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چکیده

. ترین پهلوانان متون حماسی ایران اسـتسام پدر زال و نیای رستم یکی از معروف
تبه

ّ
سـامکـهایناستقالل شخصیت سام از سیمای اسـاطیری گرشاسـپ و نیـز عل

ترین های دور، سام یکی از محبوب، از گذشتهاستتلقی شدهنیای رستمتدریجبه
های متعّددی دربارۀ که داستانچنانرفت آنب پهلوانی ایران به شمار میپهلوانان اد

تـرین یکـی از معروف) بـزرگ(نامهسـام. های او به دست ما رسیده اسـتپهلوانی
در راه او هــای دالوریوهـای ســام نریمـانکردههای پهلـوانی در گــزارشمنظومـه

ظومـه، روایـت منظـوم گذشـته از ایـن من. استدخترسیدن به محبوب خود پری
های مغـرب و مازنـدران بـه دسـت مـا های سام در سـرزمیندیگری نیز از پهلوانی

ظـاهراای ناشـناس،هاز گوینـد، ایـن منظومـه. رسیده که کمتر شناخته شده اسـت
ر از روایات شفاهی نیست بلکه) بزرگ(نامهسامبرخالف 

ّ
توّجـه بـه قـرائن بـا،متأث

.های قدیم دارداستانریشه در د، متن، روایات آن

یـاد نامۀ کوچکسامکه از آن با نام هنخست به معّرفی این منظوم،در این مقاله

سـرایش آن را تعیـین و بـه برخـی زمان سپس حدود احتمالِی؛پردازیمکنیم میمی

.کنیمهای محتوایی آن اشاره مینکته

های پهلوانیحماسه، روایت، ، انتحالنامهخاوران،مۀ کوچکناسامسام،: هاواژهکلید
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مه. ۱
ّ

مقد

ترین پهلوانان ادب حماسـی ترین و پرآوازهیکی از بزرگ) سام و سامان: ساَمه، پهلوی: اوستا(سام

و ) Bartholomae, 1904: 1571(»سیاه«برخی پژوهشگران واژۀ سام را به معنای . ایران است

اّما به نظر سـرکاراتی ،انددانسته) ۴۰۷: ۱۳۶۲مطلق،خالقی(»پرهیز«برخی دیگر به معنای 

و » کـاری«، »کوشـا«، بـه معنـای )Samyati: در هنـدی باسـتان(samاین واژه از ریشـۀ 

قان نوشـتهچنانآن١).۶۸۹: ۱۳۷۹سرکاراتی، (گرفته شده است» چالشگر«
ّ

بنـا ،اندکه محق

و نریمـاننـی یع(ای، لقب و نام خانوادگی گرشاسـپپراکندگی اسطوره/بر قاعدۀ شکستگی

صورت فرزنـد و فرزنـدزادۀ او، شخصـیت مسـتقل یافتـه از هم جدا شده و بهتدریجبه) سام

). ۱۶۲۲: ۱۳۸۱؛ رضی، ۴۰۷: ۱۳۶۲مطلق، ؛ خالقی۲۵۶: ۱۳۸۵سرکاراتی، . نک(است 

زیرا در یکی از متون مـانوی ،کم در دورۀ اشکانیان روی دادهای دستاین شکستگی اسطوره

).۱۳۸۵:۲۵۷سرکاراتی، (شود، از نریمان و سام نام برده میجبابرهالفرِسنام به

اختصـار و گـاه بـا تفصـیل آمـده گرشاسپ گاه بـه/ های سامو متون پهلوی، داستاناوستادر 

،بـا ایـن حـال.و متون پهلـوانی نیـز شـاهدیمشاهنامهها را در بازتاب برخی از این داستان. است

سـرودۀ خواجـویهنامسـامپـردازد هـای سـام میگـزارش پهلوانیای که بهترین منظومهمعروف

ترین اثـر ادب حماسـی ایـران بـه شخصی/فردی«در این منظومه که ٢.استخوان کراتیشاهنامه

ی و میهنی در آن وجود نداردشمار می
ّ
) ۵۷: ۱۳۹۲آیـدنلو،(»آید و کمترین نشانی از مسائل مل

دختر فغفور چـین اسـت کـه در ایـن راه بـا حـوادث دختانگیزۀ اصلی سام، رسیدن به پری

؛ ۳۳۷-۳۳۵: ۱۳۵۴صفا، . نک(برد شود و پتیارگان بسیاری را از بین میرو میبسیاری روبه

ادبیات عامیانـه نیـز راه یافتـه اسـت و گذشـته از بههای سام داستان). ۵۷۰: ۱۳۸۸عابدی، 

ـالی شـاه.نک(اندهم معنا کرده» زنتیغ«در روایات عامیانه سام را . ١
ّ
کـه پایـۀ علمـی )٢١٣: ١٣٩١، نامهطومار نق

.ندارد

گاهی دربارۀ گویندۀ . ٢ ۀ در مقال. ٦٥-٦٣: ب-١٣٩٥؛ خطیبی، ٢٩٤-٢٨٩: ١٤٠٠غفوری، .نک، نامهسامبرای آ

و از روایت منظوم ناشناختۀ دیگری از نامۀ بزرگسامخوان با نام نامهشاهخواجوی نامۀ ساماز ،، از این پسحاضر

.کنیمیاد مینامۀ کوچکسامپهلوانی سام، با نام 



٢١٣/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

ـالی را در بـر میکـه بخـش مفّصـلی از طومارنامۀ بـزرگسامروایات متعّدد 
ّ

،گیـردهـای نق

های دیگری نیز در طومارها و یا روایـات شـفاهی آمـده اسـت کـه بررسـی آن خـود داستان

