مالحظاتی دربارۀ بهمننامه :خاستگاه داستان ،زمان و مکان سرایش آن
لیال ورهرام
دانشجوی دکتری گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران
(از ص  97تا ص)111
تاریخ دریافت مقاله 91 /9/11 :؛ تاریخ پذیرش مقاله91/11/1 :

چکیده
زوال خاندان پهلوانان سیستان و حملۀ بهمن اسفندیاران به آن شهر حد فاصل بخشهای اساطیری و پهلوانی و
قسمتهای تاریخیتر در حماسۀ ملی ایران است و میتوان آن را منادی پایان عصر پهلوانان دانست .مفصلترین
روایت این واقعه در منظومۀ حماسی بهمننامه آمدهاست .مقالۀ حاضر ،با بررسی برخی نکات درونی این روایت و
مقایسۀ آن با سایر روایتهای داستان ،به این نتیجه رسیده است که روایت حاضر پرداختۀ دیلمیان بودهاست.
همچنین با مقایسۀ مطالبی که شاعر در ستایش ممدوح خود ،محمد بن ملکشاه سلجوقی ،آورده با وقایع دوران
سلطنت این پادشاه معلوم کرده است که این منظومه در سال  191یا محرم سال  194ه.ق ،.احتماالً در شهر
همدان ،سروده شدهاست.
واژههای کلیدی :حماسه ،روایات پهلوانی ایرانی ،روایات دیلمی ،پهلوانان سیستان ،بهمننامه.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .مقدمه
از این داستان پنج گروه روایت اصلی در دست داریم:
الف) گروه نخست شامل روایت شاهنامه و غرر اخبار ثعالبی است و بر اساس آن بهمن به
سیستان لشکر میکشد ،اما آن شهر را ویران نمیکند ،بلکه هنگامی که زال به استقبالش میرود،
وی را در بند میکشد و گنجش را به تاراج میبرد .سپس با فرامرز میجنگد و او را طبق شاهنامه
زنده بر دار میکند ،اما پس از آن با شنیدن نکوهشهای پشوتن از کار خود پشیمان میشود و
زال را آزاد میکند (فردوسی134-171 :1/1834 ،؛ ثعالبی.)833-834 :1911 ،
ب) گروه دوم بهمننامه ،مجملالتواریخ ،احیاءالملوک ملک شاهحسین سیستانی و روایتهای
طومارهای نقالی (طومار نقالی شاهنامه ،طومار هفت لشکر ،طومار شاهنامه ،طومار کهن شاهنامۀ
فردوسی) و روایتهای مردمی شاهنامه را در بر میگیرد .طبق این دسته روایات لشکرکشی
بهمن به سیستان با خونریزی و ویرانی بسیار همراه است .بهمن پس از چندین نبرد خونبار و
محاصرۀ سیستان آنجا را میگشاید و زال را در قفسی زندانی و دختران رستم را اسیر میکند ،با
فرامرز میجنگد و او را زنده بر دار میکند و به قصد ویران کردن مقابر پهلوانان سیستان سوی
سراندیب میرود .وی در راه آذربرزین پسر فرامرز را میفریبد و به اسارت میگیرد ،اما در
سراندیب پشیمان میشود ،مقبرهها را ویران نمیکند ،زال و دختران رستم را آزاد میسازد و به
سیستان میفرستد و تنها آذربرزین را در بند نگاه میدارد و وی را به قلعهای در طبرستان گسیل
میکند .در اطراف ساری ،راهزنی محلی به نام رستم تور گیلی ،چون از سرگذشت آذربرزین آگاه
میشود ،با سپاهیان بهمن میجنگد و آذربرزین را میرهاند .این دو از مردان گیل و دیلم سپاهی
میسازند و به جنگ بهمن میروند .پس از نبردهای فراوان ،که طی آنها بهمن از قیصر و خاقان
و دیوان و جادوان یاری میگیرد ،ناتوان از چیرگی بر آذربرزین ،به اجبار با وی صلح میکند و وی
را جهانپهلوان خود میگرداند .هنگامی که در دیرکجین اژدهایی پیدا میشود ،آذربرزین بهمن را
به کشتن آن ترغیب میکند ،اما چون اژدها وی را میبلعد ،عکسالعملی نشان نمیدهد و پس از
کشته شدن بهمن اژدها را میکشد.
ج) گروه سوم روایتی است که کتاب تاریخ سیستان از واقعۀ حملۀ بهمن به آنجا به دست
میدهد .البته تاریخ سیستان در حد اشارهای مختصر از این واقعه یاد میکند .براساس این کتاب،
بهمن در غیاب فرامرز به سیستان لشکر میکشد و فرامرز چون برای نبرد با او از هندوستان
میآید ،غرق میشود و خواهرزادهاش بختالنصر ،که سپهساالر وی است ،چنین صالح میبیند
که با بهمن صلح کند و شاهی سیستان برای فرزند فرامرز ،هوشنگ که هنوز کودک بود ،میماند
(تاریخ سیستان.)71 :1831 ،
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د) گروه چهارم روایت شاهنامۀ مسعودی مروزی است که از طریق کتاب غرر اخبار ثعالبی به
دست ما رسیده است .براساس این روایت ،بهمن در حمله به سیستان همۀ مردان خاندان رستم،
از جمله زال ،را میکشد (ثعالبی .)833 :1911 ،در تعدادی از نسخههای ترجمۀ فارسی تاریخ طبری،
تاریخ بلعمی ،نیز آمده است که بهمن چون به سیستان لشکر میکشد ،فرامرز و زواره و دستان را
به قتل میرساند (بلعمی.)134 :1/1871 ،
ه) این دسته از روایت تاریخ طبری ( ،)143/1 :1947برخی نسخ تاریخ بلعمی (بلعمی )441 :1834 ،و
مروجالذهبِ مسعودی (1/1119ه.ق )419 :تشکیل شدهاست و طبق آن لشکرکشی بهمن به سیستان
در زمان حیات رستم اتفاق میافتد و بهمن وی را نیز به همراه زال و فرامرز و زواره میکشد.
ویژگیهایی که این روایتها را از یکدیگر متمایز میکند عبارت است از چگونگی مرگ
فرامرز ،رفتار بهمن با زال و سرانجام خاندان پهلوانان سیستان .عالوه بر این روایات اصلی ،دو
روایت دیگر از کین اسفندیار و آنچه در پی آن بر یالن سیستان گذشت در دست داریم که نه
میتوان آنها را در چهار دستۀ یادشده گنجاند و نه تفاوتهایشان با آنچه پیشتر گفته شد آن قدر
هست که خود دستهای جداگانه را بسازند .آنها در واقع آمیزهای از عناصر پنج دسته روایت پیشین
هستند .یکی از این روایات در زین االخبار گردیزی آمده که در زمان سلطان عبدالرشید غزنوی
( 111-111ه.ق) نوشته شده است (قزوینی )194 :4/1891،و طبق آن چون بهمن به سیستان میآید،
زال نزد وی میرود ،اما بهمن او را میراند و با فرامرز و سیستانیان میجنگد ،اما بر فرامرز دست
نمییابد و سرانجام پس از مرگ فرامرز پیکر وی را بر دار میکشد و تیرباران میکند و بسیاری از
سیستانیان را میکشد و آن نواحی را ویران میکند (گردیزی .)11 :1848 ،گردیزی چیزی دربارۀ منبع
خود ذکر نکردهاست .این روایت ،جز درباب مرده بر دار کردن فرامرز و تأکید بر کشتار و ویرانی
سیستان ،با شاهنامه و غرر اخبار ثعالبی مطابقت دارد.
دومین روایت فرعی از پایان کار پهلوانان سیستان در ابتدای کتاب دارابنامۀ طرسوسی آمده
و از میان روایاتی که پیشتر ذکر شد بیشترین شباهت را به بهمننامه دارد .در این کتاب که
احتماالً جدیدتر از پایان سدۀ ششم ه.ق نیست (امیدساالر ،)817 :1839 ،بهمن پس از آگاه شدن از
مرگ رستم به سیستان لشکر میکشد ،فرامرز را در شهری به نام هرمزان میکشد و زال را در
قفس میکند و سیستان را ویران میسازد .صحنۀ دستگیری زال در این کتاب با بهمننامه
متفاوت است .در کتاب طرسوسی زال در ایوان خود است و سپاهیان بهمن از یک نعرۀ او
میهراسند و عاقبت به دشواری وی را دستگیر میکنند (طرسوسی .)1-8 :1/1871 ،پس از آن در یکی
از نسخههای کتاب( )1داستان گریختن بهمن به مصر و ازدواج وی با همای دختر شاه مصر و
بازپسگیری شاهی از لؤلؤ آمدهاست (طرسوسی )9-4 :1/1871 ،که قدیمترین روایت آن را ،غیر از
کتاب مذکور ،در بهمننامه داریم .این داستان مربوط به بخش آغازین سرگذشت بهمن در ابتدای
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دارابنامه است و پیش از حملۀ وی به سیستان رخ دادهاست .در ادامۀ این داستان ماجرای مرگ
بهمن و رفتن وی در کام اژدها در همین نسخه آمده است که باز هم روایت آن در بهمننامه و
آثار متأخری چون طومارهای نقالی آمده است ،اما چون در این روایت به حضور آذربرزین در
صحنۀ مرگ بهمن و جنگهای وی با بهمن برای خونخواهی اسفندیار اشاره نشدهاست ،آن را در
گروه (ب) جای ندادیم .مأخذ اصلی بیشتر روایات پنج گروه اصلی را میتوان حدس زد .شاهنامه
و غرر اخبار روایت خود را از شاهنامۀ ابومنصوری ،که مأخذ مشترک آنهاست ،اخذ کردهاند .کتاب
تاریخ سیستان مأخذ خود در این باب را ذکر نکردهاست ،اما با توجه به قراینی میتوان آن را
تعیین کرد .طبق این روایت مرگ فرامرز به دست بهمن نیست ،بلکه او غرق میشود .در
