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 چكيده
و نيـز پايـان و سهراب در ميـان مـردم داشـت و شهرتي كه داستان رستم آوازه

كه داستانشدانگيز اين داستان، سبب غم  برزونامههايي به تقليد از آن ساخته شود
آني آنهاي متعد روايتوها است كي از و نثر بـاقي مانـده اسـت،دي از . به نظم

حم از نظر ويژگيها برزونامهساختار بـا،قهرمانـان داسـتانو اسي، حـوادث هاي

هاي برجاي مانده از زندگي با بررسي روايت. گيري دارد هاي چشم ديگر تفاوت يك

يك،توان حوادث زندگي او را از كودكي تا هنگام مرگ برزو، مي و به دنبال نمود

 هـاي برزونامـهي در خور توجه اين است كه در متن نكته. طرح كلّي دست يافت

و تنها در روايتمنظوم هاي عاميانه اسـت كـه موجود، اثري از مرگ برزو نيست

وجه مشترك ايـن. هاي متعددي از چگونگي مرگ او به دست آورد توان اشاره مي

و اغلب در دوران كينآنروايات  خواهي بهمن، است كه برزو پس از مرگ رستم

بـرزو در دسـت يگانه روايت منظومي كه از مـرگ. شود به دست ديوان كشته مي

با،داريم هـاي نـويس كه بـه برخـي دسـت»مهراس ديو«روايتي است از نبرد او

در ترين پهلواني در اين مقاله نخست مهم. نامه الحاق شده است شاه هـاي بـرزو را

سـپس بـه؛شـماريم برمـي،چهار دسته روايات مجزا كه از او برجاي مانده است

مييتي منظوم از پايان زندگ بررسي روا و زمان احتمالي پيدايش آن .پردازيمي او

.مهراس ديو، جديدي برزونامه، كهني برزونامه،سهراب، برزو:هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي استاديار∗  reza_ghafouri1360@yahoo.comزبان
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 مقدمه.1

بـراي.يكي از يالن نامدار ادب حماسـي ايـران اسـت،رستميهنبير،برزو پسر سهراب
سـپس؛شـويم هـاي او آشـنا مـي بـا پهلـواني،كهنيهبرزوناميهنخستين بار در منظوم

به هاي او را در منظومه تفصيل پهلواني در. بينـيممي جديدي برزونامهي ديگري معروف
است كه داستان برزو به طور كامل آمـده احياءالملوكدر كتاب تنها ميان متون تاريخي،

دو«براي نخستين بار،)34-30: 1389سيستاني،:ك.ر.(است ي در نيمـه»پـرون آنكتيل
برخي از ايـنورا از هندوستان به پاريس برد برزونامهدوم قرن هجدهم، چند نسخه از

و جديد نسخه آن دوپـرون برپايـه. را دربرداشـت برزونامـه ها، دو بخش كهن دري چـه
و جديـد كه متوجه بخش جديد آمده بود، بدون آن  برزونامـه پيوستگي دو بخـش كهـن

)49: 1345مـول،:ك.ر.(نسـبت داد» عطـايي«شود، اين دو منظومه را به شاعري به نام
از 275هـاي دوپـرون،م از روي نسـخه 1816سـالدر»كُزه گارتن«چندي بعد، بيـت

كـرد منتشـر هاي مشرق زميني دفينهي آلماني، در جلد پنجم را همراه با ترجمه برزونامه
او) 235: 1384نولدكه،و93: 1376هنوي،:ك.ر( در»فولرس«،و پس از منتخبـات نيز

را كـه برزونامـه نيز بخش كهن»ترنر ماكان«) 235: همان:ك.ر.(آن را نقل نمود نامه شاه
مي 3660بالغ بر  نبوغ ايـن پژوهشـگر.، به چاپ رسانيدنامه شاهدر ملحقات،شود بيت

مت كه نسخهاي دورهدر آن بود كه در  و تصحيح بـه،دانشـي نوپـا بـود كهـن،نوشناسي
، برزونامـه از اين بخـش.ي فردوسي نيست سروده،درستي تشخيص داد كه اين داستان

. نيز جاي گرفتي بروخيم نامه شاهبعدها در بخش ملحقات
، ضـمن اسـتناد بـه ملّي پاريسي هاي خطّي كتابخانه نسخهمولّف فهرست،»بلوشه«
، معـروف بـه» خواجه عميد عطايي بن يعقـوب«را برزونامهيي دوپرون، گوينده گفته

مي» رازي عطايي« و معرّفي كرد كه در قرن پنجم يكي از شاعران دربـار غزنويـان زيسته
ي متاسفانه ايـن گفتـه) 309: 1354صفا،:ك.ر.(استو معاصر مسعود سعد سلمان بوده 

و مقـاالت ادبـي ها، كتاب نامه دانشيي بلوشه، به همه پايه بي ،هاي تاريخ ادبيات فارسي
و مولّفان اين آثار، گوينـده )ق.ه 491متوّفـا(را عطـاءبن يعقـوب برزونامـهي راه يافت

ر3پاورقي 377: 1380نحوي،:ك.ر.(دانستند : 1384؛ شـكوهي، 339: 1387رياحي،:ك.؛
ي، برپايـه 1380اكبر نحوي در سال براي نخستين بار) 286: 1386مطلق، خالقيو 757

و، ايـن منظومـه برزونامههاي برخي نسخه و جديـد دانسـت را داراي دو بخـش كهـن
ي سـپس بنـابر انجامـه. بـه عطـاءبن يعقـوب آورد برزونامـه داليلي در ابطـال انتسـاب 



107 ــــــــبررسي روايتي منظوم از پايان زندگي برزو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از ترين نسخه كهن ي ايـن، گوينـده)ق.ه 829مـورخ( كهـني برزونامـهي شناخته شده

معرفي نمود كه بـه احتمـال» الدين محمد كوسج شمس«ام به نامنگم منظومه را شاعري
ي شاعري بـا را سروده جديدي برزونامه همچنين. زيسته است بسيار، در قرن هشتم مي

كه» عطايي«تخلّص مي احتماالدانست : 1380نحـوي،:ك.ر.(زيسته اسـت در قرن دهم
377-381(

كه؛، نبرد پدر با پسر استكهني برزونامهداستانييهماي بن »پاتر«همان مضموني
ــرده ــث ك ــيل بح ــه تفص ــود از آن ب ــاب خ ــاتر،:ك.ر(در كت در)16-11: 1384پ و

از داستان :ب1389آيـدنلو،:ك.ر.(، به اشـكال گونـاگوني آمـده اسـت نامه شاههاي پس
مي) 181-188 وعهرسد در ادوار گذشته، در جام به نظر ي ايراني، برزو پـس از رسـتم

و نيـز؛ تر از فرامرز، از محبوبيت برخـوردار بـوده حتي بيش زيـرا در طومارهـاي نقّـالي
ايـن؛هاي بسياري از او به دست ما رسيده است، روايتنامه شاهشفاهي/ روايات مردمي

آن-هاي فرامرز در حالي است كه از دالوري ادي داشـته شهرت زيـ،كه در ادوار كهن با
كمبه- الي بـه كه در طومارهاي نقّـ هنگامي،از اين گذشته. تر ياد شده است نسبت برزو

و برزو بر سر جانشيني رستم مـيريپرخاشگي صحنه بيـنم كـه مـي،رسـيم هاي فرامرز
وي، دربارهلحن بيان راوي داستان و اغلـب، تندترفرامرز براي برزو ماليم ديـده است

برشود مي .اند زو را گرفتهجانب

از برزو در منظومه.2  نامه شاههاي پهلواني پس

چنين اسـت كـه افراسـياب كهنيبرزونامهيهبرپاي،ورود برزو در متون حماسي ايران
را. كنـد پس از آشنايي با برزو، او را به جنگ با ايرانيان ترغيب مـي  بـرزو ايـن پيشـنهاد

مي مي و با سپاهي به ايران مي. آيد پذيرد و رسـتم پس از نبرد با رستم، كتف او را شكند
در كه فرامرز از هندوستان بازمي تا اين. ماند از نبرد با برزو درمي و نبـرد بـا بـرزو، گردد

مي،طور ناگهاني به مي بر او چيره و او را به بند ،برزو بنابر درخواست رسـتم.دكش شود
و در آن مي به زابل فرستاده از راه،مادر برزو،پس از چندي شهره. شود جا به بند كشيده

مي مي و با نيرنگي كه به كار ـ در دنب.كنـد فرزند خود را از بند رهـا مـي،گيرد رسد يهال
مي رستم با برزو روبه،براي بار ديگر،داستان مي رو و اين بار او را بر زمين اما؛زند شود

مي مادر برزو از راه مي و به رستم آن رسد برزو،گويد برزو فرزند سهراب است؛ پس از
.پيوندد به سپاه ايران مي
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شـهرت»رامشـگر داسـتان سوسـن«كه بـه كهني برزونامهي روايت دوم منظومه
مي،دارد در ايـن.شود چنين است كه افراسياب پس از پيوستن برزو به ايران، خشمگين

مي،هنگام . دهد كه پهلوانان ايران را به بنـد درآورد زني به نام سوسن، به افراسياب قول
ميبا سوسن همراه بر پهلواني به نام پيلسم، به ايران و و دام مـي،پهلوانانايآيد  گـذارد

