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 چکیده:
است. درنگ در  یفردوس ةپس از شاهنام یارزشمند و نسبتًا مفصل پهلوان یها از منظومه یکیفرامرزنامه 

مکتوب و  اتیگسترده در روا اریبس یا که اخبار مربوط به فرامرز به گونه دهد ینشان م رانیفرهنگ و ادب ا خیتار

پس از شاهنامه،  یپهلوان یها پراکنده در شاهنامه، منظومه یا پهلوان به گونه نیا یها موجود است. داستان یشفاه

 اتی ر فرامررز را در ادب  اتیروا ةحفظ شده است که در مجموع حلق یو شفاه ینّقال یها تیمنابع مکتوب و روا

پس  یپهلوان یها از منظومه یبرخ یشفاه تیفارس روا یکوهمره سرخ ة. در منطقدهد یم لیتشک رانیا یحماس

فرامرزنامه پرداختره اسرت.  رو     یشفاه تیروا یجستار به بررس نیکه نگارنده در ا تاز شاهنامه موجود اس

 دهد ینشان م یمکتوب و شفاه تیروا یقیتطب یاست. بررس یقیتطب کردیو با رو یدانینوشتار م نیپژوهش در ا

رسد  یکه به نظر م تاس یبارور ةاز حماسه و اسطور یزشیمنطقه، آم نیفرامرزنامه در ا ینّقال تیروا -که: الف(

مانند هم هستند و تنها  یدر خطوط اصل تیهر دو روا -بخش دوم بعدها به اصل داستان اضافه شده است. ب(

ت متناسب برا سرنّ   -لمفّص یمنظوم فرامرزنامه فاقد آغاز ةتفاوت دارند؛ نسخ اتی جزئ یو برخ انیدر آغاز و پا

 هیباره سه فرض نیاست. در ا دهیسنج یانیپاآغاز و  یدارا یالنّق تیا رواروشن است؛ ام  یانیو پا -ییسرا حماسه

 -دارد. ب( یافترادگ  انیر منظوم در آغاز و پا ةا نسخاست؛ ام  یکی تیمأخذ هر دو روا -قابل طرح است: الف(

و  انیراو -آنهاست. ج( ةمورد استفاد ةاز تفاوت نسخ یتفاوت ناش نیو ا ستین یکیو منظوم  ینّقال تیمأخذ روا

 . اند دهیمنظومه آفر نیا یبرا دهیسنج یآغاز و انجام ،موجود منظوم را در دست داشته ةاالن نسخنّق

 است. یکوهمره سرخ ةمنطق یمرزبان از اهال عیمحمد رف یشفاه تیداستان بر اساس روا ةندیسرا -(ج
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 مقدّمه -1

چهرارم و   یهرا  که اخبار فرامررز در قررن   دهد ینشان م رانیا ادبی ات خیتار یبررس

(؛ نزهرت  686ص ،1353 ،ی)بلعمر یبلعم خیداشته است. گزار  تار اریپنجم شهرت بس

و القصرر )مجمل  خیوار(؛ مجمررل الّترر 357-360صرر  ،1381 ،ینرروی)مییعال ةنامرر

 ،یخر )فر  یخ( و فر 7، ص1314  ستان،یس خی)تارستانیس خی(؛ تار2ص ،1318 خ،یوارالّت

مربروط بره    اتیر عاست. افزون برر فرامرزنامره، روا  اد  نی(گواه ا378و  53ص   ،1371

 رنامره، ینامره، جهانگ  ژنیر نامره، برزونامره، ب   شراهنامه، کرو   هایی چون  منظومهفرامرز در 

آمرده اسرت.    زیر نامره ن  نامره و بانوگشرب   بهمرن  ،یستانیس یخمنسوب به فر  ةارنامیشهر

(. اسرناد و مردار    176-181ص  ،1383 دنلو،ی؛ آ 22-52ص  ،1361 مطلق، یلق)خا

 یگسرترده شرده و بره نرواح     جیپهلوان به تدر نیاخبار مربوط به ا دهد یموجود نشان م

 یبررا  یمناسرب  یمناظق که همواره بسرتر و مرأوا   نیاز ا یکیاست؛  افتهیراه  زیمختلف ن

 یکروهمره سررخ   ةقطبوده، من یریو اساط یحماس اتیو گاه پرور  روا تیحفظ، روا

از شرهر و   یدور ،ییایر و جغراف یمر یاقل ةژیر بافرت و  لیر منطقه بره دل  نیاست. ا 1فارس

از  شیگونه که پر  مانده است. همان ینخورده باق همواره بکر و دست ،ینیفرهنگ شهرنش

تروس، چهرار    میمربروط بره شراهکار حکر     اتیمنطقه افزون بر روا نیذکر شد، در ا نیا

دو  انیر م نیر پس از شاهنامه موجود است کره از ا  یپهلوان یها از منظومه یشفاه تیروا

رواج دارد؛  انیو راو انیگو هاز قّص یبرخ انیدر م« نامه بانوگشسب»و « برزونامه» تیروا

در  -کررده اسرت   یتا آنجا که نگارنده بررسر  -«ارنامهیشهر»و «فرامرزنامه» تیا دو رواام 

ای  گونره  را بره  اریمربوط به فرامررز و شرهر   اتیروا یو کس شود ینم تیمردم روا انیم

 نیتر و معروف نیتر مسن ةلیتنها به وس تیدو روا نیاشکل کامل خاطر ندارد.  کامل در

 تیر روا -منطقه انینّقاالن و راو ةبازماند  نی، آخرنژاد عالی نیحس یعل -منطقه نینّقال ا

 .  شود یم

 ةفرامرزنامر  -نخسرت  ةفرامرزنام تیمنطقه، همان روا نیموجود در ا ینّقال تیروا

 چهرارچوب منطقره در   نیر موجرود در ا  تیر روا نکره یمهرم ا  یاست. گفتن -یتیب 1600
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اسرت. بره نظرر     کیر نزد اریمنظوم بس تیبه روا -یجزئ یها رغم تفاوت یعل -یداستان

منظقره   انینّقاالن و راو انیو دست کم در م همنطق نیدر ا ربازیاخبار فرامرز از د رسد یم

شرده   یسراز  یبروم  یرانر یا ریو اسراط  یرواج داشته و به مرور زمان با ورود عناصر بوم

با عناصرر آشرنا    اتیاصل روا ز یبا آم اند دهیو نّقاالن کوش انیراو رسد یم راست. به نظ

 همگان ارائه کنند.   یبرا ر یقابل پذ یا مردم، نسخه یزندگ ةبا چرخ

کره   ینّقرال  یتر یاست افزون بر ثبرت و ضربر روا   دهیپژوهش کوش نیدر ا نگارنده

 تیر دو روا یبره بررسر   یقر یتطب یکررد یثبت نشده است،  با رو یمأخذ چیتاکنون در ه

 یهرا  افزون بر آشکار شردن جنبره   تیدو روا یقیتطب یو مکتوب بپردازد. با بررس ینّقال

کهن  ةمنطق نیساکنان ا یو بوم یریاساط یاز باورها یبخش ،یمشتر  و متفاوت داستان

 . شود یم یبررس زین یمسکون

 

 پژوهش ةنیشیپ -2

 نمونه: یانجام شده است؛ برا ییها پژوهش« فرازمرزنامه» ةدربار نیاز ا شیپ

 یا نوشته اسرت، بره گونره    یفردوس ةکه بر شاهنام یلمفّص ةژول مول در مقدم -1

 ةندیسررا  ةدربرار »براور اسرت کره:     نیر فرامرزنامه پرداخته و برر ا  یفکوتاه به معر  اریبس

بره دسرت    شناسرم  یکه من م یسینو زد. تنها دست توان ینم یگونه حدس چیفرامرزنامه ه

که مصرّنف آن مسرلمان    دیآ یاز خود کتاب برنم یحّت ینوشته شده است ول یپارس کی

از کتراب بزرگترر    یبخشر  میکه در دست دار یا که جزوه دانم یم دیرا هم بع نینباشد. ا

 (23و 12ص  ،1375)ژول مول، .«باشد.

