مي رستم ناراحت مي و گريه مي شود و از خدا در ايـن زمـان. خواهد كه ياريشـان دهـد كند
مي. رسد پيك مي و يا رسـتم: گويد اما از آن طرف بهرام با نگراني به تيمور يا پيك نرسيده

. مرده است
maìóì •òmóà Šìíºó�Š Šn�ìóà ãó†ŠòçbÔ�u ‡óŽï÷@ça‹ Œíòä ŠóØó†Šòç

مي: گويد رستم به زال مي تو پهلوانان ديگر را به همراه سپاه به دنبال مـن. روم من به آنجا
مي. بفرست مي رستم به راه و تنهايي خود را به سر مرز مي افتد و وارد معركه و رساند شـود

دهنـد بانان خبر مـي يدهد. خواهد كه شيهه نكشد تا آنها متوجه آمدنشان نشوند از رخش مي
و با هر گرزي كه مي مي يك نفر وارد ميدان شده است نگهه ردهزه. اندازد زند دوازده نفر را

مي: گويد به پيران مي ايـن صـداي گـرز رسـتم: گويد چه خبر شده اين مرد كيست؟ پيران
.است

ó÷@óÌ ñó“Žïš@bÌì@óØ çóä ´Ð@br�óè@òŠòì ‘5Übà''''''óä ;ïè@â@br� bà 

ó÷@ó’ †‹Ø@ŒŠ@óèó‚ MììŠò†@b“ä@óàçó÷@ón�ì�Š ŽñŒŠí  ña‡� a‡� ñóàç

و زرعلي پيش رستم مي مي زردارو زرپوش و رستم به آنها ديگـر سـپاهيان كجـا: گويد آيند
مي:گويند هستند؟ آنها مي و به زودي زه. رسند نزديكند و نگ مـيهه رده رستم به جنگ رود

د موفق مي ميهه ردهزه.و شاخ او را بشكندشود و رسـتم بـه همـراه جهانـدار، نگ فرار كند
و تيمور را آزاد مي در. وقتي كه هوا تاريك شد دو طرف از جنگ دست كشيدند. كنند بهرام

و گفـت و جهانبين دلجويي كـرد و جهاندار و تيمور بـراي ايـن: هنگام شب رستم از بهرام
ميكيخسر. پهلوانان شراب بياوريد و از رسـتم در مـوردو شاه هم خودش را به آنجا رسـاند

مي جنگ مي و رستم ماجرا را تعريف . شـود روز بعد كه طبل جنـگ نواختـه مـي. كند پرسد
به. كند كه با چه كسي بجنگد صمصام براي هر كدام از سردارانش مشخص مي سرخاب را

به. فرستد جنگ رستم مي واورنگ را به جنگ برزو، قطيمر را در ايـن روز .... جنگ جهاندار
ي سـرداران صمصـام را شكسـت شوند كـه همـه رستم به همراه ديگر پهلوانان موفق مي
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جم صمصام كه از اين جريان نگران بود گفت چاره. بدهند و چاره: گفتندجم چيست؟ نهنگ
زه. اين است كه ما تعدادي از اين پهلوانان را اسير كنيم رهه رده تو ابتدا ا به جنگ رستم نگ

در زماني كـه رسـتم مشـغول جنـگ بـا. بفرست تا ما غافلگيرانه پهلوانانشان را اسير كنيم
جم نگ بود، نهنگهه رده زه مي جم همهو زه. كنندي پهلوانان را اسير راهه رده رستم كه نگ

و خود را  جم آمادههالك كرده بود برگشت و ونه. جم برود كرد تا فردا به جنگ نهنگ نگ
مي جم و با هر كسي كه جنگ مي جم دوقلو بودند مي كردند هر دو با هم و مـا: گفتند رفتند

جم. يكي هستيم و مي روز بعد نهنگ رسـتم كـه از ايـن دو خيلـي. آيند جم به جنگ رستم
مي مي كن: گويد ترسيد، به زال . رود رسـتم بـه ميـدان مـي. هر موقع داد زدم رخش را رها

