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 های حماسی ایران سیمای تهمینه در روایت
 

 رضا غفوری
 

 چکیده
ی فردوسی است و در داستان رستم و سههرا،    نامه شاهتهمینه یکی از زنان نامور 

  به سرنوشهت تهمینهه  هز از    نامه شاهبا این حال در . کند نقش به سزایی ایفا می
این امر سبب شده اسهت کهه در ادوار ب،هد     . ای نشده است مرگ سهرا،  اشاره

ی فرجها  کهار تهمینهه  بهه      های حماسی  دربهاره   ردازان و راویان داستان داستان
در : گیهرد  ها در دو دسهته رهرار مهی    این داستان. هایی دست بزنند ش داستانآفرین

 ردازد و سرانجا   ز از گذشهت   تهمینه به سوگواری سهرا، می  روایت نخست
ی روایهت دیرهر  تهمینهه در     بر ایهه . رود سال  در غم فرزند خود  از دنیا می یک
سهرانجا  بها رسهتم آشهتی     شود؛ امّها   ور می خواهی سهرا،  به سیستان حمله کین
دو  از تازش تهمینهه بهه سیسهتان    . آید دو  فرامرز به دنیا می  کند و از  یوند آن می

 ی کوتاه نامه تهمینههای  ها با نا  در دست است که از آنروایت منظو  کوتاه و بلند 
ینه تهم  و نیز خویشکاری ی بلند نامه تهمینهبررسی . کنیم یاد میی بلند  نامه تهمینهو 

 .حماسی ایران  موضوع این مقاله است های در روایت

 .، رستم، سهراب، فرامرزی بلند نامه تهمینه، ی کوتاه نامه تهمینهتهمینه،  :های کلیدی واژه
 

 مقدمه. 1
ی  ناماه  شااه دختر شاه سمنگان، همسر رستم، مادر سهراب و یکی از زنان نامور « تهمینه»

نیز ضبط شاده  « تهمیمه»ی  ، به گونهنامه شاههای  نسخهاین نام در برخی . فردوسی است
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 و 691: الا  9633؛ هماان،  945: 9631، همان؛ 901 -905: 9631فردوسی،  ←. )است
، «پار رناو و باوی   »، «خورشاید تاباان  » با صفات نامه شاهتهمینه در ( 106: 9633ول ، 

فردوسای،   .)توصی  شده اسات « پاک»و « پر خرد»، «بلند قد»، «گیسو بلند»، «ابرو کمان»
( یناه + تهام  )ی تهمیناه از دو بخا     شناسای، واهه  از دیدگاه لغت( 911: 1ب، ج9633

ه آمده که با  taxmaی تخمه  به گونه اوستادر ( تهم)ساخته شده است؛ جزو نخست آن 
( یناه )جازو دوم آن  ( 033: 9633رایشلت، .)معنای دلیر، جسور، نیرومند و پهلوان است

باه معناای    ،ی تهمینه در لغات  بنابراین واهه. سازد نیز پسوندی است که صفت نسبی می
ازی، کاز . )، لقا  رساتم، برابار اسات    «تهماتن »ای که با  واهه. است« نیرومند» و« تناور»

 (034: 1، ج9630
. گیارد  کااوو  شاکم مای    ، در دوران پادشااهی کای  ناماه  شااه تان تهمیناه در  داس       
رو  جاا روباه   رود و با استقبال شاه آن که رستم برای یافتن رخ ، به سمنگان می هنگامی

نیمه ش  تهمیناه باه باالین رساتم     . برد شود؛ ش  را در کاخ شاه سمنگان، به سر می می
کاه خواهاان    یکی ایان : دهد میازدواج و با بیان سه نکته به رستم پیشنهاد پیمان  9آید می

 دیگر این که در آرزوی داشتن پسری به مردی و زور اوسات و ساوم ایان کاه     ؛اوست
رساتم پیشانهاد تهمیناه را     1.آورد تاا اسا  او را بیاباد    سمنگان را زیر پاای مای   ی همه
کناد و   ای از بازوی خود باز مای  دیگر، رستم مهره روز 6.کند پذیرد و با او ازدواج می می

ساس  رساتم باا یاافتن     . ای از پدر، به فرزناد بدهاد   دهد تا به عنوان نشانه به تهمینه می
آورد و  تهمینه فرزندی به دنیاا مای  . گردد کند و به ایران باز می رخ ، تهمینه را ترک می

ی پدر را از ماادر   بلند و پرآوازه سهراب در سن ده سالگی، نام. نهد او را سهراب نام می
امّاا   ؛کاوو  بنشااند  شتابد؛ تا رستم را بر تخت کی ایران می سوی شنود و به خوی  می

مقدّسای،   ←) 4.کشاد  زناد و او را  مای   رستم نادانسته، سهراب را در کشتی بر زمین می
 (655-111: 9633رستگار فسایی،  و 409–405: 9633

 در دست داریام، یک از مآخذ پی  از فردوسی که  یچداستان رستم و سهراب در ه
توان گفت که فردوسی این داستان را  از کدام منبا    بنابراین به درستی نمی است؛  نیامده

نقم شده  نامه شاهسن، داستان رستم و سهراب تنها در  ی کریستن بنابر عقیده. گرفته است
فردوسی آن را از مناب  خاصّی گرفتاه  شود و  منتهی نمی نامه خدایاست و روایت آن به 

سان موافا     شناسان با این نظر کریساتن  نامه شاهبرخی  (151: 9639سن،  کریستن) .است
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کاه   اناد   ی ابومنصاوری باوده   نامه شاههستند، با این تفاوت، که نه فردوسی، بلکه مولّفان 

مطلا ،   خاالقی .)اند گرفته نامه خدایداستان رستم و سهراب را، از مناب  دیگری به غیر از 
هاای رساتم را از    اهلل صفا نیز این داستان و برخی دیگار از داساتان   ذبیح( 93-15: 1551

: 9601صافا،  .)ی رستم به وجاود آماده اسات    داند که به تدریج درباره جمله روایاتی می
033) 

ی  نامه نزهتو  التواریخ مجممهای  ی فردوسی، نخستین بار در کتاب نامه شاهپ  از 
تهمیناه  که از  بدون آن ؛شود ای کوتاه می عالیی است که به داستان رستم و سهراب اشاره

 ←.)اسات ی فردوسای   ناماه  شااه ، برگرفتاه از  التاواریخ  مجمام روایات   .شودنامی برده 
  0.هایی دارد ، تفاوتنامه شاهبا   نامه نزهت امّا روایت( 43: 9636 ،التواریخ مجمم

که تهمیناه   عقیده دارندگران بر اسا  برخی روایات اساطیری،  شماری از پژوه 
تر، در اصم یک اهدها، یک جادو، یک روسسی، یاک جهاه و یاک پاری      در روایات کهن

در آیناده آن   بوده که به عمد اس  رستم را ربوده است تا از او فرزندی به دنیاا آورد و 
سارکاراتی،   ←. )دکنا ؛ ناابود  اسات فرزند بتواند پهلوان داستان را، که در واق  پادر   

؛ 933 -939: 9633؛ مختاریاان،  495: 9631؛ ان؛ هما 35: 9631مطل ،  ؛ خالقی99: 9630
کاه تهمیناه،    بار ایان باورناد   برخای دیگار   ( 930: 9633مزداپور،  و 33: 9633کلباسی،

. ایزدبانویی وابسته به سیمرغ بوده که در ظاهر، دختر شاه سمنگان خواناده شاده اسات   
 ( 641: 9635ی، فردوس)

، باه داساتان رساتم و ساهراب،     ناماه  شااه جا که در هیچ یک از مناب  پی  از  از آن      
، باه درساتی   ی تطاوّر اسااطیری شخصایت تهمیناه     دربارهبنابراین  ای نشده است؛ اشاره
ی  ناماه  شااه های ماا از شخصایت تهمیناه، بار اساا        نخستین آگاهی. توان نظر داد نمی

 ناماه  شااه هاا در   زن» :نویسد کند و می اگرچه نلدکه عجوالنه قضاوت می. فردوسی است
ی هاو  و یاا از راه   تر یا از رو ها در منظومه، بی  وجود آن. مقام مهمّی را حایز نیستند

