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 اي از هنر شاعري ايرانيان در دورة ميانه ، نمونهزريران يادگار
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  چكيده
گونه بررسي علمي دربارة روند تحوالت شعر ايران نيازمنـد توجـه بـه پيشـينة     هر 

در ميان اين آثـار،  . است كه از دورة ميانه بازمانده است ، از جمله آثاريآن باستاني
فـرد خـود     ههاي شاعرانه و حماسي منحصرب  به دليل احتوا بر ويژگي زريران يادگار

اي شاعرانه به زبان فارسي ميانـه    منظومه ريرانز يادگار. اي است  شايستة توجه ويژه
 اي از هنر شاعري ايرانيـان را  گوشهو بازماندة ارزشمندي از ميراث پارتي است كه 

پس از اسـالم،   فارسي با اشعار زريران يادگارسنجش . دكن   ميدورة ميانه آشكار  در
ميـان دو دوره   تبالغـ  فنـون  ادبـي و صـنايع  از همانندي برخي  ،شاهنامهجمله  از

 زريـران  يادگـار شگردها و فنون ادبيِ به كار رفته در آثاري چـون  . كند  حكايت مي
هاي بعدي نيز شكوهمند و   متعلق به ادبيات شفاهي پيش از اسالم است كه در دوره

هـاي    حماسـي دوره شـعر  هـاي    بسياري از ويژگي كه  چنان ؛پرتوان ادامه يافته است
شود مصاديق اين سخن   در اين مقاله كوشش مي .شود  ديده مي در اين رساله بعدي

 بازنموده شود؛ مواردي چون روايت داستان، اغراق، تكرار و شاهنامهدر سنجش با 
هـايي اسـت كـه بـه       سـنت  برخـي مـوارد  . هاي شاعرانة حماسي  صفت استفاده از
در پايان  .خواهد شده اشار ها  گردد كه به آن  دور مردم ايران بازمي بسيار هاي  گذشته

 ،مانند تشـبيه، اسـتعاره و كنايـه    ،است رفتهبه كار نيز به صور خيالي كه در اين اثر 
  .شود  پرداخته مي
، تكـرار، صـفت شـاعرانه،    ، اغراقشاهنامه ، حماسه،زريران يادگار :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
پارتي و خنيـاگران   1از حافظة گوساناناثر حماسيِ دورة ميانه است كه  يگانه زريران يادگار

متن موجود به خـط پهلـوي نوشـته    . جاي مانده است  هساساني به صورت نثر توأم با نظم ب
هاي منظوم اين رسالة كوچك آگاهي يا به آن توجهي   روشن است كه كاتب به بخشو شده 

هايي زباني   و نشانهها   واژه. منثور تنظيم كرده است يآن را به صورت متن نداشته، چون همة
  .دهد اصل اين اثر به زبان پارتي بوده است  در آن وجود دارد كه نشان مي

در  زريران يادگاردر جنگ با خيونان عالوه بر  ،هاي زرير، برادر گشتاسپ  شرح دالوري
 يادگار )Geiger( گايگر ،1890در سال . ثعالبي نيز آمده است شاهنامةدقيقي و  نامة گشتاسپ

 مشـخص مطابقت داشت  شاهنامه ي از آن را كه باهاي  را به زبان آلماني ترجمه كرد و بخش
 ،1892در سـال  . ترجمة او اولين تالش خاورشناسان اروپايي در شناخت اين اثر بـود . كرد

جاماسـب   ،اصل متن پهلوي آن را، چند سال بعـد . نولدكه مطالب چندي دربارة آن نگاشت
  ).Utas, 1965: 399(منتشر كرد  پهلوي هاي  متنبه نام اي   آسانا در مجموعه

نخست محمـدتقي بهـار آن را بـه    . اين منظومه چندين بار به فارسي ترجمه شده است
مهرداد بهار برگرداني از آن در  ،پس از او ؛)1347(همراه چند متن ديگر پهلوي ترجمه كرد 

مترجمان ديگري نيز به ترجمة اين اثر ). 1352(عرضه كرد  يرانا اساطير در پژوهشيكتاب 
). 1375(و بيـژن غيبـي    ،)1374(، ماهيـار نـوابي   )1371(جمله سعيد عريان  دست زدند از

يكـي از نكـات   . بيت دقيقي سنجيده است 1000ماهيار نوابي در ترجمة خود اين متن را با 
در ميـان   .پس از اسالم اسـت آثار رخي با ب آن مورد توجه پژوهشگران در اين اثر، همانندي

 ،محمدتقي راشـد محصـل   ،در ايران ،مقايسه كرده و شاهنامهمحققان غربي، اوتاس آن را با 
 فردوسـي و  ةشـاهنام  را با زريران يادگارهاي محتوايي و زباني   اي مبسوط، شباهت  در مقاله
  2.ثعالبي سنجيده است ةشاهنام
گشتاسـپ و  . سـر ديـن اسـت    يرانيان با خيونـان بـر  سخن از جنگ ا ،زريران يادگاردر 

 ،براي ارجاسپ، پادشاه خيونان موضوع اند و اين  ايرانيان دين مزديسني را از هرمزد پذيرفته
بـه   »نامخواسـت هـزاران  «و  »بيدرفش جـادوگر «هاي   او فرستادگاني به نام. گران آمده است

اگر اين دين نـو را رهـا    :كند كه  هزار سپاهي گزيده به ايران روانه و تهديد مي بيستهمراه 
 ،زريـر  ،گشتاسب، بـه توصـية بـرادرش   . نكنيد، كشور ايران را با خاك يكسان خواهيم كرد

 .يابنـد   سـپاهيان ايرانشـهر شـكوهمندانه اسـتقرار مـي      و بـدين منظـور   گزيند  جنگ را برمي
اي كـه   گونـه پيش است، بـه   كند كه نبردي سهمگين در  ميپيشگويي  ،جاماسب، صدراعظم
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گشتاسـب در ايـن    ،و فرشـاورد، پسـر   ،بسياري مردمان، از جمله زرير و پادخسرو، برادران
افتد و در   شاه با شنيدن سخنان جاماسب از تخت به زير مي گشتاسب. شوند  جنگ كشته مي

 ،دانـد و   رشادت همين افراد كارساز نمياي را جز   اما جاماسب هيچ حيله ؛گردد  پي چاره مي
دهد كه هيچ خيوني زنده نخواهد ماند، مگر ارجاسپ،   به او خبر مي ،در ادامة پيشگويي خود
  .فرستد  مي ش پسمثله كرده به كشور ،، اسفنديارگشتاسپ پسر شاه خيونان، كه او را نيز

ردي دالورانـه، ناجوانمردانـه   در نبـ  زريـر . گيرنـد   ايرانيان و خيونان در برابر هم قرار مي
او با كشـتن شـماري از   . رود  به ميدان كارزار مي ،سالة زرير هفتبستور، پسر . شود  كشته مي

گردد تا از او   دهد و سپس نزد گشتاسپ بازمي  مي خيونان، بر سر جنازة پدر رفته، نوحه سر
درخواسـت بسـتور را    ،بـه توصـية ارجاسـپ    ،گشتاسپ. اجازة گرفتن كين پدر را بخواهد

بستور مانند پدر در . دهد  مأموريت بدو مي دادن تيري از تركش خود براي انجام و پذيرد  مي
به راهنمايي روان زرير، با تيري كه  ،دهد و  نظير از خود نشان مي  جنگ رشادت و مهارتي بي

م همة خيونان سرانجا. آورد ميرا از پاي در  ،گشتاسپ بدو داده است، قاتل پدرش، بيدرفش
گيرد، دست و پا و گوش او   كه اسفنديار او را مي ،شوند جز ارجاسپ، شاه خيونان  كشته مي

نشـاند و بـه كشـور      بريده مـي   سوزاند و بر خري دم  برد و يك چشم او را بر آتش مي  را مي
  .فرستد  خويش بازمي

  
  زريران يادگاروزن و قافيه در . 2

عقيده داشت كه در او  .پي برد بنونيست بود زريران يادگاركسي كه به منظوم بودن نخستين 
هايي براي توضيح و تفسير به متن اضافه شده و آن را از سياق نظـم دور    دورة ساساني واژه

