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و نكته در روايت» بيژن«  نامه بيژنيي منظومه هايي درباره هاي حماسي ايران

∗رضا غفوري

 رفسنجان)س(دانشگاه حضرت نرجس

 چكيده
و فرزندزاده .ي رستم دستان، يكي از پهلوانان نامـدار ايـران اسـت بيژن، پسر گيو

هاي حماسـي ديگـر نيـز بـهي فردوسي، در بسياري از منظومه نامه شاهگذشته از

آن هنرنمايي از كـه مـي چنان هاي بيژن اشاره شده است؛ تـوان گفـت بيـژن يكـي

بي چهره و متهور روايت هاي در. هـاي حماسـي ايـران اسـت باك اهميـت بيـژن

آن ومهمنظ ها، اژدهاكشي نيـز چنان است كه در يكي از منظومه هاي حماسي ايران

مي بدو نسبت داده و اين دالوري بيژن سبب آن شود كه او را يكي از پهلوانـان اند

اي مسـتقل حـال، منظومـه با ايـن. اژدركش روايات حماسي ايران به شمار آوريم

ما نامه بيژني؛ تنها منظومههاي بيژن بر جاي نمانده استي پهلواني درباره به دست

و منيـژه  ي رسيده كه آن نيز بنابر باور برخي پژوهشگران، انتحالي از داستان بيـژن

و نوآوري ندارد نامه شاه در: اين مقاله شـامل دو بخـش اسـت.ي فردوسي است

هاي حماسي ايران نشـان هاي بيژن را در روايت ترين پهلواني بخش نخست، عمده

و شخصيت او را در اين روايت مي و چهره مي دهيم در بخش دوم،. كنيم ها بررسي

را نگاهي مـي نامه بيژنيي منظومه هاي برافزوده به بخش انـدازيم، سـپس نكـاتي

مي نامه بيژنيي گوينده درباره . شويمو زمان سرايش اين منظومه، يادآور

، عطاييجديدي برزونامه، نامه بيژنبيژن،:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

هـاي فرزند گيو از خاندان گـودرز كشـوادگان، يكـي از پهلوانـان نامـدار منظومـه،بيژن
ي برخي منابع تـاريخي، بيـژن يكـي از پادشـاهان پايه همچنين بر1.حماسي ايران است

و ادبيات فارسي∗  reza_ghafouri1360@yahoo.comاستاديار زبان

28/3/93:تاريخ پذيرش مقاله3/4/92:تاريخ دريافت مقاله
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و،دوران اشكانيان بود كه پس از گودرز يـ به پادشاهي رسـيد و ك سـال مـدت بيسـت
؛ 1386:510؛ مقدسـي، 660: 1386؛ بلعمـي،99-98: 1384طبـري،:ك.ر(2حكومت كـرد

تر روايـات حماسـي، بيـژن فرزنـد در بيش) 1383:1/439اثير،؛ ابن90: 1381مسعودي،
و نوه و بانوگشسب : 1382،نامـه بانوگشسـب:ك.ر(3ي دختري رستم خوانده شـده گيو

رس زادهي يك روايت، بيژن خواهر اما بر پايه) 128 :تم استي
بـــد از ديرباز زن گيــــو بـُـــد خواهر سرفــــــرازكه خويــــــشان ايشان
بــگــــهمــــــان بيــــــژن از خواهر پيلتــن سرافراز در انـــــجمندــوي

)5:49ج 1382فردوسي، مسكو،(
آن«: است دادهي بيژن پيشنهاد براي واژهرا ايليا گرشويچ دو معنا را نخست كـه آن

از”بدانيم كـه در ايـن صـورت معنـي آن، Aryāna- vaējah ماخوذ از جزو دوم مـردي
آن. خواهد بود“سرزمين ايرانويچ  waičanaاست كه اين كلمه به صـورت پيشنهاد دوم
مي” باشد كه به معني . اسـت“زاهل تمي”و“ص دهندهنيك تشخي”،“زدبي كسي است كه
رستگارفسـايي،:ك.ر(».اسـت“جـو جنـگ”ي معني ايـن كلمـهي ايرانها در فرهنگ نام

منيژه، دختـر: بيژن سه همسر داشتهاي حماسي ايران، بنابر برخي روايت) 229: 1388
ــي  ــل بيگ ــروز اي ــر في و دخت ــدي ــد هن ــيرازي،:ك.ر(كي ــوي ش ج1369انج ؛ 1:257،

درهم) 161: 1386، نامه مشكينو 157: 1382،فرامرزنامه شماري از منابع تاريخي چنين
ايرانشـان:ك.ر(انـد هاي حماسي، پسري به نام اردشير، به بيژن نسـبت دادهو نيز منظومه

التـواريخ مجمـلو 223: 1377؛ مختـاري، 108و 104، 72،103: 1370، الخيـر ابيبن 
و منيـژه بـه دنيـ كه بر پايه)92: 1383، والقصص اي برخي منابع، اردشير از پيوند بيـژن
آن)104: 1370ايرانشان بن ابـي الخيـر،:ك.ر(آمده است ايـم جـا كـه بررسـي كـرده تـا
و درباره :هاي زير نوشته شده است مقاله نامه بيژني بيژن

درباره بيژن مطالبي آورده كه،نامه هاي شاه فرهنگ نامفسايي در كتاب منصور رستگار.1
دري پهلواني تر درباره بيش صـفر مصطفي جيحـوني در كتـاب.2.است نامه شاههاي او
ي بيـژن مطـالبي آورده كـه آن نيـز درباره نامه آفرينان شاه حماسهو نيز در كتاب نامه شاه

:ب1380؛ همـان، 327-325: الف1380جيحوني،:ك.ر(.نامه است مبتني بر روايات شاه
و هنـر فردوسـي سعيد حميديان در كتاب.3)94-97 برخـي بـه درآمدي بـر انديشـه

)309-307: 1387حميديان،:ك.ر.(هاي پهلواني بيژن اشاره نموده است ويژگي
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و جالل متيني نيز در دو مقاله.4 و نقـد منظومـه،عباس سلمي  نامـه بيـژني بـه معرّفـي
.كنيمميي گفتار بدان اشاره اند كه در ادامه پرداخته

 هاي حماسي ايران بيژن در منظومه.2
از فردوسـي بارهـا بـه دالوريي نامه شاهدر و شـماري هـاي بيـژن اشـاره شـده اسـت

ف:ك.ر.(انـد هاي بيـژن پرداختـه پژوهشگران به بررسي هنرنمايي : 1388سـايي، رسـتگار
نخستين بـار) 309-307: 1387حميديان،و 326-325: 1380؛ جيحوني، 229-238

كي در شاه ي نامه، از بيژن در آغاز دوران پادشاهي ميخسرو و آن هنگـامي اسـت اد شود
مي كه كي خسـرو، تر رويدادهاي عصر كـي سپس در بيش4.بيند خسرو از سپاه خود سان

دري پهلواني چكيده. بيژن حضوري آشكار دارد نبـرد: چنـين اسـت نامـه شـاه هاي بيژن
و شكست دادن و؛كشتن بالشان توراني او؛ متهورانه با فرود سياوش ربـودن تـاج تـژاو
پيـروزي برگـرازان خسرو در جنگ كاس رود؛ نيز به دست آوردن اسپنوي به فرمان كي

رخن ارمان؛سرزمي و رويين در نبرد يازده و نستيهن .كشتن هومان
و نيـز5»پرستار پيكر«درفش بيژن نامه شاهدر و گيسويي از حريـر سـياه با تن لعل

،و همـان3:35ج1386 مطلـق، فردوسـي،خالقي:ك.ر.(اسـت توصـيف شـده» شيرپيكر«
از)4:123ج1386 و، در برخي منظومهنامه شاهگذشته هاي حماسـي ديگـر نيـز از بيـژن
در ترين هنرنمايي مهم.است هاي او ياد شده پهلواني هاي حماسي پـس منظومه هاي بيژن

مي نخستي فرامرزنامه، در نامه شاهاز  روايت شده است كـه،در اين منظومه. شود ديده
در رويـارويي. هاي فرامرز با پتيارگان هندوستان، بيژن نيز حضـور دارد تر جنگ در بيش

: 1382، فرامرزنامـه:ك.ر(ژن اسـت بيـ،سپاه فرامرز با گرگ گويا، پهلوان اصلي اين نبرد
همچنين در نبرد فرامرز با مارجوشا، بيژن يگانه پهلـواني اسـت كـه داوطلـب)80-87
يي منظومـه برپايـه)95-93:همـان.(شود تا همراه فرامرز به درون دهـان اژدهـا رود مي

و توران، نخستين كـس از ايرانيـان كـه بـه جنـگ جهانگيرنامه ، در رويارويي سپاه ايران
آن. بيژن است،رود بارمان مي و مجروح ساختن و كرسيوز ، هـا نبرد با بارمان، فرشيدورد
(ن استترين پيكارهاي بيژ از مهم )183و 99،137-98: 1380مادح،:ك.ر.

