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 چکیده:
فردي اسـت کـه قهرمـان آن بـانویی نامه منظومۀ حماسی منحصربهبانوگشسپ  زمینه و هدف:

بانوگشسپ، دختر رستم است. سرایندة اثر ناشناس و زمان سرایش آن بـه اعتقـاد پهلوان به نام  
پژوهشگران اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم است. این منظومه شرح دالوریها و جنگهاي این 

بانو با مهترجینان، با پدرش رستم که خود را بصورت ناشناس درآورده بـود، بـا فرسـتادة پهلوان
شاه هندي است که بر همۀ آنها چیره میشود و در نهایت با ازدواج بانو با گیو،   افراسیاب و با سه

هاي سبکی ایـن اثـر دلنشـین را پسر گودرز، به پایان میرسد. این پژوهش برآن است تا شاخصه
 که تقلیدي از شاهنامه است مورد بررسی قرار دهد. 

برداري به انجام رسیده اسـت. یشاي و فپژوهش پیشرو با تکیه بر روش کتابخانه  روش مطالعه:
انگیز کراچی بـوده کـه توسـط پژوهشـگاه نامه به تصحیح روحمحدودة مورد مطالعه، بانوگشسپ

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده است. 
این اثر در سه سطح زبانی و ادبی و فکري مورد مطالعه و واکاوي قرار گرفـت. در ایـن   ها:یافته

ینده از ردیف و انواع آن با بسامد باالیی استفاده کرده است که نوعی ساختارشـکنی منظومه سرا
آید. در بررسی قافیه، از قافیۀ حاجب به میزان زیادي اسـتفاده کـرده در زبان حماسه بشمار می

است. استفاده از جناس مذیل با بسامد باال، استعمال لغات پهلوي، استعمال کلمات حماسـی از 
ات حماسی، ابزارآالت حماسی، صفات حماسی، افعال حماسی و اسـتفاده از مجـاز و قبیل حیوان

 تشبیه و استعاره و کنایه و اغراق با بسامد باال از دیگر ویژگیهاي این حماسه است. 
ود   گیري:نتیجه  ه وـج ن منظوـم وایی اـی ري و محـت در بررسی دقیق ابیات مهمترین شاخصۀ فـک

ۀ عناصر دینی زرتشتی و عناصر دین ی اسالمی، مردساالري، مضامین اخالقی و ویژگیهاي جامـع
اهنامه ایرانی است. سرایندة این منظومه در میان منظومه د از ـش ه تقلـی ه ـب هاي حماسی دیگر ـک

سروده شده، تقریباً موفق عمل کرده است و عالوه بر ساختار حماسی، بسیاري از مضامین را به 
 نموده است. تقلید از شاهنامه در اثر خود استفاده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Banu gashspnameh is a unique epic poem 
whose hero is a heroine named Banu Gashsp, Rostam's daughter. The 
composer of the unknown work and the time of its transmission are believed 
by researchers to be in the late fifth or early sixth century. This poem is a 
description of the heroism and wars of this heroine with the Mehtarjins, with 
her father Rostam who had made herself anonymous, with the messenger of 
Afrasiab and with three Indian kings which overcomes all of them and finally 
ends with the marriage of the lady with Giv, Goodars' son. In this research, we 
intend to examine the stylistic features of this pleasant work, which is an 
imitation of the Shahnameh. 
METHODOLOGY: Leading research has been done relying on the library 
method and taking notes. The study area is Banu gashspnameh, edited by Dr. 
Roohangiz Karachi and published by the Institute of Humanities and Cultural 
Studies. 
FINDINGS: This work was studied and analyzed at three levels: linguistic, 
literary and intellectual. In this system, the poet has used rows and their types 
with high frequency which is a kind of deconstruction in the language of epic. 
In the study of rhyme, he has used contrast rhyme to a great extent. The use 
of high-frequency puns, the use of Pahlavi words, and the use of epic words 
such as: epic animals, epic tools, epic attributes, epic verbs and the use of 
metaphors, metaphors, metaphors and exaggerations with high frequency are 
other features of this epic. 
CONCLUSION: In the detailed study of verses, the most important intellectual 
and content feature of this system is the existence of Zoroastrian religious 
elements and Islamic religious elements, patriarchy, moral themes and 
characteristics of Iranian society. The poet of this poem has been almost 
successful among other epic poems that have been written in imitation of 
Shahnameh, and in addition to the epic structure, he has used many themes 
to imitate Shahnameh in his work. 
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 مقدمه  
هاي مهم براي پی بردن به  شناسی از جمله علوم ادبی است که امروزه اهمیت خاصی دارد. یکی از شیوهسبک

از روش هنر یک هنرمند، تحلیل   آوردن معیاري  و بدست  اثر  و    شناسیسبکویژگیهاي یک  زبان  براساس  آثار 
یکی از موضوعات جدید در ادبیات فارسی است و سابقۀ طرح مباحث  شناسیسبکویژگیهاي ادبی و فکري است. 

ادب فارسی یکی از انواع برجسته، حماسه است که نمایش    آن در ایران به بیش از یک قرن نمیرسد. در گسترة
منظومه انسانهاست.  دوردست  آرزوهاي  و  قهرمانان  شکست  گاه  و  افتخارات  افکار  دالوریها،  بر  مشتمل  که  اي 

سرایی در ایران، صفا: پهلوانی و آثار شجاعت و مفاخر یک قوم است، منظومۀ حماسی و قهرمانی خوانند (حماسه
 ). 15ص 

افتخارآمیز در حیات حماس و  قهرمانی  رویدادهاي  و  پهلوانان  و کردار  رفتار  دربارة  است،  روایی  بلند  ه یک شعر 
ملت. چشم یک  پرآبباستانی  و  عالی  وسیع، سبکش  تفصیل  انداز حماسی  و  تفسیر  بر  مبتنی  و ساختش  وتاب 

 ).27ماهرانه است (حماسه در رمزوراز ملی، مختاري: ص 
بینظیر  حماسۀ  از  است.   پس  شده  سروده  متمادي  سالیان  طی  آن  از  تقلید  به  آثاري  فردوسی  شاهنامۀ 

سرایندهبانوگشسپ بوسیلۀ  و  قرن ششم  در  که  است  آثار  آن  از  یکی  نیز  و نامه  است  شده  سروده  ناشناس  اي 
واج بانو  داستان آن شرح دالوریهاي بانوگشسپ دختر رستم و نوادة زال است که از جوانی او شروع میشود و با ازد

با دیو و به دنیا آمدن بیژن به پایان میرسد. از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: به شکار رفتن بانوگشسپ و 
مهترجینان کشتن  و  بانوگشسپ    -فرامرز  به  افراسیاب  پسر  شیده  عشق  از   –داستان  پادشاه  سه  خواستگاري 

 ).13ی، آیدنلو: ص روایت ازدواج گیو با بانوگشسپ (متون منظوم پهلوان -بانوگشسپ
اي مستقل در سرگذشت زمین این قهرمان مؤنث داراي چنان ارزشی است که منظومهدر داستانهاي پهلوانی ایران 