آمدند از متن خارج و بقيـه را    هايي كه به زعم او الحاقي مي  او كلمات و عبارت. كرده است
كه بتواند همة ابيات را در اين قالب بريزد   هجايي مرتب كرد و براي اين ششبه صورت نظم 

هاي آشكارا منظوم آن بيـرون بكشـد     مجبور شد بسياري از كلمات را از درونِ حتي قسمت
)Benveniste, 1932: 252(با توجه به شناور بودن شمار  ،كاري كه بعدها هنينگ ثابت كرد ؛

. )Henning, 1933: 349(مورد بوده است   در شعر دورة ميانه بي ،ها  اي بودن آن  هجاها و تكيه
اي در هر مصرع، و هر مصـرع    سه تكيه ،بنا بر پيشنهاد هنينگ ،را زريران يادگار وزناوتاس 

 .)Utas, 1975: 404( ده هجا با ميانگين بين هفت و هشت دانسته اسـت  تارا متشكل از پنج 
همـة متـون    براي تفسيرقطعي  يديدگاهرسيدن به احتمالي  نما نيز در مورد اين متن تا زما

  .دهيم  ميقرار ي كار خود منظوم دورة ميانه، نظرية هنينگ را الگو
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بازماندة يك اصل منظـوم اسـت كـه     زريران يادگاراوتاس معتقد است كه متن كنوني 
تأكيـد  اي كـه او بـر آن     نكته. هاي مختلف آن دستخوش تغييرات بسياري شده است  بخش
او مـتن را بـه سـه    . مضارع اسـت  ها  آن ، كه بيشترروايت متن است افعال در كند زمان  مي

اي از يـك اصـل     ، كه به زعم او خالصـه )34 -  1بندهاي (بخش اول  :كند  بخش تقسيم مي
منظوم است كه قسمتي از آن به صورت نثر با زمان ماضي نقل شده اسـت و بخشـي هـم    

هـاي جاماسـپ و     ، پيشگويي)68 -  35 بندهاي(بخش دوم . مضارعبه صورت نظم با زمان 
اين بخش سراسر منظوم است و روايت آن، جز يـك  . شود  حوادث پس از آن را شامل مي

اين پارة دوم ظاهراً كمتر از بقية مـتن از آسـيب كاتبـان    . به زمان مضارع است ،يا دو استثنا
، به صورت هـر مصـرع در   )تقريبي(ه ابيات توان ب  آن را به آساني مي. محفوظ مانده است

بنـدهاي  (بخش سوم يا آخر . تقسيم كرد اجفت مقف جفتدار، اغلب   قالب سه هجاي تكيه
اين بخش نيز در زمان مضارع . اي است از اصلي كه از ميان رفته است  ، خالصه)114 -  69

تباني گذاشـت كـه   توان به حساب كا  شود، جز سه چهار مورد، كه آن را هم مي  روايت مي
ساختار شعري اين بخش هم كمابيش مانند بخـش  . نويسند  دانستند متن منظومي را مي  نمي

  .)ibid: 406-416( دوم است
قافيه در  احتمال وجود است،كرده بررسي  زريران يادگاريكي از مواردي كه اوتاس در 

ابياتي را آورده اسـت  بندي خود،  تقسيمهاي منظوم بخش اول   در قسمت ،او. اين متن است
 :شود  هايي در آن ديده مي  گونه  كه قافيه

26. …] ud nāy pazdēnd 
    ud gāwdumb wāng kunēnd 
27. u-š kārawān ēwarz kunēnd 
    ud pīlbān pad pīl rawēnd 
    ud stōrbān pad stōr rawēnd 
    ud wardēn-dār pad wardēn rawēnd 
28. was ēstēd šif(a)rg [ī rōdastahm]  
    was kantigr ī purrtigr 
    ud was zrēh ī rōšn 
    ud was zrēh ī čahār-kard 
29. ud kārawān ī ērān-šahr ēdōn bē ēstēnd,  
    ka wāng bē ō asmān šawēd 
    ud pattān bē ō dušox šawēd 
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30. pad rāh kū šawēnd 
    widarg ēdōn bē brīnēnd, 
    abāg āb bē šōbēnd 
    ī tā ē māh āb xwardan nē šāyēd 
31. tā panjāh rōz rōšn nē bawēd 
    murw-iz nišēm nē windād 
    bē ka ō aspān bašn, nēzag-iz tēx 
    ayāb ō kōf ī sar-borz nišīnēnd,  
    (az gard ud dūd šab ud rōz nēpaydāg) 

  و ناي زنند...  .26
  و گاودمب بانگ كنند    
  و او را سپاه صف بركشند .27
  و پيلبانان به پيل روند     
  و ستوربانان به ستور روند     
  داران به گردونه روند  و گردونه     

  رستم 3بس ايستد شفرة .28
  پر تير) تركش=(بس كنتير      

  و بس زره روشن    
  و بس زره چهاركرد    
  و سپاه ايرانشهر ايدون بايستد .29
  كه بانگ به آسمان شود    
  و طنين به دوزخ شود    
  به راه كه شوند .30
  گذر ايدون ببرند    
  با آب بياميزند    
  كه تا يك ماه خوردن نشايد    
  تا پنجاه روز روشن نشود .31
  مرغ نيز نشيم نيابد    
  مگر بر يال اسبان، تيغ نيزگان    
  بر سر كوه بلند نشينديا     
  ])بود[از گرد و دود شب و روز نه پيدا (    
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هاي فعلي مضارع هسـتند،    ها شناسه  اوتاس معتقد است كه هجاي قافية همة اين مصرع
در ايـن مـورد بايـد بـه نظريـة اوتـاس بـا احتيـاط         . )ibid: 405( 28در بند  šifigr/tigrجز 

 اخت جملة فارسي ميانـه، كـه معمـوالً در آخـر    نگريست، چراكه به دليل جايگاه فعل در س
رسـد كـه شـاعر از ايـن ويژگـي زبـان         نظر ميه ب. نمايد  ، چنين امري طبيعي مياست جمله

هاي پاياني افعـال در ايجـاد موسـيقي      فارسي استفادة بالغي كرده و از همساني احتماالً واج
را بايـد   kantigr ī purr tigrيـا   šifigr/tigrهايي نيز چـون    نمونه. دروني شعر بهره برده است

  .جناس قلمداد كرد
  

  زريران يادگارهاي حماسي   ويژگي. 2
اي   متني است منظوم و احتماالً برخوردار از نوعي موسيقي دروني كه به دوره زريران يادگار

افزون بـر  . از تاريخ ادبي ايران تعلق دارد كه متأسفانه بسياري از اشعار آن از ميان رفته است
هاي ايـران باسـتان را بـه      اثر منظوم حماسيِ دورة ميانه است كه حماسه يگانهمتن اين، اين 
هـا و    اي ميـان يشـت    واسـطه  زريـران  يادگـار . كنـد   هاي پس از اسـالم متصـل مـي     حماسه
اي است كه ايـن دو سلسـلة منظـوم      حلقه. هاي حماسي ايران در عهد اسالمي است  همنظوم

هاي حماسي نبود   اگر در لهجات متوسط ايران اثري از منظومه«پيوندد،   حماسي را به هم مي
هيچ گونه مقدمه و سير عـادي ترقـي و تكامـل يابـد و       بايست فكر حماسي در ايران بي  مي

ـ    و پنجم هجري ظهور كند و اين امر تا درجـه يكباره در قرن چهارم  نظـر  ه اي غيـرممكن ب
  ).121: 1363 ،صفا(آيد   مي

، پس از گايگر، نكاتي را كه نولدكه دربارة اين متن زريران يادگاردر مطالعات مربوط به 
كامالً به سبك حماسي بوده «گويد اين كتاب   او مي. اظهار كرده از لحاظ تاريخي مهم است

فصيح نوشته نشده اسـت، شـامل تمـام    اي   كه بر حسب ظاهر به زبان مكالمه  وجود اينو با 
نولدكـه مصـاديق    .)31: 1384 نولدكـه، (باشد   هاي بعد مي  هاي برجستة حماسي زمان  مبالغه