مجملالتواریخ نیز ،ضمن داستان پادشاهی بهمن ،فرجام کار فرامرز چنین آمده« :تا به کشمیر
فرامرز کشته شد آخر کار و گویند در خندق افتاد از خطاکردن اسب و در آب بمرد و به همه حال
مردۀ او را بر دار فرمود کردن و اندر شاهنامه زنده میگوید ،واهلل اعلم» (مجملالتواریخ.)11 :1831 ،
روایت مجملالتواریخ از پادشاهی بهمن و سرانجام کار یالن سیستان جز در این موضع که به
اختالف روایات مرگ فرامرز اشاره میکند ،مطابق بهمننامه است و مسلم است که این روایت
غرق شدن را از منبعی غیر از آن کتاب گرفتهاست .مؤلف تاریخ سیستان در چندین موضع از
کتاب خود از تصانیف و نوشتههای ابوالمؤید بلخی نام میبرد و اشاره میکند که وی اخبار
گرشاسپ و فرامرز و نریمان و سام و دستان را آورده است (تاریخسیستان .)71 ،11 :1831،همچنین او
مطالبی را با ذکر مأخذ از کتاب گرشاسپ ابوالمؤید نقل میکند .بنابراین ،بعید نیست که منبع
عمدۀ تاریخ سیستان دربارۀ پهلوانان خاندان رستم تألیفات این شخص باشد ،بهویژه که وی در
اثری چون کتاب گرشاسپ ،عالوه بر سرگذشت آن پهلوان ،به جغرافیای سیستان و فضایل آن
خطه نیز پرداخته بودهاست (امیدساالر .)873 :1839 ،از سوی دیگر ،صاحب مجملالتواریخ نیز در
ابتدای کتاب ،ضمن شمردن مآخذ خود ،از آثار ابوالمؤید چون «اخبار نریمان و سام و کیقباد و
اخبار لهراسف» یاد میکند (مجملالتواریخ .)4 :1831 ،بنابراین ،دور از ذهن نیست که روایت تاریخ
سیستان و گفتۀ مجملالتواریخ دربارۀ مرگ فرامرز در آب از مأخذی واحد ،یعنی کتاب ابوالمؤید
بلخی ،باشند .البته اگر منظور از عبارت «به همه حال مردۀ او را بر دار فرمود مردن» بر دار کردن
شخص غریق باشد ،پس در این صورت احتماالً مؤلف تاریخ سیستان این بخش را از روایت خود
حذف کردهاست .مردن فرامرز ،پیش از آنکه بهمن بر او دست یابد ،در روایت گردیزی نیز آمده
است و چه بسا او هم آن را از کتاب ابوالمؤید گرفته باشد .بدین ترتیب مأخذ روایت گروه (الف) و
(ج) از پنج گروه اصلی روایات سرانجامِ یالن سیستان ،مشخص میگردد .گروه (ب) ،که اینک به
آن خواهیم پرداخت ،از گروههای دیگر جدیدتر است و خود روایتهای آن هم اختالف زمانی
قابل توجهی با یکدیگر دارند .قدیمترین آنها بهمننامه است که مقارن پادشاهی محمد بن
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ملکشاه سلجوقی ،در سالهای پایانی قرن پنجم (بازورث ،)819 :1831 ،سروده شدهاست .پس از آن
کتاب مجهولالمؤلف مجملالتواریخ قرار دارد که به سال  141هـ.ق تألیف گردیدهاست
(مجملالتواریخ .)9 :1831 ،مؤلف مجملالتواریخ ،گرچه در ضمن داستان پادشاهی بهمن ذکری از مأخذ
روایت نمیکند ،اما مطالبی که در آن موضع آورده کامالً مطابق بهمننامه است .از آنجا که او در
ابتدای اثر خود از کتابی موسوم به اخبار بهمن (همان )4 :نام میبرد ،درباب پایان کار زال به
بهمننامۀ حکیم ایرانشان ارجاع میدهد (همان )94 :و آنچه دربارۀ سپهبد و وزیر بهمن میگوید
(همان )94 :همان است که در بهمننامه آمده است ،تردیدی نمیماند که آنچه دربارۀ پادشاهی
بهمن و جنگهایش با خاندان رستم آورده ،از کتاب مذکور اخذ کردهاست .روایات دیگر این دسته
شامل مندرجات کتاب احیاءالملوک و طومارهای نقالی و روایتهای مردمی پایان کار خاندان
رستم هستند که همگی پس از قرن دهم ثبت و ضبط شدهاند و در آن میان کتاب احیاءالملوک
(ص )11ضمن روایت خود به بهمننامه ارجاع میدهد .براساس این گروه روایات ،برخالف سایر
روایتها ،سلسلۀ پهلوانان سیستان به فرامرز ختم نمیشود؛ او پسری به نام آذربرزین دارد که به
خونخواهی پدر با بهمن میجنگد و سرانجام نیز با نجات ندادن بهمن از کام اژدها ،به گونهای
انتقام او را میگیرد .در واقع ،انتقام خون فرامرز به دست آذربرزین و حضور پهلوانی به نام رستم
تور گیلی ،که یاور اوست ،مهمترین شاخصۀ این دسته از روایات و سبب تمایز آنها از دستههای
دیگر است.
 .1منشأ روایت بهمننامه
قدیمیترین منبعی که از آذربرزین یاد کرده منظومۀ بهمننامه است )4( .پسر خونخواه فرامرز یکی
از کهنترین پهلوانان سلسلۀ یالن سیستان است که خارج از شاهنامه به او برمیخوریم .با وجود
آنکه او در بهمننامه به مقام جهانپهلوانی بهمن میرسد (ایرانشان بن ابی الخیر )411 :1871 ،و همای را
نیز او بر تخت شاهی مینشاند (همان ،)418 :در داستانهای زمان پادشاهی همای و داراب و دارای
دارایان هیچ نامی از او نیامده و پایان کارش نیز مورد اختالف است .کتاب احیاءالملوک از
بازگشت او به سیستان و درگذشتنش پس از رفتن بهمن به کام اژدها میگوید (ملک شاهحسین
سیستانی ،)11 :1838 ،در یکی از طومارهای نقالی حکایت مسموم شدن وی توسط همای آمدهاست
(طومار نقالی شاهنامه ،)917 :1833 ،در دیگری از ناپدید شدن او همراه زال در باغی سخن رفته (صداقت-
نژاد ،)913 :1871 :و براساس چهارمی وی پس از مرگ بهمن به خویشاوندانش در سیستان
میپیوندد و در آنجا به عبادت یزدان میپردازند و خود مستقالً خراج میگیرند و دیگر به خدمت
هیچ شاهی نمیروند (هفت لشکر .)131 :1877 ،این در حالی است که در منابع قدیمتر ،بهمننامه و
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مجملالتواریخ ،هیچ اشارهای به فرجام کار آذربرزین نیست .در اسکندرنامۀ متأخر منسوب به
منوچهرخان حکیم ،که متعلق به عصر صفوی است (ذکاوتی قراگوزلو ،)171 :1837 ،به شخصی به نام
آذربرزین پسر جهانبخش از اعقاب یالن سیستان اشاره میشود که در کودکی از بیم همای ،که
همچون بهمن کمر به قتل بازماندگان رستم بسته بود ،به دشت ری میگریزد و فرزندش هروم
از پهلوانان سپاه اسکندر میگردد (ذکاوتی قراگوزلو .)181 ،184 :1833 ،در روایت نویافتهای از
اسکندرنامۀ ،که در آسیای میانه به دست آمده ،آذربرزین برخالف سایر پهلوانان همتبارش در
رکاب اسکندر نیست ،بلکه یکی از دشمنان سرسخت اوست و اسکندر به دشواری بر وی چیره
میشود (باقی محمد بن محمد سیف.)14-89/4 :1894 ،
به نظر میرسد که این شخصیت ،که فقط در روایات و متون مأخوذ از بهمننامه از نقش او
در داستانهای مربوط به جنگهای بهمن و یالن سیستان یاد شدهاست ،تنها برای نشان دادن
استمرار خاندان رستم پس از ویرانی سیستان به وجود آمده باشد ،بهویژه که از اعمال پهلوانی
آذربرزین خارج از بستر نبرد وی با بهمن چیزی جز اژدهاکشی در پارس در خالل جنگ با بهمن،
که از اعمال نمونهوار یالن سیستان است ،چیزی در دست نیست .در آنجا نیز در واقع رستم تور
(در مجملالتواریخ رستم تور گیلی) پهلوان اصلی نبردهای خونخواهی فرامرز است .این امر ،که
در چرخۀ داستانهای پهلوانان سیستان بیسابقه است ،آذربرزین را از سایر پهلوانان خاندانش
متمایز میکند ،زیرا در داستانها و سرگذشتهای سایر پهلوانان سیستان ،این یالن خاندان
گرشاسبی هستند که سرآمد همۀ دالورانند ،اما در اینجا رستم تور حتی از آذربرزین دلیرتر می-
نماید؛ اوست که آذربرزین را از بند بهمن میرهاند و در نبرد وی با پاس پرهیزگار به یاریش
میآید و پاس را میکشد (ایرانشان بن ابیالخیر)111 :1871 ،؛ به نیروی اوست که پسر فرامرز بهمن را
شکست میدهد و حصاری میکند (همان)144-141 :؛ اوست که دیو زوش را گریزان میکند (همان:
 )113و در نهایت چون وی به صلح با بهمن تن میدهد ،آذربرزین نیز صلح را میپذیرد (همان،171 ،
 .)138در بهمننامه او اهل یکی از روستاهای ساری است و دلباختۀ دختر آهنگری .بازرگانی
توانگر ،عوض وامی که آهنگر به او دارد ،دختر را میبرد و رستم چون این را میشنود ،بازرگان را
میکشد ،دختر را به پدر باز میگرداند و پس از آن در بیشهای نهان میشود و راهزنی پیشه
میکند .هنگامی که یکی از سربازان محافظ آذربرزینِ دربند ،در بیشه به وی برمی خورد و کردار
بهمن و ستم وی بر خاندان رستم را برایش میگوید ،برمیآشوبد:
همــــی گفــــت چــــون باشــــد آرام مــــن

