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یه عطاینامه بهترین قطعه بروز نامسی سوسن برر
 

 ناهید صفری هکوانی
 

  safari_2015@yahoo.com،دانشجو دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 چکیده

 سوسن است؛ عطایی نامه برزو عهقط از نامه سوسن حماسی، های داستان ترین مهم از یکی است، برخوردار های ویژه اهمیت از ما ادبیات در حماسی های داستان

 ابیات بهترین از داستان این. گریخت افراسیاب و شتافت رستم یاری به کیخسرو. فرستاد رستم جنگ به «پیلسم» همراه به را او افراسیاب. بود افسونکار زنی

 معرفی به دوم بخش در پرداخت، خواهیم حماسی ادبیات و حماسه بررسی به اول بخش در پرداخت، خواهیم بحث چند به مقاله این در. است عطایی برزونامه

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد نامه سوسن شناسی زبان بحث انتها در و پردازیم می نامه سوسن

 

  برزونامه، حماسی، ادبیات نامه، سوسن :کلیدی کلمات

 

 مقدمه -1
ای برزونامه، اثر عطاء بن یعقوب ناکوک رازی، منظومه .های حماسی استتاندر ادبیّات فارسی، یکی از انواع ادبی مهمّ و تأثیرگذار، حماسه یا داس

سرایی )بعد از شاهنامة فردوسی( است. در دهندۀ جریان حماسهحماسی متعلّق به قرن پنجم هجری است که از لحاظ محتوا و شکل به نوعی ادامه

های مختلفی به بررسی و تحلیل آثار حماسی پرداخته شده است. در این میان، نقد های جدید نقد ادبی از دیدگاههای اخیر، با توجّه به نظریّهسال

های بنیادی دینی و عقیدتی پردازد تا به این شیوه، سرچشمهای آثار حماسی مییابی مضمون اسطورهای است که به ریشهای شیوهاسطوره

های دیگر ملل )به ای موجود هر ملّت و اسطورههای اسطورهه به متون و داستانهای حماسی را نمایان سازد. در این شیوه، منتقد با توجّداستان

ها پرداخته، سپس چگونگی شیوۀ ورود این اساطیر به آثار و تغییرات آنها را ای( ابتدا به بازخوانی این متون با توجّه به این اسطورهای مقایسهشیوه

 .رسد که این متن از نظر محتوا و شکل بسیار مستعدّ این گونه نقد باشدبرزونامه به نظر می دهد. با مطالعةدر مسیر ورود به حماسه نشان می

 حماسه -2
بندی او، های جهان اقدام کرده است بر طبق دستهبندی اسطورهلارنس کوپ یکی از این محقّقان است که در کتاب خود با عنوان اسطوره، به طبقه

یکی از این الگوهای  (.5: 4831شود )ر.ک؛ کوپ، آفرینش، باروری، نجات، قهرمان و الگوی اسطورۀ ادبی می اییاین الگوها شامل الگوهای اسطوره

سالها دربارۀ چگونگی و چرایی آن به تحقیق و تفحّص پرداخته ( George Frazar)تکرارشونده در اساطیر، الگوی باروری است که جرج فریزر 

 زرّین گرد آورده است. در این کتاب، فریزر بر این باور است که:است و حاصل کار خود را در کتاب شاخة 

اند، متمرکز بر گرد پرستش و قربانی کردن ادواری فرمانروای مقدّس که تجسّد خدایی میرنده و های باروری بودههمة ادیان در اصل، آیین»

یافت. این مرد و به وقت بهار تجسّد دوباره میداد و هنگام خرمن میشونده، الوهیّتی خورشیدی بود و به وصلتی رمزی با الهة زمین تن درمیزنده

توان چنین روایت کرد: خدایی نباتی که بنیادین و مشترک این خدای باروری را می (.7: 4831)فریزر، « افسانه عصارۀ تقریباً همة اساطیر عالم است

شود. به دنبال این میرد و به جهان مردگان فرستاده میدر اکثر اساطیر جهان( می )ی مشابهبرد، بر اثر حادثهبه همراه همسرش در زمین به سر می

سراسر عالم را گردد. در پی غیبت و مرگ خدای باروری، خشکی و عقیمیحادثه، معشوق یا همسرش در جستجوی او به سرای مردگان رهسپار می