مي آنان را بي و گرفتار و بـه يـاري آنـان رستم از اين نيرنگ باخبر مـي. كند هوش شـود
مي،در اين هنگام. آيد مي و توران نيز از راه و نبـرد سـختي ميـان آنـان سپاه ايران رسند

ميكشته پيلسم به دست برزو. گيرد درمي .شودو افراسياب هم از ايران گريزان
كـه بـه جديـديهبرزونامـ برزو را در روايت نخسـت اي از نبردهاي بخش عمده

شـاه الهـوت نبـرد بـا: وار چنـين اسـت بينيم كه خالصـهمي،شهرت دارد» هفت لشكر«
بي( وگـو بـا گفـت؛)الـف77: همان(كشتن اژدهاي كوه زهاب؛)الف60: الفتا عطايي،

مدل؛رفتن به نبرد فوالدوند ديو؛فرامرز بر سر جانشيني رستم ،عـذار هرسـيمين باختن به
و گرفتار و افتادن در زندان افراسياب شدن به دست مرجانه دختر گرسيوز نبرد؛ي جادو

و گرفتار شدن به دست او يـاري رسـتم رهايي از زندان زنگبار با دست؛با قهرمان زنگي
ــان زنگــي؛دســت يــك و قهرم ــد ــراي رهــايي؛كشــتن فوالدون ــدران ب ــه مازن ــتن ب رف

و ازدواج بـا دختـر؛ديوو گرفتار شدن به دست سيه عذار مهرسيمين كشتن سرخاب ديو
و پاس؛شاه خوارزم شكسـتن طلسـم؛از زندان افراسـياب،آزاد كردن بيژن، بانوگشسب

او فريدون و رهاساختن فرزند بخـش، كـوهكش، هزبـر بـال در ميـدان نبرد با جهان؛شاه
ه 240-الـف60الف بـرگ:همان:ك.ر( لشكر هفت ر الـف؛ طومـار نّقـالي:ك.مچنـين
) 454-270: 1377، لشكر هفت؛ 807-654: 1391، نامه شاه

با كه در دست جديدي برزونامهدر روايت دوم شد»ه لشكرنُ«نام نويس آن، ،1هياد
از: آيدمي ادامهكردارهاي برزو به شرحي است كه در و رفـتن سيلي خوردن از فرامـرز

و افتادن در زندان اين پادشاه دختر طوفان،عذار رينباختگي به مهرنسدل؛ايران نبرد؛شاه
در؛پسر افراسياب،نبرد با شيده؛با جرماس زنگي و افتـادن رويارويي بـا سـقالب ديـو

و نبرد با ضيغام ديو؛آب و كشـتن؛گرفتن سالح از پريان سوار شدن بر پشـت سـيمرغ
و رهانيـدن؛جادويهنبرد با سراچ؛اژدها رهـا؛عـذار سـيمين هـرمنبرد با سـقالب ديـو

بي:ك.ر( رفتن به دربار قيصر روم؛ساختن دختر چنگيزشاه -الـف 245: الـفتا عطايي،
نبرد با فرامرز كـه بـا تغييـر چهـره؛نبرد با گرشاسب ثاني؛نبرد با عفريت ديو؛)ب 368
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از؛نبرد با لشكر جنّيان؛خود را قلندر ناميده است،دادن نبرد با فرزنـد خـود جهانسـوز
بيانهم:ك.ر(.عذار نسرين مهر ) الف 242-الف49:بتا،

،2شــهريارنامهروايــتيهپايــ بــر،گذشـته از رويــدادهايي كــه از آن نــام بــرده شـد
را»ديو سخره«كه هنگامي مـادر در پاسـخ فرزنـد شـود، جويا مـي از مادرش هويت پدر

شد»ديو شبرنگ«گويد پدرش مي :بود كه به دست برزو كشته
راسـتبرگـويبه مادر چنين گفـت

ــرّه ــه از نــ ــدران كــ ــوان مازنــ ديــ

بــدو گفــت مــادر كــه اي شــيرگير

ز ديـــو ســـپيد نـــژاد تـــو باشـــد

ــبرنگ ــود ش ــو را ب ــر ت ــدر م ــو پ دي

كـين خـود بكاسـتكه از راسـتي جـانِ

 كــه بــودي پــدر مــر مــرا در جهــان

و ــرافراز و ســـ ــر ــيرگيردليـــ  شمشـــ

 كــه رســتمش كــرد از جهــان ناپديــد

ــو ــرزوي ني ــه شــد كشــته در دســت ب  ك

) الف148برگ:تا، بيههريارنامش(
و در3ديـو هـيچ آگـاهي نـداريم از چگونگي نبرد برزو با شبرنگ در حال حاضر،

)193: 1391خطيبي،-برخ:ك.ر.(اي به آن نشده است نيز اشاره نامه شبرنگي منظومه
بي در همه و . باك معرفي شـده اسـتي اين روايات، برزو، پهلواني نيرومند، متهور

و او پهلواني است عاشق پيشه كه حاضر است براي رسيدن به معشوق خود، با حـوادث
ي درخور توجهي كه در اين دسته روايـات ديـده نكته. رو شود پيشامدهاي بزرگي روبه

من مي و به تبع آن، جنگ ميان فرزندان آن دو است كه بر پايهشود، ي اقشات او با فرامرز
و ستيز هردو براي به دست آوردن جانشيني رستم است كـه در نهايـت روايات، رقابت

مي با وساطت كي و يا در نبردهاي كـين خسرو به پايان ي خـواهي بهمـن، بـه بوتـه رسد
. شود فراموشي سپرده مي

ط.3 و ومارهاي نقّالي، روايتبرزو در  كردي هاينامه شاههاي شفاهي

و پهلـواني يههـايش در دو منظومـ گذشته از روايات منظومي كـه از سرگذشـت بـرزو
به،آمده است جديدو كهني برزونامه و نبردهاي ديگري نيز در متون عاميانه نيز كارها

:كه شامل دو دسته است اند او نسبت داده
و يا هنگام پيوسـتنش بـه سـپاه ايـران كـه چنـين هنرنمايي)الف هاي او در آغاز جواني
آشـنايي بـا؛)پـاورقي 123: 1388نيـا، لطفـي( بلنـد كـردن پيـل در دوران جـواني: است
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: همان(رنگ ديو پسر ديوسپيد كشتن سيه)21: 1391برزونامه،(دختر جهانگير،لقا حوري
و كشـتن؛)72 نبـرد بـا؛)180: 1394، نامـه شـاه نّقـالي نثـر(اونبرد بـا بهـزاد كشـاني

و گرفتارشدن به دست او  طومـار( كشتن شاه مغـرب؛)96: 1389گوراني،( جواهرپوش
.)803: 1391، نامه شاه نقّالي

ي بهمن به سيستان در دفاع از خاندان زال كه عبـارت هاي او در دوران حمله جنگ)ب
و آزادكــردن؛)210: 1386، نامــه مشــكين( كشــتن قلــون تــرك: اســت از كشــتن مــيالد

و برداشتن او از روي زين؛)210: همان(فرامرز ربوده شـدن؛)211: همان( نبرد با بهمن
و آزاد شدن به كمـك خورشـيد،به دست زينت جادو : همـان:ك.ر(مادر سلمان بربري

: 1377، لشـكر هفـت(بـازو كشتن قلمـان قـوي؛)212: همان(كشتن اسالن پهلوان؛)211
رهاشدن از طلسم خاكستر؛)806: همان(برادر گوش بن گوش،گوش، كشتن فيل)498

بـرزو هاي غرق شدن كشتي؛)874: 1390، نامه شاه كهن طومار(ياري آذربرزين به دست
آبو  و پيل نبرد با پيل؛)879: همان(آذربرزين در ديـدن؛)891–889: همـان(شاه پايان

اژدهاكشي در سرزمينو)916: همان(نبرد با كرگدن؛)915: همان(انگيز جانوران شگفت
 ). 916: همان(هدستان

ي او در متون منظـوم پهلـواني برابـر سيماي برزو در اين دسته روايات نيز با چهره
و همان ويژگي مي هايي را كه پيش است .بينيم تر برشمرديم، در اين دسته روايات نيز

 چند روايت از پايان كار برزو.4

و چگونگي از دنيا رفتنش چند روايت در دست :استاز فرجام زندگي برزو
و بـه دسـت ديـوي هاي كين دو روايت، برزو در دوران جنگيهبر پاي.1 خواهي بهمن

مي/ كلوبند : 1377، لشـكر هفـت؛212: 1386، نامـه مشـكين:ك.ر.(شـود كلبند نام كشته
507-508(

امـا بـه دسـت،خـواهي هـاي كـين زو در جنـگ در روايت ديگري آمده است كه بـر.2
مي قارون ) 875: 1391، نامه شاه نقّالي طومار.(شود ديو كشته

و در هنگـام تـازش بهمـن بـه»سـلماس ديـو«يك روايت، برزو به دستيهبر پاي.3
مي،سيستان )1137: 1381، فردوسيي نامه شاه طومار.(شود كشته

