
 
 
 
 
 

فرامرزنامه
 مطلقدكتر جالل خالقى

 

 شهرت داستان

ولل(2)نامههبلئى هه ولناههه ل(1)چنانكههبلعمى هه لزالشههازيخلبههاي  لعمى هه 

آ ه، لازسهتانلولزشايزتلفرخ لشائرلعرلمه ل(4)ولباي  لسيستانل(3)زلتوزي  لمج ل

هاىلچهايملولپنجملهجرىلشهرب لفرزوزنلازش .لعرلطبه لبهاي  لس،هلفرزمرالاي

عهواهلزسه .لشهه رازنلم له لل«زخبايلفرزمهرالد،زشانهبلاوزااهلمجمه،»لنسيستا

ئى  لايلكتابلخوالاوليوز  لكوباهلزالمادرزهاىلفرزمهراليزلايلهنه،للنامبناه 

كن،.فرخ لسيستان لنيالايلقصا ،لخوالعبلفرزمرا لزالد مبلعبلزفسانبلنبهرالنقللم 

تانلفرزمهرالايلآاهاالسه،هلكن،لكبلخوالاليم لعرلشههرتلازسهزولعالزژاهازشايهلم 

 :پنجملزس 

 زملكبلفرزمراليستملزن،يلسن،شني،ه

 عكش لمايلولع،زنلفخرلكرالپيشلبباي

 آنلن ا  لكبلفرزمرالن،زس لن وا

ل(5)سرىعبلاليرىلولعبلب،عير لنبلزالخيره
 

لزن، له بليوز هاتلمنوهويلفرزمهرالعهواهازستان لكبلمآخذلعااللزالآنلناملعراه
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منوويلبلعبلاس لسرز ن،شان لدامبلنظملپوشي،هلزس  لصويتزس لكبلپسلزالآنك

ولههاىلا رهرلفايسه لچهونلشهاهنامبآنهالمانن،لصويتلمنوويلعسيايىلزالح اسب

 .نامبلولدالآنلزالاس ليفتبلزس شرشاسپ

بالآنجهالكهبلل-هاىلفرزمرالپسرليستملايلاس لزس لآنچبلزمرواهلزالزفسانب

منظهوملزسه لولا رهرلشهرجلمادرزههاىلفرزمرانامهبللنخس لاول-شناسملم لمن

رنامهب لنامهب لدهانرينامهب لعراونامهب لعيه نايلميانليوز اتلشاهنامب لكوخلفرزمرا

ها  لكبل نامب.لشذشتبلزالز نلكتاعها لفرزمرالايليوز اتلممنامب لوعانولششسپعه ن

لوزنانمزالپهلزن،لنيالمانن،لعسيايىلا ررزالا رعاالعاز رزنلازيزىلآمياخلفرهنر لعواه

 .املعراهاىلز رزن لنفوذلكراهلزس لكبلزالآنلميانلعا ،لزاليوز اتلزيمن لنح اسب

امبلزىلكوباهلعهبلمادرزههاىلفرزمهرالايلشهاهنمالايلز نلشفتايلپسلزالزشايه

لنامبلوليوز اتلزيمن  لسپسلعبلموضوعلزصم لشفتايلخهوا ل ىنه لعريسه وناه 

لنليزپرازا ملولاويىلزالايزاىلسهخم لهاىلمنظوملولمآخذلمنشويلآنهانامبافرزمر

 .هاىلا ررلفايس پوشيملزالشرجلمادرزهاىلا ررلفرزمرالايلح اسبچشملم 

 

 فرامرز در شاهنامه

لايلشاهنامبلنيالزالفرزمرالچن،لدا  لسخنليفتبلزس .لنخستينلويوالزولعهب

صحنبلحوزاثلايللشكركش ليستملعبلبويزنلزس لعبلكشهي،نلكهينلسهياوخ.لايل

ولايلبويزنلايلنبراىلبنلعبلبنلويزازالل(6)شكركش لفرزمرالپيشرولسپاهلزس للز ن

كش، لوله لايلنبهرالكش،لولسرخبلپسرلزفرزسيابليزلعبلعن،لم سپيجابليزلم لشاه

كبلن ا ش لزس لعرزىلنشهانلل(7)شران،حت لعبلزبفاقلشيولحر  لپيمسملن  لعى،ى

آويا.لايلازسهتانلىلايلمه نيروىليستملكبلسپسل ه لبنهبلپيمسهمليزلزالپهالازان

فرسهت،لولسهفايخلكيخسروليستمليزلعبله رزه لفرزمرالعهبلهنه،لمه ليخلاوزااه
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فرزمرالايللشكركش لبوسلل(8)كن،لكبلپسلزاششوانلهن،لفرزمرالايلآنجالع ان،.م 

عهر ملكهبلشرك لازيالولپيشرولسپاهليستملزسه .لايلز نجهالپه لمه عبلبويزنلهم

سههتملعههرلخههىالپهموزنههانلا رههرلازيزىلايفههشلفرزمههرالعخههاطرلنههاملوشهههرتلي

ينه ليسهتمليزلشاخلزژاهاپيكرلولسهياهه انلايفشلهف زىلنيس  لعمكبد،زشانب

 (9)كن،.ح للم 

لز نلمطمبلكبلفرزمرالعبلخاطرلمقهامليسهتملايفشه لد،زشانهبلن،زشهتبلزا)

لينه لزژاههاپيكر بوديهاتلعى،ىلزس لولئم لزصم لز نلعواهلكبلايفهشلسهياه

لشهراالولنهبلعهبملز نلخان،زنلزس لولزصللآنلهملعبلشرشاسهپلعرمه ايفشلب ا

 .(يستم

ايلازستانليستملولزسفن،ي اي لمهرنوخلپسهرلزسهفن، ايلعهبلاسه لفرزمهرال

عينيم.لولپسلزالآنلايلازستانلشغ،لفرزمراليزلعرلسرلنىشلپ،يلم ل(10)شوام لكشتب

لكهينلپه،يلو هرزنلكش،لولآنجهاليزلعهبپسلزامرگليستملفرزمرالعبلكاعلللشكرلم 

سهتانلشهرا م لايلازيولم آخر نلعايىلكبلايلشاهنامبلعالفرزمراليوعبل(11)سااا.م 

،لزالآنكبلعه نلسيستانليزلعهبلكهينلپه،يلو هرزنلولاز ليزلعهبلعنهعه نلزس .لپس

راىلكش، لول لسرزنجاملايلنبشني،نلز نلخبرلزالعس للشكرلم كش، لفرزمرالعبم 

بفصهيللل(12)كننه،.عبلفرمانلعه نلزوليزلنااهلعرلازيلمه لعبلاس ل اازياشيرلزسيرلو

ملولعه نلعبلسيستانلولكشتبلش،نلفرزمرالولنبرالعه نلعالاخترزنليسهتللشكركش 

 .نامبللزس پسرلفرزمرالولا ررلزفرزالخان،زنليستملموضوعلكتابلعه نآذيلعرا ن

 

 نامه عالئىفرامرز در نزهت

لنامبلئى  لنيالكبلشه رازنايلناه لشونبلكبلپيشلزالز نلزشايهلش، ه ان

زلخيرليزاىلايلپا انلس،هلپنجملعالآااالسه،هلششهملهجهرىلنوشهتبلزسه  لزع عن
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اويوز  لكوباهلزالمادرزهاىلفرزمرالايلهن،لآم،هلزس لكبلهرلاولعبلنورلزسه .لزال

اوليوز  ل ك لنبرالفرزمرالعالهن،وىلزس لعبلناملديجاو.لعهبلفرمهانلديجهاولز ن

ولزولخرطومشلعررفه لولچن،زنكهبلكوشهي،ل»آاالن،لم ل(عرلديجاو)عرلزوليزلفيم 

ز نلديجاولسرزنجامل.ل«پيللزاويها  لنياف لبالپايهلپايهلزالخرطومشلشسسستبلش،

شوا.ليوز  لاوملدن لفرزمهرالعهاليزىلهنه،لزسه .لايلايلنبراعالفرزمرالكشتبلم 

يسه،لولن،لبالآنكبليستملم كنزىلكشان،لزوليزلخمعلسىجلم ز نجافرزمراليزلايلايّه

شهكنن،لولزالپهسلآنلشاهلعهمللشكرليزىلهنه،ليزلمه اه،لولآنفرزمرايزليها  لم 

شهذيالولعرالولايلز رزنلكيخسرولزالشناهلزولايلم يزلعالخوالعبلز رزنلم يستمليزى

 .شرازن،زوليزلع،ولعرلم باجلولبخ 

ل رازنلايلكتهابشه رازنلز نلاوليوز  ليزلزالكجالشرفتبلعواهلزس ؟لشهه

لب ليوز اتلخواليزلعبلاس لن،زاهلزس  لعمكبلعطويلكمه لزالاوخوالشرفتراهلب 

لزل موكلفرزمهرالئىازل،ولهبعرا.ل ك لكتاع لكبلپيروازنلمىمملش سچش بلناملم 

لزميرلطبرستان لايلميانبلس،هلپنجملزالپهموىلعبلپايس لايىلبرد هبلكهراهلعهوالو

كبلزفت،.لولا ررلافترىلچن،لزالكتاع شه رازنلم عخشلزالآنلايلزصفهانلعبلاس ل

بهللي لزل،ولبلا م  لايله ه،زنيستملاليدان لايلآااالس،هلپنجملايلامانلش س

عهواهل لآنلشرجلفرمانروز  لشاهانز نلچش بلاوملكبلعبلسخنلم لل(13)كراهلعوا.

هالامبعبلمىيايشاهنل«زل،ولبلزعوطاهرعنلعو بزالزو لئه،لكيومرثلبالپااشاه لش س»

قائ،هلعا س لفاق،لازستانلفرزمرالايلهن،لعواهلعاش،لولشه رازنلزاز نلكتابلعيشترل

مطالبلمرعوطلعبلشاهانلولشهرهالولعناهاليزلشرفتبلزس .لپسلزواوليوز  لفرزمرال

پيروازنلمىمملزولعواهليزلعا ،لزالبرد بلپيروازنلشرفتبلعاش،.لز نكبلزميرلطبرستانلكب

زس  لنيالز نلش انليزلنيرولبلكراه لخوالفرزمرالناملازشتبولكتابليزلعرزىلزولبرد 
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 .اه،م 

 

 فرامرز در روايات ارمنى

لهرتشهل«يستملاز »زصم ليوز اتلز رزن لكبلا رلنامللايلاعانلزيمن لپهموزن

لازين، لعراولزس لولفرزمرالولحت ليسهتملايلز هنليوز هاتلنقهشلچنه،زنلمه ه 

لرخلزاسهستملپانااهلسالبلپسلزالكشتبلا هولن،زين،.لعرلطب ل ك لزالز نليوز ات لي

ل،ن،لفرانچاخترىلا بالعبلناملشمپرىلكبليستملزوليزلزالكاخلا وليها  لازاهلازيزىل

لاشونشراا لزالآنلميانل ك لهملفرزمرالزس لكبلناملزولايليوز اتلزيمنه لشونهم 

لزبفهاقلبر نلمادرزهاىلفرزمرالايليوز اتلزيمن  لنبرالزولعهبزالمهمل(14)آم،هلزس .

ليااز لعالشاهلايعن،لزس لكبلعالسپاهلخوالشهرلساسونليزلمحاصهرهلكهراهلزسه .ل

لبيستملعليس،لولزولعبلزبفاقهنرامبلنبرالآوزالشرالفرزمرالزالاويلعبلشوخلعراولم 

لزخشكنن،.لاز لعهبلپهااشتاعن،لوللشكرلاش نليزلايلهملم ك  لاز لولفرزمرالم 

ينجه،لولعن،ا.لفرزمرالزالز هنلكهايلاز لمه نلم اليرىلعراولعبلشانبليزس لزولنشا

ههاىلزفت،.لا رهرلزالكايكن،.لول لسرزنجاملميانلآنهالصمحلم شهرخواليزلبركلم 

آم،هلولشمهبلفرزمراايليوز اتلزيمن لشرفتنلزسب لآبش لين لزس لكبلهرليوالم 

 .ازاهلزس يزن،هلولعبلكشتنلم پااشاهليزلعبلاي الم زسبان

اهنه،لم سيايىلزالمادرزها  لكبلعبلپهموزنلح اس لنسب شونبلكبلعه ان)

زنه، لول هاموى لازاهها  لزس لكبلعبلپ،يلولنيهاىلزولنيهالنسهب لمه ايلزصلله ان

پهمهوزنلشونبلزسهبزفازيلپهموزنلعيشترله انلسميحلپ،يل النياىلزوس  لعبله انيام

عينيملكهبلم اوخنيالعاله انلزسبلپ،يلزس  لچنانكبلايلمويالعهازالزسبلسياهلسي

ول الزالن زازسهبلپه،يلل(15)يس، م ل(ولپسلزالزولعبلششتاسپ)عبلپسرلزولكيخسرول

زسبلفرزمرالزس  لچنانكبلعرلطب ل  ليوز  لزسبلسهرزب لولعرلطب لفرزمرانامب
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عهوانلزسهبلبوزنلشف لكهبلآبشه لينه يولم زالز نل(16)زن،.هرلاولزالن زاليخش

عرلطب ليوز اتلزيمن لنيالزسبلفرزمرازالن زاليخشللزىلزس لعبلز نكبفرزمرالزشايه

زس لكبلعرزعرلعواهلزس .لچونلين ليخشلعناعرليوز اتلكهنلزيمن لسرخليوعاه 

چهونلاز ل»له چنينلايلشاهنامبلنيالين ليخهشلعهبل(17)ه انلعويلشاهنامبلزس .

