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 و دورۀ سرایش آن با متون پهلواني نامه بانوگشسپپيوند 
  *غفوری رضا

 رفسنجان (س)نرجس حضرت فارسي دانشگاه ادبيّاتگروه زبان و  دانشيار
 (19تا  1)از ص 

 26/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 21/2/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 يپژوهش-علمي

 

 چکيده
دختر  ،های بانوگشسپ ای است پهلوانی در بیش از هزار بیت در ذکر دالوری منظومه نامه بانوگشسپ

ی هاي امّا پژوهشگران دربارۀ سدۀ سرايش آن بحث ؛اطّالعی نداريم دربارۀ گويندۀ اين منظومه، فعالً رستم.

را متون پیش از اسالم  نامه سپبانوگشروايات  منشأمحقّقان، شماری از  اند. هايی زده کرده و حدس

که رخی ديگر به دلیل آنامّا ب ؛اند نوشتهقرن پنجم سدۀ سرايش آن را بر همین اساس،  ظاهراًدانند و  می

 نامه بانوگشسپنامی از  ، ولیکند که از شماری متون پهلوانی قديم ياد می ،التّواريخ مجملدر کتاب 

ۀ خود داليلی نیز به سدۀ ششم است و برای اثبات فرضیّ متعلّقاين منظومه که  ندا بر آن ،برد نمی

 های هفتم و هشتم سده، به نامه بانوگشسپ ها، دورۀ سرايش پژوهشترين  و علمیترين  در تازه اند. آورده

، که آغاز و انجامی ندارد نامه بانوگشسپ منظومۀدربارۀ  برانگیز ی بحثها نکتهديگر هم رسیده است. از 
 ،مقاله اين در .است ۀ کوچکفرامرزنامی از جمله تر متعلّق به منظومۀ بزرگصل ا در اين است که

 ارتباط نامه، بانوگشسپ در پهلوانی های منظومه ديگر از ابیاتی وجود مانند داليلی به توجّه با ،نخست

 که نهعامیّا داستانی مضامین شماری ناشتد همچنین و نامه بانوگشسپ آغاز با نامه تهمینه پايانی ابیات

 زمانی از خّرترأمت نامه بانوگشسپ سرايش دورۀ که دهیم می نشان ،شود می ديده هم نقّالی طومارهای در

، عامیّانهسپس با بررسی و تطبیق مضامین داستانی آن با متون  .است شده می تصوّر تاکنون که است

است و برخالف تصوّر  یّانهعام، روايات شفاهی و نامه بانوگشسپهای  بلکه منشأ روايتخواهیم گفت که 

 رايج، هیچ قدمت و اصالتی ندارد. 
 

های  حماسه ،شفاهی های ترواي، ۀ کوچکفرامرزنام، نامه تهمینه ،نامه بانوگشسپ :های کليدی واژه

  عامیّانه.

                                                           
 R.Ghafoori@narjesrafsanjan.ir                                                              : نويسنده ۀ. رايانام*
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 مقدّمه .1

 دختر ،بانوگشسپ های دالوری شرح در های پهلوانی منظومه از يکی نامه گشسپبانو 

جوانی تا ازدواج از دورۀ  بخشی از سرگذشت بانوگشسپمنظومه اين  موضوع .است رستم

 نامه گشسپبانوشده،  شناختههای پهلوانی  در میان منظومه .کاووس است او در دورۀ کی

  ايناست. زن  ،آناوّل يگانه منظومۀ پهلوانی است که قهرمان زيرا  ؛ای دارد جايگاه ويژه

. آگاهی نداريم آناز گويندۀ و در حال حاضر  ندارد انجام و آغاز 1،کوتاه منظومۀ نسبتاً

 ،نامه شبرنگو  زاد کک کوهبه همراه  نامه بانوگشسپ اند که مطلق، احتمال داده خالقی
؛ (743: 1386مطلق،  )خالقی استکوچک فرامرزنامۀ شاعر  ،ين مرزبان فارسیالدّ رفیعسرودۀ 

زند  پژوهشگر ديگری نیز حدس می د.ان برای حدس خود هیچ دلیلی ارائه ندادهايشان امّا 

)گازرانی،  سرودۀ دو شاعر است احتماالً و، دارای دو داستان متفاوت نامه پبانوگشسکه 

 ،ديگرشدۀ  شناختهدر منابع  نهو  نامه بانوگشسپنه در متن  ،حال  با اين .(245: 1397

که  یابیات نا برب توان گفت که می تنها ای به گويندۀ اين منظومه نشده است و هیچ اشاره

 ،(114: 1382، نامه بانوگشسپ ←) پردازد می )ع(شیعیان دوازده امام مدح و ثنایبه شاعر 

 مذهب بوده است.  شاعری شیعه ،نامه بانوگشسپسرايندۀ 

چهار روايت  را متشکّل از نامه گشسپبانو، شاهنامهژول مول در ديباچۀ خود بر 

تر  کشتن مه فرامرز و و گشسپرفتن بانوشکار  به .1 :از اند کند که عبارت معرّفی می

. خواستگاری 3 ؛داستان شیده، پسر افراسیاب و بانو .2 ؛جنّیان و نبرد ناآگاهانه با رستم

آيدنلو،  و 46-45: 1354)مول،  . روايت ازدواج گیو با بانوگشسپ4 ؛از بانو هندو سه شاه

ها هم  نامه ها و مقاالت دانش شبندی ژول مول در شماری از پژوه اين بخش .(37: 1384

داستان و شامل پنج روايت  اين منظومه را ،نامه بانوگشسپمصحّح امّا  ؛وارد شده است

 ←) ددان میو مستقل از ديگر روايات روايتی جداگانه هم جنّیان را  پادشاهکشتن شیر/

  صحیح است.نظر ايشان که  (26: 1384کراچی، 

 ژول بار نخستین برای. است شده بسیاری های ررسیب تاکنون نامه بانوگشسپ دربارۀ

 قرن به متعلّق را آن و پرداخت منظومه اين مختصر معرّفی به ،شاهنامه ديباچۀ در مول

 ،نامه بانوگشسپ معرّفی از پس ،ايران در سرايی حماسه کتاب در صفا اهلل ذبیح .دانست پنجم
 ،پژوهشگر اين احتمالی حدس. کرد معرّفی ا اواخر قرن پنجمر منظومه اين سرايش دورۀ

 برای دلیلی آنکه بدون ؛شد تکرار ادبی تحقیقات و ها نامه دانش اغلب در بعد اندکی

 دلیل، چند ارائۀ با نامه بانوگشسپ ۀمقدّم در کراچی انگیز روح. بیاورند خود گفتار صحّت
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 او داليل ،حال اين با .دنک منتسب ششم سدۀ آغاز بهرا  بحث مورد منظومۀ کرد سعی

 پذير تعمیم هم متأخّر ادوار های منظومه بیشتر به و نیست پذيرفتنی و مستند چندان

 عنوان با آيدنلو سجّاد مقالۀ به توان می ،نامه بانوگشسپ دربارۀ ها پژوهش بهترين از. است

 پهلوانی منظوم متون کتاب در آن بازنگری و (1384) «سوار بانوگشسپ دختر مهین»
 عصر به مربوط را نامه بانوگشسپ داليلی، ذکر با مقاله اين نويسندۀ. کرد اشاره (1388)

 سرايش دورۀ دربارۀ ،شود می مشاهده که  چنان. است دانسته مغول از بعد

 ضرورت اين ،موضوع اين به توجّه و دارد وجود بسیاری نظرهای اختالف ،نامه بانوگشسپ

 مشابه متون با آن سنجش و ومهمنظ اين تر دقیق بررسی به که کند می ايجاب را

 .  يابیم دست تری مستند و تر دقیق نتايج به راه اين از بتوانیم تا بپردازيم
 

 نامه بانوگشسپ منبع روایات و دورۀ سرایش. 2

-108: 1354)دانسته است را روايات مدوّن و مکتوب  نامه بانوگشسپاهلل صفا منبع  ذبیح

)خطیبی،  داند میپارتی  ادبیّاتنظومه را در زمرۀ م و يکی از پژوهشگران نیز اين( 109

 نامه، کوشرا به همراه  نامه بانوگشسپامّا بر خالف نظر اخیر، محقّق ديگری،  ؛(29: 1384

. (87: 1383کوب،  )زرّين ساسانی خوانده است ۀهای رزمی و حماسی اواخر دور از داستان

های  از افسانهومه را برگرفته های اين منظ نیز، اصل داستان نامه بانوگشسپمصحّح 

  (.25: 1384کراچی،  و 14و  10: 1382، نامه بانوگشسپ) نددا اساطیری کهن می
؛ از اند هايی زده از پژوهشگران حدس ، برخینامه بانوگشسپدربارۀ دورۀ سرايش 

 استقرن پنجم سرودۀ  نامه گشسپبانو که نخستین بار ژول مول احتمال داد جمله

  معتقد بود: يراز ؛(45: 1354)
ها،  شدن کارمايه حماسی از قرن ششم هجری آغاز شد، خواه برای تهی ادبیّاتانحطاط 

های عامّۀ مردم را از  پرداخته و صیقلی که يادها و خاطره ادبیّاتخواه برای پیشرفت 

: )همانها  شدن احساس ملّی و شايد هم مجموع اين عامل میان برد و خواه برای ضعیف

53).  

