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»يادگار زريران، برگي ديگر از افتخارات ايرانيان«

∗مريم خادم

چكيده

ه همـين جهـت     است؛ ب » يادگار زريران «هدف اين مقاله، شناساندن حماسه ملّي       
 داسـتان، منـشأ داسـتان،     ةچون وجه تسميه يادگار زريـران، خالصـ       در آن از مواردي هم    

نقش گوسانان در حفظ آن، روند به كتابت درآمـدن ايـن حماسـه، وزن اشـعار پهلـوي و           
هاي نمايشي اين اثـر، ذكـر ايـن داسـتان در منـابع              يست در اين زمينه، نشانه    نونكشف ب 

طـور  هـاي آن، دقيقـي و يادگـار زريـران و همـين          هـا و تفـاوت    ديگر با توجه به شـباهت     
.هايي كه تا به حال از اين اثر صورت گرفته، سخن رفته استترجمه

هاكليد واژه

- گوسـان  - نمـايش  - بنونيـست  - بيـدرفش جـادو    - بـستور  - زريـر  -يادگار زريران 
.گشتاسپ- اشكاني-پارتي

.گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهنارسي، دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فدانش∗
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مقدمه

» يادگار زريـران «و به فارسي    » ياتكار زريران ا«نام اين نوشته در پهلوي به صورت        
ها و ساير   نويسند اين كتاب پس از يشت     آن چنان كه مي   . شود گفته مي  »يادگار زرير «يا  

1. روايات ايراني نوشته شده استةقطعات داستاني اوستا، نخستين كتابي است كه دربار

» دفتـر «و » نوشـته «به ارمني رفته و معناي     hetkārبه صورت وام واژه     » يادگار«
آيد كه اين واژه در زبان پهلوي       از مواردي كه در ادبيات پهلوي نيز وجود دارد برمي         . دارد

كتـاب  «بـه معنـاي     » يادگـار زريـران   «داشته است؛ بنابراين    » كتاب«و  » نوشته«معناي  
2.است» زرير

 اول  آمده؛ جـزء  » وئيري» «زئيري «(Zairi-Vairi)نيز در اوستا به صورت      » زرير«
در فارسـي بـه معنـاي بـر     » وره« جـزء دوم از ريـشه    و»زرد رنـگ «و » زرين«به معناي  

3.است» زرين جوشن«و » زرين بر«است كه در كل به معني ) سينه(

سـاالر  ، پادشاه كياني، پـسر كـي لهراسـب و سـپه           گشتاسپ، نام برادر كي     »زرير«
م از او به نام پرهيزگاري ايرانـي  هاي پنجم و سيزده   در يشت  4. بوده است  گشتاسپلشكر  

كنان بر كنـار رود دائيتـي، بـراي ناهيـد صـد      و دالوري كه بر پشت اسب نشست و جنگ  
5.اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند قرباني كرد ياد شده است

 كـه   6اي مذهبي و در عين حال قهرماني و پهلواني است         منظومه» يادگار زريران «
 موضوع اين كتاب،   7.ز جان گذشته و دليرِ راه دين متمركز است        بر شخصيت زريرِ مدافع ا    

:9اندناميده شده» 8هون«جنگ بين ايرانيان زرتشتي و ايرانيان غيرزرتشتي است كه 
ارجاسـب،  . انـد ، شاه كياني و خاندانش به دين بهي گرويده        )ويشتاسب (گشتاسپ

بيـدرفش  (و دو تـن از يـاران        يابد، برمـي آشـوبد      شاه هيونان، چون از اين امر آگاهي مي       
11جاماسـپ . 10فرستدشهر مي اي درشت به ايران   را همراه نامه  ) خواست هزاران جادو و نام  

ارجاسـب در ايـن نامـه از    . دهد ميگشتاسپ، خبر ورود آنها را به    گشتاسپپير دانا، وزير    
 را رهـا كنـد و بـا وي هـم كـيش باشـد و تهديـد                   انسخواهد كه دين مزدي    مي گشتاسپ

كنـد و   كـشد و آنجـا را نـابود مـي         شهر لشكر مـي   كند كه در غير اين صورت، به ايران       مي
دهـد و  ، سپاهبد ايران، نامه را پاسخ مـي       گشتاسپزرير، برادر   . 12گيردميمردمان را اسير  

ها دهد كه بر سر كوه     شاه به زرير فرمان مي     گشتاسپ. 13خواندارجاسپ را به نبرد فرا مي     
هـاي محلّـي و نيـز حاكمـان     اي خطاب به مرزداران يا شـاهك  در نامه كند و   آتش روشن 

 كـه وظـايف روحـاني را انجـام          -خواهد كـه جـز موبـدان      نواحي مختلف ايران زمين، مي    
 ديگر مردان را از ده تا هشتاد ساله تا ماه ديگر براي نبرد بـا ارجاسـب، همـراه                 -دهندمي
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 اما پيش از آغـاز      ؛شوندرانيان آماده كارزار مي   به اين ترتيب، اي   . 14خود به درگاه او بياورند    
گـويي   اين جنگ پـيش ةخواهد كه در مورد نتيج خردمند ميجاماسپ از  گشتاسپنبرد،  
بيست و سه تـن از  هيونان كند كه در اين نبرد،    بيني مي گونه پيش  نيز اين  جاماسپ. كند

گـشتاسپ  پـسر   ـ د ورد برادران شاه و فرشـا  وخويشاوندان شاه ازجمله زرير و پاد خسرو
. افتـد گويي ناگوار از تخت بـه زيـر مـي    از شنيدن اين پيشگشتاسپ. خواهند كشت ـ را

ـ  ؛خواهند كه از زمـين برخيـزد      جاماسپ و دو برادر و دو پسر شاه از او مي           گـشتاسپ ا   ام
كنـد  رود و سوگند ياد مي    نگرد تا اسفنديار، پسر شاه، پيش مي      ماند و باز نمي   خاموش مي 

 بــر تخــت گــشتاسپگــاه آن.  در ايــن رزم، هــيچ هيــوني را زنــده نخواهــد گذاشــتكــه
كند كـه جنـگ در نهايـت بـه سـود ايرانيـان پايـان             بيني مي  پيش جاماسپ. 15نشيندمي
. 17 و حدود صد و سي نفر از دشمنان هـم در ايـن كـارزار كـشته خواهنـد شـد       16يابدمي

 راه را بــر ،ي آهنــين جــاي دهــدپنــدارد كــه اگــر خويــشاوندان را در دژ مــيگــشتاسپ
 پيـر بـه او      جاماسـپ  ولـي    ؛گويي ناگوار خواهد بست و عزيزانش زنده خواهند مانـد         پيش
ترديد همان خواهد شد كه او گفتـه اسـت و           گويد كه از سرنوشت نتوان گريخت و بي       مي

18.يابدگويي تحقّق ميپيش

 بـه دسـت زريـر بـه     گونـه هبيند سپاهيانش چـ ارجاسب كه مي. شودنبرد آغاز مي  
گويـد دختـرش،    خواند و مـي    پيكار با اين گُرد تكاور را فرا مي        افتند، خواستارانِ ميخاك

 به كسي كه زرير را از پاي اندازد به زني           -»كه زيباتر از وي در كشور نيست      «-زرستن را 
و بـر   اما او هـم دل آن نـدارد كـه از ر            ؛گذارديدرفش جادو گام به ميدان مي     ب. خواهد داد 

آورد و از پشت بـه زريـر       پيرمردي درمانده درمي   ة، پس خود را به چهر     19زرير دالور بتازد  
.شودمردانه كشته مي ناجوان، و به اين ترتيب، زرير20زندخنجر مي

گويـد  خوانـد و مـي   با ديدن كشته شدن زرير، كين خواهان او را فرا مي        گشتاسپ
بـستور، پـسر    . دهد كه بيـدرفش را بكـشد      مي را به زني به كسي       - هماك دلربا  -دخترش

خواهد بگذارد كه اين     نمي گشتاسپ. نهدده ساله زرير، براي اين دالوري گام به پيش مي         
 امـا  ؛نوجوان سرد و گرم ناچشيده، براي اين كار كه مرگي بي بـرو بازگـشت اسـت بـرود                 

ر در كودكي بـر آن       و پنهان از شاه از آخورساالر، اسبي را كه زري          21دهدبستور گوش نمي  
اي يابـد و بـر آن نوحـه        مرده پـدر را مـي      ،بستور. رودگاه مي گيرد و به رزم   نشست مي مي

گـردد و از او      بـازمي  گـشتاسپ او پس از مويـه بـر پـدر بـه سـوي              . 22خواندگداز مي جان
زنـد كـه شـاه بـه         دانا راي مـي    جاماسپ. اش در نبرد نيايش كند    يابيخواهد براي كام  مي

يابي با اوست و بر روي تيرهاي بستور كـه          بختي و كام   زيرا نيك  ،نوجوان اجازه دهد  دالور  
.23خواندآماده نبرد است افسون مي
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نگرد و ا زاين كه پـسر ده سـاله،   ارجاسب از فراز تپه مي . آغازدبستور به جنگ مي   
كـساني را كـه خواهـان پيكـار بـا بـستور        . شودرزمد در شگفت مي   درست بسان زرير مي   

 را در - وهـستن زيبـا  -گويد كه دسـت دختـر ديگـرش   خواند و اين بار ميهستند فرا مي  
بيدرفش سوار بر اسـب زريـر بـه         . 24دست كسي خواهد گذاشت كه بر دشمن پيروز شود        

 در  .25كنـد مـي  و بانگ    ايستدمياسب از صداي آشناي بستور      . آيدجنگ جوان نورس مي   
اما روان زرير بـه    ؛26آيداي بظاهر درمانده درمي   هاين هنگام بيدرفش جادو به هيأت عجوز      

كـشد و    بيدرفش جادو را با تير مـي       ،شتابد و با خروش و هشدار او بستور       ياري بستور مي  
يوندد كه گرم نبرد    پهلوانان ايراني مي  پگيرد و به ديگر     در را برمي  پاسب و جوشن و موزه      

 را بـه دنـدان دارد و بـا دو دسـت              درفش ايـران   ،سر جاماسپ پ،كردگرامي  . با دشمنانند 
رود و ارد و خـود بـر سـر كـوه مـي     پساه ايران را به بستور مي     پ س ،اسفنديار يل . جنگدمي

