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 مقدّمه

کم نیستند آثاری که به . ترین مسائل مطرح در تاریخ ادبیات فارسی است انتساب یکی از مهم ۀلئمس

است که سرودۀ   رفته مشخّص شده اند ولی رفته های ادبی معیّنی نسبت داده شده شاعران یا دوره

های نادرست انتساب  از مشهورترینِ این انتساب. شاعری دیگر یا مربوط به عصر دیگری هستند

های استادانی چون سعید نفیسی  د منظومۀ صوفیانۀ متأخّر است به عطّار نیشابوری که با پژوهشچن

 یوسف و زلیخای(. 097، 022، 049، 002 -004، 012 :0241نفیسی، )بطالن آن آشکار شد 

های پهلوانی نیز  در میان منظومه. شد ها از آثار مسلّم فردوسی شمرده می ها و سده طغانشاهی دهه

است از آثار عثمان   که در عصر صفوی سروده شده شهریارنامه. اساس فراوان است های بی سابانت

 عثمان مختاری حذف نشده دیوانآمد و هنوز هم از  مختاری شاعر عصر غزنویان به شمار می

 را رداین نظر اهلل صفا  دکتر ذبیح دانست امّا  را ژول مول از آثار سدۀ پنجم می جهانگیرنامه. است 

به احتمال )یا قرن هفتم ( به احتمال ضعیف)ظاهراً به اواخر قرن ششم ... این منظومه » :کرد و نوشت

متعلق است ولی گویا بعدها در قرن نهم در آن دست برده و ابیاتی بر آن ( اقرب به صواب

فرامرزنامۀ و  فرامرزنامۀ بزرگرسد که در مورد  به نظر می(. 224: 0292صفا، )شد  «اند افزوده
هایی  گذرد استدالل آنچه در دنباله از نظر خوانندگان می. نیز همین اشتباه رخ داده است کوچک

 .است زبانی، متنی و ادبی در ردّ قدمت دو منظومۀ مورد بحث
 فرامرزنامۀ بزرگ. 1

ای است که به شرح ماجراها و  نامه یکی از دو رزم فرامرزنامۀ کالنیا  فرامرزنامۀ بزرگ

پژوهشگران قدیم و جدید، از ژول مول گرفته تا . های فرامرز پسر رستم اختصاص دارند پهلوانی

ژول مول آن را . اند جالل خالقی مطلق این منظومه را از آثار کهن شعر فارسی به شمار آورده

 :0274، فرامرزنامۀ بزرگ)است   سدۀ ششم دانسته مربوط به سدۀ پنجم و خالقی مطلق مربوط به

به نظر برخی از پژوهشگران تاریخ سرایش (. بیست و پنج، پیشگفتار مصحّحان -بیست و چهار

نکتۀ جالب این است که (. van Zutphen: 5)است  کوچک فرامرزنامۀپیش از  فرامرزنامۀ بزرگ

 عباراتی که. است  از حدس و گمان مایه گرفتهها مبتنی بر سند نیست و تنها  یک از این تاریخ هیچ

که  فرامرزنامۀ بزرگبه گمان ما » :اند تأییدگر این مدّعا است در این باره به کار برده مصحّحان متن

، فرامرزنامۀ بزرگ)« است لتواریخا مجملاینک پیش روی شماست همان فرامرزنامۀ مذکور در 

 (.سی و دو، پیشگفتار مصحّحان :0274
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هجری  472تا  427های  مصحّحان دو دلیل برای سخن خود مبنی بر تألیف فرامرزنامه در سال

نشان  فرامرزنامۀ بزرگهای زبانی  که ویژگی یکی این» :یک پذیرفتنی نیست اند که هیچ آورده

به لحاظ شعری  بزرگ فرامرزنامۀکه  دوم این...  ها سروده شده باشد دهد که باید در همین سال می

دربارۀ دلیل دوم نیاز به بحث نیست زیرا در (. سی و دو :0274، فرامرزنامۀ بزرگ) «...استوار است

از همین روی، استواری . های استوار وجود دارد های هفتم و هشتم و نهم و پس از آن نیز متن سده

زبانی استوار  رامرزنامهفرسد که  توان دلیل بر کهنگی آن گرفت؛ هرچند به نظر نمی متن را نمی

خود زبان  خودبه ،های تقلیدی نادرستی دلیل یکم نیز آشکار است؛ زیرا در متن. داشته باشد

توان دلیل بر قدمت متن دانست  مین زبان را گرایانه بودن باستان صرف گرایانه است و باستان

کهنگی متن ( خواه از متن و یا خارج از متن)دیگر  هایی قرینهوقتی  ویژه به ،(2 -4 :0277آیدنلو، )

و  محمّدتقی بهار دیوانهای متداول سدۀ چهارم و پنجم در  که کاربرد واژه مچنان؛ هتأیید نکندرا 

. اند زیسته انِ معاصر هزار سال پیش میدهندۀ این نیست که این شاعر نشان ادیب پیشاوری ۀقیصرنام

؛ های نو بودن متن توجّه ورزید نهوارونۀ این عمل کرد و به نشاشناسی باید دقیقاً  در کار سبک

 .آشکار و برجسته است امّا تا کنون کمتر بدان توجّه شده است فرامرزنامههایی که در  نشانه
 :اند هایی کرده دربارۀ تاریخ سرایش اثر مصحّحان بر اساس دو بیت زیر استنباط

 محل گردونخرد رفعت و قدر  الدول جهان بزرگی نظام

 دین ید پاک سرافراز موسی یمین دم کان ابوبکر عیسی

 (.407: 0274، فرامرزنامۀ بزرگ) 

