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  نامه و شاهنامهبررسی بهمن در بهمن

  پورعلی حاجی

  دانشگاه سلمان فارسی کازرون کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

  بشیر علوي  

  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازروندانشجوي دکتري 

  دهیچک

ن بار یاوليبرا. ندینشیران میایار است که بعد از مرگ پدربزرگش، گشتاسب، بر تخت پادشاهیاز فرزندان اسفندیکی،بهمن

 منظومۀ. دهد یرا به او نسبت میحوادث مختلفیشود و فردوسیار با رستم ظاهر میدر شاهنامه در داستان جنگ اسفند

ید از شاهنامۀ فردوسیبه تقل 501-504یسال احتمالاست که درییهااز منظومهیکی،ریالخیاب بن شاهرانیا سرودة،نامهبهمن

ر یسال بعد از شاهنامه به تحريباً صد و اندیم، تقریریدر نظر بگ 394ن شاهنامه را سال ین تدویاگر اول. سروده شده است

ۀ نامه دامنبهمن که در بهمنيز جمله؛ جنگ هاا ن دو منظومه وجود داردیاو در ایاز بهمن و زندگییتفاوت ها. درآمده است

چون رهام، سام، لهور و زربانو و ییهاتیبه خود گرفته است، شخصيتر ردهاو بعد گستيزان نبردهایدارد و ميشتریب

از . ستیها ناز آنين داستان ذکرینامه مطرح شده و در شاهنامه در ااست که فقط در بهمنيها از مواردآنيها يدالور

یانات اصلیها از جرکه آنیست در صورتینيدختران رستم و وجود اژدها در داستان بهمن شاهنامه خبريهايدالور

نامه، بهمن توسط که در بهمنیاست، درصورتيماریبینحوة  مرگ بهمن در شاهنامه به خاطر نوع. ندیآینامه به شمار مبهمن

نامه و سۀ شخصیت بهمن در بهمنیتا به مقاآن داشت گر، ما را بریدییهاها و تفاوتتفاوتن یوجود ا. شود یده میبلعییاژدها

  .هاي دو اثر در برخورد با بهمن بپردازیمتفاوتها وبه وجوه شباهت -با توجه به شواهد و قراین  -شاهنامه

  .نامهر، بهمن، شاهنامه، بهمنیالخیاب بن رانشاهی، ایفردوس :هاکلیدواژه

  :مقدمه

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به داستانها و شخصیت هایی اشاره نموده و از دالوري ها و پهلوانی هـاي افـراد زیـادي            

بهمن در حمله اسفندیار به زابل براي دستگیري رستم ظاهر می شود و بعـدها  . همچون؛ بهمن فرزند اسفندیار سخن رانده است

داستان بهمن در شاهنامه با تفاوت هایی کلی و جزئی در کتابی بـه نـام بهمـن    . ه می کندبه خونخواهی پدرش به سیستان حمل

ق سروده شده است و نـام  .  501-504بهمن نامه در سال احتمالی ).  3، 1370عفیفی، (نامه اثرایرانشاه ابی الخیر ذکر می شود 

  ) 289، 1333وصفا، 21، 1388آیدنلو، (سراینده اش ایرانشاه ابی الخیر است 

بهمن یکی از پادشاهان کیانی تاریخ ملی ایرانیان است که حضور چندان نمایانی در منابع اوستایی و پهلـوي نـدارد و فقـط          

بهترین لحظه هاي داستان بهمن نامه زمـانی  ) همانجا(دینکرد، بندهش و زند بهمن از او به اشاره نام رفته است : در آثاري چون

نوع نگاه فردوسی به بهمـن و داسـتانش بـا     .حمله می کند و نبردها و صحنه هاي خاصی  ایجاد می شوداست که بهمن به زابل 

در این پژوهش به بررسی تفـاوت  . نگاه ایرانشاه ابی الخیر متفاوت است که این تفاوت در اکثر حمله ها یا ماجراها دیده می شود

  .اخته می شودبهمن و داستانش در دو منظومه شاهنامه و بهمن نامه پرد

  :بهمن

و در اواخـر دوره   .بـر تخـت نشسـت    ،گشتاسـب  ،بهمن یکی از پادشاهان ایران، فرزند اسفندیار است و به جاي نیاي خود        

ازدواج می کند و پس از آن هماي را ولیعهد خود می کند مادر او را از نسل طالوت و همسـر وي   ،هماي ،پادشاهی با دختر خود

آمده که اسم  فرشته اي اسـت  » تیمن بهم«و نام وي از ). 66، 1382بغدادي، (ییم بن سلیمان بن داوود می دانند را از نسل راج

