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چکیده
شـبرنگ نامه از منظومه هـاى پهلوانـى پیـرو شـاهنامه اسـت کـه بـه احتمـال فـراوان در سـدة 6 
ق. سـروده شده اسـت. ایـن منظومـه اخیـراً و بـراى نخسـتین بار تصحیـح و منتشـر شده اسـت. 
شـبرنگ نامه بـه لحـاظ در برداشـتن برخـى بن مایه هـا و اندیشـه هاى فرهنـگ ایرانـى اهمیـت 
ویـژه اى دارد. در ایـن نوشـته ضمن شـرحى دربـارة منظومۀ مذکـور، به تعدادى از ایـن ویژگى ها

اشاره شده است.

کلیدواژه 
شبرنگ نامه، شاهنامۀ فردوسى، جادو، دیو، سوگند، ایران گرایى

یکـى از نتایـج تبعـى گسـترش شـاهنامه پژوهى در ایـران، توجـه بـه منظومه هایى بوده 
کـه پـس از شـاهنامه منظـوم شـده اند. تصحیـح منظومه هـاى بهمن نامـه، کوش نامـه، 
جهانگیرنامـه، برزونامـه، بانوگشسـب نامه، شـهریارنامه، فرامرزنامـه و نیـز تصحیـح دوبارة 
دانسـت.  پژوهشـى  فعالیت هـاى  ایـن  مصادیـق  مى تـوان  را  گرشاسـب نامه  و  سـام نامه 
ابعـاد پژوهـش در ایـن بـاره محـدود به ادبیات رسـمى نبـوده بلکـه منظومه هایـى مانند 
زرین قبانامـه، رسـتم نامه و جنگ نامـۀ کشـم و تصحیـح علمـى طومارهـاى نقالـى را نیـز 

شـامل مى شـود.
نتایـج  از  بایـد  نیـز  را  على نامـه  و  حیـدرى  حملـۀ  منظومه هـاى  علمـى  تصحیـح 
گسـترش فعالیت هـاى شـاهنامه پژوهى دانسـت. اخیـراً و در ادامـۀ همیـن پژوهش هـاى 
علمـى، تصحیـح منظومـۀ شـبرنگ نامه بـه همـت آقـاى دکتـر ابوالفضـل خطیبـى، از 
شاهنامه شناسـان به نـام و بانـو گابریلـه وان دن بـرگ، از ایران شناسـان هلنـدى، منتشـر 

 محمد جعفری قنواتی 
jaafari198@yahoo.com /پژوهش گر مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی
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شده اسـت.
آقـاى خطیبـى در مقدمـه اى مفصـل و مشـروح ایـن منظومـه را از زوایـاى مختلـف 
بررسـى کـرده و جایـگاه آن را در میـان منظومه هـاى پهلوانـى مشـخص کرده اسـت. وى 
همچنیـن داسـتان شـبرنگ را در روایت هـاى نقالـى بررسـى کرده اسـت. پیـش از ایـن 
نیـز خطیبـى و همـکار وى خانـم وان دن بـرگ جداگانـه مقاالتـى دربـارة ایـن منظومـه 
منتشـر کرده بودنـد. اخیـراً آقـاى دکتـر رضا غفـورى، پژوهش گر حـوزة ادبیات حماسـى 
در مقالـه اى جامـع و بـا دقتى علمى شـبرنگ نامه را از دیدگاه اسـطوره اى و ادبى بررسـى 
کرده اسـت. مقالـۀ آقـاى دکتـر غفورى پیش از انتشـار شـبرنگ نامه نوشـته شده اسـت از 

ایـن رو نویسـنده دربـارة کیفیـت تصحیـح منظومـه اظهارنظرى نکرده اسـت.
در نوشـتۀ حاضـر نکاتـى از شـبرنگ نامه کـه از نظـر نگارنـدة این سـطور مهـم بوده، 
توضیـح داده مى شـود. یـادآورى ایـن نکتـه ضـرورى اسـت کـه یادداشـت هاى نگارنـده 
دربـارة منظومـه بسـیار بیـش از ایـن بود امـا با مطالعـۀ مقالۀ ممتـع آقاى دکتـر غفورى 