کـــزین ســــان بــــود پــــور همنــــام مــــن

پســــر کشــــته زار و نبیــــره بــــه بنــــد

همـــــــه دوده را زو رســـــــیده گزنـــــــد
(همان)11 :

و آذربرزین را آزاد میکند و همراه او بر بهمن میشورد.
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با وجود آنکه در بهمننامه این شخص صراحتاً از مردمان شمال ایران است ،در
مجملالتواریخ با نام رستم تور گیلی آمده و حتی در منبع متأخری چون احیاءالملوک از پهلوانان
آن سامان دانسته شده ،اما در طومارهای نقالی و روایات مردمی نسب وی به یالن خاندان
گرشاسبی میرسد و با آذربرزین از یک تبار است .طومار موسوم به طومار نقالی شاهنامه ،که
نسخۀ آن تاریخ  1181ه.ق را بر خود دارد و متعلق به اواخر دورۀ صفوی است (طومار نقالی شاهنامه،
 ،)144 :1891این پهلوان را «رستم بن تور تبردار» مینامد (همان )337 :و تور تبردار فرزند جهانگیر
پسر رستم است (همان .)731 :در شاهنامۀ حقیقت حاج نعمتااهلل جیحونآبادی (1493-1411ه.ق)،
پس از کشته شدن فرامرز و ویرانی سیستان ،تور پسر جهانگیر از مغرب میآید و با بهمن
میجنگد و پس از رهاندن زال از اسارت به مغرب باز میگردد (جیحونآبادی .)11 :1878 ،براساس
طومار هفتلشکر ،رستم بن طور بن جهانگیر ،که هنگام حملۀ بهمن به سیستان به جنگلهای
ساری گریخته بود ،برزین را از اسارت میرهاند (طومار هفت لشکر.)111 :1877 ،
در طومار شاهنامه ،خورشید تبردار ،پسر برزو ،به یاری آذربرزین میآید (سعیدی و هاشمی:1831،
 .)1141/4در یکی از روایات مردمی از حسینآباد مالیر نیز رهانندۀ آذربرزین پسر زواره رستم تبردار
است (انجوی شیرازی .)113-181 :1811 ،در روایتی دیگر از دورود لرستان (السورۀ سفلی) بهکلی نامی
از آذربرزین نیست و این تور تبردار پسر زال است که با بهمن میجنگد و سرانجام پهلوان سپاه
وی میگردد (انجوی شیرازی .)113-181 :1811 ،در طومار کهن شاهنامۀ فردوسی ،که براساس
نقلهای نقاالن دورۀ پهلوی به تحریر کشیده شدهاست« ،طور بدمست دهرهدار» ،پسر گیسیابانو،
دختر فرامرز و «طورک بن شیرافکن بن شیراوژن بن سام» ،که در شجاعت از گرشاسپ افزونتر
بود ،آذربرزین را نجات میدهد (صداقتنژاد.)398 :1871 ،
این پهلوان رستمنژاد با نام «طور دهرهدار بدمست مازندرانی» به اسکندرنامۀ نقالی عصر
صفوی نیز راه مییابد .در آن کتاب وی پسر هرمز بن جهانگیر و نبیرۀ رستم است .پدر او از بیم
همای ،که کمر به قتل فزرندان رستم بسته بود ،به مازندران میگریزد و در آنجا با دختر کیاطالب
مازندرانی ازدواج میکند (اسکندرنامه )44 :1833 ،و همه طور را فرزند کیاطالب میدانند .در طومار
کهن شاهنامه نیز دختر فرامرز بر «ارچنگ دیو» نامی پیروز میشود و همراه او دیوان مازندران را
به اطاعت درمیآورد و پسرش طور فرزند این دیو دانسته میشود (صداقت نژاد.)311 :1871 ،
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بهمننامه
طومار نقالی شاهنامه
شاهنامۀ حقیقت
طومار هفت لشکر
طومار کهن شاهنامه