اثرر،   یمحتروا  ةدربار یبه بحث «رانیدر ا ییحماسه سرا»اهلل صفا در کتاب  حیذب -2

 (297ص ،1363)صفا، آن پرداخته است. شیسرا خیو تار ندهیسرا

 یهرا  جنبره  یبره بررسر  « فرامرزنامره »با عنروان   یا مطلق در مقاله یجالل خالق -3

آثار، شاعر فرامرزنامره،   گریفرامرز در د تی مختلف منظومه مانند نسخ فرامرزنامه، شخص

 مأخذ فرامرزنامه و... پرداخته است.  
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 یبره بررسر  « فرامرزنامره  ةدربرار  یمالحظات»عنوان  ریز یا در مقاله یاکبر نحو -4

 اند.   اثر پرداخته ةندیو سرا شیزمان سرا

فرامررز   تی ماننرد شخصر   یبه مسائل« فرامرزنامه یبررس» ةدر مقال دنلویسجاد آ -5

 یسراختار و رونرد داسرتان    ةدربرار  ینکرات  انیر ب ،یحماسر  ریر و غ یآثار حماس گریدر د

و  الیر صرور خ  ةدربرار  ینکرات  انیمنظومه، ب یریاساط یها هیما بن یفرامرزنامه، ذکر برخ

 اند.  فرامرزنامه و... پرداخته یانیب یها وهیش

بررسری فرامرزنامره و داسرتان    »محم دکاظم کهدویی و بشریر علروی در مقالرة     -6

های شراهنامه و فرامرزنامره و ابعراد مختلرف داسرتان       ( تفاوت1390«)فرامرز در شاهنامه

هرا و خررع عرادات و اعتقرادات و      فرامرزنامه مانند حضرور جرانوران عجیرب، دالوری   

 اند. ینی فرامرز و ... را بررسی کردهتعلیمات د

نقررد و بررسرری مررتن انتقررادی فرامرزنامررة    »ابوالفضررل خطیبرری در مقالررة    -7

 ( به بررسی تصرحیح مجیرد سررمدی از ایرن مرتن پرداختره اسرت و در        1394«)کوچک

هرایی کره   نهایت به این نتیجه رسیده است که شایسته است سرمدی برر اسراس نسرخه   

فان زوتفن آمده است، دوباره متن را تصرحیح   ةح آنها در رسالترین فهرست و شرکامل

 کند.  

( بره مبراحثی ماننرد نسرخ     1361«)فرامرزنامره » ةجالل خرالقی مطلرق در مقالر    -8

فرامرزنامه، فرامررز در شراهنامه، فرامررز در روایرات ارمنری، شراعر فرامرزنامره، مأخرذ         

 .  فرامرزنامه و... پرداخته است

 

 فرامرزنامه ینّقال تیروا -3

را در  یخود ، چند سرال  هیتنب یکه مرتکب شده بود و برا یاشتباه لیبه دل رستم

از او  یکرس خبرر   چیهر  سرالها  نیر به سرر بررد. در طرول ا    ی( در غارboym) 2میکوه ُب

برداشتن آب بره چشرمه آمرده     یگرم تابستان که رستم برا یاز روزها یکینداشت. در 

برود. نرور    دهیر ند نیزم رانیکه رستم تا آن روز مانند او را در ا دید بارویز یبود، دختر
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ه رفترار  باشرد،   متوج ر  آنکره  یدختر شده برود. بر  ة فتیگرفت؛ ش دنیدر دلش تاب یدیام

بهتر از او نبود. آن دو عاشق هرم شرده    زیشده بود. حال دختر ن رهیبه دختر  خ یساعت

او ابرراز عشرق    هرفت، دستان دختر را در دست گرفت و بر  شیبودند. رستم ناخواسته پ

 یکرد. چند روز بعد رستم از کوه به ده آمد، سر و تن در چشمه شست و به خواستگار

دختر را به عقرد رسرتم در آورد. فرزنرد     یو شرط دیق چیه یب زیدختر رفت؛ پدر دختر ن

برا   ییارویر رو یارایس را ک چیپهلوان و تنومند که ه یبود. دختر  3یبانوگش آنهانخست 

اجاقشران روشرن بمانرد.     خواسرتند  ی. مر خواستند یپسر م 4رستم و گل اندام ااو نبود؛ ام 

برود کره    نیر بودنرد. تنهرا خواسرت آنران ا     شیایاندام روز و شب در حال ن رستم و گل

هرم گذشرت. در    یها از پر  بود. روزها و ماه دهیفا یا بعطا کند. ام  یپسر آنهاخداوند به 

شد کره   یه کودکانمتوج  اورد،یآب رفته بود تا آب ب ةاندام به چشم از روزها که گل یکی

آب شده بود. ناخواسرته   یآورد که پسر ندارد. محو تماشا ادیبودند. باز به  یسرگرم باز

آب  انیر جروان از م  یو تنومند، سروار برر ورزاو   بارویز یی. ناگهان بانوختیر یاشک م

فشرد. رحم او را پالوده کرد و  یاندام را در دست گرفت و به آرام آمد. دستان گل رونیب

شرد کره در زور و    دیر خواه یتو و رستم صاحب پسر یاندام! بزود به او ندا داد که: گل

ماننرد او   یپهلروان  نیزم رانی. ادرخشد یبازو همتا ندارد. او فرهمند است، همچون ماه م

 رانیا اهاتفخر و مب ةیکه ما یهد بود؛ پهلواناست. نام او فرامرز خوا دهیکمتر به خود د

از بانو نبود. مشک آبرش را برر دو     یا خبراندام به خود آمد؛ ام  خواهد شد. گل نیزم

فراع افتراده   آب اّت ةگرفت و به سرعت به خانه برگشت. شب هنگام آنچره در سرچشرم  

شده  ارویرو یاندام با چه کس که گل دانست یرستم بازگو کرد. رستم خوب م یبود، برا

زنران نرازا    یحّتر  خواست یزنان بود و اگر او م یبارور ةیکه ما یسآبها، ک یاست؛ بانو

 .  شدند یباردار م

به خواب او آمرد   یبه خواب رفت. در خواب سروش الیفکر و خ نیدر هم رستم

فخرر ترو و    ةیکه ما دیشو یم یتو و همسرت صاحب فرزند یو ندا در داد: رستم! بزود

بره   نیاو بره همسررت مرژده داده شرده. بنرابرا      ،دتوّلر  نیاز ا شیخاندانت خواهد شد. پ
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 ةرا از خود دور کرن. در سرچشرم   ها یدیپل ،یآبها برو، سر و تن در آب بشو ةسرچشم

 شود.   تانیتا موجب برکت و سعادت زندگ زیرا در آب بر یکن و خون قربان یآبها قربان

 دیاگر پسر بخواهد با دانست یبامدادان به آغل گوسفندان رفت. او خوب م رستم،

 اریکرردن اعتقراد بسر    یبود؛ آن روزها مرردم بره قربران    شتریت یقربان نیکند، بهتر یقربان

عرازم   گّلره بست تا بره همرراه    یریرا به ت -الوس شتریت - شتریت نیباتریداشتند. رستم ز

انردام   گرل  یکه بررا  یفاقاتبه خواب شب گذشته و اّت انهکوه نشود. در راه برگشت به خ

. دیشرن  یورزاو را مر  یاز دور صردا  د،یبعد به خانه رس ی. ساعتدیشیاند یرخ داده بود، م

 گرر یورزاو ماننرد د  نیر اجّنره بره او خورانرده بودنرد. ا     ریداشت که از ش یرستم ورزاو

 یازیر ن گشت؛ یو برم رفت یخود  به صحرا م گفت، یسخن م انیورزاوها نبود؛ با آدم

. بررد  یس بود، همه جا ورزاو را با خود مر ورزاو مقد  نیرستم ا یبه مراقبت نداشت. برا

درختران   انیر ر از مخود به راه انداخت. غررع در تفّکر   شیشاپیآن روز ورزاو را پ یفردا

نگذشرت   یزیر . چگفت یبا ورزاو سخن م یگاه بلوط گذشت. در طول راه آرام بود. گاه

کررد.   یآب نوشاند و سپس او را قربران  شتری. ابتدا به تدیآب د ةدر سرچشم اکه خود ر

 نکره یا یعنر ی نیر همه جا را سرخ کرده بود. ناگهان آب چنرد برابرر شرد و ا    شتریخون ت