از طـرح مباحـث مکرر خوددارى شـد.
شـبرنگ نامه داسـتان کین خواهـى شـبرنگ، پسـر دیـو سـپید، از ایرانیـان اسـت. 
مأخـذ شـاعر چنان کـه خـود وى گفتـه، کتـاب آزادسـرو بوده اسـت: کنون بشـنو از گفتۀ 
زادسـرو / چـراغ صـف صـدر ماهـان بـه مـرو (شـبرنگ نامه، 1395: 3). همان گونـه کـه 
شـاهنامه پژوهان گفته انـد ایـن زادسـرو یـا آزادسـرو کتابـى حـاوى داسـتان هاى خاندان 
رسـتم داشـته کـه یکـى از مآخـذ تدوین کننـدگان شـاهنامۀ ابومنصـورى بوده اسـت. 
فردوسـى نیـز در داسـتان شـغاد بـه نـام وى و کتابـش اشـاره کرده اسـت. وى در آغـاز 

خطبـۀ داسـتان مى گویـد:
آزادسـرو  نامـش  بـد  پیـر  کـه بـا احمـد سـهل بـودى بـه مـرویکـى 

■ شبرنگ نامه: داستان شبرنگ پسر دیو سپید 
و رســتم (1395) به کوشش ابوالفضل خطیبى 
و گابریله وان دن بــرگ، تهران، موقوفات دکتر 

افشار، وزیرى، 256ص
شابک: 978-5942-60-6
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نکاتى دربارة منظومۀ شبرنگ نامه

کهـندلـى پـر ز دانـش، سـرى پـر سـخن گفتارهـاى  ز  پـر  زبـان 
داشـتى  خسـروان  نامـۀ  داشـتىکجـا  پهلـوان  پیکـر  و  تـن 

در پایـان خطبـه و بـراى شـروع داسـتان مى گویـد: کنـون بازگـردم به گفتار سـرو / 
فروزنـدة سـرو ماهان بـه مـرو (فردوسـى، 1386: 239-241/5)  

سـراینده و زمان دقیق سـرایش این منظومه نامعلوم اسـت اما بر اسـاس برخى شـواهد 
حدس زده مى شـود که در پایان سـدة پنجم یا اوایل سـدة ششـم هجرى سـروده شده باشـد. 
(← صفـا، 1354: 323؛ خطیبـى، 1395: سـى و دو؛ غفـورى، 1395: 56) دوبلـوا احتمـال 
مى دهـد که شـبرنگ نامه جزئى از فرامرزنامه بوده اسـت (خطیبـى، 1391: 195) غفورى نیز 
بـا اسـتنادات درون متنى بر ایـن احتمال تأکید مى ورزد. اسـتنادات غفورى به انـدازه اى دقیق 
اسـت کـه باید احتمـال مذکور را بسـیار جدى به شـمار آورد. (← غفـورى، 1395: 57-58) 

به ویـژه این کـه در مجمل التواریـخ نامى از شـبرنگ نامه نیامده اسـت.

خالصۀ شبرنگ نامه:
مى دانیـم کـه بـر اسـاس شـاهنامه رسـتم در پایـان داسـتان هفت خـان، دیـو سـپید 
را مى کشـد و جگـر او را بیـرون مـى آورد و خونـش را در چشـمان نابیناشـدة کاووس 
و پهلوانـان ایرانـى زندانـى شـده مى چکانـد تـا آن هـا دوبـاره بینایـى خـود را بازیابنـد. 
(فردوسـى، 1386: 44/2-42) بـر اسـاس شـبرنگ نامه در آن هنـگام ماهیـار، زن دیـو 
سـپید از وى بـاردار بوده اسـت. او پـس از مدتـى پسـرى بـه دنیـا مـى آورد سـیاه رنگ بـا 
موهایـى روشـن کـه بـه رنگ خورشـید تشـبیه شده اسـت: رخـش همچو قیر اسـت و مو 
همچـو شـید (شـبرنگ نامه، 1395: 37) از ایـن رو کـم و بیـش شـبیه پدرش دیو سـپید 
اسـت کـه در شـاهنامه این گونـه توصیف شده اسـت: به رنگ شـبه روى، چـون برف موى 
(فردوسـى، 1386: 42/2) امـا برخـالف پـدر او را شـبرنگ مى نامنـد. ضمن این که شـاعر 
در بسـیارى از مواضـع از او بـا نـام «سـیه دیو» نیـز یـاد مى کنـد. (← شـبرنگ نامه: 30، 
49، 140) شـبرنگ در عیـن حـال دندان هایـى ماننـد دنـدان فیل و خرطومـى دراز دارد 