گردنـد و   يـروز مـي   پسرانجام ايرانيان بر دشـمن      . راندارجاسب و دشمنان را به دشت مي      
ايي و پـ گيـرد و دسـتي و   مگر ارجاسب كه اسفنديار او را مـي       ،ماند هيوني زنده نمي   چهي

نشاند و بـه شـهر   سوزاند و بر خري دم بريده مي     شمش را مي  چبرد و يك    گوشي از او مي   
٢٧.فرستدخويش بازمي

 وعـده ازدواج بـا      ، گشتاسپ كه به قاتل بيـدرفش جـادو        ،ن زرير ز كشته شد  اپس  
. بينـد ك و كـودك مـي     چـ  زيباترين دختر ايـران را داده بـود؛ بـستور را بـسي كو              ،هماي

،بينـد ساالري ايران مي  هپ سرزمين ايران كه بستور را برازنده جامه س        ةدارندنگهاهورامزدا  
ـ    ، هماي ةرساند تا بتواند هم مرد خان     او را يك شبه از كودكي به جواني مي         ة دختـر دردان

28.اه ايرانپهساالر سپگشتاسپ باشد و هم س

:» يادگار زريران«منشأ داستان 

ارتي اسـت كـه زبـان اساسـي ادبـي      پـ  زبـان  ، ميانـه  يسومين زبان ايرانـي آسـيا     
تـرش در خـاك     بـود كـه اكنـون بـيش       ) خراسان بزرگ (هاي باختري آسياي ميانه     بخش

هـاي آغـازين رشـد      اين زبـان در دوره    . است) يشينپخراسان شمالي   (تركمنستان روس   
ني  نوشـتار سـريا    ةايـ پاي آن الفباي خود را بر       پ اما هم  ؛مند بود خويش از خط آرامي بهره    

٢٩.س در ايران ساساني نيز گسترش يافتپديد آورد كه سپ

 اشـكاني   ة مربـوط بـه دور     ، يادگار زريـران   ،ايرانترين روايت حماسي    اصل قديمي 
ــهچــ گر،اســت ــدوين آن ب ــه دوره ساســاني  ه ت ــم ب صــورتي كــه اكنــون در دســت داري
ـ    ،هلوانيپتر به شعر و به زبان        اصل اين اثر بيش    ، در واقع  30.گرددبازمي ة يعني ايراني ميان
31. از گروه غربي بوده است،شمالي
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500سـال   (اين كتاب با صورت فعلي خود متعلّق به اوايل قـرن شـشم مـيالدي                
ــد از آن  ــدكي بع ــا ان ــيالدي ي ــاً داراي ) م ــه اســت3000و تقريب ــست ؛ كلم ــي بنوني  ول

(Benveniste)،             گـار   خاورشناس معروف فرانسوي ثابت كرده است كـه نـسخ موجـود ياد
يش از قـرن سـوم    پـ  متعلّـق بـه      ةخورده از يك منظومـ     مغشوش و دست   ي صورت ،زريران

 كه خود از متني اوستايي گرفته شده كه امروز اصـل آن             32است) عهد اشكانيان (ميالدي  
هايي از آن در ضمن سرگذشت زرتشت در كتاب هفتم دينكرد           از ميان رفته و تنها بخش     

34.ناميده شده است» نامه گشتاسپشاه «،از نسخاين كتاب در برخي 33.آمده است

ـ اين كتاب احتماالً در زماني تأليف شده كه ايـران    س از شكـست فاجعـه ماننـد    پ
٣Y. سخت در معرض تهديد هياطله يا هون هاي سفيد بوده است484يروز شاه در سال پ

:گوسانان، حافظان يادگارزريران

ارسي ميانـة آن ظـاهراً هنيـاگر    پر نهاد ارتي است و براب پ(Gosan)» گوسان«ه  ژوا
(Huniyagar)    نيوازو ه (Huniwaz)  در فارسي دري به گونـه      » هنياگر «ةژوا.  بوده است

ةژوا. تـر اسـت  در فارسـي از همـه رايـج      » رامـشگر « اما اصطالح    ؛درآمده است » خنياگر«
. نيز بكار رفته است»گوامهچ«

 بـدان گونـه كـه از    ،»شـاعر «بـراي  ه بـومي  ژ حتـي يـك وا   ،در زبان فارسي سـره    
 همـه   ، خنياگر - رامشگر و سراينده   ،گوامهچ.  وجود ندارد  ،متمايز باشد »  خنياگر ،گوسان«

س از اسالم وارد زبان فارسي شده       پ» شاعر «ةژاست و وا  »  نوازنده -شاعر«در بيان مفهوم    
م ادغـام   شاعري و نوازنـدگي در هـ  ، اشكاني و ساساني  ةدليلش آن است كه در دور     . است

.شده و از يكديگر منفك نبوده است
شـعر گفـتن يـا     «رايـج بـوده و نـه        » شعر سرودن «از روزگاران قديم نيز اصطالح      

نـگ و ترانـه خوانـده       چ خـود بيـانگر آن اسـت كـه شـعر بـه آواز يـا                  ،و اين » شعرگويي
از ريـشه » آواز بلنـد خوانـدن  «به معني » سرودن«ه ژفراموش نكنيم كه وا   . شده است مي

Srav) ٣.است» سرود« عربي به معني ةنيز از ريش» شعر«ه ژخود وا. است) آواز سردادنZ

انـد و اشـعار     افتادهگرد چنين بوده كه از مكاني به مكاني براه مي         ي دوره ا كار شعر  ةشيو
 رود و   ، بـربط  ،نـگ چ(اند و آواز را با سازي       خواندهبه آواز مي   مردم را    ةحماسي مورد عالق  

» سودهپـ را«گـرد را     ايـن شـعراي دوره     ،در يونـان قـديم    . انـد كـرده هـي مـي   راهـم ) غيره
(Rhapsode) ه خواندن اشعار هومر و هزيود       ژ بوي ،كار اين گروه  . ناميدند مي(Hesiod)  ؛ بـود

جـان  اسـداران و مرو پترين  مهم،نجم قبل از ميالدپگفتند و تا قرن ولي خود نيز شعر مي   
يلمان پ ايـن طبقـه اشـ   ،رمنـي ژا در ميان قبايـل  پ در ارو.اشعار حماسي يونان قديم بودند 
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(Spielmann)انگلــورژ «، و در ايــاالت فرانــسه «(Jongleur)در ايــران . شــدند ناميــده مــي
٣٧.اندگفتهمي» گوسان« اين طبقه را ،باستان

اين رامشگران و خنياگران،حافظ ميراث اصيل شعر و موسيقي ايراني بودند كه در            
ترين برجسته. اند تأثير شاياني بر ادبيات و هنر ايراني گذارده        ، و ساساني  نيهاي اشكا دوره

 ميانـه  ة نكيسا و رامتين بودند كه در موسيقي و شـعر ايـران دور   ، باربد ،گوسانان در ايران  
38.اندتأثيري ماندگار داشته

 كار يك هنرمنـد     ، اصلي اثر  ةهست. شكي نيست » يادگار زريران «در اصل گوساني    
ةارتي تا دور  پهاي  هاي ايراني به همت گوسان    بخشي از حماسه  . گروهي از گوسانهاست  يا  

39.ساساني زنده ماند و از آن زمان تدوين يافت

:پردازي در ميان ايرانيانقصه

سـال   ايـن سـرزمين كهـن      ديـا و  اند و نام    ردازان جهان بوده  پايرانيان ازجمله قصه  
.ياد بوده استزاد و هم هم،صههمواره با شعر و خيال و نمايش و ق

سـوادي   كاغذ و نيز به سبب بي      بويژه،افزار به دليل نبود نوشت    ،يشينپدر روزگار   
 نوشتن امـري بـسيار خـصوصي و انحـصاري بـود و تنهـا كاتبـان و نگـارگران و                      ،همگان
 و  سند شاه و شـاهزاده و اميـر       پنگاران دربار و اهل ديوان بودند كه اگر موضوعي در           وقايع

،وست حيوان يا سطح سـفال پ به رسم تكليف يا ذوق شخصي خويش بر ،يافتندحاكم مي 
كردنـد كـه ايـن      نوشـتند و يـا نقـش و حـك مـي           وب و فلز مـي    چ،هچارپ، شيشه ،سنگ

 از ايـن    بايـد مانـد   اگر از گزند روزگار در امـان مـي        ... ها و   ها و سفال نوشته   وست نوشته پ
گرفـت؛ در    گـاه در اختيـار همگـان قـرار نمـي           چكرد و هي  دربار به درباري ديگر سفر مي     
.اييدپ قابل استفاده نبود و عمري دراز نمي،سوادي مردمغيراين صورت نيز به سبب بي

هـا بـيش از      كتابت و ثبـت قـصه      ة دامن ،يدا آيد پكه كاغذ   يش از آن  پبه هرحال تا    
تـر بـه قلـم    ه كمچها گرها و قصه نمايش،ها افسانه،ا نگشاد و حكايتها  پديوار بلند دربارها    

.هاي بعدي رسيد اما سينه به سينه ماند و صيقل خورد و به نسل؛راه يافت
: راه اسـكندر در حملـه بـه ايـران بـه او گفتـه              نقل است يكي از دانـشمندان هـم       

 گـوش   ،هاي مهم آنان  قصه دارند و از سرگرمي    و   زيادي به شعر و نمايش       ةايرانيان عالق «
40».گويان و نقاالن استهاي شيرين قصهه قصهفرا دادن ب
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:بكتابت درآمدن يادگار زريران

آيـد   آثار ديني و ديواني به زبان نوشتار درمـي ،يزچ بيش از هر  ،در دوران ساساني  
ـ  امـا در وا ؛شـوند تر شفاهي و سـينه بـه سـينه نقـل مـي     ها بيشها و افسانه و قصه  سين پ
آيـد كـه در ايـن       ديـد مـي   پبه كتابت درآوردن آثار     ة انديش ،هاي حكومت انوشيروان  سال
.شوند مدون و مكتوب مي،هاي بسياريها و قصه افسانه،ها حماسه،دوره

انـد و بـه صـورت    اند و فاقد متن مكتوب بوده   تر جنبه آييني داشته   ها بيش نمايش
.اندآمده به اجرا درمي،قراردادهايي كه از گذشتگان به ميراث مانده

: نويـسد دانـد و مـي     ايرانيان را در رديف اول مصنّفان قصه و افسانه مـي           ،ديمابن ن 
 يكي از اولين كساني بودند كه دست به تصنيف قصه و افـسانه             ، هخامنشي ةايرانيان دور «