.طلبدپژوهش دیگری می

نامۀ کوچکمعّرفی سام. ۲

خ ۵۱۷۴به شـمارۀ شاهنامهنویسی از در دست ق مضـبوط در کتابخانـۀ مرکـزی ۱۲۱۳مـورَّ

تفـاوت نامۀ بـزرگسامهای سام نریمان آمده که با پهلوانیای دربارۀدانشگاه تهران، منظومه

یکی نبرد : بیت است از پیوستگی دو روایت به وجود آمده۱۶۷۷این منظومه که دارای . دارد

نویس یادشـده این منظومه در دست. سام با شّداد در مغرب و دوم نبرد سام با دیوان مازندران

نامۀ کوچـکسـامنـویس، در این دسـت٣.شودمیختمر۱۷۰آغاز و به برگ پ۱۵۳از برگ 

:شودآمده و با ابیات زیر آغاز مینامۀ بلند سپندرزمپس از 

ـــوال آن نـــّره شـــیربگــــویم کنـــــون حـــــال ســـــام دلیـــــر کـــه چـــون بـــود اح

ــــتان ــــن داس ــــن ای ــــنیدم م ــــد ش کــــــه برخوانــــــد از گفتــــــۀ راســــــتان ز موب

)ر۱۵۴: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

روزی شماری از سواران مغرب برای دادخواهی بـه : چنین استنامۀ کوچکسامچکیدۀ 

شکایت کردنـد و گفتنـد اگـر شـاه ٤خواهی شّداد و دامادش عنقنزد منوچهر آمدند و از باج

شوند و کسی را زنـده ور میها نیندیشد، در آینده شّدادیان به ایران حملهایران تدبیری برای آن

از این سخن آشفته شد و سام را بـرای سـرکوب شـّداد بـه مغـرب منوچهر. گذارندباقی نمی

ای بـه دامـادش عنـق نوشـت و از او درخواسـت شّداد با شنیدن خبرآمدن سام، نامه. فرستاد

. کمک کرد

در کتابخانۀ دانشگاه ادینبورگ نیز شاهنامهنویسی از در دستنامۀ کوچکسامگذشته از دستنویس دانشگاه تهران، . ٣

.نویس دانشگاه تهران نوشته شده استتمقالۀ حاضر بر مبنای دس. کتابت شده است

جا از ها روشن نیست، در ایناز آنجا که تلفظ دقیق برخی نام.آمده استعناق، گاهی عنقجای در متن منظومه به. ٤

بر اساس حدس خواهد بود، خودداری میپیشنهاد تلفظی برای آن
ً
.کنیمها، که صرفا
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دسـت عنـق کشـته بـه،دو همراه سـام، در نبردی که میان دو سپاه درگرفت قلواد و قلوش

. بردمیدان رفت و شمار زیادی از عادیان را از میان سام با شنیدن خبر مرگ قلوش، به . شدند

عنق گرز خود را بر زمین انـداخت و بـه . گرفتندفردای آن روز سام و عنق رو در روی هم قرار

سام گرز را از زمـین . نبرد اوستراستی که همبه،سام گفت اگر توانست آن را از جا بلند کند

انـدکی بعـد جنـگ میـان آن دو پهلـوان . بـاره گرفـتبلند و به آسمان پرتاب کـرد و آن را دو

.هنگام هر دو به سراپردۀ خود بازگشتنددرگرفت اّما تا پایان روز کاری از پیش نبردند و شب

بـار دیگـر عنـق بـه . قّتال فرزند شّداد به نبرد سام رفت اّما از پـای درآمـد،فردای آن روز

. عنق را از زین برگرفت و بر زمین کوفتاین بار سام پس از نیایش خداوند،.جنگ سام رفت

در میانـۀ راه . ور شد و شّداد را مجبور به فرار کردشدن عنق، سام به سپاه شّداد حملهبا کشته

عوج به میدان رفـت و پـس از . عوج از راه رسید و شّداد با دیدن او، به میدان جنگ بازگشت

در جنگ اّول هر دو پهلوان ناکام ماندنـد .خواندکشتن شماری از زابلیان، سام را به جنگ فرا

هنگام گرشاسپ به خواب سام آمد و گفت که مقّدر نیسـت شب. و به سراپردۀ خود بازگشتند

)ع(دسـت موسـیو در آینـده بـهخواهد شداّما در نهایت گریزان ،دست او کشته شودعوج به

.کشته خواهد شد

درگرفت و هیچ یـک بـر نالنی میان آناسام به نبرد عوج رفت و جنگی طو،فردای آن روز

. عوج اسباب و بنـۀ خـود را رهـا کـرد و گریـزان شـد،چون شب فرا رسید. دیگری چیره نشد

شـّداد بـار . دو سپاه با هم درگیر شدندبازاّما ،شّداد با شنیدن خبر گریختن عوج هراسان شد

پـس از ایـن . پـای درآورددیگر گریزان شد ولی این بار سـام امـانش نـداد و او را بـا گـرز از

جا را ویران کرد و دختر شـّداد و شـماری دیگـر از سوی قصر شّداد رفت و آنپیروزی، سام به

. آورددختران را با خود به ایران 

شـاه ،جـز پاهـانبـه،گزار او هسـتنداندکی بعد منوچهر به سام گفت که همۀ شاهان باج

سام بـا سـپاه زابـل عـازم مازنـدران شـد و . کندمیید سرکشی فپشتوانۀ دیو سکه به،مازندران