کـه او را از پـدرش متمایـز مى کنـد. شـبرنگ رشـدى حیرت انگیـز دارد:
بلنـد  برآمـد  سـالى،  بگذشـت  زورمنـدچـو  تـن  بـه  شـد  گـوى  یالنـه 
بفراختـى  نیـزه  شـدى  میـدان  سـاختىبـه  کمیـن  دیـدى  شـیر  وگـر 
بـود  البـرز  کـوه  شـد  ده سـاله  بـودچـو  گـرز  و  نیـزه  او  کار  همـه 

(همان: 5)
اگرچـه این گونـه رشـدها و توصیف هـا در داسـتان هاى پهلوانـى و حماسـى تقریبـاً 
عمومیـت دارد و دربـارة بسـیارى از پهلوانـان نقـل مى شـود، توصیف یادشـده بیش از هر 

شـخصیت دیگـرى یادآور توصیف فردوسـى از رشـد سـهراب اسـت:
بـه پنجـم دل تیـر و چـوگان گرفـتچـو سه سـاله شـد سـاز مـردان گرفت 
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آزمـود چو ده سـاله شـد زان زمین کـس نبود نبـرد  او  بـا  یارسـت  کـه 
(فردوسى، 1386: 125/2)

ادامـۀ داسـتان و در صحنه هـاى ابتدایـى، پـس از رشـد حیرت انگیـز شـبرنگ، برخى 
حـوادث، بن مایه هـا و گفت وگـوى شـخصیت ها یـادآور داسـتان رسـتم و سـهراب اسـت. 
ایـن شـباهت ها را مى تـوان مربـوط بـه مأخـذ مشـترك داسـتان  ها دانسـت زیـرا کتـاب 
آزادسـرو شـامل داسـتان هاى رسـتم بوده اسـت. جدا از این، کامًال مشـخص اسـت شـاعر 
ناشـناس شـبرنگ نامه در صحنه آرایـى و گفت وگـو پردازى کم و بیش به داسـتان رسـتم 
و سـهراب شـاهنامه نظـر داشته اسـت. به هرحـال شـبرنگ پس از این رشـد، نـزد مادرش 

مـى رود و به تنـدى از پـدرش مى پرسـد و این کـه اگـر رازى هسـت بـر وى آشـکار کند:
مـادرش  بـر  تنـد  شـد  روز  بـدان سـان کـه گفتـى ببـّرد سـرشیکـى 
زورمنـد  آن  مـادر  بـا  گفـت  بنـدچنیـن  بگشـاى  تـو  نهانـى  راز  کـه 
پـدر  بـوم  زاد  از  مـن  بـا  گهـر؟بگـو  دارم  کـه  وز  کـى ام  تخـم  ز 
زورمنـد برتـرم  همسـایگان  نژنـدز  انـدر  مـن  از  غـول  و  دیـو  دل 

 (شبرنگ نامه، 1395: 6)
این صحنه و سخنان، شباهتى تام با رفتن سهراب نزد مادرش تهمینه دارد:

ازوى  بپرسـید  آمـد  مـادر  بگـوىبـِر  مـن  بـا  گسـتاخ  گفـت  بـدو 
سـرمکـه مـن چـون ز همشـیرگان برتـرم؟ اندرآیـد  بآسـمان  همـى 
گهـر؟ کدامیـن  وز  کـى ام  تخـم  پـدر؟ز  نـام  پرسـند  چـو  گویـم  چـه 
جهـانگـر ایـن پرسـش از مـن بمانـد نهـان انـدر  زنـده  تـرا  نمانـم 

(فردوسى، 1386: 125/2)
مـادر شـبرنگ نیـز ضمـن معرفـى اصـل و نسـب پـدر وى بـا توصیفاتـى شـورانگیز 
و حماسـى بـه سـتایش همسـر مى پـردازد و اضافـه مى کنـد کـه وى به دسـت یکـى از 
پهلوانـان ایـران از پـاى درآمـد. پـس از آن شـبرنگ تصمیـم مى گیـرد که به ایران سـپاه 

