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چکیده
»شاهنامه« عنوان عام روایاتی پهلوانی است که در پهنه ی 
نّقاالن( جاری  و  راویان )گوسانان  زبان  بر  ایران زمنی 
بوده و در مقاطعی هم پاره هایی از این روایات به دست 
پهلوانی و  این روایاِت  از  شاعران مکتوب شده است. 
تشخیص اند  قابل  هم  از  متامیز  گونه ی  دو  اسطوره ای، 
که با وجود زیرساخت های مشابه، دارای متایزهایی در 
روساخت هستند: نخست روایت خراسانی و دوم روایت 
زاگرسی. هر دوی این روایت ها برگرفته از روایت اّولیه 
ای هستند که برخوردار از بنیادهایی اسطوره ای است. در 
این میان، روایت خراسانی به دلیل اینکه پرداخته تر است 
و بخشی از آن هم به دست شاعرانی توانا چون فردوسی 
به رشته ی نظم کشیده شده، از بیشرتین شهرت برخوردار 
است؛ در مقابل آن، روایت زاگرسی تا حدی آشفته مانده 
است و پاره های محاسی آن مستقل از هم به جهان ادبیات 
حتلیل علمی  و  چاپ  و  روی، تصحیح  هر  به  آمده اند. 
این پاره های آشفته نام می تواند در نشان دادن جهان بینی 
ایرانیان سودمند افتد. این جستار به معّرفی و حتلیل سبکی 
یکی از داستان های پهلوانی روایت زاگرسی با نام »توّلد 
ایران و تورانیان« می پردازد که  جهانگری و جنگ نامه ی 
حتلیل  است.  نرسیده  چاپ  به  هنوز  آن  خّطی  نسخه ی 
داستان  که  می دهد  نشان  جستار  این  از  آمده  دست  به 
شاهنامه ی  با  اشرتاکاتش  وجود  با  شده،  یاد  محاسی 
مورد  احتامالً  و  شاهنامه  از  مستقل  داستانی  فردوسی، 
توّجه پردازندگان منظومه هایی بوده که در ادب فارسی به 

»جهانگرینامه« شهره اند.
کلیدواژه ها: شاهنامه ی کردی، جهانگری، رستم، ایران و توران، 

اسطوره.

کورتە

تەواوی  لە  کە  پاڵەوانییە  گێڕانەوەیەکی  »شانامە« 
هەندێ  لە  و  بووە  ڤه گێڕه کاندا  زمانی  لەسەر  ئێراندا 
دەستی  بە  گێڕانەوەگەلە  لەم  هەندێک  سەردەمیشدا 
و  پاڵەوانی  گێڕانەوە  لەم  نوورساون.  شاعیران 
ئوستوورەییانەدا دوو شێوەی جیاواز لە یەکرت دەبیندرێت 
هەیە  زۆریان  وێکچووییگەلێکی  بنەماکانیان  کە 
گێڕانەوەی  یەکەم  تێدایه ؛  جیاوازیگەلێکیشیان  بەاڵم 
هەردووی  زاگرۆسی.  گێڕانەوەی  دووهەم  خوراسانی، 
ئەم گێڕانەوەگەلە بنەماکانیان ئوستوورەیین، لەم نێوانەدا 
گێڕانەوەی خوراسانی بە هۆی ئەوەی زۆر کاری لەسەر 
بووە  توانا  شاعیرانی  دەستی  بە  لەوه   بەشێک  و  کراوە 
دیکە  ئەوانی  چاو  له   زۆرتری  ناوبانگێکی  شیعر،  بە 
تا  بەرامبەر ئەوەدا گێڕانەوەی زاگرۆسی  لە  ده رکردووه . 
جیا  لێی  ئەدەبیاتەکەی  لە  بەشێک  و  شێواوە  ڕادەیەک 
ئەم  ساغکردنەوەی  و  لێکدانەوە  هەروەها  بووەتەوە. 
به سوود  ئێرانییەکاندا  ناساندنی  لە  ناتوانێت  ئاڵۆزییانە 
بێت. ئەم وتارە هەوڵی ناساندن و لێکدانەوەی شێوەی 
یەکێک لە چیرۆکگەلی پاڵەوانیی گێڕانەوەی زاگرۆس بە 
ئێران و  »له دایکبوونی جیهانگیر و جه نگ نامه ی  نێوی 
توورانییه کان« دەدات کە نوسخه  دەستنووسه که ی هێشتا 
لە چاپ نەدراوە. ئەم توێژینه وه یه  پیشان دەدات چیرۆکی 
حەماسیی ناوبراو، وێڕای ئەوەی کە وێکچوونی زۆری 
لە  جیا  هەیە، چیرۆکێکی  فیردەوسیدا  شانامەی  لەگەڵ 
شانامەیە و وادیارە لە زومرەی ئەو چیرۆکانەیە کە وەکوو 

»جه هانگیرنامه« ناوبانگیان دەرکردووە.
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1- مقّدمه
»شـاهنامه« عنـوان عـام داسـتان هایی محاسـی اسـت کـه ایرانیـان عمومـًا بـه نقـل کـردن 
و شـنیدن و بـازرسودن آهنـا عالقـه دارنـد. ایـن داسـتان های محاسـی کـه گاهـی بدان هـا 
»رزم نامـه« و یـا »جنگ نامـه« هـم می گویند، غالبًا برآمده از اسـطوره هسـتند و جهان بینی 
نیـاکان را در رویکـرد بـه اهلیـات و جهـان و انسـان بازگـو می کننـد. ایـن روایت هـا کـه 
اغلـب از ریشـه ی مشـرتکی هـم برآمده انـد )رک. خالقـی مطلـق، 1372: 67 و 72( در 
جریـان سـری خـود بـه رسزمنی هـای خمتلـف، ویژگی هایـی نـو می پذیرنـد و جهان بینـی و 
روحیـات مردمـان آن رسزمـنی را در خـود بـاز مـی تاباننـد. از ایـن روایت هـای محاسـی و 
پهلوانـی، دو گونـه ی آن متامیـز از هـم هسـتند: روایـت خراسـانی و روایـت زاگرسـی. به 
بیانـی دیگـر، دو روایـت خراسـانی و زاگرسـی از روایتـی اصلـی )مادر( زاده شـده اند که 

زبـده ی هـر دو روایـت را بـه نـام »شـاهنامه« می شناسـیم:
روایت مادر ← روایت ایرانی )خراسانی + زاگرسی(← شاهنامه

شـاهنامه ی کـردی، برخـالف شـاهنامه ی فردوسـی، پاره هایی از هم گسـیخته اسـت 
و در یـک جمموعـه گـرد نیامـده، اّمـا مهـه ی ایـن روایـات پهلوانـی -کـه معمـوالً دارای 
زیرسـاختی اسـطوره ای هسـتند و بـر بنیـاد جنـگ بـنی دو عنـرص نـور و تاریکـی شـکل 
گرفته انـد- بـا عنـوان کّلـی »شـاهنامه ی ُکـردی« یـاد می شـوند. داسـتان های شـاهنامه ی 
مهچـون  نامـی  شـاعرانی  خامـه ی  بـه  کـه  هسـتند  هـم  از  مسـتقل  داسـتان هایی  ُکـردی 
املاس خـان کندولـه ای و مصطفـی بـن حممـود گورانـی و گاهـی هـم بـه دسـت شـاعرانی 
ناشـناس بـه رشـته ی نظـم درآمده اند. برخی از این داسـتان ها مهچون: »بـرزو و فالوند«، 
»هفـت لشـکر«، »رسـتم و زردهنـگ«، »هبمـن و آذربرزین« خمتص ادب کـردی بوده و در 

آثـار محاسـی فارسـی نشـانی را از آهنـا نمی بینیـم.
جـای  بـه  آهنـا  از  نسـخه هایی  -کـه  ُکـردی  شـاهنامه ی  داسـتان های  مشـهورترین 
بیـت(،   297( رسـتم  و  شـغاد  بیـت(،   620( اسـفندیار  و  رسـتم  از:  عبارتنـد  مانـده- 
رسـتم و کـی کـوزاد )625 بیـت(، منیجـه و بیـژن )2080 بیـت(، هفـت لشـکر )5500 
بیـت(، ایـران و تـوران )7000 بیـت(، ایـران و تـوران )2275 بیـت(، هفت خـان رسـتم 
)304 بیـت(، رسـتم و دیـو سـفید )330 بیـت(، بـرزو و فالونـد )2020 بیـت(، رسـتم 
بیـان )1050 بیـت(، رسـتم و زردهنـگ )1200  و سـقالب دیـو )3800 بیـت(، بـرب 
بیـت(، رسـتم و سـهراب )1100 بیـت(، کنیـزک و یـازده رزم )5600 بیـت(، رسـتم و 
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زنـون )1280 بیـت( و بسـیاری داسـتان های دیگـر چـون: برزونامـه، حـراث هفت رس و 
عادوسـی چشـم، گلیـم گـوش، جهانگرینامه، سـیاوخش نامه، لعل پـوش و یاقوت پوش، 
هبمن نامـه، فرامرزنامـه، زال نامـه، خـرو و خرامـان، خـرو و شـریین، مرجان جـادو، 
سـام نامه،  قهرمان نامـه،  افراسـیاب،  و  کیخـرو  رزمنامـه ی  اسـفندیار،  هفت خـان 
جنگ نامـه ی صقـالب دیـو، جهانبخـش و قطـران دیـو، هفـت رزم رسـتم، داسـتان مرگ 
رسـتم و غـریه )چمـن آرا، 1390: 137؛ رشیفـی، 1374: 239 و لطفی نیـا، 1388: 
64- 67(. بیشـرتینه ی ایـن داسـتان ها دارای نسـخ متعـّدد و روایـات متفـاوت هسـتند؛ 
بـرای مثـال فقـط داسـتان رسـتم و سـهراب دارای 18 نسـخه و چهـار روایـت متفـاوت 

است.
تصحیـح انتقـادی ایـن نسـخه ها -کـه در پسـتوی خانه هـا و یـا زیـر غبـار فراموشـی 
پهلوانـی  نامه هـای  پژوهشـگران  بـر  را  نـو  افق هایـی  می توانـد  دارنـد-  قـرار  موزه هـا 
بگشـاید )قه ره داغـی، 1389: 178( کـه البتـه در ایـن حـوزه گام هایـی اّولیـه اّمـا ناکافـی 

برداشـته شـده اسـت.

