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 چکیده
است که سراینده و تاریخ دقیق سروده شدن  فارسیهای حماسی نامه از جمله منظومهبانوگشسب 

آن نامعلوم است. این منظومه که ریشه در گذشته باستانی ایران دارد، حاوی عناصر اساطیری، فرهنگی 

رغم حماسی بودن و  بهاست.  و همچنین زمان سروده شدنش و اجتماعی مختلفی از دوران کهن
های مختلفی از حاوی بنمایهنامه بانوگشسببیت است،  2301که تقریبا شامل  ،تعداد کم ابیات آن

در آنها  تعدداما  ،ندارد وجود که اگرچه تفصیل زیادی در مورد آنها های زردشتی استباورها و آیین

و خود نشان از تاثیر این دین کهن بر این  قابل توجهحماسی تقریبا کوتاه  در یک مجموعۀنوع خود 

که شباهت بسیاری به  ، بانوگشسب،های قهرمان منظومهصفات و ویژگی. افزون بر است منظومه
دیگری همچون دیو، پری، فره، اعداد مقدس هفت، دوازده زردشتی عناصر از ایزدبانوان زردشتی دارد، 

سخن رفته و ...  ، اعتقاد به بخت خوب و بد، سوگند خوردندر این جهان باشیو چهل، شادی و خوش

 .که در این پژوهش به بررسی و تحلیل و تطبیق آنها با روایات زردشتی موجود میپردازیم است
دهد که نکات و توضیحات مطروحه در رابطه با عناصر دینی زردشتی به میزان ها نشان میبررسی

ای موارد آمیختگیهایی بین افزون بر این، در پارهزیادی با روایات موجود این دیانت سازگاری دارند. 

از زمان و فضای سروده  ناشیخود عناصر زردشتی و اسالمی در منظومه وجود دارد که از یک طرف 
 باورهای اسالمی شاعر منظومه است. به دلیل شدن منظومه و از طرف دیگر 
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 مقدمه

محوریت اصلی داستان آن . استسرایندۀ آن نامشخص ای حماسی است که نامه منظومهبانوگشسب  
دختر رستم است که برادرش فرامرز او را همراهی میکند. داستان  2ببانوگشسها و دالوریهای یپهلوان

ند یکمبا شکار رفتن های بانو آغاز میشود و با خواستگاری شاهزادگان و شاهان مختلف از او ادامه پیدا 

 وشنرتاریخ دقیق سروده شدن آن نیز  با گیو پسر گودرز خاتمه مییابد.با ازدواج بانو نیز و سرانجام 

محققان با استناد به متن منظومه و شواهد ادبی موجود در آن تاریخ سروده شدن آنرا در  ، امانیست
پیشگفتار  ؛032: صصفاسرایی در ایران، حماسه ؛54: صژول مولشاهنامه قرون پنجم و ششم )

 (. 24: صیدانلوآ، متون منظوم پهلوانیدانند )ی( یا ششم و هفتم م25صکراچی: نامه، بانوگشسب
-که سبک و صالبت آن از گرشاسباند دانستهای متوسط آنرا منظومه ،نظر زبان و هنر نظم داستان از

 امیدساالر بر آن است که شاعر منظومه (03: صآیدانلوهمان، ) نامه کمتر استنامه و کوشنامه و بهمن

 ) ستا بودهشاهنامه در بیان داستان از تقلید  اش صرفداشته و هدفنهنرنمایی و فضل فروشی قصد 

 (. 545: صامیدساالر ،های فارسیبیان ادبی و بیان عامیانه در حماسه
ای بسیار اصل آن را قصه ای از محققاندسته ،موجود در این داستان 1کهنهای مایهنب با توجه به

ر دور دو پرستش ایزدبانوان مونث بنیادین انسان ایرانی درباره زن  ۀۀ اساطیر و جهان اندیشزاد ،کهن

، امهنبانوگشسبپیشگفتار ) استدگرگونی شده دچار  اعصاربا گذشت میدانند که های زمان دست

آمیزش اسطوره و همچنین ر.ک.  ؛15و دیگران: ص کراچی، نماد زندگی و زایندگی؛ 23: صکراچی
، دخت، بانوگشسب سوارمهین ؛253ص: و دیگران ریاحی، نامهحماسه در روایتی دیگر از بانوگشسب

که  نددانمیهای بشری تاریخ و اندیشه دگرگونیاین دگرگونی را حاصل تکامل و آنان  .(05ص: آیدانلو

یج به تدرآنان ایزدی ایزدبانوان، نقش و خویشکاری ای اسطورهل قبول بودن اعمال ببه دلیل غیرقا
و  کراچی، نماد زندگی و زایندگی) به صورت دالوری و زورمندی و  هی ملموس و مادی یافتجنبه

                                                                 
(. در بعضی 62نامه، کراچی: صنر )پیشگفتار بانوگشسب. بانوگشسب یعنی دارندۀ اسب نر یا پهلوان بانویی چون اسب 1 

همچون  ؛ مسکو، 622، 622، 652: صص6، ج 9622)ژول مول،  شاهنامه(، 26، 25، 62)صص  التواریخمجملاز متون 

 برای توضیحاز بانوگشسب نام آمده است ) برزونامه، نامهشهریار ، فرامرز نامهو  بهمن نامه(، 623، 666: صص6، ج 9221

 (01، 99-59: صصهای ملی، حسام پور و دیگرانبانوگشسب در حماسهها ر.ک. شخصیت او در این منظومه

های کهن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: چیرگی بر شیر جادویی )سرخاب دیو( و آزاد شدن گور که . از جمله این بنمایه3 

همان پادشاه طلسم شدۀ پریان است که از دو عنصر جادویی کهن یعنی تغییر شکل انسان به حیوان بر اثر جادو و طلسم 

و چیرگی بر شیر که از عوامل طبیعی و رام نشدنی پیرامون بشر و موجب ترس بوده است، تشکیل یافته است. نبرد با بیگانه 

د با ها و درگیری بانوگشسب با تمرتاش فرستادۀ افراسیاب است. نبر به باور ایرانین آغازین خیر و شر که یادآور ستیز بین دو ب

هم تکرار شده و پیکار با خواستگاران که پیوستگی با افسانه ای هپدر به طور ناشناس که در قصۀ سهراب، جهانگیر و برزو 

 (. 66-66صقوم ژرمن و حماسه نیبلونگن دارد )نماد زندگی و زایندگی، کراچی و دیگران: ص
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که البته تعدادشان بسیار  -ای دیگرعده 2.در این قصه نمود یافته استبانویی ایرانی  (14دیگران: ص

ای غیرایرانی است که در کنند که اندیشه زن جنگاور اندیشهیاین فرضیه را مطرح م -محدود است

 گرفته و به تدریج پرورده شده است. دلیل آنان عدم وجود زن جنگاور در شاهنامهدوران اسالمی شکل 

 ستا و شواهد این داستان در اوستا و اساطیر هند و ایرانی (سروده شده نامهکه پیش از بانوگشسب)
 . (44و دیگران: ص حسام پور، های ملیبانوگشسب در حماسه)

 ۀمحققان دست نظرهای کهن ایرانی نشان میدهد که دادهتن منظومه و مقایسۀ آنها با بررسی م     

در رد نظر گروه دوم باید گفت که در شاهنامه زنان است.  ترلتامقابل نخست و دالیل آنان بسیار 
از جمله آنان میتوان به گردآفرید در دوران اساطیری و گردویه  وجنگاور جایگاه خاص خود را دارند 

 سرودۀو دارند  در اوستا هم ایزدبانوان حضورران تاریخی )ساسانی( اشاره کرد. افزون بر این، در دو

در  .است، عشق و جنگاوری ، حیاتایزدبانوی باروریدر ستایش اناهیتا یشت( از یشتها )آبان مپنج

قربانی میکنند تا به  اناهیتاجنگاوران مختلف از برای  این یشت آنگونه که در ادامه خواهیم آورد،
 . پیروزی دست یابند

ه تاکید زیادی شدشخصیت بانو جنبه از  در مییابیم که بر دو مورد بحثۀ منظومبا نگاهی به      

در متون کهن ایرانی اعم از حماسی و دینی او. . دالوری و جنگاوری 1و . زیبایی و دلربایی 2 است:
ای آنها دیده هیروشنی در خویشکاری و ویژگبانو بمنتسب به خصوصیات این که یافت  ییتوان ایزدانم

آنگونه  1،خویشکاریهای امشاسپندان سپندارمذ و امرتاتبه  بانوهای یشباهت ویژگعالوه بر میشود. 