 رستم مورد قبول واقع شده بود.  یقربان

 اریبسر  یشد که او را فرامرز نام نهادنرد. پسرر   یماه بعد رستم صاحب فرزند چند

و ساالنش  به هم سن  یشباهت چیبود. فرامرز ه دایدر او هو یپهلوان یها که نشانه بارویز

از کودکران و   کیر  چیهر  ی. در هفرت سرالگ  شرد  ینمر  ریمادر س رینداشت؛ از خوردن ش

و  دینوشر  یو مر  خورد یرستم م ةنداشت. به انداز رادر برابر او  یستادگینوجوانان توان ا

و فرامررز روز بره روز    گذشت یهم م یود. روزها از پهمگان شده ب یموجب شگفت نیا

بارهرا برا پهلوانران     -یبانوگشر  -. فرامرز به همرراه خرواهر   شد یو تنومندتر م تر یقو

 نیدر برابر آنها نبود. آنها چنرد  یستادگیا یارایرا  یکس یمختلف به مبارزه پرداختند ول

 ةا همبردند؛ ام  انیرا از م یتوران انیاز سپاه یادیبار به مرز توران حمله بردند و شمار ز

 رو داشت.   شیپ ندهیکه فرامرز در آ ییها یل سختتحم  یبود برا یا مهرخدادها مقد  نیا
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رسرتم   کاووسیرعنا و تنومند شده بود. ک یهم گذشت و فرامرز جوان یاز پ سالها

کره در   ابیافراسر  گرید یبه حضور خوانده بود. از سو یامر مهم  ةدربار یزنیرا یرا برا

. آن روزهرا فرامررز بره    دیبررد و زال را بره بنرد کشر     ور ی ستانیفرصت بود، به س یپ

شرد و بره فرامررز خبرر داد.      روزآبراد یف یراهر  تانیس باز جان یکیآمده بود. پ روزآبادیف

 یو تنهرا راهر   هّکر ی(خرود،  kahar) 5خبر، سوار برر اسرب کهرر    دنیفرامرز به محض شن

بود. فرامرز به محرض   دهی(به بند کشkerāj) 6زال را در کوه کراج ابیشد. افراس ستانیس

ا برحذر داشتند؛ ام  وهآهنگ کوه کراج کرد. بزرگان او را از رفتن به ک ستانیبه س دنیرس

 دنیرسر  یکه برا دانست یکوه شد؛ او خوب م یآنها راه یها ه به گفتهفرامرز بدون توج 

 ریر که گذر از آن غ دیرس یا فرامرز نخست به رودخانهبگذرد.  7از هفت خان دیبه زال با

 هجز عبور از آن نبود. با  اسب به آب زد و به کمک فر  و شکو یا راه! ام نمود یممکن م

به رو شد که راه را بر او بسته بودنرد.   درنده رو ریاز آب گذشت. سپس با دو ش یپهلوان

از تن به در نکرده بود کره برا    یخستگ برد. هنوز انیور شد و هر دو را از م به آنها حمله

دختر جادوگر است. نام خدا را  نیکه ا دانست یو  روبه رو شد. فرامرز م یپر یدختر

 لین تبرد متعّف یرزنیبه پ بارویاو را باطل کند؛ بالفاصله آن دختر ز طلسمبر زبان راند تا 

گررز او را کشرت    ةضرب کیکوه را فراگرفته بود. فرامرز به  ةنامطبوع او هم یشد که بو

. دیرسر  یوحو  کروه بره گرو  مر     یشده بود صدا کیو به راه خود ادامه داد. هوا تار

 یا ناگهان چشمش بره قصرر  کند؛ ام  استراحتجا  گرفت شب را در همان میفرامرز تصم

ه برود.  کراخ اجّنر   شد؛ یاز آن متصاعد م دیسبز و سف یدر دل کوه افتاد که نورها ینوران

ه عبور کنرد. دوبراره بره راه افتراد و     از اجّن دیبه زال با دنیرس یکه برا نستدا یفرامرز م

به  زی. فرامرز نندبود یکوبیه مشغول رق  و پاه شد. در آن مجلس اجّنوارد مجلس اجّن

 سوزن طال و... به او دادند.  ،یاشرف یادیاو مقدار ز یه به پاس همراه. اجّنوستیآنها پ

 8سررخ  یویرفت و به راه خود ادامه داد. در راه با د رونیفرامرز از کاخ ب بامدادان

و  دیکش رونیبرافراشته، راه را بر او بسته بود. فرامرز خنجر  را  ب الیرو شد که   به رو

 ةراه فرامررز بره گّلر    ةدرآورد. در ادامر  یاو را از پرا  ویر شدن با د زیگالو یپس از ساعت
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را از  دیسرپ  ویر خران فرامررز د   نی. در آخرشتدا بر انیاز م زیو آنها را ن خوردگرازها بر

بره بازگشرت او    یدی. مردم که امشدخانه  یو راه کردو زال را از بند رها  برداشت انیم

 . بستند نیجا را آذ خبر بازگشت فرامرز و زال همه دنینداشتند، با شن

 شرد و خداشناس آشنا  یروحان یبا فرد انینبرد با هند انیکار: فرامرز در پا فرجام

بره دسرت    یادیر ف هند ثروت و قدرت ز. فرامرز با تصر داد رییرا تغ شیزندگ ریکه مس

حساب و کتاب آن نبرود؛ برا    یارایرا  یشده بود که کس ادیآورده بود. ثروت او آنقدر ز

 ریر گ . بهانهکرد یاو را ارضا نم یزیچ چی. هستیخوشبخت ن کرد یاحساس م ها نیا ةهم

 یریبه او خبر دادند پ نکهیتا ا داد؛ یآزار م حیرا به قصد تفر ارانشیگاه  یشده بود و حّت

درد فرامررز باشرد.    یمرداوا  تواند یبا او م ینینش در کوه ساکن است که هم ایاز دن دهیبر

سراکت   یمشراورانش و بررا   یهرا  یاز پافشرار  ییرها یا براام  فتریپذ یفرامرز ابتدا نم

اخالع او  نیو ا نطلبیداو را به حضور  یبه راحت شی. درورفت شیکردن آنها سراغ درو

 ةیر و حصرر نتوانسرته برود ما    حرد   ی. فرامرز که مال و امروال بر  کردسخت در فرامرز اثر 

 شیر و مصراحبت برا درو   ینینشر  را در هم یتیدو گ شیاو را فراهم کند، آسا یخوشبخت

کره او را بره عنروان مصراحب خرود       کررد را متقاعد  شیدرو ادیبا اصرار ز نیبنابرا ؛دید

هررا و مررال و امرروال برره دسررت آورده بررود،  آنچرره را کرره از گررنج ة. سررپس همررردیبپررذ

 اریرا گرنج و درم بسر   انیسرپاه  ؛فرسرتاد و نزد کاووس  کرد هی ( از آن تهی)دفتریازگاری

در فقر و عزلت بره   شینزد درو سالها. فرامرز کردروانه  رانیا یو همه را به سو بخشید

 مدفون شد.   زیگفت و در همان غار ن اتیجا بدرود ح در همان نکهیسر برد تا ا

 

 مکتوب تیروا ةخالص -4

 یکره گروهر   کشد یم ریرا به تصو کاووسیدربار ک ،لمفّص یا مهبدون مقد  منظومه

-پادشراه هندوسرتان   یاز سرو  یکر یپ انیر م نیبه رامش مشغولند. در ا در آن از پهلوانان

: من از پنج رنرج  آورد یمضمون م نیبد یامیو پ رسد یبه حضور پادشاه م -ینوشاد هند

برار بره خران و     کی یاست که سال یویمرغزار د یدر واد نکهیام: نخست ا به ستوه آمده
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بره   یاریشهر نکهیا گری. دکند یبه او ندهم مرا رها نم یو تا دختر برد یم ور یمان من 

مرزغرون   ةشر یدر ب نکره یا گرر یمشرکل د  خواهد؛ یگران م یها هرساله از من باج دینام ک

مررا از   انیلشکراز  یادیبا او را ندارد و شمار ز ییارویکس توان رو چیاست که ه یگرگ

را با دم خرود   یاست که هر بار جهان ییدر شهر هند اژدها نکهیبرده است. چهارم ا انیم

در  نکره یدر برابر او را ندارد؛ پنجم ا یستادگیتوان ا یکس انیرانیو جز ا کشد یبه آتش م

ماننرد   دنیر آمده که در زور مانند پلنرگ و در دو  دیهزار کرگدن پد یخوم سار، س ةشیب

خانردان سرام را    یاز اعضرا  یکر ی خواهرد  ینامه نوشاد از کاووس م نیهستند. در ا وآه

 رانیر نکنرد از خرراج دادن بره ا    نیکه اگرر چنر   کند یکمک به او بفرستد و اعالم م یبرا

. فرامررز دشرمنان   شرود  یپهلوانان مجلس، فرامرز داوطلرب مر   انی. از مکند یم یخوددار

هرا بره    با برهمن دارد، یبرم انیاز م زینوشاد را ن دسرانجام خو کند، ینوشاد را سرکوب م

)فرامرزنامره،  .آورد یدرمر  انیرانیا نییرا به آ انیهند تیو در نها ندیشن یبحث و مناظره م

( گفتنی است متن فرامرزنامة نخست بره اهتمرام مجیرد سررمدی     55-168، ص 1382

   تصحیح انتقادی شده و از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده است.