الملک است که چندین لقب ازجمله  به نظر مصحّحان منظور از این فرد ابوبکر پسر نظام

استدالل (. سی و پنج، پیشگفتار :همان)هجری کشته شده است  474الدوله داشته  و در  نظام

در  ازآنجاکهیادی از چند منظومۀ پهلوانی شده است و  التواریخ مجملمصحّحان این است که در 

های  آمده است این منظومه باید بین سال نامه بهمنو  نامه گرشاسببین  فرامرزنامهاین یادکرد، نام 

بنیاد . سروده شده باشد( نامه بهمنتاریخ سرایش ) 472و ( نامه گرشاسبتاریخ سرایش ) 427

 بزرگی فرامرزنامۀهمین  التواریخ  مجملیادشده در  فرامرزنامۀاستدالل مصحّحان این باور است که 

 فرامرزنامۀ بزرگامّا هیچ سندی در دست نیست که (. سی و دو :همان)اند  است که چاپ کرده

های فراوانی در دست  که نشانه بل. سرودۀ دورۀ پیش از حملۀ مغول باشد، چه رسد به سدۀ پنجم

بنابراین آنچه دربارۀ ارتباط اثر با فرزند . سازد است که متن را با سدۀ هشتم یا حتّی نهم مربوط می



 79-77، ص0411، پاییز و زمستان 444، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  71

 

 وردنظرماند چیزی بیش از حدس و گمان نیست و برای یافتن ممدوح منظومۀ  الملک آورده نظام

 .رسیم های تأخّر متن را برمی اکنون نشانه. رسد تر به نظر می های متأخّر منطقی جو در سلسلهو جست
 شناختی دلیل واژه( الف

 :به کار رفته است اژدربارها لغت  فرامرزنامهدر 

 چو اژدر کشیدی یالن را به دم کمندش چو تن راست کردی ز خم

 (94: 0274، بزرگ فرامرزنامۀ) 

 به چنگش زبون بود اژدر به ریو باال چو کوه و به چهره چو دیوبه 

 (404: همان) 

 که از اژدر و شیر درّید پوست نگاریده کرده که این چهر اوست

 (442 :همان) 

 ای برکشید چو شیر ژیان ویله چو آن نعره در گوش اژدر رسید

 (424: همان) 

 رنج است و هم بیم و هولکزو درد و  همان جادویی اژدر و دیو و غول

 (217: همان) 

 ز پتیاره و دیو و از جادوان همان اژدر و گرگ و شیر ژیان

 (.290: همان) 

را « ها»گویا متأخّران . است  های سدۀ پنجم تا دو سده پس از آن رواج نداشته این واژه در متن

. صورت مفرد آن است اژدراند که  اند و  گمان کرده نشان جمع انگاشته اژدرها اصیل ٔ  در واژه

شناختی زبان فارسی  فرهنگ ریشهدر  نامه دارابدهخدا و شاهد لغتنامۀ لبیبی در منسوب به به شاهد 
الدین  در آن به نام سراج موردنظرکه بیت است  الفرس مجمعتوان اعتماد کرد زیرا سند یکی  نمی

است که نامه  داراب و سند دیگر( اژدرمدخل : 0240 -0227سروری کاشانی، )راجی آمده است 

 ،هجده، مقدّمه: 0277 طرسوسی) از پایان قرن دهم است ای نسخه ای که مبنای طبع متن بوده نسخه

، دوست حسن)آمده است  شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهکه در هم  دیوان عطارشاهد . (7

ای مربوط به قرن  بندی است که از نسخه اصیل نیست و مربوط به ترجیع( اژدرمدخل  :0272

 :چهاردهم نقل شده

 بیرون ز خودیم و با خداییم صفاییم ٔ  ما صوفی صفّه
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 جوش از می جانفزا برآمد دوش از سر خُم صدا برآمد

 ...نوا درآمدنی رست و به صد  زان جوش به گوش خاک در دهر

 کاژدر شد و از عصا برآمد حقّا که ز قدرت همو بود

 (.747: 0240عطّار، ) 

را بر پیشانی دارد و این  0209است تاریخ   از روی آن نقل شده موردنظرهای  که بیت اینسخه

همه  ای که این نسخهاز که  شگفت آن! لی تاریخ هجری شمسی استتفض تقی ٔ  تاریخ به گفته

عطار  های آثار بند را در میان سروده به استناد آن این ترجیع است، استفاده کرده و اعتبار جدید و بی

(. 74 :0272عطّار، )شود  اصالت دیده می در چاپ سعید نفیسی نیز این شعر بی. اند گنجانده

شود و مصحّحان حتّی در  دیده نمی موردنظربند  ترجیع ،دیوان عطّارخوشبختانه در دیگر تصحیحِ 

 فرامرزنامهتوجّه شود که در  (.771 -794 :0274عطّار، )اند  شعر را نیاوردهاین  بخش ملحقات

 .باشد انف کاتبتواند تصرّ نمیاست و آمده  متن در چندین بیت اژدر
 دلیل آواشناختی( ب

 :است  بارها یای مجهول با یای معروف قافیه شده فرامرزنامهدر . 0

 بدو گفت ای با هش و عقل و ویر ای چست مرد دلیر فرستاده

 (47: 0274، بزرگ فرامرزنامۀ) 

 تو گفتی ز گیتی برآمد نفیر خروشی برآورد برسان شیر

 (29: همان) 

 پذیر بپیوندم ای مرد دانش کنون داستان فرامرز شیر

 (24: همان) 

 و گردگیرسپهدار مردافکن  یکی برخروشید کای نرّه شیر

 (92: همان) 

 بلرزید دریا و کوه از نفیر ز باال نگون گشت و آمد به زیر

 (417: همان) 