توان زنانی مانند پنلوپ، اندروماخ و نائوزیکا که  نمی ،ی ایرانیان حماسه در... عش  است
چناین   ؛ هم931 -939: 9634نلدکه، )« .پیدا کرد ،دان هستنددر عالم زنی خود برابر با مر

، بسایار  ناماه  شااه امّا برخالف نظر نلدکه، نق  زنان در ( 355 -316: 9633سرامی،  ←
، زناان در  ناماه  شااه در »: اند گران نوشته که برخی پژوه  تر است؛ چنان و متعالی  معنوی

دارد گاهی آنان نیز، نق  ساختاری  شوند و حضور گه پدیدار نمی ،هرجا و هر رویدادی
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دوستخواه، ) «.رسد ها، به سرانجامی نمی ورزی آن نق  ، بیگیری رویدادها و فرایند شکم
9635 :935-939) 

است که نقشی ساختاری دارد و اگرچاه   نامه شاهتهیمنه نیز در شمار آن دسته زنان 
او از آن کسان »: دهد شان میسزایی، از خود ن ندکی در داستان دارد؛ امّا  نق  بهحضور ا

دانناد و حاضار اسات در ازای     است که ارز  زندگی را در عرض و در کیفیت آن مای 
به شایرینی تممام    ،ها رنج بزرگ کردن فرزند را در غیاب پدر شبی با رستم بودن، سال

ی نطفاه پاروردن    سخن او از هرفنای تمایم طبیعی دختری به یال برآماده و آمااده  . کند
 3.داناد  دهد که کسی را جز رستم، درخور برخورداری از خوان تن خوی  نمای  خبر می

ی  ای است برای بهتار نماودن بزرگای رساتم و باه خصاوه جاذباه        آینه ،او در ضمن
برخای  ( 194: 9633حمیادیان،  )«.نظرز نگاه زنی این چناین بازرگ و بلناد   ی او ا مردانه
عشا  تهمیناه، زیبااترین و    » :اناد  در ساتای  عشا  تهمیناه باه رساتم نوشاته      نیز دیگر 
قرین رویا و خیال، شایفتگی و جناون و در ساادگی،     ؛ی عش  است انگیزترین چهره دل

 (33: 9633کلباسی،)« .غری 
رباا و ماادری فاداکار نشاان      ی تهمینه به صورت زنی دل ، چهرهنامه شاهاگرچه در 

ده، شخصایت او  داده شده است؛ امّا در طومارهای نقّاالی، عاالوه بار دو ویژگای یادشا     
در روایات نقّالی، تهمینه هم یکی از پهلوان بانوان باه شامار   . گیرتر است تر و چشم مهم
های پهلوانی تهمیناه   پی  از بررسی داستان.  جوی آید و هم زنی است زیرک و چاره می

در . در طومارهای نقّالی، باید از برخی پهلوان بانوان روایاات حماسای ایاران یااد کنایم     
رو  های حماسی ایاران و جهاان، باا شاماری از زناان جنگااور روباه        از داستان بسیاری

هاای آناان در    و رشاادت   ی دالوری ای از داساتان، دربااره   های عمده شویم که بخ  می
هاای پهلاوانی را    بانوان در داستان گران ظهور پهلوان یکی از پژوه  3.میدان جنو است

: الا  9633 آیدنلو،).داند شناختی می آیینی و جامعه -های تاریخی، اساطیری معلول زمینه
 .9: های حماسی ایران چنین است ی پهلوان بانوان در داستان های عمده ویژگی( 19 -15

نبارد   .0 ؛حکمت و فرزانگی . 4  ؛جنگاوری  .6  ؛زیبایی .1 ؛داشتن تبار و نژاد  پهلوانی
: 9633ساراج،  . )روایای  باه فرماان  رسیدن  .3 ؛دفاع از نظام شهریاری .3 ؛با خواستگاران

106-100   ) 
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درخشا  و اوج دالوری  »: اند که ی پهلوان بانوان نوشته نظران درباره برخی صاح       

ی پهلوانیشاان   جنباه  ،ها معموال تا هنگاام ازدواج اسات و پا  از آن    گری آن و پرخا 
تاوان احتماال داد کاه     بر این اسا  مای ... شود رنو، یا حتی کامال فرامو  می بسیار کم

( 15: ال 9633آیدنلو، )«.جوست باکرگی یکی از شرایط توانمندی و پهلوانی زنان جنو
چنان شااهد   ها، هم زیرا در بسیاری از داستان ؛توان تعمیم داد حال، این نظر را نمی با این

دخات   باوران  ،نامه داراببرای مثال، در  ؛های این پهلوانان پ  از ازدواج هستیم دالوری
 -941: 9634طرسوسای،  . )پهلوان نخست میدان اسات باز هم پ  از ازدواج با اسکندر 

ایرانشان ) نامه بهمنهای  چنان در منظومه هم ،گشس  نیز پ  از ازدواج با گیوبانو( 913
-الا  901بارگ : عطایی، پاری ) 3جدید ی برزونامهو ( 640 -644: 9635الخیر،  ابن ابی
 .شود های فراوانی از او دیده می هنرنماییو  ستسرآمد سایر زنان ا( ب901
 

 های شفاهی تهیمنه در طومارهای نقّالی و روایت. 2
. آیاد  تر اشاره شد که تهمینه در طومارهای نقّالی، یکی از پهلوان بانوان به شمار مای  پی 

دهاد   ترین نبردهای تهمیناه، پا  از ازدواج باا رساتم، روی مای      بنابر این روایات، بی 
نخساتین  . شاود  هاای او اشااراتی مای    باه پهلاوانی   ،گااهی  هرچند که پی  از آن نیز گاه 

و کشاتن پهلواناانی باه     «اجرام»ی  هنرنمایی تهمینه در طومارهای نقّالی، رفتن او به قلعه
ی  ناماه  شاه طومار کهن؛ 11-91: 9631، داستان رستم و سهراب. )نام اجرام و اکرام است

چنین باید از کمین گشودن تهمینه برای کشاتن رساتم    هم( 166 -111: 9639، فردوسی
آمیز زال، از نبارد  پندکند یاد کنیم که سرانجام با سخنان  اهانتی که به سهراب می به دلیم

 ←چناین  ؛  هام 64 -66: 9631، داستان رستم و ساهراب . )شود گردان می با رستم، روی
 (143 -140: 9615، فردوسیی  نامه شاه کهن طومار
از دیگر نبردهای مهم تهمینه در روایات نقّالی، رویاارویی او باا پهلاوانی باه ناام       

به  یموتی امّا سرانجام. است که به دستور پیران، برای تسخیر سمنگان آمده بود« یموتی»
چندی پ  از ایان  ( 61: 9631، داستان رستم و سهراب. )آید دست تهمینه، از پای درمی
جاا را ناابود    رود و درّنادگان آن  ی کاافور مای   سهراب، به جزیرهواقعه، تهمینه به همراه 

: 9615، ی فردوسای  ناماه  شاهکهن  طومار)« بهزاد ایم بیگی»کشتن ( 13: همان. )سازد می
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ساهراب از بناد اساارت او، از    و رها سااختن   «قلون»و نیز کشتن پهلوانی به نام  ( 133
 (409 :همان). دیگر پیکارهای مهم تهمینه است

هاای   باید یادآور شویم کاه تهمیناه در سانج  باا دیگار پهلاوان باانوان داساتان         
آیاد و هنرمنادی او در میادان     ی پهلوان بانوان طراز اوّل به شمار نمای  حماسی، در زمره

 .رسد به پای پهلوان بانوانی همانند بانوگشس  و بوران دخت نمیهرگز جنو، 
او  ،در طومارهای نقّالی نگاهی بینادازیم  های تهمینه ها و زیرکی جویی اگر به چاره 

ی چاین کاه باه     سااله  ربودن مالیات هفات . بینیم نگر و گربز می را زنی تدبیرجوی، آینده
و نیز پیماان بساتن   ( 39 -35: 9631، داستان رستم و سهراب)بردند  بارگاه افراسیاب می