 

 ینّقال تیمنظوم و روا تیها و اختالفات روا تفاوت -5

از  تیر روا یخطوط اصرل که  دهد یمکتوب نشان م تیو روا ینّقال تیروا یبررس

اسرت؛   گریکدیمانند  -او در هند یاز سفر فرامرز به هندوستان تا ماجراها -آغاز تا انتها

کرالم   ةاز اطال یریجلوگ یبرا لیدل نیوجود دارد؛ به هم یموارد اختالفات یتنها در برخ

 :شود یتنها به موارد اختالف اشاره م

شمشراد اسرت. در    طلبرد،  یکه از کراووس مردد مر    یپادشاه ،ینّقال تیدر روا -1

 ینّقرال  تیر در روا -2( 56، ص1382)فرامرزنامه، مکتوب نوشاد ذکر شده است. تیروا

 -3اجّنه آمرده اسرت.    ا، مبارزه ب(96-101)همان، ص ها خان مبارزه با کرگدن یبه جا

 یحیآن خطاب به فرامرز نصا یکه رو رسد یم یسنگ مکتوب، فرامرز به تخته تیدر روا

)همران،  .ابدی یخان به گنج فراوان دست م نیشده است و در ضمن فرامرز در هم شتهنو
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اسرت و خطراب بره شرخ       دونیر گرنج از آن فر  نیر ا ینّقال تیدر روا (77-78ص 

 یهنرد  ینبرد فرامرز با کلنگو یها بخش ینّقال تیدر روا -4نوشته نشده است.  یخاّص

 -5حذف شده اسرت.   (119-120و 116-117، ص 1382)فرامرزنامه، یو طهمور هند

 اریبسر  (158-168)همران، صر   با برهمن فرامرز یوگو بخش گفت یشفاه تیدر روا

 -افرروز  افروز و گل دل -مکتوب از دو دختر نوشاد تیدر روا -6کوتاه و خالصه است. 

نام  ینّقال تی. در رواستیاز دختر سوم او ن یشده است و نام ادی( 73-74)همان، ص 

 است.   زیدختر سوم نوشاد، مهرانگ

 

 یبحث و بررس -6

 بررسی مأخذ روایت نّقالی -6-1

کتراب   یاو داسرتان فرامرزنامره را از رو   اکانیاست که ن یعمد  ینّقال تیروا یراو

 ةگفتر  نیر ا دی باره اعتماد کرد، مؤ نیاو در ا ةاند. اگر بتوان به گفت آزاد نام نقل کرده یفرد

از کتاب آزاد سررو   مًایخود را مستق تیشاعر فرامرزنامه روا یول»... مطلق است:  یخالق

 (.  25ص ،1361مطلق،  یخالق«)است... هنقل کرد

نّقراالن و   نکره ینخسرت ا  قابرل طررح اسرت: الرف(     هیسه فرض تیروا نیا ةدربار

  داشرته  یبه کتاب آزاد سرو دسترس -دیگو ینژاد  م یعال نیحس یگونه که عل آن -انیراو

فرامرزنامره دو برار از مأخرذ خرود نرام       ةندیاند. سرا خود را از آن کتاب گرفته تیو روا

 :یهند دینبرد فرامرز با ک داستان. نخست در آغاز برد یم

 ان به مروران سرو ماهرراغ مهررو         چررار سررردم به گفترربازگ کنون

 ررریادگیار او گو  کن رررز گفت          ریگفت آن مرد پرهو  و و نیچن

 (103ص ،1382)فرامرزنامه، 

 :دیبا ک گریبار دوم در آغار نبرد د و

 شیز اندازه ب نشیکه با آفر                شیزادسروست پ ةگفت کنون

 (127ص ،)همان
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کتاب آزاد سرو بروده باشرد،    ،یمنظوم و شفاه تیکه مأخذ هر دو روا میریبپذ اگر

روشن است؛  یمه و فرجاممقد  یدارا یشفاه تیکه چرا روا شود یپرسش مطرح  م نیا

 نیمطلرق در همر   یمه و فرجام اسرت  خرالق  بدون مقد  بًایمکتوب تقر تیحال آنکه روا

کاتب  ایفرامرزنامه از اصل ناتمام مانده  ستاندا ایکه: آ کند یپرسش را مطرح م نیا زمینه

 یکاتبران  ایکه کاتب  دینما یم دی...بع: » دیگو یدر پاسخ م یآن را خالصه کرده است  و

داسرتان از اصرل    نیر اگر نظم ا نیداستان را به قصد خالصه کردن زده باشند. بنابرا انیپا

از آن منشعب  گریکه نسخ د یا ان نسخهیپا ای یاصل ةنسخ انیپا دیناتمام نمانده باشد، با

 یبرا نظرر خرالق    زیر نگارنرده ن (. 29ص ،1361مطلق،  یخالق«)اند افتاده بوده باشد... شده

و نّقراالن بره    انیرا مطرح کرد که راو هیفرض نیبتوان ا دیشا نیمطلق موافق است؛ بنابرا

فرامررز   یاهرا کامرل از ماجر  یتر یروا یکتاب حاو نیداشته و ا یکتاب آزاد سرو دسترس

 انیر پا رسرد  یا به نظر مکتاب آزاد سرو بوده است؛ ام  زیمنظوم ن ةبوده است. مأخذ نسخ

منظروم   ةآغاز نسخ ایاست که آ یپرسش بر جا نیهنوز ا یمنظوم افتاده باشد. ول تیروا

بروده و منظومره در    تیشکل کامل روا ینّقال تیروا ایبوده است  یشکل کنون نیبه هم

بره نظرر    ت،یروا نیال انّق یها دارد  به نظر نگارنده و با استناد به گفته یفتادگا زیآغاز ن

ه نگارنده را که توج  یاز موضوعات یکیدارد.  یافتادگ زیمنظوم در آغاز ن تیروا رسد یم

 یاتیاب ها تیو نّقاالن منطقه به هنگام نقل روا انیبود که اغلب راو نیبه خود جلب کرد ا

 تیر در روا نرژاد  عرالی ا ام ر  خواندنرد؛  یمنثور خرود مر   تیضمن روا راز آن منظومه را د

 انیر ب چنرین را  تیگونه روا نیا لیدل یکرد. و تیفرامرزنامه سراسر داستان را به نثر روا

 کرد:
unāla ke to ed deðe ariš šer šu basa beðe, ana atta šer nabeðe. mese 

hami ketābali hen ke xotu mixuni ha. šumigo šereš ham hen, amā ma ke 

omnadeðe. ba nazarom šereš hamey či ešnoworde . 

 نی. ماننرد همر  سرت یمنظروم ن  اصرالً  ]اثرر   نیمنظوم است. ا یادهیکه تو د ییآنها»

ا من کره  منظومش هم موجود است؛ ام  ةگفتند نسخ ی. مدیخوان یکه خودتان م ییها کتاب
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)عرالی نژاد،گویشرور   « باشرد.  اوردهیر مراجرا را ن  ةمنظروم همر   ة. به نظررم نسرخ  ام دهیند

 شفاهی(محلی،گفتگوی 

کره   رسرد  یبه نظر م نیچن -1چند نکته قابل ذکر است:  نژاد عالی یها گفته ةیپا بر

خرود را از   تیر اند و روا داشته یاخبار فرامرز دسترس ةمنثور دربار ینّقاالن منطقه به کتاب

 تیر روا یو دیاز د -2نبوده است.  آنها ةمنظوم مورد استفاد تیو روا اند کرده یآن نقل م

 شرده  یمنظروم مر   تیر بره روا  انیورا شیمانع گرا لیدل نیهم دیبوده و شا اق منظوم ن

 تیبتوان گفت روا دیشا ،ینّقال تیل داستان در رواه به آغاز نسبتًا مفّصبا توج  -3است. 