 شیر به پای خود اندر دم نرّه آور و تیزویر خردمند نام

 (447: همان) 

 چنین گفت کای داور دستگیر بیامد بغلطید بر خاک دیر
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 (442: همان) 

 آفرین خواند برنا و پیرهمی  بدان زخم بازوی گرد دلیر

 (447: همان) 

 گذر کرد از گردنش چوب تیر بزد بر بناگوش گرگ دلیر

 (242: همان) 

 برآمد به پیشانی نرّه شیر گذر کرد از سینۀ گور تیر

 (242: همان) 

 شود گونۀ مرد پیر جوان می بدو گفت کز کار این نرّه شیر

 (220: همان) 

 پی و دلپذیر سرافراز و فرّخ ورا نام کردند سام دلیر

 (299: همان) 

 بر آن رای و دانش بباید گریست چو نزد تو از نیک و بد فرق نیست

 (079: همان) 

 چو او در جهان ناور کس نزیست همانا که از صد یکی بیش نیست

 (204: همان) 

 هزیمت غنیمت شمرد آنکه زیست همانا که ماندند مردی دویست

 (471: همان) 

 کجا زو خرد باشد اندر گریز همان بد به گیتی چه چیز است نیز

 (072: همان) 

عیدگاه ) هشتم و پس از آن استۀ سد دوم ٔ  های نیمه این ویژگی مربوط به متن

 (.949 -942، 942، 274 -272 :0277ای،  طرقبه
، مویاز  «ی»شود مانند حذف  ه میحذف برخی از حروف از پایان کلمات دید فرامرزنامهدر . 4

 :جهانجویو  دلجوی

 مگر کز زمانه خالصی دهد یکی لخت از آن مو بر آتش نهد

 (427: 0274، بزرگ فرامرزنامۀ) 

 !بدو تاخت مانند آذرگشسب جهانجو سوی خنجر آورد دست
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 (474: همان) 

 همه رازداران دلجو بدند از آن نامداران که با او بدند

 (.477: همان) 

تر و با  برای بحث مفصّل. است نبوده متداول کاربردهایی چنین پنجم ٔ  سدههای  در متن

  (.449 -441 :0277عیدگاه، ) شعر کهن فارسی تلفّظ درشاهدهای بیشتر مراجعه شود به 
تقلیدی بودن کار شاعر و متأخّر بودن روزگار او باعث شده است که از رعایت برخی از 

در معنای اسب از همین  پاالی/ باالیبه جای  باالکاربرد . های سخن پیشینیان بازماند کاری ریزه

 :موارد است

 سپهبد برانگیخت باال ز جای بزد بر سپر خنجر سرگرای

 (27:  0274، بزرگ فرامرزنامۀ) 

 فرامرز برکرد باال ز جای بینداخت آن خنجر سرگرای

 (047: همان) 

 به دست اندرون خنجر سرگرای برانگیخت آن تند باال ز جای

 (090: همان) 

/ باالیو آنچه به معنای اسب است  باالکه در شعر کهن آنچه به معنای قامت است  غافل از این

از همین روی است  (.74، 24 :0279خالقی مطلق، )ایم  دیده شاهنامهکه در  ست، چنانبوده ا پاالی

؛ قس همان، مدخل باالدهخدا، مدخل )شاهدی ندارد  نامه لغتبه معنای اسب در  باالکه مدخل 

 (.باالی
 :های متأخّر شاهد دارد که تنها در متن دلربایبه جای  دلرباهمچنین است کاربرد 

 مست نرگس دلربا نیمدژم  به رامش همه عود و ساغر به دست

 (.041: 0274، فرامرزنامۀ بزرگ) 

 سرچشمه گرفته استکهن تنها از خطای مصحّحان و کاتبان بسیار های  حضور این واژه در متن

را  «ی»آسانی صامت  توان به میهایی است که  در جایگاهازنظر وزن ، فرامرزنامهو برخالف شاهد 

مدخل  :0277دهخدا، ) نامه لغتکه در  دیوان منوچهریمانند شاهد زیر در به پایان آن افزود، 

 :نیز آمده است( دلربا

 دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی
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 (.74 :0271منوچهری، )

رسیم  که می دلربایامّا به مدخل همین شاهد معیوب است  نامه لغتدر  دلرباکهن تنها شاهد 

توان  از همین روی نمی (.دلربایمدخل  :0277دهخدا، )شویم  رو می هن روبهبا انبوه شاهدهای ک

 .سادگی گذشت به فرامرزنامهدر  دلربااز کاربردهایی چون 

 قرینۀ فرعی( ج

و سپس بیت  بوستاننخست بیت . شود سعدی دیده می بوستانمصراع دوم بیتی از  فرامرزنامهدر 

 :آوریم را می فرامرزنامه
 کشد زهر جایی که تریاک نیست بدو گفتم آخر تو را باک نیست

 (27  :0270سعدی، )
 کشد زهر جایی که تریاک نیست بدو گفت سیمرغ زین باک نیست

 (491 :0274، فرامرزنامۀ بزرگ)
 کاتبان ٔ  افزودهدانیم که ممکن است ادّعا شود که این مصرع  می. ه این دلیل قطعی ما نیستالبتّ

یا منبعی دیگر که فعالً ناشناخته است،   فرامرزنامه از سعدی که شود ادّعا حتّی یا و است متأخر

 . باشد ما مدّعای صحّت بر ای قرینه تواند می حتماً دیگر ٔ  تضمین کرده ولی در کنار ادلّه
برای  یهیچ سند و دلیل علمی قابل پذیرش بزرگ فرامرزنامۀان حمصحّ ازآنجاکهباری، 

