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 چکیده
سرگذشت ی پس از شاهنامه است و موضوع آن یکی از متون پهلوان شهریارنامه

به هندوستان  شدهخود دور  یهاز خانواد قهر از رویشهریار پسر برزو است که 
ی هگردد و با خانوادهای خود، به ایران باز میجا پس از هنرنماییرود و در آنمی

شود. این منظومه در شمار میختم کند که در نهایت به آشتی خود نبردهایی می
های زیرا اختالف ؛های پهلوانی پس از شاهنامه استانگیزترین منظومهبحث

دلیل . گوینده و زمان سرایش آن، میان پژوهشگران وجود داردی هبسیاری دربار
این منظومه ی هشدهای تاکنون شناختهبودن نسخهنظرها، ناقص اصلی این اختالف

ی سیستانی و برخی خرا به فر ارنامهیشهرسبب شده برخی پژوهشگران  کهاست 
این منظومه ی هدیگر آن را به عثمان مختاری نسبت دهند. شماری دیگر نیز گویند

خر أسرایش آن را به ادوار متی هدانند و دورتبار و غیرایرانی میرا هندی
ی هشددستنویس شناختههای چند ترین تفاوترسانند. در این مقاله نخست مهممی

احتمالی سرایش آن و نیز ی هدوری هسپس دربار شود وبررسی می ارنامهیشهر
 خواهد شد. تحریرهای گوناگون آن بحث 

 . صفویهی ه، مختاری، فرخی، دورارنامهیشهرشهریار،  :ی کلیدیهاواژه
 

 قدمه. م1
متون پهلوانی ایران است. شهریار پسر برزو از نوادگان رستم، یکی از پهلوانان بزرگ 

زاده، پادشاه کالنتر و بزرگ شهر، نگهبان شهر، شاه»شهریار در لغت به معنای ی هواژ
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( آمده شهریار: ذیل 1377)دهخدا، « تر استشاهان بزرگی هبزرگ و شاهی که از هم
ی ه)به معنای دارند  xšaθra-dāraاست. در ایران باستان، این واژه به صورت 

است )ر.ک: نیبرگ،  آمدهšahridār و   ahryār šهای و در پهلوی به گونه شهریاری(
این واژه در معنای عام  شاهنامهدر  .(1928: 3، ج1393دوست، حسن ؛183: 2، ج1381

)ر.ک: ولف،  های دیگر ترکیب شده استمفرد آمده و هم با واژهی هخود، هم به گون
ی ه، واژقدیمیهای لغت در فرهنگ .(1336: 2، ج1390 ؛ روّاقی،581-583: 1377

، نیمع یفارس فرهنگبار در بخش اعالم شهریار به معنای خاص نیامده و برای نخستین
جا به (  و این نکته از آن942 :5، ج1364معین، شهریار فرزند برزو خوانده شده )ر.ک: 

های راه یافته است. در میان متون پهلوانی ایران، داستان دالوری دهخدا ینامهلغت
ایران نیز در برخی ی هآمده و در متون عامیان ارنامهیشهری هشهریار، تنها در منظوم

طومارهای نقّالی شاهنامه، گاهی اشاراتی کوتاه بدو شده یا روایاتی از آن با دگرگونی 
 ؛( آمده استه. ق1135موّرخ ) شاهنامهی هشدختهترین طومار شنانام قهرمانان، در کهن

شود )ر.ک: اکبری های کردی دیده می، در شاهنامهارنامهیشهراز روایات  یهایبخش اما
و هویت گویندگان  ارنامهیشهر یهگفتار منظومی هدر دنبال .(499 -497: 1395مفاخر، 

 شده است. آن بررسی
 ها. عنوان منظومه در دستنویس2

، نام این 1ارنامهیشهر یهشدشناختهی هابیات پایانی دو نسخه از چهار نسخدر 
 مقلوب آمده است: به شکل منظومه

 شهههریاری مهههبههه سههر شههد کنههون نا
 

 بهههههه توفیهههههو یهههههزدان پروردگهههههار 
  

 آ(28تا: الف، بریتانیا،  برگ بی )مختاری،                                                    
 شههریاری هشهد کنهون نامهبه سهر 

 

 ........................................................2 
  
                                                      (Abdul Muqtadir , 1932: 73) 

 یموزه یفارس یهاسیدستنو فهرست».م( در 1820-1902بار چارلز ریو )نخستین
 542 /3معرّفی کرد ) «ارنامهیشهر»ی بیت یادشده با نام منظومه را بر پایه، این «ایتانیبر

Rieu, 1881:)  یهاسیدستنو فهرست لیذ»پس از او عبدالمقتدر نیز در جلد یکم 
که در ابیات باال خواند. گذشته از این ارنامهیشهراین منظومه را « پوریبانک یکتابخانه یفارس

که برخی پژوهشگران هم اشاره چناناشاره شده است، آن« ی شهریارنامه»صریحاً به 
 نامه،کوش فرامرزنامه، نامه،بهمنهایی مانند اند، در سنّت ادب حماسی ایران منظومهکرده
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گذاری شده است؛ و ... از روی نام قهرمان اصلی آن نام نامهژنیب نامه،بانوگشسب برزونامه،
، قبانامهنیزرّهرچند که دیگر پهلوانان نیز در کنار قهرمان داستان، نقش بسزایی دارند )ر.ک: 

های ی اصلی آن، گزارش پهلوانیی نیز که هستهبنابراین اگر برای این منظومه(؛ 9: 1393
 نادرست نیست.  ارنامهیشهر نامانتخاب  است، های گوناگون بودهسرزمینر شهریار د

 

 ارنامهیشهر یه. گویند3
، بحث گوینده و زمان سرایش این ارنامهیشهری هدربار انگیزترین نکتهترین و بحثمهم

 شود:های موجود به دو شاعر متفاوت اشاره میمنظومه است. در نسخه
 

 به عثمان مختاری ارنامهیشهر. انتساب 1. 3
ابیات پایانی دستنویس ی هپای بار چارلز ریو برهای نگارنده، نخستینبررسیدر حدود 

یا  469الدّین عثمان بن محمّد مختاری غزنوی )را سراج ارنامهیشهری هبریتانیا، گویند
 تهه اسردهی کهم معرّفهم و ششهرن پنجهر بزرگ قهه.ق( شاع 548یا  512الی  458
(3/ 542 Rieu, 1881:) . مذکور آمده چنین است:ی هدر پایان نسخابیاتی که 

 شههههها شهههههریارا سههههرا سههههرورا
 

 داورانگهههههدار تخههههت و جهههههان
  

 م داسهههتانی بگههههویچهههو فرمهههودیَ
 

 جویبگفهههتم بهههه اقبههها  فرهنهههگ
  

 سههه سهها  انههدر ایههن رنهه  برداشههتم
 

 سههخن آن ههه بیههد هههیم نگذاشههتم...
  

 گههههل بههههان و بسههههتان محمودشههههاه
 

 جههههانجوی بخشهههنده مسعودشهههاه
  

 مختههههاری آن بارورداسههههتانچههههو 
 

 بههه نههام تههو گفههت ای شههه راسههتان
  

 آ(28برگ   :تا: الف، بریتانیا)مختاری، بی                                                    
م( چندسالی پیش از پژوهش ریو، کار 1800-1876) ژو  مو  با توجه به اینکه 

کتاب خود، هنگام معرفی و ی هدیباچتصحیح شاهنامه را به پایان رسانده بود، در 
برد )ر.ک: مو ، نمی ارنامهیشهر ، نامی ازشاهنامههای پهلوانی پس از بررسی حماسه

به احتما  بسیار این خاورشناس فرانسوی، در زمان حیات خود، نامی  ؛(34-53: 1345
های آن دسترسی نداشته بود. پس از ریو، شماری از این منظومه نشنیده یا به دستنویس

ند اهرا به عثمان مختاری نسبت داد ارنامهیشهراز پژوهشگران غربی به تقلید از او، 
در ایران هم این  .(57: 2536؛ اته، 321: 1، ج1383؛ ریپکا، 236: 1384)ر.ک: نولدکه، 

 ا، ه)ر.ک: صفه است شدارد و هاهای دانشنامهها و مدخلبسیاری از کتابدر ریو ی هگفت
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 ( 1515: 2، ج1381؛ مصاحب، 308: 1348؛ خانلری، 311: 1354
 

 به فرخی سیستانی  ارنامهیشهر انتساب .2 .3
سیدستنو فهرستمدتی پس از انتساب شهریارنامه به عثمان مختاری، عبدالمقتدر در ذیل 

، ارنامهیشهری مفّصلی از )خدابخش(، هنگام معرفی نسخهپوریبانک یکتابخانه یفارس یها
های نگارنده، در میان این منظومه را به فرخی سیستانی نسبت داده است. بر اساس بررسی

خاورشناسان، تنها یان ریپکا و میلوش برسکی بودند که این انتساب را با قید احتما  و 
 پوریبانک سیدستنوابیات پایانی  .(330و321، 307: 1ج،1383تردید پذیرفتند )ر.ک: ریپکا، 

 چنین است: 
 دو شش سا  بهردم بهدین نامهه رنه 

 

 کههه تهها ایههن درآمههد سههزاوار گههن ... 
  

