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۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۰

مقّدمه. ۱
یکـی از پهلوانـان نوظهـور متـون ، »تبـردار«پسر جهانگیر پسر رسـتم زال، معـروف بـه تور

و در Tūraاوسـتااسـت کـه در ١تور در اصـل نـام فرزنـد دوم فریـدون. پهلوانی ایران است
انـدمعنـا کرده» دلیـر«ت و پژوهشـگران آن را بـه معنـای آمده اسـTūrو Tūzفارسی میانه

ــالقی( ــود و ٢).۴۹۱: ۱۳۹۸مطلق، خ ــور ب ــوانی نوظه ــود پهل ــتم خ ــر رس ــانگیر پس جه
تنها قدمت و اصالتی نداشت بلکه تقلیدی صرف از داستان رستم و سـهراب هایش نهاستاند

اّمـا ،از او فرزندی باقی نماند، جهانگیر در نبرد با دیوی کشته شد وجهانگیرنامهبر پایۀ . بود
های بعدها نّقاالن این شیوۀ روایت را نپسندیدند و بخش پایانی داستان را انداختند و داسـتان

. و حّتی در اغلب طومارها، فرزندی به نام تور را نیز به او نسبت دادنددادند جهانگیر را ادامه 
، قبانامهزّرین، برزونامۀ جدیدهای تور در تاکنون شناخته شده، داستانبر بنیاد متون پهلوانِی

مفّصل آمده اّما هنگامی که طومارهای نّقالی را بررسی تور بن جهانگیرداستانو کوه دماوند 
به این نکته در دنبالۀ مقاله بیشتر .های این قهرمان مختصر استبینیم که داستانکنیم میمی

.پرداختخواهیم 

نگیر در متون پهلوانیهای تور بن جهاداستان. ۲
این منظومه، پهلوانی به نـام اساسبر . شوداز تور نام برده میبرزونامۀ جدیدبار در نخستین
او نخست با فرامرز و پس از آن با برزو بـه نبـرد . جوشن به میدان نبرد چند لشکر آمدپلنگینه
پـس از بازگشـت .ردسپس با پهلوانی به نام زنگی جنـگ کـرد و او را بـه بنـد درآو؛پرداخت
خان و آوردن رخش، رستم با شماری از پهلوانان رو به رو شد کـه یکـی بخش از هفتجهان
در نبـردی . )ر۱۶۰ر، ۱۳۹ر، ۱۳۷:برزونامـۀ جدیـدعطـایی، (جوشـن بـودها پلنگینهاز آن

؛اندگذاری شـدهگذشته از تور پسر فریدون و تور بن جهانگیر، در متون پهلوانی قهرمانان دیگری نیز بدین نام نام. ١
تور فرزند جمشید که از ازدواج او با دختر کورنگ پادشاه زابلستان به دنیا آمد و ) ۴۲: ۱۳۵۴اسدی طوسی، (مثًال

).۱۶۳: ۱۳۸۴منوچهرخان حکیم، (شودبارها از او یاد میاسکندرنامهطور ثانی فرزند فرامرز که در/ یا تور
را اراده کردند» دیوانه و وحشی«به گفتۀ محّمد معین چون تورانیان دشمن ایرانیان بودند بعدها از این کلمه معنی . ٢

).۲، پاورقی۱/۵۳۰: ۱۳۴۲تبریزی، . نک(



۱۱/»تور بن جهانگیرداستان«هلوانی ایران و معّرفی تور در متون پ
سخت میان دو پهلوان، سرانجام رسـتم حریـف خـود را بـر بـاالی سـر بـرد و هنگـامی کـه 

جوشن رستم را از این کار برحـذر داشـت و خـود را تـور بر زمین بزند، پلنگینهخواست او را
).ر۲۳۵و ر۲۳۴: همان(پسر جهانگیر معّرفی کرد

بـه نبـرد )ع(حضـرت سـلیمانصورت ناشـناس از سـویقبا بهزّرینزّرین قبانامه،بر پایۀ 
قبـا در زّرین. تـار شـدایرانیان آمد و پس از وقوع حوادث متعـّدد، در نبـرد بـا رسـتم زال گرف

ازدواج ایـن پهلـوان بـا دختـر از وخسرو آشکار کرد که تور فرزند جهانگیر است محضر کی
، تـور کـوه دماونـددر منظومـۀ). ۱۲۷۰: ۱۳۹۳، قبانامـهزّرین(لیس پری به دنیا آمده است
یگانـه ترین پهلوانان این منظومه است و در دورۀ غیاب رستم، تور جهانگیر یکی از سرشناس

ترین هنرنمایی تور در این منظومه، رفتن بـه بزرگ. پهلوانی است که امید سپاه ایران به اوست
: ۱۳۹۸نامـه،تهمتن.نـک(خسـرو اسـتبارگاه تاتارشاه و کشتن ببر دّرنده و آزاد کـردن کی

۳۱۲-۳۱۹ .(
ر پایـۀ بـ؛های تور به اختصار آمده اسـتداستان،شدهتاکنون چاپنّقالِییدر طومارها

ها، پسری در طلسم سوسن جادو به جهانگیر گفت که در این طلسم، از دختری بـه آنیکی از 
صاحب فرزندی به نام تور خواهد شد و با کمک او و فرزند دیگرش نریمـان، از ،نام سروآزاد

دیگر ،در این طومار). ۲۶۹: ۱۳۹۶، جامع نّقالی شاهنامهطومار(طلسم بیرون خواهد آمد
. شودتور و چگونگی خروج جهانگیر از طلسم یاد نمیاز توّلد

بر . شوداز تور با لقب تبردار یاد میبرزونامۀ جدید،در اغلب طومارها در بخش روایات 
لشکر شـد صورت ناشناس وارد میدان هفتاساس برخی طومارها، تور از سرزمین مغرب به

