
 

 

  فرهنگ و ادبيات عامه فصلنامةدو
  1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال

  
  

  
  شمقال و رستمتأملي بر روايت كُردي 

  و مقايسة آن با داستان رستم و شغاد
  

  21 سيد آرمان حسيني آبباريكي *1 احمد گلي
  

  )27/7/93: ، تاريخ پذيرش1/6/93: تاريخ دريافت(
 

   چكيده
قدر در تاريخ ادب فارسي است كه شاعران و نويسندگان  رانفردوسي اثري گ شاهنامة

شاعران كُرد نيز همچون سخنوران . اندگويي و تقليد از آن برآمده بسياري در مقام نظيره
را گاه ترجمه و گاه با ابداعاتي  شاهنامههاي مختلف  زمين، داستان ديگر اقوام ايران
 ،شاهنامهاز هاي پهلواني پس در منظومهترديد معرفي و تأمل  بي. اندبازآفريني كرده

بخشي  تواند پرده از برخي مسائل مبهم اين اثر سترگ بردارد و در تقويت روحية وحدت مي
 و رستم شمقال در اين پژوهش نخست منظومة. هاي ايران مؤثر باشددوستي قوميتو ايران

طومار  ،ثعالبياريخ تهاي و روايت شاهنامهكُردي معرفي، سپس با داستان رستم و شغاد 
 .شود انجوي شيرازي مقايسه و سنجيده مينامة  فردوسي و لشكرهفت ،نقاليِ شاهنامه

، لشكرشاهنامه، هفت طومار نقاليِ، تاريخ ثعالبي، شاهنامه، شمقال و رستم: اي كليديه واژه
 .نامه فردوسي

                                                                                                                   
  * ah.goli@yahoo.com   يد مدني آذربايجاندانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شه. 1
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان. 2
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  مقدمه. 1
بوده  سرايان پس از خودسهشاعران و حماتقليد  همواره منبع الهام وفردوسي  شاهنامة

اي همسان اند تا به تقليد از استاد طوس منظومهشماري بر آن بوده سرايندگان بي .است
هاي ايراني، اقوام كُرد نيز همواره روحية ايراني  در ميان قوميت. با منظومة وي بيافرينند

باشند؛ هاي اساطيري اين مرز و بوم  روايتحافظ اند خود را حفظ كرده و كوشيده
را ترجمه و گاه با حفظ روايت،  شاهنامههاي بنابراين شاعران كُرد گاهي داستان

هاست كُردي از شاعري ناشناس از جملة اين داستان شمقال و رستمِ. اندبازآفريني كرده
  .كه در اين جستار بدان پرداخته شده است

و بر اين اساس،  دانپنداشتهاساطيري را واقعي ميهاي عامة مردم همواره شخصيت
قوم كُرد نيز براي . اندكرده ميها معرفي هايي را براي مزار اين شخصيتگاه مكان
  :ازجمله ،شماري را معرفي كرده استهاي بي، مكانشاهنامه رخدادهاي

رستم  - اي بين سقز، ديواندره و تكابمنطقه - كُردستان» اوباتوي«در باور مردم 
شغار كه از . اختالف داشته است) شغاد(درش شغار اپهلوان كُردي بوده كه با بر

نبرد وي نيست، به فكر و  دانست مرد ميدان و همزور بازوي رستم آگاه بود و مي
در پاي  -»اي در آبادي كاپالنتومزرعه« - افتد و در نخجيرگاهانديشي ميچاره

و روي آن  كندكند و كف آن را انباشته از سر نيزه ميسال، خندقي مي كهندرختي 
رستم . خواندگاه رستم را به مبارزه فرا ميپوشاند و آن را با گياه و پوشال مي

دهد و به اند، به رزم برادر پاسخ ميخبر از دام مهلكي كه برايش مهيا كرده بي
اين . شودافتد و به همراه اسبش كشته ميآيد و با رخش به چاله مينخجيرگاه مي

، شريفي( اندچنان باقي بودهچند سال پيش از انقالب هم سال، تا چاله و درخت كهن
1374 :954.(  

 شمقال و رستم ة كُرديمنظوم هايجستار كوشش شده است برخي ويژگيدر اين 
در راستاي اين . مقايسه شود فردوسي شاهنامةروايت با  آن روايت نوع و بيان گردد
شده  نوشته( لشكرهفت، )ق1135نويسِ  دست( طومار نقاليِ شاهنامه، ثعالبي تاريخ تحقيق از
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انجوي شيرازي براي تطبيق روايات استفاده شده  نامة فردوسيو نيز  )در عهد ناصري
شدن رستم ذكر شده  چهار روايت از كشته نامه فردوسي ذكر است كه در شايان. است

است كه سه روايت نخستين با روايت فردوسي تفاوت چنداني ندارد، و تنها روايت 
  .شود هارم تاحدي متمايز است كه در اين پژوهش به آن پرداخته ميچ

   شمقال و رستمهاي خطي منظومة كردي نسخه. 2
  :از اين منظومه دو نسخه موجود است

موجود در كتابخانة مجلس  9787به شمارة  شمقال و رستمنسخة خطي ) الف
آغاز نسخه . ستق كتابت شده ا1308اي ناشناس كه در شوراي اسالمي از سراينده

و بيت مطلع آن » اهللا الرحمن الرحيم هذا كتاب شمقال و رستم بسم«: بدين گونه است
 ]:گان مقالهالخط از نگارندرسم[چنين است 

  ردپي گهرخ چهوران چهو ژه دهبشنه
  

  ردردي ئاوهم چِ نهخت روستهژه به  
  ج

  :بيت پاياني نسخه نيز چنين است
  قينرت بوو يهر هزار سال عومگهئه

  

  شينبوو چهر مههه] رگتمه[ت عاقبه  
  

تمت الكتاب بعون الملك «: در پايان منظومه نوشته است كاتب كه ناشناخته است،
مابقي [به جهت  1308الحرام سنة قعدهنهم شهر ذي و الوهاب در يوم دوشنبه بيست

و ) 5/16× 5/10(برگ  9جلدي با مقواي سبزرنگ  اين نسخه. »]شده و ناخواناست پاك
تا  14نوع خط آن نستعليق و شمار ابيات بسته به نوع نوشتن كاتب بين . دارد هصفح16
 - اين نسخه اساس پژوهش حاضر است؛ اما در ميانة نسخه. بيت در هر صفحه است 21

از نسخة دوم  -كه اوراقي از آن افتاده و نيز در مواردي كه بيت مبهم و يا مغلوط است
 . ده استاستفاده ش

كه ] برخالف نسخة اول كه شمقال آمده بود[ رستم و شغادنسخة چاپي ) ب
هاي حماسي كُردي با عنوان محمدرشيد اميني آن را همراه با ده نسخة ديگر از منظومه

الخط كُردي به طبع م در كُردستان عراق با رسم2010در ، )هورامي(شاهنامة كوردي 
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تر و در شمار سخة نخست، در ضبط كم اهميتاين نسخه نسبت به ن. رسانده است
  .است) بيت 301(ابيات تقريباً برابر با آن 

  شمقال و رستم ةهاي منظومويژگي. 3
  زبان منظومه. 1-3

گويش . سروده شده است) گويش گوراني( به زبان كُردي شمقال و رستم ةمنظوم
گويش معيار تمام ) گويش سورانيقبل از رواج ( گذشته ةگوراني يا اورامي تا چند ده

