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 ورا نام بانوگشسپ گو است

 )معرّفی داستانی منظوم از ازدواج بانوگشسپ با گيو گودرز(

 

  رضا غفوری

 رفسنجان  )س(حضرت نرجس دانشگاه 
 

 چکيده 

ترین پهلوان بانوي ادب حماسی ایران  بانوگشسپ، دختر رستم و همسر گیو، معروف 

شود؛ امّا در چند متن پهلوانی پس از آن،  از این قهرمان نام برده نمی   شاهنامهاست. در  

پهلوانی  می از  یاد  او  روایاتهاي  در  و  داستان  شود  نیز  درباره عامیانه  بسیاري  ي  هاي 

ها او آمده است. یکی از حوادث مهم زندگی بانوگشسپ، داستان ها یا ناکامیپیروزي

آید. از ازدواج این  ه از این پیوند، بیژن به دنیا میازدواج او با گیو پسر گودرز است ک 

دو قهرمان، سه روایت منظوم به دست ما رسیده است: نخست، روایت کوتاهی که به  

دستنویس روایت    شاهنامههاي  برخی  دوم،  است؛  شده  افزوده  بعد  به  هشتم  قرن  از 

وایت کمتر  آمده است؛ سوم، ر  نامهبانوگشسپ ي  معروفی که در بخش چهارم منظومه 

کتابت شده و تاکنون پژوهشگران    شاهنامههاي  اي که در یکی از دستنویسشدهشناخته

  اند. در این مقاله پس از بررسی این سه روایت منظوم، متن پیرایشبه آن توجه نکرده

 آوریم، سپس به تحلیل روایت اخیر خواهیم پرداخت.  ي روایت سوم را می شده

 شاهنامه. بانو، پهلوان نامه،بانوگشسپسپ، بانوگشهای کليدی: واژه 

 
 ر زبان و ادبیات فارسی دانشیاreza_ghafouri1360@yahoo.com 

 3/9/98تاریخ پذیرش مقاله:      4/98/ 21تاریخ دریافت مقاله: 
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 . مقدّمه 1

بانوي متون پهلوانی  ترین پهلوانرستم، همسر گیو و مادر بیژن، پرآوازه  1بانوگشسپ دختر

ي بانوگشسپ  (. واژه14الف:  1387دخت/ روشنک است )رک. آیدنلو،  ایران پس از بوران

(. در 26:  1382،نامهبانوگشسپي اسب نر« است )رک.  در لغت به معناي »بانوي دارنده

گونهروایت به  بانوگشسپ،  نام  بازمانده  )رک.  هاي  بانوگرشسب  نقّالی  هاي  طومار 

  ، 1369  شیرازي،بانو )رک. انجوي(، گشس479بانو )همان:(، گرشسب454:  1391، شاهنامه

گرشصت173:  1ج )همان:با(،  لطفی174نو  )رک.  بانوگرشاسب  (،  149:  1388نیا،(، 

:  1،ج1369شیرازي،نسا )رک. انجوي( و گل74:  2، ج1369  شیرازي،بانوخانم )رک. انجوي

 (. 165:  1396مطلق، اند )رک. خالقی( نیز آمده است؛ گاهی نیز به او لقب سوار داده166

ازدوا     بانوگشسپ حاصل  تاریخی،  با خالهبنابر روایتی  بود )رک.  ي کیج رستم  قباد 

فرد، به متون پهلوانی راه نیافت،  (. اگرچه این روایت منحصربه25:  1383، التّواریخمجمل

داستان نقّاالن و  براي  اینامّا دستاویزي  و  بسازند  از خود  داستانی  که  گونه  پردازان شد 

اندام/  البرز به ایران آورد، گلقباد را از کوه  که رستم، کیروایت کنند که در آن هنگام  

ي راه به دست سپاه توران گرفتار شد و رستم جوان با شنیدن  قباد، در میانه  2بانو خواهرگل

اندام  پهلوان روي داد، توانست گلاین خبر، به توران رفت و طی حوادثی که براي جهان

وگشسپ به دنیا آمد  را نجات دهد و درنهایت هم با او ازدواج کند که از این پیوند بان

شاهنامه )رک.   فردوسیطومار  کهن؛  364:  1،ج1381،  ي  ؛  103:  1390،شاهنامه  طومار 

:  1396، شاهنامه  نقالی  طومارجامع ؛  176:  1377، لشکرهفت؛  1601:  1396،ي نقّاالنشاهنامه 

ي روایتی دیگر، بانوگشسپ از پیوند رستم  (. بر پایه72:  2،ج1369شیرازي، ؛ انجوي189

خان و  کاووس به دنیا آمد؛ این پیوند پس از بازگشت رستم از هفتز خواهر کیبا مهرنا

 (.  79: 1398رهایی کاووس از دیوان مازندران روي داد )رک. غفوري، 
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 های بانوگشسپ در ادب حماسی ایران . پهلوانی2

انی  ي پهلوشود. امّا در چند منظومههایش یاد نمیاز بانوگشسپ و پهلوانی  شاهنامهدر  

  ي جدید برزونامهو    قبانامه زرّین،  نامهشهریار،  نامهبانوگشسپ،  نامهبهمنپس از آن، ازجمله  

وار  که فهرست  3شودهایش اشاره میها و پهلوانیبانو و رشادتبه سرگذشت این پهلوان

خواهی، گرفتارکردن پیروز توس،  هاي کینچنین است: رویارویی با لشکر بهمن در جنگ

پسر جاماسب، نبرد با رهام گودرز و گریزاندن او، رویارویی با سلماس بربري    کشتن فرّخ

شیر گیالنی، کشتن پشوتن، کشتن جنگاسب و نبرد با  خوردن از او، کشتن کیانو زخم

،  360، 357،  254، 250 -246: 1370الخیر،بن ابیشاهخالد و فرار از دست او )رک. ایران

با شیران در شکارگاه، رویارویی با رستم، کشتن تمرتاش،  (، نبرد  561  -560،  403،  391

  ، نامهبانوگشسپ  جنگ با شاهان هندوستان و کشتن جیپورشاه، به بند کشیدن گیو )رک.

(، نبرد با زنگی زوش، رویارویی با شهریار، 126،  113،  102،  75  –71،  57- 56:  1382

:  1397جاسب )رک. مختاري،خوردن از او، کشتن شاپور پسر اردیو و زخمجنگ با ارهنگ

تن، کشتن یازور تورانی  بان، نبرد با مهاران رویین (، کشتن حارث دیده 745،  482،  391  - 390

،  1035  - 1030،  1027:  1393، قبانامه زّرین منظر به همراه رستم )رک.  و رفتن به طلسم هفت 

دست،  ستم یک آوري از جمله کوش بن کوش، ر (، نبرد با قهرمانان نام 1239  -   1211و    1162

بی  عطایی،  )رک.  هزبربال  و  پاریس:  تمور  کشتن  169الف،  168ب،  152الف،  103تا،  ب( 

خوردن از  دست و زخم مهرگان جادو، نبرد با نهراس و رویارویی با شمیالس پسر رستم یک 

 الف(.  347  – ب  346الف،    344الف،    401تا، دوپرون:  او )رک. عطایی، بی 

نقّالی، ر      نیز    شاهنامه هاي شفاهی/مردمی  وایتدر طومارهاي  هاي کُردي،  شاهنامهو 

هاي پهلوانی  تري دارد و گذشته از رویدادهایی که در منظومهي درخشانبانوگشسپ چهره

وار چنین است: نقاب  اند که چکیدهبدان اشاره کردیم، نبردهاي دیگري نیز بدو نسبت داده

نمودن از او، نبرد با جهانگیر،  از خواستگاري به چهره زدن و نبرد با پهلوانان ایرانی پس  

به کمک شکرنوش،   از زندان شهبال  او، رهاندن فرامرز  با فوالدوند و گریزاندن  جنگ 

چهره،  دست و گرفتارشدن بانو، به زندان افتادن و رهایی به دست گلجنگ با رستم یک
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یافتن به دست برزو، نبرد با تمور، گوش بن گوش و اردشیر  افتادن در طلسم و نجات

با آذربرزین، کشتن هماي در خون باهله، جنگ  پادشاه  خواهی  بیجن، کشتن کیارش و 

:  1391، طومار نقّالی شاهنامهآذربرزین و یافتن پسر هماي و بردن او به نزد زال )رک.  

(، نبرد  908و    889،    881  -  880،  865،  731،  724،  717  -  712،  575،  571،  479،  455

دست )رک. کردن رستم یکبا گیو، زنگه، زواره و بهرام پس از بازگشت از توران، مجروح

(، کشتن مرجان جادو، از پاي درآوردن پسر جهن، 168،  150:  1397، نثر نقّالی شاهنامه

،  534،  449:  1377،  لشکرهفتشدن از سقالب عاد )رک.  رویارویی با رستم تور و زخمی

دخت دختر گرسیوز،  (، نبرد با سهراب و شکستن کتف او، جنگ با توران565و    550،  547

و سیلی با رستم  )رک.  نبرد  افراسیاب  پسر  به سرخه  :  1390،  طومار کهن شاهنامهزدن 

شدن رستم او را از  شدن براي نبرد با اسفندیار و مانع( آماده420،  419، 355،  341 -340

(، رویارویی 216،  203:  1386،  نامهمشکیني دار )رک.  رز از چوبهاین کار، بردن نعش فرام

با ذوالخمار جادو و گریختن از پیش او، نبرد با کوهکش و گرفتارشدن به دست او )رک.  

نقّاالنشاهنامه  )3135،  3077:  1396،  ي  سهراب  بند  از  هجیر  آزادکردن  طومار  (،  رک. 

(،  414تا:  ، بی نامه. رستمقیالن عاد )رک(، نبرد با ث504:  1،ج1381،  ي فردوسیشاهنامه 

شدن براي رهایی بیژن از چاه و ممانعت رستم او از این کار )رک.  عشق به سیاوش، آماده

(، نبرد با برزو و شماري از دیوان )رک.  305  -304،  299،  268:  1،ج1369شیرازي،انجوي

( و  164:  3،ج1394اي،( فرارکردن از زندان بهمن )رک. همزه156،  149:  1388نیا،  لطفی

بانوگشسپ )رک.   به مرگ  طومار    ؛1201:  2، ج 1381،ي فردوسیطومار شاهنامه اشاره 
 (.  148: 1،ج1369شیرازي، ؛ انجوي959: 1390،کهن شاهنامه

یابیم که اگرچه  هاي بانوگشسپ درمیي پهلوانیهاي متعدّد دربارهبا بررسی روایت

هاي پهلوانی او، ریشه در متون  ت که روایتبانوگشسپ در شمار آن دسته پهلوانانی اس

هایی هم که در برخی نشانی از او نیست و اشاره  شاهنامهپیش از اسالم دارد ولی در  

به او میچاپ هاي الحاقی است. در میان  شود، نامعتبر و در شمار بیتهاي این کتاب 

ر عمر بانو آمده که آن هاي اواخگزارش پهلوانی نامهبهمنهاي متقدّم هم، تنها در منظومه
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به دوران کین ایرانهم مرتبط  بهمن است )رک.  ابیشاهخواهی    - 210:  1370الخیر،  بن 

گزاران را بر آن داشت  هاي پهلوانی بانوگشسپ، نقّاالن و داستان(. ظاهرا قلّت داستان400

هاي پهلوانی بسیاري، حول شخصیت بانوگشسپ از خود بسازند. شماري از  که داستان

  ي برزونامهو    قبانامهزرّین،  نامه شهریارهاي متاخّري مانند  ها، بعدها وارد منظومهاین داستان
هاي عامیانه به  شد و شمار بسیاري از آن نیز به نظم درنیامد؛ ولی از راه روایت  جدید 

 دست ما رسید.