خبـر آمـدن سـام را بـه شـاه وقتـی . جا دست به کشـتار و ویرانگـری زدمحض ورود به آنبه

پیشنهاد یکـی از سـران، پیکـی به؛با بزرگان خود به مشورت پرداخت، ویمازندران رساندند
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رگـی را کـه در مازنـدران اسـت از بزیسوی سام فرستادند و مقّرر کردند که اگر سام اژدهابه

سـام ایـن پیشـنهاد را . شـودگـزار شـاه ایـران میپس شاه مازندران خـراجآناز ،میان بردارد

. پذیرفت و به نبرد اژدها رفت و آن را از پای درآورد

ید فای بـه دیـو سـنـاگزیر نامـه، شودمیکشته دست اژدها کرد سام بهپاهان که گمان می

،ناچار به امداد پاهان آمد و سه بار با سام نبرد کردید بهفدیو س. ی خواستنوشت و از او یار

ید باخبر شـد اّمـا فشاه مازندران از رفتن دیو س. اّما کاری از پیش نبرد و در نهایت گریزان شد

کسی از در ادامۀ نبرد، پاهان نیز از میدان به در رفت و دیگر. ای جز ادامۀ جنگ نداشتچاره

نشـاند و سام پس از این پیروزی، پهلوانی به نام علقون را بر تخت مازندران . یافتاو نشانی ن

.سوی منوچهر بازگشتخود پیروزمندانه به

نامۀ کوچکسراینده و دورۀ سرایش سام. ۳

ای نیز کـه راهبـر بـه آن باشـد در و نکتهنشدهای به سرایندۀ آن اشارهنامۀ کوچک سامدر متن 

اّما دربارۀ دورۀ سرایش آن، با توّجه به دالیل زیر، این منظومه به احتمـال ،شودمتن دیده نمی

ضعیف در نیمۀ دوم قرن نهم و به احتمال قوی بعد از قرن دهم و مقارن با حکومت صفویان 

:سروده شده است

:نامۀ زیر آمده است، ساقینامۀ دومسامدر )الف

نوش ــــده ســــاقِی ــــام جــــمب بشــــد نــــام جــــمکــــه از یــــاد دوران لــــب ج

ـــی ـــر کس ـــا ه ـــت ب ـــدخوی اس ن
ُ
ـــک ت ــــیفل ــــن تنــــدخویی بس ــــا او مک ــــو ب ت

ــــن ــــک م ــــه نزدی ــــین ب ــــران آب رنگ زنکـــه نفـــرین کنـــد بـــر کســـی پیـــرهِب

)پ۱۶۴گ: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

اسـعد الـّدین فخرویـس و رامـینسـرایی از نامههـا، اگرچـه ساقیبنا بر شماری پژوهش

ی گنجوی آن را گسترش داد، اّما در عصر صفوّیه بود کـه ایـن نـوع گرگانی شروع شد و نظام

های شعر دورۀ صفوّیه به شـمار توان آن را یکی از ویژگیکه میچنان،ادبی به اوج خود رسید

های در شـماری منظومـه). ۱۹۲: ۱۳۸۸؛ رضایی، ۵۶۲: ۱۳۸۸کیهانی، شجاع .نک(آورد
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ــه  ــوانی دورۀ صــفوی از جمل ــاری، (شــهریارنامه، )۱۲۵: ۱۳۸۲(هنامبانوگشســپپهل مخت

نامه آمده است که این نکته خود گـواه نیز ساقی) ۳۴۴: ۱۳۹۳(قبانامهزّرینو ) ۵۱۷: ۱۳۹۷

ماننـد دیگـر شـاعران دورۀ خـود، بـه ،آن است که سـرایندگان متـون پهلـوانی ایـن دوره نیـز

.اندسرایی گرایش داشتهنامهساقی

» غرین«واژۀ )ب
ً
اگرچـه ،)۶۰: ۱۳۹۲آیدنلو، .نک(است » غّران«معنای بهکه احتماال

اند هـم دیـده های هشتم و نهـم کتابـت شـدهقرندر که شاهنامههای نویسدر برخی دست

اّمـا در متـون منظـوم پهلـوانی سـدۀ دهـم،)۸، پـاورقی ۳/۳۱۲: ۱۳۸۶فردوسی، (شود می

:تر استبه بعد متداول) ۲۰۲-۲۰۱: ۱۳۹۸، نامهتهمتن. نک(

ـــیر  ـــو ش ـــوش چ ـــه قل ـــد ب یندرآم ـــــینغـــر ـــــر زم ـــــاه و زد ب ـــــرفتش کمرگ گ

)ر۱۵۷: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

، در متون منظوم و منثـوِر»این/ آن«جای صفت پیشین اشارۀ به» او«ضمیر شخصی )ج

،)۳۰۱-۲۹۹: ۱۳۹۶آیـدنلو، (شـود فارسی از قرن دهم تا سیزدهم هجری فـراوان دیـده می

: الـف-۱۳۹۵خطیبـی، . نـک(تر نیز به کـار رفتـه اسـت کی در متون کهنولی در موارد اند

):دووچهل:۱۳۹۹؛ مرزبان فارسی، ۱۶۷

ــــه میدیــــو بــــوداوهمــــی ســــام حیــــران  ــــد دودک ــــه مانن ــــی ب ــــرد جنگ ک