بکشـد و بـه کیـن پـدر، ایـران را ویـران کند.
پـس از طـى حوادثـى شـبرنگ در رأس سـپاهى از دیـوان به سـوى ایـران مـى رود. 
کاووس کـه از موضـوع آگاه مى شـود نامـه اى بـه رسـتم مى نویسـد و او را بـراى مقابلـه 
بـا شـبرنگ بـه پایتخـت فـرا مى خوانـد و نامـه را به بیـژن مى دهد تـا به سیسـتان ببرد. 
رسـتم یـک هفتـه بیژن را نگه مى دارد و سـپس با گروهـى از پهلوانان سیسـتان، از جمله 
پسـرش فرامـرز و بـرادرش زواره نـزد کاووس مـى رود. ایـن قسـمت نیـز بـا تفاوت هایـى 
شـبیه داسـتان رسـتم و سـهراب اسـت. پـس از آن پهلوانـان دو سـپاه بـا هـم بـه جنگ 
مى پردازنـد کـه طـى آن گروهـى از دیـوان از پـاى در مى آینـد امـا در نبـرد رسـتم و 
شـبرنگ هیچ یـک پیـروز نمى شـوند. پس از حـوادث فـراوان و شکسـت هاى پیاپى دیوان 



350259

ــــــــــ ۱۱   ،  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۶  

از سـپاه ایـران، شـبرنگ بـه توران فـرار مى کنـد و طى نامـه اى از مـادرش مى خواهد که 
بـه جنـگ بـا ایرانیـان نپـردازد و حتى تسـلیم شـود تـا این کـه او بتوانـد سـپاهى فراهم 
کنـد و بـراى جنـگ بازگردد. رسـتم نیز فرامـرز را به همـراه گروهى از پهلوانـان به جنگ 
مهیـار، مادر شـبرنگ، مى فرسـتد و خـود نزد کاووس برمى گـردد. فرامرز پـس از حوادث 
مختلـف مهیـار را اسـیر کـرده و بـه ایـران مى بـرد. چـون مهیـار از نـژاد دیوان نبـود، در 
ایـران بـا او خوش رفتـارى مى شـود و به سـبب زیبایـى فراوانـش، بهـرام بـر او عاشـق 
مى شـود و سـرانجام بـا پایمـردى رسـتم ایـن دو بـا هـم ازدواج مى کننـد. از سرگذشـت 
شـبرنگ و فرجـام وى آگاهـى دیگـرى عرضـه نمى شـود. افـزون بـر آن چه دربـارة برخى 
شـباهت هاى این داسـتان با داسـتان رسـتم و سـهراب آمد نـکات قابل تأمـل دیگرى در 

ایـن داسـتان وجـود دارد کـه به برخـى از آن ها اشـاره مى شـود: 
1. همان گونـه کـه مصححـان دانشـمند و نیـز دکتـر غفـورى تصریـح کرده انـد شـبرنگ نامه 
منظومـه اى اصیـل و کهـن اسـت. از میـان مسـتنداتى کـه ایـن پژوهش گـران آورده انـد، به ویـژه 
مى تـوان بـه کارکردهـاى دیـوان و نام هـاى آن هـا در ایـن منظومـه اشـاره کـرد. دیـوان در ایـن 
منظومـه همچـون دیـوان شـاهنامه و سـایر متون برگرفتـه از فرهنگ ایـران باسـتان، بزرگ ترین 
جـادوان هسـتند و سـپاه آن هـا از جـادوان تشـکیل مى شـود. در منظومـه بارهـا به ایـن موضوع 