 

 نامه بانوگشسپی  . معرّفی کوتاه منظومه3

ایران،   حماسی  ادب  دورهداستاندر  از  بانوگشسپ،  پهلوانی  کیهاي  آغاز  ي  کاووس 

بانو نیز مانند شمار دیگري از  یابد. این پهلوانشود و تا پایان پادشاهی بهمن ادامه میمی

دارد و دوره را درک  اعضاي خاندان خود، عمري طوالنی  ي پادشاهی چند شاه کیانی 

هاي بانوگشسپ  ظاهر مستقلی که به پهلوانیي به  دانیم تنها منظومهکه میکند. آنچنانمی

دهد این منظومه که متشکّل از چهار  است. ژول مول احتمال می  نامهبانوگشسپپردازد،  می

اي بزرگتر و احتماال متعلّق به قرن پنجم است  روایت جداگانه است، بخشی از منظومه

ین منظومه را اواخر  (. امّا پژوهشگران دیگر، زمان سرایش ا46  -   45:  1354)رک. مول،  

؛  16:  1382،  نامهبانوگشسپ( یا قرن ششم )رک.  364:  2،ج 1369قرن پنجم )رک. صفا،  

( و حتّی گاهی آن را متاخّرتر و متعلّق به  186:  1386مطلق،  ؛ خالقی693:  1384شکوهی،  

اند)رک.  ي ششم یا آغاز قرن هفتم و یا حتّی بعد از قرن هشتم دانستهي دوم سده نیمه

تازه123:  1381؛ نحوي،  15:  1388لو،  آیدن تحقیقی که  (. شایان ذکر است که در  ترین 

به انجام رسیده، این منظومه متعلّق به قرن دهم   نامهبانوگشسپي سرایش  ي سدهدرباره

 (. 16 -11: 1399به بعد دانسته شده است )رک. غفوري،  

  دانست )رک. صفا، مکتوب میرا روایات مدوّن و    نامهبانوگشسپاهلل صفا منبع  ذبیح   

از    نامه،کوشرا به همراه    نامه بانوگشسپ(، یکی دیگر از محقّقان هم  109  -108:  1354

:  1383کوب،  ي ساسانی خوانده است )رک. زرّین هاي رزمی و حماسی اواخر دورهداستان
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ذکر    ي نظر ژول مول، باشناسان هم برپایه شاهنامه(. یکی از  64:  1393؛ ذوالفقاري،  87

با    نامهبانوگشسپقراینی،   آیدنلو،  فرامرزنامه  را  )رک.  دانسته است  (. 14:  1388مرتبط 

هر   فرامرزنامه و  نامهبانوگشسپي دهد که گویندهنیز احتمال می نامهبانوگشسپمصحّح 

هاي اخیر  رغم پژوهش(. علی19  -18:  1382،  نامهبانوگشسپ)رک.    دو یک نفر بوده است

نامۀ  تهمینهنیست بلکه در دنبالۀ روایت  فرامرزنامهمرتبط با  نامهنوگشسپباباید گفت که 

دار  هاي آن هم برخالف نظر محقّقان، نه تنها کهن و ریشهسروده شده و داستان  کوچک

 (.15-3:  1399نیست بلکه برگرفته از روایات عامیانه است )رک. غفوري،  

 

 . خواستگاری گيو از بانوگشسپ4

 ي ازدواج بانوگشسپ با گیو سه روایت منظوم به دست ما رسیده است:  درباره

تاریخی متقدّم، به پدر و مادر بیژن )گیو و  تا آنجاکه بررسی کرده  .1      ایم، در متون 

شود )رک.  شود و از قرن نهم به بعد است که این نکته دیده میبانوگشسپ( اشاره نمی

عبدالرّزاق1245:  2،ج1387یزدي،علی نخستین1010:  2،ج1383اصفهانی،  ؛  در (.    بار 

کوچکفرامرزنامه  سده)سروده  ي  میي  یاد  بیژن  مادري  نژاد  از  هجري(  شود  ي ششم 

 4نیز که آن هم شاید متعلّق به قرن ششم  نامهشبرنگ( و در  11:  1399)رک. مرزبان فارسی،

، 44:  1395،امهنشبرنگشود )رک.  است، دو بار به خویشاوندي بیژن با رستم اشاره می

هایشان برگرفته از کتاب آزادسرو  (. از آنجا که براساس متن هر دو منظومه، روایت108

هاي کهن  توان نتیجه گرفت که موضوع همسري بانوگشسپ با گیو، از روایتاست، می

پرداخته و  و ساخته  است  قدیمی  داستانو  و  نقّاالن  ذهن  ایني  با  نیست؛  حال  پردازان 

بانو و نسبتش با گیو و  صریحاً از این پهلوان  شاهنامهتر اشاره کردیم، در  شکه پی آنچنان

ي پدر و فرزندي  که بارها در این کتاب شاهد آنیم که به رابطهدرحالی  5شود،بیژن یاد نمی

ي این دو موضوع، سبب شد که  درباره شاهنامهشود. ظاهرا سکوت گیو و بیژن اشاره می

هایی را با مضمون ازدواج گیو با دختر رایش آن، کاتبان بیتنزدیک به سه سده پس از س
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ها که از زبان گیو در خطاب به پیران آمده  ي ملّی الحاق نمایند. این بیترستم به حماسه

 چنین است:  

 و دیگرررررر بزرگرررررران روي زمررررررین
 

 چرره فغفررور و قیصررر چرره خاقرران چررین 
 

 شررررراهبزرگررررران و خویشررررران کاوس
 

 6کرررررالهزرّیندلیرررررران و گرررررردان  
 

 خواسرررتندهمررره دُخرررت رسرررتم همی
 

 همررری برررر دلرررش خرررواهش آراسرررتند 
 

 بررره دامرررادیش کرررس فرسرررتاد طررروس
 

 تهمررتن بررر او کرررد چنرردي فسرروس 
 

 شرررران سررررر بتافررررتتهمررررتن ز پیمان
 

 ازیررررا سرررزاوار خرررود کرررس نیافرررت 
 

 بررره گیتررری نگررره کررررد رسرررتم بسررری
 

 ز گررررردان پسررررندش نیامررررد کسرررری 
 

 فررررّ و نرررژادبررره مرررردي و دانرررش بررره 
 

 برره خررورد و برره بخشررش مرررا کرررد یرراد 
 

 بررره مرررن داد رسرررتم گرررزین دختررررش
 

 تررررر از افسرررررشکرررره بررررودي گرامی 
 

 دخرررررت بانوگشسرررررپ سررررروارمهین
 

 برررره مررررن داد گررررردنکش نامرررردار 
 

 ز چنرررردان بزرگرررران مرررررا برگزیررررد
 

 سررررم را بررره چررررخ بررررین برکشرررید 
 

 سرررپردم بررره رسرررتم یکررری خرررواهرم
 

 شرررررررهربانو ارممررررررره برررررررانوان  
 

 ( 437: 2،ج1386)فردوسی،                                                                        

ها در سه دستنویس لنینگراد  مطلق، این بیتي پاورقی پیرایش تصحیح خالقیبرپایه 

شوروي  ( و انستیتوي خاورشناسی فرهنگستان علوم  844(، پاریس مورَّخ ) 733مورَّخ )

( آمده؛ این مطلب بیانگر آن است که داستان تفوّق و برتري گیو نسبت به  849مورَّخ )

هشتم وجود داشته است. این روایت الحاقی   ي دیگر خواستگاران بانو، دست کم از سده

داستان   با  اختالف  این  نامهبانوگشسپچند  یکی  ایرانی  دارد:  غیر  خواستگاران  که 

پادشاهان رو بودهبانوگشسپ،  چین  و  در  م  امّا  یاد    نامهبانوگشسپاند  هندي  از شاهان 

بر پایه شود. دوم اینمی ي روایت الحاقی، طوس شخصی را براي خواستگاري نزد که 

،  نامهبانوگشسپکه در  آن تهمتن فرستاده امّا رستم او را تمسخر و خوار نموده بود، حال

که در روایت  شانی نیست. سوم ایني طوس و استهزاشدنش به دست رستم ناز فرستاده
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در   که  ازدواجی  آزمون  از  نمی  نامهبانوگشسپالحاقی،  یاد  است،  به  آمده  و  نظر  شود 

رسد که هرگز آزمونی در کار نبوده است؛ زیرا اگر آزمونی براي سنجش داماد برگزار  می

ل بسیار،  شده بود، فرصت خوبی بود که گیو در رجزخوانی خود از آن یاد کند. به احتما

دلیل دالوري، خرد به  را  نژادهرستم دخترش  و  آزمون  مندي  برگزاري  بدون  بودن گیو، 

که به این نکته اشاره دارد که گیو خواهر خود را به  ازدواج به او داده بود. چهارم این

دهد. متاسّفانه از جزییات این داستان آگاهی نداریم و تنها در یک روایت شفاهی  رستم می

به سن بلوغ رسید گفت باید دختر گودرز را بگیرم تا از من    رستم  ت که وقتیآمده اس

گودرز مانند  )رک.    7فرزندانی  آید  وجود  ظاهرا  84:  1،ج1369شیرازي،  انجويبه   .)

