
 

 بررسی ظرفیتهای نمایشی یادگار زریران

 
 احسان اخوان صفار
 دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
e.akhavansaffar1991@gmail.com 
 دکتر نگار نوفلی
 استادیار موسسه آموزش عالی هنر شیراز
noofelinegar@gmail.com 

  چكیده

نویسی به سبک غربی جایگاهی ندارد و این مفهوم هر چند در تاریخ ادب و گذشته ایران، نمایش و نمایشنامه
تر به آثار گذشته به خصوص متون حماسی است، با نگاهی دقیقی اخیر در ادبیات فارسی رواج پیدا کرده در سده

توان شوند، میترین منابع هر سرزمین محسوب میترین و در عین حال غنیو مذهبی پیش از اسالم که از کهن
های نمایشی را به وضوح در این آثار دید. یادگار زریران  از جمله متونی است که  به عناصر دراماتیک و جلوه

ای از ادبیات کهن در این جستار مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با توجه به اهمیت ادبیات ان نمایندهعنو
های تحلیلی و براساس تعریف تئاتر ارسطویی به شناسایی ظرفیت-کهن و باستانی ایران به روش توصیفی

. نتایج به دست آمده در این مقاله های ساختاری در این اثر ارزشمند پرداخته استنمایشی و شناخت ویژگی
های نمایشی موجود در دهد متون حماسی دینی پیش از اسالم چون یادگار زریران با توجه به ارزشنشان می

 برداری قرار گیرند و به نمایشنامه تبدیل شوند.ها می توانند مورد بهرهآن
 

 .ران، یادگار زریرانهای نمایشی، ادبیات باستانی اینمایش، ظرفیت :هاکلید واژه
 

  و بیان مسأله مقدمه. 1

ای طوالنی در بین تمامی اقوام و ملل مختلف است. ایران هم به دلیل تمدن هنر نمایش به معنی عام آن دارای سابقه
ها ترتیب های اوستایی و مراسماتی که مغان برای خواندن این سرودهکهن خود دارای آثار نمایشی از جمله سروده

دادند )گریستن مغان(، کوسه برنشین، تعزیه، تختحوضی، سیاه و ... است. البته هیچکدام از این آثار در تعریف می
گیرند. نمایش به شکل امروزی در دوران مشروطه وارد ایران شده است؛ از دیدگاه ارسطویی جای نمی (drama)نمایش 

رسد؛ با تئاتر اروپاییان بدانیم، قدمت آن به دویست سال هم نمیی امروزی را متاثر از زیرا اگر نمایش و تئاتر به شیوه
های تکیه»های نمایش و تئاتر در ایران، با ساختن توجه به اسناد معتبری که از زمان حکومت قاجاریه مانده است، پایه

ایم؛ اما نبود در دارالفنون شکل گرفته است و از آن پس ما صاحب تاریخ نمایش و تئاتر به معنی خاص شده« دولت
ادبیات نمایشی در آثار ادبی ایران تا قبل از این دوره به آن معنی نیست که آثار ادبی علی الخصوص آثار کهن ادبیات 

های در این ایم، خالی از هرگونه ظرفیت نمایشی باشند، بلکه بالعکس، ویژگیفارسی که در این جستار به آن پرداخته
اجتماعی -های فرهنگیا برای کسانی که به دنبال اقتباس و یا موضوعاتی همراه با آموزهشود که راه رروایات یافت می

توان از اند، میهستند؛ باز کرده است. برخالف آثار نمایشی غربی که به طور مستقیم برای نمایش و اجرا نگاشته شده
جایی، تبدیل و تلفیق برای ، جابهها و روایات ادبیات فارسی با گذر از مرحله بازنویسی و حذف و اضافهحکایت

 ی اجرا رسید.مخاطب به مرحله
از طرفی نمایش هم از دیر باز در میان همه اقوام بشری راهی برای سرگرمی و آموزش نیز بوده است، سرگرمی      

: 1396کی، )مک بدان معنا که انسان در مراسمی شرکت کند که هدف از این اجتماع ارضا به لحاظ عقلی و عاطفی باشد

های مختلف تاریخی انتقال پیام خود را به آثار نمایشی بیاورند. بر همین و همین امر سبب شده است تا ادبیان دوره (10
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قطعاً مواردی از نمایش مطابق با اسلوب نمایش کالسیک یافت خواهد شد؛  فارسی اساس با جستجو در ادبیات کهن
ادبیات تعلیمی بوده و از طرفی دیگر قسمی از ادبیات ما همواره برای سرگرمی زیرا که ادبیات ما از همان ابتدا نوعی 

 شده است.استفاده می
های نمایشی از جمله شخصیت، با این توضیح بسیاری از آثار ادبیات فارسی از ویژگی نمایشی برخوردارند و زمینه     

نماید، نوع ادبی ی ادبیات نمایشی پررنگ میزمینهکشمکش، تعلیق و ... را دارا هستند. یکی از انواع ادبی که در 
حماسی و متون پیش از اسالم است. یادگار زریران از جمله متون پیش از اسالم است که به دلیل عناصر نمایشی 

ریزی مناسبی برای موجود در ساختار قصه قابلیت تبدیل شدن به نمایشنامه را دارد. هدف از انجام این پژوهش نیز پایه
توان از آن به عنوان نمایشی که برای مخاطب هم باعث سرگرمی و رداخت به ادبیات کهن ایرانی بوده که به حتم میپ

 هم سبب یادگیری شود، یاد کرد.
 