و  2هم قرار گرفت برخی پژوهشگران ديگربعدها مورد استقبال مول ژول گفتۀ  اين

 نداواخر قرن پنجم دانست به منظومۀ مورد بحث را متعلّق و ... اهلل صفا ذبیح مانند انیکس

 صفا. (64: 1393ذوالفقاری،  و 339: 1387؛ رياحی، 384: 1381؛ مصاحب، 2/364: 1369صفا،  ←)

 :گويد چنین می
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يعنی نفوذ شديد اسالم و ضعف و  ،[...]گ بر اثر دو عامل بزر ،ن ششم به بعداز قر

تدريج راه فنا و زوال گرفت و  ب نژادی، افکار حماسی نیز بهی و تعصّانحطاط فکر ملّ

  .(155: 1352)صفا،  ی درآمدهای مذهبی و تاريخ ی ايران به صورت حماسهحماسۀ ملّ

از  ق(520)تالیف  واريخالتّ مجملدر  ه چونک بر اين باور است انگیز کراچی روح

 سپس .استقرن ششم  متعلّق به پس اين منظومه ،شود نمیبرده نام  نامه بانوگشسپ

 که (14: 1382، نامه گشسپبانو ←) ندا  آوردهخود  ۀفرضینیز برای اثبات  يازده دلیل ايشان

برای هايی که  گیزيرا همۀ ويژت؛ نیسکننده  قانع ،آن داليليک از  هیچ سّفانهأمت

 ادوارهای  در بسیاری از منظومه ،ندا برشمرده نامه بانوگشسپدادن قدمت و اصالت  نشان

 .شود خّر نیز ديده میأمت

نیز  ی ديگرها از پژوهش بسیاریدر  هجری، به سدۀ ششم نامه گشسپبانوانتساب 

ۀ فرضیّ ظاهراً .دلیلی برای گفتۀ خود بیاورند نويسندگان آنکه ، بدون آنتکرار شده است

: 1384شکوهی،  ←) است نامه بانوگشسپاين دسته پژوهشگران، مبتنی بر سخنان مصحّح 

 .(663: 1393انصاری، ؛ میر1/260: 1387 شريفی،؛ 165: 1396 و 186: 1386مطلق،  ؛ خالقی693

، اين منظومه را در کنار نامه بانوگشسپبدون يادکرد از دورۀ سرايش هم يکی از محقّقان 

 داند که اساساً هايی می حماسه آن دسته از، در شمار )بخش کهن( برزونامه و امرزنامهفر

فروشی داشته و  نه قصد هنرنمايی و فضل هم ها برای نقل داستان سروده شده و شاعر آن

 مقالۀدر محقّق  همینامّا  ؛(454: 1381 امیدساالر، ←) شاهنامهنه هدفی جز تقلید از 

هايی مانند  منظومه پايۀ همرا  نامه بانوگشسپعدول کرده و از گفتۀ خود  ،ديگری

« بند تنبانی» ای دانسته و آن را حماسه نامه سام و نامه بیژن، نامه جهانگیر، شهريارنامه

 .(452: 1397، امیدساالر) ستا  خوانده

اين به چند، ، با ذکر داليلی نامه گشسپبانو تصحیحبررسی و نقد سجّاد آيدنلو پس از 

حتّی  يا يا اواخر اين قرن و متعلّق به نیمۀ دوم سدۀ ششم اين منظومهکه  دهجه رسینتی

 : نويسد میاکبر نحوی نیز  .(15: 1388و  38: 1384)3استهفتم  قرناوايل 
برخالف نظر ژول مول که آن را از آثار قرن ، اين منظومه که در اختیار ما است]...[

 .(123: 1381) هشتم سروده شده باشد پنجم به شمار آورده، بايد بعد از قرن
 

 و ارتباط آن با دیگر متون پهلواني نامه بانوگشسپ. 3

و  نامه بانوگشسپدربارۀ اصالت روايات تاکنون هايی که  برخالف حدس رسد به نظر می

 رواياتِ که در متن بیانگر آن است موجود نئقرا ،نیز دورۀ سرايش آن زده شده است

بلکه  ،های دورۀ پیش از اسالم ندارد تنها ريشه در داستانمنظومۀ مورد بحث، نه 
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 نامه بانوگشسپ ودنسر دورۀ همچنین .است عامیّانه های داستان و نقّالی روايات از برگرفته

سدۀ دهم  به متعلّق دارد و احتماالً فاصلۀ بیشتری ،شده است تصوّرآنچه تا به امروز از 

داليل ما برای بیان اين  .استدر ايران ان صفويحکومت يا يازدهم و مقارن با دورۀ 

 حدس چنین است: 
 های منظومهشماری  در ،اختالف یاندک با که است آمده بیت سه نامه پبانوگشس در .1

 :استهم آمده ديگر  پهلوانی

 خوانیم: در آغاز منظومه چنین می ،نخست
 

 ديیییین يکییییی روز رسییییتم يییییل پییییا    
 

 طلیییییب کیییییرد بانوگشسیییییپ گیییییزين 
 

 او را سییییییپرد فرامییییییرز نییییییامی مییییییر 
 

 ردبییییدو گفییییت کییییای نییییامبردار گ یییی  
 

 ترررر از رسرررت  اسررر   فرامررررز جنگررري 
 

 نرره نيررروی او از تهمرررتت کرر  اسررر     
 

 تییو بییا او بییه هییر نیییک و بیید يییار بییاش       
 

 ز هیییر خیییوب و زشیییتش نگهیییدار بیییاش  
 

 (56: 1382، نامه بانوگشسپ)                                                                        

نیز آمده  از زبان شبرنگ نامه شبرنگ قطعۀ زير از در ،با اندکی اختالفسوم بیت 

  :است
 بییییه دل گفییییت کییییاين رسییییتم بییییدگمان 

 

 میییرا چیییون پیییدر کیییم کنییید از جهیییان   
 

 سیییییپاهش همیییییه شییییییر و شمشییییییرزن 
 

 چیو شیییران بیه گییردن، چیو پیییالن بیه تیین     
 

 يکیییییی چیییییون فکنیییییدی، دو زور آورنییییید
 

 ديکايیییییییک ز رسیییییییتم دالورترنییییییی  
 

 ترررر از رسرررت  اسررر    فرامررررز جنگررري 
 

 نرره در زورب بررازو ز رسرررت  کرر  اسررر     
 

 ز رسیییییتم نديیییییدم چنیییییین دسیییییتبرد   
 

 همییه نیییش و خرطییوم میین کییرد خ ییورد     
 

 (98: 1395، نامه شبرنگ)                                                                           

اندکی  ،ز نظر مضمون يکسان و از نظر ضبطشده ا دو بیت مشخّص بینید میکه  چنان

از نظر  ،آن توالی ابیات ،حذف کنیم نامه بانوگشسپاختالف دارند. اگر بیت مذکور را از 

ديگر  ،با حذف اين بیت ،نامه شبرنگدر برعکس امّا  ؛شود مختل نمیمعنا و مفهوم 

گفت که توان  پس می ؛کیستضمیر مرجع  ،آخردوم بیت ص نیست که در مصراع مشخّ

نويس  در شش دست زيرا ؛است منظومه همان به متعلّق و اصلی نامه شبرنگ بیت

 نامه پبانوگشسبیت  کهاين احتمال لیکن ،است اين بیت آمدهنیز  نامه شبرنگشدۀ  شناخته

در که را  نامه شبرنگبیت  ،نامه پبانوگشسگويندۀ  ترديد بی و منطقی است ،باشدالحاقی 

 با اندکی تغییر در متن آورده است. ،سهواً يا مداًع ،اشتهدخود ذهن 
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خوانی پهلوانان ايران برای ازدواج با بانوگشسپ، بیت زير و رجز پرخاشگریدر  ،مدو