ز همه بیش ا خصوصیات و صفات اردوی سوره اناهیتا اند،یادآور شدههم  دیگر محققاننیز که پیشتر 

 (. 14و دیگران: ص کراچی، نماد زندگی و زایندگی) تجلی یافته است دالوردر وجود این بانوی 
 به دو دسته متون نوشتاری در آنها سخن رفته استاناهیتا کهن که از بازمانده از عصر ایرانی آثار      

ه از ک یشتهادر شود. تقسیم می و تصاویر )روی مهرها( هابرجستهمکتوب( و نقشها و متون )کتیبه

توصیف آناهیتا در این محسوب میشود یشت پنجم به اناهیتا اختصاص دارد.  نوهای اوستای شبخ
اندام، کمر تنگ بر میان بسته، راست باال، دختری زیبا، بسیار برومند، خوشبخش به شرح ذیل است: 

فیدش با و سبازوان زی و های بسیار آراسته که ردای قیمتی، پرچین، و زرین دربرداردنژاد، با زینتآزاده

 ی درخشان از پوستاجامهدر دستش برسم است،  و بسیار نیرومند،او به ستبری شانۀ اسبی است. 

جنگجویان به  در این یشت. (213و  217، 217، 214، 77، 45، 7، بندهای یشتآبان)ببر در بر دارد 

                                                                 
. از جمله دیگر دالیل به وجود آمدن این منظومه را محققان جایگاه و اقتدار زنان در دورۀ کشاورزی و اعتراض نمادین بر 1 

 (. 99اند )پهلوان بانو، آیدانلو: صنظام مردساالرانه دانسته

م شد. در این حماسه مقاومت او در برابر رستتواند وام گرفته از ایزد بانوی زمین سپنته ارمئیتی بااو می. تحمل و بردباری 3 

همچون امرتات او  هم محسوب شود که میتدر نبرد خارج از توان انسانی است. افزون بر این،  واند نماد زندگی و زایندگی 

هند  (. 62نسل پهلوانان است) با زایش پهلوانی چون بیژن( )نماد زندگی و زایندگی، کراچی و دیگران: ص ۀادامه د
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به بعد (.  05بندهای ، یشتآبانخوانند تا در جنگ بر دشمن پیروزی یابند )یدرگاه اناهیتا دعا م

شهریاران و پهلوانانی همچون هوشنگ، جمشید، کیکاووس، گرشاسب نریمان، کیخسرو، جاماسب، 

گشتاسپ، زریر، توس، با پیشکش قربانی از او توانایی پیروزی بر ثریته، یوشت از خاندان فریان، کی
، 72، 71، 47، 45، 40، 53، 54، 07، 00، 14، 12، بندهای یشتآبان) دشمنان و کامیابی میطلبند

این یشت اناهیتا ر اساس ب(. 04ص آیدانلو:، دخت، بانوگشسب سوارمهین؛ همچنین ر.ک. 221، 237

( و نیز پیروزی در نبرد و 203بند ، یشتآبانافزار )به پرستندگان خود خواسته، مال، گردونه، جنگ

شاگردان از  افزون بر آن، دینمردان وبه بعد(.  05بندهای ، یشتآباننابودی دشمنان عطا میکند )
 (. 74، بند یشتآبانکنند )یاردویسور طلب خرد م

-عالوه در متون و اسناد باقیمانده از عصر باستان اناهیتا ایزد بانوی جنگجویی، پیروزی و انتقامهب     

 ,Feuerprister in Kleinasien und Iran) جویی )بخصوص در عصر ساسانی( بوده است

Wikander: p. 87، )  همین جنبۀ جنگجویی باعث شده که در دورۀ ساسانی، شاهان سر دشمنان

 ,Old Persian) شاهان هخامنشی مغلوب خود را به زیارتگاه بزرگ اناهیتا در استخر بفرستند.

Kent: pp. 154, 155, also see A History of Zoroastrianism, Boyce: p. 216)  و

 ,The Sasanian Inschription of Paikuli) -صد سال نخستدر خصوص هب -ساسانی

Humbach & Skaervo: p. 35; Feuerprister in Kleinasien und Iran, 

Wikander, p. 119  در کتیبه (550، 142، 153 صصسن، کریستنران در زمان ساسانیان، ؛ ای-

اسناد و شواهد باقیمانده از عصر هخامنشی  همواره برای پیروزی، او را به یاری میخوانند. بنابرهایشان 

 ,The Histories) تا پایان عصر ساسانی معابدی برای ایزدبانوی جنگ، اناهیتا ساخته شده بود

Polybius, X, 27; ibid, XXXI, 9; Natural History, Pliny, VI, 135; XXXIII, 

82; ibid: 4; Die Sasanidischen Staatsinschriften, Back, S. 410-411; کتیبه  ؛

 Parallel Lives) اندکه حتی شاهان در آن تاجگذاری میکرده کرتیر در کعبۀ زرتشت، خط هشتم(

II & XI, Plurarch,: XI, 207 .) 
نرسه در پایکولی و خسرو  هایبرجسته)ر.ک. نقش باستانهای بازمانده از عصر در نقش برجسته     

بینیم که بلند باال، خوش اندام، زیباچهره، جوان و.... یهم تصویر ایزدی را م پرویز در طاق بستان(

 است.
های تشباهکه  آثار فوق نشان میدهدبا این منظومه متن های بانو در خصوصیات و ویژگیمقایسه       

انو برسد که دو ویژگی موکد یبه نظر موصیات بانو و اناهیتا وجود دارد و بسیاری بین ویژگیها و خص

ن ه باعث محتمل دانستن ایدیگری ک ۀاند. نکتنو به وام گرفته شده)زیبایی و دالوری( از این ایزدبا

ه ای کگونهب ،های حماسی کهن به شمار میآیدشود این است که یشتها خود نیز از سرودهیموضوع م
که  دنماییمبسیار محتمل رسانند. در این صورت یقدمت آنها را به پیش از زردشت م بعضی محققان
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ه بدر یشتها مربوط به اناهیتا  ۀرا بر اساس پیش نمون موجود در آن، عناصر بانو سازندگان داستان

 دام،ان، نیرومند، پرزور، پاک، زیبا، جوان، خوشبانو همانند اناهیتاچه رشته تحریر درآورده باشند. 