و خسرو را از پـاي همچنين درجنگ  هاي نواحي غربي، بيژن پهلواناني مانند فرهاد
و سرانجام به فرمان رستم، فرماندهميدر و بـا سـپاه اي از ايرانيان مـيي دسته آورد شـود

(كند خود، شهر مغرب را تسخير مي )315و 262-258: همان.
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و، نخستين كار مهم بيژن اين است كه به يـاري زواره مـيي كهن برزونامهدر آيـد
مي،برزو را كه در بند گرفتار است و به سوي رسـتم مـي از دست زواره :ك.ر(بـرد گيرد

و،در داسـتان سوسـن رامشـگر)89-87: 1387كوسج، اگرچـه طـوس، گـودرز، گيـو
بي گستهم كه پيش به آساني گرفتـار سوسـن رامشـگر بودند،رون آمده تر از بارگاه رستم

و جام شـرابي خورد بيژن تنها كسي است كه فريب سوسن را نمي،حال شوند؛ با اين مي
ي داستان، بيـژن متهورانـه بـا در دنباله. نوشد نمي،هشانه در آن ريخته شده بود را كه بي

ا پيلسم درگير مي كـه در كمنـدش گرفتـار يـن شود؛ اما توانايي برابري با او را ندارد؛ تـا
. يابـد پهلوانان، بـا دسـتياري فرامـرز، رهـايي مـي ديگرسرانجام بيژن به همراه. شود مي

از)259-192: همان( ، باز هم نخستين كسي كـهي جديد برزونامهبنابر روايت نخست
مي به ميدان و پهلوانـاني بـه نـام،رود كوش بن كوش و»وش گـرگ« هـاي بيـژن اسـت

(آورد را از پاي درمي»سر كركس« پـس)الـف 100-ب98عطايي، پاريس، برگ:ك.ر.
. نويسـد آميز مـي اي تهديد ديو نامه رنگ از دزديده شدن فهر سيمين عذار، برزو براي سياه

مي بيژن متهورانه داوطلب بردن نامه آني برزو و در ،جا با پهلـواني بـه نـام المـاس شود
ا گالويز مي و سرانجام ميشود )الف 117-ب 115همان، برگ.(كندو را نابود

شـاه فرزنـد فـرود كـه بـه آمده اسـت كـه كيـاني جديد برزونامهدر روايت دوم
كي،لشكر كشيده است،خواهي پدر خون مي به درگاه و از او مـي خسرو خواهـد تـا آيد

. كنـد مـي شـاه بيژن خود را تسليم كيـان،در اين هنگام. كشندگان پدرش را تحويل دهد
و او را مـي ناگهان مرجان ديو به سوي بيژن مي و بـه سـاراي جّنـي تحويـل آيـد ربايـد

مي. دهد مي زادگـان پـيش دهد كه خون بيژن را بريزند؛ امـا پـري سارا به جلّادان دستور
مي مي و مانع اين كار او در ادامه كيان. شوند آيند و طوس را كه در دست شاه، بيژن، گيو

آنمي، فراتندگرفتار هس و به سرزنش مي خواند طوس سخنان درشتي بر زبـان. پردازد ها
مي كيان. آورد مي مي؛دهد شاه دستور كشتن پهلوانان را شود اما ساراي جنّي مانع اين كار

و طوس و مشـك با دستياري دو پري به نام،سرانجام بيژن، گيو رهـا،فـام هـاي دردانـه
بـرد شت با پلنگان ديو كـه چنـدي در زنـدان او بـه سـر مـي بيژن در راه بازگ. شوند مي
مي روبه همـان،.(آوردو آن ديو را به همراه شمار ديگري از ديوان، از پاي درمي شود رو

را نامهي داستان آمده است كه بيژن، در دنباله)ب 188-الف 188دوپرون، برگ ي برزو
و پهلوانش، براي طغان ومي،سوز جهانشاه آن آورد مي از و گردآزادتاخواهد ها گستهم

كنـد؛ امـا پرخاشـگري مـي،سوز با شنيدن اين سخنان جهان. فرزند گستهم را رها سازند
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مي سوز به سوي بيژن حمله جهان. دهد بيژن پاسخ او را به درشتي مي شود؛ بيـژن نيـز ور
مي جهان. برد دست به خنجر مي را سوز خنجر را از بيژن و او و بر زمـين مـي ربايد زنـد
(يابند رهايي مي6سرانجام هر سه پهلوان، به دست كريمان.بندد دستانش را مي : همـان.

در نبرد ايرانيـان بـا سـپاه شـبرنگ،7نامه شبرنگي بنابر روايات منظومه)الف 229برگ
(كند بيژن ريوكارديو را نابود مي سـپس)الف 156-الف 155، بريتانيا، برگ نامه شبرنگ.
راو در دنباله) 157برگ: همان(آورد فراسان ديو را به بند مي ي داستان، ديوي افسونگر

رشادت بيـژن در ايـن) الف 160-ب 159همان، برگ(آورد به نام حليوار از پاي درمي
كيخلعتي چنان است كه بارها پيكارها آن و و از رستم پهلوانـان ايـران ديگـر كـاووس
.كند دريافت مي

 هاي بيژن در طومارهاي نقّالي پهلواني.3

در روايت  نخسـت،:ي بيژن آمده شامل دو دسـته اسـت طومارهاي نقّالي درباره هايي كه
و پيش هايي كه در منظومه آن دسته روايت از هاي حماسي نيز آمده است تـر بـه برخـي

طومارهـاي نقّـالي بـا با اين تفاوت كه گـاهي روايـات. ايم ها به اختصار اشاره داشته آن
و داسـتان هاي منظومه روايت پـردازان ايـن هاي حماسي، اندكي تفاوت دارد؛ زيرا نقّاالن

و بــرگ فــراوان داده روايــات، بــه برخــي از ايــن داســتان آن دســته انــد؛ دوم، هــا شــاخ
آ هايي كه در منظومه روايت ون هـاي حماسـي از و در واقـع سـاخته هـا نشـاني نيسـت
ذ پرداخته آن؛پردازان است هن داستاني هـاي طومارهـاي جا كه يكـي از ويژگـي زيرا از

و يا روشن كـردن برخـي مبهمـات  نقّالي، ساختن روايات جديد به منظور بسط داستان
و بنابراين در بيش)11-8: 1390آيدنلو،(است تر طومارهاي نقّالي، با اين دسته روايـات
مي روبه،هاي ساختگي داستان در تـرين پهلـواني در ذيـل بـه عمـده. شويم رو هـايي كـه

و در منظومه طومارهاي نقّالي به بيژن نسبت داده ها نشاني هاي حماسي از اين روايت اند
مي،نيست .ي برخي روايات، تولّد بيژن همزمان با تولّد فرامـرز اسـت پايهبر.كنيم اشاره

از رفتن به مكتب سـر بـاز اما پس از چندي،. شوند هر دو كودك به مكتب فرستاده مي
و اشتياق خود را در يادگيري فنون نظامي نشان مـي مي نخسـتين هنرنمـايي. دهنـد زنند

: 1390،ي فردوسي نامه طومار كهن شاه(است،گيو،دوران كودكي بيژن، نبرد او با پدرش 
شدن رستم بـن شـميالد بـه دسـت خواهي سياوش، كشته هاي كين در جنگ)412-41

(تــرين رويــدادها اســت از مهــم بيــژن يكــي ي روايــات پايــه بــر) 607- 605:همــان.
از نامه، بيژن پهلوانان نوظهوري به نام مشكين و نيـز يكـي هاي ارشد، اميـر بيـور، نـوذر
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كـه) 164و 163، 153، 151: 1386، نامـه مشـكين:ك.ر.(كشـد نوادگان ضـحاك را مـي
از اين گذشته در برخي طومارهاي نقّـالي،. آمده است نامه مشكين تفصيل اين نبردها در
مي هاي بيژن در سرزمين هندوستان روبه با شماري از پهلواني در اين روايـات. شويم رو

مي آمده است كه فرامرز به فرمان كي سپس بيژن نيـز بـه مـدد. رود خسرو به هندوستان
و نيـز بـا ديـواني بـه هاي جنگـيش، مـاهور، نبرد بيژن با پهلواناني به نام. رود فرامرز مي

و كوالد ديو از مهـم نام طومارنقّـالي:ك.ر(ن طومارهاسـت تـرين وقـايع ايـ هاي قراخان
از،معشـوق فرامـرز،آزاد نمـودن شـكرنوش)618-615و 589، 566: 1391، نامـه شاه

و نيز رهاساختن پهلوانان ايران از چنگ قهقهـه هـاي از ديگـر هنرنمـايي،چنگ جالدان
(ســتان اســتبيــژن در هندو همچنــين در پيكارهــاي ايرانيــان بــا)602و 585: همــان.

و قهرمان تورانيان، كشتن پهلواناني به نام از ديگر كارهاي مهم بيـژن،هاي گهيل، قهرش
(آيد به شمار مي )690و 677: 1390، نامه طومار كهن شاه.