مـتن پهلـوي نيـاورده     هاي برجستة حماسي بعد در ايـن   سخن خود را مبني بر نمود مبالغه
دهد آنچه به ايـن اثـر وجـه      نشان مي شاهنامهتر متن و سنجش آن با   است، اما بررسي دقيق

بخشد و احتماالً مورد نظر نولدكه بوده استفاده ار عناصـري اسـت كـه معمـوالً       حماسي مي
هاي ايراني است، مواردي چـون نـوع روايـت داسـتان، و اسـتفاده از        فصل مشترك حماسه

  .هنري هاي  صناعاتي چون اغراق، تكرار، و نيز صفت
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  وجه حماسي روايت داستان 1.2
را در صورت اصلي،  زريران يادگارهاي اوتاس برگرديم و بيان روايت   بهتر است به پژوهش

از ايـن نظـر، يعنـي    . كنـيم  ، از لحاظ تأثير آن در اثر حماسي بررسي»مضارع تاريخي«يعني 
آيـا انتخـاب ايـن    . و هزار بيت دقيقي تفاوت وجـود دارد  زريران يادگارزمان روايت، ميان 

بر اساس يك سنت معمول بوده است كه حوادث مربوط به گذشته  زريران يادگارشيوه در 
نقل حـوادث آن را بـه    ،به پيروي از كيا ،را در آثار حماسي به صورت مضارع بيان كنند؟ يا

و در  »گذشـته «را در جاهـايي   و زمان آن) بخشي نظم و بخشي نثر(همين صورت تركيبي 
بودن اين اثـر و شـيوة معمـول     نمايشياصيل بدانيم و چنين اسلوبي را به  »مضارع«مواردي 

  .)365: 1379 كيا،(خنياگري ايراني نسبت دهيم؟ 
بخشـد؟ برپايـة     بيان روايت در زمان مضارع چه امتيازي از لحاظ حماسي به اين اثر مي

، استوار 35 -  114از جمله بخش دوم  ،ج داستاناساسي و او هاي  بندي اوتاس، بخش  تقسيم
از لحاظ دستوري، هماهنگ و در زمان حال سروده شـده اسـت و ايـن امـر يعنـي بيـان        ،و

داستان به صـورت مضـارع بـر لحـن حماسـي اثـر افـزوده و بـه آن حركـت و در نتيجـه           
حركـت و پويـايي    شفيعي كدكني يكي از داليل اصـلي . بيشتري بخشيده است تأثيرگذاري

بسياري از تصويرهاي شعر فردوسي را استفاده از نوعي اسناد مجازي از طريق فعل مضارع 
در اين گونه تصوير، مركز اصلي فعل و اسناد فعلـي اسـت و حركـت از    «. داند  ها مي  در آن

 كـه بيـان او گزارشـي     با اين ،كار رفته است و   ها به  خصايص تصاويري است كه فعل در آن
كـه فعلـي اسـت    ــ   است و بيشتر بايد از فعل ماضي كمك بگيرد، در تصـاوير او مضـارع  

به خصوص كـه   ،بيشتر وجود دارد ـ تر و داراي نوعي كشش و ادامة در زمان است  متحرك
  ).466: 1372 كدكني، شفيعي(» كند  او اغلب اين فعل را نيز با قيدهاي استمراري تقويت مي

كـه بـه زمـان     را، هـا   فعـل  بقية ها مضارع است و  اكثريت فعلزمان  ،زريران يادگاردر 
آيد تلخيص متن اصلي يا نتيجة دخالـت    نظر ميه بينيم كه ب  هايي مي  در بخش ،ماضي است

بسيار ضعيف است،  شاهنامههرچند جنبة تصويري اين متن در مقايسه با . كاتب بوده است
ن در زمـان مضـارع روايـت شـده، حركـت و      كه سرگذشت آ ،اما تقابل دو نيروي متضاد

  :كششي تأثيرگذار به آن داده است
46. fradāg rōz ka pahikōbēnd 

     nēw pad nēw ud warāz pad warāz 
     was mād abāg puhr (abē-puhr) 
     was (puhr) abē-pid 
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     ud was pid abē-puhr 
     ud was brād abē-brād 
     ud was zan šōyōmand abē-šōy bawēnd 

  فردا روز كه بركوبند .46
  نيو به نيو و گراز به گراز    
  )بي پور(بس مادر با پور،     
  ، بي پدر)پور(بس     
  پور  و بس پدر، بي    
  برادر  و بس برادر، بي    
  .شوي شوند  و بس زن شويمند، بي    

  
  اغراق 2.2

دنبـال كـرد اغـراق     زريـران  يادگارهاي حماسي در   ويژگيتوان از لحاظ   نكتة ديگري كه مي
ترين عناصر بالغي در آثار حماسي اسـت كـه دامنـة وسـيعي را از نظـر        اغراق از مهم. است

ترين اثر   اگر باز هم از بزرگ. دهد  هاي پهلواني در اختيار شاعر قرار مي  عظمت دادن به صحنه
را بـا آن بسـنجيم،    زريـران  يادگـار از ايـن نظـر   مدد بگيـريم و   شاهنامه حماسي ايران يعني

فردوسي از سنت نيرومندي پيروي كـرده اسـت   . يابيم  ها مي  هاي پرمعنايي را بين آن  همانندي
يكي از امتيازات فردوسي بر . هاي آن بوده است  يكي از سرچشمه زريران يادگارترديد   كه بي

هـاي    آميز از امكان ادبي اغراق اسـت كـه جلـوه     سرايان، استفادة خالقانه و نبوغ  ديگر حماسه
كه عنصر اغراق را در  ،استاد شفيعي كدكني. تقريباً يكسان است زريران يادگارچشمگير آن با 
آنان «در اين ديده كه  را ها  آن تفاوت، زبان فارسي مقايسه كرده استشاعران شعر بسياري از 

از اين روي حاصل تصاوير ايشان چيزي است  ،هاي تصوير بوده  كاري  متوجه جزئيات و ريزه
در همة تصاوير آن، اجـزاي سـازندة    ،كه شاهنامهگاه زيبا اما كوچك و اندك تأثير، برخالف 

كوه است و دشت، ابـر و دريـا و خورشـيد و مـاه و     : ترين عناصر هستي است  تصوير وسيع
  :گردد  عظيم هستي بازمي هاي  اسنادهاي مجازي برخاسته از تصاوير او، به اين گونه پديده

 هوا را به شمشير گريـان كنـي   به تنها يكي گـور بريـان كنـي
 نيارد به نخجيـر كـردن شـتاب   برهنه چو تيغ تـو بينـد عقـاب
ــر ــو دارد هژب ــد ت ــان كمن  زبيم سنان تـو خـون بـارد ابـر   نش

  )450: 1372 كدكني، شفيعي(
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هـاي عظـيم     پديده ،در آن .همين نوع استشود از   ديده مي زريران يادگاراغراقي كه در 
ل يـ اند، هرچنـد عنصـر تخ    به كار گرفته شده ،چون آسمان، دوزخ، كوه، روز و شب ،هستي
  :بهره است  در آن قوي نيست و از امكانات بالغي چون اسناد مجازي بي شاهنامهمانند 

  و سپاه ايرانشهر ايدون بايستد. 29
  كه بانگ به آسمان شود    
  طنين به دوزخ شودو     
  به راه كه شوند .30
  گذر ايدون ببرند    
  با آب بياميزند    
  كه تا يك ماه خوردن نشايد    
  تا پنجاه روز روشن نشود. 31
  مرغ نيز نشيم نيابد    
  مگر بر يال اسبان، تيغ نيزگان    
  يا بر سر كوه بلند نشيند    
  ]بود[از گرد و دود شب و روز نه پيدا     

آمادة كارزار، بر درگاه گشتاسپ گرد  ،آميز از سپاهيان ايران است كه اغراقاين تصويري 
مقايسه كنـيم، اشـتراكات زيـادي را     شاهنامههاي حماسي اين ابيات را با   اگر جلوه. اند  آمده
: از نقش صدا و هياهو در ميدان نبرد به خوبي استفاده شـده اسـت   ،در بند نخست. بينيم  مي