ب مينهنگ گرزي را ميه رستم و او سپرش را در جلوي آن ا ضـربه بـه حـدي زند گيرد امـ
مي. رود قوي بود كه رستم تا زانو در خاك فرو مي را رستم از خاك بيرون و كمر نهنگ آيد

مي مي و فشارش زود بـه دادم بـرس دارم نصـف: گويـد جـم مـي نهنگ به جـم. دهد گيرد
ميجم. شوم مي بيزند طوري جم گرزي به رستم رسـتم داد. شـود حس مـي كه بدن رستم
مي. زند رخش را ول كنيد مي جم رخش و گردن و فـرار مـي جم را گاز مـي آيد . كنـد گيـرد
مي جم مي جم رستم را رها و به دنبال رخش مي. رود كند و رستم دوباره نهنگ را فشار دهد

مي او دوباره به جم را گـردد جم برمـيجم. برگرد به دادم برس: گويد جم و از پشـت رسـتم
جم رخش هم برمي. گيرد مي و دوباره گردن آن جم را گـاز مـي گردد و قـدر فشـارش گيـرد
جم مي بي دهد كه بدن و مي جم سرد مي حس و رستم را رها و بعـد هـم رسـتم. كنـد شود

جم. كشد نهنگ را مي و و پيـران ويسـه را از بـين بعد از كشتن نهنگ جم، رستم صمصـام
ميكيخ. برد مي مي سرو شاه هم افراسياب را پيدا و او را مي كند و من حق پدرم: گويد كشد

و ديگر پادشاهي نمي  ـ را گرفتم مي. كنمـ سياوش و به كيخسـرو رستم خيلي ناراحت شود
به شاه اصرار مي كند كه از پيش آنها نرود اما كيخسرو شاه به همراه يكي از نوادگان رستم

و در  شدكوه دماوند رفت .آنجا ناپديد
 روستاي خشكمرودعليا. آباد بخش سريش. سوادبي. ساله84. ولي كريمي

):جايي با كمي جابه(راويان ديگر
)روستاي الهياري. ساله(سيدحسن حسيني www.SID.ir
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و قصه حماسة ملي در داستانبازتاب  149 هاي مردم قروه ها

)روستاي قاملو. ساله75(حاجي محمد خالديان
)روستاي ويهج. ساله75(يداهللا صيدمحمدي
و. ساله67محمدعلي پرويزي ) يهجروستاي

)آباد روستاي معصوم. ساله73(عبداهللا مفاخري
زه«داستان و و تنهـا نقطـة مشـترك، جزو داستان»نگهه رده رستم هاي شاهنامه نيسـت

عالوه بر برخي از تشابهات اسمي، مربوط به جريان كناره گيري كيخسرو ازپادشاهي پس از 
از داليـل خـود را از كنـار كشته شدن افراسياب است كه در شاهنامه هم كيخسـرو يكـي 

و گرفتن انتقام خون سياوش از او مي داند و تخت، كشتن افراسياب .گذاشتن تاج

 جهـــــاني بخــوبي بياراستم من اكنون چو كين پدر خواستم
ي بكشتــم كسي را بايست كشت و با راه  زدان درشتـكه بد كژ

ج1374فردوسي،( ،5:380(
و كرد  اهي ايـــــران زمينـــهمه پادش آفرينبه لهراسب بسپرد

آف همي كرد پدرود آن تخت عاج و تاجـــبرو و بر تخت  رين كرد
و گنج و تاج رنج سپردم بتو شاهي و كه ديدم بسي درد  ازان پس

)406: همان(
ز چشم مهـــان شاه شد ناپديد چو از كوه خورشيد سر بر كشيد

)413ص:همان(
:هاي متفرقه داستان-5
و در كتاب ها بن مايه بخشي از اين داستان-5-1 » فردوسي نامـه«اي كامالً عاميانه دارند

مي انجوي شيرازي از اين گونه داستان :شود ها فراوان يافت
اوـ عيب  جويي فرزندان رستم از

و آدم امروزي ـ رستم
 فردوسي رايب محمود سلطان هديهـ
 زنداندر مونسشو فردوسيـ
 فردوسيو محمود سلطانـ

ـ دفن كردن سهراب در همدان
و مرد غريبه ـ رستم
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و رستمـ  حضرت علي