. شده استجنوبي مناطق كُردنشين شناخته مي ةخصوص سخنوران حوز هرد، باقوام كُ
را همراه با  آنردي دانسته و شناسان، گويش گوراني را جدا از زبان كُبرخي از زبان

شناسي و زبان  نزباكه در كتاب اند؛ چنانآوردهذكر غربي هاي شمالردي در شمار زبانكُ
زبان مادي  ةكه شايد دنبال ذكر شده استغربي شمال هاي اين زبان در گروه زبان فارسي

  ).555/ 1: 1383بلو، : ك.؛ نيز ر75: 1361 خانلري،( باستان باشد
 كه چناناند؛ ردي دانستهاي از زبان كُبا وجود اين، بيشتر محققان اين گويش را شاخه

 گوران، كرماج ان را به چهار گويشِردزبان كُ ،نامه ف شرخان بدليسي در اميرشرف
 ماد فرهنگ در نيز زادهصديق صفي .)23: تا، بيبدليسي( كند ر و كلهر تقسيم مي، لُ]كُرمانج[

كه هاي متعددي بوده است، به طوريها و گونهردي داراي گويشزبان كُ«: معتقد است
كرمانجي شمالي،  وانتها ميپنج گويش كامل درآمده است كه از ميان آن ةاكنون به شيو

  ).24:1361، زاده صفي( »ري را نام بردكرمانجي جنوبي، گوراني، لكي و لُ
انواع يكي از ) گوراني( رسد گويش اوراميبا توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي

براي آشنايي بيشتر ( جاي مانده استرردي است كه آثار منظوم زيادي از آن بهاي كُگويش
  ).348-335/ 2: 1389امامي و حسيني آبباريكي، : ك.ربا اين گويش ادبي 

  قالب و وزن منظومه. 2-3
به صورت هجايي سروده شده و هر مصراع و در قالب مثنوي  شمقال و رستم ةمنظوم
اند، در صورت هجايي سروده شده ري كه بهاشعادر زبان كُردي . ستيي اهجا آن ده

   .است شده ميها توجه تساوي هجابه ط نبوده و فقالك هجا م يها بلند يا كوتاه آن
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  بررسي تطبيقي رويدادها و حوادث داستاني در دو منظومه. 4
خواسته اثرش تقليد محض از داستان رستم و شغاد جا كه شاعر ناشناس كُرد نمياز آن

چهرة  شود؛ ازجمله هايي مشاهده ميهاي او برافزوده باشد، در برخي از روايت شاهنامه
نشناسي او، بخشيدن  دادن سيماي شغاد و حق در بدو كودكي، اهريمني جلوهپليد شغاد 

نكتة ديگر اينكه شاعر از روايات ... .  اي از نسل رخش به شغاد از سوي زال وهكرّ
  .نقالي عصر خويش نيز بهره برده است

  متولد شدن شغاد. 1-4
ست و به باال و ديدار شود؛ بسيار زيبارو، شغاد از كنيزكي رامشگر زاده ميشاهنامهدر 

  ).33- 31ب 442-441/ 5: 1386فردوسي، : ك.ر( ماندبه سام مي

زال را پسري از كنيزكي پديد آمد كه در «نيز آمده كه  )487: 1377( لشكرهفتدر 
شغاد در بدو تولد / ؛ اما در روايت كُردي، شمقال»حسن و خوبي مثل و مانندي نداشت

  :شوندحرم از ديدن او هراسان مي كه اهلشوم و بدقيافه است؛ چنان
  رر زهمهم زال كهرهو نه حهك شهيه

  ف، ناراس ناخاسلهي ناخهنوتفه
  

  رگهمقال گومراي حيلهيدا بي شهپه  
 ردش وه عاسروون ئاوهندههل ئهئه

 )1: خ.ن(                                 

آن . دنيا آمد گر، به، آن گمراه حيلهيك شب در حرم زال كمرزرين، شمقال: برگردان
   .نطفة ناخلف، ناراست و ناشايست، اهل اندروني را هراسان ساخت

گويند كه نگرند به زال ميشناسان و بزرگان طالع شغاد را ميوقتي ستاره، شاهنامهدر 
سازد و روز را بر اهل اين كودك چون باليدن بگيرد، دودمان نيرم و سام را تباه مي

اما در روايت  ؛)43-38 ب 5/442: 1386فردوسي، (گرداند تان و نيز ايرانيان تلخ ميسيس
شود كه اش متوجه ميگويي كُردي زال با ديدن صورت شغاد و با بينش و قدرت پيش

خواند تا شدن رستم است؛ پس براي اطمينان رماالن را مياين فرزند شوم، مسبب كشته
  :از سرنوشت او خبر دهند



 1393 پاييز و زمستان، 4، شمـارة 2 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

88 

  ننديشهماالن دل وه ئهش رهرمافه
  رد نه خاكقش نهندن نهماالن شهره

  نيلي خراوهديان نجوومش خه
  نشكووم شوومش گرداو خوونه

  حواالنمام ئهريت بواچيم تهپه
  

  !...ن؟ي ئي شوومه چيشهبزانان تاله  
  ي ناپاكديان نه نجووم نشانه

  نش نه گير گيژ گرداوهستاره
  ...نبوونهم زهش روستهحسي نهژه تاله

 چوو وه تاالنستش مهزابول ژه ده
  

  )2- 1: خ.ن(
من از آيندة اين فرزند ترسانم؛ شما نيز بنگريد كه : ها گفتبه رمال] زال[ :برگردان

ها نرد را به روي خاك انداختند و در علم نجوم، بخت و رمال! طالع اين شوم چيست
د كه طالع او خيلي خراب و ستارة بختش گرفتار تقدير آن ناپاك را نگريستند؛ ديدن

بخت شوم او، گردابي از خون است و در طالع اوست كه رستم نابود . گرداب است
نماييم كه چگونه زابل به براي تو تمام احوال او را بازگو مي:] به زال گفتند[شود مي

  .شوددست او ويران مي

  قصدكردن زال براي كشتن شغاد. 2-4
شنود، رو به شناسان ميفردوسي، زال چون خبر شومي شغاد را از ستاره ةشاهنامدر 

خواهد كه اين كودك چون باليد، ماية فساد و شر آورد و از او ميدرگاه خداوند مي
، زال بر آن است تا سر شغاد را شمقال و رستماما در ؛ )48-44ب  5/443: 1386: ك.ر(نشود 

بخت خواهد بود،  چهر و سياهزندي كه چنين سياهاز تن جدا كند؛ زيرا معتقد است فر
شود كه تقدير ايزدي هرگز رستم به زال يادآور مي شاهنامهدر . نبودنش بهتر است

 نخواهد گشت و اگر او را بكشد، كاري ناشايست انجام داده است و ديگران او را بر
  :سرزنش خواهند كرد

  رها كهم تيغي رهرما وه روستهفه
  زانيتو خوو مه: وه زال م واتروسته

  رريت نويسان نه سهق پهرچِ حههه
  باكرساي بيبر تا تهر ژه گهدويم هه

  ...رندام ئي قووشمه وا كهر نه رووي ئهسه  
  زدانين حوكم يهردهتال كهكي به

  رچي وه بهي مهالج كهداري عهنه
-رد ههكهم ويش نهحي رهس سلهكههيچ
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  رزانهفت زالِ فهساك ئيد شنه
  