کند و به امّا سرانجام با برگرداندن و بازگشت او، بار دیگر زندگی جریان پیدا می افتند.گیرد و تمام موجودات در معرض زوال و نابودی میفرامی

 گردد.روال عادی برمی

 اسطوره باوری -3
ویژه حیات گیاهی را های واقع در شرق مدیترانه، خصوصاً مردم مصر و آسیای غربی، زوال و احیای سالانة حیات، بهدر روزگار باستان، مردم سرزمین

شناس نامی، جرج دادند. انسانهای ازیریس، تموز، آدونیس و آتیس نمایش میشد، با ناممُرد و دوباره زنده میخدایی که هر سال میبا .تجسّم 

 کند. به نظر او، مردمشونده در جهان باستان معرّفی میترین الگوی این خدای میرنده و دوباره زندهفریزر در کتاب شاخة زرّین، آدونیس را برجسته

پرستیدند که نام درستش، تموز )به معنای پسر حقیقی آب پرعمق( است. تموزی در ادبیّات دینی بابل، به عنوان بابل و سوریه، آدونیس را میسامی

ه را درمیان شود. گوندولین لیک برخلاف فریزر، نام این الههمسر یا معشوق جوان، ایشتار، الهة بزرگ مادر ).تجّسم نیروهای مولّد طبیعت( ظاهر می
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اطّلاعات موجود دربارۀ نحوۀ وصلت تموز )همتای آدونیس در  (.83: 4835داند )ر.ک؛ لیک، قوم اَکدی، ایشتار و در میان متون سومری، اینانا می

پُرسرور به جهان تیره و تار مُرد و از زمین توان فهمید که تموز هر سال میآشور و بابل( و ایشتار، پراکنده و مبهم است، امّا از منابع در دسترس می

اش در جستجوی او به سرزمینی که از آن بازگشتی نبود، یعنی جهان تاریکی که همه جای آن را شد و هر سال معشوقِ خداگونهزیر زمین فرومی

حیوانات تولید مثل را فراموش  کرد. در مدّت سفر و غیبت او، شور عشقی در عالم در کار نبود و به تبع آن، مردمان وغبار پوشانده بود، سفر می

توانستند انزال کنند، حضور او نمیکردند؛ زیرا کارکرد جنسی حیوانات و انسان در سراسر جهان چنان بستگی نزدیکی با این الهه داشت که بیمی

بازگشت، وَرزا ) و ایشتار در سرزمین بیپس از فرود آمدن بان»گرفت.در متون این اقوام آمده است: طوری که همة حیات در معرض نابودی قرار میبه

ها را آبستن ها]ی شهر[ زنکرد، مردها در کوچه و خیابانآمیخت و باردارش نمیالاغ نمیخر با ماده کرد، نرگیری نمیگاو جفتگاو نر( با ماده

سرانجام در پی درخواست پدر و برادرِ ایشتار  (.17: 4835)الیاده، « ها در بستر خودشانخوابیدند و زنکردند. مردان در بستر خود ]تنها[ مینمی

شد؛ خدایی که همه چیز در حیات ، خدای بزرگ، عازم رهانیدن ایشتار می(Ea)ترتیب، سین و شَمش( و عقیم ماندن عالم، پیکی از سوی ئآ )به

ر(، در ابتدا در برابر درخواست پیک خدایان )آسوشوـ نامیر خود به او وابسته بود. ملکة سنگدل جهان زیرین، اَلّاتو یا ارشِ کیگال )خواهر ایشتا

داد که به ایشتار آب حیات بپاشند. ورزید، امّا بالأخره به کراهت اجازه میکرد و از زنده کردن و رها کردن آنها امتناع میپرست( مقاومت میشهوت

گشت؛ بازگشتی که همزمان با آن، همة طبیعت از وز به جهان زبرین بازمیبه هر حال، ایشتار پس از زنده شدن دوباره، به همراهی معشوق خود، تم

بل، مادر خدایان )الهة شونده، جوان زیبارویی بود که سینمود دیگری از این خدایان زنده« آتیس» (.853ـ 853: 4838شد )ر.ک؛ فریزر، نو زنده می

بل( با گذاشتن بادام کنند که نانای باکره )سیدانند و نقل مین آتیس را پسر او میبزرگ باروری در فریگیه( عاشق او شد. البتّه برخی از محقّقا