 جويي كيكاووس از رستمـ عيب

و رستمـ  كشتي گرفتن حضرت علي

و شيوه و غذا خوردنشـ زيبايي رستم  خوابيدن

و آدم كوتوله ـ رستم
تنينروييـ بچه

ـ زرد شدن رنگ رستم
.پروار كردن پسران ديو سفيد توسط حضرت سليمانـ

او عيب :جويي فرزندان رستم از
و تمجيد مي و مهماني كه همه جمع بودند، هر كسي از خودش تعريف . كرد در يك مجلس

.دنه، پدر ما سه عيب دار: هاي رستم گفتند بچه. رستم از همه ما بزرگوارتر است: يكي گفت
ـ مي فشار رستم باال رفت ـ رسـتم چون هر وقت فرزند به پدر حرف بزند، پدر ناراحت شود

را اگر ناراحت نشوي عيب! اي پدر مهربان: ها گفتند بچه. عيب مرا ثابت كنيد: گفت هايتـان
: آنها گفتند.نه: رستم گفت. گوييم مي
مي-1 مي وقتي به جنگ  حسنا: رستم گفت. شود روي، رنگت پريده
مي-2 مي تو شيطاني ايـن: رسـتم گفـت. خوابي، تو شيطان پرستي خوابي يعني به شكم

.عيب را دارم اما شيطان پرست نيستم
.بوي دهنت بد است-3

مـن. يا پيغمبر خدا: يك روز كه زال از خواب پا شد، گفت: هايش گفت رستم در مورد عيب
اولـين پيغمبـر خـدا. بگـو اسـتغفراهللا:گويي يا رستم داستان؟ زال گفـت تو چرا نمي: گفتم

و. حضرت سليمان است و سـوار رخـش شـدم تـا بـروم من هم وسايل پهلواني را برداشتم
.حضرت سليمان را بياورم

سليمان به همه موجودات دستور داده بود. همه موجودات زير فرمان حضرت سليمان بودند
و سالم نده بعد هم چند تـا شـير را جلـوي راه.يدكه رستم كافر است به او احترام نگذاريد

و. رستم قرار داد رستم دو تا از شيرها را به هم كوبيد طوري كـه مغزشـان بيـرون ريخـت
چي اين گربه: گفت وقتي كه رستم به قصرحضرت سليمان رسيد، ديد كه يك زنجير! اند؟ ها
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و اند، بعد آن زنجير را مثال تار عنكبوت پاره كرد را در جلوي راه بسته و آمد پيش سـليمان
و خوب يكي ديگر را پـيش خـودت: گفت اي پيغمبر خدا چرا از اين همه موجودات نازنين
و ديو را به دربار آورده نمي اي؟ ديو هم يك سيلي محكم زد تو گوش رستم، طـوري آوري

و ديو را از پاي درآورد. كه تمام دنيا به دور سرش چرخيد و. رستم پا شد  بعد يك بچه آمـد
به من نگو كودك، مـن: گفت. اي كودك برو كنار: در مقابل رستم ايستاد رستم به او گفت

از كوچكترين ياران حضرت سليمانم، تـو اگـر توانسـتي مـن را شكسـت بـدهي آن وقـت 
و بـا خـود ببـري مي رسـتم هفـت ضـربه بـه. تواني حضرت سليمان را هم شكست بدهي

ح و او تكان نخورد بعد و او را بـه وسـط اميرالمؤمنين زد ضرت امير، كمر رسـتم را گرفـت
بگو يا علـي االمـان االمـان: مالئكه گفتند. رستم گفت حاال چكار كنم. آسمان پرتاب كرد

و پايين آورد. االمان رستم به حضرت علـي. بعد هم حضرت با دستان خود رستم را گرفت
تو: من را مسلمان كن حضرت علي گفت: گفت درس مسلماني بـدهم اگر من تا قيامت به

و يزدان پرست بشو. شوي تو مسلمان نمي .تو بيا
مي:رستم گفت مي وقتي به جنگ و رنگم پريده مي روم ترسم كه نكند يك نفر شود، از اين

و من را به آسمان پرتاب كند : حاال در مورد بوي دهنم بگويم. مثل علي در آن جنگ باشد
آنها به من نامه. بود كه همه را به تنگ آورده بود در هندوستان يك جانوري به وجود آمده