    گانهكتاي يهمر يهبي وه ئه] راضي[ الك
  )2: خ.ن(

. اي سر از تن اين قوشمة نحس جدا كنبا ضربه: زال به رستم امر كرد :برگردان
 تواند تقدير و حكم ايزد را برگرداند؛داني كه كسي نميتو بهتر مي: رستم به زال گفت

سرنوشت توست، عالجي براي او نيست و  ر ساخته و درآنچه خداوند براي تو مقد
ناپذير است؛ و ديگر اينكه از گبر تا ترسا، كسي صلة رحم خود را هالك نكرده برگشت
  .زالِ فرزانه كه اين سخنان را شنيد، تسليم خواست و ارادة خداوند شد! است

زال خواست تا او را بكشد، رستم «: نيز آمده است) 487: 1377( لشكرهفتدر 
ت كه فردا جواب اين طفل را در روز قيامت چگونه خواهيم داد؟ پس او را شقاد نگذاش

  .»نام نهادند و به دست شهريار كابل دادند كه او را بزرگ كند] شغاد[

  رفتن شغاد به نزد شاه كابل. 3-4
پس از آنكه دوران كودكي و تغذيه  شغاد )53-49ب  5/443: 1386(فردوسي  شاهنامةبنابر 

شاه كابل . كابل فرستاد ر را سپري كرد، به زودي قد كشيد و زال او را نزد شاهبا شير ماد
ديد، دختر خود را به او داد و وي را گرامي كه شغاد را سزاوار تاج و تخت كيان مي

  .داشت
سال سپارد؛ اما هنگامي كه شغال سهدر روايت كُردي زال، شغاد را به دست دايه مي

شود، از ماندن در نزد زال ساله ميهنگامي كه او ده. كند، دايه فوت ميشتبيش ندا
كابل براي آنكه شاه. رودكند و با رنجشِ خاطر به نزد شاه كابل مياحساس ماللت مي

  :شود تا تنها دختر خود را به عقد شغاد درآوردبه رستم باج ندهد، بر آن مي
  و شا بيخوسرهييام كهم وه ئهو دهژه

  رم گاميشك چهساله يهر م ههروسته
  مين بيرجه خاتر خهو خهدايم ژه

  رد خيالنجام ئيدش كهرهئاخر سه

  خشا بيم بهنعام روستهرجش وه ئهخه
  ند ليشسهراج وه زوور مهژه جياي خه

  مين بيت كابول زهبيزار ژه حوكمه
  ني توخمِ زالروو چهندي كهيوهپه
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  مقال حازر بي نه الشرما تا شهفه
  مگينور سههمقال بهي شهواتش ئه

  وم و خيشانخشام وه ئزن گشت قهپيت به
  

  رد نه روي خاك پاشمين بهي زهجدهسه
  ميني دارووم نه كابول زهكناچه

 ي ويشانسم قاعدهردش وه رهقد كهعه
  

  )3-2: خ.ن(
خراج مقرر شده بود كه شاه كابل به رستم ] تاكنون[از عهد كيخسرو  :برگردان

شاه كابل كه پيوسته . ستاندبدهد؛ پس رستم هرساله يك چرم گاوميش زر از او باج مي
آزار و رنجور بود، بر آن شد تا با نژاد زال پيوندي داشته باشد؛ پس از اين باج دادن دل

اي شمقال من در : شمقال را دعوت كرد و در مقابلش سر به سجده نهاد و گفت
او را در حضور خويشاوندان و با رضايت آنان به تو  زمين دختري دارم كه كابل
  .بخشم؛ پس مطابق سنت و رسم خود، دختر را به عقد شمقال درآورد مي

: كنددختر شاه كابل را براي شغاد نامزد مي ،، زال خود)236: 1368(در روايت ثعالبي 
كابل را  زال او را به صورتي خوش به كابل فرستاد و از خود دور ساخت و دختر شاه«

نيز آمده است كه ) 487: 1377( لشكرهفتو در » براي او نامزد كرد كه زن و شوهر شدند
  . چون شغاد به حد بلوغ رسيد، شاه كابل دختر خود را به او داد

برادر ناتني رستم است كه دلير و ) شغاد(، چغاد نامه فردوسيچهارم در روايت 
تدريج به  رود؛ به كند و به نزد شاه هاماوران مي شود؛ اما به رستم حسادت مينيرومند مي
: 1369انجوي شيرازي، : ك.ر( شود باختة دخترِ شاه هاماوران مي يابد و دل جا راه مي دربار آن

2 /153-154.(  

  كابل و رنجيدن شغاد از اوخراج ستاندن رستم از شاه. 4-4
هر سال يك چرم گاو آمده است كه رستم  )61-57 ب 444/ 5: 1386(در روايت فردوسي 
پنداشت كه اگر شغاد را به دامادي خويش شاه كابل مي. گرفتمياز پادشاه كابل، زر 

ستاند؛ اما چون هنگام ستاندن خراج رسيد، رستم به برگزيند، رستم از او خراج نمي
  . رسم هر سال، باج را گرفت و اين كار بر شغاد سخت آمد
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انگيزد كه رار رسيدن زمان خراج، شغاد را بر ميدر روايت كُردي شاه كابل پيش از ف
كاري سامان دهد كه ديگر به رستم باج نپردازد؛ ناگاه چند تن از وابستگان رستم براي 

جاي يك چرم گاو، سه چرم به قهر و زور از كابليان آيند و بهگرفتن خراج به كابل مي
شود تا  آشوبد و بر آن ميميشود، سخت بر شغاد كه از اين موضوع آگاه مي. ستانندمي

  :رستم را از ميان بردارد
  وانهلههان پهرمان جهوه حوكم فه

  رب وه زهبالهرم گاميش لهسِ چه
  فت سياه بي ژه قارمقال ئيد شنهشه

  

  ندي ئاوان،يوهرد پهمقال كهم شهو دهژه  
  رم زياتهلكهستانان وه زوور به

 زاري كاري قين، جامهچي نه جامه
  

  )4: خ.ن(
پهلوان از هنگامي كه شمقال با شاه كابل پيوند  بنابر دستور رستمِ جهان: برگردان

شمقال كه از اين ! ستاندند، آنان سه چرم گاوميش لبريز از زر از كابليان مياست كرده
  .ماجرا آگاه شد، از خشم سياه شد و آمادة نبرد و كارزار گرديد

ميان آمده، با اين تفاوت  نيز از خراج ساالنه سخن به مهشاهناطومار نقالي در روايت 
: برآن است كه رستم باج ساالنة فرامرز را نيز از او بستاند) شاه كابل( كه مهراب كابلي

مهراب گفت دالور ترا مطلب حاصل است كه رستم چندان ملك و خزينه دارد هيچ «
گذرد و باج ساالنة فرامرز را از كند و از سر خراج كابل در نميالتفات بر من و تو نمي

  ).860: 1391(» ما بستاند

  توطئة قتل رستم . 5-4
نشيند و رنجد، با پدرزن خود به خلوت ميستاندن رستم مي شغاد كه از باج، شاهنامهدر 

دارد كه ديگر او نيز حقّ برادري را از آورد و بيان ميميان مي شرمي برادر سخن بهاز بي
كار گيرند و رستم را از  اي بهكند تا حيلهشغاد به شاه كابل پيشنهاد مي. ياد خواهد برد

