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Abstract  
Most of the epic poetic texts in the west of Iran have been written in the 
literary language of Gorani. Some of these texts correspond to the 
Shahnameh's report, some according to the narrative texts and some 
independent epic narrations. The oldest remained hand-written manuscripts 
of these works were written in the eighth century AH, but the narrations of 
these texts often have very ancient epic elements. Seven Army, written by 
Mustafa bin Mahmoud Gorani, is one of the valuable surviving texts in this 
language, which has often been considered to be composed by Almas-khan 
Kondolei. Numerous manuscripts of this text are kept in the libraries of Iran 
and around the world, some of which date back to 150 years. The narration 
of Seven Army of Gorani is to some extent similar to Naqali, and in some 
other aspects similar to the prose version of Seven Army. It also has 
prominent elements such as The Seven Khan of Jahanbakhsh, and includes 
stories such as "Yaghut-push and Laal-push", "Bahram Javaher-push", and 
the independent narration of "Rostam and Xenon". The aim of this research, 
which borrows a descriptive-analytic method for analyzing the ancient 
manuscripts as well as other library sources, is to introduce, critique, and 
analyze this system, express its values and novelties, discover its similarities 
and differences with Persian texts, introduce the hand-written manuscripts, 
and note the necessity of its correction. 
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Mustafa bin Mahmoud.  

Research background 
Mohammad Rashid Amini rewrote this poem from Namdar Zamani's version 

in 2277 verses and published a book on the Kurdish Shahnameh (Horami) as 

well (Kondolei, 2011, pp. 465 – 594). This edition contains less than half of 

the verses of the poem. Iraj Bahrami has published a copy of the "Javaher-

push Book" without mentioning the name of Seven Army. The editor has 

admitted to manipulate many verses of the single version of her reference 

(Mustafa bin Mahmoud, 2010, pp. 38-39). Also, Abbariki introduced 10 

copies of Seven Army in his study. 

Aims, questions, and assumptions 

Seven Army is one of the poetic and epic texts in Gorani language. As there 

are several commonalities between Gorani's Seven Army and other Persian 

narrated texts in terms of content and structure, it has become imperative to 

have a more precise investigation of this subject matter. Combining the 

Gorani's text with the narrated texts as well as the other independent 

narrations such as "Rostam and Xenon" and "Rostam and Salsal Div" is one 

of the novelties of the Gorani's text. 

This study seeks to answer the following questions: 

1. What type of text is Gorani's Seven Army in terms of content and language 

structure? 

2. Who is the composer of the Gorani's Seven Army?  
3. Is the narration of Gorani's Seven Army similar to the Persian prose and 

other Persian narrated texts of Seven Army?  

4. What is the source of the added and recent narrations of Gorani's Seven 

Army? 

Results and discussion 

Gorani's Seven Army is one of the epic texts in west of Iran. This narration is 

similar to Persian narration texts. In Persian texts, contrary to the Gorani's 

text, Teimur is aware of his lineage. In the narration of Gorani, Kaykhosrow 
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is a captive of the Turan army; but there are three Iranian prisoners in the 

Persian narration texts (Banogshsab, Bijan, and Pas). The similar battle of 

Yaghut-push and Laal-push in the Persian texts is done by Teimur. The 

similar battles of Bahram Shah Javaher-push in the Persian narrative texts is 

the responsibility of Koohkash (Faramarz).  

In the text of Gorani, killing Marjaneh Jadou by Jahanbakhsh is one of 

the steps of his Seven Khan. But the Persian book of Seven Army is not part 

of the Seven Khan, and Marjaneh is killed by Bano Goshsab (Haft-lashkar, 

1998, p. 449). In the Narration Version of Shahnameh, she is killed by 

Teimur (Narration Version of Shahnameh, 2012, p. 767). The struggle of 

Jahanbakhsh and Xenon in the sixth Khan is taken from an independent 

Gorani narration called "Rostam and Xenon" which is included in Seven 

Army. Also, the report of the fifth Khan in this text, entitled "Killing Salsal 

Div", is an independent and separate narration in the Persian version of 

Seven Army (Seven Army, 1998, pp. 235-237).  

The names of the characters in the Gorani text are divided into three 

categories: names corresponding to the famous names of Ferdowsi's 

Shahnameh, names corresponding to the Persian narrated texts, and names 

dedicated to the Gorani text. 

The dual confrontation of good and evil, which is the main feature of the 

Iranian mythology in different levels and areas, is evident in Gorani's Seven 

Army. One of the important confrontations in this text is the confrontation of 

light and darkness. This opposition has ancient roots in Manichaeism, which 

is based on the opposition of light and darkness. This idea has a clear effect 

on Gnostic beliefs. Incidentally, in the Yarsanha Bible, called "Kalam-e 

Kazaneh", there is a mixture of Zoroastrian, Zarwani, and Manichaean 

cosmological ideas as well (Letter of the End or Treasure Word, 1996, p. 

391). 

Conclusion 

Epic texts in the west of Iran have very old narrations and elements. While 

sharing similarities with the ancient Iranian epic texts, there are some 

differences and novelties between them as well. Probably the origin of these 

narrations goes back to the epics of western Iran, including the lost prose 

Shahnameh such as Piroozan Moallem Shahnameh and Rostam Larjani. 
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According to the ancient Persian texts, these texts are sometimes similar to 

the Safavid narrative texts and sometimes have independent stories.  So far, 

the composer of Seven Army has been considered to be Almas-khan 

Kondolei, while according to reliable manuscripts, the poet’s name is 

Mustafa bin Mahmud. In addition to the similarity between the story of 

Rostam and Sohrab and Seven Khan of Rostam and Esfandiar in 

Shahnameh, it is similar in some aspects to the report of the Persian 

narrative texts. In addition, it has other differences and novelties that add to 

its value. The arrival of armies from Khotan to the Yaghut-push and Javaher-

push army is a unique part of this text. One of its brilliant parts is Seven 

Khan of Jahanbakhsh, in which the heroic pupils are more than the reports of 

Seven Khan in Shahnameh. The sixth Khan also includes the narration of 

"Rostam and Xenon", which is an independent story in Gorani language. The 

dominant view and the cosmological beliefs of the text are based on the 

opposition of good and evil, and light and darkness. This is rooted in 

Zoroastrian, Manichaean, and Yarsan beliefs. The language of this work is 

occasionally influenced by the linguistic and expressive elements of the 

Persian narrative texts. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 9511 دیو  آذر، 53، شمـارة 8 سال

 

 
 گورانی لشکرهفتمعرفی، نقد و تحلیل روایت 

 
 4علیرضا شوهانی ،3آرابهروز چمن ،2رحمان ذبیحی ،1آرافاطمه چمن

 
 

 (99/48/9511پذیرش:  91/41/9511)دریافت: 

 چکیده
ای از این ادبی گورانی سروده شده است. دستهبیشتر متون منظوم حماسی غرب ایران به زبان 

های حماسی مستقل ، برخی مطابق متون نقالی و بعضی روایتشاهنامهمتون منطبق با گزارش 
های بازمانده از این آثار در قرن هشتم هجری نوشته شده، اما نویسترین دستاست. قدیم

بن سرودة مصطفی  لشکرهفتت. روایات این متون غالباً دارای عناصر بسیار کهن حماسی اس
محمود گورانی از متون ارزشمند بازمانده به این زبان است که تاکنون غالباً سرایندة آن را 

های ایران و های متعددی از این متن در کتابخانهنویساند. دستای دانستهخان کندولهالماس
 لشکرهفترسد. روایت سال می 934ها به جهان باقی مانده است که قدمت برخی از آن

منثور است. همچنین، لشکر هفتگورانی در مواضعی شبیه متون نقالی و در مواردی مشابه 
هایی چون خان جهانبخش و دربرگیرندة داستانای چون هفتدارای عناصر برجسته

است. « رستم و زنون»و روایت مستقلِ « بهرام جواهرپوش»و « پوشپوش و لعلیاقوت»
های کهن و نویسژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از دستموضوع این پ

                                                                                                                   
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم، ایالم، ایران.9

 دانشگاه ایالم، ایالم، ایران )نویسندة مسئول( دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی .2
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ها و ای انجام گرفته، معرفی، نقد و تحلیل این منظومه، بیان ارزشدیگر منابع کتابخانه
ها و بیان نویسهای آن با متون فارسی، معرفی دستها و تفاوتهای آن، کشف همانندیتازگی

 ست.ضرورت تصحیح انتقادی آن ا
مصطفی بن های خطی، متون نقالی، ، نسخهلشکرهفتزبان گورانی،  های کلیدی:واژه
 .محمود