و آن جانور را از پاي دربياورم كه. زال نيز با من آمد. نوشتند كه بروم آن جانور اژدهايي بود
مي به مي آن ببر بيان و همه چيز را و بـه. بلعيد گفتند در آن جا صندوقي را درسـت كـردم

و. داخل آن رفتم و هفـت ضـربه بـه اژدها صندوق را بلعيد من از آن صندوق بيرون آمدم
و بوي بد دهنم مال شكم اژدهاست .شكمش زدم

و هزار: دليل بر روي شكم خوابيدن چيست؟ گفت! ها پرسيدند اي پدر بچه من رستم هستم
و دشـمنانم بـه. تا دشمن دارم اگر به پشت بخوابم از سينه تا دل من فاصله چنداني نيست

م راحتي مي ميتوانند خوابم خطـري بـرايم وجـودن را از بين ببرند اما وقتي بر روي شكم
و از اين طريق دشمنانم نمي .توانند من را از بين ببرند ندارد چون پشت من محكم است

60) مشهور به اهللا حسين(محمدحسين معظمي
.روستاي مالوجه. بخش مركزي. كم سواد. ساله

****** 
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حض«داستان و و سليمان ) بنـد روستاي نـي. ساله66(را عباسعلي صادقي» رت عليرستم
.نيز روايت كرده است

نيز) ساله، روستاي كامشگران82(را محمدحسين قادري» علت بوي دهن رستم«داستان
.روايت كرده است

و بخش ديگر به ظاهر شكل شاهنامه اي دارند اما جزو داستان-5-2 هاي شاهنامه نيستند
ن و يا رواياتي گرفته شده اند يست كه اين داستانبه درستي مشخص :ها از چه منابع

و شميت بربري ـ رستم
ـ پاداش دادن تهمينه به رستم

و تهمينه بعد از مرگ سهراب ـ به هم رسيدن رستم
و تهمينه ـ ازدواج رستم

و رودر رو شدن با تهمينه ـ ماجراي باج خواستن رستم از افراسياب
ـ قهرمان

و حاضربرزوـ بهم ن
ـ نجات يافتن زال توسط پسران رستم از دست ديوها در مازندران

و پسر فرامرز در جنگل .ـ به هم رسيدن رستم ثاني

و شميت بربري :13رستم
و سركرده ـ تعدادي از نيروها ـ در هند را شميت بربري در مملكت خسرو شاه هـاي رسـتم

و بعد نام و آنها را به زندان انداخت اي را به گودرز داد كـه آن را بـه دسـت رسـتمهگرفت
و از زال پرسيد رستم كجاست؟ زال گفت. برساند رستم بـه: گودرز نامه را به زابلستان آورد

: زال گفت. من بايد رستم را ببينم: گودرز گفت. قبرستان رفته تا قبر گرشاسب را تعمير كند
و ديد كـه شـميت زال نام. يك نامه براي او دارم: شده؟ گفت چرا؟ چي ه را از گودرز گرفت

و بعد به گودرز گفت تو بـرو، خـودم: بربري تعدادي از لشكر اينها را به زندان انداخته است
مي نامه و زال نامه را به رستم نداد. دهم را به رستم چندين بار نامه آمد هر بار. گودرز رفت

و آن را به دست خود رسـتم بعد از مدتي گودرز نامه ديگ. كرد زال آن را پنهان مي ري آورد
 

13 - Şomeyt berbery.
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و گفت هاي شما را شميت بربري در هند اسير كرده حدود شش ماه است كه سر كرده: داد
و هيچ و: شميت گفته. كس قدرت جنگيدن با او را ندارد است هر وقت رستم به اينجا بيايد

ان از ايـن قـرار پس جريـ: رستم گفت. كنم به توافق برسيم آن وقت اين نيروها را آزاد مي
و از او اجازه رفتن خواست. است . دهم من به تو اجازه نمي: زال گفت. رستم به نزد زال آمد
و گفت: گفت شميت بربـري درمملكـت خسـرو شـاه بـا: چرا؟ رودابه مادر رستم جواب داد

