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 چکیده
سابقۀ ادب فارسی است  هته اتزارد بتدی  های منثور بی، یکی از حماسهجمشیدنامه

تتوان آن را در شتمار آن منحصر بر احوال جمشید پیشدادی بوده و از ایت  منرتر، می
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و دیگتر  شتاهنامهچه از جمشید در اند. آنتاریخی در رابطه با ازارد آن معطّل مانده

آبشخورها ذهر شده، بیشتر بر عصتر پادشتاهی، زوال و قتتل جتم بته فرمتان  تحّا  

برخالف دیگر مناب ، به طور مشخّص، تنها به وقای   جمشیدنامهاس ، امّا  د شدهمحدو

پیش از رویارویی جمشید با  حّا  نرر داشته و توصتی  راوی از زنتدای شتگف  
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 مقدّمه. 1

دار و ستاز ادب فارستی است ، امّتا بتا وجتود تحقیقتات دامنتهحماسه، یکی از انواع ههت  و دوران

پرشماری هه انجا  شده، هنوز ای  نوع ادبی نتوانسته از جنبۀ نرری به هویّ  اصیل، جام  و مستقلّی 

پووهان به جای اشتراف بتر عمتو  متتون حماستی، همتواره بتر استا  دس  پیدا هند، زیرا حماسه

فردوسی، در پی ارزیتابی و  شاهنامۀسویه و تعاری  شاهکاراندیشانۀ مبتنی بر مشخّصات مطلق یک

های انتد و در ایت  راه، بنیتان فکتری ایشتان، در ستایۀ دیتدااهاثبات ایت  نتوع ادبتی در ایتران بوده

شناسی متقدّ  غربی متوقّ  مانده اس ؛ و به دلیل تعارض درونی همی  رویکردهای چنداانه با نوع

های فارسی و همگا  نشدن پووهشها با متون ادب فارسی یکدیگر، عد  مطابق  نرا  شناختی آن

اری توان از نوع ادبی حماسه در ادب فارسی، تعری  نسبی داللت با نرریّات نوعی روزآمد، نمی

های فارستی باشتد، ایت  و تعیّ  بته نوبتۀ ختود، انترار داش  هه ناظر بر مشخّصات اغلب حماسه

 پیامدهایی نیز به همراه داشته اس . 

های فارستی هتم انفعتالی پدیتد آمتده و شناسی حماسهحوزۀ مت  صرف نرر از جنبۀ نرری، در

اند های ناشناخته را وانهادهنویس روای شود، شناسایی و بررسی دس هه مشاهده میمحقّقان چنان

شناخ  انبوهی از متون حماسی، همچنان از در اختیار و پس از اذش  حدود دو سده از معرّفی نا 

ایم و موارد معدود منتشره نیز، شاید های فارسی محرو  ماندهی حماسهداشت  حتّی یک طب  از برخ

شناستی منتقتدان در رستد هته استترۀ مت اوی نیاز جامعۀ دانشگاهی نباشند. به نرر میدیگر پاس 

هننتدۀ ای هه تبیی تواند منجر به ارائۀ تعری  جام  و بهتری از نوع حماسی شود، به اونهایران، می

هه بتر استا  مشخّصتات یتک حماستۀ ممتتاز و های فارسی باشد، نه آنو  حماسههای عمویوای

ها را به ورطتۀ امنتامی افکنتد، های فارسی هاسته شود و آننخبه، از اعتبار و جایگاه دیگر حماسه

ات متت  شتاخص نیستتند.تنها بدی  توجیه هه همستو و هم روایت  داستتانی  پایتۀ عناصتر و مختصتّ

های ناشناختۀ ادب فارسی اس  هه پووهش حا ر، بترای نخستتی  بتار  ماسهجمشیدنامه، یکی از ح

 سعی در معرّفی آن داشته اس .

 معرّفی روایت. 1-1

 اتزارد نبردهتاینخستی  روای  داستانی ادب فارسی اس  هه با تمرهز بتر احتوال و  جمشیدنامه

بته  هوشنگ و طهمتورث،پیشینیانش، هیامرث، سیامک، تنها توانسته برخالف جمشید پیشدادی، نه

ارائۀ داستان مستقلّی از او توفیتق یابتد، بلکته بتا عر تۀ پیرنتگ داستتانی هتامالط بتدی ، طرحتی نتو 

درانداخته و بسیار بهتر توانسته جمشید را به عنوان شخصیّ  اساطیری در یتک فاتای داستتانی بته 



 99  جعفرپور.../  نسخه شناسی حماسهپژوهشی: -مقاله علمی

ابهتا  آشتکاری  ای بازآفرینی هند هه زوایای مختل  آن دس  هم در یتک برهتۀ مشتخّصاونه

 نداشته باشد.  

اهل فال بوده و بتا ادب هه تا هنون مشخّصاتی از هویّ  او به دس  نیامده،  جمشیدنامه راوی

بتدع دیگتر بته ازاران مُحماسی فارسی هم آشنایی خوبی داشته، لذا در حرفۀ خویش مانند داستتان

ای از رده، بلکه در پی جبران برههدنبال مو وعات تکراری نرفته و حاصل هار اقرانش را به یغما نب

تاری  مترو  اساطیر ایران برآمده و به یاری استعداد خوبی هه داشته، داستان نستبتاط متوفّقی بترای 

دوس  عصر خود پرداخته هه نسب  به جمشید پیشدادی و احوال پاس  به مخاطبان هنجکاو و ادب

 اند. ابتدایی وی حسّا  بوده

ارای هنتتد، صتترف نرتتر هتتردن راوی  آرمتتانه جلتتب توجّته میمو توعی هتته در ایتت  حماستت

از ابتتدا  جمشتیدنامهاز ازارد دوران سقوط جمشید به دس   حّا  اس . آیا خالق  جمشیدنامه

قصد داشته تنها دوران هودهی تا پادشاهی جمشید را روای  هند و به همی  خاطر نسب  به فرجا  

د، فردوسی به جه  تقدّ  فال فرجا  هار جمشید را تفاوت بوده اس ؟ یا چون استادهار وی بی

به أعلی درجه در نرم آورده و معلو  و مقبول اهل عصر هم بوده، آب در هاون نکوبیده و به همی  

جایی هه اهتما  و توجّه خاص اهل ماوراءالنّهر به پادشاهان حدود داستانی بسنده هرده اس ؟ از آن

رستد منتد، بته نرتر میناختود می« تاری  قومی»ای هه آن را ونهمشهور اس ، به ا شاهنامهایران و 

دانستته و نخواستته اتزارد راوی به مانند همۀ پارسیان، جمشید را پادشاهی آرمانی و محبتوب می

شکوهمندی را هه از عصر زرّی  جمشید ارائه داده با سقوط وی و قتلش به دستور ماردود تازی، 

سازد و از ای  همه، فقط اریز هوتاهی به اغوای ابلیس، ناسپاسی  خراب هند و ها  مخاطب را تل 

 اد داشته اس . جمشید و توبه

در روای  حا ر، وجوه زمینی و انسانی جمشید بر وجه اساطیری وی ستایه انداختته است . بته 

بیان دیگر، هر چند سرنوش  جمشید از آغاز داستان با شتکوهمندی و بزراتی پیونتد ختورده، امّتا 

او را نیز در خالل داستان به مانند دیگر آدمیان به ستراردانی، ارستنگی، اتدایی، عاشتقی، راوی 

هشتاند و صتد اریه، استیصال، البه، قماربازی، شادنوشتی، جنگتاوری، جراحت  و جتادواری می

 البتّه، ازینش همۀ ای  مصادیق بر هنار از ماهیّ  شفاهی و نوع سلیقۀ مخاطبان نیس .

، برهناری غالب محتتوای آن از جزئیّتاتی است  هته در ستنّ  جمشیدنامه هایاز دیگر ویوای

ط داستان های حماسی مرسو  اس ؛ یعنی جز چند فصتل ابتتدایی و متاجرای اغتوای جمشتید توستّ
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تتوان یافت  و مستبوه بته ستابقه شده را در هیچ مأختذ دیگتری نمیشیطان، مابقی رویدادهای نقل

 نیس .  

 پیشینۀ تحقیق. 1-2

 مشتهور های شفاهی نسبتاطبا توجّه به ماهیّ  نوشتاری آن، زمانی یکی از روای  جمشیدنامههر چند 

در ماوراءالنّهر و نواحی ترهستان شرقی بوده اس  و به یقی ، نس  پراهنتده و ناشتناختۀ بستیاری از 

هتای از پووهش ها باقی مانده اس ، ولی تا امروز، جز یک مورد، اطّالعیچنان در هتابخانهآن، هم

 مستشرقان در مورد آن به دس  نیامده اس . 

ای هه در ادب حماستی شناختی قابل مالحرهرسد هه ژول مول با توجّه به تسلّط مت به نرر می

فردوستی، در متورد  شتاهنامۀداشته، نخستتی  پووهشتگری باشتد هته در دیباچتۀ تصتحیا ختود از 

یکی از تراجم ترهی منرتو  یتا منثتور آن را مطالعته سخ  افته و یادآور شده هه مت   جمشیدنامه

 جمشتیدنامههرده اس ، امّا بخشی از ارزیابی او اصالط طرف نسب  با محتوای چهتار نستخۀ فارستی 

نویس غیر اصیلی از ترجمۀ ترهی روایتی اس  هه نبوده، زیرا داوری مول محدود به خوانش دس 

 م با جمشید پیشدادی ندارد:به دلیل دخل و تصرّف مترجم ترهی، ارتباطی ه

انتد، هتای موجتود در تتاری  ایتران ارفتهچند منرومۀ دیگر هم هس  هه عنوان خود را از نا »

هته هتیچ وجته  جمشتیدنامههتای تتاریخی آورد، ماننتد: ها را در شمار رمانتوان آنولی حتّی نمی

ان چتی  و سراستر پرداختتۀ های جمشید ندارد و قهرمان آن پسر یکی از پادشتاهمشترهی با داستان

ۀ جمشتیدو  نامهتهمورث، فغفورنامه، نامههوشنگ(. »56: 1354)مول، « ذه  مؤلّ  اس  )مت   قصتّ

ا  و در جتای ختود بیشتتر از آن نویسی هه خود از ای  هتاب دار ، نسخۀ دیگری ندیتدهجز دس 

هتای متورد )هتابسخ  خواهم اف ( نیز از همان ردی  هستند. ای  هوده، یتک هتابخانتۀ آبتی 

تری  عالقۀ جوانان( واقعی اس  هه در آن داستان هه ، اار بتوان اثری از آن پیدا هترد، بته پتایی 

ها سرچشمۀ داستان حماسی را خشکانید، ولی ملّتی از درجۀ انحطاط فرود افتاده اس ... ای  منرومه