 آمده است:
 

 چنانیییییت بکیییییوبم بیییییه گیییییرز گیییییران   
 

 کییییییه مسییییییمار کوبنیییییید آهنگییییییران   
 

 (118: 1382، نامه بانوگشسپ)                                                                                    

مختاری،  ←) شهريارنامهبا همین ضبط در  اين بیت های نگارنده در حدود بررسی

 آمده است:  برزونامۀ جديد و با اندکی اختالف دو بار در (235: 1397
 

 چنیییییانش بکیییییوبم بیییییه گیییییرز گیییییران
 

 کییییییه مسییییییمار کوبنیییییید آهنگییییییران 
 

 ب(130تا: برگ  )عطايی، بی                                                                                     

 تنیییییت را بکیییییوبم بیییییه گیییییرز گیییییران
 

 چییییییو مسییییییمار کوبنیییییید آهنگییییییران 
 

 الف(300)همان:                                                                                                   

 نامۀ شاهدر  فوالد به جای مسمار(ضبط آمدن )در مصراع دوم  یرات کمیتغیبا همچنین 

و نیز  (←Firdousee, 1829: 2/488) خواهی رستم از سیاوش در داستان کین ،چاپ ماکان

   .(256: 1394، هفت منظومۀ حماسی ←) آمده است ببر بیاندر منظومۀ 

 وصف بانو نیز بیت زير آمده است:در  ،سوم
  

 لبنیییییید آفییییییاق بییییییود دل آشییییییوب و د
 

 بییه خییوبی چییو ابییروی خییود طییاق بییود    
 

 (94: 1382، نامه بانوگشسپ)                                                                                      

های  شاهنامهبروخیم و نیز شماری از  ،چاپ ماکان نامۀ شاهاين بیت نیز در ملحقات 

: الف1386 و Firdousee, 1829: 4/2110) آمده است  ر کورنگوصف دخت در ،چاپ سنگی

 کوه دماوند همچنین با اندکی تغییر در مصراع نخست، در بیت زير از منظومۀ (4/2929

 شود: هم ديده می
 

 روی آفییییییییاق بییییییییود ورا نییییییییام مییییییییه
 

 بییه خییوبی چییو ابییروی خییود طییاق بییود     
 

 (243: 1398، نامه تهمتن)                                                                                        

با اندکی به طور کامل يا که  هست نامه پبانوگشسدر  ابیاتی بینیم میکه  چنان 

برخی  و ببر بیان، برزونامۀ جديد ،شهريارنامه ،نامه شبرنگ های نظومهم در ،اختالف

 در منظومۀ ،با اندکی تغییر نیز ها ز آنيکی اشود و  ديده می نیز شاهنامههای  نويس دست
 پرآوازهچنان منظومۀ   نامه بانوگشسپ ،در گذشته . بديهی است کهاست آمده کوه دماوند

گويندگان متون پهلوانی اندکی پس از سرايش آن،  تصوّر شودکه  نبودخور توجّهی و در

ی آن را در ها بیت ، شماری ازکاتبانبرخی يا  کردهابیات آن را تضمین  ،شدهياد

 کهاست  تر منطقیبسیار امّا عکس اين قضیه  ؛اند گنجانده شاهنامه یها نويس دست
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های پهلوانی پیشین  شماری از ابیات منظومه ،نامه پبانوگشس احتمال دهیم شاعر گمنام

ه به توجّ اب ،الحاق شده بودند شاهنامههای  نويس که به دست ی رامشهورابیات  برخیيا 

ابیات  ضبط اندکی هم که در است و اختالف گنجاندهخود  منظومۀان، در فراخور داست

گويندۀ يا که است  اينبه دلیل  محتمالً ،شود ديده میها  ظومهبا ديگر من نامه بانوگشسپ

را با  ها نآ ،يا سهواً ه عمداًنک ه و يا آ، اشعار را به همین گونه شنیده بودنامه بانوگشسپ

با گذشت  شايد ی هم هست کهاحتمال ديگر .ود آورده استاندکی تغییر در منظومۀ خ

 است.  شدهخوش دخل و تصرّف کاتبان  دست نامه بانوگشسپهای  نسخهزمان، 

 احتماالً ،پژوهشگرانشماری  نظرجا که برپايۀ از آنتوان گفت  با اين توضیحات می

: 1395، نامه شبرنگ؛ 323: 1352صفا،  ←) استسروده شده سدۀ ششم  در نامه شبرنگ

به سبب و  (257: 1396جعفری قنواتی،  و 56 :1395؛ غفوری، 186: 1386مطلق،  شش؛ خالقیو چهل

 اشتهار بالفاصله پس از مدّت کوتاهیکه ای نبود  ۀ پرآوازههم منظوم نامه شبرنگ کهآن

توان  می ،برسد نامه بانوگشسپبه دست شاعر  تاها بیفتد  و ابیات آن بر سر زبان يابد

يکی از  هم سخناگر  .به سدۀ ششم باطل است نامه بانوگشسپانتساب گرفت که نتیجه 

ی هشتم يا نهم ها در سده نامه شبرنگ شايد است  نوشته را بپذيريم که شناسان شاهنامه

را  نامه پبانوگشس دورۀ سرايش بايد ،(8-5: 1397آيدنلو،  ←) سروده شده استهجری 

 به بعد بدانیم.قرن دهم  سرودۀ مدست کو  سدۀ هشتم و نهمچندی پس از 

 بار آمده است و دو برزونامۀ جديددر  ...()چنانت بکوبم  سوم بیت چون کهقرينۀ ديگر آن

ت قهرمان و نیز تنوّع و گستردگی روايات آن، به دلیل محبوبیّ اين منظومه جا کهاز آن

س از رواج آن، که اندکی پ ه بوددورۀ صفويّگزاران و شاعران  چنان مورد توجّه داستان

به تقلید از در همان دوران  قصّۀ کوه دماوندو  قبانامه نزرّيهای ديگری مانند  منظومه

 سرودۀ ،مذکورکه بیت  نیستبعید  ،(153 -152: 1396 غفوری، ←) خته شدروی آن سا

از آن منظومه گرفته  آن را ،نامه بانوگشسپشاعر و  باشد برزونامۀ جديدگويندۀ  ،عطايی

کوه و يا منظومۀ  شاهنامه شهريارنامه، های نويس وارد دست با تغییراتی نیز،بعد  یاندکو 
شاعری است  نامه بانوگشسپهمچنین اگر پذيرفته شود که سرايندۀ  است.شده  دماوند

بیت سوم توان گفت  می ،رده استکها وارد منظومۀ خود  ابیاتی را از ديگر منظومهکه 

که داستان جمشید به آن  شاهنامههای  نويس از يکی از دستنیز را  ..(. )دل آشوب و دلبند

 اين بیت در کهبه دلیل آن برگرفته است. ،داشت اين بیت را همالحاق شده بود و 
 (ق755 مورّخ) شدۀ آن ترين نسخۀ شناخته در کهنو نیز  يغمايی چاپ نامۀ گرشاسپ
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تا سدۀ  شاهنامهشدۀ  شناختهتاکنون های  از نسخه يک هیچ در همچنین و استنیامده 

که  هاز سدۀ دهم به بعد بود  احتماالً ، پسشود ديده نمیاين داستان  نهم هجری

ابیات آغازين  به همراه و هنوشتن ضحا  به جمشید سروده شد نامهداستان 

 هها بود کی از همین نسخهي ظاهراًو است  هوارد شد شاهنامهنسخ برخی به  نامه گرشاسپ

و بیتی از آن را با توجّه به فراخور داستان، به  هرسید نامه نوگشسپباشاعر دست که به 

  .ه استمنظومۀ خود وارد کرد

، خوانده است تر منظومۀ بزرگيک را بخش کوچکی از  نامه بانوگشسپژول مول . 2

شناسان  شاهنامهيکی از  .(46: 1354مول،  ←) تر نام ببرد منظومۀ بزرگ آن که ازبدون آن