 رو است.بلندباال، زیباچهره، و سپید

 

 نامهدر منظومۀ بانوگشسب زردشتیدینی  عناصر -

اورها و ب 2،نامه استکهنگی و قدمت منظومۀ بانوگشسبث فوق که خود نشان افزون بر مباح     
در مورد  و جزئی زیادی هر چند مطالب مفصلکه در این منظومه موجود است نیز دیگری  هایآیین

 ذیالًدهد. یرا در این منظومه نشان م زردشتیباورهای کهن رد پای آنها وجود ندارد اما به هر حال 

 این عناصر مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. 

 خداوند
 از جمله مفاهیم دینی که در این منظومه، ابیات به نسبت زیادی در مورد آن وجود دارد، خداوند

است. از خداوند با نامهای دیگری چون  (214، 225، 234، 74، 77، 44صص نامه:)بانوگشسب
)همان:  ، دادار(44ص)همان:  ، جهاندار(44ص )همان: ، ایزد(74، 75، 70، 44صص )همان:پروردگار

 ، دادگر(223، 74، 45صص)همان:  ، یزدان(210، 70، 40صص)همان:  ، داور(225، 74، 44صص

)همان:  آفرینو جهان (75ص)همان:  ، خالق(223، 70صص)همان:  ، کردگار(74ص)همان: 
 هستند:  اسالمی-ی معمول خداوند در روایات ایرانیهانام ازشود که ییاد م (225، 223، 237صص

نا خ       نام توا مه  نا  دایرررررررررررررررررر سرررر 

 

 کرره او داد فرریررروزی و نررام و رای   

 (234ص)همان:                                   

 برره یررزدان پرراک بررنررالرریررد رسررررتررم   
 

 کرره ای آفررریررنررنرردۀ آب و خرراک    
 (74صهمان: )                                    

 ریررنرررررررآفبرره فرررمرران دادار جرران   

 

 کرره او داد مررا را ره داد و دیررن   

 (210صهمان: )                                  
 ,Persische Studienاین اصطالح ر.ک.  و تحول معنایی شناسیبرای ریشه) خدادر ابیات فوق 

Hübschmann: p. 54 به معنای صاحب و  (.005-137صصشایگان:  ،خدا-دایوَتحول مفهوم خُ؛

 کنند. یزدان در فارسییاین اصطالح استفاده م از زردشتیو  مسلماناعم از  مالک است و امروزه ایرانیان

صفتی اوستایی است. در اصل و   -yaz از ریشۀ فعلین یرزداای خداوند به شمار میآید. هنام نو، یکی از
                                                                 

هد که عالوه بر بنمایه. 1  هم از فرهنگ عامیانه زمان سروده شدن بررسی در منظومه نشان مید های کهن ایرانی، عناصری 

حضور پادشاه پریان و جنیان در این داستان است که از داستانهای آن به فارسی در آن وارد شده است. از جمله این عناصر 

هجری قمری میر  همچایج قرون چهار و پنج   (. 62دخت، بانوگشسب سوار، آیدانلو: نین ر.ک. مهینباشد )
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-Alt (به معنای عبادت کردن، محترم شمردن، ستایش و تکریم کردن استاوستایی ( -yazataیزتا )

iranisches, Bartholomae: 1274, 1279-80) . تبدیل به  در پهلویاین واژهyazad  یاyazd  

که  (A Concise Pahlavi, Mackenzi: p. 97)ر.ک.  شده است yazadānو شکل جمع آن 
-Dātar: داتر اوستایی در) داداربه کار میرود.  Yazdānو یزدان  Izadایزد در فارسی نو هم به شکل 

 ;Yašt. 8.10عنوان نمونه ر.ک. )ب در اوستای نو است خداونداصطالحات معمول برای  ( یکی از

 Cleansing in) استدر ادبیات پهلوی ت خداوند اصفاز  ( ،Dādārآن، ) و شکل پهلوی (10.73

Zoroastrianism, Boyce: p. 67) . 
ن دی بینک مشتردر شمار باورهایی است که اغلب توضیحات مرتبط با خداوند در این منظومه      

از جمله این باورها ای که نمیتوان تمایزی بین آنها قائل شد. گونهب، است کهن زردشتی و اسالم

ه: نام)بانوگشسب خداوند بخشاینده، بخشایشگر و مهربان استمیتوان به موارد ذیل اشاره کرد: 
)همان:  او فاضل است  (،44ص)همان: تمام هستی و ماه و مهر است ۀاو نیکنام و آفرینند (،44ص

او داور  (44ص)همان:  او فیروزگر است (،44ص)همان:  کذب و کاستی پسند او نمیآید (،44ص

او آفرینندۀ آب و خاک   (،40ص )همان: او پدیدآور خلق عالم است (،40ص)همان:  کارساز است

 کیوان و هور است ۀاو آفرینند (40ص)همان، هاستناو سنجنده حساب انسا (74صن: )هما است
ماه، پروین و هور  ۀاو آفرینند (70ص)همان،  فیروزی و زینهار است ۀکننداو اعطا (74ص)همان، 

زور بازوی پهلوانان از  (223، 70صص)همان:  دانش و فرّ و زور است ۀاو افزایند (70ص)همان،  است

او  (75ص)همان: ذات او پاک است (75ص)همان:  او خالق مور و مار است (70ص)همان:  اوست
)همان: خداوند نگهدار جان در تن انسانهاست (75ص )همان: یکتاست و گیتی همتایی چون او ندارد

او  (،234ص)همان:  او اعطا کنندۀ فیروزی و نام و رای است (،234ص)همان:  او توانا است (،74ص

او خواهش نیازمندان را  (،234ص ) همان،و دادگر است، او اعطاکننده زور و فرّ و هنر استبخشنده 

تهیدست  ،هر نیازمندی که به درگاه او دعا کند (234ص)همان:  برآورده میکند و پناه پناهندگان است
)همان:  ستهور ا ۀخداوند آفرینند (،237)همان:  او دادگر است  (،237)همان:  و نیازمند باز نمیگردد

او (، 225ص)همان:  او راهنمای انسانهاست (،225ص)همان:  او خداوند جان و جهان است(، 223

 روشنایی صبح است ۀاو پدیدآورند  ،(225صهمان: ) آسمان، نگارنده و فروزندۀ آن است ۀبرآرند
 ....(214ص )همان: او آفرینندۀ بلندیها و پستیها است(، 225ص :)همان

در این منظومه وجود دارد که  خداونددیگری در مورد ات ، نکمشترک مذکورافزون بر باورهای      

نظومه منشات گرفته از باورهای اسالمی شاعر  احتمال بسیارمبتنی بر اعتقادات اسالمی و به  صرفاً
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 (45 )همان: خداوند آفرینندۀ همۀ چیز اعم از خوبی و بدی است آمده است که عنوان نمونهب 2.است

 ؛هایی جداگانه دارنداست. در دین زردشتی نیکی و بدی خود ریشه و اسالمی که خود باوری توحیدی

 ;Yasna. 29.1; 30.4; 30.6; 31.3; Vendidad, 2.29))ر.ک.  هایاهریمن ریشه تمام بد

 Yasna. 12.1; 37.1; Wizīdagīhā) هاستیۀ تمام خوبریش مزدااهورهو  22.2 ;20.3 ;2.37

ī Zādspram 1. 17; 27.4; Bundahishn 1.2; Škand-Gumānīg Wizār 8. 53 ) . از

 ها به خداوند است:نمطروحه در این منظومه انتساب زندگی و مرگ انسا اسالمی دیگر باورهای

 پرردیرردآور خررلررق عررالررم تررویرری        
 

 تررو مرریرررانرردو زنررده کرر  هررم تررویرری 
 (    40ص همان:)

