فصلنامة علميپژوهشي كاوشنامه
سال هفدهم ( ،)1395شماره33

بررسی تحلیلی روایتی نقّالی از «فرامرزنامه»
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استادیار دانشگاه جهرم

چکیده:
فرامرزنامه یکی از منظومههای ارزشمند و نسبتاً مفصل پهلوانی پس از شاهنامة فردوسی است .درنگ در
تاریخ فرهنگ و ادب ایران نشان میدهد که اخبار مربوط به فرامرز به گونهای بسیار گسترده در روایات مکتوب و
شفاهی موجود است .داستانهای این پهلوان به گونهای پراکنده در شاهنامه ،منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه،
منابع مکتوب و روایتهای نقّالی و شفاهی حفظ شده است که در مجموع حلقة روایات فرامررز را در ادبیرات
حماسی ایران تشکیل میدهد .در منطقة کوهمره سرخی فارس روایت شفاهی برخی از منظومههای پهلوانی پس
از شاهنامه موجود است که نگارنده در این جستار به بررسی روایت شفاهی فرامرزنامه پرداختره اسرت .رو
پژوهش در این نوشتار میدانی و با رویکرد تطبیقی است .بررسی تطبیقی روایت مکتوب و شفاهی نشان میدهد
که :الف) -روایت نقّالی فرامرزنامه در این منطقه ،آمیزشی از حماسه و اسطورة باروری است که به نظر میرسد
بخش دوم بعدها به اصل داستان اضافه شده است .ب) -هر دو روایت در خطوط اصلی مانند هم هستند و تنها
در آغاز و پایان و برخی جزئیات تفاوت دارند؛ نسخة منظوم فرامرزنامه فاقد آغازی مفصّل -متناسب برا سرنّت
حماسهسرایی -و پایانی روشن است؛ اما روایت نقّالی دارای آغاز و پایانی سنجیده است .در این باره سه فرضیه
قابل طرح است :الف) -مأخذ هر دو روایت یکی است؛ اما نسخة منظوم در آغاز و پایران افترادگی دارد .ب)-
مأخذ روایت نقّالی و منظوم یکی نیست و این تفاوت ناشی از تفاوت نسخة مورد استفادة آنهاست .ج) -راویان و
نقّاالن نسخة موجود منظوم را در دست داشته ،آغاز و انجامی سنجیده برای این منظومه آفریدهاند.
ج) -سرایندة داستان بر اساس روایت شفاهی محمد رفیع مرزبان از اهالی منطقة کوهمره سرخی است.
واژگان کلیدی :اسطورة باروری ،راویان ،روایت نقّالی ،سراینده ،فرامرزنامه ،حماسهسرایی.

 تاریخ دریافت مقاله93/6/3 :

تاریخ پذیر

نهایی94/8/25 :

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولazim_jabbareh@yahoo.com :
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 -1مقدّمه
بررسی تاریخ ادبیات ایران نشان میدهد که اخبار فرامررز در قررنهرای چهرارم و
پنجم شهرت بسیار داشته است .گزار
نامررة عالیی(مینرروی ،1381 ،صرر

تاریخ بلعمی(بلعمری ،1353 ،ص)686؛ نزهرت
)357-360؛ مجمررل التّررواریخ و القصرر

(مجمل

التّواریخ ،1318 ،ص)2؛ تاریخ سیستان(تاریخ سیستان ،1314 ،ص )7و فرخی (فرخری،
 ،1371ص

 53و )378گواه این ادعاست .افزون برر فرامرزنامره ،روایرات مربروط بره

فرامرز در منظومههایی چون شراهنامه ،کرو نامره ،برزونامره ،بیرژننامره ،جهانگیرنامره،
شهریارنامة منسوب به فرخی سیستانی ،بهمرننامره و بانوگشربنامره نیرز آمرده اسرت.
(خالقی مطلق ،1361 ،ص

 22-52؛ آیدنلو ،1383 ،ص

 .)176-181اسرناد و مردار

موجود نشان میدهد اخبار مربوط به این پهلوان به تدریج گسرترده شرده و بره نرواحی
مختلف نیز راه یافته است؛ یکی از این مناظق که همواره بسرتر و مرأوای مناسربی بررای
حفظ ،روایت و گاه پرور

روایات حماسی و اساطیری بوده ،منطقة کروهمره سررخی

فارس 1است .این منطقه بره دلیرل بافرت ویرژة اقلیمری و جغرافیرایی ،دوری از شرهر و
فرهنگ شهرنشینی ،همواره بکر و دستنخورده باقی مانده است .همانگونه که پریش از
این ذکر شد ،در این منطقه افزون بر روایات مربروط بره شراهکار حکریم تروس ،چهرار
روایت شفاهی از منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه موجود است کره از ایرن میران دو
روایت «برزونامه» و «بانوگشسبنامه» در میان برخی از قصّهگویان و راویان رواج دارد؛
اما دو روایت «فرامرزنامه»و «شهریارنامه» -تا آنجا که نگارنده بررسری کررده اسرت -در
میان مردم روایت نمیشود و کسی روایات مربوط به فرامررز و شرهریار را بره گونرهای
کامل در خاطر ندارد .شکل کامل این دو روایت تنها به وسیلة مسنترین و معروفترین
نقّال این منطقه -علی حسین عالینژاد ،آخرین بازماندة نقّاالن و راویان منطقه -روایرت
میشود.
روایت نقّالی موجود در این منطقه ،همان روایت فرامرزنامة نخسرت -فرامرزنامرة
 1600بیتی -است .گفتنی مهرم اینکره روایرت موجرود در ایرن منطقره در چهرارچوب
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داستانی -علی رغم تفاوتهای جزئی -به روایت منظوم بسیار نزدیرک اسرت .بره نظرر
میرسد اخبار فرامرز از دیرباز در این منطقه و دست کم در میان نقّاالن و راویان منظقره
رواج داشته و به مرور زمان با ورود عناصر بومی و اسراطیر ایرانری برومیسرازی شرده
است .به نظر میرسد راویان و نقّاالن کوشیدهاند با آمیز
با چرخة زندگی مردم ،نسخهای قابل پذیر

اصل روایات با عناصرر آشرنا

برای همگان ارائه کنند.

نگارنده در این پژوهش کوشیده است افزون بر ثبرت و ضربر روایتری نقّرالی کره
تاکنون در هیچ مأخذی ثبت نشده است ،با رویکرردی تطبیقری بره بررسری دو روایرت
نقّالی و مکتوب بپردازد .با بررسی تطبیقی دو روایت افزون بر آشکار شردن جنبرههرای
مشتر

و متفاوت داستانی ،بخشی از باورهای اساطیری و بومی ساکنان این منطقة کهن

مسکونی نیز بررسی میشود.
 -2پیشینة پژوهش
پیش از این دربارة «فرازمرزنامه» پژوهشهایی انجام شده است؛ برای نمونه:
 -1ژول مول در مقدمة مفصّلی که بر شاهنامة فردوسی نوشته اسرت ،بره گونرهای
بسیار کوتاه به معرفی فرامرزنامه پرداخته و برر ایرن براور اسرت کره« :دربرارة سررایندة
فرامرزنامه هیچگونه حدسی نمیتوان زد .تنها دستنویسی که من میشناسرم بره دسرت
یک پارسی نوشته شده است ولی حتّی از خود کتاب برنمیآید که مصرنّف آن مسرلمان
نباشد .این را هم بعید میدانم که جزوهای که در دست داریم بخشری از کتراب بزرگترر
باشد(»..ژول مول ،1375 ،ص