2- ویژگی های کّلی شاهنامه ی کردی
شـاهنامه ی ُکـردی را مـی تـوان بـه دو بخـش تقسـیم کـرد: بخـش نخسـت دربردارنـده ی 
داسـتان هایی اسـت کـه نظـری آهنـا یـا در شـاهنامه ی فردوسـی و یـا در دیگـر آثـار محاسـی 
فارسـی آمده اسـت که می توان به داسـتان های »رسـتم و سهراب«، »رسـتم و اسفندیار«، 
»بیـژن و منیـژه« و غـریه اشـاره نمـود. هرچنـد کّلیـت و چارچوبـه ی ایـن آثـار بـا آنچـه در 
شـاهنامه و یـا دیگـر آثار فارسـی آمده یکی اسـت، اّمـا در پاره ای از مطالـب و صحنه ها و 
شـخصّیت ها بـا هـم متامیزنـد و می تـوان هرکـدام از ایـن آثـار را روایتی جداگانـه از اصل 

داسـتان بـه حسـاب آورد )لطفی نیـا، 1388: 61(.
آهنـا نمی بینیـم و مأخـذ و  از  آثـاری اسـت کـه در ادب فارسـی نشـانی  بخـش دوم 
منبـع آهنـا هـم معلـوم نیسـت؛ از مجلـه داسـتان های رسـتم و زردهنـگ، رسـتم و زنـون، 
کنیـزک  جهانبخـش،  هفت خـان  لشـکر،  هفـت  رزمنامـه ی  یاقوت پـوش،  رزم نامـه ی 
و یـازده رزم و ... . مهچنـنی در ایـن رسوده هـا از پهلوانانـی ایرانـی )ُکردتبـار( مهچـون 
َزَرلـی، زرپـوش و زرداد و انریانـی مهچـون زنـون جـادو، لـوالک، بنگـوش، سـالوس 
عدنـی، قلـامخ، حراسـم، ُقلـون، قطـران زنگی، صمصام دیو و غورث شـاه نام برده شـده 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 2، بهار 361395

اسـت کـه بـاز در شـاهنامه ی فردوسـی از آنـان یـادی آورده نشـده اسـت. ناگفتـه نامنـد که 
در شـاهنامه های ُکـردی، فرزنـدان، نوه هـا و نبریه هـای رسـتم مهچـون تیمـور، جهانگری، 

جهانبخـش و بـرزو نیـز نقـش دارنـد )رشیفـی، 1371(.
اگـر آن طبقه بنـدی معـروف روایـات محاسـی ایـران را بـه سـه دوره ی اسـطوره ای، 
داسـتان های  بیشـرت   ،)73  :1378 رسکاراتـی،  )رک.  بپذیریـم  تارخیـی  و  پهلوانـی 
شـاهنامه ی ُکـردی مربـوط بـه دوره ی پهلوانـی و پادشـاهی کیانیـان، یعنـی ارزنده تریـن 
بخـش شـاهنامه از نظـر هنـری، اسـت و از دوران تارخیـی جـز چند داسـتان، نسـخه ای به 

دسـت نیامـده اسـت.
مسـّلم اسـت که نسـخه های شـاهنامه ی ُکـردی، در فراز و نشـیب تاریـخ این رسزمنی 
بـه دسـت کاتبـان کم سـواد -کـه احتـامالً شـاهنامه خوانان، نخسـتنی گـروه آهنـا بوده اند- 
دسـتخوش حتریـف شـده اند )ریاحـی، 1390: 35( و چـون از آن نسـخه ها بـه عنـوان 
ابـزار کار خـود رونویسـی می کرده انـد، هـر کسـی بـه میـل و سـلیقه ی شـخصی خـود در 
آن دسـت بـرده اسـت کـه بـا توّجـه بـه کثـرت رونویسـی و عـدم آگاهـی و توّجه کاتبـان به 

قواعـد شـعری، بعضـی ابیـات ضعیـف و گاه آشـفته می نامیـد.
از  برخـی  آغـاز  در  کـه  اسـت  ایـن  می نامیـد  سـودمند  گفتنـش  کـه  جالبـی  نکتـه ی 
تـوران  و  ایـران  داسـتان »جنگنامـه ی  نسـخه ی  ُکـردی مهچـون  نسـخه های شـاهنامه ی 
مشـهور بـه صقـالب دیـو و رسـتم زال« راوی، می گویـد کـه روایـت خود را از فردوسـی 
برگرفتـه اسـت! اّمـا بـه یـاد آوریـم رسایندگانـی کـه بـه تقلیـد از داسـتان های شـاهنامه ی 
فردوسـی منظومه هایـی رسوده انـد، از راهـی کـه فردوسـی پدیـد آورد، منحـرف نشـدند 
و حّتـی از شـیوه ی بیـان و طـرز فکـر و سـبک گفتـاری او نیـز تقلیـد کردنـد؛ در حالـی 
کـه داسـتان های شـاهنامه ی کـردی بـر اسـاس روایـات عامیانه ی رایـج در بنی مـردم ُکرد 
رسوده شـده اند و بـا شـاهنامه ی فردوسـی چنـدان مهاهنگـی نـدارد )هبرامـی، 1386: 
19- 20(؛ احتـامالً راویـان بـرای روایـی سـخن خـود چننی مطلبـی را می گوینـد. برخی 
از این داسـتان ها نیز، مهچون داسـتان پیش گفته، اصاًل در شـاهنامه ی فردوسـی نیسـت.
بنابرایـن مهانگونـه کـه وجـود نام هـای مشـرتک میـان اوسـتا و ریـگ ودا، داللـت بـر 
»کهنگـی روایـات اسـاطریی و محاسـی ایـران تـا زمـان مهزیسـتی قـوم هنـد و ایرانـی بـه 
بیـش از دو هـزار سـال پیـش از میـالد« دارد )خالقـی مطلـق، 1386: 131( وجـود ایـن 
داسـتان های مشـرتک در روایات خراسـانی و زاگرسـی، نشـان از منشأ مشـرتک آهنا دارد 
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کـه در آغـاز ایـن گفتـار زیـر عنـوان روایـات ایرانـی از آهنـا نـام برده شـد.

3- درباره ی داستان »توّلد جهانگری و جنگ نامه ی ایران و تورانیان«:
داسـتان »توّلـد جهانگـری و جنگ نامـه ی ایـران و تورانیـان«، منظومـه ای اسـت محاسـی به 
گویـش »گورانـی« در رشح توّلـد جهانگـری، فرزنـد رسـتم و نیـز بیـان یکـی از جنگ های 
آن  دقیـق رسایـش  زمـان  و  کیـکاووس. رساینـده  دوران شـهریاری  در  تـوران  و  ایـران 
)مهچـون بسـیاری از دیگـر داسـتان های شـاهنامه ی ُکردی( مشـّخص نیسـت. خّطاط آن 
»رشـید مهه ونـدی« اسـت کـه اجـدادش از ُکردسـتان بـه لیبـی کوچانـده شـدند و او در 
سـال 1885م. در آنجـا متوّلـد شـد. وی پس از بازگشـت بـه خدمت پلیس عـراق درآمد 
و در سـال 1975م. در سـلیامنیه درگذشـت. رشـید، نقشـی مؤّثـر در مجـع آوری و حفـظ 
نسـخ خّطـی شـاهنامه داشـته و بسـیاری از داسـتان ها را خـود نسـخه برداری کـرده اسـت 
)قه ره داغـی، 1389: 181(. در ابیـات احلاقـی در پایـان داسـتان که توسـط رشـید اضافه 
گردیـده اسـت، ضمن اشـاره به نامناسـب بودن نسـخه ی پیـش روی خـود و اینکه معلوم 
نیسـت ایـن نسـخه چندمـنی استنسـاخ از ایـن منظومـه بـوده اسـت، از کتابـت منظومـه و 

تاریـخ آن در صفـر سـال 1371 ه..ق. یـاد کـرده  اسـت.
صفحـه ی نخسـتنی متـن نیز دارای تصویری از تاج مجشـیدی و رسلوحـه ای با عبارِت 
»بسـم اهلل الرمحـن الرحیـم و بـه نسـتعنی« اسـت. نـام داسـتان در آغـاز منظومـه بـه زبـان 
فارسـی و بـا عنـوان »کتـاب توّلـد جهانگـری و جنگ نامه ی ایـران و تورانیان« آمده اسـت. 
نسـخه ی خّطـی ایـن منظومـه –کـه بـه شـامره ی 44/46 در کتابخانـه ی شـخصی اسـتاد 
حمّمدعلـی قره داغـی حمفوظ اسـت- نسـخه ای اسـت صحافی شـده در قطـع ُرقعی با خط 
نسـتعلیق و در 84 صفحـه کـه آبدیدگـی و لکه هـای بـزرگ بـر صفحـات آن نامیـان اسـت 
و بـر دو نـوع کاغـذ نوشـته شـده اسـت؛ نـوع کاغـذ از صفحـه ی 58 بـه بعـد بـا قبـل از آن 
متفاوت اسـت. هر صفحه مشـتمل بر 17 تا 20 بیت اسـت که در دو سـتون نوشـته شـده 

و در جممـوع دارای 1584 بیـت اسـت. 
آیدنلـو بـه داسـتانی بـه نـام »جهانگرینامـه ی قاسـم یا مـادح« اشـاره می کند کـه در آن، 
اسـم دخـرت مسـیحای عابـد و مهـر رسـتم، »دلنواز« اسـت که در حال شـنا در چشـمه ی 
آب بـا رسـتم روبـه رو می شـود و گویـا قاسـم یـا مـادح رساینـده ی منظومـه بـوده اسـت 
)آیدنلـو، 1379: 55(. هرچنـد در ایـن منظومـه نیـز مهـر رسـتم، دخـرت مسـیحای عابد 
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اسـت و در چشـمه ی آب بـا او روبـه رو می شـود، اّمـا اصـاًل بـه عنـوان »جهانگرینامـه« و 
رساینده ی داسـتان اشـاره ای نشـده اسـت.

از آنجایی که این داسـتان از زیرسـاختی اسـطوره ای برخوردار اسـت، زمان و مکان 
در آن وضـوح نـدارد و حّتـی پـاره ای خطاهای جغرافیایی و یا آشـوفتن زمـان گاهنامه ای 
هـم در آن بـه چشـم می خـورد کـه عّلـت آن بـه خاسـتگاه اسـطوره ای و تعّلـق داسـتان بـه 

محاسـه های اّولیـه )طبیعـی( برمی گردد.
می تـوان گفـت کـه تنظیم این داسـتان با توّجه به حمتـوای آن باید مربـوط به روزگاران 
کهـن باشـد کـه در دوران اسـالمی بـه نظـم درآمـده و با توّجـه به تعّلق داسـتان بـه گونه ی 
رواج محاسـه های  دوره ی  از  قبـل  می تـوان  را  آن  رسایـش  زمـان  نخسـتنی،  محاسـه های 
تارخیـی و دینـی، یعنـی قبـل از سـده های دهـم و یازدهم هجـری حدس زد. ایـن منظومه، 
بـا وجـود داشـتن بنیـادی کهـن، بنـا بـر شـیوه ی نقـل آن بـه صـورت شـفاهی، در طـول 
زمان هـا و دوره هـا، دچـار دگرگونـی شـده  و واژه هـای تـازی و فارسـی )باوجود داشـتن 

معـادل ُکـردی( بـه وفـور در آن دیـده می شـود.