قدمت این  عایادّر در متن وجود دارد، های تأخّ انهاند و همچنین نش کهنگی متن عرضه نکرده

به قرن پنجم هم باید سند و  این متنبرای اثبات انتساب  ، عبارت دیگر  به. پذیرفتنی نیست نامه رزم

به . شده از سوی ما را با شاهد و مدرک نقض کرد عرضههم دالیل  دلیل اثباتی متقن علمی آورد و

که قافیه  توجّه به این. از آثار اواخر سدۀ هشتم یا سدۀ نهم است موردنظرنظر نگارندگان، منظومۀ 

های  شود و بیشتر مربوط به متن شدن یای مجهول و معروف در اغلب آثار سدۀ هشتم دیده نمی

 .کند تر می گان را در حدس خود مطمئنسدۀ نهم و حتّی پس از آن است نگارند
 نامۀ کوچکزفرامر. 2

 :0290خالقی مطلق، )اند  را از آثار سدۀ پنجم هجری دانسته فرامرزنامۀ کوچکپژوهشگران  اغلب

و ( بیست و سه: 0277، فرامرزنامۀ کوچکهشت، پیشگفتار توفیق سبحانی؛ : 0274، فرامرزنامه؛ 20

پس از منتشر شدن مقالۀ شادروان (. van Zutphen: 337)از آثار نیمۀ نخست سدۀ ششم  ،برخی

نحوی، )را در مورد سرایش این منظومه مطرح کرد  291تا  220که تاریخ ( 0270)اکبر نحوی 
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بیست و  /0 :0274فردوسی، )که مبتنی بر سندی باشد پذیرفته شد  نظر او بی آن( 024 -022 :0270

فرامرزنامۀ )و برخی از پژوهشگران در تأیید و ستایش آن سخن گفتند ( دو، پیشگفتار مصحّح
برای کهن  ازآنجاکهامّا (.  بیست و پنج، پیشگفتار مصحّحان -بیست و چهار :0277، کوچک

های  مسیر منطقی تحقیق طی نشده است و اغلب سخنان بر حدس موردنظرنامۀ  شمردن رزم

برخالف نظر اغلب پژوهشگران، چنان . استوار شده الزم است که مسئله بازنگری شود پشتوانه بی

بیتی را باید از آثار پس 0911 فرامرزنامۀ ،است  درستی مطرح کرده ها پیش به که سجّاد آیدنلو سال

های عربی در این  به نظر وی بسامد باالی واژه(. 0272:077آیدنلو، )از سدۀ ششم به شمار آورد 

های  دهندۀ تعلّق آن به سده تواند نشان ها نمی و نیز رنگ دینی و قرآنی و مدرسی برخی از آن متن

های متأخّر  آیدنلو در همین مقاله به برخی از دیگر نشانه(. 077 :همان)پنجم و ششم هجری باشد 

فرامرزنامۀ و مستقلّی از   اکنون که ویراست تازه(. 070 -071 :همان)بودن متن نیز توجّه کرده است 
های متنی آن بر پایۀ تصحیح جدید دوباره بررسی  در دست است سزاوار است که ویژگی کوچک

 .شود
 انتساب مسئلۀ( الف

دهندۀ نام شاعر آن  به پیروی از اکبر نحوی بیت زیر را نشان فرامرزنامۀ کوچکمصحّحان 

 :اند دانسته
 مرزبانز پیری رسیده به سر  ز سالم چو شد سی و شش نردبان
 (.بیست و سه، پیشگفتار :0277، فرامرزنامۀ کوچک)

قافیه کند و این با  مرزبانرا با واژۀ  نردبانامّا سرایندۀ این منظومه گرایشی داشته است که 

 :نام فرد خاصّی مرتبط نبوده است
 به شیب اندران دید یک نردبان  دو دیده بمالید پس مرزبان

 دری دید بسته همی مرزبان بیامد یکایک سوی نردبان        
 (.27، 44 :0277، فرامرزنامۀ کوچک)

ن و مانند آن مانند با شاعران پیری را به لشکر و سپاه و سپاهی و دیدهگذشته از آن، 

در بیت  مرزبانهاست،  شود و شواهد بیش از این ه به شواهدی که نقل میبا توجّ. اند کرده می

ار آمده است و بر آن مسلّط موردبحث استعاره از موی سپید تواند بود که بر روی سر شاعر پدید

 :گونه در شعر فارسی چندان غریب نیست تعبیرهایی از این. شده
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 تازی و ترک آمده در ترکتاز موی به مویت ز حبش تا طراز
 (74: 0272نظامی، )

 صبحگاه از در درآمدسپاه  مخسپ ای سر که پیری در سر آمد

 (277: 0274نظامی، ) 

 جوانی را ز دیده موی برکند بان بر عارض افکند چو مویش دیده

 مگر کان موی خود موی سپید است ز هستی تا عدم مویی امید است

 (.272: همان) 

بسیار  فرامرزنامۀ کوچکبیت نخست شاهد اخیر از نظر مضمون و ساخت به بیت  ویژه به

بانی از موی سپید بر  که وحید دستگردی شرح کرده است، دیده در اینجا چنان. نزدیک است

هم   فرامرزنامۀ کوچکدر بیت (. پانویس جا، همان: 0274نظامی، )عر پیدا شده است عارض شا

مرزبانی از موی سپید بر سر شاعر پیدا شده است و این معنی کامالً سرراست است و بدون 

 فرامرزنامۀ کوچکمصحّحان  موردنظرکه معنی  حال آن. شود ین تکلّفی دریافته میتر کوچک

 :دچار اشکال است و بیان تردیدآمیز خودشان در شرح بیت گواهی است بر این ادّعا
به دورۀ پیری و سر نردبان عمر رسیده است و یا آنکه ( شاعر)مرزبان : گوید ظاهراً می»