قهرمان زن   داستان آن یک  است که محور  فارسی  ادب  در  اثر حماسی  تنها  این منظومه  است.  او سروده شده 
انگیز کراچی سروده شده است و با تصحیح و مقدمۀ روح  بیت است که در بحر متقارب  1032است. این اثر داراي  

بانوگشسپ نامه به چاپ رسیده است. در این پژوهش قصد بر آن است که به بررسی ویژگیهاي سبکی منظومۀ 
هاي سبکی موردنظر در سه سطح زبانی و ادبی و فکري مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این پرداخته شود و الیه

زیرمجموعهسطوح   به  معرفی هرکدام  میشود  دنبال  پژوهش  این  در  که  هدفی  مهمترین  میشود.  تقسیم  هایی 
 نامه و بررسی ویژگیهاي سبکی آن و جایگاه آن در آثار حماسی فارسی است. منظومۀ بانوگشسپ

 
 سابقۀ پژوهش 

بانوگشسپ سبکدرمورد  کار  تاکنون  سنامه  سه  هر  که  است  نگرفته  صورت  کاملی  و  شناسی  ادبی  و  زبانی  بک 
مقاله از:  عبارتند  است  شده  انجام  مورد  این  در  که  پژوهشهایی  باشد.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  از فکري  اي 

( مهمان فخراسالم  و  کتلر  مؤلفه1396دوست  «بررسی  عنوان  با  منظومۀ )  در  آن  کارکرد  و  غنایی  هاي 
) با عنوان «آمیزش اسطوره و حماسه در روایتی 1391(   اي از ریاحی زمین و جباره ناصرونامه»؛ مقالهبانوگشسپ

بانوگشسپ از  از ستاري و حسننامه»؛ مقالهدیگر  ( اي  با عنوان «نقد اسطوره1394پور آالشتی و حقیقی  و )  اي 
بانوگشسپروان در  زن  جایگاه  مقالهشناختی  و   ( نامه»؛  طاووسی  و  رهنما  بهرامی  از  «نقد 1394اي  عنوان  با   (
بانوگشسپالگوکهن منظومۀ  در یی  سبکی  ویژگیهاي  به  خاص  بطور  که  پژوهشی  مقاالت،  این  بین  در  نامه». 
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سابقه گانۀ زبانی و ادبی و فکري این منظومه پرداخته باشد وجود ندارد و این پژوهش از این منظر بیسطوح سه
 است.

 
 بحث و بررسی 

 سطح زبانی  
 ازاینرو آن را به سطوح کوچکتر آوایی، لغوي و نحوي تقسیم میکنند. اي است. سطح زبانی مقولۀ گسترده

 
 سطح آوایی  

آوایی   موسیقیبه سطح  ابزار  بلحاظ  را  متن  مرحله  این  در  زیرا  نیز گفت؛  متن  موسیقیایی  آفرین میتوان سطح 
 میکنند.  بررسی 

 
 موسیقی بیرونی 

موسیقی بیرون شعر را ایجاد میکند. هریک از ها وزن  همان وزن عروضی است که براساس کشش هجاها و تکیه
بیرونی  به محتوا و حالت عاطفی شعر است میطلبد. ساختار موسیقی  بسته  را که  انواع شعري موسیقی خاصی 
بانوگشسپ با حماسۀ ملّی یکسان و در همان وزن و بحر است. این منظومه در قالب مثنوي و در بحر متقارب 

 ) سروده شده است. مثمن (فعولن فعولن فعولن فعل
 

 موسیقی کناري 
تأثیر است ولی ظهور آن در سراسر  از موسیقی کناري عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر داراي  منظور 

). موسیقی کناري از ردیف و قافیه  391بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص
 معلوم  میشود. 

ایست که در پایان هر بیت تکرار میشود. ابیاتی که داراي ردیف شعر سنتّی است و واژه  ردیف: ردیف از ویژگیهاي 
موسیقیایی است،  شده  استفاده  آن  در  تکرار  عنصر  از  چون  قافیه هستند،  داراي  فقط  هستند  که  ابیاتی  از  تر 

یان و اختراع ایشان میشود که ردیف خاص ایرانهستند. از بررسی شعرهاي فارسی و عربی و ترکی بخوبی دانسته  
 ).124است (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص 

العلما گرکانی» در  شناسی در ایجاد موسیقی شعر بکار بردن هنرمندانۀ ردیف است. «شمسیکی از عوامل زیبایی
نیست. «ابداع ردیف  از  بهتر  میزانی  را  ایشان  قدرت  امتحان  و  شاعران  هنرنمایی  میگوید:  ردیف  دربارة    البدایع» 

 ردیف خود به انواعی تقسیم میشود: ردیف فعلی، ردیف اسمی، ردیف حرفی و ردیف جمله یا عبارت. 
بیت کل منظومه،    1032به بقیه دارد که از  از میان ابیات مردّف در این اثر ردیفهاي فعلی بسامد بیشتري نسبت

 بیت آن داراي ردیف فعلی است.  126
 ) 128صفحه  -578خواریش بر روي هامون کشم (بیت به  / ز خیمه به گیسوش بیرون کشم

 ) 131صفحه  – 609انیس دل و قوت جانم شوي (بیت   / همان به که بانوي خانم شوي 
باالیی هستند.   از ردیفهاي فعلی، ردیفهاي ضمیر داراي بسامد  ابیات منظومه داراي ردیف   24پس  از کل  بیت 

 ضمیر منفصل هستند. 
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 ) 131صفحه  -611خوار در دست من (بیت  نهنگ ژیان / به زور و هنر اژدها پست من
 ) 131صفحه  -608به یکباره جان شد خریدار تو (بیت   / چو چشمم کنون دید دیدار تو

 بیت از کل ابیات را تشکیل میدهند.  19و ابیات داراي ردیف اسم 
 ) 120صفحه  -501چو دیده به دیدار بفراشت مرد (بیت  / عنان دل از دست بگذاشت مرد

 )160صفحه  -791به تلخی گذارد سرانجام کار (بیت  / مخور می که میخواره فرجام کار
 در آخر نیز ردیفهاي عبارت یا جمله هستند که داراي بسامد پایینی هستند. 

 ) 120صفحه  -502گرفتار دام بال شد دلش (بیت  / به گیسوي او مبتال شد دلش
 ) 79صفحه  -155دلیران شکار ویند (بیت به نیزه  / به شمشیر شیران شکار ویند

 
 جدول ردیفهاي مورد استفاده در منظومه: 

 ردیف عبارت یا جمله ردیف اسمی ردیف ضمیري ردیف فعلی

126 24 19 7 
%12/21 %2/33 %1/85 %0/68 

 
هاي وزن و جلوهقافیه: یکی از مهمترین عوامل اهمیّت قافیه جنبۀ موسیقیایی آن است. در حقیقت قافیه یکی از  

ص   کدکنی:  شفیعی  شعر،  (موسیقی  است  آن  باشد، 52مکمل  بیشتر  قافیه  مشترك  حروف  تعداد  هرچقدر   .(
با دو حرف مشترك بیشترین بسامد را دارا  موسیقی کناري بیشتر به گوش میرسد. در این منظومه قافیه هایی 

هایی با چهار و یا  هستند و حتی قافیه  هایی با یک حرف مشترك و سه حرف مشتركهستند و پس از آن قافیه
 بیشتر حرف مشترك نیز مشاهده میشود.