 نامههه آمههد بههه بههن فرخههیچههو از 
 

 ز فردوسههههههی .................................. 
  

                                                               (Abdul Muqtadir , 1932: 74) 

های از بخش پایانی دستنویس بانکیپور، در متن منظومه نیز چندبار در بخش گذشته
آمدن های فرامرز، بیرونشدن کشتیدیو، غرقلشکرکشی رستم به خاور به جنگ ابلیس
خاور و در آغاز لشکرکشی شهریار به ی هرخش رستم از دریا و چریدن در بیش

 .پاورقی( 80 -79: 1373شود )ر.ک: یوسفی، مازندران به فرخی  اشاره می
هزار بیت دارد و با حمد کوتاهی ، اندکی بیش از هجدهارنامهیشهراین دستنویس 

 ،که این منظومه برایش سروده شده است« شاهعباس»شود و از پادشاهی به نام آغاز می
زند فرد گمنامی که به این پادشاه ارادت داشته شود. عبدالمقتدر حدس مینام برده می

 شاه تغییر داده است:نام محمودشاه را به عباس الًاحتما
 دیهههاربهههه نهههام شهنشهههاه ایهههران

 

 بسهههفتم مهههر ایهههن گهههوهر شهههاهوار 
  

 پنههههههاهشههههههه شهههههههریاران گیتی
 

 شههههاهقههههدر جمجههههاه عباسفلهههه  
  

                                                      (Abdul Muqtadir , 1932: 77) 
ی کتابخانه   با دو دستنویس ،دستنویس بانکیپور در اختیار داریم با بررسی ابیاتی که از

ی ی ابیات پایانی نسخه. برپایه1توان به این موارد اختالفی اشاره کرد: مّلی و بریتانیا، می
اما در دستنویس بریتانیا سخن از  ،ی خود را طی دوازده سا  سرودهبانکیپور، شاعر منظومه

ی شهریار( که در . به استثنای مصراع )به سر شد کنون نامه2سه سا  به میان آمده است. 
شود، دیگر ابیات پایانی دو دستنویس با پایان هر دو دستنویس بانکیپور و بریتانیا تکرار می
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نویس بانکیپور هست به . هیم ی  از ابیات زیر که در دست3خوانی ندارند. دیگر همی 
 شود: ی مّلی دیده نمیاستثنای دو بیتی که ایتالی  شده در دستنویس کتابخانه

 سام و شهریاری هالف. در مناظر
 بههدو سههام گفههت ای  ندیههده پههدر

 

 تو را نیسهت چهون مهن هنهر یها گههر 
  

 پههدر را ندیههدی چههه گههویی سههخن
 

 تهههو را نیسهههت ... بهههه کهههردار مهههن 
 

(Gazerani, 2015:136) 
  

 گوی شهریار با مادروب. در گفت
 بهههدو گفهههت ای مهههادر مهربهههان

 

 مههرا خههواری آمههد وَ جوشههان روان 
  

 پههدر خوانههد سههام سههوارمههرا  بی
 

 

 بهههه پهههیش یهههالن و دلیهههران کهههار 
 

 (136)همان: 
 
  

 

 ج. سخنان شهریار پس از بازگشت مادر از پیش زا 
 سههههپاهی پدیههههد آرم از دوردسههههت

 

 روی چههون پیههل مسههتبیههایم بههدین  
  

 کشههم کههین سهههراب از تخمههه مههن
 

 کهههههزین بازگوینهههههد در انجمهههههن 
  

 بجهههویم ز بهههن خهههون سههههراب را
 

 ببنهههدم بهههدین کهههین ره خهههواب را 
  

 نهه آرام یههابم نههه خهواب و نههه خههورد
 

 بهههرآرم از ایهههن کشهههور زا  گهههرد 
  

 روان پههدر شههاد از ایههن کههین کههنم
 

 و یهها چههون پههدر خشههت بههالین کههنم 
  

 زا  را زیههر پههایی هتخمههمههن ایههن 
 

 شههان هههوش و رایدر آرم کههنم تیره 
  

 یکهههی آتهههش آرم بهههه زابهههل بلنهههد
 

 کههه بههر کههوه خههارا رسههاند گزنههد 
 

(137)همان:   
  

 د. سخنان شهریار به اردشیر برای گزینش پادشاه
 چنهههین گفهههت بههها اردشهههیر دلیهههر

 

 کهههه ای نهههامور گهههرد شمشهههیرگیر 
  

 کنون خود چه سهازیم و ایهن کهار مها
 

 چگونههههه بههههود روز پیکههههار مهههها 
  

 یکهههی شهههاه بایهههد ز تخهههم کیهههان
 

 کههههه او را گههههزینیم مهههها از میههههان 
  

 بههه سههر بههرش تههاج شهههی بههرنهیم
 

 از آن پههس سههوی زا  زر سههر نهههیم 
  

 کیقبههههادی هاگهههر باشهههد از تخمههه
 

 نههههژادخو یهههها از فریههههدون فههههر 
 

(141)همان:   
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وجود چند روایت مانند رفتن سام به مازندران و گرفتاری او به دست دیوان، نبرد  .5
ها و رهاساختن سام، تازش ارجاسب به ایران شهریار با دیوان مازندران و پیروزی بر آن

ملّی نیامده یا ی ه( که در دستنویس کتابخان207شدن او به دست فرامرز )همان: و کشته
 شده است. دیگری روایتی هبه گون
بریتانیا ی هبانکیپور با کتابخانی هنسخ میان برانگیزترین اختالفترین و بحثمهم .6

ی هتر اشاره کردیم در نسخگونه که پیشهمان ؛و ملّی، نام گوینده و ممدوحان است
و ممدوحش، محمود معرّفی شده و بنابر باور  فرخیشهریارنامه، ی هبانکیپور، گویند
سیستانی و ممدوح معروف او سلطان محمود است.  فرخین، منظور برخی پژوهشگرا

و محمود  ی فرخیهی  از ابیاتی که در دستنویس بانکیپور، دربارکه هیم گفتنی است
ملّی نیست و حتّی ابیاتی مانند ی هکتابخانی هدر نسخ ،ها آمده استداستانی هدر میان

شاه نامی که پادشاه این دستنویس، عباساز این گذشته در آغاز  ؛شودآن هم دیده نمی
پس این عباس  ،محمودشاه است ایران خوانده شده مدح شده است. اگر ممدوح احیاناً

 ،شاه کیست و چه ضرورتی دارد که در آغاز ی  منظومه، نخست پادشاهی مدح شود
شاعر و ی هسپس در سراسر منظومه از شاه دیگری یاد شود؟ یکی از پژوهشگران دربار

اگر ادعای او در مورد دوازده سا  صرف وقت در سرودن این » نویسد:ممدوح او می
نامه درست باشد، باید این احتما  را در نظر گرفت که شاعر، منظومه را به نام سلطانی 
به اسم محمود شروع کرده بوده و در اثنای نظم کتاب، آن سلطان محمود درگذشته بوده 

 «ام جانشین او، یعنی عباس شاه گردانده بوده استو او هم ناچار کتاب را به ن
 .(731: 1390)امیدساالر، 

ی ی این دستنویس، گویندهی دیگری است. برپایهدر دستنویس بریتانیا وضع به گونه 
ی خود را به فرمان مسعودشاه فرزند محمود نامی است که منظومه، مختاریارنامهیشهر

شود، اما در مّلی هم اگرچه نامی از شاعر دیده نمی یسروده است. در دستنویس کتابخانه
شاه و سرکوبی چند جای، ازجمله هنگام رفتن شهریار به هندوستان برای یاری ارژنگ

ی شدن شهریار و رفتن به خانهجیپا ، آغاز رفتن رستم به خاور زمین، آغاز داستان بیهوش
 ی زیر:مانند نمونهشود. مرد دهقان، به مسعودشاه فرزند محمود اشاره می