لیل هم ددو و  مرتبط دانستهفرامرزنامه منظومۀ مورد بحث را با ظر مول، برپايۀ ننیز 

  ختِدُ»با اشاره به زادن فرامرز از  نامه شسپبانوگ کهيکی آن: است برای حدس خود آورده

شد. به احتمال  می آغازد بانوگشسپ تولّ اب بايست میدر صورتی که  ،شود شروع می« شاه

با او  ،ختر شاه هند است که رستم پس از کشتن ببر بیانشاه، د ختِمنظور از دُ ،بسیار

 بخشهار در دو بخش از چ که؛ ديگر آنازدواج کرد و فرامرز از اين پیوند به دنیا آمد

. (38 -37: 1384 و 14: 1388آيدنلو،  ←) نمايان دارد فرامرز حضوری تقريباً ،نامه بانوگشسپ

، اين منظومه  ها نويس دستدر برخی  هينکابه دلیل  نويسد مینیز  نامه بانوگشسپمصحّح 

و  باشد فرامرزنامهی از ئجز نامه بانوگشسپاحتمال دارد  ،آمده است فرامرزنامهبه همراه 

اگرچه  .(19-18: 1382، نامه بانوگشسپ ←) باشدد ناظم هر دو منظومه نیز يکی ی شايحتّ

 ،از متون پهلوانی بیشتری دبا يافتن شواهامّا ، اعتبار داشتها تا چندی پیش  فرضیّهاين 

و استوار  دلیل و با دوگذشتۀ خود را ندارند اعتبار  ديگراند،  تازگی انتشار يافته که به

و به تبع  ببر بیاندنبالۀ داستان  نامه بانوگشسپ بخش نخست توان گفت که میمنطقی 

با او آشتی  و سیستانتهمینه به  لشکرکشیبلکه دنبالۀ روايت  ،نیست فرامرزنامهآن 

 :و تولّد فرامرز است رستم

 برخی روايات شفاهی و مردمیهمچنین در و  الف. در بیشتر طومارهای نقّالی

درنگ پس از پايان داستان  بی ،داستان رفتن فرامرز و بانوگشسپ به شکارگاه ،شاهنامه

 ←) ستم و تولّد فرامرز آمده استآشتی تهمینه با ر روايتدر ادامۀ  و رستم و سهراب

؛ 212: 1396، شاهنامهالی جامع نقّ طومار؛ 40: الف1387، نامه رستم؛ 197 -196: 1377، لشکر فته

راوی  که ی ديگرطومارها بعضیدر همچنین . (168 -167و  1/130: 1369شیرازی،  انجوی

های  داستانباز هم  نه تهمینه، استشاه هند دختر  ،مادر فرامرزکه  ها عقیده دارند آن
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تولّد فرامرز پس از روايت حملۀ تهمینه به سیستان و در دنبالۀ را ه نام بانوگشسپ

 .(2219و  2150: 1396، االننقّ ۀنام شاه؛ 524-522: 1381، فردوسی ۀنام طومار شاه ←) اند آورده

 کوتاه نامۀ تهمینه که بهمنظومی از حملۀ تهمینه به سیستان روايت  پايانِدر  ب.

 ه است:، ابیات زير آمدگذاری شده نام
 

 چهییر  چییو ن ییه مییه برآمیید بییر آن خییوب     
 

 بیییر ايییین کیییار گرديییید چنیییدی سیییپهر     
 

 گهیییی دخیییت شیییاه   يکیییی پیییور زاد آن 
 

 کییییییه ديییییییدار او آرزو کییییییرد مییییییاه   
 

 بیییییاورد نزديییییک رسییییتم چییییو بییییاد   
 

 فرامرزبییییییان نییییییام رسییییییتم نهییییییاد   
 

 جهیییان شییید از او بیییوی و رنیییگ و نگیییار  
 

 کیییس کیییه بُییید دلفگیییار    بشییید شیییاد آن  
 

 (346: 1394، هفت منظومۀ حماسی)                                                                           

 ؛استهم آمده  نامه بانوگشسپدر آغاز با اندکی اختالف،  ،و سوم قطعۀ باال مبیت دو

 ،تهمینه ،بدان اشاره شده نامه بانوگشسپکه در ابتدای  «دخت شاه»منظور از  ،بنابراين

در خور ذکر است که روايت حملۀ تهمینه  نه دختر شاه هند. ،سمنگان استدختر شاه 

خواهی از فرزند و زناشويی دوبارۀ او با رستم، نخستین بار در يکی از  به سیستان در کین

و از طرفی هم روايت  (88: 1381مستوفی،  ←) متون تاريخی سدۀ هشتم آمده است

تا  شاهنامهترين نسخ شناختۀ  ، در کهن(هنام تهمینه)منظوم حملۀ تهمینه به سیستان 

کم از سدۀ دهم به بعد به نظم درآمده و در شماری از نسخ  ظاهراًسدۀ نهم نیست و 

نیز که دنبالۀ  نامه بانوگشسپروايت  ،ترديد بیپس  ؛جای گرفته است شاهنامهاعتبار 

برای است  قرينۀ ديگریخود  ،اين نکته و است سرودۀ همان دوره ،است داستانهمان 

ديگری که  فرض. قرن دهم به بعد است سرودۀ نامه بانوگشسپکه  مطلباين  بیان

کوتاه و  نامۀ تهمینههر دو منظومۀ شايداين است که  در نظر گرفت،توان  می

در اين باره در دنبالۀ مقاله بیشتر سخن خواهیم يک نفر است.  سرودۀ ،نامه بانوگشسپ

 گفت.

نامۀ زير پس  ساقی ،نامه بانوگشسپدر  است، آور شدهنیز ياد آيدنلو ادسجّکه  چنان . 3

 مده است:نامه آ از مغنّی
 

 ربییییییای بییییییده سییییییاقیا بییییییادۀ دل  
 

 آزمییییای کییییه مییییردافگن اسییییت و حريییییف  
 

 انییید خیییود  افتیییاده  مشیییربان  بیییی  تنیییک
 

 انیید  ز خییوش گییو کییه مجلییس بییه مییا داده      
 

 بیییییده سیییییاقیا جیییییام عنقیییییا شیییییکوه
 

 کیییه از تیییاب او خیییم شیییود پشیییت کیییوه      
 

 (125: 1382، نامه بانوگشسپ)                                                                                  
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اين رواج ، ها بر اساس شماری پژوهشسرايی بايد گفت که  نامه دربارۀ تاريخچۀ ساقی

 ،ادرا گسترش دشروع شد و نظامی گنجوی آن  ويس و رامین، اگرچه از مضمون ادبی

آن را  توان که می چنان ؛ سرايی به اوج خود رسید نامه ساقی بود که هدر عصر صفويّامّا 

: 1388رضايی،  و 562: 1388)کیهانی،  به شمار آورده صفويّ دورۀهای شعر  يکی از ويژگی

 هدورۀ صفويّ های پهلوانی منظومه شماریدر میان نامه  که ساقیشايان ذکر است  .(192

خود  ،اين نکته( که 344: 1393، قبانامه ينزرّ و 517: 1397)مختاری،  آمده استهم 

، به هصفويّ مانند ديگر شاعران عصرهم سرايان اين دوره  است که حماسه گواه ديگری

 اند. گرايش داشته نامه سرودن ساقی

پايۀ متن،  اين است که بر ،دهد را نشان می نامه بانوگشسپ خّرأت ی کهقرينۀ ديگر .4

پردازد. در بخشی از نیايش  به نیايش خداوند می برگزاری آزمون فرش،پیش از رستم 

 گويد:  خود چنین می
 

 تییو کییردی مییرا خییود دريیین رهبییری     
 

 کییییه بسییییتم طلسییییم در کییییافری  
 

 (123: 1382، نامه بانوگشسپ)                                                                       