الگوي این روایت، داستان نیایش فریدون به سوي ایزدان آناهیتا، درواسپ و اندرواي  کهن

دهاک چیره سازند تا دو همسرش را به دست  آژي  خواهد او را برها میاست که از آن

اوستا  ي زایش و افزایش دودمانند )رک.  ي نگاهداري خاندان و شایسته آورد؛ زیرا برازنده

(. پس به شرط قدمت  452- 451،  348  -347،  303:  1384،  ترین سرودهاي ایرانیانکهن

ستان چنین بوده  توان گفت که شاید صورت اصلی دا و اصالت روایت شفاهی اخیر، می

ها  دهد و دختر/خواهر آناست که رستم با گودرز/ گیو شرط کرده بود که دخترش را می

هاي بزرگ و سرشناس ایران بودند، گیرد و از آنجا هم که رستم و گیو از خاندانرا می

پس مخالفت چندانی هم در کار نبود و بدیهی است که با وجود این مبادله، دیگر نیازي  

ي ازدواج مورد  که این شیوهرگزاري آزمون ازدواج نبود. احتماال بعدها به دلیل اینهم به ب

پسند خوانندگان نبود، راویان در اصل داستان تصرّف کردند و آزمون ازدواج را در داستان  

کم روایت ازدواج رستم با خواهر گیو را هم به دست فراموشی سپردند؛  گنجاندند و کم

هاي منظوم و  از داستان، کامال فراموش نشد و گهگاهی در روایتحال این بخش  با این

،  شاهنامهي کوتاه الحاق شده به  پس بنا بر آنچه آمد، احتماال قطعه   8شد؛منثور ظاهر می

 تر است. پردازیم متقدّمکه در بند بعد به آن می نامهبانوگشسپنسبت به روایت چهارم 

چهارم    .2     بخش  در  که  معروفی  است.    بیت   230  در  نامهبانوگشسپروایت  آمده 

ي این  کاووس، شماري از پهلوانان ایران دربارهي این داستان، روزي در بارگاه کیبرپایه 
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کاووس  کنند. کیکه چه کسی سزاوار است به همسري بانوگشسپ درآید، پرخاشگري می

پهلوانان شود. رستم آزمونی  خواند تا مانع از اختالف و نبرد میان  ناگزیر رستم را فرامی

شود. از میان پهلوان ایران تنها  ي آن برآید، داماد او میکند که هرکس از عهدهتعیین می

کند؛ امّا بانو که از داشتن همسر ناخورسند  شود و با دختر رستم ازدواج میگیو پیروز می

کند. سرانجام  یدهد و او را با کمند گرفتار ماست، روي خوش به شوهر خویش نشان نمی

شود که از این پیوند  کند و با او همبستر میبا وساطت رستم، بانو در برابر گیو تمکین می

   9آید.بیژن به دنیا می

با    OR.2926ي  ي بریتانیا به شمارهمضبوط در کتابخانه   شاهنامهدر دستنویسی از  .  3   

بزرگ مندرج است ک، چند منظومه1246تاریخ کتابت   ي  تر دربارهه پیشي کوچک و 

  (.1394ي حماسی،  هایی صورت گرفته است )رک. هفت منظومه ها، پژوهشبرخی از آن

هاي کوچک، روایتی از خواستگاري پهلوانان ایران از بانوگشسپ در  یکی از این منظومه

دارد از این روایت از این پس با    ، تفاوتنامهبانوگشسپبیت که با روایت چهارم    221

بار چارلز ریو هنگام معرّفی  یت سوم ازدواج بانوگشسپ« یاد خواهیم کرد. نخستیننام »روا

ي آن نوشت که این داستان  ، به تفاوت این روایت پی برد و دربارهشاهنامهي مذکور  نسخه

( دارد  تفاوت  آورده،  ادبیات خود  تاریخ  در  اته  آنچه هرمان  (.  Rieu, 1895: 131با 

ي سخن ریو، به این روایت  ، برپایه نامهبانوگشسپگام معرّفی  اهلل صفا نیز هنبعدها ذبیح

(. امّا بعدها دیگر کسی به  79:  1383؛ صفا،  302:  1354متفاوت اشاره کرد )رک. صفا،  

نیز این نسخه را ندید؛ زیرا هنگام    نامهبانوگشسپاین روایت توجّه نکرد و حتّی مصحّح  

این دستنویس »ناقص و فقط دو صفحه«  نویسد که  هاي خود، تنها میمعرّفی دستنویس

آن اشاره کند )رک.   روایت  به اختالف  آن که  بدون  (. 16:  1382، نامهبانوگشسپاست 

ي روایت سوم ازدواج بانوگشسپ، پژوهش ماریولین  ترین نوشته دربارهترین و مفصّلتازه

چند از این  اي پس از معرّفی و آوردن ابیاتی  فان زوتفن محقّق هلندي است که در مقاله

مانند ماکان    شاهنامهاعتبار  هاي کممنظومه، به بررسی آن دسته ابیاتی پرداخته که در چاپ
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ي گفتار  به نظریات این پژوهشگر در ادامه  10ي بانوگشسپ آمده است.و ژول مول درباره 

 اشاره خواهیم کرد. 

تا    پ249برگ  ي بریتانیا،  از  شاهنامه روایت سوم ازدواج بانوگشسپ در دستنویس     

کتابت شده است. هر صفحه داراي سه ستون و در هر ستون، بیست و پنج    ر251برگ  

هاي  هایی از داستانهاي دیگر این دستنویس که مجلسبیت آمده است. برخالف برگ

، هیچ مجلسی نیست امّا براي  نامهبانوگشسپها دارد، در بخش  و دیگر منظومه  شاهنامه

. نسخه به خط نستعلیق است و در شیراز کتابت شده، امّا نام  اندآن جاي خالی گذاشته

دربردارنده دستنویس  این  است.  نیامده  داستانکاتب  پایان    شاهنامه هاي  ي  تا  آغاز  از 

هاي پهلوانی نیز در آن گنجانده شده که به خسرو است و شماري از منظومهپادشاهی کی

»شاهنامه به  دلیل  است.همین  معروف شده  کالن«  سوم    ي  روایت  کامل  متن  اینجا  در 

 پردازیم:  آوریم، سپس به بررسی آن میازدواج بانوگشسپ را می

 

 گفتگوکردن بزرگان و سران سپاه ایران در کاخ تهمتن به جهت گرفتن             

 کردن با یکدیگر بانوگشسب و پرخاش               
 چنرررین خوانررردم ایرررن دفترررر دلنرررواز  

 

 ز گفتررررررار فرزانررررررۀ سرررررررفراز 
 

 خرررررواهی شرررررهریار گرررررزینز کین 
 

 دینسررررریاوخش فرخنرررررد  پررررراک 
 

 ز تررروران بررره ایرررران زمرررین رو نهررراد 
 

 نرررررررژادابرررررررا نامرررررررداران فرّخ 
 

 چو طوس و چره گیرو و چره گرودرز زاد 
 

 نرررررژادفرّخ 1فریبررررررز و گسرررررتهم 
 

 همررران نیرررز گررررگین مررریالد شررریر 5
 

 دگرررررر زنگرررررۀ شررررراوران دلیرررررر 
 

 بهشررررتبهرررراران بُررررد و مرررراه اردي 
 

 ز سرربزه همرره دشررت همچررون بهشررت 
 

 چنررین بُررد کرره هررر سررال فصررل بهررار  
 

 ز ایرررران بررره زابرررل شررردي نامررردار 
 

 ببررررردي گرررروان را برررره زابلسررررتان 
 

 کشررریده  مررری نررراب در گلسرررتان 
 

 
 . اصل: گستهم + و  1



 229  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا نام بانوگشسب گو است... /رضا غفوری  

 

 گهررری در شرررکار و گهررری رود و برررزم 
 

 رزمفرامررروش کرررردي بررره یکبررراره  
 

 سررره مررره برررا دلیرررران بُررردي میگسرررار 10
 

 گرررذارچهرررارم بُرررد آن گررررد خنجر 
 

 بررره ایرررران شررردن نرررزد شررراه جهررران 
 

 ابررررررا نامررررررداران و کنررررررداوران 
 

 چرررو برگشرررت از مررررز تررروران زمرررین  
 

 بررره زابلسرررتان شرررد دلیرررر گرررزین 
 

 خبرررر شرررد از او سررروي فرخنرررده زال  
 

 همررررال بیامررررد پررررذیره مرررررآن بی 
 

 دیررد از رخررش جسررتچررو رسررتم ورا  
 

 بیامرررد ببوسررریدش از مهرررر دسرررت 
 

 گررروان یکسرررر از بررراره زیرررر آمدنرررد 15
 

 آمدنررررد 1برررره پرررروزش بررررر زال زر 
 

 بپرسیدشرررران گرررررم دسررررتان پیررررر 
 

 نهادنررد رخ سرروي زابررل چرره شرریر 
 

 بررره کررراخ نریمررران نشسرررتند شررراد 
 

 نبدشرررران ز پیکررررار و وز رزم یرررراد 
 

 سرراز کرررد 2سررو یکرری ارغنررونز یک 
 

 هررا غررم و حُررزن پرررواز کرررددل ز  
 

 یکررری زد کرررف عررریش برررر روي دف 
 

 گر مرراهی از هررر طرررفشررده جلرروه 
 

 یکرری عررود سرروز و یکرری عررود سرراز 20
 

 یکرررری دلبررررر و دیگررررري دلنررررواز 
 

 بررره پررریش انررردرون دسرررتۀ نسرررترن 
 

 بررره زیرررر پررری انررردر گرررل یاسرررمن 
 

 گونرره یررک هفترره بودنررد مسررتبدین 
 

 لررب لعررل سرراقی و سرراغر برره دسررت 
 

 ز هرررر در سرررخن انررردر آمرررد میررران 
 

 ز گرررررردي و مرررررردي کنرررررداوران 
 

 برررره شایسررررته کرررراري از آن انجمررررن 
 

 بررررون رفتررره بُرررد رسرررتم پیلرررتن 
 

 زاد 3ابرررررررا زال سرررررررام نریمررررررران 25
 

 نژادهمرررران هررررم فرامرررررز پهلررررو 
 

 همرری هرررکس از مررردي خررویش گفررت 
 

 بخندیررد گررودرز و شررد در شررگفت 
 

 انجمررررنکرررره اي نامررررداران در ایررررن  
 

 چررره گوییرررد از مرررردي خویشرررتن 
 

 
 . قافیه نادرست است.  1

 . اصل: ارغون 2

 . اصل: زال و سام و نریمان 3
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 در ایرروان رسررتم چرره الف اسررت ایررن 
 

 کرره دخررتش بررود برره ز شرریر غرررین 
 

 درآیررررد اگررررر بررررانو انرررردر نبرررررد 
 

 شررما را همرره سررر برررآرد برره گرررد 
 

 سررالگی بررا فرامرررز شرریر 1برره هشررت 30
 

 

 دلیررر 2سرروي دشررت ترروران برفترری 
 

 شررره افراسررریاب 3بررره دشرررت دغررروي 
 

 بررودي ورا جرراي خرروابشررب و روز  
 

 کشررید 4فکنرردي شررکار و برره خرروردن 
 

 چو او کس بره گیتری بره مرردي ندیرد 
 

 یکررری روز شررریده بررره تررروران دیرررار 
 

 بررردان دشرررت آمرررد ز بهرررر شرررکار 
 

 و مررررردان کررررار 5ابررررا گرررررد پیررررران 
 

 شررمارسررپاهی چررو مررور و ملررخ  بی 
 

 بررره پررریش سرررپه برررود پیرررران پیرررر 35
 

 دلیررررپسرررش شررریده برررود و گررروان  
 

 پژوهیررررررد پیررررررران همرررررره راز او 
 

 بدانسرررررت آغرررررراز و انجررررررام او 
 

 بترسرررید از وي، سررروي چررراره شرررد 
 

 شررد 6دلررش کفررت از برریم صررد پرراره 
  

 زمرررین را ببوسرررید پیشرررش چرررو بررراد 
 

 برردو گفررت کرراي دخررت پهلررو نررژاد 
 

 بررردین مررررز فرخنرررده شررراد آمررردي 
 

 همیشررره ز ترررو دور دسرررت بررردي 
 

 شرررادماندر آ سررروي خرگررراه  مرررن   40
 

 کررره نوشررریم برررا هرررم مررری ارغررروان 
 

 ز لشرررررکر نترسرررررید بانوگشسرررررب 
 

 برره خیمرره درآمررد چررو آذرگشسررب 
 

 ز برررر آلرررت رزم و کرررین دور کررررد 
 

 ز رخسرراره خیمرره پررر از نررور کرررد 
 

 رنرررگز مررری کررررد رخسرررارگان لعل 
 

 کس را برردو ترراب جنررگنبررد هرریچ 
 

 فررررو بررررده سرررر جملررره تورانیررران 
 

 شررریر ژیرررانهراسررران چررره رمّررره ز  
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 کرررار بررره نیرنرررگ پیرررران برگشرررته 445
 