)ر۱۶۲:دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

ار بـه دو دشمن را مانند خی«و » وار از هم دریدندشمن را کرباس«عامیانۀ دو عبارت)د

ـالی و داسـتاناز اصطالحات متداول و پرکاربرد صحنه» نیم کردن
ّ

های های رزم در متـون نق

طومـار شـاهنامۀ ؛ ۲۰۳، ۱۳۷۷:۱۱۸، لشـکرهفت. نـک(عامیانۀ قرن دهم بـه بعـد اسـت 

شـــودنـــدرت دیـــده میهـــای پـــیش از آن بـــهکـــه در دوره) ۲/۱۱۳۸: ۱۳۸۱، فردوســـی

اّما در متون پهلوانی قرن ) ۹۰: ۱۳۸۲حسام خوسفی، ابن؛۱۳۸۶:۱۷۵، نامهشبرنگ. نک(

، نامـۀ گرشاسـپرزم؛ ۱۸۱: ۱۳۹۸، نامـهتهمتن. نـک(دهم به بعد بیشتر به کار رفته اسـت

: شودنیز دیده مینامۀ کوچکساماین دو عبارت در ابیات زیر از ). پ۳۴۰: آستان قدس

ـــار ـــغ ک ـــپرش تی ـــر اس ـــت ب ـــان کوف ــــچن ــــد همچ ــــپر ببّری ــــه اس ون خیــــارک

)ر۱۶۷:دانشگاه، نامۀ کوچکسام(



٢١٧/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

ـــــه کربـــــاس دّریـــــد او را ز هـــــم دل دیـــــو اســـــفید شـــــد پـــــر ز غـــــمچ

)ر۱۶۸:همان(

از جمله قلواد، قلوش، قلونـد، قلیچنـگ، نامۀ کوچک ساماسامی شماری از پهلوانان )ه

، قناطیـل و قارش و همچنین نام شماری از ضّدقهرمانان مانند مطروق، مطرق، خیتال، قلتون

نامۀ بـزرگسامتوان در ها را میشود بلکه نظایر این نامقطیر، در متون پهلوانی کهن دیده نمی

. و یا متون داستانی عامیانۀ دورۀ صفویه به بعد مشاهده کرد

نامـۀخاورانابیاتی از نامۀ کوچکسامسرایندۀ ،که در دنبالۀ گفتار خواهد آمدچنانآن)و

تصـریح بـهنامـهخاورانجـا کـه سـرایش از آن. منظومۀ خود جای داده استحسام را درابن

واحمـدی بیرجنـدی؛ ۴/۳۱۷: ۱۳۶۴صـفا، . نک(به پایان رسیده ۸۳۰گویندۀ آن در سال 

پس از نامۀ کوچکسامتوان گفت که دورۀ سرایش یقین میبه،)وششچهل: ۱۳۶۶، سالک

. استبوده این تاریخ 

نامۀ کوچکۀ سامچند نکته دربار . ۴

و کوچک آمده اّما روایت دو منظومه نامۀ بزرگسامداستان نبرد سام با شّداد در دو منظومۀ . ۱

:چند اختالف چشمگیر دارد

داستان نبرد سام با شّدادیان دارای حوادث متعّددی است نامۀ بزرگ،ساماگرچه در )الف

اّمـا ایـن حـوادث هسـتۀ ،شودمل میسوم از مجموعه روایات این منظومه را شاو حدود یک

ای به سـیر منطقـی داسـتان وارد گیرد و با حذف این بخش، لطمهاصلی داستان را در بر نمی

دهد و را تشکیل مینامۀ کوچکسامکه نبرد سام با شّداد هسته و تنۀ اصلی آنحال؛شودنمی

روایت نخست آن بر محور این جنگ است
ّ

.کل

تبهنامۀ کوچکسامدر )ب
ّ
پیشـنهاد دادخـواهی اهـل مغـرب از شـّدادیان، سـام بـهعل

بنـابراین انگیـزۀ ؛به ایران جلوگیری کندنرود تا از حملۀ احتمالی آنامینمنوچهر به نبرد آنا

سام از این نبرد، رهایی مردم مغرب از بیدادگری شّدادیان و نیز حفظ مرزهای ایران از تجـاوز 

نامۀ سامولی در شود؛دیده میکه در اغلب متون پهلوانی ایران انگیزۀ واالیی:بیگانگان است

ی و حفظ مـردم ایـران از هجـوم بیگانگـاننه انگیزۀ سام از این نبرد بزرگ،
ّ
بلکـه،اهداف مل



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢١٨

از چنگ ابرها دیو است و در واقع سام برای رسیدن به این ،دختپریخود،معشوقنیدنرها

.نبرد کندندیان عبور و با آنامقصود، ناگزیر شده از سرزمین شّدا

بسـیار نامۀ کوچـکسـامتنّوع روایـات در ،تبع آنتعّدد قهرمانان و ضّدقهرمانان و به)ج

در منظومۀ اخیر هنگام نبرد سام با شّداد و سپاه عادیان، شـاهد . استنامۀ بزرگسامکمتر از 

نامۀ سـامم هستیم اّما در دیوان و جادوان در سپاه دشمن و پریان در سپاه ساچشمگیِرحضور 

.ها نشانی نیستاز هیچ کدام از اینکوچک

.متفاوت استنامهساماسامی قهرمانان و ضّدقهرمانان و سرنوشت آنان در دو روایت )د

در 
ً
نامۀ سامدر . قّتالنامۀ کوچکسام، فرزند شّداد، شدید نام دارد ولی در نامۀ بزرگساممثال

نامۀ سـامکه در نآحال ،شودد ستیزه و هیتال در میدان جنگ یاد میاز پهلوانانی ماننکوچک

تنها وجه مشترک دو منظومه حضور دو پهلـوان معـروف قلـواد و . نیستننشانی از آنابزرگ

اّمـا در ،این دو پهلـوان فرجـام نیکـی دارنـدنامۀ بزرگسامبا این تفاوت که در ،قلوش است

