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چکیده
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مه
ّ

مقد

ادب حماسـی ایـران تـرین قهرمـانتـرین و پرآوازهرستم پسر زال و نبیرۀ سـام نریمـان، بزرگ

و متون منظوم پهلوانی به تفصـیل آمـده اسـت، شاهنامهگذشته از سرگذشت او که در. است

ـالی، روایـات شـفاهیداستان
ّ

، شـاهنامهمردمـی /های بسیاری نیز دربارۀ او در طومارهای نق

مرزی به دست ما رسیده اسـت کـه خـود برخی روایات برونچنینهمهای کردی و شاهنامه

ـی را در میـان اقـوام و نژادهـای مختلـف ایـران و بلندپ
ّ
ایگی و چهرۀ محبوب این پهلـوان مل

های گونـاگونی کـه دربـارۀ رسـتم بـه از جملـه داسـتان. دهـدهای مجاور نشان میسرزمین

های مختلف و به تبع آن شمار های او در سرزمیندستمان رسیده است تعّدد روایات ازدواج

در ادب حماسی ایران، همسران و فرزنـدان زیـر ،ایمه بررسی کردهجا کتا آن. فرزندان اوست

:اندرا به رستم نسبت داده

ترین فرزند رستم سهراب بود که از ازدواج رستم با تهمینه دختر شاه سـمنگان معروف. ١

شود و در متون تـاریخی پـیش از به این ازدواج اشاره میشاهنامه بار در نخستین. به دنیا آمد

انی از این رویداد نیست و حّتی ثعـالبی نیـز کـه منبـع روایـات او هماننـد فردوسـی، آن، نش

، در شـاهنامهاست در تاریخ خود آن را نیاورده است اّما اندکی پـس از امۀ ابومنصورینشاه

شـودبه ازدواج رستم در سـرزمین سـمنگان، بـدون یـادکرد از تهمینـه اشـاره مینامهنزهت

).٣٤١: ١٣٦٢خیر، الشهمردان بن ابی. نک(

کـه شود فرامرز است بدون آناز او یاد میشاهنامهدومین و آخرین فرزند رستم که در . ٢

مـادر فرامـرز، گزارش. شودبه مادر او اشاره  هـای همین نکته سبب شـد کـه دربـارۀ کیسـتِی

ای دختـر ر) ٢٥: ١٣٨٣، الّتـواریخمجمـل(قباد متفاوتی پدید آید و کسانی همانند خالۀ کی

، تهمینۀنامـه بلنـد؛ ٣٤٦: ١٣٩٤، نامـۀ کوتـاهتهمینه(، تهمینه)٢٧٣: ١٣٩٤، ببر بیان(هند

: ق١٣٢٤، فرامرزنامـه) (شـهربانو ارم(، دختر گـودرز)٨٨: ١٣٨١،ی؛ مستوف٣٥٨: ١٣٩٤

دختـر شـاه ،)٢٤: ١٣٦١مطلق، یخـالق(پری، گـل)١/٨٤: ١٣٦٩، یشـیرازی ؛ انجو٣٦٤

خطیبــی، ؛ ١٧٩: ١٣٨٣آیـدنلو، . نیـز نــک؛ ٣٥: ١٩٩٦اده، عابـدزـشـیرمحّمدیان(چـین

. هر یک مادر فرامرز خوانده شوند) ١٦: ١٣٩٦آیدنلو، (افروز بانوو مهر) هجده: ١٣٩٤
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بـه ،دختر مسیحای عابد،لنوازجهانگیر سومین پسر رستم بود که از ازدواج رستم با د. ٣

الی، مادر جهـانگیر بـه نامدر برخی طومارها). ٢٥: ١٣٨٠مادح، . نک(دنیا آمد
ّ

هـای ی نق

: ١٣٩٠، طومـار کهـن شـاهنامه. نـک(گذاری شده استاندام و مهنوش هم نامآذربانو، گل

االن؛ ٥٣٢: ١٣٨١، طومار شاهنامۀ فردوسی؛ ٤٣٥
ّ
و در جای ) ٢٢٦٩: ١٣٩٦، شاهنامۀ نق

انددون دانسـتهکه نامی از او ببرند آن زن را خواهر گیـاهچر از نسـل فریـدیگری هم بدون آن

الی شاهنامه(
ّ
).١٣٧: ١٣٩٧، نثر نق

دربارۀ او و خواهر دیگرش . ترین و نیرومندترین دختر رستم استبانوگشسپ معروف. ٤

.بحث خواهیم کردمقالهدر دنبالۀ ١زربانو

انـد کـهدر شماری از روایات عامیانـه، فرزنـدان دیگـری هـم بـه رسـتم نسـبت داده. ٥

آیـدبـه دنیـا می،دختر شهریار مغـرب،راب که از ازدواج رستم با همایدا. الف: عبارتند از

الِی.)١٦: ١٣٩٦آیدنلو، . نک(
ّ

نشانی از این قهرمـان نیسـت منتشرشده،کنون تادر متون نق

الی آمده استهایش در چند دستاّما تفصیل داستان
ّ

برزو که حاصـل ازدواج . ب؛نویس نق

نریمان پری که . ج؛)٣٨: ١٩٩٦عابدزاده، ـ شیرمحّمدیان(رستم با دختر شاه افغانستان بود

خواهی بـرادرش فرامـرز برخاسـتاز پیوند رستم با دختری از پریان زاده شد و بعدها به خون

:همـان(شودای به مادر او نمیهژبر که اشاره. د؛)١٦٠و ١/١٥٨: ١٣٦٩انجوی شیرازی، (

: ]١٣٥٦[=٢٥٣٦رودنکـو، (یـز نشـانی نیسـتارنج کـه از کیسـتی مـادر او ن. ه؛)١/١٦١

محمد بن موالنـا یوسـف، باقی(الغیب که از هویت مادر او نیز آگاهی نداریمابن. و؛)٢٤٩

٢/٤٧٢: ١٣٩٢.(

کاووسروایتی منظوم از پیوند رستم با خواهر کی

ی ایران های حماسهای بانوگشسپ و زربانو بود که هر دو از چهرهرستم دارای دو دختر به نام