4- خالصه ی داستان به نثر فارسی
رسـتم پـس از مـرگ سـهراب اندوهنـاک رس بـه بیابان هنـاد، تا به گیـالن رسـید و در آنجا 
دل بـه دخـرت مسـیحای عابـد سـپرد و رسانجـام بـا او ازدواج کـرد. پـس از چهـل روز، 
مرواریـدی بـه مهـر داد و گفـت کـه اگـر پـری بـه دنیـا آورد، مرواریـد را بـر بازویـش 
ببنـدد و اگـر فرزنـد دخرت بود، آن را به گیسـویش ببندد. سـپس آهنگ شـکار کـرد که کنار 
دریـا، دیـوی خشـمگنی را بـه نـام غـواص دیـو دیـد. دیو چـون دانسـت پهلوانـی از گوهر 
سـام اسـت، پا به فرار هناد، اّما رسـتم پس از سـه روز او را یافت و کشـت. رسـتم هنگام 
بازگشـت بـه کنـاره ی دریـا در جـای مهان دیـو، ماده دیو سـیاه روِی سـفیدمویی دیـد. ماده 
دیـو از رشابـی کـه آمـاده کـرده بـود، نوشـید و بـه هنـگام مسـتی اعـرتاف کرد که سـه سـال 
اسـت، چهـل و یـک نفـر را از مغرب زمنی در چاهی زندانی کرده اسـت. رسـتم او را هم 
کشـت؛ سـپس رس چـاه رفـت و زندانیـان را آزاد کـرد کـه در میانشـان شـاهزاده ی مغـرب 
و نـوه ی چهـرآزر، بـه نـام مهـرآزر بـود. رسـتم او را بـر اسـب نشـاند تـا بـه خانـواده اش 
برسـاند. در راه بـه شـهر پادشـاه مجهـور رسـیدند و پـس از کشـتن او و تقسـیم خزایـن بنی 
آن چهـل نفـر، بـه رسزمـنی مهـرآزر رو هنـاد. در راه اژدهایـی جـادو و شـریانی را کـه در 
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نیسـتانی بودنـد، کشـت و پـس از آن مهـرآزر را بـه خانـواده اش رسـاند.
از این سـو شـاه مازندران و دخرت او نگران رسـتم بودند و البته خربی از ناپیدایی اش 
را بـه خانـواده ی زال نگفتنـد. اّمـا از آن سـو، رسـتم در صـدد برآمـد کـه بـه بلغـار بـرود و 
فرخ شـاه را که گامشـته ی شـاه تور بود، گوشـامل دهد. چهرآزر سـی هزار سـوار را مهراه 
رسـتم روانـه ی بلغـار کـرد. رسـتم خشـمناک بـه قلـب سـپاه بلغـار زد و آهنـا را در هـم 
شکسـت و فّرخ شـاه، شـاه بلغار را کشـت و خود بر ختت او نشسـت. از این سـو، زال و 
رودابـه، ناراحـت از بی خـربی رسـتم، زرعلـی را مأمـور کردند تا خربی از رسـتم بگرید. 
زرعلـی مهـه جـا را در تعقیـب او درنوردیـد تـا اینکـه به دشـت بلغار رسـید و رسـتم را در 

مجع سـواران آنجـا دید.
نـام  جهانگـریش  کـه  آورد  دنیـا  بـه  پـری  عابـد،  مسـیحای  دخـرت  دیگـر  از سـویی 
هنادنـد. جهانگـری در انـدک زمانـی مهـه ی فنون جنگ و سـوارکاری را آموخـت و رسآمد 
مهگنـان شـد و چـون کسـی را هـم رزم خـود ندیـد، بـه نـزد شـاه آمد و نسـب خـود را از او 
پرسـید. شـاه گفـت نـژاد تـو از ایـن خانـدان اسـت و پـس از مـن ختـت شـاهی تو راسـت؛ 
اّمـا جهانگـری راضـی نشـد و نسـب را از مام پرسـید. مادر، نـژادش را گفـت و بازگو کرد 
کـه اکنـون رسـتم پـس از کشـتن غـواص دیـو، رو بـه مغـرب هنـاده و خـربی از او نیسـت. 
جهانگـری نشـان رسـتم را از مـادر خواسـت و سـپاهی را بـه قصـد تسـخری ایـران و تـوران 

بـه راه انداخـت.
در ایـن میـان، افراسـیاب بـا علـم به نبود رسـتم در ایران، سـپاهی گران را گسـیل کرد 
تـا انتقـام رفته هـا را بگـرید. او اردوگاه خود را در دشـت ری زد. خرب به کیکاوس رسـید؛ 
کیـکاووس تـوس را فراخوانـد و برای چاره جویی به سـوی زالش فرسـتاد. زال زواره را 

با سـپاهی صدهزاره به دشـت ری گسـیل کرد.
نـربد آزمـود کـه در  تـوران  بـا سـپاه  بـه دشـت ری رسـید و  نیـز  پگاهـان، جهانگـری 
ایـن نـربد دیومیـالق را بـه دو نیـم کـرد. خـرب را بـه افراسـیاب رسـاندند و بـا پـریان بـه 
چاره جویـی نشسـتند. رسانجـام بـر آن قـرار گرفـت کـه جهانگـری را جـذب سـپاه تـوران 
کننـد. کاووس نیـز گیـو را بـرای جـذب جهانگـری روانه کرد کـه جهانگری به هبانـه ی اینکه 
کیـکاووس نوشـدارو را بـه سـهراب نـداده، از پیوسـتن بـه سـپاه ایـران رس بـاز زد و در 

مانـد. تورانیـان  اردوگاه 
صبـح روز بعـد، هـر دو لشـکر بـر طبـل جنـگ کوفتنـد. جهانگـری بـه میـدان آمـد و در 



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال دوم، شماره 2، بهار 401395

رزمـی جانفرسـا گیـو و بیـژن و تـوس را اسـری کـرد. در پایـان روز، زال بـه کیـکاووس 
گفـت کـه او از نسـل مـن اسـت چـون به هیـچ یک از پهلوانان آسـیبی نرسـاند؛ فـردا خود 
بـه میـدان مـی روم و راز او را می گشـایم. فـردا کـه کـوس جنـگ نواختـه شـد، جهانگـری، 
فرامـرز را در برابـر خـود یافـت. پـس از نـربدی توانفرسـا در متـام روز، توانسـت کـه ایـن 
پهلـوان ایرانـی را نیـز دسـت بسـته بـه پیـش افراسـیاب بـربد. در نـربد روز بعـد هـم سـام، 
پـر فرامـرز و رهـام را نیـز بـا کمنـد به بند کشـید. آنـگاه گرگنی بـه میدان آمـد و جهانگری 
را بـه سـپاه ایـران دعـوت کـرد؛ اّمـا نتیجه به جنـگ و رسانجام اسـارت گرگنی ختم شـد.
روز بعد هم باز جهانگری در رزمگاه مبارز طلبید. گسـتهم و زنگه ی شـاوران و سـی 
نفـر دیگـر از نـام آوران یـک یـک بـه جنـگ جهانگـری آمدند و اسـری شـدند. کیـکاووس به 
سـتوه آمـد؛ زال بـه زواره گفـت: تنهـا مـن و تـو مانده ایـم؛ مـن اگـر بـه جنـگ بروم، سـپاه 
بـه هـم می ریـزد. زواره خشـمگنی بـه میـدان آمـد و تـا شـامگاه جنگیـد، اّمـا جهانگـری در 

شـامگاه نـام یـزدان را بـر زبـان آورد و زواره را بـر زمـنی زد و اسـریش کرد.
در روز بعد زال لباس رزم را پوشـید و در آوردگاه به جهانگری پیشـنهاد داد تا در قبال 
آزادی پهلوانـان ایرانـی، سپهسـاالری لشـکر را بـه دسـت گـرید؛ اّمـا جهانگـری بـه هبانه ی 
نرسـاندن نوشـدارو بـه سـهراب، رسبـاز زد؛ زال او را بـه اطاعـت از کیـکاوس بـه دلیـل 
داشـتن نـژاد کیانـی توصیـه کـرد؛ پس از سـخنانی چنـد، جهانگری از اسـب پیاده شـد و به 
رسـم ادب، دسـت زال را بوسـید و نـژاد خـود را کـه بـه پـور دسـتان می رسـید، بازگفت. 
رسانجـام چـاره را در آن دیدنـد کـه تـا شـب بـه نـربد بپردازنـد. ایـن نـربد، افراسـیاب را 
بـه شـک انداخـت و بـا پـریان رای زد کـه بـه لشـکر ایرانیـان شـبیخون زننـد و جهانگـری و 
دیگـر رسداران را بکشـند. اّمـا غـالم، پیـک جهانگـری، از ایـن نقشـه خربدار شـد و خرب را 
بـه جهانگـری رسـاند. جهانگـری فورًا رسداران ایـران را از این نقشـه آگاه و زندانیان را آزاد 
کـرد و ده هـزار مـرد دلـری را بـه فرامـرز و زواره و گیـو و بیـژن داد. رسداران ایران هر یک 
از طرفـی بـه پیـکار پرداختنـد و قاصـدی نـزد زال فرسـتادند و گفتنـد کـه مـا از ایـن طرف 
و شـام از آن طـرف سـپاه تـوران را درهـم شـکنیم. سـپاهیان ایـران بـه نـربد لشـکر تـوران 
آمدنـد کـه هومـان آن را فرماندهـی می کـرد. جهانگـری به جنـگ هومان شـتافت و او را از 
زیـن برگرفـت و بـر زمـنی زد. دیگـر پهلوانان نیز هر یک از طرفی بر سـپاه تـوران تاختند. 
افراسـیاب از خشـم بـه خـود می پیچید و بـا زاری می گفت: تـا قیامت رسافکنـده خواهم 
بـود کـه بـه گفتـه پـریان سـپاه را بر بـاد دادم. دلـریان ایـران به خدمـت کیـکاووس آمدند و 
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جهانگـری هـم برختت کاووس بوسـه زد.
در بلغـار رسـتم شـبی در خـواب دیـد کـه ایـران مهچـون کشـتی در گردابـی از خـون 
افتـاده و یـالن ایـران از دسـت افراسـیاب غمنی انـد؛ زال را دیـد کـه می نالـد و کاووس، 
بـه زانـو  نیـز دسـت  باقـی دلـریان  سـیاه پوش رس فرامـرز را در آغـوش گرفتـه اسـت و 
نشسـته اند. از خواب پرید؛ زرعلی از ماجرا پرسـید. رسـتم گفت که مطمئنم افراسـیاب 
بـه ایـران محله کرده اسـت. بلغار را به شـخصی سـپرد و خود با سـپاهی گـران رو به ایران 

هناد. 
از آن طـرف، سـپاه ایـران و تـوران آماده نربد شـدند. افراسـیاب غمگنی بـود و از غدر 
فلـک نالـه می کـرد. هبرمـان از سـپاه تـوران بـه میـدان آمـد و مبـارز طلبیـد. جهانگـری بـه 

نـربدش آمـد و بـر زمینـش زد کـه پـریان بـه یـاری هبرمـان آمـد و آزادش کرد.
شـب در بـزم باده خـواری، افراسـیاب و پـریان بـر محلـه از چهـار سـو توافـق کردنـد. 
فـردا دو سـپاه بـه هـم تاختنـد. سـپاه ایـران در حـال شکسـت خـوردن بـود کـه از هامـون 
گـرد و خـاک آمـدن سـپاه رسـتم پدیـدار آمـد. رسـتم بـه سـوی میـدان راه خـود را پیـش 
گرفـت: او پهلوانـی باشـکوه را دیـد کـه مهـرش بـر دلـش نشسـت. زال شـیهه ی رخـش 
را از دور شـنید. جانـی دوبـاره گرفـت و بـه اسـتقبال سـپاه بلغـار آمـد؛ زال و کیـکاووس 
خود را به رسـتم رسـاندند و دسـت بر گردن او انداختند و از جور سـپاه توران شـکایت 
کردنـد. رسـتم گفـت: ای پـدر! پهلـوان جوانـی را دیـدم کـه ماننـد وی را ندیـده ام و مـن 
را بـه یـاد سـهراب می انـدازد؛ بگـو کـه کیسـت و از کـدام رسزمـنی اسـت؟ زال گفـت که 
فرزنـد تـو و دخـرت شـاه مازنـدران اسـت. رسـتم از شـنیدن ایـن خـرب رس بـه سـجده هنـاد. 
افراسـیاب بـر سـپاهیانش نعـره زد کـه بـر رسـتم هجـوم آوریـد و تریبارانـش کنید. رسـتم 
بـه سـمت افراسـیاب محلـه بـرد و خواسـت کـه بـا کمنـد اسـریش کند کـه افراسـیاب از آن 
معرکـه بـه روم گرخیت. رسـتم بـه خواهش طوس بـه خدمت کاووس رفـت. کیکاووس 
هـم تـا جلـوی خـرگاه به اسـتقبال آمـد و زر و گوهر نثارش کـرد. در این هنـگام جهانگری 
و فرامـرز بـه خدمـت رسـتم آمدنـد و بوسـه بـر خاک پایـش زدنـد. رسـتم نیـز آنـان را در 