 (. 60)همو: « ه نشدهایی از قهرمانان محبوب، خستهای تازه و نقلبازشنیدن آن به شکل

، فرزنتد جمشتیدنامهازارد فوه در حالی اس  هه جمشید در متت  هتر چهتار نستخۀ فارستی 

مت  متتأخّر و نتازلی هتم  جمشیدنامهطهمورث بوده و پادشاه شهر هیان اس . اذشته از ای  مورد، 

س  هم رسد هه ده( تحریر شده و به نرر می1022نویس آن به سال )تری  دس نیس ، بلکه هه 

، عجوالنه و سطحی بته جمشیدنامهتر نیز برسد و ارزیابی مول از تاری  تألی  آن به یک سده قدیم

 رسد.نرر می
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امّا به اواه تو تیحات استتاد حستی  استماعیلی، بایتد افت : در هفتتاد ستال اخیتر، شتادروان 

 جمشتیدنامهای، به دنبال تصتحیا روایت  محمّدجعفر محجوب، تنها پووهشگری اس  هه در برهه

برانگیزی داشته، امّا نتوانسته بود به نسخۀ فارسی مطلوبی بوده و در ای  راه، تالد صادقانه و تحسی 

هته انترتارد را داشت ، دست  پیتدا هنتد. محجتوب در پتی روایت  فارستی ، چنانجمشیدنامهاز 

د، برختی اشتارات هترده بتو ای هه توانسته مراجعه و رایزنی بسیاری نیتزبه هر هتابخانه جمشیدنامه

 الی مقاالت، حکای  از ای  امر دارد: ایشان در البه

فردوستی بستیار مختصتر است  و اطّالعتات بیشتتری در بتاب  شتاهنامۀسراذش  جمشید در »

هته فقتط ترجمتۀ ترهتی آن در  جمشتیدنامهاسدی و در هتابی به نا   نامۀارشاسپزنداانی او در 

 (.60: 1387محجوب، )« توان یاف دس  اس  و مت  فارسی آن تا هنون به نرر نرسیده اس ، می

هته ، جز یک نسخۀ ناقص باقی نمانده و حال آنسمک عیارهای فارسی مانند از بعای داستان»

میم شتده است . نسخۀ ترهی آن هامل اس  و افتادای نسخۀ فارسی از روی ترجمۀ ترهتی آن تتر

ای به زبان فارسی از آن وجتود نتدارد نسخه ،های فارسی نیز هس  هه امروز در جهانبعای هتاب

تتوان از می ،شتود. بترای نمونتهها نگاهداری میهه ترجمۀ ترهی عثمانی آن در هتابخانهو حال آن

ی ی آن در هتابخانۀ ملّتنا  برد هه هتابی بدی  نا  در فارسی وجود ندارد؛ امّا نسخۀ تره جمشیدنامه

 (.744: 1387)محجوب،  «شودداری میپاریس نگاه

، دو مقالتۀ بوستان خیتالسودای جمشیدپووهی  محجوب تا جایی پیش رف  هه به بهانۀ معرّفی 

را ارائته « جمشتیدنامه»، با عنوان «طلسم جمشید»نگاش  و در یکی، حکای  پرطول و تفصیل  ویوه

 قبانامهزرّی ق اخیر، همک بسیاری در بازشناسی نمونۀ مشابه ای  طلسم در هرد هه البتّه همی  تحقی

: 1374؛ منتتزوی،  1364/  1362نامتته: ؛ همتتو، هتاب 815-785، 671: 1387محجتتوب،  ←)هتترد 

1/752.) 

زند هه شاید به لط  مساعی محجوب بوده هه چهل سال پیش از ای ، تنهتا نگارنده حد  می

فارسی در ایران، برای هتابخانۀ مرهتزی دانشتگاه تهتران  جمشیدنامۀچندان صحیا و معتبر نسخۀ نه

ر ایی یک بار آن را همتراه بتا چنتد نستخۀ ها بعد، پریسا هر هه مدّتخریداری شده اس . تا آن

ای بر اسا  ازارد هوتاه مندرج از ای  نسخه در فهتار ، معرّفتی هترده ، مختصراط در مقالهدیگر

(. در ادامه، مشخّصتات ایت  نستخه بتا نشتانۀ اختصتاری هدا  بته 516: 1387ر ایی، هر  ←)اس  

 تفصیل ازارد شده اس . 
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 ضرورت تحقیق. 1-3

انجا  نشده، بلکه در چند مدخلی  جمشیدنامهتنها پووهشی در معرّفی، یا تصحیا روای  در ایران نه

انتد، جتز های فارستی دربتارۀ جمشتید عر ته هردهها و دانشتنامههم هه نویسنداان دایرۀالمعارف

توان دید و در اغلتب ایت  ای نمیتکرار، ترجمه و اردآوری مطالب پیشی ، دستاورد قابل مالحره

تر از پووهشی روشمند و جتام  در مشید، فربهپووهی جبعااط حجم مطالب مرتبط با اسطوره ،موارد

امیدستاالر و اُهتتور  ←) باب حاور جمشید در ادب فارسی بوده اس  و در سراسر ای  تحقیقات

؛  294-291 :1386؛ یتاحقّی، 548-2/544: 1386آموزاتار، ؛  528-14/501: 2012/  2008شَروو، 

اشتاستتپ و جعفتتری قنتتواتی، ؛  452-22/445: 1394بهرامتتی، ؛  676-10/672: 1393ستترهاراتی، 

منثتور و منرتو   هاینویساز دست ای به هیچ یک تری  اشاره، حتّی هوچک(3/192-198: 1394

 .نشده اس  نامهجمشید

  (2و ت  1های ت نویس)بر اساس دست روایت چکیدۀ. 1-4

هیتامرث بتر تخت  ، )ع(دو فرزند به نا  شیث و هیامرث داش . پس از دراذش  آد  حارت آد 

فرمانروایی نشس  و شیث به پیامبری مبعوث شد. مدّتی بعد، ستیامک فرزنتد هیتومرث، در غیبت  

شود هه شود. از سیامک فرزندی به نا  هوشنگ زاده میدیو هشته میپدر، در نبردی توسّط نستوده

نشتیند. می دهد و پس از دراذش  هیامرث، به پادشاهیخواهی پدر، دیوان را شکس  میبه خون

جانشینی را فراهم هوشنگ با پدید آوردن آتش به ساخ  ابزار و اسباب هار پرداخ  و زمینۀ یک

آورد. پس از هوشنگ، فرزندد طهمورث به پادشاهی رسید و دیوان را به اطاع  خود درآورد و 

ید، امّا چتون سالگی به پادشاهی رساز او فرزندی به نا  جمشید در وجود آمد هه پس از پدر، در نُه

با آداب پادشاهی آشنایی نداش ، مترد  شتهر هیتان او را از پادشتاهی خلت  هردنتد و جمشتید در 

بتاز آموختته، ردْتار را از ناهیتد نَشهرها سراردان شد تا به مُلک سرهند رستید و آداب قمتار و سته

  سرآمد همگان شد.
ود داشت . هتای بحترود و لیلتیدر شهر بُلغار پادشاهی فلیانو  نا  بتود هته دو پستر بته نا 

ود در یکتی از ستفرهای هترد. لیلتیود تجارت میپرداخ  و لیلیبحرود به امور پادشاهی می

باختتۀ خترد و دلتجاری، دختر پادشاه قزّاه، به نا  دلسوز را هه در دس  دشم  اسیر شده بود، می

ود هوشتد و لیلتیهه اذارد به سرهند افتاده و جمشید در رقاب  قمتار بتا او میشود تا ای او می

دهد و سرانجا  خود را هم بته اترو قمتار همۀ دارایی خود، حتّی دلسوز را نیز در قمار از دس  می

باختتۀ یکتدیگر امارد. جمشید و دلستوز دلاذارد و جمشید هم او را به هاراری در حمّا  میمی
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هنند. جمشید به همکاری دلسوز، پادشتاهی سترهند را ازدواج می ،شده و با هم عهد وفاداری بسته

هند. اهتل سترهند پتس از شود و پادشاه سابق را به وزارت خود منصوب مینیز به قمار صاحب می

. جمشتید بترای اعتال  دهندمیپادشاهی جمشید، به هویّ  واقعی او پی برده و به سلطن  وی ر ا 

فرستد. قیصتر رو  بته دستتیاری پیشتگویان، وب  پادشاهی و مطالبۀ باج و خراج، به رو  ایلچی مین

بهرا  ختایی را با وعدۀ جانشینی و ازدواج با شتاهدختش، زیباحُست ، بته مقابلته بتا جمشتید متأمور 

ختو، تتاج خودشتاه فرنگتی، زرّی ای از قیطو زمان برای مقابله با جمشتید، در نامتههند و هممی

 هند.روی طلب یاری میت  و بهم  هاسهبرط  زنگی، دجّال رویی 

هزار نفر سر هشد و جمشید در دریا با چهاردههزار نفر به سرهند لشکر میبهرا  ختایی با شص 

هننتد، جمشتید ناچتار ایرد. لشکر بهرا  به دلیل شمار باال، بر جمشید زبردستی میراه را بر وی می

ید شوند و تنها جمشهند هه لشکر ختا و سرهند در آن غره میطوفانی بر پا می شده، به جادواری

هنند. زیباحُس  هه نامزد بهرا  است ، دل بته جمشتید و بهرا  جان برده و در رو  با قیصر دیدار می

شود. در ای  بی ، شیرمس  حبشی هتم هته از اذرد هه هویّ  جمشید آشکار میباخته، همی نمی

ایترد و وصل  با زیباحُس  به رو  آمده، به بخشش جمشید، زیباحُس  را در هنار میپیش به وعدۀ 

رو ، ستیامک و روشتنک هته عمّتان جمشتید  شود و پس از آن، وزیران قیصربا جمشید همراه می

د. جمشید به جادواری شتابپیوندند. قیصر از مشاهدۀ ای  حال، به جنگ جمشید میهستند، بدو می

شود و بعد از آن، متدّتی را نتزد پیرمتردی روغنگتر بته ای پنهان میرده و در ارمابهطوفانی بر پا ه

هه برای رهاندن شیرمس  حبشی و زیباحُس ، بار دیگتر شتهر دچتار هند تا ای شااردی سپری می

شک  شود. جمشید پس از رهاندن شیرمس  و زیباحُس ، مدّتی را هم نزد پیرمردی هیز آشوب می

 امّا به جه  بسته بودن دروازۀ شهر، قادر به خروج از رو  نیس . هند، سپری می

هرد، در شهر هیان، از عیاری به اسم بادرنگ هه به هوشنگ و طهمورث پیشدادی خدم  می

آید هه بادرفتار نا  دارد. بادرنگ فرزند خود را به ختدم  جمشتید هته فرزند عیاری در وجود می

شتود. ملکته هند و بادرفتار هم عتاز  سترهند میده، سفارد میها پیش از شهر هیان رانده شمدّت

هند و بادرفتار پس از غلبه بتر شتبرنگ، عیتار دلسوز بادرفتار را از حاور جمشید در رو  آااه می