ل مفّصر  نسبتًا یانیآغاز و پا انیراو ةمورد استفاد ةدارد و نسخ یافتادگ زیمنظوم در آغاز ن

بروده   یکر یکه مأخذ هرر دو   میریداشته است؛ اگر بپذ ییسرا ت حماسهو متناسب با سّن

در  انیر راو -4منظروم افتراده اسرت.     تیروا انیکه آغاز و پا میریبپذ دیبا نیاست، بنابرا

 اند.   داشته یمنظوم آن دسترس تیموجود در منطقه به روا یها تیروا گریمورد د

منظروم در آغراز و    تیر ا روااست؛ ام  یکی تیمأخذ هر دو روا نکهیکالم ا ةخالص

بهرره بررده و بره     تیر منثور روا ةو نّقاالن از نسخ انیراو نکهیا گریدارد؛ د یافتادگ انیپا

 اند.   نداشته -ناق  بودن لیبه دل دیشا -یچندان لیمنظوم تما ةنسخ

نباشرد. برر    یکر یمکتروب   تیر و روا یشفاه تیمأخذ روا نکه،یدوم ا ةی( فرضب

از منرابع و مخخرذ    کیر  چیموجرود برا هر    یشرفاه  تیانجام شده، روا یها یاساس بررس

احتمال را مطرح کرد  نیا توان یندارد. م یشباهت چندان -منظوم تیجز روا به -مکتوب

 باشد.   تهرف انینّقاالن از م ةکه مأخذ مورد استفاد

 یانیر آغاز و پا نشیاالن خود دست به آفرو نّق انیراو دیشا نکهیا گری( احتمال دج

 یتر یروا»عنروان   ریر ز یا در مقالره  نیاز ا شیمنظومه زده باشند. نگارنده پ یبرا دهیسنج

( ثابرت کررده اسرت کره     69-101صر   ، 1388 اره،پور و جب  )حسام.«از برزونامه گرید

انرد؛   پرداخته تیروا لیو تکم فیخود به تحر ،از موارد یخو نّقاالن منطقه در بر انیراو

 زیر ناق  و ن یداستان تیاز روا زیگر یبرا انیکه راو ستیچندان دور از ذهن ن نیبنابرا

باشرند. بره نظرر     داسرتان سراخته   یبررا  یتر کردن داستان آغاز و انجرام  بخش لّذت یبرا
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موجرود در منطقره    یهرا  تیروا ةربارانجام شده د یها یبررس ةنیشیه به پنگارنده با توج 

 درنگ است.  ةستیشا احتمال نیا

از نراظم فرامرزنامره فعراًل    : »سرد ینو یاثر م نیا ةندیسرا ةاهلل صفا دربار حیذب -6-2

 ریز یا مطلق در مقاله ی( خالق296ص ،1363)صفا، ..«ستیدر دست ن یالعگونه اّط چیه

 جره ینت نیر از فرامرزنامره بره ا   یاتیر ل و استناد به ابمفّص یپس از بحث« فرامرزنامه»عنوان 

احتمااًل از روستازادگان و چه بسا دهقانان فرس آباد مرو بروده، در   ندهیسرا»که  رسد یم

در  یو شرش سرالگ   یو داسرتان فرامررز را در سر    کرده یم یزندگ روزآبادیبه نام پ یده

 ةدر مقالرر ی( اکبررر نحررو109ص ،1361مطلررق،  ی)خررالق.«محررل سررروده اسررت. نیهمرر

 ریر ز جیع و عالمانه بره نترا  بحث ممّت زپس ا« آن ةندیفرامرزنامه و سرا ةدربار یمالحظات»

 «یجهران پهلروان  » ریر   شاعر مرزبان بوده است... او دبتخّل اینام »... است:  افتهیدست 

در شرهر   ریشهرت داشته است... اهرل فرارس بروده و در کروره اردشر      ریبه دب ایبوده و 

 یو شرش سرالگ   یرا در آنجا به سر برده است... در س ییسالها ایو  ستهیز یم روزآبادیف

 لیر »که از او به  «یجهان پهلوان»آزاد سرو بوده  تیکه مشغول سرودن فرامرزنامه از روا

شرخ    نیکرده است... به گمان نگارنده ا یریاز شاعر دستگ کند، یم ریتعب زین «ریرگیش

کره در قررن    ریر   به مرزبان و مشهور بره دب متخّل ،یفارس نیالد  عیمگر رف ستین یکس

 (130ص ،1381 ،ی)نحو.«... بود.یارسالن سلجوق احد و م ستیز یششم م

 :دیگو یاثر م ةندیسرا ةدربار نژاد عالی
mā ke nabeðesum, amā migoyen ya nafar be esme ma rafi ežgota 

beðen. mayāðe šumigo māle meigoli beðen.vaxteila a har kasi ya numi 

šumidaðen, a hāšu ham šumigoten marzbun . 

 ادمیسروده بوده است.  عید رفبه نام محم  یفرد ندیگو یا مندارم، ام  ادیکه به  من»

. بره  دادند یم یلقب یبوده است. آن روزها به هر کس یگلیم یاز اهال گفتند یهست که  م

 .«  گفتند یمرزبان م زیآنها ن
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( meigoli)یگلر یم یروسرتا  یمرزبران از اهرال   عیمحمد رف نژاد عالی ةاساس گفت بر

بره   نیفارس است. بنابرا روزآبادیاز توابع ف یکوهمره سرخة روستا جزو منطق نیاست. ا

 درست باشد.   ندهیسرا ةدربار ینحو یها افتهی رسد ینظر م

متفراوت وجرود    تیر مرگ فرامرز و فرجام کار او دست کم سره روا  رةدربا -6-3

( بره دسرت   53)صخیوارالّتر  در مجمرل  یتینامه و روا دارد: الف( براساس شاهنامه، بهمن

از آنکره بره دسرت بهمرن      شیاساس طومار نّقاالن پبر . ب(شود یم ختهیبهمن به دار آو

( در آب غررع  53ص) خیوارالّتر  در مجمرل  گرر ید یتیروا ةی. ج( بر پاردیم یشود، م ریاس

 نیکه در ا یا کرده است، فرجام کار او به گونه یا تا آنجا که نگارنده بررس. و ام شود یم

 نشده است.   تیروا یگریمأخذ د چیذکر شده، در ه ینّقال تیروا

بره عنروان    ،یبرارور  ةاسرطور  قیر عم ریترأث  ریر ز ،داستان نیاز ا ییها بخش -6-4

 :  شود یبدان پرداخته م لیبه تفص ریدر منطقه است که در ز یریباور اساط نیتر یاساس

 ریاز اسراط  ییهرا  شگفت برا بخرش   یا مردم: آغاز و انجام داستان به گونه یباورها

براور   نیترر  یبتوان گفرت اساسر   دیاست. شا ختهیموجود در منطقه آم یو باورها یرانیا

 یکروهمره سررخ   ةو باور مردم منطقر  شهیدر اند زین یکه توانسته تا زمان کنون یریاساط

 در یبرارور  ةاست. باور به عناصرر اسرطور   یبارور ةبماند و حفظ شود، باور به اسطور

 نیا ریدر س یدیکل یمردم رخنه کرده و نقش نیباز مانده از ا یها هها و قّص داستان شتریب

اسرطوره   نیر از ا ییکوتراه بره رمزگشرا    یا بره گونره   نی. بنرابرا کنرد  یمر  یها براز  داستان

 .  میپرداز یم

این منطقه از دیرباز مبتنی بر کشاورزی و دامرداری بروده اسرت؛ ایرن امرر       اقتصاد

س شروند. بره دیگرر سرخن،     موجب شده عناصر دخیل در براروری و کشراورزی مقرد    

ة براروری منطقهر   ةهاست. در اسطورباورهای اساطیری مردم، بازتابی از رو  زندگی آن

 شود: کوهمره سرخی سه عنصر اساسی زیر دیده می

 ( )گاونر(: varzāزاو)( ورالف



 __________________________________________________________________  
 263     «فرامرزنامه»از  ینّقال یتیروا یلیتحل یبررس

 

 

" گراو"   gāw" ورز" و  warz از" گاو نر" ایرن واژه مرکرب    warzāg میانه: فارسی

 است.  