چون دسـت هـایش    ،او را اردشیر دراز دست نیز نامیده اند).  5127، 1377دهخدا، (که روز بهمن به نام او نامگذاري شده است 

  )5127، 1377ودهخدا،  182، 1380زنجانی، (نویش می رسید و آنقدر بزرگ بود که هنگام نشستن روي اسب به زا

  :چگونگی ورود به داستان 

شیوه شروع داستانها متفاوت است، شیوه رایج در بعضی ورود به داستان به صورت براعت اسـتهالل اسـت؛ مثـل داسـتان             

  : سهراب

  )161، 1379شاهنامه، (نارسیده ترنج  اگر تند بادي بر آید ز کنج                      به خاك افکند
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  :ومثنوي معنوي که از همان آغاز موضوع مثنوي اش را مشخص می کند

  )51، 1382مثنوي معنوي، (بشنو از نی چون حکایت می کند            از جدایی ها شکایت می کند 

سیر علت و معلولی در داستان است که ماجرایی باعث ایجاد ماجرایی دیگر می شود و ایـن نـوع ورود مـورد     ،شیوه دیگر         

حرکت اسفندیار به زابل براي گرفتن رستم دلیلی می شود تا پاي بهمن بـه داسـتان   . توجه فردوسی در داستان بهمن بوده است

بت پر شکوهش متحیر شود و در دلش بگذرد که اگر همین جا رستم را بازشود و او نزد رستم برود ودر آنجا با دیدن رستم و هی

از پاي درآرد بهتر است تا اینکه با پدرش، اسفندیار، بجنگد و به این خاطر سنگ بزرگی را رها می کند تا رستم را له کند، ولـی  

آغاز می شود و به صـورت اسـطوره اي    بسیاري از داستانهاي فردوسی در شاهنامه با ذکر خدا به شیوه پند آمیز .موفق نمی شود

ولی در داستان بهمن چون جزء داسـتانهاي  اصـلی و پایـه اي شـاهنامه نبـوده      ) 62، 1381مسکوب، (و رمزي مطرح می گردد 

ورود ایرانشاه بن ابی الخیر به داستان بهمن از گونه براعت استهالل است، خواننده را از قبل آماده می سازد کـه  . اینچنین نیست

که خود نمود چگونگی داستان و برخوردها و مضـامین  » صحنه آغازین«بدین طریق اصطالح . موضوع و مضمون داستان چیست

منظومه بهمن نامه پس از تحمدیه و براعت اسـتهالل وارد   .در بهمن نامه شکل می گیرد .)103، 1377فرد، (و شخصیت هاست 

ه به داستان ازهنگام ازدواج کتایون است که مشاور وي در ایـن زمینـه نیـز    ورود بهمن در کتاب بهمن نام. بحث اصلی می گردد

  :رستم است

  ز بهر کتایون یکی مهد زر                  بیاورد دستور با زیب وفر

  نشست بر پشت پیل بلند                    همی سوخت هر کس به زیرش سپند 

  )329، 1388آیدنلو، (ون خرامد ز ابر سیاه کتایون نشست اندر آنجا چوماه            که بیر

چگونگی تولد و بزرگ شدن بهمن را بیان نکرده انـد و  از نیمـه زنـدگی اویعنـی      –شاهنامه و بهمن نامه  –هیچ کدام  از منابع 

  جوانی اش داستان خود راآغاز کرده اند

شاید منظومه سـرایان  .است» فرامرز نامه«شروع داستان در بهمن نامه شبیه به شروع منظومه هاي بعد از فردوسی، مثالً          

بعد از شاهنامه خود را بر این می داشتند که قسمتی وجزئی از داسـتان پهلوانـان را پـی گیـري کننـد و بـه شـروع و پایـان آن         

  .واردنمی شدند

  :سرانجام بهمن

بهمن پس از درگیري هاي فراوان با فرامرز در بهمن نامه توسط اژدهایی بلعیده مـی شـود و زنـدگی اش بـه پایـان مـی                

  : پایان ماجراي بهمن در بهمن نامه چنین تصویر شده است. رسد

  نمود اژدهاي دژم بازدم                  فرو برد مر شاه را تا شکم    

  دمان              فرو برده دستش هم اندر زمان  دگر باره آن اژدهاي  

  به برزین یل بهمن آواز کرد            که من رفتم اي نامدار نبرد   

  ) 375همان، (نگه دار تاج کیان بر هماي             فراموش مکن پند آن رهنماي  

اساطیر یونان اژدهـایی کـه در یکـی از بیشـه     «است در درباره آدم خواري اژدها در میان مردم داستانها و مثل هاي زیادي       