در»ديـو انكـيس« در روايتي منظوم به اختصار اشاره شده است كه بـرزو در نبـرد بـا.4
مي،سرزمين خاور ) 831: 1393، قبانامه زرين.(رود از بين
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و ديگر پهلوانان سيسـتان زهـر،يكي از طومارهاي نقّالي بنابر.5 پاس پرهيزگار به برزو

)844: 1390، نامه شاه كهن طومار.(خوراند مي
يك روايت، برزو پس از شـنيدن خبـر مـرگ رسـتم در مـداين خودكشـييهبر پاي.6

)844: 1394، نامه شاه نقّالي نثر(.كند مي
و در دوران كـين خـواهي در سه روايت از شش روايت باال، برزو به دست ديوان

و در يك روايت نيز به دست ديـو كشـته مـي بهمن كشته مي در دو روايـت؛شـود شود
ن ي گفتـار خواهي بهمـن نزديكـي زمـاني دارد؛ در دنبالـه يز مرگ او با دوران كينديگر
.تر بحث خواهيم كرد بيش،ي اين روايات درباره

و معرّفي دست روايت منظومي از كشته.5 آن نويس شدن برزو  هاي

پسـر،ديـو چند روايتي كه بدان اشاره شد، روايتي نيز از نبرد برزو بـا مهـراس گذشته از
در حـدود. آمـده اسـت نامه شاههاي نويس كه در برخي دست هست در دست ديو سپيد

و)3/94: 1386هنـوي،:ك.ر(برزونامـه مدخلدر»ويليام هنوي«هاي نگارنده، بررسي
متعلّق به كتابخانـه كهني برزونامههاي نويس عباس سلمي پس از معرّفي يكي از دست

)20-19: 1373سـلمي،:ك.ر.(انـدن روايت اشـاره داشـته ريلند دانشگاه منچستر، به اي
يكي از پژوهشگران نيز در هنگام تصحيح يكي از متون حماسي متاخّر، به روايت مـرگ

بر برزو به دست مهراس :ك.ر(.انـد اي مختصـر داشـته اشـاره،ي ريلند نسخهيهپاي ديو،
)150: 1393، قبانامه زرين

 عنـوان اي بـاد جعفـري قنـواتي در مقالـه محمـي مختصر باال، گذشته از سه اشاره
را،»روايتي از مرگ برزو« روايت منظوم كشته شدن مرگ برزو بـه دسـت مهـراس ديـو

و نيز مرگ بـرزويهو پيش از آوردن آن، مطالبي دربار آورده هويت متفاوت مادر برزو
نو پايه بر يگانـه)128-126: 1387قنـواتي، جعفـري(.اسـت شـتهي دو طومار نقّـالي

كه دست خوزستان بـه»باغ ملك«هاي خانه از يكي از مكتب،از آن بهره بردهوينويسي
و بـه اين دستيهتوضيح چنداني دربار متاسفانه نويسنده. دست آمده است نويس نداده

.است اي نداشته زمان كتابت آن نيز اشاره
و تطبيق چند دستنگارن و بـا ده پس از بررسي نويس از روايت منظوم مرگ بـرزو

كه دريافت نسخه، چه پژوهشگر اخير آورده آن سرشار از دخل، در دست داشتهوياي
. نـامفهوم اسـت،وياي كه برخي از ابيات متن مصحح به گونه؛و تصرّفات كاتبان است
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مع جا سه دست در اين مينويس اين روايت را تـري از ايـن سپس مـتن مـنقّح؛كنيمرّفي
:آوريم روايت را مي

از نسخه،ملّييهنويس كتابخان دست)الف بـه،1091651به شماره نامه شاهاي است
كه فهرست. الدين شيراني خطّ موالنا رفيع ايـن تـاريخ كتابـت نويس در معرّفي آن آورده

 داخـل تر نشـان دادن آن، كهن منظوربه اما بعدها؛بوده است.ق959ظاهرا نويس دست
و در هـر،خطّ نسخه. اند درآوردهق 909و به صورت را پركرده5 عدد نسـتعليق اسـت

از،در اين نسخه. بيت كتابت شده است58صفحه به طور ميانگين  داسـتان بـرزو پـس
و پيش از داستان سياوش  كيآمده؛ مرگ سهراب  خسـرو روي اما حوادث آن در دوران

نـويس پـس از زاري افراسـياب از پيوسـتن روايت مرگ برزو در اين دسـت. داده است
بيت از روايت مرگ برزو، سپس داستان سوسـن23نخست. شود برزو به ايران آغاز مي

و دلـدادگي،رامشگر پس از آن ابياتي نامرتبط با داستان در بيان تحسـر بـرزو از عشـق
كـه نـويس از اين دست. يت مرگ برزو آمده استي روا سپس دنبالهو4خود به معشوق

مي»ن«با نشان اختصاري،يماهي اساس قرار داد را نسخه آن . شود ياد
از نسخه،ي ملّي نويس كتابخانه دست)ب و 1261357 بـه شـماره نامـه شاهاي است

پـس نامه شاهداستان برزو در اين. به خطّ احمد بن كمال بن محمد،1033تاريخ كتابت
و پيش از داستان سياوش آمده است و سهراب نسـتعليق،خـط نسـخه. از داستان رستم

و به طـور ميـانگين در هـر صـفحه  و حـوادث داسـتان در دوران52است بيـت آمـده
مي»م«نويس با نشان اختصاري از اين دست. كاووس روي داده است كي .شود ياد
از نسخه،ي ملّي كتابخانهيهنسخ)ج تاريخو 1091854به شماره ثبت نامه شاه اي است

داسـتان بـرزو.د درخجيي دوست محميد كربالابن درويش محمبه خطّ،1056كتابت 
و حوادث آن و سهراب مربوط به دوران كاووس،در اين نسخه نيز پس از داستان رستم

و در هر صـفحه بـه طـور ميـانگين،خط نسخه. است و داراي چهار ستون 48نستعليق
نـويس متاسفانه برگ نخست داستان نبرد برزو با مهراس در اين دسـت. بيت آمده است
و از بيت  مي»د«از اين نسخه با نشان اختصاري. به بعد آمده است64افتاده . شود ياد

1برزو را،پسر ديو سفيد،ديوكشتن مهراس

ــه ــنوكنـــون قصـ ــرزو شـ ــار بـ ــوي كـ ــرافراز گ ــد آن س ــور دي ــه در غ ك

را،ديو گفتار اندر كشتن مهراس:م-1 .برزوي سهراب
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ــك ــو ي ــرفرازچ ــور آن س ــد در غ ــازچن و نـ ــام ــا كـ ــه آرام بنشســـت بـ بـ

ــويكـــي روز تنهـــا بـــه عـــزم شـــكار ــت آن پهلـــ ــدار1كمربســـ نامـــ

2گـونش بـه سـر برگذشـتببين تا چهچـو تنهــا بشـد پهلــوان سـوي دشــت

ــد5 ــد پديــ ــوري بيامــ ــاه گــ ــزانز ناگــ ــورك ــه گ ــد،گون ــردم ندي ــچ م اي

و نگـاربه تن همچو اسـبي بـه ــنقّنقـش بم ــو ــارش چ ــت به ــه وق ــتان ب س

ــور ــرزو درآن گ ــر[چــو ب ــد]ن 3گونه ديدآمد چو زانچشمش خوشبهبنگري

ــنزورگـــاه آن پيـــلبـــه دل گفـــت آن ــرم از اي ــده بگي ــه زن ــورك ــه گ گون

ــد ــم كمنـ ــه خـ ــر او را بـ ــدم مـ بــــرم نــــزد آن شــــهريار بلنــــدببنـ

ــد ايــن قــدرت10 بســي قــدرم افــزون كنــد شــهرياركردگــارچــو شــه بين

و مركـب برانگيخـت زود تاخــت برســان دودپــي گــور مــيبگفت ايـن

و سهسه جـان را بباخـت،بـر گـور4ردطمع كـشب در پي گور تاختو روز

ــد ــد ناپدي ــور ش ــه آن گ ــك ناگ ــدز ي ــو او را ندي ــرزو چ ــد ب ــب مان عج

چنــين تــا بيامــد بــه كــوهي بلنــدرانـــد آهســـته اســـب ســـمندهمـــي

ــمه15 ــي چش ــوهيك ــاي ك ــد در پ درختـــي ســـتاده بـــرش باشـــكوهاي دي

ــاخبـــه پـــايين آن كـــوه غـــاري فـــراخ ــدي ش ــبش ب ــه دل از نهي ــاخك ش

ــدين ــا ب ز دان ــم ــنوددو گوش ــان ش ــبس ــه آن را لق ــود،ك ــيد ب ــار جمش غ

ــمات بســـيار كـــرد انـــدران ــزانطلسـ ــد آنكـ ــان نكردنـ ــرانسـ ديگـ

و بيست فرسـنگ بـد طـول غـار ــارصد و چ ــاه ــود پنج ــرض او ب ــان ع هم

ــار نشســـتگه كه جمشيد را بخـت بسـتدر آن20 شـــد آن جايگـــه روزگـ

بســـي ديـــده آن مـــردم روزگـــاركنـــون هســـت آن غـــار در قنـــدهار

ــر ــوار دليـ ــد سـ ــمه آمـ ــر چشـ و اسـب خوردنـد از آن آب سـيربـ خود

ــر ــام از س ــيدلج ــرون كش ــب بي ــباس ــد مرك ــد،علــف دي و چري ــد چمي

.پهلوان:ش.1
.بود سرگذشت:م.2

. را ندارد7-6ابيات:م.4
.برد:م.4
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ــي ــانهم ــادن مي ــرزو گش ــتخواســت ب ــاه برخاس ــه ناگ ــران1ك ــانگي گ ب