"ورزیردن، کرار    -varz ةمشرتق از ریشر   -varzaایران باستان:   warzمیانه: فارسی

" ورزیردن، کرار کرردن" ، فارسری      -var∂zت" ، الی ، کار و فع -var∂zaکردن" ، اوستایی:

 " کار کردن".  -vardباستان: 

 gav، فارسی باستان:  -gav، اوستایی: gāwمیانه:   فارسی
(AIW. Barth, 505; O.P. kent, 183, Mackenzie. C. P. D. 99). 

شرود. بررای نمونره در     ظ دیرده مری  های دیگر نیز کمابیش به همین تلّف گویش در

( در گرویش  139ص ،1372)موسروی، .شود " گاو نر" گفته میvarzāگویش گاو کشکی:

 شود.   دیده می (252، ص1376 " گاو نر")کلبراسی،varzâکرالر دشتی، 

کوهمره سرخی از دیرباز برای شخم و آماده کردن زمین برای کشرت از   ةمنطق در

شرود،   ه به این حیوان مری چه که بیش از همه سبب توج  شده است. آن گاو نر استفاده می

ورزاو بره   یاست؛ در ترکیباتی که در گفتار مرردم بررا  آن  ةالعاد قدرتمندی و توان خارع

شرود:   اصرلی و اساسری بررای ورزاو برشرمرده مری      یهمرواره سره ویژگر    رود، یکار مر 

ی امررروزه بررا وجررود بررزرگ و ترروان برراروری و نرینرره بررودن آن. حّترر ةزورمنرردی، جّثرر

هرای   تالی ر ی در فع های پیشرفته و مدرن، باز هرم ورزاوهرا جایگراه بسریار مهم ر      دستگاه

 اند.   ت خود را حفظ کردهکشاورزی در این منطقه دارند و اهمی 

از « گراو نرر  » varzāی  شود که گاه به جرای واژه  مردم دیده می ةواژگان روزمر  در

رسد گوپل همان گوپت در اسراطیر   نظر می کنند. به میاستفاده ( gow pal)« گوپل»ی واژه

ده اسرت. نگراهی بره اسراطیر ایرانری نشران       شر « ل»، تبدیل به «ت»ایرانی باشد که واج 

ت از از او انسران و نیمری از او گراو اسرت، بره دّقر       یگوپت شراه کره نیمر   »دهد که  می

کند، زیرا این گاو آخرین حیوانی است که در بازسازی جهران کره    سریشو  مراقبت می

 (31، ص1386هینلز، )«شود. جاودانه گردند، قربانی می آدمیان باید ةهم

که گوشت  نینخست ا -1 مهم وجود دارد: ةورزاو سه نکت ةمردم دربار سخنان در

کره گراو و    لیدل نیکه حرام است؛ بلکه به ا لیدل نیه نه به االبّت اند، خورده یورزاو را نم
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  س داشرته بتوان گفت تقد  دیشأن و شوکت و شا یا مردم منطقه، گونه یورزاو برا ژهیبو

. هرر  اند کرده یم یو زار هیگاو گر ایگذشته هنگام مرگ ورزاو و  یها در زمان -2است. 

امرروزه، گذشرتگان را    یباورها ریتأث ریز زین -منطقه انیاز بوم یکی -نژاد عالی یچند آقا

ورزاو در براور و   یارز  و ارجمنرد  ةا رفتار مردم در گذشته نشران ام  داند، یلوح م ساده

از احتررام و ارز    یا گراو کره نشرانه    ایورزاو و  دندفن کر -3آنان بوده است.  ةشیاند

که گررد ورزاو،   دهد یموجود است. شواهد و قرائن موجود نشان م نیا یقائل شدن برا

 . میخبر یفراوانی وجود داشته است که امروزه از آنها ب یا و افسانه یا اسطوره یباورها

شود. بررای نمونره    میس دیده ملل دیگر نیز باور به نرگاوهای مقد  های دراسطوره

شرود و هرر سره نرگاوهرای      در اساطیر مصر منیفس، آپیس)آبیس( و بوخیس دیرده مری  

شوند. ورونیکا ایونس در کتاب  باروری مطرح می ةسی هستند که در پیوند با اسطورمقد 

( nemurمنریفس نرزد مردمران مصرر نمرور )      »نویسرد:   منیفس می ةدربار «اساطیر مصر»

شد. نرگاو در  عنوان خورشید خدای زنده، رع، در هیپولیس نیایش مینرگاوی بود که به 

اساطیر مصر نماد باروری است..... و این نرگاو غالبًا گاوی برود سریاه و سرفید و دارای    

 (193-194، ص 1385 ونس،ی)ا.«آپیس ةهای قدرتمند و از تخم شانه

جهان اسرت نیرز    های تاریخ ترین تمد ن هند که یکی از کهن ةتمد ن گزار  شد در

ایندوس است بره دسرت آمرده کره      ةتصاویری از ورزاوی ایستاده که متعّلق به تمد ن در 

 شوند.   باروری مطرح می ةهمگی در پیوند با اسطور

ایرن خردای    ةدربرار « شرناخت اسراطیر ایرران   »( تیشتر: جران هینلرز در کتراب    ب

هرای طبیعری    پدیرده  ت دیگری است که برا یکری از  تیشتر شخصی » نویسد:  اساطیری می

ت ایرن خردا وجرود نردارد. وی     ا مفهوم دوگانگی در شخصی یعنی باران ارتباط دارد، ام 

ة دیو خشک سالی کره تبراه کننرد    پوشه،نیروی نیکوکاری است که در نبردی گیهانی با ا

 (36، ص1386)هینلز، «شود. زندگی است، درگیر می

ل مراه ژوئرن بره    او  ةآیرد، در دهر   اساطیر ایرانی، تیشتر به سه شکل در مری  ةبر پای

سروم بره صرورت     ةدوم به صورت گاو نر و در دهر  ةصورت مردی پانزده ساله، در ده
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ها درآمرد و براران ایجراد     آید. بر اساس روایت بندهشن، تیشتر به این پیکره اسب در می

فروهر نیکان با یاری وهومن و ایزد هوم برای ایزد بورچ)برز( و  یتشتر برهنمای»... کرد.

ت سی روز و سی شب در میران  خود گرفت... در مد ه اجرای عمل خویش سه ترکیب ب

ت ده روز و ده شرب  خرویش در مرد    ةگانر  فروغ پرواز نمود و از هر یک از ترکیب سره 

یرک   ةاندازه ن ببود از اثر آ ای های از این باران به درشتی پیال باران شدید ببارید هر قطره

هرای زمرین غررع     قد مرد آب در روی زمین باال آمد جانوران موذی هال  و در سوراخ

« برز »( تیشتر در باور بومیران ایرن منطقره در قالرب     329، ص1377)پورداوود، .«شدند...

 یابد. نمود می

های مختلف تیشتر، الوس، گاهی اوقرات بره معنرای نروع تیشرتر بره کرار         از گونه

واقع به بزی که نیمی از بدنش سفید یکدست و نیمی دیگرر سریاه یکدسرت     رود. در می

 گویند.  ( میalusی سفید رنگ باشد، الوس)?باشد و روی کمر  خّط

 "سفید"  auruša"سفید"، قس اوستایی:  arusفارسی میانه  در
(bartholme AIW. 190. Mackenzie CPD, 11) 

ی سفید رنرگ اسرت.   روی کمر  خّط" نوعی بزی که بر  alusدر گویش دوانی:  

( 12، ص1355"زیبرا" )نیرومنرد،     alus ( و در گویش شوشرتری 99، ص1381)سالمی، 

کوهمره سررخی هرر سره صرفت زیبرایی، سرفیدی و        ةکه تیشتر در منطق گفتنی مهم این

 جوانی را دارد.  