 مههن ایههن نامههه بههر نههام شههاه بههزرگ
 

 بگفهههههتم ز رزم یهههههالن سهههههترگ 
  

 کالهشهنشهههههاه مسهههههعود فهههههرّخ
 

 چههههران شبسههههتان محمههههود شههههاه 
  

 (103تا: ملّی، برگ )مختاری، بی                                                             
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و  سیستانی و عثمان مختاری فرخیبه  ارنامهیشهرگفتار به ردّ انتساب ی هدنبال در
ترین دالیلی که . مهمبررسی خواهد شداختالف گوینده و ممدوحان ی هلئسپس مس

های سبکی شهریارنامه گذشته از ویژگی ،سیستانی فرخیبه  ارنامهیشهربرای ردّ انتساب 
تنها هن فرخیتوان برشمرد چنین است: نخست؛ در سراسر دیوان و دیوان فرخی، می

هم نامی برده نشده  (شهریار) ای نشده بلکه از قهرمان آنبار به این منظومه اشارهی 
جای دیوان خود از در هیماما  ،بلندی بسرایدی هتواند منظوماست. چگونه شاعری می

های به شماری از منظومه  خیالتّوارمجملکم از قهرمان آن نام نبرد؟ دوم؛ در آن یا دست
)ر.ک:  نشانی نیست ارنامهیشهرکه از در حالی ،شوداشاره می شاهنامهپهلوانی پس از 

   ه( که برای 551-552)حدود  چهارمقالهسوم؛ در  .(2: 1383التّواریخ، مجمل
ای هیم اشاره، (68 -58: 1374عروضی، آید )نظامیمی فرخیبار شرح احوا  نخستین
ی های دربارزبان نیز نکتهشاعران فارسیی هشود و در دیگر تذکرمنظومه نمیبه این 
ملی، ی هدستنویس کتابخانی هنیامده است. چهارم؛ برپای فرخیبه  ارنامهیشهرانتساب 
حا  آنکه محمود و به تبع او شاعران  ؛مذهب استشیعه ارنامهیشهری هگویند
 بودند. هسرای دربارش از مخالفان شیعمدیحه

همایی مرحوم  گفته شود کهبه عثمان مختاری نیز باید  ارنامهیشهر در ردّ انتساب
و  ه، در انتساب این منظومه به این شاعر تردید کردیمختار عثمان وانیدهنگام انتشار 

دا  و ذا  »کردن ، قافیه«یای مجهو  و معروف»و  «واو»کردن عیوبی را مانند قافیه
های قافیه مانند اقواء، ایطای جلی و ... با ذکر شواهدی از همان و برخی عیب «عربی
متذکّر شد  ،دو دستنویس بریتانیا و چایکین تصحیح کرده بودی هبیتی که برپای 925

چایکین و ی هپس از دسترسی به نسخ اما ؛(795-789: 1392مختاری،  )ر.ک: عثمان
ه عثمان مختاری با ذکر دالیل زیر را ب ارنامهیشهربررسی دقیو این دستنویس، انتساب 

 رد کرد: 
ابراهیم غزنوی با سرگذشت الف. حوادث دوران پادشاهی عالءالدّوله مسعودبن
گاه توجّه و اقبالی به مختاری زندگی عثمان مختاری سازگار نیست و این پادشاه هیم

غزنین ننمود و به همین سبب، مختاری در دوران سلطنت این پادشاه، ناگزیر از 
دری در شهرهای بیست، هند و سند، سیستان و کرمان همهاجرت کرد و در غربت و درب

شاید حالت  ،دیدتنها توّجهی از آن دربار نمیها از وطن آواره بود و نهبه سر برد و سا 
 کرد.کدورت و رنجشی نیز احساس می
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ظی و معنوی و های لفدارای ابیاتی سست و سرشار از ایراد ارنامهیشهرب. مثنوی 
مختاری متداو  نبوده است. ی ههایی است که در نظم و نثر دورها و ترکیبدارای واژه

چنان بلیغ و آن دسته از اشعار دوران جوانی مختاری هم که به دست ما رسیده آن
هایی فراوانی که دارد به دوران توان شهریارنامه را با وجود لغزشرساست که نمی

ی هدر پایان مقال . ایشان، سپس(376-371: 1361ت داد )همایی، جوانی مختاری نسب
و گفتار خویش را به  3را آوردند ارنامهیشهری نهای فخود، چهل و چهار مورد از عیب

چندی پس از آن، یکی از پژوهشگران، انتقادات همایی را پذیرفت و  4پایان رساندند.
متقّدم متوسّط باشد تا چه رسد ممکن نیست که این منظومه از شعرای » چنین نوشت:

 .(736: 4، ج1390)امیدساالر، « به انتساب آن به شاعر سخنوری چون مختاری غزنوی
، زمان سرایش ارنامهیشهری هاین پژوهشگر در جای دیگری نیز با بررسی زبان عامیان

 .(455-454: 1381، ان)هم داندنمیصفویه ی هتر از دورممتقدرا آن 
   نویسد: می ارنامهیشهراز بررسی انتقادهای این پژوهشگران بر  پس خالقی مطلو

غزنویان در تاریخ هند و یا در تاریخ ایران، ی هپرسش این است که آیا پس از سلسل»... 
شناسیم که اتّفاقا او نیز در تبارش پادشاهی به نام پادشاه دیگری به نام مسعود می

ا با مسعود بن ابراهیم و محمود بن سبکتگین، همحمود باشد تا بگوییم همسانی نام آن
فردوسی انداخته بود؟ اگر ی هشاعری را که اتّفاقا نام او هم مختاری بوده به یاد هجونام

شناسیم پس در بیت های ]آخر شهریارنامه[ سخن از مسعود بن ابراهیم و محمود نمی
ه ی  مختاری بن سبکتگین است و این مختاری چه عثمان مختاری بوده باشد و چ

های زیسته است. به نظر این حقیر، گواهی بیتدیگر، در زمان مسعود بن ابراهیم می
به زمان مسعود بن ابراهیم  ارنامهیشهر [، بر دالیلی که در ردّ تعلّوارنامهیشهر ]آخر

 (. 57 :الف1395مطلو، )خالقی« معتبرتر است تر واظهار شده، محتمل
باید بگوییم که در تاریخ ایران و برخی نواحی مجاور آن،  ایشاندر پاسخ به پرسش 
ی آمده است که مسعود نام داشتند و نام پدرشان محمود بود. لنام چند شاه یا امیر مح

دی، ا)ر.ک: سج اینجوهای محلی مانند آ نام این پادشاهان در فهرست برخی سلسله
، 1393پور، )خیام ماوراءالنهر( یا گورکانیان 719: 10، ج1380 داوود،؛ آ 448: 1395

شود و اتّفاقا برخی از آنان از جمله خاندان اینجو، به حمایت از ( دیده می1036: 2ج
 پرداختند.شاعران می
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    ارنامهیشهری هملّی، گویندی هدستنویس کتابخانی هکه برپای شدتر اشاره پیش
بنابراین گذشته از اختالف  .حا  آنکه عثمان مختاری اهل تسنّن بود ؛مذهب است شیعه

با سب  بیان مختاری، اختالف مذهب نیز خود دلیل  ارنامهیشهرهای سبکی ویژگی
 غزنویان است. ی هاستوار دیگری در ردّ انتساب این منظومه، به شاعر دور

، اختالف گویندگان و ممدوحان آنان ارنامهیشهر یهبرانگیز دیگر درباربحثی هنکت 
    احتما   براساس همین اختالف نسخ مطلوموجود است. خالقی هایدر دستنویس

متفاوت و دو تحریر گوناگون است: یکی ی هدارای دو سرایند ارنامهیشهردهد که می
آن به ی هنگارشی کوتاه که در زمان فرمانروایی مسعود بن ابراهیم سروده شده و سرایند

نام فرخیشاعری ی هبلند، سرود احتما  بسیار عثمان مختاری است. دیگری تحریری
های محمود و عباس تقدیم کرده پدر و پسر، به نام است که آن را به دو پادشاه، محتمالً

ی هفی سه نسخردوبلوا نیز پس از مع .(24و  23ب :1395مطلو، است )خالقی
مختاری دانسته و ابیات دو ی هبیت دستنویس بریتانیا را سرود 871، همان ارنامهیشهر

 8/476 :1998 ,ادوار دیگری دانسته است )ی هدستنویس بانکیپور و چایکین را سرود

De Blios). را در شمار  ارنامهیشهرشناسان نیز، شاهنامهاین فرضیه، یکی از ی هبرپای
 (33: 1388است )آیدنلو،  های دارای دو بخش کهن و نوسروده دانستهمنظومه