مي يكي از مهم ي بيژن بـارهمشاج،شود ترين حوادثي كه در طومارهاي نقّالي ديده
و به دليل پيش ميآ لهراسب است بهكي،دهد مد ناگواري كه روي ناچار لهراسـب خسرو
خسـرو، داستان از اين قرار است كـه يـك شـب كـي. كند را جانشين خويش معرّفي مي

و اميران را به بارگاه خود دعوت مي گويـد اگـر بيژن در حالت مسـتي مـي. كند پهلوانان
دهـد رسـتم بـراي خـدمت بـه لهراسـب پاسـخ مـي. زادگان نبود شاهرستم نبود نامي از 

شد شاه پشـن. گويـد بيژن با شنيدن اين سخن به لهراسب سخنان بـدي مـي. زادگان مرد
و سيلي محكمي به بيژن از جاي خود برمي،پدر لهراسب كه انسان مغروري است، خيزد

مي. زند مي و گيو با ديدن اين صحنه، گريبان پشن را را گيرد با خنجر خويش، پهلوي او
مي،لهراسب با ديدن مرگ پدر. شكافد مي خسـرو بـه در ايـن هنگـام كـي. افتـد به گريه

 دهم؛ به ارواح سياوش، پاسخ او را نمي،گويد اگر گيو به من سيلي هم بزند لهراسب مي
مي اما در حق تو لطفي مي و تو را جانشين خويش (سازم كنم : 1386، نامه مشكين:ك.ر.

)الف96، برگ نامه نثر نقّالي شاه؛ 173
كنـيم شفاهي نيز به روايتي برخـورد مـي هاي گذشته از طومارهاي نقّالي، درروايت

آن هاي حماسي ديده نمي كه در منظومه و رويارويي سـپاه ايـران بـا خاقـان چـين،شود
انجـوي.(شـود است كه در اين جنگ، شَنگُل پادشاه هندوستان، به دست بيژن گرفتار مي

هاي كردي نيز آمده است كه ديوي به نـام نسـتيهن نامه در شاه) 1:186ج1369شيرازي، 
از) 117-116: 1389،كـرديي نامـه شاه(شود به دست بيژن كشته مي همچنـين در يكـي
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از روايت سپهسـاالر جمشيدشـاه،ناهيدشاه،ها آمده است كه بيژن نامه شاههاي اين دسته
. سـازد بـا كمنـد خـويش گرفتـار مـي اب آمـده بـود، رساني به افراسيرا كه براي كمك 

)74: 1391،ي كردي نامهبرزونامه، شاه(
و هاي حماسي ايران، پهلواني دلير، پاك بيژن در روايت،چه آورديم بر اساس آن دل
و تـا انـدازه پـروا، هـوس داراي سرشـتي مـاجراجو، بـي،حال فداكار، اما در عين اي بـاز

ي يكـي از پژوهشـگران، بنابر گفته)99: 1391مطلق، خالقي.(معرّفي شده است،سر سبك
و گردن افراختـه مانند، كه ساير جنگاوران درمي در دفع بالها هنگامي بيـژني باالي بلند

بيژن هماننـد رسـتم)99: 1374سلمي،(ر استهاي خطي است كه پذيراي انجام ماموريت
يابي جا تابع در همه نياي مادري خويش، و و چراي شاه 8.ساالر خود نيست سپه چون

و جوان هاي حماسي ايران بـه مرد منظومه بيژن برخالف گرگين، يكي از پهلوانان وفادار
بيـژن او را بـر،در آن هنگام كه گستهم اسب خود را از دست داده اسـت. آيد شمار مي

در داستان بيژن)3:89ج 1386مطلق، فردوسي،خالقي(كند پشت اسب خويش سوار مي
آنو منيژه،  امـا بيـژن راضـي اسـت، كه منيژه در آوردن بيژن بـه تـوران مقصـر با وجود

و در برابـر شـاه تـوران، داسـتاني،شود كه منيژه را در بارگاه افراسياب نمي بـدنام كنـد
اصـرار) 326-325: همـان(9زد كه چگونه وارد توران شده استسا ساختگي از خود مي

هـاي فشاري بيژن در رفتن به دنبال گستهم براي نجات دادن جـان او، يكـي صـحنهو پا
ي روايــت پايــه چنــين بــرهم) 146-4:142همــان،ج.(نامــه اســت بســيار عــاطفي شــاه

و فرامرز به تنهـايي بـه، بيژن راضي نميفرامرزنامه و نوش باشد شود كه خود در عيش
و سختي به سر برد و در بال از. هندوستان رود ابيـات شـورانگيزي كـه در ايـن بخـش

،فرامرزنامـه(.و رقّـت قلـب بيـژن اسـت مردانه همگي بيانگر خوي جوان،داستان آمده
و ناپختگي، گاهي سبكاو اما)61: 1382 مي به دليل شور جواني و نابخرد يا سر و شود

از آمدن چاه،براي مثال، هنگامي كه بيژن در درون خورد؛ فريب ديگران را به راحتي مي
مي رستم به توران سر زمين آگاه ژن جـاي بيـي نابـه منيژه كه از خنده. دهدميشود؛ خنده

مي دليل خنده،زده شده است شگفت آن. شود اش را جويا كه مبادا منيـژه اما بيژن از ترس
مي آمدن رستم را افشا كند،راز   پاسخي كه منيژه بـه بيـژن. آورد سخنان نادرستي بر زبان

 فردوسـي،.(اسـت نامـه شـاه انگيـز هاي رقّت دهد يكي از صحنه در برابر اين رفتارش مي
از اين گذشته در همين داستان، يك بار به راحتي فريـب گـرگين)377-3:376ج1386
و به سوي خيمه را مي مي خورد )315: همان(رود گاه منيژه
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 نامه بيژني نگاهي به منظومه.4

: 1386منصـوري،(ي بيژن پهلوان معروف ايراني است دربارهحماسياي منظومه نامه بيژن
بريتانيـا بـهيي موزه نسخهيكي: از اين منظومه تاكنون دو نسخه شناخته شده است)98

MSي شـمارهي بادليـان آكسـفورد بـهي كتابخانـه نسـخهو ديگري or.2946ي شماره
Pers.e14)  نوشـته چنـين نامـه بيژني صفا دربارهاهللا ذبيح)25: 1348پژوه، دانش:ك.ر.

از«:است از 1900تا 1400مجموع ابيات اين منظومه و قسـمت عظيمـي و اصل داستان
در،آن و گرازان آن، اما بعضي از قسـمت نامه شاهملتقط است از داستان رزم بيژن هـاي

ب. اختالفات كلّي دارد نامه شاهبا متن  يت در كيفيـت مالقـات در پايان اين داستان، پنجاه
و بيژن با فرنگيس كي،منيژه مي،خسرو مادر :شود كه آخرين بيت آن چنين است ديده

 تاختم سوي رزم برزو همي چو زين داستان دل بپرداختم
و مكمل اين داستانو از اين بيت مسلّم مي و گردآورنده صـاحب،شود كه سازنده

از ناكوكبن، يعني خواجه عميد عطاءبرزونامه و او غير كـه خـود برزونامـه رازي است
ي مّلـي ايـران بـه هاي ديگري را نيز از حماسهي مفصلي است داستان يا داستان منظومه

بر)317-316: 1352 صفا،(».نظم درآورده بود  نامـه بيژنيكي از پژوهشگران در نقدي
بر بيژن«:نويسد مي بادليان آكسفورد، مشتمل اسـتيي كتابخانهي خطّ اساس نسخه نامه

و منيـژه 10بيت 1112حداقل نامه،ي بيژن سراينده.بيت 1833برحدود  ي از اشعار بيـژن
وي بـه. اي كرده باشد كه به اين موضوع اشارهآنبي؛آورده است نامه بيژنفردوسي را در

و منيژه حذف كرده، خود 223جاي  و بيت سست بر اشـعار 721بيتي كه از بيژن بيـژن
سه پايهبر)33: 1360متيني،(».ي فردوسي افزوده است منيژه ي نظريات اين پژوهشگر،

مي نامه بيژنبخش در و منيژه نيامده است ديده اين سـه بخـش. شود كه در داستان بيژن
در 100؛ي گـرگين مـيالد عليـه بيـژني توطئه بيت در دنباله32: عبارت است از بيـت

و جنگ رستم با پسر  در65بيت در پايان داستان بـه جـاي68اكوان ديو بيـت مـذكور
و منيژه جا به اين سه بخش برافزوده بـه در اين)34: همان(ي فردوسي آخر داستان بيژن

و منيژه مي داستان بيژن :اندازيمي فردوسي، نگاهي

ي گرگين عليه بيژن وطئهت.4.1

از:اين بخش از داستان چنين است ديدن پيـروزي بيـژن بـر گـرازان رشـك گرگين كه
مي برد، مي مي پرسد كه چرا دندان از او  گويد هاي آنان را كنده است؟ بيژن در پاسخ بدو
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آن كه مي و بر گردن اسب خـويش آويـ خواهم تـا نـزد شـاه زم،ها را به طال اندوده كنم
و ان بـر گرگين كه از شنيدن ايـن سـخن 11.به دست آورميتر منزلت بيش،ايران رشـك