االنشاه.کن(بانوزرسپهای این نام به گونه. ١
ّ
نیز ضـبط ) ٤١: ١٣٨٩سیستانی، (و آذربانو) ٢١٥١: ١٣٩٦، نامۀ نق

، نامهمشـکین(شـوددر کنار بانوگشسپ یاد می» کیایابانو«ز از حضور دختری به نام نینامهمشکیندر .شده است
بـانو دختـر تردید منظور زرسـپنباشد بی،خواهر فرامرز،که اگر ضبط دیگری از گیسیابانو) ٢١٩و ٢١٥: ١٣٨٦

.رستم است
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نسـبت ،های بانوگشسـپهای پهلوانیبا این تفاوت که تعّدد و تنّوع داستان؛آیندبه شمار می

از دختران رستم هنامهشادر . و آوازۀ او نیز بسی فراتر استتربیشبسیار ،به خواهرش زربانو

گشسـپ و اعتبار ایـن کتـاب، دربـارۀ بانوهای کمشود و ابیاتی نیز که در برخی چاپیاد نمی

ای کـه ترین منظومـهکهن. های افزوده به این منظومه استآمده در شمار بیت،همسر او گیو

خـواهی ها در دوران کیناست که به گزارش نبردهای آننامهبهمنبه دختران رستم اشاره دارد 

روایـاتچنـینهم.)به بعد٢١٠: ١٣٧٠الخیر، ایرانشاه بن ابی. نک(پردازدبهمن کیانی می

پرداز بانو بـه دسـت مـا رسـیده کـه محصـول ذهـن داسـتاندیگری هم دربارۀ این دو پهلوان

االن دورهقّصه
ّ

ر پـس از قـرن گویان و نق
ّ

های بعد است و اصالتی ندارد و تنها در متـون متـاخ

.شوددهم به بعد دیده می

مـادر کنـون انتشـار یافتـه، بـه کیسـتتـاهای پهلـوانِیدرخور ذکر است که در منظومه ِی

،بانوگشسپ و زربانو اشـاره نشـده اسـت
ً
هـای نویسنگارنـده در یکـی از دسـتاّمـا اخیـرا

بـر ایـن روایتی منظوم دربارۀ ازدواج رستم با دختری از خاندان کیانی یافت که بنـا،شاهنامه

٩٩این روایت منظوم که . منظومه، از پیوند رستم با آن دختر، بانوگشسب و زربانو زاده شدند

خان رستم و پیش از پیوستی پس از داستان هفتبلکه میان،یت دارد داستان مستقلی نیستب

مضبوط در کتابخانۀ مجلس، ٣٢٥٧ۀبا شمار، شاهنامهای از نبرد هاماوران است و در نسخه

ایـن ١٢٨تـا ١٢٦داستان پیوند رسـتم بـا خـواهر کـاووس در صـفحات . کتابت شده است

.نویس کتابت شده استدست
ً
تـوان نظـر نمیدربارۀ تاریخ احتمالی سرایش این متن، فعـال

آوریم و جا متن کامل ایـن روایـت را مـیدر این. ای در این مورد نیستزیرا حاوی قرینه،داد

: پردازیمسپس به تحلیل آن می

ــــه گــــودرز گفــــت ای جهــــان...  پنـــــاه بزرگـــــان و پشـــــت گـــــوانپهلوانب

ــــته ــــت و خواس ــــن خلع ــــاه ای ــــرا ش ــــتهم ــــنج آراس ــــا گ ــــود ب ــــه فرم ک

ـــب زین ـــه گرشاس ـــدون ب ـــدادفری ـــان ن نریمـــان ز ایـــرج نـــدارد بـــه یـــادس

چنـــین افســــر و خلعـــت شــــاهوارندیــــــد از منــــــوچهر، ســــــام ســــــوار

ــــــه از کی٥ ــــــاد آن شــــــه نیکن ــــــامقب ــیدهن ــامرس ــتان س ــه دس ــز ب ــت هرگ اس
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ــردانســــان نواخــــتچـــه شــــاه جهــــانم بدین ــه گــردون گ ــتســر١ب م برفراخ

ــــــــان ــــــــدر نه ــــــــی آرزو دارم ان ـــر زانیک ـــاناگ ـــهریار جه ـــا ش کـــه ب

ــــپاس ــــدارم س ــــن ن ــــزون زی ــــویی ف شـــــناسپــــاداش نیکی٢شناســــیمبگ

ـــه نیک ـــن نـــوازش ش ٣بـــه مـــن از نیاکـــان مـــن بیشـــترنـــامچـــه کـــرد ای

ــــاه١٠ ــــه فیروزش ــــدم ب ــــت امی ــــان اس چه بر تخـت و دیهـیم و تخـت و کـالهچن

ــــــد  ــــــدبیفزای ــــــی ده ــــــیش بیش ـــدو ب ـــی ده ـــان خویش ـــد فرم ـــه پیون ب

ــــــدچــــو بشــــنید گـــــودرز دلشــــاد شـــــد  ــــــه آزاد ش ــــــش ز اندیش روان

ـــــوان ـــــه ای پهل ـــــخ ک ـــــین داد پاس روانبــــزرگ و هشــــیوار و روشــــنچن

ــــود ــــهمــــرا خــــود همــــی در دل اندیشــــه ب ــــر اندیش ــــزودب ــــو برف ام رای ت

ـــــدر شبســـــتان شـــــاه جهـــــان١٥ ســـت از نـــژاد کیـــانیکـــی خـــواهر اکـــــه ان

ـــت آن گران ـــور اس ـــو را در خ ـــاهت ـــه م ـــه پیمـــان شـــاهمای بزرگـــی فـــزودن ب

نگـــردد فلـــک جـــز بـــه فرمـــان تـــوز پیونــــــد شــــــاه و ز پیمــــــان تــــــو

ــــانبدان ــــردد نه ــــید گ ــــه خورش ــــه ک ـــونگ ـــادر قیرگ ـــد چ ـــر برکش ـــه س ٤ب