 (18)مانن،لش،هلزس .ل«آبش»ولل«شللسرخلعرلائفرزن

نلزسبلآبشه لينه لشمهبلزسهبانلپااشهاهليزلز نكبلعرلطب ليوز  لزيمن لز 

لزىلزس لعبلز نكبلزصللز نلزسبلزالاي الزس لكبلعاالزيبباطيزن،ه لزشايهاي الم عب

ليسان،:لايل  ليوز  لمان،ز  لآم،هلكبليخشلپيشلزالآنكبلعهبآنليزلعاليخشلم 

لچن ليستملعيفت،لبااهلزالاي الآم،هلعوا.لولايل  ليوز  لزيمنه لولكرهراىلچنهين

لزىلزفتااهلعوا لخ،زون،ليزلايلخوزبلا ،لكبلعبآم،هلكبليستملايلوقت لكبلعبلمهمكب

لشو ،للرام لايس لكن،لولعبلاي الزن،زاا.ليسهتملعهبلفرمهانلخ،زونه،ليفتهايزولم 

لشراالوليسهتمليزلعهباين ليخشلزالزموزجلاي الن ا انلم كن،لولزالپسلآنلع م 

لههاىزاليخشلايلشاهنامبلولا ررلح اسبيسان،.لموضوعلاي ا  لعوانلن خانبلم 

ح اسه لهاىلز رزن لوليوز اتمنظوملفايس لنيام،هلزس  لول لمانن،لآنليزلايلقصب

شناسيم.لزالد مبلعرلطب ل  ليوز  لشفاه ليستملايدستجوىلزسهب لشفاه لم 

شو ن،لوقت ليستملم زىئ،ه»يوا:لايلخويلخوا لعبلاستويلسي ر لعبلكنايلاي الم 

ه رزهلزوس لكهبلآنلكهرهلزىچرالولكرهيلاي اليسي،لآنجالماا ان لا ،لكبلم عبلكنا

يستملش،له رزهلماا ان لزالزىلكبلزسبشو ن،لكرهزىلم ه انلزسبليستملعوا.لئ،ه

شو ن،لماا ان لزالاي اعيرونلآم،لكهبلشهكملازشه لولزىلم اي العيرونلآم،لولئ،ه

ه چنهينلايلح اسهبلل(19)«.زىلاز يه،لكهبلآنلكهرهلزسهبليسهتملشه،ه انجالكهره

زس لعبلنامههاىلقيهرزتلولآذيعا جان لكويوزامولنيالپهموزنلازستانلازيزىلاولزسب
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زن،.موضوعلاي اىلعوانلنه زالازانلماا ان لعالزسبانلاي ا  لازاهاويزتلكبلزالششن

زس لولعالآنچهبلايلزوسهتالش انلزالعاويهاىلكهنلز رزن لسرچش بلشرفتبيخشلع 

بيشهترلعهبلصهويتلزسهبلليزعطبلنيس .ايلآنجالنيالسهتايه،هلع ايلبيشتر ش لآم

 .ش،هلزس ليوالولعبلمود لنيرومن،لولا بالمانن،سفي،ىلعبلاي الم 

 

 فرامرزنامه

لزنلزصم هالفرزمرالپهموهاىلفرزمرالعبلاعانلفايس لكبلايلآلنزالميانلزفسانب

 لاياسل(راوس وانلشاهنامبلف)زكنونلاولمنظومبلعبلوانلمتقايبللازستانلزس  

آنههالها لمحتهوى لمآخهذلولنهاملسهرز ن،شانزس لكبلايلا رلعبلعريس لاستنو س

 .خوزهيملپرازخ 

 

 فرامرزنامه نخستين

لزالز نلمنظومبلكبلبنهالشرجلمادرزههاىلفرزمهرالايلهنه،لزسه لاولنسهخب

لولا ررىلايلمواهل(20)ناقصلزالس،هلاوزااهملهجرىل ك لايلكتاعخاهلمم لپاي س

لايلاسه لزسه .له چنهينلايلمهواهلعر تانيهالاستنو سه لزالشهاهنامبل(21)عر تانيا

لكبلايلميانبلس،هلسيااهملهجرىلنوشتبلش،هلزس لولايلآنلدالزالمهتنل(22)هس 

لهاىلح اس لس،هلپهنجملولآاهاالسه،هلششهمشاهنامبلعرخ لزالقطىاتلولازستان

لرانامبلزسه .هجرىلنيالآم،هلزس  لزالآنلميانل ك لنياله ينلمنظومبلناقصلفرزم

لشذشتبلزالز نلسبلاستنو سلز نلازستانلايلفرزمرانامبلچاپلهن،لنيالهس لكبلمها

لهنراملشرجلفرزمرانامبلاوملع،زنلزشايهلخهوزهيملكهرا.لاسهتنو سلمهواهلعر تانيها

عيهه لولل1560عيهه لولاسههتنو سلمههواهلممهه لپههاي سلپيرزمههونلل1630پيرزمههونل

لعيه لازيا ل1540يف لپيرزمهونللزىلكبلسخنلآنازستانلايلاستنو سلشاهنامبز ن
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بال1600كنملميانلهاىلز نلازستانليزلايلچاپلهن،لن،زيم لول لش انلم ش ايلعي 

ل.عي لعاش،ل1700
 

 چكيده داستان

لهاىلفرزمرانامبلولعي نلولمنيه هلول كه لاولازسهتانلكوچه لا رهرازستان

ميرسايىلعبلشران،:ليواىلشاهلز رزنلعالپهموزنانزىله سانلآااالم ه ر لعالصحنب

ليسه،لولزالعيه،زاىلكهبلعهرلزويفتهبنشستبلزس لكبلناشهانلازاخهوزه لزاليزهلمه 

للزاليزهل  ليوز  لمان،ز  لكهبلمهالايلفرصهت لا رهرلآنليزلنقه)كن،.لشكا  لم 

لبوزنلپ لعرالكبلايلي خ لكهنلز نليوز هاتلدهاىلزصهم لز هنخوزهيملكرا لم 

لرمانروز هانلخانه،زنلشرشاسهپلايهاىلميخوزيىلولازاخوزه لايلعايشهاهلفصحنب

لبرلهنراملاخو ليوز اتلسيستانلايلا ررليوز هاتسيستانلعواهلزس .لول لسپس

لايل.لعايشاه لكب(زن،هاليزلعبلايعايلشاهانلز رزن لمنتقللكراهز رزن لداىلز نلصحنب

لنوشاالزن،لعايشاهلكيكاووسلزس لولازاخوزهآنلشاهلولپهموزنانلعبلميرسايىلنشستب

 :،شاهلهن

 عبلناملخ،زون،ليواىلاهان

  ك لقصبلآيملعرونلزالنهان

 عبلبوفي لآنلقاايلكراشاي

 هالچونلايلشاهوزيكنملنظم

 المراىلولدن لفرزمرالشو

 ها لشنوعرو ملكنونلازستان

ل

  ك ليوالعاليزمشلولميرساي
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 نشسبلاليرزنلعرلشهر اي

 شبلولپهموزنلعرلسرلزنج ن

 فر برالولطوسلولشولپيمتن

 وايالولعهرزملولشيوفرزمرالولش

 چولشتهملولشرشينملوليهاملنيو

 كبلناشبلايلآم،ل ك لنام،زي

لكبلزولعايلخوزه،لعرلشهر اي
 

ز نلنام،زيلفرستااهلنوشاالشاهلهن،لزسه لولآمه،هلزسه لبهالزالكيكهاووسل

افعلاش نانلشاهلهن،ل ايىلدو ،.لاش نانلنوشاتلئبايبنه،لزا:ل كه لكنهاسلعرزى

يعا ه،لولبهاكنونلسهبلم،هلولاخترىلزالشاهلهن،ليزلم ا ومرازيخوزيلكبلهرلسالبلآ

سهتان،.لسهبلا رهرلاخترلزويزليعواهلزس .لا ررلكي،شاهلكبلزالنوشاالعاژلشرزنلمه 

ل«شهرگلشو ها»شو ،لولعهبلنهاملشرش لايعيشبلمراقونلكبلعبلاعانلآاميانلسخنلم 

الشهرتلازيا.چهايملزژاها  لاژملولپنجملس لهازيلكرشرانلايلعيشبلخوملساي.لز

ز رزنلنخس لبنهالفرزمرالزس لكبلعرزىليفتبلعبلهن،لولافهعلاشه نانلميانلپهموزنان

پيون،الولهرلاولعبلكن،.لول لسپسلعي نلشيولنيالعبلزولم نوشاالخواليزازوطمبلم 

نوسلعبلسوىلهن،ليهسهپايلشروه لزالپهموزنانلزالد مبلشرشينلولايسپه رزه 

يزلميكش،لولسبلاخترلنوشااليزلزالعنه،لشران،.ايلهن،لفرزمرالنخس لكناسلا ولم 

زالكشهتنل ولپهسل(زفروالناملازينه،زفروالولشلاولبنلزالآنهالا )سااالا وليهام 

زىلزسه لنوشهتبل اع،.لعرليوىلز هنلكهنجلكتيبهبشنجلزولنيالاس لم كناسلا ولعب

يون،.لپهمهوزنلزصهم لفرزمرا لپسلزالآنلعبلدن لشرگلشو الم ضحاكلخطابلعب

نشين،لولئفر ه لزوليزلعهالي نلزس .عي نلايلنبرالعالكرگلعبلپش لزولم ز نلنبرالع
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زىلزالعراكبلايلآنجالشنجلنوشازالد شي،لزسه .لايلز نجهالنامهبخوالعبلاايىلم 

 . اعن،فرزمرالم نوشازالخطابلعب

لانهاليزلكبلپهموزنلئصرلعبلشهنجلولپن،نامهبل كه لزالشهاهمانن،لز نلصحنب)

لانكنه،لولعهالزولسهخان لخوالمراهلعالپهموزنلشفترولم  اع،لولحتشذشتبلاس لم 

لتنامهبللهنرهاملا هايشو ، لايلازستانهاىلا ررلزالد مبلايلشرشاسهپپن،من،لم 

ولل يهن.لخوزس لزالز نلن ا ش لزثباتلحقاعينيمشرشاسپلزالاخ بلسيام لنيالم 

ل(23)صىحي لولسازوزيىلپهمهوزنلايلزحهرزالمقهاملدههانلپهمهوزن لئصهرلزسه .