اين که  ؛م به اين نکته اشاره دارد که طلسم کافری را بسته استرست ،در اين بیت

های او، مبارزه با کافران و  کاری يکی از خويش آن است که دهندۀ نشانخود نکته 

زيربنای جنگ میان رستم و ، متون تاريخی شماریاگرچه در  دينان بوده است. بی

 ؛79: 1381تاريخ سیستان،  ؛50: 1364دينوری،  ←) اند اختالفات دينی خواندهاسفنديار را 

: 1373، تجارب االمم فی اخبار ملو  العرب و العجم و 82: 1375االرب فی اخبار الفرس والعرب، ةینها

، هجری های پنجم و ششم سدههای  و حماسه شاهنامه در ،دانیم که می چنان  امّا، (133

احتمال که  شود ديده نمی هیچ نبرد دينی از اوو  استيک پهلوان ملّی در جايگاه رستم 

 ،ايران متون پهلوانی شماری ازبا بررسی  امّا ؛دارد اواشاره به  نامه بانوگشسپدهیم بیت 

 ،تشیّع روز افزون گسترش با به ايران وها از ورود اسالم  سدهبا گذشت که  يابیم درمی

 بر ،برای مثال ؛يافته استکاری رستم از پهلوان ملّی به پهلوان دينی تغییر  گاهی خويش

، آن حضرتشدن از  و پس از مغلوب شود می رو بهرو )ع(رستم با امام علی، نامه رستمپايۀ 

رستم مردی  ،جهانگیرنامهدر  .(14-13 ب:1387، نامه رستم ←) آيد به دين اسالم درمی

پهلوانان دين اسالم، با الت و  همانندو از راز توحید خبر دارد و است موحّد و فیلسوف 

بنا بر  .(327: 1352صفا،  و 315و  36-35: 1380)مادح،  کند مینبرد  ها آنی و معتقدان عزّ

مور نبرد با مأ )ع(سلیمان حضرت از سویرستم  ،عامیّانهپهلوانی های  يکی از منظومه

متون يادشده  ،میبین که می چنان  .(233: 1393، قبانامه ينزرّ) شود ديوان و پتیارگان می



 11/ 25، شمارۀ پياپي 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال 

 
 

آوری  های دين داستان مضمون توان گفت پس می ؛ه استدورۀ صفويّ همگی متعلّق به

  اغلب از قرن دهم به بعد است.، ها و دورۀ به نظم درآمدن آن رستم

به نظر که  شود به کريمان اشاره می از زبان فرامرز، در بیت زير نامه گشسپ بانودر  .5

  رستم است: ساختگی ناشناس ويکی از اجداد  ، منظوربر پايۀ محتوای بیت رسد می
 

 نیییییییا زال سییییییام نريمییییییان بییییییود 
 

 کییییه او از نییییژاد کريمییییان بییییود    
 

 (83: 1382، نامه بانوگشسپ )                                                                                    

برخی هشتم تا  ۀخوانی، از حدود سد شاهنامهدر تاريخ  بر اساس نظر يکی از محقّقان،

)آيدنلو،  نام پدر نريمان دانسته شده است و اسم خاصّ« کريمان»های معاصر،  پژوهش

از را پیش  نامه بانوگشسپ سرودن دورۀديگری است که  قرينۀخود اين نکته  .(47: 1396

 تصوّر نکنیم.سدۀ هشتم 

را  نامه بانوگشسپها بتوان زمان تقريبی سرايش  پايۀ آن داليلی بود که بر ،مدآنچه آ

 دربارۀ تعلّق رايج برخالف تصوّر توان گفت میقراين اين بر اساس  د.کرتعیین 

 .استقرن دهم به بعد  سرودۀ اين منظومه م تا هشتم،های پنج به سده نامه بانوگشسپ

بسیاری از  عکس نظر بر ،همچنین با ذکر شواهدی که در دنبالۀ گفتار خواهد آمد

ساخته و بلکه  ،نداردنه تنها ريشه در ادوار باستان  نامه بانوگشسپروايات ، پژوهشگران

، عامیّانهدر بسیاری از متون پهلوانی  زيرا ؛االن استپردازان و نقّ ذهن داستانپرداختۀ 

تنها داستان اصیل اين منظومه که  شود. ديده می بسیار نامه بانوگشسپروايات  همانند

و فرامرز به دختر شاه پريان است  دلدادگی روايت ،ای بیش نیست آن هم در حدود اشاره

تفصیل  به فرامرزنامۀ بزرگ دراين داستان که دانسته  سراينده می به اين دلیل که ظاهراً

 و گذشته است. اختصار از آن ياد کرده  به ،(290: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ ←)آمده 

 نامه انوگشسپبانۀ عامیّ داستانی مضمون چند به آيدنلو سجّاد که شديم يادآور تر پیش
حضور پادشاه پريان و جنّیان، فرورفتن رخش تا سینه در زمین بر اثر  :است   دهکراشاره 

دن چهارصد صندلی در بارگاه ضربات گرز، ناتوانی چهل مرد از کشیدن پای تمرتاش و بو

ا به چند سخن ايشان، در اينجدرستی يید أضمن تنگارنده  .(39-38: 1384)آيدنلو، کاووس

رايج، روايات اين تصوّر برخالف که کند تا نشان دهد  اشاره می همانۀ ديگر عامیّمضمون 

ر از متون ثّأبلکه ساختگی و مت ،پیش از اسالم ندارد های داستانريشه در منظومه، 

 و نقّالی است:  عامیّانه
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 هستند ی ويژهيک دارای نامکه هر پتیارگان نبرد میان پريان و جنّیان/اختالف و الف. 

به قهرمان داستان پناه دشمن خود  از شرّ نیکوکار،که پريان  شود ديده می اغلب و

مضامین  از ، يکیدنشو کشته میبه دست قهرمان  آن دشمناندر نهايت  وبرند  می

قصّۀ  ؛2/454 :1374 طرسوسی، ←) است عامیّانه های داستان از بسیاری طوالنی و گاه تکراری

از آن در متون  اثری امّا (1/228: 1369انجوی شیرازی،  و 48: 1362، امیرالمومنین حمزه

ۀ بزرگ و کوچک فرامرزنامو  نامه کوش، نامه بهمن، شاهنامهمانند متقدّم  پهلوانی حماسی/
 نیست.

به دست بانوگشسپ  سرخاب نام دارد وشاه جنّیان ، نامه بانوگشسپبنا بر روايت  ب. 

 اين ناماست. پتیاره سرخی اندام  ن اسم،ايوجه تسمیۀ  رسد به نظر می .شود میکشته 

 ،(221: 1382)مادح،  جهانگیرنامه مانندخّر أپهلوانی متهای  منظومهپتیارگان بر شماری 

های  داستاندر و نیز  ب( 189ا: ت عطايی، بی) برزونامۀ جديد ،(285: 1393) نامه قبا ينزرّ

: 1384خان، منوچهر) هاسکندرنام ،(425: 1384، شیرويۀ نامدار)مانند داستان شیرويه  عامیّانه

طومار کهن ؛ 739: 1391، شاهنامهالی طومار نقّ ←)و يا در طومارهای نقّالی  (17: 1388 و 210

که  و چناناست  گذاشته شدهبارها  (167: 1397 ،شاهنامهنثر نقّالی  و 898: 1390، شاهنامه

که در ؛ حال آنوار پس از آن استه و يا ادصفويّمتعلّق به دورۀ  ها بیشتر آن ،دانیم می

 گذاری نشده است گونه نام هیچ پتیاره يا ضدّ قهرمانی اين ،و متقدّم کهن های نوشته
  .(124-114: 1397 شواربی،و  )خطیبی
زدن قهرمان و روياروشدن او با يکی از نزديکان و  چهره  مضمون داستانی نقاب به .ج

که در  چشم گرفتن از او هرهيف يا هنرنمايی و زَاهدافی مانند تنبّه حر برایخويشاوندان 

ها  آنصلح و آشتی  به سرانجام شود و می قهرمان افشاکیستیِ نهايت با افتادن نقاب، 

بار آن  ماللت تکرار وپرداستانی های  مايه بناز  ،(433: 1377، لشکر هفت ←) يابد خاتمه می

های  داستانيا روايات نقّالی  ،ها روايات آناصلی که هستۀ  دسته متون پهلوانی است

 .است عامیّانه

کند  را رنگ می رخش پیش از نبرد با فرزندان خود، رستم، نامه بانوگشسپ بر پايۀد. 