هرچند که ، دانداساس نمیرا بی ارنامهیشهر از دو تحریر جداگانهی هنگارنده فرضی
انتساب ی هنظری اما ،توان نظر قطعی دادتا پیش از بررسی دقیو دستنویس بانکیپور نمی

اگرچه  ؛پذیردنمی شدهاشارهدالیلی ی هاین منظومه را به عثمان مختاری، برپای
با  هست،بانکیپور در دست ی ههای سبکی آن دسته از ابیاتی که از نسخویژگی
هم نین برخی ابیات این دستنویس،  .یکسان است های سبکی نسخ دیگر، تقریباًویژگی

وجود چند تفاوت بزرگ مانند مدّت زمان  اما ؛های دیگر استدرست مانند ابیات نسخه
 ،سرایش این منظومه، اختالف در نام ممدوحان و وجود ابیاتی که در دیگر نسخ نیست

است. اگر درستی وجود چند روایت مانند  ارنامهیشهریانگر وجود دو روایت از همگی ب
شدن ارجاسب به دست فرامرز هم در گرفتاری سام به دست دیوان مازندران و کشته

ملّی ی هکتابخانی هبه دلیل آن که این روایات در نسخ ،بانکیپور اثبات شودی هنسخ
 ین حدس است.دیگری برای درستی ای هنیست، خود قرین

ملّی، ممدوح شاعر، مسعودشاه ی هجا که در دو دستنویس بریتانیا و کتابخاناز آن
تر توان به یقین گفت که ممدوح روایت کوتاهمی ،فرزند محمودشاه خوانده شده است
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آن نیز فردی گمنام ی ه، مسعودشاه فرزند پادشاهی محمودنام است و گویندارنامهیشهر
نام که فرخیچندی پس از سرایش روایت کوتاه، شاعری  . ظاهراًبه نام مختاری است

مختاری افزوده و ی هسرود یارنامهیشهرهویت او نیز بر ما آشکار نیست ابیاتی بر 
های ها را هم تغییر داده و آن ه را که حاصل شده به دو پادشاه به نامبرخی داستان

 محمود و عباس تقدیم کرده است.
های پهلوانی ها را، در برخی از منظومهانتحا  و احیاناً الگوبردارینظیر این گونه 

 ینامهژنیب؛ ازجمله: بینیماند میصفویه سروده شدهی هکه اغلب در دور دیگر هم
فردوسی نیست )ر.ک: متینی، ی ه، چیزی جز افزودن ابیاتی به داستان بیژن و منیژییعطا

از شاعری خواجونام هم برگرفته از  نامهسام یا( 39-30: 1394؛ عطایی، 33-35: 1360
خر روایت أنیز صورت مت کوهزاد ک  داستان 5خواجوی کرمانی است. ونیهما و یهما
 و (186-184: 1394، زادنامهک  کوهاست )ر.ک:  کوهزادنامه ک تری معروف به کهن
تحریر دیگری از  پاریس هم ظاهراًی هجدید مندرج در کتابخان یبرزونامه سیدستنو

 است.  6مجلسی هکتابخانی هروایت برزونام
 

 ارنامهیشهر. مختاری و عصر سرایش 4
ای )تحریر کوتاه(، اشاره یمختار یارنامهیشهرشده از های شناختهی  از نسخهدر هیم

ایم در برخی جا که بررسی کردهشود. تا آنزندگی او نمیی هبه احوا  شاعر و دور
ی آمده که مسعود نام دارند و نام لتاریخی و رجا ، نام چند شاه یا امیر محهای کتاب

های محلی دیده پدرشان محمود است. نام این پادشاهان در فهرست برخی سلسله
که با توجه به  ارنامهیشهرحکومت ایشان با زمان سرایش ی هدور اما ؛شودمی

یه است همخوانی ندارد یا دست صفوی همتعلو به دور های سبکی آن، احتماالًویژگی
 حضور ندارد.   ینامی  از این پادشاهان و امیران، مختاریکم در دربار هیم

لین پل، فهرست شماری از  اسالم نیسالط طبقاتکتاب ی ههمایی برپایمرحوم 
 صر یکی از آنان دانسته استعشاهانی را که مسعود نام داشتند آورده و مختاری را هم

توان ، میارنامهیشهرهای سبکی با بررسی ویژگی اما ؛(378-377: 1361همایی، )ر.ک: 
 ارنامهیشهر احتمالی سرایشی هی  از این شاهان، با دورگفت زمان پادشاهی هیم

دهلی ی هملوک شمسیی ههمخوانی ندارد. اقبا  آشتیانی هم مسعودشاه را از سلسل
 زند شاعرادرست است. همایی حدس می( که این فرضیه نیز ن378)همان:  دانستمی
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، از گویندگان مقیم هندوستان بوده و آن را به پادشاهی مسعودنام تقدیم ارنامهیشهر
است: امیدساالر نیز با قید احتما ، این فرضیه را پذیرفته  .کرده است )همان(

 اند در هند سروده شده است. جنگطور که مرحوم همایی حدس زدههمان ارنامهیشهر»
های هندی، مثل سراندیب و سرند و گجرات است و یکی از شاهان بیشتر میان سرزمین

که احتیاج به یاری داشته است، از شاه اگره کم  شاه، هنگامیاین منظومه یعنی هیتا 
 .(740: 4، ج1390)امیدساالر، « خواهدمی

 کند:در متن منظومه شاعر دوبار، به منبع هندی روایات خود اشاره می
 چنهههین دیهههدم از دفتهههر هنهههدوان

 
 روانکهههههه زا  سهههههرافراز روشهههههن 
 (   185ی، برگ لتا: م)مختاری، بی      

 

 پژوهههههان هنههههدشههههنیدم ز دانش
 

 
 

 دلپسههههندی هز تههههاریخ ایههههن نامهههه
  

 (196)همان: برگ                                                                               
شاعر در این دو بیت، به سب  گفتار فردوسی نظر دارد و دلیل  رسدبه نظر می

این است که چون بخش بزرگی از « پژوهان هنددانش»و « دفتر هندوان»او به ی هاشار
دهد، سراینده خاستگاه روایات خود ، در سرزمین هند روی میارنامهیشهرهای داستان

اصالتی بدهد حا  آنکه صحّت  های خودفی کرده است تا به داستانررا این کشور مع
 لتوان زادگاه و مح، به طور دقیو نمیارنامهیشهرمتن ی هبنابراین برپای ؛واقعی ندارد

 تری را به دست آوریم. وثمگر آنکه منابع مو ؛زندگی شاعر را حدس زد
 

 . مذهب شاعر5
ارادت خود را به ملی، شاعر چندبار از زبان قهرمانان داستان، ی هبنابر دستنویس کتابخان

که رستم اسب خود را در بار هنگامی است دهد: نخستینشیعیان )ع( نشان می  امام او
جا رسد و در آنساری میرود تا به چشمهپیاده به دنبا  آن می ،کندخاور گم میی هبیش

هاست که منتظر آمدن اوست؛ سپس گوید سا کهبد به او می شود.با پیر کهبدی آشنا می
که رستم مشغو  سپارد. هنگامیکند و پس از آن جان میار وصیت به رستم میچه

 گشاید که روی آن نوشته بود:از بازویش تعویذی می ،کهبد استی هشستن جناز
 نوشهههته چنهههین بهههود ای رهنمهههای

 

 کهههه الحمهههدر و شهههکر از خهههدای 
  

 کهههه برگشهههتم از دیهههن داوود مهههن
 

 گههههرفتم ره دیههههن محمههههود مههههن... 
  