خواهبــــرآرم همــــه کامــــۀ نیــــکمـــن ایـــن داســـتان بـــازگویم بـــه شـــاه

ــم آنهمـــه بـــاده خوردنـــد و مســـتان شــــدند٢٠ ــتان شــدند٥گــاهه ــوی شبس س

ـــــاد ـــــودرز ش ـــــاه، گ ـــــر ش ـــــد ب ـــاددرآم ـــرد ی ـــرین ک ـــت آف ـــید تخ ببوس

ـــاه٦کـــه ای چـــون ـــدر جهـــان پادش ـــو ان ندیــده دگــر چشــم خورشــید و مــاهت

ــــــاج ــــــای ت ــــــیم و زیب ــــــزاوار دیه ــاجس ــت ع ــو تخ ــو ت ــد چ ــد و نبین ندی

ـــــردد ـــــده گ ـــــن بن ـــــام ای ـــــر ک ـــــانروااگ ـــــاه فرم ـــــت ای ش رواز فرمان

.گردون: اصل. ١
.نباشیم: اصل. ٢
.بیت قافیه ندارد. ٣
.بیت قافیه ندارد. ٤
گاه: اصل. ٥ .آ
.کاین چو: اصل. ٦



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٧٦

ــــــوان٢٥ ــــــان پهل ــــــام جه ــــــک پی ــــنیکای ــــه روش ــــکارا ب ــــنم آش روانک

ــــرد ــــه روز نب ــــی کــــه رســــتم ب ــــو دان هنرهــا بــه مازنــدران بــر چــه کـــردت

ــــــدار اوز گفـــــتن فـــــزون اســـــت کــــــردار او ــــــادا نگه ــــــه دادار ب ١ک

ـــــد ـــــتم امی ـــــاه، رس ـــــان دارد ای ش ـــد باچن ـــه پیون ـــه او را ب شـــد نویـــدک

ـــــامی شـــــود ـــــاه ن شهنش ـــی شـــودبـــــه فـــــّر ـــه پـــیش بزرگـــان گرام ب

ــادیچــــو آگــــاه شــــد شــــاه از کــــار اوی٣٠ ــی ش ــار٢هم ــر ک ــزود ب اوی٣اف

ـــــت ـــــا رواس ـــــاووس گفت ـــــد ک چنــان کــرد بایــد کــه او را هواســتبخندی

ـــت ـــگ نیس ـــم تن ـــو دل ـــا ت ـــار ب ـــدین ک ـــتب ـــگ نیس ـــرا نن ـــتم م ـــد رس ز پیون

کـــه بـــا مـــن ز یـــک مـــام دارد نـــژادقبــــــادکیســــــپارم بــــــدو دختــــــر 

ــــرین ــــت آف ــــودرز گف ــــنید گ ــــو بش بــــر آن نــــامور شــــهریار زمــــینچ

ـــر٣٥ ـــه مه ـــرو ب ـــیش خس ـــد از پ ـــرون آم فروزنـــده بـــر ســـان خورشـــید چهـــرب

ــــب ــــده ل ــــر از خن ــــد پ ــــر رســــتم آم ــبب ــیم ش ــی بــاده خوردنــد تــا ن هم

ــیچســخنشــــنیده بــــه رســــتم همــــه بازگفــــت انــدر نهفــتها نمانــد ه

ــــــدیش را٤کــــه شــــاه جهــــان خــــواهر خــــویش را تــــــو را داد رغــــــم بدان

ـــــــاز ــه رویــش همیســـــــر بـــــــانوان جهـــــــان مهرن ــا مهــر نــازک کــرد ب

ـــید٤٠ ـــاب ش ـــد از ت ـــان ش ـــه بری ـــو بزغال ـــدچ ـــادی نوی ـــه ش ـــان داد دل را ب جه

ـــــهریار ـــــت زر ش ـــــر تخ ـــــت از ب ــــارنشس ــــه درگــــاه، ســــاالر ب بیامــــد ب

ــــده جهان ــــاهدی ــــزد ش ــــد ن ــــودرز ش ــکگ ــه دل نی ــان و ب ــان مهرب ــه ج خواهب

ـــــــد ـــــــه بدی ـــــــو از دور روی شهنش ـــین بوســـه داد آفـــرین گســـتریدچ زم

ـــود ـــا شـــاه شـــب گفتـــه ب ـــخنبگفـــت آنچـــه ب ـــودس ـــه ب ـــه پذیرفت ـــا ش ها کج

ــــــــودرز را٤٥ ــــــــاووس گ ــــــــود ک ــــــرز رابفرم بزرگــــــان و گــــــردان آن م

.نگهداری: اصل. ١
.شاد: اصل. ٢
.قافیه تکرار شده است. ٣
.خواند: اصل. ٤



٧٧/گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان

ـــار ـــا تب ـــان ب ـــود خواندش ـــت خ ـــر تخ اندش بــــر رســــتم نامـــــدارنشــــب

ــــتگهــــی شــــاه و گفــــتزبــــان برگشــــاد آن ــــاید نهف ــــتی را نش ــــا راس کج

ــــــیرمرد ــــــتم ش ــــــاین رس ــــــد ک بــه جـــای بزرگـــان ایــران چـــه کـــردبدانی

ــــار ــــدر یادگ ــــت از پ ــــاج و تخ ــــرا ت ــــارم ــــت و از داور کردگ ــــیده اس رس

ـــــر٥٠ مایـــــه و نــــّره شـــــیربــــزرگ گراندگـــــر زیـــــن جهـــــانگیر مـــــرد دلی

ـــتراســـــــتی از نخســـــــت١ژوهنـــــــدۀپ ـــد درس ـــید گوی ـــژادش ز جمش ن

ــــــان ــــــهریار جه ــــــود آن ش ــــــا ب شناســــــندۀ آشــــــکار و نهــــــانکج

ـــــب آن نامـــــدار ـــــرد گرشاس ـــــر گ ــواردگ ــی س ــه گیت ــودی ب ــون او نب ــه چ ک