ی اوجود دارد، این است که اسالم مرگ را پدیده زردشتیاختالفی که در این مورد بین اسالم و دین   

 :Boyce 1992) است یای اهریمن، حال آنکه در دین زردشتی مرگ پدیدهمیداندخداوند آفریدۀ 

693-700; Bundahishn 27.43).      
اسالمی در این منظومه،  یا صرفاً اورهای مشترک )زردشتی و اسالمی(وجود بیعنی  این موضوع  

ها بازمانده از دوران کهن هستند نچه مواد و اصل این داستا ،امری غریب و غیرعادی به نظر نمیرسد

های دینی و فرهنگی باستانی مختلفی را در بر داشته باشند. از و طبیعی است که عناصر و بنمایه
که اسالم دین رسمی به شمار میزیسته و در مقطع زمانی  بودهمسلمان  دیگر سرایندۀ آنطرفی 

های کهن دینی و معاصر خود مایهحاوی هر دو دسته بنبنابراین طبیعی است که پ  ، آمده استیم

که پیش از آن سروده همچون شاهنامه  فارسی های حماسیمنظومه. این موضوع در مورد دیگر باشد

لفاظ از حیث ا نامهگشسببانو باورهای مرتبط با خدا در منظومهاند، نیز صادق است. به طور کلی شده
ر عالوه ب فردوسیدارد. در شاهنامه نیز یادی به باورهای مذکور در شاهنامه و مفاهیم شباهت بسیار ز

حیدی اسالمی را ذکر ای از باورهای توباورهای مشترک زردشتی و اسالمی مرتبط با خداوند، دسته

ادیان در شاهنامه، برای آگاهی بیشتر ر.ک. ) ت گرفته از باورهای اسالمی خود اوستأمیکند که نش
 .Perception of Zoroastrian Realities, Ghazanfari: pp؛ 234-231صصغضنفری: 

 آنکند، پیرایش یمنظومه جلب توجه ماین در با مفهوم خداوند نکتۀ مهمی که در رابطه  .(71-76

ا دیگر نکات مرتبط بوجود از باورهایی است که بتوان آنها را صد در صد زردشتی دانست. با توجه به 

                                                                 
هداین . در 1  هد شاعر منظومه مسلمان ودیگری نیز وجود دارد که نشان می منظومه شوا شیعه دوازده امامی بوده است.  د

رت اکرم، حضن باری تعالی بعد از یاد خدا و ذکر صفات او بر پیامبر دعنوان نمونه در قسمتی از منظومه به نام حمد نموب

(. افزون بر این، در قسمتی از منظومه با وجود توصیفات 995: صهمانعلی و دیگر امامان شیعه درود و ثنا میفرستد )ر.ک. 

هش شرابپیشین در مورد میخوارگی پهلوانان و خوشگذرانی آنان که به نظر از عناصر اصلی قصه است، شا و  عر به نکو

ت گرفته از عقاید خود اوست )بنا به عقیده مصحح متن نیز شاعر خود به احتمال بسیار پردازد که به نظر نشاشرابخواری می

 (. 96: صهماناین قسمت را به روایت اصلی افزوده است )
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توان این امر را ، نمیدر آن تعصب دینیشواهدی مبنی بر دین زردشتی در این منظومه و عدم وجود 

 با قطعیت کامل به شاعر نسبت داد، اما به هر حال از احتماالتی است که باید مد نظر قرار گیرد. 

 دیو

می ندارند اما گاه از بعضی ویژگیها و نامه، دیوان حضور مستقیبانوگشسب ۀدر منظوم     

 بانو در دشت رغو نزدیکشناس به های آنان سخن به میان میآید. هنگامیکه رستم به نایخویشکار

که  (73ص)همان:  شود و خود را یک تورانی معرفی میکند، بانو او را به دیو سفید تشبیه میکندیم
و  مقدرتمندترین و بزرگترین دیو شاهنامه است. تشبیه رستم به دیو توسط بانو به دلیل درشتی اندا

انده از عصر ساسانی برای دیوان ذکر هایی که در ادبیات پهلوی بازمیزورمندی رستم بوده است، ویژگ

ادامه پیدا کرده و در  های ادبی ایرانیانهم در فولکلور و سنت این ویژگی دیوان تا زمان حال 2شده است.
برای ) را دارند العادهشوند و توانایی انجام کارهای خارقیدیو و غول بسیار قدرتمند تصور م ها معموالًافسانه

 امینی(. ، های محلی اصفهانافسانه سی افسانه ازآگاهی بیشتر ر.ک. 

وسط را دارد، تنامه در موردی دیگر که باز هم رستم به صورت ناشناس قصد جنگ با بانو در بانوگشسب    
 شود:یاو به دیو تشبیه م

 برردو گررفررت بررانررو کرره ای دیررو دون    

 

 برره چررنررگررال و بررازوی گررردی زبررون    

 (72ص همان:)                                       

زد سایخبیث و پلید را به ذهن متبادر م هایصفت دون که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته، واژه
افزون بر  .(Dēnkard, book 3: 26. 12) که از صفات دیوان در متون زردشتی به شمار میآیند

 ,Ardā Wīrāf)) است باقیماندهاین، داشتن چنگال در دست نیز از تجسمات دیوان در متون پهلوی 

70: 2. 

 پری

مطالب  ۀخالصهای کهن این منظومه است. مایهو اعمال فوق بشری آن از جمله بن باور به وجود پری 

وند رینوگشسپ و فرامرز با هم به شکار مکه باهنگامی مربوط به پری در این منظومه به شرح زیر است:
شد و به ا میکشود که شیری شرزه آن را دنبال میکند. بانو با گرز شیر ربه ناگه گوری دمان پدیدار می

میشود و جامی پر از لعل و  ناپدید میشود. در این زمان جوانی سرو قد و ماهرخ پدیدارناگهان گور 

ر را شاه شیو  یاقوت و درّ به بانو تقدیم میکند. او خود را پادشاه پریان معرفی میکند که عین نام دارد
                                                                 

نظر جسمی بسیار نیرومند و در جنگیدن بسیار قوی  از چندین بار اصطالح دیو، به عنوان صفت برای اشخاصی که شاهنامهدر . 1 

 هستند، به کار برده شده است: 

ریااااو دمااااان از   پسااااااش باااار کشاااااایااااده غاااا 

 (   291: ص3مطلق، ج -)تصحیح خالقی                           

ااااااااااااواران ایران به کااااااااااااااااااردار دیو -195  ساااو
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و با کشته شدنش به دست بانو، نجات  بودهپیکار در جنیان که سرخاب نام داشته و شب و روز با او 

رسد که این پیبیند و از او منقشی بسیار زیبا می یافته است. بانو سپ  بر روی پیراهن پرنیان عین

 طوش میداند ونقش همچون پری متعلق به کیست؟ عین آن نقش را متعلق به دختر شاه فرطوس

 (.7-47صص نامه:)بانوگشسب دهدنشان می ،که عاشق آن نقش شدهفرامرز،  بهراه رسیدن به او را 
، تبازتاب یافته اسپریان  مرتبط باهای عامیانه داستانبیشتر باورها و در این قسمت از داستان      

 وجود دارد و شاعر آنها را موجودات بسیار زیبایی پنداشته آناندیدگاه خوبی در مورد ای که گونهب

دهد. سودرسانی آنها هم که در داستانهای قرار می و در مقابل جنیان (222، 47صص )ر.ک. همان: است
دوزی بر پارچه را به نای که پری سوزگونهب ،بسیار زبانزد است در این داستان مطرح شدهعامیانه 

مطرح شده دیگری  الی آنها، نکات ریزدر البه با وجود نکات فوق،. (43)همان:  آموزدیبانوگشسپ م

له جماز کهن مرتبط هستند. اساطیری ، اما با باورهای رنگ جلوه میکندحدی کماست که هر چند تا 

، اشاره کرد. در این منظومه های مختفتأدر هیتوان به تغییر شکل پری و پدیدار شدن یهمین باورها م
که از  1،در دین کهن زردشتی نیز پریان 2پری تغییر شکل میدهد و به شکل گوری پدیدار میشود.