،ه نبرد جادو رفت و او را مجروح کردسحرآفرین، غضبناک بدر بنِدو با دیدن تیمور و گودرز 
در دنبالۀ داستان آمده که تور با رشادت تیمور . اّما اندکی بعد با افسونگری جادو، گرفتار شد

طومـار (از بند افراسیاب آزاد شد و سحرآفرین را از میان برد و تور نیز مرجان جادو را کشـت
، لشـکرامۀ هفـتنشـاه؛ ۴۴۸: ۱۳۷۷، لشـکرهفـت؛ ۷۷۶-۷۷۴: ۱۳۹۱، نّقالی شاهنامه

دسـت رفـت و در پایـان کـارزاری تور به جنگ رسـتم یک،در ادامۀ داستان). ۵۹۴: ۱۴۰۰
شانۀ او آسیب دید و در نهایـت جهـانگیر بـه دست سنگی به سوی تور افکند کهسخت، یک



۱۴۰۱بهار و تابستان ، )۷۰: یاپیپ(۱ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ۱۲

بـا ایـن .)۷۸۰-۷۷۹: ۱۳۹۱، طومار نّقـالی شـاهنامه(کمک فرزند رفت و او را نجات داد
زخمـی مهیـب برداشـت و از میـدان ،دست از تورر روایات دیگر آمده که رستم یکد،حال

؛ ۹۲۶: ۱۳۸۱، طومـار شـاهنامۀ فردوسـی؛ ۳۹۷-۳۹۶: ۱۳۷۷، لشـکرهفـت(گریزان شد
های تور، به نزد او رفـت و از هنرنماییاین زال با دیدن ). ۵۸۷: ۱۴۰۰، لشکرشاهنامۀ هفت

چنـدی . ا تور انجام این کار را مشروط به اذن پدر دانستاّمداو خواست که به ایرانیان بپیوند
سـرانجام پـس از نبـرد رسـتم بـا ١.رو شـد اّمـا از او زخـم برداشـتبهبعد تور با هزبر بال رو

را نیز به ایرانیان معّرفـی تور جهانگیر و آشکار شدن کیستی این پهلوان، جهانگیر فرزند خود 
نبرد نیای خود رستم زال نیـز رفـت اّمـا از او شکسـت در برخی روایات آمده که تور به. کرد

خورد و گرفتار شد تا این که پس از آشکار شدن کیستی جهانگیر، تور نیـز از بنـد رسـتم آزاد 
؛۴۵۴-۴۵۳: ۱۳۷۷، لشکرهفت؛ ۷۸۲-۷۸۰: ۱۳۹۱، امهنطومار نّقالی شاه. نک(گردید

.)۶۰۰-۵۹۹: ۱۴۰۰، لشکرشاهنامۀ هفت
: ۱۳۷۷، لشـکرهفـت(خواهی بهمن در کنـار فرامـرز بـود های کینتور تبردار در جنگ

پایـۀبر . و حّتی در برخی طومارها در دورۀ پهلوانی آذربرزین نیز از تور یاد شده است) ۵۱۸
که بـه پادشـاه وفـادار یکی از طومارها، بهمن سرزمین مغرب را به تور تبردار داد به شرط این

اّما تور پس از مرگ فرامرز، به همراه آذرگشسب ،)۸۴۸: ۱۳۹۰، امهنطومار کهن شاه(باشد
: همـان(به نزد زال رفت و از او اجازه خواست که بر بهمن شورش کند اّمـا زال مـانع او شـد

سرانجام زال منشور حکومت مغرب، سند و ماورای جیحـون را از بهمـن بـرای تـور ). ۸۵۳
).۹۳۲: همان(گرفت

تنهـا . اسـترۀ فرجام کار تور سخنی به میان نیامده شده، دربادر بیشتر طومارهای چاپ
در یک روایت آمده که هنگام قحطی زابل، تور برای آوردن غدا از شهر بیرون آمد اّما در نبـرد 

را به زال برسـاند اّمـا در نهایـت بـه دلیـل و اگرچه توانست آذوقه؛با سپاه بهمن مجروح شد
).۲۱۴: ۱۳۸۶، نامهکینمش(هایی که برداشته بود از دنیا رفتزخم

. نـک(هـای کـاری نیـز وارد کـردتنها از هزبر بال زخم برنداشت بلکه بـه او زخمبر پایۀ یکی از طومارها، تور نه. ١
.)۵۹۰-۵۸۷: ۱۴۰۰،لشکرامۀ هفتنشاه



۱۳/»تور بن جهانگیرداستان«هلوانی ایران و معّرفی تور در متون پ
هایی به تور تبردار نسبت داده شده که درخـور توّجـه در برخی طومارهای نّقالی، داستان

دیـو در ۀ خسرو خبر رسید که سـخرلشکر به کیبرخی روایات، در میدان هفتپایۀ بر . است
ران بیـژنتور داوطلب نبرد با آن پتیاره شد و فرامرز و اردشیر بـ. مازندران شورش کرده است

اّما توانست سـخره ،در نبردی که میان تور و سخره در گرفت تور مجروح شد. نیز با خود برد
: ۱۳۷۷، لشـکرهفـت. نیـز نـک؛ ۸۰۸-۸۰۴: ۱۳۹۱، طومار نّقالی شاهنامه(را از بین ببرد

لشکر، یکی از دیـوان در روایتی مشابه این داستان آمده که چندی پس از جنگ هفت). ۴۵۵
تـور موفـّق. جا روانه کردخسرو با شنیدن این خبر، تور را به آنکی.ندران شورش کرددر ماز

؛ ۶۰۱: ۱۴۰۰، لشـکرشـاهنامۀ هفـت(شد آن دیو را از بین ببرد و خود پادشاه مازندران شود
). ۸۱۲: ۱۳۹۱، طومار نّقالی شاهنامه. نیز نک