شوند هه با برط  زنگتی مقابلته هننتد. در ایت  رهاند و روانۀ سرهند میقیصر، جمشید را از رو  می

هند هه در راه با جمشید مواجه شتده و ل مییید، لشکری به سرهند اسخبر از جمشمیان، برط  بی

 شوند. در زندان برط  به بند هشیده می ،پردازند. سرانجا  جمشید و بادرفتار ارفتار شدهبه نبرد می
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ت  خبر حتبس جمشتید را بته ملکته دلستوز رستانده و او را بته خالصتی جمشتید قلندران چهل

ازراتان وارد بیشتۀ نایفتال شتده و بترط  افروز ببه اسم خواجتههم لسوز هنند. ملکه دراهنمایی می

فریبد، سپس با بیهوشانه آنان را غافل هرده و جمشید و بادرفتار را از بنتد زنگی را به عشق خود می

اریزند. برط  پس از اطّالع، برای دستگیری جمشید به سوی سرهند رهاند و به سوی سرهند میمی

هند. بامان پتس از شید در راه سرهند با نبیرۀ طهمورث، پهلوان بامان مالقات میهشد. جملشکر می

هند و غلبه بر دیو چهارشاخ، برای دفاع از جمشید به نبرد برط  زنگی رفته و او را مطی  جمشید می

اتذرد هته عیتاری از ملکته رستد. متدّتی نمیجمشید به استقالل و با لشتکری انبتوه بته سترهند می

آورد هه قیصر رو  بستگان جمشید و شیرمس  حبشی را در بند هشیده است  و پیغا  میزیباحس  

شود به دستیاری عیتاران ستیامک و هشد و ابتدا موفّق میجمشید پس از مشورت، به رو  لشکر می

 روشنک و شیرمس  حبشی را از بند برهاند.

یابتد و در مستیر ت میود در سرهند به واسطۀ بازراتانی نجتاپس از اذش  هف  سال، لیلی

هنتد و فترّخ عتادی پتس از شتنیدن بازاش  به بُلغتار، در شتکارااهی بتا فترّخ عتادی مالقتات می

رود. جمشید در مقابله با فرّخ عادی متحمّل ود شده و به نبرد جمشید میسراذش  وی، تاب  لیلی

اریتزد تتا بته میشتته، اشتود و ملکته دلستوز ستر بته بیابتان اذود میشکس  شده و ارفتار لیلی

فریبتد و بته یتاری دستیاری سیمرغ ماده در سرزمینی دیگر، با پهلوان قا تات آشتنا شتده، او را می

شتود و آورد. فترّخ عتادی در رویتارویی بتا قا تات مغلتوب شتده و مطیت  جمشتید میجمشید می

ه نخستی  نامزد ملکه قبا هاریزد، امّا در میانۀ راه با لشکر شاهزادۀ اورانج، قاسم زرّی ود میلیلی

قبتا تتوان مقابلته بتا جمشتید را نتدارد، بته پیشتنهاد هند و چون قاسم زرّی دلسوز بوده، برخورد می

قبتا آورده و بته اوراتنج نتزد قاستم زرّی  ،ود، سه عیار در هیأت مبدّل، ملکه دلسوز را ربودهلیلی

 هنند. ود را در بیابان رها میبرند و لیلیمی

شده و جمشید به دستیاری و  متوقّ خبر غیب  ملکه دلسوز، جنگ با قیصر رو  پس از رسیدن 

قبا فرستد. بادرفتار ابتدا موفّق به فریب قاسم زرّی پیشگویی حکیمان، بادرفتار عیار را به اورانج می

ادرفتار، شود. در ای  میان، پدر بقبا میرهاند، امّا ارفتار عیاران قاسم زرّی شده و ملکه دلسوز را می

رستد و در بادررنگ در شهر هیان خواب آشفته دیده و سر در پی فرزند اذاشتته، بته اوراتنج می

قبا در مسیر بازاش  به دربار دیدار هرده، و بته طریتق بیهوشتی هیأت قلندری با عیاران قاسم زرّی 

هاروانی از بُلغار در  دهد. در ای  میان،هند و ملکه دلسوز و بادرفتار را نجات میآنان را ارفتار می
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خبتر از برنتد. بحترود بیبه نزد برادرد بحرود می ،رسند و او را شناختهود میراه خود به لیلی

 فرستد. واقعۀ بادرنگ، عیاران خود را برای ربودن ملکه دلسوز به اورانج می

بتا دوبتاره هننتد و بادرنگ و بادرفتتار و ملکته دلستوز در مستیر بازاشت  راه ختود را اتم می

هردند، مواجه دش  سیر میدر  ،وجوود، همراهان و عیاران بحرود هه برای شکار و جس لیلی

هننتتد و بادرنتتگ بتته جانتتب جمشتتید شتتوند. عیتتاران بحتترود بادرفتتتار و دلستتوز را ارفتتتار میمی

 ود جتدا شتده، هنتار دریتااریزد. ملکه دلسوز پس از ارفتاری، به بهانۀ آب ختوردن از لیلتیمی

ود ناها  به بُلغار شود. لیلیهند و نهنگی او را بلعیده، ناپیدا میآمده و خود را درون آب غره می

روی رهانتد. نهنتگ بته جانتب ناحیتۀ هاستهبختود را شود هته موفّق میاردد و بادرفتار هم باز می

ز آب بیرون ا ،روی با همراهانش نهنگ را شکار هردهرود هه پس از مدّتی، پهلوان بهم  هاسهمی

شتود. باختتۀ ملکته دلستوز میآورند و بهم  دلهشند و ملکه را از درون شکم نهنگ بیرون میمی

دهنتد و فترّخ عتاد و شیرمست  اویی، جمشید را از احتوال ملکته دلستوز خبتر میحکیمان به پیش

بتا بهمت   هنند، امّا در برابتریروی عزیم  میحبشی به همراهی بادرفتار و بادرنگ به جانب هاسه

هنتد هته و بار دیگر، جمشید قا ات را بته نبترد بهمت  متأمور میشده روی متحمّل شکس  هاسه

 آید.بهم  مغلوب شده و به اطاع  جمشید درمی ،سرانجا 

شتود و بته باختۀ شاهدخ  قیطو  فرنگی، ملکته متاهروی میدیو دلدر ای  احوال، صار  نرّه

نشیند. روزی، صار  دیو متاهروی ماهروی را ربوده، در قصر خود با او به عیش می شدیوان یعیار

رسند هه از آن پریان اس  و بر را برداشته، در سیر شده هه ناااه در دامنۀ هوهی، به انبدی باز می

انتد. هیامرث، طهمورث و جمشید را نقتش هردهدیوار آن انبد، صورت پادشاهان پیشدادی، مثل: 

خواهد هه جمشید را بترای به محض مشاهدۀ صورت جمشید بدو دل باخته و از صار  میماهروی 

صحبتی نزد او حا ر هند. دیوان عیار جمشتید و بادرفتتار را ربتوده، بته نتزد صتار  و متاهروی هم

هننتد. پتس از آورند و جمشید و بادرفتار از سر ناچاری مدّتی را با ساز و نوا به عیش ستپری میمی

هشتند و ملکه دلسوز از ای  واقعه، پهلوان قا ات و دیگر ساالران بتر صتار  دیتو لشتکر میاطّالع 

حتر   ،شتود و متاهروی بتا ر تای  دلستوزسرانجا ، صار  دیو به دس  قا ات مطی  جمشتید می

 شود.جمشید می

 ت  باشتد هته از قستطنطنیّهرسد هه آمادۀ مقابله بتا دجّتال رویتی پس از آن، به جمشید خبر می

آید. در ای  مدّت، قیطو  فرنگی از احوال دختترد، متاهروی به مدد قیصر رو  می ،خروج هرده
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هند. قرنامو  جادو با همراهی اجنّه متاهروی آااه شده، قرنامو  جادو را مأمور رهاندن دختر می

بته ارداند. جمشید به پیشتگویی حکیمتان، پهلوانتان را بترای رهتایی متاهروی را به نزد پدر باز می

ت  فرستد. در ای  برهه، جمشید رو  را فتا هرده، قیصر اریزان شتده، بته دجّتال رویتی فرنگ می

اردد. جمشیدیان در راه فرنگ با داور دیوانه، فرزند دجّال به جانب رو  باز می ،پیوسته و همراه او

. لشکر جمشید شوند هه در اثر عشق ماهروی فرنگی سر به بیابان اذاشته اس ت ، مواجه میرویی 

شوند در نبرد با فرنگیان و طاوو  عیار شکس  خورده و پهلوان و عیاران لشکر جمشید ارفتار می

اردند، امّتا رهاند و همراه پهلوانان باز میو بادرنگ برای رهایی آنان به رو  رفته، همه را از بند می

ود هرده و در چاه طلسمی مده ، دوبارهطاوو  عیار جز شیرمس  حبشی، همه را در راه بازاش 

 بخشد. هند و ماهروی را به نزد پدر آورده و قیطو  دختر را به داور دیوانه میمحبو  می

اس ، فرزنتد  در شُرُف شکس  قطعیاند و جمشید زمانی هه رومیان جمشید را محاصره هرده

ن و عیتاران را شتود هته پهلوانتابادرفتار عیار، هیمک هیانی به خدم  جمشتید رستیده، متعهّتد می

شود. هیمک عیار به سهول  برخی پهلوانتان را نجتات داده، عیتاران برهاند، سپس عاز  فرنگ می

از راه  ،دهد. سپس هیمک به جادواری خود را نخس  به ماهی مبتدّل هتردهفرنگ را شکس  می

بته خانته است ، پتس شود هه قیطو  برای عبتادت در ب شود و باخبر مینهر آب وارد فرنگ می

، شود و با خطاب توبی  و تهدیدای مبدّل هرده، درون ب  أعرم پنهان میجادواری خود را به پشّه

هند. پس از آن برای رهایی پهلوان قا تات، هیمتک همتراه قیطو  را مجبور به یاری جمشید می

ستت  روند، امّا بادرنگ ارفتار جادوان شده و ای  بار، هیمک پس از شکبادرنگ به طلسم چاه می

را نیز بته ی شگف  و جام شدهوجود چهار جادوار موفّق به نجات پهلوانان ارفتار در طلسم  طلسم 

 آورد.دس  می

شتود، امّتا حتّتی ستر رستیدن پس از پیوست  قیطو  فرنگی به جمشید، نبرد با دجّتال آغتاز می

 . در ایت  میتان، ت  استهند، زیترا او رویتی قا ات و دیگر پهلوانان هم همکی به دف  دجّال نمی

فرستد تا بتواند داور دیوانه، فرزند دجّتال را بترای نبترد قیصر شبرنگ عیار را به ربودن ماهروی می

 علیه جمشید با خود همراه هند. 