 (.ها یادداشت :0277، فرامرزنامۀ کوچک)« مرزبان رسیده استهای پیری به موی سر  نشانه
اند  اند و مجبور شده شان به سختی افتادهموردنظرپیداست که برای بیرون کشیدن معنای 

را که در مصراع دوم به کار رفته  سربندی شعر را کنار بگذارند و یک بار واژۀ  بندی به جمله پای

ند و بار دیگر آن را به سرِ مرزبان مرتبط کنند و تعبیر مصراع نخست ربط بده نردباناست به 

که گفته شد، ساخت و معنای بیت بسیار سرراست  امّا چنان. کنندبار  را بر شعر« های پیری نشانه»

مرزبانی از پیری = هنگامی که سی و شش نردبان از سالم گذشت، از پیری به سر مرزبان آمد: است

پیر و سپیدموی کامالً سالگی  شش   و که منظور آن نیست که شاعر در سی توجّه شود .آمد[ م]به سر

دهد که مرزی میان سپیدی و سیاهی در سرش پیدا شده  نشان می مرزبانکاربرد که  شده است بل

 .شود جوگندمی می ماین سن و سال موی بسیاری از مرد چنان که در همبوده است، 
گفته شده  فرامرزنامهالدین مرزبان و ارتباط آن با  رفیعاینجاست که اعتبار تمام آنچه دربارۀ 

در سنت  که ای است شاعرانه مضمون که بل ؛زیرا مرزبان دیگر اسم شاعر نیست. ریزد است فرو می

، استعاره از موی خسرو و شیریندر  بان دیدهمانند  مرزبانوقتی  .پشتوانه و پیشینه داردشعر فارسی 
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ای  در چه دوره( موی سپید)= است سخن گفتن دربارۀ این که او شاعر پدیدآمدۀ  تازهسپید 

واقعیت این است که نحوی برای ادعای . زیسته و اهل کجا بوده سالبه به انتفاء موضوع است می

مرزبان باید تخلّص »خود هیچ سندی به دست نداده است وتنها به گفتن این بسنده کرده است که  

با این  ،مصحّحان با پذیرش قطعی این جملۀ نامستند (.047 -049 :0270نحوی، )« یا نام شاعر باشد

جای مستدل کردن آن به عادی  اند و به شده برخورد کرده حدس شخصی همچون امری اثبات

 فرامرزنامۀ کوچکسرایندۀ » :اند که آن را بدیهی نشان دهند اند و کوشیده جلوه دادن آن پرداخته

« ... نامد د را مرزبان میکه خو...  یکی در اوایل منظومه: گوید در دو جا از خودش سخن می

قان م محقّخود را مرزبان ننامیده و این توهّ او ابداًکه  درصورتی(. بیست و سه، پیشگفتار :همان)

بیت که چیزی اثبات شود در ذهن خواننده تث بی آن گرفتۀ مصحّحان درپیش با روشِ. گرامی است

این روش تثبیتی و غیراثباتی های  یکی از مصداق. شود که سرایندۀ اثر فردی به نام مرزبان بوده می

 :استوار است بند زیر است (در معنای جدید آن) که بر مغالطه و مصادره
فرامرزنامۀ ها از سرایندۀ  نحوی در پایان پژوهش خود به سه منبع مهم اشاره دارد که در آن»

الدین مرزبان فارسی را به خطا همان  که در آن نویسنده رفیع آثارالبالد. 0: نام رفته است کوچک

شود که گروهی  که در آن نویسنده یادآور می هفت اقلیم. 4...  دانسته است...  الدین لنبانی رفیع

هم نویسندۀ آن  که در آن باز الفصحاء مجمع. 2...  اند دانسته...  الدین را معاصر حنظلۀ بادغیسی رفیع

« ... اند فرض کرده...  الدین مرزبان را از احفاد آل زیار به خطای سومی اشاره دارد که جمعی رفیع

 (.بیست و پنج، پیشگفتار مصحّحان :0277، فرامرزنامۀ کوچک)
است که در هیچ منبعی ذکر نشده است که فردی به های قاطعانه در حالی گفته شده  این جمله

ترین  منابع باال کوچک پس. را به نظم درآورده است فرامرزنامهالدین مرزبان کتابی به نام  نام رفیع

که برخالف نظر  مهم نیستند بل موردنظرتنها در بحث  و سرایندۀ آن ندارد و نه فرامرزنامهارتباطی به 

 .نام نرفته است فرامرزنامۀ کوچکها از سرایندۀ  مصحّحان، در آن
 : رسیم جا به دو نتیجه می بنابراین تا این

الدین مرزبان  مرزبان نام ندارد که بتوان او را با رفیع کوچک فرامرزنامۀ ٔ  سراینده اساس، از .0

 . فارسی تطبیق کرد
 . دارد فرامرزنامهالدین مرزبان فارسی کتابی به اسم  در هیچ متن و سندی نیامده که رفیع. 4

 .سست استکه مدّعای مصحّحان سخت  و این یعنی این
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ممدوح شاعر را هم  ،حدسی و نامستند مصحّحان متن با همین روشِ ،نحوی و به پیروی از او

پهلوان، برادر ارسالن سلجوقی  در بیت زیر به محمّد جهان را پهلوان جهاناند و لقب  تعیین کرده

 :اند ارتباط داده
 نرگس روانبه گل زد گالبی ز                  پهلوان چو بشنید از من جهان

 (.بیست و چهار: 0277، فرامرزنامۀ کوچک)
به گمان نگارنده مراد مرزبان فارسی » :امّا این سخن نیز مستند نیست و بنیادی جز گمان ندارد

