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 چكيده

اي مـستقل     ش، منظومه ا  ارهاي پهلواني  او و كرد   ةبانوگشسب تنها زن پهلوان ايراني است كه دربار       
انـد،    فردوسي به نظم درآمـده     ةشاهنامهاي پهلواني كه پس از      در ميان منظومه  . استشكل گرفته 

روايـت شـفاهي    . است  كوهمرّه سرخي رواج يافته    ة در منطق  نامه بانوگشسب و   برزونامه ةدو منظوم 
 ،است كـه واكـاوي آن     آن  ي ساكنان    آميزشي از حماسه و باورهاي اساطير      اين منطقه، موجود در   

است، بخـشي از    بر ثبت روايتي كه پيش از اين در هيج منبع و مأخذي بررسي و ثبت نشده                افزون
  . دهد كهن مسكوني را نشان ميةباورهاي اساطيري مردم اين منطق

 تحقيقـات براسـاس   را  ه سرخي    كوهمرّ ة در منطق  رايج، نخست روايت شفاهي     در اين جستار  
 مكتـوب   روايـت ي آن بـا هـا  تفـاوت   و هـا سـپس بـه واكـاوي شـباهت         و ايم  كردهگزارش  ميداني  
 در سير    را اي بوميان منطقه   تأثير باورهاي اساطيري و افسانه     ايم كوشيدهبر اين،     عالوه. ايم  پرداخته
   .كنيم بررسي روايت
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 1390زمستان   ، 18  شمارة             

   مقدمه -1
دهد كه عناصر اساطير ايراني پيوسته      لف نشان مي  هاي مخت بررسي اساطير ايراني در دوره    
هـا صـورت     شخـصيت  ، گـاه در حيطـة     اين تغيير و تحول   . انددر حال تغيير و تحول  بوده      

  اساطير ايراني  گانةادوار سه  «اي كه گونهبه. هاي اساطيري مايه بن ةگيرد و گاه در حيط     مي
 سـير تحـولي عظـيم را        ] نـوين  اساطير ايـران باسـتان، اسـاطير ايـران ميانـه و اسـاطير             [

 اسالمي در   ةاساطير ايراني حتي در دور    . شود پوشانده مي  نهاهاي نو بر آ   نمايانند و اليه   مي
بـه ديگـر     ).7: 1386پـور،   اسـماعيل (» يابنـد هاي اسماعيليه استحاله مـي    ها و افسانه  اسطوره

از آنجـا كـه      «.دهـد  به اشكال گوناگون به حيات خـود ادامـه مـي           ن، اسطوره پيوسته  سخ
كنـد و بـا     گيرد، طبعاً با مردم زندگي مي     اسطوره در مسير باورها و نيازهاي مردم قرار مي        

هـاي روانـي، فرهنگـي و اجتمـاعي دگرگـون           تغيير باورها و نيازها، نوع معيشت، واكـنش       
. كنـد اي پيـدا مـي    هاي تـازه  پذيرد و كاركردها و هدف    گذارد و تأثير مي   شود، تأثير مي   مي
حــال پيــامي روشــن و رســا و شــود، ولــي در همــهي ادغــام و ابــدال و تركيــب مــيگــاه

  ). 40: 1383 ،فسايي رستگار(» شده دارد شناخته
 است كـه تـصور مـرگ        آن ةدهند ها و تغيير و تحوالت در اساطير نشان       اين دگرگوني 

بـه پايـان    ها  رسد دوران اسطوره   در نگاه اول به نظر مي     . ها بسيار دشوار است   براي اسطوره 
 ،ها به دوران مدرن    و وارد شدن فرهنگ    جديدهاي تمدن   رسيده و با ظهور مظاهر و نشانه      

 اما بررسي ميداني در منـاطقي       ،اندها و باورهاي اساطيري نيز يكسره از ميان رفته        اسطوره
دهد كـه باورهـاي كهـن اسـاطيري،          نشان مي  ،اندده باقي مانده  نخور كه هنوز بكر و دست    

 و با قدري تغيير و دگرگـوني بـه حيـات خـود              اندها گذر زمان، همچنان زنده    نپس از قر  
 را تحـت  آن اركان  كه همةاندبا زندگي مردم آميخته  اين باورها گاه چنان     . دهندادامه مي 

تحقيقـات  . نمايدبسيار دشوار مي   آنها   كه جدا كردن و تشخيص     چنان دهند،قرار مي تأثير  
دهـد كـه بخـشي از       نـشان مـي    )1(ه سـرخي فـارس     كـوهمرّ  ة در منطق  گانميداني نگارند 

اسـت و بـا       كهن مـسكوني همچنـان بـاقي مانـده         رهاي اساطيري مردم در اين منطقة     باو
 اين باورها به بررسي     براي بررسي دقيق و سنجيدة    . دهدتغييراتي به حيات خود ادامه مي     

  . پردازيم مينامه بانوگشسباي  در روايت افسانهآنبخشي از 
 فردوسي سروده   ةشاهنامهاي پهلواني است كه پس از        يكي از منظومه   نامه انوگشسبب
 نامه كوش،  فرامرزنامه،  نامهبهمن،  نامهگرشاسب چونهاي بزرگي    از ميان حماسه   .استشده
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 و پيـران و     انـد ه سرخي شهرت يافته    كوهمرّ ة در منطق  نامه بانوگشسب و   برزونامه تنها   ،...و
 اين دو   -ها و باورهاي پيشينيان شهرت دارند      كه به روايت قصه    نهايژه آ و  به - سالخوردگان

به فلك كشيده و محصور، از ديربـاز        هاي سر   اين منطقه با كوه   . كنند را روايت مي   همنظوم
. اسـت  اي بوده هاي حماسي و اسطوره   اي براي پيدايش يا بازآفريني باورها و انديشه       گستره

 داستان  .ند آن را بدانند، به آن پايبند      ةآنكه دليل يا پيشين   ي ب ،هنوز هم مردم  باورهايي كه   
 دسـتخوش دگرگـوني   ، از ديرباز در اين منطقه رواج داشته و در گذر زمان           نيز بانوگشسب

ويـژه    و ناقص بودن اين منظومـه، بـه       نامه بانوگشسب با درنگ در روايت مكتوب    . استشده
انـد بـا از ميـان بـردن         ستان همـواره كوشـيده    رسد نقاالن و راويان دا    در پايان، به نظر مي    

 بـه دو هـدف      ،قـه طهاي روايت منظوم و گاه با افزودن باورهاي اساطيري مردم من          كاستي
 بـومي   -2 ؛ دست يافتن به داستاني منسجم و در عين حال كامل          -1: اساسي دست يابند  

اي مـردم   نهكردن داستان و افزودن عناصر و آداب و رسومي از باورهاي اساطيري و افـسا              
  . منطقه به اصل داستان

  
  نامه بانوگشسب بانوگشسب و-2

 در اوسـتا  : دهد هاي زير را نشان مي     يافته ، شخصيت بانوگشسب در متون گوناگون     بردرنگ  
 ،مجمـل التـواريخ و القـصص      در  . اسـت  و متون سانسكريت از بانوگشسب ياد نشده       )1388(

). 16: 1388آيـدنلو،   (نامه ذكري نيست    بانوگشسباست، اما از    چندبار از بانوگشسب نام رفته    
در . اسـت هاي الحاقي يـاد شـده   ، نام او آمده و ماجراهاي اندكي از او در بخش  شاهنامهدر  

، 240/ 2: 1369فردوسي،  (، ژول مول    )533  و 524،  509 /2 :1829فردوسي،  (ماكان    ترنر هشاهنام
-970فردوسـي،  (چـاپ مـسكو   و  )745 و 732، 712 /3: 1345فردوسـي،  ( بـروخيم  ،)265  و255

 و  نامـه  بهمن مانند   ،هاي ديگر   در داستان . است از بانوگشسب ياد شده    )258  و 232/ 3 :1967
همتـا    اره بـه پهلـواني بـي      كبـ شود و ي     ماجراهاي او با تفصيل بيشتري ذكر مي       ،فرامرزنامه
  . گردد تبديل مي

  : است دانسته و گفته را زادة فرهنگ مردساالر بانوگشسب ،كتايون مزداپور
 فرهنگ مردساالر با باورهاي مردانه و اعتقاد به عظمـت مـردان پهلـوان               ةگمان بانوگشسب زاد    بي

ـ           "بر و پارسا  زن خوب و فرمان   "او  . است  او  ة است كه پهلوان هم هست و در پهلواني، دلربايي زنان
  ).173-174: 1383 پور،مزدا(پسندد  كه تصور و پندار مردانه از زن مي كند؛ چنان بيداد مي
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   : است نوشتهنامه  بانوگشسب شخصيت بانوگشسب در ةدربارنيز انگيز كراچي روح    
اسـت؛ زنـي    الگو و صورت نوعي زني است كه به شكل زني پيكارگر متجلي شده             بانوگشسب، كهن 

ست؛ هـاي مردانـه نيـ    بـردار محـض حكـم     كه در برابر توانايي و تسلط مرد مقاومت كرده و فرمان          
مانند كه همـاوردي      تر جنگجويي بي    پهلواني هنرمند، زيبا، دختر رستم، همسر گيو و از همه مهم          

  ). 180: 1381 كراچي،(جنگد  از جنس خود ندارد و با مردان مي

اسـت كـه بـه       شـاهنامه     پـس از   هاي پهلـوانيِ   يكي از منظومه   )1382( نامهبانوگشسب
 1032ايـن منظومـه داراي      . پـردازد امرز مي هاي بانوگشسب و برادرش فر    توصيف دالوري 

داسـتان اصـلي تـشكيل      چهار   مكتوب از    ةنامبانوگشسب. اي نامعلوم بيت است از سراينده   
ـ                -1: است شده  ه به شكار رفتن بانوگشسب و فرامرز و كشتن مهتر جنيان و نبـرد ناآگاهان

خواستگاري سـه    -3 گشسب؛ورزي شيده، پسر افراسياب به بانو     داستان عشق  -2 ؛با رستم 
     ).13: 1388آيدنلو، (  روايت ازدواج گيو با بانوگشسب-4 ؛پادشاه از بانوگشسب

 ةبراي نمونه ژول مول در مقدم     . استهايي صورت گرفته   اين اثر حماسي پژوهش    ةدربار
 ة در سـد   نامـه بانوگشـسب  سخن گفته و بر آن است كـه           از آن  وار اشاره ، شاهنامه  بر خود

ايـن  است كه همچنين وي حدس زده ).45: 1369 مـول، ( استم درآمدهپنجم هجري به نظ  
 نيز نامه بانوگشسب  مصححِ).46: همان( »تر باشد  بزرگةبخشي از يك منظوم«منظومه شايد 