یابی جمشتید، تاج، ملکۀ بیشۀ حیرانیّه است  هته پتس از قتدرتیکی از خصمان جمشید، زرّی 

تنگ را از برای همک به قیصر بتر ر عیاری به نا  شبدستی هرده و جادوابرای دف  حملۀ او پیش

هشتد، تنگ به افسون و عیاری، ابتدا هیمک و عیاران را به بنتد میهند. شبسر جمشید اسیل می
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بته هشتت  وی نیست ، پتس هیمتک از بنتد او  مایتلامّا چون به ترفندی عاشق هیمک شده اس ، 

د در حتال پیتروزی است ، امّتا از شتهر هیتان خبتر اندازد. جمشتینجات یافته و قیصر را به تنگنا می

مرگ اس  و خواهتان دیتدار عزیتزانش. بتا  حالرسد هه زن بادرنگ، مادربزرگ هیمک، در می

تنگ اسیر شده، درون شیشۀ عیاری حبس غیب  عیاران از لشکر، جمشید و پهلوانان به جادوی شب

اردد و لشکر جمشید از هم پراهنتده زمیبرد و به فرنگ باشوند و قیطو  نیز هار به جایی نمیمی

 شوند. می

شود و به طور ناشنا  وارد قسطنطنیّه شتده، هیمک پس از مدّتی، بازاشته و متوجّه احوال می

هنتد و بته راهنمتایی او بتا هامتان، نبیترۀ ای اس ، دیتدار میالعقل حکیم هه جادوار یگانهبا طریق

تتاج بامان در حاور زرّی  .شودتاج خوشخو، آشنا میرّی هیامرث، برادر بامان و پهلوان پایتخ  ز

ایرد هند و از ملکه اجازه میو برای جلب اعتماد او، خود را رقیب جمشید در پادشاهی معرّفی می

تتاج تنگ را در دربتار زرّی تا با جمشید دیدار هند و هیمک هم از فرص  استتفاده هترده و شتب

اه به آسودای در پی نجات جمشید و پهلوانان رفتته و آنتان را اهند، آنبیهود هرده و حبس می

 رهانند. دیو میپس از بر هم زدن طلسم و اسال  آوردن هیوان نرّه

ت  تاج نیز از اسروه رویتی هشد و زرّی تاج لشکر میجمشید پس از رهایی، بالفاصله بر زرّی 

تتاج مغلتوب شتده و بته و سرانجا  زرّی  خواهد. نبرد میان طرفی  آغاز شدهو شهر غوالن یاری می

هنتد. آید. پس از آن، جمشید به رویتارویی قیصتر آمتده و رو  را محاصتره میعقد جمشید درمی

ت  نخس  بهتالد عیاران رو ، شبرنگ و الگون، در شکس  جمشید ناها  مانده، در نبردهای ت 

ت  نیز به خدعتۀ هیمتک دجّال رویی اریزد و دیوانه زخمی شده میداور بهرا  ختایی هشته شده، 

بازد. ملکه جادو، دختر دجّال، به انتقا  پدرد، جمشید، هیمک و هامان را ارفتتار عیار جان درمی

العقل حکیم در هیأت خواجه منصتور بازراتان هند. ملکه دلسوز به راهنمایی و پیشگویی طریقمی

خان، او را شکست  و عیاری پس از سته شتبه به شهر طارمه، جایگاه دختر دجّال، رفته و به پهلوانی

 شوند.دهد و اهل طارمه مطی  جمشید میداده و جمشید، هیمک و هامان را از طلسم نجات می

رود و ای  بتار در مصتاف، جمشید پس از تسلّط بر امور و احیای لشکر، به نبرد نهایی قیصر می

شتود. جمشتید در رو  بته تسلیم می نیز قیصرشوند و پسر داور دیوانه، پسر دجّال، و قیصر هشته می

شود و بته دستتیاری حکیمتان، نشیند و به اصالح امور و عدل و داد مشغول میاستقالل بر تخ  می

 شناسایی هرده و در هف  اقلیماز طریق جا  جم دهد و سرهشان و ظالمان را جا  جم را ترتیب می
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فریبتد. ختدایی میدعتوی سروشی جمشید را به شیطان لعی  در هیأت  ،هند. امّا روزیسرهوب می

انتدازد. را بته آتتش میختود دهد تا در برابر او سجده هننتد و مخالفتان جمشید مرد  را دستور می

شود. الرنگ، وزیر جمشید، وی را از مکر شیطان آاتاه هترده و سیاه می ،روی جمشید بدی  هفر

 شود.اردد و به حُکمرانی مشغول میمیهند و دوباره فرّ پادشاهی بدو باز جمشید توبه می

 بحث و بررسی. 2

هتای متعتدّد و نرر به برجستگی نا  جمشید و شهرت ای  پادشاه پیشدادی، شکّی در وجتود روای 

تتر ناشتناخته، تتراجم ههت  متنوّع مرتبط با احوال جمشید در تحریرهای هوچک هنتونی و بزرگ

ها نیس . امّا با توجّه بته مو توع پهنۀ مترو  هتابخانهشان در ها و نیز پراهندای و ناشناختگیآن

نویس محوری ای  پووهش و بر اسا  منابعی هه در اختیار بود، فقط مشخّصات قطعی چهار دس 

نویس داستتانی و چهار ترجمۀ ترهی آن به دس  آمد. جز ای ، تعتدادی دست  جمشیدنامهفارسی 

 جمشتیدنامۀاونته ارتبتاطی بتا  ها هیچنا  و مشابه از داستان جمشید مشاهده شد هه برخی از آنهم

هنونی نداشتند و برخی هم به دلیل ناشناختگی و عتد  دسترستی، اتزارد و تو تیحی در معرّفتی 

 . ها ارائه نشده اس آن

 سخ فارسینُ. 2-1

 ، هت 2 ، هت 1های اختصتاری هت نویس فارسی به نشتانهتصاویر اوراه چهار دس  جمشیدنامهاز 

  و هدا  فراهم آمده اس . هر چهار نسخه بنا بر مشخّصات زبانی، به اقلیم فرارود تعلّتق دارنتد، امّتا 3

انۀ دانشگاه تهران درآورده است . ها احتماالط به پایمردی شادروان محجوب سر از هتابخیکی از آن

 در پی، ازارد هر یک از ای  چهار نسخه ارائه شده اس .

 [1ت نشانۀ اختصاری: ] کتابخانۀ ملّی تاجیکستان نویسدست. 2-1-1

 مشخّصات

نویسی در یتک مجلّتد بته فارستی در ابعتاد در مجموعۀ نس  خطّی هتابخانۀ ملّی تاجیکستان، دس 

نویس از تیمتاجی بته رنتگ شود. جلد ایت  دست ( نگهداری می3202سم( به شمارۀ )25.5 × 15)

ای ماشتی شود، چون هر دو دفّته را ابترهسرخ فراهم آمده هه تنها در بخش عط  جلد مشاهده می

پوشانده اس . تزئینات جلد، درون دو جدول قرار ارفته هه جتدول  حاشتیه، نتواری پتنج تحریتره 

ای در میان آن هشیده شده اس . در فاصلۀ میان جدول حاشیه و جدول درونتی هتر دارد و زنجیره

دو دفّه، دو ترنجک در چپ و راس  طرح شده اس . جدول درونی دو تحریره دارد هته عالئمتی 

مدوّر میان هر دو تحریره را پر هرده اس . ترنجی منقّش بته طترح اتل و بوتته در میانتۀ دفّتۀ رو و 
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هایی بته همتان نقتش در بتاال و پتایی  آن ترتیتب داده شتده، امّتا یتک رترنجپش  قرار ارفته و ست

 ترنجک بازوبندی میان ترنج و سرترنج فاصله انداخته اس . 

چند روای  داستانی در ایت  نستخه صتحّافی شتده هته متت  بختش چهتار  آن، تحت  عنتوان 

، درون فاای جتدول رنگبه خطّ نستعلیق متوسّطی بر هاغذ خوقندی نخودی« جمشید نامۀجنگ»

بترگ  62های میانی سدۀ ستیزدهم هجتری در یک تحریرۀ زردرنگ، روی مسطر، در یکی از سال

از فاتای « اللّته الترّحم  الترّحیم بستم»سطری تحریر شده و روای  ذیل عبتارت  17صفحه(  122)

 سو  صفحه ابتدا شده اس .یک

اند. اتزارۀ ه صورت ستونی تحریر شتدهنویسی شده و ااه بابیات ااه به روال نثر نسخه یکسره

انتتد. در حواشتتی اوراه و اتتاه برختتی هلمتتات، شتتنگرف آمده« اهنتتون، فصتتلی از ... بشتتنو»قتتالبی 

 فترد صتفحات پتایی  چپ اوشۀ در مجموعه ای  زوج صفحات رهابۀ شود.اصالحاتی مشاهده می

 .اس  شده تحریر

 الخطرسم

ط آن، نگتتارد نستتخه، علتتی و تتعیّ  نستتبتاط مطلتتوبی دارد و تستتامحات امالیتتی و رغم ختتطّ متوستتّ

رسد. هاتب در فصل و وصل هلمات رود مشخّصی نویسی حروف متشابه ناچیز به نرر میدواانه

ندارد، امّا بیشتر به فصتل اترایش دارد. از حتروف چهاراانتۀ فارستی ) ،  ، ژ، گ( سته حترف 

ب اغلب به  بط تشتدید التزا  داشتته اند. هاتنخس  با سه نقطه و ااف بدون سرهش تحریر شده

اس . مطابق با شیوۀ مرسو  در اویش تاجیکی، نشانۀ ا تافۀ هستره در میانته یتا پایتان هلمتات بته 

ختاطیر، صتادیق، نیگتر، »مبدّل شده یا در غیر ای  موارد به هلمات ا افه شده اس : « / ی ی»حرف 

نگتارد شتده « انته، برخاستته = برخواستتهخانه = خو»، مثل: واو معدوله در مواردی«. یب، ملیکهعق

به هلمات پیش از خود پیوسته، امّتا « ها»نشانۀ جم   .اس  پیوسته معدود به «یک» اصلی اس . عدد

و « آن»اتاهی  تمایر اشتارۀ «. هانپادشتاه»در برخی موارد مختو  بدان باقی مانده اس ، مثتل: « ه»

ادغتا  شتده است : « ایت »ه اغلب با  میر اشارۀ اند. حروف ا افبه هلمۀ پس از خود پیوسته« ای »

در برختی « را»استتمراری بته فعتل پیوستته است . نشتانۀ مفعتولی « می«. »دری ، بری ، ازی ، هزی »

« تط»در ترهیبات ا افی به صورت « ۀ»هلمات مختو  به حرف غیرچسبان پیوسته یا ادغا  شده اس . 