  )102، 1379رستگار فسایی، الف، (» هاي مجاور شهر تب می زیست، همه ساکنان شهر را بلعیده بود

 .زابل به خاك و خون کشیده شد و ادامه داستان مـرگ بهمـن اسـت    ،در شاهنامه پس از کشته شدن فرامرز به دست بهمن     

و   1111، 1379رسـتگار فسـایی، الـف،   (ازدواج می کندو هماي از بهمن بـاردار مـی شـود     ،دخترش ،گ با همايالبته قبل از مر

  ). 1059، 1380زنجانی، 

بعـد ازایـن جریـان،  بهمـن     . باالخره بهمن پس از این کار پشیمان شدو براي دلجویی از هماي، او را ولیعهدخود می کند        

  .واگذار می کند و از دنیا می رود مریض می شود و تخت را به هما

  هماي دل افروز تابنده ماه                         چنان بد که آبستن آمد زشاه

  چو شش ماهه شد پرز تیمار شد             چو بهمن چنان دید بیمار شد

  چو از درد شاه اندر آمد به پاي              بفرمود تا پیش او شد هماي

  )243، 1374شاهنامه، (و بود در جهان              هم آن کس کز او زاید اندر جهان ولیعهد من ا... 
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  . هماي به طور پنهانی پسري می زاید که نامش را داراب می گذارد. و هماي  مدت سی و دو سال پادشاهی می کند

  چو هنگام زادنش آمد فراز                        ز شهر و ز لشکر همی داشت راز

  )171، 1381رزمجو، (»نی پسر زاد و با کس نگفت                    همی داشتن نیکویی در نهفتنها

  )149، 1381رجایی، (را در صندوقی قرار داده و در آب رهامی کند ،داراب،به علت عالقه شدید به تاج و تخت، فرزند خود 

  :اعمال بهمن

پهلوانان از زمانی که به عرصه منظومه می آیند تا زمانی که به . دوره پهلوانی درمنظومه، دوره اي پر از خرق عادت است          

انجام می رسند، اعمالی انجام می دهند که مطابق با نوع شخصیت آنها در داستان است، ولی این جریان در دوره هـاي  مختلـف   

ماجراهـاي  )  20، 1380رسـتگار فسـایی، الـف،    (ر دوره اي تصورات پهلوانان به تدریج تغییر می کند تاریخ فرق دارد؛ زیرا در ه

حماسه در وراي خود یک برخورد وستیز اسطوره اي را به همراه دارد آنچنان که در شاهنامه برخوردها، ستیز نیکی وبدي اسـت  

مه نیز اعمال و کارهایی که بهمن انجام مـی دهـد مطـابق    در شاهنا) 28، 1379عبادیان، (که هر شخصیت نماد یک جبهه است 

  :با نوع شخصیت و قدرت وي است که به صورت زیر آنها را می توان گزارش داد

  .وي از طرف اسفندیار نزد رستم می رود و پیغام اسفندیار را به رستم می رساند :رفتن به نزد رستم -1

می گردد و این واقعه تلـخ   ،برادر بهمن ،اسفندیار منجر به کشته شدن مهر نوشدرگیري رستم و : درگیري با فرزندان رستم -2

  .تا زمان انتقام گیري از یاد و ذهن بهمن بیرون نمی رود

  جوانی که نوش آذرش بود نام                        سرافراز و جنگاور و شادکام 

  ا به دشنام بگشاد خوارآن نامدار                        زبان ر ،برآشفتن با سگزي

  نفرمود مارا یل اسفندیار                           چنین با سگان ساختن کارزار ... 

  )192-191، 1374شاهنامه، (چو بهمن برادرش را کشته دید                  زمین زیر او چو گل آغشته دید ... 

مرگ رستم به زابلستان حمله می کند و در آنجا حق نـان و نمـک   وي پس ازبر تخت نشستن و : حمله هاي وي به زابلستان -3

  )67، 1382بغدادي، (را می شکند این کار را به نصیحت گشتاسب انجام می دهد 

  :بهمن در بهمن نامه

  : اعمال و کردارهاي فراوان و عجیب دارد که به ترتیب آنها راچنین بیان می کنیم،بهمن در بهمن نامه       

  .ا کتایون دختر پادشاه کشمیرکه این کار با مشورت رستم صورت می گیردازدواج ب -1

فرار به سوي مصر به خاطر خیانت هاي همسرش دختر پادشاه کشمیر پس از اینکه در آنجا او را می شناسند شـاه مصـر از     -2