زدا مهای نیک اهورهآیند، به هدف گمراه کردن و آسیب رساندن به آفریدهیهای اهریمن بشمار مآفریده

 .Yašt )برای آگاهی بیشتر از اعمال پریان در متون زردشتی ر.ک.  قادر به تغییر شکل خود هستند

8.8, 51-4, 10.26, 13.104, 19.41; Vendidad. 1. 10, 11. 9, 20.10; a Persian 

Fairyland, Bivar: pp. 25-30) . این داستان و دیگر ای که به پریان در العادهزیبایی فوقبعالوه

های دینی ایران باستان در مایهبن)ر.ک.  های فارسی همچون شاهنامه نسبت داده میشودمنظومه
ریشه در اعتقادات کهن مردمان ایرانی پیش از زردشت  ، به احتمال بسیار(30ص :غضنفریشاهنامه، 

ای هانگیزهاما بعدها در اثر عوامل و  ،که ستایش میشده. پری در آن دوران یکی از زن ایزدانی بوده دارد

ها و رواج ارزشهای اخالقی تازه، برداشت یآوری و نوکیشهای اجتماعی، دینیگوناگون مانند دگرگون
تحقیقی  پری،) ذهنی ایرانیان زردشتی تغییر یافته، پری را به صورت موجود زشت اهریمنی پنداشتند

رسد که در عین ینظر م. اما در عین حال به(1: صسرکاراتی، یقشناسی تطبیدر حاشیه اسطوره

اهریمنی معرفی شدن آنان در روایات زردشتی، بعضی از خصوصیات کهن آنان همچون زیبارویی و 

به  پریان دلربایی همچنان در دین زردشتی باقی مانده است. بر اساس باورهای این کیش، بعضی از
کنند تا شخصیت زیان آورشان را پنهان یه این منظور خود را بسیار زیبا مآیند و بیشکل انسان در م

اسالمی در روایات فارسی . بعدها هم در عهد (Yašt 8.8; 44. 51, 55) را گمراه کنند و زردشتیان

 و یافته، ولی شخصیت خبیثشان به مرور رنگ باخته دوامرسد که این زیبایی شهرۀ آنها یبنظر م

                                                                 
ز اای است که بر پایۀ الگوی کهن شکل گرفته است ) یان که جوانی زیباروی است، نمونهپرتغییر شکل گور به شاه . 1 

 (.503، 599، 30بهار: صص اسطوره تا تاریخ،

 آمده است.  (āpairikپئیریکا ). در اوستا به شکل 3 
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همچنان در  ،انددیرپای آنان به عنوان موجوداتی که با باروری و کامکاری پیوند داشته ۀخاطر

های ایهمبن)برای آگاهی بیشتر ر.ک.  بازتاب یافته استناخودآگاه مردمان باقی مانده و در ادب فارسی 

 (. 35: صغضنفریدینی ایران باستان در شاهنامه، 

 فرّه

هستند. زال، رستم و گودرز از پهلوانانی هستند که در این منظومه  در این منظومه پهلوانان صاحب فرّه

 به فرهمند بودن آنها اشاره شده است. بانوگشسب خطاب به پدر خویش میگوید که: 
 برره فرررّ تررو از کرر  نررداریررم برراک     

 

 جررگرررگرراه دشررررمررن بسررررازیررم چرراک  

 (77صهمان: )                                   

 :شاهان هند در نامه به زال مینویسند
 دررررررکررمررنررد تررو چررون اژدهررایرری کررن 

 

 برره فرررّ تررو کشررررورگشررررایرری کررنررد    

 (237ص همان:)                                  

 دگری رررررربرمررانری برردیرن زور و فررخرن     
 ج

 کرره هسررررت از تو مررا را برره تن زنرردگی 
 

فرّه        یم از  ت فراز ررررررات سرررچو هسررر  را
 

 بررود دیرردۀ مررا ز لررطررف تررو برراز     
 

 گودرز پهلوان هم صاحب فرّه است:

خنررده ف       فر گودرز   رّررررررز یررک سررروی 

 

گی پسرررر       جن  ابررا هشررررت و هشرررترراد 

 (  224ص )همان:                                  
-Farr, Gnoli: pp. 312شناسی این واژه ر.ک. )برای ریشه فرّهنامه واژۀ در منظومۀ بانوگشسب

در این داستان بیشتر به صورت فرّه،  آمده است.به معنای زور و نیرو، تنومندی، شکوه و عظمت  (319

صورت مستقیم نیامده، اما نمودار شده است و اگرچه بهقدرت و نیروی جسمی در بازوی پهلوانان 
ه )در مورد پیوند بین خورن با قدرت جسمانی آنان پیوند نزدیکی دارد نظر میرسد که این نوع فرّهبه

 .Terre Celeste ET Corps, Corbin: p );  و قدرت و نیرو ر.ک. در روایات زردشتی

در این منظومه این است مذکور که مختص شاهان است، و فرّۀ پهلوانی  فاوت بین فرّۀ کیانی،ت109

ان آنکه فرّۀ پهلوانان همیشه در خدمت فرّۀ کیانی است و اگر برخالف فرمان شاهان عمل کنند، فرّۀ 
گاه نمیتواند شاه ایران شود و بر با وجود داشتن فرّه، پهلوان هیچ دهد.یدست م خویشکاری خود را از

 نوع فرّۀ کیانی نیست. در واقع کشور حکمرانی کند، زیرا عالوه بر نداشتن نژاد شاهی، فرّۀ آنها نیز از

سرزمین ایران و شاهان آن باشد. در غیر این صورت اگر آنها  فرّۀ پهلوانی باید در خدمت حفاظت از
این فرّه علیه شاهان ایرانی استفاده کنند، فریب خوردۀ دیوان نامیده میشوند و آیندۀ سیاه و  از

 چوبین است.  بداقبالی خواهند داشت. نمونۀ بارز این مورد در شاهنامه بهرام



 

 

 

 

    

 

 199/عناصر کهن زردشتی در منظومه بانوگشسب نامهبازتاب 
 

ای یاد میشود که جنبۀ درخشان آن را در ذهن ترسیم گونهفرّه بار از بنامه یکبانوگشسبدر منظومۀ 

 میکند. در توصیف زال آمده است که:

 فررّ  گررانرمررایرره دسررررترران خرورشرررریررد    

 

 برررآمررد چررو جررمشرررریررد بررر تررخررت زر  

 (222ص همان:)                                 
ای بر گرداگرد سر یا که به شکل هالهای است فرّهبه نظر میرسد که منظور شاعر در این بیت همان 

 Crowns and Some Royal Insignia in Early)برای آگاهی بیشتر ر.ک.  بدن ظاهر میشود

Iran, Azarpay: p. 113) ا تهخشان و آتشین فرّه را بر اساس یشکه شاید جنبۀ در
(Yašt.10.127)  فرّه یاد شده است، البته با این تفاوت که نشان دهد. در شاهنامه هم از این گونه

 بیندیاو را م اول فرّۀ مالحی با دیدن اردشیر عنوان نمونه در شاهنامهببه شاهان اختصاص دارد. 