12و )23

 -2ذبیح اهلل صفا در کتاب «حماسه سرایی در ایران» به بحثی دربارة محتروای اثرر،
سراینده و تاریخ سرایش آن پرداخته است(.صفا ،1363 ،ص)297
 -3جالل خالقی مطلق در مقالهای با عنروان «فرامرزنامره» بره بررسری جنبرههرای
مختلف منظومه مانند نسخ فرامرزنامه ،شخصیت فرامرز در دیگر آثار ،شاعر فرامرزنامره،
مأخذ فرامرزنامه و ...پرداخته است.
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 -4اکبر نحوی در مقالهای زیر عنوان «مالحظاتی دربرارة فرامرزنامره» بره بررسری
زمان سرایش و سرایندة اثر پرداختهاند.
 -5سجاد آیدنلو در مقالة «بررسی فرامرزنامه» به مسائلی ماننرد شخصریت فرامررز
در دیگر آثار حماسی و غیرر حماسری ،بیران نکراتی دربرارة سراختار و رونرد داسرتانی
فرامرزنامه ،ذکر برخی بنمایههای اساطیری منظومه ،بیان نکراتی دربرارة صرور خیرال و
شیوههای بیانی فرامرزنامه و ...پرداختهاند.
 -6محمدکاظم کهدویی و بشریر علروی در مقالرة «بررسری فرامرزنامره و داسرتان
فرامرز در شاهنامه»( )1390تفاوتهای شراهنامه و فرامرزنامره و ابعراد مختلرف داسرتان
فرامرزنامه مانند حضرور جرانوران عجیرب ،دالوریهرا و خررع عرادات و اعتقرادات و
تعلیمات دینی فرامرز و  ...را بررسی کردهاند.
 -7ابوالفضررل خطیبرری در مقالررة «نقررد و بررسرری مررتن انتقررادی فرامرزنامررة
کوچک»( ) 1394به بررسی تصرحیح مجیرد سررمدی از ایرن مرتن پرداختره اسرت و در
نهایت به این نتیجه رسیده است که شایسته است سرمدی برر اسراس نسرخههرایی کره
کاملترین فهرست و شرح آنها در رسالة فان زوتفن آمده است ،دوباره متن را تصرحیح
کند.
 -8جالل خرالقی مطلرق در مقالرة «فرامرزنامره»( )1361بره مبراحثی ماننرد نسرخ
فرامرزنامه ،فرامررز در شراهنامه ،فرامررز در روایرات ارمنری ،شراعر فرامرزنامره ،مأخرذ
فرامرزنامه و ...پرداخته است.
 -3روایت نقّالی فرامرزنامه
رستم به دلیل اشتباهی که مرتکب شده بود و برای تنبیه خود  ،چند سرالی را در
کوه بُیم )boym( 2در غاری به سرر بررد .در طرول ایرن سرالها هریچ کرس خبرری از او
نداشت .در یکی از روزهای گرم تابستان که رستم برای برداشتن آب بره چشرمه آمرده
بود ،دختری زیبارو دید که رستم تا آن روز مانند او را در ایران زمین ندیرده برود .نرور
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باشرد،

ساعتی به دختر خیره شده بود .حال دختر نیز بهتر از او نبود .آن دو عاشق هرم شرده
بودند .رستم ناخواسته پیش رفت ،دستان دختر را در دست گرفت و بره او ابرراز عشرق
کرد .چند روز بعد رستم از کوه به ده آمد ،سر و تن در چشمه شست و به خواستگاری
دختر رفت؛ پدر دختر نیز بیهیچ قید و شرطی دختر را به عقرد رسرتم در آورد .فرزنرد
نخست آنها بانوگشی 3بود .دختری پهلوان و تنومند که هیچکس را یارای رویرارویی برا
او نبود؛ اما رستم و گل اندام 4پسر میخواستند .مریخواسرتند اجاقشران روشرن بمانرد.
رستم و گلاندام روز و شب در حال نیایش بودنرد .تنهرا خواسرت آنران ایرن برود کره
خداوند به آنها پسری عطا کند .اما بیفایده بود .روزها و ماهها از پری هرم گذشرت .در
یکی از روزها که گلاندام به چشمة آب رفته بود تا آب بیاورد ،متوجه کودکانی شد کره
سرگرم بازی بودند .باز به یاد آورد که پسر ندارد .محو تماشای آب شده بود .ناخواسرته
اشک میریخت .ناگهان بانویی زیبارو و تنومند ،سروار برر ورزاوی جروان از میران آب
بیرون آمد .دستان گلاندام را در دست گرفت و به آرامی فشرد .رحم او را پالوده کرد و
به او ندا داد که :گلاندام! بزودی تو و رستم صاحب پسری خواهیرد شرد کره در زور و
بازو همتا ندارد .او فرهمند است ،همچون ماه میدرخشد .ایران زمین پهلروانی ماننرد او
کمتر به خود دیده است .نام او فرامرز خواهد بود؛ پهلوانی که مایة فخر و مباهات ایران
زمین خواهد شد .گلاندام به خود آمد؛ اما خبری از بانو نبود .مشک آبرش را برر دو
گرفت و به سرعت به خانه برگشت .شب هنگام آنچره در سرچشرمة آب اتّفراع افتراده
بود ،برای رستم بازگو کرد .رستم خوب میدانست که گلاندام با چه کسی رویارو شده
است؛ بانوی آبها ،کسی که مایة باروری زنان بود و اگر او میخواست حتّری زنران نرازا
باردار میشدند.
رستم در همین فکر و خیال به خواب رفت .در خواب سروشی به خواب او آمرد
و ندا در داد :رستم! بزودی تو و همسرت صاحب فرزندی میشوید که مایة فخرر ترو و
خاندانت خواهد شد .پیش از این تولّرد ،او بره همسررت مرژده داده شرده .بنرابراین بره
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سرچشمة آبها برو ،سر و تن در آب بشوی ،پلیدیها را از خود دور کرن .در سرچشرمة
آبها قربانی کن و خون قربانی را در آب بریز تا موجب برکت و سعادت زندگیتان شود.
رستم ،بامدادان به آغل گوسفندان رفت .او خوب میدانست اگر پسر بخواهد باید
قربانی کند ،بهترین قربانی تیشتر بود؛ آن روزها مرردم بره قربرانی کرردن اعتقراد بسریار
داشتند .رستم زیباترین تیشتر  -تیشتر الوس -را به تیری بست تا بره همرراه گلّره عرازم
کوه نشود .در راه برگشت به خانه به خواب شب گذشته و اتّفاقاتی که بررای گرلانردام
رخ داده بود ،میاندیشید .ساعتی بعد به خانه رسید ،از دور صردای ورزاو را مریشرنید.
رستم ورزاوی داشت که از شیر اجنّره بره او خورانرده بودنرد .ایرن ورزاو ماننرد دیگرر
ورزاوها نبود؛ با آدمیان سخن میگفت ،خود