لولزئتبهايىلولناپا ه،زيىلدههانههالولشفتايههالكهبلاالبها لايعهايهلعه مض ونلنامب

لاهاىلفاباليسملولخوزن،نلعبلازاواهشلولبركلآالوليش لولخشملزس  لززن، شب

زاآنللنفوذهاىلايوزنيسملامانلساسان لايلازستانهاىلح اس لزس لكبلشاهنامبلنيا

 .(ع لعهرهلنيس 

 ايل كه لبر نليو ،زالازستان لعمكبلايلشعايگنبرالفرزمرالعالزژاهالنبلبنهال

لسهانبهاىلكهنلح اس لز رزنلزس  لولچنانكبلزالزشايهلفرخ لعهبلز هنلزفزفسانبلزا

اسه للآ ، لمشهويبر نلمادرزىلفرزمرالعواهلزس .لفرزمرالايلنبرالعهالزژاههاعرم 

لاه،لاولصهن،وقلسهاختبلآنههاليزلعهران،.لع، نلبربيبلكبلاستويلم نيرن لم عب

ليون،لولشهرشينهالم اوشراونبلزستوزيلكنن،.لسپسلخوالعالعي نلعبلايونلصن،وق

لشهراا.لزژاههالعهبهاليزلبالناا ك لخانبلزژاهاليزن،ه لخوالعالشتابلعهرلمه شراونب

نلشهاهلفرزمهرالولعيه عمىه،.لآنهاليزلعالزسبلولصن،وقلمه نيروىلاملخوالشراونب

لزژاههاليزلزالايونلشهكملزولزالپهاىآ نه،لولايشكملزژاهالزالصن،وقلعيهرونلمه 

 .دهن،آوين،لولسپسلپهموىلزوليزلشكافتبلعيرونلم ايم 

اليللآو اخلعه، نلنيرنه  لعهالآنلكهبلايلازسهتانلسهخن لزالآنلنيسه  ل)
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ايزصللاخملناپهذ رىلپوسه لزژاههالعهواهلزسه .لنراينه،هلايلشفتهايىلكهبلايل

وشتبلزس  لز نلموضوعلنل(ناپذ رليستمدامبلاخم)ي شبلزسطويهلعبرلعيانلپ وهش

 .(يزلموياعريس لقرزيلازاهلزس 

لكش، ليهسهپايلدنه لكيه،هاليزلنيالم عاالخرهلپسلزالآنكبلفرزمرالكرش،ن

(لااخترلا ررلزولس نبرلنهاملازي)ايلز نلدن لنخس لس نرخلاخترلكي،لشراا.لم 

 :آوياشراالولايسپلزوليزلناالفرزمرالم ايلنبرالعالايسپلزسيرلم 

 يخلبوىنشلس نفرزمرالشفت

 كبلازيىلعبلمي،زنليگلپهموى

 كمبلخواخلزالسرلفرن،ن،لخوزي

 پ، ،لآم،لآنلشوهرلآع،زي

 يخ لچونلعهايلوللب له چولنوخ

 عبلشراللبانلشكّرستانلعبلدوخ

 عفرموالكا نليزلعساا ،لعن،

لوليكنلچولدانشلنهي،لزيد ن،
 

تبل هالسرزنجاملشروه لزالپهموزنانلكي،لعهبلاسه لفرزمهرالول هايزنلزولكشه

،لعهرزىلشر اا.لزكنونلنوشااليزهليزلبالدا راهلكيهشران،لولخوالكي،لنيالم م عن،ى

 :اه،فرزمراشرجلم 

 
(.لپسلزالآنلسرامينلكي،زس .ل1يزهلزس ل)بالكشويلكي،لص،لفرسن لعياعانلع »

(.لايل2آ ،لعبلناملنيكنويلزالآنِلپهموزن لعهبلنهاملنوشه،زي)نخس لشهرىلپيشلم 

(.لششليوالاويلزالآنجالمراااىلزسه ل3رالسرنجلزس ل)شص لفرسنر لآنلم
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قهرزيلشرفتهبل(.لزالآنجالپسلزالاوليواليزهلمرالزيون،لشهاه4عبلناملستوي السنويل)

شهذيا.ل(.لايلز نلسرامينلعره ن لزس لكهبلههازيلسها لزالئ هرلزومه 5زس ل)

(.پهسلزالآنل6مراىلعالفرهن لولسرشذش لازن.لمرالسپسهينلشميهولنهاملازيال)

 (.«7كن،ل)شراالكبلايلآنلديپا لفرمانروز  لم م لپ، ،زيلم شهرلاه

 

خههانلفرزمههرالنيامهه،هلزسهه  لشرچههبلايلازسههتانلدهها  لسههخنلزالهفهه )

بلكهاه، لايلفرزمرانامبلنيهاليزهلپهرلخطهرىلشذزيىلمالنشانلم چنانكبلش ايهول 

 لازستانلعا ،لط لكن،لازيزىلهف لمنا لزس لولزحت هاال لايلصهويتلزصهمپهموزن

 (.زن،نامي،هخانلفرزمرالم آنليزلهف ستاناز

لكش،.لنوشه،زيششا ،لولشاهلآنجالنوش،زيليزلعبلعن،لم نويليزلم فرزمرالني 

 .شيرايزهن ا  لفرزمراليزلعبلدا راهلكي،لعبلئه،هلم 

لقشخانليستملول الننقشلنوش،زيلايلز نجالمانن،له انلنقشلزوالالايلهف 

لزس .لز نلموضوعلش هانلپيشهينلمهاليزلايلمهوياخانلزسفن، ايلشرشسايلايلهف 

 .اه،خانلفرزمرالنيرولم هف 

لهها  لعهبكن،لولزالزولپرسشفرزمرالپسلزالكشتنلاالعالعره نلمىقاتلم 

لن ا ه،.لايلز هنشيوهلب ويللايعايهلدهانلولنفسلآام لولموضوئاب لزالز نسانلم 

ل ، لعيه نلولايسهپششهافرست،لولعهابلآشهنا  لمه ميانلكي،لهن،ىلنيالكسلم 

لشيرن،لولفرزمرالكي،لولهن،وزنليزلزالا نلچن،لخ،ز  لعهباخترزنلكي،ليزلعبلان لم 

لنهن،لكهبپذ رالولعرلز نلم خوزن،.لزلبتبلكي،لنخس لن  ا نل  لخ،ز  لخوالم 

فرزمرالولعره نلعبلشفترولعنشينن،.لعهره نلچنه، نلپرسهشلايلكالبه،لب ويهللزال

اه،.لزكنونلنوع لپرسهشلعهبله بليزلعبلايست لپاس لم لكن،لولفرزمرام لفرزمرا

ازن، لول لعبلاعانلآويانلآنلخستوليس،.لعره نلنيالپاس لايس ليزلم م لفرزمرا
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لههاليزاينه،لولعه عبل رانر لخ،زون،لزس .لسرزنجاملعره نلولكي،لانايلم لش،ن

لفرزمهرالشران،.لسهپسپرس لم كنن،لول اازنشكنن،لولبركلچميپالولسكوعالم م 

شهراا.لوله لازسهتانلايلخهانلهفهتملمه عرزىلدن لعالديپا ليوزنبلاهم  ل ىنه 

 :شوادالقطعلم ه ين

 سوىلشهرلديپا لعنهااليوى

 زعالنام،زيزنلپرخاشجوى

 هازيزنلايوالولهازيزنلثنا

لالمالبنلعبلبنلعرلسرلزنبيا
 

لسهبلرآ الفرزمرانامبلنخستينلزالزصللناب املمان،هلزس ؟لز نلازستانلايلهه

لپها استنو سلمودوالآنلولنيالايلفرزمرانامبلچاپلهن،لفاق،لدن لفرزمرالعهالدي

لههاىليو ه،زاهاىلآ نه،هلايزس .لزالسوىلا ررلزالدر هانلازسهتانلولپيشهرو  

لا ه،عآ ،لكبلدن لفرزمرالعالديپا  ل ىن لخهانلهفهتملفرزمهرالازستان لچنينلعرم 

اس لتان،زاهلآنلنسب لعبلعقيبلازسآخر نلمادرزىلفرزمرالايلهن،لعواهلعاش،لكبلزن

يزلعهبلتانيولاويلزس لكبلكابب لپا انلازسهعااللزالسيص،لعي لعيشترلنبواهلولزالز ن

لاب هامقص،لخىصبلكرانلآنلااهلعاش،.لعناعرلز نلزشرلنظملز هنلازسهتانلزالآاهاالن

لههاىن ان،هلعاش، لعا ،لپا انلاستنو سلزصم ل الپا انلاستنو سه لكهبلاسهتنو س

 .زن، لزفتااهلعواهلعاش،ن لزالآنلد،زلش،هكنو

لايلزصال ليوز اتلز نلازستانلعبلهيچليوىلداىلش ان لنيس .لنفوذلاعهان

لشوا.لايلشفتروهاىبااىلايلز نلازستانلعسيايلكملولنفوذلزسىم لايلآنلا ،هلن  

لزىلزافرزمرالعالعره نلكبلداىلايخويىلعرزىلنفوذلئقا ،لزسهىم لزسه  لنشهانب

شواولفوذىلنيس .لعرلئكسلچبلموضوئاب لكبلايلز نلشفتروهالمطرجلم چنينلن
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 ه لاهن،لولحت چبلكالب،لب ويم لآنهالعبلخوع لشيوهلزن، شبلاياشت ليزلنشانلم 

خوزن،نلفرزمرالمرلكي،لولهن، انليزلعبلا هنلخواكهبل»دالايلسرللوحبلآم،هلزس :ل

 «.ا نلايبش لعاش،

مسهيح للپيروزنلچميپالولسكوعا ل ىن چنانكبلا ، ملايلز نلازستانلهن،وزنل

لزنهه، لايلحههال لكههبلآشههاه لنو سههن،شانلزسههىم لحتهه لپههيشلزامىرفهه لشهه،ه

ل،زننه،عهاىلمح والعبلهن،لايعايهلز نلا ايلبالز نلزن،زاهلعواهلزس لكهبللشكركش 

پا انلا نلعره انانلهن،لمسيح لنيس .لنسب لمسيحي لعبلهن،وزنلعا ،لمرعوطلعب

ويزنلامانلخسرولاوملعبلعى،لعاش،لكبلكميساىلمسيح لحت لايااويهلساسانيانلزال

 .بر نليقيبلآ ينلاياشت لش،هلعوابر نلولخطرناكز رزنلمهم

عا ه،لشفه لكهبلههرلل(Jayapala:لسانسهكر  )ايعايهلكهايعرالوزژهلديپها ل

چن،ئم لشهرتلز نلناملايلآثايلنظملونوهرلسه،هلپهنجملولششهملهجهرىلعيشهترل

هجرىلزس  لوله لپهيشلزالل392العالديپا لايلسا لدن لسمطانلمح ومرعوطلعب

ى لايلناملعبلمىن لمطم لفرمانروزىلهن،لشناختبلشه،هلعهوا لچنانكهبلمهوآنلنيالز ن

هجرىلنيالآم،هلزسه .له چنهينلمنجيه لبرمهذىلل372ح،وازلىالملبللي للكتاب

 :ميانبلولني بلاوملس،هلچهايملهجرىلز نلنامليزلايلعيت لآوياهلزس لشائر

 طرّهلعبرالالپنجبلخابونعبلبيغل

لعبلشرالپس لكن،لباجلعرلسرلديپا 
 

نامبلاهخه،زلعهبلنهاملمنجيه لآمه،هلوزقىها لزالزشرلز نلعي لچنانكبلايللغ 

 لايلز هنلصهويتل(زىلعبله هينلوانلولپسهاون،لزسه زالمنجي لقصي،ه)زوعاش،ل

لاوملز نلعي لزشايهلعبلنبرالفرزمرالعالديپا لواليللا ررىلعهرلشههرتلازسهتانل 

منوويفرزمرالايلس،هلچهايملهجرىلوله چنينلاليم لعرلناب املمان،نل هالزفتهااش ل
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 .فرزمرانامبلنخستينلزس پا ان

 

 شاعر منظومه

 :اه،شائرلايلآااالياملكي،لشازيخلكوباه لايعايهلخوالم 

 زا نلپسلكنونلياملكي،لآوي م

 ئقاع لپرلزالعيملصي،لآوي م

 الدويلامانبلالملشش لسير

 يللولشيرلاليرنرستبلزاولپ

 چنانلازنلكبلايلعوملپيروالعاا

 كبلعرلاوستانلد مبلفيروالعاا

 چبلكهترلچبلمهترلهرآنلكسلكبلهس 

 ه بلشاالخوزين،لولزالعااهلمس 

 دهانليزلعبلشااىله  لعسپرن،

 ه بلعالم لوليوالوليزمشررن،

 منملع لم لوليوالولعان لسروا

 نبل ايلولنبله ،ملنبلآوزىليوا

 زمفرس  ك ليوستالعچبل

لزماىملا لپاكلفراوس 
 

آ الخوزس لزالفرس لز رزن لزس ؟ل ىن لشائرلخهواليزل ه ليوسهتالعچهبل

نامي،هلزس ؟لول لش المنلز نلزس لكهبلخوزسه لشهائرلزالفهرسله هانللز رزن 

هاىلمرولولايلاولفرسنر لآنلعواهلزس لولعهرلزس لكبلشو ال ك لزالاهلآعاافرس
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آعااىلنيالزالآنلمحللعواهلزس .لزشرلنلح ي،لفرسعزالنسابلئب،زلح ينلبابلطب 

آعاالمرولعهواهلولشها ،لنهاملزولنيهالفرسه لش انلايس لعاش،لشائرلزهللفرسز ن

آعاالمرو.لولاهلپيرواآعاالمحهللانه،ش لشهائرلهنرهاملزس   ىن لمنسوبلعبلفرس

هاىلز رزنلز نلنهاملازستانلفرزمرانامبلعواهلزس .لايلخرزسانلولا ررلعخشسروان

برلعاشه،لآعاالآنلناا  هلعسيايزس  لول لايلز نجالپيرواآعااىلكبلعبلمرولولفرسا

زئتبايعيشترىلازيا.لشائرلايلدا  لا ررلنيهالچنه،لعيته لايلوصه لحها لخهوال

 :زس سرواه

 (24)السالملچولش،لس لولششلناامان

 الپيرىليسي،هلعسرلمرلا ان

 العاالخازن ليخملايالش،

 شللزياوزنلايلخملشرالش،

 شبلس نلشش  لشللش،لبه عنف

 ش،ملچنبرىلشاخلسرولسه 

 بنملخملشرف لولالملاملشرف 

 اولا ،هلعشوي ،لوليخلنملشرف 

 الخويشي،لعرلمنلنيام،لبف 

 وا نلخرمنملدولنيام،لكف 

 بررش لالميغملنش،لايلكناي

 شم لهملنيام،لنصيبلزالعهاي

ل

 دهانلپرلالشنجلزس لولمالپرلالينج
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 شكوفبلعهرلسوى لمالايلشكنج