آرايـي سـپاه     ، بانگي كه از صـف »به آسمان شود] شان[   كاروان ايران چنان بايستد كه بانگ«
با خلق يك فضاي حماسـي، سـپاه آمـاده بـه      ،ماية خيال شاعر شده است تا برخاسته دست

ردوسي نيز از صـداي پـاي اسـبان، از خـروش     ف .جنگ ايران را عظيم و باشكوه نشان دهد
  :كند  كركنندة مردمان و هياهوي حركت پاي آنان در توصيف سپاه همواره استفاده مي

 همي كرّ شـد مـردم تيزگـوش   زكشور برآمد سراسـر خـروش
 زبانگ تبيـره همـي برگذشـت   خروشيدن تازي اسبان زدشـت

  )779/ 137 :1 شاهنامه(
پايشان به ] آواي[و «: بپذيريم، در مصرع دوم آمده است pt'n ةواژاگر قرائت نوابي را از 

  :شاهنامه، بسنجيد با »دوزخ شود
 بگيرند و كوبند گيتـي بـه پـاي  سپاهي كه از كوه تا كوه جـاي
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خيـزد، فضـا     آميز نشان دادن گرد و خاكي كه از حركت سـپاه بـه هـوا برمـي      يا با اغراق
  :شده استحماسي 

  به راه كه شوند
  )چنان گذر كنند =(گذر ايدون ببرند 

  با آب بياميزند
  يك ماه آب را خوردن نشايد كه تا

  تا پنجاه روز روشن نبود
  مرغ نيز نشيم نيابد

  مگر بريال اسبان، تيغ نيزگان
  سر كوه برز نشينند يا بر

  از گرد و دود، شب و روز پيدا نبود

  :نين آمده استچ شاهنامهاين اغراق در 
 چو گرد سـياه از ميـان بردميـد   سپاهي كه خورشيد شد ناپديد
 زمين آمد از پاي اسـبان سـتوه   نه دريا پديد و نه هامون نه كوه

  )117/ 2: شاهنامه(

  :يا
  

  )777 و 778/ 137: 1 شاهنامه(

  :يا
  )242... ( ز گرد سواران هوا بست ميغ

معموالً با بانگ تبيره و شيپور و شاهنامه  هاي بزرگ در  آرايي و حركت براي جنگ  صف
  :ناي همراه است  كر

ــرده    بگفتنــد و آواي شــيپور و نــاي ــز پ ــد ز دهلي ــراي  برآم  س
  )964/ 149: 1 ج :همان(

  :يا

 كـوه و هـامون  ديبجوشـ ايدرچو   گـروهگروهـالشـكررفتيهم
 الجورد شد ديخورشكهيگفتتو   گـردزروشنروزشدرهيتچنان
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 هــوا قيرگــون شــد زمــين آبنــوس   بگفت اين و برخاست آواي كوس
ــرده    خروشــيدن زنــگ و هنــدي دراي ــز پـ ــد ز دهليـ ــراي  برآمـ  سـ

  )181: 1 ج :همان(

  :يا
ـ زنانرهيتب ـ شيپ ــا دنيخروشــ ســوهــرز   يپـابـهالنيپ  يكَرِّن
 يهمـ  خروشد بر بĤسماننيزم   يهمبجوشددانيمكهيگفتتو

  )733، 734/ 135: 1 ج :همان(

نيز استقرار مردمان بر درگاه گشتاسپ با آواي تنبك و ناي و گاودمب  زريران يادگاردر 
  :همراه شده است تا شكوه و بزرگي آن را القا كند

26. pas har mardōm az bayaspānazd mad  
    ō dar ī wištāsp šāh 
    āmad hēnd pad ham-spāh 
    ud tumbag zanēnd 
    ud nāy pazdēnd  
    ud gāwdumd wāng kunēnd. 

  از پيك آگاهي آمد] كه[پس همة مردم . 26
  سپاهي، به درگاه گشتاسپ شاه آمدند به هم    
  تنبك زنند و ناي نوازند    
  گاودنب بانگ كنند     

 شـاهنامه و  زريـران  يادگـار هـاي حماسـي بـين      هاي سبكي و همسـاني جلـوه    شباهت
دهندة يك سنت رايج ايراني است كه مري بويس آن را متعلق به شمال شـرقي ايـران     نشان
اي ادامه يافتـه    به گونة شفاهي و سينه به سينه بدون كمترين وقفه«دهد   احتمال ميداند و   مي

بـه   زريـران  يادگاركه در  ،البته بايد متذكر شد كه اين سنت رايج). 84: 1368 بويس،(است 
  .به اوج پختگي و كمال رسيده است شاهنامه، در شود ديده مي خام  ادبيِ نيمهاي   صورت

  
  تكرار 3.2

سـرا تكـرار را بيشـتر از      حماسـه . ثرترين شگردها در خلق فضاي حماسي استؤتكرار از م
بيند كه در ايجاد لحن حماسي   در نظر داشته باشد، آن را عنصري ميرا بديعي  يكه صنعت  آن
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در واقع از تكرار آگاهانه استفاده . رساند  كند ياري مي  واقعة داستاني كه روايت ميبه فضا يا 
تكرارهـاي  . افزون بر دادن موسيقي بيشتر به كالم، معني حماسي را نيز القا كنـد  ،شود تا  مي

كـه سـاختار نحـوي     ،حماسي معموالً در سه سطح واجـي، واژگـاني و تكـرار در عبـارت    
 زريران يادگارهايي از اين گونه تكرارها در   نمونه. افتد  گيرد، اتفاق مي  جمالت را نيز دربر مي

آميز اين امكان زبـاني و   نبوغاي   فردوسي حكايت از آن دارد كه فردوسي به گونه شاهنامةو 
ادبي را به مثابة يكي از نمودهاي آشكار بالغت در سخن خود به كار گرفته و بـه آن كمـال   

  :اند  ر آن سخنوران پيش از اسالم بودهبخشيده است كه مبتك
28. was ēstēd šif(a)rg ī rōdastahm 

    was kantigr ī purr tigr 

    ud was zrēh ī rōšn 

    ud was zrēh ī čahār-kard 

  بس ايستد شفرة رستم. 28
  پر تير) تركش(بس كنتير      
  و بس زره روشن     
 و بس زره چهاركرد     

شاعر از طريق مجـاز، از شَـفرة رسـتم، تيـردان     . لحن اين ابيات كامالً حماسي است
پرتير، زره روشن و زره چهاركرد سخن گفته است كه الزمة آن وجود سـپاهياني اسـت   

اما لحن حماسـي ايـن ابيـات    . كه اين ابزار و آالت جنگي را با خود همراه آورده باشند
نمايي صحنة اسـتقرار    ت، بلكه تكرارها نيز در بزرگمحدود به كلمات مربوط به جنگ نيس

 ، به ويژه در عبارت»ر«، تكرار واج wasعالوه بر تكرار . اند  ثر عمل كردهؤمسپاهيان بسيار 
was kantigr ī purr tigr »نيز سبب شده است لحن كالم وجهـة حماسـي    ،»بس كنتير پرتير

كند كه بارهـا    القاي معني حماسي كمك ميبه حدي در » ر«لحن مطنطن واج . بيابد بيشتري
براي شكوهمند نشان دادن سپاهيان خشـمگين آمـادة نبـرد بهـره      ويژه  بهفردوسي نيز از آن 

كـرّ، لشـكريان    ةواژويژه با تشـديد آن در    ه، ب»ر«مثالً در بيت زير تكرار حرف . گرفته است
زيركانه از يك اشـكال   ،عين حال در ،منوچهر را برابر سراپردة فريدون پرهيبت نشان داده و

  :اي شاعرانه خلق كرده است  وزني لطيفه
 همي كرّ شد مردم تيـز گـوش   زكشور برآمد سراسـر خـروش

  )779/ 137: 1 ج ،شاهنامه(
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 لشـكر  كـه  زيـر  بيـت  در مثالً است، چشمگير تنهايي، به حتي ،»ر« حرف مشدد صداي
  :شوند  مي آماده سهراب با جنگ براي كاووس