 دیگههر ز مهههر پسههر عههمّ اوسههتسههه 
 

 مههرا مغههز آکنههده و جههان و پوسههت 
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 ولههههی شههههاه خیبرگشههههای علههههیِ
 

ی محمّههههد ولههههی خههههدای   وصههههّ
  

 چههو رسههتم شههنید و برافروخههت روی    
 

 بشههد شههاد و مالیههد بههر خههاک روی 
  

 برآمیخهههت مههههر علهههی بههها گلهههش
 

 ز مهههر علههی گشههت روشههن دلههش 
  

 (119)همان: برگ                                                                            
گویند رود. در خواب به او میپس از به دخمه گذاشتن کهبد، رستم به خواب می

 :امادیو اسبش را ربوده و رسیدن به آن پتیاره سخت و دشوار است ابلیس
 چههو روشههن ز مهههر علههی شههد دلههت

 

 سهههر بهههه مینهههو بهههود منزلهههتبهههدان 
  

 بههدین سههر دگههر رخههش زان تههو شههد
 

 سهههر خصهههم در زیهههر ران تهههو شهههد 
  

 (119)همان: برگ                                                                      
رو بار هنگامی است که رستم پس از یافتن رخش، با اژدهایی مهیب روبهدومین

گوید شنود و به او میرود از غیب خروشی میکه به نبرد آن میاینشود و به محض می
دژ است. رستم ی همرگ این اژدها به دست تو نیست و بدان لوحی بنگر که باالی درواز

 بیند: نگرد و میبا شنیدن این سخن، به آن لوح می
 چههو رسههتم بههدان لههوح خههود بنگریههد

 

 نوشههته کههه ایههن گههن  زر را کلیههد 
  

 زمهان اسهت و بهسصهاحبسرانگشت 
 

 نباشهههد کسهههی را در ایهههن دسهههترس 
  

 بههههه جههههز قههههالم شههههاه آ  رسههههل
 

 کهس ایهن قلعهه را نشهکند بنهد و پهل 
  

 

 (123)همان: برگ                                                                    
این است که در سه بیت باال آشکار نیست امام علی )ع(  ی درخور تأملهنکت

، از صفات امام «قالم»و « صاحب زمان»اند یا امام زمان )ع (؟ دو صفت ستایش شده
 های شفاهی/طومارهای نقّالی و نیز روایتی هدر هم اما ؛دوازدهم شیعیان )ع ( است

تواند آن را از شود و نمیمیرو ، کشتن اژدهایی را که رستم با آن روبهشاهنامهمردمی 
شواهد متون عامیانه و نیز ی هدهند. نگارنده برپایبه امام علی)ع( نسبت می ،بین ببرد

آمده که اتفاقا هنگام رویارویی رستم با  شاهنامهترین طومار زیر که در کهنی هقرین
ت بعد از پیر گف»ابیات باال در ستایش امام علی )ع( است: که زند حدس می، اژدهاست
هزار سا  دیگر، پیغمبری به دنیا خواهد آمد که پیغمبر آخرالزّمان باشد و نام این به سی

السالم باشد و او را پسر عم باشد که داماد او باشد و ی  علیه او محمّد المصطفی
بدیهی است  .(794: 1391، شاهنامهطومار نّقالی ...« )انگشت او کلید دنیا و ما فیها باشد 
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)سرانگشت صاحب زمان است و بس(  ارنامهیشهراخیر با این مصراع ی هملکه ج
 برابری دارد.

 )ع( و خواه در وصف امام دوازدهم خواه در وصف امام اوّ  شیعیانباال  هایبیت
شهریارنامه است و خود دلیل محکمی است بر ی هبودن گویندبیانگر شیعه ،)ع( باشد

 سیستانی یا عثمان مختاری نیست. فرخیی هکه این منظومه، سروداین
 

 ارنامهیشهرسرایش ی ه. دور6
توان به های پهلوانی دیگر، میو سنجش آن با برخی منظومه ارنامهیشهربا بررسی متن 

به احتما  بسیار، زمان سرایش این منظومه  که دهدقراینی دست یافت که نشان می
 ترین دالیل ما چنین است:  کم اندکی پیش از آن است. عمدهیا دست هصفویی هدور

دیو به کشته شدن پوالدوند به دست برزو . در شهریارنامه، دو بار از زبان ارهنگالف
 شود: اشاره می

 بههدو گفههت ارهنههگ کههای ارجمنههد
 

 بخهههواهم ز تهههو خهههون پوالدونهههد 
  

 شههوم بههر بههاد شههدی هکههزین تخمهه
 

 چهههو بهههرزوی زی رزم پهههوالد شهههد 
  

 (167: 1377 شهریارنامه،)                                                                   
 دو گفههت ارهنههگ نههام مههن اسههتبهه

 

 سهههر ایرانیهههان را بهههه دام مهههن اسهههت 
  

 پههههدر گههههرد پوالدونههههد سههههترگ
 

 ماننههد گههرگ کههه بههودی گههه کههین بههه 
  

 بشههد کشههته از دسههت بههرزوی شههیر
 

 دلیهههههرگهههههه کینهههههه پوالدونهههههد  
  

 (45تا: ملی، برگ )مختاری، بی                                                              
شدن جدید است که به کشتهی برزونامهدر مجموعه روایات  ،دانیمکه میچنانآن

اصلی ی هها، هستبرخی پژوهشی هشود. برپایپوالدوند به دست برزو اشاره می
 این منظومه،ی هاست. عطایی گویند متأخرجدید مربوط به ادوار  یبرزونامه یهاداستان
 .: بیست و هشت و بیست و نه(1387)ر.ک. کوس ،  از شاعران قرن دهم است احتماالً
ای دیو فرزند پوالدوند و شهریار فرزند برزو اشارهجدید به ارهنگ یبرزونامهدر 
پوالدوند، سخن از ازدواج برزو با مهرسیمین عذار به شدن شود و تنها پس از کشتهنمی

، ارنامهیشهر پیدایش روایاتی هبیانگر این است که دور میان آمده است. این نکته ظاهراً 
 است. دیجد یبرزونامهتر از روایات متأخر
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            ، «زدن قهرمان به خویشاوندانتازیانه»های داستانی مانند برخی مضمون ب.
های میل مفرط پهلوانان به جنگ»، «قهرکردن پهلوان و نقاب به چهره زدن او»

« شدن رخشدزدیده» 8«فرورفتن پای اسب پهلوانان به سوراخ موش»،  7«خویشاوندی
های پهلوانی در اغلب منظومه ،آمده است ارنامهیشهرکه در « رفتن پهلوانان به طلسم» »و

و برخی طومارهای نّقالی هم دیده  قبانامهنیزرّ و دیجد یبرزونامهصفویه مانند ی هدور
رویارویی »هم نین  ؛های متقدّم، کمتر نشانی از آن استکه در منظومهحا  آن ؛شودمی

دیو پیش از بیدارکردن مضراب»، 9«آن امام علی )ع( استی هرستم با اژدهایی که کشند
اشاره به اژدهایی که پس از مرگ »و  10«نبرد به دست فرامرز برای حفظ نام و ننگ

از مضامینی است که در بسیاری از روایات  11«شودبهمن، به دست آذربرزین کشته می
 ها عصر صفویه است. پیدایش اغلب آنی هنقّالی و شفاهی آمده و هست

ها که در نیه بیشه نبرد شهریار با زنگیان، سگساران، بوزینگان، مورچگان و غو  ج.
های پهلوانان گذشته شود از جمله مضامینی است که در هفت خانرو میروبه  با آنان

ی هدوری ههای عامیانهای آن را در بسیاری از داستانشود و اغلب نمونهدیده نمی
بینیم. از این صفوی و هم نین طومارهای نقّالی این دوره و یا ادوار بعد از آن می

برخی اسامی قهرمانان داستان  ،اندهم اشاره کردهکه برخی پژوهشگران چنانگذشته آن
هایی جادو، شنگاوه و ... نامی همانند رنجان زنگی، سعدان تاجر، جمهورشاه، مرجان

ها های عامیانه آمده است و در متون حماسی کهن، نشانی از آناست که در داستان
 (741: 1390نیست )ر.ک: امیدساالر، 

گزار ، از راوی و داستانشاهنامه ون پهلوانی به تقلید ازو دیگر مت ارنامهیشهردر  د.
« راوی»گزار با نام گاهی از داستان اما ؛شودو ... یاد می« موبد»، «دهقان»با عناوینی مانند 

 خر است:أادوار متی ههای عامیانثر از داستانأشود که متیاد می
 داسههههههتان کهههههههنی هرایندسهههههه

 

 ز راوی سههههخن گونههههه گویههههدبدین
  
 (9تا: ملّی، برگ )مختاری، بی                                                                

 داسههههههتان کهههههههنی هسههههههرایند
 

 گونهههه گویهههد سهههخنز راوی بهههدین
  

 (66: 1377، شهریارنامه) 
 رنامهیجهانگخر دیگری مانند أمتی ههای نگارنده، تنها در حماسدر حدود بررسی

نظر برخی ی هشود و برپای( که این نکته هم دیده می89: 1380 )ر.ک: مادح، است
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ی ادوار پس از آن است تعصر صفوی و حپژوهشگران، زمان سرایش این منظومه هم
 .(455-454: 1381)امیدساالر، 

 زیر آمده است:ی هنامساقی ارنامهیشهردر  ه.
 بیهها سههاقی و بههاده آور بههه پههیش

 

 از بههاده بههر جههان ریههش بنههه مههرهم  
  

 مههی تلههخ در جههام جمشههید کههن
 

 عیهههان از مهههه بهههدر خورشهههید کهههن 
  

 ای کههز شههعاعش بههه جههام بلههورمههی
 

 رخ خههویش بینههد شههب تیههره کههور 
  

 بههده تهها د  از غههم رهههایی دهههد
 

 چههههران مههههرا روشههههنایی دهههههد 
  

 (55تا: ملّی، برگ )مختاری، بی                                                               
ی هسرایی در دورنامهها، بیشترین توّجه شاعران به ساقیبرخی پژوهشی هبرپای

های دیگر مانند متون پهلوانی، در منظومهی هنامه در میانصفویه است. آمدن ساقی
؛ 125: 1382، نامهبانوگشسبشود )ر.ک: نیز دیده می قبانامهنیزرّ و نامهبانوگشسب

ی هاخیر نیز متعّلو به دوری هکه به احتما  بسیار دو منظوم (45: 1393، قبانامهزرّین
 صفویه است.