درهم. چينـد تـا بيـژن را از بـين ببـرد اي مـي دسيسه حسدش افزوده شده است، چنـين
مي،ي داستان دنباله و غذاخوردن آن دو پهلوان از ايـن. است سخن به ميان آمده،گساري

مي 156، از بيت نامه بيژنابيات در  و به بيت آغاز مي 187گردد ايـن بخـش. پذيرد پايان
نيـز كـه مبنـاي پيـرايش نامـه شـاه هـاي نـويس، در برخي از دستنامه بيژني از منظومه
مي ست،ا مطلق بوده خالقي :از ها عبارتند نويس اين دست. شود با برخي اختالفات ديده
؛731مورخ)س(ي توپقاپوسراي در استانبول به نشان اختصاري نويس كتابخانه دست
ي نويس كتابخانـه دست؛741مورخ)ق(نويس دارالكتب قاهره به نشان اختصاري دست

قـاهره بـه نـويس دارالكتـب دسـت؛891مورخ)2ل(بريتانيا در لندن به نشان اختصاري
ي دانشـگاه ليـدن بـه نشـان نـويس كتابخانـه دسـت؛796مـورخ)2ق( نشان اختصاري

)و(اختصـاري در واتيكان به نشاني پاپ دستنويس كتابخانه؛840مورخ)لي(اختصاري
مـورخ)آ(ي دانشگاه آكسفورد بـه نشـان اختصـاري نويس كتابخانه دستو 848مورخ
كه مالحظـه چنانآن.)پاورقي 314-3:313ج1386 مطلق، خالقي، فردوسي:ك.ر( 852
و گـرگين، بـا انـدكي اختصـار، در برخـيو گفـت روايـت،شـود مي شـنود ميـان بيـژن

و نهم راه يافته است درسده نامه شاههاي نويس دست مي. هاي هشتم توان نتيجـه بنابراين
.گرفت كه زمان سرايش اين روايت، از قرن هشتم متاخّرتر نيست

 روايت نبرد رستم با برخياس پسر اكوان ديو.4.2

و آغاز مـي 1470نبرد رستم با برخياس ديو بر سر چاه بيژن، از بيت،نامه بيژندر گـردد
كه ترين دست هاي نگارنده، دركهني بررسي پايهبر. يابدمي خاتمه 1568به بيت  نويسي

ــده  ــت آم ــن رواي ــاهاي ــه ش ــيه نام ــهيي حاش ــت ظفرنام ــتوفي اس ــداهللا مس  12.ي حم

آن) حاشيه 592-1:590ج1377مستوفي،( مي از و جا كه مستوفي در قرن هشتم زيسـته
،كنـدو بنابر ادعايي كه مـي 13كرده است آغاز 714نامه را در حدود سال شاه پيرايش كار
مي 14.را بر اساس پنجاه دستنويس تصحيح كرده است نامه شاه توان گفت با اين مقدمات

هـاي مبنـاي كـار مسـتوفي نويس روايت نبرد رستم با برخياس ديو، در بسياري از دست
به؛15است بوده و الحاق آن از قـرند، نباينامه شاهبنابراين زمان سروده شدن اين روايت

.تر باشد هفتم متاخّر
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و منيژه.4.3 و ديدار فريگيس  بازگشت رستم به ايران

، از بيت نامه بيژندر مي 1752اين بخش از داستان و بـه بيـت آغاز پايـان 1833گـردد
ي ابيـاتي كـه دربـاره نخسـت،:شـامل دو بخـش اسـت نامه بيژنابيات پاياني.پذيرد مي

و كي بازگشت رستم به ايران و نيـز مـي ديدار او با گسـاري پهلوانـان بـه فرمـان خسرو
آن كي و برخي از تر در ديدار نخسـت رسـتم ها، تكرار ابياتي است كه پيش خسرو است

هـايي از آن، ماننـد سـتايش كـردن بـا ايـن تفـاوت كـه بخـش. خسرو آمده است با كي
و نام بردن از ايزدان زردشتي كي ابيـاتي كـه آن دسـته دوم،، حذف شـده اسـت؛ خسرو

كي درباره و خلعت دادي آمدن فريگيس به بارگاه ون به پهلوانانخسرو و ديدار با منيژه
و تـا آن و به كّلـي تـازگي دارد و گيو سروده شده است جـا كـه سفارش كردن به بيژن

.است نيامدهايم در جاي ديگري بررسي كرده

كي.4.4 و يادكرد ايزدان ستايش  خسرو

ميته از سه بخش پيشين كه جالل متيني از آن گذش بخـش ديگـري نامه بيژندر برد، نام
در نيز ديده مي هنگـامي،نامه شاهي روايت بر پايه. است به اختصار آمده نامه شاهشود كه

كي كه رستم پس خواندن نامه در سـتايش، آيـد خسـرو بـه نـزد شاهنشـاه ايـران مـيي
مي خسرو از هفت امشاسپند دين كي برد كه بـه زنـدگي شـاه ايـران بركـت زردشتي نام

و نگهبان او باشند و حافظ از. دهند برخي پژوهشگران ايـن بخـش از داسـتان را متـاثّر
: 1369، شايسـت نشايسـت(.اند دانستهشايست نشايست هاي پهلوي به نام يكي از متن

و سه ايزد ديگر زردشتي نيز نامه بيژندر) دوازده عالوه بر اين هفت امشاسپند، از بيست
كي ياد مي و رستم با نام بردن از اين ايزدان، براي پادشاهي و پيروزي شود خسرو بركت
هاي پهلوي در برخي متن،ايزدان كه بر روزهاي هر ماه گذاشته شدهاين نام. طلبد را مي

از نام)42: 1380دادگي، فرنبغ:ك.ر(ز آمده استني هرمـزد،: هـاي ايـن ايـزدان عبارتنـد
بهشت، شهريور، سپندارمذ، خرداد، امرداد، دي، آذر، آبان، خـور، مـاه، تيـر، بهمن، اردي

گوش، دي، مهر، سروش، رشن، فروردين، بهرام، رام، باد، دي، دين، ارد، اشتاد، آسـمان، 
و انيران مي 1090از بيت نامه در بيژناين ابيات . 16زامياد، ماراسپند و به بيـت آغاز گردد

مي 1110 يي اين چهار بخش، الزم است دربـاره گيري درباره پيش از نتيجه.پذيرد پايان
آن. توضيحاتي داده شود نامه بيژني گوينده از،ايـم جا كه بررسي كـرده تا در هـيچ يـك

و تاريخي، به سراينده دو هـم.اي نشـده اسـت اشـاره نامـه بيـژني منابع ادبي چنـين در
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از نسخه و يا ممدوح شاعر برده نمـيآني موجود شـود تـا راهبـر بـه، نامي از سراينده
از.ي اين منظومه باشد شناسايي گوينده تنها در بيت پاياني اين منظومه، شاعر بـه تقليـد

مي،سبك بيان فردوسي  فراغـت يافتـه نامـه بيـژن كند كه چون از سرودن داسـتان اشاره
:رودمي» رزم برزو«سراغبه است

 تاختم چو زين داستان دل بپرداختم سوي رزم برزو همي
)ب48، بريتانيا، برگ همان؛117، بادليان، برگ نامه بيژن(

. يك نفـر هسـتند،، هر دوبرزونامهو نامه بيژني بنابراين به احتمال بسيار، سراينده
. مختصر توضيحي بدهيم برزونامهيي گوينده اكنون بايد درباره

در. است» جديد«و» كهن«شامل دو بخش برزونامهي منظومه دو بخـش مـذكور،
آن برخي نسخه پشـت سـر هـم ند،كه از همديگر تفكيـك شـو هاي برجاي مانده، بدون
در همان. اند كتابت شده و دوم هـا فرامرزنامهگونه كه اي نيـز بـا چنـين نكتـهي نخسـت

آنكتيـلن بار، نخستي) 793: 1391نحوي،و7: 1361مطلق، خالقي:ك.ر.(رو هستيم روبه
از در نيمه،دوپرون را از هندوستان به پـاريس برزونامهي دوم قرن هجدهم، چند نسخه

و جديد برد كه برخي از اين نسخه پـروندو. را دربر داشـت برزونامهها، دو بخش كهن
آن براساس آن ي پيوستگي دو بخش كهـنه متوجهك چه در بخش جديد آمده بود، بدون

:ك.ر.(نسـبت داد» عطـايي«اين دو منظومه را به شاعري به نـامد برزونامه شود،و جدي
كُزه گارتن در سال)49: 1345مول، هاي دوپرون، م، از روي نسخه.1816چندي بعد
از 275 مشـرق هـاي دفينـهي آلمـاني، در جلـد پـنجم را همراه با ترجمه برزونامهبيت