آغـوش گرفـت و شـکرانه ی حـق بـه جـا آورد.
افراسـیاب کـه خشـمگنی و ناراحـت بود، بـا دیدن هفتاد هزار سـواری کـه به کمکش 
آمـده بودنـد، خوشـحال شـد و نقشـه ی محلـه به سـپاه ایران و کشـتن رسـتم را هناد. سـحر 
دو لشـکر بـه هـم تاختنـد کـه ناگهـان بـاد و غبـاری سـهمناک پیـدا شـد و جهـان را در 
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تاریکـی فروبـرد. هـر دو لشـکر هراسـان شـدند و آن روز تـا شـب و آن شـب تـا سـحر 
جنگیدنـد. افراسـیاب نعـره ای زد و رو بـه سـوی کاووس هنـاد و چنـد پهلـوان ایرانـی 
را کشـت؛ طـوس نیـز از رزم بـا او فـرار کـرد و پرچـم ایـران افتـاد. رسـتم، فرامـرز را بـه 
کمـک طـوس فرسـتاد؛ سـپاه گـودرز نیـز که در سـمت چپ مـی جنگید، شکسـت خورد 
و گـودرز و گرگـنی فـرار کردنـد و گیـو در مبـارزه تنهـا مانـد کـه رسـتم جهانگـری را بـه 

کمکـش روانـه کـرد.
بامـدادان روز بعـد هـم نـربدی آزمودنـد اّمـا بـا آمـدن شـب، افراسـیاب دشـت ری را 
رهـا کـرد و گرخیـت. سـحر کـه سـپاه ایـران بـه فـرار او پی بردنـد، تـا کنـار آب ]دریاچه ی 
پـریوزی  کـوس  و  برگشـتند  سـپس  نیافتنـد.  را  او  اّمـا  رفتنـد؛  دنبالـش  بـه  چیچسـت[ 
فروکوفتنـد. ایـران چراغانـی شـد و رسداران بـا دلـی شـاد، راهـی خانه های خود شـدند. 

زال نیـز بـه مهـراه رسـتم و فرزندانـش رهسـپار سیسـتان شـد و بـر ختـت زر نشسـت.

5- حتلیل داستان
خالقـی مطلـق در جسـتاری دربـاره ی موضـوع نـربد پـدر و پـر، چهـار روایـت آملانـی، 
ایرلنـدی، روسـی و ایرانـی را نقـل می کنـد و ضمـن بیـان اشـرتاکات این روایـات، به ذکر 
نظریـات خمتلـف در مـورد خاسـتگاه آهنا می پـردازد و می نویسـد: گروهـی از پژوهندگان 
معتقدنـد کـه ایـن چهـار روایـت دارای خاسـتگاه واحـد هنـد و اروپایـی هسـتند کـه هـر 
یـک در حمیـط جدیـد و در سـایه ی مقتضیـات تارخیـی و اجتامعـی جدید توسـعه ی ویژه ی 
خـود را گذرانده انـد. گروهـی نیز هرگونه خویشـاوندی میـان این چهار روایـت را انکار 
می کننـد و معتقدنـد کـه اصـوالً وجـود مهانندی هـا میـان افسـانه ها را بایـد دلیـل یکسـانِی 
مناسـبات و ویژگی هـای فرهنگـی و اجتامعـی مهگـون در میـان اقـوام گونه گـون دانسـت 
پیدایـش  و  ادبیـات  بـر  تأثـری جهان بینـی  و  یکسـان  یکسـانی سـبب جهان بینـی  ایـن  کـه 
مهانندی هایـی خواهـد شـد کـه دلیـل گرفتـن یکـی از دیگـری نیسـت. بـه سـخن دیگـر، 
بیشـرت ایـن مهانندی هـا از یکسـانی و مهگونـی طبیعـت انسـانی و هم سـطحی مناسـبات 
پهلوانـی و جنگـی  آینی هـای  اقـوام و وحـدت چهارچـوب  فرهنگـی و اجتامعـی میـان 
رسچشـمه گرفته انـد و کوچک تریـن مهاننـدی میـان دو افسـانه را نمی تـوان دلیـل گرفـِت 
یـک قـوم از دیگـری دانسـت و در کنار برخـی مهانندی های خرد و بی امهّیـت، اختالفات 

عمیـق و ریشـه ای میـان دو روایـت را فرامـوش کـرد.
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گروهـی از پژوهنـدگان عقیـده دارنـد کـه اصـل ایـن روایـات یـک افسـانه ی گردنـده 
اسـت کـه از حملـی بـه حمـل دیگـر رفتـه اسـت و غالبـًا میهـن اصلـی ایـن افسـانه را ایـران 
می داننـد. بِِزکـه معتقـد اسـت کـه داسـتان رسـتم و سـهراب از راه قفقـاز به میـان روس ها 
و از راه زبـان ارمنـی و ُکـردی بـه اروپـا رفتـه  اسـت )خالقـی مطلـق، 1372: 53- 90(. 
ایـن موضـوع نشـان می دهـد که داسـتان »رسـتم و سـهراب« و احتـامالً داسـتان های دیگر 
مربوط به رسـتم از مجله این داسـتان، قبل از سـده ی ششـم میالدی )تاریخ رسوده شـدن 
روایـت آملانـی هیلده برانـد و هادوبرانـد( و قبـل از بـه نظـم درآمـدن توسـط فردوسـی، در 

میـان ُکردهـا رایـج بوده اسـت. 
پنجـم  سـده ی  در  عالیـی  نزهت نامـه ی  کتـاب  در  ابی اخلـری  شـهمردان بن  مهچنـنی 
هجری، نقل کوتاهی از داسـتان رسـتم و سـهراب دارد که چون با شـاهنامه ی فردوسـی 
تفـاوت دارد، مـی تـوان گـامن بـرد منبـع او شـاهنامه ی فردوسـی نبـوده اسـت )خالقـی 
مطلـق، 1372: 94( و ایـن امـر نیـز بـا توّجـه به نبـود روایتی غـری از روایت فردوسـی در 
زبـان فارسـی، نشـان از اسـتفاده ی ابـی اخلـری از روایتـی بـه زبانـی غـری از زبـان فارسـی و 

احیانـًا زبـان ُکـردی دارد. 
خالقـی مطلـق مهچنـنی می نویسـد: »اگـر اصـل چهـار روایت نـربد پدر و پـر را یک 
روایـت ایرانـی بدانیـم، در ایـن صـورت هبـرت اسـت کـه خاسـتگاه اصلـی آهنـا را در زبـان 
سـکایی کـه میهـن اصلـی روایـات مربـوط بـه رسـتم اسـت، جسـتجو کنیـم ... اگـر چـه 
هـر چهـار روایـت کنونـی دارای ریشـه ی واحـد بوده انـد، ولـی هیچ یـک از صورت هـای 
چهارگانـه ی کنونـی نمی توانـد اصـل آن سـه روایـت دیگـر باشـد؛ بلکه هر چهـار روایت 
بـه یـک اصـل واحد دیگـر برمی گردنـد؛ نزدیک بـه روایت اسـکوتی )سـکایی(« )خالقی 

مطلـق، 1372: 67 و 72(.
ایرانیـان در زمـان مادهـا و هخامنشـیان بـا روایـات سـکایی آشـنا بوده انـد کـه ارتبـاط 
تأییـد می کنـد.  را  ایـن موضـوع  بـا سـکاها  میـان مادهـا و هخامنشـیان  سیاسـی عمیـق 
سـکاها مهانطـور تابـع مادهـا و هخامنشـیان بودنـد کـه رسـتم در شـاهنامه تابـع شـاهان 

ایرانـی اسـت )خالقـی مطلـق، 1372: 73(.
خالقـی مطلـق، از روایت داسـتان رسـتم و سـهراب در زبان های خمتلـف از مجله زبان 
ُکـردی نـام می بـرد کـه برخـی از ایـن روایـات دارای عنـارص کهن تـر از روایـت رسـتم و 
سـهراب شـاهنامه ی فردوسـی هسـتند، اّمـا چـون زمـان درازی بـه صـورت شـفاهی در 
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میـان مـردم رایـج بوده انـد و بـرای نخسـتنی بـار در سـده ی گذشـته گـردآوری و تدویـن 
شـده اند، از ایـن رو در گشـت زمـان، برخـی عنـارص تازه تـر نیـز وارد آهنا شـده اسـت و از 

تأثـری شـاهنامه ی فردوسـی نیـز برکنـار نامنده انـد )خالقـی مطلـق، 1372: 75(.
منظومـه ی جهانگرینامـه تنهـا در ذکر نام شـهریارانی مهچون کیکاووس و افراسـیاب 
بـا  پـریان و هومـان ویسـه و...  تـوس،  پهلوانانـی مهچـون زال زر، رسـتم، گـودرز،  و 
برخـی  دارای  فارسـی  جهانگرینامـه ی  بـا  و  دارد  اشـرتاک  وجـه  فردوسـی  شـاهنامه ی 

اشـرتاکات بـوده و بعضـی از قسـمت های آن بـا متـن مذکـور اختالفـات کّلـی دارد.
ایـن داسـتان از حلـاظ قدمـت از گونـه ی محاسـه های نخسـتنی و از حلـاظ موضـوع از 
گونـه ی محاسـه های پهلوانـی اسـت کـه بـه دلیـل رونویسـی های متعـدد و دخالـت کاتبان 
در آن حتریف هایی شـده اسـت. تعدادی اسـامی و اصطالحات سـامی و اسـالمی و آیات 
قرآنـی در داسـتان بـه چشـم می خـورد که بـه احتامل بسـیار مهچـون ابیـات اّول منظومه از 

سـوی نسـخه پردازان بـه آن اضافه شـده اسـت.