ــار خاســت25 ــاه از غ ــگ ناگ ــر آن بان 2بـار خاسـتگفتي كه طوفان به يكتوم

كُــه بيســتونيكــي ديــو از آن غــار آمــد بــرون زبــر دســت همچــون

ــارناهوشــياردو ســر داشــت آن ديــو ــي شيرس و يك ــراز ــون گ ــي چ يك

ــر ســرش چــار ــرُو ب و دراز3س ــن و يشـكش چـو يشـك گـرازپه شتر لنج

ــون ــد خ ــم مانن ــدي چش ــارش ب ــچه ــن دو بـ ــي درونهدهـ ــد ديگـ ماننـ

ــرّه30 ــود آن ن ــل ب ــاال دو چ ــه ب ــوب ــودي ــرس او در غريـ ــل از تـ ــده پيـ شـ

ــار ــدر به ــد ان ــون رع ــره چ ويكــي نع تنــــد آمــــد ســــوي مرغــــزارزد

ــيدچــو بــرزو چنــان زشــت پتيــاره ديــد ــان بركش ــغ از مي و تي ــگ ــزد چن ب

ــژاد ــه داري ن ــين از ك ــت اي لع ــزادبگف ــادر ن ز م ــو ــون ت ــاره چ ــه پتي ك

ــو چيســت ــام ت ــاره ن ــدو گفــت پتي تن سرت بر، كه خواهد گريسـتبه بيب

ســهراب بــرزو بــه نــاممــنم پــور)؟(چنــين گفــت بــرزو كــه اي بــدنيام35

كه چـون او نباشـد كـس انـدر جهـاننيــــايم بــــود رســــتم پهلــــوان

ــبنبيــــره جهانــــدار ســــام دليــــر ــان گرشسـ ــير4نريمـ ــده شـ درنـ

و ايـن مرغـزارچــه نــامي تــو اي ديــو ملعــون خــوار چه جويي در اين غـار

ــيدبگفتــــا مــــنم پــــور ديوســــپيد ــد رس ــان ب ــاووس را زو چن ــه ك ك

ــو اســت گفــت40 ــراس دي ــام مه ــرا ن و شـنفتم كه مانند مـن كـس نـه ديـد

ــوان ــا رســتم پهل ــو ب ــانچــو خويشــي ت ــو ج ــم ت ز جس ــرآرم ــه زاري ب ب

ــربخــواهم همــي از تــو خــون پــدر ــده دگـ ــت زنـ ــي نمانمـ ــه گيتـ بـ

ــرز ــه گ ــد ب ــرزو درآم ــنيد ب ــو بش و بـــرزچ برافراخـــت آن پهلـــوان يـــال

ــو ــر ديـ ــد بـ ــرهروان شـ ــاننعـ ــانزنـ ــو دمـ ــال ديـ ــر يـ ــرز بـ ــزد گـ بـ

سـرو45 و و چنـگ ــگهمان ديو بـا يشـك ــر جن ــد ب ــدر آم ــه جنــگ ان جــوب

م.1 .تصحيح قياسي: برخواست؛ متن: ش،
م.2 .تصحيح قياسي: برخواست؛ متن: ش،
.چاه:ش.3
م.4 .تصحيح قياسي: گرشاسب؛ متن: ش،
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ــوفتند ــم برآش ــا ه ــر دو ب ــو آن ه كوفتنــديكــي روز تــا شــب همــيچ

بــد نــه بــرزو خطــر ــرنــه ديــوش ظفــر ــو دو س ــين گفــت دي ــرزو چن ــه ب ب

و بـــه مـــردي گـــرايبـه كشـتي درآي،كه گر مـرد جنگـي بينـــداز گـــرز

ــرهبيفكنــــد گــــرز آن گــــو پهلــــوان ــرش تيـ ــد بـ ــان1بيامـ ــو دمـ ديـ

ــر50 ــد سـ ــرفتن نهادنـ ــتي گـ ــه كشـ ــر يـــكبـ ــرگرفتنـــد مـ ــر را كمـ 2دگـ

و تـن هـر دوانبســـي زور كردنـــد بـــا هـــم چنـــان 3كه شد سسـت جـان

و فسـون شـد بـرونشـد سسـت آن ديـو واژون دون4چو ز دستش به مكـر

ــين ــد لعـ ــه پليـ ز ناگـ ــاره ــه چـ ــينبـ ــر زم ــر، زدش ب ــر او ب ــرو زد ب س

ــتچنان زد كـه از جوشـنش برگذشـت ــدگي درنوشــ ــرزو ره زنــ 5ز بــ

ز كـين بركشـيد6بديـدچو بـرزو چنـان زخـم كـاري55 و خنجـر بزد چنـگ

ــر ــو دو ســ ــوي ديــ ــد پهلــ گـــــه دو پرخاشـــــخرافتـــــاد آندربدريــ

بدين سـان دگـر چشـم گـردون نديـدبيـــرون پريـــدروان از تـــن هـــر دو

و خــوارزارز يـــك نيمـــه بـــرزو فتـــاده بـــه ــو دو ســر زار ــه دي ــر نيم دگ

7گفتار در خواب ديدن رستم چگونگي برزو را

كــه غــرق اســت بــرزو بــه دريــاي آباز آن روي رســتم بديــد او بــه خــواب

ــرون60 ــد ب ــه آي ــرد او ك ــد ك بشــــد ســــرنگوننيارســــت آمــــد،بســي جه

برآويخــــت بــــا بــــرزوي شــــيرمردز ناگـــه نهنگـــي بـــدو بـــازخورد

ج ــاهينهنـــگ آن گــو پرهنـــر8نــگبــه و گـ ــودي ــر بـ ــرگهـــي زيـ زبـ

.نرّه:ظ.1
بر:م.2 .دو
.پهلوان:م.3
.كه:ش.4
.درگذشت:ش.5
.چشيد:م.6
و چگونگي آن در حال برزو:م.7 .خواب ديدن رستم
.جنگ:م.8
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و بـــرزوي گـــردبـــه ناگـــه يكـــي مـــوج آمـــد ببـــرد نهنـــگ ســـرافراز

ــد ــدار ش ــفته بي ــواب آش ــو زان خ ــدچ ــار شــ ز تيمــ ــر ــوان پــ 1دل پهلــ

ــران65 ــش گ ــه رخ ــهب ــنماي ــاد زي ــيشبنه ــو پـ ــد آن پهلـ ــواره شـ ــينسـ بـ

ــيبــرون آمــد از شــهر جويــاي پــور ــورهم ــه غ ــد ب ــا بيام ــد روان ت ش

ــرزاده ــتنزاپس ــدر گرف ــي ان ــا پ ــگفتج ــدر ش ــده دل ان ــواب مان از آن خ

و آن مرغــزار ــادهبشــد تــا بــدان غــار ــرزو فت ــه ب ــد او ك ــت زاربدي 2اس

ــر ــو دو سـ ــوش ديـ ــه پهلـ ــاده بـ دريـــده بـــه خنجـــر مـــر او را جگـــرفتـ

ــد70 ــرزو بدي و ب ــو ــو آن دي ــتن چ ــن بردتهم ــه ت ــه ب و جام ــگ ــزد چن ــدرب ي

ــوار ــو اي شهسـ ــغ از تـ ــا دريـ ز ســـهراب يـــل يادگـــار3بگفتـ كـــه بـــودي

ــ ــهراب گـ ــواني سـ ــغ از جـ ــترددريـ ــا دسـ ــرزوي بـ ز بـ ــا ــرددريغـ بـ

دســتم ببســتدريغــا كــه پيــري دوره شكســتدريغــا كــه پشــتم بــه يــك

كـه از جســم پاكــت بــرون رفــت جــانچــه ســازم كنــون اي يــل پهلــوان

ــي75 ــارهمـ ــر بهـ ــد ابـ و ماننـ ــت ــده همــيگفـ ــارز دي ــر كن ريخــت خــون ب

ــه ز گري ــتم ــو پردخــت رس ــچ و آب روانانهم نگــــه كــــرد بــــر غــــار

ــاغبديـــد اســـب بـــرزو در آن مرغـــزار ــته جنـ ــار4شكسـ ــته فسـ و گسسـ

ــررســتم بــه خــم كمنــد،گرفــت اســب ــرزو بـــر او بـ و بـ ــدبيـــاورد 5فكنـ

ــه نزديـــك زال ــا بـ ــردش روان تـ ــو زال آنببـ ــالچ ــاد ي ــد بگش ــان دي چن

و خـون ناپديـدعمامـــه بينـــداخت جامـــه دريـــد80 سرش گشت در خـاك

ــوانبســي گريــه كــرد آن گــو پهلـــوان و جـ ــر ــتند پيـ ــاتم نشسـ ــه مـ بـ

ــود و آه بــ ــتان گريــــه 6چنــان ســوگ او تــا بــه يــك مــاه بــودبــــه زابلســ