صفویه، سب  بیان ی هو بسیاری از متون پهلوانی منسوب به دور ارنامهیشهردر  و.
گزاران است درست مانند آن ه در ها همانند سب  بیان نقّاالن و داستانروایت داستان

 :12بینیمطومارهای نّقالی می
 رزمگهههه ایهههدر اکنهههون بهههدار مهههر ایهههن

 

  سهههخن گسهههتر از نهههامور شههههریار 
  

 

 (205: 1377، شهریارنامه)                                                                    
 دیهههههوکنهههههون بشهههههنو از رزم ابلیس

 
 ابههههها نهههههامور رسهههههتم زا  نیهههههو 

(26تا: ملّی، برگ یب)مختاری،   
   گویی در پردازی و قصّهجا که شواهد موجود بیانگر آن است که بازار داستاناز آن
، از سب  ارنامهیشهرازجمله  ه نیزتردید متون پهلوانی عامیانبی ،صفویه گرم بودهی هدور

 شود.ای که در متون ادبی و رسمی کهن دیده نمینکتهاست؛ بیان نقّاالن دور نمانده 
هست و در متون حماسی کهن دیده  ارنامهیشهرایی که در متن هیکی از واژه ز.
شود. این واژه در است و این صفت، اغلب برای شیر آورده می« غرین»صفت  ،شودنمی

 صفویه بارها آمده است:ی همتون پهلوانی دور
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 چههو ارهنههگ دیههدش چههو شههیر غههرین
 

  گههرز کههینی هبههزد دسههت بههر دسههت 
  
 (280)همان: برگ                                                                             

 از دیگر متون پهلوانی: چند نمونه
 بههه عههزم تفههرّج در آن دشههت کههین

 

 بیههههاییم و بینههههیم شههههیر غههههرین 
  

 (189: 1392، نامهسام) 
 کشههیدش بههه زانههو بههه روی زمههین

 

 غههرینجهههان تیههره شههد پههیش شههیر  
  

 (208: 1393، قبانامهزرّین)                                                                         
 از او زادشههم شههد بسههی خشههمگین

 

 ای زد چهههو شهههیر غهههرینیکهههی نعهههره 
  

 (394برگ تا: دوپرون،)عطایی، بی                                                            
ها )عرین( در معنای بیشه ضبط شایان ذکر است که اگرچه این واژه در برخی نسخه

 اما ،13ای است که بارها در متون کالسی  فارسی به کار رفتهعرین، کلمهی هشده و واژ
 صفویه، بهتر است ضبطی هبه دلیل کثرت استعما  ضبط )غرین( در متون پهلوانی دور

ط )عرین( را به حاشیه برد. یکی از پژوهشگران در )غرین( را در متن گذاشت و ضب
درست است،  «بیشه»به معنای  «عرین»ه داشت که گرچه جباید تو»نویسند: این باره می

ها نیز از لغات و تعابیر عامیانه و نّقالی اثر در متون مبتنی بر روایات نّقالی که زبان آن
 «غّران»از معنای آن  به کار رفته است و ظاهراً «غرین»پذیرفته، این واژه به صورت 

 .(60: 1392)آیدنلو، « شده استاستنباط می
 شود:گذاری رستم به دست سیمرن اشاره میدر بیت زیر به نام ارنامهیشهر درح. 

 سهههر انجمهههن پهههور دسهههتان سهههام
 

 که سهیمرن رسهتمش کهرده اسهت نهام 
  
 (106: 1377، شهریارنامه)                                                                   

و  844شود و تنها در دو دستنویس پاریس مورّخ به این نکته اشاره نمی شاهنامهدر 
 بیت زیر پیش از توّلد رستم، از زبان سیمرن الحاق شده است: 894برلین مورّخ 

 رسهههتم کنیهههدمهههر او را همهههی نهههام 
 

دیکن( نم: ب) غم یاب را( رخان: ب) روان یشاد ز   

پاورقی( 267 :1، ج1386)فردوسی،    

پیش از قرن نهم ی هشدهای تاکنون شناختهنویسی  از دستبیت باال که در هیم        
خود بیانگر آن است که این بیت از قرن نهم به بعد، به برخی  ،نیست شاهنامه

بایست پس از ، میارنامهیشهرسرایش ی هها افزوده شده و بدیهی است دوردستنویس
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که این بیت به آن الحاق شده  شاهنامهنویسی از آن به دستی هقرن نهم بوده و گویند
 .آن سروده استی هدسترسی داشته و این بیت را برپای

 شود: اشاره و از آن ستایش می« بنگ»بار به ی  ارنامهیشهردر  ط.
 دهههد بیههدالن را دلیههری چههو بنههگ

 

 را کهه باشهد بهه جنهگسنی بخشد آن 
  
 (146تا: ملّی، برگ مختاری، بی)                                                            

نظر برخی ی هبرپای اما ،اشاره شده استمخدّر ی هاگرچه از ادوار کهن به این ماد
صفوی، استعما  بنگ در میان عموم مردم نیز ی  کار معمولی ی هدر دور»پژوهشگران، 

ندرت زحمت و بهآمیز تاورنیه، بهاغراقی هو عادی شده بود، تا جایی که بنابر گفت
)صادقی، « باشدتوان کسی را در ایران یافت که به یکی از این مواد اعتیاد نداشته می

1393 :235). 
 

 ارنامهیشهر. منبع روایات 7
اند این منظومه، از روی نوشته ارنامهیشهرمنبع روایات ی هبرخی پژوهشگران دربار

( 312: 1354منبعی منثور که در میان مردم رواج داشته به نظم درآمده است )ر.ک. صفا، 
)ر.ک. نفیسی،  اندکردهور اسالم تصو برخی دیگر، منبع این داستان را متون پیش از 

 اند:داشته جهاین پژوهشگران به ابیات زیر تو ( ظاهراً 14 :1، ج1363
 سخخخر ز دفدر چخخخ در خخخد د خخخ رد خخخ ر

 

  داسهههتان چهههون بهههه مههها برگشهههاد درِ 
  
 (2، برگملِّیتا: ، بیمختاری)                                                                 

 سههراپای دفتههر چههو کههردم نگههاه
 

 خهههههواهبدیهههههدم سهههههرانجام آن رزم 
  

 (175)همان: برگ                                                                         
یابیم که اغلب گویندگان این دسته متون، می ر، درأخبا بررسی متون پهلوانی ادوار مت

های خود، که در آغاز داستانکنند یا آنی میفمعر« دفتری منثور»منبع روایت خود را 
گزاری از عهد باستان گویند که روایت خود را از موبد یا داستانگونه سخن میاین

اند؛ اگر این روش بیان، تقلیدی از سب  بیان فردوسی نباشد به احتما  بسیار، شنیده
وعیت و اصالت بدهند و گویندگان این دسته آثار بر آن بودند که به روایت خود، مشر

مایه اند ساختگی و بینظم درآوردهی هچنین وانمود کنند که داستانی را که به رشت
 بلکه ریشه در ادوار کهن دارد.  ،نیست
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نیز  متأخر، بلکه در بسیاری از متون پهلوانی ارنامهیشهر تنها دربیان نهی هاین شیو
ی هچنین آن اشاراتی که گویندهم آمده است. از نظر نگارنده، این دسته ابیات و

بیان ی هپایه و نادرست است و این شیوبه منابع هندی خود دارد، همگی بی ارنامهیشهر
داربودن و ای شاعر مبتنی بر ریشهعاست و یا اد یفردوس یهنامهشا یا تقلیدی از سب 