نـام »خـاتوره«، نامۀ کوچکسامبر پایۀ . شوندکشته میدست عنق هر دو بهنامۀ کوچکسام

، خاتوره نام مادر عوج اسـت کـه نامۀ بزرگسامدژی است که شّداد در آن جای دارد ولی در 

عوج بن عنق نام یکی از ضّدقهرمانان است که نامۀ بزرگسامدر . شوددست سام کشته میبه

قهرمانی است کـه عنق نام ضّدنامۀ کوچکامسشود اّما در سام گریزان میپیشدر نهایت از 

فرجام شّداد . شودآید و عوج نام فرزند اوست که از سام گریزان میدست سام از پای درمیبه

شود اّمـا دست سام، به دار آویخته میچنین است که پس از گرفتاری بهنامۀ بزرگسامهم در 

شّداد با گرز سام از پای نامۀ کوچکسامّما در ا،بردرسد و او را با خود میابرها دیو از راه می

. یابدآید و دیگر فرصتی برای فرار نمیدرمی

یکی رفتن سام به مغرب و شکسـت دادن : دارای دو روایت مجّزاستنامۀ کوچکسام. ۲

روایـت . ید و شاه مازنـدرانفشّداد و دوم روایت رفتن او به مازندران و گریزاندن دیو س
ً
ظـاهرا

االن و با توّجه به اشارات دست داستاناخیر به
ّ

به رفتن سام به مازندران و شاهنامهپردازان و نق

اّمـا ،سـاخته شـده اسـت) ۲۳۳-۲۲۵،۲۳۲-۱/۲۲۳: ۱۳۸۶فردوسـی، . نک(نبردهای او

روایـت شـده کـه گروهـی از نامۀ کوچـکسـامدر آغـاز . داردوضعیت متفاوتیروایت اّول 



٢١٩/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

کننـد و بـه منـوچهر آیند و از جور و جفای شـّداد شـکایت میدادخواهان به نزد منوچهر می

:گویندمی

ـــاری  ـــهریارحص ـــرب ای ش ـــت در مغ ٥کــــه خـــــاطوره خواننـــــد در رزمگـــــاهاس

ـــــان دز ـــــد چن ـــــّداد باش ـــــدان،ز ش ــــــر دوانب ــــــای آن ه ــــــته در آن ج نشس

ـــــــری دارد آن تیره ـــــــی دخت ـــــــاریک نرســـــتی بـــــه نـــــام آن مـــــه گلعـــــذارک

ـــه بـــاال قیامـــت بـــه رخ حـــور عـــینزمـــــینیــــران نباشــــد مثــــالش بـــــه ا ب

ـــو عنـــاق ـــه پهل ـــت دختـــر ب ـــداده اس ــــراقب ــــا طمط ــــب و ب ــــین و ترتی ــــه آی ب

)ر۱۵۴: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

در پایان این روایت و پس از پیروزی سام بـر شـّداد، ایرانیـان غنـایم بسـیاری بـه دسـت 

:شوداد روانه میسوی قصر شّدسام به،پس از این رویداد. آورندمی

همــــه قصــــر شــــّداد از ُبــــن بکنـــــدگــــــه یــــــل ارجمنــــــدز کـــــین دل آن

ــــّداد بــــود ــــا دخــــت ش ــــتی کج ـــودنرس ـــاد ب ـــون ع ـــگ چ ـــون و نیرن ـــه افس ب

ـــــر از قصـــــر شـــــّداد دون ــــــان بــــــرونچهـــــل دخت ــــــاورد ســــــام نریم بی

ـــل نشـــاند ـــه محم ـــتی ب ـــا نرس ـــه ب ـــس آنهم ـــدپ ـــران بران ـــرز ای ـــوی م ـــه س گ

)پ۱۶۴: همان(

دار اسـت و در روایتـی اصـیل و پیشـینهنامۀ کوچْکسامروایت نخست ،نگارندهاز نظر

بـر پایـۀ ایـن . از زبان سام آمده استنامهبهمنای است که چکیدۀ آن در واقع تفصیل واقعه

رو جا با پیکرۀ سام روبـهدر آن،رودکه بهمن برای ویرانی دخمۀ پهلوانان میمنظومه، هنگامی

: بر روی لوحی برای او نوشته بودشود کهمی

ــــام ــــه مغــــرب گشــــادم حصــــاری تم ــــامب ــــه ن ــــد آن را ب ــــاطوره خوانن ــــه خ ک

ــــــّداد را ــــــد ش ــــــو فرزن ــــــتم چ نبیـــــــره ببـــــــودی مگـــــــر عـــــــاد رابکش

همـــــــی رزم را خواســـــــت آراســـــــتنکین خواســــتنبــــه٦چوآمــــد عنــــانش

.کذا؛ بدون قافیه. ٥

.عناقش: بدلنسخه. ٦



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٠

...کـــه فرزنـــد عـــاد اســـت دامـــاد اویبدانســــــــتم آن هیبــــــــت بــــــــاد اوی

ــــاه اویای بــــــــر کمرگــــــــاه اویزدم نیــــــــزه ــــر و گ ــــد از او افس ــــی ش ...ته

ــــی کجــــا دخــــت شــــّداد بــــود ـــودنرمت ـــاد ب ـــون ع ـــگ چ ـــون و نیرن ـــه افس ب

ــــــــار ــــــــاوردمش داشــــــــتم در کن ـــــاربی ـــــودم در آن روزگ ـــــوده ب ـــــین ب چن