افراساایاب، از  زن و آزاد ساااختن پاادر و باارادر خااود از زناادان راه« طغاارل»تهمینااه بااا 
ی  ناماه  شااه  طومار کهان ؛  39 -43: همان. )آید های بزرگ تهمینه به شمار می گری چاره

انجاوی   و 469  -415: 9639، فردوسای ی  نامه شاه طومار؛ 101  -105: 9615فردوسی،
 ( 959 -955: 9، ج9631شیرازی، 

بارماان باه   ی  در حمله. های جنگی تهمینه نیز درخور توجه است تدابیر و سیاست
جاای  باه  سازد تاا خاود را    شهر سمنگان، تهمینه پانزده تن از افراد برجسته را مامور می

 هرچناد کاه  . تر  ایجاد کنناد  ،پهلوانان ایران معرفی کنند و بدین رو ، در دل دشمن
شود؛ امّا سرانجام با اشتباه یکای از سامنگانیان،    ی تهمینه به خوبی اجرا می نخست نقشه
 (441: 9639، فردوسیی  نامه شاهطومار) .برند ها پی می نیرنو آن تورانیان به

های تهمینه نیز، ساب  شاده اسات کاه او را یکای از زناان تیازبین و         نگری آینده        
هنگاامی کاه ساهراب را در کناار      ،برای نمونه ؛های نقّالی به شمار آوریم هوشیار داستان
کند که از دوستی باا   ه فرزند خود سفار  میبیند؛ ب می« تمشک کاشغری»پهلوانی به نام 

امّا سهراب به سخنان ماادر گاو    . است  پیشه خیانت یتمشک دست بردارد؛ زیرا انسان
 .بارد  باه حقیقات امار پای مای      ،کناد  میکه تمشک، قصد جان او را  دهد و هنگامی نمی

ساهراب باه   از این گذشته تهمینه از رفتن ( 954 -951: 9631، داستان رستم و سهراب)
ایران، تر  و واهمه دارد؛ بنابراین پ  از آشتی سهراب با افراسیاب، تهمیناه باه فرزناد    

بادون   ،های بیگانه ببرند گوید باید با من شرط کنی که اگر خواستند تو را به سرزمین می
 (900: همان. )من حرکت نکنی
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،  6جهماان،  ) ؛ افراسایاب (03: 9، ج9633فردوسای،  )گاهی نیز همانناد ضاماک          
 و 116: 9635الخیار،   ایرانشاان ابان ابای   )زال  ؛(646، 6جهمان، )سیاو   ؛(105 -143

  ؛شاود  نماا مای   خاواب ( هفتاد و ش : 9633کوسج، )ز و فرامر( 913: 9614، فرامرزنامه
ی  بیند و شیوه برای نمونه، تهمینه پی  از نبرد سهراب با اهدها، سرو  را در خواب می

های آن پیاک ایازدی    خیزد و سفار  سس  از خواب برمی. آموزد از او میاهدهاکشی را 
طوماار  . )شاود  گوید و سهراب بدین رو ، بر اهدهاا پیاروز مای    میبازرا به فرزند خود 

 ( 119 - 131: 9615، فردوسیی  نامه شاهکهن 
کاه در  اناد   حال در برخی روایات نقّالی، تهمینه را در شمار کساانی دانساته    با این       

؛ رستم گذرد میکه دو هفته از تولّد سهراب  هنگامی 1.تقصیر نبود کشته شدن سهراب، بی
 از شادّت خشام،   رستم. شود خروشان می ،امّا کودک ؛گیرد فرزند خود را در آغو  می

تهمینه پ  از بیان این داستان بارای ساهراب، بادو    . کند پرتاب میای  را به گوشه فرزند
جهت من از خدا خواستم تو را نیرویی بخشد که بار سار او مسالّط    به همین »: گوید می

به عالوه چون پدرت قهرمان درجه یک آفاق است؛ هارک  بار او غالا  شاود     . شوی
ن ایان اسات کاه تاا او را زماین      اکنون آرزوی ما . تر خواهد بود اهمّیت  از رستم  بی 

و بادون در نظار گارفتن    . د؛ خود را معرّفی نکنی و گرنه شیر پستانم بر تو حرام بانزنی
کاامال حارین نماود و اگار تهمیناه زن و       ،پایان کاار، ساهراب را در انجاام آن عمام    

 کارد  تجربه نمای  زد آن جوان جسور و بی هرگز چنین کلماتی را گو  ،العقم نبود ناقن
یاز از  در جای دیگاری ن ( 930: 9631، داستان رستم و سهراب)« .که او را به کشتن دهد

خاواهم ساهراب را باا رساتم برابار کانم؛ تاا انتقاام          من مای »آمده است که  قول تهمینه
 (135: 9615، فردوسیی  نامه شاهطومارکهن )« .اعتنایی رستم را بگیرم بی
 

 فرجا  کار تهمینه  ز از مرگ سهرا،. 3
ای نشاده و   ی فردوسی به سرگذشت تهمیناه پا  از مارگ ساهراب، اشااره      نامه شاهدر 

 .ساخته شاود تهمینه  پایان زندگی ی هایی درباره داستانگردیده است که همین امر سب  
؛ نخسات : از فرجام کار تهمینه پ  از مرگ سهراب، دو روایت متفاوت در دست اسات 

( ق. ه 360) ظفرنامااه  ی از جملاه حاشایه   ناماه  شااه هاای   روایتای کاه در برخای نساخه    
 -931: 9631فردوساای، ( )قاارن هشااتم)سااعدلو  ؛(101 -103: 9، ج9633فردوساای، )
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 1لنادن  ؛(ق.ه 301 آ،)آکسافورد   ؛(ق.ه 344پ، ) پااری   ؛(ق.ه 345لای،  )لیدن  ؛(936
 341، 1لان  ) 1و لنینگراد( ق.ه 349، 6ل) 6لندن ؛(ق.ه 314ب، )برلین  ؛(ق.ه 319، 1ل)
جام تهمیناه  ، سرانآن ی است و برپایه آمده( پاورقی 913: 1ب، ج9633 ،فردوسی) ؛(ق.ه

 :رود ی فراوان در سوگ سهراب، پ  از گذشت یک سال از دنیا می ها پ  از ضجّه
 ا  از مرگ ساااهراب سالی بزیستاااپ ه کرد و گریستاانوح   و روز میااش
 روانا  بشد ساااااوی سهاااراب گرد ارانجام هاام در غااام او بمرداااااس

 (911پاورقی  :همان)
از قرن هشتم به بعد آماده؛   نامه شاههای  نسخه که در شماری ازاین روایت الماقی 

، تااریخ دلگشاا  ؛ 913: 9633، هفت لشکر. )است راه یافتهبرخی روایات حماسی نیز  به
( 911: 9633، بیضااایی؛  36:  9615، ماان و رسااتم و گاارز و افراساایاب ؛  933: 9634

از دسات دادن فرزناد، باه    ، جریره، یگاناه باانویی اسات کاه در غام      نامه شاهاگرچه در 
، در شامار آن دساته زناانی هساتند کاه      نیز رودابه وزند؛ امّا تهمینه  خودکشی دست می

ابیااتی کاه در پایاان    . بینناد  را، به دست یکی از نزدیکان خاوی  مای   خودمرگ فرزند 
المااق   ناماه  شاهداستان رستم و سهراب در آگاهی یافتن مادر سهراب از مرگ فرزند، به 

ی آن  ی لطا  ساخن گویناده    کنناده بازگو ت، اگرچه سخن فردوسی نیست، امّاشده اس
وقتی تهمینه اندوه و خشام خاود را از کشاته    »گران،  ی یکی از پژوه  بنابر گفته. است

کند؛ کلماتی که شعر حماسای، بارای بیاان     شدن پسر  سهراب، به دست پدر، ابراز می
انه نیسات؛ بلکاه باه نماای  گذاشاتن      گیرد؛ صرفا کلمات شاعر احساسات او به کار می