د. گوینر  زایش نرسیده، تیشرتر مری   ةواقع بومیان منطقه به بزی که هنوز به مرحل در

تیشتر در سنجش با دیگر حیوانات ارز  و مقامی واالتر دارد. آنچه که از ایرن خردا در   

ا ای واال دارد، ام ر  باور مردم باقی مانده است، موجودی است که هر چند ارز  و مرتبره 

خردایی خرود را از دسرت داده اسرت. در      بةگرفته و جن خودی به ای زمینی و ماد  جنبه

ی و فررودین  مراد   ةخدایی در اساطیر ایرانی کهن به مرحلر  ةمرتب واقع تیشتر از مرحله و

هرای   که مرردم ایرن منطقره از حلقره     در اساطیر این منطقه رسیده است. گفتنی دیگر این

تیشتر با استفاده از تیری به بنرد   گویند، می« تیری»کنند که بدان  افسار مانندی استفاده می
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از او محافظت نمایند. اسرطوره شناسری ایرران     کنند تا شود و آن را محکم می کشیده می

های او برا تیشرتر در    دهد که تیری نام یکی از خدایان قدیم ایران است که آیین نشان می

تیشرتر برا تیرری در ایرن اسرطوره       طارتبا یچگونگ (37ص ،1386 نلز،ی)ه.آمیخته است

 ةکره در اسرطور   ا آنچه که تقریبًا روشن است این اسرت دقیقًا روشن و آشکار نیست، ام 

ی بره خرود   ای مراد   باروری این منطقره از مرتبره و منزلتری الهری نرزول کررده و جنبره       

 است.   گرفته

تفاوت اساسی و بنیادی دیگری که میان تیشتر )خدای اساطیر ایرانی( و تیشرتر بره   

شرود، ایرن اسرت کره در      باروری این منطقه دیده مری  ةر در اسطورعنوان موجودی مؤّث

ی خود اهورامزدا بررای  گیرد و حّت ت میهای مردم قو  نی، تیشتر در اثر قربانیاساطیر ایرا

این منطقره، تیشرتر خرود     ةا در اسطورکند؛ ام  قربانی می یشت و قدرت او براافزایش قو 

آب  ةباروری و حیات  شود. مردم این منطقه تیشرتر را در سرچشرم   ةقربانی شده تا مای

موجب افزونری آب شرده و براروری و شرکوفایی زمرین را      کنند تا از این راه  قربانی می

( هر دو با موجودات طبیعی در بارندگیآب( و تیشتر )خدای  ةتضمین کنند. آناهیتا )اله

گیرد  تر از آناهیتا قرار می ای پایین ند و در این اسطوره، تیشتر در مقام و مرتبههست ارتباط

شود. خون تیشتر را در آب  ن او قربانی میو در برابر آناهیتا و برای افزایش قدرت و توا

 شوند.   ریخته و موجب باروری و افزایش قدرت آن می

تروان بره    دهرد کره مری    هرای اسراطیری نشران مری     کره پرژوهش    دیگر ایرن  گفتنی

مادر در ایران پیش آریایی براور داشرت. مهررداد     ةوجودخدایی شهید شونده در کنار اله

رسراند کره    طبعًا مورد سیاو  در ایرران و رام در هنرد مری   » نویسد:  باره می بهار در این

هایی خراص برا غررب     تا سند دچار تفاوت زاگرسات داستان ایزد شهید شونده، از کیفی 

شرقی بوده است. ما، بعدها، در کنار آناهیتا در ایران که دقیقرًا   ةهای مدیتران آسیا و تمدن

بینریم و   از هر جهت با ایشتر قابل مقایسه و تطبیق است، نشانی از ایزد شهید شونده نمی

بایست به او و ایزدی دیگر مربوط شود، به سودابه و سریاو  انتقرال یافتره     آیینی که می
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هرای حماسری در ایرران     به داستان آنهان و تبدیل التی در اساطیر خدایااست. چنین تحو 

   (449، ص1381بهار، «)اند  نیست.

زایری موجرود در خردای     در این اسطوره در عین حال که خویشکاری باران تیشتر

 کند.   ایرانی را در خود حفظ کرده است، نقش ایزد شهید شونده را نیز بازی می

های روی زمین است. جان هینلرز در  آب ةهم ة( آناهیتا در اساطیر ایرانی سرچشمج

هاسرت؛   براروری  ة...او منبع هم» نویسد:  آناهیتا می ةدربار« شناخت اساطیر ایران»کتاب 

کند و شیر را در پسرتان   مادگان را تطهیر می ةگرداند، رحم هم نران را پا  می ةهم ةنطف

دریرای   ةسرچشرم که در جایگاه آسمانی خود قررار دارد،   سازد. در حالی مادران پا  می

 (39، ص1386)هینلز، .«گیهانی است

ای است کره تعیرین    ظهور ایزد بانو آناهیتا در جمع خدایان اساطیری ایران واقعه »

تاریخ دقیق آن دشوار است. همچنانکه کاماًل مشخ  نیست که او از چه زمانی به ایرن  

ی که در کرمانشاه)بویژه در هرسین( و الشرتر و  ینام خوانده شده است. اگر به تاریخ اشیا

 ةمربروط بره هرزار    آنهایابیم که اغلب  ه کنیم، درمیتوج  اند، شدهخرم آباد)لرستان( یافت 

 (41، ص1375گویری، «.)نخست پیش از میالد است

ع براروری را  کوهمره سرخی، آناهیتا ضلع چهرارم مرب ر   ةباروری منطق ةاسطور در

ن زندگی مردم به کشاورزی سبب شده است کره آناهیترا در مقرامی    کی بود. مّت2سازد می

 ةچنان که پیشتر اشاره شد قربرانی کرردن هرسرال    فراتر از ورزاو و تیشتر قرار گیرد و هم

آب )آناهیترا( نشرانگر ایرن     ةقدرت و نیرروی الهر   افزایشآب برای  ةتیشتر در سرچشم

ترر از تیشرتر داشرته     تی االتر و با اهم است که آناهیتا در نگاه مردم این منطقه جایگاهی و

باروری در نزد مردم این منطقره   ةتوان آناهیتا را در رأس هرم اسطور است و از اینرو می

 قرار داد. 

-1: شود یه دیده مو دیگر ساکنان منطقه دو مطلب در خور توج  نژاد یعال ةگفت در

آب، پراکترین آب اسرت. بره دیگرر سرخن یکری از مهمتررین         ةکه سرچشم نخست این

مردم  -2آناهیتا یعنی پاکی و پا  کنندگی به این آب نسبت داده شده است.  یها ویژگی
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 -آب ةگذشرته را قربرانی کرردن در سرچشرم     یسرالها این منطقه دلیل فراوانری آب در  

شردن آب سرچشرمه را   ها و کم  سالی دانند و دلیل خشک می -قربانی کردن برای آناهیتا

 دانند.   آب می ةسست شدن ایمان مردم و قربانی نکردن در سرچشم

 یاز باورهرا  یکر یبه عنروان   یبارور ةشد، اسطور یبررس لیگونه که به تفص همان

از  ییهرا  مردم منطقه به مرور زمان به بافت داستان رخنره کررده و بخرش    یزندگ یاساس

موجود بر اساس کتاب آزاد  ینّقال تیکه روا میریداستان را دگرگون کرده است. اگر بپذ

جزء داسرتان نبروده و بره مررور      یبارور ةگفت اسطور توان یم نیقیسرو بوده باشد، به 

 یاب کرردن داسرتان بررا   و جرذّ  یساز یبوم یبرا -منطقه  انینّقاالن و راو یزمان از سو

 جیر را یشرفاه  یهرا  تیر روا ةهمر  ةنکته دربرار  نیوارد اصل داستان شده است. ا -مردم

 .  کند یصدع م

 

 یریگ جهینت-7

 1600 ةفرامرزنامر  ن،ینخسرت  تیروا-منظوم تیو روا ینّقال تیروا یقیتطب یبررس

داسرتان ماننرد هرم     یدر خطروط اصرل   تیر دو روا نیر است که ا نیا ةدهند نشان  -یتیب

کننرده    مشرخّ  یانیر ل و پامفّصر  یا مهمقد  یدارا ینّقال تیتفاوت که روا نیهستند؛ با ا