 دهانليزله بلعااهلهس لولنوز

لمرزلعاالايلاس لولخوالعينوز
 

بلكهبوزنلچنينلنتيجبلشرف لكهبلشهائرلفرزمرانامهبللزالب املمطالبلعااللم 

كهراهلولازسهتانلآعاالمرولعواه لايلاه لعبلناملفيرواآعاالانه،ش لمه فرسلزحت اال 

ررلز نكهبليزلايلسنلس لولششلسالر لايله ينلمحللسرواهلزس .لا فرزمرانامب

ازنه، لنام، ل ىن لزوليزلزستاالولپيشرولخوالمه خواليزلاىملفراوس لم شائرلكب

سه،هللمانن،فراوس لزاله انلطبقبلاهقانانلز رزن لعواهلكبلهرلچنه،لز هنلطبقهبلاي

لپنجملوششملمقاملشذشتبلخواليزلعكم لزالاس لازاهلولعبلصويتلخهراهلمالكهان

لهنه،هحفظلولنظمليوز اتلمم لق، ملزازمبلاعضائت لايآم،هلعوا لول لهنوالايلكم

 .زن،سن لپيشين

ظلهاىلبااى لنبوانلبلثيرزتلزسىم  لسااش للفهزصال ليوز ات لك  لوزژه

يسهانن،لكهبلعوانلوزالنفوذلشىرلپسلزالفراوس  لعبلو  هلشىرلانها   لمه ولعرى

يلابلعا ،لز نلفرزمرانامبلزالني بلاوملس،هلپنجملهجرىلفروبرلنيس .لزلبتباي  لنظم

زخلكبلشائرىلكبلعبلشفتبلخواليوستاازاهلولكتبلزصم لمهويالمطالىهبنظرلازش 

مح،والعبلشاهنامبلولا ررليوز هاتلكههنلزسه  لخواعهبلخهوالزالبهلثيرلك اعيش

 لبهالبغييرزب لكبلايامانلزولايلا ررلداهالايلاعانلولشىرلعبلوقهوعلپيوسهتبلزسه

 .مان،زىلعرلكنايم زن،زاه

ههاىلح اسه لنلز نلمنظومبلعا ،لشف لكبلزصوال لازسهتانايعايهلشيوهلسخ

كه،زملعهبلسهب لزس،ىلههيچلنامبمم لوزصيللپسلزالشاهنامبلشذشتبلزالشرشاسپ

هها  لكوچه لولعهايگلايله هانلخه ليسن، لعمكبله ر لعالنوسانن  مستقم 
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زن،.لهرلچن،لايلزياخلهنرىلكايشانلزالشهاهنامبلح اس لشاهنامبلعاق لمان،هسب 

 .انلزن،زاهلاويزن،لكبلمقم،زنلنظام لزالنظام ه عب

 

 مأخذ منظومه

لعهرا.لعهايلنخسهتينلايشائرلايلمنظومبلخوالاولعايلزالملخذلخوالنهاملمه 

 :آاااازستانلدن لفرزمرالعالكي،

 كنونلعاالشراملعبلشفتايلسرو

 چرز لمه انلسرولماهانلعبلمرو

 چنينلشف لآنلمرالپرلهوخلولو ر

 شيرالشفتايلزولشوخلكنل اال

 :ولعايلاوملايلآااالدن لا ررلعالكي،

 كنونلشفتبلازالسروس لپيش

لكبلعاالآفر نشلالزن،زاهلعيش
 

لز نلآازالسروله انلكس لزس لكبلفراوس لايلآااالازستانليستملولشهغاا

 :كن،زالزول االم 

  ك لپيرلعر،لنامشلآازالسرو

 كبلعالزح ،لسهللعواىلعبلمرو

 ال لپرلالازنشلسرىلپرلسخن

 رلالشفتايهاىلكهناعانلپ

ل

 كجالنامبلخسروزنلازشت 
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 بنلولپيكرلپهموزنلازشت 

 عبلساملنر  انلكشي،ىلن زا

 ...عس لازشت ليامليستملعبل اا

 كنونلعااشراملعبلشفتايلسرو

ل(25)فروان،هلسهللماهانلعبلمرو
 

ل،لشفه زالآنجا  لكبلثىال لنيالازستانليستملولشغااليزلنقللكراهلزس  لعا 

لن،شانازستانليزلمستقيملزاليوز  لآازالسرولنررفتب لعكمهبلنو سهكبلفراوس لز نل

زنه،لرفتبزىلايلستا شلزولزالزولششاهنامبلزعومنصويىلآنليزلعالذكرلناملسرولولش ب

ل .لوله زالآنجالئينا لعاله انلكيفياتلولدا ياتلوزيالشاهنامبلفراوس لش،هلزسلو

لولز هنلزالسرولنقللكراهلزس شائرلفرزمرانامبلازستانلخواليزلمستقيملزالكتابلآا

 .اه، آعاالمرولعواهلنيرولمحقيق لز نلزحت ا ليزلكبلشائرلفرزمرانامبلزهللفرس

لشذشتبلزالازستانهاىليستملولشغاالولفرزمرانامهب لازسهتانلشهبرن لنيهالزا

لكهبليوز  له ينلآازالسرولشرفتبلش،هلزس .لولع لش انلازستانهاىلا رهرىلنيها

ولا ررلزفرزالخان،زنلزولايلاس لزس لايلزصللزايوز اتلايعايهلمادرزهاىليستمل

عبلو  هلل.«عس لازشت ليامليستملعبل اا»ه ينلآازالسرولعواهلكبلعبلشفتبلفراوس ل

عسيايىلزاليوز اتلسيسهتانلايلشهاهنامبلچهونلازسهتانهاىلاز لوليوازعهب شرفتنل

يسهتم لنخهايخش ليفتنليستملعبلسپه،لاژ لآويانليستملكيقبااليزلزالزلبرا لهف 

زسه  لزىلعهبلآنههالنشه،هيستملولسهرزب لولزكوزنلا و لكبلايلباي  لطبرىلزشايه

خ،ز نامبلكبلعبلكتابليوز اتلسيستانل الزخبايليستملعبلفايس لآازالسرولعواهلولنب

كبلزالميهانلز هنلاال للا ررلنيالفاق،ليوز اتليستملعواهلزس .لولنيالمحت للزس 

نبلنخستين لعقيبلكبلثىالب لذكرىلزاآنهالنكراهلزس  ليوز اتلنامبراهلعبلدالاولزفسا
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 الاس لكملعرخ لزالآنهالايلشاهنامبلزعومنصويىلهملنبواهلوفراوس لخهوالآنههال

 .يزلزالكتابلآازالسرولشرفتبلعاش،

ل اس عالآشنا  لعيشترلعالز نلآازالسرولكبلسهملعايش لايلب،و نليوز اتلح

ل يه ولشا ،لشناختبلنشه،هلزسه  لعهبلزهز رزنلازيا لول لزه ي لزولچنانكبلعا ،ل

لعهر م.لمهرولايلامهانلسههللومحي لمرولايلئهه،لزح ه،عنلسههللنيهالپه لمه 

لههاىلزاعه لآازالسهرولوهاىلسياس لسهللعالايعهايلسهامان لولكوشهشكش كش

راّزقلمسىواىلمرواىلايلاستراهلسهل لماليزلعبل االبوسلايلامانلزعومنصويئب،زل

مرازنه لايلسامان لايلكش كشلعهوالولايلاسهتراهلزولنيازن،زاالكبلزولنيالعالايعم 

لكايلاقيق چونلزعومنصويلايلامينبلزاعياتلح اس لفىالي لازشتن،لولامينبليزلعرزى

عايگلزاعياتلولفراوس لآمااهلساختن،.لشهرهاىلمرولولبوسلولنيالعم لسبلازاشاه

مه،هلعهالهنامبلآكبلايشال«سهللماهان»زن،.لولزمالناملح اس لز رزنلايلاويهلزسىم 

،هله ينلصويتلا ههاىلشاهنامبلولنيالبرد بلعن،زيىلعبكبلايلعيشترلاستنو سآن

يس،.لايس لعبلنظرلن  ل(26)ازاهل االآويلش،هلزس  شوا لچنانكبلشاايوزنلبق م 

وطلعهبلآ ه،لماههانلمرعهعبلش انلمنلچنانكبلزالعيت لكبلزالفرزمرانامبلنقللش،عرم 

ي لمرعوطلعبلسرولزس لولآنلعستانلشبرن لنيالماهانسرولزس لولنبلسهل.لايلاز

 :چنينلزس 

 كنونلعشنولزالشفتبلازالسرو

لچرز لص لص،يلماهانلعبلمرو
 

لششهتبل«سهللماهان»بوزنلزحت ا لكبلايلآنلل لزالشاهنامبلنيالعناعرلز نلم 

لزس .ل ىن لناملز نلآازالسرولشو الآازالسرولماهانلعواه ل ىن لزههلل«سرولماهان»

لانلمرو لولاويلنيس لكبلآنلآازالسرولامانلخسرولزنوشروزنلنيالكهبلعهرلطبه ماه
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هاىلمرولكواك لهوشهيايلعهبلنهاملعايش ههرليزليوز  لشاهنامبلايل ك لزالاعستان

نياىله ينلخانوزاهلعواهلعاشه،لولآازالل(27)كرالولعالخوالعبلناالخسرولآويالكش 

زنه،.لوله لچهونلآازالسهرولهسروزنلزاخانوزاهلكهنلولسرشناسلولن زاهلمهرولعهوا

هها  لكهبليولچنانكبلايلعي يوز اتلح اس لخان،زنليستملعواهلزالز نشراآوين،ه

زنه،لولزالشاهنامبلنقللش،لا ، م لن زالزوليزلعهبلسهاملنر  هانليسهاني،هپيشلزالز ن

 (28)زولحت ا لزالمراملسيستانلعواهلعاش،.لاوم لن،زيالكب

 

 فرامرزنامه دوم

ىلق رىلايلشهرلع بئ لكتهاع لعهبلنهاملفرزمرانامهبلعهبلهجرل1324ايلسا ل

چنانكهبلزالل(29)ههازيلعيه .ل10بهالل9يو بلولپيرزمهونلل464يسي،هلزس لايللچاپ

 ه للآ ، لايلامانلمظفرزل، نلشهاه(لعرلم 451يو بل)شازيخلناشرايلپا انلكتابل

ليشهراالكهبلزخبهايستملپسرلعهرزملسروخلممقبلعبلبفت لعرلآنلمه ايبشت لعبلنام

كنه،لولولمنتشرلكن،لولعرزىلز نلكايلسفرىلهملعهبلع بئه لمه فرزمراليزلشراآويى

شهراالكهبلههاىلفهرزوزنلايلز هرزنلولهنه،لموفه لمه سرزنجاملپهسلزادسهتجوى

نههاليزلآچهايمنظومبلشامللزخبايفرزمراليزلزالازالبالمرگلپهموزنلعبلاسه لآويالول

طىهبلزالزشهىايلا باچهبلزىلههملكهبلزالچنه،لقكن،لومق،مبايل  لكتابلبنظيملم 

 .يسان،اه،لولعبلچاپلم كتابلبربيبلم شاهنامبلسرلهملكراهلزس لعرزى

زىليزلكهبلبفته لعهبل كه، ررلوصهمبلبوزنلچهايلمنظومبعالمطالىبلكتابلم 

 :زس لعبلخوع لزالهملعاالشناخ كراه

ل(لزصى لمرعوطلعبلفرزمرالنيسه  لعمكهبلشهرج5-31يو بل)منظومبلنخستينل

لدرزهاىليستملزس لايلهن،لكبليوز  لآنلايلاستنو شلشهاهنامبلمهواه ك لزالما

لزا)(لنيالآم،هلزسه ل22ن لعبلپينو سل)عر تانيالكبلمالپيشلزالز نلزالآنلناملعرا مل
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ل(.لئم لشا نشلز نليوز  لايلداولمادرزهاىلفرزمرالبنهالعب115بلبالل112عرگل