 (949 -945: 9635دیویدسون، ) 95«.نامه شاهی  سوگواری است در قال  حماسه
ی آن، تهمینه پا  از   که در بسیاری از مناب  متاخّر آمده و برپایه است ؛ روایتیدوم      

انتقاام خاون    گیارد  تصامیم مای  کشد و  برپایی سوگواری سهراب، به زابلستان لشکر می
 365) تاریخ گزیاده نخستین بار در  ،ایم جاکه بررسی کرده تا آن. از رستم بگیرد فرزند را

بعد از این رستم باه سابیم شاکار، باه     » :شود می  است که به این لشکرکشی، اشاره( ق.ه
ماادر  او را  . سمنگان رفت و دختر پادشاه سامنگان را بخواسات و از او پساری شاد    

. با لشکر افراسیاب، باه جناو کااوو  رفات     ،بلوغ رسیدچون به حدّ . سهراب نام کرد
ساهراب بار دسات    . پدر و پسر، ناشناخته، جنو کردناد . کاوو  رستم را برابر فرستاد

خاو  کارد و از او    رساتم او را دل  ؛مادر  به کین خواستن پسر آماد . رستم کشته شد
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 (ق.ه 143) التّاواریخ  لا ّ  های کتاباین روایت را در ( 33: 9639مستوفی، )«.فرامرز بزاد

نیاز  ( 639 -635: 9631، داستان رستم و ساهراب ) التّواریخ ناسخو ( 06: 9633قزوینی، )
 . است تاریخ گزیدهدو کتاب، همان  کنیم که به احتمال فراوان، منب  هر مشاهده می

تری آماده   روایت باال در طومارهای نقّالی و برخی روایات شفاهی، با تفصیم بی 
پا  از کشاته شادن    : چناین اسات   ،شاود  چه در این مناب  دیده می آن ی هخالص. است

خبر کشته شدن سهراب، . سهراب، آن دوازده هزار سواری که همراه او بودند؛ بازگشتند
پاو  گشات و آن دوازده هازار     ی بسیار، سیاه او پ  از شیون و ضجّه. به تهمینه رسید

چون به نزدیاک سیساتان رساید؛ بارای     . سوار را به همراه خود برد و به زابلستان رفت
رساتم   99.خاواهی فرزناد آماده اسات     رستم خبر آوردند که تهمینه مادر سهراب، به کین

خود رساتم نیاز باا    . اندام به استقبال تهمینه روند بانو و گم ، خورشیدبانو فرمود تا رودابه
مرکا  باه زیار     چون چشم تهمینه بر رستم افتاد؛ خاود را از . زال به دیدار تهمینه رفت

نزدیک بود تیغ بار فارق رساتم    . انداخت و دست به شمشیر برد و به سوی رستم دوید
از عق  تهمینه رسید و او را از این کار بازداشت و گفت ای  ،برادر رستم ،زند که زواره

این کارها چه فایده  ؛ی او ویران گشته است رستم به مرگ خود راضی شده و خانه! بانو
ی حاضران با شانیدن ایان ساخن، باه گریاه       همه. ست خداوند راضی شودارد؟ به خوا

تا مدت شا  مااه رساتم باه     . آورند ند و به حرم دبر جا  سرانجام تهمینه را از آن .افتادند
در برخای  . که زال به نازد تهمیناه رفات و او را نصایمت نماود      تا این. رفت نزد او نمی
کناد   تن از کشندگان سهراب را معرفی مای ه آید و هفد سیمرغ به بارگاه زال می روایات،

تهمینه باا رساتم    سرانجام. دهد بشارت می ،کودکی همانند سهرابو تهمینه را به آوردن 
  91ناام او را فرامارز   وفرماید  ها پسری عطا می خداوند به آن یپ  از چند. کند آشتی می

ی  ناماه  شااه  کهان طوماار  ؛  635 -631: 9631، داساتان رساتم و ساهراب   . )گذارناد  می 
، ناماه  رساتم ؛ 016 -015: 9639،فردوسیی  نامه شاه طومار؛ 454 -455: 9615، فردوسی
ب؛ انجاوی   64، بارگ  ناماه  رساتم ال ؛  94، برگ رستم و اسفندیار عامیانه؛  61: 9633

 ( 33 -33: 1، ج9631 ی کردی، نامه شاه؛  965 -911: 9، ج9631شیرازی، 
   

 تازش تهمینه به سیستاندو روایت منظو  از . 4
خواهی سهراب، دو روایت کوتاه و بلند منظوم، بر  ی تهمینه به سیستان در کین از حمله
 ی  نامه تهمینههای  امااا  با ناااز هرکدام از این دو روایت که از این پ. مانده است جای
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 .  مانده است باقیی منمصربه فرد  یاد خواهیم کرد؛ یک نسخه 96ی بلند نامه تهمینهو  کوتاه
. آمده اسات  تاریخ دلگشاای از  ، همان روایتی است که در نسخهی کوتاه نامه تهمینه       

. شاود  داری مای  نگه ،ی مجل  شورای اسالمی کتابخانه در 3163ی  به شمارهاین نسخه 
،  کاه چنادی پای  باه     تاریخ دلگشا 953و  950در پاورقی صفمات  کوتاه ی نامه تهمینه
 63ایان منظوماه دارای   . شاود  احیاء مممدآقازاده به چاپ رسیده است؛ دیده مای همّت 

 :شود با بیت زیر آغاز می ی کوتاه نامه تهمینه. ی آن معلوم نیست بیت است و  گوینده
 اساتان کین سهراب خواهااوی سیااس   سساهااان گفت برکاادر را چنیااااپ

 (950: 9633، توکّم بیو)
در ایان  ، نخسات : ارداختالف د یننقّالی، چندبا روایات  ی کوتاه نامه تهمینهروایت 

ی او باه   بلکه تنهاا از حملاه   ؛های تهمینه با سساه زابلستان، نشانی نیست روایت از جنو
از حضاور سایمرغ و معرفای قااتالن ساهراب و نیاز از        ،دوم ؛سیستان، یاد شاده اسات  
 . بستری تهمینه با رستم، سخنی به میان نیامده است سفار  سیمرغ به هم

ی تهمیناه باه سیساتان در     اسات ازحملاه    منظاوم  ینیاز، روایتا   بلناد   ی نامه تهمینه
بیت است و تاکنون یک نسخه از آن،  160این منظومه دارای . خواهی خون سهراب کین

کاه در  or. 2926   باه شاماره   ناماه  شااه ای از  این منظومه در نسخه. شناخته شده است
، ناماه  شااه ی  تااریخ کتابات ایان نساخه     .شود شود؛ دیده می ی بریتانیا نگهداری می موزه
نسخه به خط نستعلی  نوشاته شاده اسات و دارای    . ق است. ه 9141  -9143های  سال
هر صفمه، دارای ش  ستون است که به طور میانگین، در هر صافمه،  . برگ است 641
شود  ال  آغاز می915ی یادشده، از برگ  در نسخه نامه تهمینه. بیت نوشته شده است 36

اهلل صفا بود  های نگارنده، نخستین بار ذبیح بنابر بررسی. یابد ب خاتمه می911و به برگ 
. ی مختصر اشاره کرده اسات  ا ، به گونهنامه شاهی  مندرج در این نسخه ی نامه تهمینهکه به 

 :شود زیر آغاز می این منظومه با بیت( 31: 9636صفا، )
 ادنداااریان شاارآسیمه زان درد، بسا ن زار و گریان شاادندافته چنیاادو ه

 (ال 915، برگ ی بلند نامه تهمینه)
پ  از رسیدن خبر مارگ ساهراب   : چنین است ،بلند  ی نامه تهمینهی داستان  خالصه     

سوگواری، تهمینه به نزد پدر ی سوم  در هفته. کنند به سمنگان، تا دو هفته سوگواری می
شاه سامنگان باه   . گوید خواهی خود از خاندان رستم سخن می رود و از کین خوی  می
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دهد که از این کار دست بردارد؛ زیارا  رساتم پهلاوانی اسات کاه       دختر خود هشدار می