 

 شرررب تیرررره بگریخرررت زان مرغرررزار 
 

 همرررره سرررراز خرگرررراه بگذاشررررتند 
 

 برررره ترررروران همرررره راه برداشررررتند 
 

 بره مرردي چرو او کرس بره مرردي ندیرد 
 

 ز شرررم رخررش خررور شررود نابدیررد 
 

 روابررررود کدررررش خداونررررد فرمرررران 
 

 یکرری پررور بخشرردش چررون اژدهررا 
 

 

 

 خواستن گردان ایران بانو را و گفتگوکردن گودرز به رستم  

 و پرخاش رستم به گودرز و رسيدن زال زر و کشيدن همه کمان سام را و  

 کشيدن گيو کمان را  

 چررره گفترررار گرررودرز آمرررد بررره برررن 
 

 چرررون آن دلیرررران سرررخن 1شرررنیدند 
 

 گررروان را همررره در دل آمرررد چنرررین 50
 

 نررررازنینکرررره گیرنررررد از رسررررتم آن  
 

 سرررررافراز و دامرررراد رسررررتم شرررروند 
 

 بررره گیتررری جهانررردار و نیررررم شررروند 
 

 همرری هررر کسرری گفررت در آن انجمررن 
 

 کررره مرررن خرررواهم آن مهررررخ سررریمتن 
 

 ز نررررررررروذرنژادان و گودرزیررررررررران 
 

 برآمرررد بررره گردنرررده گرررردون فغررران 
 

 رزم پیررردا شرررود 2نبرررد هررریچ کدرررش 
 

 جهرررانی پرررر از شرررور و غوغرررا شرررود 
 

 انجمررن انرردر آمررد برره جرروشهمرره  55
 

 گرره خررروشبرآمررد همان 3برره گررردون 
 

 خنجرررر و تیررر  دسرررت 4ببردنرررد زي 
 

 کررف از لررب فشررانان چررون پیررل مسررت 
 

 چنرررین گفرررت گرررودرز بسررریار سرررال  
 

 کرررره اي نامررررداران فرررررّخ همررررال  
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 1ایرردچرررا ایررن چنررین سرررکش و تفته 
 

 2ایدابرررا هرررم چرررون پررریالن برآشرررفته 
 

 ايکرررار را چرررارهبسرررازم مرررن ایرررن  
 

 ايکررره کرررس نشرررنود هررریچ بیغررراره 
 

 مرررن ایرررن کرررار دشررروار آسررران کرررنم 60
 

 دل ز کینررره هراسررران کرررنم 3نررره تررران 
 

 چرررره آیررررد تهمررررتن گررررو نررررامور 
 

 سررر بگررویم مررر ایررن داسررتان سررر برره 
 

 خویشهرکس کرره خواهددهررد دخررتبرره 
 

 

 کیشمررررر آن نررررامور پهلررررو پرررراک 
 

 چررون سررروران ایررن سررخن 4شررنیدند 
 

 خررروان شررردندش بررره ترررنبررردو آفرین 
 

 5گررروان جملررره از جررراي برخاسرررتند 
 

 زبرررران را برررره پرررروزش بیاراسررررتند... 
 

 تهمررررتن نشسررررت از بررررر صررررندلی 65
 

 

 برررره گررررردن برررررآورده گرررررز یلرررری 
 

 روانهمرررران نیررررز دسررررتان روشررررن 
 

 درآمررررد برررردان انجمررررن شررررادمان 
 

 بسرری عررذر گررردان ایررران بخواسررت 
 

 چررپ چرره ازدسررت راسررتاز جانبچرره  
 

 چهررل مررن مرری او را بُرردي یررک نفررس 
 

 تهمرررتن کشررریدي مرررر او را و پرررس 
 

 می از چرل منری جرام خروردي بره برزم 
 

 شررردي چیرررره برررر اژدهرررا گررراه رزم 
 

 پیچررره از بررراده سررررگرم شرررد نیرررک 70
 

 برررررآورد گلنررررارش از برررراده خرررروي 
 

 ز جرررا جسرررت گرررودرز برررا آفررررین 
 

 زمررررین...ببوسررررید پرررریش تهمررررتن  
 

 بگررو تررا برردانم تررو را چیسررت کررام 
 

 گونررره زي  مرررن  شررردي تیزگرررامکزین 
 

 بررردو گفرررت گرررودرز کررراي نامررردار 
 

 بگیررررر از کفررررم برررراد  خوشررررگوار 
 

 دلرررم جرررام را 6چرررو نوشررری ز بهرررر 
 

 گررره بجرررویم ز ترررو کرررام رامرررن آن 
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 بخندیررررررد رسررررررتم از آن نررررررامور 75
 

 گرفرررت از کفرررش در زمررران جرررام زر 
 

 برررردو داد زرّینرررره جررررامکشررررید و  
 

 چیسرت کرام  2ترو را  1گه بگفرتشپس آن 
 

 زمررررین را ببوسررررید گررررودرز پیررررر 
 

 بگفرررتش کررره اي گررررد برررا دار و گیرررر 
 

 نرره هررر چیررز جفررت آفریررده خررداي 
 

 ز نخچیرررر و شررریر و ز مررررغ و ز مررراي 
 

 ز دیرررو و پرررري و ز شررراهین و بررراز 
 

 سررازدگررر هررر درنررده کرره  بُررد  رزم 
 

 هرررر گونررره نیرررز آدمررریهمررران نیرررز  80
 

 بررردان ترررا نگردنرررد یکسرررر غمررری 
 

 زن از بهرررر مررررد آمرررد انررردر جهررران 
 

 از او مررررررد را چررررراره نبرررررود روان 
 

 شما را پس پرده دخرت اسرت چره شریر 
 

 کررره آرد بررره نیررررو فلرررک را بررره زیرررر 
 

 ورا نرررام  بانوگشسرررب  گرررو اسرررت 
 

 گرره رزم و پیکررار و کررین پهلررو اسررت 
 

 آور و پهلررررواننررررامدلیررررر اسررررت و  
 

 نتابرررررد بررررردو اژدهررررراي دمررررران 
 

 اگرررر کررروه فررروالد باشرررد زن اسرررت 85
 

 ورا جرررا در ایررروان و در بررررزن اسرررت 
 

 زنررران ار چررره باشرررند درّنرررده شررریر 
 

 ندارنررررد لرررریکن ز مررررردان گزیررررر 
 

 گَواننرررد در انجمرررن سرررر بررره سرررر 
 

 بررره مرررردي و گرررردي ببسرررته کمرررر 
 

 همرررره شرررراه و شررررهزاده و نامرررردار 
 

 گررررررذارمردان حملهشرررررریرهمرررررره  
 

 فال همرررررره نامررررررداران فرخنررررررده 
 

 همررررررره آرزومنرررررررد پیونرررررررد زال  
 

 هررر کررره دانررد جهرران پهلررروان 3سررزا 90
 

 کنرررررد سررررررفرازش میررررران مهررررران 
 

 برررره رسررررم غالمرررران ببنرررردد کمررررر 
 

 شررررررب و روز در خرررررردمت زال زر 
 

 چررره بشرررنید رسرررتم ز گرررودرز ایرررن 
 

 برآشرررفت و افکنرررد چرررین برررر جبرررین 
 

 فرررررازاندیشرررره شررررد گُرررررد گردندر  
 

 زمرررانی چرررو شرررد سرررر بررررآورد بررراز 
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 بتندیرررررد ماننرررررد شررررریر ژیررررران 
 

 1بررره گرررودرز زد نعرررره کررراي پهلررروان 
 

 سران سرخنکرس کزینبه جز ترو هرر آن 95
 

 بگفترررری سرررررش کنرررردمی از برررردن 
 

 از ایررروان مرررن پررراک بیررررون شررروید 
 

 دگررر برریش از ایررن پرریش مررا نغنویررد 
 

 پهلوانجهررررراندلیرررررران ز خشرررررم  
 

 روانسررررر آسرررریمه گشررررتند و تیررررره 
 

 ز گفتررررار یکسررررر پشرررریمان شرررردند 
 

 ز گرررررز تهمررررتن هراسرررران شرررردند 
 

 خروشرررید رسرررتم چرررو نرررر اژدهرررا 
 

 برافشرررراند آن فرررررش زرّیررررن ز جررررا 
 

 کرره خیزیررد و زیررن کرراخ بیرررون شرروید 100
 

 ز زابررل سرروي دشررت و هررامون شرروید 
 

 فتادنررررد گررررردان ز برررراال و پسررررت 
 

 سرر و دسرت و پیکرر شکسرت...بسی را   
 

 2شررررگفتی بماندنررررد گررررردان از اوي 
 

 کرره چررون گیررو نبررود دگررر نررامجوي 
 

 ز نیررررروي او زال شررررد در شررررگفت 
 

 گفت هرکس کره ایرن اسرت جفرتهمی 
 

 سررررتادند گررررردان سراسررررر برررره پررررا 
 

 همرره زرد و لرررزان بماندنررد  برره  جررا 
 

 ز جرررا جسرررت دسرررتان سرررام سررروار 105
 

 دلیرررران برررا گیرررر و دار 3بگفرررت اي 
 

 شرررما را چررررا گشرررته چهرررره زریرررر 
 

 کمررررانی اسررررت زاند نریمرررران شرررریر 
 

 سررر کررو کمرران را کشررد سررر برره هررر آن 
 

 بررررررود زان آن، بررررررانوي نررررررامور 
 

 داسررررتانتهمررررتن برررردین گشررررت هم 
 

 سررررتانکرررره برگفررررت دسررررتان گیتی 
 

 دگررررررر ره نشسررررررتند کنررررررداوران 
 

 بررره گرررردش درآمرررد مررری ارغررروان 
 

 تهمررررتن از ابرررررو برافکنررررد چررررین 110
 

 طلرررب کررررد در لحظررره چررررخ گرررزین 
 

 برفتنرررررد از نامرررررداران سررررره ترررررن 
 

 کمرررررران آوریدنررررررد زي انجمررررررن 
 

 بررزرگ 4کمررانی چررو قرروس و قررزح بررد 
 

 زه از چررررم شررریر و پلنرررگ سرررترگ 
 

 
 . اصل: دو مصراع را جا به جا شده است.  1

 . اصل: او   2

 . اصل: این 3

 اصل: قزع شد .  4



 235  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا نام بانوگشسب گو است... /رضا غفوری  