اختن وي صـورت مـی گیـرد    او دلجویی می کند و به او کمک می کند تا تاج و تختش را پس بگیرد این لشکرکشی پس از شـن 

  :چون در اوایل هیچ کس اورا نمی شناسد

  ) 339، 1388آیدنلو، (به مصر اندرون بود بهمن بسی                     همانا ندانست بازش کسی      

و پدرش در مرحله سوم چون خبر مرگ رستم را می شنود به جاماسب می گوید تا سپاه را آماده کند و به خوانخواهی برادر  -3

اصلی ترین جریان داستان بهمن نامه همین است که حمله هاي بهمن را بـه زابلسـتان بـه تصـویر مـی      . به زابلستان حمله کند

فرامرز را که فرزند رسـتم اسـت    ،کشد و پس از چندي زد و خورد باالخره بهمن پیروز می شودوزابل رابه خاك و خون می کشد

حمله هاي وي در این جریان، دفاع از وطن نیست ونمی تـوان ملـی فـرض کـرد فقـط      .  کند بر دار می زند و زال را زندانی می

  .خون ریزي مردمان بی گناه زابل است و آن هم در زمانی که در سوگ رستم به سر می برند

  : در مرحله چهارم بهمن به دنبال دختران رستم به کشمیر می رود و آنها را اسیر می کند -4

  کار یل پهلوان                   بپرداخت و بر وي سر آمد زمان که چون بهمن  از 

  به دستور فرزانه یک روز گفت                  که با کام تا چند باشیم جفت 

  )358همان، (مرآن دختران را به چنگ آورم                  نخواهم کزین پس درنگ آورم 

است که تقریباً آخر ماجراي کتاب بهمن نامـه اسـت مـرگ      ،آذر برزین ،رامرزمرحله پنجم شروع جنگ هاي بهمن با فرزند ف -5

  .بهمن در همین مرحله اتفاق می افتد



۴

تفاوت عمده اي از اعمال بهمن در دو منظومه وجود دارد که ایـن تفـاوت گویـا و نـاظر بـر چگـونگی نگـاه دو شـاعر بـه                  

تري را نسبت به شاهنامه به خود گرفته است وماجراهـایی توسـط بهمـن در     اعمال بهمن در بهمن نامه دامنه وسیع. ماجراست،

  .بهمن نامه گزارش داده شده است که در شاهنامه هیچ خبري از آنها نیست

  

  :شخصیت هاي دو منظومه

معموالًقهرمانـان  . در روندحرکت داستان دردومنظومه تفاوت هایی ازقبیل نوع نبردها، قهرمانان ورویکردهادیده می شـود          

به طور . داراي این خصوصیات هستند... بهمن نامه و ،بایددرگروه خیریاشرقراربگیرندوهمه قهرمانان منظومه هایی چون شاهنامه

پهلوانانی که آمیختـه از   -3پهلوانان بدکار    -2پهلوانان نیکوکار    -1: سه دسته تقسیم می شوند قهرمانان در شاهنامه به«کلی

دربهمن نامه قهرمانانی هستند که دسته اي در سپاه فرامرز و دسـته دیگـر در   )  118-119، 1363ندوشن، (» خوبی و بدي اند

  ازیمکه ما به ذکرقهرمانان سپاه فرامرز می پرد. سپاه بهمن اند

  : که دختر رستم است و سرانجام پس از شکست سپاه زابل فرار می کند و توسط بهمن اسیر می شود بانو گشسب-1

  چنان دید بانو گشسب سوار                که بد دختر رستم نامدار 

  )348، 1388آیدنلو، (همان گه به کردار آذر گشب               چو کوه دماوند بیرون زد اسب 

  .که بزرگترین فرزند فرامرز است سام -2

  چنین داد پاسخ که آن پرهنر             فرامرز را هست مهتر پسر 

  )396همان، (هنوز اندر آوردگه بود سام              که شد پیش او نامور شاه شام 

  : که پدر رستم است ودر آن لحظه هشتصد سال عمر داشت، اینچنین بهمن به او توهین می کند زال -3

  به پاسخ چنین گفت کاي گرگ پیر              تو را گفت یزدان که هرگز ممیر

  )345همان، (برآمد تو را سالیان هشتصد                       به گیتی فراوانت کردار بد 