 .خترلشاهلهن،لعواهلزس خاطرلچن،لعي لپا انلآن ل ىن لشرجلازانلفرزمرالزالا

زصهم ل(لسرشذش لعانولششسپلزس لكبلپهموزن32-78يو بل)منظومبلاومل

كوچك لآنلنيالعانولششسپلاخترليستملزس لولفرزمرالدوزنلايلكنايلخوزهرلنقش

عيشلن،زيا.لزالز نلح اسبلكوچ لاستنو سه لايلكتاعخانهبلممه لپهاي سلوچنه،ل

 .نلايلاس لزس استنو سلمنظوملولمنوويلايلكتاعخانبلعااليا

لههاىلزصهم لفرزمهرالآاهاا(لايلوزقعلكهراه78-157يو بل)عالمنظومبلسومل

الشراالولز نلمنظومبلسومله انلفرزمرانامبلمنظوملولناقص لزسه لكهبلپهيشلزم 

يهالنا رلناملفرزمرانامبلنخستينلايعايهلآنلشفترهولشه،.لايلاسهتنو سلبفته للز ن

سه لولرالفرزمرالعالديپها لزفتهااهلزعخشلمادرزىلفرزمرالايلهن، ل ىن لنبلآخر ن

 نلززس لوللازستانلعاه انلعي لكابب:لهازيزنلايوالولهازيزنلثنا...لعبلپا انليسي،ه

آنللالپا انش انلماليزلكبلنظملز نلازستانلشو الزالآااالناب املمان،لزس لولعموضوع

 .اه،هالزفتااهلعواهلزس  لنيرولم عن،ىلاستنو سپيشلزازنشىابلولشاخب

لاه،لكهب(لبشكيللم 157-450يو بل)عخشلعايگلكتابليزلمنظومبلچهايمل

لههاىپيرزمونلششلهازيلعي لازيالايعايهلسرشذش لفرزمهرالايلهنه،لولسهرامين

لا رر.ليوز اتلز نلعخشلكبلمالزالآنلعبلناملفرزمرانامهبلاومل هاالخهوزهيملكهرالزا

لا ملعكمه لد،زسه لويوز اتلفرزمرانامبلنخستينلكبلمالپيشلزالز نلزالآنل االكر

استنو س لنيالكبلايلاس لبفت لعواه لاستنو س لكامى لمستقللولدالزافرزمرانامبل

شو ه،لعهرزىلم نخستينلعواهلزس  لعبلچن،لاليل:ل ك لعبلاليللشفتبلخوالبفت لكب

بنظيملكتابلخوالزالچهايلاستنو سلشوناشونلزستفااهلكهراهلزسه .ا ررلعهبلز هنل

فرزمرانامبلنخسهتينلولهازيزنلثنا...لكبلكاببلاستنو ساليللكبلعي :لهازيزنلايوال
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دهاىلخهوالآمه،هلعرلپا انلكتابلزفاواه لايلفرزمرانامبلچاپلع بئ لنيهالايله هان

منظويلپيون،لازانلاولزس لولبفت لبودبلن،زشتبلول النخوزستبلزس لز نلعي ليزلعب

شهاهنامبل ىلزازفرزيمانامبلعال ك، ررلعانه،.لا رهرلز نكهبلفرزمرانامهبلاوملعاقطىهب

شراالكبلنشهانلآااالم (لصحنبلسانلا ،نلكيخسرولزالسپاهلايلآااالازستانلفروا)

شهاهنامبلزيببهاطلز جهاالزن،لميانلآااالز نلازستانلولمتناه،لزالز نليزهلخوزستبم 

ايلآاهاالل-هاىلا ررىلنيالاياسه لزسه لچنانكبلموا ل-كنن،لولچنينلكايىليزل

 .بلايلميانبلآناهن،لون  لازستانلزنجاملم 

 

 چكيده داستان

لنزىلزالشهاهنامب ل ىنه لسهانلا ه،ه انرونبلكبلزشايهلش،لازستانلعالقطىهب

لزه شراالولسپسليستملعبلازاخهوكيخسرولزالسپاهلايلآااالازستانلفروالآااالم 

لكن،لكبلشهرىليزلكبلايلامانلكيكاووسلعهبلزويوالولشكا  لم ناالكيخسرولم 

لن،نعاالسهتالزن،.لكيخسرولفرزمراليزلعالسپاه لعرزىزالزولشرفتبازاهلعوان،لبويزنيانل

لزىشهراا.لمهالايلز نجهالعهرفرست،لولپسلزالآنلفرزمراليهسپايلهن،لم آنلشهرلم 

 :كنيمپرهيالزالايزاىلسخنلبنهالعبلشرجلي وسلمطالبلعسن،هلم 

نبرالفرزمرالعالطويكلولك  لخوزسهتنلطهويكلزالزفرزسهيابلولسهرزنجامل

،نلطويكلعبلاس لفرزمرا ليفتنلفرزمرالعبلهن،لولدن لزولعهاليزى لنبهرالشلكشتب

فرزمرالعاا وىلعبلناملبجانو لخوزبلا ،نلاز لزالشرفتايىلفرزمرالولفرستاانليستمل

ك  لزولزولولعااششتنلهرلاولعبلز رزنلعبلزبفاقليزىلهن، لعخشوانلكيخسهروليزلعب

يلايابليزىلهن،لمههايكلنهام ليزىلهن،ليزلولسپرانلباجلولبخ لهن،لع،و.لاشناه

عرالولفرزمرالعرزىلسركوبلمهايكلاوعهايهلباجلوبخ لهن،ليزلزالاس لزولع،يلم 

شراا.لپسلزالآنلازستانليفهتنلفرزمهرالزسه لعهبلدا هرهلكهيهىلوليهسپايهن،لم 
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كشتنلا وسياهلوليها  لاخترلشاهلكهيىلزالچن لا و لالباختنلاخترلعرلفرزمهرالول

فتنلفرزمرالعبلخاويلامينلولياملعالمراملدا ره لدنه لزولعهالآنلاو ليپيون،لعستن

فيمروشان لشفتروىلفرزمرالعالعره ن ليفتنلفرزمرالعبلخاويلامهينلوللمراملدا ره

زژاههالول كشتنلمر لوزژاهالولياملعالشاهلخاوي ليفتنلفرزمرالعبلقيهروزنلولكشهتن

سهوىلعهاختر لشرگلولشيرلايقيروزنلولعرازشتنلشنجلشرشاسپ ليفتنلفرزمرالعهبل

صحنب لا ايتلاخ بلهوشن  لياملفرزمرالعالشهاهلفراهان ليفهتنلويوالسي ر لعب

ولدن لعالا هوزن لخهوزبلا ه،نلفرزمهراليسهتمليز لالبهاختنلفرزمرالعبلكىنلكوه

فرزمرالعرلاخترفرطويبوخلشاهلپر هانلولناپ، ه،لشه،نلاختهرلايلچشه ب ليفهتنل

ااالز نلمادرزلفرزمرالا هوىلفرزمرالعبلكشويفرطويبوخلعبلدستجوىلاختر.لايلآ

خهانلخهانليسهتملولشرشسهايلايلهفه كش،ولزولمانن،لزوالالايلهف يزلعبلعن،لم 

شيرالولزكنونلفرزمرالعا ،لباليسهي،نلعهبلفرزمراليزلعبلئه،هلم زسفن،ي ايليزهن ا  

خانلعرذيا.لفرزمرالايلسهبلخهانلكشويلشاهلپر انلمانن،يستملولزسفن، ايلزالهف 

كشه،لولايلخهانلچههايملولپجهملولاوشرگلول  لاهو ليزلمه لنخستينلاولشير

شهراالوايلخهانلششهملولهفهتملكرشه،نلولزژاهها  ليزلشرفتايلسرمالولشرمالمه 

يسه،لولايلآنجهالپر هانلفرطويبهوخلمه كش،لبالع، نلبربيبلعبلكشهويلشهاهم 

لعن،الولعبلز رزنلعااها  لچن،لعالاخترشاهلپر انلپيون،لم سرزنجاملپسلزالهنرن ا  

يوا. ه لسها لپهسلزالآنلفرزمهرالازيزىلاولشراالولسپسلاوعايهلعبلهن،لمه م 

پر انلولا ررىلعهبلنهاملآذيعهرا نلزالشراا.ل ك لعبلناملساملزالاخترلشاهفران،لم 

 .اخترلشاهلكهيى

ل
 

 شاعر منظومه
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كتابلونازنيملولمتاسفانبلچونلزكنايعايهلسرز ن،هلفرزمرانامبلاوملچياىلن  

 افه لنازنملكبلآ الايلآنلمطمب لايعايهلنهاملسهرز ن،هلآن،زيملن  ليزلهملايلاس 

مهذهبلشوال النب.لعبلش انلمنلسرز ن،هلآنلناشهناسلزسه ..له چنهينلايعهايهم 

المر لعبوزنلشف .لدالز نكبل  لدالايلپا انلقطىبلنبرافرزمرالسرز ن،هلچياىلن  

تهرلزل العهاوملئ رليزناسالز م لخميفبكبلمالآنليزلايلعخشلنهملز نلشفتايلنقللكراه

بشهت لههالوزقىها لزالسهرز ن،هلعاشه،لولناشرايعرو يملسازلشفتبلزس .لزشرلز نلعي 

ولايلههرلكتابلبفت لعبلكتابلنيفااهلعاش، لشائرلايبشت لول الشيى لمذهبلعهواه

 .حا لزهللبسننلنبواهلزس 

ولهاىلسس لولزلحاق هالولعي فرزمرانامبلچاپلع بئ لپررلزس لزالششتر 

هاىلاسبهاىلفرزوزن لزالشاهنامبلولا ررح نيالناايست لفرزوزنلچاپ لولايلآنلعي 

ليولعخاطرل  لاس لنبوانليوز اتلون،زشتنلاستنو سه فايس لنيالهس .لزالز ن

ههنلقطىاتلزصهم لولكبوزنلسخن لشف .لول زالآن لايعايهلباي  لنظملآنلنيالن  

ل ليزاههاعتوزنلزالعرخهبرلآنالىبلاقي آنلعا ،لزالآااالس،هلششملعاش،.لشا ،لعالمط

الفرزمرانامهبلاوملكهبلشو هپراهلششوا.لايلهرلحا لز نلكتابلعخاطرلحفظليوز ه 

 .استنو سلآنلا ررلايلاس لنيس  لازيزىلزياخلعسيايزس 

 

 مأخذ منظومه

له هانل–اس لكملايلسفرلنخستينلفرزمرالعبلهن،لل-ملخذلفرزمرانامبلاومل

لنامبلئى  لعواهلزس .لچونلهرلاوليوز ت لكهبذلناه برد بلپيروازن ل ىن لملخ

لنامبلئى  لزالبرد بلپيروازنلنقللكراهلزس لولمهالايلعخهششه رازنلايلناه 

سوملز نلشفتايلزالآنل االكرا م لايلفرزمرانامهبلاوملنيهالهسه .ل كه لزاز هنلاول

مهبلاوملزفسانبلهن،وىلعبلناملديجاول(بنجاو لبيجاو)لزس لكهبلايلفرزمراناليوز  
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.لولا ررلنيرن ل(عبلدمول172يو بل)ازيالولئينله انليوز  لآم،هلزس للبجانولنام

يزىلهن،لولعن،لكرانلفرزمرالولفرستاانلاز ليستمليزلعبلك  لفرزمهرالزسه لكران

 (.عبلدمول192يو بل)نيالايلفرزمرانامبلاوملهس لكبلآن

 

 چكيده سخن

موزنانلا ررلنقش لازشتبلزسه لعبلداليوز اب لكبلايلآنهالفرزمرالايلكنايلپه

لزالآنهالايلعخشلنخستينلز نلشفتايلناملعراهلش، لعبلاعانلپهموىلاسه لكهملاولو

ليوز  لهملعواهلكبلپهموزنلزصم لهرلاولفرزمرالعواهلزس .ل ك لزالز نلاوليوز  

ليزلآازالسرولماهانلمروىلمتردملعسيايىلزاليوز اتلسيستانلايلپا انلس،هلسومل ا

ليملهجرىلايلمرولايلاستراهلزح ،عنلسهل لولا ررىليزلايلميانهبآااالس،هلچها

زل موكلفرزمراعنلئىازل،ولبلزميرطبرسهتانلس،هلپنجملهجرىلپيروازنلمىمملش س

اوملسه،هلزن،.لبرد بلآازالسروليزلايلني هبزالپهموىلعبلنورلفايس لعرشرازني،هلعواه

المرولايسنلسه لولآعاپنجملهجرىلشائرىلزالاهقانانلكملعضائ لزالمراملفرس

مهرولقهرزيلهاىششلسالر لايلاه لعبلناملپيرواآعاالكبلمحت ى لايله انلناا ك 

ازشتبلعبلنظملكشي،هلزس لكبل الناب املمان،هلول الپا انلآنلزفتااهلزسه .ز نلشهائرل

روليزلنياعهبلنظهملس كبلزالپيروزنلفراوس لعواهلشو ال ك لاوليوز  لا ررلزالآازا

عهنلشهه رازن(.ليوز  لاومليزلپسلزالآنكهب32عبلپينو سلن ل)كشي،هلعواهلزس ل

زلخيرليزاىلايلپا انلس،هلپنجمل الآااالس،هلششملهجرىلاويوز ه لكوبهاهلزالزع 

يزلعهبلنظهملنامبلئى  لنقللكراهلزسه  لشهائرىلش نهاملآنآنليزلايلكتابلناه 

الآنلاستنو س لزكشي،هلكبلزكنونلشو الزالنظملزولاستنو س لايلاس لنيس  لول 

ايلاس لازشتبلوليزلناشرىلايبشت لعبلنامليستملپسرلعهرزملسروخلممقبلعبلبفت 

هجهرىلل1324آنليزله رزهلعالسبليوز  لا ررلايلكتاع لعبلناملفرزمرانامبلايلسها 
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 .ق رىلايلع بئ لمنتشرلكراهلزس 