  سـجاد ).14-15: 1382نامـه،  بانوگشـسب . نـك ( استهاي پنج و ششم دانسته   سده ةآن را سرود  
 از  ،ر آن است كه اين منظومه به شرط مستقل بـودن          ني ب ئآيدنلو با استناد به داليل و قرا      

  هفـتم باشـد    ة دوم قرن ششم و حتي شايد اواخر اين قرن و اوايـل سـد              ةهاي نيم مثنوي
هـاي    بـانوي حماسـه   بانوگشـسب، پهلـوان    « مقالـة  انگيز كراچي در  روح .)15: 1388 آيدنلو،(

 اسـت پرداخته    گيري شخصيت او   به بررسي شخصيت بانوگشسب و چگونگي شكل       ،»ايران
بـانو را در اسـاطير       پهلـوان  ةمايـ   بن» بانوپهلوان« ةدر مقال نيز  سجاد آيدنلو   . )1381كراچي،  (

 زنــان جنگــاوري ماننــد ة پيــشين  او.)1387آيــدنلو، ( اســتملــل گونــاگون بررســي كــرده
دانـد و ايـن زنـان را      روشنك را ايزدان جنگاوري مانند آناهيتا مي      و بانوگشسب، گردآفريد 

  .)16: همان (آوردبه شمار مي» تجسم انساني و زميني زن ايزدان جنگاور اساطيري«
 ازهـاي شـفاهي برزونامـه را         روايت ،فردوسي و مردم   در كتاب    )1369(انجوي شيرازي   

 كوهمرّه سرخي   ةاي به روايت شفاهي در منطق      اما اشاره  ،مناطق گوناگون ايران گرد آورده    
هـاي  هاي گوناگون از يك داسـتان و تفـاوت   شناخت روايتبا توجه به اهميت   . استنكرده
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 ضـروري   ،اي خـاص   منطقـه  ةها و باورهاي ويژ   شدن آن با فرهنگ     و همچنين آميخته   نهاآ
 اسـت،  پژوهشگران پنهان مانده    اين روايت شفاهي كه تاكنون مكتوب نشده و از ديد          است

 هـا دارد و   با ديگـر روايـت     زياديهاي  ثبت، تحليل و بررسي شود؛ چون اين روايت تفاوت        
  . استهنهادگيري  تأثير چشمآن در روند ، باورهاي اساطيري مردم در داستانورود

  
 يروايت شفاه -3

 چنـد تـن از گويـشوران        توسـط  اسـت كـه      نامهبانوگشسب روايتي از    ،آيددر پي مي  آنچه  
   )2(:است  استان فارس، روايت شدهه سرخيِ كوهمرّةمنطق

خـوبي و خوشـي زنـدگي        هاي سال با هـم بـه      اندام داشت و سال    گل رستم زني به نام   
انـدام  پس از كشته شـدن سـهراب، رسـتم بـه گـل            . فرزند اول آنها سهراب بود    . كردند مي

است و ما فرزندي نداريم كـه بـه او دلخـوش             سال است كه سهراب مرده     دواكنون  : گفت
.  فرزنـدي همچـون او عطـا كنـد         كاش خداوند به ما   . ما باشد  باشيم و يار و غمخوار پيري     

كردي و چنـان ظلمـي در حـق         اي كاش سركشي نمي   : اندام با گريه و زاري پاسخ داد       گل
تقدير چنان بود كه تنها پسرم به دست من         : رستم پاسخ داد  . داشتيتنها پسرمان روا نمي   

اكنون ديگر گريـه و زاري سـودي        : اندام گفت  گل. كشته شود و من خاكسار دو عالم شوم       
رسـتم شرمـسار و   . كنـد خداوند بر ما خشم گرفته و ديگر فرزندي به ما عطـا نمـي          . ندارد

نگهي اگر به درگاه خداوند نيايش      ، وا ما كه پير نيستيم   : سرافكنده آهي كشيد و پاسخ داد     
 ،روم آب مـي   ةفردا به سرچـشم   . و قرباني كنيم، حتماً دوباره فرزندي به ما خواهد بخشيد         

اميدوارم خداي بزرگ بر مـن ببخـشايد و   . كنمتيشتري را قرباني مي شويم و   سر و تن مي   
  .كه بايد به من عطا كند پسري چنان

 شد و پس از شـستن    - شاه ابوالخير  ة چشم -  آب ة سرچشم ةفرداي آن روز رستم روان    
گـاه  همـان .  آب بـرد   ةسر و روي و نيايش به درگاه خداوند، تيشتر الوس را بـه سرچـشم              

تو به فرزند خود ستم كـردي و او را كـه دوسـتدار تـو بـود،      : و ندا دادسروشي نزد او آمد    
. اسـت  را گرفتـه   وخشم خداوند دامان تـ    . آنكه گناهي مرتكب شده باشد، از ميان بردي        بي

گيـرد و صـاحب     آن زمان كه در اثر نيايش تو باران ببارد، رحمت خداونـد تـو را دربرمـي                
  . فرزند خواهي شد
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فـرداي آن   . خواهد بـر او ببخـشايد     نالد و از او مي     خداوند مي  رستم به تضرع به درگاه    
 بـه خانـه      و آوردجاي مي   شود و اعمال قرباني را به      آب مي  ةروز باز هم رستم راهي چشم     

 شب با گريه و زاري و طلب آمرزش از           رستم . اما باز هم خبري از باران نيست       ،گرددبازمي
: گويـد آيد و خطاب به او مـي       خواب او مي    رحمت به  1ي سروش رود و خداوند به خواب مي   

ن  مـردا  ةكند كه هم  زودي فرزندي به تو عطا مي      خداوند تو را مورد آمرزش قرار داده و به        
 آب بـرو، از    ةبامداد به چـشم   .  او باشند و كسي را ياراي رويارويي با او نباشد          تسليم قدرت 

ا سـر و تـن بـشوي، بـه        در آنجـ  .  آب ببـر   ةتيري، تيشتري باز كن و با خودت به سرچشم        
 آب آمدنـد، تيـشتر را       ةنيايش بپرداز و چون هنگام ظهر فرارسيد و ورزاوها بـه سرچـشم            

كنـد و   اندام را بيدار مـي    خيزد، گل  چنان خبري از خواب برمي     رستم از شاديِ  . قرباني كن 
  . روند تا صبح از فرط شادي به خواب نمي،هر دو

پـس از قربـاني     . كنـد و نيايش و قرباني مي    شود   مي ه راهي چشم  فرداي آن روز رستم   
شـود و   يكباره تيره و تـار مـي       جا به  گيرند و همه  ميمان را فرا  ناگهان ابرهايي تيره تمام آس    

مـاه بعـد،    نـه   . پردازنـد اندام باز هم بـه نيـايش مـي        رستم و گل  . شودبارش باران آغاز مي   
يـب او ايـن اسـت كـه گوشـش           آورد كه تنهـا ع    اندام دختري بسيار زيبارو به دنيا مي       گل

هاي دختر را نبيند تا مبـادا       اندام براي اينكه رستم گوش     گل. تر از حد معمول است     بزرگ
 را از ديدن فرزند محروم     پدرپوشد و چند روزي     قصد نابود كردن او كند، روسري بر او مي        

  . گذارند مي2شيها بانوگُپس از مدتي نام او را به دليل بزرگي گوش. كندمي
 سير  از خوردن شير مادر   . هاي زيادي داشت  ساالنش تفاوت  و  سن بانوگشي با ديگر هم   

سـالگي بـه     هفـت در.  رويارويي با او نبـود كس را ياراي د، هيچساله ش  هفتوقتي  . شدنمي
 همـواره از    رسـتم . هراب بـود  خورد و در زور و بازو همانند برادرش س          رستم غذا مي   ةانداز

تواند مانند پسران به شكار برود و آيين رزم بياموزد، غمگـين و             مياينكه او پسر نيست و ن     
زيبا با موهاي بـور و  بار پسري  اندام باردار شد و اين باز هم گل . ها گذشت سال. افسرده بود 

اندام او را بيشتر از جانـشان دوسـت داشـتند و پيوسـته              رستم و گل  .  به دنيا آورد   صورتي
انـدام نيـز    رستم پيوسته در شكار بود و گـل       . ي به او برسد   نگران اين بودند كه مبادا آسيب     

. ودسـاالن خـ    اغلب بيرون از خانه بود و سرگرم نزاع با هـم بانوگشي. سرگرم كارهاي خانه  
                                                 
1. Soruši 
2. Bānu Goši 
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 از خانـه   رفـتن  فراخواند و او را از پوشيدن لباس مـردان و بيـرون  شبي رستم بانوگُشي را 
سري  اما هنوز    ، توست ري و هنگام ازدواج    دا  سال  چهارده اكنون تو :  و به او گفت    منع كرد 

. ز او مراقبـت كنـي     بيش از جانت ا    خواهم از تو مي   .من نگران فرامرزم  . ر و شر داري   شو پر
  . تكان داد و نزد برادر رفت سريبانوگشي
 ،آموخـت سـن و سـالش آداب رزم مـي    ماند و به برادر كـم    گُشي روزها در خانه مي    بانو
كي با تير و كمان آشنايي داشت و پيوسـته آرزوي شـكار و               كود كه فرامرز در همان    چنان

ـ    رامـرز بـراي   شي با ترغيب ف   روزي از روزها بانوگُ   . پروراندنزاع در سر مي     كـوه   ة شـكار روان
كند و هر دو مشغول كباب كردن و خـوردن          بانوگشي آهويي را شكار مي    . شوندمروك مي 

بينند شـيري بـه دنبـال       دند و مي  گرشنوند، به عقب برمي    مي شوند كه ناگهان صدايي   مي
كـه بـه      اما همين  ،دوددارد و به دنبال آن دو مي      بانوگشي گرز خود را برمي    . دودغزالي مي 
بانوگشي حيران و متعجـب     . ايستدشود و غزال نيز از تك مي      ، شير غيب مي   رسدشير مي 

مالـد و    او مـي   غزال سرش را بـه پـاي      . يابدنگرد، اما هيچ نشاني از شير نمي      سو را مي   همه
بانو از ديدن اين منظـره بيمنـاك        . نماياندناگهان به شكل جواني زيبارو خود را به بانو مي         

هـاي زيـادي    ها در كوه بـراي او داسـتان       ن زيرا مادرش از وجود اجنه و حكومت آ        ،شودمي
كسي كـه   .  من جانم را مديون تو هستم      ،نترس بانو : گويدجوان به بانوگشي مي   . گفته بود 

 دنبال من در تاخت بود، غولك پادشاه جنيان و حاكم كوه بود كه از چـشم تـو پنهـان                     به
اجبار از مـن كـام       خواهد به او مي . است من شده  ة پريان هستم و او شيفت     ةزادمن شاه . شد