 ) 154صفحه  -823(بیت  ورانز بغدادیان پیش او سر / ورانز دست دگر زنگه شا
 ) 151صفحه  -789(بیت  دوستانبه تخت شهی باش با   /  دوستانسپردم تو را ملک هن
 ه: هاي مورداستفاده در منظومجدول تقریبی قافیه

 
 چهار یا بیشتر حرف مشترك  سه حرف مشترك  دو حرف مشترك  یک حرف مشترك 

104 716 168 40 

%10/08 %69/38 %16/28 %3/88 

 
از انواع قافیه نوعی است که به آن قافیۀ حاجب گویند و آن تکرار شدن کلمۀ یکسـان پـیش از قافیـه در هـر دو 

کناري میشود که یکی از ویژگیهاي سبکی این منظومه محسـوب مصرع یک بیت است که باعث تقویت موسیقی  
 سابقه بود. میشود؛ چون آوردن این نوع قافیه در حماسه امري بی

 ) 66صفحه  -63کاالي او (بیت  جهان بودمتاع  / باالي او جهان بودبالي 
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 ) 87صفحه  -218درد شد (بیت  پر ازز غصه روانشان  /  گرد شد پر ازز کینه دهانشان 
 
 

 موسیقی درونی 
موسیقی درونی عبارت است از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف 

هاي تنوع و تکرار  دیگر. ازآنجاکه مدار موسیقی به معنی عام کلمه بر تنوع و تکرار استوار است، هر کدام از جلوه
مقولۀ موسیقی بیرونی و کناري نباشد، در حوزة مفهومی این نوع موسیقی قرار میگیرد؛ یعنی   در نظام آواها که از

آید، مجموعه هماهنگیهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در کلمات یک شعر پدید می
 ).392هاي این نوع موسیقی است (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: صجلوه

م  درون  میموسیقی  بوجود  تکرار  انواع  و  جناس  انواع  سجع،  انواع  قبیل  از  لفظی  بدیع  صنایع  بوسیلۀ  آید. تن 
 ). 216شناسی، شمیسا: ص(کلیات سبک

یا عدم سجع: سجع همان هماهنگ یا عدم تساوي هجاها و همسانی  سازي کلمات است. مدار بحث در تساوي 
 ). 33به بدیع، شمیسا: صهمسانی آخرین واك اصلی کلمه (روّي) است (نگاهی تازه 

 سرایندة اثر در منظومۀ خویش از سجع متوازي و مطرّف بیشتر استفاده کرده است.  
 )62صفحه  -29این شگفتی ندید (بیت جهان کسی در  / ناپدید زمانبشد در زمین در 

 ) 78صفحه  -144که تا پر درآري تو از پّر تیر (بیت  /   حریرچو سوزن  تیرتبدوزم به 
آورد یا موسیقی کالم را جناس: از روشهاي دیگري که در سطح کلمات یا جمالت هماهنگی و موسیقی بوجود می

که سرایندة آن از میان صنایع لفظی   افزایش میدهد جناس است. در بررسی ابیات این منظومه مشاهده میشود
ز آن جناس اشتقاق بیشترین بسامد را به جناس بیش از بقیه پرداخته است. از انواع جناس، جناس مذیل و پس ا

در این منظومه داراست. تعداد جناس تام و جناس مضارع و جناس خط و جناس ناقص هم در این منظومه قابل  
 توجه است.  

 )171صفحه  -980هوایش چو زلف رخ یار خوش (بیت   / دلدار خوش چشمچون  چشمهلب 
 گرد  ماه رساندند بر ماهیز  / پیاده شدند آن دوگرد نبرد

 )65صفحه  -53بدین صورت آن نقش او فاش گشت (بیت   / ، نقاش گشتنقش نقاشیبه 
 ) 119صفحه  -499مهل (بیت  دیدن دیدار به  دیدهدو    / چو خواهی که ماند قرارت به دل 

آورد یا افزون میکند تکرار است. که این تکرار  تکرار: سومین روش که در بدیع لفظی موسیقی کالم را بوجود می
 در واك، هجا، واژه، عبارت، جمله یا مصراع صورت میگیرد. 

 تکرار واك یا واج آرایی
 همحرفی یا تکرار یک صامت یا بسامد زیاد:   -الف

 )65صفحه  -53بدین صورت آن نقش او فاش گشت (بیت   / به نقاشی نقش، نقاش گشت 
 ر یا توزیع مصوت در کلمات: همصدایی یا تکرا -ب

 ) 70صفحه  -92دار (بیت همه نامدار و همه نیزه / که آنجاست تورانیان را گذار
 ) 120صفحه  -500دل هرکس از دیده دید آنچه دید (بیت  / بالي دل از دیده باید کشید
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شاعر این منظومه از این تکرار واژه: تکرار واژه از عواملی است که در افزایش موسیقی شعر نقش بسزایی دارد و  
 عامل بهرة زیادي برده است: 
 ) 172صفحه  -995زبردست هر دست، دست آفرید (بیت  / خدایی که باال و پست آفرید

 ) 84صفحه  -190زره را گشودند از هم گره (بیت  / به نیزه دریدند از هم زره
نیز   تلفظ  به  مربوط  به مسائل کلی  آوایی  این مسائل در سطح  بر  واو عالوه  اماله،  ابدال،  مانند:    پرداخته میشود 
 معدوله، تخفیف لغات مشدد و مشدد کردن مخفف و تلفظهاي کهن واژه.  

 برخی اعداد به صورتهاي خاصّی تلفظ میشوند: تلفظ اعداد: 
 )164صفحه  -913ستون زر پیراسته (بیت  چلدرو  / یکی بارگه کرد آراسته 

 )164صفحه  -914میان تخت شاه یلی (بیت همان در  / صندلی چارصدنهاده درو 
 

 تشدید مخفف و تخفیف مشدد  
 )78صفحه  -144تیر (بیت  پرّکه تا پر بر آري تو از  /  بدوزم به تیرت چو سوزن حریر

 )116صفحه  -470(بیت  بَرهز حلوا و هم نان و مرغ و  / کشیدند شایسته خوانی سره
 

 حذف حرفی از کلمه (مخفف):  
 ) 87صفحه  -222چو غنچه دل ماه دلتنگ گشت (بیت  /  رنگ گشتسخت بیرُخش  اندهاز 

 اسکان ضمیر   
 ) 78صفحه  -142که دیگر نگویی بدینسان سخن (بیت  / از دهن زبانتچنان برکشم من 

 که این ویژگی آوایی در منظومه با بسامد باالیی تکرار شده است. 
 

 اماله (ممال) 
 میل (الف) به سوي (ي) را گویند که یکی از سیستمهاي تدافعی زبان فارسی در مقابل زبان عربی بود.  