ـــــر ـــــگ و رای و هن ـــــردی و فرهن ـــــه م ـــرب ـــر و زب ـــرد زی ـــتان ک ـــه هندوس ک

ـــه گیهنرهــــــــای آن نــــــــامبردار گــــــــرد٥٥ ـــا ب ـــاید شـــمردهمان ـــی نش ت

ــــران و تخــــت و کــــالهشـــــاهنریمـــــان کـــــه ُبـــــد بـــــا فریدون ــــان ای نگهب

ــــــاد رابــــــه مــــــردی بیفکنــــــد شــــــّداد را ــــــداخت آن تخمــــــۀ ع بین

ــــود او مهــــین ــــرش٢زنــــی را کــــه ب ـــوردخت ـــد از افســـرش٣وزو ه پیـــدا ش

ــــــتوار ــــــۀ اس ــــــردی از آن قلع ــــــه م ـــاورد ب ـــوار٤زان زاد] و[بی ـــام س ٥)؟(س

ــــردان ســــام در گرگســــاران چــــه کــــردهمــــ٦٠ ــــرآورد گ ــــر ب ــــوان سراس ز دی

ـــــت بـــــود تـو گفتـی کـه بــا او ز یـک پوسـت بــودمنـــــوچهر را بنـــــده و دوس

.و+ پژوهنده : اصل. ١
. .مهی: اصل٢

.پور: اصل. ٣
.نگارنده در درستی ضبط این بیت تردید دارد. نوشته شده است» را«واژۀ ) ان(راد؛ در باالی انبیاورد : اصل. ٤
ایـن ازدواج بـه سـام نامهبهمنشرط درستی ضبط، این ابیات اشاره به ازدواج نریمان با دختر شّداد دارد که در به . ٥

:نسبت داده شده است
ـــــاری تمـــــام  ـــــادم حص ـــــرب گش ـــــه مغ ــــــد آن را تمــــــامب ــــــاطوره خوانن ــــــه خ ...ک

ــــــود  ــــــّداد ب ــــــت ش ــــــا دخ ــــــی کج ـــــودنرمت بـــــه افســـــون نیرنـــــگ چـــــون عـــــاد ب

ـــــــارنــــــــــار بیــــــــــاوردمش داشــــــــــتم در ک ـــــــودم در آن روزگ ـــــــوده ب ـــــــین ب چن

)٤٣٠-٤٢٩: ١٣٧٠الخیر، شاه بن ابیایران(



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٧٨

ــــتان نبــــود ــــد ورا چــــرخ گــــردون دگــــر در زمانــــه چــــو دس ســــتود ندان

ــــــان ــــــت کی ــــــران و پش ــــــدار ای بــه فرمــان شـــاهان کمــر بــر میـــاننگه

ـــــی ـــــران از افراس ـــــه داشـــــت ای ـــدان ســـوی آببدانابنگ گـــه کـــه آمـــد ب

ـــــود٦٥ ـــــته ب ـــــامور کش ـــــوذر ن ـــــا ن ـــودکج ـــته ب ـــاه برگش ـــت آن ش ـــر بخ س

ـــان ـــی جه ـــان ب ـــد گـــاهجه تخــــت و کــــاله١برافتــــاد آیــــیندار ُبـــد چن

ــــوه ــــرز ک ــــه الب ــــا ب ــــد ت ــــران بش ـــروهز ای ـــا گ ـــود ب ـــگ خ ـــتۀ جن کمربس

ـــــــرا کی ـــــــاب م ـــــــاورد ب ـــــــادبی ـــاقب ـــرین کـــرد ی ـــدو آف ـــه شـــاهی ب دب

ـــزانز جـــــــنگش بپیچیـــــــد افراســـــــیاب ـــدان روی آب٢گری ـــا ب ـــد ت بش

ــــــن٧٠ ــــــون ای ــــــردگران٣کن ــــــۀ پرخ بــــه زور از نیاکــــان خــــود بگــــذردمای

ـــــدران ـــــه مازن ـــــد ب ـــــا بیام ـــــه تنه ـــــرانب ـــــد گ ـــــا را ز بن ـــــد م رهانی

ــــد وغنـــــدی و بیـــــد٤ســـــر و یـــــال اوالد ــــفید٥بری ــــو س ــــاه دی جگرگ

ـــــــرش  ـــــــرون جگ ـــــــد و آورد بی پر از خاک و خـون انـدر افکنـد سـرشبدّری

ـــگمـــرا بـــا شـــما زان چنـــان جـــای تنـــگ ـــام و نن ـــی ن ـــد از پ ـــرون آوری ٦ب

ــــنم٧٥ ــــی ک ــــون رای بیش ــــه چ ــــرآنم ک ــا وی امــروز خویشــی کــنمب بــه جــان ب

ـــهبـــــدو داد خـــــواهم همـــــی مهرنـــــاز ـــدین گفت ـــازب ـــد ب ـــخ آری ها پاس

ـــــتند خــــواهش بیاراســــتندهــــا بــــه زبان٧همـــــه یکســـــر از جـــــای برخاس

ــــن ــــش و داد و دی ــــا دان ــــاه ب ــــه ای ش فروزنــــدۀ تــــاج و تخــــت و نگــــینک

نیســـت٨ســـپهر روانـــش همـــاوردچـــه رســـتم دگـــر در جهـــان مـــرد نیســـت

.و+ آیین : اصل. ١
.کزایران: اصل. ٢
.ای: اصل. ٣
.و+ اوالد . ٤
.او: اصل. ٥
:اندپس از این بیت، بیت نامفهوم زیر را افزوده. ٦

ــــته ــــت و خواس ـــــتهســــوار او خلع ـــــبان آراس ـــــدم ز اس ندی

.رخواستندب: اصل. ٧
.هم آورند: اصل. ٨



٧٩/گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان

ـــهریار٨٠ ـــا ش ـــویش ب ـــود خ ـــو ش ـــی ک ـــــه از رســـــتم نامـــــدارکس نباشـــــد ب

ــودزمــــین و زمــــان شــــاه را بنــــده بــــود ــده ب ــار فرخن ــین ک ــادی چن ــه ش ب