 پس از خـوردن   وكندبانوگشي او را به خوردن كباب دعوت مي       . جويد و من رام او نيستم     
  . دشو  غيب ميزاده شاهغذا

رستم كـه از رفـتن      . گردندگذار در كوه به خانه بازمي     و بانوگشي و فرامرز پس از گشت     
كند و يك هفتـه     است، بانوگشي را در خانه زنداني مي      آن دو به كوه بسيار خشمگين شده      

هـا  نخواهـد از گنـاه آ     رود و از او مـي     فرامرز به خواهشگري نزد پدر مي     . دهد نمي به او غذا  
بـار بـه او هـشدار         امـا ايـن    ،كند، بانوگشي را آزاد مي     رستم .آزاد كند شي را   بگذرد و بانوگ  

 شـنبه از خانـه      ويـژه اگـر     بـه  -دهد كه اگر باز قصد بيرون از خانه و شكار و رزم كنـي              مي
 ،پـذيرد ناچـار مـي   بانو گشي نيز به .   تو را به دار خواهم آويخت       -بيرون بروي و شكار كني    

 . نشدني است مداند كه او رااما رستم مي
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ها پس از نآ. كندبازهم آهنگ شكار ميفرامرز به همراه گذرد تا اينكه بانوگشي روزها مي
افكند و سـرگرم     بانوگشي غزالي مي  . رسندمي ها به صحراي سيمكون   ها و كوه  گذر از دشت  

 بيند بانوگشي و فرامرز    گردد و مي  از سوي ديگر رستم به خانه بازمي      . شوند كباب كردن مي  
توانـد  رود كه چگونه مي   ميشود، ساعتي به فكر فرو    شدت خشمگين مي    به .در خانه نيستند  

پوشـاند و بـا      سپس سر و روي خـود را مـي        . بانوگشي را گوشمالي دهد و در خانه نگه دارد        
ها گشت و گـذار آنهـا را در دشـت سـيمكون      و پس از ساعت رود  ها مي نلباسي مبدل نزد آ   

كنـد و   تازد و آنها را مجبور به نبرد مي نزد آنها مي .ندا   و نوشيدن  يابد كه سرگرم خوردن   مي
برم تا سر از تنتـان جـدا        هر دوي شما را نزد پادشاه تركان مي       : گويدبراي ترساندن آنها مي   

اعتنـا بـه      بـي   ،رسـتم . گيـرد شود و او را بـه بـاد دشـنام مـي           بانوگشي خشمگين مي  . كند
خـواهم  خواهي؟ مـي    مي و كه هستي و در اين دشت چه       بگ: يدگو مي گويي بانوگشي،  دشنام

است كه هنوز كسي از مادر زاده نشده: دهدبانوگشي پاسخ مي. قبل از كشتن نام تو را بدانم 
 آيـد و بـه سـوي آن دو   رستم از گستاخي او به خـشم مـي  .  بكشد مرا به بند كشد يا  بتواند
آنگاه . شين و هنرنمايي خواهرت را ببيناي بنتو گوشه: گويدبانوگشي به فرامرز مي. تازد مي

كـرد  رستم كه گمان مـي    . گيردتازد و نبرد سختي ميان آنها درمي      به سوي رستم اسب مي    
شود و يكباره دست    تواند بانوگشي را شكست دهد، از ضربات گرز او ناتوان مي          راحتي مي  به

اي بانوگـشي هويـدا     هـ گـوش . آوردبرد و روسري او را از سر بـه در مـي           به سوي سر او مي    
شـود و بـه سـمت او يـورش           هاي بانو، بيشتر خشمگين مـي     رستم با ديدن گوش   . شود مي
 افتـد، امـا    رستم از اسـب بـه زيـر مـي          .كوبد گرز به سر رستم مي     ةبانوگشي با ضرب  . برد مي
است و هر  اكنون شب فرا رسيده: گويدشود و به بانو مي خيزد، سوار اسب مي    برمي سرعت به

بانو گشي با . جا منتظر شما هستم تا سرتان را از تن جدا كنم فردا همين. ايما خستهدوي م
شوي يا پرنده كه به آسمان بپري و خـودت را از چنـگ              فردا شير مي  : گويدميخنده به او    

  .شودتازد و از آنجا دور ميمن نجات دهي؟ رستم به خشم اسب مي
گردند، رستم بـرخالف گذشـته بـر         بازمي هنگام، وقتي بانوگشي و فرامرز به خانه       شب

شكار امروزتان چگونه بـود؟ بـانو       : گويدگيرد و با تمسخر خطاب به بانو مي       آنها خشم نمي  
رد  اما از چگـونگي نبـ  .آهويي افكنديم و مشغول خوردن شديم    . بسيار عالي : دهدپاسخ مي 

فـرداي آن روز    . نـد زخود را بـه نـاداني مـي       نيز  رستم  . گويد  نمي با آن سوار ناشناس هيچ    
ز رفـتن   اطمينـان ا  از سوي ديگر بانوگشي پـس از        . شودرستم عازم صحراي سيمكون مي    



  ...آميزش اسطوره و حماسه در روايتي ديگر
١٥٣  

 
   

 

  

 1390زمستان  ، 18 شمارة        

رسـند،  هنگامي كه به صحرا مـي     . شودرستم، به همراه برادرش فرامرز راهي آن صحرا مي        
كه صداي   سوار همين . است بيند كه زير درخت بلوط آرميده     سوار ناشناس را مي   بانوگشي  

بـا پـاي    : گويـد خيزد و خطاب به آنها مي     شنود، از خواب برمي   نوگشي را مي   اسب با  ةشيه
. فرسـتم كنم و نزد پادشاه تركان مـي      امروز سرتان را از تن جدا مي      . خودتان به دام آمديد   

 .رود نمـي  اما تير در زره او فرو،زندرود و تيري به بازوي او مي بانوگشي به سوي او نشانه مي     
  . تازاندآيد و به سوي او اسب ميه خشم ميرستم از گستاخي او ب

 امـا   ،رسـتم و بانوگـشي در هـم پيچيـده بودنـد           . گر اين نبرد بـود     فرامرز از دور نظاره   
. ها بـه طـول انجاميـد      ساعتدرگيري آنها   . يك توان شكست دادن ديگري را نداشت       هيچ

 صد متر به هـوا      ةخود از سرش به انداز     بانوگشي ناگهان گرزي بر سر رستم كوبيد كه كاله        
 اشك از چشمانش سـرازير      ر، پد ةبانوگشي با ديدن چهر   .  او نمايان شد   ةپرتاب شد و چهر   

 هنر تو   ةهم:  اما فرامرز خشمگين شد و خطاب به پدر گفت         ،هاي پدر را بوسيد   شد و گونه  
مـن قـصد آزار     : رستم خنديد و گفـت    ! اين است كه با زني بجنگي؟ آن هم دختر خودت         

خواستم زور و بازوي خواهرت را بسنجم و با كنايه بـه   را نداشتم، فقط مي   رساندن به شما  
سپس آنها را در آغوش كشيد و بـه         . اگر تو نيز مانند او بودي، نگرانت نبودم       : فرامرز گفت 

  . خانه برگشتند
از آن روز به بعد، بانوگشي و فرامرز پيوسته در حال شكار و رزم بودند و كمتر پـدر را                    

تا كي بايد بـه همـين       : تا اينكه روزي از روزها بانوگشي به فرامرز گفت        . ديدنددر خانه مي  
كوه و دشت بسنده كنيم و دلمان به گشت و گذار در اين دشت خوش باشد؟ بيا بـا هـم                     

شـكارها بـسيار    ام كه آنجـا     من از پدر شنيده   . به سرزمين تركان برويم و آنجا شكار كنيم       
پدر : بانوگشي پاسخ داد  . كندداند، سرت را از تن جدا مي      ولي اگر پدر ب   :  گفت فرامرز. است
فرامرز نيـز  .  پس نگران نباش و با من بيا،داند كه كسي را ياراي رويارويي با من نيست    مي
ناگـاه بـا سـپاهي از تركـان           امـا بـه    ،با او به راه افتاد و راهي سرزمين تركان شدند          اكراه به

يا تا از اينجا برگرديم، اگر اين لشكر آهنگ ما كند، هر            ب: فرامرز به بانو گفت   . رو شدند  روبه
افسوس كه پدر به وجود تو دلخوش است و         : بانو در پاسخ گفت   . دوي ما را خواهند كشت    

فرامرز شرمنده سـر    . كردم وگرنه به خاطر بزدلي سرت را از تن جدا مي          ،به تو اميدها دارد   
  . به زير افكند و به دنبال بانو به راه افتاد
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 سپاه تركان، هنگامي كه آنها را ديـد، بـه تاخـت نـزد آنهـا آمـد تـا از نـام و                         ةركردس
شـما كيـستيد و   :  سپاه تركان، از بانوگشي پرسـيد    ةافراسياب سركرد . نژادشان باخبر شود  
 شكار بـه  ان رستم دستان هستيم و براي   ما فرزند : كنيد؟ بانو پاسخ داد   در اين مرز چه مي    

:  تنتان جدا كنم؟ بانو گشي گفـت       بيم آن نداريد كه سر از     :  گفت بافراسيا. ايم آمده جااين
تـوانم  تنهايي با هزاران تن از مردان تو مي         اما به  ،من دخترم . ندارممن از لشكر تو هراسي      

حقا كـه دختـر يـل       : افراسياب از گستاخي بانوگشي حيران شد و با خود گفت         . نبرد كنم 
امـروز را  : گويـد سپس به او مي  . و داشتم كاش من هم فرزندي همچون ت     ! سيستان هستي 
اب از قضا پسر افراسـي    . اندازندپذيرد و مجلس بزمي به راه مي      بانوگشي مي . مهمان ما باش  

 را از شـيفتگي پـسر       اوب،  وزيـر افراسـيا   . شود بانو مي  ة، شيفت كه در مجلس حضور داشت    
م او را گوشـمالي     گيـرد و بيـرون از مجلـس بـز         افراسياب بر پسر خشم مي    . كندخبر مي با

هرگز مباد كه من دختري از اين نژاد به خاندان خود راه            : گويددهد و خطاب به او مي      مي
: قـرار پاسـخ داد    پسر بي . است ها ديده هاي سال از اين خاندان ستم     سرزمين ما سال  . دهم

  سـر بـه كـوه و بيابـان خـواهم     ،كه پادشاه اجازه ندهـد  درصورتي،اماما من به او دل بسته 
لرزيـد، بـه مجلـس بـزم بازگـشت و بـا             افراسياب كه از شدت خشم بر خود مـي        . گذاشت

اگر كسي بتوانـد مـرا در       : داسخ دا بانو پ . ديشنهاد ازدواج با پسرش را مطرح كر      بانوگشي پ 
خواند و شرط بانو را با او       افراسياب پسرش را فرا   . ر او باشم  رزم شكست دهد، حاضرم همس    