كه مجلسي با حضور بزرگان فراهم كنند و در آن،  گيرند ميميان بردارند؛ پس تصميم 
گونه  تا بدين زبون سازد و از درگاه خود براند شاه كابل در پيش همگان شغاد را خوار و
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. ي خواري و زبوني خود به زابل و نزد رستم برودشغاد براي دادخواهي و شرح ماجرا
هايي در نخجيرگاه و بر سر راه رستم شود كه چاهكابل موظف مياز سوي ديگر نيز شاه 

  .)81- 62ب  445 -444/ 5: 1386فردوسي، : ك.ر(ها را پر از تيغ كُند بكَند و آن

 -سه چرم گاوو آن هم  -گرفتن محصالن رستم ردي، شغاد كه از خراجدر روايت كُ
انگيز او را از دادن باج به رستم بر رود و با لحني عتابشود، نزد شاه كابل ميآگاه مي
كند؛ شاه كابل در دارد و شاه را به نابودي و از ميان برداشتن رستم تشويق ميحذر مي

شود كه آورد و معترف ميهاي رستم در ادوار پيشين را به ياد شغاد ميپاسخ، دالوري
را ... چاه و شغاد در ادامه نقشة كندن. را ياراي رويارويي و نبرد با پيلتن نيست كسي

  .سازدمطرح مي
ها را بر عهده نكتة قابل تأمل در روايت كُردي اين است كه خود شغاد حفر چاه

خواسته گيرد و طراح اصلي كشتن و از ميان برداشتن رستم اوست؛ گويي شاعر ميمي
هر دو براي كشتن  شاهنامهدر . وم شغاد و كينة او را نمايان سازدهرچه بيشتر چهرة ش

 دوبگفتند و هر «: خوبي نمايان ساخته است كوشند و فردوسي اين موضع را بهرستم مي
  ).69ب  ،همان( »نام او از جهان كم كنيم ماكه « و) 66 ب 442/ 5: 1386( »برابر شدند

حسادت كينه و «: چين استطراح و توطئه شغاد بيشتر) 236: 1368( در روايت ثعالبي
ترين دشمنانِ رستم گشت و نزد خود كه سختجادر دل شغاي بنشست تا آن

اي اي كرد تا رستم را به بهانهبا پدر همسر خود توطئه. كار برد انديشيد كه فريبي به مي
) 861-860: 1391( طومار نقالي شاهنامه؛ اما در »به كابل بكشاند و در هالك او بكوشد

  : كند مهراب كابلي شغاد را براي كشتن رستم ترغيب مي
پس در اين باب حيله بايد كه رستم را از عرصة روزگار برداريم : ... مهراب گفت

چون امراي : مهراب گفت. دانم دالور من طريق دفع رستم را نمي: شقال گفت... 
دار كنم و تو  زخمكابل جمع شود در سرِ شراب من با تو بدمستي كنم و سر ترا 

او بر سر كابل آيد و من باز به پيش رستم آيم . خود را قهرناك به رستم برسان
دانم كه صاحب مروت است از من خواهد گذشتن و بعد از  نوحه و زاري كنم، مي
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بعد از آن تكليف شكار . آن، من وي را به مهماني درآرم و چند روز مهمان كنم
بندي كنم و  اه در سر راه وي بر كنم و همه را حربهچون به شكار رود هفت چ. كنم

چون رستم بدان موضع رسد بر چاه رود، هالك . خار و خس بر سر چاه پوشانم
  . گردد

ريزي  نيز، شاه كابل نقشة از ميان برداشتن رستم را پي) 488- 487: 1377( لشكرهفتدر 
  :سازدكند و شغاد را با خود همراه ميمي

! اي شغاد: ند، شاه كابل گلة بسياري از دست رستم كرد كهخوردشبي شراب مي
گيرد و يكي را به تو رحم است كه هر سال هفت چرم گاو زر از ما ميبرادرت بي

چندان بدي رستم را كرد كه اون روسياه را از . خواهددهد و خاطر تو را نمينمي
پس اون دو . نماگر با من بيعت كني، عالج رستم بك! اي شهريار: گفت. راه برد

دهم، قهر امشب تو را در مستي دشنام مي: شاه كابل گفت. سگ با هم بيعت كردند
چون يك فرسنگي . جا آيدكرده، پيش رستم رو و او در غضب خواهد شد و بدين

تو التماس كن . ماند كه به كابل برسد، من شمشير در گردن انداخته، پيش رستم آيم
اون را . ته چاه را پر از حربه كنم. ارگاه چند چاه بكنمدر شك. تا از گناه من درگذرد

  . شغاد قبول نمود. بدان شكارگاه بريم تا در چاه افتد
برد شغاد شيفتة دخترش شده، اين  مي شاه هاماوران كه پي نامه فردوسي در روايت

 پذيرد؛ اما هرچه شغاد در ابتداي امر نمي. كند ازدواج را مشروط به آوردن سر رستم مي
شود و به فكر كشتن  باختة او مي كند، بيشتر دل برخاست مي و بيشتر با دختر نشست

  ).154-153/ 2: 1369انجوي شيرازي، (افتد  رستم مي

  برپا كردن جشن و خوار و زبون نمودن شغاد. 6-4
سازد و ، شاه كابل در جشني صوري، شغاد را در ميان بزرگان زبون ميشاهنامهدر 
شود؛ و اين چنين شغاد از سخنان او بر زال از او را به وي يادآور مي نكردن رستم و ياد
  : نهدآشوبد و روي به زابل ميمي

  دل شد شغاد ز گفتار او تنگ
 

  برآشفت و سر سوي زاول نهاد  
 

  )92ب  446/ 5: 1386فردوسي، (
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آورد؛ شغاد ميان نمي در روايت كُردي، شاعر از برپايي جشن و مهماني سخني به
خيزد و پس از آنكه ده صبح زود از خواب برميون آنكه در ميان بزرگان خوار شود، بد

پوشاند، به كند و رويشان را ميها را پر از تيغ ميكَند و آنچاه عميق و چهل گزي مي
  :رودزابل مي
  ي ئافتاوخت شوعلهر نه وهحهسوبح سه

  ردم كهن تيشه فووالد ئاهنين جهچه
  مامزي تهن چل گهپاياده چاي بي
  بر و ئارامعجيل بي سهخيزا وه ته

  

  عين بيدار بي ژه خاومقالِ لهشه  
  ردم كهتل روستهالك قهي ههحهسلهئه
  ...مام رد گومراي ناتهدبير كهريش تهپه

  تا چي وه زابول وه الي زالِ سام
  

  )6: خ.ن(
آمده  نقالي شاهنامه طوماردر در روايت ثعالبي نيز از برپايي جشن بحثي نشده؛ اما 

مهراب بدمستي كرده كمان در دست . مجلس آراسته كردند و امرا جمع شدند«: است
شقال . و روي وي بريخت] و[داشت بر سر وي زد، سر وي را شكست و خون بر سر 

» از مجلس برخاسته سوار شد خود را به سيستان رسانيد و قدم بر بارگاه گرشاسب نهاد
نيز ضمن چند جملة كوتاه به اين موضوع  )488: 1377( لشكرهفت در. )861: 1391(

شغاد . در مستي، شاه كابل شغاد را دشنام داد. شب مجلس آراستند«: پرداخته شده است
  . »قهر كرده متوجه سيستان شد و احوال را بازگفت

  رفتن شغاد به نزد رستم و شكايت از شاه كابل. 7-4
رسد، ابتدا به اي عصباني و خشمگين به زابل مياد با چهره، هنگامي كه شغشاهنامهدر 