ــاموربــه دخمــه نهــادش بــه نــزد پــدر ــل نـ ــود آن يـ ــابوت عـ ــه تـ بـ

.را ندارد62و61ابيات:م.1
.خوار:م.2
.شهريار:ش.3
م.4 .جناح: ش،
.درآن درفكند:ش.5
.را ندارد80و79ابيات:م.6
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ــاز ــتند بـ ــازسراســـر از آن دخمـــه گشـ ــي نيـ ــه گيتـ ــر بـ ــدش ديگـ نيامـ

ــان85 ــار جه ــين اســت ك ــرچن ــربهس ــرس ــابيش سـ ــويي بيـ ــاي جـ ــر پـ 1اگـ

ــزار ــد ه ــر ص و گ ــاني ــد بم ــر ص ــاراگ ــاز كـ و آغـ ــام همـــين اســـت انجـ

ــر و پيـ ــا ــيم برنـ ــرگ رايـ ــه مـ ــتهمـ ــان دس ــرد بادم ــتن خ ــه رف ــرب 2گي

شـود كـه در ديگـر در روايت منظوم مرگ برزو، چند مضمون حماسـي ديـده مـي
: هاي پهلواني نيز آمده است منظومه

قهرمـان،ي آن، نخجيـريي نخجيـران اسـت كـه برپايـه خويشكاري ويژه،نخست
رو در پي آن، رويدادهاي مهمي مانند ازدواج، روبـهوكشاند داستان را به دنبال خود مي

و و آگاهي مي... شدن با خطر، تنبه در) 278-275:الـف 1389آيـدنلو،:ك.ر.(دهد روي
اين دسته روايات، هدف پهلوان از دنبال شكار رفتن، اغلب يا شكار كردن نخجير بـراي
و يـا حفـظ آبـروي خـويش در برابـر سـرزنش  خوردن، هديه بردن جانور براي پادشاه

و شـكار از پـيش ناكـام مـي اغلب اما در اين دسته روايات، قهرمان. رقيبان است مانـد
شدو چنان شود چشم او دور مي در. شـود رو مـي با حوادث گونـاگوني روبـه،كه اشاره

روايت باال نيز هدف برزو از رفتن به دنبال گور، گرفتن آن براي بـردن بـه نـزد پادشـاه
و منزلت او در نزد شاه ايران افزوده شود،بدين روشتااست  . بر ارج

اغلب بـهواندن نامدار گذشتهكه از نسل ديوا است رويارويي پهلوان با ديواني،دوم
و يا شكست دست رستم يا كشته تـرين ايـن ديـوان، ديوسـپيد، معروف. اند خوردهشده

و پوالدوند است اكوان آ. ديو ازن توضيح در نامـه شـاه كه در متـون پهلـواني پـس و نيـز
ميبه روايات عاميانه، بارها با ديواني رو ي رو و اد شدهشويم كه از نژاد يكي از سه ديو اند

و نفـرت انـد، سـخن از كـين پس از دانستن نژاد پهلواني كه با او برخورد كرده خـواهي
مي ديرينه رويـارويي ديـوان بـا در اين دسـته از روايـات،. كنندي خود به خاندان رستم

و گيري مـي گاهي سپاه)الف: اغلب به دو گونه است،پهلوانان سيستان شـاه عليـه كننـد
مي ايران دست به خـواهي شـبرنگ از ايرانيـان آن، كـيني ترين نمونه كهن.زنند شورش

آن از نمونه)ب146–الف146برگ:تا، بينامه شبرنگ:ك.ر(. است تـوانمي،هاي ديگر

 
.ندارد:م.1
د.2 ب: اند پس از اين بيت افزوده: ش، م، ه سـوي سياوش روان آختـمـــچو از كار برزو بپــــــرداختم

بعبه پايان رسيد اين چنين: د، پيش از بيت باال چنين آمده است ي باسـتاند از اين قصهــداستان شنو



)30پياپي( 1395، زمستان4ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 118

و»ديـو درنـگ«،)115: 1377، شـهريارنامه:ك.ر(پسر پوالدونـد،»ديو ارهنگ«به تازش
گـاهي نيـز)ب)812و 804: 1391، نامـه شاه نقّالي طومار:ك.ر.(اشاره كرد»ديو سرخه«

مي اين پتيارگان در كمين مي و منتظر آمدن پهلوانان آن. مانند نشينند كـه در ايـن توضـيح
روو ماننـد آن بـا ديـوان روبـه طـي سـفر، طلسـم دسته روايات، پهلوان پس از شـكار، 

آن مي و اين ديوان پس از ميخوديهي ديرين كه از كينه شوند بـا آنـان،كننـد به آنان ياد
مي،اما اغلب پردازند؛ به نبرد سختي مي و كشته هاي اين دسته نبردهـا نمونه. شوند ناكام

از ديو به كين غواص؛)117: 1394عطايي،:ك.ر(پسر اكوان،را در نبرد برخياديو خواهي
و) 1:426ج،1380طرسوسـي،(فرزنـد ديـو سـپيد،بتـورا؛)27: 1380مادح،(سپيد ديو

در روايـت منظـوم. توان ديـدمي) 310: 1377، لشكر هفت(فرزند پوالدوند،ديو سرخاب
مي ديو خود را فرزند ديو مرگ برزو نيز مهراس و با دانستن نژاد بـرزو سپيد معرّفي ،كند

. شود تا انتقام سختي از او بگيرد برآن مي
آن در متـون حماسـي ديـدهازيهاي بسـيار كه نمونهاست نما شدن رستم خواب،سوم
اي نـاگوار تر پـيش از روي دادن حادثـه نما شدن بيش در متون حماسي، خواب.شود مي

د به گونه؛است اي نزديـك روير آينـده اي كه قهرمان داستان، از حوادث نـاگواري كـه
و درصدد جلوگيري از آن پيشامد برميمي خواهد داد، آگاه  اما در روايت مرگ؛آيد شود

در خواب برزو، و تنهـا سرنوشتنما شدن رستم هيچ تاثيري آن ايـن مزيـت برزو ندارد
و جسد او را در دخمه است كه براي او سوگواري مي .گذارندمياي كنند

آن تر روايت منظوم مرگ برزو، بايد به زمـان شـكل در بررسي دقيق گيـري روايـت
ديـو،د روايت مرگ برزو به دسـت مهـراس اند شاي برخي پژوهشگران نوشته. اشاره كرد
آن؛)19: 1388آيدنلو،:ك.ر(باشد جديدي نامه برزومتعلّق به  تـرين جـا كـه كهـن اما از

به دست و آغاز حكومت صفويه اسـت نويس اين روايت، متعلّق احتمـال، بـه قرن دهم
كه مربوط به اواخر ايـن نامه شاه نقّالي طومارنويس ترين دست در كهن، اين روايتزياد

آنهسلسله است، وارد شد كمو يا بـه طومارهـاي ديگـري كـه در ادوار بعـد،كه دست
آنه است؛رسيد،اند نوشته شده هـاي با تفاوت،جديدي برزونامهكه سلسله روايات حال

و اندكي، در همه يك اما در هيچ؛آمده است،ادوار بعد هاي نامه رستمي طومارهاي نقّالي
. ديو نشاني نيست شدن برزو به دست مهراس ها، از روايت كشته از آن

آن جديدي برزونامهممكن است تصور شود اين روايت به پايان روايت دوم كـه از
زني هم بايد گفـت اگـر روايـت در رد اين گمانه. تعلّق دارد،ياد كرديم»نُه لشكر«با نام 
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دو احتمـال بـراي ايـن روايـت بـه وجـود باشـد،ه لشكرنُمتعلّق به داستان،مرگ برزو

آن: آيد مي و به ويژه نخست روايـت مـرگ اگر كه اگر اين روايت بلند شهرت پيدا كرده
و يا كاتبـان صـورت منظـوم آن را كتابـتتابرزو، به شاعران رسيده بود  آن را بسرايند

آن؛ودشبالي هم كنند، احتمال زيادي داشت كه وارد طومارهاي نقّ مي اما ،بينـيم چنان كه
آن.در اين طومارها، نشاني از آن نيست و بـه تبـع ديگر نُه لشكر شهرتي نداشـته كه اگر

پس چرا روايت اخير، دسـت كـم در چهـار،آن، روايت مرگ برزو ناشناخته بوده است
 وارد شده است؟،از قرن دهم به بعد نامه شاهنويس دست

و اين احتمال زمان پيدايش روايت مذكور، بسيار متقدم ظاهرا تر از اين دوره است
بـا بررسـي. باشدآن را به نظم درآورده،زبان ر، شاعري سستهست كه در دوران متاخّ

و دالوري هاي داستان مي برزو  را بـه چهـاراو سرگذشـت توان هايش در متون پهلواني،
:بندي كرد دسته بخش

و پيوستن به سپاه ايراناز آغاز)الف و شناختن نژاد خويش ؛تولّد تا نبرد با رستم
و)ب و تورانيـان جنگ از آمدن سوسن رامشگر با همراهي پيلسم به ايران هاي ايرانيـان

؛فرار افراسياب،و در نهايت
؛جديدي برزونامهي بلند هاي برزو در منظومه مجموعه پهلواني)ج
و در نهايت مرز در دوران كيناو به فرا رساندن ياري)د .مرگ برزو،خواهي بهمن