به صحرا میرفت و برمیگشت؛ نیرازی

به مراقبت نداشت .برای رستم این ورزاو مقدس بود ،همه جا ورزاو را با خود مریبررد.
فردای آن روز ورزاو را پیشاپیش خود به راه انداخت .غررع در تفکّرر از میران درختران
بلوط گذشت .در طول راه آرام بود .گاهگاهی با ورزاو سخن میگفت .چیرزی نگذشرت
که خود را در سرچشمة آب دید .ابتدا به تیشتر آب نوشاند و سپس او را قربرانی کررد.
خون تیشتر همه جا را سرخ کرده بود .ناگهان آب چنرد برابرر شرد و ایرن یعنری اینکره
قربانی رستم مورد قبول واقع شده بود.
چند ماه بعد رستم صاحب فرزندی شد که او را فرامرز نام نهادنرد .پسرری بسریار
زیبارو که نشانههای پهلوانی در او هویدا بود .فرامرز هیچ شباهتی به هم سن و ساالنش
نداشت؛ از خوردن شیر مادر سیر نمریشرد .در هفرت سرالگی هریچیرک از کودکران و
نوجوانان توان ایستادگی در برابر او را نداشت .به اندازة رستم میخورد و مرینوشرید و
این موجب شگفتی همگان شده بود .روزها از پی هم میگذشت و فرامررز روز بره روز
قویتر و تنومندتر میشد .فرامرز به همرراه خرواهر  -بانوگشری -بارهرا برا پهلوانران
مختلف به مبارزه پرداختند ولی کسی را یارای ایستادگی در برابر آنها نبود .آنها چنردین
بار به مرز توران حمله بردند و شمار زیادی از سپاهیان تورانی را از میان بردند؛ اما همة
این رخدادها مقدمهای بود برای تحمل سختیهایی که فرامرز در آینده پیش رو داشت.
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سالها از پی هم گذشت و فرامرز جوانی رعنا و تنومند شده بود .کیکاووس رسرتم
را برای رایزنی دربارة امر مهمی به حضور خوانده بود .از سوی دیگر افراسریاب کره در
پی فرصت بود ،به سیستان یور

بررد و زال را بره بنرد کشرید .آن روزهرا فرامررز بره

فیروزآباد آمده بود .پیکی از جانب سیتان راهری فیروزآبراد شرد و بره فرامررز خبرر داد.
فرامرز به محض شنیدن خبر ،سوار برر اسرب کهرر)kahar( 5خرود ،یکّره و تنهرا راهری
سیستان شد .افراسیاب زال را در کوه کراج)kerāj( 6به بند کشیده بود .فرامرز به محرض
رسیدن به سیستان آهنگ کوه کراج کرد .بزرگان او را از رفتن به کوه برحذر داشتند؛ اما
فرامرز بدون توجه به گفتههای آنها راهی کوه شد؛ او خوب میدانست که برای رسریدن
به زال باید از هفت خان 7بگذرد .فرامرز نخست به رودخانهای رسید که گذر از آن غیرر
ممکن مینمود! اما راهی جز عبور از آن نبود .با اسب به آب زد و به کمک فر و شکوه
پهلوانی از آب گذشت .سپس با دو شیر درنده رو به رو شد که راه را بر او بسته بودنرد.
به آنها حملهور شد و هر دو را از میان برد .هنوز خستگی از تن به در نکرده بود کره برا
دختری پریو

روبه رو شد .فرامرز میدانست که این دختر جادوگر است .نام خدا را

بر زبان راند تا طلسم او را باطل کند؛ بالفاصله آن دختر زیبارو به پیرزنی متعفّن تبردیل
شد که بوی نامطبوع او همة کوه را فراگرفته بود .فرامرز به یک ضربة گررز او را کشرت
و به راه خود ادامه داد .هوا تاریک شده بود صدای وحو

کروه بره گرو

مریرسرید.

فرامرز تصمیم گرفت شب را در همانجا استراحت کند؛ اما ناگهان چشمش بره قصرری
نورانی در دل کوه افتاد که نورهای سبز و سفید از آن متصاعد میشد؛ کراخ اجنّره برود.
فرامرز میدانست که برای رسیدن به زال باید از اجنّه عبور کنرد .دوبراره بره راه افتراد و
وارد مجلس اجنّه شد .در آن مجلس اجنّه مشغول رق

و پایکوبی بودند .فرامرز نیز به

آنها پیوست .اجنّه به پاس همراهی او مقدار زیادی اشرفی ،سوزن طال و ...به او دادند.
بامدادان فرامرز از کاخ بیرون رفت و به راه خود ادامه داد .در راه با دیوی سررخ
رو به رو شد که یال برافراشته ،راه را بر او بسته بود .فرامرز خنجر

8

را بیرون کشید و

پس از ساعتی گالویز شدن با دیرو او را از پرای درآورد .در ادامرة راه فرامررز بره گلّرة
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گرازها برخورد و آنها را نیز از میان برداشت .در آخرین خران فرامررز دیرو سرپید را از
میان برداشت و زال را از بند رها کرد و راهی خانه شد .مردم که امیدی بره بازگشرت او
نداشتند ،با شنیدن خبر بازگشت فرامرز و زال همهجا را آذین بستند.
فرجام کار :فرامرز در پایان نبرد با هندیان با فردی روحانی و خداشناس آشنا شرد
که مسیر زندگیش را تغییر داد .فرامرز با تصرف هند ثروت و قدرت زیرادی بره دسرت
آورده بود .ثروت او آنقدر زیاد شده بود که کسی را یارای حساب و کتاب آن نبرود؛ برا
همة اینها احساس میکرد خوشبخت نیست .هیچ چیزی او را ارضا نمیکرد .بهانهگیرر
شده بود و حتّی گاه یارانش را به قصد تفریح آزار میداد؛ تا اینکه به او خبر دادند پیری
بریده از دنیا در کوه ساکن است که همنشینی با او میتواند مرداوای درد فرامررز باشرد.
فرامرز ابتدا نمیپذیرفت اما برای رهایی از پافشراریهرای مشراورانش و بررای سراکت
کردن آنها سراغ درویش رفت .درویش به راحتی او را به حضور نطلبید و این اخالع او
سخت در فرامرز اثر کرد .فرامرز که مال و امروال بریحرد و حصرر نتوانسرته برود مایرة
خوشبختی او را فراهم کند ،آسایش دو گیتی را در همنشرینی و مصراحبت برا درویرش
دید؛ بنابراین با اصرار زیاد درویش را متقاعد کررد کره او را بره عنروان مصراحب خرود
بپررذیرد .سررپس هم رة آنچرره را کرره از گررنجهررا و مررال و امرروال برره دسررت آورده بررود،
یازگاری(دفتری) از آن تهیه کرد و نزد کاووس فرسرتاد؛ سرپاهیان را گرنج و درم بسریار
بخشید و همه را به سوی ایران روانه کرد .فرامرز سالها نزد درویش در فقر و عزلت بره
سر برد تا اینکه در همانجا بدرود حیات گفت و در همان غار نیز مدفون شد.
 -4خالصة روایت مکتوب
منظومه بدون مقدمهای مفصّل ،دربار کیکاووس را به تصویر میکشد کره گروهری
از پهلوانان در آن به رامش مشغولند .در این میران پیکری از سروی پادشراه هندوسرتان-
نوشاد هندی -به حضور پادشاه میرسد و پیامی بدین مضمون میآورد :من از پنج رنرج
به ستوه آمدهام :نخست اینکه در وادی مرغزار دیوی است که سالی یکبرار بره خران و
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میبرد و تا دختری به او ندهم مرا رها نمیکند .دیگر اینکه شهریاری بره