 در زمانی دیگر هنگامی که خسرو پرویز از .(053: 244ص، 4ج  مطلق-شاهنامه تصحیح خالقی)

رای گونه بپسرش میگریزد و خودش را در باغی پنهان میکند، صاحب باغ، فرّۀ او را این دست شیروی
-شاهنامه تصحیح خالقی) ای آهنین استمانند خورشید تابان در زرهشیروی توصیف میکند که شاه 

 (. 5341: 024ص، 7ج  مطلق

 اعداد مقدس
وجود دارد که اعداد هفت، دوازده و چهل یا مضارب آنها بر  متعددینامه موارد در بانوگشسب     

ندۀ دهنشاناین منظومه اند. ابیات چندی در استفاده شده باورهای کهناساس تقدس و احترام آنان در 

)از  هفتاد ،بینندیرانی که خیمه بانو و فرامرز را ماست. مردان تو ، دوازده و چهلتقدس عدد هفت
هنگامیکه برای پیوند بانو و گیو در سیستان  (.32 ،77صص)همان:  گرد هستند مضارب عدد هفت(

 انند:رپهلوانان یک هفته را با هم به شادی میگذ ،بر پا میشودجشن 

بردنررد بررا هم برره سرررر         چو یررک هفترره 
 

به سرررر       یل سرررر   به هم شرررراد گردان  
 (214ص همان:)                                  

 هزار سرباز به نبرد بانو بیاید:تمرتاش پهلوان تورانی قصد دارد با دوازده 

 گررزیررنررم ز لشررررکررر ده و دو هررزار    
 

 هررمرره پررهررلرروانرران خررنررجرررگررذار        
 (37ص همان:)                                   

برای همه پهلوانان چهل دیگر عدد مقدس است که در منظومه چند بار تکرار میشود. کیکاووس 

جشنی ترتیب میدهد که در مکانش چهل ستون زر پیراسته شده است و چهارصد صندلی در آن 

 انجامد:وجود دارد. عروسی بانو با گیو چهل روز به طول می
بود       چهررل روز در سررریسرررترران سرررور 

 

 ز دل درد انرردوه و غررم دور بررود   

 (37صهمچنین ر.ک. ، 217ص همان:)       



 

 

 

 

 

 

 95تابستان -23شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/311

 

، زردشتی است. هفت روز هفته، هفت امشاسپندکهن مورد احترام در دین  ارقام  مذکور همگی از اعداد 

 ,Haftبرای آگاهی بیشتر ر.ک.  ) دهندۀ این موضوع استو غیره نشان ، دوازه ماه سالهفت کشور

Shahbazi: pp. 511-15). زمین در جایی که  چهل سال از ر بندهشن مشی و مشیانه بعد ازد
 .Bundahishn 14)) رویندیهنگام مرگ بر زمین ریخته بود، م در تخمۀ گیومرت

 شادی و خوشی

ای دارد و به نظر میرسد این منظومه در این نامه شادی و خوشی جایگاه ویژهدر منظومۀ بانوگشسب
فرامرز در  و مبتنی بر تاکید بر خوشی و شادی قرار گرفته است. بانو تحت تأثیر باور زردشتیانمورد 

برند. با وجود این واقعیت که این یمیآرایند و از فرصت پیش آمده لذت مهر فرصتی بساط سور 

اما شادی و خوشی و نوشیدن می کارهای معمول قهرمانان آن است. منظومه اثری حماسی است، 
 ای میروند:بانو و فرامرز بعد از آنکه به شکار به دشت رغو میروند به نزدیک چشمه

 بررره شررادی بررره هرررم نشسررتند هرررر دو  
 

 نبدشررران ز دوران بررره دل هررری  غرررم    
 

 نم ازیررن برره سررخن  ه گیترری نرردا ررررررب
 

 کررره غمگرررین نباشررری ز چررررخ کهرررن   
 (44ص همان:)                              

ی و ته است، به شادبه همراه زال که به آنها پیوسرستم بعد از آنکه به هویت بانو و فرامرز پی میبرد 

 د:خوشی میپرداز

 ان در کنرررراربگفررررت ایررررن و بگرفتشرررر
 شرررران زال زرد برررره نزدیررررکررررررربیام

 فرامررررررز شررررریر د روی رررررررررررببوسی

 دروز آنجررا برره شررادی برره شررهر آمدنرر     
 

 بررره شررررادی گرفتنررررد از غررررم کنررررار 
 سرررر  ز شرررادی بررره کیررروان رسرررانید   

 نشسررررررتند شررررررادان در آن آبگیررررررر

 هرررا زدنررررد وزیرررن داسرررتان داسرررتان   
                     (74ص)همان:                               

را به  ند، شاه و سپاهدر بخشی دیگر از داستان، رستم بعد از آنکه گیو را به عنوان داماد خود بر میگزی

 زند و به مدت یک هفته به جشن و شادی میپردازند:یای مبرد و سراپرداهیمزابلستان 

 ورده شررد مجلرر  آراسررتند چررو نرران خرر 
 اقی سررریمتنرررررررررا سرررررررربفرمرررود ت

 د آتررش نرراب را رررررررررام افگنرررربرره ج

 درررررردنرررروش آمرنرررواگر بتررران در خررر
 سررررایان پررررده ررایررررررررنم سرررررررررت

 رودرررررم برکشررریدند رود و سرررررربررره ه

 

 مررررری و رود و رامشرررررگران خواسرررررتند
 نررررررربرررره سرررراغر درآرد عقیقرررری یم 

 وش آورد آترررررش آن آب راررررررربررررره ج

 اده نررروش آمدنررردررررررصرررنوبر قررردان ب
 ان بررره پررررده سررررا  ررررررفکندنرررد دست

 رسرررررراندند بررررررر زهررررررره آواز  رود.... 

              (4-215صص )همان:                   
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در دین زردشتی شادی و خوشی موجب رانده شدن و گریختن نیروهای اهریمنی میشود. در متون 

مار میآیند. شاندیشی دارند و الزمۀ یکدیگر بهشادی و خوشی ارتباط نزدیکی با نیکزردشتی باقیمانده 

ش باشد که از قوای جسمانی سالمی برخوردار باشد. جسم سالم اندیانسان در صورتی میتواند نیک

اشند، ب زندگی سالم مهیا میشود. زندگی سالم که در آن بدن و فکر بتوانند آرامش داشتههم فقط با 
 شتیدست میآید. با توجه به این دالیل خوشی و شادی در دین زردفقط از طریق شاد زیستن ب

 (. 4-234، 00 ؛27، 4 )ر.ک. مینوی خرد شمار میآیندزندگی ب فضیلت هستند و الزمۀ

 بخت
که خود از پیامدهای اعتقاد به  وی بخت اعم از نیک و بد اعتقاد وجود دارددر این منظومه به نیر

 ز زینا بپایین کشیدن بانوگشس هاست که موفق ب)خوب( رستم با نیروی بخت  سرنوشت است.