 ز مضامین، ااسب به منظور اغفال حريفتغییر رنگ دادن  .مال نشودبرت او هويّ تا

 421: 1391، شاهنامهالی طومار نقّ  ←) شود ديده میاست که در طومارهای نقّالی  ای عامیّانه

 متون درو  (555: 1381، فردوسی ۀنام طومار شاهو  234: 1375، طومار کهن جهانگیرنامه؛ 484 و

 نشانی از آن نیست. ،کهن پهلوانی
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 هم ،شدن از پدر افتادن دست اسب بانوگشسپ و در نهايت مغلوببه سوراخ موش ه. 

بارها  هم نقّالی طومارهای درو است  یّانهعاممبتنی بر متون های  حماسه از مضامین رايج

طومار ؛ 673: 1397، مختاری؛ 1050، 208: 1393، قبانامه زرّين؛ 82: 1387کوسج،  ←) آمده است

: 1375، طومار کهن جهانگیرنامه و 757: 1381، نامۀ فردوسی طومار شاه؛ 480: 1391، شاهنامهنقّالی 

 شود و ی دو قهرمان با چهرۀ مثبت ديده میرويرويا اغلب در ،مايۀ داستانی اين بن .(135

سپس داستان به  .و طوالنی وصف کندمدّت کند نبرد هر دو را دراز میراوی سعی 

آورد تا نشان دهد  را به میان میشدنش  و مغلوب اخ افتادن پای اسب يکی از حريفانسور

ای بود که  لیل حادثۀ غیر منتظرهبه د ،شکست خوردقهرمان ديگری  ازاگر قهرمانی 

خور در شود. ديده میهای خويشاوندی  وقوع اين حادثه بیشتر در جنگ .برايش روی داد

 ؛اند به تقلید از داستان رستم و سهراب ساخته شده ذکر است که همۀ اين دسته روايات

انگیز نیست و پهلوانی به دست پهلوان خويشاوند  ها غم داستاناين پايان با اين تفاوت که 

  رود. بین نمیاز ديگری 

زاد و برادرش را  خود را کوه ،، رستم پس از نقاب به چهره زدننامه بانوگشسپدر و. 

هايی مرتبط به  و يا واژه« کوه»بر پايۀ واژۀ گذاری  اين گونه نام کند. يار معرّفی می کوه

 ،برزونامۀ جديد مجموعه روايات برای مثال درشود  ديده میهای ديگر نیز  آن، در داستان

زند و خود را کوهکش معرّفی  نقاب به چهره می ،فرامرز پس از قهرکردن از رستم

معشوق نريمان هم آمده که  یديگر روايتدر  (701: 1391، شاهنامهطومار نقّالی  ←)کند می

و پیش روی دشمنان ظاهر  نامد میکوهکتن  خود را ،پس از نقاب به چهره زدن

رستم پیش روی سپاه  ،ببر بیانداستان  بر اساس .(897: 1396، نامۀ نقّاالن شاه)ر. :  شود می

 .(243 :1394، هفت منظومۀ حماسی ←)کند گیرد و خود را البرز معرّفی می پدر قرار می

  است. عامیّانهها روايات  زيربنای همۀ اين داستان

 فته ازربرگ به احتمال بسیار، دو مضمون ديگر نیز آمده است که نامه بانوگشسپدر  .ز

 ؛نگارنده شاهدی برای آن در جای ديگری نیافته است ،با اين حال .است عامیّانهروايات 

 . آزمون فرش و ديگریدوزی بانوگشسپ  سوزنيکی اشاره به 

 نامه بانوگشسپ، پژوهشگران اغلب تصوّر خالف بر که گفت توان می ،شدهياد نئقرا برپايۀ

پیش های  آن ريشه در داستانروايات که  نیستهای پهلوانی  ر شمار آن دسته منظومهد

های  داستانهای نقّالی و  روايت ،اين منظومه ساختاری بلکه زيربنای ،دندار از اسالم

از  مستقلو دو روايت مجزّا  نامه بانوگشسپ اصلی ساختارکلّی،  یاست. در نگرش عامیّانه

 ،ومدو  دهد رخ می قهرمان داستانبرای  شکارگاه درکه  حوادثی ،نخست يکديگر است:
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 تصوّرکنون آنچه تابرعکس  نامه بانوگشسپخواستگاران.  او با رويارويی و زورآزمايی

و  ندارد فرامرزنامه با  همو ارتباطی  تر نیست روايت مفصّل و بزرگبخشی از يک  ،دش می

 شود میباختن فرامرز به دختر شاه پريان  به دل ،در آغاز منظومه اشارۀ مختصری هم که

 ،نشان دهدديگر با يک را يی استدالل محکمی نیست که ارتباط اين دو منظومهبه تنها

آمده و هم  نامۀ کوتاه تهمینهکه در پايان نامه  بانوگشسپ بر اساس دو بیت آغازين بلکه

بررسی تسلسل روايات در طومارهای نقّالی و روايات شفاهی و مردمی با  همچنین

خود  و است 4هنام تهمینه داستاندنبالۀ نامه  سپبانوگشروايات فت که گ بايد ،شاهنامه

رستم و سهراب  نبه پايان داستااست که ساختگی  روايتی ،در اصل منظومه نیز اين

نیست و  آور تعجّب ،ندارد پايانآغاز و  نامه بانوگشسپاگر  ،بنابراين ؛استشده  افزوده

 ،با گذشت زمان که بوده یمآغاز و انجادارای اين منظومه  تصوّر کرد که به اشتباه نبايد

جايگاه که واقعیت اين است  بلکه است، افتادهها  های آغازين و پايانی آن از نسخه بخش

پس  ؛است نامهجهانگیرو  نامه تهمینه داستاندو  میان نامه بانوگشسپ اصلی روايات

  .نداردآغاز و انجامی هم  و داستان مستقلی نیست ،نامه بانوگشسپ بديهی است که

 ،استسروده شده  نامۀ کوتاه تهمینۀدر دنبالۀ روايت  نامه بانوگشسپ هنک دلیل آ به

که  نجا از آسرودۀ يک نفر است.  ،دو منظومههر شايد که  رسد به ذهن می احتمالاين 

را به فردوسی هزار بیتی  پنجاه نامۀ شاهکه بود آن  گذشته تالش برخی کاتبان بردر 

را که در بحر  پهلوانی هر منظومۀبه اين مقصود،  رسیدن برای هزار بیت برسانند و شصت

های  نويس در دست دانستند و فردوسی میخود يا سرودۀ  ،روده شده بودمتقارب س

را حذف  ی پهلوانیها اين منظومهاز برخی انجام آغاز و يا و  دادند جای می شاهنامه

آن داستان را به نام  ،سپس و انداختند از متن میهم  آن را و نام شاعر کردند می

کاتبانی که خود ذوق هم گاهی  .کردند کتابت می شاهنامهروايات در میان فردوسی، 

در میان تودۀ  دربارۀ پهلوانان سیستانکه را  های کوتاهی داستان ،شعر و شاعری داشتند

 کردند. با کتابت می شاهنامهدر متن  آن را نیز و آوردند به شعر درمی ،داشت وجودمردم 

روايت  نامه، بانوگشسپمانند  نیز نامه تهمینهاين احتمال هست که چون  ،اين توضیح

 ،در میان عوام شهرت داشترا که  داستاندو  اين ،یذوق کاتب خوششايد  ،نبودمستقلی 

روايت منظوم خود  ،سپس و به آن افزوده ها ابیاتی نیز از ديگر منظومه و از خود سروده

اثبات  فرضیّهاگر درستی اين  الحاق کرده است. شاهنامههای  نويس به يکی از دسترا 

 که يدآبه دست  شاهنامهاز  نويس دست ترين هرگاه کهنشايد بتوان گفت که  ،شود
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در نام کاتب  بودنبه شرط  ،باشد هم نامه بانوگشسپو  کوتاه ۀنام تهمینهروايت  دودارای 

دو سرايندۀ  ،شاهنامهنويس  تدسآن  کاتب که داداحتمال توان  می ،نسخه انجامۀ

  .بوده استنیز  نامه تهمینهو  نامه بانوگشسپمنظومۀ 

چه بانوگشسپ در شمار آن دسته پهلوانانی ، آن است که اگرنکتۀ در خور تامّل ديگر

نشانی  شاهنامهدر  ،ريشه در متون پیش از اسالم دارد او نیپهلوا است که برخی روايات

ابیات در شمار  ،شود میبه او  اين کتابهای  که در برخی چاپ از او نیست و اشاراتی هم

گزارش به است که  نامه بهمنتنها در  هم متقدّمهای  در میان منظومه است. الحاقی

الخیر،  شاه بن ابی )ايران پردازد می خواهی بهمن دوران کین دربانو اواخر عمر های  پهلوانی

سبب شد که  ،کهندر متون  وانی بانوگشسپهای پهل داستان قلّت ظاهراً (.210: 1370

 ،پهلوانی های داستانانبوهی از  ،ستها که رسم آن چنان  ،گزاران نقّاالن و داستان بعدها

بعدها وارد  ،ها داستان اينشماری از که  پديد آورندبانوگشسپ  تحول شخصیّ

شد و برخی ديگر  برزونامۀ جديدو  قبانامه زرّين، نامه شهريارمانند خّری أمتی ها منظومه

  هم از راه طومارهای نقّالی و روايات شفاهی به دست ما رسید.