نام کید هرساله از من باجهای گران میخواهد؛ مشرکل دیگرر اینکره در بیشرة مرزغرون
گرگی است که هیچکس توان رویارویی با او را ندارد و شمار زیادی از لشکریان مررا از
میان برده است .چهارم اینکه در شهر هند اژدهایی است که هر بار جهانی را با دم خرود
به آتش میکشد و جز ایرانیان کسی توان ایستادگی در برابر او را ندارد؛ پنجم اینکره در
بیشة خوم سار ،سی هزار کرگدن پدید آمده که در زور مانند پلنرگ و در دویردن ماننرد
آهو هستند .در این نامه نوشاد از کاووس میخواهرد یکری از اعضرای خانردان سرام را
برای کمک به او بفرستد و اعالم میکند که اگرر چنرین نکنرد از خرراج دادن بره ایرران
خودداری میکند .از میان پهلوانان مجلس ،فرامرز داوطلرب مریشرود .فرامررز دشرمنان
نوشاد را سرکوب میکند ،سرانجام خود نوشاد را نیز از میان برمیدارد ،با برهمنهرا بره
بحث و مناظره مینشیند و در نهایت هندیان را به آیین ایرانیان درمریآورد(.فرامرزنامره،
 ،1382ص

 )55-168گفتنی است متن فرامرزنامة نخست بره اهتمرام مجیرد سررمدی

تصحیح انتقادی شده و از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده است.
 -5تفاوتها و اختالفات روایت منظوم و روایت نقّالی
بررسی روایت نقّالی و روایت مکتوب نشان میدهد که خطوط اصرلی روایرت از
آغاز تا انتها -از سفر فرامرز به هندوستان تا ماجراهای او در هند -مانند یکدیگر اسرت؛
تنها در برخی موارد اختالفاتی وجود دارد؛ به همین دلیل برای جلوگیری از اطالة کرالم
تنها به موارد اختالف اشاره میشود:
 -1در روایت نقّالی ،پادشاهی که از کراووس مردد مریطلبرد ،شمشراد اسرت .در
روایت مکتوب نوشاد ذکر شده است(.فرامرزنامه ،1382 ،ص -2 )56در روایرت نقّرالی
به جای خان مبارزه با کرگدنها(همان ،ص

 ،)96-101مبارزه با اجنّه آمرده اسرت-3 .

در روایت مکتوب ،فرامرز به تختهسنگی میرسد که روی آن خطاب به فرامرز نصایحی
نوشته شده است و در ضمن فرامرز در همین خان به گنج فراوان دست مییابد(.همران،
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 )77-78در روایت نقّالی ایرن گرنج از آن فریردون اسرت و خطراب بره شرخ

خاصّی نوشته نشده است -4 .در روایت نقّالی بخشهای نبرد فرامرز با کلنگوی هنردی
و طهمور هندی(فرامرزنامه ،1382 ،ص

116-117و  )119-120حذف شده اسرت-5 .

در روایت شفاهی بخش گفتوگوی فرامرز با برهمن(همران ،صر

 )158-168بسریار

کوتاه و خالصه است -6 .در روایت مکتوب از دو دختر نوشاد -دلافروز و گلافرروز-
(همان ،ص

 )73-74یاد شده است و نامی از دختر سوم او نیست .در روایت نقّالی نام

دختر سوم نوشاد ،مهرانگیز است.
 -6بحث و بررسی
 -1-6بررسی مأخذ روایت نقّالی
راوی روایت نقّالی مدعی است که نیاکان او داسرتان فرامرزنامره را از روی کتراب
فردی آزاد نام نقل کردهاند .اگر بتوان به گفتة او در اینباره اعتماد کرد ،مؤید ایرن گفترة
خالقی مطلق است ...« :ولی شاعر فرامرزنامه روایت خود را مستقیماً از کتاب آزاد سررو
نقل کرده است(»...خالقی مطلق ،1361 ،ص.)25
دربارة این روایت سه فرضیه قابرل طررح اسرت :الرف) نخسرت اینکره نقّراالن و
راویان -آنگونه که علی حسین عالینژاد میگوید -به کتاب آزاد سرو دسترسی داشرته
و روایت خود را از آن کتاب گرفتهاند .سرایندة فرامرزنامره دو برار از مأخرذ خرود نرام
میبرد .نخست در آغاز داستان نبرد فرامرز با کید هندی:
کنون بازگررردم به گفتررار سرررو

چرراغ مهران سرو ماهران به مرو

و ویر

کن یادگیررر

چنین گفت آن مرد پرهو

ز گفترررار او گو

(فرامرزنامه ،1382 ،ص)103
و بار دوم در آغار نبرد دیگر با کید:
کنون گفتة زادسروست پیش

که با آفرینش ز اندازه بیش
(همان ،ص)127
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اگر بپذیریم که مأخذ هر دو روایت منظوم و شفاهی ،کتاب آزاد سرو بروده باشرد،
این پرسش مطرح میشود که چرا روایت شفاهی دارای مقدمه و فرجامی روشن است؛
حال آنکه روایت مکتوب تقریباً بدون مقدمه و فرجام اسرت خرالقی مطلرق در همرین
زمینه این پرسش را مطرح میکند که :آیا داستان فرامرزنامه از اصل ناتمام مانده یا کاتب
آن را خالصه کرده است وی در پاسخ میگوید... « :بعید مینماید که کاتب یا کاتبرانی
پایان داستان را به قصد خالصه کردن زده باشند .بنابراین اگر نظم ایرن داسرتان از اصرل
ناتمام نمانده باشد ،باید پایان نسخة اصلی یا پایان نسخهای که نسخ دیگر از آن منشعب
شدهاند افتاده بوده باشد(»...خالقی مطلق ،1361 ،ص .)29نگارنرده نیرز برا نظرر خرالقی
مطلق موافق است؛ بنابراین شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که راویان و نقّراالن بره
کتاب آزاد سرو دسترسی داشته و این کتاب حاوی روایتری کامرل از ماجراهرای فرامررز
بوده است .مأخذ نسخة منظوم نیز کتاب آزاد سرو بوده است؛ اما به نظر میرسرد پایران
روایت منظوم افتاده باشد .ولی هنوز این پرسش بر جای است که آیا آغاز نسخة منظروم
به همین شکل کنونی بوده است یا روایت نقّالی شکل کامل روایت بروده و منظومره در
آغاز نیز افتادگی دارد به نظر نگارنده و با استناد به گفتههای نقّال این روایت ،بره نظرر
میرسد روایت منظوم در آغاز نیز افتادگی دارد .یکی از موضوعاتی که توجه نگارنده را
به خود جلب کرد این بود که اغلب راویان و نقّاالن منطقه به هنگام نقل روایتها ابیاتی
از آن منظومه را در ضمن روایت منثور خرود مریخواندنرد؛ امرا عرالینرژاد در روایرت
فرامرزنامه سراسر داستان را به نثر روایت کرد .وی دلیل اینگونه روایت را چنرین بیران
کرد:
unāla ke to ed deðe ariš šer šu basa beðe, ana atta šer nabeðe. mese
hami ketābali hen ke xotu mixuni ha. šumigo šereš ham hen, amā ma ke
omnadeðe. ba nazarom šereš hamey či ešnoworde .