  . ، شرط بانو را پذيرفتاختة افراسيابدلب پسرِ. در ميان گذاشت
 گـرز، پـسر     ةبانو وارد ميدان شد و با يـك ضـرب         . همان روز ميدان رزم را آماده كردند      

 اگر مهمان:  او نشست و خنجر بر گلويش گذاشت و گفت        ةبر سين . افراسياب را بر زمين افكند    
 و  س او را رها كرد     سپ .اي نكني  چنين گستاخي  كردم تا شما نبودم، سرت را از تن جدا مي       

  .هنگام بانو و فرامرز به خانه بازگشتند تا شب به بزم پرداختند و شب. نزد افراسياب آمد
يري او در سرتاسـر جهـان گـسترده          زيبايي بانوگشي و زور و دل      ةروزها گذشت و آواز   

 ماننـد   هـداياي زيـادي  ،كشور براي ازدواج با بانوگشي به همراه قاصدها  سي   ه و پادشا  شد
 ،رسـتم از يـك سـو      . ند نزد رستم فرسـتاد    ... گردنبند، ميخك و   ن طال، اشرفي، النگو،   سوز
 براي ايران دشمني تـازه      خواستد، چون نمي  سادگي به آنها جواب رد بده      توانست به نمي

نـزد  .  بـود  همه خواستگار دشوار    گزينش فرد مناسب از ميان اين      ،يگربيافريند و از سوي د    
هركس كه بتواند پشت    : بانوگشي غريد و گفت   . راي او بازگو كرد   بانوگشي آمد و ماجرا را ب     
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حقّا كـه از پـدرت گـوي        : رستم خنديد و گفت   . مرا به زمين برساند، همسر او خواهم شد       
هاي مختلف نامه نوشت و گفت براي به        سپس براي پادشاهان سرزمين   . ايشجاعت ربوده 

هريك از شما كـه بتوانـد بـانو را          . ردازيدتن با او بپ    به آوردن بانوگشي بايد به نبرد تن      دست
هـا را بـه دسـت قاصـدان داد و آنهـا را بـا دادن             نامه. شكست دهد، همسر بانو خواهد بود     

  .  دربار شاهانشان كردةهدايايي روان
ـ         ان هر سي كشور براي نبرد     پس از مدتي پادشاه     ايـران  ة با بانو بـه همـراه لـشكر روان

بانوگشي هر  . گرفته بود ... ، بلغاري و  ربازان هندي، چيني  ها را س  ها و دشت   كوه ة هم .شدند
 آنهـا را شكـست   ة روز همـ سهدر مدت   . دادجنگيد و همه را شكست مي      مي  نفر دهروز با   

 از سـوي ديگـر دليـران ايرانـي نيـز كـه         .داد و با سرافكندگي به سرزمين خود بازگردانـد        
كـار  . دانـست از آن خـود مـي  و را خواهان بانوگشي بودند، گرد هم آمده بودند و هريك بان    

بـا  رسـتم  . شـدند  در آن مجلـس كـشته   نفرده پانزده  ر چها چنان باال گرفت كه   ها  ميان آن 
ناچار دست    به زال. مان زال شد  براي يافتن راه حل مناسب دست به دا        ، از اين خبر   يآگاه

ا آتـش   رفت و پري از پرهـاي سـيمرغ ر         1فرداي آن روز به كوه بيم     . شدبه دامان سيمرغ    
نزد رستم بـازگرد و بـه او بگـو فرشـي بـه        : گفتحاضر شد و به زال      درنگ   بي  سيمرغ .زد

. در دشت پهن كند و پهلوانان ايراني را بر روي آن بنشاند           متر   بيست متر در     بيست ةانداز
 آب برود و پس از قرباني كردن تيشتر به نيـايش بـه درگـاه خداونـد                  ةسپس به سرچشم  
پـس از تكانـدن فـرش،       . ند كردن و تكاندن آن فرش را به او عطـا كنـد            بپردازد تا توان بل   

بير سـيمرغ را     تد زال. اقي بماند، همان فرد همسر بانوگشي باشد      هركسي كه روي فرش ب    
پس از تكانـدن فـرش      . دكه سيمرغ گفته بود، عمل كر     رستم چنان . براي رستم بازگو كرد   

گيـل شـادمان بـانو را بـه         . داد را به او     يماند و رستم بانوگش     فرش باقي  تنها گيل بر روي   
بست  اما پيوسته بانو در هر نزاع و درگيري گيل را در حياط خانه به درختي مي                ،بردخانه  

 هاي سال با هم زندگي كردند و      آنها سال . كردو رستم با ميانجيگري او را از درخت باز مي         
  .  پسر پهلوان به دنيا آوردندهفت

مستان بسيار سختي سرتاسر ايران را فراگرفته بـود، بانوگـشي           ها كه ز  در يكي از سال   
هـا بـه دنبـال     سـاعت .يي را ديد كه از برابر او گريختناگهان آهو . براي شكار به كوه رفت    

                                                 
1. boym 
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هـاي    به قصري بـا چـراغ      ، بازگشت  در ،هنگام شب.  اما نتوانست او را شكار كند      ،آهو تاخت 
گـويي اجنـه در آنجـا       . رسـيد ه گوش مي  از درون كاخ سر و صداي زيادي ب       . سبز برخورد 

 اما يكي از اجنـه او       ،بانو راهش را كج كرد كه از آنجا بگريزد        . مجلس بزم به پا كرده بودند     
ناچار پـذيرفت و وارد      بانو به . روي بانو؟ امشب را مهمان ما باش      كجا مي : را صدا زد و گفت    

 من نيـاي تـو      ،گشياي بانو : يافت كه بر آن نوشته بود     هنگام ورود به كاخ لوحي      . كاخ شد 
قبـت بايـد در خـاك        امـا عا   ،ها دالوري كردم و جنگيدم    من نيز مانند تو سال    . سام هستم 

بانو مقـداري از    . سراسر كاخ پر از طال و جواهرات بود       . دشريزان وارد كاخ     بانو اشك . خفت
 از كـاخ    ،اهكوبي با آن  آنها را برداشت و پس از شركت در مراسم شادي اجنه و رقص و پاي              

رستم، گيل  . رفت و مدفون شد   ير الهي در زير كوهي از بهمن فرو        اما بنابه تقد   ؛بيرون رفت 
 بـراي   بر فراز كـوهي كـه بانوگـشي       ند و   ديگر بستگان او يك سال براي او عزاداري كرد        و  

  . بنا كردنداي شكار به آنجا رفته بود، دخمه
  

  روايت شفاهي و روايت مكتوبيهاتفاوت -4

بررسي توان  را در سه بخش مي     نامهبانوگشسبمكتوب  روايت  هاي روايت شفاهي و     تفاوت
  : كردو تحليل

  

 ساختار و طرح داستان -4-1

    آغاز داستان و تولد بانوگشسب-4-1-1
هـاي ديگـر بـه آن       اي كـه معمـوالً در حماسـه       در روايت مكتوب، منظومه بـدون مقدمـه       

 چگونگي تولد   ةكباره و بدون اينكه خواننده دربار      ي د و بانوگشسب  شو آغاز مي  ،خوريم برمي
در  ).55: 1382 نامـه،   بانوگشـسب  .نـك ( شـود  ش او آگـاهي داشـته باشـد، آشـكار مـي           و پرور 

 و  آوردمي... اي در حمد خداوند، ستايش پيامبر و       سراينده مقدمه  هاي ديگر اغلب  منظومه
 ايـن   نامـه   بانوگشـسب   امـا در   ،گويدسپس سير روايات را از تولد قهرمان تا مرگ او بازمي          

بر همين اساس، حدس ژول مول بـسيار درخـور توجـه اسـت و از                 «.شودسير دنبال نمي  
ار و سي و چند بيـت مربـوط بـه            هز )ق.هـ1324بمبئي  ( فرامرزنامهآنجا كه در چاپ سنگي      

 موجود در اصـل   ةنام بانوگشسباست، احتمال اينكه    منظومه آمده اين  گشسب در متن    بانو
   ).14: 1388 آيدنلو،(» آيد باشد، پيش مي فرامرزنامهي ازبخش
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خالف روايت مكتوب، آغاز داستان با گفتگوي رستم و همـسرش            بر ،در روايت شفاهي  
بر اينكه داستان فاقـد      در روايت منظوم، افزون   . شودو نيايش آنها به درگاه خداوند آغاز مي       

ر بانوگشسب نيز مـشخص     ، نام ماد  شودمقدمه است و چگونگي تولد بانوگشسب بيان نمي       
 اين بخش دو    ةدربار. است اندام    نام مادر او نيز گل     دارد و  مقدمه    اما روايت شفاهي،   ؛نيست

 بـه  ، با توجه به آميزش اسطوره و حماسه در اين روايت-1: توان مطرح كرد احتمال را مي  
انــد و تهرســد ســاكنان ايــن منطقــه از ديربــاز بــا ايــن منظومــه آشــنايي داشــنظــر مــي
سـاكنان  شـايد   . است، حاصل زماني طوالني اسـت      هايي كه در روايت ايجاد شده      دگرگوني

بـراي تكميـل     راويـان    -2 ؛انـد  كاملي از اين داستان دسترسي داشته      ةاين منطقه به نسخ   
هايي كه  اند و با توجه به نقص      دست به تحريف داستان زده     ، و بومي كردن آن    اين داستان 

  . اندن افزودههايي را به آاند، بخش احساس كردهدر روايت مكتوب 
  

   نخستين نبرد بانوگشسب-4-1-2
بينند كه گـوري   سوار بر اسب، ناگهان شيري را مي       ،در روايت مكتوب، بانوگشسب و فرامرز     

 شـير   .»پنهان شد اندر زمين پيكـرش      «زند كه  اي به شير مي   بانو ضربه . استرا دنبال كرده  
سپس از زبان اين    . ماياندننيز خود را به شكل جواني زيبارو به بانو مي         شود و گور    پنهان مي 
پادشـاه پريـان   » عـين «بـوده و او نيـز   » سرخاب« يابيم كه شير پادشاه جنيان    ميجوان در 

 دختر شاه فرطوس طوش هست، به آنها نـشان           نقشي را كه در دست دارد و از آنِ         او. است
 با ديدن آن نقـش،    ). 57-58: 1382 نامـه،  بانوگشسب. نك( شود مي  آن ةشيفتفرامرز  دهد كه   مي

   :شودجا گسترده مي زند و آن نقش در همه قلم مي نقشي از خودبانوگشسب
 بــه هندوســتان صــورتش نقــش بــست
 ديــــار عجــــم تــــا عــــراق عــــرب

  

ــشت     ــشق او گ ــاور از ع ــه خ ــستش   م
ــانو بـــه دل بـــد طـــرب   شـــهان را ز بـ