هایش او را باردار شد. به هر حال، همانند آدونیس دو روایت برای مرگ او نقل شده است. بر طبق یک روایت، به مانند ای در میان سینهرسیده

کند و همان جا از فرط خونریزی الّنسل میوایتی دیگر، آتیس خود را در زیر درخت کاجی مقطوعآورد. بر اساس رآدونیس، گُرازی او را از پای درمی

دهد، لذا نحوی به این عشق پاسخ مثبت نمیمادر به همبستری و ازدواج با پسرش علاقه دارد، ولی پسر به»ها، میرد؛ به بیانی دیگر، در این روایتمی

به هر حال، به نظرفریزر، این ماجرا که بر اساس آن  (.86: 4833)بهار، « کندآورد که پسر خودکشی میِر او میکشد یا بلایی بر سَمادر پسر را می

دهندۀ این است که وی نمایندۀ گیاهان، گذراند و نصف دیگر را روی زمین، آشکارا نشانسوم سال( را در جهان زیرین میآدونیس نصف سال )یا یک

کند. این نظر فریزر با زمان برگزاری مراسم از سال زیر خاک، مدفون و در نصف دیگر سال، شروع به روییدن میه در نیمی ویژه غلّه بوده است کبه

شونده در آنها پرستش هایی که خدای زندهگرفت، بسیار سازگاری دارد؛ زیرا بهار و تابستان در سرزمیناین خدا که در بهار یا تابستان صورت می

صول دادن جو و گندم است. البتّه در میان مردمان مناطقی چون مناطق استوایی که در محیط زندگی آنها از نظر آب و هوایی در شد، فصل محمی

شود؛ به عنوان نمونه، مردم پولینزی آن قدر به محیط استوایی با تغییرات اندک گردد، این اسطوره دیده نمیطول سال چندان تغییری مشاهده نمی

شود؛ چراکه در این مناطق، آهنگ مرگ ده بودند که هیچ گونه جشن بهاری در میان آنها و یا حتّی در سرزمین زلاندنو مشاهده نمیفصل عادت کر

خدایان باروری یاد شده در  (.457و  483: 4837گیرد )ر.ک؛ بورلند، بر اساس پوسیدن و ظهور دوباره، یعنی زندگی بیشتر و حیات تازه شکل می

هایی که ظاهراً هایی بودند که همسر و همبستر آنها باشد؛ الهوبارۀ طبیعت، قائم به خود نبودند؛ زیرا آنها برای انجام این کار نیازمند الههزایا کردن د

که تر از خدا داشت. در همین راستا، فریزر معتقد است که بسیاری از مردمان آسیای غربی یک الهة بزرگ مادر را شخصّیتی نیرومندتر و مهم

پرستیدند که در کنار معشوق یا چندین معشوق خداوارۀ های مختلف، امّا با اسطوره و آیینی مشابه می.تجسّم همة نیروهای زایای طبیعت بود، با نام

تکثیر انواع مختلف  آمیخت؛ چراکه بنا به باور معتقدان، این ارتباط برایای که الهه هر سال با آنان در میبردند؛ خداهای میرندهمیرنده به سر می

ای زوج خداگونه، با آمیزش واقعی )هرچند موقّت( زن و مردی در صومعة ای که در واقعیّت نیز آمیزش افسانهگونهحیوانات و نباتات ضروری بود، به

آدونیس، آفرودیت، در  (. در اسطورۀ883: 4838خیزی زمین و افزایش مردان و وحوش را سبب گردد )ر.ک؛ فریزر، شد تا حاصلالهه تقلید می

از نظر تاریخی، احتمال دارد چنین الهة مادری، ریشه  اسطورۀ ازیریس، ایسس و در اسطوره تموز، ایشتر زنانی هستند که ایفاگر این نقش هستند.