اشـاره شده اسـت:
بردمیـد دلـش  گفتـى  تـو  شـادى  برکشـیدز  لشـکرى  جادوگـران  ز 

جادوگـران  ز  سـپاهى  گـرانگزیـده  کـوه  ز  آمـد  و  کـرد  روان 
(شبرنگ نامه، 1395: 31 و 101)
هنگامـى کـه سـپاه دیـوان در جنگ بـا ایرانیان به سـتوه مى آینـد یکى از دیـوان به نام 
جلیـوار کـه «همه سـاله اش جادوى کار بـود» نزد شـبرنگ مى آید و مى گوید کـه مى تواند 
بـا ایجـاد سـرما و بـارش برف، ایرانیـان را به سـتوه آورد. او پس از کسـب موافقت شـبرنگ 
بـر بـاالى کوهـى مـى رود و «به تیـزى و تنـدى فسـونى» مى خواند کـه پس از آن سـرما و 
بـرف بى انـدازه اى ایجـاد مى شـود به گونـه اى کـه همـۀ دسـت ها و پاهـا مانند یخ مى شـود 
و «بسـى  بـاره و مـرد» از میـان مى رونـد. (همـان: 151-149) ایـن واقعـه اگرچـه ظاهـراً 
برگرفتـه از شـاهنامه اسـت (← فردوسـى، 1386: 129/3-127) در دیگـر منظومه هـاى 
پهلوانى از جمله گرشاسـب نامه (اسـدى، 1354: 395) و نیز بسـیارى از داسـتان هاى ادب 
عامـه مانند فیروزشـاه نامه، مهـر و ماه، ابومسـلم نامه و زرین قبانامه نیز آمده اسـت. (بیغمى، 
1374: 645/1؛ جامع الحکایـات، 1390: 216، طرطوسـى، 1380: 504/2 ؛ زرین قبانامـه، 
1393: 750) در ایـن منظومـه دیـوان و جادوگران مانند جادوان در فرهنگ ایران باسـتان 
قائـم بالـذات بـوده و خـود دربـارة اعمال و رفتارشـان تصمیـم مى گیرنـد و از ایـن زاویه با 
جـادوان سـامى متفـاوت هسـتند. (براى شـرحى دربارة این تفـاوت  ← جعفـرى، 1394: 
95-90) از سـوى دیگـر دیـوان ایـن منظومـه همـه نام هایى ایرانـى دارند مانند شـبرنگ، 
شـاداب، فراهان، فراسـان، جلیوار، کاربند، سـبزه وار، بهیشـوى، کیامیر و بهور درصورتى که 

نکاتى دربارة منظومۀ شبرنگ نامه
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در منظومه هـاى پهلوانـى متأخـر مانند جهانگیرنامـه، زرین قبانامه و برزونامـۀ جدید دیوان 
و جـادوان نام هایـى عجیـب و غریـب ماننـد برخیـا، ثقیـالن، ذوالخمـار، سـهمان، قلمـان، 
قهقهـه، براقیـس، ثعبـان، صخـره، انکیس، و رجبـان دارند. نکتـۀ دیگـر پیکرگردانى دیوان 
اسـت کـه از ایـن زاویـه نیز کامـًال منطبق بـا شـاهنامه و متون برگرفتـه از فرهنـگ ایران 
باسـتان اسـت. در بخشـى از منظومه گورى خـوش  خط و خال گرگیـن را فریب مى دهد و 
او را بـه سـمت کـوه مى کشـاند و در آن زمـان بـه نره دیوى تبدیل مى شـود. (شـبرنگ نامه، 
1395: 176) ایـن پیکرگردانـى شـبیه رفتار اکوان دیو در شـاهنامه اسـت. (← فردوسـى، 