رستم تور
رستم دیوانه
تور مغربی
رستم تبردار
طور بدمست دهرهدار مازندرانی

روایت حسینآباد مالیر
روایت دورود لرستان

خورشید تبردار
رستم تبردار
تور تبردار

طومار شاهنامه

روستازادهای از اهالی ساری
تور تبردار پسر جهانگیر پسر رستم
پسر جهانگیر پسر رستم
پسر طور پسر جهانگیر پسر رستم
پسر گیسیابانو دختر فرامرز و طورک بن شیرافکن
بن شیراوژن بن سام
پسر برزو
پسر زواره
پسر زال

به نظر میرسد که در روایات متأخر نجات یافتن پهلوانی از تبار یالن سیستان به دست
کسی بیرون از آن خاندان را نتوانستهاند بپذیرند و از این رو این یل تبردار را به واسطهای به
پهلوانان سیستان منسوب کردهاند .جدول باال نشان میدهد که سه روایت مختلف این پهلوان را
پسر یا نوۀ جهانگیر ،پسر رستم ،دانستهاند .از آنجا که خود جهانگیر نیز از متأخرترین اعضای
خاندان رستم است و احتماالً پیوستگی وی به آنان پیش از دورۀ صفوی نیست (امیدساالر:1831 ،
 ،)111انتساب رستم تور به او نیز باید در همان عصر صفوی صورت گرفته باشد .دلیل انتساب این
پهلوان کهن به چنین شخصیت متأخری ،به احتمال زیاد ،پیوند جهانگیر با مناطق مازندران و
گیالن است .جهانگیر زادۀ مازندران است ،به تفخیم «شیر مازندران» خوانده میشود (قاسم مادح،
 )414 :1831و دشمنانش وی را «جنگلی» خطاب میکنند (همان .)143 :پیوستگی رستم تور با
مازندران در روایت طومار کهن شاهنامه هم حفظ شدهاست .در روایت طومار کهن شاهنامه هم
پدربزرگ این پهلوان ،شیرافکن پسر شیراوژن پسر سام است که طبق مندرجات همان کتاب بر
مازندران حکومت میکردهاست (صداقتنژاد .)93 :1871 ،نام پهلوان نیز در منابع مختلف محل اختالف
است .در بهمننامه ،و به تبع آن مجملالتواریخ ،او رستمِ تور نام دارد ،اما گاهی تور نیز خوانده
شدهاست:
همــــان خــــواهرت بــــا ســــرافراز تووووور

یکــــــی رزم ســــــازند ماننــــــد ســــــور

ســـه روز انـــدر آن تـــاختن بـــود توووور

(ایرانشان بن ابی الخیر)117 ،191 :1871 ،
همـــــه کشـــــته دیدنـــــد نزدیـــــک و دور
(همان)117 :

اکثر روایات متأخر نام وی را طور یا تور ذکر کردهاند .در طومار نقالی و طومار هفت لشکر نیز
پدر پهلوان تور/طور نام دارد .صورت نوشتاری طور باید تحت تأثیر نام طورگ ،پسر جمشید و جد
اعالی یالن سیستان ،باشد ،چنانکه در روایت طومار کهن نام پدر این پهلوان نیز طورک است.
به نظر میرسد که متأخران کسرۀ میان رستم و تور را نشانۀ بنوت پنداشتهاند -مانند طومار نقالی
و طومار هفت لشکر -و سپس در بعضی روایات نام پدر به جای پسر به کار رفته است .اما واژۀ
تور جز اسم خاص بودن معنای دیگری نیز دارد که اتفاقاً با خصوصیات این پهلوان بسیار متناسب
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است .این واژه در گیلکی ( )törو مازندرانی ( )tur, torبه معنی تبر است (حسندوست.)419 :4/1839 ،
همانگونه که از جدول بر میآید ،در چندین روایت متأخر نام این پهلوان به صراحت تور/طور
تبردار ذکر شدهاست .براساس طومار شاهنامه سالح پسر جهانگیر تبرزین است و سپاهی تبردار
همراه اوست (سعیدی و هاشمی .)1189-1181 :4/1831 ،رهانندۀ آذربرزین ،خورشید پسر برزو ،نیز تبردار
خوانده میشود (همان .)1141 :در طومار نقالی هم بر تبردار بودن رستم طور تأکید شده است .چون
برزین به او میرسد ،بر سرِ چشمهای صفه زده و خشت چهلمن و تبر هفتادمن پیش خود
گذاشتهاست (طومار نقالی شاهنامه .)337 :در طومار کهن شاهنامه و اسکندرنامۀ نقالی این پهلوان
دهرهدار خوانده شده است .در قدیمترین مأخذ روایت ،بهمننامه ،نیز سالح اصلی پهلوان تبر
است:
ســـــالح چنـــــان مـــــرد پرخاشـــــخر

تبـــر بـــود و ســـه خشـــت و گیلـــی ســـپر
(ایرانشان بن ابیالخیر)111 :

تبردار بودن ،که یکی از ویژگیهای اصلی این پهلوان است و به روایات بعدی نیز انتقال
یافته ،پیوند او را با گیالن و مازندران مستحکمتر میکند ،زیرا تبر که در بهمننامه از آن با لفظ
مازندرانی یا گیلکی تور یاد شده ،مانند «گیلی سپر» ،سالح ویژۀ دیلمیان بودهاست
(فخرالدینمبارکشاه .)444 :1814 ،به این ترتیب ،پهلوان اصلی قسمت اخیر بهمننامه و جنگهای
خونخواهی فرامرز دالوری از کرانههای جنوبی دریای خزر و احتماالً دیلمی است .او جنگلنشین
است و سالح اصلی وی ،که لقبش از آن گرفته شده ،جنگ افزار ویژۀ دیلمیان است.
اما نقش دیلمیان و ساکنان کرانههای خزر در بهمننامه محدود به شخصیت رستم تور
نیست .چون آذربرزین بر بهمن میشورد ،نخست کوهنشینان دیلماند که به یاری او میآیند و
هستۀ اصلی سپاه او را تشکیل میدهند:
نخســـــتین ســـــپاهی کـــــه آمـــــد ز در