  )59: همان(                                    

، پادشاه جنيان   شير :امالً متفاوت از روايت مكتوب است     در روايت شفاهي، اين بخش ك     
است كه پادشاه جنيان از آن دليل جنگ و گريز هم در روايت شفاهي     . استو نام او غولك     

در اين روايت، شير با ديدن بانوگشي همچنين . پذيردخواهد و او نمي پريان كام ميةزادشاه
خـود او    گرز   ة با ضرب  ، بانو  اما در روايت مكتوب    ،شود كشته نمي  اود و به دست     گردميمحو  
نيز نقاشي در روايت شفاهي از نقش دختر شاه فرطوس و عاشق شدن فرامرز و    . كشدرا مي 
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در روايـت شـفاهي، هنگـامي كـه بـانو و فرامـرز بـه خانـه                  . آيـد  سخني به ميان نمـي     بانو
 دهد، اما بـا   كند و غذايي به او نمي     ا يك هفته در خانه زنداني مي       بانو ر  ،گردند، رستم  بازمي

  .است در روايت مكتوب اين بخش نيامده. گذرد از گناه او ميخواهشگري فرامرز
  

   آنهاا رستم بنبرد رفتن فرامرز و بانوگشسب به نخجيرگاه و -4-1-3
 منـع   »رغـو «دشت  ن به   بانوگشسب و فرامرز را از رفت     رغم آنكه زال،    بهدر روايت مكتوب،    

اي بـه خـوردن و       پس از شكار در كنار چـشمه        و روند مي آنجا براي شكار به     ، آنها كندمي
 فرزنـدان، لباسـي مبـدل       براي گوشمالي و  به پيشنهاد زال    تم نيز   رس. پردازندنوشيدن مي 

 كند و خطاب به بانو و     زاد معرفي مي   رستم خود را كه   . شود دشت رغو مي   ةپوشد و روان  مي
شـود  فرامرز خشمگين مي  . فروشمكنم و به افراسياب مي    شما را اسير مي   : گويدفرامرز مي 

كنـد و سـپس هـر دو بـه رسـتم يـورش               رجزخواني مـي   ،و با معرفي خود و نام و نژادش       
توانـد ديگـري را شكـست       يـك نمـي    گيرد، اما هيچ     سخت درمي  يميان آنها نبرد  . برند مي
  : گويدايان نبرد به آنها ميرستم در پ ).60-77 :همان(. دهد

 چــو فــردا برآيــد خــور از كوهــسار    
 بــــه گــــوهر مــــرا او بــــرادر بــــود

 ... ــم ــه خـ ــما را بـ ــددرآرم شـ   كمنـ
  

 بيـــارم بـــه يـــاري خـــود كوهيــــار      
ــا مـــن برابـــر بـــود   كـــه در جنـــگ بـ
ــستمند     ــه م ــيش ش ــرم پ ــوران ب ــه ت  ب

  )76-77 :همان(                                   

 زال در اين بخـش از داسـتان حـضور           -1: شودهي چند تفاوت ديده مي    در روايت شفا      
هاي كوهمره   يكي از دشت   -  فرامرز و بانوگشسب براي شكار به دشت سيمكون        -2 ؛ندارد

هـا و حتـي     است براي بومي كـردن روايـت، مكـان         راوي كوشيده  گويي. روند مي -سرخي
چـون پهلـوان اصـلي داسـتان و         رز   در روايت مكتوب، فرامـ     -3 ؛داسامي افراد را تغيير ده    

اسـت و    امـا در روايـت شـفاهي در نقـش طفيلـي              ،پردازدپاي بانوگشسب به نبرد مي     پابه
رنگ كردن نقـش    است با كم  رسد راوي داستان كوشيده   به نظر مي  . دخالتي در نبرد ندارد   

ر و  تـ هـاي او را برجـسته      بزدلي او، شخصيت بانوگشسب و دالوري      تأكيد بر فرامرز و حتي    
 عاميانـه، نـام دختـر       شناسـي ريـشه  در روايت شفاهي، براسـاس       -4 ؛تر نشان دهد  رنگپر

هـاي  گـوش گويـا رسـتم از درازي       . هاي بزرگش بانوگشـسب اسـت      گوش  به دليل  ،رستم
 در  -5 ؛آيـد هاي دختر به خشم مي    خبر نيست و در ميدان نبرد با ديدن گوش        دخترش با 
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شود كه كُهيار بـه كمـك رسـتم و           بنا بر آن مي    ،روايت مكتوب، پس از پايان نبرد نخست      
  . شود ديده نمياين بخش در روايت شفاهي اما امرز به كمك بانو و فرامرز بيايد،عموي فر

  
  فرامرز و بانوگشسب با زال و رستمرازِ گفتنِ  -4-1-4

هنگـام بـه خانــه    در روايـت مكتـوب، فرامـرز و بانوگشـسب پـس از نبــرد نخـست، شـب       
رسـتم  . ندگوي  مي نبرد فردا    پرسد و آنها از قرار     رستم از حال و احوال آنها مي       .گردند بازمي
 به نبرد بانو و فرامرز      ،، زواره و رستم   در نبرد فردا  . آيمگويد فردا خود به كمك شما مي       مي
   ).77-84 :همان. كن( زال نيز تماشاگر اين نبرد است. روندمي

رفـتن بـانو    بيـرون    بـا    چون رسـتم  : ر است گونة ديگ  در اين بخش نيز روايت شفاهي به      
رستم نيز تنهـا بـه ميـدان نبـرد          و خود   د  گوي نمي سخني از نبرد آن روز    او  خالف است،   م

  . در روايت شفاهي سخني از زال و زواره و آمدن آنها به ميدان نبرد نيستهمچنين  .آيد مي
  

  ب افراسياة شيد با شكار رفتن فرامرز و بانوگشسب و مالقات-4-1-5
 صـحراي تـوران      بـه  فرامرز براي گشت و گـذار و تفـريح        و  در روايت مكتوب، بانوگشسب     

تورانيـان بـا   . خورنـد  به سپاه توران برمـي هنگام غروب آنها  . پردازند به شكار مي   روند و  مي
 نـام و نژادشـان      از بـانو و فرامـرز      پيران. شوندبيمناك مي از كمين او     رستم،   ةديدن خيم 

پيـران  . كنـد  دعوت مـي   گويد و پيران را به خيمه     ميام و نژادشان را باز    فرامرز ن . سدپرمي
به بزم  سپس  . شود فرامرز مي  خيمةپذيرد و به همراه هفتاد نفر از پهلوانان سپاه راهي           مي

   ).86-90 :همان. نك(پردازند گساري مي و باده
وب، فرامـرز    روايت مكت  برخالف -1 :شوددر روايت شفاهي دو تفاوت اساسي ديده مي       

با رفتن به صحراي توران مخالف است و هنگام رويارويي با سپاه توران نيـز از بـيم جـان                    
 سـپاه   ةسـركرد  -2 ؛شود  كند كه با تهديد بانوگشسب ناگزير به ماندن مي        آهنگ گريز مي  

  .  نه پيران،توران افراسياب است
  

  بر بانوگشسب  عاشق شدن شيده-4-1-6
. دهـد شود و قـرار از كـف مـي         او مي  ةديدن بانوگشسب، شيفت  در روايت مكتوب، شيده با      

شـيده مـاجراي عاشـقي      . گرداند فتنه، سپاه را به توران بازمي      براي جلوگيري از     نيزپيران  
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 افراسـياب او را از ايـن كـار    ، امـا كنـد گويد و آهنگ كشتن خود مـي   خود را به پدر بازمي    
دهـد كـه بـراي آوردن    اش، پيـشنهاد مـي  نـام تمرتـ    بـه  ،يكي از سرداران سپاه   . داردبازمي

 با ديدن بانو،   اما   ،شودپذيرد و او راهي مي    افراسياب مي . بانوگشسب به صحراي توران برود    
 او ايبا ضـربه  در نبرد گشسببانو. كندشود و او را براي خود خواستگاري مي    او مي  ةشيفت

، با ديدن پيكر تمرتـاش    . گردانندمي پهلوانان پيكر او را به توران باز        و   كندرا به دو نيم مي    
 اما پيران بـا آوردن تمثيلـي        د،ار انتقام د  قصد افراسياب   .كندشيده عاشقي را فراموش مي    

   ).93-97 : همان.نك(د شوميمانع او 
وزيـر   -1:  مكتـوب دارد   ي اساسـي بـا روايـت      هاروايت شفاهي در اين بخش نيز تفاوت      

 به دليل دهد و او عاشقي شيده را به افراسياب مي خبر-شود كه نام او ذكر نمي     - افراسياب
ناچار از بانوگشسب براي او خواستگاري       بهاما   ،دشمني با ايرانيان راضي به اين پيوند نيست       

گشسب براي ازدواج  وبان -3 ؛آيد از تمرتاش و نبرد او با بانو سخني به ميان نمي           -2 ؛كندمي
 ؛شوداند او را شكست دهد، ازدواج منتفي مي       تو شيده نمي  گذارد و چون  ميبا شيده، شرط    

  . شود انتقام افراسياب از بانوگشسب نيز مطرح نميشود، چون كسي كشته نمي-4
  

   بانوگشسب از هندگاري شاهان خواست-4-1-7
 هر سه به زال     ،شوند بانوگشسب مي  ةجيپور، چيپال و راي گزين شيفت     در روايت مكتوب،    

 اوخوانـد و    زال نامه را براي رستم مـي      . كنندز او خواستگاري مي   نويسند و بانو را ا    نامه مي 
سه پادشـاه بـا شـنيدن       . از آن او باشد   وي  دهد هر كس بانو را شكست دهد،        پيشنهاد مي 

 رزم  ة بـانو جامـ    ).106-108 : همان .نك( كنندميبا سپاه به سوي ايران حركت       اد  پيشنهاين  
  :آيدپوشد و به جنگ آنها ميمي

ــور   ــه جيپـ ــار بـ ــانو دچـ ــد بـ  گرديـ
 بــرو بــر يكــي نيــزه زد پــر نهيــب     
 بــه چنگــال چيپــال را دســت بــرد    

 يكي كشته گشت و دگـر را بخـست        ... 
 ز جــا جــست زال و گــرفتش بــه بــر... 