6- ویژگی های اثر
1- در ایـن منظومـه مهچـون دیگـر آثـار محاسـی، جنـگاوری و دالوری زیربنـای اصلـی 
داسـتان اسـت. در جریـان حـوادث، چندین جنـگ روی می دهد و حمتـوای آن، رشح این 
جنگهـا و توصیـف دالوری هـای قهرمانـان آن اسـت. اصلی تریـن انگیزه بـرای نربد دفاع 

از وطـن و حفـظ نـام و کنی خواهـی اسـت.
2- قهرمـان محاسـه، قهرمانـی مّلـی و نـژادی اسـت. معمـوالً در بیشـرت آثـار محاسـی، 
پهلوانـی بـزرگ و نامـدار نقـش اصلـی را بـر عهـده دارد کـه حضـور و مـرگ او بـه معنـی 
حضـور و مـرگ رسزمینـش اسـت. هرچنـد ایـن داسـتان، بـه نـام جهانگـری اسـت، اّمـا 

می تـوان گفـت قهرمـان اصلـی آن رسـتم اسـت.
3- اعـامل خارق العـاده ی قهرمانـان مهچـون نـربد بـا اژدهـا و دیـوان، محاسـه را بـه 

فرابـرده اسـت. اّولیـه  سـطح محاسـه های 
4- پهلوانـان در ایـن داسـتان از انـواع سـالح ها و ابزارهـای جنگـی مهچـون گـرز و 

شمشـری و کمنـد و ... اسـتفاده می کننـد.
5- محاسـه دارای سـبک عالـی، معنایـی جـدی و الفاظـی اسـتوار و فاخـر اسـت. در 
ایـن منظومـه نیـز، ترتیـب و نظـم واژه هـا و اسـتواری آهنـا به گونه ای اسـت کـه خواننده و 
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شـنونده را بـه هیجـان وامـی دارد. نام هـا و واژه هـای بـه کار رفتـه نیـز رخیتی کهـن دارند.
دوسـتخواه، در تعریـف شـاهنامه ی نّقـاالن ویژگی هایـی بـرای آنـان برمی شـامرد کـه 
عبارتنـد از: وجـود نامهگونی هـای زبانـی و بیانـی و نامهخوانی های اندیشـگی و کرداری 
فـراوان در سـاخت مایـه ی آن، دارا بـودن بافـت عامیانـه و زبان منشـیان دربـاری صفوی 
و قاجـاری بـه حلـاظ ویژگی هـای زبانـی و سـاختاری؛ شـامره ی بیشـرت زنـان و حضـور 
در  مـوارد  ایـن  156-161(؛   :1380 )دوسـتخواه،  آهنـا  چشـمگریتر  و  طوالنی تـر 
منظومـه ی توّلـد جهانگـری دیـده نمی شـود؛ بنابراین می تـوان این حدس را پیش کشـید که 
بـا وجـود شـفاهی بـودن منبـع اصلـی داسـتان، تاریخ کتابـت آن بـه قبـل از دوران صفویه 

و قاجاریـه برمی گـردد.

7- ویژگی های فکری
و  رامایانـا  و  اودیسـه  و  ایلیـاد  فردوسـی،  شـاهنامه ی  چـون  جهـان  بـزرگ  محاسـه های 
مهاهباراتـا از آبشـخور اسـطوره رسچشـمه گرفته انـد و عنـارص اسـطوره ای را در خـود 
بازتابانده انـد؛ اّمـا داسـتان های شـاهنامه ی ُکـردی، از سـویی بیشـرت برگرفتـه از روایـات 
پهلوانـی، فولکلـور قومـی و تاریخ انـد؛ از سـوی دیگـر بینـش دینـی شـاعران، عواملـی 
مهچـون تعّلـق اسـاطری ایرانـی بـه آینی هـای پیش از اسـالم و مرتوک بـودن ایـن آینی ها در 
روزگار رسایـش شـاهنامه ها و مهچنـنی عـدم مقبولّیـت داسـتان های اسـاطریی از سـوی 
مـردم زمانـه و دروغ و افسـانه شـمردن آهنـا اسـطوره را کم رنـگ کـرده اسـت. )رّسامـی، 

.)64  -63  :1378
و  دالوری هـا  از  بیشـرت  منظومـه،  ایـن  مجلـه  از  ُکـردی  شـاهنامه های  شـورانگیزی 
جنگاوری هـای پهلوانـان اسـت و اگرچـه بـه نـام شـاهان اسـت، رنـگ و بـوی خـود را 
وامـدار پهلوانانـی مهاننـد زال و رسـتم و سـهراب و فرامـرز از نریامنیان، گـودرز و گیو از 
کشـوادگان و انبـوه پهلوانـان دیگـر مهچـون گسـتهم و رهـام و زنگه ی شـاوران و گرگنی 
میـالد اسـت. ایـن پهلوانـان دارای ویژگی هایـی کّلی می باشـند که ایـن ویژگی ها به رشح 

اسـت:  ذیل 
1- پهلـوان زبـده ی رزم آوری و بـاور دینـی اسـت. رسـتم با یـاد و نام خـدا به مصاف 

سـپاه توران می رود.
ــداڵ ــگ و ج ــه ی جه ن ــه ن ڕوو کــه رد پ گــورزش گــرت وه ده ســت، نــه وه ی توخــم زاڵپیله ت
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ئافه ریــن جیهــان  بــه رد،  خــودا  بێ دیــننــام  تــورکان  ســپای  وه  کــه رد  ڕوو 
)ب 1404- 1405(
)پیلتـن گـرزش را در دسـت گرفـت و رو به میدان جنگ هناد. نـام خدای جهان آفرین 

را بـر زبان آورد و رو به سـپاه تـرکان بی دین هناد(.
2- پهلـوان دارای شـأن و عـّزت عظیـم اسـت. کاووس خـود رس و پـا برهنـه به مهراه 

رسداران ایـران بـه پیشـواز زال می آید.
عوریــان پــا  و  ســه ر  که یــــکاووس  زه رهــانشــاهـ  زاڵ  ئــه و  پێشــواز  وه  ئامــا 
زه میــن ئێرانــی  ســه ردار  چه نــد  زه ڕیــنچه نــی  زاڵ  ئــه و  ئســتقباڵ  وه  شــین 

)ب 546-545(
)کیـکاووس رس و پـا عریـان بـه پیشـواز زال زرهان آمـد. و به مهراه چنـد رسدار ایران 

زمـنی به پیشـواز زال زّریـن رفتند(.
3- پهلـوان در پـریی هـم کوتـاه آمدن در برابر دشـمن را ننگ می شـامرد. وقتی کسـی 

بـرای رفتـن بـه میدان جهانگری نامنده اسـت، زال سـاخلورده به میـدان می رود.
و  انتقـام  داسـتان  ایـن  اصلـی  طـرح  و  درونامیـه  داسـتان:  اصلـی  طـرح  و  درونامیـه 
کنی خواهـی اسـت. کنی خواهـی و انتقـام از دالیل اصلـی پدیدآمدن محاسـه های ُکردی و 

جـزو جدایی ناپذیـر آن اسـت.
از خـدا و  یـاری خواسـتن  اذان گفتـن و مناجـات و  وجـود عنـارص دینـی مهچـون 
سپاسـگزاری از او، وجـود نام هـای عربـی مهچـون مسـیحای عابـد و غـواص، نشـان از 
تسـّلط فرهنـگ اسـالمی بـر ایـن منظومـه دارد و بر این اسـاس زمـان رسایـش آن باید بعد 
از رواج اسـالم بـوده باشـد یـا دسـت کـم ایـن عنـارص بعدهـا توسـط نسخه نویسـان بـدان 
احلـاق شـده اسـت؛ آخریـن احلـاق را می تـوان مناجاتنامـه ی آغازیـن داسـتان دانسـت کـه 
توسـط خّطـاط نسـخه ی موجود افزوده شـده اسـت. در برخی ابیات به ویـژه صحنه های 
نـربد در روزگاری کـه دیـن ایرانیـان مهری یا میرتائیسـم بـوده، صدای »اهلل اکـرب« می آید. 
مهچنـنی وجـود عبـارات و اصطالحاتـی مهچـون هفتـاد و دو تن، نشـان از نگـرش و آینی 

یارسـانی شـاعر و یا کاتـب دارد.
در ایـن داسـتان جـدا از چنـد بیـت آغـاز و انجام آن و ذکـر تعبریات و یـا اصطالحاتی 
بسـیار اندک در متن، شـاعر در بیان وقایع، اظهارنظر و مداخله ای نکرده اسـت و کتاب 

وی از انتقـادات شـخصی و نـکات اخالقـی و نصایح و تعریفات خاص خالی اسـت.
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اهبـام در زمـان و مـکان: در داسـتان های سـنّتی رشقـی، به ویـژه آثـار محاسـی، زمـان و 
مـکان اعتبـار خـود را از دسـت می دهـد؛ دلیـل آن ریشـه در فرهنـگ کهنـی دارد کـه زمان 
و مـکان در آن، بی اعتبـار و جمـازی پنداشـته شـده و جـز برخـی مـوارد، امهّیـت چندانـی 
در رونـد داسـتان و اهـداف آن نداشـته اسـت. ایـن خصیصـه ی اهبـام در زمـان و مـکان 
وقـوع حـوادث و گرایـش بـه الگوهـای بـی زمـان و مـکان اسـاطریی موجـب شـده تـا 
منظومـه ی محاسـی بـه زمـان و مـکان حمـدود نشـوند. البتـه هرچـه رصاحت زمـان و مکان 
بیشـرت باشـد، وقایـع داسـتانی و اسـاطریی بـه تاریـخ نزدیک تـر و ارزش محاسـی منظومـه 
کم رنگـرت می شـود )صفـا، 1363: 12 و محیدیـان، 1383: 9- 11(. » در داسـتان های 
بـالد  و  حمل هـا  از  بسـیاری  مثـاًل   ... اسـت.  افسـانه ای  اساسـًا  مکان هـا  از  بسـیاری  مـا 
شـاهنامه فرضـی و افسـانه ای اسـت و یـا حـدود و ثغـور آهنـا چندان روشـن نیسـت )البته 
ایـن موضـوع در آثـار اسـاطریی و محاسـی بـه سـبب رسشـت ویـژه ی آهنا طبیعی اسـت(« 
)محیدیـان، 1383: 15(. سـّتاری ایـن موضـوع را یـک تفـاوت بزرگ در داسـتان پردازی 
رشق و غـرب می دانـد؛ او رشق را وفادارتـر بـه خاطـره ی ازلـی می دانـد و در مقابـل، 
غـرب بـه تاریـخ و و حفـظ زنجـریه ی زمانـی و ارتباط دقیـق و کامل رویدادهـا در زمان و 

مـکان رو مـی آورد )سـّتاری، 1362: 123(.
در داسـتان توّلد جهانگری، رسـتم در گیالن دخرت مسـیحای عابد را می بیند و عاشـق 
او مـی شـود، اّمـا توّلـد جهانگـری در مازنـدران اتفـاق می افتـد؛ تـو گویـی کـه گیـالن و 
مازنـدران یکـی پنداشـته شـده اند. جهانگـری پـس از جـدا شـدن از مـادرش، در حوادثـی 
متوالـی بـا غـواص دیـو و مـاده دیـو رو بـه رو می شـود و پـس از کشـتن آهنـا و نجـات 
مهـرآزر، شـهزاده ی مغـرب و دیگـر زندانیـان رو بـه سـوی آن دیـار می هنـد و در راه نیز به 
دنبـال جنـگ بـا پادشـاه مجهـور و نابـودی او، بـا موجوداتـی فراواقعـی، مهچـون اژدهـا و 
شـریهای جادوگـر بـه نـربد می پـردازد و رسانجام بـه مغرب زمنی می رسـند؛ مـدت زمان 
سـپری شـدن ایـن حـوادث کامـاًل نامعلـوم و مبهـم اسـت؛ مهچنـنی اسـت موقعیت شـهر 

پادشـاه مجهـور و مغـرب زمـنی.