؛ اشـكانيان  »داري كردنـد هاي خود نگهزدند و آن را به صورت كتاب درآوردند و در خزانه  
41.دارندينيز اين ميراث را گرامي م

 از شـكل  ، زرير نيز به احتمـال زيـاد بـه دسـت موبـدان در همـين دوران            ةحماس
هلواني ايـن جهـاني در آن محفـوظ         پنان اصالت و روح     چ اما هم  ؛شفاهي به نوشته درآمد   

42.مانده است

هـايي از   را به صورت نمونهپ شهسواران ملتزم ركاب گشتاس  ،»يادگار زرير «لف  ؤم
،شـهر جانبـازي كننـد   بايست در راه ايـران اينان مي. ني جلوه داده است   دال ايرا ؤنجباي ف 

43.طور كه يالن در روزگار زرتشت كرده بودندهمان

اش ايـن   مايهنداشت كه درون  پتوان  مي. بر جاي نمانده است   » داستان زرير «آغاز  
 از  سـخن ،س در داستانپس. ادشاه بلخ به آيين زرتشت گرويده است     پ،بوده كه گشتاسپ  

فرسـتد و   نماينـدگاني نـزد او مـي   ، دشمن گشتاسپ ، توراني پگونه ارجاس چآن است كه    
44.يابد داستان ادامه مي،بدين شكل

ة بينيم همـ  زيرا مي ،  رايي سرنوشت است  چون و   چ بي   ، دروني اين حماسه   ةانديش
افتد و رهايي   كند يك به يك اتفاق مي     بيني مي يشپيش از شروع جنگ     پپه جاماس چآن

45.از آن ممكن نيست

 در يـك  مزديـسنا  اصلي داستان نيز نبرد ميان نيكي و بدي است؛ قهرمانان    ةهست
 نيـاميختن نيكـي و بـدي را بتـصوير     ، و ديگـر هيونـان در طـرف ديگـر       پطرف و ارجاس  

46.كشندمي
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:هاي محققان درباب وزن اشعار پهلويديدگاه

 ميانـه ترديـدي     ةار ايرانـي دور    منظوم بودن اشع   ة ديگر كسي دربار   ،ند امروز چهر
 قافيه و هجابندي هنوز بـه قطـع و   ، بحر، اما مطابقت آن با قواعد شعري مانند وزن       ؛ندارد

 در اثـر استنـساخ و       ،هـاي يـاد شـده در طـول زمـان          ون مـتن  چـ ،يقين شناخته نيـست   
ها شد و طبيعي است كه وزن شعر با افزايش          هژار كاهش يا افزايش وا    چبرداري د رونوشت

.خورده به هم ميژ كاهش حتي يك واو
 تحـت تـأثير     ،شناسـان  كريستين سـن و ديگـر ايـران        ،بنونيست همانند آندرئاس  

آنـدرئاس  . نداشـته اسـت  پ اشعار ايراني ميانه را نيز هجـايي         ،هجايي بودن اشعار اوستايي   
هـاي هفـت يـا    توان مركب از يك سلـسله مـصراع  هلوي را ميپمعتقد است كه آخر متن  

.ها در هر مصراع معين استجايي دانست كه جاي تكيههشت ه
 هجاهاست و هـر     ةكريستين سن نيز بر اين باور بود كه بناي شعر مانوي بر شمار            

 به اصل تكيه   1950 سال هنينگ در . باشدهاي مانوي شامل هشت هجا مي     يك از مصراع  
 قافيـه   ةاو دربار .  داد هلوي قايل شد و آن را بر برابر دانستن شمار هجاها ترجيح           پدر شعر   
يه به معنـاي حقيقـي آن   فاق،هلويپ يك از اشعار     چهلوي معتقد است كه در هي     پدر شعر   

؛هلـوي وجـود دارد    پهاي هم صدا در اشعار      هژهاي اتفاقي و وا   به نظر او قافيه   . وجود ندارد 
 وزن  ةرخانلري نيز دربا  . اما علم قافيه با قواعد منظم و مشخص در اين اشعار حضور ندارد            

 بنـاي وزنـشان بـر       ،هاي عاميانـه و محلّـي     هلوي معتقد است كه اين اشعار و ترانه       پاشعار  
كـرده اسـت   ها قرار دارد و اين دو عامل با هم ايجاد وزن مـي             كلمه ةت هجاها و تكي   كمي .
 شعري يـا ضـرب      ةارتي را داراي نظم تكي    پايه فرانسوي نيز اشعار     پشناس بلند  ايران ،الزار

47.معمولي تفاوت داشته يا نداشته باشدة ته كه ممكن است با تكيآهنگ دانس

:»يادگار زريران «ةكشف بنونيست دربار

هلـوي  پهـاي    براي نشان دادن تفاوت ميان مـتن       ، بنونيست ،شناس فرانسوي ايران
ـ او . ارتي و ساساني كاري بزرگ كرده اسـت     پ ارتي بـودن مـتن منظومـه    پـ س از اثبـات  پ
، به اين متن   1890تا سال   . را موشكافانه بررسي كرد   » ستان زرير دا «،»درخت آسوريك «

شمار ادبي ساساني كه تا به روزگـار مـا رسـيده اسـت             ون يكي از يادگارهاي انگشت    چهم
برانگيز رسـيد و    يكاويِ نوشته به برآيندهاي بسيار شگفتي     پ اما بنونيست با     ؛نگريستندمي

بـوده كـه بـه      ) سرود(اي  كامهچ،در آغاز » اناياتكار زرير «نين نتيجه گيرد كه     چتوانست  
كننـدگانِ  س به دسـت يكـي از رونوشـت        پسروده شده و س   ) ارشكانيان(روزگار اشكانيان   
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ون چـ كامه است و آن را      چه در برابر اوست     چ كه درنيافته است آن    ،دوران ساساني افتاده  
هـايي نيـز بـه آن       ده افزو ، بنا بر معمول آن روزگار     ،در اين ميان  . نثر رونويسي كرده است   

. اي زبان ايـن اثـر را نيـز دگرگـون كـرده اسـت              درآورده كه وزن را بر هم زده و تا اندازه         
ها كـه   هژ ثابت كرد كه با كنار گذاشتن برخي وا        ،بنونيست با بررسي موشكافانه اين يادگار     

 بـه  ،آوريـم كـه بروشـني    متني بدست مي،اي بيش نيستند  شود افزوده به خوبي ديده مي   
.شوداند تقسيم ميطرهايي جداگانه كه همواره ا زشش هجا ساخته شدهس

هاي ميانـه ايرانـي     اي به يكي از زبان    كامهچ نخستين متن بزرگ     ،از كار بنونيست  
شناسان عرب كـه     زيرا لغت  ،اين مسأله اهميت بسيار زيادي دارد     . دست ما رسيده است   هب
كامـه  چيرگي تازيان از چمردمان ايراني تا كردند كه  همواره تأكيد مي،يش از اين كشف پ

 اكنون نه   ،رفتنداي آگاهانه يا ناخودآگاه به خطا مي      نين نظريه چ و با    ،اندآوردهسر در نمي  
،ندصد بيت چاي بزرگ در     بلكه با نوشته   ،اش بگو مگو كرد   اي خُرد كه بتوان درباره    ارهپبا  

.كرد ثابت ميروبرو شدند كه به طور كامل خطا بودن نظر آنها را
گونه  همان ،دهد كه به راستي    بخوبي و روشني نشان مي     ،يش از همه  پ،اين نوشته 

كه ايـن  ديگر اين.  وزني هجايي بوده است،اي آن روزگار كامهچشد وزن   بيني مي يشپكه  
ايـان  پ در  يگـي زبـان   ژ امـا در وابـستگي بـه وي        ؛اندها نيز مانند اوستا رديف نداشته     كامهچ

:هچنانچ. هايي آمده استگونهفسطرها ردي
سپس آن سپهپت دلير،
زرير تكاور، چون بديد،
كه شاه اندوهگين است،

اندرون اندر شد
اند كـه سـراينده      براي اين نيامده   tîd،bût،šudسوندهاي  پيداست كه در اينجا     پ

،وردن را اقتـضا كـرده اسـت    بلكه نحو جمله اين شكل آ،خواسته آگاهانه رديف بياورد   مي
 ياري و   ،ها به جدا كردن سطرها    آوايينين هم چسرا دريافته باشد كه اين      كامهچاما شايد   

 آگاهانـه كوشـش كـرده    ،نمايد كـه در برخـي جاهـا     دهد و مي  ها نيز آهنگ مي   كامهچبه  
:خوانيمنين ميچ» اياتكار زريران«ه درجايي ديگر از چنانچ. رديف بياورد
شما را دهيمگاه آن

بس زر و بس سيم
و بسيار اسب نكو
و بس گاه شاهي
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از . ديـدار گـشته باشـد     پتوانـسته ناخودآگـاه     ها نمـي  گونهجا نيز اين رديف   در اين 
نـدارهاي موجـود در     پآيـد و آن ايـن اسـت كـه           راهميـت بدسـت مـي     پاي  جا نتيجه اين

 دري  پارسـي يعنـي همـان     ارسي نـوين    پهاي  كامهچيشين در اين باب كه      پشناسي  ايران
يش از گسترش اسـالم  پ زيرا ، خطايي بيش نيست،ديد آمده است  پتحت تأثير شعر عرب     

نـين آثـاري    چها و يا حتي تالش براي درآوردن رديـف در           گونه نخستين رديف  ،در ايران 
 بنابراين شعر عرب كه در قرن هشتم ميالدي سرتاسر داراي رديـف و              ،وجود داشته است  

هاي بعدي ايرانيان در اين زمينه بوده تا به اين نتيجـه  اي براي كوششنگيزه ا ،قافيه است 
48.بينجامد كه قافيه و رديف براي هميشه ريشه بگيرد

،تيونس بـه گفتـه هفـ      ،هلـوي اشـكاني   پهـاي   كامـه چس از نمايانيدن    پبنونيست  
،ايـن ميـان  رود و در  سخن از وزن مي،در آن گفته. زندميگريز حكيمي از يونان باستان     

،امـا آن  ... «: شـود نين توضيح داده مي   چس  پشود و س  ناميده مي » ايوني«ها  يكي از وزن  
ارسي بـراي آن  پگرفتند و ايوني از اين رو كه مردم ايون از آن بهره مي       . ارسي هم هست  پ