و آنها با هم كدورت دارند زماني كـه: براي چي؟ رودابه گفت: رستم گفت. پدرت درگير شد
ـ به مملكت خسرو شاه رفته بوديم اين شميت بربري عاشق من من  ـ زال به همراه پدرت

و من هم به زال گفتم و دستم را فشار داد شـميت. اي داد بيداد به جاي بـدي آمـديم: شد
و تو هم نمي شميت در آنجـا زال را بـه. تواني با او مقابله كني بربري عاشق من شده است

و گفت بعد از مدتي خبر آوردند. من هم قبول نكردم.و بايد زن من بشويت:زندان انداخت
و. كه سام به مملكت خسرو شاه لشكر كشيده است شميت بربري نتوانست با سام بجنگـد

مي. به همين خاطر ما را آزاد كرد رسـتم بـه. ترسـد از آن زمان به بعد زال از شميت بربري
ب: گودرز گفت و شميت بربري را به اينجا دعوت بهتر است كه يك مهماني بزرگ رپا كنيم

و بعد نامه. كنيم اي را به گـودرز داد تـا رستم دستور داد كه مقدمات مهماني را فراهم كنند
و. آن را براي شميت بربري ببرد هنگامي كه نامه به دست شميت رسيد رنگش تغيير كـرد

ا ما نمي: در جواب آن نوشت روز بعـد رسـتم بـه. ينجـا بياييـد توانيم به آنجا بياييم، شما به
و در آنجا كسي به پيشوازشان نيامـد  همراه چند نفر ديگر به طرف مملكت خسرو شاه رفت

و او به آنها گفت و از آنهـا پـذيرايي: تا اينكه به نزد شميت بربري رسيدند تشريف بياوريـد
و براي رستم شراب ريخت اما رستم آن را نخورد و شميت خودش آن جـام. كرد را گرفـت

و گفت تو! اي شميت بربري: بعد از پذيرايي رستم گفت. نترس كلكي در كار نيست: نوشيد
و تـا 350من: كني؟ شميت گفت چرا لشكر من را اذيت مي سال پيش عاشق مادر تو بودم

مي.ام اآلن نيز زن نگرفته ا از تـرس تـو بـه اون منطقـه اگر چه براي شما خدمت كـنم امـ
و نيامده و بـا مـادرت با خود عهد بسته ام و او را بكشـم ام كه بعد از مرگ تو با زال بجنگم

تو: رستم گفت. ازدواج كنم ها بـراي اين حرف. سال پيش عاشق شدي 350خجالت بكش
و. ايد تو عيب است، تازه شماها پير شده هر چقدر رستم گفت، شميت بربـري راضـي نشـد

و به رستم گفت و تو را بكشم:حرف تو گوشش نرفت بعـد از آن بـه. من بايد با تو بجنگم
مي زابلستان لشكركشي مي و در آنجا رودابه را و گفت. گيرم كنم گيرم كه تـو: رستم خنديد
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و لشكر زيادي دارد مي. منو كشتي اما بدان كه رودابه خودش پهلوان است تـواني تو چطور
مي: با رودابه بجنگي؟ شميت بربري گفت مي يا اون منو و يا من به آرزوم در اين. رسم كشد

و آنها از همديگر خداحافظي كردند ديدار هيچ نتيجه بعد از چند روز رسـتم. اي حاصل نشد
و از او دعوت كرد كه به زابلستان بيايد نامه شميت بربري. اي را براي شميت بربري نوشت

و رستم دستور داد كه با اح ترام فراوان به استقبالشان برونـد با دوازده نفر عازم زابلستان شد
و.و با احترام آنها را بياورند و مراسـم پـذيرايي، دوبـاره رسـتم بعد از آمدن شميت بربـري
و گفتهر چه رستم توضيح داد. شميت وارد بحث شدند  ميدان را آماده: شميت قبول نكرد

در ميدان نبـرد. كند آمادهرستم مجبور شد كه ميدان را براي جنگ. كنيد تا با هم بجنگيم
و او با اسبش به روي زمـين افتـاد رستم با گرزش ضربه از. اي به شميت بربري زد رسـتم