 شود:می اسبش
 نجام رسررررتم بغریررررد سررررخت   سرررررا 

 

 بررررآوردش از زیرررن بررره نیرررروی بخرررت  

 (75ص همان:)                              

 او به فال نیک و نیک بختی اعتقاد دارد، و سرانجام ازدواج گیو و بانوگشسب را نیکو میداند:
 ین گفررت رسررتم کرره شررد فررال نیررک چنرر

 ودررررررو در اوٌلررش بنررد و سررختی ب  رچرر

 

 سررررانجررامشرررران هسررررت احوال نیررک  

 سرررررانرجررامشرررران نریررک برخرتری برود       

           (7-214صص)همان:                           

ندیشد میابا خود رستم میپردازد و نیروی جنگی او را میبیند با که ناشناس به جنگ فرامرز هنگامی
 :استکین فلک و  او به خاطر بخت کورروبرویی با چنین پهلوانی که 

 مررا را هررمررانررا بشررررد بررخررت کررور   کرره

 در آورده بررر زه فررلررک چرررخ کرریررن   
 

 شررررده آب در پررنررجررۀ بررخررت شررررور  

 زنررد نرراگررهرران از کررمرریررن کرره ترریرررم 
            (74ص)همان:                                     

رای گزین از شاهان هند بعد از شکست از بانوگشسپ به زال پناه میبرد و زال ملک هندوستان را به 

 فرین میگوید:بخت او آزند و شاعر منظومه بر او میدهد. او سپ  بر تخت زال بوسه می
 برربرروسرررریررد رای گررزیررن تررخررت او     

 

 ز جرران، آفررریررن برراد بررر بررخررت او    

 (220ص همان:)                                 

مت آنرا سهم، قس، به عبارتی میتوان اندبخت در اصل به معنی چیزهایی است که تعیین و مقرر شده

بخت در فارسی  (.222صرینگرن: ، های حماسی فارسیباوری در منظومهتقدیر) دانستنیز و تقدیر 
آمده است که تفاوت  (baxt) و در پهلوی به شکل بخت (baxta) امروز در اوستایی به شکل بخته

بخت همان تقدیر الهی است و در برابر کوشش و اختیار آدمی  (.210ص: همان) معنایی هم ندارند
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میگیرد که بر  جای 2در ایران باستان اعتقاد به بخت و تقدیر در حوزه مکتب زروانیسم قرار میگیرد.

که آن را  ( 077: صزنر ،گریزروان یا معمای زردشتی) اساس آن زروان خدای بخت به شمار میآید

 شهریار و حاکم سرنوشت جهان هستند ،اساس این مکتب زروان و بختکند. بر توسط سپهر مقدر می
شد، مطرح  های منظومهتشخصیاز زبان نکاتی که در ابیات فوق در مورد بخت  .(032ص)همان: 

آن در امور این جهان و اعمال آدمی سلط تبخت و نقش و به  این اشخاص باورخود نشان از  همگی

 بخت است که بر همه ک  و هر»هم مطرح شده است: مینوی خرد دارد. این باور به این شکل در 

 .(43)مینوی خرد  «چیز مسلط است
 آمده است منظومهو قدر هم در این  دیگری چون گردون سپهر و قضا اصطالحاتعالوه بر بخت،      

، آمدهس به نزد بانو و فرامرز . رستم که به صورت ناشناکه خود از باورهای زروانی به شمار میآیند

 گوید:می
 همررانررا کرره تررا هسررررت گردون سرررپهر 

 

هر                   چ مود  ن ن گونرره  ین  هر ز م من   برره 

 (43ص همان:)

 را بتکاند:فرش هنگامی هم که چهارصد پهلوان بر فرش نشسته و رستم میخواهد 

 بررگرررفررترره برررد دشررررت و در  زن و مرررد
 

 برره نررظرراره کررردن قضرررررا و قرردر    
 (211ص همان:)

در این  1.زنندۀ سرنوشت انسانهاستکننده و رقمدر زروانیسم تقدیرگردون سپهر یا همان آسمان 

آیین انسانها از خود اختیاری ندارد و این تقدیر است که آنها را به هر سمتی که بخواهد میکشاند. در 
کارهای جهان به قضا و زمان و مشیت عالیه زروان که وجودش قائم  ۀگفته شده که هم مینوی خرد

فلسفه این دیدگاه در (. 4-2، 12) مینوی خرد،  به ذات و فرمانرواییش طوالنی است، باز بسته است

جبری شد که بر اساس آن سرنوشت انسان به صورت کامل در اختیار  ۀزروانی خود موجب رواج عقید

 .نداشت خبر بوده و کوشش او هی  سودیاز آن بیزروان بود و انسان 
های عربی قضا و قدر هم در دروۀ اسالمی همان مفهوم بخت را میرسانند که پیشتر مورد بحث واژه 

قرار گرفت. نیک و بد بخت خود برآمده از گردش گریزنده سپهر و ستاره و شتاب پی در پی شب و 

(. آنگونه که مذکور افتاد در 077-077: صصزنر ،گریزروان یا معمای زردشتی)روز ناپایدار است 

                                                                 
ن جهان، چگونگی پدید آمدفلسفی است که درباره آفرینش -های کالمیای از باورها یا اندیشه. زروانیسم شامل مجموعه1 

هشگران آن را گرایشی غالب در دین زردشتی دانسته روان اند و برآنند که برای پیخیر و شر و حوادث جهان بحث میکند. پژو

هی بیشتر ر.ک.  هویتی مستقل از دین زردشتی قائل شد )برای آگا  این مکتب نمیتوان 

Some Reflections on Zurvanism, Boyce; Zurvanism, de Jong). 
در دین زردشتی، انسان دارای اختیار پنداشته شده است و مهمترین وظیفه انسان در این جهان برگزیدن راه راست یعنی . 3

هوره  (. Yasna, 30, 2-4)ت مزدا اسراه ا
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 ه برج و هفت سیاره دانسته شدهدبخت نیک و بد که به مردمان میرسد دواز ۀکنندتعیین نوی خردمی

 .(47-47. 7؛  27-27. 7مینوی خرد است )

 سوگند خوردن  

های زردشتی که در این منظومه از آن سخن میرود، سوگند خوردن است. رستم هنگامی یکی از آیین

شود و روز به پایان میرسد، سوگند میخورد که فردا یروبرو م و فرامرز به صورت ناشناسکه با بانو 

اه گهنگام به جنگ آن دو بیاید. بانو هم در مقابل سوگند یاد میکند که همان جای پیشین وعدهصبح
 بامداد خواهد بود:

خورد           ت  گنررد  کی سرررخررت سرررو ی تن   هم

 

ید خور از کوهسررر     اررررررررررررر که فردا برآ
سو  ش رررر گند بانبه   ادرررررررررررر   و زبان برگ

 

 بررررآرنررردۀ گرررنررربرررد الجرررورد      

 (77ص: همان)

 جررا خررود و کرروهرریررار  برریررایررم برردیررن  
مداد    رررررررررررررررررر که اینج  با عدۀ   ا بود و

             

های کهن زردشتی دو نوع صد پیمان بستن بوده است. در آیینسوگند خوردن در این بخش به ق

سوگند یا شخصی است یعنی شخص برای خویشتن سوگند یاد میکند که کاری سوگند وجود دارد: 
را انجام دهد؛ یا اینکه بین دو تن است و دو نفر بر سر موضوعی سوگند یاد میکنند که آن کار را 

افزون بر این، افراد معموال در مواردی سوگند میخورند که میخواهند بر پیمانشان تاکید  2انجام دهند.