 
 . مقدمه1

 ,Haig)های ایرانی غربی است از زمرة زبان های متعدد،ها و گویشزبان کردی با شاخه

امروزه در شمال غرب و غرب ایران، شمالِ عراق، جنوب شرق  این زبان. (7 :2002
هایی از سوریه و برخی مناطق ماورای ارس رایج است. کرمانجی، سورانی ترکیه، بخش

های کلهری، سنجابی، های رایج در مناطق جنوبیِ کردستان ایران شاملِ گویشو گویش
 بلخکانلو،، ترجمۀ 9111)بلو،  آیندشمار میهای آن بهترین شاخهکرمانشاهی و ... از مهم

( یکی از 11ـ  15: 9511ترجمۀ صدیقی، ، 9135؛ آساطوریان، 93 -91: 9581
است که اشعار بسیاری به این زبان « زبان ادبی گورانی»های مهم زبانِ کردی، شاخه

منزلۀ زبانی از گورانی به 9شده است. بلو، مکنزی، مینورسکی، مکری و لرخ سروده
: 9514 آرا،؛ چمن91 -95: مقدمۀ مصحح، 9513، نامۀ کنیزکرزماند )مستقل یاد کرده

ای از دسته عنوانبه، «های دیگرزازا و گویش»اُرانسکی گورانی را در کنار . 2(921
پاول  و (Oranski, 2000: 330-333) غربیهای ایرانیِ شمالهای کردیِ زبانگویش

 دانندبه هم می های زبان کردی( را مرتبطوایت گورانی و زازا )از گویش
  .(White, 2003: 23) ـ لکی، لری  ـ هورامی، گورانیبا عنوان کُردی، کردی  از گورانی

: 9515ای، : عنوان روی جلد؛ همزه9581، شاهنامۀ لکیو لکی و... نیز یاد شده است )
  : عنوان روی جلد(.2499ای، روی جلد و فهرست مطالب؛ کندوله / عنوان2

: ذیل 9511نی، ردوخ روحاای بزرگ از کردهاست )مهبه معنای طایفه 5واژة گوران
شدة استان کرمانشاه است که مردم آن در شهر های شناختهگوران از ایل«(. گوران»واژة 

ای از اند. زبان بیشتر این مردم گونهگهواره )در داالهو( و روستاهای اطراف آن ساکن
و بخشی دیگر در نزدیکی  1کردی جنوبی است، اما گروه کوچکی در روستای زرده
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کنند زندگی می 3«جوبگوره»در روستایی به نام « زمکان»و رود « گهواره»شهر 
اغلب برای اشاره به یك قبیله، « گورانی»(. اصطالحِ 21: 9511بابلقانی، یاری )علی

رود. آگاهی ما از تاریخ ادبیات گورانی اندک و کار میگروهی از کردها و یا یك زبان به
ترین نسخۀ خطی است. ظاهراً قدیمخاستگاه کردی یا غیرکردی آن محل مناقشه 

سرودة مالپریشان، از سدة چهاردهم تا « نامهپریشان»بازمانده به این زبان ادبی، منظومۀ 
 (.Chaman Ara, 2018; 1-3)پانزدهم میالدی است 

 . ادبیات حماسی گورانی2
ها، ابتدا گیری ادبیات حماسی در غرب ایران، مطابق سنت تکوین و تطور حماسهشکل

کوشش برای تعیین »صورت شفاهی بوده و سپس به هیئت مکتوب درآمده است. به
های نتیجه است ... سرودها و داستانسرایی در میان اقوام جهان کاری بیآغاز حماسه

ها و آغاز حماسی همه در آغاز به گونۀ گفتاری رواج داشتند، ولی آغاز ثبت آن
(. 924: 9581)خالقی مطلق، « وت استسرایی نوشتاری در میان اقوام متفاحماسه
تدریج در های گوناگون اساطیری، حماسی و پهلوانی مناطق غرب ایران که بهروایت

های شکل منظوم به خود گرفته، چند شاخه است: روایت شاهنامۀ کردیمجموعۀ 
منظومی از قبیل داستان بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و شغاد، رستم و سهراب 

هایی چون فردوسی و برخی متون نقالی است؛ روایت شاهنامۀکمابیش منطبق با  که
برزو و فالوند )در متون فارسی: فوالدوند دیو(  (،برزونامه) 1رستم و برزو لشکر،هفت

های مستقلی است از قبیل رستم و اند؛ برخی نیز روایتهم آمده که در همۀ متون نقالی
سرایی، تاریخ سقالب دیو. در این سنتِ شاهنامه زنون، رستم و زردهنگ و رستم و

شود. احتماالً تبار کهن چنین شود و به بهمن ختم میاساطیری از کیومرث آغاز می
و شاهنامۀ رستم الرجانی  شاهنامۀ پیروزان معلمهای منثوری چون روایاتی به شاهنامه

و  شاهنامهاسی روایات حماسی غرب ایران با روایات حم 1 گردد.( برمیگردنامه)
های تازه های منثور پیشین هم در گزارش روایات و هم از نظر وجود داستانشاهنامه
های آن را باید در روزگار پارتی و هخامنشی جست اند که سرچشمههایی داشتهتفاوت

 (.93: مقدمۀ مصحح: 9513، نامۀ کنیزکرزم)
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ز مطالعۀ آثار بازماندة های تکوین انواع ادبی و همچنین ااز دقت در برخی سنت
توان تصویری کمابیش روشن از میراث ادبی این زبان ترسیم کرد. ادب گورانی، می

گویا این زبان ابتدا مختص متون مذهبی یارسان بوده و سپس در دورة حکمرانی 
: 9514آرا، )چمنکار رفته است خاندان اردالن، در سرودن اشعار حماسی و غنایی به

های ر بازمانده از زبان گورانی، منظوم است. حتی عناوین منثور منظومهتمام آثا (.921
 (.Chaman Ara, 2018: 8)های دیگری چون فارسی و عربی است گورانی، به زبان

است که در ادامه دربارة آن  لشکرهفتیکی از متون ارزشمند بازمانده به این زبان 
 سخن خواهیم گفت.

 . وزن شعر حماسی گورانی3
ۀ آهنگین برابر شعر گورانی هجاییِ دَوری است به این معنا که هر مصراع به دو نیموزن 

کار برد )نجفی، های مجزا بهها را همانند مصراعتوان آنشود، به طوری که میتقسیم می
از آنجایی که سنت نقل و انتقال شعر گورانی اساساً شفاهی بوده، از  (.951: 9513

های پهلوی و پارتی تر تأثیر پذیرفته و با وفاداری به سنتجریان غالب شعر فارسی کم
پیش از اسالم در برابر زیباشناسی ادب عربی ازجمله وزن عروضی مقاومت کرده است 

Chaman Ara, 2018;  5)). شعر های غرب ایران، ویژه زبانهای ایرانی بهدر بیشتر زبان
ل از بنونیست آورده است: صفت نق(. خانلری بهibidفولکلور عمدتاً هجایی است )

اصلی و مهم سه نوع وزن ــ اوستایی و پهلوی و فارسی عامه ــ این است که بر اساس 
ها ملحوظ نیست. تمام شمارة هجاها استوار است و به هیچ روی کمیّت هجاها در آن

و توسط پژوهندگان از نواحی  های شعر عامه که نفوذ فنی عروض را نپذیرفتهنمونه
دار است. در شعر دست آمده است تابع اوزان هجایی و اغلب تکیهلف ایران بهمخت

های شمالی هستند( های کردی و گورانی و اورامانی و خراسانی )که همه لهجهلهجه
گورانی نیز  لشکرهفت(. وزن 11: 9581خانلری،  کمیّت هیچ دخالتی ندارد )ناتل

 هجایی است و هر مصراع ده هجا دارد. 
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 پیشینۀ تحقیق .4

ای، )کندوله امینیمحمدرشیدنخستاند؛کوشیدهگورانیلشکرهفتنشرتاکنون دو تن در
بیت بازنویسی  2211 درنامدار زمانینسخۀرویرا ازمنظومه( این311 -113: 2499

وت ری حهچیروکی شه»با عنوانِ  شاهنامۀ کوردی )هورامی(کرده و در ضمن کتابِ 
الخط کردی به چاپ رسیده است. این این منظومه با رسم .پ کرده استچا «رشکهله

تر از نیمی از ابیات منظومه را ها خواهیم دید، کمچاپ همانگونه که در معرفی نسخه
دربر دارد و از این جهت بسیار ناقص است. کاستی دیگر این است که امینی از میان 

ه کرده و طبیعتاً نشانی از مقابله و های متعدد تنها از یك نسخه استفادنویسدست
ها برای رسیدن به صورت درست کالم شاعر در آن مشهود نیست. سنجش نسخه

کتاب جواهرپوش  ها مبهم است. ایرج بهرامی نیز نسخۀهمچنین، ضبط بسیاری از واژه
چاپ کرده است. ایرادهای پژوهش پیشین در باب این  لشکرهفترا بدون اشاره به نام 