8- ویژگی های ادبی
شـاعر داسـتان »توّلـد جهانگـری« ناشـناخته اسـت و در نسـخه ی موجـود هم نشـانی از او 
نیسـت. اّما از سـاختار آن آشـکار اسـت که شـاعر به فنون ادب و سـنّت های شـعر ُکردی 
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و فارسـی آگاه بـوده اسـت. رصف نظـر از دخالـت کاتبـان کـه منجـر بـه سسـتی و ضعف 
پـاره ای از ابیـات شـده، مضمـون ایـن محاسـه از انسـجام، یکدسـتی، نقـاط اوج و فـرود 
و کشـش یـک داسـتان کامـل و شـکومهند برخـوردار اسـت. سـاختار محاسـی منظومـه، 
در تک تـک بیت هـای آن، بـا توّجـه بـه حمتـوا و واژگان اسـتوار و فخیـم، توصیـف عالـی 
رزمـگاه و ابزارهـای جنگـی و وصف هـای محاسـی کارزار و پیـکار جنگجویـان، آشـکار 

اسـت و ایـن سـاختار بـه ایـن منظومـه امتیـازی ویژه بخشـیده اسـت.
طـرح1: طـرح در داسـتان های سـنّتی سـاده و بـه دور از پیچیدگـی اسـت. مهچنـنی 
و  حـوادث  دادن  جلـوه  برجسـته  اصلی شـان  نقـش  گویـی  فرعـی،  وقایـع  و  اشـخاص 
اشـخاص کانونـی اسـت و حـذف آهنا کمـرت خللی به هـدف و برآیند اصلی داسـتان وارد 
می کنـد و کمـرت حمسـوس اسـت. چـه بسـا می تـوان کّل یـک اپیـزود2 را حـذف یـا بـا یـک 
اپیـزود دیگـر تعویـض نمـود )محیدیـان، 1383: 35- 36(. در این داسـتان نیـز می توان، 
داسـتان هایی فرعـی مهچـون نـربد رسـتم بـا اژدهـای سـاحر، یـا شـریهای جادوگـر و یـا 

فرخ شـاه را حـذف کـرد بـدون آنکـه خللـی در اصـل داسـتان اجیـاد کنـد.
در مـورد طرح هـای داسـتانی و گونه هـای داسـتان نیـز، قالب هـای کّلـی و مشـّخصی 
وجـود داشـته و داسـتان پرداز ناگزیـر بـوده اسـت در چهارچـوب قالب هـای مشـّخص 
کّلـی در طرح هـای  قالب هـای  از  یکـی  و حمـدود عمـل کنـد )محیدیـان، 1383: 24(. 
داسـتان های سـنّتی، پرسشـگری قهرمـان داسـتان از هویـت خویـش و جسـتن گوهـر و 
نـژاد خـود اسـت. در داسـتان توّلـد جهانگری، او نشـان پـدر را از مادر می پرسـد و مادر به 
هنـگام پرسـش جهانگـری در مـورد هوّیـت پـدرش، نخسـت پـدر خـود را بـه جای رسـتم 
بـه او معّرفـی می-کنـد و ایـن موضـوع بـه روایـت ماندایی »رسـتم و یزد« شـباهت دارد.
یکـی دیگـر از ایـن قالب هـای کّلـی و الگوهـای فرعـی، گذاشـتن نشـان خانوادگـی 
از جانـب پهلـوان داسـتان بـرای فرزنـد و سـپردن آن بـه مهـر پـس از جدایـی از اوسـت. 
ایـن امـر در شـاهنامه ی فردوسـی، محاسـه های ایرلنـدی »کوکوالیـن و ُکنـالی« و روسـی 
»ایلیـا موُرمیـث و ُسـُکلنیک« نیـز آمده اسـت )خالقـی مطلـق، 1372: 57-60(. در این 
داسـتان نیز، مهانند داسـتان رسـتم و سـهراب، رسـتم به هنگام جدا شـدن از مهر خود، 
مرواریـدی را بـه او می دهـد تـا اگـر فرزنـد آهنـا دخـرت باشـد، بر گیسـو و اگر پر بـود، بر 

1- plot.

2- episode.



49 بررسی سبک شناختی داستان توّلد جهانگیر و جنگ نامه ی ایران و تورانیان

بازویـش ببندد.
تـا  می شـد  سـبب  سـنّتی  داسـتان های  در  مثال گرایـی  روح  شـخصّیت پردازی: 
بـرای اشـخاص  داسـتان پرداز در شـیوه ی تیپ سـازی قالب هـای کّلـی و مشـّخصی را 
داسـتان در پیـش رو داشـته باشـد و از ویژگی هـای سـنخی بـه خصایص دقیق شـخصّیتی 
متامیـل نشـود. در اینگونـه داسـتان ها قهرمانـان )اسـاطریی و پهلوانـی( معمـوالً انتزاعـی 
و نمونـه ی افـراد سـنخ خـود هسـتند؛ بـه عنـوان مثـال رشـد شـگفت آور شـخصّیت های 
پهلوانـی و مهچنـنی آشـکار سـاختن گوهـر خـود از کودکـی و گـذر رسیـع از ایـن مرحلـه 
)بنابـر قاعـده-ی داسـتان محاسـی کـه اثری بزرگ سـاالنه اسـت( یکـی از قالب هـای کّلی 
و ویژگی سـنخی پهلوانان بزرگ محاسـی اسـت )محیدیان، 1383: 24 و 52( که در این 

داسـتان، جهانگـری چنـنی رشـدی دارد.
توصیـف: شـیوه و کـّم و کیف توصیف، مـالک عمده ای برای ارزشـگذاری اثر ادبی 
اسـت. توصیـف و فضاسـازی در داسـتان های سـنّتی، بـه ویـژه اثـری کـه بـه دوران هـای 
تابـع نگـرش و  تعّلـق دارد، مهچـون دیگـر عنـارص داسـتان  تارخیـی  کهـن اسـاطریی و 
جهان-بینـی مثالـی اسـت و در زمینـه ی توصیـف نیـز بـه طـور کّلـی، امـور و جزئیـات 
ظاهـرًا عـادی زندگـی و جامعـه کمرت مورد توّجـه قدما بوده و در ایـن خصوص نیز اصل 
گزینـش حاکـم بـوده اسـت؛ بدیـن معنـی کـه عامـل توصیـف تنهـا در مـورد اشـخاص و 
صحنه هـای اصلـی و مهـم طـرف توّجـه قـرار داشـته و البته در این بـاره نیز جنبـه ی مثالی 
آهنـا سـبب می شـده تـا کمـرت به توصیـف دقیـق اشـیا و صحنه ها توّجـه شـود. بنابراین جز 
در مـورد اشـخاص برجسـته و سـنخ های شـخصّیتِی مطلقـًا مثبـت یا منفـی و صحنه هایی 
چـون برخـورد و نـربد بـا دشـمن و توصیـف روحیاتـی چـون سلحشـوری و غـریت و 
محّیـت و آزادگـی، کمـرت بـه توصیف دقیق و کاملـی برمی خوریم. در آثار محاسـی معموالً 
بـا یـک رشـته توصیفات یکنواخت و یکسـان از امور مشـابه و در حـول و حوش تصاویر 
و تعابـری ثابـت سـنّتی مواجـه هسـتیم. مثاًل در مـورد میادین نـربد، جمالس بزم، سـتایش ها 
و نکوهش هـا، طبیعـت و غـریه مهـنی وصف هـای مکـّرر را هنایتـًا بـا اندکی کمی یا بیشـی 

مشـاهده می کنیـم )محیدیـان، 1383: 400- 402(.
سـادگی و روانـی بیـان: ویژگـی سـادگی و روانـی بیـان در ایـن منظومـه سـبب شـده 

اسـت تـا بتـوان آن را نمونـه ای از »سـهل ممتنـع« دانسـت. 
تکرار عبارت و مرصع: گاه عبارت و یا مرصاعی عینًا تکرار می شود.
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غه مگیــن مه بــه ر  هیــچ  دایــه  دا  العالمیــن«جــه واب  »رب  زات  وه  بــه ر  په نــا 
)ب 425(

)مادر جواب داد که هیچ غمگنی نباش و به ذات رب العاملنی پناه برب(.
العالمیــن«به ڵــێ ئــه ی بابــۆ! هیــچ مه بــه ر غه مگیــن »رب  زات  بــه  بــه ر  په نــا 

)ب 1055(
)بلی ای پدر! هیچ غمگنی نباش و به ذات رب العاملنی پناه برب(.

اسـت؛  جنگجویـان  اعـامل  و  جنگ هـا  اساسـی  حمـّرک  انتقـام  حـس  کنی خواهـی: 
انتقـام خـون سـهراب شـکل گرفتـه اسـت. بـر اسـاس  نیـز  توّلـد جهانگـری  داسـتان 

از  یکـی دیگـر  تـا هنایـت مسـتی  پهلوانـان  و  باده نوشـی مفـرط شـاهان  باده نوشـی: 
ویژگی هـای آثـار محاسـی اسـت کـه در ایـن منظومـه نیـز نمـود بسـیاری دارد.

خربدار شـدن از آینده از راه خواب: پیشـگویی و آگاهی بر اتفاقات آینده در اسـاطری 
و داسـتان های محاسـی جهـان امـری رایـج بـوده و هیـچ یک از محاسـه های طبیعـی و مّلی 
را از آن خالـی نمی یابیـم. در داسـتان توّلـد جهانگـری نیـز، رسـتم در خـواب از محلـه ی 

افراسـیاب و گرفتـار شـدن سـپاه ایـران خربدار می شـود.
زه ر زاڵ  نــه وه ی  بــی  خه فتــه  عه جه ب خـاوێ دی جه وه خت سـه حه رشــه وێ 

خــوونئێـران چون که شـتی نـه به حـر جه یحوون گــرداب  نــه  گێجاگێجشــه ن 

گــرداب نــه  که فتــه ن  یــه الن  غه مگینــه ن وه ده ســت شــای ئه فراســیابئێرانــی 

پامــاڵ ڕووی ئــه رز، مه کــه رۆ ئه فغــانزاڵــش دی وه چــه م، ســه ر تــا پــا عوریــان

ســیاپۆش بــه ده ن  که یــکاووس  ــۆششــاه  ــه ئاغ ــه ن ن ــه رز گرت ــه ری فه رام س

)ب 1227- 1231(
)شبی فرزند زال زر خوابیده بود که هنگام سحر خوابی عجیب دید.

خواب دید که ایران چون کشتی در دریای جیحون در گرداب خون گری افتاده است.
پهلوانـان ایـران در آن گـرداب افتاده انـد و از دسـت افراسـیاب شـاه عاجـز و غمگـنی 

شـده اند.
زال را دید که رساپا عریان بر زمنی افتاده و افغان رسمی دهد.

شاه کیکاووس نیز سیاه پوش شده و رس فرامرز را در آغوش گرفته است(.
وجـود آموزه هـای قرآنـی، اخالقـی و حکمی: زال پس از اسـری شـدن پهلوانـان ایران 

بـه دسـت جهانگـری، پس از آشـنایی چنـنی می گوید:
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»ان مـع العـرس«1 که »یرس«اش قه فاسـتشوکرم وه ده رگاش، یه که رده ی خوداست

)ب 1046(
)شـکر بـه درگاهـش کـه این خواسـت اوسـت، کـه به دنبـال هـر گرفتاری، گشایشـی 

خواهـد بود(.
دڵ غه ریــب مــه رد  په هڵــه وان،  قریــب«2واتــن  فتــح  و  اللــه  مــن  »نــر 

)ب 1206(
)گفتند ای پهلوان غریب، یاری تنها از آن خدا و پریوزی نزدیک است(.

تسـلیم و تـوکل بـه اراده ی اهلـی: تـوکل بـه اراده ی اهلـی در نربدهـای سـخت، یکی از 
ویژگـی هـای داسـتان توّلـد جهانگـری اسـت. فرامـرز به هنـگام مبـارز طلبیـدن جهانگری، 

اینگونـه بـه نـربد او می رود:
کاره زار وه  مــن  مه شــۆم  ئــارۆ  جه ببــاروات  قه ییــووم  عــه ون  وه  ئنشــااڵ 

ــاســه رش وه فــرتاک مه به نــدۆن پــه ی شــاه ــه م ته ماش ــا ه ــه یران، ش ــه رۆ س زاڵ ک

بــۆ یــارت  خــودا  بشــۆ  بــۆواتشــان  کارت  مــه ده د  ڕه فیــق  ته وفێقــت 

)ب 765- 767(
)گفت من امروز به نربد می روم و به امید خدا و کمک قیوم جبار،

او را اسری خواهم کرد تا زال و شاه به متاشا بنشینند.
گفتند برو، خدا یارت باشد و توفیق ]اهلی[ رفیق و مددکارت باشد(.