 «. خانهط م »تحریر شده اس ، مثل: 
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 برآیند

ای دارد و متت    مشخّص اس ، امّا از پایان افتادای قابتل مالحرته1نویس هت هر چند آغاز دس 

. هنتدمی  ابتتدا شتده و افتتادای پایتانی آن را هامتل 1  دقیقاط از پایان نسخۀ هت 2نویس هت دس 

به ب  حدود ده صفحه افتادای پیدا هرده هه با مراجعه  33  یک بار هم از هگ 1نویس هت دس 

 .شودمی  ای  نقصان مرتف  ب 38 -آ  29گ /  2هت 

 :آغاز روایت

 حاترت تعتالی، و ستبحانه حق، حارت هه: اندهرده روای  چنی  آثار ناقالن و اخبار راویان امّا»

 «.هردند نا  السّال ،علیه شیث، را او هه داد فرزندی را آد 

 :پایان روایت

پادشاهان هستتند. پریتزاد از خانته بیترون برآمتد، ملیکته از اار جمشید نابود شود، مثل تو چندی  »

 «.عقیب او برآمد اف : ای ملیکه، تو خاطرت را مشوّد مدار

 [2ت نشانۀ اختصاری: تاجیکستان ]کتابخانۀ فرهنگستان علوم  نویسدست. 2-1-2

 مشخّصات

مشخّصتتات تاجیکستتتان، شناستتی فرهنگستتتان علتتو  انستتتیتوی شرههای نویسدر فهرستت  دستت 

هه چند  ثب  شده اس سم( 25.5 × 14.5در ابعاد )( 2951به شمارۀ )در یک جلد  فارسی اینسخه

ذیل « داستان جمشید و بهرا  ختایی»با عنوان  ارفته و نخستی  بخش آنروای  داستانی را در بر می

  (.9/3: 1358پووه، دانش؛  330: 1376موجانی،  ←)هفده سرفصل ترتیب یافته اس  

شتود و رنگی بوده هه اثتر آن تنهتا در عطت  مشتاهده میجلد ای  نسخه از جنس تیماج سرخ

ای هشیده شده اس . هر چنتد نستخه انجامته دارد، امّتا جتز از ستال روی هر دو دفّه مقوّایی فیروزه

 هتاب ، مشخّصات هاتب و محل نگارد ذهر نشده اس .

رنتگ در فاتای اوراقتی بتدون ندی نخودیمت  روای  به خطّ نستعلیق متوسّطی بر هاغذ خوق

صتفحه(  278بترگ ) 139نویس ه( تحریر شتده است . ایت  دست 1296جدول بر مسطر در سال )

شود هه سبب افتتادای ابتتدایی دارد، امّا آثار جدایی چند برگ از ابتدای نسخه در آن مشاهده می

قتم التتی  بترگ بته بترگ نوشته شده اس . با وجود رهابۀ صتفحات، اوراه نستخه بته رای  دس 

های داستتان و های آغتازی و سرفصتلشمارد شده و فاقد هر اونه اصالح و توشیا اس . ازاره

ه، آورده»و هلمتاتی چتون « فصلی از ... شتنوید»برخی عبارات، مثل:  « انتدبیت ، نرتم، شتعر، القصتّ
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شتنگرف در میتان نویستی شتده و عالئمتی اند. ابیات به روال نثر نسخه یکسرهشنگرف تحریر شده

 اند.مصاری  نشانده

 الخطرسم

نویستی الخطّ هاتب مبتنی بر رعای  اعتدال در فصل و وصل هلمات است . در نستخه دواانهرسم

( گ ژ،  ،  ،) فارستی چهاراانۀ حروف شود. ازحروف متشابه و معدودی سهوالقلم مشاهده می

 اویش در مرسو  شیوۀ با مطابق. اندشده تحریر سرهش بدون ااف و نقطه سه با نخس  حرف سه

 ایت  غیتر در یتا شتده مبتدّل «ی/  ی» حترف به هلمات پایان یا میانه در هسره ا افۀ نشانۀ فرارودی،

هته / »و « بته / بخانته»و حروف ا افۀ « بی»اس . برخی پیشوندها مثل  شده ا افه هلمات به موارد

ااهی  .اس  تحریر شده فعل وصل به استمراری «می»اند. به هلمۀ پیش و پس پیوسته« منکه، هسکه

 به مختو  هلمات برخی در «را» مفعولی نپیوسته اس . نشانۀ خود از پیش هلمات به «ها» جم  نشانۀ

 .اس  شده ادغا  یا پیوسته غیرچسبان حرف

 برآیند

و نیز دقّ  هاتب در مرتبۀ   از جه  هیفیّ  و شمول مت  2نوشتۀ هت  ، دس 1نسب  به نسخۀ هت 

دو  اعتبار قرار دارد، امّا از جه  فزونی حجم اوراه، قابل توجّه اس . به دلیل جدایی چنتد بترگ 

 دارد.ای افتادای نخستی  نسخه، روای  از آغاز پاره

 :آغاز روایت

هزار مرد حکیم داشت . قیصتر نوازد هرده فرستاد و در آن وق ، قیصر دوازدهایلچی جمشید را »

 «.ای اندازیدها را طلبیده مصلح  هرده فرمود هه: قرعهآن

 :پایان روایت

جمشید توبه هرد از هار خود پشیمان شد بر سر قبر حارت آد  رف ، باز مسلمان شد. در  ،القصّه»

 «.چنی  اس دنیا ای حال رویش سفید شد تا بدانی هه هار 

 :انجامه

دعایی بر نویسندۀ همتری ، بگوید هه یا أرحم الرّاحمی . هر هه ای  خط را بخواند، دعایی بر مت  »

مسکی  رساند. خاطر جم  ندار  هته نویستم ختط ختوب، ختط ختوب از مت  مستکی  چته طمت  

 «1296نۀ داری. خط در وره دهر بماند بسیار، بیچاره نویسنده هه بر خا  رود. سمی
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 [3ت نشانۀ اختصاری: ]کتابخانۀ دانشگاه ملّی تاجیکستان  نویسدست. 2-1-3

 مشخّصات

دانشگاه ملّی تاجیکستان هه چند صباحی اس  به نا  یکی « هتابخانۀ جامی»در مجموعۀ نس  خطّی 

، تغییتر پیتدا هترده است ؛ «زادهحستی  جانشتری »از اساتید پیشکسوت ادبیّات آن سامان، یعنتی: 

شود هه در بررسی اخیر، توسّط ( نگهداری می262به شمارۀ ) جمشیدنامهنویسی تح  عنوان دس 

های متداو  رستمی، ( ثب  شده اس . پس از اذش  سه سال از پیگیری236هارشنا  به شمارۀ )

ای، بنا به دلیلی نامعلو ، دسترسی هامل به تمامی اوراه ای  نسخه، ابتداط ممکت  غیر رسمی و واسطه

ای نداشت  و سترانجا ، بته هننتدهینه، هیچ اونه همکتاری دلگر نشد و هتابخانۀ مذهور در ای  زم

پایمردی دوستی، تصاویر چندی از اوراه ابتدایی و انتهایی نسخه به دست  نگارنتده رستید و همتۀ 

 اطّالع ما محدود به همی  چند وره اس .

بترگ  500نسخۀ مذهور در یک مجلّد فراهم آمده و در سه بخش تبویب شده اس  و بیش از 

آ  به ختطّ نستتعلیق نتاخوب، امّتا  2صفحه( دارد. مت  روای ، بنا بر اوراه بازمانده، از هگ  1000)

رنگ و در فاای اوراقی بدون جدول، بتر مَستطَر، بته ستال دستی روی هاغذ خوقندی نخودییک

ط بتی  1022) ستطر دارد هته بته  17تتا  15ه( ابتدا به تحریر شده اس  و هتر صتفحه از آن، متوستّ

تنها در اند. ای  نسخه نتهب تغییر تعداد سطرها، اندازۀ جداول اوراه نیز هوچک یا بزرگ شدهتناس

شتماری هتم برداری را هم طی نکترده و حتّتی برگهتابخانه، هارشناسی نشده، بلکه فرایند عکس

 نویس، بتهنشده اس ، امّا به قرینۀ ازارد وره پایانی، باید اف  هه احتماالط بخشتی از ایت  دست 

فردوستی را  شتاهنامۀآن تا اواستط بختش پهلتوانی  منثور اختصاص دارد هه ازارد شاهنامۀیک 

ای هته فاقتد مشخّصتات هاتتب بتوده، بته نوشتته در ترقیمتهشود. تاری  هتاب  ای  دس شامل می

تری  صورت مورّب نگاشته شده و اار مقرون به صحّ  باشد، بایستی ای  بختش را یکتی از قتدیم

ی منثور قلمداد هرد. باری، به جه  عتد  رییت  تمتامی اوراه، مشتخّص نشتد هته آیتا هاشاهنامه

ارتبتاط بتا آن، چراهته روایت  میتانی ایت  منثتور است ، یتا بی شتاهنامۀ، جزوی از ای  جمشیدنامه

 جمشتیدنامهندارد و فرض نستب   شاهنامهنویس نیز اارچه حماسی اس ، امّا هیچ ارتباطی با دس 

 ر را سس  هرده اس .منثو شاهنامۀبه 

های قتالبی متت  ها و ازارهتوان بدی  موارد اشاره هرده: سرفصلاز دیگر مشخّصات نسخه، می

اند و رهابۀ صفحات فرد، به صورت دو یا چند هلمه در زاویۀ چپ صتفحات شنگرف هتاب  شده



 113  جعفرپور.../  نسخه شناسی حماسهپژوهشی: -مقاله علمی

طّ مت  اصلی اند و در حواشی اوراه، تو یحات و اصالحاتی به همان خزوج، ذیل مت  تحریر شده

 شود. مشاهده می

معرّفتی شتده است ، اتزارد هتامالط  جمشتیدنامهای  نسخه هه بخش نخستی  آن ذیتل عنتوان 

مشابهی از روای  هنونی را به دس  داده هه با وجود تقدّ  زمانی، حدود دو سده، نسب  بته دیگتر 

ا ایت  حتال، از نرتر نُس ، ااه حتّی از حیث سبک نثر و نحتو عبتارات نیتز هتامالط یکستان است . بت

نویس تری دارد و از روی دست   نسخۀ اصتیل و ممتتازی نبتوده و خاستتگاه قتدیم3نگارنده، هت 

 برداری شده اس .یا حتّی پیش از آن بوده، نسخه دیگری هه مربوط به سدۀ دهم ه

 الخطرسم

بتدون « گ» با یک نقطته و« ژ»با سه نقطه و «  ،  »از حروف چهاراانۀ فارسی ) ،  ، ژ، گ(، 

اساسه / اثاثه، اصتری / اثتری، »اند. هاتب در تحریر برخی حروف متشابه، مثل: سرهش تحریر شده

« هتا»نویسی و تساما دچار شده اس . نشانۀ جم  به دواانه« سراحی / صُراحی، هیامر  / هیامرث

به فعل پیوسته  «می»در برخی موارد پیوسته و ااهی جدا از هلمه هتاب  شده اس . نشانۀ استمراری 