نیز غالباً صادق است. به عالوه مصحح به اذعان خویش در ضبط بسیاری از  تحقیق
: مقدمۀ 9581ابیات تك نسخۀ محلِ رجوع خود دست برده است )مصطفی بن محمود، 

نگاهی به منظومۀ »ای با عنوان (. همچنین، حسینی آبباریکی در مقاله51 -58مصحح: 
را معرفی کرده و  لشکرهفتخه از نس 94، «های آنو معرفی نسخه لشکرهفتگورانی 

 ها پرداخته است. های ظاهری نسخهبه ویژگی

 گورانی لشکرهفتهای . نسخه1
 اند:گورانی را به شرح ذیل بررسی کرده لشکرهفتنویس از دست 98نگارندگان 

لشکر، مورخ ، با عنوان هفت2119514کتابخانۀ ملی به شمارة  نویس. دست9
ای از گفتار کاتب در صفحۀ بیت. این نسخه بنابر قرینه 5811 صفحه با 281ق. 9213
تر کتابت شده است. کاتب لهجۀ لکی داشته و از این رو نویسی کهناز روی دست 982

 ها دارای کتابت متفاوت است.  بسیاری از واژه
، با عنوان شاهنامه، 12244کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارة  نویسدست. 2

بیت. نام کاتب و تاریخ کتابت این نسخه روشن نیست، اما یادداشت یکی  1111دارای 



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9311 آذر و دی ،53، شمـارة 8 سال  

161 

 

ق، گویای آن است که تاریخ کتابت نسخه پیش 9545، به تاریخ 93از مالکان در برگ 
 از سال مذکور بوده است. 

 1318، مشتمل بر 5319کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارة  نویسدست. 5
پوش به زبان کردی و قصۀ رستم و واهرپوش و یاقوتداستان ج»بیت، با عنوان 

ق. 9529الحجۀ ذی 91مورخ « سید عزیز»، کتابتِ «پهلوانان ایران با افراسیاب و تورانیان
 شباهت دارد.  9این نسخه از جهات زیادی با نسخۀ شمارة 

رجب  92بیت، مورخ  3413، دارای 1191کتابخانۀ ملك به شمارة نویس دست. 1
 «.  کتاب جواهرپوش»برگ، با عنوان  911بیگ، دارای تابتِ بهرام میرزایق، ک9541
بیت،  1832، دارای81112کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارة  نویسدست. 3

ق. چند صفحۀ آغاز 9531، مورخ «الدین مالك پاپالهسید بهاءالدین پسر قطب»با کتابتِ 
کتابخانۀ آستان قدس  12244خۀ شمارة نسخه نونویس است. این نسخه از جهاتی به نس

شباهت دارد. اگرچه  2119514کتابخانۀ ملی به شمارة  نویسدستو از جهاتی به 
ویژه در شناخت محور عمودی روایت ای است مضبوط و بهمتأخر است، اما نسخه

 راهگشاست. 
سید »ق، به کتابتِ 9522بیت، مورخ  1321پوشی، دارای . نسخۀ شخصی کهنه1

 «. امین ولد سید سلیمان اشلمحمد
 2343، دارای GORANIو با نام  250096لندن به شمارة  SOAS. نسخۀ دانشگاه 1

بیت. اوراق بسیاری از آغاز، میانه و انجام آن افتاده است و به همین دلیل، نام کاتب و 
 تاریخ کتابتِ آن روشن نیست. 

( 34یت آن )در صفحۀ ب 29بیت که  5911آرا، داری . نسخۀ شخصی بهروز چمن8
ترین مهرِ یکی از نیست. نام کاتب و تاریخ کتابت روشن نیست. قدیم لشکرهفت از

 است.  9512مالکان نسخه، مورخ سال 
نویس با . این دست241918. نسخۀ کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شمارة 1
ه نام بیت و منظومۀ دیگری ب 1111لشکر با بیت شاملِ دو منظومۀ هفت 1383

بیت است. کاتبِ نسخه فرج بن محمود است که نام خود را به  2481نامه با قهرمان
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 شاعرِاین نسخه،  915/ 2و  9آورده است. در برگ   2/982در برگ  شاعرجای نام 
 منظومه مصطفی بن محمود معرفی شده است. 

برگ و شاملِ  511، 99151. نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارة  94
ق. اگرچه کاتب در پایان، کلِ نسخه را 9511بیت. کتابتِ مال عزیز ولد الفت در  99935

ای است از پنج متن گورانی با لشکر خوانده، اما درحقیقیت این نسخه مجموعههفت
بیت )ابیات آغازین نسخه افتاده و  9921در « سپاه کشیدن افراسیاب به ایران»عناوینِ: 

 2543شاملِ « رستم و برزو»، 8 است(« رزمهفت»ر از روایت ای متأخاین روایت، نسخه
از متون پهلوانی؛  1«برزونامه»بیت که روایتِ آن با مقداری اختالف، نزدیك است به 

های گورانی بیت که ازجمله منظومه 2131دارای « داستان جنگنامۀ رستم و زنون»
 5138در « افراسیاب به ایرانلشکر و سپاه کشیدن جنگنامۀ هفت»آید؛ شمار میمستقل به

 بیت. 9141در « ابلیس شهریار و جنگ کردن ]و [داستان کتاب رستم»بیت؛ 
بیت که  1118ق. دارای 9543. نسخۀ شخصی آقای کاروان عثمان خیاط، مورخ 99

های بسیاری از آن ازبین رفته است. این نسخه به نسخۀ سبب پوسیدگی کاغذ، مصراعبه
 دارد. دانشگاه تهران شباهت

)کتابخانۀ شخصی آقای یحیی محمدی( به  ،[Haras]نسخۀ کتابخانۀ هرس  .92
ق. به کتابتِ نجاتعلی ولد کربالیی 9543بیت، مورخ  5118، شاملِ KD- 1-28شمارة 

 های این نسخه تلخیصِ مواضع اطناب در روایت است. عباس. از ویژگی

 ها. عنوانِ منظومه در نسخه6
لشکر آغاز و انجام ندارد و به همین دلیل های هفتنویسهرچند بسیاری از دست

های دیگر یا نویسها چه بوده است، اما از عناوین دستدانیم عنوان منظومه در آننمی
توان دریافت که از قدیم ها تا حدود زیادی مییادداشت برخی مالکان در حاشیۀ نسخه

کتاب : »2119514نۀ ملی به شمارة اند: نسخۀ کتابخالشکر خواندهاین منظومه را هفت
؛ نسخۀ «لشکرهفت: »2122811؛ نسخۀ دیگر همین کتابخانه با شمارة «لشکرهفت

: Kd- 1س به شمارةهرکتابخانۀ هه؛ نسخۀ «لشکرهفت»آرا: شخصی بهروز چمن
)داستان « رشکهوت لهری حهچیروکی شه»نسخۀ چاپی محمدرشید امینی: ؛ «لشکرهفت»
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؛ نسخۀ «لشکر کردیکتاب هفت»لشکر(؛ نسخۀ خطی محمد امین اورامانی: فتجنگ ه
(: 915/ 2)یادداشت در حاشیۀ برگ:  12244کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارة 

نسخۀ کتابخانۀ ؛ «لشکرنامه»: Kd- 1به شمارة  94سرهکتابخانۀ هه، «هفت رزم»
پوش به زبان جواهرپوش و یاقوتداستان »: 5319مرکزی دانشگاه تهران به شمارة 

نسخۀ کتابخانۀ مجلس ؛ «کردی و قصۀ رستم و پهلوانان ایران با افراسیاب و تورانیان
جز نسخۀ آخر که عنوان آن برگرفته «. کالم تیمور: »241918شورای اسالمی به شمارة 

از نام سپهساالر توران در این داستان است و نسخۀ پیش از آن که به نام یکی از 
دارند، امری « لشکرهفت»ها عنوانِ نویسنبردهای کتاب، خوانده شده است، دیگر دست

اند. البته در متن، تنها از چهار لشکر که پژوهشگران و مخاطبان این داستان آن را پذیرفته
پوش و شاه جوهری )زرپوش( و سپاه لعلیعنی سپاه توران، سپاه ایران، سپاه بهرام

است که در نظر نخست بیانگر ناسازگاری متن با محتواست. از پوش سخن رفته یاقوت
 خوانده است: لشکرهفتسویی دیگر شاعر در چند جا، منظومۀ خود را 

 لشکر جه نو علم کرد و پـاهفت
 

 سپـاه یکبـاره سـوار بین نـو جا 
 

 (95تا: )مصطفی بن محمود، بی  

هیان به یکباره بر اسب لشکر دوباره علم جنگ برافراشت. سپابرگردان: هفت
 نشستند.