ــنبدانزان پــــس بــــه فرمــــان شــــاه زمــــینو ــین و دی ــم آی ــد رس ــه ُب ــان ک س

ـــتند١ببســـــــتند کـــــــاوین و برخاســـــــتند ـــس آراس ـــی مجل ـــّوی یک ـــه ن ب

ــــاد رویچـو یـک مـاه بگذشــت از ایـن گفـت و گــوی ــــاه بنه ــــه درگ ــــتن ب تهم

ــــــــــــاخته٨٥ ــــــــــــته و راه را س ـــه٢کمربس ـــه چـــرخ بـــرین ســـر برافراخت ب

ــــاه دانش ــــای ش ــــین گفــــت ک ــــژوهچن ـــروهپ ـــان گ ـــان می ـــید تاب ـــو خورش چ

ــــه دســــتوری شــــاه زیــــن گلســــتان ـــتانب ـــه کابلس ـــواهم ب ـــرد خ ـــذر ک گ

ـــاجورببیـــــــــــــنم رخ نــــــــــــــامور زال زر ـــرو ت ـــد خس ـــان ده ـــه فرم چ

کـــه بـــی تـــو مبینـــاد کـــس روزگـــاربـــــدو آفـــــرین کـــــرد پـــــس شـــــهریار

ــــــرد رســــــتم ببوســــــید تخــــــت٩٠ ــتفروب ــت رخ ــر بس ــرد و ب ــفر ک ــیچ س پس

ــــــ ــــــهرخ ــــــد ز ش ــــــره برآم ــرروش تبی ــانید به ــس رس ــر ک ــه ه ــادی ب ز ش

ــــــــگ درای ـــز انـــدرونبرآمــــــــد هیــــــــاهوی بان ـــه مغ نالـــۀ کّرنـــای٣ب

ــــــیر دل ــــــتم ش ــــــس رس ــــــاورد پ ـــلبی ـــاری چه ـــد، عم ـــتنده سیص پرس

ــــــتند ــــــن بیاراس ــــــد زّری ــــــی مه ــــه دّریک ــــتند٤ب ــــوهر بپیراس ــــه گ و ب

بــــانش از مهــــر نــــازسرشـــته جهاننشســــــــته در او پرخــــــــرد مهرنــــــــاز٩٥

جــــویچون بــــود مــــردم راهچنــــانســـــــوی زابلســـــــتان نهادنـــــــد روی

ــــــاد ــــــت قب ــــــد ز دخ ــــــی برنیام ـــــا رای و دادبس ـــــر اب ـــــد دو دخت بیام

ــــــر ــــــب دلی ــــــام بانوگشس ــــــی ن ـــیریک ـــّره ش ـــدۀ ن ـــه مانن ـــودی ب ـــه ب ک

کــه بــد روش مــاه شــش و پــنج و چــاردگــــــر بـــــــود زربـــــــانوی نامـــــــدار

)١٢٨-١٢٦: تافردوسی، بی(

.برخواستند: اصل. ١
.خواسته: اصل. ٢
.اندران: اصل. ٣
.بدو: اصل. ٤



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٨٠

:توان به چند نکته اشاره کردیکاووس مدر بررسی روایت منظوم ازدواج رستم با خواهر کی

. شـوددر برخی متون تاریخی به ازدواج رستم با دختری از خاندان کیانیـان اشـاره می. ١

:چنین آمده استنامهنزهتبار در نخستین
منش و رده فرزنداننـد و کـیپـز پـس مـا را ا: کاووس رستم را گفـتو چنان بود که کی... 

را رسـتم یکـی. هر کدام که خواهی بگو تا نامزد تو کـنم. خواهران مرا همچنین. نشینکی

).٣٤١: ١٣٦٢الخیر، مردان بن ابیشه(اختیار کرد و با خویشتن گرفت

ف 
ّ
کـاووس این ابهام هست که آیا رسـتم بـا یکـی از فرزنـدان کینامهنزهتدر گفتۀ مول

آشکار نیست که از این ازدواج کـدام یـک از چنینهمیا با یکی از خواهرانش؛ و کرد ازدواج

) ق٥٢٠لیفأت(الّتواریخمجمللیف آن کتاب، در أاندکی پس از ت. رستم به دنیا آمدفرزندان 

،این بـار آن دختـرکه شود با این تفاوت رستم با دختری از خاندان کیانی اشاره میبه ازدواج ،هم

در متـون تـاریخی ). ٢٥: ١٣٨٣، الّتـواریخمجمل(قباد استکاووس که خالۀ کیهر کیخوانه 

کـاووس پـس از نبـرد قرن هشتم به بعد هم، به داستان ازدواج رسـتم بـا مهرنـاز خـواهر کی

رستم لشکر کشید و با پادشاهان هامـاوران و مصـر و شـام جنـگ «: شودهاماوران اشاره می

ر به تختگاه خود آوردکرد و ایشان را بکشت و کاو
ّ

کاووس به مکافـات، خـواهر . وس را مظف

»خود مهرناز را به زنی به رستم داد و او را خطاب از پهلوانی و امارت، به پادشـاهی رسـانید

تردیـد داسـتان پایۀ این قـراین، بیبر). ٥٣: ١٣٨٦قزوینی، . نکنیز؛ ٨٧: ١٣٨١مستوفی، (

هبودکهندار و کیانی، روایتی پیشینهازدواج رستم با یکی از دختران خاندان
ً
ریشـه و احتماال

رسـد نـام اّمـا بـه نظـر می،)٣٣٧: ١٣٩٦آیدنلو، . نک(ه استدر متون پیش از اسالم داشت

اند و این نام از قرن هشتم کاووس نهادهپردازان بر خواهر مهرناز نامی است که بعدها داستان

تردید روایت شده، بیاساس قراین یادبر. شده استبه بعد وارد شماری از متون تاریخی هم 

اسـتپایـه سـاختگی و بینـهکاووس، روایتی اصیل ومنظومۀ کوتاه ازدواج رستم با خواهر 

،هرچند که
ً
کـه ایـن دربارۀ ایـن. با گذشت زمان، دخل و تصّرفاتی در آن شده استاحتماال