توان فهمید که . از این لحاظ میشددر عصری داشته باشد که نهاد ازدواج یا ناشناخته بود یا اینکه به صورت تخطّی ناروا از قوانین کمون تلقّی می

توان زنای با محارم را پنداشتند. در ادامة این مطلب، میعفّت مینکرده )گاهی باکره( و در عین حال، بیچرا در این اساطیر، الهه را همواره ازدواج

آمیزش زناکارانة پدربزرگش )سینیراس( با مادرش یکی از دلایل نبود شوهران در این اساطیر دید. جالب توجّه این است که خود آدونیس نیز حاصل 

در آن  )میرا( در جشنوارۀ الهة غلّه بوده است. از نظر تاریخی، برتری زن خدا بر خدای مذکّر در اساطیر باروری، حاصل یک نظام اجتماعی است که

محقّقان چنین  (.187)همان: « شدان و نه مردان تعیین میمادران نسبت به پدران از اهمیّت بیشتری برخوردار بودند و تبار و مالکیّت از طریق زن

که اند، در حالیشد، مادرسالار یا مادرتبار نامگذاری کردهرا که در آن تبار و نژاد از طریق مادر تعیین و مالکیّت نیز از همان طریق منتقل مینظامی 

اند. از نگاهی دیگر، گروهی گرفت، پدرتبار یا پدرسالار نامیدهطریق پدر صورت می نظام عکس آن را که در آن تعیین تبار و نژاد و انتقال مالکیّت از

دانند که با هدف تغییر دادن حقّ جانشینی از تبار های شاهی مینظران این گونه اساطیر باروری را یادگار مبارزات واقعی در درون خانداناز صاحب

که در نظام ظام مادرتباری، وارث تاج و تخت یا برادر شاه درگذشته، یا پسر خواهر اوست، در حالیزیرا در ن»گرفته است؛ زن به تبار مرد صورت می
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که قبلاً نیز به آن اشاره کردیم، در این اسطوره، هر سال به هر روی، چنان (.164)همان: « پدرتباری، وارث تاج و تخت پسر شاه درگذشته است

شد؛ بدین شیوه که در زمان اقامت این خدا در جهان زیرین، مردان و زنان هر و در مرگش عزاداری مییافت خدای باروری سرنوشتی اندوهبار می

شد، کردند( با نوای حزین، در ماهی که به نام این خدا خوانده میسرزمین )در فصلی خاص از سال بسته به منطقة جغرافیایی که در آن زندگی می

های باستان های امروزی امری غیرمنطقی و غیرطبیعی است، امّا برای انسانسرایی اگرچه از دید انساننوحهکردند. این سرایی میبر مرگ او نوحه

پرور و برزرگر پیش از تاریخ، گرسنه ماندن بر اثر خشکسالی و قحطی و نیز نابودی برای جوامع شکارگر، دام»امری اعتقادی و عادی بود؛ چراکه 

شمار نیز به سبب نیاز خانواده، به زور بازوی آنها کاستی آمد. از طرف دیگر، نازایی و داشتن فرزندان کممی کشت و رمه هراسی بزرگ به شمار

در آسیای غربی و یونان، از نظر مفهومی،  (.87: 4833)طاهری، « توانست باعث تولید محصول اندک یا شکست از دشمنان شودبزرگی بود و می

هایی که نماینده و تجلّی اند؛ شخصیّتتجسّم نیروی باروری به طور عام و رویش نباتی به طور خاص بوده ای یاد شده،های اسطورهشخصّیت

ی پژمردن و از نو روییدن گیاهان بودند؛ به عبارتی دیگر، ترین آنها، یعندهندهویژه مؤثّرترین و تکانها، بههای طبیعی همچون تغییر فصلپدیده

(. در کُل، 8: 4833هایی را ساخته بودند )ر.ک؛ خجسته، مردمان نخستین برای توجیه مرگ گیاهان در زمستان و باززایی آنها در بهار چنین روایت

و توانا کردن قوای فرومردۀ طبیعت از طریق جادوی همانندی بود تا به نظر جرج فریزر، غرض از این اساطیر و آیین و مناسک همراه آن، تازه کردن 

با این همه، باید گفت اعتقاد  (.187: 4831های غلاّت پردانه شوند و انسان و حیوانات به تولیدمثل بپردازند )ر.ک؛ فریزر، درختان بار آورند و خوشه

روشنی و بینیم، در اساطیر ایرانی با استقلال و بهالنّهرین و دیگر اقوام مییر بینگونه که در اساطبه ایزد گیاهی شهیدشونده و الهة باروری، آن

شود ها دیده میها و افسانههای باور به آن، فقط به صورت پراکنده در حماسه( و بازمانده46: 4833باصراحت بیان نشده است )ر.ک؛ خجسته، 