 ) 83صفحه  -186ز بیمش بشد هر دو پاي از رکیب (بیت   / ازو در دل رستم آمد نهیب
 )163صفحه  -908که نبود نکو، رزم هنگام سور (بیت  /  سلیحها کیند از تن خویش دور

 
 aله بصورت  تلفظ واو معدو

 ) 92صفحه  -269برآرندة گنبد الجورد (بیت  / ردوتهمتن یکی سخت سوگند خ
 )116صفحه  -476نشستند آن هر دو آزادفر (بیت   /  روبر آن تخت فیروزه چون ماه و خ

 
 ابدال 

 ویژگی دیگري که سرایندة این منظومه از آن استفادة زیادي برده است ابدال است: 
 )68صفحه  -72کار (بیت ایچ  نُبدشان به غیر از شکار / برفتند هر دو بسوي شکار
 )162صفحه  -891(بیت  تاوزمین زیر نعلش نیاورد  / ز آسیب نعلش بنالید گاو
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 هاشناسی واژه سطح لغوي یا سبک
ها و ترکیبات کهن زبان نامه همانند دیگر مثنویهاي حماسی ساده و روان است و در آن از واژهانوگشسپزبان ب

فارسی استفاده شده است. عناصر سامی در این منظومه بندرت وجود دارد و یکی از دالیل اصالت و قدمت آن نیز 
 ).34نامه: ص همین است (بانوگشسپ
 استعمال لغات پهلوي  

مه بوفور از لغات اَبا (به معنی با)، اَبر (به معنی بر)، اندر (به معنی در)، ایدر (به معنی اینجا)، ایدون در این منظو
 (به معنی چنین) و همیدون (به معنی همچنین) استفاده شده است. 

 ) 145صفحه  -738سپاه (بیت  ایدونبدو گفت دستان که   / برافروخت رخسار بانو چو ماه
 ) 101صفحه  -340ببوسید پاي گو پهلوان (بیت  / به دل شادمانهمیدون زواره 

 
 استعمال لغات فارسی قدیمی  

به  نبید  معناي شکار،  به  نخچیر  ترس،  و  بیم  معناي  به  نهیب  اندوهگین،  معناي  به  نژند  انبوه،  معناي  به  گشن 
 معناي شراب. 

 ) 109صفحه  -414گذرشان بدین جاي از بهر چیست؟ (بیت  / ست؟سپهدار این لشکر گشن کی 
 ) 123صفحه  -530به غم مبتال و به جان مستمند (بیت  / چو شه دید شیده بدینسان نژند

 
 هاي حماسی  استعمال واژه

واژه کاربرد  حماسه،  زبان  لغوي  بخش  و مهمترین  شکوه  و  لفظی  موسیقی  در  که  است  حماسی  ترکیبات  و  ها 
هاي مربوط  هاي حماسی بسیار باالست. واژهعظمت زبانی حماسه نقش فراوانی دارد. در این منظومه بسامد واژه

 به نبرد و سالح جنگ و پوشاك جنگی و صفات حماسی به فراوانی استفاده شده است. 
بزارآالت جنگی که مورد سالح و ابزارآالت جنگی بکار رفته است. ا  74سالح و ابزارآالت جنگی: در این منظومه  

نامه نامبرده شده است عبارتند از: تیغ هندي، خنجر، گرز گران، تیر، شمشیر، نیزه، کوپال، سنان،  در بانوگشسپ
 عمود، سپر، کمند، زه، چرخ، کمان، تبر، ترکش، پیکان. 

 ) 78صفحه  -143بکوبم به گرز گران پیکرت (بیت  / به خنجر جدا سازم از تن سرت
 ) 74صفحه  -109کمان و یکی جعبه تیري خدنگ (بیت  / فش به جنگدگر نیزة اژدها

مورد پوشاك جنگی در این منظومه بکار رفته است که عبارتند از: برگستوان، زره، ببربیان،    39پوشاك جنگی:  
 ترگ، حمایل، خفتان، جوشن، خود.

 ) 73صفحه  -107ز پوالد بست او کمر بر میان (بیت  / زره کرد باالي ببربیان
 )100صفحه  -332تو گفتی که دارد ز پوالد تن (بیت  / بایش ز خفتان زره پیرهنق

منظومه   این  در  حماسی:  جمله  66صفات  آن  از  که  است  رفته  بکار  حماسی  صفتهاي  سرفرازان، مورد  سر  اند: 
شیر آراي، دشمن صف پاکدین، سلحشور،  یل  یل شیرگیر،  هزبرافکن،  دلیر،  انجمن،  پیلتن، سرور  گو  افکن، گداز، 
 پیکر، گردنکش، دالور، زورمند، جنگی.  کوه

 ) 79صفحه  -151نشان سرور انجمن (بیت شَهِ شه / سر سرفرازان گو پیلتن
 ) 79صفحه  -152گداز (بیت آراي دشمنسواري صف / دلیر و هزبرافگن و سرفراز
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پهلوانان حماسه به جانوران    استعمال نام حیوانات و جانوران درنده در حماسه: از ویژگیهاي متن حماسی، تشبیه
مورد    95قوي و درنده است. در این منظومه با بسامد باالیی از این خصیصه روبرو هستیم. در کل ابیات منظومه  

بانوگشسپ در  که  مهیبی  و  درنده  حیوانات  است.  شده  آورده  حماسی  حیوانات  شده نام  برده  نام  آنها  از  نامه 
 گرگ، اژدها، دیو سپید، رخش.  عبارتند از: شیر، پلنگ، پیل، نهنگ،

 ) 81صفحه  -169زنم بر زمینت چو یک شاخ بید (بیت  / گرفتم که هستی چو دیو سفید
 ) 130صفحه   -600گرفته یکی تیغ رخشان به چنگ (بیت  / ز غرش بسان دمنده نهنگ

 
 جدول فراوانی حیوانات حماسی

 دیوسفید رخش اژدها گرگ  پلنگ  نهنگ  پیل شیر 

36 15 10 10 8 5 4 1 

 
که پویا و پرتحرك هستند    سرا از افعالی استفاده میکندافعال پرتحرك حماسی: در یک منظومۀ حماسی، حماسه

افعال پرتحرك وو در یک بیت حرکت و جنب از  نیز  جوش و حس حماسه را منعکس میکنند. در این منظومه 
کشتن،   جنگیدن،  زدن،  برآشفتن،  افکندن،  خستن،  بستن،  از:  عبارتند  که  است  شده  استفاده  فراوانی  حماسی 

 دریدن، بریدن، خون ریختن، پوییدن، تاختن، خروشیدن، کوبیدن، شوریدن. 
 ) 74صفحه  -14فگندند بر یال گوران کمند (بیت  / دواندند بر روي صحرا سمند

 ) 159صفحه  – 863که مسمار کوبند آهنگران (بیت  / چنانت بکوبم به گرز گران
 

 جدول فراوانی اصطالحات حماسی و جنگی 
 پوشاك جنگی  افعال حماسی  صفات حماسی  ابزارآالت حماسی  حیوانات حماسی

95 74 66 46 39 

 
 سطح ادبی
نگرش احساسی و مخیّل به جهان (بیرون و درون) است کـه بـا زبـانی تصـویري (مخیّـل) و عـاطفی سبک ادبی،  

(احساسی) همراه است و در آن معموالً واژه ها و جمالت در معنـاي عـادي و اصـلی خـود بکـار نمیرونـد (بیـان، 
 ).25شمیسا: ص

مجاز عبارت است از کاربرد واژه در غیر معنی اصلی و متعارف خود. سرایندة این منظومه از مجاز بـا انـواع مجاز:  
 عالیق با بسامد نسبتاً باالیی استفاده کرده است. 