نـان ایـران بخـش مفّصـلی از نکتۀ درخور توّجه این است که داستان نبرد سخره بـا پهلوا
، شهریار بود که توانست پس از نبردهای سخت سـخره منظومهبر پایۀ این. استشهریارنامه 

این در حـالی اسـت ؛)۷۴۷-۷۴۶: ۱۳۹۷مختاری، . نک(را گرفتار کند و به نزد زال بیاورد
از آن. از تور بن جهانگیر نشانی نیستشهریارنامهکه در  االن، شهریار جا که اغلب نّقظاهرًا

نامی از او شنیده بودند و از طرفی هم زادگاه جهانگیر پسر برزو را نمی شناختند و تنها در حّد
بنـابراین ،پدر تور، مازندران بود و خود تور نیز پس از مّدتی توانست پادشـاه مازنـدران شـود

به تور بن ،جهانگیر نسبت دادنـدبرخی نّقاالن داستان نبرد شهریار با دیوان مازندران را سهوًا
های آذربرزین را به گونۀ دیگری نیز تکرار کردند و داستانآن چنان که همین اشتباه را بعدها به

).۱/۱۵۱: ۱۳۶۹انجوی شیرازی، . نک(تور نسبت دادند
، کـوه دماونـدهای پهلوانی تر اشاره کردیم که روایاتی که از تور جهانگیر در منظومهپیش
تاکنون انتشاریافته نیسـت و آمده در طومارهای نّقالِیتور بن جهانگیرداستانوقبانامهزّرین

برخی از این داستان های ایـن دسـت متـون وجـود نویسها در شماری دسـتاگر هم احیانًا
دلیل . داشته باشد باز هم از موارد نادر است این روایات در طومارهای نّقـالی غیبتاحتماًال

بـه برزونامـۀ جدیـدهـایی اسـت کـه در ّولیۀ تور بن جهـانگیر، هماناین است که روایات ا
های کوتاه اکتفا نکردنـد گزاران، به این داستاناّما بعدها نّقاالن و داستان،اختصار آمده است
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های تور تری به تقلید از روایات قدیم، دربارۀ پهلوانیهای بلندتر و مستقلتدریج داستانو به
چه به هّمت شاعران گمنامی به نظم درآمد با این حـال بـه چنـان شـهرتی ابداع کردند که اگر

. های بعد شوددست نیافت که بتواند وارد طومارهای دوره

معّرفی داستان تور بن جهانگیر. ۳
، محفوظ در کتابخانۀ ایندیا آفیسEthe628شمارۀ به،جهانگیرنامهنویسی از در پایان دست

تور بن جهانگیر کتابت شـده کـه تـا کنـون از دیـد پژوهشـگران ای دربارۀ سرگذشت منظومه
»داستان تـور بـن جهـانگیر«از این منظومۀ ناشناخته که از این پس با نام . دور مانده استبه

نویس دیگری سـراغ نویس یادشده، دستجز دستکنیم تا زمان نگارش این مقاله، بهیاد می
منحصربه بیت است ۳۱۸۱شده، دارای ظومه بر پایۀ نسخۀ یاداین من. فرد استنداریم و فعًال

های پهلوانی بـه اشـکال ای و تکراری که در پایان بیشتر منظومهو در پایان آن نیز بیتی کلیشه
:شودبا بیت زیر آغاز میتور بن جهانگیرداستان١.شودگوناگون آمده است دیده می

ـــــــن داســـــــتانشـــــــنیدم ز راوّی ـــــۀ رکـــــه میای اســـــتانگفـــــت از گفت
)پ۱۱۴:داستان تور بن جهانگیر(

: چکیدۀ این منظومه چنین است
می برپـا کـرد زرستم پس از نبرد با جهانگیر و شناختن فرزند، به سیستان بازگشت و مجلس ب

رستم بـا دیـدن آن . وخالی ظاهر شدخطجا گور خوشدر آن. و پس از آن به نخجیرگاه رفت
کار کند جام گرشاسبی و تاج طهماسبی از آن او خواهـد گفت هر کس توانست این گور را ش

جهانگیر با شنیدن این سخن، به دنبال گور رفت و مّدتی سرگردان شد تا این که دانسـت . بود
در نبردی که میـان . خواهی از او را داردفرزند سرخاب دیو است و قصد کین،هراس،آن گور

: منظور بیت زیر است. ١
ــــن داســــتان را تمــــام ـــــد درود و ســـــالمبگفــــتم مــــن ای ـــــر محّم ز مـــــا ب

)ر١٦٦:رداستان تور بن جهانگی(



۱٥/»تور بن جهانگیرداستان«هلوانی ایران و معّرفی تور در متون پ
اّما هراس جهـانگیر ، را راهنمای خود قرار دادآن دو روی داد هراس گرفتار شد و جهانگیر او 

جهانگیر پس از کشتن دیـو نـاگزیر وارد . سرشت از توابع چین بردرا فریب داد و به شهر خّرم
شاه شرط کـرده بـود جم. دلباخته گشت،شاهدختر جم،شهر شد و اندکی بعد با دیدن سمنبو

جهانگیر . به او خواهد دادرا دخترش کس اژدهای مهیب آن سرزمین را از میان بردارد که هر
. سـمنبو درآیـدداوطلبانه به نبرد اژدها رفت و پس از کشتن آن پتیاره موفق شد که به همسرِی

ناچـار بـه ایـران بازگشـت و انگشـتری خـود را بـه شبی جهانگیر رستم را در خواب دید و به
. همسرش داد

تـور در کـودکی بـه نـژاد . تور گذاشتندپس از چندی سمنبو پسری به دنیا آورد و نام او را
شـاه رفـت و پـس از بنابراین نزد جم؛برد و تصمیم گرفت به ایران نزد پدر خود برودخود پی