  
  )421 /152: 2 ج :همان(

تـوان ديـد، از     مـي » خ«در تكرار حرف  زريران يادگارآرايي را در   اي ديگر از واج  نمونه
 xwēd xwarēm ud:12و در بند  andar xōn xyōnān xwardag xwāhēnd: 47جمله در بند 

xušk sōzēm.  
 بلكـه  يسـت محدود به سـطح واج و واژه ن  زريران يادگارگفته شد، تكرارها در  كه چنان
 يكي كه مانند ترجيع تكرارهايي است، آمده تكرار به متن اين جاي  جاي در نيز هايي  عبارت

، 81بنـد،  ( »رسند ها  خيون مبادا« عبارت تكرار مثالً: است كرده اشاره آن به متن مترجمان از
) 110، 106، 94، 88، 83بنـد  ( »زنـد  دشـمن  و هلد فراز اسب« عبارت تكرار يا، )108، 87

 از شـنود،   مي را جاماسپ ناكدهشت يشگوييكه پ يهنگام شاه، گشتاسپ). 59: 1390 يبي،غ(
 جمـالت  تكـرار  بـا  نوبـت،  به ،و فرشاورد ،پادخسرو ير،جاماسپ، زر .افتد  مي زير به تخت

 ايـن  بار هر اما بنشانند، شاهي تخت بر و برخيزانند خاك از را شاه كنند  مي كوشش مشابهي
 گشتاسپ اندوه و هراس ميزان كه »بازنگرد و برخيزد نه شاه گشتاسپ«: شود  مي تكرار جمله
 و جمالت طريق از ها  صحنه روايت با هم، كارزار اوج در. دهد  ينشان م يشگوييپ ينرا از ا
 بـار  دو كـه  چنـان شـده اسـت،    يـد رخدادها تأك يتو اهم يتهمانند بر حساس هايي  عبارت

 يهمسـر  ةوعـد  ،كـوه  ياز بـاال  ،بسـتور  او، فرزنـد  و زريـر  هاي  دالوري ديدن با ارجاسب
پـس از   گشتاسـپ،  نيـز  بار يك و ؛)95، 71( دهد  يرا به داوطلب قتل آن دو م يشدخترها
 زرير خواهي  كين داوطلب كسي كه گويد  مي ايرانيان به و كند  ياز سر كوه نگاه م ير،مرگ زر

 يكـه بسـتور بـرا    يهنگام يا). 77(او دهد  يِرا به زن ي،هما ،او دخترش مقابل، در ،تا شود
 منع كار اين از را او كلمات اين با گشتاسپ كند،  يم ياعالم آمادگ ير،زر پدرش، خواهي  ينك

 برند نام دو خيونان پس. اوژدند را زرير كه چنانرسند و تو را اوژنند،  يونانمبادا خ«: كند  مي
 خود، بستور، نيز بار يك). 81( »را او پسر بستور اوژديم و را سپاهبد  ايران زرير، اوژديم، كه

 بار سومين، و )87( آورد  يجمالت را بر زبان م ينا پدرش، جنازة سر بر سرايي  پس از نوحه
  ).108( گويند  مي بستور به را آن سپاهيانش و كرد  گرامي نيز

در اين بند به تكرار برجستگي و تأثيرگذاري بيشتر بخشيده است، تكـرار فعـل در      چهآن
  :آن است، كه گاه به صورت جمالت قرينه با محوريت فعل آمده است

 كوس يآوا از گوش شدكرّيهم   آبنـوسنيزمـ شـدلگـونينهوا
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64. čē ān tahm spāhbed zarīr 
     ō žanēd xyōn pānzdah bēwar 
     ud ān pādxusraw ī ardā 
     ōžanēd xyōn čahārdah bēwar 
     ud ān frašāward ī tū pus 
     ōžanēd xyōn sēzdah bēwar 

اگر با كلماتي همراه شود كه بار حماسي دارند و از لـوازم   ،تكرار فعل در متون حماسي
ها خود را در فضاي مـورد نظـر گوينـده      تواند با آن  نبرد هستند، خواننده يا شنونده بهتر مي

  :قرار دهد
رونـد و  ] ان[ن بـر سـتور  ]نـا [رونـد و سـتوربا  ] هـا [كاروان حركت كند، پيلبانـان بـر پيـل   پس 

  ).27(ها روند   بر گردونه] ان[دار  گردونه
، كه اين گونه تكرار از مصاديق اطناب هنري در ادبيات است، به هـر  »روند«تكرار فعل 

تأكيـد بـر عمـل    با  ،كدام از دستجات مختلف سپاهيان گشتاسپ هويت جداگانه بخشيده و
مكرركـردن  . داران، عظمت لشكريان ايراني را بازنموده اسـت   پيلبانان و ستوربانان و گردونه

كند كه شايد هيچ   فعل، اگر آگاهانه صورت گرفته باشد، گاهي عواطفي را از شاعر منتقل مي
ر در در جنـگ رسـتم و اسـفنديا    ،مـثالً . تشبيه و استعاره و مجازي قادر به القاي آن نباشـد 

كه نتوانسته است اسفنديار را از رزم منصـرف كنـد، از بـرادرش      پس از اين ،، رستمشاهنامه
از انـدوه  » آر«در درخواست رستم، تكرار فعل . خواهد كه وسايل نبرد او را بياورد  زواره مي

كند كه پهلوانِ ناكام در مذاكره خـود را بـراي نبـرد روز بعـد، كـه هـر         و يأسي حكايت مي
  :كند  ، آماده مي4اي در آن براي او به منزلة شكست است  نتيجه

 يكي جوشن و مغفـري نامـدار   رو تيغ هندي بيـار«:بدو گفت
 كمند آر و گرز گران آر و گبـر   كمان آر و برگسـتوان آر و ببـر

  )935، 936/ 371: 5 ج :همان(

اصوالً استفادة درست از فعل در آثار بزرگ حماسي به شعر حركت، و به شـاعر ايـن   
دهد كه در فضاي تنگ ابيات محدود به نظم هجايي شعر دورة ميانه، يـا در    امكان را مي

. هاي هشت ركني بحر متقارب در شعر پس از اسالم، مفـاهيم بسـياري را بگنجانـد     بيت
تـوان آن را تكـرار سـاختاري يـا       بلكه توالي افعال كـه مـي  گاهي فعل عيناً تكرار نشده، 

) سـه بـار  (، گوينده بـا تكـرار   48در بند . نحوي ناميد، اين نقش را به عهده گرفته است
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فاجعة سه مرگ دو برادر و يك  kē āyēd ud razm tazēd, wināh kunēd ud ōžanēd جملة
سو با تكرار عبـارت بـه اطنـاب    از يك . دهد  پسر گشتاسپ را پراهميت و بزرگ جلوه مي

گراييده است، در عين حال در محور افقي عبارت نيز با پشت سـر هـم قـرار دادن چهـار     
. گويند، آفريـده اسـت    مي »ايجاز قصر«اي از ايجاز را، كه علماي بالغت به آن   فعل، نمونه

ارهاي براي موجز كردن سخن خود، همين استفاده از تكر ،يكي از شگردهاي فردوسي نيز
  :ساختاري در مقولة فعل است

 نشستند و گفتند و برخاستند   پي مصلحت مجلس آراستند
 كشتن قصد كه برادرانش به ايرج زبان از مصرع، يك در فقط ين،موجزتر از ا يحت يا و

 اين. »مريز خون يافتي، خواستي، جهان«: برد  مي كار به چنين را متوالي هاي  فعل دارند، را او
 يدارا نولدكه، تعبير به شود،  مي ناشي فارسي زبان هاي  يياصل آن از توانا يدكه شا بيان، طرز
 هم) شاهنامه يمترجم آلمان(روككرت  يحت«است كه  يحال امتناع ينو در ع يرتأث ي،سادگ

  ).179: 1384 نولدكه،( »بياورد آلماني سطر يك در را مصرع اين است نتوانسته
  
  صفت شاعرانه 4.2

در توصـيف پهلوانـان،   . داردبسـيار مهمـي   در القاي لحن حماسـي نقـش   ) epithet( صفت
با تكرار  او دهد و  ترين مفهوم را در اختيار شاعر قرار مي  معموالً اين صفت است كه خالصه

) 48(مثالً در همان بند قبـل  . هاي داستان خود را به خواننده بشناساند  تواند شخصيت  آن مي
هاي مخصوص به خود توصـيف    كند، قهرمانان و اسبان با صفت  پيشگويي ميكه جاماسپ 