  

ــدار    ــار آن نامـــ  بيامـــــد بـــــه پيكـــ
ــب  ــاي از ركي ــدن جــان و پ  شــدش از ب
ــشرد   ــت و فـــ ــد او را گرفـــ  كمربنـــ

ــد ز چــو راي آن ــان دي  آنجــا بجــستچن
ــت  ــدو گفـ ــون: بـ ــر اكنـ ــپاهت ببـ   سـ

  )113 :همان(                                 
 بـانو   ة كـشور شـيفت     سـي   پادشـاهان  -1: شوددر روايت شفاهي چند تفاوت ديده مي      

هـاي گونـاگون،     پادشـاهان سـرزمين    -2 ؛تنها سه پادشـاه از سـرزمين هنـد         نه ،شوند مي
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نهاد مبارزه با پادشـاهان    بانوگشسب خود پيش   -3 فرستند؛هدايايي را براي بانوگشسب مي    
كند و نامي از     نفر از پادشاهان نبرد مي      ده  هر روز با   گشسب بانو -4 ؛كندهند را مطرح مي   

  . شودآنها برده نمي
  

   پهلوانان در پيشگاه كيكاووسي گفتگو-4-1-8
تـن از پهلوانـان ايرانـي در         هـزار و دويـست       روزي كيكاووس به همراه   در روايت مكتوب،    

هريـك  ،  آيـد هاي او به ميان مي     سخن از بانوگشسب و زيبايي     است كه  ستهمجلس بزم نش  
كاووس . كشد كار به درگيري مي     و داند مي وي پيوند با    ةاز پهلوانان ايراني، خود را شايست     

خواهد براي جلوگيري از كـشته شـدن پهلوانـان بـه            نويسد و از او مي    اي به رستم مي   نامه
 فرشـي   بـر  شـما را     ةهمـ : گويـد كند و به آنهـا مـي      ا گرد مي  رستم پهلوانان ر  . بارگاه بيايد 

 بـانو از     هركس كه بر فرش باقي ماند،      ؛تكانمكنم و مي   فرش را از زمين بلند مي      ،نشانم مي
 تنهـا گيـو روي    وتكانـد كنـد و مـي   فرش را از زمين بلند مي    پس از نيايش،   او. آن اوست 

چـون گيـو   . آوردرا بـه عقـد گيـو در مـي    آرايد و بـانو  رستم بزمي مي. ماندفرش باقي مي  
 مـشتي او را بـر   ةگيرد، به ضـرب بانو بر او خشم ميخواهد بانوگشسب را در كنار گيرد،      مي

رسـتم او را    . رود گودرز به گاليه نزد رسـتم مـي        .بندد را مي  هايش  افكند و دست  زمين مي 
كند و گيـو را از بنـد        رود، ميانجيگري مي  كند و بامدادان خود نزد بانوگشسب مي      آرام مي 

از پيونـد آن دو بيـژن بـه دنيـا           . تا چهل روز در سيستان مجلس بـزم برپاسـت         . رهاندمي
   ).114-129 :همان. نك( آيد مي

 در روايـت شـفاهي      -1: شـود هاي زيادي ديده مـي    در اين بخش از داستان نيز تفاوت      
 در روايـت    -2 ؛ندشـو نفر از خواستگاران بـانو در مجلـس بـزم كـشته مـي             چهارده پانزده   

 رسـتم را    او. شـود شود و دست به دامـان زال مـي         شفاهي، رستم از يافتن چاره ناتوان مي      
 مكتـوب سـخني از      در روايـت  . كند مي -هاي كوهمره سرخي   يكي از كوه   - راهي كوه بيم  

دهـد پـيش از      در روايت شفاهي، سيمرغ بـه زال پيـشنهاد مـي           -3 ؛ستزال و سيمرغ ني   
 در -4 ؛ بـرود و قربـاني و نيـايش كنـد    هچـشم اندن پهلوانان بر آن، به    ش و نش  افكندن فر 

 ماند، گيلـسم و در روايـت مكتـوب، گيـو          روايت شفاهي، نام پهلواني كه بر فرش باقي مي        
 در روايـت    -6 .گري رسـتم نيـست     در روايت شفاهي سخني از گودرز و ميانجي        -5 ؛است

  .  پسر پهلوانهفت ،ر روايت شفاهي د وآيدمكتوب از پيوند آنها بيژن به دنيا مي
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   فرجام كار بانوگشسب و مرگ او-4-1-9
رسد داستان نـاقص    در روايت مكتوب، فرجام كار بانوگشسب مشخص نيست و به نظر مي           

 نـاتوان  ،شـود  اما در روايت شفاهي، بانوگشسب براي شكار به دنبال آهويي روان مي            ،است
 در زير كوهي از بهمن      ،م است و در راه بازگشت     رسد كه از آن سا    اي مي  به دخمه  از شكار 

  . شودمدفون مي
 اين است كه پهلوان     شاهنامههاي پهلواني پس از     هاي مشترك منظومه  مايهيكي از بن  

 اما اغلب آن گور يا آهـو، سـاحره يـا            ،شودبراي شكار گور و يا آهويي به دنبال او روان مي          
 مسير پهلوان به كاخ     ةدر ادام . است درآمدهبه آن شكل    ديوي است كه براي فريب پهلوان       

ايحي خطـاب بـه پهلـوان در آن         نـص يابد كـه      مي در آن لوحي      و يابد راه مي  اي  و يا دخمه  
: 1382 فرامرزنامـه، ؛  32-33: 1380مـادح،   ؛  10-11: 1377 مختـاري غزنـوي،   . نك( است نوشته شده 

بـه نظـر   . )56: 1386  كرمـاني،  خواجـوي  و   312: 1317 اسـدي طوسـي،   ؛  283: 1370 الخير، ابي ؛111
 با تقليـد از فرجـام       ،نامه بانوگشسب با توجه به ناقص بودن       ، روايت شفاهي  رسد راويانِ  مي

 و  )شـاهنامه  در   ، زير برف  كيخسرو و چند تن از پهلوانان ايران در       مدفون شدن    (كيخسرو
امي بـراي   ، فرجـ  شـاهنامه هاي پهلـواني پـس از       اي مكرر در منظومه   مايهنيز پيروي از بن   

  . اند تدوين كردهنامه بانوگشسب
  

   و باورهاي مردم محيط-4-2
 تأثيراتي است كـه محـيط در اصـل روايـت ايجـاد              ةهاي دو روايت، نتيج   بخشي از تفاوت  

  . استكرده
  
  اسطورة باروري و آيين قرباني -4-2-1

ه سـرخي  مرّ كـوه ة مردم منطقديشة نيز در ان  ترين باور اساطيري كه تا امروز     اساسي شايد
هـاي پهلـواني پـس از       ، از منظومـه   گفتيمكه    چنان. باشد باروري   ةاسطور،  استهدحفظ ش 

ر هـر دو     د  ايـن منطقـه رايـج اسـت و         نامه در  برزونامه و بانوگشسب   ةشاهنامه، دو منظوم  
اقتصاد اين منطقه از ديرباز مبتنـي        .كند ايفاي نقش مي    باروري ة اسطور  عناصر نيزروايت  

 عناصر دخيـل در بـاروري و كـشاورزي مقـدس             و از اين رو،     دامداري بوده  بر كشاورزي و  
 در  .هاسـت روش زنـدگي آن    باورهاي اسـاطيري مـردم، بازتـابي از       ديگر سخن،    به   .انددهش

   :شود زير ديده ميعنصر اساسي سه  ،ه سرخي كوهمرّة منطق باروريةاسطور
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 كـشك ي نمونـه در گـويش گاو      بـرا  -هاي ديگـر       در گويش   اين واژه  ):گاونر( 1ـ ورزاو 1
 نيز كمابيش بـه همـين تلفـظ         - )252: 1376 كلبـاسي،( دشتكـالرو   )139: 1372 موسـوي،(

 .شودديده مي

  اسـتفاده از گاو نـر  زمين  سازياز ديرباز براي شخم و آماده     ه سرخي    كوهمرّ ةدر منطق 
 ةالعـاد  خـارق  ، قدرت و توان   شود  سبب توجه به اين حيوان مي      بيش از همه     چهآن. شد مي

 اصلي بـراي ورزاو      ويژگي  در تركيباتي كه در گفتار مردم ديده شود، همواره سه          .آن است 
جايگـاه   ورزاوهـا   نيـز حتي امـروز .  بزرگ و توان باروريةورمندي، جث ز: شود برشمرده مي 

  . اند هاي كشاورزي اين منطقه دارند و اهميت خود را حفظ كرده بسيار مهمي در فعاليت
رسد گوپل همان     به نظر مي  . كنند   استفاده مي  2»گوپل « از واژة  ورزاوجاي    به مردم گاه 

نگـاهي بـه    . اسـت  شده» ل«تبديل به   » ت« واج    در آن،  گوپت در اساطير ايراني باشد كه     
گـاو اسـت،     نيمي از او   شاه كه نيمي از او انسان و      گوپت«دهد كه     اساطير ايراني نشان مي   

بازسـازي   ند، زيرا اين گاو آخرين حيواني اسـت كـه در          ك دقت از سريشوك مراقبت مي    به
   ).31: 1386 هينلز،( »شود  آدميان بايد جاودانه گردند، قرباني ميةجهان كه هم

ـ . شود به نرگاوهاي مقدس ديده مي     نيز باور  هاي ملل ديگر   اسطوره در  نمونـه در    رايب
 ةبا اسطور  ند كه نرگاوهاي مقدسي هست   ،سوخي و ب  )آبيس( يسپس، آ نيف م ،مصر اساطير
 س نزد مردمـان   نيفم«: نويسد  مي اساطير مصر كتاب   ورونيكا ايونس در  . ندرداپيوند  باروري  

 هيپـوليس نيـايش     نرگاوي بود كـه بـه عنـوان خورشـيدخداي زنـده، رع، در              3مصر نمور 
 اين نرگـاو غالبـاً گـاوي بـود سـياه و             و ...اروري است ب نماد اساطير مصر  نرگاو در  .شد مي

تمـدن   در. )193-194: 1385 ايـونس، (»  آپـيس  ةتخم از هاي قدرتمند و   داراي شانه  سفيد و 
 ةايـستاد   تـصاويري از ورزاوي    ،هاي تاريخ جهان است نيز     ترين تمدن  كهن هند كه يكي از   

ايـونس،  ( ددار پيونـد  بـاروري    ة ايندوس به دست آمده كـه بـا اسـطور          ةتعلّق به تمدن در   م
1373 :12.(   
تيـشتر شخـصيت   « :نويـسد   ايـن خـداي اسـاطيري مـي    ةز دربار  جان هينل  : تيشتر -2

هاي طبيعي يعني باران ارتباط دارد، اما مفهوم دوگـانگي   ديگري است كه با يكي از پديده    
                                                 
1. Varzāv 
2. Gowpal 
3. Nemur 
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نبـردي گيهـاني بـا       وي نيروي نيكوكاري است كـه در      . وجود ندارد  شخصيت اين خدا   در
   ).36-37: 1386 هينلز،( »شود  زندگي است، درگير ميةكنند سالي كه تباهاپوشه، ديو خشك