 (. 113: 4873)ر.ک؛ بهار، 

 برزونامه
. ه پنجم سده) شاعر که باشد می «ناکوک» به معروف ،«رازی عطایی عمید خواجه» به منسوب که است فارسی زبان به حماسی ایهمنظوم برزونامه

 روایت به که است سلمان سعد مسعود معاصران از رازی عطایی به معروف یعقوب ابن عطایی حمید خواجه .است بوده غزنویان دربار در.( ق

 درگذشته لاهور در 174 سال در هدایت خانقلی رضا قول به بنا و 134 سال در عوفی گفته به. ق. ه 178 سال به قولی به( 4:816) الفصحامجمع

 نیای با ناشناخته و آیدمی ایران به توران از که است رستم نوه و سهراب پسر برزو سرگذشت برزونامه موضوع. 55-51: 4836)عطایی رازی،  است

 فراوان شهرت (.71: 4831)عطایی رازی،  پیونددمی ایران سپاهیان به و شودمی شناخته نژادش نبرد، چندین از پس جامسران. جنگدمی رستم خود

 با همراه داستان این و یابد، رواج مردم میان در جداگانه صورت به رامشگر سوسن قصه مانند آن هایداستان از برخی نقل که شد سبب برزورنامه

بن منظومة برزونامه اثر عطاء (.448: 4838)صدیقیان،  شود افزوده فردوسی شاهنامه به «سرگذشت» نامبه برزو به ربوطم رویدادهای از بخشی

آید. موضوع شمار میهای شاهنامه بهدهنده و جزء داستانسرایی به نوعی ادامهیعقوب ناکوک رازی، داستانی حماسی است که در روند تاریخ حماسه

های اوست. دربارۀ شاعر این ن پنجم هجری سروده شده است، دربارۀ سرگذشت برزو، فرزند سهراب و شرح زندگی و ماجراجوییاین اثر که در قر

الله صفا و محّمد دبیرسیاقی سرایندۀ این داستان را منظومه نظرات گوناگونی ارائه شده است. کسانی چون آنکتیل دوپرون، ادگار بلوشه، ذبیح

در  (.411: 4834)یاقوتی،  شک دارند« عطایی»به . در مقابل، کسانی چون ژول مول و علی محمّدی در انتساب این اثر انددانسته «عطایی»

کند. از آنجا که مشّخص کردن دقیق سرایندۀ این الدّین کوسج را سرایندۀ این منظومه معرّفی میهای اخیر، اکبر نحوی برخلاف دیگران، شمسسال

کنیم و خوانندۀ قاله ربطی ندارد، برای پرهیز از اطالة مطلب، در اینجا از ذکر دلایل هر یک از این محقّقان خوداری میحماسه به موضوع این م

: 4836)عطایی رازی،  تواند به مقدّمة جامع کتاب برزونامه تصحیح اکبر نحوی مراجعه کندعلاقمند برای آگاهی از نظرات هر یک از محقّقان می

461-467.) 

 داستانخلاصه  -4
شود. سهراب که در این زمان چهارده سال داشت، قبل از نبرد با رستم، به طور کلّی، داستان با سفر سهراب از توران به قصد جنگ با رستم آغاز می

د و بعد از خوررود تا از آنجا اسبی برگزیند. سهراب در هنگام سان دیدن از اسبان خود، به دختری زیباروی به نام شهرو برمیبه شنگان می

گذارد. اش یادگاری نزد آن زن میآید و برای فرزندِ به دنیا نیامدهکند. سپس به قصد عزیمت به ایران از آنجا بیرون میشیفتگی، با او ازدواج می

شود جان فرزند می شنود، سخت نگرانآورد. بعدها زمانی که شهرو خبر مرگ سهراب را میشهرو، همسر سهراب، پس از چندی برزو را به دنیا می

یابد شود، قد و قامتی میکند و در جوانی به کشاورزی مشغول میکه نکند به سرنوشت پدر دچار شود. به هر حال، برزو در خانة پدربزرگ رشد می

با رستم کرده است، به خورده از آخرین نبردی که زند. ازدیگر سو، افراسیاب به سبب فرار بیژن از زندان وی، شکستو زور و بازویی به هم می

کند و فریفتة اندام و بُرز و بالای او گردد. در راه چون به شهر شنگان می رسد، برزو را که به کار کشت مشغول است، مشاهده میزمین بازمیتوران