(289-292/3 :1386
2. به رغـم آن چـه گفته شـد شـبرنگ در موضعى از داسـتان رفتارى پیـش مى گیرد و 
سـخنانى بـر زبـان مى راند کـه منطبق با شـخصیت او نیسـت. وى هنگامى که نخسـتین 
بـار بـا رسـتم روبـه رو مى شـود بـه او مى گوید که من بـا تو پیکار نـدارم، راه سیسـتان در 
پیـش گیـر و مـرا بـا طـوس و فریبـرز تنهـا بگذار و سـپس بـه وى پیش نهـاد مى کند که 
بـا هـم پیمـان ببندنـد و این پیمـان را با سـوگند به هرمز، آذرگشسـب، خورشـید، تیر و 
هـر آن چه رسـتم بخواهد مسـتحکم کننـد که با هم نبرد نسـازند. (شـبرنگ نامه، 1395: 
62-61) ایـن رفتـار و سـخنان جـدا از این کـه منطبـق بـا شـخصیت اهریمنـى شـبرنگ 
نیسـت از لحـاظ داسـتان پردازى نیـز مؤیـد ضعف شـدید طرح داسـتان اسـت. شـبرنگ 
بـه ایـران سـپاه کشـیده کـه تقـاص خـون پـدر را از رسـتم بگیـرد نـه این کـه بـا وى بر 
ضـد طـوس و فریبـرز تبانـى کنـد مگـر بپذیریم کـه رفتـار و گفتـارى مکارانـه در پیش 
گرفته اسـت. ذکـر ایـن نکته ضرورى اسـت کـه در داسـتان ها و افسـانه هاى ایرانى، دیوان 
فقـط زمانـى کـه مغلـوب قهرمانـان مى شـوند براى حفـظ جان حاضـر بـه خدمت گزارى 
بـه آن هـا هسـتند. مصـداق روشـن ایـن امـر زینهارخواهـى دیـوان از طهمـورث اسـت. 
هنگامـى کـه دیـوان بـه جنـگ طهمـورث مى رونـد طهمـورث «از ایشـان دو بهـره بـه 
افسـون» مى بنـدد و گروهـى را نیـز بـا گرز گـران از میان برمـى دارد. از ایـن رو دیوان که 

تـاب رویارویـى ندارنـد از وى زینهـار مى خواهند:
نوهنـر  یکـى  تـا  مکـش  را  مـا  بـرکـه  بـه  آیـد  کـه  بیاموزنیمـت 
زینهـار  دادشـان  نامـور  آشـکارکـى  کننـد  نهانـى  تـا  بـدان 
اوى  بنـد  از  سـر  شـد  آزادشـان  اوىچـو  پیونـد  ناچـار  بجسـتند 

پـس از آن نوشـتن را بـه طهمورث مى آموزنـد. (فردوسـى، 1386: 37/1) همان گونه 
کـه فردوسـى تأکید کـرده دیـوان از روى ناچارى بـه خدمت شـاه در مى آیند.

از  هیچ یـک  بـا  ابیـات  اسـتحکام  لحـاظ  از  بـودن  کهـن  به رغـم  شـبرنگ نامه   .3
منظومه هـاى پهلوانـى هم عصـر خـود یـا پیـش از خـود قابـل مقایسـه نیسـت و از آن ها 
ضعیف تـر اسـت. جـدا از ضعف هایـى کـه خطیبـى در مقدمـه به  آن ها اشـاره کرده اسـت 
در برخـى تشـبیهات نیـز ایـن ضعـف به خوبـى دیده مى شـود. در بخشـى از داسـتان که 
فرامـرز و گیـو و بیـژن تقریباً به محاصـرة دیوان درآمده انـد، فرامرز یاران خـود را ترغیب 
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بـه پایـدارى مى کنـد و بـه آن هـا مى گویـد کارى کنیـم نـام مـا در جهـان باقـى بمانـد. 
شـاعر پـس از این شـرح رفتـار فرامـرز را که شـجاعانه به سـپاه دیوان حمله آورده اسـت 

بـه رفتـار دیـوان تشـبیه مى کند:
دیـو  کـردار  بـه  آمـد  و  ایـن  غریـوبگفـت  نامـداران  آن  انـدر  فتـاد 

(ص210)
افـزون بـر ایـن در بسـیارى از مواضـع گزاره هـاى قالبى نقـاالن و متـون ادب عامه را 

بـه کار برده اسـت ماننـد پیکـر دشـمن را چون خیار بـه دو نیمـه کردن:
زهرآبـدار  تیـغ  گـو  گیـو  بـه دو نیمـه شـد پیکـرش چـون خیاربـزد 

(ص175)
شـبرنگ نامه  زیـرا  نمى کاهـد  منظومـه  اهمیـت  از  به هیچ وجـه  مـوارد  ایـن  البتـه 
چنان کـه در مقدمـه نیـز آمده از زوایـاى مختلف از جمله رفتارشناسـى دیوان در فرهنگ 
ایرانـى اهمیـت ویـژه اى دارد. اهمیـت دیگـر شـبرنگ نامه نسـبت بـه سـایر منظومه هاى 
پهلوانـى، جنبـۀ ایران گرایـى آن اسـت. اگرچـه منظومـه بـه نـام شـخصیتى اهریمنـى 
اسـت امـا موضـوع آن قابـل توجـه و مهم اسـت. شـبرنگ قصـد نابـودى ایـران را دارد و 
پهلوانـان ایـران در دفـاع از ایران دسـت بـه هر جان فشـانى مى زنند. در سراسـر منظومه، 
ایران سـتایى پهلوانـان و نگرانـى آن هـا از این کـه مبـادا شـبرنگ و دیگـر دشـمنان، بـه 
ایـران آسـیبى وارد سـازند به چشـم مى خـورد. شـبرنگ در همـان ابتـداى داسـتان قصد 