» ارسـي پ«جـا از    نداشت كه در اين   پتوان  مي. »شودكه تاريخ ايران به اين وزن نوشته مي       
49.هاي ايران استيكي از تاريخ» اياتكار زريران«كه  را دريافت و اين»ارتيپ«بايد 

بـداعت ايرانيـان   «: يادآور شده بـود » يادگار زريران «ة   در مقال  1932بنونيست در   
درخصوص فن شاعري مشتمل بر تطبيق وزن هجايي با قواعد اوزان عروضي كمي عـرب               

50».بوده است

،داراي اهميتـي اسـت بـس بـزرگ        » داستان زرير «ارتي  پيدايش  پروشن ساختن   
10 تـا  9هـاي   سـده -سينپـ  همانند روزگـار  ،نماياند كه در آن روزگاران دور هم  زيرا مي 
تر روي مـرده ريـگ       بيش ، ابتكار آثار ادبي از شمال بوده و بزرگان ادب ساساني          -ميالدي

Y١.اندكردهسرشاري كه به دستشان رسيده بود كار مي

يـي ميـان    كردن واسطه گر، پيش از كشف بنونيست، متتبعان در پيدا         از طرفي دي  
بايـست   زيـرا مـي    ،هاي حماسي ايران در عهد اسـالمي حيـران بودنـد          ها و منظومه  يشت
ونـدد و واسـطه و      يپها را به هـم ب      منظوم موجود باشد تا آن     ةاي ميان اين دو سلسل    حلقه
هـاي   اثـري از منظومـه     ،وسـط ايـران   توضيح آن كه اگر در لهجـات مت       . ها باشد  آن ةرابط

 ترقّـي و    ،گونه مقدمه و سير عادي    چبايست فكر حماسي در ايران بي هي      حماسي نبود مي  
اي غيـر   نجم هجري ظهور كند و اين امر تا درجه        پهارم و   چباره در قرن    تكامل يابد و يك   

52.س از كشف او اين ابهام برطرف شدپاما . آيدظر ميبنممكن 
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:»يادگار زريران «ة در حماسيايشهاي نمنشانه

هـايي از    زيرا نشانه  ، نمايشي بوده است   ،آيد اين روايت خنياگري در اصل     بنظر مي 
سـازي و بيـان آن       صـحنه  ،سـازي  شخصيت ،رداخت حماسه پهنر نمايشي را در ساخت و       

: ازجمله،توان يافتمي
،53 نثـر و شـعر  اي است از   آميخته ،هلوي يادگار زريران به صورت كنوني     پ متن   -1

ه شنيدني اسـت بـه نظـم اسـت و بخـش      چ آن،يعني گفتگوي قهرمانان و به سخن ديگر  
 يكـي از    ، تناوب شعر و نثـر     .54 به نثر  )ه ديدني است  چآن( يعني شرح كارهاي آنان      ،ديگر

هايي كه به زبان سانسكريت هـستند       نامهدر نمايش . گي هاي تئاتر سنتي هندي است     ژوي
وشش توصـيفي داسـتان را تـشكيل        پ و جمالت منثور نيز      ، نمايش  جوهر ،قطعات منظوم 

.دهندمي
 از ،هـاي كهـن خاورميانـه      سبك قراردادي معرفي قهرمانان در ديگـر حماسـه         -2

،اي است از هنر نمايشي    گيل گمش و بعل و مردوك نيز نظير دارد و نشانه           ةجمله حماس 
در . آن ايـشتار اسـت كـه گويـد        : اين گيل گمش است كه آيد و گويد؛ يا        : به عنوان مثال  
سران و  پورود و معرفي    . شوندقهرمانان به همين روال معرفي مي     ) 55-61(يادگار زريران   

س پپاي است كه گشتاس  صحنه. ها به شعر  برادران شاه به نثر توصيف شده است و گفته        
:افتد از تخت به زير ميپگويي جاماسيشپاز شنيدن 

ـ ... ريـر اسـت كـه رود و گويـد           اهبد دليـر ز   پس آن تهـم سـ     پ ادخـسرو  پس آن   پ
 شـاه اسـت     پسر گـشتاس  پ،س آن فرشادورد  پ...  است كه رود و گويد       مزديسنارهيزگار  پ

...س آن يل دلير اسفنديار است كه شود و گويد پ... كه رود و گويد 
 ارجاسـب و    ، اطرافيان شاه دوبـار    ، اثر به نثر است و به صورت قراردادي        ة مقدم -3

س از  پـ ،يش از شـروع نمـايش     پـ ،در سـنّت تـأتر هنـد      . شوندن يك بار معرفي مي    هيونا
 يادگار زريـران نيـز نـام    ةدر مقدم. آيد نام نويسنده و موضوع نمايش مي     ،ستايش خدايان 

ها و دين قهرمانان همانند قاعده هنر نمايـشي          معرّفي كلّي شخصيت   ، موضوع حماسه  ،اثر
.هندي است

. كنـد  گذشت زمـان و تغييـر مكـان را احـساس نمـي             ،ران يادگار زري  ة خوانند -4
ايـن از  . گـذرد يوسته است كه گويي وقايع مختلف در آن واحد مي    پنان به هم    چها  جمله

واحـد  نـد نقطـه در ز مـان         چتواند وقـايع را در      هاي نمايش است كه تماشاگر مي     گيژوي
يوسـتگي را در صـحنه      پ بارز اين    ةنمون. ببيند و به توضيح و توصيف اضافي نيازي نيست        

 نامـه را    ،ابـراهيم دبيـر   . كنـيم  مـشاهده مـي    پ درشـت ارجاسـ    ةباخبر شدن زرير از نامـ     
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ـ .  گران دشوار آمد   ،ون آن سخن شنود   چ،س گشتاسپ شاه را   پ«: خواندمي س آن تهـم    پ
...و  زود به اندرون رفت ،» شاه ترسان شدپون ديد كه گشتاسچ،اهبد دليرپس

گونـه  هچـ ،خواننـد  مـي پهي است كه نامه را براي گشتاس     گااگر زرير بيرون جاي   
هاي داستان در صـحنه     بيند كه او ترسان شد؟ اما در نمايش آييني كه همه شخصيت           مي

،كننـد  را تماشا مـي    پ ترسان شدن گشتاس   ،گونه كه تماشاگران بازي    همان ،حضور دارند 
.بيند آن حالت را مي،ند قدمي او ايستادهچقهرمان نيز كه در 

 حتـي بـه نـسبت       - شرح نبردها و وصف منـاظر      ، فردوسي نامه در قياس با شاه    -5
هاي ديـدني    تفاوت صحنه  ،اين در واقع  . هلوي كوتاه است  پ در متن    -ها و ابيات  هژتعداد وا 

.با گفتاري است
هـاي   سـنّت آيـين    55.شـود  آيين سوگواري برگـزار مـي      ، در كانون اين حماسه    -6

بنابراين بـه ظـنّ     . وش از قديم در ماوراءالنهر وجود داشته است       ه براي سيا  ژويسوگواري ب 
هاي سوگواري در شرق ايران كـه افـزون بـر منـابع ادبـي بـا شـواهدي از                    قوي اين آيين  

 بايد اساس سنّتي باشـد كـه   ،خواني دارد هم،شناسي در ماوراءالنهر هم هاي باستان كاوش
.ازنمايي مصيبت و شهادت گرديده استخواني يا بيا شبيههايدايش تعزيهپساز زمينه

 نمايش آييني فراگيـر و بـسيار تماشـايي اسـت كـه كـل اجتمـاع را دربـر              ،تعزيه
جـا كـه   از آن. يابد اعتقادات و مقوالت ديني مردم امتداد مي       ،رفاي اسطوره ژگيرد و تا    مي

زيه تنهـا از   تعة فهم فلسف،كنندا ميپ سوگواري را به خاطر قهرمانان خود بر    ، مزبور ةجامع
 خـاص  ةطريق بازگشت به بنيادهـاي مفهـومي و عملـي آن در تـاريخ و محـيط هـر دور             

.ذير استپامكان
ــستن مغــان در شــاه  ــراي ســياوش و گري ــات ســوگواري ب ــه فردوســي و رواي نام

س پـ  حكايت از موارد متعدد سرودن مرثيه براي سردار يا قهرمـان             ،نامه دقيقي پگشتاس
.ودنِ رسم مرثيه نگاري در رثاي عزيزان از دست رفته دارداز مرگ وي و باستاني ب

، فرخـي  ،هـايي از مرثيـه در ميـان اشـعار رودكـي           هاي اسالمي نيز نمونه   در دوره 
تـوان  هاي منظوم نظامي و يا اشعار سـعدي و حـافظ مـي          مسعود سعد و حتي در داستان     

شـود كـه بـه احتـرام        ياش به آن دسته از شعرها اطالق م       مرثيه در معناي امروزي   . يافت
.انداهللا سروده شدهشهداي في سبيل
ييادگار زريران را نيز همانند داستان سياوش از جهـات         ) ديژترا(انگيز  ماجراي غم 

.ها سنجيدخوانيتوان با شبيهبسيار مي
. بار حادثه از وجوه اين نمايش كهـن ايرانـي اسـت   گاهي مخاطبان از نتيجه اسف    آ

رگ زرير و بيست و سه تن از خويشاوندان گشتاسب را بر همگـان   مپ،گويي جاماس يشپ
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اسـت و بـار     بـاش  اعـالم آمـاده    پ،گـويي جاماسـ   يشپـ ،در حقيقـت  . آشكار كرده اسـت   
سـوگواري  ة   زمينـ  ،شـود جـا كـه بـه شـيوه رسـايي بيـان مـي             رساني ندارد و از آن    اطالع

 نيـزه   ةمـاني كـه ضـرب      يعنـي ز   ،دهددي مي ژشنوندگان را فراهم ساخته و خبر از اوج ترا        
 يعني  ،گي خاص اين نوع نمايش    ژوي. شوديكر زرير كارگر مي   پزهرآگين بيدرفش جادو بر     

سازد و اين امكان را براي نمـايش        ن نمايشي جهان ممتاز مي     آن را در ميان سن     ،بازنمايي
تنهـا از لحـاظ      كه به تأثيري منحصر به فرد بر تماشاگر دست يابد كه نه            گرداندميفراهم  

 بلكـه سـبب تقويـت و اسـتحكام نظـام دينـي و عقيـدتي وي        ،عاطفي ارضا كننده اسـت    
56.گرددمي