 ،بيدرفش جادوگر كه آيد و رزم تازد و گناه كند و اوژند سپاهبدتهم، زرير، برادر تو«: اند  شده
كه آيد  هزاران  را و بارة او را ببرند، آن سياه آهنين سنب كه بارة زرير است؛ و آن نامخواست

را و بـارة او را   ،ناه كند و اوژند آن پادخسرو پارساي مزداپرست، بـرادر تـو  و رزم تازد و گ
، پادخسـرو بـا صـفت    tahm spāhbedزرير معموالً با صـفت   .»ببرند، آن زرين درازنفس را

ardā(y) māzdēsnān  و اسفنديار با صفتyal ī nēw هـا و    ايـن صـفت  . شـوند   شناسانده مي
گيـرد، بـه     سبان ارزشمند ايرانيان نيز مورد استفاده قـرار مـي  كه حتي در مورد ا ،ها  تكرار آن

 آثـار از عوامـل تأثيرگـذار در    ها را  آن توان  د كه مينبخش  بازيگران اصلي نوعي تشخص مي
پيلتن و جنگجوي است؛ سام، سوار است؛ فريـدون،   نيز رستم شاهنامهدر  .دانست حماسي

  .و اسفنديار، يل است ،قارن، رزمجوي و رزمخواه ؛فرخ است؛ شيروي شيراوژن
داند كه جنبة   ترين نوع را صفتي مي  كند و شاعرانه  هولمن انواعي را براي صفت ذكر مي
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تـر و در    به اعتقاد او، از لحـاظ هنـري مهـم    ،چنين صفتي ؛تصويري و استعاري داشته باشد
 با تكيه بر همـين ويژگـي در   ،كدكنيشفيعي  Holman, 1985: 166(.5( تر است  يادها ماندني

نـوعي   شاهنامههاي تخيلي در تصويرهاي   ترين جنبه  يكي از قوي«، معتقد است كه شاهنامه
كه از نيروي خيال به  آن  قدرت تنظيم است كه فردوسي گاه فقط با سود جستن از صفت، بي
» كنـد   اين كار را مـي  ،معنيِ محدود كلمه كه تشبيه و استعاره و انواع مجاز است ياري طلبد

  ).462: 1372 كدكني، شفيعي(
قـدرت  «كه قصد مقايسة ميزان گستردگي خيال و بـه تعبيـر شـفيعي كـدكني       بدون اين

كـه از   ،در ميان باشد، اين اثر نيـز از ايـن گونـه صـفت     زريران يادگارو  شاهنامه در» تنظيم
رانيان با خيونـان دو جـا در   جنگ اي. ديدگاه تخيلي و تصويري قابل ذكر باشد، خالي نيست

ناميـده شـده    azdahāg razm wištāspān ، اژدها رزمِ گشتاسـپي )و بند آخر 39بند (اين متن 
كاررفته در تركيب اژدها رزم، به دليل سابقة طوالني در شعر حماسي ايراني و  بهتشبيه . است

  .طلبد  اي را مي  ويژهتر تاريخي آن، به حدي اهميت دارد كه توجه   هاي عميق  حتي در اليه
تـرين نمونـة     قلمداد كنيم، تلميحي است به كهـن ) ضحاك(را اسم خاص  azdahāgاگر 

بـه   اوسـتا كـه در   ،نبرد بين پهلوان اژدهاكش و اژدها در اساطير هند و ايراني، يعني فريدون
كـه   ،را ažidahāka ،نـام بـرده شـده    -tritaبـه صـورت    ودا  ريگو در  -thraētaonaصورت 

اژدهـا رزم  «در تركيـب   6.بـرد   از بـين مـي   ،چشـم اسـت   شـش پوزه و   سر و سه  اژدهايي سه
بـدين  . بنياد مجاز و استعاره پديد آمده اسـت  ، تصويري خيالي وجود دارد كه بر»گشتاسپي

از . ترتيب كه گشتاسپ استعاره از فريدون است و اژدها استعاره از ارجاسپ، شـاه خيونـان  
 archetype(تايپي   شناسي يونگ، مفهوم اين تصوير يك نمونة آركي روانديدگاه نقد جديد و 

  ).259: 1370 ديچز،(تر معرفت و ابالغ   است مربوط به طرق ابتدايي) صورت ازلي
 اسـطورة  همان يافتة تحولو ضحاك، كه صورت  يدوناگر از داستان فر يز،ن شاهنامه در
 بـه  اي نامهدر  ،پس از كشتن تور منوچهر، كنيم، نظر صرف است، اژيِدهاكه و تريتئونه كهن

 ياب،از افراسـ  ينهمچنـ  ؛)892/ 144: شاهنامه( كند  يم يهاو را به اژدها تشب يدون،فر پدرش،
 ياوش،س يا. )10212/ 283. ص(شده است  يادبا عنوان اژدها  يخسرو،در هنگام نبردش با ك

 كنـد،   مـي  پراكنـي   دروغ او بـه  نسبت افراسياب قصد سوء بارةدر يلهبه ح يوزكه گرس يزمان
 گرسـيوز  بـه  كـه  ايـن  يخواهد رفت، و برا ياببه درگاه افراس ينيزدودن بدب يبرا گويد  مي

 راه از آتش از گذر شايد يا خود، هاي  سختي پذيرد  مي باشد هرچه را سرنوشت دهد اطمينان
  :كند  يم يرتعب» دم اژدها«به  را مجاز،
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ــر  جهــانيراز   بســپرداژدهــادمكــويكســ  نگــذرد نيآف
  )1995/ 336: 2 ج :همان(

تايپي اژدهاكشي و تضاد بنيادين نيكي و بدي در باور   ها از تداوم تصوير آركي  اين نمونه
اسـم  » اژدهـا رزم گشتاسـپي  «اگر اژدها را در تركيب  ،از سوي ديگر. كند  ايراني حكايت مي

نبرد تريتئونه يا تريتة  ،در واقع. اسطورة اژدهاكشي راه بردتر   توان به الية نهاني  عام بدانيم، مي
شـان    تر است كه به اجـداد هنـد و اروپـايي     هند و ايراني، خود روايتي از يك صورت كهن

واتكينز نشان داده است كه اساس بوطيقاي هند و اروپايي حول محـور همـين   . گردد  بازمي
هـاي هنـد و     آن در اسـاطير همـة ملـت    گردد، صورتي كـه نـوعي از    تصوير اژدهاكشي مي

شـود    يافـت مـي   ،اروپايي، از جمله در آثار هندي، ايراني، هيتي، يوناني، و ايرلنـدي باسـتان  
)Watkins, 1995: 297-329.(  

تواند، عالوه بـر وجـود وزن و     مي شد گفته زريران يادگارهاي حماسي   ويژگياز    چهآن
البته . مالكي قابل اعتماد باشد نيز هايي از آن  حداقل بخششعر شمردن  برايقافية احتمالي، 

شـود، اسـتفاده از امكانـات      بـه مـوارد يادشـده محـدود نمـي      فقـط عناصر شعري اين متن 
كه   اليه، چنان  شناختي، چون ترتيب خالف قاعدة كالم؛ تغيير دادن جايگاه مسند و مسند  معني

ز جمله شگردهاي مربوط به مباحث حوزة علم ا. در كتب بالغت آمده، از موارد ديگر است
هاي بالغي كه در نوحة بستور وجود دارد اشاره كرد كه غرض ثانويه از   الؤمعاني بايد به س

  .ها تأكيد بر مرگ زريرِ قهرمان و انزجار از عمل دشمنان است  اين پرسش
  

  هاي بياني  جلوه. 3
، زريـران  يادگاردر  ،استعاره، مجاز و كنايهعناصر مربوط به حوزة علم بيان، از جمله تشبيه، 

هـاي    به اين دليل كـه برخـي از شـواهد، بـا خـوانش      ؛هاي حماسي نيست  روشنيِ ويژگي به
ها چه بسـا    كند و حتي گاه جنبة تصويري آن  متفاوت پژوهشگران، معنايي ديگرگون پيدا مي