در . که سپاهی در اختیارش بگـذاردهای خود موفق شد او را راضی کندنشان دادن هنرنمایی
ور را به سوی خود فراخوانـد و خاقان ت. های تور به خاقان چین رسیداین هنگام خبر پهلوانی
ای از سوی کماسا پادشاه ختن به خاقان رسـید اندکی بعد نامه. ای کرداز او استقبال شایسته

که در آن خواسته شده بود خاقان، دختر خود کتارا را برای کماسا بفرسـتد و یـا آمـادۀ جنـگ 
تور پـیش از . کماسا شدتور با دانستن مضمون نامه، پاسخ تندی داد و داوطلب نبرد با. شود

و وی وارد شدباغ به مخفیانه وقتی ؛رفتن به جنگ، بر آن شد که دختر خاقان را مشاهده کند
نبرد با شاه خـتن شـد و طـی نبردهـایی کـه پس از آن تور راهِی. گردیداشدلباختهاو را دید
. نزد خاقـان بیـاوردسرانجام تور موفق شد کماسا را اسیر کند و به.در گرفتآن دو میان سپاه

. منجر به مرگ او شدهمین در دربار پادشاه چین، کماسا به تندی با خاقان سخن گفت که 
هخواسته شـداز او ای از افراسیاب به خاقان رسید که در آن چندی پس از این واقعه، نامه

رای نبـرد تور با شنیدن آن خشمگین شد و خود را بـ. بود غنایم ختن را برای افراسیاب بفرستد
ن، هومان و در نهایت افراسیاب به دست ستیَهدر رویارویی دو سپاه، گروی زره، َن. آماده کرد

در همین هنگام خاقان به نژاد تور پی بـرد و او را خطـر بزرگـی بـرای خـود . تور گرفتار شدند
آن هوش کرد و شاه را بینوشی، تور و جمخاقان دست به نیرنگ زد و در مجلس باده. دانست

پس از آن با پیران مذاکره و افراسیاب را از بند آزاد کرد و در صدد کشتن . دو را به زندان افکند
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در دنبالۀ داستان تور با دستیاری کتارا و سمنبو توانست از بند نجات یابد و خاقان . تور برآمد
ی ایـران رهسـپار تور با تدبیر پیران، با افراسیاب آشتی کرد و پس از آن بـه سـو. را از بین ببرد

تور در نبرد با ایرانیان، نخست فرهاد سپس زواره، بیژن، گیو، زنگۀ شاوران، گراز، گـرگین . شد
طی حوادثی کـه روی داد جهـانگیر . رو شدبا پدر خود روبهسرانجامو بهرام را گرفتار کرد و 

. تور به سپاه ایران پیوست،فرزند خود را شناخت و پس از آن
های نشـاندههـای طلخنـد زنگـی کـه از دسـتادی بازرگـان از غارتگریندکی بعد تعدا

نبرد با زنگی شد و بهرام را نیـز بـا جهانگیر داوطلِب. ضّحاک بود نزد کاووس شکایت کردند
طور ناگهانی از اّما سرانجام به،جهانگیر در نبرد با طلخند پیروزهایی به دست آورد. خود برد

فت که پس از بازگشت به دربار و وصّیت کـردن بـه تـور، از ای مهلک یاطلخند زنگی ضربه
بازرگـان و بـا کمـک یک خواهی از خون پدر بود با دستیاری تور که در صدد کین. دنیا رفت

تور توانست طلخند را با تیغ به دو . رستم رهسپار دژ طلخند شد و با نیرنگ به درون دژ رفت
پس از این پیروزی، پهلوانان به نزد کاووس بازگشتند .نیم کند و انتقام خون پدر را از او بگیرد

و تور با وجود مخالفت کاووس، تصمیم گرفت مطـابق وصـّیت پـدر عمـل کنـد و نـزد قبـر 
.دکنمسیحا برود و دیگر پیکارن

سدۀ سرایش داستان تور بن جهانگیر. ۴
هیچ آگاهی نداریم و »داستان تور بن جهانگیر«از گویندۀ  هم که راهبـر بـه آن ایاشارهفعًال

داسـتان، بـا توّجـه بـه قـرائن متعـّدد و ایـن سدۀ سرایش بارۀ در. باشد در متن منظومه نیست
درتوان حدس زد که این منظومـه بـه احتمـال ضـعیف بررسی و تطبیق آن با متون مشابه می

یه مقارن دورۀ حکومت صـفواز این تاریخ، وبعد یا قرن دهمدر و به احتمال قوی ،قرن نهم
:ترین دالیل ما برای این حدس چنین استعمده. سروده شده است

بـه معنـای داستان تور بن جهـانگیردر ابیات زیر از » غرین«آمدن واژۀ . ۱ کـه احتمـاًال
های هشتم و نهم قرنهاینویسدر برخی دستاگرچه،است)۶۰: ۱۳۹۲آیدنلو، (»غّران«
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کارگیری آن در متـون هاّما ب،)۸، پاورقی۳/۳۱۲: ۱۳۸۶فردوسی، (شودهم دیده میشاهنامه

:منظوم پهلوانی سدۀ دهم به بعد بسیار متداول است
ـــین ـــدان ک ـــه می ـــدین ســـان ب ـــد ب ـــریندرآم ـــیر غ ـــو ش ـــره زد همچ ـــی نع یک

)پ۱۵۳: تور بن جهانگیرداستان(
ــــین ــــار لع ــــن نابک ــــامردی ای ــــه ن جهــــانگیر شــــیر غــــرینآندبمــــرب

)پ۱۶۳: همان(
اگرچه ایـن ویژگـی . »این/ آن«به جای صفت پیشین اشارۀ »او«یر شخصی آمدن ضم.۲

؛ ۱۶۷: ۱۳۹۵خطیبـی، . نـک(شـودندرت دیـده میزبانی در متون قرن پنجم و ششم هم به
فارسـی از قـرن دهـم تـا ،)۴۳: ۱۳۹۹مرزبان فارسی،  اّما کاربرد آن در متون منظوم و منثوِر