نامه ايراني است كه تاكنون به دسـت        نامه و نمايش  ترين تعزيه يادگار زريران كهن  
57.ما رسيده است

هـاي فـراوان     نمونه ،هاي آييني ايراني   دردناك و زيباي بستور نيز در نمايش       ةنوح
،خـواني  زرير با يكي از مجـالس شـبيه  ةگير ميان حماسشمچ عالوه بر همانندي   اما ؛دارد

 ارواح قديـسين    ،خـواني  در شبيه  ،به عنوان مثال  . در جزئيات نيز با يكديگر شباهت دارند      
گـاه و در محاصـره      روان زريـر در رزم    . كننـد شوند و با بستگان خود گفتگو مـي       ظاهر مي 

 قهرمان در ميدان جنگ است و روانش بـا         ة جناز ،خوانيدر شبيه . آورد بانگ برمي  ،دشمن
58.گويدياران سخن مي

ر  شـايد مـا را د  ،هلـوي بـه آن اشـاره شـده    پ خاص كه در متن ي توجه به روز   -7
بـه  « ارجاسـب را     ،ايان حماسـه  پاسفنديار در   .  ياري دهد  ،شناختن آيين برگزاري اين اثر    

.راندشهر بيرون ميگيرد و به خواري از ايرانمي» روز فروردين
روز فـروردين از  : در آثار الباقيه آمده است  .  روز نوزدهم هر ماه است     ،روز فروردين 

و در . گرفتنـد  و آن را جـشن مـي   59»نام فروردگان گويند  ودبراي اتفاق   «ماه فروردين را    
 روز فـروردين اسـت كـه آن را نـوروز انهـار گوينـد و در آبهـاي           ،روز نوزدهم «ماه اسفند   

هـا  اي بـا فروشـي     جشن به گونه   دو بنا به نام فروردين هر       60». عطر و گالب ريزند    ،ريجا
 فرورهـاي قهرمانـان     ،)فـروردين يـشت   (وانگهي در يـشت سـيزدهم       . ارتباط داشته است  

 و زرير و بستور و اسـفنديار و ديگـران در جمـع ديگـر نـاموران                  پ گشتاس :يادگار زريران 
ست كه نمايش آييني يادگار زريران را در اواخر اسـفند و            اند؛ بنابراين بعيد ني   ستوده شده 

61.كردند برگزار مي،آيند مردگان به زمين فرود مييشد فروشآغاز بهار كه تصور مي

: كنـد  به باوري درخور تأمل اشـاره مـي        ،ابوريحان بيروني با توجه به همين جشن      
،در و مـادر هابيـل     پكشت و   ون هابيل را    چاند سبب فروردگان اين است كه قابيل        گفته«

ـ  از خداوند خواستند كه روح او را بار ديگـر بـه كالبـد                ،بسيار جزع بر او نمودند     سرشان پ

Archive of SID

www.SID.ir



 فرهنگ و ادبةنامپژوهش�200

 خدا روح را اعاده داده و ده روز در بدن او بـود و هابيـل           ،ماهبرگرداند و در روز اشتاد آبان     
62».كردزد و فقط ايشان را نظر ميدر و مادر خود حرف نميپنشست و با 

 فـرود آمـدن   ،اين نكته كه معتقدان مايل بودند كه در جشن آخر سال و آغاز بهار  
كنـد و بعيـد     تر مـي   ما را به هنر نمايشي نزديك      ،اي تجسم كنند  روان مردگان را به گونه    

ــشن   ــي از آن دو ج ــران را در يك ــار زري ــه يادگ ــست ك ــان -ني ــار و فروردگ ــوروز انه - ن
.انددادهش مياند و بندهايي را نمايخواندهمي

 نـام سـه سـاز موسـيقي        ،اهپس از گـرد آمـدن سـ       پ، يادگار زريران  26 در بند    -8
شايد بتوان گفت نمايش اصلي از سر ايـن         . خوردشم مي چب)  ناي و گاو دم يا كرنا      ،تنبك(

.شودبند شروع مي
 گفتـار و بـازي را       ، موسـيقي  ،نـدي  ه  خاصه در سنّت هنـر     ،هاي آييني در نمايش 

سـازد و    ريـتم بـازي را مـي       ،سـازهاي ضـربي   . كند و جدا از نمـايش نيـست       همراهي مي 
 كوس و كرنا به صـدا  ،هاي نبرد و سوگواريدر صحنه. كندمجموعه نمايش را هم ساز مي    

در برخـي از . خواننـد  منظومه را مي،رداز نمايش است و با نواي آن     پ نغمه   ،ناي. آيددرمي
.نوازندش طبل مي در سراسر نماي،هاي سنّتي هندينمايش

 دسـته   ،يش از آغـاز نمـايش     پـ - و نـه در تئـاتر      -هاي نمايشي در بسياري از آيين   
هـا و شـترهاي آراسـته بـه تزيينـات گونـاگون و رنگارنـگ همـراه               گاه بـا اسـب     ،مفصلي

اي از  زننـد و در فاصـله     خواني ميـدان بـازي را دور مـي         در شبيه  ،افتندنوازندگان براه مي  
 يعني توصـيف راه     ،رسد كه اين قطعه از حماسه     نظر مي نين ب چ. گيرنديبازيگران جاي م  

. در اصل تماشايي بوده است و نه خواندني،اهپافتادن و هياهوي س
 كـه   ،صد ميخ آهنـين زننـد     س سي پ«: خوانيميادگار زريران مي  » 34« در بند    -9

.»ته استزرين آويخ) زنگ(=  سيصد دراي ،صد بند كه بر هر بنديبدان بندند سي
تـرين سـازهاي نمـايش در تئاترهـاي          يكـي از مهـم     ،دراي كه زنگ بشقاب شكل است     

ون چـ . كنند ورود بازيگران را اعالم مي   ،ين با نواختن دراي   چدر تئاتر كهن    . آسيايي است 
ةتوانـد نـشان    مـي  ، است پگويي ناگوار جاماس  يشپيش از   پهاي زرين دقيقاً    آويختن زنگ 

.اي كه وارد صحنه شده استش ساختن هياهوي دستهزنگ خطر باشد يا خامو
راكنـده  پ ولي نمادهايي در روايـت       ، نمايشي سمبوليك نيست   ، يادگار زريران  -10

دو  مانند كشته شدن بيدرفش جـا      ،كندبرخي از نمادها در اعمال قهرمانان بروز مي       . است
، دوران باسـتان   هـاي تـشرّفي   در آيين . ستاند مي پبه دست بستور با تيري كه از گشتاس       

دها غالباً بـا تيـر و كمـان يـا گـرز بـه نمـايش          ژكاري مشابه ا  دها يا موجود زيان   ژكشتن ا 
 آدمكي از كاه را در ميـدان شـهر          ،در عهد صفويه در مراسم عاشورا در اصفهان       . آمددرمي
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يكـاني فـرو    پ،سـاختند اش را سـياه مـي     هـره چدر بيني آدمك كـاهي كـه        . دندناوزسمي
.كردندمي

. آيدا درمي پ دشمن اهريمني حتماً با سالح مقدس از         ، در جنگ بزرگ ديني    -11
 سـالح و اسـب سـياوش كـه          ، فردوسي نامهخسرو با افراسياب در شاه    در جنگ بزرگ كي   

اي را بـه بـستور      هژ سالح وي  ، گشتاسب ،در يادگار زريران  . خواص غيبي دارد كارساز است    
،تيـر طـي آيينـي   ايـن   تيـر اسـت و    ، اين سـالح   .دهد تا بر بيدرفش جادو كارگر افتد      مي

 بـه بـستور رخـصت       پبدين ترتيب گـشتاس   . شود افسون مي  ،متبرّك يا به قول بنونيست    
 نخستين رزم بـستور اسـت؛ نوجـوان بـه     ،ون اينچهلوانان شود و پدهد تا وارد جرگه     مي

،يـران رسـد كـه نمـايش آيينـي يادگـار زر          نين بنظر مـي   چ. يابدهلواني تشرّف مي  پمقام  
اهي پ مـردان سـ  ،كنندگان در جـشن   شركت ،مراسمي مردانه بوده است و به احتمال زياد       

.اندبوده
ايي و گوشي از او     پ دستي و    ،گيرد اسفنديار ارجاسب را مي    ،ايان حماسه پ در   -12

. فرسـتد سوزاند و سوار بر خري دم بريده به شهر خويش مي          شمش را مي  چبرد و يك    مي
اي كـه   اين تصوير ارجاسب نيز نمايشي است از آدمك مـسخره        ،يقينبه گمان نزديك به     

 ماننـد سـوزاندن   ،سـوزاندند نشاندند و به احتمـال قـوي مـي     ايان مراسم بر خري مي    پدر  
در هند؛ يا بـه آتـش كـشيدن آدمكـي از يهـود در               » رامايانا«تمثال راوانا در آخر نمايش      

ه اشقيا در دهه محرم و اعيـاد عـصر   هاي شبيا؛ و يا آتش زدن آدمك  پهاي آتش ارو  جشن
Z٣.صفويه

:ذكر داستان زرير در منابع ديگر

.  آمـده اسـت  ثعالبينامه  دقيقي و شاهةنامهايي در گشتاسب زرير با تفاوت   ةحماس
 سـتوده  ، بـرادر گـشتاسب  ،رهيزگاري زريـر پنجم و سيزدهم نيز دالوري و   پهاي  در يشت 

ي و ميرخوانـد نيـز هـر يـك تلخيـصي از ايـن        طبـر ، عالوه بر اين فردوسي  64.شده است 
 انعكاس حماسه زريـر نـه تنهـا در اوسـتا بلكـه در        65.اندداستان را در كتب خويش آورده     

ذيرفت پـ  دين را    ،ون گشتاسب چ...  «66:نكرد هفتم نيز سايه افكنده    ديون  چهلوي  پمتون  
 بـه   ، خيونـان  ريشان شدند و ديو خشم به سـرزمين       پ ديوان در دوزخ     ،ارسايي را ستود  پو  
،كـار بـود  يش ارجاسب خيـوني نابكـار كـه در آن هنگـام بزرگتـرين فرمانروايـان سـتم            پ