 لشکر ژندن طپل آسایشهفت
 

 خواهشسپاه گیالوه یکسر بی 
 

 (19/ 9)همان:   

 لشکر طبل آسایش را نواختند. سپاهِ تحت فرمان، یکسره بازگشت.برگردان: هفت

 . هویت شاعر1
 داستانرا ناظم معروف سدة دوازدهم، شاعر  ،99ایخان کندولهبسیاری از محققان الماس

؛ بابامردوخ 911، 949: 9584: صالحی، 9: ج9511اند )سلطانی، دانسته لشکرهفت
؛ 382: 9519ججادی، : عنوان کتاب؛ سه2499ای، ؛ کندوله251/ 9: 9514روحانی، 
(. این اجماع 59-21، مقدمۀ مصحح: 9511ای، خان کندوله؛ الماس914، 9519یوسفی، 
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اند، تنها در نسخۀ نویسی که نگارندگان بررسی کردهدست 98دلیل استواری ندارد. در 
 خان اشاره شده است:  ( به نام الماس24/ 9آرا )برگ شخصی چمن

 باز هم بو و سر باقی داستان
 

 خانرحمت به روحت مال الماس 
 

 .خانگردیم، روحت قرین رحمت ای مال الماسبرگردان: باز به سر داستان برمی
مصطفی فرزند »نویس دیگر و سه دست «مصطفی»عر را نویس نام شاچهار دست

؛ 15؛ ص12244. نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارة 9اند: ذکر کرده« محمود
. نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای 5؛ 911: ص1191. نسخۀ کتابخانۀ ملك به شمارة 2

؛ 2122811. نسخۀ کتابخانۀ ملی به شمارة 1؛ 12/ 2؛ برگ 241918اسالمی به شمارة 
/ 2، 932/ 2، 914/ 9های نسخۀ شخصی آقای کاروان عثمان خیاط؛ برگ .3؛ 911ص

/ 2، 928/ 2های ، برگ5319نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارة  .6؛  21
. اجماع هفت 11، ص 95181نسخۀ کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شمارة  .1 921

 «مصطفی بن محمود»که سرایندة این متن  نویس مذکور دلیل استواری استدست
های ترکی همانند دوستاخ )اسیر و زندانی(، قاپی )در و است. از کاربرد برخی واژه

( این تصور به ۀ سریعدروازه(، ایلخی/یلخی )رمۀ رها در صحرا(، یلغار )ایلغار، و حمل
رت طبیعی زبان آید که شاید خاستگاه شاعر از کردان آذربایجان بوده که به صوذهن می

و در  )ع(زمان اشعاری در ستایش ائمۀ شیعه اند. در این متن همدانستهترکی را هم می
ایرج بهرامی ثنای خلفای راشدین وجود دارد که بیانگر مذهب شافعی شاعر است. 

های کهن نیست، نویسرا که در هیچ یك از دست« گورانی»صفتِ بدون ذکر مأخذی 
ای از عشایر کرمانشاه( مناطق های )تیرهست. او شاعر را از جافبه نام شاعر افزوده ا

و  )ع(جواری با اهلِ حق )یارسان(، حضرت علی گورانی زبان دانسته که به دلیل هم
 (. 12/ مقدمۀ مصحح: 9: 9581خاندانش را ستوده است )مصطفی بن محمود؛ 

 . خالصۀ داستان1
 اسبِ، گلرنگ ؛دهدو توران رخ می جنگ ایرانۀ در میانگورانی  لشکرهفت حوادث
سپاه ایران  ویبه س ،رخش که از نژاد اوست ۀبا شنیدن شیهــ  پهلوان تورانی ــ طیمور

نبردهای در و اهمیت نمادین آن نقش اسب  هماند. با توجه بو طیمور پیاده می رودمی
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پس  نگ را بازکه گلر خواهدنویسد و از او میای به رستم مینامه ،افراسیاب ،92حماسی
و  آیندمی ایران ه لشکرگاهشبانه ب دستد. طیمور و رستم یكپذیرنمیاما رستم  ،فرستد

مرجانۀ جادو و دیوان افراسیاب رخش را به برند. با خود میگلرنگ و رخش را 
دیگری را مسئول  ،برزو و فرامرز هر کدام خان ببرند.هفت راه تا بهسپارد همراهش می
به او داند و صد تازیانه فرامرز را مقصر اصلی می م،. رستآورندشمار میبهاین رسوایی 

و با کمك  شودمیراهی سیستان  نقاب بر روی، و کندمیزند. فرامرز لشکر را ترک می
خواه او معرفی فرزند ضحاک و خونکوهکش خود را  آورد وسپاهی گرد میاش دایه
تن به شکار رفته است، بدل همراه صد. از سوی دیگر کیخسرو که با لباس مکندمی

غالم کیخسرو معرفی « زیور»شود. او خود را توسط طیمور و لشکریانش دستگیر می
شوند. در این حصار محبوس میکند. درنهایت، به دستور افراسیاب در قلعۀ سفیدمی

 پوش با سپاهی انبوه از مغرب زمینپوش و یاقوتهای لعلمیانه، دو پهلوان به نام
شاه جوهری )شاه شوند. همچنین، بهرامآیند و مدعی حکومت بر ایران میمی

خیزد و همۀ آنان را جواهرپوش، شاه تبردار( به مبارزه با پهلوانان ایران و توران برمی
شود و در نبردی سخت پهلوانان کند. رستم بر فیلی سوار میدستگیر و محبوس می

بیند و جهانبخش را درپی رخش ری را به خواب میرهاند. سپس پیایرانی را از بند می
فرستد. در این میان پهلوانان تورانی ازجمله صلصال و طیمور و هزبر خان میبه هفت

اندازند. جهانبخش با گذر کنند و به حبس میبال، بسیاری از پهلوانان ایران را گرفتار می
وهکش و رستم، هویتِ ای میان ککند. در مبارزهخان، رخش را آزاد میاز هفت

رستم سوار بر رخش با همراهی  95شود.کوهکش که همان فرامرز است، آشکار می
کند. حصار آزاد میشتابد و کیخسرو را از زندان سفیددیگر پهلوانان به یاری ایرانیان می

شاه فرزند سام ابن فرامرز و از نسل شود که طیمور فرزند برزو و بهرامسپس آشکار می
 شکند.می ستند و رستم با یاری آنان سپاه توران را در همزال ه

 گورانی لشکرهفت. منبع و ریشۀ 1
گورانی جزو متون نقالی است. پیشینۀ سنت نقالی به روزگار مادها و  لشکرهفت

گردد. مورخان یونانی مانند گزنفون و آثنئوس به خنیاگری در ایران هخامنشیان بازمی
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(. مری بویس واژة گوسان را پارتی و در معنای 91 -91: 9518، اند )تفضلیاشاره کرده
پس از اسالم محققان آغاز نقالی را از  .(Boyce, 1957: 11)داند خنیاگر و نوازنده می

توان تقریباً با گزاری در ایران، میدانند. با توجه به قدمت داستانعصر صفویان می
ن هم متداول بوده است. البته واژة نقال قاطعیت گفت که این حرفه پیش از دورة صفویا

، طومار نقالی شاهنامهو نقالی از سدة سیزدهم به بعد وارد زبان فارسی شده است )
گورانی در روایات  لشکرهفتروایت منظوم ظاهراً (. 21ـ 23: مقدمۀ مصحح: 9519

 منثور نقالی فارسی ریشه دارد.
 طومار نقالی شاهنامهدر ضمنِ در زبان فارسی  لشکرهفتترین متن موجود کهن

خانِ جهانبخش از تعبیر بار در هفتلشکر ندارد، اما یكآمده است. داستان، عنوانِ هفت
 لشکرهفت(. داستان 111: 9519، طومار نقالی شاهنامهیاد شده است )« لشکرهفت»

کر گیرد که با ترغیب افراسیاب به ایران لشحول محور پهلوانی به نام تیمور شکل می
رو، تولد تیمور با روایت کشد تا پدرش برزو را به تخت پادشاهی بنشاند. از این می

در  برزونامه برزونامه و پهلوانی او در توران و سپس ایران گره خورده است. در روایات
دهد و او را جانشین خود معرفی ، رستم ابزارهای نبرد خود را به برزو میطومار نقاالن

(. این امر فرامرز را 211: 9511، لشکرهفت؛ 131: 9519، قالی شاهنامهطومار نکند )می
خیزند. کند و هر دو به کشتی برمیشورد و با برزو مشاجره میرنجاند. او بر پدر میمی

شوند و مبارزة آنان با پادرمیانی روز هیچ کدام بر دیگری پیروز نمیپس از یك شبانه
نشینی خود را غلبه بر دیوی به نام فوالدوند، معین یابد. رستم شرط جارستم خاتمه می

شباهت به پذیرد. ماجراهای این سفر بیکند که در چین ساکن است و برزو میمی
خان پهلوانان نیست. برزو در پایان به افسون زنی به نام مرجان جادو گرفتار هفت

لقا پسری متولد حوری شود. ازلقا مینام حوریشود. او در این میانه عاشق دختری بهمی
مانند است. او همانند سهراب شود که تیمور نام دارد. تیمور در نوجوانی، پهلوانی بیمی
گوید و او شود. مادر نسب او را بازمی، از مادرش جویای شناخت پدر میشاهنامهدر 

کشد. این همانند سهراب به قصد بر تخت نشاندن پدر خویش به ایران لشکر می
 است. لشکرهفت آغاز روایتلشکرکشی 
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چاپ شده و مشتمل است بر  لشکرهفتاز متون مهم دیگر کتابی است که با عنوان 
داستان »در این متن داستانِ مستقلی به نام  91روایات متعددی از کیومرث تا بهمن(.