این ).۱/۳۸۰: ۱۳۵۵؛ بهار، ۳۰۱-۲۹۹: ۱۳۹۶، آیدنلو. نک(وفور استسیزدهم هجری به
:شودویژگی زبانی در ابیات زیر دیده می

ـــــالکمنــدی پــر از چـــین چــو زلــف بتـــان ـــــه چنگ ـــــه ب ـــــواناوگرفت پهل
)ر۱۱۵: داستان تور بن جهانگیر(

ــــــــــان روی اوی ــــــــــید بازارگ ــــــید ببوس ــــــر آن را ببوس ــــــو رویاوم دی
)ر۱۶۳: همان(

های پنجم تا هشتم هجری نیامـده در متون پهلوانی سده»انِقرصاحب«صفت مرّکب . ۳
نامۀ گرشاسپرزمو ) ۵۹۰و۵۲۵: ۱۳۹۳(قبانامهزّرینهای نگارنده، در و در حدود بررسی

ایـن ترکیـب ١.چندین بار آمده است،ها به دورۀ صفویه تردید نیستکه در تعّلق آن) ر۳۳۸(
:شودز دیده مینیداستان تور بن جهانگیردر ابیات زیر از 

ـــــدان ـــــد آن موب ـــــد گفتن ـــاحبچـــــو دیدن ـــرد و ص ـــود گ ـــر ش ـــه آخ قرانک
)پ۱۲۰: نگیرداستان تور بن جها(

ــــد کــــو هســــت صــــاحبشـــما هــــم مــــر او را کنیــــد امتحــــان قرانببینی
)ر۱۲۳: همان(

.۱۳۳۳۱، ۸۵۳۷، ۷۱۵۵، ابیات قبانامهزّرین.نکمثًال. ١
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ای نـدارد و های کهـن سـابقهدر حماسـه»کرسی«به معنی »صندلی«استعمال واژۀ . ۴
از قر ن هفتم به بعد در ادبیات وارد شده و در متون پهلوانی قرن دهم به بعـد هـم چنـد ظاهرًا

ایـن واژه در ). ۳۰۴: ۱۳۹۸، نامهتهمتن؛ ۱۲۱: ۱۳۸۱، نامهبانوگشسپ.نک(بار آمده است
:ابیات زیر از منظومۀ مورد بحث نیز آمده است

ـــندلی ـــر ص ـــود ب ـــی ب ـــا یل ـــان ج ـــــــیهمیهم کـــــــرد او دعـــــــوی پردل
)پ۱۲۱: رتور بن جهانگیداستان (

ـــه بـــد رســـتم زابلـــیروان تــــور بنشســــت بــــر صــــندلی ـــویی ک ـــو گ ت
)پ۱۳۶: همان(

در متون کهن نیامـده اسـت و » نوعی جامۀ سالطین و امرا«به معنای »چارقب«واژۀ . ۵
از قرن نهم به بعد و در دیوان نظام قاری است که این واژه بـه کـار در حدود بررسی نگارنده،

١.ترفته اس

افراســــــیاب ـــابده از تـــــاج زر خــــــاّص ن ـــر زّر ـــه س ـــر ب ـــب س ده از چارق
)ر۱۴۶: داستان تور بن جهانگیر(

هـا و های مهـم زبـانی متـون پهلـوانی سـدۀ دهـم بـه بعـد آمـدن واژهیکی از ویژگی. ۶
توان یافت ای از این دوره را میای که کمتر منظومهبه گونه؛استدر آنها اصطالحات عامیانه 

، »بـیجن«د هـا و اصـطالحاتی ماننـها، ترکیبرفتن واژهبکار. ه متأّثر از زبان عامیانه نباشدک
بـرای تیـر خـدنگ، آمـدن واژۀ » مـارکش«، آمـدن صـفت »کّله بـر کّلـه زدن«، »کیف ُمل«
های ، از نمونـه»دو نیمه کردن پیکر دشمن چون خیـار بـا شمشـیر«جای اسب و به» غراب«

:شوداین منظومه دیده میهای عامیانه است که دری و داستانمتأّثر از متون نّقال
ـــت  ـــر دس ـــیجن س ـــت و فشـــردب ــا تیــغ خــوردگرف تــو گفتــی کــه شــد دســت ب

)ر۱۵۱، داستان تور بن جهانگیر(

:زیرمانند بیت. ١
اندنوشــتهزرچارقــب شــاهان بــه گــرد امبیــت مــن کــه دریــن طــرز گفتــههــر شــاه

)۲۴: ۱۳۵۹قاری یزدی، (
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ــــی  ــــارکش یک ــــرم ــــاب پ ــــر عّق کـــه او بــد بـــالی دو ســـر] او[نــه تیـــر تی

)پ١١٨: همان(
ـــن آن  ـــه م ـــرابم ن ـــومغ ـــت ش ـــه رام ــهک ــهدم ک ــه ش ــومن ــت ش ــه کام ــویی ب گ

)ر١١٩: همان(
ـــندان ـــغ س ـــس زدی تی ـــر ک ـــه ه ـــگذارب ـــان خی ـــه س ـــیمش ب ـــردی دو ن اربک

)ر١٦٠: همان(
هـای قطع کردن داستان و پرداختن به داسـتانی دیگـر از سـوی راوی، یکـی از ویژگی. ۷

: ۱۳۹۷ختـاری،م. نـک(شـهریارنامهاست کـه در های پهلوانی دورۀ صفویهبرخی منظومه
های آن هم نمونـه) ۲۷۱: ۱۳۸۱مادح، (جهانگیرنامهو ) ۲۳۹: ۱۳۹۳(قبانامهزّرین، )۴۵۳

ایـن . گزاران و نّقـاالن اسـتدانیم برگرفته از سبک بیان داسـتانکه میچنانشود و آندیده می
: بینیممینیز داستان تور بن جهانگیرشیوۀ گفتار را در 