 

 تهمررررتن کشررررید انرررردر آن بارگرررراه 
 

 همرررررران دشررررررتبانان پیکررررررارخواه 
 

 برررزد دسرررت و بگرفرررت طررروس دلیرررر 
 

 انگشرررت افکنرررد برررر چررررم شررریردو  
 

 برررزد زور و نیرررروش از ترررن بکاسرررت 115
 

 1هررراي کمررران برنخاسرررتزه از گوش 
 

 بپژمرررررد رخسررررار طرررروس جرررروان 
 

 رخ ارغرررررروانیش شررررررد زعفررررررران 
 

 سررررررافراز گسرررررتهم نررررروذر نرررررژاد 
 

 گرفرررت آن کمررران از بررررادر چررره بررراد 
 

 ورا نیرررررز در نیررررررو آمرررررد یکررررری 
 

 دلرررش گشرررت در برررر ز انررردُه غمررری 
 

 فریبرررررز بگرفررررت او را برررره دسررررت 
 

 تررو گفترری برره بررازوش آمررد شکسررت 
 

 2جهرررررانجوي گررررررگین پرخاشرررررخر 120
 

 برررره زانررررو درآمررررد بررررر زال زر 
 

 گرفررررت از فریبرررررز چرررررخ گررررزین 
 

 بررره نیررررو درآمرررد چرررو شررریر غررررین 
 

 بررره هرررر زور کرررش برررود انررردر بررردن 
 

ه بررررر خویشررررتن   بیرررراورد از غصررررّ
 

 نیارسرررت، پیچیرررد سرررخت 3کشررریدن 
 

 بگفترررا ز مرررن روي برگاشرررت بخرررت 
 

 سررو فکنرردگرره کمرران را برره یکهمان 
 

 پررس دسررت و سرراعد برره دنرردان بکنررد 
 

 بیازیرررد زنگررره همررران لحظررره چنرررگ 125
 

 درنرررگگرفرررت آن کمررران را ز جرررا بی 
 

 مرررر او نیرررز از چررراره بیچررراره شرررد 
 

 دلررش گفترری از درد و غررم پرراره شررد 
 

 گرررودرز شررریربرررزد دسرررت رهرررام  
 

 کمررران بسرررتد از دسرررت زنگررره دلیرررر 
 

 بررررر او زور برررررزد نشررررد کررررارگر 
 

 اش بررررود همرنررررگ زردو رخسرررراره 
 

 همرررران نیررررز بهرررررام گررررودرز زاد  
 

 نررررژادگرررودرز فرّخ 4کررره بُرررد پرررور 
 

 هررررزار و صررررد و چررررارده نامرررردار 130
 

 کرررره بودنررررد گررررردان ایررررران دیررررار 
 

 همرررره آزمودنررررد نیررررروي خررررویش 
 

 سررر فکندنررد پیرریشز خجلررت همرره  
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 بررره آخرررر بررره گیرررو سرررپهبد رسرررید 
 

 رخ خررررود برررره پروردگررررار آوریررررد 
 

 کررره اي از ترررو پیررردا زمرررین و زمررران 
 

 گون اخترررررررانبرآرنررررررد  گونرررررره 
 

 فرازنرررررررد  طرررررررارم اخضرررررررري 
 

 گون گرررررروهريفروزنررررررد  گونرررررره 
 

 ترررو گرررل در گلسرررتان بررره برررار آوري 135
 

 مرررراه و فصررررل بهررررار آوريتررررو دي 
 

ه ذلیررررلکنرررری پیررررل از    نرررریش پشررررّ
 

 تررررویی راه گررررم کردگرررران را دلیررررل 
 

 ترررو برررر شررریر چیرررره کنررری مرررور را 
 

 ترررو افروختررری ایرررن چنرررین هرررور را 
 

 ز لطرررف ترررو یرررک ذرّه مررراهی شرررود 
 

 گررردایی بررره فررررّ ترررو شررراهی شرررود 
 

 یکررری نیررررویم بخرررش اي کردگرررار 
 

 چررررو کنررررداورانم مکررررن شرمسررررار 
 

  هم  از دیرده خرون برر زمرین  1بگفت و 140
 

 رخ بررررر زمررررین 2بپالیررررد و مالیررررد 
 

 بررزد دسررت و بگرفررت چرراچی کمرران 
 

 زبرررران پررررر درود خررررداي جهرررران 
 

 به چرپ قبضره بگرفرت و برر راسرت زه 
 

 برررره ابرررررو درافگنررررد آنگرررره گررررره 
 

 بررره نیررررو درآمرررد گرررو تیزهررروش 
 

 ترا بره گروش  3کشید آن کمران را زهرش 
 

 ایرانیررررررانبرآمررررررد غریرررررروي از  
 

 ز گودرزیررران شرررد بررره انجرررم فغررران 
 

 برررره هررررم گرررروهر و زر برآمیختنررررد 145
 

 همررره برررر سرررر گیرررو گرررو ریختنرررد 
 

 ببوسررررید رسررررتم مررررر او را جبررررین 
 

 دینهمرررررران زال فرخنررررررد  پرررررراک 
 

 بررره گنجرررور فرمرررود پرررس نامررردار  
 

 کرررره آورد یررررک جامررررۀ زرنگررررار 
 

 و هرررم کررراله و کمرررر  4همررران یررراره 
 

 گرررررو نررررراموربپوشرررررید گیرررررو آن  
 

 دسرررت جهانررردار زال  5نگررراهپرررس آ 
 

 همررررال ببوسررررید و هررررم رسررررتم بی 
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 ز جرررا جسرررت گرررودرز در انجمرررن  150
 

 برره رسررتم چنررین گفررت کرراي پیلررتن 
 

 مرررررا نررررازنین اسررررت انرررردر حرررررم 
 

 چرررو جررران دارم او را بسررری محتررررم 
 

 پرسررررتار تررررو شررررهربانو برررره نررررام 
 

 پرررذیر از مرررن آن مررراه طررروطی کرررالم 
 

 پهلوانبپررررررررذرفت او را جهرررررررران 
 

 برررزد طبرررل شرررادي هرررم انررردر زمررران 
 

 سررروي بانوگشسررربخبرررر شرررد از آن 
 

 1بررره دلرررش انررردر افتررراد آذرگشسرررب 
 

 چررو شررب شررد تهمررتن شررد انرردر حرررم  155
 

 بیامررررد برررررش بررررانو از کررررین دژم 
 

 ببوسررررید دسررررت پرررردر در زمرررران 
 

 کنرررررانغریررررروان و نررررراالن و زاري 
 

 پیلرررررتنکررررره اي بررررراب فرخنرررررد   
 

 کرره کررردي در آن انجمررنچرره بررود آن 
 

 کرررردي میررران سرررران 2مررررا خررروار 
 

 سررران نرررام مرررردي بررررم برررر زبرررانچه 
 

 برررره روح نریمرررران و سررررام سرررروار 
 

 کررره نرررزد گررروانم مکرررن شرمسرررار 
 

 3و گرنرررره بنوشررررم ز کینرررره شرررررنگ 160
 

 ابررر خررویش سررازم جهرران تررار و تنررگ 
 

 بررره نرمررری بررردو گفرررت شررریر ژیررران 
 

 نرررررامور برررررانوي برررررانوانکررررره اي  
 

 زنرررران را ز مررررردي نباشررررد گزیررررر 
 

 بگیررر از گرردا تررا برره صرراحب سررریر 
 

 برهمررررران نیرررررز تهمینرررررۀ سررررریم 
 

 کررره بُرررد مرررام سرررهراب پرخاشرررخر 
 

 مررره برررانوان دخرررت مهرررراب شررراه 
 

 خواهکرررره بُررررد مررررادر رسررررتم کینرررره 
 

 او جملررره پررریش آمدنرررد 4بررره انررردرز 165
 

 ها زدنرررردهمرررری هرکسرررری داسررررتان 
 

 دگرررررر روز رسرررررتم گرررررو نامررررردار 
 

 برآراسرررت ایررروان چرررو خررررّم بهرررار 
 

 نشسررررررتند گررررررردان و کنررررررداوران 
 

 بررره گرررردش درآمرررد مررری ارغررروان 
 

 همررررره موبررررردان و ردان را بخوانرررررد 
 

 سرررو در آن انجمرررن برنشررراندبررره یک 
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 ببسرررررررتند کرررررررابین برررررررانوي زاد 
 

 نرررررژادبررررره گیرررررو سررررررافراز فرّخ 
 

 غرررو طبرررل شرررادي برآمرررد بررره مررراه 170
 

 گودرزیررران برررر فلرررک شرررد کرررالهز  
 

 گررروان را همررره خلعرررت افکنرررد زال  
 

 همررررال همرررران نررررامور رسررررتم بی 
 

 همررره سیسرررتان جملررره آیرررین زدنرررد 
 

 در و بررررام آرایررررش چررررین زدنررررد 
 

 مرررر آن روز ترررا شرررب کشررریدند مررری 
 

 پیگرررررروان و دلیررررررران فرخنررررررده 
 

 عرررروس سرررپهري چررره شرررد در طبرررق 
 

 1بشرررد عنبررررین بررروي رنرررگ افرررق 
 

 سرررررپهدار گیرررررو آن گرررررو نرررررامور 175
 

 بردرآمررررد برررره حجلرررره بررررر سرررریم 
 

 مرررره بررررانوان را ابررررر تخررررت دیررررد 
 

 دو رخسرررراره ماننررررد تابنررررده شررررید 
 

 فروهشررررته از بررررر دو زلررررف سرررریاه 
 

 چرررو هالررره ابرررر گررررد تابنرررده مررراه 
 

 دو دیرررده سرررتاره بررره گررراه سرررحر 
 

 دهرران تنررگ و شرریرین چررو تنررگ شررکر 
 

 دهررران همچرررو پسرررته لررربش نررراردان 
 

 سررریمین بررررش رسرررته دو نررراروانز  
 

 بنرررراگوش ماننررررد شررررمس و قمررررر 180
 

 برره گرروهر نهرران گشررته پررا تررا  برره  سررر 
 

 برافکنرررده برررر روي چرررون مررره نقررراب 
 

 چررو خورشررید پنهرران شررده در سررحاب 
 

 روانبیامررررد برررررش گیررررو روشررررن 
 

 بررره البررره برآراسرررت پیشرررش زبررران 
 

 کررررره اي مرررررردم جررررران و آرام دل  
 

 کررررام دل  2دلررررم را لررررب دلکشررررت 
 

 ز دیرردار تررو جرران برره تررن گشررت شرراد 
 

 تررن و جرران فررداي تررن و جانررت برراد 
 

 نقررراب از رخ همچرررو هرررور 3بررررافکن 185
 

 ات چشرررم برررد بررراد دورکررره از چهرررره 
 

 مرررره بررررانوان هرررریچ پاسررررخ نررررداد 
 

 روان شررد برررش گیررو  چررون  تنرردباد 
 

 گررره برآمرررد برررر افرررراز تخرررتهمان 
 

 بخررررتنیکنشسررررت از بررررر بررررانوي  
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 بیازیررررد چنررررگ آن گررررو کامیرررراب 
 