لباهلنوشهتولزمالايعايهلآنلكتابلزخبايلفرزمرالكبلباي  لسيستانلزالآنلناملعر

لله عواهلزس  لفىهى لآشهه لعيشهترىلنه،زي م.لول«د،زشانبلاوزااهلمجم،»لزس لكب

لنآيوالكبلآنلكتابليوز ت لد،زشانهبلزالفرزمهرالنبهواهلزسه  لعمكهبلايلش انلم 

لصويتلمنوويله ينلاوليوز  لفرزمراليزلكبلايلعااللسخنلآنليفه لعهبل كه، رر

لوالكهبيشتر لبودهبلشهپيون،لازاهلعوان، لشا ،لايلنرايش لا ررلولعالآبلولباع لع

لچنانكبلا ، مليوز  لنخسهتينلايلامهانلكيكهاووسلوليوز ه لاومهينلايلامهان

لبهوزنلانبالهبليوز ه لنخسهتيناه، ل ىن ليوز  لاومينليزلمه كيخسروليوىلم 

ليليزلايشرف لولآنلاوليزلعبل ك، ررلپيون،لازا لچنانكبلموى لبفته لنيهاله هينلكها

 .وملز نلاوليوز  لزنجاملازاهلزس فرزمرانامبلچاپلهن،لعالصويتلمنظ

لنهاىلفايس ليزليوشهزىلزالمآخذلح اسبمالزمي،وزي ملايلز نلشفتايلشوشب

لحتوزىهاىلفايس لولمكراهلعاشيم.لايلآ ن،هلايلشفتايىلا ررلايعايهلمآخذلح اسب

لسه كملمآخهذلپهمهوىلزاعيهاتلح اخ،ز نامبلشفترولخوزهيملكرالبالزالز نليزهلكم

 .ار لبنظيملولبمفي لآنهالايلزاعياتلپهموىلولفايس ليوشنلشراز رزنلولچرون

 

 هايى از شعر فرامرزنامه نخستيننمونه

 زاولچولشذشت لعبلاوليواليزه

 پ، ،لآ ،تلمرالزيون،لشاه

  ك لمرالعين له بلچولعهش 

 بولشو  لشِمشلازيالزالشرللسرش 

 ه بلكش لويالوله بلعي،لولسرو

 عبلعا لزن،يونلطوطيانلعالبذيو
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 ايخت لسطخرىلولهن،ىلايو

 الق رىلولعمبللچ نلشفترو

 شللخيرىلولنسترنلص،لهازي

 عرونلآم،لزالپهموىلدو باي

 هوزلمشكبايلولامينلمشكبوى

 عتانلشِرالعاملولچ نلشِرالكوى

 ه بلكش لعين لدهانلن لشكر

 ايختانل كا  له بلعايوي

 مرآنلمراليزلناملعاش،لشميو

 چنينلآفر ،خلدهانبانلخ، و

 ه  لعرلك ينلامينلواآنسو

  ك لمرالعين لچولاي اىلچين

 ه بلمم لآعاالوللشكرلفرزخ

 پرلزالكش لويالوله بلعا لولكاخ

 عبلاهم لايولشهر ايلاشر

 چولكي،خله بلكايولعايلاشر

 چولكي،خلهازيزنلك رعن،لپيش

  كاىله بلخو شلولپيون،لپيش

ل

 ش ايهلكبل ايالسپاهلويز

 كبلازن،له  لاستراهلويز
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 الشنجلآنلشبلامينستوهلآ ،لز

 نين، ش،لزالاش نلزوليوالكين

 عبلهن،لزن،يخلهس لديپا لنام

 امينلا رلناملولامانلا رلكام

 نخستينلچولپي والخوزه لامين

 عبلهن،لزن،يونللشكرلكي،لعين

 ن،زنملكبلعالزولعبلآوياشاه

 چبلسااىلع، نلخوزيلما بلسپاه

 وازنلپسلعفرموالكي،لعايگ

 پذ رهلش،ن،خلعبلكرازيلشرگ

 عبلفرمانلزولنامويلص،لهازي

 (30)خروشانلعرفتن،لمرازنلكاي

 چنانلپيللدنر لولآشفتبلمرا

 عيام،لخروشانلعبلاش لنبرا

 الپيىنله انالكبلششص،لفاون

 ه بلبنلچولا وزيلولان،زنلستون

 عياعانل كا  لسپرلعرلسپر

 ه بلنياهالايلهوزلكراهلسر

ل

 دهانلپرلش،لزالناىلشيپويلام

  نلئممعياعانلشمستانلالاي
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 امينلش،ل كا  لچولاي اىلموج

 عهرلسولاليرزنله بلفوجلفوج

 چپلوليزس للشكرلعيايزستن،

 ئقاعانلالهرلشوشبلعرخاستن،

 ياهلعرلكشي،ن،ل  ل  لشروه

 عمرا ،لاش لولعجنبي،لكوه

 فرزمرالازنولصف لعركشي،

 كبلكيوزنلامينليزلع، ،هلن، ،

 شرزن ا بلعي نلسوىلمَي َنِب

 بَنِبلزعالشاهلنوشاالچن،ى

 سوىلميسرهلهوخلويلشستهم

 زعالنوش،زيلولاليرزنلعهم

 ايسپلشرزن ا بلالبن،لطوس

 عبلقمبلزن،يونلعالئمملعوالولكوس

 فرزمرالهرلسولص لآيزىلعوا

 عهرلشوشبلچولشيرلعرلپاىلعوا

 وازنلپسلص لآيزىلش،لكَي،لهِن،

 دهانلنيمرونلش،لاي اىلسِن،

ل

 سوىليزس لطه ويلولزيون،لشاه

 ي اىلدوشانلسياهامينلش،لچولا



 45 فرامرزنامه

 چولفيروالولعهروالايلمَيسَره

 كمرنوشوىلولچن، نلاليرزنلسَرِه

 فىين لولشه رالايلقمبراه

 سيبلمرالولچن،ىلاليرزنلشاه

 يخلزعالساالپيشلپ،يس ن

 دهانلسرخلولايالولسيبلسرلعسر

 يخلعبلمي،زنلدن نخستينلس ن

 عيام،لعكرازيلارّزنلپمن 

 چولا ،خلالقمبلزن،يلآم،لايسپ

 ولآبشلسوىلزولدهاني،لزسپچ

 ع،ولشف لكاىلهن،ىلع،لسرا 

 ع، نلبيغلولشوپا لول ا ؟ل(31)چبلنام 

 چبلبااىلعبلمي،زنلز رزنله  ؟

 ن، ،ىلبولياملاليرزنله  ؟

 عپوشملبرزلدامبلپرنيان

 كا نلپسلنبن،ىلعبلمراىلميان

 يخلع،ولشف لكاىلپايس س ن

 ويلعايلس زملنياهچولبولكشتب

ل

 رلشاهلكي،يخلمنملاختس ن

 زملچونلبولعسيايلصي،كبلزفكن،ه
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 عبلمراىلكس لپش لمنلعرلامين

 نيايالعبلهنراملمي،زنلكين

 هاىلزولعرلامي،ايسپلزالسخن

 الكوهبلئ والشرزنلعرلكشي،

 يخلعرلآويالعالزولئ واس ن

 امينلش،لپرلآبشلهوزلپرلالاوا

 چكاچاكلعرلش،لزالآنلمرالولماه

 الاوليوىلكران،لشرازنلنراه

 طه ويلدنر لع،ولعنرر ،چول

 الشرازنلا لخسرولآاياهلا ،

 س ن،لدهن،هلعبلمي،زنلفكن،

 خروش لعبلشراونِلشرازنلفكن،

 (32)فرزمراليزلشف لكاىلا ولاوخ

 كجالمرالهن،لزالبولشيرالخروخ

 ساالشرلكنونلپ لعبلمي،زنلنه 

 كبلچونلپ لنه لپ لعبلان،زنلنه 

 ش،ل(33)فرزمرال للسوىلآو ا

 ولبيالش،س ن،لدهانريرلا

ل

 ع،ولشف لكاىلهن،ىلع،لن زا

 عبلماايلكبلازاىلچبلنام لنهاا؟
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 نبين لكبلاي العبلموجلزن،يس 

 عهرلموجلكا ،لنهنر لسرس 

 امانلعرلامينلبيغلعاياله  

 پمن لزالش،نلسرلنخاياله  

 سپبليزلعفرموالكان،يلنهي،

 ه بلزيمغانلبيغلهن،ىلاهي،

 چولاي العبلموجلزن،يلآم،لسپاه

 نبلعي نلنيكخوزهش،لزالمي 

 چولاي العبلقمبلزن،يلآم،لايسپ

 الچپلشستهملش،لچولآذيلششَسپ

 فرزمرالپيشلولاليرزنلالپس

 عبلمرازيلعر،لكركسانليزلهوس

 فرزمرال لله چولاين،هلشرگ

 ايلآم،لعبلقمبلسپاهلعايگ

 عبلزل اسلضحاكلعنهاالاس 

 عسالعيكرزنلمرالاولشش لپس 

 وخِلآع،زيزالآنلبيغِلآبش

 ش،لشرالخنجرلشذزيعس لپس ل

ل

 عبلفيروالولعهروالناشبليسي،

 ايلهللاولانلشيرلنرلعرلامي،
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 چولآبشلاو ،ن،لاىلپهموزن

 عرآم،لاهلولشيرلازنلهرلاوزن

 (34)عبلش شيرلهن،ىلولشوپا لولخش 

 االولخونلعرآم،لعرلآنلپهنلاش 

 عرلچولشيرعبل ايىلعيام،لس ن

 سيبلمرالولشه رالولچن،ىلالير

 تن،لخيرعبلاخملئ واخلشرف

 عرآم،لالهرلسولاهلولازيلولشير

 الكوهبلچولعرلش،لعبلشراونلئ وا

 عرلآم،لالهرلبايكلمغالاوا

 سيبلمراليزلاس لولپهمولشكس 

 عرلعيفتاالعرلخاكلپس س ن

 اشرلآنچبلعر،لبيالعرر ختن،

 ع،زنلزژاهالكس لنياو ختن،

 والآنلپسلعش،لعي نلا وعن،

 فتاالزن،يزنللشكرلآنلاويمن،

 بلزالعن،لشراال مبچولپيم لك

 خروش،لعبلكينلولفت،لايلشمب

ل

 زعالزولاليرزنلز رزنلهازي

 ه بلشرالولمرالولاليرلولسوزي
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 سرِلهن،للشكرلالخنجرلشذزي

 فكن،ن،لعرلكي،لولششتن،لخوزي

 عاالشستهملنياهلعرلمي َنِب

 شكس لولپرزشن،لكرالآنلعرنِب

 ه بلاش ِلكينلعر،لسرلول ا لولشوخ

 هلخروخعرآم،لعبلشراونلعبل كر

 شر ازنلعش،للشكرلكي،لشاه

 عسالسرلكازنليامربلش،لبباه

 عش،لكي،لولعررف ليزهلشر ا

 عرآويالعالسركشانليستخيا

 كبلا ،ملش اليزله بلان لنبلمرا

 نا ي،لش اليزلسىجلنبرا

 

 اى از شعر فرامرزنامه دومنمونه

قطىبلا رلكبلوص لنبرالفرزمرالعالمهر لزسه  لعهبلش هانلمهنلبقميه،ىلزال

ههاىلنبرالشرشاسپلعالمر لكَ َ لزس لكبلايلز نجالمانن،لعسيايىلزالكهراهلنبزفسا

وليستملعبلفرزمرالنسب لازاهلش،هلزس لولشو النبرالزسفن، ايلعالسي ر للشرشاسپ

نيابقمي،ىلزاله انلزفسانبلزس .لزالزصللزفسانبلنبهرالشرشاسهپلعهالمهر لك ه ل

ايليوز هاتلايبشهت لايليوز اتلح اس لممه لعهاق لن انه،هلزسه  لوله لچياى

فرزمرالپسلزالكشتنلمهر لزالزسهتخوزنلزولبخته لل(35)ز نلزفسانبلهس .زشايزب لعب

كنهه،.لز ههنلزفسههانبلنيههاله ههانلزفسههانبلبخهه لكيخسههرولپيشههكشلمهه سههاختبلعههب