  :پیر که در گروه سیستان قرارمی گیرند و شاهويشاه صور و لهور -4

  ) 358همان، (چو آگاه شد زین سخن شاه صور              بفرمود تا پیشش آمد لهور 

دختر رستم و خواهر فرامرز و بانو گشب است که به دست بهمن اسیر می شود البته قبـل از اسـارت در پـی فـرار از      زربانو،-5

  :پناه داد می شود بهمن به وسیله تیپال شاه

  )360همان، (چو پیغام بشیند تیپال شاه                     دو منزل پذیره شد او با سپاه 

فرزند فرامرز است بعد از مرگ سپاهی آماده می کند و به جنگ بهمن می رود، ولی سرانجام میان آنهـا صـلحی    آذر برزین-6

  :در دست بهمن اسیر می شود منعقد می شود،  وي البته  قبل از این جریانات

  )366همان، (بیاور برزین یل را به بند                        نشاندند بر پشت پیل بلند 

  :غیر از قهرمانان مذکور که در رده یاران فرامرز قرار دارند کسانی هم در گروه بهمن جاي می گیرند از قبیل

  . می زند و فرمانده سپاه ایران استفرزند گودرز که به هواداري بهمن شمشیر  رهام-1

  )346همان، (جهان جوي بهمن  سوي قتلگاه                  چو رهام گودرز ز پیش سپاه 

  :پادشاه عرب بود و به یاري بهمن آمده بود نصربن حارث -2

  )همانجا(شه تازیان نصربن حارث که شیر             گذشتن نیارست به پیش دلیر 

  :بدست فرامرز یا سپاهیانش کشته می شود و در پی آن بهمن به بلخ فرار می کند اردشیر -3

  ) 349همان، (بدان جایگاه کشته شد اردشیر                زگردان تنی چند گشتند سیر 

  : او راکشت قهرمانی سترگ بود که با زال درگیر شد ابتدا زال را زخمی کرد، ولی زال با نیرنگی او را اسیر کرد و سلمان -4

  گریزان و سلمان پس اندر زمان      چو تنگ اندر آمد بر پهلوان ...         

  ) 349همان، (ز فتراك بگشاد پیچان کمند               در افکند و سلمان در آمد به بند          

  :مردي خارق العاده و قوي بود و سام فرزند مهتر فرامرز، به دست وي کشته شد کوهیار-5

  چو بشنید گفتار او کوهیار                   بدو گفت اي نامور شهریار 



۵

  )350همان، (که باشد نکویی فرومایه سام                که چندین برد شاه ایرانش نام 

ق عموي بهمن و برادر اسفندیاراست که در جریان جنگ هاي اسفندیار و رستم بسیار تالش کرد که این جنگ اتفـا  پشوتن -6

  . در جریان حمله هاي بهمن به زابل به دست پرتواناي بانو گشسب کشته شد ،نیفتد و بهمن را از حمله به رستم نهی می کرد

  پشوتن که بود از کیان زادگان                     چنین گفت کاي پهلوي زادگان 

  تچرا سوي این خوان نیازید دست            چنین بر سر نان نباید نشس...  

  چو بانو گشسپ این سخن زو بشنید            به خشم او یکی سوي او بنگرید ... 

  ) 362همان، (بزد تیغ و او را همی پاره کرد                 سران را از آن بوم آواره کرد ... 

دالوري هاي زیادي نمودند تا پیروز شدند یا کشته شدند ولـی آنهـا در شـاهنامه در جریـان      ،پهلوانانی که نام آنها برده شد      

حمله هاي بهمن به زابل وجود ندارند و جنگ و داستان فقط مربوط به فرامرز و بهمن است اگر نامی از زال و پشوتن وجـوددارد  

را ذکر می کند و نبرد را با آنها شـروع مـی کنـد و بـا      فردوسی فقط دالوري هاي بهمن و فرامرز .ولی به میدان جنگ نمی روند

یکی از تفاوت عمده این دو داستان،  وجود اردشیر است که در بهمن نامه وي به دست فرامرز کشـته مـی    .آنها به پایان می برد

به بهمن تسـلیم مـی   شود ولی در شاهنامه این اردشیر است که با دالوري هاي خاص خود فرامرز را شکست داد و وي را اسیر و 

  .کند و بهمن فرامرز را بردار می زند

  سرانجام بر دست یاز اردشیر               گرفتار شد نامدار دلیر 

  بر همن آوردش از رزمگاه                بدو کرد کین دار چندي نگاه 

  )24، 1374شاهنامه، (فرامرز را زنده بردار کرد              تن پیلوارش نگونسار کرد ... 