«آنهایی که تو دیدهای منظوم است .این [اثرر اصرالً منظروم نیسرت .ماننرد همرین
کتابهایی که خودتان میخوانید .میگفتند نسخة منظومش هم موجود است؛ اما من کره
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ندیدهام .به نظررم نسرخة منظروم همرة مراجرا را نیراورده باشرد( ».عرالی نژاد،گویشرور
محلی،گفتگوی شفاهی)
بر پایة گفتههای عالینژاد چند نکته قابل ذکر است -1 :چنین به نظر میرسرد کره
نقّاالن منطقه به کتابی منثور دربارة اخبار فرامرز دسترسی داشتهاند و روایرت خرود را از
آن نقل میکردهاند و روایت منظوم مورد استفادة آنها نبوده است -2 .از دید وی روایرت
منظوم ناق

بوده و شاید همین دلیل مانع گرایش راویان بره روایرت منظروم مریشرده

است -3 .با توجه به آغاز نسبتاً مفصّل داستان در روایت نقّالی ،شاید بتوان گفت روایت
منظوم در آغاز نیز افتادگی دارد و نسخة مورد استفادة راویان آغاز و پایانی نسبتاً مفصّرل
و متناسب با سنّت حماسهسرایی داشته است؛ اگر بپذیریم که مأخذ هرر دو یکری بروده
است ،بنابراین باید بپذیریم که آغاز و پایان روایت منظروم افتراده اسرت -4 .راویران در
مورد دیگر روایتهای موجود در منطقه به روایت منظوم آن دسترسی داشتهاند.
خالصة کالم اینکه مأخذ هر دو روایت یکی است؛ اما روایرت منظروم در آغراز و
پایان افتادگی دارد؛ دیگر اینکه راویان و نقّاالن از نسخة منثور روایرت بهرره بررده و بره
نسخة منظوم تمایل چندانی -شاید به دلیل ناق

بودن -نداشتهاند.

ب) فرضیة دوم اینکه ،مأخذ روایت شفاهی و روایرت مکتروب یکری نباشرد .برر
اساس بررسیهای انجام شده ،روایت شرفاهی موجرود برا هریچیرک از منرابع و مخخرذ
مکتوب -بهجز روایت منظوم -شباهت چندانی ندارد .میتوان این احتمال را مطرح کرد
که مأخذ مورد استفادة نقّاالن از میان رفته باشد.
ج) احتمال دیگر اینکه شاید راویان و نقّاالن خود دست به آفرینش آغاز و پایرانی
سنجیده برای منظومه زده باشند .نگارنده پیش از این در مقالرهای زیرر عنروان «روایتری
دیگر از برزونامه»(.حسامپور و جباره ،1388 ،صر

 )69-101ثابرت کررده اسرت کره

راویان و نقّاالن منطقه در برخی از موارد ،خود به تحریف و تکمیل روایت پرداختهانرد؛
بنابراین چندان دور از ذهن نیست که راویان برای گریز از روایت داستانی ناق

و نیرز

برای لذّتبخشتر کردن داستان آغاز و انجرامی بررای داسرتان سراخته باشرند .بره نظرر
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نگارنده با توجه به پیشینة بررسیهای انجام شده دربارة روایتهرای موجرود در منطقره
این احتمال شایستة درنگ است.
 -2-6ذبیح اهلل صفا دربارة سرایندة این اثر مینویسرد« :از نراظم فرامرزنامره فعرالً
هیچگونه اطّالعی در دست نیست(.».صفا ،1363 ،ص )296خالقی مطلق در مقالهای زیر
عنوان «فرامرزنامه» پس از بحثی مفصّل و استناد به ابیراتی از فرامرزنامره بره ایرن نتیجره
میرسد که «سراینده احتماالً از روستازادگان و چه بسا دهقانان فرس آباد مرو بروده ،در
دهی به نام پیروزآباد زندگی میکرده و داسرتان فرامررز را در سری و شرش سرالگی در
همرین محررل سررروده اسررت(.».خررالقی مطلررق ،1361 ،ص )109اکبررر نحرروی در مقالرة
«مالحظاتی دربارة فرامرزنامه و سرایندة آن» پس از بحث ممتّع و عالمانه بره نترایج زیرر
دست یافته است ...« :نام یا تخلّ

شاعر مرزبان بوده است ...او دبیرر «جهران پهلروانی»

بوده و یا به دبیر شهرت داشته است ...اهرل فرارس بروده و در کروره اردشریر در شرهر
فیروزآباد میزیسته و یا سالهایی را در آنجا به سر برده است ...در سی و شرش سرالگی
که مشغول سرودن فرامرزنامه از روایت آزاد سرو بوده «جهان پهلوانی» که از او به «یرل
شیرگیر» نیز تعبیر میکند ،از شاعر دستگیری کرده است ...به گمان نگارنده این شرخ
کسی نیست مگر رفیعالدین فارسی ،متخلّ

به مرزبان و مشهور بره دبیرر کره در قررن

ششم میزیست و مداح ارسالن سلجوقی ...بود(.».نحوی ،1381 ،ص)130
عالینژاد دربارة سرایندة اثر میگوید:
mā ke nabeðesum, amā migoyen ya nafar be esme ma rafi ežgota
beðen. mayāðe šumigo māle meigoli beðen.vaxteila a har kasi ya numi
šumidaðen, a hāšu ham šumigoten marzbun .

«من که به یاد ندارم ،اما میگویند فردی به نام محمد رفیع سروده بوده است .یادم
هست که میگفتند از اهالی میگلی بوده است .آن روزها به هر کسی لقبی میدادند .بره
آنها نیز مرزبان میگفتند».

__________________________________________________________________
262

كاوش نامه ،سال هفدهم( ،)1395شماره 33

بر اساس گفتة عالینژاد محمد رفیع مرزبران از اهرالی روسرتای میگلری()meigoli
است .این روستا جزو منطقة کوهمره سرخی از توابع فیروزآباد فارس است .بنابراین بره
نظر میرسد یافتههای نحوی دربارة سراینده درست باشد.
 -3-6دربارة مرگ فرامرز و فرجام کار او دست کم سره روایرت متفراوت وجرود
دارد :الف) براساس شاهنامه ،بهمننامه و روایتی در مجمرلالتّرواریخ(ص )53بره دسرت
بهمن به دار آویخته میشود .ب) براساس طومار نقّاالن پیش از آنکره بره دسرت بهمرن
اسیر شود ،میمیرد .ج) بر پایة روایتی دیگرر در مجمرلالتّرواریخ (ص )53در آب غررع
میشود .و اما تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است ،فرجام کار او به گونهای که در این
روایت نقّالی ذکر شده ،در هیچ مأخذ دیگری روایت نشده است.
 -4-6بخشهایی از این داستان ،زیرر ترأثیر عمیرق اسرطورة براروری ،بره عنروان
اساسیترین باور اساطیری در منطقه است که در زیر به تفصیل بدان پرداخته میشود:
باورهای مردم :آغاز و انجام داستان به گونهای شگفت برا بخرشهرایی از اسراطیر
ایرانی و باورهای موجود در منطقه آمیخته است .شاید بتوان گفرت اساسریتررین براور
اساطیری که توانسته تا زمان کنونی نیز در اندیشه و باور مردم منطقرة کروهمره سررخی
بماند و حفظ شود ،باور به اسطورة باروری است .باور به عناصرر اسرطورة براروری در
بیشتر داستانها و قصّههای باز مانده از این مردم رخنه کرده و نقشی کلیدی در سیر این
داستانها برازی مریکنرد .بنرابراین بره گونرهای کوتراه بره رمزگشرایی از ایرن اسرطوره
میپردازیم.
اقتصاد این منطقه از دیرباز مبتنی بر کشاورزی و دامرداری بروده اسرت؛ ایرن امرر
موجب شده عناصر دخیل در براروری و کشراورزی مقردس شروند .بره دیگرر سرخن،
باورهای اساطیری مردم ،بازتابی از رو