ــــیمتن ــــت س ــــون از ب ــــنو کن ــــو بش ــــنید آت ــــو بش ــــهچ ــــنن م رخ از انجم
)ر۱۱۹: رتور بن جهانگیداستان(

زنکــه آن شــه چــو بگریخــت از آن رزمتـــو بشــــنو کنـــون از کماســــا ســــخن
)ر۱۳۳: همان(

ظاهرشـدن دیـوی از نسـل «ماننـد ،تور بن جهانگیربرخی مضامین داستانی داستان . ۸
نکشـتن پتیارگـان و بیـدار در خـواب «، »خواهی از پهلـواندیوان گذشته و ناکامی او در کین

ریگ نیاکان به پهلوانـان وعدۀ بخشش مرده«، »ها به منظور حفظ ننگ و نام قهرمانکردن آن
،»کوفتن سه ضـرب گـرز بـه حریـف در میـدان نبـرد«و » جوان در ازای انجام کاری سخت

ون های عامیانۀ قرن دهم به بعد اسـت و در متـهمگی از مضامین طومارهای نّقالی و داستان
.ها نیستپهلوانی کهن و اصیل نشانی از آن

مـونس، لعـین، مّنـت، (عیوب متعّدد قافیه، ورود شماری از لغات و ترکیبـات تـازی. ۹
حیـرت، صـدق، محنـت، (، استعمال برخی واژهای حوزۀ ادب عرفـانی...)ضایع، باعث و 

تـور بـن داسـتانو برخـی اشـکاالت دسـتوری کـه در ...) شکیب، توفیق، یقین، نصـرت و
. شودندرت دیده میهای پهلوانی قدیم وجود ندارد و یا بهدر منظومه،شودمیدیده جهانگیر
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های پهلوانی متعّلق به سدۀ دهـم بـه بعـد های زبانی و ادبی را در دیگر منظومهاین نادرستی
نـک(توان دیدوفور میبه ؛۱۳۴: ۱۳۹۷ی،؛ مختـار۵۳و ۳۹: ۱۳۹۰،نامـهینآذربرز. مثًال
.)۲۶۴و۲۶۰: ۱۳۹۸، نامهتهمتن؛ ۶۴-۶۳: ۱۳۹۳،قبانامهینزّر

ها ی غزل دورۀ تیموری، تن دادن عاشـق بـه انـواع پسـتیمحتوایهای یکی از ویژگی. ۱۰
در قـرن (هـای عاشـقانهاز اختصاصات جدیـد غزل«: نویسدیکی از پژوهشگران می. است

ی و انخـذال و ابـراز یـأس و ناکـامی اظهار بیش از پیش عجـز و زبـون) نهم و آغاز قرن دهم
نشـینی و تـن در عاشقان و سازش با هر گونه اهانت و جفا و آزار از سوی معشـوقان و خـاک

: ۱۳۶۴صـفا، (»هـا اسـتدادن به معاشرت بـا سـگان کـوی معشـوق و نظـایر ایـن رذالت
و یعنـی اشـعاری کـه شـاعر در آن آرزشـده،خوانـده»سـگیه«طنز اشعاری که به). ۴/۱۸۹
؛ ۱۴۸: ۱۳۷۰میسـا،ش. نـک(فراوان اسـت،کند تا سگ کوی معشوق یا معاشر آن باشدمی

نیز متأّثر از ایـن تور بن جهانگیرداستاِنرسد که گویندۀبه نظر می). ۱۴۷: ۱۳۳۴یارشاطر، 
:او را سگ کوی معشوق خوانده است)از زبان تور(گرایش رایج زمان 

ـــو نـــده کـــه باشـــد ســـگ کـــوی تـــونـــه بکـــه ایـــن نوجـــوان اســـت هنـــدوی ت
)ر۱۲۷: داستان تور بن جهانگیر(

ساختار روایی داستان . ۵
نیـز ماننـد دیگـر نبردهـای پـدر و پسـر در متـون تور بن جهانگیرداستاِنالگوی اگرچه کهن

تقلیدی آشکار آنتردید ساختار اّما بی،پهلوانی ایران، در اصل داستان رستم و سهراب است
رنگ دیـو، بر پایۀ منظومۀ اخیر، پس از کشـته شـدن سـیه. استونامۀ جدیدبرزاز بخشی از 
جا برزو از گرفتن گور زیبایی ناکـام مانـد و در آن. خسرو و پهلوانان به شکار رفتندروزی کی

بـرزو در بـین راه بـا عنقـا دیـو پسـر . به دلیل استهزای فرامرز، ناگزیر به دنبال آن گـور رفـت
. دیو پس از شکست خوردن از برزو او را فریب داد و به شهر ختن بـرد. رو شدپوالدوند روبه
آوردن او، اژدهـای مهیـِبدستجا دلباختۀ همای دختر شاه ختن گشت و برای بهبرزو در آن

برزو پس از ازدواج با همای، در خواب زال را درمانـده دیـد و نـاگزیر . آن شهر را از میان برد
رو شد و با دستیاری فرامرز، سپاه تـوران را شکسـت فراسیاب روبهدر راه با ا.به ایران بازگشت
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اش چندی پس از این رویداد، تمور فرزند برزو به دنیا آمد و در خردسالی آوازۀ پهلـوانی. داد

های تمور، به ختن رفت و او را ترغیب بـه نبـرد افراسیاب با شنیدن دالوری. به همه جا رسید
ه کـتمور بـا شـماری پهلوانـان ایـران درگیـر شـد تـا این،شکرلدر میدان هفت. با رستم کرد

در این هنگام مادرش به میدان آمد و کیسـتی فرزنـد را . سرانجام در نبرد با رستم مغلوب شد
).ر۲۴۰-ر۱۲۵: برزونامۀ جدیدعطایی، .نک(به رستم آشکار کرد