  :نبردها

وجود نبردهایی است که در دو منظومه صورت می گیـرد   ،اختالفات دیگر این دو منظومه در رابطه با ارائه داستان بهمن          

در بهمن نامه نبردها زمانی شروع می شود که بهمن براي باز پس گرفتن تاج و تخت از دست رفته خود به ایران بر می گـردد و  

تایون نبردهایی دارد، ولی اصلی ترین نبردهاي بهمن درشاهنامه از زمانی آغاز می شود که به انتقام خون پـدر راهـی   با لولو و ک

  :نبردهاي بهمن در بهمن نامه از تعداد بیشتري برخورداراست که بدین طریق است .سیستان می شود

بهمن فـرار  ،شکست سختی بر سپاه بهمن وارد می کنـد حمله سپاه سیستان به فرماندهی زال و فرامرز است که  :نبرد اول: الف

  . می کند و به بلخ می گریزد

  )346، 1388آیدنلو،(جهان جوي بهمن بیامد به تلخ                همه شادمانی بر او گشته تلخ 

حمله سپاه ایران به سپاه سیستان است که پس از دالوري هایی فراوان از طرف دالوران سیستان دوباره بهمـن را   :نبرد دوم: ب

  .شکست می دهند و بهمن به بلخ می گریزد و شش سال در آنجا به تجهیز لشکر مشغول می شود

  جهاندارد بهمن به بلخ اوفتاد                 چنان چون کس او را ندارد به یاد

  )347همان، (همی کرد شش سال ساز نبرد              که یک روز شادي و رامش نکرد .... 

که شروع آن با سپاه بهمن بود و علیرغم دالوري هاي زیاد آذر گشسب و زال و فرامرز و دیگر پهلوانان زابـل، بـه   : نبرد سوم: ج

  .امرز شکست می خورد و به دست بهمن بردار زده می شودفر ،دالیلی چون وزیدن باد علیه سپاه فرامرز و کثرت سپاه ایران

که حمله هاي بهمن به دختران رستم است که البته این نبردها از ارزش کمتري برخوردار است که نهایتاً منجر  نبرد چهارم: د

پیش مـی آیـد همـانطور     ،آذر برزین ،به اسیر شدن دختران رستم می شود و در ادامه این نبردها، درگیري بهمن با فرزند فرامرز

  .که گذشت پس از معاهده صلح، بهمن توسط اژدهایی بلعیده می شود

در شاهنامه علیرغم بهمن نامه یکبار جنگی بین دو سپاه اتفاق می افتد و این جنگ سه روز و سه شـب طـول مـی کشـد و روز     

استفاده نموده و با رشادت هایی بی نظیـر خـود را   چهارم بادي بلند شده و علیه سپاه سیستان می وزد از این جریان سپاه ایران 

  .به سپاه فرامرز زده و آنها را شکست دادند  واز حمله ها ونبردهاي متعدد بهمن به سپاه فرامرز خبري نیست

  سه روز و سه شب هم برین رزمگاه                 به رخشنده روز و تابنده ماه

  زگرد سپاه آسمان گشت میغ          همی گرز بارید و پوالد و تیغ            

  شب گشت راست  ،به روز چهارم یکی باد خاست                   تو گفتی که با روز



۶

  )348، 1379شاهنامه، (به سوي فرامرز بر گشت باد                     جهاندار گشت از دم پادشاه 

  :وصف در داستان

حماسه به دالیلی چـون وجـود ابـزار آالت جنگـی و نـزاع هـا و درگیـري هـاي          وصف در :وصف شاهان و قهرمانان: الف      

پهلوانی به مراتب زیباست، شاهان و قهرمانان، حیله گر و زشت سیرت توصیف شده اند و از شاهانی که برخی ایرانـی انـد چـون    

ریـق نیـروي کلمـات و    قـدرت فردوسـی در القـاي حالتهـاي مختلـف از ط     . کاووس و برخی عرب اند چون ضحاك یادمی شـود 

برخورداري آگاهانه او از جادوي لفظ خاصیت اصوات و حروف ترکیب و تلفیق آنها شگفت آوراست تصویري از خشم پادشاهان و 

  .پهلوانان و در جایی فرد آنها را وصف می کند

  

تصـویري کـه    .خورددر شاهنامه وصف طبیعت و پدیده هاي آن نیز به چشم می  :وصف طبیعت و آالت نبرد و موجودات:ب

همـان،  (فردوسی از طبیعت صبح و شب نقل می کند نظیر آن وصف هایی است که از نیزه ها و اخالق هاي پهلوانـان مـی کنـد    

در اکثر داسـتانهاي  . چون متون پهلوانی آمیزه اي از تمامی درگیري هاست پس این متون مملو از وصف و توصیف هاست). 399