خـود را نابـودى ایـران اعـالم مى کند:
درسـت  تـن  بـود،  یـاور  بخـت  رسـتاگـر  و  بـوم  و  بـر  ایـران  بـر  نمانـم 
زنـم  انـدر  آتـش  همـه  کنـمبسـوزم  بـر  تـن  ز  ایـران  شـاه  سـر 

(ص7)
همان گونـه کـه گفته شـد نگرانـى پهلوانـان ایـران هم همیـن موضوع اسـت. هنگامى 
کـه بـر اثـر بى مباالتى گرگین، شـبرنگ بـه توران فـرار مى کنـد فرامرز این گونـه گرگین 

را سـرزنش مى کند:
توران زمیـن  سـوى  دون  دیـو  کیـنشـود  و  گـرد  یکـى  ره  دگـر  بـرآرد 
بدهمـال  بـِد  آن  افراسـیاب  زالکـه  پـور  آورد  یـاد  بـه  ببینـد، 
کـى  کاووس  کـردار  ز   نـىبپیچـد  بـه  آتـش  ماننـد  بـه  افتـد  در 
کنـد  سـپه کش  را  بـد  دیـو  ایـن  کنـدمـر  ناخـوش  روز  همـه  را  جهـان 
کیـن  بـه  بسـوزد  ایـران  مـرز  زمیـنهمـه  بجنبـد  دیـوان  و  تـوران  ز 
افراسـیاب  و  پیـران  و  دیـو  خـرابکزیـن  یکایـک  ایـران  مـرز  شـود 
سـوخته  شـود  ایـران  آبـاد  افروختـهبـس  آتـش  مـان  و  خـان  بسـى 

(صص180-181)
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ایران سـتایى پهلوانـان به ویـژه در مقابل دشـمن نیز بسـیار قابل اعتنا اسـت. هنگامى 
کـه فراهـان دیو، یکى از بزرگان سـپاه شـبرنگ، را اسـیر مى کنند و نزد رسـتم مى آورند، 

رسـتم ضمن تحقیـر وى مى گوید:
پیـل  ز  داسـتانى  نشـنیده اى  نیـلتـو  دریـاى  بـه  نهانـى  مى شـد  چـو 
بـه راز  خـود  بچـۀ  بـا  مى گفـت  مسـازکـه  ایـران  گـردان  آورد  کـه 
برنـد  دنـدان  شمشـیر  بـه  ایـران  ننگرنـدکـه  مـا  خرطـوم  و  دنـدان  بـه 
بلنـد  دیـو  نـه  و  نژنـد  شـیر  پیچان کمنـدنـه  ز  بودشـان  رهایـى 

(ص138)
از ایـن زاویـه شـبرنگ نامه تـا حـدودى از سـایر منظومه هـاى پهلوانـى متمایـز بـوده 
و بـه شـاهنامه نزدیـک مى شـود. البتـه بـراى رفـع هرگونـه سـوء تعبیـر، تأکیـد بـر این 
نکتـه ضـرورى اسـت که هیچ یـک از متون گذشـتۀ ادبیـات فارسـى از این زاویـه به پاى 
شـاهنامه نمى رسـند. به هرحـال اهمیت شـبرنگ نامه از لحـاظ ایران گرایى و ایران سـتایى 
یـا صبغـۀ ملى آن گاه روشـن تر مى شـود کـه آن را به طور مشـخص با دیگـر منظومه هاى 
پهلوانـى مقایسـه کنیـم. بـراى نمونـه در منظومـۀ بهمن نامه هـدف بهمن و نیـز موضوع 
داسـتان، نابـودى خانـدان پهلـوان حماسـۀ ملـى اسـت. او نـه فقـط فرامرز را مى کشـد و 
زال را بـه بنـد مى کشـد بلکـه سـرزمین سیسـتان را نیـز مى سـوزاند. به عبـارت دقیق تـر 