آن)ب(و)الف(موارد يك نويس كه در برخي دست به دليل بـا،اند ديگر آمده ها در كنار
ي هشـتم بـه احتماال روايـت منثـور آن، در سـدهواند شهرت يافته كهني برزونامهنام 

و آن الدين محمد كوسج نام به نام شمس دست شاعري گم در رسـيده آورده را بـه نظـم
دار كه اين منظومـه پيشـينه مصحح اين كتاب پس از برشمردن داليلي مبتني بر اين. است

و در متون پيش از اسالم  تـوان حـدس زد كـه مـي ...«:نويسـندمي،نداردريشه نيست
ي هاي نخسـتين هجـري، احتمـاال بـه صـورت افـواهي در منطقـه داستان برزو در سده

و از قرن هشتم كه به نظم درمي،سيستان كم رواج داشته مي كم بر سر زبان آيد، و ها افتد
نه: 1387كوسج، ...)(شود از قرن نهم مشهور مي و )چهل

و) مـورد الـف( كهنيبرزونامهآشكار است كه روايت تقليـدي از داسـتان رسـتم
و سـهرا به جـرات مـي. سهراب است ديگـر نسـبتب بـه تـوان گفـت داسـتان رسـتم

و جهان داشـته، تاثير عمدهنامهه شاهاي داستان خطيبـي،:ك.ر.(اسـت اي بر ادبيات ايران
از) 364-365: 1388 توان دريافت كه پيدايش، مينامه شاهبا بررسي متون حماسي پس
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 هـايي ماننـد داسـتانو آغاز روايت جهانگيرنامه، شهريارنامه، برزونامههايي مانند داستان
و يا جنگ»سخره«و»شبرنگ« و پسر هـاي خويشـاونديو نيز بسياري از نبردهاي پدر

و سهراب،شود كه در متون پهلواني متاخّر ديده مي به نظر.ندهمگي متاثّر از داستان رستم
در ميـان مـردم)24: 1387نرشخي،:ك.ر( رسد اين داستان به همراه داستان سياوش مي

د ايران، از مهم مي استانترين از شماري از نقّـاالن. كردند هايي بود كه براي آن سوگواري
ي كشتن سهراب، برخي شنوندگان از مجلس روايت شده است كه در هنگام نقل صحنه

مي بيرون مي و يا به نقّال پول آن رفتند و يا كه نقّال را به مـرگ دادند تا سهراب را نكشد
: 1391، نامـه شاه طومارنقّالي:ك.ر.(پوشي كند كردند تا از كشتن سهراب چشم تهديد مي

29-31(
و پايان دردنـاك آن و سهراب و محبوبيت داستان رستم در،شهرت سـبب شـد كـه

و شيوه ادوار بعد، روايت با اين تفاوت كـه؛پديد آيد هايي در ميان مردم به همان سبك
و. پايان آن خوشايند بود به احتمال زياد، نخستين داستاني كه به تقليد از داسـتان رسـتم

عنصر جديدي كـه بـه طـرح داسـتان) مورد الف.(داستان برزو بود،سهراب ساخته شد
و داستان برزو را پي و سهراب افزوده شد ازدواج سـهراب بـا دختـري،ريزي كرد رستم

:ك.ر.(هاي متعددي به وجود آمدي هويتش روايتا در متون عاميانه، دربارهبود كه بعده
و پنج:1387كوسج، و،كودكي كه از اين پيوند به دنيـا آمـد) شصت بـرزو نـام داشـت

آن؛خويشكاري مهم او اين بود كه انتقام خـون پـدر را از نيـايش بگيـرد  جـا كـه امـا از
دنامه شاهروايتيهبرپاي مي، رستم به ج1386فردوسـي،:ك.ر(شـد ست شغاد كشته ،5:
و هاي حماسي نمي راويان داستان،)454-455 توانستند در اصل داسـتان تصـّرف كننـد

را بنابراين ناگزير شدند مجازات فرزند؛رستم را به دست برزو از بين ببرند كشي رسـتم
و شكسـته  اَشكال متفاوتي مانند ناتواني او در نبرد با نبيـره و نيـز عمـل به شـدن كتـف

در مردانه ناجوان . نشان دهند،فرستادن غذاي مسمومي او
پـردازي،ي داستان به خيال خود توانسته بود با اين شيوه برزونامهي روايت پردازنده

اگرچـه او در روايـت جديـد نبـرد. اين بار داستاني با فرجامي نيك براي شنونده بسازد
و پسر و،رسيده بودبه موفقيتي،پدر داستان او از نظر ساختاري، چنـدان موفـق نيسـت

بن،زيرا فضاي داستان؛شود نقاط ضعفي در روايتش ديده مي هـاي اسـاطيري كـه مايه از
مي اغلب يكي از ويژگي و پهلواني به شمار اسـت بهرهبي،آيد هاي هنري متون حماسي

آن.ي منظوم شباهت دارد تا به يك متن پهلواني تر به يك داستان عاميانهو بيش كـه حال
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برطرف نقطه ضعفاين شهريارنامهو جهانگيرنامههايي مانند بعدها در پردازش حماسه

بنهشد و ديوكشي، گذشتن از هفـت/ هاي اساطيري مانند اژدها مايهو برخي در ... خـان
شد آن از چنانآن- كهني برزونامهر نقاط ضعف روايت از ديگ.ه استها وارد كه يكـي

ي بـرزو از آمـدن بـه ايـران، ايـن اسـت كـه انگيـزه- پژوهشگران نيز بدان اشاره كـرده 
و ناجوان ثروت و نيز ناتواني و تطميع است او اندوزي مرد نشان دادن رسـتم در برابـر
و هشت: 1378كوسج،:ك.ر.(است و شصت و هفت )شصت

كه برزو بودچنين،در آغاز پيدايش،كهني برزونامهرسد روايت نخست به نظر مي
و در نهايت و شكستن بازوي او پس از پيوستنش به ايـران، ديگـر،پس از تحقير رستم

از بايـد اي كه پس از اداي خويشـكاري خـود، به گونه؛نقش چنداني در داستان نداشته
را اين به احتمال بسيار، داستانبنابر شد؛ميي روايات خارج صحنه پـرداز، فرجـام بـرزو

و اين ديـو نيـز گونه اين و نه انسان، كشته شده روايت كرده بود كه برزو در نبرد با ديو
ديگر ادامـه،در نهايت به دست او از بين رفته است تا بدين روش، سلسله روايات برزو

هـاي بايـد جنـگ،نـاخواه خـواه،رفـت زيرا اگر برزو به دست آدميان از ميان مـي؛نيابد
مي كين ي جهانگير سـاخته بعدها درباره،مشابه اين داستان.شد خواهي نوظهوري ساخته

و آن او چنان شد سرانجام اين پهلوان نيـز بـه دسـت ديـوي بينيم،ميكه در پايان داستان
) 337: 1380مادح،:ك.ر.(شود كشته مي
م نـويس كند اين است كه در دسـتمي اي كه حدس ما را تقويت نكته  تفـاوت هـاي
و گـاهي در دوره حوادث اين داستان گاهي در دوران كـي،كهني برزونامه ي كـاووس

 نامـه شـاه هـاي نـويس نيز در برخي دست قرار گرفتن اين داستان محلّ. خسرو است كي
از؛متفاوت است و سـهراب«گاهي آن را پس از»داستان رستم داسـتان«و گـاهي پـس
و منيژه دو: 1387كوسج،:ك.ر.(اند آورده»بيژن و و پنجاه و يك احتماال صورت) پنجاه

ـا بـا گذشـت؛كاووس روي داده است، در دوران كيبرزونامهي روايت نخست ليهاوام
و گسترش آن در ادوار بعد  و كه شيوه چنانآن-زمان و راويان در بسط ي مرسوم نقّاالن

و آوردن پهلوان نوظهور در سير روايـات حماسـي اسـت گسترش داستان -هاي پهلواني
را بـا سـاختن كهـني برزونامـه خشكي روايـت نخسـت)18-6: 1390آيدنلو،:ك.ر(

ي انجـامي نخسـت، الزمـه در وهله. داستان سوسن رامشگر تا حدودي برطرف ساختند
،تـا بـدين روش چنين كاري، حذف كردن روايت كشته شدن برزو به دست ديوان بـود

اين دو داستان مستقل، بعدها در كنار هم كتابت. چنان ادامه يابدهمسلسله روايات برزو
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و پيوند دادن دو داستان، يك داستان مستقل به شـمار و با حذف روايت مرگ برزو شد
هماننـدي.ي نظـم درآمـد نام، در قرن هشـتم بـه رشـته آمد كه به دست شاعري كوسج

و كتابت دو داستان مسـتقل را، در چـاپ سـنگي گونه پيوند اين ي هنـد فرامرزنامـه زدن
هـاي نـويسو يـا در برخـي دسـت) 793: 1391؛ نحوي،34: 1361مطلق، خالقي:ك.ر(

و كوچـكي فرامرزنامـه هـاي نسـخه، روايـت/ بينيم كـه در هـر دو كتـابمي برزونامه
. بالفاصله پشت سر هم آمده است جديدو كهني برزونامهو5بزرگي فرامرزنامه