هنگام،  از تر  رساتم از   ی مانند افراسیاب، ش کس دهند و بزرگان جهان، به او باج می
امّا بهتر است که تو بر این کار شکیبا باشی؛ تاا گذشات روزگاار،    . شود ب بیدار میخوا

گوید  تهمینه با شنیدن سخنان پدر می. رستم را درمانده سازد و روزگار  را به سر آورد
کنم و اگار شااه    جا زاری و سوگواری می روم و زمانی در آن ی سهراب می من به دخمه

ی داساتان،   در دنبالاه . هنه به سوی گور فرزند خواهم رفتدستور ندهد؛ خودم با پای بر
خبار آمادن ساساه    . شاود  ی زابلساتان مای   خالف میم پدر، با سساهی روانهگویا تهمینه بر

ساازد تاا از چناد و     ها روانه می رستم سواری را به سوی آن ،رسد دشمن به زابلستان می
ی راه،  در میاناه . خواهاد  چه مای چون کار، آگاه شود و بداند که ساالرآن سساه کیست و 

. آورناد  گیرند و به نزد تهمینه مای  او را می. کند پیک رستم با سساهیان تهمینه برخورد می
گویاد باه    سازد و بدو مای  گوید و تهمینه او را روانه می پیک رستم حقیقت امر را باز می

 : خواهی خون فرزند آمده است رستم بگوید که مادر سهراب است و برای کین
 ر بسته با لشاکر استااه بر کین کمااک تااادر اساراب را ماگوی  که سهاب
 ادان رستم ناااابردااااه جوید به میاک ا  مردااندی ای بداو ادان آمد اااااب
 اداد سااااراااارد از این کین و بیااانخ ااراااا به کین پساارآرد همان تااااب

 (ال  919: همان) 
امّا تهیمنه با دیادن همسار، او    ؛رود رستم با شنیدن این خبر به پیشواز تهمینه می         

آورد و  ای بیرون مای  سس  دشنه. خورد کند و از مرگ فرزند، افسو  می را نکوه  می
گیرد و مان  آسی  رسااندن   برمیدرامّا زواره تهمینه را ممکم  ؛شود میور  به رستم حمله
زند و بارای باار دیگار، گریاه و زاری      تهمینه خویشتن را بر زمین می .شود به رستم می

 :گوید دهد و بدو می سس  زال را  به شدّت مورد شماتت قرار می. کند می
 ردارخوارااوی و مادگادآموز و بااب ارااافت ای نابکاگهی گ ه زال آناااب
 بدی 94اناماچون کری ردار همااه کاب ااامان باادیاو گر پور سام نریاااات
 م بداندی  رااااِشتی به رغمااااابک   رایی خو اگرگوشهااشتی جاکُااب
 ن سوی خود کشیاگاه دام   آناااپ کشی   پروریادم تو ا  میااااااامن

 ر خون فرزند بشتااااافتی؟ااااه بااک یااااات یافتااایمرغ این تربیااااز س
 (ب 919: همان)



 (71پیاپی) 29پاییز   ،3یشماره ،5 سال/ (ادب بوستان)شعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــــــ    

 

751 

روم و از خاندان شما  باشم به نزد شاهان و بزرگان جهان می گوید تا زنده گاه می آن      
رود و بارای باار دیگار باه      ی ساهراب مای   سس  به دخمه. خواهم کرد  ها گالیه نزد آن

خیازد و باه نظار     فردای آن روز بانو طبام و ناای جنگای برمای    . پردازد سوگواری می
روناد و او را باا    د تهمیناه مای  امّا زال و رودابه باه ناز  . شوند ی نبرد می رسد که آماده می

دهد که آرام  خویشتن را  تهمینه را سوگند می ،رودابه. کنند آرام می ،اندرزهای خوی 
تهمیناه باا   . ددها  باه او نویاد مای    را ها بیاید و سروری و ساالری حفظ کند و به نزد آن
امّاا   ؛گوید من با این دل غمگین خود، در خیاال ساروری نیساتم    شنیدن این سخنان می
 . در کشور شما خواهم ماند ،چون مرا سوگند دادید

رود و از نو مادر و فرزناد در   در بازگشت رودابه به زابلستان، رستم به نزد مادر می      
 زالکناد و از   پ  از چندی، رستم هدایایی فاراهم مای  . کنند غم سهراب، سوگواری می

آرام ساازد و باه    ،باا ساخنان خاوی    ها را بارای تهمیناه ببارد و او را     خواهد که آن می
ی  رود و پا  از گفاتن ساخنانی دربااره     زال باه  نازد تهمیناه مای    . وردآشبستان رستم 

ساس   . داناد  مقصّر می ،وفایی چرخ گردان، افراسیاب و تورانیان را در کشتن سهراب بی
 رساتم دانی کاه شااهان و بزرگاان جهاان باه پیوناد        می ت بهترگوید خود به تهمینه می

چه بساا کاه آفریادگار بارای باار       ،اکنون اگر به شبستان رستم بیایی. گردند فراز میسرا
تهمینه با شانیدن ساخنان   . شما باشداندوه وگر غم  دیگر، به شما فرزندی دهد که درمان

آگااه   ،فرستد و او را از رفاتن خاود   شود و پیکی به نزد شاه سمنگان می خشنود می  ،زال
برند و پا  از چنادی از    را با تشریفات بسیار، به زابلستان میسرانجام تهمینه . سازد می

 :گذارند نام او را فرامرز می وآید  پیوند رستم با تهمینه، فرزندی به دنیا می
 باااااادان نیز بگذشااااات یک روزگار باااااار رستم آمد چااااااو خرّم بهار
 بگذشااات از او یک پسر چاااااو نه ماه شاااااد آبستااااان آن ماه باااار دگر
 به خااااااااوبی ز سهراب صد ره فزون پدیااد آمد و موی و چهر  چو خون
 وُرا نام رسااااااااتم فراماااااااارز کرد چو با زال و روداباااااااااه اندرز کرد
 دار پروردگااااااااااار به نام جهااااااان بسااااارورد تهمیاااااااااانه اندر کنار

 ی باستااااااان ه یااااااااد آمد از گفتهاک سر ایان داستان اد کنون یکااااامسر آ
 (ب 911: همان) 

 :چند تفاوت عمده دارد ،با روایات نقّالی ی بلند نامه تهمینهروایت 
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خاواهی   که تهمینه در آغاز داستان، از کین ، با وجود آنی بلند نامه تهمینهدر  ،نخست      
میاان ساساه سامنگان باا زابلساتان،       امّا ،کند رودابه به شدّت یاد مید از رستم، زال و خو

 آمیاز  غضا  آمیز در این داستان، یکی برخورد  رفتارهای خشونتاز  .گیرد جنگی درنمی
. باه رساتم   ی ی خو ی ناگهانی تهمینه با دشنه حمله ،تهمینه با پیک رستم است و دیگر

های سه روزه میان سساهیان دو طرف، ساخن باه میاان     از جنو ،در طومارهای نقّالی امّا
 .کند آمده است که بدین رو ، آت  خشم تهمینه فروک  می

سازایی   زال و رودابه در آرام سااختن تهمیناه، نقا  باه     ،ی بلند نامه تهمینهدر  ،دوم      
 ایان  نیز در شود و نق  زال چندان نمینقّالی از رودابه  های تکه در روای حال آن ؛دارند
و ایان پرناده   ی سایمرغ اسات    نق  اصلی بر عهده رنو است؛ زیرا ، بسیار کمها داستان
 .دهد پایان می را رستم وتهمینه  کینه و دشمنی میان  است که
ساسهر باازیگر،    ، کشندگان واقعای ساهراب، عاالوه بار    ی بلند نامه تهمینهدر  ،سوم

امّا در طومارهای نقّاالی، سایمرغ از دوازده    ؛شوند میمعرفی  ،افراسیاب، هومان و بارمان
داساتان  .)هساتند  ایرانای  ،ها تورانی و هفت تان دیگار   آن تن ازبرد که پنج  نام می 90تن

 ( 631-633: 9631، رستم و سهراب
با برخی روایات نقّالی و شافاهی   ی بلند نامه تهمینهترین وجه تشابه روایت  امّا مهم