( آمده که آغاز آن با متن 131 -521: 9511، لشکرهفت) «لشکر در دشت ریهفت
ها، یکسان است. البته جایی، گذشته از برخی جزئیات و جابهاهنامهطومار نقالی ش

)همان:  ذکر شده است لشکرهفتپیش از « برزونامه»روایت پهلوانی برزو با عنوانِ 
های این توان به شباهتتر ذکر شد می(. از خالصۀ متن گورانی که پیش523 -211

طومار ، شاهنامۀ نقاالنتوان از قالی میداستان با دو متن یادشده پی برد. از دیگر متون ن
نام برد. این متون با روایت گورانی تفاوت بسیار  نامهنثر نقالی شاهو  شاهنامۀ فردوسی

 دارند.

 گورانی با متون نقالی لشکرهفتتفاوت  .11
های مهمی با متون نقالی فارسی دارد؛ در گورانی در عین اشتراک، تفاوت لشکرهفت

سی آغاز داستان با لشکرکشی تیمور به ایران و حمایت افراسیاب از او متون نقالی فار
گیرد. درست همانند داستان رستم و سهراب، سپاهِ مورد حمایت افراسیاب صورت می

جنگد و او رسد و فرمانده سپاه با کوتوالِ قلعه، گرازه فرزند گودرز، میبه دژ سپید می
شتابد و گزارش سب تیمور به سوی رخش میکند. سپس در نبرد با گیو، ارا اسیر می

 شود.داستان از اینجا با آغاز روایت گورانی یکی می
در متون نقالی فارسی خالف متن گورانی، تیمور از نسب خود آگاه است و برای به 

گورانی، او  لشکرهفت آید. در حالی که درتخت نشاندن پدرش، برزو، به ایران می
ه کیخسرو را در لباس مبدل در شکارگاه، دستگیر و زندانی سپهساالر افراسیاب است ک

کند. این امر یادآور اسارت کیکاووس به دست دیو سپید در مازندران است. بخش می
گورانی، روایاتی هست که در متون  لشکرهفتاخیر در متون نقالیِ فارسی نیست. در 

از ختن به سپهساالری  نقالی فارسی وجود ندارد: میانۀ جنگ ایران و توران، لشکری
رسند. معادل نبرد این پهلوانان در متون به سرزمین ری می« پوشلعل»و « پوشیاقوت»

شاه بهرام»شود. همچنین سپاه دیگری به سپهساالری فارسی به دست تیمور انجام می
آید و به صحنه می« شاه تبردار، شاه جوهری و یا بهرام زرپوش»ملقب به « جواهرپوش
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جنگد. معادل نبردهای این پهلوان در متون نقالی فارسی، ریان ایران و توران میبا لشک
 بر عهدة کوهکش )فرامرز( است. 

های است. داستان «خان جهانبخشهفت»گورانی  لشکرهفتهای مهم یکی از بخش
خان در فردوسی با دو داستان با عنوان هفتشاهنامۀ خان پیشینۀ کهنی دارند. در هفت

. 9خان رستم عبارت است از: رو هستیم. مراحلِ هفترستم و اسفندیار روبه سرگذشت
. اسارت 3. زنِ جادو، 1. کشتن اژدها، 5. بیابان و تشنگی، 2کشتنِ شیر )توسط رخش(، 

(. مراحلِ 13ـ  29/ 2: 9588. کشتن دیو سپید )فردوسی، 1. دیدار با کیکاووس، 1اوالد، 
. کشتن 5. کشتن دو شیر، 2. کشتن دو گرگ، 9ت: خانِ اسفندیار نیز چنین اسهفت

 223/ 3دژ )همان: . فتح رویین1. سرما و بوران، 1. کشتن سیمرغ، 3. زن جادو، 1اژدها، 
(. ساختار هر دو داستان مشابه است. موضوع رهانیدن اشخاصی از اسارت دشمن 215ـ 

داستان، پهلوان راه  است. انگیزه، اثباتِ سزاواری و مشروعیت پهلوان است. در هر دو
گزیند و یکی از دشمنان اسیرشده، راهنمای پهلوان است. چهار کوتاه پرخطر را برمی

منزلِ شیر، اژدها، زن جادو و قهر طبیعت در هر دو یکسان است. همچنین، طلسم را 
خان (. داستان هفت111ـ  118: 9513اندازد )خالقی مطلق، ای ایزدی از کار میوسیله

گورانی در هر مرحله دارای  لشکرهفتدر متون نقالی فارسی و جهانبخش 
خویشکارهای بیشتری است.  این امر ناشی از تفصیل ماجرا از سوی گوینده و رغبت 

 خوانندگان به شنیدن مطالب بیشتر است:
. 5. گذر از بیابان سوزناک و آتش، 2. نرم کردن هزبر، 9: طومار نقالی شاهنامه

. نرم کردن پلنگ، کشتن غول، کشتن 3. کشتن قطمیر شاه زنگی، 1 کشتن زوغول پتیاره،
دار، سیل، کشتن زن جادو روی آب، گذر از شخص قدح به دست، و پیرمرد سفره

. گذشتن از سرزمین عجایب، 1. کشتن دو گرگ توسط دو پهلوان، 1کشتن مرغ سفید، 
 ذوالخمار، و کشتن سیه رنگ دیو.کشتن قتال 

. کشتن گرازان توسط دو 2. نرم کردن هژبر، 9امع نقاالن(:لشکر )طومار جهفت
. نرم کردن پلنگ، 1. کشتن قطمیر شاه زنگی، 3. کشتن غول، 1. گذر از آتش، 5پهلوان، 

کشتن غول، سفره را بر سر پیرمرد کوبیدن، طوفان و صاعقه، کشتن زن جادو روی آب، 
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نرّه دیو، دیدن عجایب، . کشتن دو گرگ، کشتن 1تیرزدن به دست زن قدح به دست، 
 کشتن قتال ذوالخمار، دیدن عجایب، کشتن اژدها، و کشتن سیه رنگ دیو. 

. گذر از بیابان 5. گذر از نیستان و کشتن هژبر، 2. کشتن عقاب، 9 شاهنامۀ نقاالن:
. رسیدن با آرامگا تور، دم کشیدن اژدها 3. نبرد با زنگیان، 1سوزناک، و کشتن عقاب، 

 . کشتن مرجانۀ جادو. 1کشتن خمار بن ذوالخمار، . 1گستهم را، 
. دیدن 5. خراب کردن قلعۀ زنگیان، 2. کشتن شی،ر 9 :طومار شاهنامۀ فردوسی

. گرفتار شدن در بیابان 3. گذشتن از آب دریا، 1نیای خود سیامك ابن کیوکرث را، 
 . گرفتن رخش.1. رفتن به نزد سپهبد ذوالخمار، 1خشك، 

. کشتن قطران 1. کشتن اژدها، 5. کشتن گرگ، 2. کشتن شیر، 9 :هنامنثر نقالی شاه
. 1. کشتن اژدها، غول سیاه، ذوالخمار، گریختن مرجانه و سوسن، 3زنگی و زنگیان، 

 . کشتن فرزندان ذوالخمار، آوردن رخش.    1گذر از دریا، دیدن بارگاه کیومرث، 
. 5. پریدن در دهان اژدها، 2آن، نرم کردن پلنگ و سوزاندن . 1 :گورانیلشکر هفت

. کشتن قیطور دیو سیاه 1کشتن خروس، آزاد کردن شاه شیران، کشتن شاه زنگیان، 
الف. دیدن عجایب، کشتن  1. کشتن صلصال دیو، 3رنگ، کشتن هما دختر خاقان، 

عقربان، گذر از ده قلعۀ مخوف )غیب شدن اژدها، غیب شدن دیو، غیب شدن دیو، 
، سرنگون شدن شیر، کشتن زن جادو، غیب شدن شیر، غیب شدن هالک شدن دیوان