دلگرم و آهن سردش را با درم و دینار  خواند. بعد از حضور برزو در پیشگاه سپاهیان، افراسیاب او رافرستد و او را به خدمت میشود، لذا کس میمی
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آید. برزو به جنگ رستم دارد، لیکن سخنش در وی کارگر نمیخواهد که با رستم نبرد کند. شهرو برزو را از این کار برحذر میکند و از او مینرم می

شود. فرامرز طبق دستور رستم، او را به گرفتار میشکند و بالأخره به دست فرامرز کند و بازوی رستم را میرود، طوس و فریبرز را اسیر میمی

دهد، لیکن در راه آید و به کمک زنی رامشگر برزو را نجات میکند. شهرو برای رهایی وی به ایران میبند می« ارگ»برد و در قلعة سیستان می

شود و کشتن او را گیرد. این بار رستم بر برزو پیروز میمیخورد و بار دیگر جنگ میان رستم و برزو درزمین، به سپاه رستم برمیبازگشت به توران

کند و داستان معاشقة خود آید و راز تولّد برزو را بر رستم آشکار میای ایستاده، ناظر این نبرد است، پیش میکند، امّا شهرو که بر بالای تپّهقصد می

کند. در دربار توران، سوسن . روبین، پسر پیران، افراسیاب را از ماجرا آگاه میدهدکند و انگشتری سهراب را به رستم میرا با سهراب بازگو می

گری پهلوانان ایرانی را به بند آورد گیرد که با افسون و چارهبیند افراسیاب از این رویداد سخت نگران شده است، به عهده میکه میرامشگر هنگامی

زند و خود را به نام ای خیمه مید و بر سَرِ دوراهی میان سیستان و پایتخت ایران بر کنار چشمهآیزمین مینام به ایران«پیلسم»و با پهلوانی 

اند و به کند. از آن سو، پهلوانان ایران در ایوان رستم گرد آمدهرامشگری که از خشم افراسیاب گریخته است و عزم دربار ایران دارد، معرّفی می

خیزد و از کنند. در این میان، طوس از جای برمیها میآیین مستان است، هر یک به نوبت، خودستاییکه نوشی مشغول هستند و چنانباده

در « ایرانشهر»آید و راه شود و از ایوان رستم به زیر میکند. طوس خشمناک میگوید. گودرز او را سرزنش میزورمندی و نژاد خویش سخن می

یک کند. گودرز و به دنبال وی، یکشود، پهلوانان را سرزنش میگردد و از ماجرا آگاه می، چون بازمیرستم که در آنجا نبوده است .گیردپیش می

آیند تا دمی بیاسایند. سوسن به هر یک می رسند، از مرکَب فرود میشوند. پهلوانان هر یک که به خیمه سوسن میپهلوانان از پی طوس روان می

رسد و نشان پی اسب دلاوران او را متوجّه کند. تا آنکه فرامرز به خیمة سوسن میآنان را دربند می« پیلسم»اری دهد و به یمی« بیهوشانه»آلوده به 

دهد. بیژن که پیش از نوشیدن می آلوده، به راز زند و اسب فرامرز بدان پاسخ میکند که خیمه از آنِ کیست. ناگهان اسب بیژن شیهه میمی

دهد را ادامه می« پیلسم»رسد. زال رزم با یابد تا زال سر مینتیجه ادامه میکند و این نبرد بینبرد می« پیلسم»با  پی برده است، فرامرز« سوسن»

کند. این رویداد به رسیدن لشکر آید و جنگ آغاز میمی« جایجنگ»به « برزو»با  «رستم»دارد. و فرامرز را برای آگاهی رستم گسیل می

شود و افراسیاب یک بار دیگر شکست کشته می« پیلسم»گردد و در آخر از سوی دیگر منجر می« کیخسرو»آمدن لشکر از یک سو و « افراسیاب»

ماند و منشور غور و سیری را با رود و یک ماه آنجا میگریزد. در نهایت، پس از شکست افراسیاب، کیخسرو به زابلستان میخورده، به توران می

 .گذاردمیپیکر به برزو وادرفش عقاب

 زبان شناسی سوسن نامه -5
کند؛ بدین معنا که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، زبان اندیشة حاکم بر متن، هر اندیشه و نظام فکری، واژگان مختصّ خود را به متن تحمیل می