ســــــتیزه دل آمــــــد یــــــل پرهنــــــر

ابــــــا او ســــــپاهی ز گــــــردان تیــــــز

کــــــه هرگــــــز نداننــــــد راه گریــــــز

پـــس از وی ســـپاهی ز سووورباره کووووه

یکـــــی نامـــــداری ز گـــــیالن گـــــروه

سپهدارشـــــــان شـــــــیرزیل( )8دلیـــــــر

کـــزان کووووه هرگـــز نیامـــد بـــه زیـــر

پـــس از ویشوووکوه انجمـــن شـــد ســـپاه

کجـــا شـــرم زن داشـــت تخـــت و کـــاله

بــــه کــــاووس شــــد نامــــۀ ارجمنــــد

کــــه او داشــــتی شــــاه کوووووه بلنــــد

ز کوووووه آنچنــــان لشــــکر انبــــوه شــــد

کـــه هـــامون ســـاری همـــه کووووه شـــد

بــــه کــــاووس فرمــــود تــــا عــــرض داد

(همان)171-178 :1871 ،
کــــه بــــود از بزرگــــان کــــوهینــــژاد

پیــــاده ز گوووویالن کوووووهی شــــمار

همانگـــــه شـــــمردند هـــــژده هـــــزار
(همان)131 :
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این ابیات نشان میدهند کوهنشینان دیلم ،که پیش از این به اطاعت کسی درنیامده بودند ،برای
یاری پسر فرامرز آمدند .نام دو تن از سرداران کوهنشین آذربرزین ،کاووس و شیرزیل ،از نامهای
رایج فرمانروایان دیلمی شمال ایران در عصر ساسانی و اوایل دورۀ اسالمی بودهاست .اسپهبدان
آل باوند ،که در شهریارکوه میزیستند ،نسب خویش را به کاووس پسر قباد ساسانی میرساندند
(مادلونگ .)171 :4/1831 ،نام شیرزیل نیز گویا از نامهای محبوب دیلمیان بودهاست و در فهرست نام
سالطین آل بویه مکرر بدان بر میخوریم (بازورث.)811-818 :1831 ،
اما نقش مردمان خطۀ شمال ایران در این داستان محدود به یاران و سپاهیان آذربرزین نیز
نیست .در جنگهای بهمن و فرامرز دو سردار دیلمی به نامهای بهانروز دیلم و سیه مرد گیل)1(،
در کنار شخصیتهایی چون پیروز پسر طوس ،اردشیر پسر بیژن و رهام ،که همگی به
خاندانهای پهلوانی مهم حماسۀ ملی ایران منسوبند ،از فرماندهان سپاه بهمن هستند .این دو
سردار دیلم فرمانروایان مناطق شمالی ایران و کنارۀ دریای خزر هستند:
و زان پـــــس بهـــــانروز بـــــا لشـــــکری

کـــــــه مازنـــــــدران داشـــــــتی کشـــــــوری

پـــس از وی بـــرون شـــد ســـیه مـــرد گیـــل

کــــــه موقــــــان ورا بــــــود تــــــا اردویــــــل

بهــــــانروز را دیــــــد بــــــا لشــــــکرش

(ایرانشان بن ابی الخیر)447 :1871 ،
کــــــه بودنــــــد دیلــــــم همــــــه کشــــــورش

ســـــیه مـــــرد ســـــاالر گـــــیالن زوش

ســـــپاهی همـــــه گیـــــل و پشـــــمینهپـــــوش
(همان)444 :

در جنگ سوم بهمن و فرامرز ،که به شکست بهمن میانجامد ،این دو سردار و سپاهشان از
سایر لشکر جدا میافتند و گرفتار فرامرز میشوند ،اما فرامرز از خونشان میگذرد و به آنان ساز
راه داده و روانۀ درگاه بهمنشان میکند .آنها نیز در باطن هواخواه فرامرز هستند و از سر اجبار به
بهمن خدمت میکنند:
اگــــــر خانــــــه و کدخــــــدایی و ســــــاز

نبــــــودی بــــــر بهمــــــن ســــــرفراز()1

کمــــــر بســــــتمانی بــــــدین بارگــــــاه

نکــــردی کســــی ســــوی بهمــــن نگــــاه
(همان)448 :

از این رو ،در آخرین نبرد و پیش از کشته شدن فرامرز ،سیهمرد ،که از طرف بهمن مأمور
دستگیری دختران رستم است ،به آنها اجازه میدهد بگذرند و به کشمیر روند:
ســــیهمــــرد بشــــنید و پاســــخ فـــــزود

بــــه پاســــخ بســــی مهربــــانی نمــــود

کــــه خــــود پهلــــوان را یکــــی بنــــدهام

نگهــــدارم ایــــن بنــــده تــــا زنــــدهام...

بــــه شـــــادی خرامیــــد ایـــــدر کنـــــون

کــه مــن شــاه را خــود نگــویم کــه چــون
(همان)881-881 :
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پس از شورش آذربرزین ،سیه مرد ،که از سوی بهمن به نبرد با او فرستاده شدهاست،
نمیخواهد با وی بجنگد و میگوید:
بمــــان تــــا یکــــی دیگــــر آیــــد بــــرم

کــــه هنگــــام کــــین باشــــد انــــدرخورم

تــــو فرزنــــد آن پهلــــوانی کــــه دســــت

ز دســــتش بخاییــــد آن دیــــو گســــت ()4

ببخشـــــید بـــــر مـــــا چنـــــان چنـــــدبار

کــــه لشــــکر شکســــته شــــد و شــــهریار

کنـــون بـــا تـــو نـــاورد مـــن چـــون کـــنم

بـــه پـــاداش ایـــن نیکـــویی چـــون کـــنم

آذربرزین نیز چون سیهمرد را گرفتار میکند ،اجازۀ کشتن او را به رستم تور نمیدهد (همان.)114 :
این هواخواهی پوشیدۀ سربازان و سرداران گیل و دیلم از پهلوانان سیستان نمونههای دیگری نیز
در بهمننامه دارد .بهمن آذربرزینِ اسیر را با سرداری به نام جم به همراهی سپاهی از پیادگان
گیل روانه میکند .در جنگلهای ساری یکی از این پیادگان به رستم تور برمیخورد و در پاسخ
وی که از احوال مرد اسیر میپرسد ،میگوید:
نماینـــــده پاســـــخ چنـــــین بـــــاز کـــــرد

کـــه بهمـــن بـــرین مـــرد ناســـاز کــــرد
(همان)148 :

ساالر ساری ،استوان ،نیز با بهمن همداستان نیست .سردار بهمن ،جم ،استوان را در پراکنده شدن
سپاهش و رها شدن آذربرزین مقصر میداند (همان .)147 :استوان هم پس از آزاد شدن آذربرزین و
دریافت نامۀ وی بیدرنگ به او میپیوندد و ساری مرکز شورش آذربرزین علیه بهمن میشود
(همان.)174 :
عالوه بر اینها ،توصیف سپاهیان گیل و دیلم در این منظومه دقیق و مطابق مطالبی است که
منابع تاریخی و جغرافیایی دربارۀ ایشان گفتهاند .آنها پیادگانی سپردار و خنجرگذارند که با خشت
و زوبین میجنگند:
ســــــیهمــــــرد ســــــاالر گــــــیالن زوش

ســــپاهی همــــه گیــــل و پشــــمینهپــــوش

تنـــــوره کشـــــیده بـــــه دشـــــت نبـــــرد

ســــپر بــــر ســــپر بافتــــه ســــرخ و زرد

پیـــــاده فـــــزون بـــــود پنجـــــه هـــــزار

ابــــا خشــــت و زوبــــین و خنجــــرگــــذار
(همان)444 :