در  چون رسد که به ذهن می فرضیّهنیز اين با گیو  پدربارۀ داستان ازدواج بانوگشس

 اختصار بهو  اًصريح اين ازدواجبه  ،از سدۀ هشتم به بعد شاهنامههای  نويس برخی دست

 متقدّم در برخی متون پهلوانیهمچنین  ،(2/437 ب:1386فردوسی،  ←) شود میاشاره 

 و 156: 1382، فرامرزنامه)رسد  سوی مادر به رستم و زال میبیژن از  نژاد اشاره دارد که

 مختصر رواياتِبه اين گويان  راويان و قصّهتوجّه  بنابراين ،( 108و  44: 1395، نامه شبرنگ

خواستگاران بانو و سرگذشت بارۀ در تری مفصّلهای  داستان، بعدهاسبب شد که 

به  ،های ساختگی اين داستان ،چندی بعدکه از خود بسازند  چگونگی ازدواج او با گیو 

مجموع اين روايات  با گذشت زمان، سرانجام وکاتبی گمنام به نظم درآمد  /دست شاعر

با  بعدها به صورت مستقل کتابت شد و  از روايات منظوم ديگر جدا و ،منظوم ساختگی

 يافت.شهرت  نامه بانوگشسپنام 
 

 نتيجه .4

، نامه بانوگشسپهای پهلوانی در  وجود ابیاتی از ديگر منظومه از جملهبه داليلی با توجّه 

داشتن شماری از و همچنین  نامه بانوگشسپبا آغاز  نامه تهمینهارتباط ابیات پايانی 

 بايد گفت ،شود ده میکه در طومارهای نقّالی هم دي عامیّانهمضامین داستانی 

های  سده درو برخالف تصوّر رايج، دار نیست  و پیشینه اصیلای  منظومه نامه بانوگشسپ
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پايۀ  است که بر ای منظومه بلکه سروده نشده است،هم  پنجم و ششم و حتّی قرن هفتم

نیمۀ دوم و به احتمال بسیار، سدۀ سرايش آن از  ساخته شده عامیّانهو  روايات شفاهی 

 تاباين کبعدی های  چاپتجديد اين نکته در که  بهتر است و است ن دهم به بعدقر

آغاز و  بخواهد کهداستان مستقلی نیست  نامه بانوگشسپ ،از اين گذشته شود. مطرح

 ترديد بی، نامه تهمینه آن و نیز ابیات پايانی با توجّه به ابیات آغاز بلکه ،انجام داشته باشد

اصل دنبالۀ داستان حملۀ تهمینه به سیستان و تولّد فرامرز است در  ،روايت اين منظومه

رستم و  روايتی ساختگی است که آن را در پايان داستانکه اين داستان اخیر نیز خود 

، پس از اتمام داستان ازدواج برپايۀ سیر منطقی روايات ،بنابراين ؛اند جای دادهسهراب 

فعالً نامه  بانوگشسپدربارۀ سرايندۀ  .بیايد هجهانگیرنامروايات بايد  بانوگشسپ با گیو،

يک ، ۀ کوتاهنام تهمینه و اين منظومهتوان احتمال داد که سرايندۀ  امّا می ؛العی نداريماطّ

 نفر بوده است.
 

 نوش  پي

های گوناگون آن، گاهی  نويس را برپايۀ دست نامه بانوگشسپ. پژوهشگران شمار ابیات 1

مصاحب،  و 58: 2536؛ اته، 320، 1350ماسه،  ؛46: 1354)مول،  اند دانسته بیت نهصدنزديک به 

در چاپ  ،با اين حال ؛(289: 1381سراج، ) اند بیت گفته 989و گاهی نیز تا  (384: 1381

 بیت آمده است. 1032انتقادی منظومه، 

 نامه بانوگشسپ ،نامۀ ايرانیکا دانشدر  دوبلوا  نگارش مقالۀدر زمان که به دلیل آن. 2

سطر  اين منظومه در دوفی مختصر تنها به معرّ اين پژوهشگر ،نشده بود انتقادی تصحیح

  (De Blios, 1998: 475).  است و از آن گذشته هپرداخت

های عربی  واژه چنین است: بسامد زياد فرضیّه. برخی داليل ايشان برای اثبات اين 3

، «کرسی»به معنای های صندلی  هعصر، استعمال واژ های هم نسبت به منظومه

، تنظیم سازبه معنای  «بودن کو »)حرف اضافۀ مرکب( و « دربارۀ»کارگیری واژۀ  به

، وجود التّواريخ مجمل در نامه بانوگشسپاز منظومۀ  نکردنگساری، ياد نکوهش می و باده

و نقّالی، حضور پادشاه جنّیان و پريان،  عامیّانههای  مضامین و عناصر مربوط به داستان

 نامه.   نامه و مغنّی ردن ساقیآو

، تهمینه به اين دلیل به سیستان رستم و سهراب. در پايان روايتی گورانی از داستان 4

به اين امید که  آورد نیابه دتا خود را به رستم برساند و فرزند ديگری کند  حمله می

شود و نبرد  نمیامّا اين بار ديگر فرزند به دست پدر کشته  ؛بتواند رستم را از بین ببرد
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اين روايت کردی خود  .(183: 1395، نامۀ کنیز  رزم) انجامد فرامرز و رستم به آشتی می

 است.  نامه بانوگشسپو  نامه تهمینهقرينۀ ديگری برای ارتباط و پیوستگی دو داستان 
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، تیر،   93، شکتاب ماه ادبیّات و فلسفه، «مهین دخت بانوگشسپ سوار»(، 1384)آيدنلو، سجّاد 

 .45 -34ص

 ، تهران، سمت.متون منظوم پهلوانی(، 1388)ییییییییییییی 

 تهران، سخن.نیم پخته ترنج، ، «بررسی سه بیت از داستان رستم و اسفنديار»(، 1396ییییییییییییی )

ی  نامۀ انتقاد پژوهش، «نامه داستان رستم و پسر ديو سپید نقد و تحلیل شبرنگ»(، 1397)ییییییییییییی 
 .29 -1، ص2، سال هجدهم، شهای علوم انسانی برنامه  متون و

جستارهای ، «های فارسی در حماسه عامیّانهبیان ادبی و بیان »(، 1381امیدساالر، محمود )
 ، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. شناسی و  مباحث  ادبی شاهنامه
  مقاالتی در باب تاريخ، ادب و فرهنگ، «سرايی او استاد صفا و کتاب حماسه»(، 1397)ییییییییییییی 
 ، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.ايران

 ، ترجمۀ صادق رضازاده شفق، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تاريخ ادبیّات فارسی(، 2536اته، هرمان )

 ، تهران، علمی.1، جنامه فردوسی(، 1369انجوی شیرازی، سیّدابوالقاسم )

 ، چاپ رحیم عفیفی، تهران، علمی و فرهنگی.نامه بهمن(، 1370) الخیر شاه بن ابی ن رااي
 انگیز کراچی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (، چاپ روح1382) نامه بانوگشسپ

 .کتاب دنیای تهران، بهار، محمّدتقی چاپ، (1381) سیستان تاريخ
مشهد،  کالنتری، يحیی و نژاد انزابی رضا چاپ ،(1373) العجم و ربالع ملو  اخبار فی االمم تجارب

 .فردوسی دانشگاه

 (، تصحیح و تحقیق رضا غفوری، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1398)نامه  تهمتن