پرسد كه ميانة تو با شاه كابل رستم از او مي. رودنزد پدر و سپس به نزد برادر مي
گويد كه ديگر نام او را شغاد مي! گويند؟چگونه است؟ آيا كابليان از من سخني مي

گذاشت؛ اما اكنون فكر جنگ در سر دارد سخت احترام مينياور؛ او پيش از اين به من 
كند؛ او در ميان انجمن به من گفت كه تو از تخمة زال و مرا بر سر انجمن خوار مي

گويد كه رستم كابل ميقدر از شاهشغاد آن. نيستي و كابل ديگر به رستم باج نخواهد داد
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- 446/ 5: 1386فردوسي، : ك.ر(ود شآشوبد و با زواره و صدسوار رهسپار كابل ميبرمي
447.(  

رسد، يقة خود را پاره و شروع به اما در روايت كُردي، شغاد چون به ايوان زال مي
درنگ حاضر شده و سبب اين زاري و زال، رستم و زواره بي. كندگريه و زاري مي
و پدر،  گويد من در ديار غربت، تنها بايد زندگي كنمشغاد مي. شوندافغان را جويا مي

بنگريد كه شاه كابل چگونه يقة مرا پاره كرده ! پرسندبرادر و مادر از من احوالي نمي
گيرد، او نيز خزانه و دارايي مرا به تاراج از كينة آن خراج كه رستم از او مي! است؟

آشوبد و سوگند ياد رستم بر مي! برد؛ بدانيد كه ديگر زندگي بر من حرام شده است مي
 ،شمقال و رستم(شود كابل را نابود سازد؛ پس با سي هزار سپاه عازم كابل ميكند كه مي

6-8.(  
نكتة قابل توجه، اين است كه رستم در روايت فردوسي با صد سوار و در روايت 

كه  هنگامي تاريخ ثعالبيشود؛ اما در هزار نفري روانة كابل مي كُردي، با لشكري سي
روم، ولي من به كابل مي«: گويدكابل شود، چنين مي شود تا رهسپاررستم برانگيخته مي

كه نهم كه سپاهيان را به رنج افكنم و چنانبه نام شكار، و پدر همسرت را ارجي نمي
: 1368ثعالبي، (» وضع و حال اقتضا كند، يا بساطش را درهم پيچم و يا از او درگذرم

شود و هزار جوان با خود  مي رستم خشمگين )861: 1391( طومار نقالي شاهنامهدر ). 236
روز ديگر رستم و شقال سوار شده هزار . پيلتن مثل مار ارقم پيچيد«: بردبه كابل مي

  .»جوان برداشته بر جانب كابل روانه شدند
سبي از و آن اينكه زال ا شوداي در اين بخش مشاهده ميودهدر روايت كُردي، برافز
هاي بعدي داستان، با اين اسب جوان و خشو شغاد در ب بخشدتخمة رخش به شغاد مي

  :كندشاعر كُرد اين اسب را چنين توصيف مي. پردها مينيرومند از روي چاه
  م بيخش روستهسپي ژه توخم رهك ئهيه
  يماهيهان پهور جهيتهندي وهمهسه

  چوون دانامر بير به ئهزال زه

  م بيم كهي نايافت نه عالهنادره  
 ر كار هيچ پادشاهيوي نه سهنه

  وانامه» نگيخش جهچه رهبه«نامش 
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  رخشِ پر هونهچه رهرما تا بهفه
  نش بي سوارمقال وههخشا وه شبه

  

  رراق ژه پا تا وه سهمل يهموكه
 ي كارزاررسهزم عهراهي بي وه عه

  

  )8-7: خ.ن(
لم كمتر پيدا اسبي از نسل رخشِ رستم وجود داشت كه مانند آن در عا: برگردان

پيما، در سمندي بدين سان تيزرو و جهان. آمدحساب مي اي نايافت بهشد و نادرهمي
رخش  بچه«زال زر به فرمان بيچونِ دانا نام آن را . دست هيچ پادشاهي قرار نداشت

؛ پس ]بياورند[رخش پرهنر و نيز يراق مجهزي را  زال دستور داد تا بچه. نهاد» جنگي
  . شمقال بر آن سوار شد و روانة كارزار گرديد. قال بخشيدها را به شمآن

  كابل و آمدن او به پيشواز رستمخبردادن شغاد به شاه. 8-4
فرستد كه كابل ميكند، شغاد سواري به نزد شاهچون رستم قصد كابل مي شاهنامهدر 

تو  رستم در راه كابل است؛ پس پيش آي و از رفتار خود عذرخواهي كن تا رستم از
  :شاه كابل. گذرددر

  چو چشمش به روي تهمتن رسيد
  ز سر شارة هندوي برگرفت
  همان موزه از پاي بيرون كشيد
  دو رخ را به خاك سيه برنهاد
  ببخشيد رستم گناه ورا

 

  پياده شد از اسب كو را بديد  
  برهنه شد و دست بر سر گرفت
  به زاري به مژگان ز دل خون كشيد

  ...همي كرد پوزش ز كار شغاد 
          بيفزود از آن پايگاه ورا

  )138-127ب  449-450/ 5: 1386(
كند؛ با اين تفاوت كه شغاد به جاي آنكه از شاعر كُرد نيز چونان فردوسي روايت مي

  :پوشدسر شارة هندي بردارد و از پاي كفش در آورد، كفن مي
  رگهخت گومراي حيلهدبهمقال بهشه

  حيله سازيكر وه شاي كابول وه مه
  نگي عاسيان گومراي خاترتهوينه

 

  ربهري شاي كابول كياستش خهپه  
  وازيردم نهن مهكر و فهنه راي مه

 نگدخاي دل ژه سهست نه دووش بهن وهفهكه
 

  )8: خ.ن(
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كه ما [گر، براي شاه كابل خبر فرستاد شمقالِ بدبخت و آن گمراه حيله: برگردان
سازي و براي فريبِ مردم، به سانِ عاصيانِ كابل نيز با مكر و حيلهشاه ]. ايمنزديك شده

  ].و به استقبال رستم رفت[ملول كفن پوشيد 
  : نيز چنين آمده است) 861: 1391( طومار نقالي شاهنامهدر روايت 
مهراب بداختر فرمود . چون به يك منزل كابل رسيدند اين خبر به مهراب رسيد... 