 کررره برررردارد از روي آن مررره نقررراب 
 

 بتندیررررد بررررانو چررررو شرررریر ژیرررران 
 

 اش بررر جبررین زد چنررانیکرری سرریلی 
 

 کرررره از تخررررت افترررراد گیررررو دلیررررر 190
 

 بشررررد هرررروش زان پهلررررو شرررریرگیر 
 

 چررره برررانو جهاندیرررده آمرررد بررره زیرررر 
 

 اش همچررو شرریرنشسررت از بررر سررینه 
 

 بخرررتپرررا ببسرررتش مررره نیک 1سررررا 
 

 فکنرردش همرران لحظرره در زیررر تخررت 
 

 زمررانی چررو شررد پهلرروان یافررت هرروش 
 

 برررررآورد زاري و بانررررگ و خررررروش 
 

 2کرررره اي نررررامور بررررانوي بررررانوان 
 

 گونرررره نامهربررررانچرایرررری بررررر این 
 

 مررررا دسرررت بگشرررا کررره آیرررم بررررت 195
 

 بگرررردم چرررو پروانررره گررررد سررررت 
 

 برنپررررررذرفت گفتررررررار او سرررررریم 
 

 بررردان ترررا خرررور از کُررره بررررآورد سرررر 
 

 عررررروس سررررپهري چررررو بنمررررود رو 
 

 جهررران گشرررت رخشرررنده از چهرررر او 
 

 تهمرررتن سررروي خلررروت آمرررد دمررران 
 

 بررره گرررردن بررررآورده گررررز گرررران 
 

 بررررر نررررازنین گیررررو گررررو را ندیررررد 
 

 برآشررفت و لررب را برره دنرردان گزیررد 
 

 همررران نیرررز برررانوي را خسرررته دیرررد 200
 

 دیرررردبرررره کررررردار شرررریران آشررررفته  
 

 بررردو گفرررت کررراي نرررامور مررراه نیرررو 
 

 کجرررا رفرررت برگررروي فرخنرررده گیرررو 
 

 تختسررررپهبد چررررو از زیررررر زرّینرررره 
 

 گررو نیکبخررت 3چرره بشررنید، گفررت اي 
 

 چرررو کررروه4مررررا بسرررته برررانو سرررراپا 
 

 5ترررو دانررری دگرررر اي گرررو نرررامجوي 
 

 تهمررررتن بیازیررررد در لحظرررره چنررررگ 
 

 بررررررون آوریرررررد آن دالور نهنرررررگ 
 

 سررررراپا ز بنررررد گرررررانگشررررادش  205
 

 برره بررانو خروشررید کرراي تیررره جرران 
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 نزیبرررد ز دخترررر کررره چرررونین برررود 
 

 چررو چررونین کنررد خشررت بررالین بررود 
 

 برره گرررز و برره شمشرریر و تخررت و کرراله 
 

 برررررره روح نیاکرررررران پیکررررررارخواه 
 

 کرره بررا جفررت خررود گررر کنرری سرکشرری 
 

 تررن خسررته و کشررته در خررون کشرری 
 

 1زمرررین دیرررد برررانو برررر پشرررت پرررا 
 

 2شرررم پررردر مانررده لررررزان برره جرررا ز 
 

 بگفررت ایررن و بیرررون شررد آن گرررد نیررو 210
 

 گررراه گیرررو سررروي برررانو آمرررد همررران 
 

 نخسرررتین ببوسرررید پرررایش بررره مهرررر 
 

 پررس آنگرره برره رویررش بمالیررد چهررر 
 

 گر بررود تررا شررب رسرریدهمرری البرره 
 

 آرمیرررررد 3روشررررربانگه برررررر مررررراه 
 

 از او کررررام برداشررررت گرررراه سررررحر 
 

 لرررررزان و خسررررته جگررررردل لرررررز  
 

 ز برررررریم مرررررره بررررررانوان جهرررررران 
 

 بررررون آمرررد از خلررروت انررردر زمررران 
 

 بپوشرررید خلعرررت ز سرررر ترررا بررره پرررا 215
 

 برآمررررد برررره گررررردون غررررو کرّنررررا 
 

 شررررنیدم ز دهقرررران شرررریرین کررررالم 
 

 بررار از او گیررو گررو یافررت کررامکرره یک 
 

 چرره گرروهر ورا در صرردف کرررد جرراي  
 

 رايپررررراکیزهیکررررری گررررروهر آورد  
 

 چرررو نُررره مرررا بگذشرررت برررر نرررازنین 
 

 یکرری کررودک آمررد از او خررور جبررین 
 

 برره رخسرراره چررون مرراه و ابرررو هررالل  
 

 چرره چررونین نبررودش برره گیترری همررال  
 

 تهمررررتن ورا بیررررژن شرررریر خوانررررد 220
 

 برررر او گررروهر و سررریم و زر برفشررراند 
 

 داد شرریرسرره دایرره برره نررازش همرری 
 

 گشرررت سررریرنمیز شررریر سررره دایررره  
 

 

 الف(   251 - ب 249تا، بریتانیا: فردوسی، بی)                                              
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 . اصل: جاه 2
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 ی روایت سوم ازدواج بانوگشسپ. مالحظاتی درباره5

در بررسی و تحلیل روایت سوم ازدواج بانوگشسپ با گیو و نیز سنجش آن با روایت      

 آمده است، ذکر چند نکته درخور توجه است:  نامهبانوگشسپدوم که در بخش چهارم 

ي روایت سوم، هیچ آگاهی نداریم و در متن منظومه  الف. در حال حاضر از گوینده 

ي زمان احتمالی سرایش این منظومه هم  نیست. درباره  اي که راهبر به آن باشد،نیز نکته

ي متنی، شاید بتوان زمان تقریبی سرایش  اي در متن نشده است. امّا بنا بر چند قرینهاشاره

منظومه، اشاره    165تا    163که در ابیات  ي دهم به بعد تعیین نمود: یکی آن آن را از سده

پردازند تا او را به ازدواج  صیحت بانوگشسپ میبه این نکته دارد که تهمینه و رودابه به ن 

حمله  روایت  که  است  ذکر  خور  در  نمایند.  ترغیب  گیو  در با  سیستان  به  تهمینه  ي 

بار در یکی از متون تاریخی  ي او با رستم، نخستینخواهی از فرزند و زناشویی دوبارهکین

ي  ایت منظوم حمله ( و از طرفی هم رو88:  1381ي هشتم آمده است )رک. مستوفی،سده

ي نهم نیست  تا سده  شاهنامهي  ترین نسخ شناخته(، در کهننامهتهمینهتهمینه به سیستان )

جاي گرفته است؛ پس    شاهنامهي دهم به بعد به نظم درآمده و در نسخ  و احتماال از سده 

ان  گذشت و این داستها میبایست سال توان احتمال داد که از این روایت ساختگی، میمی

بعدبه چنان اشتهاري می تا  منظومه رسید  ازدواج  ها در یک  مانند روایت سوّم  ي دیگر 

آن بدون  شود،  اشاره  سیستان  در  تهمینه  حضور  به  و بانوگشسپ،  کار  جزییات  به  که 

ي غرین که دو بار در متن  که واژهسرگذشت او پس از مرگ سهراب اشاره شود. دوم آن

ي  ها به دورهبرد آن دسته متون پهلوانی است که انتساب آنهاي پرکارآمده یکی از واژه

تا: دوپرون، ؛ عطایی، بی415:  1397صفویه تا حدودي اثبات شده است )رک. مختاري،  

(. 263،  313:  1398،  نامهتهمتن؛  189:  1392،  نامهسام؛  208:  1393،  قبانامهزرّین؛  394برگ

ي قرن  شده افیه در متون پهلوانی شناخته که بسامد انواع مختلف عیوب ق ي سوم آنقرینه 

اند و دلیل آن  تر سروده شدههاي پیشدهم به بعد، بسیار باالتر است از متونی که در سده

هاي  ي عوام بودند و چندان به عیوب و نقصاین است که گویندگان این دسته آثار از توده

ون ادبی آشنا نبودند. درواقع  فنّی و ادبی شعر توجّهی نداشتند، یا اصال به این دسته فن 
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وبازار    کردن مردم کوچهپردازي و سرگرمهدف اصلی سرایندگان این دسته آثار، داستان

 بود که در این راه هم موفّق بودند.

منظومه از  دیگري  شمار  مانند  نیز  منظومه  این  آغاز  در  برپایه ب.  که  پهلوانی  ي  هاي 

ي داستان، منبع روایت خود را دفتر دلنوازي معرّفی  سرایندههاي عامیانه هستند،  روایت

کند که برگرفته از گفتار فرزانۀ سرافرازي است. این روش بیان، اگر تقلیدي ناخودآگاه  می

از سبک بیان فردوسی نباشد، به این منظور است که گویندگان این دسته آثار، بر آن بودند  

هند و چنین وانمود کنند که داستانی را که به تا به روایت خود، مشروعیت و اصالت بد

 اند، ساختگی و نوظهور نیست؛ بلکه قدمت و پیشینه دارد.  ي نظم درآورده رشته

کتابخانه شاهنامه  يدر نسخه   ج. بانوگشسپ، ي  ازدواج  بریتانیا، جایگاه روایت سوم  ي 

اب دیدن خواهی سیاوش و پیش از خوپس از داستان بازگشت رستم از نبردهاي کین

خسرو است. کتابت این داستان در محلّ  گودرز و فرستادن گیو به توران براي آوردن کی

هاي  که سلسله روایتشاهنامه  یادشده درخور تامّل است؛ زیرا در اغلب طومارهاي نقّالی  

ها حفظ  کنند و هدف آني پیشدادي تا پایان کیانی روایت میداستانی ایران را از دوره

ستگی روایات بوده است، محلّ قرارگرفتن ازدواج گیو با بانو، یا پس داستان  تسلل و پیو

طومار  ؛  45  - 39:  1387،  نامهرستمرستم و سهراب و پیش از داستان جهانگیر است )رک.  

فردوسیشاهنامه  ج 1381،  ي  شاهنامه؛  530  - 522:  1،  نقّالی  ؛ 150  - 149:  1397،  نثر 

طومار جامع  ؛  2251  - 2219:  1396،  نقّاالن  يشاهنامه ؛  205  -196:  1377،  لشکرهفت

تر از آن و پس از داستان هفت گردان  (، یا اندکی پیش219  -212:  1396،  نقّالی شاهنامه

 (. فان 457  -451:  1391،نقّالی شاهنامه   طومارو پیش از داستان رستم و سهراب )رک.  