او) 235: 1384نولدكــه،و93: 1376هنــوي،.:ك.ر(منتشــر ســاخت زمينــي و پــس از
ترنر ماكان نيز بخش كهن) 235: همان(آن را نقل نمود نامه منتخبات شاهفولرس نيز در

مي 3660برزونامه را كه بالغ بر  در بيت ايـن.، بـه چـاپ رسـانيد نامه ملحقات شاهشود
مولّـف بلوشـه،. گرفـت بـروخيم نيـز جـايي نامـه شاه ملحقاتبخش بعدها در بخش 

ي دوپـرون،، ضـمن اسـتناد بـه گفتـهي ملّي پـاريس هاي خطّي كتابخانه فهرست نسخه
، معـروف بـه عطـايي رازي» خواجه عميد عطـايي بـن يعقـوب«را برزونامهي گوينده
و معاصـر مسـعو كردمعرّفي د سـعد كه در قرن پنجم، يكي از شـاعران دربـار غزنويـان

:ك.ر.(است سلمان بوده ي بلوشـه، بـه پايـهي بـي متاسفانه اين گفته) 309: 1352صفا،.
و مولّفـان ها، كتاب نامهي دانش همه و مقاالت ادبـي راه يافـت هاي تاريخ ادبيات فارسي

ــده ــار، گوين ــا(را عطــاءبن يعقــوب برزونامــهي ايــن آث :ك.ر.(دانســتند)ق.ه 491متوفّ
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 757: 1384؛ شـكوهي، 339: 1387رياحي،:ك.رن؛ همچني3پاورقي 377: 1380نحوي،
ي، برپايه1380در سال،اكبر نحويدكتر بار براي نخستين) 286: 1386 مطلق، خالقيو

و، ايـن منظومـه برزونامههاي برخي نسخه و جديـد دانسـتند را داراي دو بخـش كهـن
ي سپس بر اساس انجامـه 17.داليلي در ابطال انتساب برزونامه به عطاءبن يعقوب آوردند

از ترين نسخه كهن ي ايـن، گوينـده)ق.ه 829مـورخ( كهـني برزونامـهي شناخته شده
معرفي نمودند كه به احتمال» الدين محمد كوسج شمس«منظومه را شاعري گمنام به نام

ميبسيار را متعلّق به شاعري بـاي جديد برزونامهچنينهم. زيسته است، در قرن هشتم
ي بلنـد را در قـرن دهـم سـروده ايـن منظومـه او، دانستند كه احتماال،» عطايي«تخلّص 
)381-377: 1380نحوي،:ك.ر(.است

:انـد چنين برشـمرده،به قرن دهم راي جديد برزونامه اين پژوهشگر داليل انتساب
مي« زد با دقّت در واژگان اين منظومه، سال سرايش آن را يكي از قهرمانـان. توان حدس

هاي پـيش از مغـول، مطلقـا اسـتعمال اين نام در متن.، چنگيز نام داردي جديد برزونامه
تَ. نشده است فرزند برزوست كه در جنگي ناشناس بـا نيـاي،رميكي ديگر از قهرمانان،

مي بزرگ خود رستم، روبه تَ. شود رو ي ديگر كلمه تيمور اسـتر گونهمواضح است كه
از نمايد كه نام دور نمي.ريز معروفو متاثّر از نام خون گذاري شـاهرخ بـر يكـي ديگـر

داليـل محكمـي كـه سـرانجام. قهرمانان نيز به پيروي از شاهرخ ميرزا پسر تيمور باشـد 
و ما را به تاريخ سرايش برزونامـه هرگونه ترديد را از ميان برمي ي جديـد نزديـك دارد

به مي و آدم كار رفتن مكرّر واژه كند، و جلـودار و) بـه جـاي آدمـي، انسـان(هاي جلـو
در اين منظومه است كه از استعماالت قرن دهم هجـري) به جاي توانا، زورمند(زورين

)380: همان(».تبه بعد اس
كـه چنـانآن. نامـه بيـژني بازگرديم به بررسـي گوينـده،گفتن اين مقدمات پس از

بر پيش ، شاعر به سرودن داسـتان بـرزو نيـز نامه بيژني بيت پاياني پايه تر يادآور شديم،
،هر دو يك نفـر باشـد نامه بيژنو برزونامههاي اگر سرايندگان منظومه. اشاره كرده است

و جديد برزونامهي گويندگان چه درباره بنابراين بر اساس آن ي سـراينده،گفتيمي كهن
مي نيز يا شمس نامه بيژن و يـا الدين محمدكوسج است كه احتماال در قرن هشتم زيسـته
گم آن امـا. پردازان قرن دهم بوده است نام به نام عطايي، كه محتمال از داستان كه شاعري

ب و تـوان، بـه جـرات مـي كهني برزونامهبا نامه بيژنهاي سبكي ررسي ويژگيبا سنجش
هم گفت كه از نظر سبكي، هيچ و شـود ساني ميان اين دو منظومه ديده نمـي گونه برابري
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بنابراين در عـدم.، بسيار تواناتر استنامه بيژني، از سرايندهي كهن برزونامهيو گوينده
مانـد؛ پـس بـه احتمـال ترديدي باقي نمي،ين محمدكوسجالد به شمس نامه بيژنانتساب 
 بـا بررسـي. اسـت،ي جديـد نامـه بـرزو شـاعر،همان عطـايي نامه بيژني گوينده بسيار،
مي ويژگي زيرا زبان هـر دو منظومـه؛گيرد هاي زباني هر دو منظومه، احتمال اخير قوت

و از ارزش و ضعيف ي سـراينده،ي عطـايي درباره.بسيار به دور است ادبيهاي سست
و ايني جديد برزونامه ميو ممدوحانش  چنـداني آگـاهي،زيسته اسـت كه در چه قرني
مي. نداريم : كند شاعر در اين منظومه، چند بار از خود ياد

ي آشـــــــــتيبـــرو بر ســــــر قصهســـر آمد عـــطايي چو اين ســـركشي
)الف 410برگس،پاريي نسخه،ي جديد برزونامه(

و از مضـمون سـخنش در جاي ديگري نيز به هفتادسالگي خـود اشـاره مـي كنـد
:آشكار است كه داراي مذهب شيعه بوده است

...تار بيهــــــوده بر باد رفــتفگـــزدريـــغا كه عمـــرم به هــفــتاد رفـت
و بـس و رحيمخـــداونـد گيــتي كريــم است و بـــسكـريم از قديم است
زحـــــمتيببــخــشد مرا جـــرم بيبــــه مـوي سفيـــــدش بود رحمــتي
اش عــــلي ولــــيهــمان از وصـياميــــد شفـــاعت بــود از نــــبــــي

)ب 401برگ: همان(
و بنـابري بلند است كه بيش از شصت هزار بيـت داردا منظومه،جديدي برزونامه

(ي ژول مول، سه هزار بيت از پايان آن افتاده است گفته با نگـاهي بـه)49: 1345مول،.
و پرگـو اسـت اين منظومه، مي زيـرا بـه آسـاني؛توان گفـت عطـايي شـاعري ضـعيف

و از گفتن سخنان برزونامههاي توانست داستان مي را در حدود بيست هزار بيت بسرايد
و اطناب تـوان مـي،ي جديد برزونامههاي با نگاهي به داستان. بپرهيزدهاي ممل تكراري

مي احتمال داد كه عطايي در دوره از زيرا عالوه،زيسته استي صفويه بر تطبيق بسياري
بـا ديگـر آثـار ايـن عهـد، نـام برخـي ازي جديد برزونامهي هاي سبكي منظومه ويژگي

ريحانـه، شمسـه، عـذار، سـيمين شـود ماننـد قهرماناني كـه در ايـن منظومـه ديـده مـي 
و جادو، سرخاب مرجان يي اين دوره همانند شيرويه هاي عاميانه در برخي داستان... ديو

و اسكندرنامه ي شـيرويه:ك.ر.(شـودي منوچهرخـان نيـز ديـده مـي نامدار، حسين كرد
ــه؛ 298و72: 1384، نامــدار ؛ منوچهرخــان 190: 1388،ي حســين كــرد شبســتري قص
)11،17: 1388،و همان 210و 7،122: 1384،محكي
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از،ي جديد برزونامهبا نگاهي به روايات اين احتمال وجود دارد كه عطـايي يكـي
و نقّاالن عصر داستان و بـه شـيوه گزاران و ذوق شاعري نيز داشته اسـت ي صفويه بوده
و شماري داستان ديگـر از پهلوانـان گزاران آن عصر، هر روايتي را كه از پهلوانان گذشته

:نويسـد يكي از پژوهشگران مـي.ي نظم درآورده است به رشته،نوظهور به دست آورده
ميي جديد را قصه وقايع برزونامه...« ي دهد كه بر گـرد هسـته هايي عوام پسند تشكيل

و پهلواني ورزي اصلي داستان، كه عشق حتّـي نـام. تنيده شـده اسـت،هاي برزو است ها
واي عده ، قهرمانـان ...از قهرمانان اين بخـش ماننـد مهـراس، عقـيال، قطـران، حورلقـا