،دقيقـي (هلـوي و بـه دنبـال آن در شـاهنامه      پوجـود ديـو خـشم در متـون          . 67»...رفت  
68.داللت بر هويت كهن اين حماسه دارد) فردوسي
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 زريـر و زريـادرس       روايـت دلكـش    ،گزارش كامالً متفاوتي از اين داستان در غرب       
انـد؛  نـيس ويـت و آد د آفرو ه زاد ، زريـر  ،تـرش كچـ  و بـرادر كو    پدر اينجا هيـستاس   . است

آن سـوي سـرزمين   . راند و زرير در مـاوراي خـزر      بر سرزمين ماد حكومت مي     پهيستاس
 زيبـاترين   ،اتـيس د او ،ومـارتس كـه دختـر او      اكند به نـام     ادشاهي حكومت مي  پ،تانائيس

زرير نيز در   . بازدبيند و دل بدو مي     شبي زرير را به خواب مي      ،يساتداو. دوشيزه آسياست 
. كنـد س از ماجراهـاي فـراوان بـا او ازدواج مـي           پـ شود و سرانجام     او مي  ةباخت دل ،خواب

 بلندآوازه بوده است و تصاويري از ايـن         ،گويند كه اين داستان درميان مردم مشرق زمين       
 نويـسنده و مـورخ      ، آتنـه  69.كردنـد ها نقـش مـي    ه قصرها و خان   ،داستان را بر ديوار معابد    

 اشـاره  يتيلنـ خـارس مـي  به اين داستان از قول  » ضيافت سوفسطائيان «يوناني در كتاب    
70.كندمي

ـ  شود و در آن گشتاسب راهي ديار روم مي، فردوسينامهدر گزارش شاه  هجـا دل ب
م بـه انـدرز و ترغيـب        كنـد و سـرانجا    ارد و بـا او ازدواج مـي       پسـ  دختر قيصر مي   ،كتايون
هلـوي يادگـار زريـران از ماجراهـاي سـاخته و      پمـتن  . گـردد  به بلخ بازمي  ، زرير ،برادرش

گـي روايـي آنهـا      ژاي از بنـدها و وي     ارهپ اما آهنگ حماسي     ؛ خالي است  ،رداخته ياد شده  پ
71.نشانگر آن است كه اين بندها برگرفته از يك سرود يا شعر حماسي كهن است

و »  فردوسيةنامشاه«ن زرير در يادگار زريران با  داستاةمقايس
»يلبعاثنامه شاه«و »  دقيقيةنامگشتاسب«

هـار  چ و مزديسنا ده قهرمان    - محدودند ،نامهقهرمانان يادگار زريران به نسبت شاه     
طـور كـه    بنـابراين همـان  ،هار زن كه در رخدادها شركت ندارند      چ و اشاره به نام      اديويسن

 است يـك دسـت مردانـه و شـايد در            ايحماسه گفته شد يادگار زريران      يش از اين نيز   پ
.شده استمحفلي مردانه نيز نمايش داده مي

 در شرح داسـتان بـا يادگـار زريـران شـباهت             ، دقيقي ةنامسرگذشت زرير در گشتاسب   
بي و  لعـا ثةنامـ هلـوي و شـاه    پةرداخت حماسه، تفاوت ميـان منظومـ      پ اما در    ؛بسيار دارد 
توانـد   مـي  ،كنداين اختالف كه به ظاهر كم اهميت جلوه مي        . نامه اساسي است  گشتاسب

جـا  در ايـن . يكي خواندني و ديگري نمايشي: نمايانگر دو شيوه متفاوت ارائه حماسه باشد  
:كنيمند نكته متفاوت و يا مشترك در اين زمينه ميان اين منابع اشاره ميچبه 
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:نقش زرير) الف

.  وي ةمردانهلوان است و كشته شدن ناجوان     پ دالوري زرير    ،انداستان يادگار زرير  
 برجسته نمودن قهرمان اصلي و ممتاز بـودن اوسـت در            ،هاي آييني يكي از اصول نمايش   

سـاالر  هپس:  قهرمان مركزي حماسه است، زرير ، برادر شاه  ،در يادگار زريران  . ميان ديگران 
،يزتـرين خويـشاوند گـشتاسب اسـت        عز ،دهـد اسخ مـي  پ نامه ارجاسب را او      ،لشكر است 

، نقش زرير  ،بيلعاثةنامدر شاه . هاخورد و جز اين   گشتاسب هميشه به جان او سوگند مي      
 زرير درصـدر قـرار دارد بـا ايـن تفـاوت كـه از ابتـدا              ،در روايت دقيقي  . اندك و گذراست  

.كنداسفنديار در كنار او جلوه مي
 در عمل هم به ميـدان  پ،يشگويي جاماس پاز  س  پهلواني كه   پ يگانه   ،هلويپدر منظومه   

يـشگويي  پهلوانـان در    پديگر  .  زرير است  ،شوددرخشد و به نيرنگ كشته مي     رود و مي  مي
شوند نه در توصيف صحنه نبرد؛ زيرا اينجا مجلس سوگ زريـر اسـت               كشته مي  پجاماس

،بيلعـا ثي و هلوانان ديگر در روايت دقيقپكشته شدن . هلوانان ايران پنه مراسم سوگواري    
ه شرح با آب و تاب رزم دالورانه گرامي كرد و درفش بـه دنـدان گـرفتن و كـشته                     ژبه وي 

.كند تصوير قهرمان را كمرنگ مي،يش از زريرپشدن وي 

خـسرو بـا افراسـياب در       شباهت داستان رزم بستور به جنـگ كـي        ) ب  
: فردوسينامهشاه

در يادگـار   . كـشد راسياب را مـي    اف ،درپخسرو به كين     كي ، در داستان سياوش   -1
.كُشدميسر زرير پ، بستوررازريران نيز بيدرفش جادو 

هلوانان را در نبرد    پآيد و   س از مرگ به خواب طوس مي      پ سياوش   ،نامه در شاه  -2
خـواهي   گويي خود فرماندهي قدسي نبردي را كه بـه كـين     ،كندساز هدايت مي  سرنوشت

اين تير  «: دهد كه يران نيز روان زرير به بستور فرمان مي       در يادگار زر  . اوست برعهده دارد  
شـنيدن  » .اسـخ كـن  پ تيري بستان و اين دروند را   ،را از دست بيفكن و از تركش خويش       

مهـم در روايـت دقيقـي    ة ارپاين . صداي زرير در آيين يادبود مردگان معناي خاصي دارد    
.نيست

ي شـاهي بـه اسـفنديار در هـم           كين ستاندن از قاتل با واگـذار       ،نامهدر گشتاسب 
كشد؛ موضـوعي كـه در       بيدرفش را مي   ،آميخته است و سرانجام اسفنديار به جاي بستور       

. معنايي نداردچ هي،يز بنا بر سنّت در جاي خويش قرار داردچ كه هر ،نمايش آييني
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سالح و اسب سـياوش كـه       ،نامهخسرو با افراسياب در شاه     در جنگ بزرگ كي    -3
كه بستور نيز براي كشتن بيدرفش جادو از تيـر          چنان هم ،ارد كارساز است  خواص غيبي د  

.كندافسون شده توسط جاماسب استفاده مي

:پايان داستان) پ

، دقيقـي ةنامـ در گـشتاسب . ايان يادگار زريران بـا دو روايـت ديگـر تفـاوت دارد          پ
گريد و  ر مي س گشتاسب بر مرده براد    پس. گريزدخورند و ارجاسب مي   هيونان شكست مي  

بي نيـز كـم و   لعاثنامه  در شاه . گرددنهد و به ايران بازمي     زرير را در تابوت زرين مي      ةجناز
ـ . گيـرد ايـان مـي   پاي ديگر    اما يادگار زريران به گونه     ؛بيش به همين صورت است     س از  پ

جشن اسـت و نمـايش بـه خوشـي          .  ديگر از نوحه و زاري خبري نيست       ،يروزي ايرانيان پ
 آدمك  ،افتد و به تعبيري   گ اسفنديار مي  نچ بلكه به    ،گريزدارجاسب نمي . ذيردپايان مي پ

گرداننـد و شـايد هماننـد فرجـام راوانـا در      نشانند و مـي بريده ميارجاسب را بر خري دم   
 اما تماشـاگر    ؛شوددهاي داستان نابود نمي   ژ بنابراين ا  ،كشندبه آتش مي  » رامايانا«نمايش  

كند و گريختن ارجاسب كه هـواي نوميدانـه          دل خوش مي   ،نمراسم به خوار كردن دشم    
72. در جشن باستاني ايراني جايي ندارد،دمدايان مراسم ميپبه 

: فردوسينامهسايه انداختن نقش اسفنديار بر زرير در شاه) ت

سـتاند و اسـب و       كين زرير را مـي     ،ايان داستان پ اين اسفنديار است كه در       ،نامهدر شاه 
:گرداند باز ميجامه وي را

ــفنديار  ــرخ اسـ ــس آن فـ ــد پـ بيامـ
اَبــر بيــدرفش افكنَــد اســب تيــز    
مــر او را يكــي تيــغ هنــدي زنــد    

ــار   ــزدانش ي ــشت و ي ــس پ ــپاه از پ س
ــه ــر او جام ــر خــون و دل، پرســتيز،ب  پ

ــد  ــر افكنـ ــنش زيـ ــه تـ ــر نيمـ ز بـ
)365، ص 6نامه، جلد فردوسي، شاه(

:رفته زيرارسد اين تحول در دوران بعدي صورت گبنظر مي
نـان كـه بـر نقـش زريـر سـايه            چ، قهرمان ديني است   ، اسفنديار در اين زمان    -1

گمان موبدان زرتشتي در شـاخ و بـرگ دادن بـه            بي. گيردكم جاي او را مي    انداخته و كم  
.اندثري داشتهؤهاي اسفنديار نقش مدالوري

:شود كهنامه فردوسي به صراحت اعالم مي در شاه-2
كــه كــودك بــد اســفنديار ســوار    )زريـر (= ان بـود آن روزگـار       جهان پهلو 

)362، ص 6نامه، جلد فردوسي، شاه(
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 امـا  ؛العاده است خارق،ند كه تولّد و رشد سهرابچ هر ،در داستان رستم و سهراب    
،»اسفنديار سوار  « اي ديگر است و ناگهان    جا وضع به گونه   اين. بايد مراحلي را طي نمايد    

 تحـت   ،با داشتن بن مايه كهـن     » ايادكار زريران «شود؛ بنابراين   تاز ميدان مي  قهرمان يكه 
اين حادثـه نـه تنهـا از نظـر        . تأثير شرايط اجتماعي و ديني به شدت دگرگون شده است         