بنابراین ،ارتباط منظومۀ بهمننامه با نواحی شمالی ایران و اقوام گیل و دیلم از این
جنبههاست:
 بخش مهمی از حوادث داستان در مناطق شمالی ایران میگذرد. مردمان گیل و دیلم هواخواه فرامرز و پهلوانان سیستان هستند و در واقع همین مردمند کهآذربرزین پسر فرامرز را در گرفتن انتقام خون پدر یاری میدهند.
 پهلوانی از خطه شمال ایران ،رستم تور گیلی ،از قهرمانان اصلی بخش پایانی منظومه ورهانندۀ یل گرشاسپنژاد ،آذربرزین ،است.
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 لباس و سالح و نحوۀ صفآرایی سپاهیان گیل و دیلم دقیقتر از سایر گروههای قومی و نژادیتوصیف شدهاست و با آنچه در سایر منابع درباب این اقوام آمده مطابقت دارد.
پس دور از ذهن نیست اگر احتمال دهیم روایتی که در بهمننامه از جنگ بهمن و فرامرز
آمده در اصل در میان اقوام دیلمی و ساکنان کرانههای دریای خزر ساخته شده و سپس توسط
ایرانشان به نظم درآمده باشد (البته این مسئله قدمت روایت یادشده را تعیین نمیکند و تنها ناظر
بر خاستگاه و محل شکلگیری آن است) .نکتۀ مهم دیگری که به این فرضیه اعتبار میدهد،
مسئلۀ آشنایی دیلمیان با داستانهای یالن سیستان و خاندان رستم است .در تاریخ طبرستان ابن
اسفندیار ،روایتهایی از سه داستان اژدهاکشی سام نریمان ،رستم و سهراب و جنگ رستم و
اکوان دیو آمده که محل وقایع در آنها طبرستان و کرانههای دریای خزر است .همچنین وی بیتی
از شاعری طبریسرای در وصف دلیری سام آورده است (ابن اسفندیار .)111،114 :1/1841 ،این شواهد
نشان میدهند که دیلمیان و طبریان با داستانهای خاندان رستم بیگانه نبودهاند و حتی روایاتی
محلی از آنها داشتهاند .نامهای پهلوانان سیستان ،رستم ،گرشاسپ ،فرامرز و سرخاب ،در میان
دیلمیان رواج داشتهاست .چند تن از امرای کاکویه ،که از حدود  893ه.ق بر مناطق جبال و
کردستان فرمان میراندند و از نیمۀ دوم قرن پنجم به اطاعت سلجوقیان درآمدند ،فرامرز و
گرشاسپ نام داشتند و سرخاندان آنها به رستم دشمنزیار موسوم بوده است (باسورث .)811 :1831 ،در
میان اسپهدان باوندی که بر ارتفاعات طبرستان و گیالن تسلط داشتند نیز چندین بار به نامهای
رستم و سرخاب برمیخوریم (همان .)813-817 :از میان سالطین آل بویه ،مجدالدوله بن فخرالدوله
رستم نام داشت (همان .)814 :همچنین طبق بهمننامه نام پسران زواره تخوار و مرزبان است.
فهرست اسامی امرای آل بویه نشان میدهد که مرزبان از نامهای رایج در میان دیلمیان بوده
است (باسورث .)811-818 :همین امر در مورد نام خورشید ،یکی از منسوبان زال در بهمننامه که
نامش در دیگر منابع همعصر با این کتاب یا متقدم بر آن نیامده ،صادق است (همان .)818 :عالوه
بر اینها ،از طریق کتاب نزهتنامۀ عالیی از وجود دو کتاب دربارۀ حماسۀ ملی ایران آگاهیم که
در دربار پادشاهان دیلمی نوشته شده و داستانهایی از سرگذشت رستم و فرامرز را در بر داشته
است .یکی کتابی ،به تعبیر شهمردان بن ابیالخیر گردنامهای ،که رستم الرجانی فراهم آورده بود
و از روزگار کیومرث تا زمان سلطنت شمسالدوله ابوطاهر دیلمی ،فرمانروای همدان ،را در
برمیگرفت و دیگری کتابی که پیروزان ،معلم شمسالملک فرامرز کاکویه ،امیر دیلمنژاد
اصفهان ،از پهلوی به پارسی برگردانده بود (شهمردان بن ابیالخیر .)814 :1844 ،چه بسا در میان
داستانهای این دو کتاب روایتی از نبرد بهمن و یالن سیستان نیز بوده که دیلمیان در آن نقش
داشتهاند و بخشی از وقایع در موطن آنان اتفاق میافتاده است .گذشته از اینها ،پذیرفتن این
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فرضیه درباب منشأ روایت بهمننامه ما را به نکات تازهای دربارۀ زمان و مکان سرایش این
منظومه ،که اطالع دقیقی از آنها نداریم ،میرساند.
 .9زمان و مکان سرایش منظومه
نام سرایندۀ منظومۀ بهمننامه از نسخههای خطی و مطالب آن کتاب معلوم نمیشود (صفا:1877 ،
 ،)494اما در مجملالتواریخ از کتابی به نام بهمننامه اثر شخصی به نام ایرانشان بن ابیالخیر یاد
شدهاست .البته در آن کتاب بیتی از بهمننامه نقل شده که در نسخههای موجود بهمننامه نیامده
است )7( .با این حال ،اکثر پژوهشگران سرایندۀ منظومۀ حاضر را حکیم ایرانشان ابن ابیالخیر
میدانند .اما دوبلوا و خالقی مطلق به سبب نیامدن بیت مذکور در این منظومه قائل به وجود دو
بهمننامه شدهاند و معتقدند که بهمننامۀ حکیم ایرانشان بن ابیالخیر به دست ما نرسیده و آنچه
اکنون در دست داریم کتابی است به نام اخبار بهمن که صاحب مجملالتواریخ در ابتدای اثر خود
از آن یاد کردهاست (دوبلوا4111 ،؛ خالقیمطلق .)4 :1831 ،در حال حاضر این قدر مسلم است که شاعر
بهمننامۀ حاضر و منظومۀ کوشنامه یک نفر است ،زیرا شاعر کوشنامه در آن کتاب به سرودن
بهمننامه خود اشاره دارد (ایرانشان بن ابیالخیر .)111 :1877 ،هردو کتاب به محمد بن ملکشاه سلجوقی
تقدیم شدهاند و صاحب مجملالتواریخ نیز از آنها در کنار هم یاد کرده است ( .)4 :1831از آنجا که
از سرگذشت ایرانشان بن ابیالخیر نیز اطالعی در دست نیست ،همۀ آنچه دربارۀ سرایندۀ منظومه
و زمان و چگونگی سرایش آن میدانیم منحصر به مطالبی است که در خود کتاب آمده است.
تاریخ سرایش کتاب را صفا اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم آورده (صفا494 :1877 ،؛ دوبلوا ،همانجا؛
بقیه منابع ،جز آنچه در ادامه خواهد آمد ،تقریباً گفتۀ صفا را تکرار کردهاند) .ایرانشان ،اگر وی را سرایندۀ بهمننامۀ
فعلی بدانیم ،این منظومه را اندکی بیش از ده سال پس از مرگ ملکشاه (م 131 .ه.ق) ،به پسر
وی ،محمد ،تقدیم کرده و ضمن ستایش ممدوح از آشوبها و درگیریهایی که پس از مرگ
ملکشاه بر سر جانشینی وی رخ داده ،میگوید:
فــــزون گشــــته ده ســــال تــــا روزگــــار