ساازند کاه    آگااه مای   ،در این است که سیمرغ و زال، تهمینه را از به دنیا آوردن فرزندی
بستری با رساتم، راضای    همانند سهراب خواهد بود و به این دلیم است که تهمینه به هم

 .شود می
: دو چیاز اسات   ،ی بلناد  نامه تهمینهی اصلی  مایه درون ،شود که مشاهده می چنان آن
خواهی یکای از   جا که کین از آن. تولّد فرامرز ،دوم ؛خواهی تهمینه از رستم کین ،نخست
هاا و اعماال    های حماسای و ممارّک اساسای تماام جناو      های اصلی داستان مایه درون

هاای حماسای از یاک ساو بار آن       راویان داستان( 163: 9601صفا، . )جنگجویان است
، تاا  بنابراین کسی را بهتر از تهمیناه نیافتناد   ؛، پایمال نشودناهگ شدند تا خون سهراب بی
پاردازان در رفا     عاادت داساتان   جاکاه  از آن. از رستم بگیرد بتواند انتقام خون فرزند را

هاایی از   روایات  ،نخسات ( 95 -1: ب9615یادنلو،  آ)های پهلوانی است  نقاین داستان
را داشته باشد  تواناییاین بانو، ارتقا دادند تا  خود ساختند و تهمینه را تا مقام یک پهلوان

 ی رستم، برادر  شَغاد ، کشندهنامه شاهدر  که به دلیم آنامّا  .خواهی کند از رستم کین که
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، نتوانستند در اصم روایت، تغییاری دهناد   ی حماسیها داستان نقّاالن ،است معرّفی شده
مرغ و زال را وارد داستان نمودناد تاا   سی ،ناچار ؛و رستم را به دست تهمینه نابود سازند

و زمیناه را   کنناد را تبرئه  ،گری خوی  و معرّفی کشندگان واقعی سهراب، رستم با چاره
، باه ماادر   ناماه  شاهچون در  ،از سوی دیگر. فراهم سازند ،برای پیوستن تهمینه به رستم

ماادر   ،ین زن، چناد ناماه  شااه ای نشده است و در برخی از روایات پا  از   فرامرز اشاره
ایان  بناابراین  ( 31: ب9633 ،انهما ؛ 931 –933: 9636آیدنلو،) ؛اند خوانده شده فرامرز
تهیمنه را ماادر فرامارز    تا به دست آورد نامه تهمینهبرای راویان  را فرصت مناسبی ،نکته

 . معرّفی کنند
 

 گیری نتیجه. 5
 :توان دست یافت می چه تاکنون آورده شد  به نتایج زیر از آن
اشتهار و ممبوبیت داستان رستم و سهراب از یک سو و پایان ناخوشایند آن از سوی  .9

پردازی خاوی ، باه    های حماسی، بنابر سنّت داستان دیگر، سب  شد که  راویان داستان
بانو ساختند و او را برای رزم با رساتم   از تهمینه یک پهلوان ،نخست: دو کار دست بزنند

ی داستان، او را مادر فرامرز معرّفی کردند و با تلفی  این دو  نبالهسس  در د. آماده کردند
زعم خوی ؛ پایان ناخوشایند داستان رستم و ساهراب را خاو      دیگر، به روایت با یک
 .فرجام نمودند

از قرن هشتم باه بعاد    به دلیم آن که از یک سو، روایت سوگواری تهمینه و مرگ او، .1
هاای   تارین کتااب   شاود و از ساوی دیگار، کهان     دیده می نامه شاههای  تر نسخه در بی 

بنابراین  ؛د از قرن هشتم به بعد استرا دار ی تهمینه به سیستان تاریخی که روایت حمله
به بیان دیگار،  . تر است متقدّ ، های منظوم نامه تهمینه، از روایت اری تهمینهروایت سوگو

آیاد؛ بناابراین    بگذرد تا پ  از چندی به نظم درها  چون باید از یک روایت منثور، مدّت
پا    ،که در قرن هشتم، روایت منظوم سوگواری تهمیناه را در دسات داریام    به دلیم آن

های ششام و   تر و مربوط به سده احتمال پدید آمدن روایت منثور آن، یکی دو قرن پی 
ی هشاتم، بارای    کاه در ساده   امّا به دلیام آن . تر از آن است هفتم هجری و یا حتی پی 

توان نتیجاه   شویم؛ می رو می ی تهمینه به سیستان روبه روایت منثور حمله انخستین بار، ب
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ویاژه در   ی نهم باه بعاد و باه    از سده های منظوم  نامه تهمینهگرفت که به احتمال فراوان، 
 .سروده شده است ،قرون دهم و یازدهم هجری

 ی در دو دساته از نظر اصاالت روایات   مانده   های حماسی برجای که منظومه جا  از آن .6
ریشه در روایات پای  از  هایی که حماسهآن دسته ، نخست: گیرد متمایز جای می کلّی و

 ... نامه و  نامه، بهمن گرشاس  نامه، د مانند شاهاسالم دار
و در واقا     ی فردوسی ساروده شاده   نامه هایی که روایاتشان به تقلید از شاه حماسه ،دوم

ی پاردازان دوره  ذهان نقّااالن و داساتان   ی شماری از قهرمانان آنان، سااخته و پرداختاه  
 و 631 -639: 9635نماوی،  )؛ایاران نادارد  هاای ملّای   در حماسه  اسالمی است و ریشه

کاه در ادوار   نیز، به دلیم آن بلند و کوتاه ی نامه تهمینه هردو بنابراین( 930: 9636آیدنلو، 
هاای   ی دوم حماساه  دساته د و در روایتی کهان و اصایم نادار    ؛است متاخّر سروده شده
 .دگیر منظوم، جای می

 
 ها یادداشت

. هاای دیگاری اسات    های شفاهی، نخستین دیدار تهمینه با رستم، باه گوناه   در برخی روایت .9
رو  باا رساتم روباه   رود که ناگهاان   ی یکی از روایات، تهمینه با نزدیکان خود به شکار می برپایه
در روایات  ( 39: 9، ج9631انجوی شیرازی، . )کند شود و او را به مهمانی خوی  دعوت می می

یاک از اطرافیاان     دیگری آمده است که درختی راه عبور تهمینه را ساد کارده باود، امّاا هایچ     
رساد و   در این هنگام، رساتم باه طاور اتّفااقی از راه مای     . جا کنند نتوانستند آن درخت را جابه

ی روایت دیگر، تهمینه در گردشگاهی، رساتم   برپایه( 36: همان. )اندازد درخت را به کناری می
دهاد کاه اسا      به نزدیکان خاود دساتور مای   . شود بیند و عاش  او می را در حال استراحت می
اج جا با تهمینه ازدو رود و در آن رستم برای یافتن رخ ، به سمنگان می. رستم را با خود ببرند

 (34: همان) .کند می
هرگز کسی مرا از پرده بیرون ندیاده  ... »: گوید در یکی از روایات، تهمینه به رستم چنین می .1

ام و با پروردگار خاود عهاد    های تو را از مردم شنیده، غایبانه گرفتار تو شده لیکن خوبی. است
هماین  . ، پادرم واقا  اسات   ه از عهد و نیّت منک چنان. کرده بودم که غیر از تو جفت نگزینم

ح  تعالی ممبّت تو در دل من انداخته و از چناد  . آرزو دارم که از تو مرا فرزندی حاصم شود
مدّتی جاسوسان برای تفمّن تو و رخ  تو گماشته بودم که ظاهرا به این جان  گذر افتاد و  

به دو نکتاه اشااره    ،؛ در این روایت(963: 9634توکّم بیک، )« .اند  رخ  تو را کسان من آورده
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شااه   ،دوم ؛اناد  بنابر اعتراف تهمینه، به فرمان اوست که رخ  رستم را رباوده  ،نخست: شود می
بناابراین احتماال دارد کاه او نیاز در رباودن       ؛آگااهی دارد  سمنگان نیز به دلدادگی دختر خود

در منااب  دیگار، باه آگااه باودن شااه        ،ایام  جا که بررسی کرده تا آن. رخ ، دست داشته است
 . است ای نشده سمنگان از عش  تهمینه، اشاره