شونبلكبلايلشهاهنامبلش انلز نلزفسانبليزله انولع ل(36)خسروپرو الزس .طاق، س
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رلعسهيايىلزالشهاهانلز رزنه لپهيشلزالنيالايازسهتانلز هنلبخه لآمه،هلزسه  لعه

 .زن،ازاهخسروپرو انسب لم 

 

 رفتن فرامرز به خاور زمين و كشتن مرغ را

 عبلكشت ليوزنلش،ل للناموي

 زعالنيك رازنلايّ نلك ر

 ه  ليف لچونلعاالعرليوىلآب

 چولآبشلسوىلخاكلا لپرشتاب

 شبانربل ك لكوهلپيشلآم،خ

 كبلعااللااهلميللعيشلآم،خ

 هلشبليوالباي  لش،چولزالبير

 سپهب،لع،زنلكوهلناا  لش،

 عرزفرزخ لسرلزالميانلشروه

 نربلكرالناشاهلعرليوىلكوه

  ك له چولخويشي،لچياىلع، ،

 كبلمانن،لآنلچيالهرشالن، ،

 فروان،هلمانن،هلآفتاب

 عفرموالبالكشت لزن،يلشتاب

 ع،زنلدا ربليزن،لمىجلپير

 عپرسي،لزاولمهترلشيرشير

 شب؟ي نلبيرهچبلچيالزس لشف لزن،

 عبلشفتايلمىجلعرشااللب
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 س لز نع،ولازالپاس لكبلمرا 

 نباش،لعبلشيت لشرفت لچنين

 ايزازىلولپهناخلعاش،لاولميل

 شر ازنلالچرنرا لزولشيرلولپيل

 چولپروزالشيرالسوىلآس ان

 شوالآس انلزالاولپرّخلنهان

 عمراالزالآسيبلپرّخلسپهر

 ه انلچشملزولهس لباعانلچولمهر

 ، نلكشويلولعوملولاش العي شلع

 كسلزالمر لولآهولنيايالشذش 

 نبلمراملنبلعبرلولنبلپيللالير

 نبلنرلزژاهالولنبلارَن،هلشير

 نبلپَرن،هلمر لولنبلا ولولپرى

 ساالشرلعاواىلزالزولعرذيى

 ش انزا نلهرلچبلآ ،لعرخلع 

 عااللايلآ ،لچولكوه لامانل(37)ا

 اليوىلامينلنيالعرلعا ،خ

 ولكاهلآ ،خعبلچنرا لكوه لچ

ل

 الپست لسوىلبيرهلزعرخلعرا

 هملزن،يلهوز شلالهملعرلايا
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ل

ل***
 

 سپهب،لعبوالآنلشبلآنلدا راه

 چولعن والخويشي،ليخشانلكىه

 عبلپروزالعرليف لمر لشرزن

 الپهناىلپرّخلسيبلش،لدهان

 العااللسوىلكشت لآهن لكرا

 كبلعرعا ،لزاليوىلاي الچولشرا

 فرزمرالچونلمر لازنرونبلا ،

 زىلعركشي،آشف لول  لنىرهلعر

 ك انليزلعبلاهلكرالشرالالير

 چولمر لزالهوزلزن،يلآم،لعا ر

 خ،ن لسيبلپرّلدوشنلشذزي

 كجالكوهلزاولخوزست لا نهاي

 نهاالزالعرلچرخلولعرلاالشره

 اهانلخ،نرشلعرلآم،لعاه

 (38)چولچپليزس لش، ليزس لآويالخم

 ش،لزعروىلچرخلزالنهيبشلاژم

ل

 (39)آويالشس لچولعالاوخلبن لزن،ي

 عجس ل(40)چولماه لخ،نرشلالشستش
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 عاالعرلپرلمر لبيرلخ،ن 

 دهانلكرالعرلمر لپَرن،هلبن 

 زاولنيالعرذش لولپروزالكرا

 بنلمر لع لبوخلولع،لساالكرا

 العااللنرونلشش لولآم،لعا ر

 عمرا ،لاي الولكوهلزالنفير

 عيفتاالمانن،لكوهلسياه

 الا ،زيلزولخيرهلششتبلسپاه

 يام،ل للچيرلاس الكشت لع

 ع،س لزن،يخلبيغلچونلپيللمس 

 ااخلبيغلعرلعا لبالپايهلش،

 چنانلسه رينلمر لعيچايهلش،

 المنقايلولپروزالولچنرا لزو

 هملزالزستخوزنلولعرلولعا لزو

 فرزوزنلشا نلكرالولعالخوالعبرا

 عبلشنجويلعسپرالچونلعرلش را

 هال ك لبخ لساخ زالآنلزستخوزن

 رفرزخ الشراونلشرازنلسرخلع

ل

 هالزالعمويمرزنلبخ ليزلپاى

 عرولعرلنراي ،هلشيرلولستوي
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 ه انلپيكرلمر لولماه لعرزن

 العيرونلنرايلع،هلزن،يلميان

 العااللنراي ،لشكللسپهر

 ه انلپيكرلماهلولناهي،لولمهر

 (41)چولعهرزملمر  لولكيوزنلپير

 پ، ،لآوي ،لزن،يولناشا ر

 نراي ،لسرلباجلشاهلامين

 پاكلا نلدهان،زيلكيخسرو

 از لولسامل[و]عرلبخ لزوليستمل

 زعالپهموزنانلز رزنلب ام

 عينع،زنانلنراي ،لآنلپيش

 كاولخيرهلششت لع لآيزىلچين

 ه بلمي لولچوعشلعر،لزالسيملناب

 نشان،هلايولايّلوللىللخوشاب

 ال اقوتلولفيرواهلولسيملولاي

 ص،لولعيس لخروزيلعر،لعايوي

 الزسبانلولپيىنلولعرلشستوزن

 نياهلولبيغلزالهن،وزنله ان

ل

 زعالعاجلهن،وستانلسرلعسر

 فرستاالناالشبلناموي
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 چولعران،لناا ك لشهر اي

 چنانلشنجلعالبخ لشوهرلنراي

 الهرلشونبلايلعسف لشاهنشه 

 عيفاوالعالازالولعالفرّه 

 ايولچايلمنظرلپ، ،زيلكرا

 عبلب،عيرللولزاليزىلهشيايلكرا

 كبلايلوىلاىلولبيرلولمهرلولعهاي

 شست لآنلخسرولنام،زيچولعن

 عبلاىلمبلعر،ىله چولفصلليعيع

 پرلزالشكللخوبلولالين لع، ع

 عهايزنلخوالزالخرّم لعر،لچنان

 كبلعراىلزاوليش لخرّملدان

 ه انلشراخلزخترزنلزن،يو

 پ، ،لآوي ،لآنلشبلنيكخو

 عهرلكايلشبليزلكبليزىلآم،ى

 عبلني لولع،لزالوىلعجاىلآم،ى

 شبلپرلمنشلخسرولنيكنام

 كرالنامل(42)بخ ليزلطاق، سمرزنل

ل

 شهانلاالويلكبلعرلبخ لاي

 عبلز رزنلامينلزالپ ل ك،شر
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 نشستن،لعالفرّلشاهنشه 

 عرزنلبخ لا باىلعالفرّه 

 عبلزن،زاهلخو شتنلهرلكس 

 هالعس فاواىلعرزنلنيكو  

 ع، نرونبلعر،لبالعبلشاهلئ ر

 پ،ينحوسلزخترلع،ليگلع 

 كبلعرلخوزهشلچرخلعي،زاشر

 الآنلا ولا رلولاعرش،لز رزنلز
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 .24 ليولعبل2 ر لن لعب:لسي.ل13
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 :زن،نامبلزسبلفرزمرالولزسبلعانولششسپلهرلاولزالن زاليخشعوا.لولايلعانولششسپ

 عرزنلكرهليخشلهرلاولسوزي

 شتاعانلعبلصحرزلچولزعرلعهاي

راهلنه لعههب:لقطىهاب لزالزسههطويهاىلز رزنه  لاي:لنشههر بلازنشهك،هلزاعيههاتلولئمهوملزنسههان لازنشهه.ل17

 .73 ليو بل1353/1ر ا بب

 :(�78/46/2ل84ايلبوصي لين ليخشلايلشاهنامبلچنينلآم،هلزس ل).ل18

 بنشلپرلنرايلزالكرزنلبالكرزن

 چولازاعلشللسرخلعرلائفرزن

 ه  ليخشلخوزنيملعويلزعرخلزس 

 عبلخولآبش لولعبلين لآبشلزس 

 .92 ليوعبل1352زعوزلقاسملزنجوىلشيرزاى:لمراملولشاهنامب لبهرزنل.ل19
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لمههملايلنظهاملشاهنشهاه لولايعايهلموضوعلحقاني ل السازوزيىلشهاهلكهبل كه لزالمسها للعسهياي.ل23

فئوازليسملز رزنلعاستانلعواهلزس  لپيشلزالز نلنراين،هلايلدا  لا ررلزشايهلكهراهلزسه ل(نه لعهبل

(.لايلز نجالايلبك يهللآنل7 ليو بل2537/5سرزىلعاستان لاي:لسي ر لنراين،هلعالئنوزن:لح اسبلشفتاي

هالولپهموزنلم كنلزس لزاليزهلعرخ لنشانبعين لز رزن لسازوزيىلشاهلزفاز ،:لعرلطب لدهانم لمطالب

لبهرلزاله هبلعرخهويازيىلزالفهرّهالول الكايهاىلقهرمان لزثباتلشراا.لايلمويالشاهانلمهمشرفت لو

Farr)اخوينبل  Xvarnah زس .لفرّلايلوزقعلفرو لح ا  لز هااىلزسه لكهبلشهاهانلسهازوزيلزالآنل

كننه، لچنانكهبلايعهايهلآنانلعاالشيرالسقوطلم لمحضلآنكبلز االز نلفرو ليزلزاعرخويازين،.لول لعب

زىلشراا:ل ك لهالبل ىن لحمقبهاىلخايد لمجسملم د شي،لآم،هلزس .لخوينبلزايزهلعرخ لنشانب
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شوا.لا ررلعبلم  هالولبصو رهاىلق، ملز رزنلخاويىلا ،هزالنويلعرلاويلسر لچنانكبلايعرخ لسكب

(.لولايلاويهلساسان لعبلصويتلارمل هالقهو ل35-38ل لعن،19زىلعبلناملوزيَاَن( ش لصويتلپرن،ه

فرهنه لز هرزنلعاسهتان ل)كبلعبلئقي،هلزشهپيرللل(عبلدمول274/127/7كاينام  لايلچهايم:لشاهنامب )

(لزس .لنشانلصويىلفرّلايلكيانيانلخال لسياهلعهرل25عن،ل) ش لل(له انلوِيِثرَاَنلايلعهرزم238يو بل

زن،.لشيولايلبويزنلزوّ لكيخسهروليزلزاليزهله هينلخها لعواهلثلعراهعااولعواهلكبلكيانلزالكيقباالعبلزي

ها  لچونلكشتنلشاهلسازوزيىلخواليزلزاليزهلاليرى.لشاه(عبلدمول3151/207/3شاهنامب ل)شناس،لم 

كاينامه  لايلنههم ل)اه،.لموى كشتنلزياشيرلكهرملهفتهوزاليزلزژاهالولا ررلدانويزنلاين،هلنشانلم 

كهبلايلل(عهبلدمهول1177/71/7شهاهنامب ل)لولكشتنلزسكن،يلزژاهاليزل(عبللدمول694/150/7شاهنامب ل

زن،.له چنهينليوز اتلمشاعبلآنلساختبلامانلزسكن،يلنيام،هلولزاليوىلزفسانبلزژاهاكش لشرشاسپلو

شوزهلا ررىلزالآنلزس .لفر ه،ونللپسرزن زژاهالساختنلفر ،ونلزالخو شنلعرزىلآاما شلسازوزيى

ههملخهوالسهازوزيبرلزالاوللجليزلكبلايلعرزعرلزژاهالهملاليرىلنشانلازاهلعوالوپسرلكوچ لخوالز ر

.ول الزفسانبلعرازشتنل(عبلدمول1/256/1شاهنامب ل)اه،ليولز رزنليزلعبلزولم ازن،لولزالز نپسرلا ررلم 

زالبههويلوللولا رهرلكايهها  لآميختهبل(عبلدمهول585/297/7باجلزالميانلاولشيرلبوس لعهرزملشويل)