گذشـته از ،وشود ساختار هـر دو داسـتان یکـی اسـت و اخـتالف آن دکه مالحظه میچنان
، در این است که در منظومۀ برزونامۀ جدیدنسبت به داستان تور بن جهانگیربودن تر لمفّص

برزونامـۀ در آن کـهآیـد حـال منظور شناسایی پدر بـه ایـران میاخیر تور به دلخواه خود و به
.کنددهد و او را به نبرد با رستم ترغیب میافراسیاب است که تمور را فریب میجدید

،در میان مـردم سـبب شـد کـه انـدکی بعـدبرزونامۀ جدیدهای شهرت و محبوبیت داستان
از طومارهـای بزرگـی های بسیاری روایت کننـد و بخـش وبرگنّقاالن، روایات آن را با شاخ

برزونامـۀ جدیـداشتهار و محبوبیت روایـات . خود را به این داستان مفّصل اختصاص دهند
نظـم که ؛ و آن ایناشتبازتاب مهم دیگری نیز د دیرزمانی از پیدایش این روایات و احتمـاًال

دو روایـت . های پهلـوانی بـه تقلیـد از آن سـروده شـدها نگذشته بود که شماری منظومهآن
و تور بن جهـانگیرداستاِن، کوه دماوندنامۀ رزم، قبانامهزّرین، برزونامۀ جدیدمنظوم دیگر از 

سـروده برزونامـۀ جدیـدهایی هستند که بـه تقلیـد از منظومهمله از ج١شهریارنامهاحتماًال
.اندشده

سرقت و انتحال . ۶
ماننـد اغلـب سـرایندگان متـون پهلـوانی دورۀ صـفوی، از ،تور بن جهـانگیرداستانگویندۀ 
در بخش پایانی ایـن منظومـه، . دور نمانده استبه انتحال آثار منظوم پیش از خود سرقت و

برد شود و او را از بین میوارد دژ طلخند می،با نیرنگ و با دستیاری مرد بازرگانجا که تورآن
تنها از نظر ساختار داستان تقلیـدی نه،کندو پس از آن، رستم نیز اموال آن پتیاره را غارت می

.در جای دیگری بحث خواهم کردبرزونامۀ جدیداز شهریارنامهدربارۀ تأثیرپذیری .١
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، ابیات بسیاری داستان تور بن جهانگیراست بلکه شاعر گمنام شکاوندکوهآشکار از منظومۀ 
ها و نیـز حـذف برخـی ها و یـا برخـی مصـراعمنظومه را گرفته و با تغییر شماری واژهاز این

تر شـدن بـرای روشـن. منظومۀ خود را به پایـان رسـانده اسـتابیات و افزودن ابیاتی دیگر،
: پردازیمهایی از این دو منظومه میمطلب به بررسی و سنجش بخش

کاووس رخصت خواهی است و از کیشۀ کینپس از مرگ جهانگیر، هنگامی که تور در اندی
: گویدطلبد، شاه ایران در توصیف دژ طلخند به تور میمی

ـــرســـرش راز گویـــد همـــی بـــا ســـپهر ـــاه و مه ـــر م ـــغ او بوســـه ب ـــد تی ده
ــــام ــــای دارد مق ــــکر آن ج ــــی لش ــــامبس ــــته ن ــــد برگش ــــرد طلخن ــــا گ اب
ـــــدان راه اســـــب و ســـــوار ـــر وی رســـد تیـــر جوشـــن گـــذانباشـــــد ب رنـــه ب
ــــــو نیتـــو گرچـــه دلیـــری و از نســـل ســـام ــــــوز ای دالور گ ــــــامکهن ...ن

)پ۱۶۱: رتور بن جهانگیداستان(
هـا، برگرفتـه از ابیـات زیـر از منظومـۀ این ابیات با اندکی تغییـر و انـداختن برخـی بیت

: استشکاوند کوه
ـــرراز گویـــد همـــی بـــا ســـپهرســـرش ـــاه و مه ـــر م ـــه ب ـــغ او بوس ـــد تی زن

ــــامبســــی جــــادوی  ــت رامآن جــــای دارد کن ــرده اس ــی نک ــه گیت ــس را ب ــه ک ک
ـــــر او راه اســـــپ و ســـــوار نیــــز جوشــــن گــــذاربــــه نیــــروی رهنباشـــــد ب

ــــام گران ــــو س ــــای ت بــه رای و بــه مــردی بســی چــاره کــردمایــــه مــــردنی
ـــار ـــیار ب ـــز بس ـــن نی ـــام م ـــس از س ــــه پــــای حصــــارپ ســــپه را کشــــیدم ب
ــــــگ او ــــــر جن ــــــودیم ب ــــــا نب ــــتتوان ــــردن نشایس ــــه[ک ــــگ او] ب آهن

ـــه هنـــر ـــو گرچ ـــیشت ـــامداری ز ســـامب ـــردی و ناتم ـــان خ ـــن زم ـــوز ای هن
)۳۷۸-۳۷۷: ۱۳۹۴، هفت منظومۀ حماسی(

: آمدهداستان تور بن جهانگیردر بخش دیگری از 
ــــدار ــــرا گــــر چــــه فرمــــایی ای نام بــه دارکــه رو خــویش را زنــده بــرکشم

ـــزدان بی ـــه ی ـــرمب ـــان ب ـــه فرم ـــون ک ای و ز فرمــــــان تــــــو نگــــــذرمز رچ
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ـــوگند خـــورد ـــز س ـــل نی ـــور ی ـــان ت بــــه روز ســـــفید و شـــــب الجـــــوردهم
ــن ــار م ــو ک ــر دســت ت ــه ب ــر زان ک ــه گ ـــــو را برکشـــــم ز انجمـــــنک ـــــد ت برآی

ــــازکــــنم مــــر تــــو را در جهــــان بی ــــرفرازنی ــــان س ــــه سرکش ــــوی از هم ش
)پ۱۶۲-ر۱۶۲: تور بن جهانگیرداستان(