پیوسته و در باقی موارد جدا نگاشتته « آنها، آنجا»در موارد مصطلحی مثل: « آن»اس .  میر اشارۀ 

حذف شتده است . اتاه حترف « ه»در هلمۀ پس از خود ادغا  شده و « به»شده اس . حرف ا افۀ 

در برخی موارد،  «شد»به پیش از خود پیوسته اس . « بعدیکه، بگویکه»در مواردی مثل: « هه»ا افۀ 

برخاستته، »از واو معدوله، مثتل: دی به هلمۀ پیش از خود پیوسته اس . در مت ، موار« روانشد»مثل: 

 شود.مشاهده می« هارخوانه

جمشید را پوشید و جمشید خاهستر در روی خود مالیده. بعد از آن، در آتش »: آغاز جمشیدنامه

 «.اور هرد هردن نشس  و همان حارت هیامرث را در خاهستر

زال بر روی فرزنتد مجلتس آراست . چنتد روز بته عشترت بودنتد، همته »: پایان شاهنامۀ منثور

 «.هردند. واللّه أعلم. تم ، تما  شدوق  اردیده دعای جان رستم را میخود

. خط در وره دهر 1022شد به توفیق خدای الینا  / ای  هتاب  روز چهارشنبه تما ؛ سنۀ »: ترقیمه

 «.ار / بیچاره نویسنده هه در خا  رودبماند بسی
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 دا[نشانۀ اختصاری: ] نویس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهراندست. 2-1-4

 مشخّصات

داستتان »دانشتگاه تهتران، مشخّصتات روایتتی بتا عنتوان مرهتزی در فهرس  نس  خطّی هتابخانتۀ 

 14( در ابعتاد )5785به شمارۀ ) پارهجلدی متشکّل از چند ای یکاوراه مجموعه ۀدر میان« جمشید

 1344ماه سال نویس در بهم (. ای  دس 16/91: 1357پووه، دانش ←)سم( ثب  شده اس   25× 

برای هتابخانه خریداری شد؛ ولی به دلیل عتد  توجّته محقّقتان تتا « خسرویآقای  »از فردی به نا  

نس  خطّی آن مرهز معطّتل مانتد تتا ای از بایگانی وپنج سال پس از آن نیز همچنان در اوشهچهل

 نویس تصاویری تهیّه شد.از اوراه ای  دس  1389سرانجا  در سال 

چرمتی نفتیس و  ابترۀرنگی است  هته نویس در هر دو دفّه از جنس تیماج سرخجلد ای  دس 

هته در تصتاویر مشتخّص است ، تزئینتات اند؛ امّتا چنانای به رنگ سبز یشمی بر آن هشیدهآراسته

 اند. و اوراه اغلب از شیرازه جدا شده ش دچار فرسایش و رفتگی شدهروه

، جدولی مثنّی به یک زنجیره و تحریتره دارد و چهتاراود ایت  جتدول بته ابرهحاشیۀ هناری 

اند. جدول درونی دفّه دوتحریره خطّی مورّب به چهاراود جدول مستطیلی درون دفّه متّصل شده

دو سترترنج  ،و به فاصتلۀ آن طرح ال و بوته در میانۀ آن نقش بستهمنقّش به  یبوده و ترنج زرهوب

 تر منقّش به طرح ال و بوته در باال و پایی  طرح شده اس . زرهوب هوچک

نویس اذشته از اونۀ فارسی فراوردی مت  آن، تنها با توجّه به شیوۀ تجلیتدد تعلّتق ای  دس 

هتابت  و صتحّافی آن در  احتمتالدهد و به خود را به یکی از نواحی آسیای میانه آشکارا نشان می

ر محجتوب د دلستوزانۀ شتادروانهای ای  نسخه به دنبال پیگیری ،ایران انجا  نشده اس . به امانم

سال پیش از ای ، سر از هتابخانتۀ دانشتگاه  56و بنابر سفارد ایشان،  جمشیدنامههش  و شناسایی 

 قتران حبشتیتهران درآورده و به دلیل دس  ندادن فرص  تحقیق، دچار همان سرنوشتی شتد هته 

  .ه اس بدان مبتال بود

انی و یک إنشتای و دو روای  داست داردصفحه اس (  408برگ ) 204به طور هلّی ای  مجلّد 

 25ذیتل « داستان جمشید جتم»ایرد. روای  نخس  با عنوان خطاب به معشوه را در بر می ۀعاشقان

ستم( روی  17 × 10)سرفصل، به خطّ نستعلیق هندی درون فاای اوراقتی بتدون جتدول در ابعتاد 

سطری به فاصتلۀ اوراه هگ  17 صفحه( 272) برگ 136رنگی در مسطر بر هاغذ تحریری نخودی

الدّی  الدّی  مزاری ولد میر جاللبه خامۀ سیّد نرا ه 1304الثانی سال جمادی 15ب  در  137 -آ  2

ۀ »هتاب  شده اس . به دنبال آن، روای  دو  بدون هتیچ تبتویبی بتا عنتوان الدّی  ب  میر غیاث قصتّ
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 -آ  138خط در فاصتلۀ اوراه هگ ست و با همان مشخّصات؛ امّتا بته دو د« تر  طاما  خجندی

ه هتابت  شتده است . 1304ستال  األوّلربی ب  به دس  همان هاتب در روز شنبه دویو  ماه  199

ب  هتاب  شده، إنشایی آمیخته بته  203 -آ  200بخش سو  ای  مجموعه هه در فاصلۀ اوراه هگ 

 خطاب به معشوه اس . ،نرم

چپ پایی  صفحات فرد تحریر شده است . برختی  رهابۀ صفحات زوج ای  مجموعه در اوشۀ

نویسی اند. ابیات مت  به روال نثر نسخه یکسرههای روای  شنگرف آمدههای قالبی و سرفصلازاره

صتفحه بهاند. اوراه به قلم دیگتری صفحهشده و میان مصاری  را با عالئمی شنگرف فاصله انداخته

 اند.شمارد شده

 الخطرسم

ۀ فارسی ) ،  ، ژ، گ( سه حرف نخس  با سه نقطه و اتاف بتدون سترهش از حروف چهاراان

شتود.  تمایر نویسی حروف متشتابه اتاهی مشتاهده میاند. تسامحات امالیی و دواانهتحریر شده

اند. عتدد اصتلی دائمتاط بته هلمتات پستی  پیوستته« متی»اغلب و نشانۀ استمراری « ای »و « آن»اشارۀ 

. ااهی حرف اندپیوستهپسی  به هلمات « نه»و نفی « به»حروف ا افۀ  به معدود پیوسته اس .« یک»

« استتخان»معدوله در برختی هلمتات مثتل « واو»سرهش دارد. ااه « او / آو»در هلماتی مثل « ال »

 پایتان یتا میانته در هستره ا افۀ نشانۀ تاجیکی، اویش در مرسو  شیوۀ با مطابق هتاب  نشده اس .

نتوازیش، »: است  شتده ا تافه هلمتات بته موارد ای  غیر در یا شده مبدّل «ی/  ی» حرف به هلمات

 .«ملیکه عقیب، نیگر، صادیق، خاطیر،

 برآیند

از جه  دقّت  نویس هدا  افتادای آغازی، میانی و پایانی ندارد، امّا ازارد مت  آن هر چند دس 

 .ترجیا دارد  بر آن 2  و هت 1مطلوب نبوده و دو نسخۀ هت در نقل و نحو عبارات 

 :آغاز روایت

هیامرث را به  ،السّال نبیرۀ حارت ... علیه :اند ههامّا راویان اخبار و ناقالن آثار چنی  روای  هرده»

ال علیه ،فرزندان آد  پادشاه هردند. حارت شیث در آن وقت  پیغمبتر بودنتد. هیتامرث آد   ،الستّ

 «.جمال بود، چنان دانشمند بود هه هیچ طرف نداش بسیار صاحب
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 :پایان روایت

رویش به اصل قدیم سفید شد، به درااه خدا شکر بسیار هرد از برای هفتارت انتاه ختود، هفت  »

شد و بتر تخت  هتامرانی خزینه زر به راه خدا نثار هرد، عدل و انصاف پیش ارفته به خدا واصیل 

 «.نشس ، بدان هی نیکی و بدی جهان بسیار اس 

 :انجامه

الدّی  مزاری جعل الجنّۀ ثواب، به تصحیا تما  و تنقیا ما ال هال ، به اهتما  بندۀ درااه، سیّد نرا »

 در مطبت  حیتدری 1304األخیر سنۀ الدّی  به تاری  پانزدهم جمادیالدّی  ب  میرقیا ولد میرجالل

واق  بندرنجی به حلّیه و زیور طب  آراسته و پیراسته شده مقبتول نرتر شتاه یقتی  متاهری  و نتاظری  

 خردآیی  اردید، بمنّه و هرمه. 

شنبه تمتا ، بته امتر ملیکتول وهّتاب. روزی هته شد به توفیق خدای الینا  / ای  هتاب  روز پنج

هند؛ یا رب نگاهتدار توییمتان / لتیک   چرخ دام  عمر  ز جا هند / ای  خا  تیره بند ز بند  جدا

 «.خط م  بخوانده بر م ؛ خط در وره دهر بماند چند سال / بیچاره نویسنده هه در خا  رود

 نُسخ ترکی. 2-2

 کتابخانۀ ملّی پاریس نویسدست. 2-2-1

ای از یتک روایت  های ترهتی هتابخانتۀ ملّتی پتاریس، مشخّصتات نستخهنوشتتهدر فهرس  دس 

( ثب  شده اس . بلوشته در 988سم( به شمارۀ )31×  20.5در ابعاد )« جمشیدنامه»عنوان داستانی با 

 معرّفی هوتاه خود از ای  نسخه آورده اس :

شتود و های فارسی آغتاز میهای قالبی معمول در داستانای جمشید هه با ازارهداستان افسانه»

تان نوح و فرزنتدانش مطتابق بتا تتاری  بر اسا  مآخذ فارسی تألی  شده اس . روای  ابتدا با داس

الدّی  یزدی و دیگر هتب تاریخی آغاز شده اس . اللّه، ظفرنامۀ شرفرشیدالدّی  فال ۀمغول نوشت

سواد بوده، در میان فرزنتدان ای  اثر هیعنی داستان  در دورۀ متأخر نوشته شده اس . نویسنده هه بی

 - 1069اورنگ زیب پادشاه  هندوستتان )بخوانید: یافث پسر نوح  از اودن زیب ه :یافیض هبخوانید

 - 873میرزا هراتتی، میرزا ثمرقندی )هذا( هسلطان حسی  (، سلطان حسی 1707 - 1659 /ه 1119

 ( نتا  بترده 1702 - 1680 /ه 1114 - 1091خان بخارایی )سبحان قلی و   1505 - 1468 /ه 911

در  ،در ستدۀ هیجتدهم متیالدی نستعلیق در ترهستان شترقی احتمتاالطبه خطّ  یسنواس . ای  دس 
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 :1933)بلوشته، « برگ هتاب  شده و مشخّصات هاتب و تاری  هتاب  در آن ذهر نشده اس  188

2/120   .) 