پس از داستان مرگ    زوتفن بر این باور است که آوردن داستان ازدواج بانوگشسپ با گیو

ي  شود و به همین سبب انگیزهي بزرگ رستم و گیو میسیاوش، سبب پیوند دو خانواده

کند رویدادي که  خسرو فراهم میالزم را براي رفتن گیو به توران به جهت آوردن کی

است گیو با این موفقیت خود، شاهنامه  ترین حوادث  ترین و به یادماندنییکی از قهرمانانه

 (.Zutphen, 2017: 18-19شود )ي حیات خاندان کیانی میادامه  سبب
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توان دالیل دیگري نیز براي آن برشمرد:  اگرچه این نظر درخور تامّل است، امّا می

که برتري و شایستگی گیو را نسبت به دیگر پهلوانان ایران نشان دهند و بگویند  یکی این

پهلوانان سیستان(، تنها گیو بود که شایستگی آن  که از میان پهلوانان بارگاه کاووس )و نه  

خسرو به توران برود و چه بسا اگر دیگر پهلوانان براي این  را داشت که براي آوردن کی

خواهی  هاي کینکه آوردن این داستان پس از جنگماندند. دوم اینرفتند، ناکام میکار می

ره شود و راویان بدین روش نشان  رستم، خود جایگاه مناسبی بود که به تولّد بیژن اشا

دهند که آن یل جوان و جسور نیز مانند اغلب پهلوانان برتر ادب حماسی، تولّدي عادي  

اي  هایی همراه بوده است، همچنین داستان تولّد او مقدّمهنداشته و زادن او با فراز و نشیب

راحتی  ه نشان ندهند و بهاي مانند بیژن را ناگهانی و غیرمنتظر بود تا ظهور پهلوان پرآوازه

گزارش دالوري به  دورهبتوانند  در  او  پادشاهی کیهاي  ایني  بپردازند. سوم  که  خسرو 

بیت  برپایه  تنها یک216ي  گیو  می،  کام  بانوگشسپ  از  اشارهبار  این  ظاهرا  که  ي  گیرد 

می  هاي شفاهی/مردکه در روایتهاي عامیانه است؛ توضیح آنکوتاه، برگرفته از روایت

کرد تا  آمده است که بانوگشسپ پس از شب زفاف، دیگر به گیو توجّهی نمی  شاهنامه 

میهنگامی خبر  کیکه  میدهند  گیو  به  بانوگشسپ  است.  توران  در  اگر  خسرو  گوید 

خسرو را به ایران بیاوري، یک شب دیگر هم با تو خواهم بود و گیو به این توانستی کی

(. بنابراین این  78:  2،ج1369شیرازي،در گشت )رک. انجويسال در توران دربهامید، هفت

احتمال هست که قرارگرفتن روایت سوم ازدواج بانوگشسپ پیش از رفتن گیو به توران،  

 متاثّر از این روایت شفاهی است.  

آمده،   نامه بانوگشسپمیان روایت دوم ازدواج بانوگشسپ با گیو که در بخش چهارم    د.

ي بروز که در روایت دوم، صحنه ند اختالف وجود دارد: یکی آن با روایت سوم آن، چ

که در  که در روایت سوم، سیستان است. دوم آنکاووس است، حال آنحوادث، بارگاه کی

ي پهلوانان نسبت به زیبایی و پهلوانی بانو، آگاهی داشتند و خود سر  روایت دوم، همه

که در روایت  آندهند، حال واج نشان میکنند و اشتیاق خود را براي ازدسخن را باز می

کند. پردازد و پهلوانان را تشویق به ازدواج با او میسوم، گودرز است که به تعریف بانو می
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شود  در روایت دوم، تنها سخن از آزمون فرش است که به پیشنهاد رستم هم برگزار می

کنند، امّا در روایت  آماده میو پهلوانان ایران هم با آگاهی کامل، خود را براي این آزمون 

شود. همچنین  سوم، آزمون فرش به صورت غیرمنتظره و ناگهانی از سوي رستم برگزار می

هاي  شود که در بیشتر روایتکشی نیز به پیشنهاد زال یاد میدر این روایت، از آزمون کمان

رسد روایت  نظرمیهنقّالی و شفاهی نیز آمده است، امّا در روایت دوم نشانی از آن نیست. ب

که این آزمون در  تر است، امّا به دلیل آن دوم که تنها به آزمون فرش اشاره دارد، متقدّم

اي  مایهکشی نیز که بنپسند نبود، با گذشت زمان، آزمون کماننظر شنوندگان چندان دل 

و  هاي مردمی  به متن داستان اضافه شد. شایان ذکر است که در روایت  11اساطیري بود

شفاهی، از دو آزمون پنجه در پنجه انداختن و نشستن بر کرسی سام نیز یاد شده است  

انجوي انجوي167،175:  1،ج1369شیرازي،)رک.  اختالف    (. 74:  2،ج 1369شیرازي، ؛ 

شود، این است که در روایت دوم از وصلت  بزرگ دیگري که در دو روایت دیده می

در روایت سوم به این نکته اشاره شده   ؛ امّارستم با شهربانو دختر گودرز نشانی نیست

ولی چون جزییات داستان نیامده است، احتمال بسیار دارد که راوي، آن را از روایت اوّل   

 گرفته و او نیز از اصل داستان آگاهی نداشته است.   شاهنامهمندرج در نسخ  

گفت که زبان ادبی  توان  شود، میگذشته از چند عیب قافیه که در روایت سوم دیده میه.  

هاي عربی آن نسبت  روایت سوم نسبت به روایت دوم استوارتر و از طرفی هم شمار واژه

 به روایت دوم بسیار کمتر است.

 

 گيری . نتيجه6

از داستان ازدواج بانوگشسپ با گیو، چند روایت منظوم به دست ما رسیده است. احتماال  

هاي  ترین روایت این داستان همان است که از قرن هشتم به بعد، به برخی دستنویسکهن

الحاق شده است. گذشته از این روایت الحاقی که شمار ابیات آن اندک است و   شاهنامه

تر نیز از این  کند دو روایت بلنددواج گیو و بانوگشسپ یاد میبه اختصار از حوادث از

ي اصلی این  دیگر اختالفاتی دارند. به احتمال بسیار هستهازدواج موجود است که با یک
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یافته و برخی  با گذشت زمان شاخ و برگ  دو روایت، همان روایت نخست است که 

ي روایت  ت. در حال حاضر از سرایندههاي عامیانه نیز در آن اثر گذاشته اسعناصر داستان

ي سرایش آن، آگاهی نداریم، امّا برخی قراین متن بیانگر آن است  سوم و همچنین سده 

 که احتمال این منظومه از قرن دهم به بعد و مقارن حکومت صفویان سروده شده است.  

 

 ها یادداشت
الحاق شده است برخی کاتبان،   شاهنامههاي  نویس. بنابر دو بیت زیر که به شماري دست 1

 اند:دانستهخواهر رستم را همسر گیو و مادر بیژن می

 کرره خویشرران ایشرران بررد از دیربررراز
 

 زن گیررررو بررررد خررررواهر سرررررفراز 
 

 همرررران بیررررژن از خررررواهر پیلررررتن
 

 گررروي برررد سررررافراز در انجمرررن 
 

 (  49: 1382)فردوسی،                                                                                  

همچنین در یک روایت عامیانه نیز گرشست بانو خواهر رستم خوانده شده است )رک. باقی  

بااین 211:  2،ج 1392محمد بن موالنا یوسف،    )رک. فردوسی،   ماکان چاپ  ي  ها شاهنامه   در حال  (؛ 

:  3،ج 1880  ، ی فردوس رک.  )   رس ل ل و و   (، 178:  3،ج 1353  ، ی فردوس رک.  )   مول   ژول (  781:  2،ج 1829

هاي چاپ سنگی،  در دو  شاهنامه ( و شماري  1064:  4ب، ج 1386)رک. فردوسی،   م ی بروخ   (، 1106

بیشتري دارد.  ي »دختر« ضبط شده است که بنابر قراین، اعتبار  بیت باال به جاي ضبط خواهر، واژه 

شایان ذکر است که در یک روایت عامیانه، پاس پرهیزگار، داماد رستم و همسر بانوگشسپ معّرفی  

 فردي است. ( که روایت منحصربه 86:  2ج   ، 1369شیرازي،  شده است )رک. انجوي 

،  عامیانهرستم و اسفندیار  کاووس )رک.  اندام، خواهر کیها، گلدر شمار دیگري از روایت .  2

 ( خوانده شده است. 96تا: ، بینامهرستم( یا خواهر اوالد غندي )13تا: برگ بی

است،  اي مشترک که با یکی از دانشجویان خود نوشته  . اخیرا یکی از پژوهشگران، در مقاله3

)کدام فرامرزنامه  هاي بانوگشسپ در  بدون ذکر هیچ سندي، به این نکته اشاره دارد که داستان

(. امّا نگارنده هرچه در دو  67،  56:  1397؟( نیز آمده است )رک. مولوي و قائمی،  رزنامهفرام

،  فرامرزنامهاي را ندید. اگر منظور ایشان از  جستجو کرد چنین نکته  ي کوچک و بزرگفرامرزنامه

ي مستقل است که در  اي از چند منظومهچاپ سنگی است که این کتاب مجموعه  يفرامرزنامه

هم پهلوانی  کنار  ذکر  و  شده  بخشگردآوري  در  هم  بانوگشسپ  و    نامهبانوگشسپ هاي  هاي 
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ي آن کتاب آمده که استناد به آن نادرست است و باید هر منظومه جداگانه بررسی شود  نامهبهمن

 یاد کنیم.   فرامرزنامهها با نام ي این منظومهکه از همهو نه این

اند که شاید  و ذکر قرائنی نوشته  نامهشبرنگي سرایش  تردید در سدهشناسان با  شاهنامه. یکی از  4

 (. 8-5: 1397هاي هشتم یا نهم سروده شده است )رک. آیدنلو، این منظومه در سده

. اغلب پژوهشگران بر این باورند که فردوسی در بیت زیر، به دامادي گیو با رستم غیرمستقیم اشاره  5

 (:  619:  2،ج 1390؛ کّزازي،  583:  2،ج 1390؛ فردوسی،  527:  1،ج 1389مطلق،  دارد )رک. خالقی 

 ز گودرزیرررران مهتررررر و بهتررررر اسررررت 
 

 بررر ایررران سررپه بررر دو سررر افسررر اسررت  
 

 (  161: 2،ج1386)فردوسی،                                                                               

 شود: ، در بیت زیر از شماري از خواستگاران بانو نام برده میشاهنامههاي . در برخی نسخه 6

 کرررررالهچرررررو شررررراپور و خررررررّاد زرّین
 

 خواههمرررران زنگرررره و اشررررکش کینرررره 
 

 الف(  137تا: برگ )فردوسی، بی                                                                         

 آید:. براساس یک روایت از ازدواج رستم با خواهر گیو، فرامرز به دنیا می7

 همررران پیلرررتن خرررواهر گیرررو داشرررت 
 

 فرامرررررز یررررل زان زن نیررررو داشررررت  
 

 (  50: 2،ج1380)فردوسی،                                                                          

 چاپ سنگی بیت زیر در وصف فرامرز آمده است:  بزرگ  يفرامرزنامه. براي نمونه در 8

 شررریر  گرررودرز دخرررت  مرررادرش از هرررم
 

 کرره بررا فرررّ و برررز اسررت و بررا دار و گیررر... 
 