ب. کشتن زنون )تکرار  1شیر، غیب شدن ده اژدها، مردن عقور عموی اکوان دیو(، 
 . کشتن مرجانۀ جادو، کشتن قهقۀ جادو، کشتن نهنگال دیو.1خان ششم(، 

که در  سپارد، در حالیگورانی افراسیاب رخش را به مرجانۀ جادو می لشکرهفتدر 
ای به این کار شده است. همچنین، در متن گورانی تنها اشاره طومار نقالی شاهنامه

خان اوست. در حالی که کشتن مرجانۀ جادو به دست جهانبخش یکی از مراحل هفت
خان نیست و پس از آن توسط بانوگشسب کشته فارسی جزو هفت لشکرهفتدر کتاب 

نیز به همین صورت و به  طومار نقالی شاهنامه(. در 111: 9511، لشکرهفتشود )می
گورانی  لشکرهفت(. در 111: 9519، طومار نقالی شاهنامهشود )دست تیمور کشته می

در خان نخست طفلی شیرخوار راهنمای پهلوان است و انگشتری سلیمان را به او 
وه بر هما دختر خاقان عال دهد که این امر در متون نقالی فارسی نیست. همچنین،می
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اینکه نقشی مشترک در متون نقالی فارسی دارد، شخصیتی اهریمنی و جادوگر است که 
نامزد  شاهنامۀ نقاالن و طومار شاهنامۀ فردوسیشود. هما در خان کشته میدر هفت

گیرد )زریری تیمور است که بر سر او بین پهلوانان ایران کشمکش و نزاع درمی
 (. 812 -814: 9589سعیدی و هاشمی، ؛  5415  -5418: 9511اصفهانی، 

رستم و مبارزة جهانبخش و زنون در خان ششم، برگرفته از روایت مستقلی به نام 
گورانی شده است. همچنین، گزارش خان پنجم در لشکر هفتاست که وارد  93زنون

فارسی روایتی مستقل و جداگانه لشکر هفتاین متن با عنوان کشتن صلصال دیو، در 
(. در خان ششم متنِ گورانی که دوبار تکرار شده 251 -253: 9511، لشکرتهفاست )

است خالف متون نقالی فارسی، عبور پهلوان از ده قلعۀ مخوف غالباً با نشان دادن 
دهد و از انگشتر سلیمان و غیب شدن اهریمن )اژدها و شیر و دیو و... ( رخ می

های اساطیری و جادوی در متن زند. برخی کردارجهانبخش کنش پهلوانی سر نمی
شود، بلکه با گورانی شدت بیشتری دارد. مثالً در خان نخست پلنگ با تیغ کشته نمی

شود. نظیر چنین شود، زیرا هر قطره از خون او به پلنگ دیگری تبدیل میگرز نرم می
 دهد.امری در خان ششم دربارة دیو هم روی می

و ساحات مختلف مشخصۀ اصلی اساطیر تقابل دوگانۀ خیر و شر که در مراتب 
گورانی،  لشکرهفت( در 52: 9588؛ آیدنلو، 51: 9531ایرانی است )نك: سرکاراتی، 

های مهم مشهود و بارز است. عالوه بر تقابل نیروهای اهورایی و اهریمنی یکی از تقابل
 در این متن تقابل نور و ظلمت است. هرگاه که جهانبخش یکی از نیروهای شر را

ترین های کهنی دارد؛ یکی از مهمشود. این تقابل ریشهکشد، فضا روشن میمی
های آن آیین مانویت است که اساس آن بر تقابل نور و ظلمت قرار دارد زمینه

 -958: 9514آرا، ؛ چمن18ـ  31: 9581پور، به بعد؛ اسماعیل 13: 9514گرن، )ویدن
پور، تأثیری آشکار داشته است )اسماعیل(. این اندیشه در باورهای گنوسی نیز 951

های مستقیم و غیرمستقیم وجود تقابل نور (. موارد یادشده را باید زمینه19ـ  51: 9588
به شمار آورد. اتفاقاً در  لشکرهفت و ظلمت در اصلِ داستان و محیط فکری سرایندة

شناختی زرتشتی، هانهای جای از اندیشهآمیزه کالم خزانهها به نام کتاب مقدس یارسان
ای در این متن، جهان از آمیزش دو عنصر زروانی و مانوی آمده است. بر مبنای سروده
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روشنایی و تاریکی پدید آمده است. هر عنصر دارای قلمرو و نیروهای مشخصی است 
 (. 519: 9513، نامۀ سرانجام یا کالم خزانهکه پیوسته با هم در نبرد و ستیزند )

ابزار شود، در حالی که منان در ابزارهای جنگی آنان نیز دیده میتصویر منفی دش
رزم پهلوانان ایرانی، شمشیر، نیزه، عمودآهنین و گرز است، جنگجویان تورانی از 

کنند. سیمای منفی آنان یادآور دشمنان رستم در متن ساتور، شمشاد و سنگ استفاده می
 (. 235: 9511بازماندة سغدی است )قریب، 

در متون نقالی فارسی و متن گورانی در سه دسته قابل بررسی است: ها خصیتنام ش
از قبیل افراسیاب، کیخسرو، زال، رستم، فرامرز،  شاهنامههای معروف دستۀ نخست نام

هایی چون قطمیر، شخصیت گودرز، پیران، بیژن، طوس و زواره است؛ دستۀ دوم نام
گورانی یکسان  لشکرهفتن نقالی فارسی و قطران، نهنگال، زرداد و کوهکش که در متو

های عجیبی در آثار سدة ششم به این سو و در متونی چون گذاریاست. نظیر چنین نام
منسوب به خواجوی کرمانی فراوان است؛ مانند: نامۀ سامو  نامۀ طرسوسیداراب

د ( و مکوکال، قمرتاش و قلوا219: 9511فصطلیقون، عنطوشیه و عبقرهود )طرسوسی، 
هایی است که کتابت و تلفظ (. دستۀ سوم نام991، 94/ 9: 9591)خواجوی کرمانی، 

های زرعیل زابلی، ها در متون نقالی فارسی و متن گورانی تفاوت دارد. مثالً نامآن
صورت زرعلی، زرپوش، زروش، قهقهه و قلواد، اطرط و پتارا که در متن گورانی به

ها هم در متن گورانی هست که در ه است. برخی نامقهقه و قالد، اطرت و تپارا، آمد
پوش، قرنطوس،  و بهرام پوش، لعلمتون نقالی فارسی نیست. از این زمره است یاقوت

 پوش. جواهر

 گونۀ زبانی و تأثیرپذیری از متون نقالی فارسی  .11
های دستوری که در هایی از واک، واژه و ساختگونۀ زبانی عبارت است از صورت

آید و با گونۀ معیار های زمانی، مکانی و اجتماعی به وجود میخی موقعیتبر
گورانی  لشکرهفت(. شناخت این امر در 591: 9584هایی دارد )مایل هروی، تفاوت

ناگزیر با مانعی مهم مواجه خواهد شد، زیرا امروز از زبان معیار گورانی در روزگار 
ها تا ها و سنجش آننویسدقت در دست شاعر شواهد کافی در دست نیست. البته از
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تر گذشت زبان این منظومه از حدودی مسئله روشن خواهد شد. همانگونه که پیش
های ها و تازگیزبان متون نقالی فارسی هم تأثیر پذیرفته است و از جهتی برخی تفاوت

اب بیاید؛ ای زبانی به حستواند گونهزبانی در این متن، نسبت به متون نقالی فارسی می
« ر»پرنده را همیشه با تشدید نوشته است. دلیل این امر مربوط به تلفظ حرف «ِ پر»مثالً 

که در متون « تیمور»در زبان گورانی است که امروزه دو تلفظ دارد. همچنین، نامِ خاص 
نگاشته شده « طیمور»صورت هم آمده، در گورانی به« تمور»صورت نقالی فارسی به

در گورانی به همان صورتی که در عربی بوده تلفظ « ط»تمال زیاد حرف است که به اح

الرسول نگاشته شده  عةبدبه صورت  الرسولبضعةشده است چنانکه ترکیب عربی می

گورانی از متون نقالی فارسی، در  لشکرهفتهای مهم تأثیرپذیری است. یکی از زمینه
است که در غالب متون حماسی ای حوزة واژگان، ترکیبات و تعابیر ازپیش ساخته
(. 89ـ  11: 9581شود )خالقی مطلق، خودآگاه و ناخودآگاه بر زبان سراینده جاری می

 چند نمونه:
ها از دست انداختن سیصد و شصت طعن نیزه در میان ایشان رد و بدل شد و نیزه 

(، ششصد و شصت و شش رگ و چهارصد و چهل و 531، 539: 9511، لشکرهفت)
 (.121: 9519، طومار نقالی شاهنامهاره استخوان نقابدار از یکدیگر جدا جده؟ )چهار پ