واو هرد ، ایشان اطالعاتی اسماعیلی اف  حسی نویس ترهی با هنگامی هه دربارۀ ای  دس 

در اختیتار بنتده ، را هه حدود سی سال پیش بنتابر نررختواهی استتاد محجتوب اترد آورده بودنتد

 شود:همان مطالب نقل می نصّاذاشتند هه در پی، 

ای  اس  هه م  حتدود بیست  و چنتد ستال پتیش ایت   جمشیدنامهنوشتۀ دس و اما حکای  »

یاد محجتوب وقتتی بته آمریکتا هه زنتدهرد  و فیشی از آن تهیّه هرده بود  تا ای قی هنسخه را تورّ

طور هه شما هم اشاره هردید سخ  در تالد بود هه داستان جمشید جم را جتایی رفته بود، همان

 ،صات آن را برایش بفرستمای از م  خواس  هه نسخه را به دق  بخوانم و مشخّپیدا هند، در نامه

 :تۀ تما  نسخه را خواند م  هم یک هف

هتای امالیتی بته بتدخط هتم هست  و غلط ایاس  و نسخه ،جغتایی، مت  به زبان ترهی شرقی

ا در جتایی از نستخه امّت ،وفور دارد. داستان در ترهستان شرقی تألی  شده و نا  هاتب نیامده است 

محمد یولداد روایت  شتده است . مت  تمتا  ایت  متوارد را بترای دهتتر  ملّااز قول   ب 117گ ه

 :ذیلمحجوب فرستاد  و فشردۀ داستان را نیز به شرح 
بته سلستله ملکه زیباحُست  هته او را  هب ادباختگیدلداستانی اس  از جمشید، پادشاه ایران و »

هلوانانی چون شیرمس  حبشی، هشاند و پای پبا بهرا  خطایی و پادشاهان توران و رو  می نبردهایی

قبا، بهم  پهلوان و قیطو  زنگی ... و عیارانی نریر یاقوت عیار، شتبرنگ قطران رومی، قاسم زری 

ستان دیتو و... در گدیتو، سدیو، هیوان نرّههای التمش دیو، سارد  نرّهعیار و بادرفتار و دیوانی به نا 

ات، جزیرۀ خاموشان، دریا و اقتالیمی چتون تتوران، آید و جمشید آوارۀ بیابان  طلسمآن به میان می

 عمارت سلیمان پیغمبر، طلسم شادی و غتم ازبا سیمرغ  جمشیدشود. ختا، رو ، شا  و قسطنطنیه می

نمتا جا  جهاناز طریق و  بردبه سر میعیش و قماربازی و جنگ و سختی  دیدار هرده و پیوسته در

دارنتد. پترده از رازهتای پنهتان برمی ،ک و روشتنک وزیتررحیله و با تدبیری چون سیامو وزیران پُ

دور از خلق، ااه در غرب و  ،اس  و ااه در هوه و دش در دریدر شُرُف غره  همااه جمشید اه

ه ظاهراط از فارسی به ترهی براردانده شده هه باید در اواخر دورۀ ااه در شره در جنگ اس . قصّ

و دارای اشعار سس  فارسی هتم  ش )یا جلد( تشکیل شدهصفوی پرداخته شده باشد. مت  از دو بخ

 «.هس 
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 دانشگاه الند سوئد نویسدست. 2-2-2

شتنا  ستوئدی، دورۀ ختدم   (، دیپلمتات و مرد 1907 – 2002زمانی هه دهتر اان ر ج یرینگ )

 560ای از بترد، مجموعتههیانگ امتروزی چتی ، بته ستر میخود را در ترهستان شرقی، ایال  سی 

تتری  آوری هرد و امروز، همی  مجموعه یکتی از غنینویس در مو وعات مختل  را جم دس 

شود. رگ حال حا ر دنیا محسوب میآرشیوهای نس  خطّی ترهستان شرقی و سومی  مجموعۀ بز

های ای  مجموعه مربوط به نواحی حاشیۀ جهان استال  و از شتهرهایی ماننتد هاشتغر و نویسدس 

نریتر را هته چنتد اند. جیرینتگ ایت  مجموعتۀ بییرهند اس  هه در امتداد جادّۀ ابریشم واق  شده

 ند سوئد اهدا هرد.شود، بعدها به دانشگاه الروای  ممتاز حماسی را هم شامل می

نویسی در یک جلد بته ترهتی در مجموعۀ اهدایی جیرینگ در دانشگاه الند، مشخّصات دس 

 ستم( در 33 × 23( در ابعتاد )Jarrimg Prov. 204به شمارۀ )« جمشیدنامه»اویغوری، تح  عنوان 

ط( صفحه 294) برگ 147  در آلفترت اوستتاف روحتانی، پتدر ثب  شده اس . ایت  نستخه توستّ

ط  ( به دس  آمده و ستپس،1930) های دهۀیکی از سال در هاشغر و  جرینتگ اتانر بته وی توستّ

انتد و ه( خوانده1326ه( و )1324های )نویس را در سالشده اس . پیشتر دو ت  ای  دس  معرّفی

اند هه ما به دلیل فقدان ذهر ای  ب  ذهر هرده 101ب  و ه 63نا  خود را به ترتیب در حاشیۀ هگ 

 زئیّات در هاتالوگ، از یادهرد آن بازماندیم.ج

ای سوخته فراهم آمده و فاقد تزئینات مرستو  است . نوشته از جنس تیماج قهوهجلد ای  دس 

 مت  روای  بر هاغذ خُتنی سفیدی هتاب  شده اس .

 در معرّفی نسخه افته شده: 

یابتد.   جتا  جتم ادامته میروایتی داستانی هه با ذهر نسب چهار پسر نوح آغاز شده و با ساخت

آ   2ای  نسخه بر اسا  منبعی به زبان فارسی ترجمه و فراهم آمتده است . نتا  اثتر دو بتار در هگ 

توان یقی  هرد هته با ای  تو یحات می«. های شاه جمشید: هارنماییجمشیدنامه»نوشته شده اس : 

 فارسی اس . جمشیدنامۀنویس، ترجمۀ ای  دس 

 روسیه علوم فرهنگستان کتابخانۀنویس دست. 2-2-3

تاجیکی هتابخانتۀ فرهنگستتان علتو  روستیه، در  -های فارسینویسدر جلد نخس  فهرس  دس 

آمتده، بته ترجمتۀ ترهتی « قصّۀ جمشید جهانگیر»نویس فارسی هنار توصی  هوتاهی هه از دس 

(، امّتا 1/418: 1964 آهیموشتکی ، ←)( اشتاره شتده است  2N 201همی  روای  نیز بته شتمارۀ )

 نگارنده نتوانس  مطلب بیشتری در معرّفی نسخۀ مذهور به دس  آورد. 
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 شناسی ابوریحان بیرونی ازبکستاننویس کتابخانۀ شرقدست. 2-2-4

شناسی ابوریحان ازبکستان، مشخّصات دو نسخۀ های هتابخانۀ شرهنویسدر مجموعۀ برخطّ دس 

 اند از:شده هه به ترتیب عبارت ترهی مرتبط با داستان جمشید ذهر

 21بترگ  145( 5/11510بته شتمارۀ )« داستتان پادشتاه جمشتید»نویس نخس  بتا عنتوان دس 

 ( در هشتتتتم  47.5 ×29ب( در ابعتتتاد جلتتتد ) 74 -ب  219ستتتطری دارد و در فاصتتتلۀ اوراه )

 ه( تحریر شده اس .1323األوّل سال )ربی 

منتها اوّل حی توانا غته هتیم د و ثنا و عدد سیز شُکر بیامّا راویان احد سیز حم»: آغاز روایت

 «.سی برلهسی و حکم  شاملهقدرت هامله

شاه نی اوز اورنیتده ستلطن  تختیتده اما پادشاه افتی  خلوتگاه هیریب فریدون»: پایان روایت

 «.برقرار قیلیب ملک امال  سرانجا  تابتی

 88( 2/6143( بته شتمارۀ )25 × 11.5در ابعتاد جلتد )« قصّۀ جمشید»نویس دو ، با عنوان دس 

 ه( تحریر شده اس . 1237آ( در سال ) 2 -ب  89سطری دارد و در فاصلۀ اوراه ) 13برگ 

 «.به صد حسرت و ندام  برله هتی بوفانی ... بو دنیا هر هیمغه بر داغ قویدی»: پایان روایت

 نُسخ اردو. 2-3

های نویس، مقتاالت متعتدّدی بته معرفتی دست چهار مقالۀ هندیدر بخش چهار  هتابی با عنوان: 

اند. در دومی  مقالتۀ بختش هندوستان پرداخته پنتای شهر در خدابخش عمومی موجود در هتابخانۀ

ۀ منرتو  جمجمته بته زبتان مذهور، به قلم عبدالصّمدخان، نویسنده ذیل معرّفی دس  نویسی از قصتّ

های ه(، فهرستی از عناوی  چند نستخۀ دیگتر از داستتان1099)اللّه اَروی هندی، سرودۀ شی  فیض

ها را ندیده و تنهتا بته فترض ارتبتاط احتمتالی بتا مو توع مرتبط با جمشید ارائه هرده هه خود آن

 . (96-95: 1392حسینی اشکوری،  ←)پووهش، بدی  عناوی  اشاره هرده اس  

ارتباط مستقیم دارنتد و  جمشیدنامهنویس با مو وع روای  امّا در آن فهرس ، عنوان دو دس 

ۀ جمجمته، و ایت  دو نستخه  جمشتیدنامهزند هه ترجمتۀ اردوی نگارنده حد  می باشتند، نته قصتّ

 اند از:عبارت

تابخانتۀ ه هته نستخۀ آن در ه1353اللّه سال ، از شی  فتاجمشید و شاه رو قصّۀ شاهنویس دس  -

 خدابخش پتنه موجود اس .