 -داستان یدر بخش اصل گرید یاست. از سو بخشدو  نیمکتوب فاقد ا تیاست و روا

 .  شود یم دهید تیدر دو روا یجزئ ییها تنها تفاوت -فرامرز در هند یماجراها

با  اسیاز فرامرزنامه در ق یتر کامل ةو نّقاالن منطقه به نسخ انیکه راو میریاگر بپذ

در منطقه رواج داشرته   ربازیاز د تیروا نیا ستیبا یاند، م داشته یموجود دسترس ةنسخ

 یدر مجرال  توانسرته  یمردم منطقه نمر  یریاساط یبا باورها تیروا نیا ز یآم رایباشد؛ ز

 -بروده  جیر در منطقره را  ربازیاز د تیروا رسد ینظر م به نیافتاده باشد؛ بنابرا فاعّتاند  ا

شده اسرت.   یساز یبوم جیو به تدر -و نّقاالن بوده باشد انیذهن راو ةاگر برساخت یحّت

اسرت. براور بره عناصرر      یبرارور  ةباور به اسرطور  ت،یروا یریبخش اساط نیتر یاساس

هرا و   داسرتان   شرتر یدر ب -تایناهآو  شتریعنصر ورزاو، ت سهل از متشّک -یبارور ةاسطور
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 یهرا براز   داسرتان  نیا ریدر س یدیکل یمردم رخنه کرده و نقش نیباز مانده از ا یها هقّص

 .  کند یم

بر اسراس کتراب آزاد    یکوهمره سرخ ةدر منطق جیرا ینّقال تیکه روا میریبپذ اگر

داسرتان نبروده و بره مررور      وجز یبارور ةگفت اسطور توان یم نیقیسرو بوده باشد، به 

 یبررا اب کرردن داسرتان   و جرذّ  یساز یبوم یبرا -منطقه  انینّقاالن و راو یزمان از سو

در  جیر را یشرفاه  یهرا  تیروا ةهم ةنکته دربار نی. اتوارد اصل داستان شده اس -مردم

 .  کند یصدع م یکوهمره سرخ ةمنطق

و  -ییسررا  ت حماسره متناسب با سرنّ  -لمفّص یمنظوم فرامرزنامه فاقد آغاز ةنسخ

براره سره    نیاست. در ا دهیسنج یانیآغاز و پا یدارا ینّقال تیا رواروشن است؛ ام  یانیپا

منظوم در آغراز   ةا نسخاست؛ ام  یکی تیقابل طرح است: الف( مأخذ هر دو روا هیفرض

 یتفراوت ناشر   نیو ا ستین یکیو منظوم  ینّقال تیدارد. ب( مأخذ روا یافتادگ انیو پا

موجرود منظروم را در    ةاالن نسخو نّق انیآنهاست. ج( راو ةمورد استفاد ةاز تفاوت نسخ

مردم بازگو کنند،  یناق  را برا یتیروا اند توانسته ینم نکهیه به اتوج  ا بادست داشته، ام 

 اند. منظومه زده نیا یبرا دهیسنج یآغاز و انجام نشیبه ناچار دست به آفر

 یمرزبران از اهرال   عید رفمحم  ةفرامرزنامه سرود ،ینّقال تیروا یراو ةبراساس گفت

از توابرع   یکروهمره سررخ   ةروسرتا جرزو منطقر    نیر ( اسرت. ا meigoli)یگلیم یروستا

 ندهیسررا  ةدربرار  یاکبرر نحرو   یهرا  افتهیرسد  یبه نظر م نیفارس است. بنابرا روزآبادیف

 درست باشد. 

 

 ها ادداشتی

 یاست کره از شرمال بره نرواح     یالعبور و مرتفع سلسله جبال صعب ،یکوهمره سرخ -1

از جنوب به فراشبند و جره، از شررع بره    ،یممسن یو نواح فارس و بلو  اردکان رازیش ةحوم

 یاریر ز نرودان و دشرمن   ةکروهمر  ،ییو عبردو  یری و از غرب بره کال  روزآبادیف یا بلو  خواجه

 ی)برارسرد  یمر  انیساسان ةمطالعات انجام شده به دور ةیمنطقه بر پا نی. قدمت اشود یمحدود م
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؛ 153ص ،1363 ،یابرن بلخر  ؛ 2، ص1366 ،یشرهباز : منطقه نیقدمت ا ةدربار شتریالعات باّط

 (.167، ص1364؛ لسترنج، 215ص ،1362 ،یمستوف

 ةادامر  در -رمقران  یواقرع در روسرتا   -یکوهمره سرخ ةمرتفع منطق یها از کوه یکی -2

 زاگرس است.   یها کوه

 ،نیزمر  یاحی( خواهر فرامرز است که نگارنده به همراه دکتر رbānu goši) یبانو گش -3

 یتر یاسرطوره و حماسره در روا   ز یآم»با عنوان  یاعنوان مقاله ریمربوط به او را ز یرخدادها

 (.  145-170ص  ،1390اره، و جب  یاحیکرده است. )ر یبررس« از بانوگشسب نامه گرید

)مجمرل  خیوارالّت . در مجمرل سرت ین کسران یمختلف نام مرادر فرامررز    یها تیدر روا -4

هفرت   یزاده شده است. بر اساس طومار نّقرال  قبادیشاه ک ةخال ( فرامرز از25ص ،تا یب خ،یوارالّت

( 128-130صر   ،1369 ،یرازیشر  ینامه)انجو ی( و فردوس196ص ،1377 لشکر)هفت لشکر،

( نام مادر فرامررز  59ص ،1363 ،ینی)قزوخیوارالّتّ ( و لب 88ص ،1364 ،ی) مستوفدهیگز خیتار

 یمادر فرامرز دخترر گرودرز اسرت)انجو    یمردم یها تیاز روا یکیذکر شده است. در  نهیتهم

 (.  84ص ،1369 ،یرازیش

 .  ندیاسب قرمز رنگ را اسب َکَهر گو -5

 .  یسرخ ةکوهمر ةمنطق یرمقان، از روستاها یاست در شرع روستا یکوه -6

نظرران   صراحب  ةهمر  براً یاز دو نگار  خان/خوان، نگار  نخست انتخاب شد. تقر  -7

 ،1371؛ محجروب،  1-27صر   ،1388 دنلو،یاند. )آ واژه را درست دانسته نینگار  نخست ا

 (. 560ص ،1384 ،یازو کّز 329ص ،1380خواه،  ؛ دوست97ص

امرز به رسرتم نسربت   مربوط به فر یارمن یها تیاز روا یکیسرخ در  ویکشته شدن د -8

 (.24ص ،1361مطلق،  ی)خالقداده شده است

 

 و مخخذ منابع

 ها:الف(کتاب

، تهررران ،برره تصررحیح لسررترنج و نیکلسررون ،نامررهفررارس ،( 1363ابررن بلخرری) -1

 .دنیای کتاب انتشارات

 انتشارات علمی.   ،تهران ،نامه فردوسی ،(1369د ابوالقاسم)انجوی شیرازی، سی  -2
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، «روایتری دیگرر از برزونامره   »(، 1388پور، سعید و عظیم جب اره ناصررو) حسام -3

 .69-101ص بوستان ادب، شمارة دوم، 

 .22-45، ص 1، ایران نامه،  «فرامرزنامه»(، 1361خالقی مطلق، جالل) -4

، نقد «نقد و بررسی متن انتقادی فرامرزنامة کوچک»، (1394خطیبی، ابوالفضل) -5

 .19-58، ص 5میراث، شمارة

آمیرز  اسرطوره و حماسره در    »(، 1390ریاحی زمین، زهررا و عظریم جب راره)    -6

 .145-170، ص 18،   «نامه نوگشسبروایتی دیگر از با

بررسری فرامرزنامره و داسرتان    »(، 1390کهدویی محم ردکاظم و بشریر علروی)    -7

 .245-268، ص 20،  «فرامرز در شاهنامه

، «های حماسی ایران در مخخذی غیر از شاهنامهداستان»(، 1381مینوی، مجتبی) -8

منیر مینوی، تهران، نشر توس،  مندرج در مینوی بر گسترة ادبی ات فارسی، به کوشش ماه

 .345-365ص 

، دانشرکدة  «مالحظاتی دربرارة فرامرزنامره و سررایندة آن   »(، 1381نحوی، اکبر) -9

 .119-136، ص  164ادبی ات و علوم انسانی دانشگاه تهران،   

 ج( سایر منابع:

حسین، گویشور محّلی منطقة کوهمره سررخی فرارس)گفتگوی    نژاد، علیعالی -1

 .شفاهی(
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