 سـال، مـاه   چهارمين   اول   ة در ده  :آيد ميتيشتر به سه شكل در      اساطير ايراني،  ةپايبر  
 سوم به صورت اسـب      ة دوم به صورت گاو نر و در ده        ة در ده  ،ساله به صورت مردي پانزده   

ومن و ايـزد     بـا يـاري وهـ      ،و فروهر نيكان  ) برز( رهنمايي ايزد بورچ  ه  تشتر ب ...« ).37: همان(
در مدت سي روز و سي شـب        ... خود گرفت ه   براي اجراي عمل خويش سه تركيب ب       ،هوم

 خويش در مدت ده روز و ده شب         ةگان  در ميان فروغ پرواز نمود و از هر يك از تركيب سه           
 يـك  ةاندازه  از اثر آن ب.اي بود اي از اين باران به درشتي پياله       هر قطره  .باران شديد بباريد  

هـاي زمـين غـرق         جانوران موذي هالك و در سـوراخ       . آب در روي زمين باال آمد      ،د مر قد
   ).329: 1377 ،ٰپورداوود(» ...شدند

هـاي مختلـف     از گونـه .يابـد   نمود مـي »بز«تيشتر در باور بوميان اين منطقه در قالب     
ـ       . رود  كار مي  تيشتر، الوس گاهي اوقات به معناي نوع تيشتر به         دنش به بزي كه نيمـي از ب

سفيد     يكدست باشد و روي كمرش خطي سفيد باشد، الـوس            يكدست و نيمي ديگر سياه 
، 1بارتلمـه (به معني سفيد اسـت       [auruša]اوستايي  و در    [arus]در فارسي ميانه    . گويند  مي

كمرش خطـي    است كه بر     نوعي بز ، الوس    در گويش دواني   ).42: 1373 و مكنزي،      19: 1961
: 1355 نيرومنـد، ( به معنـاي زيباسـت        و در گويش شوشتري    )99: 1381 سالمي،(سفيد است   

ه سرخي هر سه صفت زيبـايي، سـفيدي و           كوهمرّ ةتيشتر در منطق  است كه    گفتني   .)12
  .  جواني را دارد

 تيـشتر در  . گوينـد   زايش نرسيده، تيشتر مي    ةبوميان منطقه به بزي كه هنوز به مرحل       
آنچه از اين خدا در باور مـردم بـاقي          .  دارد تر حيوانات ارزش و مقامي واال     ديگر با   سنجش

 اي زميني و مـادي   ، جنبه  دارد اي واال  مرتبه چند ارزش و  است، موجودي است كه هر     مانده
  خـدايي در   ة از مرتبـ    او واقـع در. اسـت  خدايي خود را از دست داده      ة گرفته و جنب   به خود 

مـردم  . اسـت  منطقه رسيده  اين اساطير  مادي و فرودين در    ة به مرحل  ،اساطير ايراني كهن  
گويند، تيشتر    مي »تيري«كنند كه بدان     مي  استفاده يمانندارهاي افس  حلقه اين منطقه از  
 كننـد تـا از او محافظـت        مـي  شود و آن را محكم     به بند كشيده مي    »تيري«با استفاده از    

                                                 
1. Bartholme  
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ن اسـت   دهد كه تيري نام يكي از خدايان قديم ايرا         شناسي ايران نشان مي    اسطوره .نمايند
ارتبـاط تيـشتر    چگـونگي    . )37: 1386  هينلز، .نك( آميخته است هاي او با تيشتر در     كه آيين 

 بـاروري   ة اما تقريباً روشن است كه در اسطور       ،با تيري در اين اسطوره دقيقاً آشكار نيست       
  . ستا اي مادي به خود گرفته اين منطقه از مرتبه و منزلتي الهي نزول كرده و جنبه

و تيـشتر بـه عنـوان       ) خـداي اسـاطير ايرانـي     (ي ديگري كه ميان تيشتر      تفاوت اساس 
 ايـن اسـت كـه در اسـاطير          ،شـود   ديده مي  باروري اين منطقه     ةموجودي مؤثر در اسطور   

 اهورامزدا براي افزايش قـوت      حتي خود  گيرد و  هاي مردم قوت مي    قرباني باايراني، تيشتر   
 ايـن منطقـه،     ة امـا در اسـطور     ؛)330: 1377ود،  پورداو. نك (كند و قدرت او برايش قرباني مي     
 منطقـه تيـشتر را در        ايـن  مـردم . حيـات  شـود      باروري و  ةتيشتر خود قرباني شده تا ماي     

 بـاروري و شـكوفايي زمـين را    ،موجب افزونـي آب شـده   تا كنند مي آب قرباني   ةسرچشم
دات طبيعـي در    هر دو با موجو   ) خداي بارندگي (و تيشتر   )  آب ةاله(آناهيتا  . تضمين كنند 

 و  گيـرد   مـي تر از آناهيتا قرار      اي پايين   تيشتر در مقام و مرتبه     ،ند و در اين اسطوره    ا  ارتباط
خـون تيـشتر را در آب       . شـود   و براي افزايش قدرت و توان او قربـاني مـي            آناهيتا در برابر 
  . دنشو موجب باروري و افزايش قدرت آن مي ،ريخته

 شـونده در  خـدايي شهيد   توان بـه وجـود      كه مي  دهد  اساطيري نشان مي   هاي  پژوهش
طبعـاً  «: نويـسد  باره مـي اين مهرداد بهار در . آريايي باورداشت  ايران پيش   مادر در  ةكنار اله 
 شـونده، از  شهيد رساند كه كيفيات داسـتان ايـزد       هند مي  رام در  ايران و  سياوش در  مورد

ـ  هـ  تمـدن  غـرب آسـيا و     هايي خـاص بـا     سند دچار تفاوت   زاگرس تا   شـرقي   ةاي مديتران
 ايشتر قابل مقايـسه و     جهت با  هر ايران كه دقيقاً از    آناهيتا در  كنار ما بعدها در  . است بوده

ايـزدي   بايست بـه او و     آييني كه مي   بينيم و  شونده نمي ايزد شهيد ز  تطبيق است، نشاني ا   
 راسـاطي  چنـين تحـوالتي در    . اسـت  ديگر مربوط شود، به سودابه و سياوش انتقـال يافتـه          

   ).449: 1378بهار، ( »ايران اندك نيست هاي حماسي در تبديل آنها به داستان خدايان و
خـود   زايي خداي ايراني را در درعين حال كه خويشكاري باران،اين اسطوره  تيشتر در 
  . كند  ميبازياست، نقش ايزد شهيدشونده را نيز حفظ كرده

هـاي    رواج آيين  سبب ، زندگي ةش و ادام  وابستگي به آب و نياز به باران براي امرار معا         
   .ها نيست  آبةارتباط با اله است كه بي زايي شده باران
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 كـه   چنان ،هاي روي زمين است     آب ة هم ةايراني سرچشم  اساطير  آناهيتا در  :آناهيتا -3
گرداند، رحم   پاك مي   نران را  ة هم ةهاست؛ نطف   باروري ةاو منبع هم   ...«: اند  او آورده  ةدربار
 كـه در   درحـالي . سـازد  پستان مادران پاك مي    در شير را  كند و  مادگان را تطهير مي    ةهم

   ).39: 1386 هينلز،( » درياي گيهاني استةقرار دارد، سرچشم جايگاه آسماني خود
 مربـع بـاروري را      سـوم آناهيتـا ضـلع      ،ه سـرخي   كـوهمرّ  ةمنطقـ   بـاروري  ةاسطور در

مقـامي   است كه آناهيتـا در     شده سببرزي   متكي بودن زندگي مردم به كشاو      )3(.زدسا مي
 ةسـال  قربـاني كـردن هر     ،ه پيشتر اشاره شـد    ك چنانو هم تيشتر قرار گيرد     ورزاو و  فراتر از 

 نشانگر اين اسـت     ،)آناهيتا( آب   ة آب براي افزايش قدرت و نيروي اله       ةتيشتر در سرچشم  
 ،رو  از ايـن   .اسـت  ه از تيـشتر داشـت     طقـه جايگـاهي واالتـر     كه آناهيتا در نگاه مردم اين من      

  .  باروري در اين منطقه قرار دادةتوان آناهيتا را در رأس هرم اسطور مي
  

   باور به اجنه-4-2-2
 دارنـد و حتـي      بـاور  )جـن ( »اونالـك « ه سرخي به موجودي به نام      از مردم كوهمرّ   اي  عده

 شبيه انسان  موجودي است    اونالك آناناز ديدگاه   . اند كه او را ديده   يند  بر اين ادعا   گروهي
 موجـود   اوبر اين باورند كـه      مردم  .  تنها تفاوت او اين است كه مانند چهارپايان سم دارد          و

 ، ولي اگر با او يا فرزندانش بدرفتاري شود        ،ها دوست است   رئوف و مهرباني است و با انسان      
 اوكننـد اگـر زمـاني بـا           توصيه مـي   ،اند ديدهرا   اونالك اندكساني كه مدعي   .كند تالفي مي 

   )4(.  نه اذيت و آزار او، قصد وي دوستي با انسان است؛ با او همراهي كنيد،رو شديد هروب
  
   روزهاي هفته-4-2-3

 مردم منطقه بر اين باورند كـه        .شود از ميان روزهاي هفته، شنبه روز نحسي محسوب مي        
 نتيجـه در ايـن روز كـار و        ضـربت خـورد و در     ) ع( مام حسن مجتبـي   در اين روز دندان ا    

   ).95: 1388  و جباره ناصرو، پورحسام( كنندكشاورزي را تعطيل مي
  
  ها شخصيت-4-3
 هاجايي شخصيت هتغيير و جاب -4-3-1

  بدون ه سرايند .شود در داستان ظاهر مي    مقدمه و بي  در روايت مكتوب، بانوگشسب يكباره    
 فرامـرز در     داستان را با توصيف به دنيا آمدن       گونگي تولد و پرورش او،    معرفي قهرمان و چ   
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 نگهـداري از    شود كه مأمور   جوان آشنا مي   كند و خواننده با بانوگشسب    چند بيت آغاز مي   
 متوجه نقص داستان در اين بخش       ، روايت شفاهي  رسد راويِ به نظر مي  . دگردبرادرش مي 

  . آفرينداست و آغازي براي داستان مي بوده
 شفاهي به دست فراموشي      در روايت  نامهبانوگشسبهاي  شماري از شخصيت  همچنين  

در روايـت شـفاهي، از زواره، پيـران،         . آيـد اند و از آنها سخني بـه ميـان نمـي          سپرده شده 
   .است ياد نشده... تمرتاش، چيپال، راي گزين، جيپور و

  
  ها افزودن شخصيت-4-3-2

 او  امـا در روايـت شـفاهي نـام         ،سـت ا نيامـده  مـادر بانوگشـسب    نامي از    در روايت مكتوب  
 داسـتان   ةچنـد در ادامـ    هر(شـود   است و داستان با گفتگوي او و رستم آغاز مـي          دام  ان گل