این باره که یکی از پژوهشگران هم در چنانخویش، آنی هداشتن اصالت روایت منظوم
عاهای دهیم سندی خارج از چند بیت موجود در متن کتاب که از قبیل ا»... نویسد: می
را کتابی از  ارنامهیشهراساس شاعرانه است، یعنی سندی که بتوان با اتکای به آن، بی

« اند در دست نیستدانست که اصلی منثور داشته فرامرز اخبارو  شاهنامهقبیل 
 . (336: 1391، ان؛ هم نین ر.ک: هم727: 1390)امیدساالر، 

 
 گیری. نتیجه8

سیستانی، شاعر دربار سلطان  ی فرخیهبرخالف برخی باورها، نه سرود ارنامهیشهر
ی همحمود است و نه اثر مختاری غزنوی شاعر مسعود شاه غزنوی. با سنجش و مقایس

توان گفت دو تحریر شده میبانکیپور با دیگر نسخ شناختهی هشماری از ابیات نسخ
شاعری ی ه، سرودهارنامیشهردر دست است. تحریر کوتاه  ارنامهیشهرکوتاه و بلند از 

او هیم آگاهی نداریم. ی هنامزندگیی همذهب به نام مختاری است که دربارشیعه
آن را به پادشاهی مسعودنام، فرزند  مختاری این منظومه را طی سه سا  سروده و

ها نیز آگاهی نداریم. حکومت آنی هتقدیم کرده است؛ از این دو پادشاه و دورمحمود 
صفویه سروده ی هدر دور ارنامهیشهرقراین متنی، به احتما  بسیار تحریر کوتاه ی هبرپای

گزاران و نقّاالن عصر خود گرفته این منظومه، روایت خود را از داستانی هشده و گویند
آگاهی چندانی نداریم و ی هنیز هم ارنامهیشهراز تحریر بلند  و به نظم درآورده است.

است که این منظومه را که ابیات آن اندکی بیش از  نامیفرخیدانیم که شاعر آن تنها می
نیز همانند  فرخیرسد در طی دوازده سا  سروده است. به نظر می بوده،هزار بیت هجده

مختاری افزوده و ی هسرود یارنامهیهرشصفویه، ابیاتی بر ی هبرخی گویندگان دور
های حاصل شده به دو پادشاه به نام ها را هم تغییر داده است و آن ه رابرخی داستان

 محمود و عباس تقدیم کرده است.   
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 هایادداشت
، 1798ی ههای بانکیپور به شمارنسخه ارنامهیشهری هشدشناختهی ه. منظور از چهار نسخ1

بریتانیا ی هو  کتابخان Acad.II  325ی ه، چایکین به شمار247507ی هملّی با شماری هکتابخان
 است. Add.24095ی هبه شمار

 گذاشته شده است. چین نقطه، هایی که از متن افتاده. به جای مصراع2
 وانیدکه استاد همایی در  ارنامهیشهر.  در خور ذکر است برخی از ایرادهای فنّی و ادبی 3

های بریتانیا و چایکین های فاسد نسخهاند به دلیل ضبطبرشمرده نامهیمختارو  یمختارعثمان 
 است.

جای شگفتی است که در  اما ،کردرا به عثمان مختاری رد  ارنامهیشهر. اگرچه همایی انتساب 4
های حماسی دیگر برخی پژوهشچاپی و هم نین در  یارنامهیشهری مهها در مقدهمان سا 

هم نان عثمان مختاری را  -است شناسان نوشته شدهشاهنامهها به دست که برخی از آن-
اند و هیم نشانی از تردید همایی در انتساب این منظومه به مختاری دانسته ارنامهیشهری هگویند

 -134: 1، ج1381و، ؛ رزمج54: 1370مبارکه،  طاهری)ر.ک: شودها دیده نمیدر این نوشته
: 1، ج1394؛ فردوسی، 339و   166، 144: 1387؛  ریاحی، 597: 3، ج1378جان، آتشین ؛136
 . مقدّمه( 24:  1395گفتار، بیست و سه؛ هرندی اصفهانی، پیش
به خواجوی کرمانی متفاوت است.  نامهسامانتساب یا عدم انتساب ی ه. نظر پژوهشگران دربار5

 -15: 1370برای آگاهی بیشتر برای موارد اختالف نظر پژوهشگران: ر.ک: خواجوی کرمانی، 
ابوالفضل خطیبی در  ؛  اخیرا571ً: 3، ج1388؛ عابدی، 172: 1386رویانی،  –؛ محمّدزاده 21
است که این منظومه در هاحتما  داد نامهشبرنگ هاییکی از دستنویسی هممتّعی برپایی همقال

سروده شده است « خوان کراتیشاهنامهخواجوی »قرن دهم، به دست شخص گمنامی به نام 
 .(64: 1395)ر.ک: خطیبی، 

 شود.مجلس شورای اسالمی نگهداری میی هکتابخان در 62855ی ه. این نسخه به شمار6
 ببر بیان،)ر.ک:  بیان آمده استببر ی هبار در منظوماین سه مضمون، برای نخستین . ظاهرا7ً

را متعلّو  انیب ببر یمنظومهبرخی شواهد متن، ی ه( یکی از پژوهشگران برپای235-264 :1394
 (.21: 1395)ر.ک: آیدنلو، سجّاد،  داندهای نهم یا دهم میبه سده

آمده است )ر.ک:  کهن یبرزونامهبار در های نگارنده، این مضمون نخستین. در حدود بررسی8
 ( 82: 1387کوس ، 

، لشکرهفت؛ 141: 1386 نامه،مشکین. برای دیدن این مضمون در روایات عامیانه؛ )ر.ک: 9
 (113 -112: 2، ج1369؛ انجوی شیرازی،  445 – 444: 1377
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. این مضمون تقلیدی از روایت واردشدن رستم به غار دیو سپید و دیدن او در خواب و 10
های عامیانه آمده است )ر.ک: های گوناگونی از آن در داستاناست و روایتبیدارکردنش 

: 1390،ی فردوسیطومار کهن شاهنامه؛ 21: 1387، نامهکلیات رستم؛ 172: 1377، لشکرهفت
158.) 
، سخن از فرورفتن نامهدارابو  خیالتوارمجملو به تبع آن  نامهبهمن. در متون متقدّم مانند 11

شاه بن ابی الخیر، )ر.ک: ایران از تیغ کشیدن آذربرزین نشانی نیست اما ؛اژدهاست بهمن به کام
در متون  اما( 8-9: 1ج ،1374؛ طرسوسی، 54: 1383، التواریخمجمل؛ 601- 602: 1370

، از کشته شدن هم زمان اژدها و بهمن به دست آذربرزین سخن به ی متأخرهتاریخی و عامیان
نثر نقّالی ؛  957: 1390، شاهنامهکهن  طومار؛  45: 1389سیستانی، )ر.ک: میان آمده است

 .(218: 2،ج1369شیرازی، ؛ انجوی192: 1394،شاهنامه
ای خواننده این »و « بشنو از فالن پهلوان» ، جمالتی مانندشاهنامه. در طومارهای نقّالی 12

کاربرد زیادی دارند. « بپردازیمجا به یاد داشته باش تا به داستان فالن پهلوان داستان را در این
 (59: 1393، قبانامهزرّینبرای دیدن شواهد بیشتر؛ )ر.ک: 

 . برای مثا  در بوستان سعدی چنین آمده است:13
 به غرّش درآمد چو شیر غرین  جامه در صفّ آخرترین     کهن

 (119: 1375)سعدی،                                                                                        
 

 منابع
، تهران: وزارت 3، جادب فارسیی هدانشنام .«شهریارنامه(. »1378جان، باب . )آتشین

 ارشاد اسالمی. فرهنگ و
  ، تهران: مرکز10، جالمعارف بزرگ اسالمیدایره .«اینجو(. »1380آ  داوود، سّید علی. )

 المعارف بزرگ اسالمی.دایره
 ی، شمارهکتاب ماه ادبیات .«نامهبررسی تصحیح جدید سام(. »1392) آیدنلو، سّجاد.