 ) 72صفحه  -151به کین (بیت   خونبگیرندشان از پی  /  آوران از کمینمبادا کمین
 ) 162صفحه  -898بود (بیت  پوالدغرق  که با لشکرش / ز یک سوي گرگین میالد بود

 ) 145صفحه  -739شب و روز در گفت و گوي تواند (بیت  / تواند روي همه خواستاران 



 197-215 صص ،68 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  دي ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 206

ابزارهاي صورخیال است. تشبیه مانند کردن چیزي است به چیزي، مشـروط بـر  تشبیه یکی از مهمترینتشبیه:  
 ).69ص  اینکه مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق (بیان، شمیسا:

تشبیه حسّی به حسّی: در این منظومه تشبیه حسّی به حسّی بسامد بسیاري وجود دارد که ایـن ویژگـی سـبکی 
 خراسانی است. 

 )62صفحه  -31که رخ ماه، قد همچو سرو روان (بیت  / زناگاه پیدا بشد یک جوان
 تشبیه عقلی به حسّی  

 ) 119صفحه  -495روخت (بیت اش برفچو آتش دو رخساره / دل شیده از آتش عشق سوخت
 تشبیه عقلی به عقلی

 در این منظومه این نوع تشبیه بسیار کم است. 
 بود عشق دردي که درمانش نیست / بود عشق بحري که پایانش نیست

 به خود همراه است: به داریم و هر مشبه با مشبهتشبیه مفروق: در این نوع تشبیه، چند مشبه و چند مشبه
 ) 75صفحه  -121هوایش چو زلف رخ یار خوش (بیت   / لب چشمه چون چشم دلدار خوش

 )118صفحه  -486رخی دید کز رشک او ماه کاست (بیت   / قدي دید چون سرو آزاد راست
 تشبیه جمع  

 آورند: به می براي یک مشبه چند مشبه
 )76صفحه  -130ان زبان برگشاد (بیت خروشان چو شیر  / دمان همچو آتش به تندي چو باد

 تشبیه مرکّب: در این منظومه تشبیه مرکب داراي بسامد باالیی است. 
 )159صفحه  -865که گیسوي خوبان دل مستمند (بیت  / چنانت ببندم به خمّ کمند
 ) 75صفحه  -118گون شب فروزنده ماه (بیت که بر تیره / چنان بود بانو بر اسب سیاه

 تشبیه تفضیل: این خصیصه از ویژگیهاي متون حماسی است و در این منظومه نیز بسامد بسیار باالیی دارد. 
 )66صفحه  -61که هرگز چو باالش سروي نخاست (بیت  / نگویم که باالش بُد سرو راست
 ) 119صفحه  -493مه نوع خیالی ز ابروي او (بیت  / دل شب سوادي ز گیسوي او

عالیتریناستعااستعاره:    و  هنرمند  کشف  بزرگترین  شمیسا:   ره  (بیان،  است  هنري  زبان  حیطۀ  در  امکانات 
گرا هستند یعنی بیشتر متمایل به ساختن تصاویر فشرده و موجز  ). شاعران سبک حماسی اغلب استعاره 160ص

 همانی هستند نه شباهت. هستند نه گسترده و تفضیلی و مدعی این
 به + یکی از صفات مشبه. استعارة مصرحه بسامد باالیی در این منظومه دارد. استعارة مصرحه: مشبه

 )171صفحه   -985به مفلس بدادند آن گنج نقد (بیت  / ببستند مه را به مریخ عقد
 ) 129صفحه  -587پدید آمد آن خشت زرین نگار (بیت  / بر این منظر و بام نیلی حصار

 به  ت مشبهاستعارة مکنیّه: مشبه + یکی از مالئما 
 ) 114صفحه  -452به دل دوستی در میان افگنیم (بیت  / مگر بیخ کین از جهان برکنیم

 ) 141صفحه   -696سر چرخ را افسر از راي تو (بیت  / فلک را بلندي ز باالي تو
 

 کنایه  
 کنایه از موصوف 
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 ) 73صفحه  -105دمان رخش را کرد چون قیرقار (بیت  / به نیرنگ چون کردکار تهمتن
 کنایه از صفت 
 ) 149صفحه  -733به میدان کنی پیشدستی به من (بیت  / شوم تن بدرگبگفتش که اي 

 کنایه از فعل یا مصدر 
 ) 71صفحه  -98(بیت  گوشمال که فرزندها را بده  / به رستم چنین گفت یک روز زال 

 ) 014صفحه  -690؟ (بیت  بر فرق افسر نهادکه آخر نه  / نهاددرگاه او سر خاكکه بر 
صورخیال است که با تخیل شاعرانه درآمیختـه و زیبـایی و زور و قـدرت   اغراق در این منظومه مهمتریناغراق:  

حوزة تصاویر در اغراقهاي این منظومه است   غیرطبیعی قهرمان داستان را وصف کرده است. به عبارتی وسیعترین
 ).35نامه: ص(بانوگشسپ

 ) 67صفحه   -66به روي زمین گرد اوي (بیت  نماندي  / اگر کوه بودي هماورد اوي  
 ) 67صفحه  -67پر افگند از هیبت او عقاب (بیت  / نهنگ از نهیبش گریزان در آب

 
 حسن تعلیل  

 ) 67صفحه  -68که ترسیده از تیغ او بُد دلش (بیت  / از آن شیر در بیشه بُد منزلش
 ) 127صفحه  -573بیرون کشید (بیت  که تیغم به خون شعله  / شفق دامن آن روز در خون کشید

 
 سبک فکري

بانوگشسپ زنی است که هم نماد سرکشی و هم نماد توانایی است. این قهرمان در واقع رمز دوگـانگی شخصـیت 
زنی آزاده با کردارهاي مردانه است و از دیگر سو کدبانویی مطیع نظام زن در فرهنگ ایرانی است، از سویی پهلوان

 ).10نامه، کراچی: ص دمۀ بانوگشسپپدرساالري است (مق
 

 وجود عناصر دینی زرتشتی
. عناصري مانند فرّه، یـزدان، سـوگند خـوردن، در این منظومه به فراوانی به عناصر دینی زرتشتی برخورد میکنیم

اعتقاد به بخت و فال نیک و بد، اعتقاد به قضا و قدر، موبـد، فلـک، سـپهر، دعـوت بـه شـادي و دوري از یـأس و 
 ومیدي. ن

. خالصه فرّه یا خوره، بزرگی و اقتدار مخصوصی است که از سوي اهورامزدا به پیامبر یا رهبر بخشیده میشودفرّه:  
و جوهر آتش در اوستا موسوم است به خرنگهه که در فارسی خُرَه یا فرگوئیم (دانشنامۀ مزدیسـنا، اوشـیدري: ص 