هاي بـرزو چندي پس از پردازش داستان سوسن رامشگر، به دليل شهرتي كه داستان
و از سوي ديگر، داستان عاشـقانه/ هـاي رزمـي مايـه هاي عاميانه با درون به دست آورده

و داستان،نيز رواج يافته بود) رمانس( ري از حول شخصيت بـرزو، شـما،پردازان راويان
و رزمي پديد آوردند كه دوره داستان ي پيدايش اين روايات، اغلـب عصـر هاي عاشقانه

و گاهي خسته كننـده، شـماري در اين داستان. صفويه يا اندكي پيش از آن بود هاي بلند
. كنـيم قهرمانان نوظهور وارد شدند كه بازتاب آنان را در طومارهاي نقّالي نيز مشاهده مي

آنانگاهي اين داست مي هاي ساختگي از كرد كه ممكـن بـود داسـتان قدر ادامه پيدا گـزار
مي دنيا مي و داستانش ناتمام و چـه بسـا هـم. ماند رفت گاهي راوي خود نيز شاعر بود
مي داستان مي پردازي و هم شعر مي كرد . سرود سرود يعني برخي از رواياتش را بر بديهه

ي مانند تمور، جهانبخش، تـور تبـردار، گرشسـب قهرمان نوظهور،در اين دسته روايات
و ،هـا خـود، هريـك از آن جديدي برزونامهپديدار شدند كه در سلسله روايات ... ثاني

و حوادث بزرگي به دست آنـان روي داده اسـت رستم پيلتني به شمار مي بـديهي. آيند
ي، از صـحنه در جـايي از مجموعـه روايـات پهلـواني ايـران بايداست كه اين قهرمانان 

و راويان، بهترين جا بـراي خـروج ايـن پهلوانـان. شدند داستان خارج مي از نظر نقّاالن
اي زيرا اگر سـاختار داسـتان بـه گونـه؛خواهي بهمن بود هاي كين نوظهور، ميدان جنگ

مي ديگر شكل مي و مثال اين قهرمانان پيش از مرگ رستم كشته شـدند، بـاز هـم گرفت
و كين به اهيخو نبردها مي ها آن دست رستم ادامه ها پس از مرگ يافت؛ پس بهتر بود كه

و آن مي چنان تهتن از دنيا بروند تـر پهلوانـان بـيش،شود كه در طومارهاي نقّالي هم ديده
مي خاندان رستم در دوران كين . شوند خواهي بهمن، به دست دشمنان فرامرز كشته

تر بـدان اشـاره تر رواياتي كه پيشي بيشد كه برپايهبرزو نيز يكي از اين پهلوانان بو
و ايـن نكتـه خواهي بهمـن جـان مـي شد، در دوران كين اي بـود كـه از سـوي سـپارد

و چنـد هـدف بـه دنبـال داشـت،گزار به بهترين نحو داستان نخسـت: طراحي شده بود
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و ناكام معرّ كه ديگر برزو را جوان اين ديگـر بـه،ن زمـان بلكه تا ايـ؛كردند في نميمرگ
و داراي فرزنداني هم بود سنّ او كه رقابت دوم اين. پيري رسيده بود و نبردهاي پياپي ها

در دفاع از سـرزمين نياكـاناوكه سوم اين. با فرامرز، در اين زمان به آشتي انجاميده بود
و اين براي يك پهلوان ملّي خود يعني زابلستان كشته مي .بوداي ارزشمند نكته،شد

آني يادآوري ستهشاي ، بـرزو كهـني برزونامهي روايت نخست جا كه برپايه است از
و خود آن ديو نيز به دست برزو از ميان رفته بود، در نبرد با ديوي مهراس نام كشته شده

و داستان چنان در ذهن بيشهم،ي اين نبرد خاطره و تر نقّاالن پـردازان بـاقي مانـده بـود
گونه نشان داده شده كه بـرزو بـه بدين،خواهي تر روايات دوران كين در بيشبازتاب آن 

و بـا،هرچند كه نـام اصـلي آن ديـو؛شود دست ديوان كشته مي ديگـر فرامـوش شـده
در برخـي. از او ياد شـده اسـت»كلوند«و»سلماس«،»قارون«هاي ديگري از جمله نام

بي انتقام برزو از مهراس روايات، صحنه در ...«: هاي ديگري تكرار شده استه گونهديو
يك حال قارون ديو از هوا ديگر زدنـد كـه هـردو درآمد با برزو درپيچيد چندان زخم بر

)875: 1391، نامه شاه نقّالي طومار(».هالك شدند
مي، پسر انكيسنامه قبا زريني پايه بر : گويد ديو به زادشم

ــيس ــور انكـ ــنم پـ ــا مـ ــوبگفتـ ــهديـ ــوك ــد از وي غري ــاور ب ــرز خ از م

ــه ســربـــه پيكـــار او بســـت بـــرزو كمـــر ــه كــين روز هــردو ب درآمــد ب

برآمــد از او هــم بــه گيتــي دمـــاربشــد كشـــته بـــرزو در آن كـــارزار

)870: 1393، قبانامه زرين(

 گيري نتيجه.6

شدچه از آن :توان به چند نتيجه دست يافتمي گفته
و سهراب از ادوار كهن در ميان مـردم داشـت)الف سـبب،اهميتي كه داستان رستم

و عاميانـه سـاخته شد به تقليد از آن، شماري از منظومه هاي پهلواني، با مضاميني عياري
آنها مايه شود كه يكي از بن و در ادوار متاخّرتر، گونـهي اصلي هـاي ها، نبرد پدر با پسر

از مهم. بود مختلف نبردهاي خويشاوندي و شايد نخستين تقليد ساختاري داستان«ترين
و سهراب زمـان،اگرچه برخي پژهشـگران؛بود كهني برزونامه، روايت نخست»رستم

مي پيدايش اين داستان را ادوار نخستين دوره اين احتمال هم هست كـه،دانندي اسالمي
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دردههـاي فردوسـي در ميـان تـو اين داستان، پس از شهرت داستان و احتمـاال ي مـردم
و يا اوايل قرن ششم .ساخته شده است،اواخر قرن پنجم

ديـو، متعلّـق بـه روايـت، روايت مرگ برزو به دسـت مهـراس بسياربه احتمال)ب
و مدت كهني برزونامهنخست  اما بـا گذشـت؛ها در ميان مردم رواج داشته است بوده

و داسـتان  و سـهراب، نّقـاالن و به دليل بدفرجامي داسـتان رسـتم ديگـر،پـردازان زمان
از؛اند سرگذشت برزو را نيز مانند پدرش ناگوار نشان دهند نخواسته بنابراين اين بخـش

و پهلواني هم داستان را زدودند و داسـتان هاي برزو را هـاي سوسـن چنـان ادامـه دادنـد
و  آن جديدي برزونامهروايات،در ادوار بعدرامشگر و براي كـه بـه قهرمـان را ساختند

بـا. خواهي بهمن ادامه دادند خود ارزشي دو چندان دهند، سرگذشت او را تا دوران كين
به،حال اين و ظـاهرا يكـي روايت مرگ برزو در ميان مردم طور كامل فراموش نشده بود

ي و يشا اوايل قرن دهم، آن را به نظم درآورد كه زبان شعراز شاعران يا كاتبان قرن نهم
ــود و غيرادبــي ب ــا انــدكي بعــد، بــه برخــي. سســت و ي ايــن روايــت در همــان دوره

شد نامه شاههايسنوي دست .وارد
هـا گـاهي در دوران نـويس در برخي دسـت برزونامهاين نكته كه وقوع حوادث)ج

و گاهي در دوره كي كي كاووس چنين محلّ قرار گـرفتنهمشده است، خسرو معرفيي
و سـهراب«، پـس از نامـه شاههاي نويس اين داستان، در برخي دست و»داسـتان رسـتم

و منيژه«گاهي پس از به احتمال زياد به اين دليل است كه صـورت،است»داستان بيژن
بـا امـا؛كاووس بوده اسـت، مربوط به دوران كيكهني برزونامهي روايت نخست اوليه

و  و الحـاق با حذف داستان مـرگ بـرزو بـه دسـت مهـراس همزمان گذشت زمان ديـو
كي داستان خسـرو هاي ديگري مانند سوسن رامشگر، سرگذشت اين پهلوان را به دوران
و اگر شمس رسانده از كشـته شـدن،ي خـود الدين كوسج در قرن هشتم، در منظومه اند

به اين دليل است كه در عصر او، دو روايت نبرد،كند سياوش به دست افراسياب ياد مي
ه و داستان سوسن رامشگر، و بـه صـورت يـكربرزو با رستم دو بـا هـم تلفيـق شـده

كي؛روايت درآمده بود خسرو نسـبت داده همچنين وقوع اين دو روايت را نيز به دوران
آن؛بودند بـود كـه وقـوع جا كه در ذهن برخي كاتبان، اين نكتـه فرامـوش نشـده اما از

كيادحو ي در متن سروده شـده،كاووس استث اين داستان، در اصل مربوط به دوران
و،كوسج به خسروكي ضبطدست برده .اند تغيير دادهكاووسكي را
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ها يادداشت
 يك از طومارهاي نقّـاليِ در هيچجديد، تا كنوني برزونامهاز هاي اين بخش متاسفانه روايت.1