)۴۳۰-۴۲۹: ۱۳۷۰الخیر، شاه بن ابیایران(

بـر بنیـاد . اسـتاشـاره شـدهنیـز مۀ بزرگناسامها در شایان ذکر است که به این داستان

شـود و دست سمندان زنگی، سام متحّسر میشدن قلواد بهروایت این منظومه، پس از ربوده

آیـد و حـوادث شود و فریدون به خواب او مینما میسام خواب،اندکی بعد. دهدناله سرمی

نامۀ سامکه تفصیل آن در در گزارش فریدون حوادثی ذکر شده. دهدآینده را برای او شرح می

:هستکوچکنامۀساماّما گزارش مفّصل آن در ،نیامدهبزرگ

بــینخوانــد ورا پیش) خــاتوره: ظ(کــه فــانوره حصــــاری بگیــــری ز مغــــرب زمــــین

کــــه طــــوطی بــــود نــــام آن ســــیمبرابـــــــا دخـــــــت شـــــــّداد بیـــــــدادگر

ــــین در ــــرب زم ــــه مغ ــــاب ــــی کاره کــــــه ســــــازی فرامــــــوش پیکارهــــــاکن

ـــــردبـــــه م ـــردازنـــــدران نیـــــز جـــــویی نب ـــو گ ـــدر آری ت ـــاه ان ـــه ش ـــزه ب ـــه نی ب

جویــــد از شــــاه تخــــت و کــــالههمیکــــه مــــادرش باشــــد ز ضــــّحاک شــــاه

ــــــدرانبــــرآری پــــی کــــین چــــو گــــرز گــــران ــــــوان مازن ــــــت دی ــــــی پس کن

)۲۳: ۱۳۹۲، هنامسام(

طی دختـر فانوره بـا همراهـی طـو/ شود این ابیات به فتح دژ خاتورهکه مالحظه میچنان

نام این دختر نرستی اسـت و از همراهـی او نامۀ کوچک،سامکه در نآحال،شّداد اشاره دارد

به تسـخیر نامۀ بزرگسامرسد اشارۀ به نظر می. نیز نشانی نیستبا سام در تصّرف دژ خاتوره

ر از روایـات عامیانـه اسـت،دست سام بـه همراهـی دختـر شـّداددژ شّداد به
ّ
زیـرا در،متـأث

الی شاهد همراهی طوطی با سام نریمان در غلبه بر شّداد هستیم 
ّ

طومـار . نک(طومارهای نق

الی سام
ّ
). ۲۳۶-۲۳۵: ۱۳۸۱، نامۀ فردوسیطومار شاه؛ ۱۷۰: ۱۳۸۰، نامهنق

نبرد سام با شـّداد و (این دو روایت ازنامۀ بزرگسامکه چرا در توان پرسید، میجادر این



٢٢١/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

در ادامۀ منظومه تفصـیل آن نیامـده اسـت؟ در پاسـخ شده وختصار یاد ابه) دیوان مازندران

دو روایـت معـروف از دسـت کـم، نامۀ بـزرگسـامکـه در دورۀ سـرایش زدحدستوانمی

دار کـه اصـیل و پیشـینهکوچـکنامۀسامیکی همان روایت : های سام وجود داشتپهلوانی

های آن اغلـب داسـتاننامـۀ کوچـک،سـامکـه بـرخالف نامۀ بزرگسامدیگر روایت ؛ وبود

االن بودساختگی و محصول ذهن قّصه
ّ

خواجوی شـاهنامه. گویان و نق
ً
،خـوان کراتـیظاهرا

نامۀ سـامبـه حـوادث ه،مشغول بـودنامۀ بزرگسامهای هنگامی که به منظوم ساختن داستان

تاّما بهاست،هنیز نظر داشتکوچک
ّ
هـا را بـا نتوانسـته آن، نامهسامخوانی دو روایت همناعل

.بنابراین تنها به اشارۀ مختصری اکتفا کرده و از آن گذشته است؛هم تلفیق کند

نـوعی انتحـال و سـرقت از منظومـۀ نامۀ بـزرگسام،اندکه پژوهشگران نوشتهچنانآن. ۳

عرفـاتبـر پایـۀ منـابع موجـود، نخسـتین بـار در . خواجوی کرمانی استهمای و همایون

از جملـه «: در سرگذشت خواجوی کرمانی چنین آمـده اسـت) ق۱۰۲۴-۱۰۲۲(لعاشقینا

اوحـدی (» انحـراف یافتـه و مشـّهر اسـتنامهسـاماست کـه بـه همای و همایوناشعارش 

این سرقت و انتحال هرسد نویسندۀ این کتاب متوّجبه نظر می). ۲/۱۳۲۴: ۱۳۸۹اصفهانی،

دربـارۀ آن ،اشـاره کنـدنامهسـامه گوینـدۀ کـه بـبـدون آن،هرمان اتـه،در غرب. بوده است

:استهنوشت
خواجـوی کرمـانیهمـای و همـایونفقط یـک نـوع جعـل و تغییـر صـورت از منظومـۀ 

بــا آن مطابقــت کامــل دارداســت و صــرف نظــر از بعضــی نام
ً
ــا هــای اشــخاص، تقریب

).۵۸]:۲۵۳۶[= ۱۳۵۶اته،(

خواند و همای و همایونای از شرمانهبیرا سرقت ادبی نامهسامیان ریپکا نیز،پس از او

ق به دورۀ تیموریان دانست 
ّ
). ۲۳۶: ۱۳۸۵ریپکا، . نک(آن را متعل

در حدود . مبّرا نبوده استنیز از سرقت و انتحالنامۀ کوچکساممتأّسفانه گویندۀ گمنام 

بـدون ، حسـام آمـدهابـننامـۀ خاورانهای نگارنده، در این منظومه شماری از ابیات بررسی