لشهاهنامب )اهلچونلشذشتنلعالزسبلزاليواهاىلپهرلآبلماننه،لشذشهتنلفر ه،ونلزالزيونه،ليوالمىج

لعبل3464( لعبلو  هلعي ل3447/226/3شاهنامب ل)ولشذشتنلكيخسرولزالديحونلل(عبلدمول278/67/1

بهرل(لكبلسهپس4شانفون:لآنالعاا س لعخشل)ولشذشتنلكويوخلكوچ لعالزسبلزاليوالفرزتلل(دمو

زن،.لول الششوانلكيخسرولاژلعه نليزلعرزىلزثباتلسهازوزيىلعبلزسكن،يلهملنسب لازاهزسكن،يللامان

.لول المىجازب لچونلزفسانبلشيهبلزسهبل(عبلدمول3648/241/3شاهنامب ل)خوالعرئ وىلخوالفر برال

(لولظاهرلش،نلسروخلايلدمهوىلخسهروپرو الايل84-87هرواوت لكتابلسوم لعخشل)لازي وخ

ولظهاهرلشه،نلل(عبلدمول1869/120/9شاهنامب ل)شر االعرزعرلعهرزملچوعينبلم لكبلزاااي لايلآنلامان

شاهلكهبلزالزىلناه وزيلولناشناسلعبلآعااى لايلآنزياشيرلوليزهن ا  لزولزالعيرزهبلفرهّلكيانلايلدموى

(.لولا ررلاس ل هافتنلعهبل7كاينام  لايلهشتم لعن،ل)خوياهلولشر ختبلزس للسپاهلهفتوزالشكس 

ولايلپيشلزالآنل هاالشه، لماننه،لل(نامبلزوله رزهلزس كبلشاهلعالوصي )لزالشاهانلشذشتبلشنجل ك 

هاىلفرزوزنلا رهر.لولا رهرلولشوزهل(عبلدمول514/335/7شاهنامب ل)ل افتنلعهرزملشويلشنجلد شي،ليز

ههالسهرليفتنلشاهلعبلكشويلاش نلعبلناشناسلوشناختبلش،نلزولپسلزالآنكهبلزالزولهنرههالولاليهرى

.لشاهل(عبلدمول121/226/7شاهنامب ل)ن، لمانن،لعبلناشناسليفتنلششتاسپلعبليوملوشاپويلعبليوملام 

شراا لمانن،ليفهتنلعههرزملشهويلعهبلنهاالم لعرلخوايسان،لكبلخوالپيامشاهلز نلبهويليزلبالع،زنجالم 
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شه لكهبلآنليزلعهاالعهرلسرشذل(دمهوعهب 1919/414/7 شهاهنامب )شنرللشاهلهن،لولعبلپيامبرىلخوال

.لولا ررلظهويل(عبلدمو لولچن،لعايلايامانلزسكن،يل763/49/7شاهنامب ل)زن،لزسكن،يلهملمنتقللكراه

يواىلكبلفر ه،ونلزالمهاايللهالهنراملازاهلش،نلشاه لمانن،لازانلشاولعرلما ونلايمىجازتلولشرفت 

كبلزسهكن،يل ايليواىللولازانلكرهلزسبلسفي،لايلزصطبللشاه ل(عبلدمول106/57/1شاهنامب ل)عازال

زنه،لزفسانبليزلنفه ي،هلكبلايلامانلزسكن،يلچونلمىن لز نل(عبلدمول94/378/6شاهنامب ل)زالماايلازال

ولا ررلخوزبللزن،.آشاملساختبزسبلسفي،لا با لدانويىلاين،هلولخونلهزن،لولزالكرايلآنلاس لعراه

ول هالل(دمهوعهبل175/60/2 لشهاهنامب)ن الش،ن لمانن،لخوزبلا ه،نلكيقبهاالول العبلشفتبلبواهلخوزب

ز نكبللولا ررلولا ررل(عبلدمول81/117/7كاينام  لايل كم لشاهنامب ل)خوزبلا ،نلپاپ لساسانليزل

كشه،لعهرزملچوعينلايلبركستانلااىليزلعبلناملشيرلكپ لكهبلچيهاىلدهاله هانلزژاههالنيسه لمه 

سه،هلششهملمهيىاىلعهالزالز نليوسه لكهبلز رزنيهانلايلپا هانل نبل(عبلدمول2285/145/9لشاهنامب )

زفسانبليزلايلهملآميختبلعاشن، لعمكبلعبلاليلله انلزئتقاالعبلزصهللسهازوزيىلايلللوح لباي  لوسااه

كبلپيروزنلعهرزملچوعينبلكبلامانلعهرزملچوعينبلنيالبرزوخلخامبلآنههالعهواهلمقاملپااشاه لز رزنلزس 

زالپا هانلسه،هلسهومل)شاليستنسلايواينلزن،لولامانلزسكن،يلبللي لعواهلعرزىليهبرلخوالزائالن واه

عينيملايلكنايلنفوذهاىلفهرزوزنليوز هاتلز رزنه  ل كه لنيهاله هينلم لخوزنيميزلهملكبلم ل(ميىاى

زنه،لمنتقهللز رزنيانلخوالعرلزسكن،يلكبلزوليزلزالپ،يلز رزن لن واهلهاىلزثباتلساوزيىلزوس لكبنشانب

ز رزن لعپذ رن،.لز نليوز هاتلز رزنه لسهپسلعهبلشهوخللاهانزن،لبالعتوزنن،لزوليزلايلحمقبلشكراهلعواه

يوز اتلهن،ىلولمصرىلولحبش لايلآميختهبلوللولآنهاليزلعال(ول العبلاستشلزفتااه)شاليستنسليسي،هل

هها  لكهبلميهانلامهانلكراهلزسه .له سهان لزالمج وئبلآنهالامانلزسكن،يليزلعبلاعانل ونان لبللي 

شهوا له هبلزالبهلثيرزتلمه لولفرزمرانامبلزالسوىلا رهرلا ه،هنامبلزسكن،يلزال  لسولولشرشاسپ

ولماسهبلعه،ونلليوز اتلز رزن لايلامانلزسكن،يلزس لولنبلخىالآن لچنانكهبلكسهان لچهونلمولهب

يزلايعايهللزن،.لنراين،هلزمي،وزيلزس لكبليواىلعتوزن،لپ وهشلخوانررخلكاف لايلمسئمبلزائالن واه

 .ن،يلولچرونر ليزهل افتنلز نلازستانلايلشاهنامبلمنتشرلسااانفوذليوز اتلز رزن لايلامانلزسك

 .:لز نلامان84ايلفرزمرانامب لچاپلع بئ  ليو بل.ل24

 .عبلدمول1/322/6شاهنامب ل.ل25

 .169 ليو بل1349ن لعب:لفراوس لولشاهنامبلزو لعبلكوششلحبيبل غ ا   لبهرزنل.ل26

 .عبلدمول990/111/8شاهنامبل.ل27
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لالخوالزاع(لش انلعراهلزس لكبلآازالسروليزلزح ،سهلل2 لپينو سل168انلكتاب ليو بلازاهل(ه بق .ل28

 .سيستانلعبلمرولآوياهلعواهلزس 

لمهبالفرزمراناعس لسپاسرازيملزالزستاالازنش ن،لآقاىلاكترلمح ،زمينلي اح لكبلنبلبنهالمرزلعبلودو.ل29

نلمهو شلعهرزىلمه،ب لايلاسهترسلچاپلهن،لآشنالكران، لعمكبلكتابليزلنيالعالعايشوزيىلو  هلخه

 .نهاان،

ليزلعهب»لمهرالكهايه«كايلعبلمىن لدن لزس  لچنانكبلكايازيلعبلمىن لداىلدن  لايلازستانلشبرن ل.ل30

 :كايلعراهلزس مىن لمرالدن لعب

 عبللشكرل ك لمرالكايهلن، ،

 عبلايرلزالش،نلهيچلچايهلن، ،

سهتانلكهايليفتهبلزسه لولايله هينلمىنه لايلازنامي،نلايلز نجالعبلمىن لمهنملاانلولالالاانلعهب.ل31

 :نيالآم،هلزس شبرن 

 ع،ولپيللشفتالكبللزىلخيرهلسر

 چبلنام لعبلشوايالازيىلشهر؟

 :اوخلعرلطب للغ لفرسلبن،لولسخ لطبعلعاش،.ليواك لشف .ل32

 عان لكرام لزىلفغلسي ين

 اوخلخوزني،م لكبلهست لاوخ

 :يفتبلزس كايلز نلوزژهلايلازستانلشبرن لچن،لعايلعب

 فتااهلايلآنللشكرلا ولاوخ

 الهرلسولعرآويالچن، نلخروخ

ز هنللشذشتبلزالز نلايلازستانلشبرن لاوخلناملا وىلزس لعبلبنلسياهلولموىلچونلكهافويلسهفي،.

وزن لشهرزنلزفازيلزولزستخعمى، لدن لزولپيااهلزس لولبنهاليامپوخلسبلشويليزلايل كبايلم آهنلا و

تانلنامبلولازسهغوىلكبلچن،لن ونبلآنلايلعاالل االش،لولنيالز نكبلملخذلفرزمراعرخ لاال للللزس .لعب

 هااللشبرن لولهرلاوكتابلآازالسرولعواهلولسرز ن،هلهرلاولازسهتانلزالآازالسهرولعهالصهف لچهرز 

 .عاشن،لز نلاولازستانلولشا ،ل ك لاولمنظومبلا ررله بلزثرل  لنفرن ا ،لكبكنن، لمحت للم م 

لاهنامبشهمص،يلزالآو ختنلولعبلمىن لآو اخلولآو ختنلايل ك، ررلهنراملنبرازسه .لايللآو الزسم.ل33

 :آم،هلزس ل(4/266/1215)

 عرزنريخ لزالداىلشب، اليز
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 بنلولدانلعيايزس لآو اليز

لسه .لايخش لايلز نجالعبلاعرل كملآم،هلزس .لول لخوزنشلآنلعرلطب لعرهانلقاطعلعبلا رل كهملز.ل34

 (:268/144/2 كملآم،هلزس ل)لشاهنامبلنيالعبلا ر

 عرلآم،لايخشي،نلبيرلولخش 

 بولشفت لهوزلعرلامينلاللبلكش 

لنلآنولآنلنياهلكوچك لزس لكبلايلميها«عرهانلقاطعلشكللز نلسىجليزلچنينلبوصي لكراهلزس :ل

خصهمللزىلزالي س انلعالزعر شملعستبلعاشن،لولزنرش لسباعبليزلايلآنلحمقهبلكهراهلعهبلدانهبحمقب

(ل1349 لل32/68 لبههرزنلز.لشوزخاي هال-چهاپلم.لبهواوزل)چنانكبلزالعيت لزالو سلوليزمهينل»لزن،زان،

 :شذزشتن،ز نلنياهلسبلازنبلپرلكايلم آ ، لايلعنعرم 

 پي برلش،لميانلهرلاوللشكر

 خ،ن لچايلپرّلولخش للسبلپر

 لزاهلزسه .لسىح لكبلعرهانلقاطعلشهكللآنليزلشهرجلا33ولل32/518ولنيالن لعبلو سلوليزمينل

زنه، لناميه،همه  Amentum زن،لوليوميهانلآنليزشناختبها ل ونانيانلوليوميانلنيالم زسك لسومر ان 

شه،هلولخشه لزنه،لعهاالمه پيچي،هخش لي س ان لكبلايلميانل الايلعنلز نلنياهلم لهنراملپرباب

 .زس عراهليفتبلولز نلپيچشلنيروىلبلثيرلسىجليزلعااللم م لپيچانلعبلسوىله،ا

لبعه لصه،لايلعن،هشهن ل134ولل45 ليو هبل1354ن لعب:لمينوىلخرا لبرد بلزح ،لبفضم  لبههرزنل.ل35

 .98-90 ليو بل1909كوششلازعاي لع بئ ل

 .عبلدمول3518/220/9شاهنامب ل.ل36

 .ايلزصل:لعب.ل37

 :1300/196/4)×بقمي،لزالز نلعي لشاهنامبلزس ل.ل38

 عروليزس لخملكرالولچپلكراليزس 

 زالخملچرخلچاچ لعخاس خروخل

 .ايلزصل:لشص .ل39

 .ايلزصل:لشصتش.ل40

زن،لولپيهرلنيهالعا ه،لايلز نلعي لشو الششتر ليوىلازاهلزس .لچونلعهرزملولمر  لهرلاول  لستايه.ل41

 .بيرلعاش،لشا ،:لچولعهرزملولناهي،لولكيوزنلولبيرلششتب

 .(عبلشكللشنب،لآس ان)طاق،سله انلطاق، سلزس لعبلمىن ل.ل42
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