كودكان بر دست گرفته و خود نيز شمشير بر گردن انداخته،  جمله پابرهنه گشته و
چون . پياده شده و جميع امرا به دستور از برابر رستم نمودار شدند و االمان گفتند

چشم رستم بر وي افتاد از سر تقصير وي درگذشت، فرمود شمشير مهراب را از 
  .كردگردن گشاده بر كمر وي بستند، به پاي رستم افتاد و عذرخواهي 

  شدن رستم بر شاه كابل مهمان. 9-4
كه  كند و در حاليهوا جشني برپا مي و آب ، شاه كابل در جايي خرم و خوش شاهنامهدر 

آورد ميان مي نوشي است، از نخجيرگاه پر از غرم، آهو و گورِ خود سخن به مشغول باده
- 139ب  450/ 5: 1386فردوسي، (آيد وجد مي و رستم كه اهل شكار است از سخنان او به

جا از نسخة خطي چند برگ افتاده و ارجاع از نسخة چاپي اين(در روايت كُردي . )147
سر برد  خواهد كه او را اليق بداند و شب را در قصر او به، شاه كابل از رستم مي)است

شود، اين شغاد است كه كنند و چون سحر ميپا مي در شب جشني به. پذيردو رستم مي
جا برويم و روز من باغي دارم كه در زيبايي مانند ندارد و بياييد به آن: گويد مي به رستم

خبر است،  رستم كه از از برنامة او بي. را تا شب در آن به شادي و نشاط بگذرانيم
  ).702-701: 2010اي،  كندوله(پذيرد پيشنهاد شغاد را مي

ي به رستم پيشنهاد شكار نيز مهراب كابل) 861: 1391( طومار نقالي شاهنامهدر 
بعد از . القصه رستم را تكليف كرده به خانة خود آورد چند روز عيش كردند«: دهد مي

اي دالورِ عرصة كاينات، شفقت نمايي چند روز به شكار مشغول شويم؛ اما : آن گفت
  .»چون رستم شكاردوست بود قبول كرد
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  رفتن رستم به نخجير و افتادن در چاه. 10-4
كند كه رخش را زين كنند و براي شكار آماده شوند؛ كمان ، رستم امر ميمهشاهنادر 

بر سر . رودنهد و با شغاد، زواره و چند تن از نامداران به نخجير مي كياني به ترك مي
ها كه از ماجرا آگاه نيستند، درپي  هايي كنده شده است؛ اما آنراه رستم و زواره چاه

بويد و پيش رسند، رخش خاك را مييان دو چاه ميتا اينكه به م تازندشكار مي
رخش پيش . زنداي به او ميشود و تازيانهرستم از كردة او خشمگين مي. رود نمي
: 1386فردوسي، (درد افتد و پهلوي او و نيز بر و پاي رستم از هم ميرود و به چاه مي مي

  .)165-152ب  451-452/ 5
گزي كنده بود، ابتدا خود با  اين ده چاه چهلدر روايت كُردي شغاد كه پيش از 

اما رستم و  ؛گذردها مياز روي چاه -كه از تخمة رخش است -نيروي اسب جوانش
  :شوند زواره كه از موضوع آگاه نيستند، گرفتار مكر او مي

  شين به راوهمهخت ر دوشان به جههه
  قل و فامواره ساحب عهل زهوهئه

  نگژار ئالوي فرهرد به تيغ گيان سپه
  

  ند به دماوهوارة پر زوور مهزه  
  ...نجام يمانة عومرش ياوا به ئهپه

 نگساكن بي به كونج چاي تاريك و ته
  

  )702: 2010اي، كندوله(
پيمودند كه زواره هر دو با شتاب و چاالكي راه را مي] رستم و زواره[ :برگردان

. انجام رسيد حب عقل و فهم، پيمانة عمرش بهاندكي عقب ماند؛ ابتدا زواره، آن يلِ صا
جان سپرد و در كنج آن چاه تاريك و ] كه در آن چاه قرار داده بودند[با تيغ زهرآلود 
  .تنگ ساكن شد

است؛ با اين تفاوت كه  شاهنامهحكايت افتادن رستم به چاه نيز مشابه روايت 
ازيانه، رستم سه تازيانه به او زند، به جاي يك ترخش از ادامة راه سر باز مي كه زماني
  :زندمي

  مچي به زوور بازووي گراميسِ قه
  

  ي ناميخش نادرهپيكا نه رووي ره  
 

  )703همان، (
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سه تازيانه با زور بازوي گرانش بر پيكر رخش زد؛ رخشي كه نامي و نادرة : برگردان
  .ايام بود
مهراب هفت چاه بر سر راه شغاد به دستور ) 862-861: 1391( نقالي شاهنامهطومار در 

  :كندرستم مي
القصه ... چند روز پيش از اين شقال بدبخت در شكارگاه هفت چاه كنده بود ... 

رستم . خود از كنار چاه برفت. شقال رستم را به همان موضع آورد كه چاه كنده بود
رستم قهرناك شده تازيانه بر . هراسيده پيش نرفت] رخش[راست سر چاه رسيد 

زد و رخش خود را آن چنان انداخت كه شش چاه بگذشت و چاه هفتم رخش 
رخش و رستم بر . دور بود رخش بر كنار چاه رسيد پاي رخش بر ميان چاه رفت

  .صد هزار حربه به اعضاي رخش و رستم رسيد. ميان چاه افتاد
  :ميان آمده است نيز از سه چاه چهل گز پهنا سخن به )488: 1377( لشكرهفتدر 

م به سه چاه رسيد كه هر چاهي چهل گز پهنا و چهل گز عمق او بود و سر او رست
جا رسيد، از شهودي كه چون رخش با آن. را به خس و خاشاك پوشيده بودند

پاي را محكم كرده و اصالً گام از گام بر . داشت دريافت كه دام بر سر راه است
  .آن دانايي نيافت اگر كودكي در پشت او بود، يافتي، رستم به. داشتنمي

شغاد براي اينكه رضايت شاه هاماوران دربارة ازدواج  نامه فردوسي در روايت مردميِ
خبر از ماجرا  كند و رستم بي دست آورد، خود چاه عميقي را حفر مي او و دخترش را به

  :افتد به داخل آن مي
ة خود را چغاد كه ديگر از عشق دختر دل از دست داده بود، تصميم گرفت نقش... 

شبانه با چندصد سوار دلير و كاري وارد خاك ... براي نابودي رستم عملي كند 
رود، خندقي  دانست رستم از آن راه به شكار مي ايران شد و در سر راهي كه مي

تمام بدنه و كف آن را كارد، شمشير، ...  چغاد بدجنس با كمك سواران... كند 
روي گودال ... كار گذاشت  - را سر به هوا همه -هاي فوالدين تيز ميخ خنجر و گل

خود را به نزديك گودال رساند ... را هم با خس و خاشاك پوشانيد و روز موعود 
بسته  ناگهان حيوان زبان. خبر سوار بر رخش پيش آمد جا بي رستم پهلوان از همه... 
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 رخش... پا كرد و به عقب برگشت  دفعه پا به رسيد لب گودال سرپوشيده و يك
حركتي سريع كرد و با سرعت هرچه . فهميد، فاصلة پرش هم نداشت خطر را مي

اش از گودال خارج شد؛ اما پاهاي  هاي رخش و قسمت سينه دست. تر پريد تمام
بسته نتوانست  رخش در گودال ماند و چون تنة رستم سنگين بود حيوان زبان

ن شد و رستم سوار بر اين بود كه سرنگو. پاهايش را از داخل گودال بيرون بكشد
  ).156-155/ 2: 1369انجوي شيرازي، (رخش به كف گودال افتاد 

  باختن رستم جان. 11-4
آيد؛ چشمش به اي بردريده از گودال بيرون ميو سينه ، رستم به سختيشاهنامهدر 

. هراساندشود و نيز او را از فرجام كارش ميافتد و از مكر او آگاه ميبرادرش شغاد مي
كه داند؛ و بر آن است افتادن او را انتقام گردون و گردش روزگار مي اد نيز در چاهشغ

هاي بسياري ريخته، پس هنگام چون رستم بسياري را بر خاك هالكت انداخته و خون
آيد و با ريشخند سپس پادشاه كابل پيش مي. آن است كه مردم از شر او بياسايند

رستم ! شمار رستم طبيبي بياوردهاي بيزخمشود كه براي درمان خواهان آن مي
از جمشيد تا  -مرگ من فرارسيده و من از پادشاهان پيشين! گراي ناپاك حيله: گويد مي