زندگی آنهاست .در اسطورة براروری منطقهرة

کوهمره سرخی سه عنصر اساسی زیر دیده میشود:
الف) ورزاو(( )varzāگاونر):
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فارسی میانه " warzāg :گاو نر" ایرن واژه مرکرب از  " warzورز" و  " gāwگراو"
است.
فارسی میانه warz:ایران باستان -varza :مشرتق از ریشرة " -varzورزیردن ،کرار
کردن"  ،اوستایی ،-var∂za:کار و فعالیت"  " -var∂z ،ورزیردن ،کرار کرردن"  ،فارسری
باستان " -vard :کار کردن".
فارسی میانه ،gāw :اوستایی ، -gav :فارسی باستانgav :
().AIW. Barth, 505; O.P. kent, 183, Mackenzie. C. P. D. 99

در گویش های دیگر نیز کمابیش به همین تلفّظ دیرده مریشرود .بررای نمونره در
گویش گاو کشکی "varzā:گاو نر" گفته میشود(.موسروی ،1372 ،ص )139در گرویش
کرالر دشتی "varzâ ،گاو نر"(کلبراسی ،1376 ،ص )252دیده میشود.
در منطقة کوهمره سرخی از دیرباز برای شخم و آماده کردن زمین برای کشرت از
گاو نر استفاده میشده است .آنچه که بیش از همه سبب توجه به این حیوان مریشرود،
قدرتمندی و توان خارعالعادة آن است؛ در ترکیباتی که در گفتار مرردم بررای ورزاو بره
کار مریرود ،همرواره سره ویژگری اصرلی و اساسری بررای ورزاو برشرمرده مریشرود:
زورمنرردی ،جثّرة بررزرگ و ترروان برراروری و نرینرره بررودن آن .حتّری امررروزه بررا وجررود
دستگاههای پیشرفته و مدرن ،باز هرم ورزاوهرا جایگراه بسریار مهمری در فعالیرتهرای
کشاورزی در این منطقه دارند و اهمیت خود را حفظ کردهاند.
در واژگان روزمرة مردم دیده میشود که گاه به جرای واژهی « varzāگراو نرر» از
واژهی«گوپل» ( )gow palاستفاده میکنند .بهنظر میرسد گوپل همان گوپت در اسراطیر
ایرانی باشد که واج «ت» ،تبدیل به «ل» شرده اسرت .نگراهی بره اسراطیر ایرانری نشران
میدهد که «گوپت شراه کره نیمری از او انسران و نیمری از او گراو اسرت ،بره دقّرت از
سریشو مراقبت می کند ،زیرا این گاو آخرین حیوانی است که در بازسازی جهران کره
همة آدمیان باید جاودانه گردند ،قربانی میشود(».هینلز ،1386 ،ص)31
در سخنان مردم دربارة ورزاو سه نکتة مهم وجود دارد -1 :نخست اینکه گوشت
ورزاو را نمیخوردهاند ،البتّه نه به این دلیل که حرام است؛ بلکه به این دلیل کره گراو و

__________________________________________________________________
264

كاوش نامه ،سال هفدهم( ،)1395شماره 33

بویژه ورزاو برای مردم منطقه ،گونهای شأن و شوکت و شاید بتوان گفت تقدس داشرته
است -2 .در زمانهای گذشته هنگام مرگ ورزاو و یا گاو گریه و زاری میکردهاند .هرر
چند آقای عالینژاد -یکی از بومیان منطقه -نیز زیر تأثیر باورهای امرروزه ،گذشرتگان را
سادهلوح میداند ،اما رفتار مردم در گذشته نشرانة ارز

و ارجمنردی ورزاو در براور و

اندیشة آنان بوده است -3 .دفن کردن ورزاو و یا گراو کره نشرانهای از احتررام و ارز
قائل شدن برای این موجود است .شواهد و قرائن موجود نشان میدهد که گررد ورزاو،
باورهای اسطورهای و افسانهای فراوانی وجود داشته است که امروزه از آنها بیخبریم.
دراسطورههای ملل دیگر نیز باور به نرگاوهای مقدس دیده میشود .بررای نمونره
در اساطیر مصر منیفس ،آپیس(آبیس) و بوخیس دیرده مریشرود و هرر سره نرگاوهرای
مقدسی هستند که در پیوند با اسطورة باروری مطرح میشوند .ورونیکا ایونس در کتاب
«اساطیر مصر» دربارة منیفس مینویسرد « :منریفس نرزد مردمران مصرر نمرور ()nemur
نرگاوی بود که به عنوان خورشید خدای زنده ،رع ،در هیپولیس نیایش میشد .نرگاو در
اساطیر مصر نماد باروری است .....و این نرگاو غالباً گاوی برود سریاه و سرفید و دارای
شانههای قدرتمند و از تخمة آپیس»(.ایونس ،1385 ،ص
در تمدن گزار

)193-194

شدة هند که یکی از کهنترین تمدنهای تاریخ جهان اسرت نیرز

تصاویری از ورزاوی ایستاده که متعلّق به تمدن درة ایندوس است بره دسرت آمرده کره
همگی در پیوند با اسطورة باروری مطرح میشوند.
ب) تیشتر :جران هینلرز در کتراب «شرناخت اسراطیر ایرران» دربرارة ایرن خردای
اساطیری مینویسد « :تیشتر شخصیت دیگری است که برا یکری از پدیردههرای طبیعری
یعنی باران ارتباط دارد ،اما مفهوم دوگانگی در شخصیت ایرن خردا وجرود نردارد .وی
نیروی نیکوکاری است که در نبردی گیهانی با اپوشه ،دیو خشک سالی کره تبراه کننردة
زندگی است ،درگیر میشود(».هینلز ،1386 ،ص)36
بر پایة اساطیر ایرانی ،تیشتر به سه شکل در مریآیرد ،در دهرة اول مراه ژوئرن بره
صورت مردی پانزده ساله ،در دهة دوم به صورت گاو نر و در دهرة سروم بره صرورت
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اسب در می آید .بر اساس روایت بندهشن ،تیشتر به این پیکرهها درآمرد و براران ایجراد
کرد ...«.تشتر برهنمایی ایزد بورچ(برز) و فروهر نیکان با یاری وهومن و ایزد هوم برای
اجرای عمل خویش سه ترکیب به خود گرفت ...در مدت سی روز و سی شب در میران
فروغ پرواز نمود و از هر یک از ترکیب سرهگانرة خرویش در مردت ده روز و ده شرب
باران شدید ببارید هر قطرهای از این باران به درشتی پیالهای بود از اثر آن به اندازة یرک
قد مرد آب در روی زمین باال آمد جانوران موذی هال و در سوراخهرای زمرین غررع
شدند(.»...پورداوود ،1377 ،ص )329تیشتر در باور بومیران ایرن منطقره در قالرب «برز»
نمود مییابد.
از گونه های مختلف تیشتر ،الوس ،گاهی اوقرات بره معنرای نروع تیشرتر بره کرار
میرود .در واقع به بزی که نیمی از بدنش سفید یکدست و نیمی دیگرر سریاه یکدسرت
باشد و روی کمر

خطّی سفید رنگ باشد ،الوس(? )alusمیگویند.