سـخت  نربدهـای  در  جهان آفریـن  از  خواسـتن  کمـک  خداونـد:  از  مددخواهـی 
و دشـوار و پـریوزی بـر طـرف مقابـل بـا نـام و یـاد ایـزد بی مهتـا از موضوعـات اصلـی 
شـاهنامه اسـت. پهلـوان بـه واسـطه ی وجـود ذات یـا فـّر بـا خـدا در ارتبـاط اسـت و بـه 
کمـک آن کـه نریویـی بیـش از حـد دارد، تـوان نـربد بـا دیـوان را می یابـد. »رابطـه ی خـدا 
و پهلـوان ممکـن اسـت کامـاًل ماهّیـت دینـی داشـته باشـد. ماننـد جایـگاه رسـتم در دفاتـر 
یارسـان کـه در نظـام دونـادون در مقـام یکـی از بزرگ تریـن پـریان و رسدمداران یارسـان 

قـرار گرفتـه اسـت« )چمـن آرا، 1390: 142(.
وجـود جانـوران غریعـادی: رخـش بـه عنـوان حیوانـی شـگفت انگیز و زبان فهـم و 

1- آیه ی 5 و 6 سوره ی »انشراح«.

2- آیه ی 12 سوره ی »صف«.
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دارای احسـاس از مجلـه حیواناتـی اسـت کـه نمـودی غریعـادی و خارق العـاده دارد.
وجـود دیوهـا و نریوهـای جادویی: وجود دیوها و نریوهـای جادویی در این منظومه 
نمـودی چشـمگری دارد و ایـن امـری طبیعـی اسـت؛ زیـرا یـک اثر محاسـی اسـت و دارای 
اثـر محاسـی، جنبـه-ی  یـک  و مهمرتیـن مشـّخصه ی  افسـانه ای  و  اسـطوره ای  مطالـب 
و  ایـران  در  اسـت )کجانـی حصـاری، 1390: 314(.  زیـاد  اغـراق  و  آن  فراواقعیـت 
در میـان ُکردهـا بـا آغـاز آیـنی مزدایـی، ایـن خدایـان باسـتان هندواروپایـی نشـان رشک و 
اهریمـن حمسـوب می گردنـد. بنابرایـن در داسـتان هـای اسـاطریی ایرانـی و ُکـردی، نربد 
بـا دیـو بـه عنوان موجودی اهریمنی و بدسـگال و دشـمنی دیرینـه، کاری اهورایی و نیک 

و پـریوزی بـر آهنـا، نـامد پهلوانـی و جسـارت اسـت.
سـخن گفتن،  چـون  ویژگی هایـی  ذکـر  دیـوان:  بـرای  انسـانی  ویژگی هـای  ذکـر 
رزم آوری، متایـالت جسـامنی و نـام داشـتن بـرای دیـوان از دیگر ویژگی های آثار محاسـی 

اسـت کـه در ایـن منظومـه نیـز رواج دارد. 
شـکار و رویدادهـای مرتبـط بـا آن: رفتـن بـه شـکار پهلوانـان و پیش آمـد رویدادهـا 
و وقایـع مهـم هنـگام شـکار و پـس از آن، یکـی از حـوادث اصلـی داسـتان های محاسـی 
اسـت )یاحّقـی، 1375: 35(. در داسـتان توّلـد جهانگری، رسـتم پس از خلـوت با دخرت 
مسـیحای عابـد بـه شـکار مـی رود و در حـنی شـکار بـا غـواص دیو روبـه رو می شـود و به 
دنبـال آن رویدادهایـی دیگـر پیـش می آیـد تـا اینکه بـه مغرب زمـنی و بلغار مـی رود و پس 

از کشـتن شـاه بلغـار، خـود بـر ختت شـاهی می نشـیند.
و  زنـان  اقامـت  بن مایـه ی مشـرتک  کنـار آب: وجـود  در  مادینـگان  و  زنـان  اقامـت 
مادینـگان در کنـار آب و ارتبـاط بـا ایـن عنـرص، در ژرف سـاخت ایـن داسـتان نشـان از 
پنـدار مادینگـی آب در نـزد ایرانیـان کهـن دارد. دیـدن و عاشـق شـدن رسـتم بـر دخـرت 

مسـیحا در چشـمه ی آب، بـه روایـت ماندایـی »رسـتم و یـزد« شـباهت دارد.
انتخاب اسـب درخور برای پهلوان: گزین کردن اسـبی مناسـب و شایسـته و درخور 
بـرای پهلوانـان بـزرگ از امهّیتی ویژه برخوردار اسـت. در داسـتان توّلد جهانگری، اسـبی 
کـه بتوانـد جهانگـری را سـواری دهد یافت نمی شـود تا اینکه اسـبی را که با عنوان »اسـب 

صبـا طـرز« از او یاد شـده اسـت، می آورند و بر آن می نشـیند.
ــه رز ــه با ت ــب س ــش ئه س ــاوه ردن په رێ ــه رزئ ــه ب ــی نام ــن نام ــی وه زی ــوار ب س

)ب 444(
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)اسب صبا طرز را برایش آوردند و نامدار بلنداخرت بر آن سوار شد(.
پرسـیدن نـام و نشـان حریـف در رزمگاه: پرسـیدن نـام حریف در میـدان کارزار یکی 
از ویژگی هـای آثـار محاسـی اسـت کـه در این داسـتان بسـامد باالیـی دارد. در میـدان نربد 

جهانگـری نـام و نشـان فرامـرز را می پرسـد و او اینگونـه پاسـخ می دهد:
ــه ن ــۆ چێش ــام ت ــه وان ن ــه ی ج ــش ئ جــه مڵــک ئێــران کێت قــه وم و خوێشــه نوات

ــه وه ی ڕوســته مم غه مــمجــواب دا فه رامــه رز، ن پــڕ  ده روون  تــۆ  بێــداد  جــه 

)ب 775- 776(
)گفت ای جوان نام تو چیست و از کدام خاندان ایرانی هستی؟

جواب داد، فرامرز فرزند رستم هستم و از بیداد تو درونم پر از غم است(.
نـام و نسـب خـود را ذکـر  رجزخوانـی: پهلوانـان گاه در جنـگ تن به تـن، نخسـت 
از پهلوانـی و شـجاعت و زوربـازوی خویـش سـخن  بـدان می بالیدنـد و  می کردنـد و 
زبـان  بـه  متسـخر  و  خـواری  بـه  را  او  نـام  و  می کردنـد  حتقـری  را  مهـاورد  و  می گفتنـد 

می کنـد: معّرفـی  را  خـود  اینگونـه  جهانگـری  پاسـخ  در  تـوس  می راندنـد. 
ــم ــه که فش ــه وزه ر، زه ڕڕین ــووس ن ســاحب ســپاو ســان تیــپ )و( دره فشــموات ت

ــه نگم ــت هووش ــه هزاده م، وارس ته خ جه نگــمش مه ســاف  تیــپ  ســپه هدار 

ڕکابــم و  ڕان  ببۆســه  ئه فراســیابمته عجیــل  هوونیــن  دوشــمن 

)ب 728- 730(
)گفت توس نوذر زرین کفش و صاحب سپاه و پرچم هستم.

شهزاده و وارث ختت هوشنگ و در میدان جنگ سپهدار لشکر هستم.
فورًا بر رکابم بوسه بزن که من دشمن خوننی افراسیابم(.

مافـوق و ماوراءطبیعـی بـودن پهلوانان: داسـتان سـنّتی ما در خدمت برجسـتگی ها و 
خـوارق عـادت قـرار دارد و داسـتان-پرداز بـا پرداختن بـه وقایع شـگفت و مهّیج و عدم 
توّجـه بـه رویدادهـای عـادی، زمـان را بـه فراموشـی می سـپارد و چـون ایـن داسـتان-ها 
جمموعـه ای از حـوادث خمتلـف حـول یـک قهرمـان بـزرگ اسـت، از مهـنی رو بـه هنـگام 
خوانـدن آهنـا قـدم بـه قـدم بـا شـگفتی و خـوارق عـادت مواجـه هسـتیم. در داسـتان توّلد 
جهانگـری نیـز، رسـتم پـس از جداشـدن از دخـرت مسـیحا، در حوادثـی متوالـی بـا غواص 
دیـو و ماده دیـو او مواجـه می شـود و پـس از کشـتن آهنـا و نجـات مهـرآزر، شـهزاده ی 
مغـرب و دیگـر زندانیـان رو بـه سـوی آن دیـار می-هنـد و در راه نیـز بـه دنبـال جنـگ 
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بـا پادشـاه مجهـور و نابـودی او، بـا موجوداتـی غـری طبیعـی مهچـون اژدهـا و شـریهای 
جادوگـر بـه نـربد می پـردازد. 

نـربد بـا اژدهـا و شـری: اژدهـا موجـودی اهریمنـی و بدسـگال و پـریوزی بـر آن نشـان 
پهلوانـی و جسـارت اسـت. ایـن جانـور عظیـم خلقـت، هایـل منظر، فـراخ دهان، بسـیار 
دنـدان، روشـن چشـم و دراز بـاال در آغـاز مـار بـوده و بـه مـرور ایام اژدها شـده و شـکل 
)کجانـی  مـار«  یابـد  روزگار  ار  »اژدهـا شـود  کـه:  گفته انـد  معنـی  ایـن  در  و  گردانیـده 
حصـاری، 1390: 300(. خـوف حاصـل آمـده از اژدهـا، باعـث شـد کـه خـدا او را بـه 
دریـا انـدازد چنـان کـه در عجایب املخلوقـات در بـاره ی او آمده: »چون مـار را درازی به 
سـی گـز و عمـر بـه صـد سـال رسـد، آن را اژدهـا خواننـد و بـه تدریـج بـزرگ می شـود تا 
چنـان گـردد کـه بـه خشـکی حیوانـات از او سـتوه شـوند. حـق تعالـی او را به دریـا افکند 
و هیکلـش در بحـر بـزرگ می شـود، چنان کـه باالیـش بـه ده هـزار گـز رسـد. دو پـر مانند 
ماهـی بـرآرد و حرکتـش سـبب مـوج دریا شـود و چـون رضرش در بحر نیز شـایع گردد، 
حـق تعالـی او را بـه دریـای یأجـوج و مأجـوج افکند تا خورش ایشـان شـود... . خوردن 
دل اژدهـا، دلـریی فزایـد و حیوانـات مسـحر اکل او شـوند. پوسـت اش بـر عاشـق بندنـد 
عشـق اش زایـل شـود. رسش هرجـا دفـن کننـد در حـال آن موضـع نیکـو شـود« )رزجمو، 
1381: 360(. بنابرایـن می تـوان انگاشـت کـه وارد کـردن یک اژدها به داسـتان محاسـی 
تـا چـه انـدازه آن را بـرای خماطـب ایـن ژانـر ادبی جّذاب مـی کند. اژدهـا در داسـتان توّلد 

جهانگـری، تنهـا یـک بـار ظاهـر می شـود کـه رسـتم او را بـا شمشـری بـه دو نیـم می کند.
در مهـنی داسـتان، شـری هـم بـه عنـوان نـامد قـدرت و شـجاعت حضـور دارد آنجـا کـه 

رسـتم در نیسـتانی بـا شـریان جـادو درگـری می شـود و شـصت شـری را هـالک می کنـد.
نعـره کشـیدن بـه عنوان سـالح: تأثـری روانی بانـگ زدن بر رس حریـف مانند الف زدن 
و رجزخوانـی و مفاخـره در برابـر هم-نـربد، بـرای هتـی کـردن دل مهاوردسـت از یـک 
سـو و تقویـت دل خویشـتن از سـوی دیگـر )خالقـی مطلـق، 1372: 91- 92(. هنـر 
نعره کشـیدن یکـی از سـالح های پهلوانـی اسـت کـه در ایـن داسـتان نیـز مهاننـد دیگـر 

محاسـه های پهلوانـی نمـودی ویـژه دارد.
اضافـه کـردن بـه قلمرو ایران: رسـتم پس از آگاهی بر گرفتار شـدن ایرانیان به دسـت 
افراسـیاب، شـخصی را بـر ملـک بلغـار -کـه از فرخ شـاه ترّصف کـرده بـود- می گامرد و 

خود بـه ایـران برمی گردد.
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دیــاربه خشـام به شه خسێ، مڵک شـای بولغار ئێــران  پــه ی  بــاوه رۆ  خــه راج 

)ب 1443(
)ملک بلغار را به شخصی سپردم و قرار شد به ایران خراج بپردازد(.