در داسـتان رویـارویی نامـهخاورانایـن ابیـات کـه در . که نامی از گویندۀ آن برده شـوداین

،با صلصال آمده است)ع(حضرت علی
ً
آمـده نامهسـامیا با اندکی تغییر در دو بخـش از عینا

:کنیمها اشاره میرعایت ایجاز، به ذکر چند نمونه از این انتحالرایجا بدر این. است



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٢

، گرز خود را بر زمین )ع(در نخستین دیدار با امام علیصلصال ،نامهخاورانبر پایۀ )الف

:خواهد که گرز را بلند کندافکند و از حضرت میمی

بــــــه نیــــــروی بــــــازوی زورآزمــــــایاگــــر زان کـــــه بــــرداری آن را ز جـــــای

ــــی ــــرد من ــــه م ــــدانم ک ــــردی ب ــــه م ــــیب ــــرد من ــــدرون همنب ــــگ ان ــــه جن ب

ــــون دم ــــی چ ــــد عل ــــگدرآم ــــده نهن ــــه گــــرز گرانن ــــگب ســــنگ بگشــــاد چن

ـــودعمـــــود گـــــران را ســـــبک درربـــــود ـــت و عم ـــرد دس ـــر ب ـــاالی س ـــه ب ب

ـــران ـــیش س ـــه پ ـــدر ب ـــر ان ـــرد س ـــه گ ــــه چــــرخ انــــدر آورد گــــرز گــــرانب ب

)۳۶۵: ۱۳۷۷حسام، ابن(

جـای با این تفاوت کـه بـه؛نیز آمده استنامۀ کوچکساماین ابیات با اندکی تغییر، در 

خواهد که با برداشتن آن هنـر خـود افکند و از سام میال، عنق گرز خود را بر زمین میصلص

:را نشان بدهد

ـــرداری ایـــن را ز جـــایکـــه گـــر زان بــــــه نیــــــروی بــــــازوی زورآزمــــــایکـــه ب

ــــی ــــرد من ــــه م ــــم ک ــــق دان ــــه تحقی ــــیب ــــرد من ــــدرون همنب ــــگ ان ــــه جن ب

ــــگ ــــون نهن ــــد در او ســــام همچ ــــه گــــرز گراندرآم ــــگســــنگ بگشــــب اد چن

ـــودســـــــنگ را درربـــــــودعمـــــــود گران ـــت و عم ـــرد دس ـــر ب ـــاالی س ـــه ب ب

ــــر گــــرد ســــر در زمــــان ــــه چــــرخ انــــدر آورد گــــرز گــــرانبگردانــــد ب ب

)پ۱۵۹: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

رسد و هر دو پهلوان شب فرا می)ع(آمده که پس از هنرنمایی امام علینامهخاوراندر )ب

جا در این. گرددنبرد سام و عنق آغاز مینامۀ کوچکساماّما در ،ندگردبه جایگاه خود بازمی

و هفـت بیـت دیگـر نامـهخاورانوهفت بیـت آن از آید که بیستوچهار بیت متوالی میسی

: کنیمبه آوردن چند بیت آغازین این بخش بسنده می. استنامۀ کوچکسامسرودۀ گویندۀ 

ــــگ ــــال چن ــــرکش آورد صلص ــــوی ت ــــس ــــرآورد ی ــــدنگب ــــوب خ ــــزه چ ک نی

ــــرســـان بـــه شســـت انـــدر آورد تیــــربدان ــــد نفی ــــاچی برآم ــــرخ چ ــــه از چ ک

ــــد ــــادش بدی ــــت و گش ــــو دس ـــــددالور چ ـــــتن بنگری ـــــکر خویش ـــــوی لش س

)۳۶۹: ۱۳۷۷حسام، ابن(



٢٢٣/های سام نریماندار از پهلوانیای پیشینهنامۀ کوچک، منظومهامس

ـــــگ ـــــرکش درآورد چن ــــدنگعنـــــق ســـــوی ت ــــر خ ــــه تی ــــک چوب ــــرآورد ی ب

دســـــوی لشـــــکر خویشـــــتن بنگریـــــچنــــان دســــتبردش بدیــــدچــــه ســــام آن

)پ۱۵۹: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

از، صلصال به تعریـف)ع(در دیدار نخست صلصال با امام علی، خاوران نامهپایۀ بر .ج

:پردازدآن حضرت می

ـــن بـــرون آمـــدی ـــه بـــا م ـــی ک ـــو آن ــته ت ــت شس ــون دس ــه خ ــون ب ــه خ ــدیب آم

ــی کــه کــردی بــه میــدان ســه بــار ســــپاه مــــرا در جهــــان تــــار و مـــــارتــو آن

ــــه  ــــنمب ــــت آری م ــــی گف ــــخ عل مـــن ایـــن کـــردم و آنچـــه بایـــد کـــنمپاس

ــــتچنـــین کــــرده از مـــن نباشــــد شــــگفت ــــد گرف ــــدازه بای ــــر ان ــــن برت از ای

)۳۶۵: ۱۳۷۷حسام، ابن(

رود و بـه ذکـر نیز پس از مرگ قّتال پسر شّداد، عنق به نبرد سـام مـینامۀ کوچکسامدر 

: پردازدهای او میرشادت

ـــن  ـــه بـــا م ـــی ک ـــو آن کمربســـــته از بهـــــر خـــــون آمـــــدیبـــرون آمـــدیت