 (. 024 :0270، نحوی)« ارسالن سلجوقی بوده است پهلوان برادر محمّد جهان...  پهلوان از جهان
ها یا  توان صفت در دست نیست نمی موردنظرهنگامی که هیچ گواهی بر کهن بودن منظومۀ 

نیز باید . اند زیسته کاررفته در آن را به اشخاصی نسبت داد که در عصر سلجوقی می های به لقب

تا چند قرن بعد از سدۀ پنجم در مورد برخی از امیران و حاکمان  پهلوان جهانعنوان  دانست که

در  .ی ندارد که بتوان از آن دلیل استنتاج کردبه کار رفته است و انحصار به عصر و شخص خاصّ

مطلع  نویسندۀبینیم که  می 4افزار کتابخانۀ تاریخ ایران اسالمی جوی ساده در نرمو یک جست

 پهلوان جهان را( هجری 772سال درگذشته به )ور مظفّری شاه منص سعدین و مجمع بحرین

برای  در جای دیگر از این متن (. ، دفتر دوم472/ 0: 0274عبدالرزاق سمرقندی، )است  خوانده

بینیم که  در منبعی دیگر می نیز (.، دفتر دوم212/ 0: انهم)بالینجاق نیز همین لقب به کار رفته است 

، در 4747 /7: 0274، و آصف خان قزوینی تتوی) است پهلوان جهان لقب شیخ علی بهادر هم

آن است که های قرن هشتم نشانۀ   و این شواهد متقن از واپسین سال ،(هجری 772ذکر وقایع  سال 

 .است به قرن و شخص خاصّی منحصر نبوده موردنظرلقب 
پژوهشگر هایی که در ساختار روایی آن رخ داده است به  گهی آشفتگی متن و گسست وان

البتّه خود . هایی مشخّص تعیین کند های موجود در آن مدلول دهد که برای همۀ دال اجازه نمی

برای نمونه در مخالفت با یکی از نظرات اکبر نحوی . اند مصحّحان گاه به این دو نکته توجّه داشته

در بیت زیر مربوط به داستان است و ربطی به شغل شاعر  دبیراند که  درستی استدالل کرده به

 :ندارد
 به نزدیک خود خواند گویا دبیر  پذیر بدادش بسی خواسته دل

 (.بیست و پنج :0277، فرامرزنامۀ کوچک)
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در بیت باال به یکی از اشخاص داستان مربوط است و  دبیرگونه که  باید گفت همان

به اتابکان قرن ششم نیز بر  پهلوان جهانندارد ربط دادن  فرامرزنامهترین ارتباطی با سرایندۀ  کوچک

، دور نیست موردنظرهای بیت  بدل زیرا با توجّه به گسستگی سخن و نیز نسخه. بنیادی استوار نیست

 :پهلوان یکی از اشخاص داستان بوده باشد که جهان
 به گل زد گالبی ز نرگس روان چو بشنید ازو این سخن پهلوان

 (.جا، پانوشت همان)
 :0277، فرامرزنامۀ کوچک) پهلوان یاد شده است از جهان ی داستان فرامرزجا چندزیرا در 

47 ،91 ،77 ،012.) 
د به محمّ بحثبیت مورددر  پهلوان جهانکه  بنابراین هیچ دلیل متنی و فرامتنی برای این

 .است پهلوان برادر ارسالن سلجوقی ربط داشته باشد اقامه نشده جهان
فرامرزنامۀ )اند  را به معنای اتابک گرفته شاه پروردگارکه در بیتی دیگر ترکیب  این

زیرا سیاق سخن نشان . و تنها نوعی مصادره است نیز بنیادی ندارد( بیست و چهار :0277، کوچک

پایدار نگذاشتن جهان به دیگران چه . عر از این ترکیب خداوند بوده استدهد که منظور شا می

 :کار خداوند است نه شاهان و اتابکان

 که گرچه حسامی در این روزگار سپاس از یکی شاه پروردگار

 به خانه خداوند و آنگه رهی چو نرگس همه جام و لیکن تهی

 کشد یک به یک نیک و بد روزگار جهان را نماند به کس پایدار

 (.22: 0277، فرامرزنامۀ کوچک) 

 :دهد که سخن بر سر خداوند بوده است یکم نیز نشان می بدل نخستین مصراع بیت نسخه
 (.جا، پانوشت همان)سپاس از یکی داور کردگار 

الدین مرزبان  شده با نام ادّعایی رفیع را در بخش نقل حسامیجالب است که وجود کلمۀ 

اند که  اند و در ضمن توجّه به آن نتیجه گرفته فارسی که پیشتر از آن سخن رفت مغایر ندیده

 نظرما با  (.بیست و شش: همان)لقّب به حسامی بوده است الدین مرزبان فارسی احتماالً م رفیع

یا چیزی  (27 :0277آیدنلو، )حسامی است  کوچک فرامرزنامۀ ٔ  افقیم که نام سرایندهآیدنلو مو

م این است که ارتباطی با شاعر کیست اما مسلّ دانیم این حسامیِ نمی فعالًالبتّه .  شبیه به آن

 .الدین مرزبان فارسی ندارد رفیع
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 های متأخّر واژه( ب
آیدنلو، )پژوهشگران یادآور شده است های سبکی و زبانی اثر چنان که یکی از  با توجّه به ویژگی

 که نیست جهت بی. زد تخمین هشتم ٔ  تاریخ سرایش آن را باید در حدود سده( 27: 0277

ناگزیر از استشهاد به شعر وحشی ( یلمه) آن لغات از یکی شرح و توضیح برای متن، مصحّحان

، 044 :0277، فرامرزنامۀ کوچک)اند  بیغمی شده ۀنام داراببافقی و حاجی محمّد جان قدسی و 