.نيامده است،انتشار يافته
اي تصـحيح شـده اسـت كـه در آينـده،اين سطوريهبه دست نگارند شهريارنامهيهمنظوم.2

مي تقديم عالقه،نزديك .گردد مندان
هاي طومارهاي نقّـالي كـه نگارنـده در اختيـار نويس گذشته از اين روايت، در يكي از دست.3

كه چنين دارد،  مي از گريز از ايران،پس» شبرنگ«آمده است آن به توران و در هدجـا بـا مـا رود
مي ديوي آشنا مي و پس از ازدواج با او، داراي پسري د؛ گـذار مـي» قطران«و نام او را شود شود

به دست برزو كشته مي ي پايان كار شبرنگ در اين طومار چنين آمـده درباره. شود قطران بعدها
شد«:است در، شبرنگالقصه افراسياب پريشان مده جوابآديو سفيد گفت اندوهگين مباش من

رسـتم گفـت كسـي. مرد طلب كرد... دست بر سمند كرده در ميدان درآمده. گويم ايشان را مي
سام كوچك رخصت گرفته رفت در ميـدان، پـي اسـب او قلـم. رخصت من در ميدان نراند بي

كه فرامرز درآمي.ي اسب ماند شد، در زير مرده كه جهـانگير آمـده گفـت نيـا، مـرا خواست يد
را. ام؛ گفـت بـرو ايد من مانده رخصت بده، شمايان مصاف كرده جهـانگير آمـد سـام كوچـك

به يك تيغ، چار پاره كرد بعد از آن جنگ مغلوبه شد ».مخلص داده
چه كسي را چار پاره كرده اسـت به درستي معلوم نيست جهانگير امـا احتمـال؛در اين روايت

ك . بوده باشده منظور شبرنگ دارد
كه.4 . معشوق برزو چه كسي است،در اين روايت به درستي معلوم نيست
و اولي فرامرزنامـه را به جاي عنـوان كوچكي فرامرزنامهپژوهشگران، عنوان برخي اخيرا.5

، بـزرگي فرامرزنامـه:ك.ر(.انـد، پيشنهاد دادهدومي فرامرزنامهرا به جاي بزرگي فرامرزنامه
و هفت: 1394 ) بيست

 منابعفهرست

(آيدنلو، سجاد هـاي پهلـواني نخچيـران در داسـتانيهخويشـكاري ويـژ«). الف1389.
صص3ج،نامه مزدك.»ايران ،275-279.

و نبرد دو خويشاوند نزديك در روايـات پهلـواني«).ب1389(.ــــــــــــ رويارويي
، بـه كوشـش)نـژاد نامه استاد دكتر رضا انزابـي جشن(ديار اينچون من در.»ايران

.سخن: تهرانرضا راشد محصل، محمدجعفر ياحقّي، سلمان ساكت، محمد
.سمت:، تهرانمتون منظوم پهلواني). 1388(.ــــــــــــ
(ــــــــــــ و طومارهـاي نّقـالي«). 1390. ،3، سـال بوسـتان ادب.»ويژگـي روايـات
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.28-1صص،1شماره
(شيرازي، سيدابوالقاسم جويان .علمي: جلد، تهران3.نامه فردوسي). 1369.

(خطيبي، ابوالفضلوبرخ، گابريله و ادبيـات نامـه دانـش.»نامه شبرنگ«). 1390. ي زبـان
و ادب فارسي:، تهران4جلد،فارسي .فرهنگستان زبان

.ققنوس: منصور ياقوتي، تهراني ترجمه). 1391(.برزونامه
(پاتر، آنتوني و پسر در ادبيات جهان). 1384. : ترجمه محمـود كمـالي، تهـران.نبرد پدر
.ايدون

شـماره،44 ،سـال فرهنگ مـردم.»روايتي از مرگ برزو«). 1387.(جعفري قنواتي، محمد
صص25و 24 ،125-132.

(مطلق، جالل خالقي .المعارف بزرگ اسالمي مركز دايره: تهران.حماسه). 1386.
پـاييز،، شـماره1سـال:، آمريكـا نامـه ايـران.»فرامرزنامه«). 1361( ــــــــــــــــــ
.45-22صص

و سهراب«). 1388.(خطيبي، ابوالفضل و ادب فارسـي نامـه دانش.»رستم جي زبـان ،3،
و ادب فارسي: تهران .فرهنگستان زبان

(رياحي، محمد امين نو: تهران.فردوسي). 1387. .طرح
.سخن: تصحيح سجاد آيدنلو، تهران). 1393(.قبانامه زرين

و زمينه«).1373.(سلمي، عباس آن پژوهشي در برزونامه مجلـه دانشـكده.»هاي مختلـف
صص1، شماره27ادبيات مشهد، سال  ،15–34.

علمـي: اهتمام منوچهر ستوده، تهرانبه.احياءالملوك). 1389.(شاه حسين سيستاني، ملك
.و فرهنگي

(نامه شبرنگ تا. . 2926به شماره،بريتانيايهكتابخانه نام شاهخطييهنسخ). بي
(شكوهي، فريبا و ادب فارسي نامه دانش.»برزونامه«). 1384. ، به سرپرسـتي1ج،ي زبان

.و ادب فارسي فرهنگستان زبان: اسماعيل سعادت، تهران
. پيك فرهنگ: حسين بيگدلي، تهران كوشش غالمبه). 1377(.شهريارنامه
. 1757869 ملّي، به شمارهيهنويس كتابخان دست).تابي(.شهريارنامه
(اهللا صفا، ذبيح .اميركبير: تهران.سرايي در ايران حماسه). 1354.

(محمدطرسوسي، ابوطاهر : كوشـش حسـين اسـماعيلي، تهـرانبه.نامه ابومسلم.)1380.
.قطره-معين
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، سـعيدي مصـطفي سيدو هاشـمي احمـد به كوشش ). 1381(.فردوسيهنام طومار شاه
.نگار خوش: تهران

دنيـاي: نژاد، تهـران به كوشش جمشيد صداقت). 1390(.ي فردوسي نامه طومار كهن شاه
.كتاب

.نگاربه: به كوشش سجاد آيدنلو، تهران). 1391(.نامه طومار نقّالي شاه
(عطايي .1189به شماره،پاريسيهكتابخان نويس دست.جديديهبرزونام.)الفتابي.
R.9آنكتيل دوپرون، به شمارهيهنسخ.جديديهبرزونام).بتابي(.ـــــــ .804.
: تصـحيح رضـا غفـوري، تهـران،ي حماسـي هفت منظومه.»نامه بيژن«).1394(.عطايي

.ميراث مكتوب
: ابوالفضل خطيبي، تهـرانو به كوشش ماريولين فان زوتفن). 1394.(بزرگيهفرامرزنام

.سخن
مركـز: مطلـق، تهـران تصـحيح جـالل خـالقي.نامـه شـاه.)1386(.فردوسي، ابوالقاسـم

. المعارف بزرگ اسالمي دايره
(الدين محمد كوسج، شمس : تصـحيح اكبـر نحـوي، تهـران.ي كهـن برزونامـه ). 1387.

.ميراث مكتوب
، تصـحيح ايـرجي كـردي نامه شاه.»جواهرپوش«). 1389(.گوراني، مصطفي بن محمود

.آنا: بهرامي، تهران
و-سميرا: تهران.هاي قوم كرد حماسه). 1388(.نيا، حيدر لطفي سازمان ميراث فرهنگـي

. گردشگري
(مادح، قاسم موسسـه: كوشـش ضـياءالدين سـجادي، تهـران بـه . انگيرنامـه جه). 1380.

مك-مطالعات اسالمي دانشگاه تهران .گيل دانشگاه
(نامه مشكين . نمايش: بيگي، تهران علي به اهتمام داوود فتح). 1386.

(مول، ژول سـازمان:، تهـران جهـانگير افكـاريي ترجمـه.نامـه شاهي ديباچه). 1345.
.جيبي هاي كتاب

(نامه نقّالي شاهنثر . سيوند: تصحيح رضا غفوري، شيراز). 1394.
(نحــوي، اكبــر و ادب فارســي نامــه دانــش.»فرامرزنامــه«). 1391. جي زبــان :، تهــران4،

و ادب فارسي .فرهنگستان زبان



)30پياپي( 1395، زمستان4ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــ 128

و علـوم.»ي برزونامه هايي درباره ناگفته«). 1380( ــــــــــــ مجله دانشـكده ادبيـات
.388-371صص،2و1هاي، شماره34، سال فردوسي مشهد دانشگاه انساني

ابونصر احمد بـن نصـري ترجمه.تاريخ بخارا). 1387(.نرشخي، ابوبكرمحمدبن جعفر
.توس: القباوي، تصحيح مدرس رضوي، تهران

.نگاه: بزرگ علوي، تهراني ترجمه.ي ملّي ايران حماسه). 1384(.نولدكه، تئودور
(ويليامهنوي، جي جهـان اسـالم نامه دانش.»امهبرزون«). 1386. بنيـاد دايـره:، تهـران3،

.المعارف اسالمي
(هفت لشكر پژوهشـگاه علـوم:مدايني، تهران مهديو تصحيح مهران افشاري). 1377.

و مطالعات فرهنگي .انساني