شـن از صـور خيـال در آن يافـت     هايي قابل اعتنـا و رو   با وجود اين، نمونه. رود  از بين مي
  .شود، كه از لحاظ تاريخ بالغت ايراني حائز اهميت است  مي

  
  تشبيه 1.3

حماسي بودن ايـن اثـر   . رسد  به تعداد انگشتان يك دست نمي زريران يادگارهمة تشبيهات 
امـا همـين   . در حوزة تصوير، كمتر به اين صورت خيالي توجـه شـود   ،سبب شده است كه
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به دليل فضاي خاص اساطيري اين مـتن، از غلبـة عناصـر مـادي و حسـي       شواهد موجود،
دارد و ) سـالح (وار زيـن  درآن كودك كياني دلير، كه گُردوار اسب دارد و گُ«: حكايت دارد

شـده را بسـتور،     يا زريـر كُشـته  ). 95(كرد  ،سپاهبد  كارزار آن گونه نيكو كند كه زرير، ايران
 زريران يادگارترين تشبيهي كه در   مهم). 85(كند   تشبيه مي» گنجگاه و   مردم بي«فرزند او به 

 :به كار رفته است تشبيه زرير در هنگام كارزار به آتش است

70. ud ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr 

      kārezār ōwōn nēw kunēd 

      čiyōn ka āduryazd 

     andar ō nayestān ōftēd 

     u-š wād-iz ayār bawēd 

  و آن تهم، سپاهبد دلير، زرير .70
  كارزار آن گونه نيكو كند ....
  ايزد آذر] گويي[چنان كه  ....
  اندر نيستان افتد ....
  ..و اورا باد نيز يار بود  ....

  :دقيقي نيز همين تشبيه را در مورد زرير به كار برده است
 چو اندر گيـا آتـش تيـز و بـاد   به لشكرگه دشـمن انـدر فتـاد

  )64: 1374 نوابي،ماهيار(

اي آن از پهلـوي بـه فارسـي      آيد دقيقي اين تشبيه را با حذف جنبـة اسـطوره    نظر ميه ب
فردوسي نيز از همكاري آتش و باد براي ساختن تصـويرهاي خـود سـود    . برگردانده است

  :برده است
 چن از باد آتش، دلـش بردميـد   چو رودابه گفتار ايشـان شـنيد

  )371/ 189: 1 ج ،شاهنامه(

مانند كرده است كه باد آن را هـر لحظـه    يرا به آتش يقبادخشم زال و ك يت،ب يندر ا يا،
  :كند  يم يزترت

ــس ــانپـ ــازالپشتشـ ــاديكبـ  باد دست كي به آتش، دستكيبه   قبـ
  )11/ 346: 1 ج :همان(
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 يلةشدن آتش بـه وسـ   يزاسب، به ت يسرعت سوار را در نشستن بر رو يت،ب يندر ا يا،
  :كرده است يهباد تشب

  
  )340/ 111: 1 ج :همان(

ـ   زريران يادگار يندگانگو يا يندهرا گو يهتشب ينا شايد  ترديـد   يابداع نكرده باشند، امـا ب
اي به حيات   تشبيه شايع و پرطرفداري بوده است، كه تا چندين سده پس از هجرت به گونه

اي كه بايد در تحول اين تشبيه يادآور شد، فراموش شـدن نقـش     نكته. خود ادامه داده است
از آن برخـوردار اسـت،    رانيـ زر ادگـار يكاررفتـه در    به امتيازي كه تشبيه. تلميحي آن است

آتـش و   ،در شعر آنـان . استدقيقي يا فردوسي فاقد آن  اطيري است كه تشبيهداشتن بار اس
بـه كـار   » ايـزد آذر «، به جاي آتش، رانيزر ادگاريكه در   اند، حال آن  باد همان عناصر طبيعت

ود  «در حالي كه  ،افتد  چون نيستان دشمن مي رفته كه در انبوه لشكريانِِ باد نيز او را يـار بـ« .
از ديدگاه بالغت تصوير شعر فارسي به اين جمله نگاه كنيم، يار دانستن باد را  اگر بخواهيم

 ،رانيزر ادگاري در. براي آتش استعاره از نوع تشخيص بايد شمرد، اما در واقع چنين نيست
در باور مزديسني، ايزد آذر و ايزد باد،  .به نقش آن فراتر از تشبيه و استعاره توجه شده است

را در برابـر اهـريمن بـه عهـده      يثرؤمو همكاري جاودانه  ،آفرينش تا فرجام جهاناز آغاز 
دارند و گوينده يا گويندگان اين حماسة ديني زردشتي در اين مصرع به ايـن خويشـكاري   

كه به كمك ايـزد تيشـتر    ايزد باد عالوه بر ايفاي نقش در آغاز آفرينش،. اند  آنان توجه داشته
، در نبرد واپسين با اهريمن، پـيش  )45: 1385، زادسپرم(كند   خش ميزمين را به شش پاره ب

واپسـين بـه تـازش آتـش و بـاد شـگفت       «] نبرد: [رود  نيز باد به ياري آتش مي ،از رستاخيز
 ادگـار يدر  ،بـدين ترتيـب  ). 291: 1387، نقـل از بهـار،   زادسـپرم ] (خواهد بود[افروز   آتش
 افتد و  كه در نيستان دشمنان مي) آتش(نبرد به ايزد آذر ، با تشبيه كردن زريرِ در حال رانيزر

اي   كند، معنـايي از يـك بـاور اسـطوره      ورتر كردن آن او را همراهي مي  ايزد باد نيز در شعله
 ،ويژه در پايان جهان  هتوان تلميحي به همكاري اين دو ايزد، ب  نهفته است، كه از نظر ادبي مي

هاي عظيم طبيعي فراتر رفتـه و بـا نسـبت      در عين حال، عناصر اين تشبيه از پديده. دانست
  .زوده شده استدادن زرير به ايزدان بر درجة اغراق اف

  
  استعاره 2.3
تـوان اسـتعاره    ميكه جنگ گراز با گراز را كه  ،46، جز يك مورد در بند رانيزر ادگاريدر 

 يزجـا  بجنبـد  آتـش بـادازكه   يپاآورداندرنيزبهسانبدان
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اي كـه زريـر بـه      در نامـه . توان مطمئن بود  استعاره چندان نمياز پهلوانان شمرد، از وجود 
هـا را    تـوان آن   هايي وجود دارد كـه مـي    نويسد، واژه  ارجاسپ در پاسخ به تهديدات او مي

از دسـت  ] ان[شـواد، ديـو  ) كشـته (تان كه چون زده   و نماييم«: حمل بر وجود استعاره كرد
امـا  . به ترتيب استعاره دانست از خيونـان و ايرانيـان   ، يعني ديوان و ايزدان را)21(» ايزدان

كـه تقابـل نـور و     ،و ايزدان، در اين متن ديني) اهريمن(استنباط معناي حقيقي هم از ديو 
ديگـر وجـود   مـورد  . كند، موجه است  ظلمت را در جنگ گشتاسپ و ارجاسپ عرضه مي

كـه يكـي از    ،ر بر جنازة پـدرش در نوحة بستو) البته در ترجمة بهار( 84استعاره را در بند 
ات را كـه    افكنـده ]فـراز [جان ! هال درخت«: توان ديد  ترين بندهاي متن است، مي  تصويري

» ات را كـه برگرفـت؟    بـاره ! تاب تو را كه برگرفت؟ هـال سـيمرغك  ! برگرفت؟ هال گراز
ا   ،درخت، گراز). 270: 1387بهار، ( قرائـت  و سيمرغك استعارة مصرّحه است از زرير، امـ

ها را بـه    و نوابي آن ،زاده، مزداپور  مكنزي، شكّي، نوبرگ، منشي. ها مشكوك است  اين واژه
ها منتفـي و يـا آن را تبـديل      اند، كه يا به كلي وجود استعاره را در آن  اي ديگر خوانده  گونه

  7.كند  به اضافة تشبيهي يا كنايه مي
  
  كنايه 3.3

ايرانيـان   ،در نامة ارجاسـپ . است رانيزر ادگاريبيان غير مستقيم و كنايي شيوة برجستة 
كيش نشويد، آن گاه بررسيم، خويـد    اگر اين دين را بنهليد و با ما هم«اند كه   تهديد شده