، چندین بیت در ارتباط با فراخواندن موبدی از ساوی رساتم   نامه شاههای  در برخی از نسخه .6
آمده اسات کاه المااقی باه نظار       ،و فرستادن او برای خواستگاری کردن تهمینه از شاه سمنگان

گاران   میاان پاژوه    ،بستری رستم با تهمینه مشروعیت یا عدم مشروعیت هم ی درباره. رسد می
 -33: 9639؛ کیاا،  34 -36، 9633؛ میناوی،  413: 9، ج9631القی مطل ، خ. )اختالف نظر است

 (331: ال 9615آیدنلو،  و 194: 9633؛ حمیدیان، 033: 1، ج9630؛ کزّازی، 33

اسات و   ها و مقااالت متعادّدی نوشاته شاده     تابی داستان رستم و سهراب، تاکنون ک درباره .4
... شناسای و   های اسااطیری، اجتمااعی ، روان   گران به تجزیه و تملیم زمینه بسیاری از پژوه 
 -600: 9633خطیبی، . ک.ر: )بر این نظریاتای  برای دیدن نقد عالمانه. اند این  داستان پرداخته

630) 
ی رساتم و   رستم و سهراب نزدیاک اسات باه قصّاه     ی و قصّه»: آمده است که نامه نزهتدر  .0

مان  و   کاوو  رستم را گفت ما را از پ  پرده فرزندانناد و کای   اسفندیار، و چنان بود که کی
رستم یکی را اختیار . هر کدام که خواهی بگو، تا نامزد تو کنم. چنین نشین، خواهران مرا هم کی

و . ت؛ زین سب  گفت تا پوشیده دارناد کرد و با خویشتن گرفت و چون به سمنگان زن خواس
و هماه  . مهره به نشان داد و گفت اگر دختر باشد بر سر باید بستن و اگر پسار باشاد بار باازو    

و چون سهراب کشته شد؛ از بهار بزرگای ناام فرزناد     . غرض آن که تا این حال آشکارا نگردد
 (641 -649: 9631شهمردان ابن ابی الخیر، )« .خوی ؛ آن همه به هم فرمود آوردن

رستم به ایان   ،نخست: آید ی درخور توجه به دست می ، دو نکتهنامه نزهتاز این روایت 
کاوو  ازدواج کرده بود؛ ازدواج با تهمیناه   تر با یکی از خواهران و یا دختران کی دلیم که پی 
دیگاران، باا   بنابراین، به احتمال فراوان، در سمنگان نیز بدون آگااه کاردن   . است را پنهان ساخته

بما  فراوانای    ،ی آن نظاران دربااره   ای کاه تااکنون صااح     نکته. تهمینه معاشقت داشته است
بستری خود باا تهمیناه و    رستم به دلیم آن که هم ،دوم. ایم تر بدان اشاره کرده اند و ما پی  کرده

وم نیسات  به درستی معلا . زند نیز داشتن فرزندی از او را پنهان کند؛ دست به کشتن سهراب می
گوناه باوده و یاا آن کاه      این روایت بادین  ،از آن استفاده کرده نامه نزهتدر ماخذی که مولّ  

 .الخیر در این روایت دست برده است شهمردان ابن ابی
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ترین خصوصیت زنان در ایان   ح  همسرگزینی، شاخن»: گران نوشته است یکی از پژوه  .3

در گزیدن همسر اسات و حتّای گااهی عروساان،     قدم شدن  ها، ح  اظهار عش  و پی  داستان
هاا   هذا میزان صراحت و جسارت آنان در این عروسی م . دارند خویشتن را بر مردان عرضه می

مطرح باشاد؛ زناان از حا      ،بازی و یا ازدواج موقّت رفته هرگاه عش  یکسان نیست و روی هم
ی  الشّاعاع اراده  ، این ح  تمات های دایمی ولی در ازدواج ؛تری برخوردار هستند برگزیدن بی 

 (934: 9633مزداپور، )« .پدر قرار دارد و یا ممدود است
آیادنلو،  : ک.ر)هاای حماسای ایاران و جهاان      برای دیدن شماری از پهلوان بانوان در داستان .3

 (94 -91  :ال  9633
عطاایی، کاه   است حماسی، از شاعری گمنام متخلن به  ای  عنوان منظومه ،جدید  ی برزونامه .3

ی پاری  به  ای از این منظومه در کتابخانه نسخه. است رسد در قرن دهم آن را سروده به نظر می
عکا  ایان نساخه را دکتار اکبار نماوی از روی       . برگ موجاود اسات   495در  9931شماره 

 .بلندهمّتی خوی ، در اختیار نگارنده  قرار دادند که از ایشان صمیمانه سساسگزارم
شود؛ سیمرغ تهمینه را نیز در قتام ساهراب، مقصّار     هی که به فرمان سیمرغ برپا میدر دادگا .1
 ( 633: 9631، داستان رستم و سهراب. )داند می
که ابیاات ساوگواری تهمیناه از زباان      ی سخن خود، به گمان آن خانم دیویدسون در دنباله .95

ی عماومی   در تضعی  روحیه تواند البته سوگواری تهمینه می»: نویسد چنین می ،فردوسی است
خاویی   گر درناده  نشان ،زیرا در این سوگواری، مرگ فرزند در عین حال. به مرات  موثرتر باشد

در این مورد، سوگواری مادر نه تنها تهدیدی . خویی رستم، جهان پهلوان ایران درنده. پدر است
ای کاه او را باه    ماساه تهدیدی است بارای ح جویان ایران، که  است برای سساه، برای جمی  رزم

ی فردوسای تهدیادی اسات     سوگواری تهمیناه در حماساه  . نامه شاهرساند یعنی  عر  اعال می
امّا ایان واقعیات کاه ساوگواری تهمیناه در چاارچوب حماساه         .ضمنی برای خود این حماسه

بستگی ماردان   تواند هم تواند این تهدید را کم رنو کند زیرا قال  حماسه می ممصور است می
برای نگارنده باه درساتی معلاوم    « .را که با فریاد سوگواری زنی به خطر افتاده است تثبیت کند

داشاته کاه    ناماه  شااه چه تهدیدی برای  ،که این ابیات از فردوسی هم باشد نشد که بر فرض آن
برای نقد ایان نظریاه و برخای دیگار از     ! خانم دیویدسون با این تاکید از آن سخن گفته است؟

:  9633؛ امیدسااالر،  941-911: 9630خطیبای،  : ک.ر: )نامه شاهی  انم دیویدسون دربارهعقاید خ
915- 945) 
. کناد  ی برخی روایات، زال برای فرونشستن خشم تهمینه، تا سه روز با او جنو مای  برپایه .99
در روایات دیگاری آماده اسات کاه تهمیناه پای  از        ( 634: 9631، داستان رستم و ساهراب )
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: 9639، ی فردوسی نامه شاهطومار .)کشد با رستم، دو تن از قراوالن درگاه رستم را میرویارویی 
019) 
م و داساتان رسات  . )آیاد  بانو به دنیا مای  ی یک روایت ، از این پیوند زناشویی، زرس  برپایه .91

 (635: 9631، سهراب
پیارای  و تصامیح   ی کوچک دیگر، به دست نگارناده،   این منظومه به همراه چند منظومه .96

 .گردد مندان تقدیم می ای نزدیک، به عالقه شده است که در آینده
آیادنلو،  : ک.ر)و تجزیه و تملیم این نام، « کریمان»ی  برای دیدن شماری از روایات درباره .94

 (63 -90: 9615اکبری مفاخر،  و 15 -90: 9633
برد کاه در کشاتن ساهراب، دسات      می های نقاّلی، سیمرغ از هفده تن نام در یکی از طومار .90

 (456: 9615، ی فردوسی نامه شاهکهن  طومار.) اند داشته
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علماي و  : عفیفاي، تهاران  تصاحی  ريایم   . ناماه بهمان (. 2911)، الخیار شان بن اباي  ایرا