باروری و الزامات آن است.  ی خدایکند. با توجّه به آنچه تاکنون گفته شد، نظام فکری حاکم بر این منظومه تجلّ در بافت متن نمود پیدا می

، از یک سو بنابراین، در همین راستا و در تأیید مطالب ذکر شده، باید واژگان مرتبط با این امر به صورت معناداری تکرار شده باشد. در نگاهی کّلی

دهند. از شمول را شکل میاین اسطورۀ جهان واژگان کلیدی« آب»و « زندان»، «کشاورزی»، «زن»در تمام متون اساطیری جهان، چهار واژۀ اصلی 

ها، از میان شگردهای ادبی، َمجاز و ترکیبات وصفی و اضافی )محور مدار بودن این منظومهدیگر سو، در تمام متون حماسی، به دلیل روایت

معنادار بودن یا نبودن تکرار آنها، به یافتن و به همین دلیل، نگارنده برای پی بردن به چگونگی تجلّی این واژگان کلیدی و  همنشینی( غلبه دارد.

توان به صورت جدول ها، مجازها دست زد که نتایج اطّلاعات استخراج شده را میاستخراج این چهار واژه در چهار ساحتِ مفردات، ترکیبات، استعاره

 ار شدن این کلمات در متن است(:دهندۀ تعداد دفعات تکربندی نمود )اعداد ذکر شده در مقابل هر کلمه، نشانزیر دسته

 ها، مجازهاچهار واژه در چهار ساحتِ مفردات، ترکیبات، استعاره: 1جدول 

 .63و صفات زنانه:  56، زن: 18مادر:  461 زن

 58 کشاورزی

 22درخت: 

 .48؛ مفرد یا ترکیب وصفی: 5؛ سرو: 6؛ چنار: 62اسم خاص: 

 .3 شاخه:

 ان.(، دهق6برزیگر )بیل:  ؛11کشاورز: 

 اسم خاص: ارغوان، اجزای گل: گلبرگ، برگ. ؛11گل: 

 .1؛ کنه حصن زندان: 41؛ بند یا دربند: 3ارگ:  68 زندان

 ؛ واژگان متفرّقه: میغ و سیل.1؛ چشمه: 6؛ رود: 47؛ دریا: 46آب:  13 آب

رسد، ان کلیدی مرتبط با روایت باروری معنادار به نظر میه بسامد تکرار واژگسوسن نامتوان گفت که در حماسة کُل، با توجّه به ارقام بالا می در

باروری(، این متن با سایر متون حماسی بیشتر به چشم ویژه این معناداری در هنگام مقایسة تعداد و بسامد واژگان )واژگان کلیدی اسطورۀ به
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توان در متنی حماسی )تا جایی که اهنامه( در کُل، به ندرت میهایی از شخورد ) به ویژه در مقایسه با متون حماسی چون گرشاسبنامه و بخشیمی

مه در نگارنده خبر دارد،( چنین کلماتی را با این دفعات معنادارِ تکرار مشاهده کرد، مگر اینکه داستان حماسی مورد نظر نیز همانند این منظو

 زیرساخت روایتگر اسطورۀ باروری باشد.

 جمع بندی و نتیجه گیری -6
هایی از شاهنامه فردوسی است و دور از ذهن نیست که بپنداریم که پردازنده این بخش از سن در برخی جزییات همانند داستانداستان سو

 .است اسفندیار خان هفت و رستم خان هفت داستان دو شامل است مشخصپذیری آن گونه که ، از شاهنامه تاثیر پذیرفته است. این الگو«برزونامه»

توان گفت که در می نکاتی که بیان شد،، با توجّه به واقعدر  گفت که سوسن نامه یکی از قویترین داستان های حماسی است. در واقع می توان

 روایت باروری معنا با تکرار واژگان در نسبت مستقیم هستند.ه سوسن نامحماسة 
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An epic story in our literature is of particular importance in one of the most important epic story, Susan Nameh piece is 

a Borzoo Nameh. Susan was a woman charmer. Afrasiab him with "Plysm" Rustam sent to war. Kay khosroo  came to 

the aid of Rostam and Afrasiab fled. The story of the best lines Borzoo Nameh Ataee. In this article we will discuss 

some discussion, we will look at the first part of the epic and epic literature, In the second part, we introduce a at the 

Susan Nameh and   end of a discussion will be examined. 
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