گاهی شاعران از این موجودات هراس انگیز، کنایات و تمثیالتی براي بیان مسـائل  «یوجود دارند که پهلوانی موجوداتی غیر طبیع

به نظر می رسد بهمن نامه نیز به خاطر دالوري هاي ). 290، 1379رستگار فسایی، ب، (» دقیق ذهنی و عاطفی خود آفریده اند

نیز مانند شاهنامه با وصف و عنایت به حضرت حق آغاز شـده  آن . و خرق عادت از وصف هاي نظامی بی بهره و بی نصیب نباشد

  .و از توصیف  حضرت علی نیز غافل نبوده است

  )316، 1388آیدنلو، (برآرنده مردم از تیره خاك                     نگارنده تن بدین جان پاك 

  )329همان، (دمارعلی داد یزدان بدو ذوالفقار                    که از جان کافر برآرد 

به نظر  می رسد نوع نگاه فردوسی و ایرانشاه نسبت به وصف کلیات و جزئیات امور مساوي است و اگـر وصـفی از نظـر               

می توان گفت با توجه بـه ترکیبـات و    .آن نیز از نگاه تیز فردوسی گذشته و در نوع نگاه به وصف مساوي اند ،ایرانشاه می گذرد

ایرانشاه به گونه اي تقلیدي از شاهنامه بهره ها برده که البتـه  ایـن    ،حوه پردازش به توصیفات و صحنه هاي جنگعبارت ها و ن

به هیچ وجه نمی توان  کیفیت توصـیفات فردوسـی را بـا بهمـن نامـه مسـاوي        .موضوع چیزي را از امتیازات ایرانشاه نمی کاهد

آنجـایی کـه وصـف     .توصیف می کند، خواننده را به میدان جنگ مـی بـرد  فردوسی وقتی دالوري هاي میدان جنگ را .  دانست

  . میدان مسابقه سیاووش را در برابر دیدگان افراسیاب در توران زمین راه می اندازد، واقعاً کم نظیر است

  .با توجه به توصیفات زیر می توان به تفاوت محسوس در وصف دو منظومه دست یافت

  برون تاخت ماننده کوه قاف                همان گه بانو گشسب از مصاف

  همان گه بیامد شه برسري                     به زیرش یکی ادهم الغري 

  )349، 1388آیدنلو، (همان نیزه اش باز بسته به جاي             به دست اندرون داشت آن تیره راي 

  . و یا در جاي دیگر چنین توصیف می کند

  نبرد                  برون زد سیه را و آهنگ کرد همان گه بپوشید ساز 

  بر انگیخت شبرنگ را شهریار           به دست اندرون گرزه گاوسار

  ) 356همان، (در آمد به کردار کوه گران               بزدگرز چون پتک آهنگران 

به ذهن خواننده مجسم مـی کنـد و خیلـی نغـز و دل      اکنون نمونه اي از توصیفات شاهنامه که به زیبایی،  میدان رزم را         

زمین را به حرکت در می آورد؛ البته با این فرض که درگذشته بر این باوربودنـد   ،انگیز به خاطر حرکت پهلوانان و ابزارهاي نبرد

  .که زمین ساکن است

  زآواز شیپور و هندي دراي                  همی کوه را دل برآمد زجاي

  روي گیتی بقیر                ببارید چون ژاله ز ابر تیر  بشست آسمان

  ز چاك تبر زین و جر کمان               زمین گشت جنبان تر از آسمان 

  ) 348، 1379فردوسی، (همی گرز بارید و پوالد تیغ              ز گرد سپاه آسمان گشت میغ 

  .د و این نغز و دل انگیزي خاص شاهنامه استگرد و غبار سپاه چنان است که آسمان را تاریک می کن



٧

  :گیرينتیجه

بهمن نامه شاهکاري هنري است که با محوریت جنگ هاي بهمن در سیستان براي انتقام گیـري خـون پـدر احتمـاالً در              

قهرمانـان در هـر دو داسـتان مشـابه یـا      . نوشته شده است که تفاوت هایی با همین داستان در شـاهنامه دارد   501-504سال 

لهور و زربانو و دیگر قهرمانان شـده و در شـاهنامه    ،سام ،بت از کسانی چون رهاممساوي نیستند؛ یعنی اینکه در بهمن نامه صح

نوع نبردها و چگونگی آنها همگی با هم تفاوت دارند بهمن در منظومه بهمن نامـه   .در داستان بهمن هیچ اشاره اي به آنها نیست