درخـور ذکـر . توان نظر قطعی دادینمهنوزه است کشیدنظم سلک ای به چه دورهدر داستان 

الی است که داستان ازدواج رستم با خواهر کاووس
ّ

هـم بـه شـاهنامهدر برخی طومارهای نق

انـدام نـام دارداختصار ذکر شده است با این تفاوت که در ایـن منـابع، خـواهر کـاووس گل

). ر٩گ: تا، بیرستم و اسفندیار عامیانه؛ ٢٥-٢٤: ١٣٨٧، نامهرستم. نک(
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ـاالْنتربیشکه چون نکتۀ دیگر آن
ّ

قبـاد را روایـت ازدواج رسـتم بـا خالـۀ کیراویان و نق

مرور داستان مفّصـلی از خـود سـاختند و ه ب،یات آن آگاهی نداشتندئشنیده بودند اّما از جز

تغییـر دادنـد کـه پـس از بـر تخـت این گونهشاه ایرانا قباد را بکیخالۀنسبت خویشاوندی 

رسـتم بـا شـنیدن . به دست تورانیان گرفتار گردیدـ اشو نه خالهـ قباد، خواهر او نشستن کی

نـام دارد از چنـگ ١انـدامروایات گلتربیشقباد را که در این خبر به توران رفت و خواهر کی

طومـار شـاهنامۀ . نـک(افراسیاب نجات داد و پس از آوردنـش بـه ایـران بـا او ازدواج کـرد

ــاهنامه؛ ٣٦٤-٣٤٢: ١٣٨١، فردوســی ــار کهــن ش ــالی ؛ ٩٧-٤٩: ١٣٩٠، طوم
ّ
طومــار نق

االن؛ ٤٢٦-٤٢٠: ١٣٩١، شاهنامه
ّ
).١٦٠١-١٥٤٩: ١٣٩٦، شاهنامۀ نق

منظومه، سخن از این اسـت کـه انگیـزۀ کـاووس بـرای درآوردن ٧٥تا ٧٠در ابیات . ٢

لوانـان کاووس را به همـراه دیگـر پهپهلوانرستم این است که جهانهمسریخواهر خود به 

الی نیز آمده کـه. ایران از بند دیو سپید رهانیده بود
ّ

رسـتم پـس از «: در یکی از طومارهای نق
ُ
به شـکرانۀ ایـن دولـت، خـواهر خـود را کـه ] کاووس[ردان روانه ایران شدند یک هفته، با گ

اندام نام داشت که گلی در گلستان وجاهت و بلبلی بـود در بوسـتان فصـاحت، بـه عقـد گل

: خـوانیمدر جای دیگر نیز می). ر٩گ: تا، بیرستم و اسفندیار عامیانه(هلوان درآوردپجهان

» قباد را بر رستم بخشید و یک هفتـه عروسـی کردنـدبانو خواهر کیشاه، گلندامکاووسکی«

تر اشاره کردیم در متون تاریخی قرن هشتم نیـز که پیشچنانآن). ١٧٦: ١٣٧٧، لشکرهفت(

وقوع این تفاوت که دختر به رستم به میان آمده با دادِنسخن از ٢پادشاهی،گذشته از منشور 

تـوان با بررسـی ایـن دسـته روایـات می. این رویداد پس از نبرد هاماوران گزارش شده است

دیوکشـی قهرمـان و ازدواج / اژدها«مایۀ اساطیری الگوی این ازدواج، همان بنگفت که کهن

ـاری، . نک(است» او با دختر گرفتار در بند : ١٣٨٦آیـدنلو، ـمهر؛ مشـتاق٤٣- ٣٧: ١٣٨٧افش

الی شاهنامه(»چهرهگل«در روایات دیگر، نام این دختر . ١
ّ
انجـوی شـیرازی، (»بانوگل«یا ) ٤٢٦: ١٣٩١، طومار نق

.استذکر شده)١/١٦٥: ١٣٦٩
،جای آنخـان رسـتم اشـاره ندارنـد و بـهسالمی، که اغلب به داسـتان هفتهای نخستین ادر متون تاریخی سده. ٢

که کاووس پس از آزاد شـدن، رسـتم را از بنـدگی شـاه آزاد کـرد و منشـور اند، آمده استداستان هاماوران را آورده
).٨١-٨٠و ٥٨-٢/٥٧: ١٣٨٨میرعابدینی، . نک(زابلستان و سیستان و نواحی مجاور را به او داد 
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، دختـری را از چنـگ دیـو نجـات )رستم(بار قهرمان داستان که اینفرقبا این ) ١٥٣-١٥٠

پاداش ایـن کـار بـزرگ، خـواهر هب،رهاند و شاه همدهد بلکه پادشاه را از بند دیوان مینمی

. دهدمیاوخود را به 

لوانی اختالفی در پایان ازدواج رستم با دختری از خانـدان کیـانی دیـده در روایات په. ٣

د فرزندانی است که از این پیوند به دنیا میمی
ّ
، الّتـواریخمجمـلپایـۀ بـر. آیندشود و آن تول

در ). ٢٥: ١٣٨٣، الّتـواریخمجمل(بوده است فرامرز، بانوگشسپ و زربانو ْجاین ازدواثمرۀ 

د بانوگشسپ و زربانو سخن بـه میـان و نیز د،روایت منظوم
ّ
الی، از تول

ّ
ر برخی طومارهای نق

حـال ) ٥٧: تـا، بیشاهنامۀ منثور؛ ٣٦٤: ١٣٨١، طومار شاهنامۀ فردوسی. نک(آمده است

طومـار کهـن . نـک(بوده اسـت تنها بانوگشسپ ،این پیوندحاصل،روایاتتربیشکه در آن

ـالی شـطومار؛ ٩٧: ١٣٩٠، شاهنامه
ّ
: ١٣٧٧، لشـکرهفـت؛ ١٨٩: ١٣٩٦، اهنامهجامع نق

االن؛ ١٧٦
ّ
و از زربانو نشانی نیست و تنها در یکی از طومارهـا، ) ١٦٠١: ١٣٩٦، شاهنامۀ نق