   در هتابخانۀ مدار  تحریر شده اس .1624جاه هه در سال نویس قصّۀ جمدس  -
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 نامدیگر نسخ فارسی هم. 2-4

نا  بتا های مشابه و بعااط همنویسپس از بررسی فهار  نس  خطّی موجود، نشانی شماری از دس 

نداش ،  جمشیدنامهها ارتباطی با به دس  آمد هه هر چند ازارد برخی از آن جمشیدنامهروای  

هتای ها نیز خالی از فایده نبوده و دست  هتم تنتوّع و آبشتخورهای پیتدایش روای ولی معرّفی آن

 دهد.معطوف به شخصیّ  جمشید را نشان می

 های کتابخانۀ فرهنگستان علوم روسیهنویسدست. 2-4-1

ای بتا عنتوان فارسی هتابخانۀ فرهنگستان علو  روسیه، مشخّصتات مختصتر نستخهدر فهرس  نس  

ه در 1240نوشته به سال ثب  شده اس . ای  دس « C 1585»به شمارۀ « داستان جمشید جهانگیر»

نویس آورده استت : صتتفحه( فتتراهم آمتتده و هارشتتنا  در توصتتی  ایتت  دستت  296بتترگ ) 148

: 1964آهیموشکی ،  ←)« ادبی دربارۀ جمشید، پادشاه پارسیانجادویی با نثری  -داستان حماسی »

 (. 327: 1375؛ آهیموشکی ،  5/3692: 1348؛ منزوی،  1/418

چون اوراه روای  به نرر نگارنده نرسید و از طرفی، فهرس  هم به صورت مختصر و نامگوی 

نرر صریحی  جمشیدنامهتوان در مورد محتوای روای  و ارتباط آن با حماسۀ فراهم آمده بود، نمی

ط هارشتنا  فهرست  و حاتور جادویی خواندن ای  دس  –ارائه هرد، ولی حماسی  نویس توستّ

ای مؤیّتد ارتبتاط آن بتا تواند تا حدود قابتل مالحرتهجمشید پیشدادی به عنوان قهرمان در آن، می

 باشد. جمشیدنامه

نویس دیگری بته شتمارۀ دس (، مشخّصات 1/88: 1964 آهیموشکی ، ←)در همان فهرس  

(B 1876 ثب  شده اس  هه به ترتیب دو روای  فارسی تح  عنوان )«تتاری  »و « تتاری  بیهقتی

شتود هته روایت  دو  بتا مو توع را شتامل می« پادشاه شدن جمشید بت  طهمتورث بت  هوشتنگ

 ارتباط نزدیکی دارد. جمشیدنامه

 ونی تاشکندشناسی ابوریحان بیرنویس کتابخانۀ شرقدست. 2-4-2

نامگوی نس  خطّی مختزن حمیتد ستلیمان هتابخانتۀ ابوریحتان ازبکستتان، مشخّصتات  در فهرس 

، بته دو شتمارۀ «ستم 25 × 14»، در ابعاد «قصّۀ پادشاه جمشید/  جمشیدنامه»ای با عنوان نوشتهدس 

ثب  شده اس . ای  نسخه مطابق تذهّر هارشنا  داستانی فارسی به رود نقّتالی « 4498»و « 3410»

پتووه، ؛ دانش 510: 1377، موجتانی ←)صفحه تحریر شده اس   123ه در 1329اس  هه به سال 

ی هتابت  و نیتز تعتداد (. با توجّه به تشابه عنوانی، سطرهای آغازی  نسخه، تتأخّر زمتان9/49: 1358

 ارتباط نیس .بی جمشیدنامهنویس مذهور، به احتمال بسیار، با روای  حا ر اوراه دس 
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انتد هته چتون هوشتنگ در وقت  داستان در پادشاهی نشست  هوشنگ. آورده»: آغاز روایت

 ...«.سلطن  خود 

همی  اس . ایت  بتود شبی بود سیاهی به در رف ، تا بدان هه هار هردار هار »: پایان روایت

 «.قصّۀ جمشید جهانگیر به اتما  رسید...

 نویس کتابخانۀ مطالعات آسیای مرکزی دانشگاه کشمیردست. 2-4-3

بته  ای فارسیهای هتابخانۀ شعبۀ تحقیق و اشاع  هشمیر، مشخّصات نسخهنویسدر فهرس  دس 

 ،«1242»، بته شتمارۀ «جمشتیدذهر »سم(، تح  عنوان  21×12در یک جلد به ابعاد ) خطّ نستعلیق،

رستد هته ایت  . بته نرتر میصفحه( ثب  شده هه از آغاز و انجا  افتادای دارد 280برگ ) 140در 

ارتبتاط بتا نوشتۀ داستانی نیز، مطالب قابتل تتوجّهی از زنتداانی جمشتید را ارائته هترده و بیدس 

 نیس . جمشیدنامهروای  

 لکهنو هند محمودآباد راجه نویس کتابخانۀدست. 2-4-4

نویسی به زبان فارسی با عنتوان در فهرس  نس  هتابخانۀ راجه محمودآباد لکهنو، مشخصّات دس 

( ثب  شده و از محتوا و مو وع آن جزئیات بیشتری ارائته نشتده است  44به شمارۀ )« جمشیدنامه»

 (.353: 1366پیری، خواجه ←)

 تاجیکستان ملّی کتابخانۀ نویسدست. 2-4-6

شناستتی فرهنگستتتان علتتو  تاجیکستتتان، مشخّصتتات های انستتتیتوی شرهنویسدر فهرستت  دستت 

پتووه، دانش ←)سم( ثب  شده اس   24.5 × 15( در ابعاد )1897ای در یک جلد به شمارۀ )نسخه

تحت  عنتوان  هاآن یکی ازمت  نویس صحّافی شده اس  هه سه دس  ،(. در ای  مجلّد9/3: 1358

به خطّ نستعلیق متوسّطی با عناوی  شنگرف بتر هاغتذ خوقنتدی جتالدار در « جمشید حکای  شاه»

هتاب  شتده ب(  57 -ب  47و در فاصلۀ اوراه )گ در ده برگ  های سدۀ سیزدهم هیکی از سال

جزئیّتاتی از هامتل بتودن اتزارد متت  روایت  و افتتادای اوراه آن در دست  نیست ، امّتا اس . 

حکتایتی از سراذشت  جمشتید و پسترد »ارشنا  نسخه در معرّفی هوتاه و مفیتد ختود آورده: ه

بتا  .(1/334: 1376متردان، موجانی و علی ←) «خورشید و ملکه حورسرش ، دختر پادشاه ابراهیم

 مورد نرر ما ندارد. جمشیدنامۀنویس ارتباطی با رسد هه ای  دس تو یحات فوه به نرر می

 های کتابخانۀ ملّی پاریسیسنودست. 2-4-7

، جمشیدنامه»ای تح  عنوان های فارسی هتابخانۀ پاریس، مشخّصات نسخهنویسدر فهرس  دس 

ستم( 21 × 14در ابعتاد ) «Supplément 1094»به شتمارۀ « قصّۀ جمشید، هتاب جمشید و ناهید
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فتراهم آمتده بته ختطّ نستتعلیق  اوستتاای در ثب  شده اس . ای  داستان فارسی هه بر اسا  افستانه

نویس ایت  دست  (.1/177: 1905 بلوشه، ←)صفحه( تحریر شده اس   244برگ ) 122هندی در 

تتوان امتان بترد به نرر نگارنده نرسیده، امّا با توجّه به عنوان، اسا  اوستایی و خط هندی آن، می

لی ما ندارد، هر چند هه تعداد اوراه آن،  جمشیدنامۀهه ارتباطی با  حکایت  از داستتان نستبتاط مفصتّ

 دارد. باباصفری در تو یا هوتاهی از ای  داستان آورده اس :

نیتز معتروف  جمشتیدنامهداستانی عاشقانه به نثر فارسی، دربارۀ عشق جمشید به ناهیتد هته بته »

رسد هته ایت  ه( نوشته اس ، به نرر می1173باشد. ای  هتاب را خیال احمدآبادی اجراتی )  می

)باباصتفری، « است  بوستتان خیتالهای هتاب بزرگ و معروف وی بته نتا  داستان، یکی از داستان

1392 :108.) 

هه در خالل حکایتات  روییماار نسخۀ مورد نرر ما چنی  داستانی باشد، با روای  مطوّلی روبه

شود. به همی  ختاطر، هارشتنا  نقل شده، و نسخۀ مذهور بخشی از آن محسوب می بوستان خیال

هتابخانۀ پاریس به جه  احتوای روای  بر نقل حکای  جمشید، دچار سردرامی شده و تستامحاط 

 اس . معرّفی هرده« ناهید و جمشید هتاب جمشید، قصّۀ ،جمشیدنامه»آن را ذیل سه عنوان 

نویس دیگری، در یتک مجلّتد، متشتکّل از نُته پیش از ای ، در همان فهرس  مشخّصات دس 

ه صتفحه(، بته شتمارۀ  188بترگ ) 94اون بته ختطّ نستتعلیق در بخش  متمایز عموماط منرتو  و فصتّ

(Supplément 1022( در ابعاد ،)ثب  شده اس  هه بخش سو  آن تح  عنوان  25 × 15 )سم

(. احتماالط شاعر، یتا نتاظم 176-1/175: 1905بلوشه، ←)برگ دارد  26« با دیوان قصّۀ جمشیدشاه»

ها بته نحتوی بتا اعتقتادات ایشتان ارتبتاط دارد. ها، بر آیی  زرتش  بوده، چون داستانتمامی بخش

هتای هتابخانتۀ مرهتزی دانشتگاه تهتران ( در بایگتانی فیلم914تصاویر اوراه ای  مجلّد به شتمارۀ )

شود و نگارنده پس از مطالعۀ تصاویر مربوط به ای  نسخه، با داستانی نستبتاط  تعی  و ینگهداری م

 به ادّعای شاعر، برارفته از متون دینی زردستیان مواجه شد و اینک، ابیات آغازی  آن:

 داتتتر از دیتتت  یتتتزدان اتتتویم ایتتتدر

 بتته نثتتر انتتدر نوشتتته دیتتد  ایتت ، دان

 هنم نرمش هه تا خلقان بدانند

 ن بتتتزرگ پتتتا  رهبتتتربتتته لطتتت  آ 

 ااتتتتر باشتتتتد ر تتتتا و لطتتتت  یتتتتزدان

 انوشیروان به نوشیروان رسانند

 گیرینتیجه

، با توجّه به نوع محتوا و ازارشی هه از برهۀ ناشناختۀ زنداانی جمشید پیشدادی عر ه جمشیدنامه

شود هه برای مدّتی قریب به دو سده، سابقه و منحصر به فردی محسوب میهرده، روای  بی
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های فارسی، ترهی و اردوی آن انجا  نشده اس . یکی از نویسپووهشی در معرّفی دس 

شناسی روشمندی از ای  حماسۀ ناشناخته بوده هه سخهن برآیندهای مهم افتار حا ر، ارائۀ ازارد

در  جمشیدنامهمحلّ توجّه باشد. هر چند  ایتحقیقات بنیادی حماسی و اسطورهدیگر تواند برای می

های فارسی و نویس، امّا شمار قابل توجّه دس امنا  و ناشناخته باقی ماندهبه هلّی  یانایران میان

، از شهرت ای  حماسه در آسیای میانه و نواحی جمشیدنامهپراهندای تراجم ترهی و اردوی 

را  جمشیدنامهموجود از ترهستان شرقی حکای  دارد و جستار هنونی تا حدودی فقر شناخ  

 هرده اس .جبران 
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