و گفت و بر روي سينه شميت نشست بيا دست از اين كار بردار تا تو را آزاد: اسب پياده شد
ند هر چقدر رستم گفت، فايده. من ديگر طاقت ندارم. سرم را ببر: شميت گفت. كنم اشت اي

و روي.و او سر شميت بربري را از تنش جدا كرد رستم بعد از كشتن شميت بربـري رفـت
مي. اي نشست تپه و ديد كه او گريه ! قبله عالم سـالمت:كند گفت گودرز پيش رستم رفت

مي: كني؟ رستم گفت تو چرا گريه مي ايـن.ام كنيد كه مـن آدم كمـي را كشـته شما خيال
و افراسـياب از تـرس او شـميت بربـري كسـي بـود كـ  ه جلـوي لشـكر افراسـياب ايسـتاد

در: گودرز گفت. توانست كه ما را اذيت كند نمي مقصر خود شميت بود شما تقصيري نداريد
بهتر اسـت كـه. خالصه حاال كه شما او را كشتيد. ضمن حرفهاي ركيكي را هم به شما زد

گ. فراموشش كنيد ميبعد از كمي صحبت كردن رستم به همراه .گردد ودرز به زابلستان باز

. كـم سـواد. سـاله65. عباسعلي صـادقيان
ني. بخش چهاردولي. بقال  بند روستاي

:گيري نتيجه
 تصـحيح گذشـتهدر اينكهو قديمييها نسخه روياز خواني شاهنامه وضعيتبه توجه با

 پيكـرةاز جـزويرا الحـاقييهـا داسـتان وده، اگـرنب دسترسدر شاهنامه متناز انتقادي
و گويـان قصهو سواد، نقاالنبا افراد توسطكه بدانيم بيتي هزار شاهنامة شصتاي افسانه

يهـا داسـتاناز درصد36/40 صورت ايندر اند، شده منتقل مردم ديگر،بهيها شيوهبه يا
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 بـه مربـوط هـا داسـتاناز رصدد54/17.هستند فردوسي شاهنامةبه مربوط شده گردآوري
بهييها سروده مي هستند كه مي طور عمومي به آنها شاهنامة كردي و در گويند توان آنها را

 نوعيبه كدامهركه هستندييها داستان درصد10/42 همچنين كنار حماسة ملي گنجاند،
 كـهندهسـتاي عاميانـهيهـا داسـتان درصـد31/26 تعـداد ايـن مرتبطنـد؛از شـاهنامه با

 درصد79/15و دهندمي نشان مردم در باوررا...و فردوسي رستم، شخصيتازييها موتيف
 مشـخص آنهـا مرجـع درستيبهكه شاهنامه هستنديها داستانبه شبيهييها داستان نيز

.نيست
و همگوني راوي در روايـت هاي شاهنامه عمدة داستان ويژگي اي در قروه احساس نزديكي
و اكثـراً ت، طوري كه راوي با اجزاي مختلف داستان احساس آشنايي مـي هاس داستان كنـد

و شهرهاي همجوار مي ي همچنـين تلقـي عامـه. داننـد محل رويدادها را در همين مناطق
و شـاه مردم نسبت به مضامين شاهنامه، بسيار متفاوت از داستان هاي اميرارسـالن نامـدار

و ساير قصه و علت توجه اسماعيل و سرگرمي بوده اسـت هاست . به آن فراتر از بحث تفنن
و مثل بررسي داستان و حكمت ها مي ها دهد كـه شـيوه زنـدگي، هاي گردآوري شده نشان

و و اعتقادات ديني و رسوم، باورها و ها تأثير گذاشته بر كليت اين داستان... جغرافيا، آداب اند
و در جاي جاي اين داستان محلي بـا اصـل داسـتان بـه چشـم ها آميختگي فرهنگ بومي

هـاي متنـوعي به طور كلي بازتاب حماسة ملي در باور عاميانة مردم قـروه جلـوه. خورد مي
و يكي از دستاوردهاي آن با توجه به تنوع قوميت و فارس–هاي داشته است –كُرد، ترك

و همدلي در ميان مردم است كه در سـطحي بـاالت ر، ساكن در اين شهرستان ايجاد وحدت
راهمگرايي اقوام ايران ميي .دهد نشان
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