80. 
 ، تهران: سمت.متون منظوم پهلوانی(. 1388) 

، سا  بیست جهان کتاب .«شاهنامهپهلوانی پیرو ی ههفت منظوم(. »1395) .هههههههههههه
 . 24-17، صص 2و   1 یو یکم، شماره

رضازاده شفو، تهران: بنگاه ترجمه  یترجمه. تاریخ ادبیات فارسی(. 2536اته، هرمان. )
 و نشر کتاب.
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، جلد فرهنگ مردم ایران یدانشنامه .«دیورستم و ابلیس(. »1395اکبری مفاخر، آرش. )
 دایره المعارف  بزرگ اسالمی.مرکز  ، تهران:4

 .«فارسیهای بیان ادبی و بیان عامیانه در حماسه» (.1381) امیدساالر، محمود.
، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود مباحث  ادبی شناسی وشاهنامهجستارهای 

 افشار. 
 ، تهران: پروین استخری.4، جنامهمزدک .«شهریارنامه(. »1390) .هههههههههههههه
 ، تهران: 4، جزبان و ادبیات فارسی یهدانشنام .«شهریارنامه(. »1391) .هههههههههههههه
 زبان و  ادب فارسی.فرهنگستان 

 جلد، تهران: علمی. 3 .نامهفردوسی(. 1369انجوی شیرازی، سّیدابوالقاسم. )
تصحیح رحیم عفیفی، تهران: علمی و  .نامهبهمن(. 1370. )الخیرشاه بن ابینایرا

 فرهنگی.
(. تصحیح روح انگیز کراچی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 1382. )نامهبانوگشسب
 فرهنگی. مطالعات

تصحیح رضا غفوری، تهران: میراث  .حماسیی ههفت منظوم(. 1394«. )ببر بیان»
 مکتوب.

فرهنگستان تهران:  .شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 1393دوست، محمد. )حسن
 .فارسی  زبان و ادب

 ی، شماره19، سا  بخارا .«با هجونامه چه باید کرد؟» (.الف1395) مطلو، جال خالقی
 .59–44صص  ،115

 .116 یشماره بخارا، .«شهریارنامهی های دربارنکته(. »ب1395)هههههههههههههههههه، 
 .24 -22صص 

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.. فرهنگ ادبیات فارسی(. 1348خانلری، زهرا. )
    :دهم قرن در پهلوانیی همنظوم سه ادبیِ سرقت» (1395) خطیبی، ابوالفضل.

، 6 ی، دورهشناسینهای ایراپژوهش .«نامهسام و نامهشبرنگ کوچ ، یفرامرزنامه
 . 68-55 صص ،1 یشماره

به انتخاب منصور رستگار فسایی،  .نامهسامی هبرگزید(. 1370خواجوی کرمانی. )
 شیراز: نوید.

 تهران: طالیه. .فرهنگ سخنوران(. 1393پور، عبدالّرسو . )خیام
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 تهران: دانشگاه تهران. .نامهلغت(. 1377) دهخدا، علی اکبر.
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  .قلمرو ادبیات حماسی ایران (.1381) رزمجو، حسین.

 .فرهنگی مطالعات
 تهران: فرهنگستان هنر. .شاهنامهفرهنگ (. 1390روّاقی، علی. )

 تهران: طرح نو. .فردوسی(. 1387) ریاحی، محمّد امین.
 ابوالقاسم سرّی، تهران: سخن. یترجمه .تاریخ ادبیات ایران(. 1383ریپکا، یان. )

 د آیدنلو، تهران: سخن.جا(. تصحیح س1393)قبانامه.زرّین
 (. تصحیح وحید رویانی، تهران: میراث مکتوب.1392. )نامهسام

 تهران: رایزن. .های حاکم بر قلمرو اسالمها و سلسلهدولت(. 1395سجّادی، صادق. )
 تهران: خوارزمی.تصحیح غالمحسین یوسفی،  .بوستان(. 1375سعدی. )

اهتمام منوچهر ستوده، تهران: به  .احیاءالملوک(. 1389) سیستانی، مل  شاه حسین.
 فرهنگی. علمی و 
 سین بیگدلی، تهران: پی  فرهنگ. حکوشش غالم (. به1377) شهریارنامه.

، تهران: مرکز 2، جلد فرهنگ مردم ایرانی هدانشنام .«گبن(. »1393) صادقی، مریم.
 بزرگ اسالمی. المعارفدایره

 تهران: امیرکبیر. .سرایی در ایرانحماسه(. 1354)صفا، ذبیح ار. 
، ادبستان. «عثمان مختاری، شاعری ناشناخته(.»1370محّمد.)طاهری مبارکه، غالم

 .55 - 54صص .16 یشماره
کوشش ذبیح ار صفا، تهران: علمی و به .نامهداراب(. 1374طرسوسی ابوطاهر محمّد. )

 فرهنگی.
نژاد، تهران: دنیای کوشش جمشید صداقت(. به1390. )فردوسیی هنامطومار کهن شاه

 کتاب.
 نگار.(. ویرایش سجاد آیدنلو، تهران: به1391) .شاهنامهطومار نقّالی 

،  تهران: 3، جلد زبان و ادبیات فارسیی هنامشدان .«نامهسام» (.1388عابدی، محمود. )
 زبان و ادب فارسی. فرهنگستان
 همایی، تهران: علمی و فرهنگی. الدینتصحیح جال  .دیوان(. 1392) عثمان مختاری.

حماسی، تصحیح رضا غفوری، تهران: ی ههفت منظوم .«نامهبیژن» (.1394) عطایی.
 میراث مکتوب.
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 R.9 .804 یآنکتیل دوپرون، به شمارهی هنسخ .جدیدی هبرزونامتا(. )بی   هههههههههه
 مطلو، تهران: سخن.پیرایش جال  خالقی .شاهنامه(. 1394) فردوسی، ابوالقاسم.

)جلد ششم تصحیح محمود  مطلو،تصحیح جال  خالقی .شاهنامه(، 1386) هههههههههه
المعارف بزرگ امیدساالر، جلد هفتم تصحیح ابوالفضل خطیبی( تهران: مرکز دایره

 اسالمی. 
تصحیح رضا غفوری، تهران: میراث  .حماسیی ههفت منظوم(. 1394) ک  کوهزادنامه.

 مکتوب. 
تصحیح اکبر نحوی، تهران:  .کهنی هبرزونام(. 1387الدّین محّمد. )کوس ، شمس

 میراث مکتوب.

 یسسهؤمکوشش ضیاءالدّین سجادی، تهران:  به .جهانگیرنامه(. 1380مادح، قاسم. )
 گیل.دانشگاه م  -دانشگاه تهران یمطالعات اسالم

 .41 -28صص  .2و 1ی، شماره7سا  ،ندهیآ .«نامهبیژنی هدربار(. »1360متینی، جال . )
 (. تصحیح محمّدتقی بهار، تهران: دنیای کتاب.1383)مجمل الّتواریخ و القصص. 

 یمجله .«نامه از کیست؟سام(. »1386) رویانی، وحید. وعباس محمّدزاده، سیّد
 . 176-159، صص158 ی،  شماره40، سا  نسانی مشهدا  علوم ادبیات و یدانشکده
 .247507  ملّی، به شمارهی هدستنویس کتابخان .شهریارنامهتا(. مختاری. )بی

 Add.24095 یبریتانیا، به شمارهی هدستنویس کتابخان .شهریارنامهتا( . . )بیهههههههه

علی بیگی، تهران: ححسین بابا مشکین، به اهتمام داوود فت (. طومار1386. )نامهمشکین
 نمایش. 

های تهران: شرکت سهامی کتاب .فارسیالمعارف دایره(. 1381سین.)حمصاحب، غالم
 جیبی. 

 تهران: امیرکبیر.. فرهنگ معین(. 1384معین. محمّد. )
سازمان ، تهران: جهانگیر افکاری یترجمه .شاهنامهی هدیباچ(. 1345مو ، ژو . )

 .جیبی هایکتاب
 (. تصحیح رضا غفوری، شیراز: سیوند. 1394. )شاهنامهنثر نّقالی 

 جامی.تصحیح محمّد قزوینی، تهران:  .چهارمقاله(. 1374نظامی عروضی. )
 تهران: فروغی. .تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی(. 1363نفیسی، سعید. )

 بزرگ علوی، تهران: نگاه. یترجمه .ملّی ایرانی هحماس(. 1384نولدکه، تئودور. )
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 تهران: اساطیر. .پهلویی هدستورنام(. 1381نیبرگ، هنری  سمولل. )
 تهران: اساطیر.. فردوسیی هفرهنگ شاهنام(. 1377ولف، فریتس. )

ح محمدجعفر یتصح .شاهنامهپنجم ی هدیباچ (.1395هرندی، حمزه بن محمّدخان. )
 .سخن :تهران حسینی وردنجانی، محسن و یقیاح
پژوهشگاه علوم مهدی مداینی، تهران: و  (. تصحیح مهران افشاری1377. )لشکرهفت

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
 تهران: علمی و فرهنگی. .نامهمختاری(. 1361. )الدینهمایی، جال 
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