بياني شاعرانه در جملة آخر به كار رفته كه كنايه عنصـر  ). 12(خوريم و خشك سوزيم 
، كـه  »خ«آرايي، در تكرار حرف   عالوه بر وجود آراية واج. دهد  ل ميمركزي آن را تشكي

به  ،»خويد خوردن و خشك سوختن«قبأل به آن اشاره شد، و تضاد بين خويد و خشك، 
نخست مـا  «: دهد  زرير نيز كنايه را با كنايه پاسخ مي. كنايه يعني همه چيز را نابود كردن
نشويم و ما اين دين پاك را از هرمـزد پـذيرفتيم،   كيش   اين دين پاك نهليم و با شما هم

عبـارت  » انوش خوردن«روشن است كه ). 18(» بنهليم و شما را ديگر ماه انوش خوريم
را ب خطـر مـرگ   «مكنـزي آن را  . كنايي است، امـا مفهـوم آن نيازمنـد توضـيح اسـت     

: 1388 ي،مكنـز (معني كـرده اسـت   » ، تا سرحد مرگ جنگيدن، از جان گذشتنپذيرفتن
دهد انوش خـوردن در نامـة زريـر بايـد معنـايي        شواهدي وجود دارد كه نشان مي). 40

خاص داشته باشد، معنايي كـه بتوانـد در برابـر كنايـة تهديـدآميز ارجاسـپ، كفـة ايـن         
كه تقابل همة مظاهر  ،بندهش در فصلي از. خواني حماسي را به نفع او سنگين كند  رجز
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بازنموده شده است، براي هر يك از آفريدگان هرمزد، حريفي آفرينشِ هرمزد و اهريمن 
دادگـي،  (دهد   ، از جمله انوش را در مقابل زهر قرار ميشود  از نيروهاي اهريمن ذكر مي

اگـر زهـر   . بنابراين انوش بايد چيزي از نوع زهر باشد، اما با كيفيتي متضاد). 55: 1380
كـه اشـتقاق آن نيـز همـين را نشـان       بخش است،  خاصيت ميرندگي دارد، انوش زندگي

، انوشه را، شراب انگوري معني كرده و اين بيت منوچهري هنام لغتدر  دهخدا، .دهد  مي
  :را نيز شاهد مثال آورده است

 درم ده، دوست جو، دشمن پـراكن    انوشه خور طرب كن شـادمان زي
  )ذيل انوشه: 1377،   نامه لغت(

بـا كنايـة    را ، و زرير نيـز كنايـة تهديـد   »شراب خوردن«يعني  »انوش خوردن«بنابراين، 
، يعني شما را هالك كرده، بـر  »ماه ديگر انوش شما را خواهيم خورد«: دهد  تهديد پاسخ مي

  .كنيم  خوريم و شادماني مي  جنازة شما شراب مي
 بس آيند بـارة ايرانيـان  «: باز از بيان غير مستقيم و كنايي استفاده شده است ،47در بند 

بينـيم    گونه كه مي همان .»كه گشاده، اروند روند اندر خون، خيونان خداي خواهند و نيابند
تر است؛ بين اروند و روند نوعي جناس وجـود    در اين جمالت، زبان نيز شاعرانه ،معموالً

كه به مجاز،   كامالً نمايان است، و ديگر اين» خ«و » ر«هاي    حرفآرايي در تكرار   دارد، واج
عنـان گشـاده   «. رونـد   گشاده مـي ] عنان[گويد كه   به جاي ايرانيان از بارة ايرانيان سخن مي

شـود،    يا هنگامي كه بستور آمادة رفتن به رزم مي. »تند و شتابان رفتن«به كنايه يعني  »رفتن
نداني و تـو را  ) پرهيز رزم(نابرنايي و رزمان پرهيز  ،چه ،تو مرو«: گويد  گشتاسپ به او مي

بـه   »انگشت بـه تيـر خوسـته نبـودن    « .)80(» است) آمخته: بهار(انگشت به تير نه خوسته 
مـرا  «پيش از آن نيز بستور خواسته بود كه . »آوري نداشتن  تجربة كافي در رزم«كنايه يعني 

اسب « .)79(» ... اسب، زين سازيد تا من روم و رزم دليران بينم، شاهزادة گشتاسپي را بينم
دو  ،در ايـن مثـال   ،البتـه . »آماده كردن ابزار و لـوازم جنـگ  «كنايه است از  »نو زين ساخت

دليران كنايه از ايرانيـان، و شـاهزادة گشتاسـپي كنايـه از      :كنايه از موصوف هم وجود دارد
  .اسفنديار است

پرهيز از تصريح و تمايل به بيان غيرمستقيم و كنايي در نوحة بستور بر جنازة پدرش نيز 
انـد    اند، تـن پاكـت را اسـبان خوسـته      دارت را بادها آشفته  موي و ريش تاب«: شود  ديده مي

    ).86( »به پاي و تو را خاك برتن نشسته) اند  لگدكوب كرده(
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  گيري نتيجه .4
هـايي از يـك     ترين آثار ادبي ايران در دورة ميانه است كه نشـانه   از مهم رانيزر ادگاري

سنتي كه آثـار  . روشني در آن ديد بهتوان   آن عصر را ميسنت نيرومند ادبيات حماسي 
دهنـد كـه در فتـرت قـرون اوليـه        گـواهي مـي   شاهنامهويژه   هحماسي پس از اسالم، ب

شـيوة حماسـي ارائـة    . داده است  فراموش نشده، بلكه در نهان به حيات خود ادامه مي
ديگري كـه در ايـن   هاي بياني   مطلب، صنعت اغراق، صفت شاعرانه، تكرار و اسلوب

هاي بازمانده از ادبيات دورة ميانة ايـران اسـت     نمونهفقط اثر كوتاه منظوم به كار رفته 
اي از بالغت شاعران پيشين ايراني را كه در كتب پـس از    توانند گوشه  كه در واقع مي

اي در   تصويرهاي شاعرانه. آن به وجود آن در ميان ايرانيان تصريح شده آشكار سازند
كـه از لحـاظ    ،...و يا تشبيه زرير به آتـش  »اژدها رزم گشتاسبي«چون  ،آن وجود دارد

فارسي پس از خـود   يهايي را با آثار حماس  فكري و ادبي بسيار پرمعنايند و همانندي
كه در شناخت بهتـر تـاريخ چنـد هـزار سـالة       ، امريسازند  آشكار مي شاهنامهويژه   هب

بنونيست تشخيص داد كـه ايـن اثـر منظـوم      نخست، .دارد   ادبيات ايران بسيار اهميت
بـا عناصـر شـعري    بنـابراين  امروزه همگان بر منظوم بودن آن اذعان دارند،  اما است،

 ياثـر  رانيـ زر ادگـار يتوان ادعـا كـرد كـه      شود مي  فردي كه در آن ديده مي منحصربه
  .شاعرانة منظوم است

  
  نوشت پي

 

. كردنـد  هاي گذشته را براي مردم روايت مي داستانگوسانان، خنياگراني بودند در دورة پارتي كه . 1
  ).1368بويس و فارمر،  ←(اند  كردهسنت ملي ايراني ايفا گاهداري نآنان نقش مهمي در 

  .هاي يادشده در فهرست منابع آمده است  ها و مقاله  ترجمه شناسي  كتاب مشخصات .2
سالحي غيـر از   :دهد كه  او دربارة آن توضيح مي .آمد را تشخيص داد  شكي هويت اين واژة تك .3

خوشبختانه صورت جديـد آن در فارسـي بـه    . ذكر شده است تير است، چون تركش پر تير قبالً
بر جاي ) و واژة دخيل در عربي به معني شمشير بزرگ(صورت شفره به معني چاقوي كفشگران 

  ).Shaki, 1986: 260( مانده است
شميسا،  ←گونه تكرار در مبحث اطناب هنري مطرح شده است، در اين باره  ايندر علم معاني . 4

1374: 112.  
  .Holman, 1985 ←و انواع آن  )epithet( دربارة صفت .5
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  .242: 1385 سركاراتي، ← ažidahākaو  -thraētaonaدربارة  .6
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