73.منتقل گرديده است» اسفنديار«به » زرير« بلكه نقش اول تعزيه از ،زباني رخ داده

:دقيقي و يادگار زريران

هلوي يادگار زريران را بطور مستقيم اساس كـار         پة نسخ ، دقيقي ن نكته كه  باور اي 
 زيـرا بـا   ، دور از تحقيق و مطالعه اسـت ،خود در سرودن هزار بيت خويش قرار داده باشد        

هـايي نيـز در     كه شباهت و قرابت فراواني ميان اين دو منظومـه وجـود دارد، مغـايرت              آن
شـود و از آن جملـه اسـت كـشته          رير مشاهده مـي    يادگار ز  ةبعضي از موارد آن با منظوم     

كـرد و بـستور و       گرامـي  ، درصـورتي كـه در يادگـار زريـران         ،نامهكرد در شاه  شدن گرامي 
مغـايرت ديگـر كـه      . اسفنديار هر سه تا آخر با تورانيان جنگيدند و آنان را شكست دادند            

 ستاندن از بيـدرفش  كينيش از اين نيز بدان اشاره شد تفاوت اين دو اثر است در مورد           پ
توسـط اسـفنديار   فردوسـي  نامـه  هلوي توسط بـستور امـا در شـاه   پة   كه در منظوم   ،جادو

.گيردصورت مي
 اما بطور كلي ايـن      ؛شودك ديگري نيز ميان اين دو اثر ديده مي        چهاي كو مغايرت

نان كه در اساس و حتي ترتيب روايـت، اختالفـي       چ، جزيي و بي اهميت است     ،تااختالف
.توان يافتهلوي يادگار زرير نميپة هزار بيت دقيقي و منظومميان

يـد ايـن مـسأله اسـت كـه دقيقـي بـه طـور                ؤ م ، خود ،اما همين اختالفات جزيي   
 بلكه متن ديگري كه به احتمال زياد همـان          ،مستقيم از كتاب يادگار زرير استفاده نكرده      

قل روايـت و نظـم داسـتان        شاهنامه منثور ابومنصوري است در دست داشته و از آن در ن           
س از خـتم  پـ سود جسته است؛ و به همين دليل است كه فردوسي هم توانست بالفاصله           

 داستان او را با همان روش تعقيـب كنـد و بـه توضـيحات تـازه نيازمنـد                    ،سخنان دقيقي 
.نشود

 در اين جاست كه بسياري از كلمات و تركيبـات و افكـار در              شگفتي،با اين وصف  
ي و يادگار زريران عيناً به يكديگر شبيه است و بدين ترتيب بايد گفـت كـه      دقيق ةمنظوم

،مأخذ كار دقيقي در شرح نخستين جنگ مذهبي گشتاسب و ارجاسـب از يادگـار زريـر                
 كتـاب يادگـار   ،نامه ابومنـصوري  ن شاه الفؤمتأثر و به عبارت ديگر يكي از منابع و مĤخذ م          

74.زرير بوده است
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دهند كـه دقيقـي افـزون بـر بهـره جـستن از          وز احتمال مي  با اين حال برخي هن    
هلوي يادگار زريران هم    پها براي بشعر در آوردن اين متن از متن          نامهنامه يا خداي  خداي

سود برده باشد؛ و برخي ديگر نيز دليل يكسان نبودن روايت دقيقي از اين داسـتان را بـا                  
 بـا   ،كه دقيقي به دليـل زرتـشتي بـودن        دانند و معتقدند     در نوع تأليفش مي    ،هلويپمتن  
،تواند اين مسأله باشد كه يادگار زريـران       س دليل اين تفاوت مي    پهلوي آشنا بوده؛    پخط  

نامه كه بايد جنبه نمايشي آن مورد تأكيد قرار گيـرد، درحـالي كـه               تعزيه است و نمايش   
75.تري شده است تاريخي آن توجه بيشةار به جنبچ تاريخ است و بنا،ديگري

 و »يادگار زريران «،»اوستا«هاي متفاوت شخصيت گشتاسب در جلوه
» فردوسينامهشاه«

شتيبان زرتـشت بـوده و در   پـ ي و  مادشاه كياني است كه حـا     پگشتاسب در اوستا    
بـه  » هپويـشتاس «اين نام در اوستا به صورت . گسترش آيين او سهم بسزايي داشته است 

» گـشتاسب  «،و در فارسي  » پويشتاس«هلوي  پر   د ،معني دارنده اسب رمنده و سركش     
مرد توصيف شـده   دلير و جوان، بزرگوار، فردي شايسته،در اوستا گشتاسب. شودگفته مي 

.است
 از بنـد    ، دين زرتشتي را كه در بند بـود        ،آمده كه گشتاسب  » فروردين يشت «در  
.ايدار ساختپرهانيد و 

ديـن اهـورايي زرتـشت خوانـده شـده          ناه  پ بازو و    ، كي گشتاسب  ،در زامياد يشت  
كي گشتاسب گفـت اگـر تمـام دليـران و بـرادران و              : نين آمده چ يادگار زريران     در .است

-سر و دختر متولّد شـدند     پ از كسي كه براي من سي        -سو هوت ،بزرگان من و نيز زن من     
سـت  ه از اهورامزدا يـافتم از د      چاك خواهم ماند و آن    پيرو اين دين    پ باز من    ،كشته شوند 
. بنابراين در اين كتاب نيز شخصيتي مثبت دارد،نخواهم داد

 حقير و نيرنگ باز است و رفتـار او     ،سب فردي زبون  شتا گ ، فردوسي نامهاما در شاه  
اسـفنديار  . كندطلبي مي  قدرت ،وش مذهب او با سرپ  ٧Z.سرش نمودار اين صفات است    پبا  

را به  » زرير«كه  ؛ و علت اين   77تدفرسرا با وعده جانشيني خويش به جنگ با دشمنان مي         
78.فرستد نيز هراس از كيد زرير استجنگ با ارجاسب توراني مي

:هاي يادگار زريرانترجمه

. هلوي آشنايي داشـتند پ بسياري از ايرانيان به خط و زبان   ،نجمپهارم و   چدر قرن   
ارسـي در   پهلـوي بـه     پابومنصوري و مترجمان بعضي از دفترهاي       ة  نامكنندگان شاه جمع
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 داستان بهـرام   ،كانپاپ اردشير   ة كارنام ،هلوي مانند اياتكارزريران  پ رساالتي از    ،همين دوره 
و نظـاير ايـن رسـاالت را بـه          ) شطرنج(مهر بختگان و گزارش شترنگ      ندنامه بزرگ پ،گور

79.ها قرار داده بودندنامهفارسي ترجمه كرده و جزو شاه

را انتشار داد و آن را بـا داسـتان          » گار زريران ياد« گايگر ترجمه آلماني     1890در  
ـ   پ مـتن    ،جاماسب اسانا . نامه سنجيد زرير شاه  هلـوي از   پهـاي    آن را در مـتن     ةارسـي ميان

هلوي يادگـار زريـران را در    پ متن   ،نيبرگ.  آوان كي خسرو منتشر كرد     -كاتبي به نام مهر   
 آن را همـراه    ةتن ويراست  م واليارپ. آ.  منتشر كرد  1968خود در   » هلويپراهنماي  «كتاب  

 در رم انتشار داد و همين متن بود كه بنونيست را واداشت تا              1925ترجمه و حواشي در     
.تر كند و منظوم بودن آن را به اثبات برساند بيشياش تأملدرباره

:دو ترجمه خوب نيز به فارسي در دست است
.وهشي در اساطير ايران از مهرداد بهارپژ-1

ي يـ و سـنجش آن بـا شـاهنامه از يح         ) هلوي با ترجمه فارسي   پمتن  (زريران   يادگار   -2
80.نوابيراماهي

:نتيجه

بي و  لعـا ثةنامـ  شـاه  ، دقيقـي  ةنامـ هايي نظير گـشتاسب   قدرت و مهارتي كه در منظومه     
هـا  هلوانـان و امثـال ايـن   پ فردوسي از لحاظ وصـف و از حيـث بيـان احـساسات              ةنامشاه
 افكـار و    ، زيرا هنگام ظهور اين منظومـه      ،يادگار زريران وجود ندارد    در منظومه    ،بينيممي

نجم هجـري  پـ هـارم و  چ كمال كه در قرن ازاساليب ادبي و شعر و انواع شعر بدان درجه     
بـر  (هـاي حماسـي ديگـر را        توان يادگار زريران و يا منظومه      اما مي  ؛بينيم نرسيده بود  مي

 ملّـي عظـيم     ة ظهور حماس  ة مقدم ،هلويپدبيات  در ا )  از آنها اطالعي نداريم    ،فرض وجود 
81.نجم و ششم دانستپما در قرن 

Archive of SID

www.SID.ir



 فرهنگ و ادبةنامپژوهش�208

:هاپي نوشت
عفيفي، رحيم، اساطير و فرهنگ ايران، سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انـساني           .1

.652، ص 1384، )سمت(
.273، ص 1376بهار، مهرداد، پژوهشي در اساطير ايران، مؤسسه انتشارات آگاه، .2
.1377خدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  دهةعلي اكبر، لغتنامخدا، ده.3
.545ص . عفيفي، همان.4
.273بهار، همان، ص .5
.123، ص 1384صفا، ذبيح اهللا، حماسه سرايي در ايران، نشر اميركبير، . 6
، 25 كتـاب مـاه هنـر، ش         ة، زهره زرشناس، مجلـ    »نامه كهن ايراني  اين نمايش  «ةمقال.7

.34-32، صص )79بان مهر، آ(، 26
، در اصـل مردمـاني سـاكن آن سـوي           hyaōnaو در اوسـتا     hiyōnهيونان در پهلوي    .8

ايـن قـوم كـه سـپس در انقيـاد        . آمدنـد ماوراءالنهر بودند و از اقوام ايراني به شمار مي        
رؤسايي ترك قرار گرفت، در نيمه اول قرن چهارم مـيالدي بـه سـرزمين كوشـان در                   

ها كه مستقل از ايـران بودنـد، در آغـاز بـه       هون. را تصرف كرد  شرق ايران رسيد و آن      
ابـ دوستي با ايران پرداختند و حتي سپاهيان خود را بـه يـاري شـاهپور اول در نبـرد         