 آدمر بودن متن است، ازجمله کاربرد لغت برخی از دیگر کاربردها نیز نشان متأخّ(. ها یادداشت

 :در معنای انسان

 جز آدم مدان ای جوان سترگ درختی که گفتی بلند و سترگ

 خرد خوان در این دار، شاخ بلند پرسی ای هوشمند ز شاه آنچه می

 (.77: همان) 

در معنای انسان را یکی از دالیل  آدمای کاربرد  گفتنی است که اکبر نحوی خود در مقاله

 کوچک فرامرزنامۀامّا در بررسی ( 271 :0271نحوی، )دانسته است  برزونامهاصلی متأخّر دانستن 

 .بدین نکتۀ مهم توجّی نکرده
 :کهن نبودن متن است ۀدهند نیز نشان خود کلهکاربرد لغت 

 خود با ساز پرخاشخر کله  خفتان بفرمود کردن ز بردو 
 پدید آمد آن گوهر آبدار  خودش از سر فکندند خوار کله

 (.97، 42 :0277، فرامرزنامۀ کوچک)

زیرا این دو به کلّی با هم متفاوت  ؛کالهخوریم یا به  برمی خودهای کهن یا به کاربرد  در متن

به فردوسی نسبت داده شده است اصیل  نامه لغتکه در  خود کلهتوجّه شود که شاهد . اند بوده

 :شود های معتبر متن دیده نمی نیست و در ویراست

 خود او گشت زان زخم خرد کله بزد گرز بر ترگ رهّام گرد

 (.خود کلهمدخل : 0277دهخدا، ) 

ایمانی، ؛ 092 /0: 0279رضایی جواهری، )دریافتیم  شاهنامههای  یاب این را با مراجعه به بیت

0272: 97.) 
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این در . نیز به همین سان است و هیچ شاهد معتبری برایش ذکر نشده است خود کالهمدخل 

 :0277دهخدا، )است از شاهدهای کهن آکنده  خودو مدخل  کالهحالی است که مدخل 

 (.کالهو  خودهای  مدخل
 :های نو بودن متن است نیز از نشانه قلّاجکاربرد لغت متأخّر 

 درازیش سیصد کم و بیش او قلّاج نبود کم آن نیش اودو 

 (.42: 0277، فرامرزنامۀ کوچک) 

نیز چنان که آیدنلو نشان داده است در تعیین تاریخ سرایش  نامه شبرنگکاربرد این واژه در 

نشان از ( 9 :0277آیدنلو، )در هیچ متن کهنی دیده نشده است  ازآنجاکهاین متن اهمّیت دارد و 

 .است نامه شبرنگمتأخّر بودن 
 های جدید تلفّظ( ج

ها  این استدالل. توان نشان داد های آوایی نیز می را با استدالل فرامرزنامۀ کوچکمتأخّر بودن متن 

 .رسیم ای جز متأخّر بودن متن نمی را اگر در کنار هم در نظر بگیریم به نتیجه
 های بلند مصوّت .0

عیدگاه )می شود که یای مجهول دارد قافیه ن سیریای معروف دارد و با  اردشیردر زبان قدما 

در بیتی مهم  و کلیدی  که مشخّصات  فرامرزنامۀ کوچکامّا در ( 907و  909 :0277ای،  طرقبه

 :قافیه شده است سیربا  اردشیرناظم در آن آمده  زادگاه یا محلّ زندگی

 و این کوره اردشیردر این جور  ز جور زمانه دلم گشت سیر

 (.24: 0277، فرامرزنامۀ کوچک) 

 شاهنامهبرای مثال در . شود هایی دیده نمی های پیش از حملۀ مغول چنین قافیه در متن
 :معروف دارد قافیه شده است یکه یا پیردرستی با  به اردشیر کورۀ/خوره

 هرآن کس که بودند برنا و پیر سپه رفت تا خوره اردشیر

 (.214/ 7: 0279 فردوسی،) 

 : قافیه شده است سیربا  اردشیر جهانگیرنامهدر متن متاخّر  اما مثالً

 که از رزم کردن نگردید سیر دگر اردشیر آن سپهدار شیر

 (.424: 0271مادح، ) 

 ز عیش زمانه دلم گشت سیر ز مضمون این نامۀ اردشیر
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 (.074: همان) 

 :بینیم می زدیگر نمونۀ اشکال آوایی موردنظر را در زنجیرۀ انجامیده به حرف 

 ریز زرافشان همه ساله و نقره همه شاخ با زرّ و سیم است و چیز

 (.01: 0277، فرامرزنامۀ کوچک) 

جای  البتّه اگر به. شود دیده نمی ریزو  چیزدر شعر شاعران پیش از حملۀ مغول قافیه بستن 

ولی سیاق . شود را وارد متن کنیم اشکال آوایی برطرف می( جا، پانوشت همان) نیز، نویسش ریز

 :است بیزدر این نویسش دگرگشتۀ  نیزدهد که  سخن نشان می
 بیز زرافشان همه ساله و نقره

بدین معنا نیست که  فرامرزنامۀ کوچکدار در  باید توجّه داشت که وجود چند قافیۀ اشکال

مربوط  فرامرزنامۀ کوچکبرخی از اشکاالت آوایی . های آوایی این متن اصیل است همۀ اشکال

اش بیت زیر است که ردیف مصراع دومش به اشتباه،  نمونه. شود نه اصل سخن شاعر به تصحیح می

 :به قافیه تبدیل شده
 این در بدان در فروج است تیزده و دو دریچه بروج است نیز                      از 