مي داستان [كند هاي عاميانه را به ذهن متبادر دست كم بخش عظيمـي از حـوادث]و...
آن هاي عاميانه اين قسمت از برزونامه، داستان هـاي ها با داستان اي باشد كه وجه اشتراك
ا آن داستان.ز قهرمانان آن استحماسي، فقط در اسامي برخي هاي اين بخش درست از

آن هايي است كه عطايي در بيتي درباره سنخ داستان ميي خود به :كند ها اشاره
و جـــادو بود كار او »ز افـــسانه گــــــرم است بـــــازار اوكــــه با ديـــــو

نه: 1387كوسج،( و )بيست
و منيژه كه پيشهاي برافزو اكنون بايد به بخش نگاهي،تر آورديم ده به داستان بيژن

،»نبـرد رسـتم بـا پسـر اكـوان ديـو«و»ي گرگين عليـه بيـژن توطئه«دو روايت: اندازيم
؛در قـرن هشـتم وارد شـده نامـه شـاه هـاي نـويس متذكّر شديم در برخي دستكه چنان

ياهشي بنابراين زمان سرايش اين دو روايت، سده و از آن دوره بـوده چنـدي پـيش تم
و ديدار فريگيس با منيـژه«ي دو بخش ديگر يعني درباره. است » بازگشت رستم به ايران
و يادكرد ايزدان«و ي توان نظر قطعـي داد كـه آيـا سـروده نيز نمي» ستايش كي خسرو

و يا همانند دو روايت ديگر، در برخي دست نامه بيژن شاعر  نامـه شـاه هـاي نـويس است
.اما امروز از آن آگاهي نداريم بوده است؛

 گيري نتيجه.5

آن نخسـت،:توان به چند نتيجه رسـيد از آنچه گفته شد مي از بـه دليـل كـه بيـژن يكـي
آن پهلوانان سرشناس روايت و از تـري بـيش مايـه جا كـه درون هاي حماسي ايران است

و يـا يكـي هاي حماسي ملّي ايران، ذكر پهلواني منظومه از پهلوانـان خانـدان هاي رستم
درن خانـدان اسـت،و از طرفي بيژن نيـز يكـي از افـراد ايـ 18اوست احتمـال دارد كـه
و پهلواني هاي مستقلي درباره هاي دور، كتاب گذشته وي سرگذشت بيژن هـاي او بـوده
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ازهمي مستقليي او منظومه چه بسا در ادوار بعد، درباره سروده شده است؛ اما امـروز
آن.مآن آگاهي نداري  اسـت، هاي بيژن به ما رسيده چه امروز از گزارش پهلواني شايد هم

هـا وارد اما با گذشت زمـان، ايـن روايـت،در ادوار كهن به صورت كتاب مستقلي بوده
و صورت مستقل خود را از دست داده است ساير منظومه  ايدش،دوم.هاي حماسي شده

؛ بلكه يكـي از شـاعران گمنـام نيستي جديد برزونامه، عطايي شاعر نامه بيژني گوينده
و يا هفتم سده و منيـژه دسـت زده بودهاي ششم سـپس اشـعار؛كـه بـه انتحـال بيـژن

او برافزوده به نامه شاههاي نويس وارد برخي دست،ي و چـه بسـا متعلّق قرن هشتم شده
و منيژه نيز سـروده هاي ستايش ايزدان كه بخش اوو ديدار فريگيس اگـر ايـن. اسـتي
پسفرضيه   به دليل نـام بـردن از سـي،نامه بيژني احتمال دارد كه گوينده درست باشد،
حـال احتمـال ايـن با اين. بوده استمذهب زردشتي خود فردي زردشتي،انايزد تن از
و به پـژوهش بـيش گمانه  بسـيار، بـه احتمـال،سـوم.دارد تـري نيـاز زني ضعيف است
اسـت كـه بـا در دسـتي جديـد برزونامـهي همان عطايي گوينده،نامه بيژني سراينده

از داشتن نسخه در-نامه شاهاي مغلوط و شايد دو بخش ديگر نيـز كه دو بخش نخستين
آن-آن مندرج بوده است و حاصـل كـار، و منيژه افزوده خود نيز ابياتي به داستان بيژن

آن شده است كه و يا از كه در نسـخه اكنون در دست داريم كـه در اختيـار نامـه شـاه اي
و چهارم نبوده بخش،داشته و يـا بـر اسـاسي اطنـاب اما بنـابر شـيوه،هاي سوم گـويي

سپس روايت ديـدار فـريگيس. مقتضاي داستان، بخش ستايش ايزدان را بسط داده است
و به داستان  و پايان داستان را بـه با منيژه را نيز از خود سروده و منيژه الحاق كرده بيژن

مي گونه مياما پرسشي.بينيم اي تغيير داده است كه اكنون اين است كـه رسد كه به ذهن
و منيـژه است، نامه بيژنشاعر عطاييكه بر فرض آن ي پس چرا به انتحال داسـتان بيـژن

فردوسي دست زده است؟ به بيان ديگر، شاعري كـه توانـايي سـرودن بـيش از شصـت
و منيـژه را از نـوكه تواند نميآيا را دارد، نامه برزوهزار بيت  دو در حـدود داستان بيژن

؟19هزار بيت بسرايد
و نقّـ كه عطايي خود يكي از داستان به نظر نگارنده به دليل آن االن روايـات گزاران

آن بود حماسي و آنان چنين بودكه همواره عادتجاو از كه بـه روايـات كهـن، شـاخ
و تصــرّف مــي دادنــد بــرگ فراوانــي مــي :ك.ر(نــدكردو يــا در روايــات پيشــين دخــل

و منيژه،)8: 1390آيدنلو، آن عطايي نيز در هنگام نقل داستان بيژن كـهي فردوسي، بدون
و در جـاي جـاي داسـتان،قصد انتحال داشته باشد وارد مـذكور ابياتي از خود سـروده
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باكه در بسياري از طومارهاي نقّالي چنانآن-كرده است شـويم كـه رو مـي ابياتي روبـه،
و مشخصها گويندگان آن ي نقّاالن بـا ذوق قـرون برخي از آنان سروده محتمالنيست

و يا يكي بنابراين بعد-استگذشته از شنوندگان مجالس نقـل او، آن ها يا خود عطايي
و منيـژه وارد نمـوده اشعار الحاقي را به تحرير درآورده و در جاي جاي داسـتان بيـژن

آنهماين احتمال. است و منيـژه، ديگـر وجود دارد كه به دليل كه در پايان داستان بيژن
و تنها سفارش از منيژه، سخني به ميان نمي كي آيد ،ي منيـژه بـارهدر،خسرو به بيـژن هاي

در آمده است، ي بـاره عطايي به زعم خويش، پايان داستان را ناقص ديده؛ بنابراين ابياتي
و نيز صله دادن و بـه داسـتان بـه پهلوانـان،اوديدار فريگيس با منيژه از خـود سـروده

نمايـان بهتـر بـا ايـن كـار زحماتي را كه منيژه براي بيژن كشيده است؛ ارزشافزوده تا 
و مني روشو بدين سازد راداستان بيژن .نمايدتر خوش فرجام ژه

ها يادداشت
و تحليل شخصيت او نوشته شـده تاكنون چندين مقاله، درباره.1 اسـت؛ بـراي آگـاهيي بيژن

: KhaleghiMotlagh،1989و 406: 1383؛ خطيبــي،1379:187واحددوســت،:ك.ر(تــر بــيش
309-310(

ابـن:ك.ر.(سـال طـول كشـيده اسـت آمده كه پادشاهي بيژن مدت يـازده اما در برخي منابع.2
)1:184ج، 1383خلدون، 

(ي رستم نيز خوانده شده است در يكي از طومارهاي نقّالي، بيژن فرزندخوانده.3 طومار:ك.ر.
)125: 1375، كهن جهانگيرنامه

آن بيتـي آمـده اسـت كـه بـر پايـه نامـه شـاه هاي در برخي نسخه.4 ، در روزگـار پادشـاهيي
مي كي به گودرز سفارش به توران، داري كند تا از بيژن خردسـال نگـه كاووس، گيو هنگام رفتن
در)226: 1379؛ همان، سعدلو، 562: 1384فردوسي، لندن،:ك.ر( كند هـاي نامـه شاهاين بيت

ج1380، همان، بمبئي(چاپ ماكان  ، بـروخيم،)2:510ج،1386همـان،(، ژول مـول)1:153،
در. نيـز آمـده اسـت) 3:201ج1382همو، مسـكو،(و مسكو)3:689ج، 1386همو، بروخيم،(

به اين نكته اشاره شده است (يكي از طومارهاي نقّالي نيز ،ي فردوسـي نامـه طومـار شـاه:ك.ر.
در) 640: 1381 .ه استمطلق، در پاورقي آمدي دكتر خالقيي پيراسته نامه شاهاما اين بيت