کرده و علیه فرامرز حمله می کنـد و در ایـن هنگـام    براي دو بار از سپاه فرامرز شکست می خورد و براي بار سوم سپاهی آماده 

باعث عدم دیـد سـپاه گشـته و از لشـگر بهمـن شکسـت مـی         ،بادي به طرف سپاه فرامرز می وزد و گرد و غبار ناشی از این باد

دیگـر  مـورد   .دالوري هاي دختران رستم در بهمن نامه به تفضیل آمده که در شاهنامه  از این جریانـات خبـري نیسـت    .خورند

در صورتی که ایـن جریانـات در بهمـن     .رفتن بهمن به کشمیر به دنبال دختران رستم است که ذکري از آن در شاهنامه نیست

نامه مفصل ذکر شده است و به عالوه سرانجام بهمن در بهمن نامه به وسیله اژدهایی بلعیـده مـی شـود، ولـی مـرگ بهمـن در       

ابیات بهمن نامه از نظر کمیـت بیشـتر از    .هیچ اژدهایی در آن جریان دیده نمی شودشاهنامه به خاطر بیماري و مریضی است و 

شروع داستان تفـاوت محسوسـی    .ابیات این داستان در شاهنامه است اما از منظر کیفیت، شاهنامه دلنشین تر و جذاب تر است

 .لت و معلولی بهمن را وارد داستان مـی نمایـد  بهمن نامه با براعت استهالل شروع می شود ولی شاهنامه به صورت توالی ع .دارد

شباهت هایی هم در نحوه بیان حرکت داستان در هر دو وجود دارد مثالً کشته شدن فرامرز در هر دو داستان یکسان است و در 

مـن از  زال در هر دو جا پس از اسارت و به غل کشـیده شـدن آزاد مـی گـردد، نیـت به      .هر دو منظومه وي را به دار می آویزند

به طور کلی روند کلی داستان در شـاهنامه رسـاتر و مـوجزتر اسـت و توصـیف       .حمله به زابلستان در هردومنظومه یکسان است

.هاي فردوسی در این داستان همان جذابیتی را داراست که داستانهاي دیگر وي دارد

  : فهرست منابع

  ،سمت ،تهران ،، متون منظوم پهلوانی1388،سجاد ،آیدنلو -

  چاپ چهارم ،یزدان ،تهران ،،، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه1363،محمد علی ،اسالمی  ندوشن -

  علمی و فرهنگی  ،تهران ،به کوشش رحیم عفیفی ،، بهمن نامه1370ایرانشاه ابن ابی الخیر،  -

دانشـگاه   ،تهـران  ،به ترجمه سـجادي و علـی روانـی    ،زاسمان .ك .به تصحیح کارل ،، لغت شاهنامه1382،عبد القادر ،بغدادي -

  تهران  

  چاپ چهارم ،انتشارات دهخدا ،تهران ،لغت نامه ،1377علی اکبر،  ،دهخدا -

  چاپ دوم ،بهمن ،تهران ،فرهنگ نام هاي شاهنامه ،1379رستگار فسایی، منصور، الف، -

  وس ت ،تهران ،اژدها در اساطیر ایران،ب 1379،  .................-

  چاپ پنجم ،جامی ،تهران ،، حماسه رستم و سهراب1380، ..................-

  چاپ سوم ،پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ،به کوشش کتایون  مزداپور ،، برگزیده شاهنامه فردوسی1381،احمد ،رجایی -

  پژهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،، قلمرو ادبیات حماسی ایران1381،حسین ،رزمجو -

  چاپ دوم ،عطائی ،تهران ،فرهنگی جامع شاهنامه ،1380محمود،  ،زنجانی -

  چاپ دوازدهم ،اطالعات ،تهران ،، شرح جامع مثنوي معنوي1382،کریم ،زمانی -

  امیر کبیر  ،تهران ،، حماسه سرایی در ایران1333،صفا، ذبیح اهللا -

  پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی  ،تهران ،، انواع ادبی1379،محمود ،عبادیان -

  چاپ پنجم ،قطره ،تهران ،به کوشش حمیدیان ،، شاهنامه1379،ابوالقاسم ،فردوسی -

  امیر کبیر  ،تهران ،، فنون آموزش داستان کوتاه1377،رضا ،فرد -

  جلد سوم  ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران ،وديمحمد علی بهب ،به همت مهدي قریب ،، شاهنامه1374فردوسی،ابوالقاسم،  -

  طرح نو، چاپ دوم ،تهران ،، تن پهلوان و روان خردمند1381،شاهرخ ،مسکوب -
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