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

در گویش دوانی " alus :نوعی بزی که بر روی کمر

خطّی سفید رنرگ اسرت.

(سالمی ،1381 ،ص )99و در گویش شوشرتری " alusزیبرا" (نیرومنرد ،1355 ،ص)12
گفتنی مهم اینکه تیشتر در منطقة کوهمره سررخی هرر سره صرفت زیبرایی ،سرفیدی و
جوانی را دارد.
در واقع بومیان منطقه به بزی که هنوز به مرحلة زایش نرسیده ،تیشرتر مریگوینرد.
تیشتر در سنجش با دیگر حیوانات ارز

و مقامی واالتر دارد .آنچه که از ایرن خردا در

باور مردم باقی مانده است ،موجودی است که هر چند ارز

و مرتبرهای واال دارد ،امرا

جنبهای زمینی و مادی به خود گرفته و جنبة خردایی خرود را از دسرت داده اسرت .در
واقع تیشتر از مرحله و مرتبة خدایی در اساطیر ایرانی کهن به مرحلرة مرادی و فررودین
در اساطیر این منطقه رسیده است .گفتنی دیگر اینکه مرردم ایرن منطقره از حلقرههرای
افسار مانندی استفاده میکنند که بدان «تیری» میگویند ،تیشتر با استفاده از تیری به بنرد
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کشیده میشود و آن را محکم میکنند تا از او محافظت نمایند .اسرطوره شناسری ایرران
نشان می دهد که تیری نام یکی از خدایان قدیم ایران است که آیینهای او برا تیشرتر در
آمیخته است(.هینلز ،1386 ،ص )37چگونگی ارتباط تیشرتر برا تیرری در ایرن اسرطوره
دقیقاً روشن و آشکار نیست ،اما آنچه که تقریباً روشن است این اسرت کره در اسرطورة
باروری این منطقره از مرتبره و منزلتری الهری نرزول کررده و جنبرهای مرادی بره خرود
گرفتهاست.
تفاوت اساسی و بنیادی دیگری که میان تیشتر (خدای اساطیر ایرانی) و تیشرتر بره
عنوان موجودی مؤثّر در اسطورة باروری این منطقه دیده مریشرود ،ایرن اسرت کره در
اساطیر ایرانی ،تیشتر در اثر قربانیهای مردم قوت میگیرد و حتّی خود اهورامزدا بررای
افزایش قوت و قدرت او برایش قربانی میکند؛ اما در اسطورة این منطقره ،تیشرتر خرود
قربانی شده تا مایة باروری و حیات شود .مردم این منطقه تیشرتر را در سرچشرمة آب
قربانی میکنند تا از این راه موجب افزونری آب شرده و براروری و شرکوفایی زمرین را
تضمین کنند .آناهیتا (الهة آب) و تیشتر (خدای بارندگی) هر دو با موجودات طبیعی در
ارتباط هستند و در این اسطوره ،تیشتر در مقام و مرتبهای پایینتر از آناهیتا قرار میگیرد
و در برابر آناهیتا و برای افزایش قدرت و توان او قربانی میشود .خون تیشتر را در آب
ریخته و موجب باروری و افزایش قدرت آن میشوند.
گفتنی دیگر ایرن کره پرژوهشهرای اسراطیری نشران مریدهرد کره مریتروان بره
وجودخدایی شهید شونده در کنار الهة مادر در ایران پیش آریایی براور داشرت .مهررداد
بهار در اینباره مینویسد « :طبعاً مورد سیاو

در ایرران و رام در هنرد مریرسراند کره

کیفیات داستان ایزد شهید شونده ،از زاگرس تا سند دچار تفاوتهایی خراص برا غررب
آسیا و تمدنهای مدیترانة شرقی بوده است .ما ،بعدها ،در کنار آناهیتا در ایران که دقیقراً
از هر جهت با ایشتر قابل مقایسه و تطبیق است ،نشانی از ایزد شهید شونده نمیبینریم و
آیینی که میبایست به او و ایزدی دیگر مربوط شود ،به سودابه و سریاو

انتقرال یافتره
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است .چنین تحوالتی در اساطیر خدایان و تبدیل آنها به داستانهرای حماسری در ایرران
اند نیست(».بهار ،1381 ،ص)449
تیشتر در این اسطوره در عین حال که خویشکاری بارانزایری موجرود در خردای
ایرانی را در خود حفظ کرده است ،نقش ایزد شهید شونده را نیز بازی میکند.
ج) آناهیتا در اساطیر ایرانی سرچشمة همة آبهای روی زمین است .جان هینلرز در
کتاب «شناخت اساطیر ایران» دربارة آناهیتا می نویسد... « :او منبع همة براروریهاسرت؛
نطفة همة نران را پا میگرداند ،رحم همة مادگان را تطهیر میکند و شیر را در پسرتان
مادران پا میسازد .در حالیکه در جایگاه آسمانی خود قررار دارد ،سرچشرمة دریرای
گیهانی است»(.هینلز ،1386 ،ص)39
« ظهور ایزد بانو آناهیتا در جمع خدایان اساطیری ایران واقعهای است کره تعیرین
تاریخ دقیق آن دشوار است .همچنانکه کامالً مشخ

نیست که او از چه زمانی به ایرن

نام خوانده شده است .اگر به تاریخ اشیایی که در کرمانشاه(بویژه در هرسین) و الشرتر و
خرم آباد(لرستان) یافت شدهاند ،توجه کنیم ،درمییابیم که اغلب آنها مربروط بره هرزارة
نخست پیش از میالد است»(.گویری ،1375 ،ص)41
در اسطورة باروری منطقة کوهمره سرخی ،آناهیتا ضلع چهرارم مربرع براروری را
میسازد .2متّکی بودن زندگی مردم به کشاورزی سبب شده است کره آناهیترا در مقرامی
فراتر از ورزاو و تیشتر قرار گیرد و همچنان که پیشتر اشاره شد قربرانی کرردن هرسرالة
تیشتر در سرچشمة آب برای افزایش قدرت و نیرروی الهرة آب (آناهیترا) نشرانگر ایرن
است که آناهیتا در نگاه مردم این منطقه جایگاهی واالتر و با اهمیتترر از تیشرتر داشرته
است و از اینرو میتوان آناهیتا را در رأس هرم اسطورة باروری در نزد مردم این منطقره
قرار داد.
در گفتة عالینژاد و دیگر ساکنان منطقه دو مطلب در خور توجه دیده میشود-1 :
نخست اینکه سرچشمة آب ،پراکترین آب اسرت .بره دیگرر سرخن یکری از مهمتررین
ویژگیهای آناهیتا یعنی پاکی و پا کنندگی به این آب نسبت داده شده است -2 .مردم
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این منطقه دلیل فراوانری آب در سرالهای گذشرته را قربرانی کرردن در سرچشرمة آب-
قربانی کردن برای آناهیتا -میدانند و دلیل خشکسالیها و کم شردن آب سرچشرمه را
سست شدن ایمان مردم و قربانی نکردن در سرچشمة آب میدانند.
همانگونه که به تفصیل بررسی شد ،اسطورة باروری به عنروان یکری از باورهرای
اساسی زندگی مردم منطقه به مرور زمان به بافت داستان رخنره کررده و بخرشهرایی از
داستان را دگرگون کرده است .اگر بپذیریم که روایت نقّالی موجود بر اساس کتاب آزاد
سرو بوده باشد ،به یقین میتوان گفت اسطورة باروری جزء داسرتان نبروده و بره مررور
زمان از سوی نقّاالن و راویان منطقه  -برای بومیسازی و جرذّاب کرردن داسرتان بررای
مردم -وارد اصل داستان شده است .این نکته دربرارة همرة روایرتهرای شرفاهی رایرج
صدع میکند.
-7نتیجهگیری
بررسی تطبیقی روایت نقّالی و روایت منظوم-روایت نخسرتین ،فرامرزنامرة 1600
بیتی -نشاندهندة این است که ایرن دو روایرت در خطروط اصرلی داسرتان ماننرد هرم
هستند؛ با این تفاوت که روایت نقّالی دارای مقدمهای مفصّرل و پایرانی مشرخّ