. زال، رستم و گودرز فرهمند هستند. در نامـۀ شـاهان هنـد بـه ). در این منظومه پهلوانان داراي فره هستند369
 زال، خطاب به او مینویسند: 

 ) 141صفحه  -702بود دیدة ما ز لطف تو باز (بیت  / ات سرفرازچو هستیم از فرّه
 در جایی دیگر بانوگشسپ خطاب به پدرش رستم اینگونه میگوید: 

 ) 94صفحه  -283ازیم چاك (بیت جگرگاه دشمن بس / به فرّ تو از کس نداریم باك
 در صحنۀ میهمانی کاووس، در وصف گودرز اینگونه سروده شده است: 

 ) 154صفحه  -816ابا هشت و هشتاد جنگی پسر (بیت   / ز یک سوي گودرز فرخنده فر
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پرسـتیدن و یزدان به معنی خداوند است. ریشه ایـن واژه در اوسـتا «یـز» بـه معنـی  یزدان، ایزد، داور، دادار:  
 ).509ستایش کردن آمده است (دانشنامۀ مزدیسنا، اوشیدري: ص  

 ) 90صفحه  -252که اي آفرینندة آب و خاك (بیت   / بنالید رستم به یزدان پاك
 ) 165صفحه  -923که او داد ما را ره داد و دین (بیت  / به فرمان دادار جان آفرین

 ) 167صفحه  -937پاك راز (بیت ز دل گفت با داور  / نخستین بیامد به جاي نماز
-سوگند در اوستا «ونت سوگنتا»: داراي گوگرد (گوگردمند). قسم و سوگند و پیمان از مقولـهسوگند خوردن:   

 هاي اساطیري است. هاي دینی زرتشتی و از بنمایه
 ) 92صفحه  -269برآرندة گنبد الجورد (بیت  / تهمتن یکی سخت سوگند خورد

 ) 92صفحه  -271که اینجا بود وعدة بامداد (بیت  / رگشادبه سوگند بانو زبان ب
زمین اسـت و در آیـین زرتشـتی نمـود این مورد از اعتقادات کهن مردم ایراناعتقاد به بخت و فال نیک و بد:  

 .  دارد که سرنوشت خود را وابسته به بخت و اقبال میدانستند
 ) 80صفحه  -166(بیت   ره بازگشت نخواهد بُدَن / ترا بخت برگشت از این آمدن

 ) 115صفحه  -465نشستند شادان به فرخنده فال (بیت  / برفتند در خیمۀ پور زال 
 

 اعتقاد به قضا و قدر و گردش فلک و سپهر  
هاي کهن آیین زرتشتی این است که انسـان از خـود اختیـاري نـدارد و تقـدیر او را بـه هـر طرفـی یکی از آموزه

 میکشاند و گردش فلک و ستارگان را در سرنوشت خود مؤثّر میدانستند. 
 ) 90صفحه  -274که تیرم زند ناگهان از کمین (بیت   / درآورده بر زه فلک چرخ کین

 موبد
ربد، دستور، موبد) است. در این منظومه هنگامی که رستم، گیو را بـه همسـري موبد از گروه پیشوایان دینی (هی

 آورد. بانوگشسپ انتخاب میکند موبدان موبد را دعوت میکند و بانو را به عقد گیو درمی
 شان به عزت نشاند ابا موبدان / به هشتم سرموبدان را بخواند

 ) 171صفحه  -985،984نقد (بیت  به مفلس بدادند آن گنج / ببستند مه را به مریخ عقد
 

 دعوت به شادي و دوري از غم و یأس
 هاي اهریمن میدانند.در آیین زرتشتی شادي را آفریده اهورامزدا و غم و ناراحتی را از آفریده

 ) 75صفحه  -123که غمگین نباشی ز چرخ کهن (بیت  / به گیتی ندانم از این به سخن
 ) 106صفحه  -386شادي گرفتند از غم کنار (بیت  به / بگفت این و بگرفتشان در کنار

 
 وجود عناصر دینی اسالمی

سرایندة ناشناس منظومه بطور حتم مسلمان بوده اسـت. در جـایی از منظومـه قبـل از ورود بـه داسـتان جـدال 
آورد می  اي را با عنوان «حمد نمودن باري تعالی»پهلوانان ایرانی با یکدیگر بر سر خواستگاري بانوگشسپ، مقدمه

که در قسمتی از آن پس از ستایش خداوند به پیغمبر درود میفرستد و پس از ایشان، به حضرت علی و سپس به 
 که سراینده شیعه باشد. که این ظن را قوي میسازد فرزند آن حضرت درود میفرستد 11
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 درود و ثنا بر رسول امین / آفرینپس از آفرین جهان
 بر آن شیر حق، شاه خیبرگشاي  /  خداي همیدون درود رسول 

 ) 153صفحه  -806، 808هزاران هزاران هزار آفرین (بیت  / به هشت و سه فرزند آن شاه دین
توانی میکردنـد بـه خداونـد پنـاه در این منظومه پهلوانان هنگام مبارزه هرگاه احساس ضعف و کمدعا و نیایش:  

 دند و دعا میکردند.میبر
 که اي آفرینندة آب و خاك / ان پاكبنالید رستم به یزد

 ) 90، 91صفحه -253،252که پیش تو به باشد افکنده سر (بیت  /  مکن پایمالم به دست پسر
 زدل گفت با داور پاك راز  / نخستین بیامد به جاي نماز
 ) 167صفحه  -937، 938ز تو داد یابد زمان و زمین (بیت  / که اي آفرینندة داد و دین

در این منظومه دو نگاه به نوشیدن شراب شده است. سراینده در تمـامی مجـالس رزم و بـزم و نکوهش شراب:  
نوشـی را نکـوهش گساري گفته ولی در ابیاتی اندك هم باده و بـادهشکار از نوشیدن شراب و برپایی مجالس باده

 کرده است. همین اندك هم از باور دینی مسلمانان ریشه گرفته است.
 ها خرابگمان خانمانکند بی / تا ببینی که شرب شراب بیا

 ) 60صفحه  -876، 877ها بر آتش نهاد (بیت بسی خانمان / بپرهیز کاین آب آتش نهاد
 ) 60صفحه  -881به تلخی گذارد سرانجام کار (بیت   / خواره فرجام کارنخور می که می

 
 ویژگیهاي فرهنگی جامعۀ ایرانی 

 جامعۀ پدرساالر
گمان بانوگشسپ زادة فرهنگ مردساالر با باورهاي مردانه و اعتقاد به عظمت مردان پهلوان است. او زن خـوب بی

و فرمانبر و پارساست که پهلوان هم هست. در پهلوانی، دلربایی زنانۀ او بیداد میکند؛ چنانکه تصور و پندار مردانـه 
اي که بسیار ن میپسندد (قدرت بانوگشسپ و تیغ عشق، مزداپور). در بررسی سبک فکري این منظومه ویژگیاز ز