كاووس سخن به ميـان آمـده در برخي منابع تاريخي نيز، از حضور بيژن در وقايع عصر كي
به همـراه سـاير پهلوانـان در چـاهي. است به مازندران، بنابر يك روايت، بيژن در سفر كاووس

چنين در منابع ديگر آمده است كه حاكم يمن، پدرهم)74: 1384گرديزي،:ك.ر(شود اسير مي
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كيسودا و بيـژن، در قلعـه به، :ك.ر(كنـد اي محبـوس مـي كاووس را بـه همـراه طوس،گسـتهم

) 192: 1362و خواندمير،577: 1338ميرخواند،
 اسـت»ايزدبانو آناهيتـا«بيژن، نماد» پرستار پيكر«اند كه درفش مطلق احتمال داده دكتر خالقي.5
)161: 1391مطلق، خالقي:ك.ر(
و تحليل ايـن نـام،» كريمان«ي براي ديدن شماري از روايات درباره.6 آيـدنلو،:ك.ر(و تجزيه

)37-15: 1390مفاخر،و اكبري15-20: 1386
و شناسايي نسخه براي آشنايي با روايت.7 آن هاي اين داستان بِـرخ،:ك.ر(هاي خطّـي فـان دن

1391 :192-195(
)1385:83مرتضوي،:ك.ر(رستمي اين ويژگي شخصيت درباره.8
مي مطلق درباره دكتر خالقي.9 كهي اين بخش از داستان مي«: نويسند توانسـت بگويـد كـه بيژن

كه در جام او داروي بي بي گناه از منيژه است و او را خواسـت او، بـه كـاخ خـود هوشي ريخته
را. درآورده است به كلّي لطف خود و از بيـژن از دسـت مـي ولي با اين راستگويي، داستان داد

آن در مقابل، دروغ. ساخت يك ناپهلوان مي و يـا درسـت بافي او با و پال است كه سخناني پرت
به داستان داده است و پال بودن آن، نمكي شيرين در كه بيژن سبك اين.به خاطر همين پرت سر

د جا در تنگناي خطر، منيژه را فراموش نمـي اين داشـتني سـاخته وسـت كنـد از او مـاجراجويي
)97: 1389مطلق، خالقي(».است

بر. 10 كه آمار داده شده .ي چاپ بروخيم است نامه شاهي پايه شايان ذكر است
و اين بخش از داستان، يادآور خان سوم هـراكلس اسـت كـه گـراز اريمانـت را مـي. 11 كشـد

مي دندان به با خود مي هاي او را و به مردم نشان تا برد :ك.ر.(نشاني از زورمندي او باشـد دهد
)1378:384و گريمال،1388:1046سرّامي،

و روايت.12  نامـه شاههاي شفاهي روايت نبرد رستم با برخياس ديو، در برخي طومارهاي نقّالي
،و گـوراني 1:259ج،1369شـيرازي،؛ انجوي243: 1377، هفت لشكر:ك.ر.(شود نيز ديده مي

1389 :327(
ا. 13 :ك.ر(دانسـته اسـت714نامـه را حـدود سـالز پژوهشگران، آغاز تصحيح اين شـاهيكي

)754: 1374سودآور،
:چنين آمده است ظفرنامهي عكسي در نسخه. 14

 ها اندرين روزگار كمابيش پنجاه ديدم شمار آن نسخه]وز[
مسـتوفي،:ك.ر(نظر اسـتي نخست مصراع باال، ميان پژوهشگران اختالفي واژه درباره

)شانزده: 1377
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يكي از دست. 15 دركه در مجلس شـوراي ملّـي نگهـداري مـي نامه شاههاي نويس در و شـود
(ي دوم قرن نهم كتابت شده؛ داستان نبرد رستم بـا برخيـاس ديـو نيـز آمـده اسـت نيمه :ك.ر.

و منيژه از شاه )311-1376:302،ي فردوسي نامه داستان بيژن
-1381:76؛ بهـار،259-1367:188معـين،:ك.ر(هاي اين ايزدان خويشكاري براي ديدن. 16
)37-16: 1389و آموزگار، 83
به عطاء بـن يعقـوب برزونامهچندي بعد يكي ديگر از پژوهشگران نيز در درستي انتساب.17

)27-26: 1384،ي برزونامه حماسه:ك.ر.(ترديد كرد
و يـك نامه هماي. از اين قاعده مستثنا است نامه كوشي منظومه. 18 نيـز نـوعي رمـانس اسـت

.آيدي حماسي ملّي به شمار نمي منظومه
به نام خواجه زين چنانآن. 19 ،»عبدي«الدين علي بن عبدالمومن شيرازي با تخلّصكه شاعري

و منيژه را سروده است در قرن دهم، خالصه )105-102: 1374سلمي،:ك.ر(اي از داستان بيژن

 فهرست منابع

.سمت: تهران.تاريخ اساطيري ايران). 1389.(آموزگار، ژاله
(آيدنلو، سجاد و اسـفنديار«). 1386. هـاي پـژوهش.»بررسي سه بيت از داسـتان رسـتم
صص18، شماره5، سال ادبي ،9-32

و طومارهـاي نّقـالي«).1390(. ــــــــــــ ،3سـال،بوسـتان ادب.»ويژگـي روايـات
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.اساطير: محمدحسين روحاني، تهراندسيي ترجمه.تاريخ كامل). 1383(.اثير، عزّالدين ابن
(خلدون ابن و:ي عبدالمحمد آيتي، تهران ترجمه. العبر). 1383. پژوهشگاه علوم انسـاني

.مطالعات فرهنگي
(اكبري مفاخر، آرش شـماره،44، سـال جسـتارهاي ادبـي.»كريمان كيسـت؟«). 1390.

.37-15صص،174
(انجوي شيرازي، سيدابوالقاسم .علمي: جلد، تهران3. فردوسي نامه). 1369.

(الخير ايرانشان بن ابي و فرهنگي: تصحيح رحيم عفيفي، تهران.نامه بهمن). 1370. .علمي
(نامه بانوگشسب و: انگيز كراچـي، تهـران تصحيح روح). 1382. پژوهشـگاه علـوم انسـاني

.مطالعات فرهنگي
.ققنوس: منصور ياقوتي، تهراني ترجمه). 1391(.ي كردي نامهبرزونامه، شاه



و نكته در روايت» بيژن« 153 ـــــــــــــــ نامه بيژنيي منظومه هايي درباره هاي حماسي ايران

(بلعمي، ابوعلي محمد پروين گنابادي،-تصحيح محمد تقي بهار.تاريخ بلعمي). 1386.
. هرمس: تهران
(بهار، مهرداد .آگه: تهران.اساطيرايران پژوهشي در).1381.

.MS.pers.e.14به شماره،ي كتابخانه بادليان نسخه.نامه بيژن
. or.2946ي به شماره،بريتانيايي موزه نسخه.نامه بيژن

(جيحوني، مصطفي .پژوهي نامه شاه:اصفهان.كتاب صفر،ي فردوسي نامه شاه.)الف1380.
.پژوهي نامه شاه: اصفهان.نامه آفرينان شاه حماسه.)ب1380(. ـــــــــــــــــ

(ي برزونامه حماسه .دانشگاه بوعلي سينا: تصحيح علي محمدي، همدان). 1384.
(حميديان، سعيد و هنر فردوسي). 1372. .مركز: تهران.درآمدي برانديشه

و منيژه«).1386(.جالل مطلق، خالقي و ادبيات فارسي نامه دانش.»بيژن جي زبان ، بـه2،
و ادبيات فارسي: اسماعيل سعادت، تهرانسرپرستي .فرهنگستان زبان

و خطــر مĤخــذ جنبــي در تصــحيح شــاه«).1386(. ـــــــــــــــــــ .»نامــه اهميــت
.افكار: هباشي، تهراندكوشش علي، بههاي ديرينه سخن

و شـاهان«).1391(. ــــــــــــــــــــ و ادبيــات نامـه دانـش.»درفـش پهلوانـان ي زبـان
جفارسي و ادبيات فارسي:ه سرپرستي اسماعيل سعادت، تهرانب،3، .فرهنگستان زبان

صص1نامه، آمريكا، سال ايران.»فرامرزنامه«). 1361(. ـــــــــــــــــ ،22-45.
بـزرگ المعـارف مركـز دايـره: تهران.نامه هاي شاه يادداشت). 1389(. ـــــــــــــــــ

.اسالمي
(خطيبي، ابوالفضل و مني«).1383. جدايره المعارف بزرگ اسـالمي.»ژهبيژن :، تهـران13،
. المعارف اسالميرهمركز داي

(الدين حسيني خواندمير، غياث .كتابفروشي خيام: تهران.تاريخ حبيب السير). 1362.
و منيژه از شاه : مهـدي قريـب، تهـران تصـحيح ). 1376(.ي فردوسـي نامـه داستان بيژن

و مطالعات فرهنگي .پژوهشگاه علوم انساني
(پژوه، محمدتقي دانش :، تهـران1ج.هـاي دانشـگاه تهـران فـيلم فهرست ميكرو). 1348.