کننرده

است و روایت مکتوب فاقد این دو بخش است .از سوی دیگر در بخش اصلی داستان-
ماجراهای فرامرز در هند -تنها تفاوتهایی جزئی در دو روایت دیده میشود.
اگر بپذیریم که راویان و نقّاالن منطقه به نسخة کاملتری از فرامرزنامه در قیاس با
نسخة موجود دسترسی داشتهاند ،میبایست این روایت از دیرباز در منطقه رواج داشرته
باشد؛ زیرا آمیز

این روایت با باورهای اساطیری مردم منطقه نمریتوانسرته در مجرالی

اند اتّفاع افتاده باشد؛ بنابراین بهنظر میرسد روایت از دیرباز در منطقره رایرج بروده-
حتّی اگر برساختة ذهن راویان و نقّاالن بوده باشد -و به تدریج بومیسازی شده اسرت.
اساسیترین بخش اساطیری روایت ،باور به اسرطورة براروری اسرت .براور بره عناصرر
اسطورة باروری -متشکّل از سه عنصر ورزاو ،تیشتر و آناهیتا -در بیشرتر داسرتانهرا و
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قصّههای باز مانده از این مردم رخنه کرده و نقشی کلیدی در سیر این داسرتانهرا برازی
میکند.
اگر بپذیریم که روایت نقّالی رایج در منطقة کوهمره سرخی بر اسراس کتراب آزاد
سرو بوده باشد ،به یقین میتوان گفت اسطورة باروری جزو داسرتان نبروده و بره مررور
زمان از سوی نقّاالن و راویان منطقه  -برای بومیسازی و جرذّاب کرردن داسرتان بررای
مردم -وارد اصل داستان شده است .این نکته دربارة همة روایتهرای شرفاهی رایرج در
منطقة کوهمره سرخی صدع میکند.
نسخة منظوم فرامرزنامه فاقد آغازی مفصّل -متناسب با سرنّت حماسرهسررایی -و
پایانی روشن است؛ اما روایت نقّالی دارای آغاز و پایانی سنجیده است .در اینبراره سره
فرضیه قابل طرح است :الف) مأخذ هر دو روایت یکی است؛ اما نسخة منظوم در آغراز
و پایان افتادگی دارد .ب) مأخذ روایت نقّالی و منظوم یکی نیست و این تفراوت ناشری
از تفاوت نسخة مورد استفادة آنهاست .ج) راویان و نقّاالن نسخة موجرود منظروم را در
دست داشته ،اما با توجه به اینکه نمیتوانستهاند روایتی ناق

را برای مردم بازگو کنند،

به ناچار دست به آفرینش آغاز و انجامی سنجیده برای این منظومه زدهاند.
براساس گفتة راوی روایت نقّالی ،فرامرزنامه سرودة محمد رفیع مرزبران از اهرالی
روستای میگلی( )meigoliاسرت .ایرن روسرتا جرزو منطقرة کروهمره سررخی از توابرع
فیروزآباد فارس است .بنابراین به نظر میرسد یافتههرای اکبرر نحروی دربرارة سرراینده
درست باشد.
یادداشتها
 -1کوهمره سرخی ،سلسله جبال صعبالعبور و مرتفعی است کره از شرمال بره نرواحی
حومة شیراز و بلو

اردکان فارس و نواحی ممسنی ،از جنوب به فراشبند و جره ،از شررع بره

بلو خواجهای فیروزآباد و از غرب بره کالیری و عبردویی ،کروهمرة نرودان و دشرمنزیراری
محدود میشود .قدمت این منطقه بر پایة مطالعات انجام شده به دورة ساسانیان مریرسرد(برای
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اطّالعات بیشتر دربارة قدمت این منطقه :شرهبازی ،1366 ،ص2؛ ابرن بلخری ،1363 ،ص153؛
مستوفی ،1362 ،ص215؛ لسترنج ،1364 ،ص.)167
 -2یکی از کوههای مرتفع منطقة کوهمره سرخی -واقرع در روسرتای رمقران -در ادامرة
کوههای زاگرس است.
 -3بانو گشی ( )bānu gošiخواهر فرامرز است که نگارنده به همراه دکتر ریاحی زمرین،
رخدادهای مربوط به او را زیر عنوان مقالهای با عنوان «آمیز

اسرطوره و حماسره در روایتری

دیگر از بانوگشسب نامه» بررسی کرده است( .ریاحی و جباره ،1390 ،ص

.)145-170

 -4در روایتهای مختلف نام مرادر فرامررز یکسران نیسرت .در مجمرلالتّواریخ(مجمرل
التّواریخ ،بیتا ،ص )25فرامرز از خالة شاه کیقباد زاده شده است .بر اساس طومار نقّرالی هفرت
لشکر(هفت لشکر ،1377 ،ص )196و فردوسینامه(انجوی شریرازی ،1369 ،صر

)128-130

تاریخ گزیده( مستوفی ،1364 ،ص ) 88و لبّالتّواریخ(قزوینی ،1363 ،ص )59نام مادر فرامررز
تهمینه ذکر شده است .در یکی از روایتهای مردمی مادر فرامرز دخترر گرودرز اسرت(انجوی
شیرازی ،1369 ،ص.)84
 -5اسب قرمز رنگ را اسب کَهَر گویند.
 -6کوهی است در شرع روستای رمقان ،از روستاهای منطقة کوهمرة سرخی.
 -7از دو نگار
نگار

خان/خوان ،نگار

نخست انتخاب شد .تقریبراً همرة صراحبنظرران

نخست این واژه را درست دانستهاند( .آیدنلو ،1388 ،صر

1-27؛ محجروب،1371 ،

ص97؛ دوستخواه ،1380 ،ص 329و کزّازی ،1384 ،ص.)560
 -8کشته شدن دیو سرخ در یکی از روایتهای ارمنی مربوط به فرامرز به رسرتم نسربت
داده شده است(خالقی مطلق ،1361 ،ص.)24
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