هاي فرهنگ مردساالر است و این موضوع را میتـوان از نـوع انتخـاب همسـر بـراي ایـن پررنگ است همان نشانه
میکنند مانند تهمینـه و رودابـه  پهلوان دریافت. در متون حماسی دیگر این زنان هستند که همسرشان را انتخاب

 .در شاهنامه. ولی در بانوگشسپ نامه این رستم است که گیو را براي همسري بانو انتخاب میکند
یم. وقتـی بـانو و فرامـرز در بررسی اعمال بانوگشسپ به سرکشی و عصیان او در برابر جامعۀ «پدرساالر» پی میبر

پدر او را از رفتن به آنجا منـع کـرده، عصـیان او در برابـر خواسـتۀ   براي شکار به دشت «دغو» میروند درحالیکه
پدري است که به او اعتماد یک پهلوان مرد را ندارد. یا در قسمتی از منظومه که دربارة ازدواج پهلوان بانو با گیـو 

دد و او را بـه است، در شب عروسی وقتی گیو به قصد در کنار گرفتن او نزدش میرود، بانو دست و پاي او را میبن
 اندازد: زیر تخت می

 نمود آن جهانجوي را دستبرد / ز تندي بر آشفت بانوي گرد
 بدان سان که افتاد از روي تخت / بزد بر سر گوش او مشت سخت

 ) 172صفحه  -993،991اش درفکند (بیت ببست و به یک گوشه / دو دست و دو پایش به خم کمند
ست که خود انتخاب نکرده بلکه به پدري است که حق انتخاب را از او گرفتـه و تنها به همسري اکه اعتراض او نه

 هاي ایرانی: کراچی).بانو حماسهایست که او را انسان درخور گزینش نپنداشته است (بانوگشسپ پهلوانبه جامعه
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نی مـا عجـین نوازي آنچنان با فرهنگ باستامیهمانی دادن و میهمانمیهمانی دادن و گرامی داشتن میهمان:  
بود که حتی از دشمنان خود نیز بخوبی پذیرایی میکردند. در داستان زمانی بانوگشسپ و فرامرز، پیـران ویسـه و 

 گرد تورانی را به خیمه خود دعوت کردند و از آنان پذیرایی مفصلی کردند.  700
 بکردند و خوردند با هم شراب / بسی گور آهو بر آتش کباب

 بیاورد خوانها بگسترد زود / رخورد بوداز آن خوردنیها که د
 ) 116صفحه  -468، 471طبقها فزون از چه و چون و چند (بیت  / برنج مزعفر سرافشان به قند

 البته کارکرد مهمان کردن تورانیان از طرف بانو و فرامرز ایجاد صلح و دوستی براي دو طرف مهمان و میزبان بود: 
 بباشیم با شادي و نوش و خور / دو روزي در این دشت با یکدگر

 ) 114،113صفحه  -451، 452به دل دوستی در میان افکنیم (بیت  /  مگر بیخ کن از جهان بر کنیم
 نیها خوانی پر از خوردنیهاي گوناگون میگستردند:  در میهما 

 ) 155صفحه  -826وزان خوان بُدي مرد را پرورش (بیت  / بگسترده خوانی ز نیکو خورش 
 در وصف میهمانی عروسی بانوگشسپ و گیو آمده:  

 ) 169صفحه  -957نبُد هیچ نُزلی که ناورده بود (بیت  / سه فرسنگ ره خوان بگسترده بود
 

 نوشیدن شراب پس از غذا همراه با آواي موسیقی
ناپذیر بود. و همراه نوشیدن شراب، نوازندگان هم نوشی جزئی جدایییی که برگزار میشد، بادهدر تمامی میهمانیها

 اختند.  مینو
 دگرگونه خوانی بگسترده شد / چو از خوردنیها بسی خورده شد

 ) 116، صفحه 472-473امشگران خواستند (بیت  به هر خیمه ر /  می و رود و مجلس بیاراستند
 پس از خوان بیامد می ارغوان / کشیدند خوان و بخوردند نان

 ) 155صفحه  -827، 828ز هر دل غم و درد پدرود بود (بیت  / طرب ساز سازنده رود بود
 ) 155صفحه  -832روان ساخته رودهاي عراق (بیت   / مغنی و ساقی به هم طُمطراق

ساقیان و نوازندگان نقش مهمی در میهمانیها داشتند؛ چراکه مسئولیت پذیرایی شراب با ساقیان بـود و همیشـه 
 شرب شراب با استماع موسیقی همراه بود. 

 ) 116صفحه  -475نی اندر فغان بود و در ناله چنگ (بیت  / رنگز می روي ساقی شده الله
 ) 170صفحه  -969قی یمن (بیت به ساغر درآرد عقی / بفرمود تا ساقی سیمتن

-نوشی میپرداختند. بـیشحتی جنگجویان و پهلوانان نیز پیش از جنگ یا قبل از شکار رفتن و پس از آن به باده
 نوشی او میگوید: نوشی نوعی تفاخر بود. جایی از داستان گیو در تعریف از بانوگشسپ به پهلوانان از بیش

 م ز دور آن مه گلعذاربدید / چو کردم بر ایوان رستم گذار
 ) 157صفحه  -845، 846روان خورد از جام دو من شراب (بیت  / که آمد خرامان به نزدیک باب

 
 توصیف زندگی پهلوانی  

مفاخرت کردن و بیان مردانگی و شرافت خود نمودن را رجزخوانی گویند. پهلوانـان قبـل از مبـارزه رجزخوانی:  
و هدف از آن ایجاد هراس در دل مبارز مقابل خود و ایجـاد نـوعی جنـگ   دندشروع به رجزخوانی و مفاخره میکر
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روانی بود و از طرف دیگر خود نیز از برشمردن قدرت و توانایی و نیـروي خـود و بلنـدمرتبگی و اصـالت خانـدان 
آمد و انگیزة الزم را براي شکست دادن حریف کسب میکـرد. جـایی فرامـرز اینگونـه رجـز خود، به هیجان درمی

 میخواند: 
 هم اکنون برآید ز تن هوش تو / اگر نام من بشنود گوش تو

 کزو تازه گردد سر تاج و تخت / فرخ درختمنم بار آن تازه
 نشان سرور انجمنشهشه  /  سر سرفرازان گو پیلتن

 گدازآراي دشمنسواري صف / دلیر و هژبرافکن و سرفراز
 ) 78، 79صفحه  -149، 153سام سوار (بیت پدر رستم زال  / فرامرز گردنکش و نامدار

 ند که: یا در جایی دیگر از داستان بانوگشسپ اینگونه رجز میخوا
 فروزنده در برج چون اخترم  / من آن رستم زال را دخترم

 به هر سروري در جهان سرورم / چو از گوهر او بود گوهرم
 ) 81صفحه  -167، 169ید (بیت زنم بر زمینت چو یک شاخه ب  / گرفتم که هستی چو دیو سفید

و   در جایی از منظومه تمرتاش پهلوان تورانی براي بردن بانو نزد شیده با خشـم وارد خیمـۀ بانوگشسـپ میشـود
 شروع به رجزخوانی و تفاخر میکند که: 

 که با زور من زور او کم بود / نه آنم که بیمم ز رستم بود
 فرود آورم بر نشیبز باال  /  گه جنگ رستم به زخم رکیب

 ) 132صفحه  -615،  617فزون است ز افراسیابم نسب (بیت  / به نامم تمرتاش چینی لقب
از مواردي که در این منظومه بسیار با آن روبرو هستیم به شکار رفتن پهلوانان است. رفتن شکار رفتن به شکار:  

توان جسمانی او میشود و گویا تمرینی است براي براي یک پهلوان عالوه بر سرگرمی باعث حفظ آمادگی بدنی و  
 جنگها و مبارزات او.