 پیشینه پژوهش:. 2
های نمایشی آثار زبان و ادبیات فارسی ها و ظرفیتی بررسی جنبهطی سالیان گذشته تحقیقات بسیار زیادی درباره

اند های اندکی به بررسی متون پیش از اسالم پرداختهی ادبیات پارسی پژوهشت گرفته است؛ اما با توجه به گسترهصور
است جز موارد  بوده است. یادگار زریران هم جز آثاری است که آنگونه که شایسته بعد از اسالم آثاربه  و بیشتر توجه

( اشاره کرد که 1386توان به مقاله مریم خادم)در همین راستا میمعدودی مورد پژوهش و بررسی قرار نگرفته است. 
به بررسی و شناساندن این روایت پرداخته و همچنین در این جستار به وجه تسمیه یادگار زریران، خالصه داستان، 

یگر آرش منشا داستان، نقش گوسانان در حفظ آن و روند به کتابت در آمدن این روایت اشاره شده است. در پژوهش د
نامه کنیزک که حماسی و ملی است و همچنین روایتی از یادگار زریران است ( به بررسی رزم1393اکبری مفاخر)

این حماسه بخشی از دست نویس منظومه هفت لشکر به زبان گورانی و بازتابی از یک نوع ادبی شاهنامه  پردازد.می
های نمایشی این روایت یک از این آثار به بررسی ظرفیتد هیچکنیست. همانطور که مشاهده میسرایی در غرب ایران ا

های دیگر شده است به اند و همین امر سبب شد که در این مقاله عالوه بر اشاراتی که در مقالهکهن ایرانی نپرداخته
ست که کوشش ها و خط سیر روایی این روایت بپردازیم. وجه برتری این مقاله با دیگر مقاالت در این ابررسی جنبه

جز آن بررسی گردد و همچنین از دو نظر شده است ساختار ارسطویی به طور دقیق بر داستان لحاظ شود و جزبه
 شناسی گریزی به این اثر زده شود.سیاسی و جامعه

  
 نگاهی به روایت یادگار زریران. 3

و ظاهرا نثر توأم با شعر  زبان پارتی اصل بهیا ایاتکار زریران، رساله حماسی و مذهبی کوتاهی است در  یادگار زریران
آن به خط اما به صورت کنونیِ ؛ توان دیداست چون در خالل آن، واژگان، ترکیبات و ساختارهای پارتی را می بوده

ترین ت، قدیمیاسمیالدی یا کمی دیرتر نوشته شده ۵00این متن که در سال  (267: 1376)تفضیلی، ت. اس زبان پهلوی و
بند متن اصلی و  11۴متن دارای  (20: 13۵7)نودلکه، ت. اسماندههای ایرانی برای ما باقیداستان پهلوانی است که به زبان

این  (16: 1391)عریان، ت. اسمجموعه متون پهلوی را به خود اختصاص داده 17تا  1 نوشت است که صفحاتبند پایان 7
 (۴2: 1333)صفا،  .استنیز نامیده شده« شاهنامه گشتاسپ»ا همتن در بعضی از دستنویس

رسد. به دو دلیل: یکی می اشکانی اما اصل آن به زمان ؛است ساسانی اگر چه یادگار زریران اثری از ادبیات دوره      
ها معموالً به اوضاع زمان ساسانی و اوایل دوره اسالمی اشاره شده و از اینکه بر خالف سایر متون پهلوی که در آن

است. دلیل دیگر وجود تعداد زیادی از کلمات است، متن در این مورد سکوت کردهتههای آن زمان نام رفشخصیت
 .(7۴3: 1389)بویس،  پارتی در آن است

موضوع منظوم یا منثور بودن یادگار زریران را مطرح کرد. او پس از ذکر این نکته که بیان واقعی و  نولدکه نخستین بار
توان نظری قطعی داد. بعد گوید که در این مورد نمیزنده الفاظ پهلوی از پس خط نارسای آن بر ما شناخته نیست، می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9%D9%87
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دهد که این متن منثور بوده و ایرانیان، ی، احتمال میبا اشاره به ناهمسانی اجزای برخی جمالت، از نظر کوتاهی و بلند
 .های دور، تنها روایات حماسی منثور داشتنددر گذشته

 

 های نمایشی یادگار زریرانظرفیت. 4
های نمایش داشت و قبل از هرچیز باید دانست که ارسطو به عنوان اولین نفر سعی در شناخت و شناسایی چارچوب