 ، سال نقد کتاب ادبیّات، «نامه شبرنگنکاتی دربارۀ منظومۀ »(، 1396جعفری قنواتی، محمّد )

 . 264 -255، ص11شسوم،       

 المعارف بزرگ اسالمی. ة، تهران، دايرشناسی تطبیقی حماسه: پديده(، 1386مطلق، جالل ) خالقی

 ، ترجمۀ فرهاد اصالنی و معصومه و فرهنگ ايران شاهنامه، «بانو گشسب»(، 1396)ییییییییییییی 

 پورتقی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

 ، 93، شکتاب ماه ادبیّات و فلسفه، «نماد زندگی و زايندگی»(، 1384خطیبی، ابوالفضل )

 .33-22ص     

 سهراب، سرخاب، سوخرا، سهروی: سرگذشت يک نام »(، 1397خطیبی، ابوالفضل و احسان شواربی )

 .136 -112، ص4، ش16، دورۀ نامۀ فرهنگستان، «ايرانی      

 ، تهران، مرکز 1ج نامۀ فرهنگ مردم ايران، شدان ،«نامه بانوگشسب»(، 1393حسن )، ذوالفقاری

 .المعارف بزرگ اسالمیةداير  
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 بزرگ اسالمی. المعارفةداير(، چاپ آرش اکبری مفاخر، تهران، 1395) نامۀ کنیز  رزم
 .پیری ،تهران بهشتی، محمّدچاپ ، (الف1387) نامه رستم

 ب. (، چاپ سجّاد آيدنلو، تهران، میراث مکتوب1387) ییییییییییییی

 ، تهران، امیرکبیر.نامه در شعر فارسی ساقی(، 1388رضايی، احترام )

 ، تهران، طرح نو.فردوسی(، 1387رياحی، محمّد امین )

 (، چاپ سجّاد آيدنلو، تهران، سخن.1393) قبانامه زرّين

 ، تهران، سخن.از گذشتۀ ادبی ايران(، 1383کوب، عبدالحسین ) زرّين

المعارف ة، تهران، بنیاد داير11، جالمعارف بزرگ اسالمیةداير، «نامه پبانوگشس»(، 1381)سراج، شهین

 بزرگ اسالمی.

 (، طومار مرشد عباس زريری اصفهانی، چاپ جلیل دوستخواه، تهران، ققنوس.1396) نامۀ نقّاالن شاه
مود گابريله وان دن برگ، تهران، بنیاد موقوفات دکتر مح و (، چاپ ابوالفضل خطیبی1395) نامه شبرنگ

 افشار.

 ، تهران، نو و معین.فرهنگ ادبیّات فارسی(، 1387شريفی، محمد )

 الدّينی، تهران، ققنوس. رضا سیف (، چاپ علی1384) شیرويۀ نامدار

 ،  تهران، فرهنگستان 1، جنامۀ زبان و ادبیّات فارسی دانش، «نامه بانوگشسب»(، 1384شکوهی، فريبا )

 زبان و ادب فارسی.

 تهران، امیرکبیر. سرايی در ايران، حماسه(، 1352) اهلل صفا، ذبیح

 ، تهران، فردوس.تاريخ ادبیّات در ايران(، 1369اهلل ) صفا، ذبیح

 .فرهنگی و علمی تهران، صفا، اهلل ذبیح کوشش به نامه، داراب ،(1374) ابوطاهرمحمّد طرسوسی،
 نشر. چاپ فرزاد قائمی، مشهد، به(، 1396) شاهنامهطومار جامع نقّالی 

 (، چاپ احمد هاشمی و سیّد مصطفی سعیدی، تهران، خوش نگار.1381) نامۀ فردوسی طومار شاه
 نژاد، تهران، نیما. (، چاپ جمشید صداقت1375) طومار کهن جهانگیرنامه

 نژاد، تهران، دنیای کتاب. (، چاپ جمشید صداقت1390) نامۀ فردوسی طومار کهن شاه

 نگار. چاپ سجّاد آيدنلو، تهران، به (،1391) شاهنامهطومار نقّالی 
 پاريس. کتابخانۀ  ، 1189نويس، ش ، نسخۀ دستجديد برزونامۀ تا(،  عطايی )بی

، 14دورۀ  ،آيینۀ میراث، «های اساطیری و ادبی آن و بررسی ويژگینامه  شبرنگ» ،(1395)غفوری، رضا 

  .73-53، ص59ش

  آيینۀ ، «صفويّه دورۀ از ناشناخته پهلوانی ای مهمنظو دماوند، کوه نامۀ رزم»(، 1396) غفوری، رضا

 .154 -135، ص61، ش15، دوره میراث 

 (، چاپ مجید سرمدی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1382)  فرامرزنامه

 (، چاپ ماريولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی، تهران، سخن.1394) فرامرزنامۀ بزرگ

سعید نفیسی، به  و عباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینوی چاپ، شاهنامه (،الف1386) فردوسی، ابوالقاسم

 طاليه. ،اهتمام بهمن خلیفه، تهران
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 ،7محمود امیدساالر، ج، چاپ 6مطلق، ج جالل خالقی چاپ، شاهنامه، (ب1386) فردوسی، ابوالقاسم

 المعارف بزرگ اسالمی.  ةمرکز داير، ابوالفضل خطیبی، تهران چاپ

 (، چاپ جعفر شعار، تهران، کتاب فرزان.1362) ونین حمزهقصّۀ امیرالم

 ، 93، شکتاب ماه ادبیّات و فلسفه، «نماد زندگی و زايندگی»(، 1384کراچی، روح انگیز )

 .33 -22ص    

 ، چاپ اکبر نحوی، تهران، میراث مکتوب.برزونامۀ کهن(، 1387الدّين محمّد ) کوسج، شمس

، تهران، فرهنگستان 3، جنامۀ زبان و ادبیّات فارسی دانش، «ی نامهساق»(، 1388کیهانی، جعفر شجاع )

 زبان و ادبیّات فارسی.

  ، تهران، مرکز.های خاندان رستم و تاريخ نگاری ايرانی روايت(، 1397گازرانی، ساقی )

 کوشش ضیاءالدّين سجّادی، تهران، مؤسسۀ مطالعات اسالمی، ، بهجهانگیرنامه(، 1380مادح، قاسم )

 گیل. گاه تهران و دانشگاه مکدانش

 ضمیر، تبريز، دانشگاه تبريز. ، ترجمۀ مهدی روشنفردوسی و حماسۀ ملّی(، 1350ماسه، هانری )

 چاپ رضا غفوری، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. ،شهريارنامه(، 1397مختاری )

 امیرکبیر.،نتهرا ،عبدالحسین نوايی چاپ .تاريخ گزيده ،(1381مستوفی، حمداهلل )

رضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، میراث  چاپ علی اسکندرنامه )بخش ختا(،(، 1384منوچهرخان حکیم )

 مکتوب.

 رضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، سخن. علی ، چاپاسکندرنامه(، 1388)ییییییییییییی 

 ، تهران،15، جتاريخ جامع ايران، «ادبیّات ايران در دورۀ خوارزمشاهیان»(، 1393میرانصاری، علی )

 المعارف اسالمی.ةبنیاد داير

 های جیبی.  ، تهران، شرکت سهامی کتابالمعارف فارسیةداير(، 1381حسین ) مصاحب، غالم

 .جیبی های سازمان کتاب، تهران، جهانگیر افکاری ۀ، ترجمشاهنامه ۀديباچ(، 1354مول، ژول )

 رون. (، چاپ رضا غفوری، تهران، آ1397) شاهنامهنثر نقّالی 

، مجلّۀ دانشکده ادبیّات و علوم انسانی «مالحظاتی دربارۀ فرامرزنامه و سرايندۀ آن»(، 1391نحوی، اکبر )

 .136 -119، ص164دانشگاه تهران، دورۀ 

 مفاخر و آثار انجمن تهران، پژوه، دانش محمدتقی تصحیح ،(1375) العرب و الفرس أخبار فی األربیةنها

 .فرهنگی

(، چاپ مهران افشاری و مهدی مداينی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات    1377) لشکر هفت

 فرهنگی. 

 (، چاپ رضا غفوری، تهران، میراث مکتوب. 1394) هفت منظومۀ حماسی
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