ـاالنهشـا. نـک(اندزربانو را حاصل پیوند دوبارۀ رسـتم بـا تهمینـه دانسـته
ّ
: ١٣٩٦، نامۀ نق

منظـور ترغیـب نقـاالن بـهه کـه راویـان وآن بودسببشاید این اختالف روایات به.)٢١٥١

تمایل داشتند برای هر کدام از فرزندان رستم، مادری جداگانه تصـّور شنوندگان خود، تربیش

.پدید آورنداو های گوناگونی حول شخصیت کنند و داستان

پایۀ داستانی نویافته از دوران کودکی رستم، روزی این پهلـوان بـه قصـد شـکار از بر. ٤

دختـر . بیندجا دختری را گریان میرسد و در آنای میکه به چشمهتا این،رودشهر بیرون می

گوید پدرش حاکم کشمیر است و او را به زابلسـتان فرسـتاده اسـت تـا بـه ازدواج رسـتم می

ها زدند و او را به چنگ آوردند و چون همـۀ دزدان در میانۀ راه، دزدان به کاروان آن،درآید اّما

هم قرار گذاشـتند او را بـرای تماشـا کـردن نگـه دارنـد و آسـیبی بـه او اش شدند باباختهدل

کند شود و در دنبالۀ داستان با دزدان نبرد میرستم با شنیدن این سخنان شادمان می. نرسانند

چندی بعد رستم صاحب . کندآورد و در نهایت با آن دختر ازدواج میها را از پای درمیو آن

: رفته استاو نذکری از نامشود که فرزندی دختر می

ـــت ـــر وی گذش ـــال ب ـــون س ـــه چ ــــتشـــنیدم ک ــــدر گذش ــــر آورد و ان ــــی دخت یک
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ــــر ــــین ده ــــود آی ــــا ب ــــود ت ــــن ب ــــر ای ـــرب ـــوش زه ـــس ن ـــوش و پ ـــر ن ـــس زه پ

ـــــ ـــــردون پی ـــــین گ ـــــت آی ـــــین اس گهـــی نـــاز و نـــوش و گهـــی تیـــغ و تیـــررچن

)ر٣٤٠گ: تا، بیالّتواریخبحر(

به دلیل آوازه و اهّمیـت گرچهج بانوگشسپ بود یا زربانو، این ازدواثمرۀمعلوم نیست که 

شـاید در . بـوده اسـتبانوگشسـپ دختـر مـورد نظـربانوگشسپ، به احتمال بسیار، تربیش

گـاهی اوروایات عامیانه وجود دختر دیگری را هم به رستم نسبت داده بودند کـه اکنـون از  آ

در جـای دیگـری بـه آن اشـاره نشـده فـرد اسـت وحال، این روایت منحصربهه هرب. نداریم

١.است

نتیجه

های االیام داسـتانمردم سـبب شـد کـه از قـدیمهای هشهرت و محبوبیت رستم در میان تود

. داده شـوهای متعّددی هـم بـه او نسـبت دبسیاری حول شخصیت او شکل بگیرد و ازدواج

ا توّجـه بـه قـراین، هـر دو ب، کهدر دست است روایت دربارۀ پیوند رستم با خاندان کیانی دو 

رستم با گویداست که میالّتواریخمجملنخست، روایِت: رسندبه نظر میدار اصیل و پیشینه

. شـودکنـد و از ایـن پیونـد دارای سـه فرزنـد میقباد ازدواج میخالۀ کی
ً
سـبب بـهاحتمـاال

ـاالن،داسـتان،یات این روایت بعـدهائآشنایی مردم با جزنا
ّ

داسـتان مفّصـلی از پردازان و نق

زاد، با این تفاوت که رستم پس از کشتن کک کوه،آمده استزادنامه کک کوهوایتی نزدیک به این داستان در پایان ر. ١
تبه 

ّ
و سالی، آداب تمّتع کردن را نمیعل :داندکم سّن

ـــــــــتان ـــــــــدان دلس ـــــــــتان ب ـــــــــــتاندالور شبس ـــــــــــدۀ گلس ـــــــــــت مانن بیاراس

ــــد ــــازه چی ــــی ت ــــش گل ــــاغ روی ــــه از ب ـــــگ ـــــمۀ نـــــوش او ِم ـــــه از چش ـــــیدیگ کش

ـــــد ـــــون کن ـــــش چ ـــــت ِک ـــــه ندانس ...ز گلبــــرگ چـــــون غنچــــه پرخـــــون کنـــــداگرچ

ــــــّرم بهــــــارهمینامــــــدارر دِلهــــــر انــــــدرون ُپــــــبــــــه ِم ــــــرو خ ــــــا س بــــــود ب

)٢٠٤: ١٣٩٤، نامهزادکک کوه(

م رسـتشود و آیـاهم آشکار نیست که سرنوشت این دختر به کجا ختم میزادکک کوهدر روایت ، بینیمکه میچنان

.نهیا شودمیبعدها از او صاحب فرزندی 
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روایـات لسـلۀقباد و نه خالـۀ او، سـاختند و آن را در سچگونگی ازدواج رستم با خواهر کی

بـدان نامـهنزهتکاووس که در دوم، داستان ازدواج رستم با خواهر کی. پهلوانی جای دادند

ایـران شـاهه رستم بود در ازای خدمتی که باشاره شده است و این ازدواج در حقیقت پاداِش

هایی گرفـت و از قـرن هشـتم بـه بعـد وارد تدریج شاخ و برگگزارش این ازدواج نیز به. کرد

این روایت توفیق آن را داشت که به دست شاعر یا کاتبی گمنـام بـه . برخی متون تاریخی شد