موضـوع بهمن نامـه صبغـه اى ضد ملـى دارد.
4. برخـى نـکات مربـوط بـه زندگى و فرهنـگ مردم در ایـن منظومه وجـود دارد که 

به اختصـار بـه تعدادى از آن ها اشـاره مى شـود:
ـ فرامـرز هنـگام نشـان دادن عـزم خود براى شکسـت دشـمن سـوگندهایى بر زبان 
مـى آورد کـه یـادآور سـوگندهاى روزمـرة مـردم اسـت: بـه جـان و سـر رسـتم و زال، به 

خـاك قبـاد و به تابـوت سـام. (ص208)
ـ اشاره به این باور که براى دورکردن بال باید خیرات کرد:

دل  خشـنود  بـه  خواهـى  بسـت  مهـلبـال  چنـدان  بسـته  را  خیـر  در 
(ص187)

ـ اشـاره بـه ایـن رسـم کـه از میهمـان تـا سـه روز پذیرایـى مى کردنـد و پـس از آن 
چنان چـه میهمان درخواسـت خاصى یا مشـکلى داشـت بـه آن مى پرداختنـد. (ص194) 
بـه ایـن رسـم در متون دیگر از جمله شـاهنامه نیز اشـاره شده اسـت. (فردوسـى، 1386: 

(312/6
ـ توصیـف کشـتى بـا جزئیـات کامـل: در بخشـى از داسـتان که رسـتم و شـبرنگ با 

هـم کشـتى مى گیرنـد، شـاعر جزئیـات آن را به زیبایـى شـرح مى دهـد:
دلیـر  آن  گرفـت  رسـتم  شـیرکمربنـد  ماننـد  بـرآورد  خروشـى 
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کـرد  تیـز  کمـر  و  یـال  هم نبـردفروبـرد  بفکنـد  مگـر  تـا  بـدان 
پهلـوانز بـس زورش از تـن بـرون شـد روان  بُـد  آنکـه  آن،  از  نجنبیـد 
کمـر  جنگـى  خرطـوم  بـه  بـه دسـتى ش گـردن بپیچیـد و سـرگرفتـش 
زیـربـه دسـت دگـر ران بـه کـردار شـیر  بـه  را  او  مـر  کآرد  بپیچیـد 
زر  زال  رسـتم  آنچنـان  دیـد  کمـرچـو  گرفتـش  و  چنـگ  بیازیـد 
او  یـال  یکـى  پـس  آن  از  اوبپیچیـد  کم سـال  پشـت  بشـکند  مگـر 

(ص67)
ـ توصیف زیبایى زن که نشان دهندة نوع نگاه آن روزگار است:

شـیرین دهن  و  بـت روى  و  رسـنسیه چشـم  گیسـو  و  تنـگ  میـان  و  بلنـد 
مشـترى  چـون  رخسـاره  دو  انگشـترىفـروزان  ز  بـرده  سـبق  دهانـش 

(ص192)
5. اشـارات داسـتانى: در این منظومه به برخى از داسـتان هاى رسـتم که در شاهنامه 
آمده انـد اشـاره شده اسـت کـه از جملـه مى تـوان بـه نبـرد او بـا افراسـیاب و ربـودن تاج 
از سـر شـاه تـوران اشـاره کـرد. (ص41) ایـن نـکات نیـز احتمـاالً در مأخذ شـاعر وجود 
داشته اسـت و چـون مأخـذ وى بـا منبـع فردوسـى یکسـان بوده اسـت طبیعتاًً نمى شـده 

مغایر با شـاهنامه باشـد.
نکتـۀ پایانـى این کـه کتـاب در هیئتـى بسـیار زیبـا و بدون اشـتباه چاپ شده اسـت. 
مصححـان متناسـب بـا روش علمـى تصحیـح، نسـخه بدل ها را در پانوشـت به طـور کامل 
نقـل کرده انـد. نمایـۀ عـام کتـاب و نیز مقدمۀ مشـروح آن از محاسـن دیگر کتاب اسـت. 
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