کاربـرد ابـزارآالت جنگـی: به کارگـریی رزم افزارهـای پهلوانی از سـوی دالوران به 
هنـگام نـربد، یکـی از اصلی تریـن ویژگی-های آثار محاسـی اسـت. اسـلحه ی جنگاوران 
در دوره ی باسـتان، بیشـرت شمشـری، گرز و کمند بود. مهنی گونه اسـت اسـتفاده از آالت 
موسـیقی جنگـی در نربدهـا به منظور اعـالم آغاز و انجام جنگ و یا پریوزی و شکسـت.
نـریو،  و  قـدرت  در  اسـت.  بزرگ نامیـی جوهـر محاسـه  و  اغـراق  مبالغـه:  و  اغـراق 
مهـنی  اسـت.  رفتـه  کار  بـه  شـگفت-انگیزی  بزرگ نامیـی  رزم هـا  و  نـربد  میدان هـای 
او  بـه  برمی انگیزانـد،  خواننـده  وجـود  در  را  محاسـی  اشـتیاق  کـه  بزرگ نامیی هاسـت 
حمّمـدی،  و  )مبـارک  می سـازد  غـرق  افسـانه  و  رؤیـا  در  و  می بخشـد  خـاص  هیجانـی 
1389: 223(. محاسـه بـا پدیدارهـای اسـاطریی و کردارهـای پهلوانـی رسوکار دارد و 
بدهیـی اسـت خالـی بـودن از مبالغـه در حکـم هتـی شـدن آن از جوهـره ی خویش اسـت. 
اغـراق و مبالغـه در داسـتان توّلـد جهانگـری مهچـون هر اثر محاسـی دیگر جایـگاه ویژه ای 

دارد.
یــه ک ته بــه ق جــه ئــه رز بــه ردش وه بــااڵبــادێ ســه همناک نــه وده م بــی په یــدا

)ب 1470(
)در آن حلظـه بـادی سـهمناک وزیـدن گرفـت و یـک طبقـه از زمـنی را جـدا کـرد و بـا 

بـرد(. خود 
از نظـر آرایه هـای ادبـی، پرکاربردتریـن آرایـه تشـبیه اسـت و در توصیف هـا بسـیار بـه 
کار مـی رود. تشـبیهات بیشـرت از نـوع حّسـی بوده و پهلوانـان و جنگجویان به شـری، برب، 

پلنـگ، اژدهـا، هننـگ و قـوچ تشـبیه می گردند.
ــر ــێر جه هانگی ــب ش ــه ئه س ــی ج ــا ب پیــرپه ی زاڵ  ده ســت  ئــه ده ب  وه  بۆســا 

)ب 1049(
)جهانگری مهچون شری از اسب پیاده شد و به رسم ادب دست زال پری را بوسید(.

9- ویژگی های زبانی
قالـب ایـن منظومـه، مهاننـد دیگر آثار محاسـی ُکـردی، مثنوی اسـت. بیشـرت بیت های آن، 
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مقّفـی هسـتند و در بیت هایـی معـدود هـم قافیـه رعایـت نشـده  و یـا بیـت دارای عیـوب 
قافیـه اسـت کـه احتـامالً ناشـی از تغیـریات آن ابیـات در درازنـای سـده ها بـوده اسـت.

وزِن ایـن مثنـوی، بـه تبـع از یـک سـنّت دیریـن در ادب کـردی، هجایـی اسـت کـه هر 
مـرصاع آن در برگرینـده ی ده هجـا )پرکاربردترین وزن رایج در ادب ُکردی، به خصوص 
بـرای آثـار محاسـی( اسـت؛ ایـن نظـم ده هجایی تـا پایـان مثنوی رعایت شـده اسـت؛ تنها 
در ابیـات معـدودی اسـت کـه شـامر هجاهـا بـه هـم می خورد کـه این هـم به نظر می رسـد 

ناشـی از دخالـت کاتبان بوده باشـد.
متـام گونه هـای موسـیقی )کنـاری، درونـی، بریونـی و معنـوی( در ایـن مثنـوی نمـود 
دقیـق یافتـه اسـت؛ بیشـرت کلـامت قافیـه بـا هجـای کشـیده پایـان می پذیرنـد کـه ایـن بـا 
موسـیقی محاسـی سـازگاری بیشـرتی دارد؛ بـا ایـن وجـود ابیاتـی هـم هسـتند کـه عیـوب 

قافیـه دارنـد؛ بـرای نمونـه در بیـت زیـر »نـوش« و »مهـَوش« هم قافیـه شـده اند:
نه سـاقی، نه مـه ی، نه سـه دای مه هوه شبه ڵــێ جــه ئێــران نه بــی عه یــش و نــۆش

)ب 196(
)در ایران بسـاط عیش و نوش برچیده شـده بود و از سـاقی و می و صدای مهوشـان 

نبود(. خربی 
و در بیـت زیـر نیـز »بلنـد« را بایـد بـا مهـان تلّفظـی خوانـد کـه در زبـان کـردی رایـج 

اسـت، یعنـی بـدون صامـت پایانـی، تـا بتـوان آن را بـا »وطـن« هم قافیـه دانسـت:
پــه ی وه تــه نڕوســته م وات ئــه ی شــا پایه ت بــۆ بوڵه ند ئێــده ن بشــۆم  خه یاڵــم 

)ب 196(
)این را گفت و فورًا سپاه را احضار کرد. نعره ی بلندی کشید و از جا بلند شد(.

اّما بسامد ردیف در این مثنوی خیلی باال نیست.
موسـیقی درونـی ناشـی از صنایـع لفظی نظری سـجع، جناس، هجاآرایـی و واج آرایی 
اسـت کـه بـر روی هـم بیشـرتین تأمنی-کننـده ی موسـیقی داخلی انـد )محیدیـان، 1383: 
448(. به جرأت می توان گفت کمرت بیتی از داسـتان توّلد جهانگری از این نوع موسـیقی 

خالـی اسـت؛ نمونـه را در شـاهد زیر برای تکـرار واج هـای »ز« و »س« می بینیم:
ڕه ســتاخێزه ن ڕۆی  زانــا  گورێــزا ده رده م وێــش چه نــی ســپاشزه ڕپه یکــه ر 

ــزه ن ــه ن، واده ی گورێ ــاشکــه س خــه الس نی ــه و دم ــن ئ ــر که ف ــپای جه هانگی س

)ب 596 - 897(
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)زرپیکر دانست که روز رستاخیز است؛ کسی خالصی ندارد و زمان فرار است.
فورًا با سپاهش فرار کرد و سپاه جهانگری به تعقیبش پرداخت(.

در کنـار مـوارد فـوق، وجـود حلـن مطنطـن محاسـی در گفتگوهـای خوش پرداخـت و 
پرکشـش قهرمانـان از ویژگی هـای برجسـته-ی ایـن منظومه اسـت.

10- نتیجه گریی
ُکـردی  شـاهنامه ی  روایت هـای  سلسـله  از  روایـت  یـک  جهانگـری«  »توّلـد  منظومـه ی 
اسـت کـه بـه گویـش معیـار بـرای محاسـه رسایی در ادب کـردی، یعنـی گویـش گورانـی 
رسوده شـده اسـت. هیـچ شـاهدی در نسـخه نیسـت کـه زمـان شـکل گریی این محاسـه را 
بازگویـد، اّمـا بـا نـگاه بـه شـواهد درون متنـی، می تـوان آن را از نـوع محاسـه های طبیعی و 

اّولیـه دانسـت کـه در شـکل گریی آن توده هـای مردمـان و راویـان دخیـل بوده انـد.
ایـن داسـتان محاسـی متعّلـق به غرب ایران اسـت و با وجود اشـرتاکاتی کـه در بن مایه 
و اشـخاص و پـردازش داسـتان بـا روایت-هـای رشق ایـران دارد، دارای کیـان مسـتقلی 
اسـت. دلیـل ایـن اشـرتاکات احتـامالً بـه هبره گریی ایـن روایـات از منابع مشـرتک کهن تر 

و شـفاهی برگردد.
دارنـد، مهچـون جهانگـری،  پهلوانـی حضـور  ایـن محاسـه ی  در  کـه  شـخصّیت هایی 
َزَرلـی، مسـیحای عابـد، غـواص جـادو، چهـرآزر )آزاده چهـر( و مهـرآزر )آزاده مهـر( 

خمتـص روایـت زاگرسـی اسـت و در روایـت خراسـانی حضـوری ندارنـد.
هرچنـد کـه رساینـده ی داسـتان نامعلـوم اسـت، اّمـا بـا توّجـه بـه پـردازش عاملانـه ی 
داسـتان، می تـوان او را شـخصی حکیـم و دانـا بـه قراردادهـای محاسـه رسایی دانسـت که 
آثـار متقّدمـان و خـود شـاهنامه ی حکیـم فردوسـی را خوانـده و از آهنا در پـردازش هنایی 
اثـر خـود هبـره برگرفتـه اسـت؛ شـاعر در ایـن داسـتان جـدا از چنـد بیـت آغـاز و انجـام 
منظومـه در رونـد روایـت مداخلـه ای نکـرده و اثـر او پریاسـته از انتقـادات شـخصی و 
انـدرز و آموزه هـای اخالقـی و تعریفـات خصوصـی اسـت. بـا ایـن وجـود ماننـد هـر اثـر 
دیگری، رنگ زمانه اش را گرفته و مفاهیمی که نشـان از چریگی فرهنگ اسـالمی دارد، 
مهچـون اذان گفتـن در آن بـه دیـد می آیـد کـه ایـن گونـه ترّصفات احتـاالً در اثـر حتریف و 
احلاقـات بعـدی بـه دسـت کاتبـان، بـرای مقبولیت داسـتان در میـان مردم صـورت گرفته 
باشـد؛ مناجاتنامـه ای کـه خطـاط نسـخه ی موجـود در آغـاز منظومـه بـه آن احلـاق کـرده، 
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هبرتیـن شـاهد مـا توانـد بود.
امیـد کـه با تصحیح دانشـگاهی ایـن اثر ارزنده، گامـی دیگر برای نشـان دادن زوایای 

روایت های محاسـی زاگرس برداشـته شود.
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