. کتابت شودامهنشاههای بدون تاریخ نویسآید و در یکی از دستنظم در

منابع
.١٩٨-١٧٦: ٣٣، ش نامۀ پارسی.»بررسی فرامرزنامه«). ١٣٨٣(اد آیدنلو، سّجـ

ـالی چند نکته و بن«. )١٣٩٦(ـــــــــــــــ
ّ

مایۀ داستانی حماسی اساطیری در یک طومـار نق

.٢٨-١٣: ٢٣ش ، نامۀ ادب حماسیپژوهش.»کهن ترکی

ــالیــاتروایبرخــ«). ١٣٩٦(ــــــــــــــــ
ّ

یهــاو چاپدر ملحقــات نســخیو شــفاهینق

.٣٦٩-٣٢٩: سخن،تهران.ترنجپختهیمن.»شاهنامه

،تهـران.تازه به تازه نو به نـو.»روایت کشتن اژدها و ازدواج با دختر«). ١٣٨٧(افشاری، مهرانـ

.٤٦-٣٧:چشمه

.علمی: تهران.نامهفردوسی). ١٣٦٩(ابوالقاسمانجوی شیرازی، سیدـ

.علمی و فرهنگی: تهران.تصحیح رحیم عفیفی.نامهبهمن. )١٣٧٠(الخیر نشاه بن ابیایراـ

بـه اهتمـام حسـین . روایت آسیای میانـه[:] نامهاسکندر). ١٣٩٢(محّمد بن موالنا یوسف باقیـ

.معین: تهران.اسماعیلی

.یمنظومۀ حماسهفت←ببر بیانـ

ی تاجیکستاندست). تابی(الّتواریخبحرـ
ّ
.6sd-22xs87ۀاربه شم،نویس کتابخانۀ مل

.یمنظومۀ حماسهفت←نامۀ بلندتهمینهـ

.یمنظومۀ حماسهفت←نامۀ کوتاهتهمینهـ

.٢٢- ٤٥:سال اول، شمارۀ پاییز،]آمریکا[،نامهایران.»فرامرزنامه«.)١٣٦١(مطلق، جالل خالقیـ

. فرامرزنامۀ بزرگ←پیشگفتار . خطیبی، ابوالفضلـ

.پیری: تهران.صحیح محّمد بهشتیت). ١٣٨٧(نامهرستمـ

.١٥٥٦٧ۀبه شمار،مجلس شورای اسالمیۀنسخۀ کتابخان). تابی(رستم و اسفندیار عامیانهـ
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گاه: تهران.کریم کشاورزۀترجم.های ُکردیافسانه]). ش١٣٥٦=[٢٥٣۶(.ب. م. رودنکوـ .آ

علمـی و : تهـران.چهر سـتودهاهتمام منوبه.الملوکاحیاء.)١٣٨٩(شاه حسینسیستانی، ملکـ

.فرهنگی

یدست). تابی(شاهنامۀ منثورـ
ّ
.٣٥١٧٩به شمارۀ ،نویس کتابخانۀ مل

االنـ
ّ
.ویـرایش جلیـل دوسـتخواه.طومار مرشد عباس زریـری اصـفهانی). ١٣٩٦(شاهنامۀ نق

.ققنوس: تهران

سسـه ؤم: هـرانت.پـورتصـحیح فرهنـگ جهـان.نامـهنزهت). ١٣٦٢(الخیـر شهمردان بـن ابیـ

.مطالعات و تحقیقات فرهنگی

هـای ها پیرامـون فردوسـی و قهرمانقّصـه). ١٩٩٦(عابـدزادهو داداجـان شیرمحّمدیان، بهرامـ

.سفارت جمهوری اسالمی ایران: دوشنبه. شاهنامه

: تهـران. سـعیدیسّیدمصـطفیو هاشـمیاحمد به کوشش ). ١٣٨١(امۀ فردوسیهنطومار شاـ

.نگارخوش

.دنیای کتاب: تهران.نژادبه کوشش جمشید صداقت). ١٣٩٠(مار کهن شاهنامۀ فردوسیطوـ

الی شاهنامهـ
ّ
.نگاربه: تهران.به کوشش سّجاد آیدنلو). ١٣٩١(طومار نق

. رسانفیضۀچاپخان: بمبئی.اهتمام رستم سروش تفتیبه). ق١٣٢٤(فرامرزنامهـ

.سخن: تهران.ابوالفضل خطیبیویولین فان زوتفنبه کوشش مار). ١٣٩٤(فرامرزنامۀ بزرگـ

الّتـواریخ). ١٣٨٦(قزوینی، یحیی بن عبداللطیف ـ : تهـران.تصـحیح میرهاشـم محـّدث.لـّب

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

.یمنظومۀ حماسهفت←زادنامهکک کوهـ

مطالعـات ۀسسـؤم: تهران.کوشش ضیاءالدین سجادی، بهجهانگیرنامه). ١٣٨٠(مادح، قاسمـ

.گیلدانشگاه مکواسالمی دانشگاه تهران

.دنیای کتاب: تهران.تصحیح محّمدتقی بهار). ١٣٨٣(القصصمجمل الّتواریخ وـ

همستوفی، حمدـ
ّ
.امیرکبیر: تهران.اهتمام عبدالحسین نواییبه .تاریخ گزیده). ١٣٨١(الل

،گـوهر گویـا.»ن اژدهـا زشـت پتیـاره بـودکه آ«). ١٣٨٦(یدنلو و سجاد آمهر، رحمان مشتاقـ

.١٤٣-١٦٩: ٢ش

.نماش: تهران.بیگیعلیبه اهتمام داوود فتح.)١٣٨٦(] طومار حسین بابا مشکین[نامهمشکینـ

حماسی ایران به روایـت منـابع بعـد از ـ فرهنگ اساطیری). ١٣٨٨(میرعابدینی، سّیدابوطالبـ

.انی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انس: تهران.٢جاسالم،
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الی شاهنامهـ
ّ
. آرون: تهران.تصحیح رضا غفوری). ١٣٩٧(نثر نق

پژوهشگاه علـوم انسـانی : تهران.مهدی مداینیوتصحیح مهران افشاری). ١٣٧٧(لشکرهفتـ

.فرهنگیو مطالعات

.میراث مکتوب: تهران.تصحیح رضا غفوری).١٣٩٤(منظومۀ حماسیهفتـ
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