.دانشگاه تهران
(فسايي، منصوررستگار  پژوهشگاه علوم انساني:، تهراننامه هاي شاه فرهنگ نام،)1388.
. مطالعات فرهنگيو

دامينرياحي، محم) نو: تهران.فردوسي). 1387. .طرح
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(علي سرامي، قدم و فرهنگي: تهران.از رنگ گل تا رنج خار). 1388. .علمي
(سلمي، عباس صص16، شماره فرهنگ.»نامه بيژن«). 1374. ،221-238.

و شاه«). 1374(.سودآور، ابوالعالء ، شماره7، سال شناسي ايران.»ي مستوفي نامه ظفرنامه
.761-752صص،4
(ي كردي نامه شاه .آنّا: تصحيح ايرج بهرامي، تهران). 1389.

و: كتـايون مزداپـور، تهـراني ترجمـه ). 1369(.شايست ناشايسـت موسسـه مطالعـات
.تحقيقات فرهنگي

.  2926به شماره،ي بريتانيا نامه موزه خطي شاهي مندرج در نسخه.نامه شبرنگ
(باشكوهي، فري و ادب فارسي نامه دانش.»برزونامه«). 1384. ، به سرپرسـتي1ج،ي زبان

و ادب فارسي:اسماعيل سعادت، تهران .فرهنگستان زبان
.ققنوس: الديني، تهران رضا سيف ويراستار علي). 1384(.ي نامدار شيرويه

(صفا، ذبيح اهللا .اميركبير: تهران.سرايي در ايران حماسه). 1352.
و الملـوك ). 1384(.دبن جريـر طبري، ابوجعفرمحمـ صـادقي ترجمـه.تـاريخ الرسـل
و فرهنگي: نشات، تهران . علمي

(ي فردوسي نامه طومار شاه مصـطفي سـعيدي،دسي-احمـد هاشـمي به كوشش ). 1381.
.نگار خوش: تهران

(طومار كهن جهانگيرنامه .نيما: كوشش جمشيد صداقت نژاد، تهرانبه). 1375.
.دنياي كتاب: تهراننژاد، كوشش جمشيد صداقتبه).1390(.ي فردوسي نامه طومار كهن شاه
.نگاربه: ويرايش سجاد آيدنلو، تهران). 1391(.نامه طومار نقّالي شاه

.1189به شماره،پاريسي كتابخانه نويس دست.جديدي برزونامهعطايي،
R.9ي آنكتيل دوپرون، به شماره نسخهي جديد، برزونامه. ــــــ .804

(فان دن برخ، گابريله ي نامـه دانـش. ابوالفضل خطيبـيي ترجمه.»نامه شبرنگ«). 1390.
و ج، بهادبيات فارسي زبان و:، تهران4كوشش اسماعيل سعادت، فرهنگستان زبـان

.ادب فارسي

و مفاخر فرهنگي: تصحيح مجيد سرمدي، تهران.)1382.( فرامرزنامه .انجمن آثار

ــي ــم، فردوس (ابوالقاس ــاه).1386. ــه ش ــالقي.نام ــالل خ ــحيح ج ــران تص ــق، ته :مطل
. المعارف بزرگ اسالمي مركزدايره
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ي چـاپ عكسـي از روي نسـخه.ي فردوسـي نامـه شـاه ). 1384(. ــــــــــــــــــــ
.طاليه: تهران،Add.21.103خطي كتابخانه بريتانيا به شماره

، چاپ بروخيم، تصحيح عباس اقبـال،ي فردوسي نامه شاه). 1386(. ـــــــــــــــــــ
. طاليه: كوشش بهمن خليفه، تهران مجتبي مينوي، سعيد نفيسي، به

و توضيح ملك.ي فردوسي نامه شاه). 1380(. ـــــــــــــــــــ الشّعراء بهـار، تصحيح
.اشتاد: به كوشش علي ميرانصاري، تهران

.الهام: مول، تهرانتصحيح ژول.نامه فردوسي شاه.)1386(. ـــــــــــــــــــ

كوشــش ســعيد بــه، چــاپ مســكو.نامــه فردوســي شــاه). 1382(. ـــــــــــــــــــــ

.قطره: حميديان، تهران
.ي نظــاميي فردوســي همــراه بــا خمســه نامــه شــاه). 1379(. ــــــــــــــــــ

.المعارف بزرگ اسالمي مركز دايره: هرانت،]سعدلوي نسخه[
(فرنبغ دادگي .توس: گزارش مهرداد بهار، تهران.بندهش). 1380.

.چشمه: مهران افشاري، تهرانو كوشش ايرج افشاربه). 1388(.شبستريكردي حسين قصه
.ميراث مكتوب: تصحيح اكبر نحوي، تهران.كهني برزونامه). 1387(.الدين كوسج، شمس

م رضـازاده ملـك، بـه اهتمـام رحـي.االخبـار زين ). 1384(.گرديزي، ابوسعيد عبدالحي
و مفاخر فرهنگي: تهران .انجمن آثار
و روم). 1378(.گريمال، پير .اميركبير:ي احمد بهمنش، تهران ترجمه.فرهنگ اساطير يونان

و منيجه«). 1389(.گوراني، مصطفي بن محمود تصـحيح ايـرج.ي كردي نامه شاه،»بيژن
.آنا: تهران،بهرامي

موسسـه: كوشـش ضـياءالدين سـجادي، تهـران بـه.جهانگيرنامـه ). 1380(.قاسم مادح،
.دانشگاه مك گيل-مطالعات اسالمي دانشگاه تهران

(متيني، جالل بي درباره«). 1360. .36-32صص.4، شماره7، سال آينده.»نامهژني
.دنياي كتاب: تصحيح محمدتقي بهار، تهران). 1383(.مجمل التواريخ والقصص

(مختاري، عثمان . پيك فرهنگ: كوشش غالمحسين بيگدلي، تهران به.شهريارنامه). 1377.
و شاه). 1385(.مرتضوي، منوچهر .توس: تهران.نامه فردوسي
.مركز نشر دانشگاهي:، تهرانظفرنامه). 1377(مستوفي، حمداهللا

: ابوالقاسم پاينـده، تهـراني ترجمه.التنبيه واالشراف). 1381(.مسعودي، علي بن حسين
و فرهنگي .علمي
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(نامه مشكين علـي بيگـي، طومارنقّالي حسين بابا مشكين، به اهتمـام داوود فـتح ). 1386.
. نمايش: تهران

(ن، محمدمعي و آثـار آن در ادبيـات فارسـي«). 1367. .»روزشـماري در ايـران باسـتان
.معين: تهران، به كوشش مهدخت معين، مجموعه مقاالت محمد معين

و تاريخ). 1386(.مقدسي، مطهربن طاهر شفيعي كـدكني، محمدرضاي ترجمه.آفرينش
.آگاه: تهران

و ادبيـات فارسـي نامـه دانش.»نامه بيژن«).1386(.منصوري، يداهللا ، بـه2، جلـدي زبـان
و ادبيات فارسي: تهران اسماعيل سعادت، سرپرستي .فرهنگستان زبان

: رضا ذكاوتي قراگزلـو، تهـران به كوشش علي.اسكندرنامه). 1384(.منوچهرخان حكيم
.ميراث مكتوب
.سخن: تهرانرضا ذكاوتي قراگزلو، علي كوششبه.اسكندرنامه). 1388(.ــــــــــــــــــ

(مول، ژول سـازمان:، تهـران جهـانگير افكـاريي ترجمـه.نامـه شـاهي ديباچه). 1345.
.جيبي هاي كتاب
(ميرخواند .خيام: تهران.الصفا تاريخ روضه). 1338.

. 90069به شماره،نويس كتابخانه مجلس شوراي اسالمي دست.نامه نثر نقّالي شاه
(، اكبـر نحوي و ادب فارسـي نامـه دانـش.»فرامرزنامـه«). 1391. جي زبـان :، تهـران4،

و ادب فارسي .فرهنگستان زبان
و علـوم.»برزونامهي هايي درباره ناگفته«). 1380(. ــــــــــــــ مجله دانشكده ادبيات
.388-371صص،2و1هاي، شماره34، سال دانشگاه فردوسي مشهد انساني
(نلدكه، تئودور .نگاه: ترجمه بزرگ علوي، تهران.ي ملّي ايران حماسه). 1384.

بنيـاد:، تهـران5جلـد،ي جهـان اسـالم نامه دانش.»ژنبي«). 1379(.واحددوست، مهوش
.دايره المعارف اسالمي

پژوهشـگاه علـوم: مهديمـدايني، تهـران-تصحيح مهران افشاري). 1377 .(هفت لشكر
و مطالعات فرهنگي .انساني

(امهنوي، ويلي ججهـان اسـالمي نامه دانش.»برزونامه«). 1376. دا:، تهـران3، ـ بنيـاد هري
.المعارف اسالمي

KhaleghiMotlagh, Jalal .(1989). “Bîžan”. Encyclopedia Iranica, Edited by 
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