 امـا در روايـت      ،شـود در روايت مكتـوب سـيمرغ ديـده نمـي         . )شودنشاني از او ديده نمي    
 بـه   انـد، شـده  زال و رستم كه از يافتن چـاره نااميـد            -شاهنامه شايد به تقليد از      -شفاهي

سروشي شخصيت ديگري است كه بـه       . كند را راهنمايي مي   برند و او آنها   سيمرغ پناه مي  
  . كند اساطيري داستان را تقويت مية و جنب روايت شفاهي افزوده شده

  
  گيري نتيجه-5

 در منطقـة كـوهمره سـرخي بـا روايـت            نامـه  بانوگشـسب   شفاهي روايتبررسي تطبيقي   
  : كندچند نكته را آشكار ميمكتوب و منظومِ آن، 

دوران كودكي و نوجواني قهرمـان      . وم فاقد مقدمه و پاياني روشن است       روايت منظ  -1
شـود و داسـتان نـاقص بـه      فرجام قهرمان نيز مشخص نمي   همچنين .شودشرح داده نمي  

در روايت شفاهي اين دو نقص اساسـي داسـتان برطـرف شـده و داسـتان                 . رسدپايان مي 
  . داراي آغاز و پاياني سنجيده و منطقي است

اي مردم اين منطقه با جريان داستان آميختـه شـده و            ي اساطيري و افسانه    باورها -2
  بـاور مـردم بـه       و  بـاروري  ةاسطور. استاساطيري بر داستان حاكم كرده    و  آلود   ي مه يفضا
 . دگذارمي تأثير آنبر روند ناپذير از داستان،  عنوان بخشي جدايي بهاجنه

هايي بنيادين دارند كـه حاصـل       تفاوت است، اما    شابه طرح كلي دو روايت م     اگرچه -3
 روايـت شـفاهي بـراي ايجـاد داسـتاني            تالش نقاالن و راويانِ    -1:  عامل اساسي است   سه
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وارد شدن عناصري مانند باور به      و   ه مردم منطق  ة بافت زندگي روزمر   -2 ؛نقص كامل و كم  
يم و دشـت سـيمكو        ، باروري، درخت بلوط، اشرفي، سوزن طال      ةاجنه، اسطور  ن بـه    كوه بـ
هـا و افـراد از داسـتان و نيـز حـذف       حـذف نـام    تأثير گذشت زمـان در     -3 ؛بافت داستان 

   . مانند نبرد تمرتاش با بانوگشسب،هايي از داستانقسمت
  .ادهاي داستاني در روايت مكتوب بيشترندها و رخدشخصيت -4
ه و شـد شدت با عناصر و باورهاي بومي رايج در منطقـه آميختـه              روايت شفاهي به   -5

   .است كامالً بومي شدهداستان
هـاي   عناصر اساطير ايراني پيوسـته در حـال تغييـر و دگرگـوني بـوده و در قالـب           -6

 ة در منطقـ   نامـه بانوگشـسب واكاوي روايت شـفاهي     . اندگوناگون به حيات خود ادامه داده     
د  اساطيري در اين منطقه وجـو       كهن دهد كه هنوز باورهاي    نشان مي  نيزه سرخي   كوهمرّ

  . دهدرا شكل ميدارد و بخشي از باورهاي مردم 
  

  نوشتپي
العبور و مرتفعي اسـت كـه از شـمال بـه نـواحي              جبال صعب  ه سرخي، سلسله  كوهمرّ -1

 شيراز و بلوك اردكان و نواحي ممسني، از جنوب به فراشبند و جـره، از شـرق بـه                 ةحوم
زيـاري   نودان و دشـمن    ةكوهمراز غرب به كالئي و عبدوئي،       و  اي فيروزآباد،   بلوك خواجه 
ايـن منطقـه  يكـي از        .  هزار هكتـار اسـت     272شود و مساحت آن در حدود       محدود مي 

 ةدر منطقـ  .  استان فارس و داراي فرهنگي غني و كهـن اسـت            در مناطق كهن مسكوني  
 ،(sorxi)سرخي  : هاي زيادي با هم دارند    ه سرخي پنج گويش وجود دارد كه تفاوت       ّكوهمر
  . (karāči) كراچي  و(jaruqi)  جروقي،(bakaki)  بكَكي،(soqlamači)چي سقلمه

  : اند از راويان عبارت-2
  سواد، كشاورز؛آباد، بي ساله، از اهالي روستاي وحدت70نياز گودرزي قهرمان، 

  دار؛ سواد، خانهآباد، بي ساله، از اهالي روستاي فتح65ستاره رجبي، 
  دار؛ سواد، خانهروستاي رمقان، بي ساله، از اهالي 65رقيه غالمي، 

  دار؛  سواد، خانه ساله، از اهالي روستاي بگدانه، بي75خاتون اسدي، 
  سواد، كشاورز؛ ساله، از اهالي روستاي رمقان، بي76نژاد،  حسين عالي علي
  سواد، كشاورز؛ ساله، از اهالي روستاي بهاره، بي85اهللا عزيزي،  سيف

  .سواد، كشاورزبي. آباد، از اهالي روستاي فتح ساله68عبدالرسول غريبي، 
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ها و نحو زبـان بـه همـان         ها، فعل بندياست جمله  كوشش شده  ،براي ضبط دقيق روايت   
  .  ضبط و ثبت شوداند،اي كه روايت كردهگونه

 زمـين اسـت كـه تـأثيري در روايـت            ، بـاروري ايـن منطقـه      ةاسطوردر  ضلع چهارم    -3
   .است نداشته

 .127: 1366سن، كريستن. اور ايرانيان به اجنه نكدربارة ب -4

  
  منابع

 .11-24 ، صص13 ة، شمارمطالعات ايراني ،»پهلوان بانو« ،)1387( آيدنلو، سجاد

ـ ـــــــــــــ  ،هـاي پهلـواني پـس از شـاهنامه         منظومه ةبرگزيد :متون منظوم پهلواني   ،)1388( ــــــ
  .سمت: تهران

 .علمي و فرهنگي:  تهران،نامه بهمن ،)1370(الخير، ايرانشاه  ابي

، »پـور گفتگو با ابوالقاسـم اسـماعيل     : هاي ايراني تحول اسطوره «،  )1386(پور، ابوالقاسم   اسماعيل
    .1-25  صص،هرمس: تهرانبه كوشش محمدرضا ارشاد، ، گسترة اسطوره

 .اي كتابدني:  تهران، تصحيح حبيب يغمايي،نامهگرشاسب ،)1317(اسدي طوسي، ابونصر علي 

  . علمي:  تهران، و مردمفردوسي ،)1369( والقاسمبانجوي شيرازي، سيد ا
 .مرواريد: ترجمة جليل دوستخواه، تهران ،)1388(اوستا، 

 .اساطير: ، ترجمة باجالن فرخي، تهراناساطير هند، )1373(ايونس، ورونيكا 

  .اساطير: هران ت، باجالن فرخية ترجم،مصر اساطير ،)1385( ــــــــــــــــــــ
پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات         :  تهران انگيز كراچي،  تصحيح روح  ،)1382(نامه  بانوگشسب

 .فرهنگي

 .آگه:  تهران،پژوهشي دراساطير ايران ،)1378( بهار، مهرداد

 .اساطير:  تهران،هايشت ،)1377( پورداوود، ابراهيم

شمارة  ،بوستان ادب  ،»ايتي ديگر از برزونامه   رو« ،)1388( عظيمجباره ناصرو،   پور، سعيد و    حسام
 .69-101 دوم، صص

 .دنياي كتاب:  تهران، به تصحيح ميترا مهرآبادي،نامه سام ،)1386( خواجوي كرماني، محمود

پژوهـشگاه علـوم انـساني و    :  تهـران ، پيكرگردانـي در اسـاطير    ،)1383( رستگار فـسايي، منـصور    
 .مطالعات فرهنگي

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي:  تهران،فرهنگ گويش دواني ،)1381( سالمي، عبدالنبي
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 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي:  تهران، به اهتمام مجيد سرمدي،)1382( فرامرزنامه

 . كلكته، به سعي و اهتمام كيتان ترنرماكان،شاهنامه ،)1829( فردوسي، ابوالقاسم

 .بروخيم:  تهران،شاهنامه ،)1345( فردوسي، ابوالقاسم

: ، تهـران   محمـدامين ريـاحي     ة با مقدم  ، تصحيح ژول مول   ،شاهنامه،  )1369( فردوسي، ابوالقاسم 
  . فرانكلين-جيبي

آكـادمي  :  مسكو ،برتلس. ا. ، تحت نظر ي   شاهنامة فردوسي ) م1970-1967(فردوسي، ابوالقاسم   
 . علوم اتحاد شوروي

 ة دانشكد ةنام  پژوهش ،»هاي ايران  بانوي حماسه بانوگشسب، پهلوان « ،)1381( كراچي، روح انگيز  
  .179-190، صص33، شمارة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي

:  تبريـز  ، احمـد طباطبـايي    ة ترجم ،آفرينش زيانكار در روايات ايراني     ،)1366( سن، آرتور كريستن
  . تبريزدانشگاه

 .ي و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انسان:  تهران،گويش كالردشت ،)1376( كلباسي، ايران

 . دانشگاه تهران:  تهران، به كوشش سيد ضياء الدين سجادي،جهانگيرنامه ،)1380( مادح، قاسم

 .پيك فرهنگ:  تهران،نامهشهريار ،)1377( مختاري غزنوي، عثمان

 ،7 ةشـمار ،  فـصلنامة كتـاب فـرزان      ،»قدرت بانوگشسب و تيغ عشق    « ،)1383(مزداپور، كتايون   
  .61-89 صص

 :، ترجمــة مهــشيد ميرفخرايــي، تهــرانفرهنــگ كوچــك زبــان پهلــوي، )1373. (ن. زي، دمكنــ
    .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .نويد:  شيراز،نامه و گويش گاوكشك واژه ،)1372( موسوي، سيدحسن
 .آموزش انقالب اسالمي:  تهران، جهانگير افكارية ترجم،مقدمه بر شاهنامه ،)1369( مول، ژول

  .دنياي كتاب:  تهران،فرامرزنامه ،)1386( مهرآبادي، ميترا
 . فرهنگستان زبان ايران:  تهران،اي از گويش شوشتري نامه واژه ،)1355( نيرومند، محمدباقر

  .چشمه:  تهران، احمد تفضّلي و آموزگار  ژالهة ترجم،شناخت اساطير ايران ،)1386(هينلز، جان 
Bartholme, chr.(1961), altIraniches wörterbuch, Berlin. 
 