برتر نيستم؛ اما بدان كه تو نيز چندان پس از من زنده نخواهي ماند و به  -سياوش
  .آيي سرنوشت شوم خويش گرفتار مي

را زه كن و با دو تير در كنار من بگذار؛ باشد  گويد كه كمان منرستم به شغاد مي
كه در مقابل درندگان از خود دفاع كنم تا هنگامي كه جان دهم، پس شغاد چنين 

رستم كه كمان را برگرفت، شغاد ترسيد و بر درخت چناري كه ساليان زيادي از . كند مي
را بر درخت زد و  رستم يكي از دو تير. عمر آن گذشته بود و ميانش تهي بود، پناه برد

شغاد فرياد كشيد و جان داد و رستم خدا را شكر . شغاد و درخت را به هم بردوخت
گزارد كه پيش از مرگش، خود انتقامش را ستانده است و در آن حال جان از تنش 

  .بيرون آمد
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سان است؛ تنها رستم پس از اينكه از چاه بيرون  در متن كُردي نيز روايت بدين
  :شودهوش ميه ساعت بيآيد مدت س مي

  رياد و زاريت به بانگ فهسِ ساعه
  

    بيهووش بي جه تاو زامان كاري  
  )704: 2010اي، كندوله(

آورد كه اگر زند و رستم نيز به يادش ميآيد به رستم ريشخند ميشغاد كه به نزد او مي
  !را ادا كرد كشت و شغاد چه نيك حق برادريشاو نبود، زال در بدو تولد شغاد را مي

  لعوون چيشم بي تاواني مهئه: واتش
  ر ساالنر تهي وهخت تفليت جهوه جه

  روو چاكت كهلماس سينهئاما به ئه
  سيبم چاه بينجام نهرهئاخر سه

  

  راوانفاي فهداري به ياد جهنه  
  ماالني رهمر واتهر به ئهزال زه

  !الك؟رد ههكهع بيم توش نهها من مانه 
 !ست چوون توي گومراه بيالكم به دههه

  

  )همانجا(
آيا دوران كودكي خود را از ! گناه من چه بود؟! اي ملعون: گفت] رستم[ :برگردان

ات را پاره كند، خواست سينهها ميبيني رمالاي؟ آن هنگام كه زال زر بنابر پيشياد برده
چاه شد ] از آن همه لطف[يب من در نهايت نص! آيا من مانع نشدم تا تو را هالك نكند؟

  .و گويي تقدير هالك من را بر دست همچون تويي گمراه نهاده است
آلود رستم حاضر نكتة ديگر اينكه در روايت كُردي، شاه كابل بر پيكر خون

شدة شود كه رستم گرفتار برنامة از پيش تعيينشود؛ بلكه فرداي آن روز آگاه مي نمي
  : شده است خود و شغاد گشته و كشته

  مينيوان شاي كابول زهر ژه ئهحهسه
  

 هلوان كينرگ پهئاگاه بين نه مه  
  

  )703همان، (
همراهان رستم كه در كاخ شاه كابل مهمان بودند نيز خبر مرگ رستم را شنيده و 
  . عزادار عازم زابل شدند؛ در واقع شاه كابل در آن شب ميزبان پهلوانان همراه رستم بود

، شاه كابل بر پيكر پر از شاهنامهنيز چونان روايت  )489: 1377( لشكرهفتت در رواي
رستم با «: شودو از زبوني رستم خوشحال و خندان مي شدهجراحت رستم حاضر 
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گرد و غبار از . در رفت ها از اندام رخش و رستم بهرخش در چاه افتادند و آن حربه
رستم بدانست . و شغاد بر سر چاه آمد ناپاك بخنديدند هر دواون . شكارگاه برخاست

شاه كابل پس از مرگ شغاي  )238-237: 1368(؛ اما در روايت ثعالبي »...كه حيلة اوست 
  : رسدجا ميسپردن رستم به آن و جان) شغاد(

رستم تيري به سوي او افكند . خواست انجام داد و بازگشت] رستم[شغاي آنچه او 
. جان در افتاددرگذشت؛ فريادي كشيد و بي اشكه در پشتش نشست و از سينه

امير كابل فرا رسيد و ... از هوش برفت و بمرد ] پس از شكر خداوند... [رستم 
هراسان شد؛ دستور داد كه . داماد خويش را مرده يافت و رستم را از دست رفته

شغاي را نزد خانواده برند و بر پيكر رستم يك تن گمارد تا پيكر برادر را نيز 
  . بياورند

افتد سخني از  پس از اينكه رستم به چاه مي )863-862: 1391( طومار نقالي شاهنامهدر 
انتقام رستم . رساند هالكت مي كه فرامرز او را به آيد تا هنگامي ميان نمي مهراب كابلي به

است؛ با  شاهنامهنيز چونان روايت  نامه فردوسي باختن او در روايت از شغاد و شيوة جان
ند و ا اين تفاوت كه راوي معتقد است كه رستم و رخش در كف آن گودال در خواب

ظهور كند، نخستين سواري كه در ركاب آن حضرت  )ع(هر وقت حضرت حجت 
  ).156/ 2: 1369انجوي شيرازي، (شمشير خواهد زد، رستم دستان خواهد بود 

ستاند و چندان كابليان مي كابل ودر ادامه نيز فرامرز انتقام رستم و زواره را از شاه
: 1391( طومار نقالي شاهنامهشود؛ با اين توضيح كه در ها ديده نمي تفاوتي ميان روايت

خواهي او،  رود و هنگام انتقال پيكر رستم و خون زواره همراه رستم به كابل نمي) 863
ستم را و فرامرز بيامدند و تابوت ر زوارهالقصه چون ... «: دهد فرامرز را ياري مي

بياوردند بعد از آن زال وي را حنوط داده و بر حرير ختايي پيچيده و بر تابوت زر نهاده 
 . »فرامرز وي را بر دخمه برد. به فرامرز بداد
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  هاي داستان رستم و شغادمقايسة روايت: 1جدول 
طومارِ نقاليِ   ثعالبي  شاهنامه  ها مايه نقش

  شاهنامه
هفت 

  لشكر 
  نامه فردوسي
  

 روايت
  كُردي

شقاد   ]شغال[شقال   شغاي  شغاد  نام شغاد
  ]شغاد[

  شمقال  چغاد

كنيزي   مادر شغاد
  رامشگر

يكي از   -  كنيزكي  -  -
اهل حرم 

  زال
چهرة شغاد در 

  بدو تولد
رو و به  ماه

  باال چو سام
در حسن   -  -

و خوبي 
  نظير بي

سبب   -
هراس 

اندروني 
  زال

بردن زال از پي
  سرنوشت شغاد

-  -  -  -  -  *  

گيري   العط
شناسان و  ستاره

رماالن براي 
  شغاد

*  *  -  *  -  *  

قصد كردن زال 
به كشتن شغاد 
و ممانعت 

  رستم

-  -  -  *  -  *  

ازدواج شغاد با 
  دختر شاه كابل

شاه كابل 
خود 

دخترش 
ز بهر  -را

نژاد و 
 -دالوري

به شغاد 

 زال
دختر شاه 
كابل را 

براي 
شغاي 
نامزد 
  .كرد

چون به   -
حد بلوغ 

د، رسي
شاه كابل 

دختر 
خود را 
  .به او داد

چغاد 
باختة  دل

دختر شاه 
هاماوران 

 وشود  مي
كابينش سر 

  .رستم است

شاه كابل 
خود 

دخترش 
براي  -را

ندادن 
خراج به 

 -رستم
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به شمقال   .داد
  .داد