 ( 364ه.ق: 1324،فرامرزنامه)                                                                       

ازدواج  9 داستان  پژوهشگران،  از  دیگري  شمار  او  تبع  به  و  مول  ژول  که  است  ذکر  شایان   .

یدنلو،  ؛ آ45:  1354اند )رک. مول،  ي مغرور ایسلند تطبیق دادهبانوگشسپ را با برونهیلد ملکه

1384 :37 .) 

. از دوست نازنین و فرهیخته سجّاد آیدنلو سپاسگزارم که متن این مجموعه مقاالت را در  10

 اختیار نگارنده قراردادند.  

ترین آزمون ازدواج ترین و مهمکشی در شمار کهني حدس یکی از پژوهشگران، کمان. برپایه11

 (. 4ب: 1387داشته است )رک. آیدنلو، یاي هند و اروپایبوده که احتماال ریشه
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 منابع 

سجّاد. سوار«.  1384)  آیدنلو  بانوگشسپ  دخت  »مهین  فلسفه(.  و  ادبیات  ماه  ،  کتاب 

 . 45 -34، صص  93ي شماره

 . 24  - 11، صص 13ي ، شماره 7، سال مطالعات ایرانی الف(. »پهلوان بانو«.  1387رررررررررررر.) 

ي  مجله مایه و آیین مهم ازدواج در ادب حماسی ایران«.  ب(. »چند بن1387رررررررررررر.)
 . 23- 1، صص 160ي شماره  ادبیات و علوم انسانی مشهد،

 . تهران: سمت.متون منظوم پهلوانی(. 1388رررررررررررر.)

ي  نامه پژوهش .  نامه داستان رستم و پسر دیو سپید«(. »نقد و تحلیل شبرنگ 1397رررررررررررر.) 
 . 29  - 1، صص  2ي ، شماره 18، سال هاي علوم انسانی برنامه     انتقادي متون و 

 ، تهران: علمی.2و  1. جنامهفردوسی(. 1369) شیرازي، سیّدابوالقاسم.انجوي

(. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران:  1384)ترین سرودهاي ایرانیان.اوستا؛ کهن

 مروارید.

 . تصحیح رحیم عفیفی، تهران: علمی و فرهنگی. نامهبهمن(. 1370).الخیرابیبن شاهنایرا
. به اهتمام حسین  نامه روایت آسیاي میانهاسکندر(.  1392بن موالنا یوسف.)باقی محمّد

 ، تهران: معین.2اسماعیلی، ج

روح1382.)نامهبانوگشسپ تصحیح  و  (.  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  کراچی،  انگیز 

 مطالعات فرهنگی. 

بنیاد موقوفات دکتر محمود  1398.)نامهتهمتن (. تصحیح و تحقیق رضا غفوري، تهران: 

 افشار.  

جالل.)خالقی بانو«.  1396مطلق،  »گشسپ  ایران(.  فرهنگ  و  فرهاد  شاهنامه  ترجمه   ،

 معصومه پورتقی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.  -اصالنی

 المعارف بزرگ اسالمی. . تهران: مرکز دایرهحماسه(. 1386.)_______________

دایره 1. ج هاي شاهنامه یادداشت (.  1389.) _______________ مرکز  تهران:  بزرگ  ،  المعارف 

 اسالمی. 
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، تهران:  1ج  ي فرهنگ مردم ایران، نامهدانش  نامه«. (. »بانوگشسپ1393حسن.)،  ذوالفقاري

 .المعارف بزرگ اسالمیمرکز دایره
 . پیري: تهران  بهشتی، محمّد . تصحیح(1387). نامه رستم

 000/06424ي  ي ملک به شمارهتا(. دستنویس کتابخانه .)بینامهرستم

ي  به شماره   ،ي مجلس شوراي اسالمیي کتابخانه تا(. نسخه.)بیرستم و اسفندیار عامیانه

15567 . 

 (. تصحیح سجّاد آیدنلو، تهران: سخن. 1393)امه.قبانزرّین

 . تهران: سخن.ي ادبی ایراناز گذشته (. 1383کوب، عبدالحسین.)زرّین

 (. تصحیح وحید رویانی، تهران: میراث مکتوب.1392. )نامهسام

اصفهانی، ویرایش جلیل دوستخواه،  (. طومار مرشدعباس زریري1396)  ي نقّاالن.شاهنامه 

 تهران: ققنوس. ، 3ج
برگ، تهران: بنیاد موقوفات  دن (. به کوشش ابوالفضل خطیبی، گابریله وان 1395.) نامه شبرنگ 

 دکتر محمود افشار. 

،  تهران:  1، جي زبان و ادبیات فارسینامهدانشنامه«.  (. »بانوگشسب1384شکوهی، فریبا.)

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

 تهران: امیرکبیر. سرایی در ایران.حماسه(. 1354اهلل.)صفا، ذبیح

 ، تهران: فردوس.2. جتاریخ ادبیات در ایران(. 1369رررررررررررر.)

»رزم1383رررررررررررر.) کوه«نامه (.  سکاوند  مقاله،  ي  هفتاد  گردآورده1ج.  یحیی ،  ي 

 ایرج افشار، تهران: اساطیر.  -مهدوي

 (. تصحیح فرزاد قائمی، مشهد: به نشر.1396)اهنامه.طومار جامع نقّالی ش 
،  1سیّد مصطفی سعیدي، ج  -(. به کوشش احمد هاشمی1381.)ي فردوسیطومار شاهنامه

 تهران: خوش نگار. 
نژاد، تهران: دنیاي  کوشش جمشید صداقت   (. به1390)ي فردوسی.طومار کهن شاهنامه

 کتاب. 

 نگار. مقدّمه، ویرایش و توضیحات سجّاد آیدنلو، تهران: به(. 1391)طومار نقّالی شاهنامه.
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،  2. تصحیح عبدالحسین نوایی، جالسّعدینمطلع(. 1383الدّین.)عبدالرزّاق اصفهانی، کمال 

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 .1189ي  پاریس به شمارهيکتابخانهنویس . دستجدیدي برزونامه تا(. عطایی.)بی

   R.9 .804ي ي آنکتیل دوپرون، به شمارهنسخه ي جدید.برزونامه تا(. رررررررررررر  )بی

صادق و عبدالحسین  . تصحیح سّیدسعید میرمحّمد ظفرنامه (.  1387)   الّدین. یزدي، شرف علی 

 ، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی. 2نوایی، ج 

، ي میراثآینهکیانیان«.    خاندان  با   رستم  پیوند   از  نویافته  گزارشی  (. »1398)غفوري، رضا.  

 . 258-1 صص  ،65 يماره ش ،17 يدوره

ادب    .ي سرایش آن«نامه با متون پهلوانی و دوره(. »پیوند بانوگشسپ1399رررررررررررر ) 
 .19  -1، صص 25، پیاپی  1ي ، شماره 10، سال فارسی

 رسان. ه.ق(. به اهتمام رستم تفتی، بمبئی: چاپخانه فیض1324.)فرامرزنامه

، تهران: شرکت  3تصحیح ژول مول، ج  ي فردوسی.شاهنامه   (. 1353فردوسی، ابوالقاسم.)

 هاي جیبی.سهامی کتاب

فردوسیشاهنامه (.  1380).رررررررررررر ملکي  توضیح  و  تصحیح  به  .  بهار،  الشّعراء 

 ، تهران: اشتاد. 2میرانصاري، جکوشش علی 

،  5به کوشش سعید حمیدیان، ج،  چاپ مسکو  شاهنامه فردوسی.(.  1382).رررررررررررر

 تهران: قطره.

مطلق و همکاران، تهران: مرکز  . تصحیح جالل خالقیشاهنامهالف(.  1386).رررررررررررر

 المعارف بزرگ اسالمی.  دایره

نفیسی، مجتبی    ی.شاهنامه فردوس  ب(.1386).رررررررررررر اقبال، سعید  تصحیح عباس 

 مینوي، به کوشش بهمن خلیفه، )چاپ بروخیم(، تهران: طالیه.

موزهشاهنامه(.  1390).رررررررررررر دستنویس  از  محرم  ي:  کوشش  614  فلورانس  به   .

   عزیزاهلل جوینی، تهران: دانشگاه تهران.

 نا.، کلکته: بی2ج. تصحیح تورنر ماکان، شاهنامه(. 1829).رررررررررررر

 ، لیدن: بریل.3. تصحیح ولّرس، جشاهنامه(. 1880رررررررررررر.)
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 persan 228ي  ي پاریس به شماره ي کتابخانه دستنویس موزه   شاهنامه. تا(.  )بی . رررررررررررر 

سازمان مطالعه و تدوین کتب  ، تهران:  2ج  ي باستان.نامه (.  1390الدین.)کزّازي، میرجالل 

 )سمت(.  انسانیعلوم 

سازمان میراث فرهنگی و    - . تهران: سمیراهاي قوم کردحماسه(.  1388نیا، حیدر.)لطفی

 گردشگري. 

 (. تصحیح محمّدتقی بهار، تهران: دنیاي کتاب. 1383)مجمل التّواریخ و القصص.
 افشار. . تصحیح رضا غفوري، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود  شهریارنامه (.  1397مختاري.) 

رضا    -، تصحیح ابوالفضل خطیبیي کوچکفرامرزنامه(.  1399الدّین.)مرزبان فارسی، رفیع

 غفوري، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 

 تهران: امیرکبیر. ،اهتمام عبدالحسین نواییبه .تاریخ گزیده .(1381).مستوفی، حمداهلل

 علی بیگی، تهران: نمایش. به اهتمام داوود فتح   . بابا مشکین (. طومار حسین 1386) نامه. مشکین 

 . جیبی   هاي سازمان کتاب ، تهران:  ترجمه جهانگیر افکاري   . شاهنامه   ي ه دیباچ (.  1345مول، ژول.) 

هاي اجتماعی داستان بانوگشسپ در  (. »تحلیل زمینه1397مولوي، نرگس؛ قائمی، فرزاد.)

 . 70  -55، صص 37ي ، شماره10، سالزن و فرهنگهاي شفاهی«. حماسه
 (. تصحیح رضا غفوري، تهران: آرون. 1397.)نثر نقّالی شاهنامه

  يدانشکده  يمجلّه  .«آن  يسراینده  و  فرامرزنامهي  درباره  مالحظاتی»  .(1381)اکبر.  نحوي،
 .136  -119صص ،164يدوره ،تهران دانشگاه انسانی علوم  و ادبیّات

افشاري1377.)لشکرهفت مهران  تصحیح  علوم    -(.  پژوهشگاه  تهران:  مداینی،  مهدي 

 انسانی و مطالعات فرهنگی.  

 (. تصحیح رضا غفوري، تهران: میراث مکتوب. 1394.)ي حماسیهفت منظومه

 ، کرمانشاه: دانشگاه رازي.  3. ج هاي کهن زاگرس نامه: اسطوره رزم (.  1394اي، فریبرز.) همزه 
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