برآشــــــفت بــــــر نــــــامور شــــــهریار

ســــــر تاجــــــداران ملکشــــــاه شــــــاه

از آن گـــه کـــه شـــد ســـوی آن بارگـــاه،

جهـــان همچـــو دریـــا برآمـــد بـــه جـــوش

ز تیــــــ ســــــواران پــــــوالد پــــــوش

بــــــه تــــــاراج داده همــــــه کاخهــــــا

شکســــــته همــــــه باغهــــــا شــــــاخها
(ایرانشان بن ابی الخیر)9 :1871،

پس از آن ،ضمن ستایش ممدوح ،از نبردهای او با دشمنانش میگوید:
ز تــــوران بــــه ایــــران ســــپاهی کشــــید

کـــــه خورشـــــید روی زمـــــین را ندیـــــد

هنـــــوز از ره آهنـــــگ دشـــــمن نکـــــرد

کـــه دشـــمن گریـــزان شـــد از پـــیش گـــرد
(همان)11 :
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رقیب اصلی محمد بن ملکشاه برادرش برکیارق بود .میان آن دو پنج بار جنگ درگرفت.
نخستین نبرد در سال  198ه.ق بود که در آن برکیارق از برادرش شکست خورد و از همدان به
خراسان گریخت (ابن اثیر .)494-491 :11/1941 ،به نظر میرسد که ابیات باال ناظر بر همین جنگ
باشند .در دو جنگ بعدی پیروزی از آن برکیارق بود (ابن اثیر )884 -811 :11/1941 ،و بنابراین دور از
انتظار نیست که شاعر به آنها نپردازد .واقعۀ دیگری که در این بخش بیان شده آمدن محمد بن
ملکشاه به اصفهان است:
بــــه ســــوی ســــپاهان کشــــید آن ســــپاه

ندیــــــدم چنــــــین نــــــامور بارگــــــاه...

ز کــــــار ســــــپاهان اگــــــر انــــــدکی

تــــو را بــــاز گــــویم ز سیصــــد یکــــی

چنـــــان نامـــــداران و کـــــینگســـــتران

چنـــــــان رزمجویـــــــان و گنـــــــدآوران

کــــه دانــــی کــــه هســــتند در اصــــفهان

ز گــــــــاه ســــــــرافراز شاهنشــــــــهان

جهــــان کــــرده بــــر خســــرو راد تنــــگ

نــــه روی شــــتاب و نــــه جــــای درنــــگ

چـــو حلقـــه شـــده دشـــمنان گـــرد شـــاه

بـــــه کـــــردار کـــــوهی میـــــان ســـــپاه

شــــب و روز جــــز تــــاختن کــــار نــــه

ســــپاهش بــــه جــــز انــــدکی یــــار نــــه

خـــــدنگ ســـــپاهش ز بـــــاالی شـــــهر

بباریـــــد بـــــر دشـــــمن شـــــاه زهـــــر

چــــو هنگــــام آن دیــــد کایــــد بــــرون

بــــرون تاخــــت همچــــون کــــه بیســــتون

ســــپاه و ســــپهبد بــــه هــــم بردریــــد

کســــی گــــرد پــــای ســــمندش ندیــــد
(ایرانشان بن ابی الخیر)14-11 :1871،

از این ابیات برمیآید که ممدوح به اصفهان میآید و در آن شهر حصاری میشود و پس از
چندی جنگیدن محاصره را میشکند و بیرون میآید .میدانیم که محمد بن ملکشاه ،پس از
اینکه در سال  191ه .ق پس از چهارمین نبرد از برکیارق شکست خورد ،به اصفهان رفت و در آن
شهر حصاری شد .برکیارق نه ماه اصفهان را محاصره کرد ،اما در پایان محمد توانست از آنجا
بیرون آید (ابن اثیر .)881 :11/1941 ،بنابراین ،شاعر در ابیات باال به همین شهربندان نهماهه اشاره
کردهاست .در بیتهای بعدی دیگر سخنی از جنگها و کردارهای ممدوح نیست و در عوض
علت انتخاب این داستان برای تقدیم به محمد بن ملکشاه ،چگونگی رساندن کتاب به او و
ستایش حامیان شاعر در دربار وی آمدهاست:
بــــه مغــــز انــــدر اندیشــــه دارم بســــی

خــــرد بــــر دل خــــود گمــــارم بســــی

کــــه تــــا از همــــه خســــروان زمــــین

کـــدام اســـت کـــو کـــرد کـــاری چنـــین

ز کــــــردار ایــــــن نــــــامور شــــــهریار

بـــــه یـــــاد آیـــــدم بهمـــــن اســـــفندیار،

کــــه بــــا او فرامــــرز رســــتم چــــه کــــرد

چهـــــل ســـــال از وی بـــــرآورد گـــــرد

دلــــــم آرزو کــــــرد ایــــــن داســــــتان

بـــــه نظـــــم آرم از گفتـــــۀ باســـــتان...

چـــــو آغـــــاز ایـــــن نامـــــه آراســـــتم

شــــــب تیــــــره از دادگــــــر خواســــــتم

کــــه طــــبعم نگــــردد ز گفتــــار سســــت

روان روشــــــنم دارد و تــــــن درســــــت...