 ) 68صفحه  -72نبدشان به غیر شکار ایچ کار (بیت  / برفتند هر دو بسوي شکار
 ) 108صفحه  -400که از چرخشان دل نبودي غمین (بیت   / شکارافگنان تا به توران زمین

ومـه، روش مبـارزة پهلوانـان و اسـتفاده از سـالحهاي سرایندة گمنام ایـن منظهاي جنگ و رزم:  وصف صحنه
 مختلف را با جزئیات وصف کرده است: 

 ) 83صفحه  -189چو آتش به پیکار برتافتند (بیت  / دو یل نیزه بر نیزه انداختند
 ) 150صفحه  -783شدش از بدن جان و پاي از رکیب (بیت  / برو بر یکی نیزه زد پرنهیب

 ) 159صفحه  -868وزان پس به شمشیر و تیر خدنگ (بیت  / نگنخستین به چوب و لگد بود ج
 

 هاي اخالقیآموزه
 تن به خواري و پستی و ذلت ندادن

 ) 102صفحه  -347سران هم سرافگندگی چون کنند (بیت   / تو خود گو شهان بندگی چون کنند
 ) 102صفحه  -348به هرزه مکن باد را در قفس (بیت  / نخواهم زبونی کشیدن ز کس

 
 دوري از غرور و تکبر
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 ) 81صفحه  -170بر این برز باال و هم نام و کیش (بیت  / مشو غره بر بازو و زور خویش
 ) 172صفحه  -945زبردست هر دست، دست آفرید (بیت  / خدایی که باال و پست آفرید

اي سـته در گوشـهوپابو گیو را دست  در انتهاي داستان زمانی که رستم نزد بانوگشسپ میروداحترام به همسر:  
 افکنده میبیند، اینگونه به دخترش میگوید: 

 که زن باشد از شوي خود سرفراز / به بانوي یل گفت با شو بساز
 ) 175صفحه  -1021، 1022نباشد ز شو بر زبان سرزنش (بیت  /  زن از شوي دارد بلندي منش

 
 توصیه به کرم و بخشش و مردانگی  

 ) 169صفحه  -963که ابر بهاري ببارد درم (بیت  /  چو بخشی درم آنچنان کن کرم
 ) 169صفحه  -959نکونام گردد بَرِ خاص و عام (بیت  / هر آن کو به رادي برآورد نام

 
 الگوهااشاره به کهن

پریان که جوانی زیبارو بود، ریشه در باورهاي کهن دارد و تغییر شـکل انسـان تغییر شکل عین پري (گور) به شاه
ایسـت. حیوانات در داستانهاي اساطیري زیادي تکرار شده است. باور به دیو و پري از باورهـاي کهـن اسـطورهبه  

ایرانی و غیرایرانی نظیـر فراوانـی دارد ماننـد داسـتان نبـرد رسـتم و   نبرد ناشناس پدر و فرزند که در داستانهاي 
 هاي اقوام کهن تکرار شده است. اسطورهسهراب، و پیکار با خواستگاران و کشتن خواستگار مغلوب که در 

 
 نتیجه گیري  

بیـت بوسـیلۀ   1032ایست حماسی که به تقلید از شاهنامۀ فردوسـی در قـرن ششـم در  نامه منظومهبانوگشسپ
بانوگشسپ دختر رستم است. پس از بررسـی تمـام ابیـات   سرایندة ناشناس سروده شده است و شرح پهلوانیهاي 

ه سراینده در تقلید از حماسۀ استاد طوس تقریباً موفق عمل کرده اسـت. در بررسـی این منظومه مشخص شد ک
سطح آوایی که موسیقی شعر را بررسی میکند به این نتیجه رسیدیم که ایـن منظومـه بـه تقلیـد از شـاهنامه در 

یز ابیـاتی کـه قالب مثنوي و در بحر متقارب سروده شده است و بسامد ابیاتی که داراي ردیف هستند باالست و ن
هایی با دو یا سه حرف مشترك هستند بسامد باالیی دارند. بـا تعـداد زیـادي از ابیـات مـواجهیم کـه داراي قافیه

. سرایندة اثر از میـان صـنایع اي نوآوري در منظومۀ حماسی محسوب میشودداراي قافیۀ حاجب هستند که گونه
 لفظی از جناس بیشترین استفاده را برده است. 

بررسی سطح لغوي مشاهده کردیم درصد استفاده از لغات عربی بسیار کم است. عناصر سامی بنـدرت در ایـن در  
هاي کهن، استعمال لغات پهلوي از قبیل ابا، ابی، اندر ایدر، ...، استعمال کلمـات منظومه وجود دارد. استعمال واژه

نظیـر شـیر، اژدهـا، دیـو سـفید، و گـرگ از دیگـر   حماسی با بسامد باال، استعمال نام حیوانات و جانوران درنده،
ها روبـرو میشـویم کـه ویژگیهاي لغوي این منظومه است. در بررسی سطح ادبی منظومه با انواع مجازها و تشبیه

تشبیهات بیشتر حسی به حسی است. با صنعت اغراق که جزو ذات حماسه است بـا بسـامد بـاالیی مـواجهیم. در 
مضامینی که با آن مواجه میشویم عبارتند از: وجود عناصر دینـی زرتشـتی ماننـد   بررسی سطح فکري، مهمترین

فرّه، یزدان، سوگند خوردن، اعتقاد به قضا و قدر؛ وجود عناصر دینی اسالمی مانند دعا و نیایش، نکوهش شـراب، 
عـۀ پدرسـاالر، ستایش پیامبر و حضرت علی و یازده فرزند ایشان؛ ویژگیهاي فرهنگـی جامعـۀ ایرانـی ماننـد جام
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میهمانی دادن و گرامی داشتن میهمان، نوشـیدن شـراب و اسـتماع موسـیقی در جشـنها و میهمانیهـا؛ توصـیف 
نامه که عبارت بودند از: احتـرام بـه همسـر، دوري از غـرور و هاي اخالقی بانوگشسپهاي رزم و بزم؛ آموزهصحنه

 تکبر، کرم و بخشش و جوانمردي. 
 

 نویسندگان  مشارکت
 میباشد. سرکار خانم آمنه دیلمی وسرکار خانم دکتر حمیرا زمردي حاصل پژوهش  مقاله این

 
 منافع  تعارض

 حاصـل و نرسـیده چـاپ بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیـق  ایـن  .دارنـد  رضـایت  و  آگـاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گـزارش  مسـئولیت.  اسـت  نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه  طبق
 ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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