تعداد چرم 
گاوي كه شاه 
كابل به رستم 

  .دادمي

بحث   يك
نشده 
  .است

تا پيش از   -  هفت  باج ساالنه
ازدواج 

ال شمق
با دختر 
شاه كابل، 
يك چرم 
و پس از 

ازدواج 
سه چرم 

  .گاو
توطئة قتل و از 
ميان برداشتن 

  رستم

ابتدا شغاد 
سخن به 

ميان 
آورد و  مي

پس از آن 
با هم توطئة 

كشتن 
رستم را 

مديريت 
  .كنندمي

شغاي 
طراح 
اصلي 

است؛ و 
اوست كه 
شاه كابل 
را با خود 

همراه 
  .سازدمي

كابل شاه
) مهراب(

ريز امهبرن
اصلي است و 
شقال نيز با او 

همراه 
  .شود مي

كابل شاه
ريز برنامه
اصلي 

است و 
شغاد نيز 
با او 

همراه 
  .شود مي

چغاد براي 
جلب رضايت 
شاه هاماوران 
با ازدواج 

دخترش، 
پيشنهاد او را 

  .پذيرد مي

شمقال 
طراح 
اصلي 
و  است

 ست كهاو
شاه كابل 
را با خود 

همراه 
  .سازد مي

جشن  پا كردنبر
صوري و خوار 

كردن  و زبون
  شغاد به ظاهر

*  -  *  *  -  -  

عامل كندن چاه، 
تعداد چاه و 

  عمق آن

 - شاه كابل
چندين چاه 
كه بر اندازة 

شاه كابل 
و شغاي 
با هم 

با پيشنهاد شاه 
كابل، شقال 
هفت چاه 

شاه كابل 
سه چاه 

چهل 

قي چغاد خند
كَند به طول 
چهل و يك 

شمقال ده 
چاه چهل 

  گزي
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رستم و 
رخش 
  .است

هاي  چاه
بسياري 
  .كندند

ذرع و عمق   گزي  .كندمي
  پنجاه ذرع

بخشيدن زال 
اسبي از نژاد 
رخش به شغاد 
و پريدن شغاد 
با آن از روي 

  ها چاه

-  -  -  -  -  *  

تعداد تازيانه 
زدن رستم به 

  رخش

: يك  يك
رستم بر 
او تازيانه 

  .نواخت

رستم : يك
قهرناك شد و 
تازيانه بر 

  . رخش زد

ند شالق چ  يك
محكم بر 
پشت رخش 

  .كوفت

  سه

حضور شاه 
كابل هنگام در 

  افتادن رستم چاه

پس از   *
مرگ 

شغاي و 
رستم 

حضور 
  .يابدمي

بحث نشده 
  .است

حضور   -  *
ندارد و 
روز بعد 

متوجه 
  .شود مي

گرفتن  انتقام
فرامرز از شاه 
  كابل و كابليان

بحث نشده   *  *  *  *
  .است

*  

 گيرينتيجه. 5

 ، ازجملهمتفاوت است شاهنامهاي از موارد، با روايت در پاره ال و رستمشمقمنظومة 
سالگي، تصميم زال براي كُشتن  چهرة زشت شغاد در بدو تولد، مردن داية او در هشت

او و ممانعت رستم از اين عمل، طراح اصلي بودن شغاد براي قتل رستم و كندن ده چاه 
شود و در روايت كُردي ديده مي يايه برافزوده در برخي از موارد نيز... . گزي و  چهل
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آن، هنگامي است كه شغاد به دروغ جهت دادخواهي و ظلمي كه شاه كابل در حقّ او 
زال اسبي از نسل رخش به . شودروا داشته است، دست به دامن خاندان زال و رستم مي

و  استفاده نمايد با شاه كابل از آنبخشد تا در نبرد به شغاد مي» رخش جنگي بچه«نام 
پرد و گزي مي هاي چهلاست كه از روي چاه» رخش جنگي بچه«شغاد با نيروي همين 

  .افتندشده مي هاي كندهرستم و زواره بدون آگاهي و حتي ترديد از توطئة برادر در چاه
هرچند چارچوب و بنيان روايت كُردي همان روايت فردوسي است؛ اما تقليد 

 داردآنچه اهميت . شودهايي در آن ديده ميا و نوجوييه صرف نيست و خالقيت
و يا مرتبط با خاندان رستم، در ميان  شاهنامههاي هاي كُردي از داستاناثربخشي روايت

ها زندگي كنند و پيوند  قوم كُرد است كه سبب شده اين مردمان پيوسته با اين داستان
  .خود را با گذشتة خويش قطع ننمايند

  منابع
گويش معيار ادبي در : گويش گوراني«). 1389(ي، نصراهللا و سيد آرمان حسيني آبباريكي امام -

دانشگاه  .المللي ادبيات كُرديمجموعه مقاالت نخستين همايش بين. »نزد اقوام كُرد
 .347- 335صص . شناسيهاي كُردستانمركز پژوهش: كُردستان

 .األزهر: مصر. حواشي محمدعلي عونيال. نامه شرف). تابي(خان البدليسي االمير شرف -
چ . علمي: تهران ).مردم و شاهنامه(نامه  فردوسي). 1369(انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم  -

 .سوم
ترجمة حسن رضايي . هاي ايرانيراهنماي زبان. »گوراني و زازا«). 1383(بلو، جويس  -

 .562-555 صص. ققنوس: تهران. بيدي و ديگران باغ
 .)غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم(ثعالبي تاريخ ). 1368(دالملك بن محمد ثعالبي، عب -

 .نقره: تهران. ترجمة محمد فضائلي
 .چ چهارم. توس :تهران .شناسي و زبان فارسي زبان .)1361( خانلري، پرويز -



 و همكار احمد گلي   __________________________   ...تأملي بر روايت كُردي شمقال و رستم  و مقايسة

107 

كوشش  به. امنميرم از اين پس كه من زنده. »شاهنامة كُردي«). 1374(شريفي، احمد  -
 .956-947 صص .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. ستودهغالمرضا 

نسخة خطي موجود در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي به شمارة ). تا بي( شمقال و رستم -
9787. 

 . پليكان: تهران .)اعالم(المعارف كردي ةداير .)1380( يي، صديقكهزاده بورهصفي -

 ةسسؤم: تهران .)ردي به فارسيكُ(  فرهنگ ماد .)1361( ----- ---- --------  -
 . ييمطبوعاتي عطا

 .نگار به: تهران. كوشش سجاد آيدنلو به). 1391( طومار نقالي شاهنامه -
مركز : تهران. ج 8. مطلقكوشش جالل خالقي به. شاهنامه). 1386( فردوسي، ابوالقاسم -

 .المعارف بزرگ اسالمي ةرئدا
. كوشش محمدرشيد اميني به .)هورامي(ي كوردي مهشاهنا). 2010(خان اي، الماسكندوله -

 ].اقليم كردستان عراق[

مقدمه و تصحيح مهران ). 1377( از كيومرث تا بهمن): طومار جامع نقاالن( لشكرهفت -
.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. افشاري و مهدي مدايني





 

 

 