بـــــدان تـــــا بدانـــــد گرانمایـــــه شـــــاه

کــــه هــــم بــــازگردد بــــدو ایــــن کــــاله

مالحظاتی دربارۀ بهمننامه :خاستگاه داستان ،زمان و مکان سرایش آن9/

چـــو شـــاه از ســـپاهان بـــدین مـــرز رانـــد

بــــرآن تخــــت منشــــور شــــاهی بخوانــــد

از ایــــن نامــــه پردختــــه بــــودم تمــــام

بـــــه نـــــام شهنشـــــاه فرخنـــــدهکـــــام

کــــه جاویــــد بــــاد افســــر و تخــــت او

فلـــــک بنـــــده او چـــــاکرش بخـــــت او

ولــــیکن چــــو بــــودم بــــه تــــن نــــاتوان

بـــه درگـــاه خســـرو شـــدن چـــون تـــوان

تــــن از درد لــــرزان بــــه ماننــــد بیــــد

ســــیه گشــــته همرنــــگ عــــاج ســــفید

چــــو شــــاه جهــــان شــــد بــــه آرامگــــاه

بـــه شـــادی نشســـت از بـــر تخـــت شـــاه

بـــــه دســـــت جگرگوشـــــهای دادمـــــش

بــــــه درگــــــاه خســــــرو فرســــــتادمش

مگــــــــر میرمــــــــودود لشــــــــکرفروز

کـــــه بـــــادا شـــــبش روز و نـــــوروز روز

یکــــی ســــوی ایــــن داســــتان بنگــــرد

وزان پــــس بــــه نزدیــــک خســــرو بــــرد
(ایرانشان بن ابی الخیر)18-1871:14،

جنگهای محمد بن ملکشاه و برکیارق شاعر را به یاد نبردهای بهمن و فرامرز میاندازد و او
ممدوح خود را به فرامرز تشبیه میکند که سالها با بهمن نبرد کرد و مدتی در زابل حصاری شد
و با این همانندانگاری به طور ضمنی وعدۀ پیروزی نهایی را به وی میدهد ،زیرا اگر در طی
داستان فرامرز کشته میشود ،اما در انتهای منظومه این بهمن است که به کام اژدها فرو میرود
و پسر انتقامگیرندۀ فرامرز شاهد مرگ اوست .بر اساس ابیات باال ،هنگامی که محمد بن ملکشاه
از اصفهان خارج میشود و به شهر شاعر میرسد ،منظومه به پایان رسیده بود ،اما شاعر بر اثر
ضعف و پیری نمیتواند آن را به شاه عرضه کند .بنابراین ،پس از استقرار شاه در محل حکومتش
کتاب را به دست جگرگوشهای به دربار میفرستد و امیدوار است که امیر مودود آن را به حضور
شاه برد .ابن اثیر آورده که محمد بن ملکشاه پس از خروج از اصفهان به ساوه و از آنجا به همدان
میرود و تا اواخر محرم سال  194ه.ق در آنجا میماند .او از همدان به سوی آذربایجان و شروان
میرود و ملک مودود بن اسماعیل یاقوتی ،پسردایی برکیارق و حاکم بخشی از آذربایجان ،برای
انتقام خون پدرش ،که برکیارق به قتل رسانیده بود ،به وی میپیوندد .از آنجا که ملک مودود در
ربیعاالول همان سال از دنیا میرود (ابن اثیر ،)841 :11/1941 ،میتوان نتیجه گرفت که سرودن
بهمننامه در سال  191ه.ق یا نخستین روزهای سال  194ه.ق به پایان رسیده است و شاعر
زمانی بین صفر تا ربیعاالول همان سال منظومه را به پیشگاه محمد بن ملکشاه فرستادهاست.
تاریخ سرایش منظومه را پژوهشگران دیگری بر اساس ابیات
چـــو شـــاه از ســـپاهان بـــدین مـــرز رانـــد

بـــر آن تخــــت منشـــور شــــاهی بخوانــــد

از آن نامـــــه پردختـــــه بـــــودم تمـــــام

بـــه نـــام شهنشـــاه فرخنـــده کـــام...

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

ســــپاهی بیاراســــت بــــی حــــد و مــــر

ز تـــــازی و از دیلـــــم و تـــــرک و کـــــرد

دالور ســـــپاهی ببایســـــت بـــــرد...
(ایرانشان)11 :1871 ،

را ناظر بر جنگ محمد بن ملکشاه و امیر سیفالدوله صدقۀ بن منصور دانستهاند
 )41 :1891و تاریخ تقدیم منظومه به حضور آن پادشاه را فاصلۀ شعبان تا شوال  111در شهر
اصفهان تعیین نموده و به همین دلیل میر مودود مذکور در منظومه را امیر مودود بن اینالتکین
(متوفی به  117ه.ق) فرض کرده اند (همان .)41 ،اما این نتیجهگیری صحیح به نظر نمیرسد .اگر
این ابیات مربوط به نبرد محمد بن ملکشاه بودند ،چه دلیلی وجود داشت که شاعر آنها را قبل از
ذکر حصاری شدن ممدوح در اصفهان ،که شش سال پیش از آن رخ داده بود ،بیاورد و با چند
بیت مبهم از آن واقعۀ عظیم ،که به روایت تاریخنویسان (راوندی )111 :1834 ،و خود سراینده در
کوشنامه (ایرانشان )114 :1877 ،با واقعۀ فوق طبیعی پدیدار شدن اژدها در آسمان همراه بود ،بگذرد؟
نگارنده براساس استداللهایی که پیشتر ذکر کرده با این موارد موافق نیست و بر آن است که
بهمننامه در میانۀ جنگهای سلطان سلجوقی و برادرش به وی تقدیم شده است و شباهت
سرگذشت فرامرز و ممدوح که پیشتر ذکر شد از همین جاست.
از ابیات ذکرشده میتوان شهر محل زندگی شاعر را نیز حدس زد .طبق این ابیات شهر
ایرانشان در میان راه اصفهان به آذربایجان قرار داشته و ممدوح پس از گریختن از اصفهان به
تعبیر شاعر «بر آن تخت منشور شاهی بخواند» و سپس آنجا را ترک و به سوی «آرامگاه»
میرود و «به شادی از بر تخت» مینشیند .بر این اساس به نظر میرسد که محل زندگی شاعر
شهر همدان باشد که راه اصفهان به آذربایجان از آنجا میگذشت (لسترنج .)417-414 :1838 ،شاهد
دیگری نیز در دست است که این حدس را تقویت میکند :نام صاحب بهمننامه به همراه آثار او،
بهمننامه و کوشنامه ،فقط در کتاب مجملالتواریخ ،که در همدان نوشته شده ،آمده و از آن راه
به دست ما رسیدهاست .روایت بهمننامه از ماجرای فرامرز و بهمن نیز ،چنانکه دیدیم ،فقط در
روایات مردمی و طومارهای نقالی و کتاب متأخری چون احیاءالملوک ذکر شدهاست و در کتب و
تواریخ دیگر نشانی از آن نیست .پس میتوان چنین انگاشت که مؤلف مجملالتواریخ به سبب
همشهری بودن این کتاب و مؤلف آن را میشناخته و از آن یاد کردهاست .امیران دیلمی از قرن
چهارم تا قرن ششم هجری در همدان حکومت میکردهاند  -آل بویه در  847-844ه.ق و
بنیکاکویه تا حدود ( 184بازورث -)811 ،818 :1831 ،و آن شهر شاهد حضور دیلمیان بودهاست.
(نحوی و رضاپور،

مالحظاتی دربارۀ بهمننامه :خاستگاه داستان ،زمان و مکان سرایش آن5/

بنابراین ،میتوان فرض کرد که شاعر از طریق آنها با این داستان آشنا شده یا اینکه آن را در
کتابهای پیروزان معلم و رستم الرجانی خواندهاست.
پینوشتها
 .1نسخۀ موجود در کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ  Supl.Persan 837که کیقباد بن مهیار پارسی در سال  994ه.ق ،در
زمان سلطنت اکبرشاه گورکانی در شهر فتحپور هند ،از روی نسخهای که در کتابخانۀ آن پادشاه بوده استنساخ کردهاست.
 .4استاد صفا براساس ضمیمۀ فهرست نسخ فارسی موزۀ بریتانیا از منظومهای به نام آذربرزیننامه نام میبرد و اشاره میکند
که آنچه در بهمننامه دربارۀ آذربرزین آمده مفصلتر از این منظومه است و گویا نسخۀ حاضر خالصهای است از اصل داستان
(صفا .)817-814 :1873 ،در واقع آذربرزیننامه عنوان بخش چهارم کتاب بهمننامه است که به جنگهای بهمن و آذربرزین
اختصاص دارد.
 .8در متن «شیر زنگی» آمده و مصحح قرائت «شیرزیل» را ،که مطابق نسخۀ پاریس است ،به پاورقی برده ،اما در دو جای
دیگر نام این پهلوان را به صورت شیرزیل میبینیم که با پیل هم قافیه شده است:
کزو بیشه بگذاشتی شیر و پیل (ایرانشان بن ابی الخیر)111 :1871 ،
جناح سپه نامور شیر زیل
درفش از پس پشت او بود پیل (همان)117 :
برفت از پسش شیردل شیرزیل
 .1این پهلوان گاهی نیز دیلم خوانده شده است :سیه مرد دیلم گرفتار شد هزیمت دگر سوی کهسار شد (همان)814 :1871 ،
 .1در متن «دیوسار» آمده که اشکال قافیه دارد .ضبط فعلی مطابق نسخههای پاریس و مجلس است.
 .4احتماالً به بهمن اشاره دارد.
« .7اندر عهد دارا :در این روزگار زال زر بمرد و در هیچ کتاب این ذکر نیافتم مگر در بهمننامه ،آن نسخه که حکیم ایرانشان
بن ابی الخیر نظم کرده است:
به ایام دارا بشورید حال برون شد ز دنیا جهاندیده زال» (مجملالتواریخ و القصص.)94 :
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