:چنین استشکاوندکوهمنظومۀ ضبط این ابیات در 
ــــایی ای ــــو فرم ــــر ت ــــرا گ ــــدارم ـــه رو خـــویش رانام ـــدهک ـــرکنزن ـــهب دارب

ـــزدان بی ـــه ی ـــرمب ـــان ب ـــه فرم ـــون ک فرمــــــان تــــــو نگــــــذرمز رای و زچ
ـــود ـــر آن ش ـــن در س ـــان م ـــر ج ـــه گ ـــنمک ـــم ک ـــان شـــودبکوش ـــه فرم هرچ

ــــوان ــــان پهل ــــوردزادهجه ــــوگند خ بـــــه روز ســـــپید و شـــــب الجـــــوردس
ــر ــه گ ــنزانک ــار م ــو ک ــت ت ــه از دس انجمـــنزبرآیـــد کشـــم مـــن تـــو راک

ــــو را از جهــــان بی ــــر ت ــــازکــــنم م شــــوی بــــر همــــه گردنــــان ســــرافرازنی
)۳۷۵-۳۷۴: ۱۳۹۴، هفت منظومۀ حماسی(

و گوینـدۀ منظومـۀ بـودهشود که شاید روند این انتحال برعکس زدهممکن است حدس 
منظومـۀ بایـد گفـت کـه زبـان اما. استسرقت کردهداستان تور بن جهانگیرازشکاوندکوه 
ها اثر دستبرد و تغییر واژهکه برآنحال ، تر استهای آن کهنتر و برخی واژهادبیشکاوندکوه
؛ شـده اسـتو گاه غیرادبیتر، زبان این منظومه سادهداستان تور بن جهانگیرها در و مصراع

:شواهد زیردمانن
ــــامبســــی جــــادوی آن جــــای دارد  ــت رامکن ــرده اس ــی نک ــه گیت ــس را ب ــه ک ک

)۳۷۷:همان(
ــــای دارد  ــــکر آن ج ــــی لش ــــامبس ــــاممق ــــته ن ــــد برگش ــــرد طلخن ــــا گ اب

)پ۱۶۱: تور بن جهانگیرداستان(
ــه راهی ــژه ک ــه وی ــگب ــوار و تن ــت دش ـــر وی رود اس ـــگکـــه دشـــوار ب غـــرم و رن

)۱۳۹۴:۳۷۸، هفت منظومۀ حماسی(
ــژه کــه راهــی اســت دشــوا ـــر وی رود ر و تنــگبــه وی ـــوار ب ـــه دش ـــگک ـــرد جن م

)ب۱۶۱: تور بن جهانگیرداستان(
: آمدهنامۀ شکاوندکوهرزمکه در دلیل دیگر بر این سرقت و انتحال بیت زیر است
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ــــدوانهمی ــــر هن ــــان س ــــد غلط ـــاال شـــدی ســـوی پســـتی رواندی ز ب
)۳۸۵: ۱۳۹۴،یحماسۀهفت منظوم(

اد بودن ساکنان دژ شکاوند سروده شده است و با سیر منطقی نژاین بیت با توّجه به هندی
توّجه به این موضوع، آن را در بی،داستان تور بن جهانگیراّما سرایندۀ ،خوانی داردداستان هم

نـژاد اسـت و در این منظومـه، طلخنـد زنگـیاساس بر که آنحال ؛منظومۀ خود آورده است
جـا شـدن سـر هنـدوان در اینغلطـانذکـرنـابراین ب.اطراف او نیز از هندیان خبـری نیسـت

.مناسبتی با داستان ندارد

نتیجه. ۷
:رسیدتوان به نتایج زیر میگفته شدآنچه از

های تور بن جهانگیر در چنـد منظومـۀ پهلـوانی متـأّخر بـه اگرچه گزارش پهلوانی)الف
نیست و آنچـه هـم در ایـن اّما در طومارهای نّقالی نشانی از این روایاتاست،تفصیل آمده

های تور آمده در متون منظوم نیامده و یا به پهلوانان دیگر نسبت داده طومارها دربارۀ دالوری
نخستین روایاتی که در گزارش هنرنمایی. شده است های تور بـن جهـانگیر سـاخته احتماًال

ت اّمـا انـدکی طومارهای نّقالی به اختصار آمـده اسـبرخی هایی است که در شده بود همان
با ایـن ؛ های مفّصلی هم دربارۀ او ساخته شد که بخت آن را داشت به نظم درآیدبعد داستان

.های بعد نشدحال وارد طومارهای نّقالی دوره
های این قهرمان اسـت یگانه منظومۀ مستقل دربارۀ پهلوانیداستان تور بن جهانگیر)ب

قرائن و شواهد متن حاکی از آن است کـه . ده استکه تا امروز از دید پژوهشگران به دور مان
ایـن . به احتمال بسیار این منظومه از قرن دهم به بعد و در دورۀ صفویه سـروده شـده اسـت

برزونامۀ جدیدمنظومه نیز مانند شماری دیگری از متون پهلوانی مفّصل آن عهد، به تقلید از 
. پدید آمده است

مانند شمار دیگری از گویندگان دورۀ صـفویه، ،انگیرداستان تور بن جهشاعر گمناِم)ج
مشابهت بخش پایانی این منظومه با . متون پهلوانی پیش از خود مبّرا نبوده استازاز سرقت 



۲٥/»تور بن جهانگیرداستان«هلوانی ایران و معّرفی تور در متون پ
شـاعر شـماری از ابیـات ایـن منظومـه را گرفتـه و بـا دهد کـهنشان میشکاوندکوهمنظومۀ 

بدون آن کـه ،در منظومۀ خود جای داده استها را ها، آنها و یا مصراعتغییردادن برخی واژه
.به گویندۀ اصلی آن اشاره کند
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