 (.007: 0277، فرامرزنامۀ کوچک)
و قرار نیست که ( 419، 410: 0272سپهر، )یای مجهول  تیزیای معروف دارد و  نیزازآنجاکه 

 نیزتوان در بیت موردنظر  های سرایندۀ این اثر از نظر زبانی اشکال داشته باشد می پردازی همۀ قافیه

 .را قافیه دانست فروجو  بروجرا ردیف و 
 مسئلۀ دال و ذال. 4

های پس از حملۀ مغول نبوده است، هنگامی که در  اگرچه قافیه کردن دال و ذال مخصوص متن

رساند که با متنی  های تأخّر متن در نظر گرفته شود پژوهشگر را به این باور می کنار دیگر نشانه

 :رو شده است چندان کهن روبه نه

 که یارد نبردش دمی آزمود؟ فزون عمودمر او را ز ششصد من ا

 زمین شد پرآتش هوا پر ز دود رخ برآورد با او عمود سمن

 برآمد ز هر تارک مغز دود ز کوهه چو برشد به گردون عمود

 (.74، 97، 27: 0277، فرامرزنامۀ کوچک) 
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اغلب گفته است، چنان که در  ها را دال می پیداست که سرایندۀ منظومۀ موردنظر ذال

 .بینیم های متأخّر می دیوان

 
 

 ها کاستن و افزودن صامت. 2
رفته به کنار  های کهن رفته دهد برخی از ویژگی ها در زبان رخ می با تحوّالتی که در طول سده

ها در ذهن گویشوران روزگاران سپسین  همه همچنان تصوّری از برخی از آن ویژگی با این. رود می

یکی از آن  پایو  خدایو  سرایهایی چون  در پایان واژه یوجود صامت . ماند بر جای می

جاست که برخی از شاعران متأخّر  نکته این. شود های بعد کمتر دیده می هاست که در دوره گیویژ

ها  کنند که این ویژگی مخصوص به برخی از واژه پردازند فراموش می که به تقلید از پیشینیان می

 هوابه جای  هوایکاربرد صورت . را افزود یها صامت  شود در پایان همۀ واژه بوده است و نمی

 :فرامرزنامۀ کوچکدر بیت زیر از همین دست است و گواهی است بر کهن نبودن 
 رای شد از میمنه بیژن نیک                    چو دریا به موج اندر آمد هوای       

 (.72: 0277، فرامرزنامۀ کوچک)
ندارد و های کهن اصالتی  اشکال است و در متن های متأخّر بی چنین کاربردهایی تنها در متن

 (.02: 0411عیدگاه، )در اثر تحریف رخ داده است 
های زبانی  های اصیل نیز در کنار دیگر ویژگی های نااصیل، کاستن صامت جز افزودن صامت

هایی  شاعری که صورت(. 09، 02 -04: 0411عیدگاه، )دهندۀ نو بودن اثر تواند بود  متأخّر، نشان

کند بعید است که پیش از سدۀ هفتم زیسته  قافیه می ماو با برد  به کار می یرا بدون  دلربایچون 

 :باشد
 چنین کرد صنع خداوند ما                    ربا      چه رومی چه کشمیری دل

 (.041: 0277، فرامرزنامۀ کوچک)
 :نیز از همین دست است و نشان تأخّر متن جهانجویبه جای  جهانجوکاربرد 

 گرانمایه بیژن چو آذرگشسپ                            ابا پهلوان بد جهانجو زراسپ
 (.72: همان)
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های سدۀ هشتم و پس از  تنها در متن جهانجودهند  افزارهای جستجو نشان می جا که نرم تا آن

نادرست منسوب به عثمان  به) شهریارنامههایی از قبیل  کاربرد آن در متن. آن به کار رفته است

از آثار متأخّر است  شهریارنامهگفته را پیش آورد زیرا  نباید گمان نقض شدن ادعای پیش( مختاری

همچنین (. ، مقدّمۀ مصحّح44 -40: 0277مختاری، )ترین ربطی به دورۀ غزنوی ندارد  و کوچک

شده در  تاریخ احتمالی درج که مطابق با( 412: 0271مادح، ) جهانگیرنامهاست کاربرد آن در 

های تأخّر در این متن نیز  شناسنامۀ آن باید از آثار سدۀ نهم یا پس از آن شمرده شود؛ چراکه نشانه

و قافیه کردن یای مجهول و ( 071: 0271مادح، )فراوان است، ازجمله تضمین بیت سعدی 

 .معروف
 :ه استنیز به کار رفت فرامرزنامۀ بزرگدر  جهانجوگفتنی است که 

 منم چاکر پهلوان سپاه                           جهانجو فرامرز لشکرپناه
 (.77: 0274، فرامرزنامۀ بزرگ)

 گیری نتیجه
نشده است عرضه  فرامرزنامه ٔ  بودن منظومه که دالیل و اسناد معتبر وموثّقی برای کهن به دلیل این

رسیم که  دالیل و قراینی که در این مقاله عرضه شد، به این نتیجه می ٔ  و با توجّه به مجموعه

های  پنجم باشد و باید از تحقیقات مربوط به دوره ٔ  سده ٔ  تواند سروده نمی فرامرزنامۀ بزرگ

های سدۀ ششم نیست و  نیز از سروده فرامرزنامۀ کوچک. نخست شعر فارسی کنار گذاشته شود

با توجّه به بسامد باالی کاربردهای متأخّر در . خوانی دارد عد همهای ب های دوره زبانش با متن

توان احتمال  می. رسد سوتر به نظر می تاریخ سرایش این اثر از سدۀ هشتم نیز این فرامرزنامۀ بزرگ

 .های پایانی سدۀ هشتم سروده شده است ها یا دهه در میانه فرامرزنامۀ کوچک داد که
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