یت فوق رستم به خداوند که از نظر او آسمان آبی را آفریده، سوگند خورده است. بر اساس کنند. در ب
آنچه که بر اساس دین و باورهایشان مقدس و قابل احترام باشد،  آیینهای کهن افراد معموال به هر

  1اند.سوگند یاد میکرده

 موبد
اساس این منظومه، رستم در روز هشتم بعد از درآورند، موبد را فرا میخوانند تا عقد آنان را ببندد. بر 

دیگر موبدان با عزت تمام فرا  حضور پهلوانان در سیستان سر موبدان یعنی موبدان موبد را به همراه

 . تا آیین مربوطه را انجام دهند خواندمی
خوانررد        برره  ب موبرردان را  تم سررررر  هشرررر

 

 نشررررانرد شرررران برره عررزت  ابررا مرروبرردان

 (214ص همان:)

 دررررررررررررررررررببسررتند مه را به مریخ عق 
 

                                                                 
هی از موارد مذکور در هم نمونه شاهنامه. در 1  و بررسی و تفسیر آنها ر.ک.  شاهنامههایی از این دست وجود دارد. برای آگا

 .   936-936، غضنفری: صصهای دینی ایران باستان در شاهنامهمایهبن

هر آنچه برای آنها مهم و مطابق دینشان مقدس و  شاهنامه . در56-59یادگار زریران . ر.ک. 3  هان و پهلوانان به  هم پادشا

 (. 115، غضنفری: صهای دینی ایران باستان در شاهنامهمایهبنیاد میکنند)ر.ک.  قابل احترام است، سوگند

 برره مررفررلرر  برردادنررد آن گررنررج نررقررد  
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امور مربوط به ازدواج  بر اساس متون باقیمانده از ایران کهن و در عهد رواج دین زردشتی نیز موبدان

. شایان ذکر است که منظور از موبد (7-5، 03)مقایسه شود با مینوی خرد  اندو مرگ را انجام میداده

   2.در اینجا میتواند همان روحانی باشد که عقد را جاری میکند
*** 

د، آینشمار میه در همه ادیان ناپسند بهک عالوه بر موارد فوق در این منظومه بعضی از رذائل اخالقی

عنوان نمونه در بخشی از داستان بخیالن ب شده است.ستایش اخالقی ت خوب اصفاز و شده نکوهش 

کرم و ( و 73صنامه: اند و آمده است که اموال آنان هی  ارزشی ندارد )بانوگشسبسرزنش شده
و  سرچشمه میگیردکه این امر از مردمی بودن انسان تاکید شده بخشش مورد ستایش قرار گرفته و 

  (.215میشود )همان: صدر جهان  اونام باعث جاوید شدن 

ست در روزگ   اررررررررررررررررر   کرم یادگاری ا
 

 بررکررن جررهررد تررا مررانررد ایررن یررادگررار    
 (215همان: ص)

 

 گیرینتیجه
های دینی و اساطیری مختلفی است. بررسی مایهدهد که این منظومه شامل بنبررسیها نشان می

تطبیقی ویژگی و خصوصیات بانوگشسب، قهرمان منظومه، با صفات و خویشکاریهای اناهیتا ایزدبانوی 

نشان میدهد که  ،ازمانده از عهد باستانتاریخی بباروری، عشق و جنگاوری در روایات زردشتی و 

ازندگان این قصه به احتمال بسیار با نظر به اساطیر شباهت بسیار زیادی بین آنها وجود دارد و س
مختلفی  اتابیافزون بر این، اند. پیرامون اناهیتا یا دیگر ایزدبانوان زردشتی به خلق این قصه پرداخته

دربردارندۀ عناصر زردشتی مختلفی بر اساس بررسیهای انجام یافته، که  نیز در منظومه وجود دارد

 این از زردشتی مطروحه در این ابیات به میزان زیادی با روایات موجود هستند. نکات و توضیحات
ای موارد آمیختگیهایی بین عناصر زردشتی و اسالمی در دیانت سازگاری دارند. افزون بر این، در پاره

منظومه وجود دارد که خود از یک طرف ناشی از زمان و فضایی است که منظومه در آن سروده شده 

های مرتبط با خداوند دادهعنوان نمونه بو از طرف دیگر به دلیل باورهای اسالمی شاعر منظومه است. 

                                                                 
که از جمله اصطالحات معمول در ادبیات زردشتی است در این منظومه چند بار  . افزون بر موارد مطروحه، آذرگشسب1 

همۀ موارد مذکور، افراد به دلیل تندی  اند. و تیزی به آذرگشسب تشبیه شده مورد استفاده قرار میگیرد. در 

 (32بجوشید رستم چو آذرگشسپ                  بیامد به پیکار بانوگشسپ )ص 

همچنین ر.ک. ص 22ز جا جست پیران چو آذرگشسپ              دلیران نشستند بر پشت اسپ )ص  ،32 ،926) 

هم نام یکی از آتشکدهآذرگشسب در متون پهلوی بازمانده یکی از سه آتش مقدس محافظ  -جهان است و در عهد باستان 

ط با معنای این واژه در بین محققان اختالف  های بسیار معروف میباشد که متعلق به طبقه جنگاوران بوده است. در ارتبا

همچون برهان به معنای جهنده و خیزکننده آمده است )ذیل آذرگشسب( که محمدر فرهنگنظر وجود دارد.   دهای فارسی 

هم در خود دارد، معنا میکند)ذیل آذرگشسب(. معین آن را درست نمی هخدا آن را به معنای برق که تندی و تیزی را   پندارد. د
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 یاتاستفاده از اصطالحبا این وجود زردشتی و اسالمی است، اما  عمدتا از باورهای مشترک دو دین

اسالمی است، قابل توجه -های رایج خداوند در روایات ایرانین ایزد، یزدان و دادار که از نامهمچو

 است. 

عبارتند از باور به دیو، پری، فره، بخت نیک و بد و  مطروحه در این منظومه عناصر زردشتیدیگر 
که اگرچه حجم ابیات هایی چون سوگند خوردن و ازدواج و انجام آیینر این جهان شادی و خوشی د

شده است که تا آنها مطرح  مورد ان نیست، اما نکات ریز و مهمی درمرتبط با آنها در منظومه فراو

در این منظومه موبدان زردشتی مطابق . تطبیق و سازگاری دارند موجودحد زیادی با روایات زردشتی 
وظایف خویش برای انجام امور مربوط به ازدواج حضور دارند و عقد قهرمان منظومه توسط آنان بسته 

 میشود. 
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Abstract 

  Banū-gošasb-nāmeh is one of the Persian epical poems, whose versifie r 
and the exact date of its versification are not clear. The poem is an old one 
and it includes mythical, cultural and social elements from the ancient 

times and also the time in which it is versified. In spite of the fact that it is 
an epical short poem (1032 verses), Banū-gošasb-nāmeh includes several 

Zoroastrian elements including beliefs and rituals. Although the related 
verses to Zoroastrianism haven’t included many details, their quantities are 
quite enough to show the Zoroastrian impression over the work. In 

addition to heroine characters and her properties which are very similar to 
Zoroastrian goddess’ functions, the work includes Zoroastrian elements 

i.e. div (demon), pari (fairy), farreh (glory), sacred numbers (seven, 
twelve, forty), happiness and delight in this world, believing in good and 
evil baxt (fortune), swearing oaths, etc. which are investigate in this study. 

Our study shows that the mentioned Zoroastrian elements of the poem are 
greatly comparable to the remained Zoroastrian tradition. Furthermore, in 

some point there are some kind of combining between Zoroastrian and 
Islamic elements that is, in one hand, the result of condition in which the 
poem is versified, and on the other, is related to the personal beliefs of the 

pot (beliefs in Islam). 
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