.هياطله يا هفتاالن همين قوم هستند. فرستادندها رومي
18، ش 3، محسن ابوالقاسمي، مجله آشنا، سـال  »شعر در ايران پيش از اسالم   «ةمقال.9

.57-47، صص )73شهريور و مرداد (
، 1375هـاي ايرانـي، نـشر مركـز،     نامهها و نمايش كيا، خجسته، قهرمانان بادپا در قصه     .10

.24ص 
اي بنام است و از روزگار باستان، نماد دانايي و          جاماسپ، وزير داناي گشتاسپ و فرزانه     .11

مهر حكيم بـوده    ، بزرگ رفته و همتاي او در روزگار ساساني      فرزانگي ايرانيان بشمار مي   
نامـه  بخشي از آنها در جاماسپ    . هايي در دست است   گويياز جاماسپ دانا، پيش   . است

توان بـه روايـت     از تلفيق اين دو اثر مي     . ي آمده است  پاماسجو بخشي ديگر در يادگار      
هـاي جاماسـپ در     گـويي پـيش . هاي جاماسپ دسـت يافـت     نسبتاً كاملي از پيشگويي   

ن آمـده،   سهاي او با آنچه در زند وهمن ي       گويياين پيش . يز آمده است  يران ن ريادگار ز 
.ها و اختالفاتي داردشباهت

.268-267، صص 1376تفضلي، احمد، تاريخ ادبيات پيش از اسالم، نشر سخن، .12
.24كيا، همان، ص .13
، 208، ش   ا، مهدي شاكري، مجله چيـست     »بازخواني يك واژه در يادگار زريران      «ةمقال.14

.63-62صص). 83ارديبهشت و خرداد (209
.25كيا، همان، ص .15

Archive of SID

www.SID.ir



����209يادگار زريران، برگي ديگر از افتخارات ايرانيان

. كتاب ماه هنر، همان مقالهةمجل. 16
برتلس، يوگني ادواردويچ، تاريخ ادبيات فارسـي از دوران باسـتان تـا عـصر فردوسـي،                 .17

.127ص . 1375-1374ترجمه سيروس ايزدي، نشر هيرمند، 
.25كيا، همان، ص .18
.127برتلس، همان، ص .19
، 53، عباس جهانگيريان، مجله ادبيات داستاني، ش  »ثر داستاني ايران  پيشينه ن  «ةمقال.20

)البته در متن چنين نيست (.20-16ص، ص)79پاييز (
.128برتلس، همان، ص .21
.25كيا، همان، ص .22
)البته در متن چنين نيست(.128برتلس، همان، ص .23
.همان.24
.263بهار، همان، ص .25
) در متن چنين نيستالبته(. ادبيات داستاني، همان مقالهةمجل. 26
.25كيا، همان، ص .27
)البته در متن چنين نيست(. ادبيات داستاني، همان مقالهةمجل.28
.119برتلس، همان، ص .29
.272-271تفضلّي، همان، صص .30
.273بهار، همان، ص .31
.42صفا، همان، ص .32
.268تفضلّي، همان، ص .33
.42صفا، همان، ص .34
 باستان تا قاجاريه، ترجمه عيـسي شـهابي،         ريپكا، يان، تاريخ ادبيات در ايران از دوران       .35

.80-79، صص 1354بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
- علمـي  ةنامپور، فصل ، ابوالقاسم اسماعيل  »جستاري در شعر ايراني ميانه غربي      «ةمقال. 36

 و بهار   82زمستان   (49،  48گاه الزهرا، سال سيزدهم، ش      پژوهشي علوم انساني دانش   
.39-21، صص )83

، بـه   ) فردوسي ةنام شاه ةبرگزيده مقاالت دربار  (ق، جالل، گل رنجهاي كهن      خالقي مطل .37
.22، ص 1372، نشر مركز، يكوشش علي دهباش

.گاه الزهرا، همان مقاله پژوهشي دانش- علميةنامفصل.38
.26كيا، همان، ص .39
. ادبيات داستاني، همان مقالهةمجل.40
.همان.41
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.26كيا، همان، ص .42
.80-79ريپكا، همان، صص .43
.122لس، همان، ص برت.44
.28كيا، همان، ص .45
.34همان، ص . 46
. پژوهشي دانشگاه الزهرا، همان مقاله-فصلنامه علمي.47
.122-120برتلس، همان، صص .48
.129همان، ص .49
، 9نامـه فرهنـگ، سـال       ميثمي، فصل . ، ژيلبر الزار، ترجمه م    »وزن شعر فارسي  «مقاله  .50

.291، ص 1375، بهار )17شماره مسلسل (، 1شماره 
.129لس، همان، ص برت.51
.121صفا، همان، ص .52
.26كيا، همان، ص .53
.مجله كتاب ماه هنر، همان مقاله.54
.29-27كيا، همان، صص .55
.مجله كتاب ماه هنر، همان مقاله. 56
).پيشگفتار (7، ص 1374ي، يادگار زريران، نشر اساطير، يماهيار نوابي، يح.57
.29كيا، همان، ص .58
.286ترجمه آثار الباقيه، ص .59
.303همان، ص . 60
.30كيا، همان،ص . 61
.294ترجمه آثار الباقيه، ص . 62
.33-30كيا، همان، صص . 63
.24همان، ص . 64
، 1، ش   1اهللا پاكزاد، مجله سيمرغ، سال      ، فضل »چند نكته درباره يادگار زريران     «ةمقال. 65

.89-81ص، ص)1373تابستان (
20هـا، ش    ، داريوش اكبرزاده، مجله مـوزه     »يادگار زريران يا يادگار اسفندياري     «ةمقال. 66

.62-60، ص )1377پاييز، زمستان (
.102، ص 1386 زندگي زرتشت، نشر چشمه، ة آموزگار، ژاله، اسطور-تفضلي، احمد. 67
.ها، همان مقالهمجلة موزه. 68
. سيمرغ، همان مقالهةمجل. 69
.122صفا، همان، ص .70
. سيمرغ، همان مقالهةمجل.71
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.38-35كيا، همان، صص .72
.ها، همان مقالهمجله موزه.73
.125-124همان، صص صفا، .74
.10-8ار ص تگفماهيار نوابي، همان، پيش.75
.608عفيفي، همان، ص . 76
30(پـور، نـشريه آفـرينش،       ، امـين فـرج    »عنصري مدرن در دل روابطي كهـن       «ةمقال.77

.7، ص )1378شهريور 
 مهـر   21( همـشهري،    ة، مازيار شيباني فرد، روزنام    »هاي كهن وفاداري به شيوه   «ةمقال.78

.10، ص )1378
.132، ص 1، ج 1380نتشارات فردوس، ، ذبيح اهللا، تاريخ ادبيات در ايران، اصفا.79
.گاه الزهرا، همان مقاله پژوهشي دانش-نامه علميفصل.80
.123صفا، حماسه سرايي در ايران، ص .81

مشخصات مراجع
اساطير و فرهنگ ايران، عفيفـي، رحـيم، سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني          -

.1384، )سمت(
.1386سطوره زندگي زرتشت، تفضّلي، احمد؛ آموزگار، ژاله، نشر چشمه، ا-
مهر، آبـان   (26، 25، زهره زرشناس، كتاب ماه هنر، ش »هاي كهن ايراني  نامهاين نمايش «-

1379.(
ــران  «- ــار زري ــك واژه در يادگ ــازخواني ي ــستا، ش   »ب ــاكري، چي ــدي ش 209، 208، مه

).1383ارديبهشت، خرداد (
.1376 مهرداد، مؤسسه انتشارات آگاه، ،ير ايران، بهارپژوهشي در اساط-
).1379پاييز (، 53، عباس جهانگيريان، ادبيات داستاني، ش »پيشينه نثر داستاني ايران«-
.1376تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، تفضّلي، احمد، نشر سخن، -
.1ج، 1380اهللا، انتشارات فردوس، تاريخ  ادبيات در ايران، صفا، ذبيح-
تاريخ ادبيات در ايران از دوران باستان تا قاجاريه، ريپكا، يان، ترجمه عيسي شهابي، بنگاه               -

.1354ترجمه و نشر كتاب، 
تاريخ ادبيات فارسي از دوران باستان تا عصر فردوسي، برتلس، يوگني ادواردويـچ، ترجمـه        -

.1375-1374سيروس ايزدي، نشر هيرمند، 
پور، فصلنامه علمي ـ پژوهـشي   ، ابوالقاسم اسماعيل»ه غربيجستاري در شعر ايراني ميان«-

).83 و بهار 82زمستان  (49، 48گاه الزهرا، سال سيزدهم، ش علوم انساني دانش
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تابـستان  (،  1، ش   1، فـضل اهللا پـاكزاد، سـيمرغ، سـال           »چند نكته درباره يادگار زريران    «-
1373.(

.1384ير، اهللا، اميركبسرايي در ايران، صفا، ذبيححماسه-
نامه حكيم ابوالقاسم فردوسي، براساس نـسخه مـسكو و مقابلـه بـا نـسخة ژول مـول،                   شاه-

.1379اي، تصحيح ناهيد فرشادمهر، نشر محمد، مقدمة حسين محي الدين الهي قمشه
و مـرداد    (18، ش   3، محـسن ابوالقاسـمي، آشـنا، سـال          »شعر در ايران پـيش از اسـالم       «-

).1383شهريور 
).1378 شهريور 30(پور، آفرينش، ، امين فرج»ن در دل روابطي كهنعنصري مدر«-
.1375هاي ايراني، كيا، خجسته، نشر مركز، نامهها و نمايشقهرمانان بادپا در قصه-
، خـالقي مطلـق، جـالل، بـه       )نامه فردوسـي  برگزيده مقاالت درباره شاه    (هاي كهن گل رنج -

.1372، نشر مركز، يباشكوشش علي ده
.1377گاه تهران، خدا، علي اكبر، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشخدا، دهمه دهنالغت-
1، شـماره    9نامه فرهنگ، سـال     ، ژيلبر الزار، ترجمه م، ميثمي، فصل      »وزن شعر فارسي  «-

.1375، بهار )17شماره مسلسل (
).1378 مهر 21(، مازيار شيباني فرد، همشهري، »هاي كهنوفاداري به شيو«-
.1374ريران، ماهيار نوابي، يحيي، اساطير، يادگار ز-
پاييز، زمستان   (20ها، ش   ، داريوش اكبرزاده، موزه   » يا يادگار اسفندياري   يادگار زريران، « -

1377.(
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