 .2233 ي پاریس، شماره ي  کتابخانه  ي نسخه برزونامه، .فرهنگي
 .گران و مطالعات زنان روشن: ، تهرانسهراب کشي(. 2931. ) بیضایي، بهرام
پژوهشگاه فرهناگ  : تصحی  ايیا محمدآقازاده، تهران. تارخ دلگشا(. 2913. )توکّل بیگ

 .و هنر اسالمي
باه کوشاش طااهره پاروین اکارم،      . تاریخ دلگشااي شمشایرخاني  (. 2932. )توکّل بیگ
 . مرکز تحقیقات فارسي ایران و پاکستان: آباد اسالم
 .  2926ي بریتانیا، شماره  ي موزه نامه شاهخطي  ي مندرج در نسخه. نامه تهمینه

 .ناهید: تهران. درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسي(. 2931. )يمیدیان، سعید
 .www: تارنمااي ناو   . «ناماه خاداي تاا   ناماه  شااه از »(. 1113. )خالقي مطلق، جاالل 

noufe.com 
 ، صص9ي  ، شمارهنامه ایران. «نامه گرشاسپگردشي در »(. 2911. )خالقي مطلق، جالل

933- 219. 
مرکاز  : بخاش یکام، تهاران   . ناماه  شااه هااي   یادداشات (. 2933. )خالقي مطلاق، جاالل  

 .المعار  بزرگ اسالمي دایره
، به هاي کهن گل رنج. «یکي داستان است پر آب چشم»(. 2911. )مطلق، جالل خالقي

 .33-59مرکز، صص: کوشش علي دهباشي، تهران
. «از منظر ادبیات تطبیقي نامه شاهي  هاي جدید درباره جدل»(. 2935) .خطیبي، ابوالفضل

 .223 -213ي، صصمرکز نشر دانشگاه: ، تهراننامه ي شاه درباره
 ،9ج ،ي زبان و ادب فارسي نامه دانش. «رستم و سهراب»(. 2933. )خطیبي، ابوالفضل

 .915 -955فرهنگستان زبان و ادب فارسي، صص : تهران
نگاارش مرشاد عباار زریاري، باه کوشاش جلیال        (. 2913) .داستان رستم و سهراب
 .تور: دوستخواه، تهران
ي ایران یا  اي از يماسه ي نقّاالن، دگردیسه نامه شاه»(. 2931. )دوستخواه، جلیل

آگاه، : ، تهرانها ي ایران، یادماني از فراسوي هزاره يماسه. «ساختاري جداگانه؟
 .215 -252صص 
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ادبیات . «نامه شاهسوگواري زنان به عنوان اعتراض در »(. 2931. )دیویدسون، الگا
 فرزان روز، صص: یي، تهران، ترجمه فرهاد عطافارسي تطبیقي و شعر کالسیک

293- 211. 
گازارش  . هاي ناو اوساتایي   رهیافتي به گاهان زرتشت و متن(. 2931. )رایشلت، هانس

 . ققنور: جلیل دوستخواه، تهران
پژوهشگاه علوم انسااني  : تهران. نامه شاههاي  فرهنگ نام .(2933. )رستگارفسایي، منصور

 . و مطالعات فرهنگي
 .پیري: تهران تصحی  محمد بهشتي،(. 2931. )نامه رستم
 .11351، شماره مجلس شوراي اسالمينسخه خطي  .نامه رستم

 25511نسخه خطي کتابخانه مجلس شوراي اسالمي، شماره . رستم و اسفندیار عامیانه
آفتابي  .«هاي ایراني چهره و شخصیت زنان جنگاور در يماسه»، (2931. )سراج، شهین

قطره، صص : سجاد آیدنلو، تهران -رضا مظفري ، به کوشش علياي در میان سایه
152- 913. 

 .علمي و فرهنگي: تهران. از رنگ گل تا رنج خار( . 2933. )سرامي، قدمعلي
 .15 -2طهوري، صص : تهران ،شکار شده  هاي  سایه. «پري»(. 2935)سرکاراتي، بهمن، 

 .آنّا: ، تهران9و1ج تصحی  ایرج بهرامي، (. 2933. )ي کردي نامه شاه
موسساه  : پاور، تهاران   تصحی  فرهنگ جهان .نامه نزهت(. 2911)الخیر،  شهمردان بن ابي

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگي
 .امیرکبیر: تهران .سرایي درایران يماسه(. 2951)اهلل، صفا، ذبی 
یحیي مهدوي ، گردآوري هفتاد مقاله .«ي سگاوندکوه نامه رزم»(. 2939. )اهلل  صفا، ذبی  

 .31 -12 اساطیر، صص: ، تهران2و ایرج افشار، ج
علماي  و  : کوشش ذبی  اهلل صفا، تهران به .نامه داراب(.2912)ابوطاهر محمد،  ،طرسوسي

 .فرهنگي
خوش : سید مصطفي سعیدي، تهران -ايمد هاشمي(. 2932. )ي فردوسي نامه شاهطومار 

 . نگار
دنیااي  : ناژاد، تهاران   نوشاته جمشاید صاداقت   (. 2931). ي فردوسي نامه شاهطومار کهن 
 .کتاب
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 . چاپخانه فیض رسان: به اهتمام رستم تفتي،  بمبئي(. ق.ه 2912. )فرامرزنامه

بنیااد دایاره المعاار     : ي فلاورانس، تهاران   نسخه. نامه شاه(. 2913.)فردوسي، ابوالقاسم
 .اسالمي و دانشگاه تهران

: ، تهاران [ي مساتوفي  ياشیه ظفرناماه . ]ي فردوسي نامه شاه(. 2911. )فردوسي، ابوالقاسم
 .مرکز نشر دانشگاهي

ي   نساخه . ]ي نظاامي  ي فردوسي همراه باا خمساه   نامه شاه، (2913. )فردوسي، ابوالقاسم
 .المعار  بزرگ اسالمي مرکز دایره: ، تهران[سعدلو
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. «نامه شاهرنج آز، نگاهي دیگر به داستان رستم و سهراب »(. 2911. )کلباسي، محمّد

 .32 -11 ، صص2، شماره 21، سال ایران شناسي
میاراث  : تصاحی  اکبار نحاوي، تهاران     .کهان  ي برزوناماه (. 2931. )الدینکوسج، شمس
 .مکتوب

 .فاخته: تهران. ي پهلواني نامه شاهسخنان سزاوار زنان در (. 2912. )کیا، خجسته 

 .دنیاي کتاب: تصحی  محمدتقي بهار، تهران(. 2939. )التواریخ مجمل
، 9، شماره 3سال : ، تهراني فرهنگستان نامه. «تهمینه کیست؟»(. 2931. )مختاریان، بهار
 .213 -251صص 

. «نامه شاههاي زن سروري در چند ازدواج داستاني در نشانه»(. 2931. )مزداپور، کتایون
 .113 -213صص. اساطیر: ، تهرانگل سرخداغ 

 .امیرکبیر: به اهتمام عبدالحسین نوایي، تهران. تاریخ گزیده(. 2932. )مستوفي، يمداهلل
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: ، تهران1، جي زبان و ادب فارسي نامه دانش. «تهمینه»(. 2931. )مقدّسي، مهناز
 .251 -251فرهنگستان زبان و ادب فارسي، صص 

 .آژینه: گرگان. من و رستم و گرز و افراسیاب(. 2931. )میرکاظمي، سیديسین
 .زوار: تهران .نامه شاهداستان رستم و سهراب از (. 2931. )مینوي، مجتبي
ي دانشکده ادبیات و علوم  مجله. «برزونامه  ي  هایي درباره ناگفته»(. 2931. )نحوي، اکبر

 .933 -912، صص1و  2، شماره 92سال : فردوسي مشهد انساني دانشگاه
 .نگاه: بزرگ علوي، تهران ي ترجمه. ي ملّي ایران يماسه(. 2932. )نلدکه، تئودور
 .اساطیر: تهران. ي فردوسي نامه شاهفرهنگ (. 2911) .ولف، فریتس
پژوهشاگاه علاوم   : ، تهاران مهدي مدایني -يتصحی  مهران افشار(. 2911. )هفت لشکر

 .انساني و مطالعات فرهنگي
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 