 کمان طیمورسیصد و شصت رک شوخ
 

 بـرآمـا نـه جا به حربۀ پرّ زور 
 

 چوار صدو  چهل   پارچۀ    استخوان
 

 لخشیا  به ضرب شاه  نوجوان 
 

 (1/ 9تا: )مصطفی بن محمود، بی 
کمان از جا کنده شد سیصد و شصت رگ طیمورِ شوخ برگردان: در اثر ضربۀ گرز،

 و درپیِ ضربۀ گرز شاه نوجوان چهارصد و چهل پاره استخوان او به شدت لرزید.
: 9519، طومار نقالی شاهنامه؛ 511: 9511، لشکرهفت) از نیزه مدعا حاصل نشد

125.) 
 هیچ حاصل نبی به نیزه و به تیر

 

 جوشان خروشان پی قبضۀ شمشیر 
 

 (994/ 2تا: مصطفی بن محمود، بی) 
برگردان: مبارزة آنان با نیزه و تیر هیچ حاصلی نداشت. پس خشمناک به قبضۀ 

 شمشیر دست بردند.
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، طومار نقالی شاهنامهدیو دست کرده دارشمشادی را بر سر چنگ بلند ساخت )
151:)  

 یکدار شمشاد به دست لعین
 

 ده آسیاب سنگ بسته بی پی کین 
 

 (19/ 9تا: بن محمود، بی )مصطفی 
برگردان: ملعون دار شمشادی در دست داشت و برای نبرد ده سنگ آسیاب را بر 

 خود بسته بود.

 . نتیجه12
ـ زبان ادبی گورانی تا سدة پیش در میان کردزبانان، زبان ادبی معیار تلقی شده و 

 است. ویژه با موضوع حماسی از این زبان باقی مانده بهایی بهآثار گران
 های بازمانده از زبان گورانی در دو سدة اخیر کتابتنویسـ با اینکه بیشتر دست

، اما این آثار، روایات و عناصر بسیار کهنی دارند که در عین اشتراک با متون کهن شده
هایی نیز دربر دارند. احتماالً تبار این روایات به ها و تازگیحماسی فارسی، تفاوت

شاهنامۀ ای چون های منثورِ ازدست رفتهایران ازجمله شاهنامههای غرب حماسه
 گردد. برمی رستم الرجانیو پیروزان معلم 

ـ روایات حماسی گورانی گاه مطابق گزارش متون کهن فارسی، در مواردی مشابه 
 اند. های مستقل حماسیمتون نقالی عصر صفویه و گاه دارای داستان

خان است که تاکنون سرایندة آن را الماس لشکرهفتـ یکی از متون مهم گورانی، 
های قابل اطمینان، شاعری به نام نویساند، در حالی که مطابق دستای دانستهکندوله

 بن محمود آن را سروده است. مصطفی 
گورانی باقی مانده، آنچه  لشکرهفتهای متعددی از نویسـ علیرغم اینکه دست

هایی از آن نویس و بازنویسی بخشه رجوع به یك دستتاکنون دربارة آن انجام شد
 است. از این رو تصحیح انتقادی و نشر این متن ضروری است. 

 گورانی عالوه بر شباهت به داستان رستم و سهراب و  لشکرهفتـ روایت 
و  طومار نقالی شاهنامه، از جهاتی شبیه گزارش شاهنامهخان رستم و اسفندیار در هفت
از مرشد عباس  شاهنامۀ نقاالنتر شبیه آثاری چون ارسی و به میزان کمف لشکرهفت
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است. یکی از قهرمانان داستان  نامهنثر نقالی شاهو  طومار شاهنامۀ فردوسیزریری، 
تیمور است که کمابیش نقشی چون سهراب دارد. ورود لشکرهایی از ختن به 

 فرد این متن است. های منحصربهپوش و جواهرپوش از بخشسپهساالری یاقوت
خان جهانبخش است که گورانی، هفت لشکرهفتهای درخشان ـ یکی از بخش

 خویشکارهای قهرمان در مراحل آن همانند متون نقالی فارسی، بیشتر از گزارش 
رستم و »تأثیر پذیرفته است. خان ششم آن دربرگیرندة روایت  شاهنامههای خانهفت

 آید. شمار میقلی بهکه خود داستان مست« زنون است
شناختی متن، مبتنی بر تقابل خیر و شر و نور و ـ بینش مسلط و باورهای جهان

 ظلمت است. امری که در باورهای زرتشتی، مانوی و تعالیم یارسان ریشه دارد. 
گورانی گهگاه از عناصر زبانی و بیانی متون نقالی فارسی تأثیر  لشکرهفتـ زبان 

 پذیرفته است. 
های گورانی در کنار دیگر متون مشابه، سندی مهم در شناخت زبان لشکرتهفـ 

توان بخشی از فرهنگ مردم غرب ایران را در کردی و ایرانی است و از خالل آن می
 روزگار گذشته بازشناسی کرد. 

 هانوشتپی
1. Lerch 

ف نظر دارند های زبان کردی اختالشناسان دربارة قدمت، استقالل و مصادیق شاخه. زبان2
(leezenberg, 1993: 4؛ vid: Mokri, 1994: 70-85.) 

5 .Guran 91: 9513، نامۀ کنیزکرزمشناسی واژة گوران بنگرید به: مقدمۀ : برای ریشه. 
4. zarda 
5. Gowraju 

( به زبان گورانی است. 99151روایتِ دوم از متن نسخۀ آستان قدس رضوی )شمارة « رستم و برزو. »1
وایت تا حدودی مطابق برزونامه در متون نقالی و بیشتر از آن همانند برزونامه از متون این ر

 (.9581پهلوانی است )نك: کوسج، 
که به احتمال بسیار، نخستین منثور و  شاهنامۀ رستم الرجانیو  شاهنامۀ پیروزان. آگاهی ما دربارة 1

شاهنامۀ »: ذیلِ 9519ت )خالقی مطلق، اس نامۀ عالیینزهتدومی منظوم بوده، تنها از راه کتاب 
ورق بوده است  2444تا  9344حدود  شاهنامۀ پیروزان«(. شاهنامۀ رستم الرجانی»و « پیروزان

زند که این کتاب از روی یکی از (. خالقی مطلق حدس می512: 9512الخیر، )شهمردان بن ابی
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همچنین «(. شاهنامۀ پیروزان»لِ : ذی9519ترجمه شده است )خالقی مطلق،  نامهخدایهای نگارش
: 9519دهد که این اثر مأخذ شاهنامۀ منظوم رستم الرجانی بوده است )خالقی مطلق، او احتمال می

 «(. شاهنامۀ رستم الرجانی»ذیلِ 
به  9511، تصحیح و ترجمه کرده و در سال رزمنامۀ کنیزکمفاخر این روایت را با عنوان . اکبری 8

 چاپ رسانیده است. 
 .9581. بنگرید به: کوسج، 1

گورانی به شرح ذیل در اختیار  لشکرِهفتهای دیگری از نویس. عالوه بر آنچه ذکر شد، دست94
. 5بیت؛  2213. نسخۀ نامدار زمانی با 2بیت؛  9415. نسخۀ کتابخانه ملی با 9نگارندگان است: 

. نسخۀ آرش 1شده است؛ تر بازنویسی ای کهننسخۀ اسداهلل صفری گوران که از روی نسخه
؛ «(رستم و زردهنگ»بیت از روایتِ  138و  لشکرهفتبیت از  9112بیت ) 2211اکبری مفاخر با 

با  (نسخۀ کتابخانۀ شخصی آقای یحیی محمدی) -KD-115س به شمارةره. نسخۀ کتابخانۀهه3
در  «افراسیاب کتاب»  و «کتاب کیخسرو و بهرام»آرا با عنوان . نسخۀ بهروز چمن1بیت؛  5111
به فردی جَنلیدی  )ص(ای از رسول اکرمبیت شاملِ نامه 511و  لشکرهفتبیت از  158بیت ) 9283

 نام و دعوت او به اسالم است(. 
؛ 949 -944/ 9: 9511ای بنگرید به: سلطانی، خان کندولهس. برای آگاهی بیشتر از زندگی و آثار الما99

/ 9: 9514؛ بابا مردوخ روحانی، 919: 9584ین صالحی، الدمال محیی ؛2/28زاده(، : یی )صفیکهبوره
 : مقدمۀ مصحح(.9511: مقدمۀ مصحح؛ همان، 9511ای، خان کندوله؛ الماس215

دنیا ای نژاده به. دزدیدن اسب برای این بوده است که آن را با مادیانی جفت کنند تا از نسل آن کرّه92
: 9581توان دید )نك: خالقی مطلق، می« رستم و سهراب»ز داستان آید. نمونۀ این کار را در آغا