ـــار ـــه مـــردی دو ب ســــپاه مــــرا در جهــــان تــــار و مـــــارتـــو آنـــی کـــه کـــردی ب

ـــردم و هرچـــه خـــواهم کـــنمچنــــین گفــــت ســــامش کــــه آری مــــنم مـــن ایـــن ک

ــــتچنـــین کــــرده از مـــن نباشــــد شــــگفت ــــد گرف ــــه بای ــــر اندیش ــــن برت از ای

)ر۱۶۰: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

توصیف این بخش در . شوندیدن آفتاب، سپاهیان اسالم و کفر برای نبرد آماده میبا دم)د

:چنین استخاوران نامه

ـــــوش ـــــال ج ـــــاه صلص ـــــد ز درگ ــــوشبرآم ــــل پوالدپ ــــد از پی ــــر ش ــــین پ زم

ــــهســــــواران براســــــپان نهادنــــــد زیــــــن ــــد زمــــینب ــــبش آم یکبــــار در جن

ــــــــای ــــــــتوران پوالدس ــــــــل س ــــاز نع ــــر پ ــــت در زی ــــه برداش ــــین نال یزم

ــــــــب ــــــــای از نهی ــــــــۀ کّرن ـــــــرد از دل شـــــــیرمردان شـــــــکیبدم و نال بب

ــــــد طّره ــــــده ش ــــــمطرازن ــــــمهــــــای عل ــــــون رق ــــــر دگرگ ــــــه پیک دگرگون

ــــوار ــــل س ــــامون ز نع ــــت ه ــــیه گش ــــارس ــــحرا غب ــــوه و ص ــــر ک ــــترد ب بگس

)۳۶۷: ۱۳۷۷حسام، ابن(



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٢٤

: شودیمنیز دیده نامۀ کوچکسامهمین وصف در 

ــــوشبرآمــــــد ز درگــــــاه شــــــّداد جــــــوش ــــل پوالدپ ــــد از پی ــــر ش ــــین پ زم

ــــن ــــواران بــــر اســــبان نهادنــــد زی ــــهس ــــینیکب ــــد زم ــــبش آم ــــار در جن ب

ــــــــای ــــــــتوران پوالدس ــــــــل س ــــایز نع ــــر پ ــــت در زی ــــه برداش ــــین نال زم

ـــــــرد از دل شـــــــیرمردان شـــــــکیبدم نالـــــــــۀ کّرنـــــــــا از نهیـــــــــب بب

ــــــد طّره ــــــده ش ــــــمطرازن ــــــمهــــــای عل ــــــون رق ــــــر دگرگ ــــــه پیک دگرگون

ــــت و ــــواردر آن دش ــــل س ــــامون ز نع ...بگســـترده بـــر کــــوه و صـــحرا غبــــاره

)پ۱۶۰: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

: چنین استنامهخاوراندر )ع(توصیف درفش امام علی)ه

ـــــــان ـــــــی درفش ـــــــابدرفش هتر از آفت
ّ

ـــــــق ـــــــده از ش ـــــــابفروزن ن اش زّر

ـــــودطـــــرازش ز نصـــــر مـــــن اللـــــه بـــــود ـــــاه ب ـــــر م ـــــرش پیک ـــــراز س ف

ــــرخ ــــه چ ــــتندز هــــامون ب ــــدر افراش ــــتندان ــــدو داش ــــر ب ــــم یکس ــــپه چش س

)۳۶۷: ۱۳۷۷حسام، ابن(

در توصـیف کوچـکسـام نامـۀهمین وصف را با حذف بیت دوم و با انـدکی تغییـر در 

: درفش سام شاهد هستیم

ـــــــان ـــــــی درفش ـــــــابدرفش ـــــــینهتر از آفت ـــــــده از س ـــــــابفروزن ن اش زّر

ــــتند ــــدر افراش ــــرخ ان ــــه چ ــــرز هــــامون ب ــــم یکس ــــپه چش ــــتندس ــــدو داش ب

)پ۱۶۰: دانشگاه، نامۀ کوچکسام(

نتیجه. ۵

. های سام با شّداد و دیوان مازندرانای است دربارۀ پهلوانیمنظومۀ ناشناختهنامۀ کوچکسام

ولی با توّجه به قـراین ،اگرچه در متن منظومه اشارۀ مستقیمی به زمان سرایش آن نشده است

قرن نهم و یا به احتمـال قـوی از قـرن دهـم بـه بعـد و ، به احتمال ضعیف در نیمۀ دومیمتن

نامۀ بـزرگسـامساختار این منظومه با . مقارن با حکومت صفویان سروده شده است
ً
کـامال

. تفاوت دارد و حّتی از نظر اسامی قهرمانان نیز دو منظومه با هـم اختالفـات بسـیاری دارنـد

قدمتی چندصدساله دارد و نامۀ کوچکسامبخشی بزرگی از روایت نامۀ بزرگ،سامبرخالف 
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نامـهبهمنبرگرفته از روایات کهن و اصـیل اسـت و در واقـع تفصـیل روایتـی اسـت کـه در 

ماننـد ،نیزنامۀ کوچکسامکه سرایندۀ نکتۀ درخور توّجه این. اختصار از آن یاد شده استبه

ه دور نبوده و در منظومـۀ ، از سرقت و انتحال متون ادبی پیش از خود بنامۀ بزرگسامگویندۀ 

.آورده است،را بدون ذکر گویندۀ آن، با اندکی تغییرنامهخاورانخود ابیات متعّددی از 
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