(. در نبردهای پهلوانی، گاه بردن اسب دشمن، نمادی است از پایین کشیدن وی از قدرت و 115
 (.  225: 9511تحمیل شکست و خواری بر او )رک: امیدساالر، 

متون اساطیری و حماسی است.  شدةهای شناختهمایهصورت ناشناس از بن. نبرد پدر و پسر به95
گرد آورده « سهراب و رستم»روایت از این سنخ را در کتابی با عنوان  84مورای آنتونی پاتر بیش از 

: 9588ترین نمونۀ نبرد پدر و پسر است. )نك: خطیبی، است. به باور او روایت فردوسی برجسته
 «(. رستم و سهراب»ذیلِ 

 9833المعارف اسالمی به شمارة ۀبه زبان فارسی در مرکز دائر کرلشهفتنویسی منظوم از . دست91 
 شود. این روایت به متون منثور نقالی شباهت دارد و ابتدا و انتهای آن ناقص است. نگهداری می

موجود است.  91/ 921العظمی گلپایگانی با کد اهللآیت ۀای در کتابخاننسخه« رستم و زنون». از 93
 به چاپ رسانیده است. 9581ای از این روایت را تصحیح کرده و در سال نسخهپناه مجید یزدان
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 منابع
. ترجمۀ ص. شناسی مطالعات کُردیها؛ روشکُردها و خاستگاه آن(. 9135آساطوریان، گ. )

 (. تهران: فرهامه.9511صدیقی )
 . تهران: کاروان.اسطورة آفرینش در آثار مانی(. 9581پور، ا. )اسماعیل

. تهران: اسطوره.ادبیات گنوسی(. 9588پور، ا. )اعیلاسم 

. ترجمۀ ف. اصالنی، و م. پورتقی. تهران: بوطیقا و سیاست در شاهنامه(. 9511امیدساالر، م. )
 نشر سخن و بنیاد موقوفات محمود افشار.

 تهران: سخن. از اسطوره تا حماسه.(. 9588آیدنلو، س. ) 
 تهران: سروش. تاریخ مشاهیر کرد.. (9514بابا مردوخ روحانی )شیوا( )

(. 9581ترجمۀ ع. بلخکانلو ) دستور زبان کُردی )کرمانجی(.(. 9111بلو، ج.، و باراک، و. )
 جا.بی
 ج. بانه کردستان: ناجی.2. ی کوردیمیژوی ویژه(. 9514زاده(، ص. )یی)صفیکهبوره

 شش ژ. آموزگار. تهران: سخن.. به کوتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم(، 9518تفضلی، ا. )
جستارهای (. درآمدی بر ادب حماسی کُردی با تکیه بر شاهنامۀ کُردی. 9514آرا، ب. )چمن

 .911 -991، 912، ادبی
های آن. لشکر و معرفی نسخه(. نگاهی به منظومۀ گورانی هفت9513حسینی آبباریکی، س.آ. )

 .11-18،  21، پیام بهارستان
. تهران: مرکز شناسی تطبیقی شعر پهلوانیحماسه؛ پدیده(. 9581خالقی مطلق، ج. )

 المعارف بزرگ اسالمی.ۀدائر
. تهران: 5. جدانشنامۀ زبان و ادب فارسی(. شاهنامۀ پیروزان. در 9519خالقی مطلق، ج. )

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
. تهران: 5. جادب فارسیدانشنامۀ زبان و (. شاهنامۀ رستم الرجانی. در 9519خالقی مطلق، ج. )

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
. به 1. جدانشنامۀ زبان و ادب فارسیخوان رستم. در (. هفت9513خالقی مطلق، ج.  )

 سرپرستی ا. سعادت. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
المعارف ۀ. بخش دوم و سوم. تهران: مرکز دائرهای شاهنامهیادداشت(. 9581خالقی مطلق، ج. )
بزرگ اسالمی.
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. تهران: فرهنگستان 5. جدانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی(. رستم و سهراب. در 9588خطیبی، ا. )
زبان  و ادب فارسی.

. با تصحیح و مقابلۀ ناشر ا. بنشاهی )خاصع(. هندوستان: نامهسام(. 9591خواجوی کرمانی )
 بمبئی. 

(. به کوشش آ. 9513) و روایتی از یادگار زریران ای به زبان گورانینامۀ کنیزک؛ حماسهرزم
 المعارف اسالمی.ۀاکبری مفاخر. تهران: مرکز دائر

 . تهران: ققنوس.3. ویرایش ج. دوستخواه. جشاهنامۀ نقاالن(. 9511زریری اصفهانی، م.ع. )
علوم  . تبریز: نشریۀ دانشکدة ادبیات وبنیان اساطیری حماسۀ ملی ایران(. 9531سرکاراتی، ب. )

انسانی. 

 نگار.ج. تهران: خوش2. طومار شاهنامۀ فردوسی(. 9589) سعیدی، س.م.، و هاشمی، ح.ا.

. باختران: کلهر.9. جحدیقۀ سلطانی(. 9511سلطانی، م.ع. )

 . کوردستان: کردستان.ب، زانیاریدهمیژوو، ئه(. 9519ججادی، م.ع. )سه
 تهران: اساطیر.(. به اهتمام ح. ایزدپناه 9581) شاهنامۀ لکی

. به تصحیح ف. جهانپور. تهران: مؤسسۀ نامۀ عالئینزهت(. 9512الخیر )شهمردان بن ابی
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

. سنندج: کُردستان.سرود بادیه؛ در ترجمۀ شعرای کُرد و لك و لُر(. 9584صالحی، م.م. )

 . تهران: علمی فرهنگی.نامهداراب(. 9511طرسوسی، ا. )
 نگار.(. با مقدمه، ویرایش و توضیحات س. آیدنلو. تهران: به9519) ار نقالی شاهنامهطوم
. های ایرانی؛ هفت گویش از حاشیۀ زاگرسگنجینۀ گویش(. 9511بابلقانی، س. )یاریعلی

تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

المعارف بزرگ ۀدائر. به کوشش ج. خالقی مطلق، تهران: مرکز شاهنامه(. 9588فردوسی، ا. )
 اسالمی.

. به کوشش ا. کاووس پژوهشی پیرامون روایت سغدی داستان رستم(. 9511قریب، ب. )
 باالزاده. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 هنر و دانش.ۀ پناه. کرمانشاه: چشم. تصحیح م. یزدانرستم و زنون(. 9581ای، ا. )کندوله
 مصحح و مترجم: م. ادوای. تهران: ققنوس. نادر. جنگنامۀ(. 9511ای، ا. )کندوله
. تصحیح و ترجمۀ س.آ. حسینی. کرمانشاه: ایخان کندولهدیوان الماس(. 9511ای، ا. )کندوله

 سرانه.
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مینی نوسی: م. ر. ئهماوری و دووبارهجه ی کوردی )هورامی(.شاهنامه(. 2499ای، ا. )کندوله
 جا: کوردونیا.(. بیآوری و بازنویسی: م.ر. امینی)جمع

 . تصحیح ا. نحوی. تهران: میراث مکتوب.برزونامه(. 9581کوسج، ش. )
 ج. تهران: آنا.5. تصحیح و توضیح: ا. بهرامی. کتاب جواهرپوش(. 9581مصطفی بن محمود )

. نسخۀ خطی آستان قدس رضوی. شمارة ثبت کتاب: شاهنامهتا(. مصطفی بن محمود ) بی
12244. 

. تهران: های خطیپردازی و تصحیح انتقادی نسخهتاریخ نسخه(. 9584. )مایل هروی، ن
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

ج. کوردستان: زانستگای 1. نگی زانستگای کوردستانرههفه(. 9511ردووخ روحانی، م.م. )مه
کوردستان.

 . تهران: توس.وزن شعر فارسی(. 9581ناتل خانلری، پ. )
ئی(. تهران: کهزاده )بوره(. تحقیق و تفسیر از ص. صفی9513) جام یا کالم خزانهنامۀ سران

 هیرمند.
(. تصحیح و توضیح: ر. غفوری. تهران: آرون.9511) نامهنثر نقالی شاه

 . تهران: هرمس.وزن شعر فارسی؛ از دیروز تا امروز(. 9513نجفی، ا. )
(. 9514. ترجمۀ ن. صفای اصفهانی )ومانی و تعلیمات ا(. 9111 -9141ویدن گرن، گ. )
 تهران: نشرمرکز.

(. تصحیح و توضیح: م. افشاری، و م. مداینی. تهران: 9511)لشکر )طومار جامع نقاالن( هفت
 .پژوهشگاه علوم انسانی

 ج. کرمانشاه: دانشگاه رازی.5. های کهن زاگرسرزمنامه: اسطوره(. 9515ای، ف. )همزه
کرمانشاه: باغ نی. نامۀ بزرگان کرمانشاه.زندگی(. 9519یوسفی، ف. )
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