ترین رساله در باب این نوع ادبیات، ادبیات نمایشی، به رشته تحریر درآورد. با توجه به دقیقترین و او توانست کهن
توان گفت که ارسطو و دیگران کم و بیش از وجود این نوع ادبیات ها دست زده است میآثاری که ارسطو به نقد آن

ترین موضوعی که ارسطو در این رساله همآوری و تدوین این ساختار دست زده است. مآگاهی داشته و تنها او به جمع
به آن پرداخته است، موضوع نمایش)درام( است که به معنی کنش و حرکت است که بر دو نوع تراژدی و کمدی 

 بندی شده است.تقسیم 
 پس از وی افراد بسیاری در پی ارتقای سطح این رساله کوشیدند. در سده هجدهم با توجه به مطالعات و نظریاتی     

این »ای به خود گرفت. ی درام مفهوم تازهو دیگران واژه (Beaumarchais)و بورمارشه  (Diderot)کسانی از قبیل دریدا 
های های رئالیستی که به مسائل و جریانات زندگی عادی مردم ارتباط داشت. جنبهها و نمایشنامهنویسندگان تمام نمایش

. در ادامه اصولی چون (131: 1362احمد: )آلعاری بود، تراژدی نامیدند  احساسی آن قوی و از جالل و عظمت تراژدی
بندی تئاتر به کمدی و تراژدی از میان رفت و نفی شد و تئاتری به شکل آزاد تشکیل شد. گانه و تقسیموحدت سه

نوینی از تئاتر ارائه های های بعدی نویسندگان زیادی پا به این عرصه گذاشته و شیوههمین امر سبب شد که در دهه
های جدیدی خلق کردند. از جمله این نویسندگان ها و شکستن قواعد پرداختند و نوآوریدهند. اینان به تغییر سنت

 اشاره کرد.( Dürrenmatt)و دورنمات (Georg Büchner)، گئورگ بوشنر(Bertolt Brecht)توان به برتولت برشت می
 

 طرح یادگار زریران. 5
اصطالح چگونگی ساخت یا ترتیب »طرح برای اولین بار در فن شعر ارسطو با نام میتوس به کار رفته است. اصطالح 

. گام مهم در بررسی و یا تبدیل یک (۴1: 136۵)شهریاری، « نویسی استگویی نمایشنامهترکیب موضوع یا روش داستان
محسوب  تیساختار حکا ۀست که سازماندهندآن ا یعناصر مهم و اصل افتیدرک و در حکایت به یک اثر نمایشی،

تر با ادبیات نمایشی سازگار باشند، اثر شوند و هرچقدر عناصر این روایت یا حکایت ادبیات داستانی به طور دقیقیم
 تر و مفیدتر خواهد بود.های آن بسیار دقیقنمایشی و یا بررسی جنبه

ای که به گشتاسپ در نامه هاخیون شاه ارجاسپ گروند،و خاندان او به آیین مزداپرستی می گشتاسپ پس از اینکه      
خواهد که یا دست از دین نو بردارد یا آماده جنگ شود. چون گشتاسپ در دادن پاسخ به ارجاسپ نویسد از او میمی

گذارد و ساالری سپاه دهد و با ارجاسب قرار جنگ میباکانه مینامه را بیزریر برادر او، پاسخ دهد،دودلی نشان می
زریر و شاهزادگان ایران را در نبرد بینی خود کشته شدن در پیش جاماسب گیرد. پیش از آغاز جنگایران را بدست می

خواهد از شرکت آنان در جنگ جلوگیری کند. دهد. گشتاسپ با شنیدن آن میتن با دشمن به گشتاسپ خبر میبهتن
تواند از هجوم دشمن جلوگیری کند و چون او را از گوید که در این صورت چه کسی میجاماسپ به گشتاسب می

شود. با تأکید بر وفاداری خود به دین مزداپرستی به کند، گشتاسپ خشنود میآگاه میپیروزی نهایی ایران در جنگ 
، کشنده زریر را ادوویدرفش ج تن بابهنشیند. پس از کشته شدن زریر، کسی آمادگی برای نبرد تنتماشای جنگ می

بیند، مگر بستور پسر زریر. با آنکه او خردسال است، گشتاسپ به پیروی از اندرز جاماسب، بر او آفرینی در خود نمی
کشد. پس از تن با ویدرفش جادو، با آن تیر وی را میبهدهد. بستور، در نبرد تنخواند و به او تیری میمی
  د.رسانن)پسر گشتاسپ( ایرانیان را در جنگ با دشمن به پیروزی می اسفندیار )پسر جاماسب( و کردگرامی او
 

 های یادگار زریرانشخصیت. 6
 بخشد و باعثجان روایت هستی میالزمه اجرای هر نمایش و یا نوشتن آن شخصیت است. شخصیت که به کالبد بی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%BE)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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های نمایشی این اثر که گفته شد چون میزان ما در بررسی جنبهشود که خواننده با آن همزاد پنداری کند. همانطور می 
رویم. او در در آغاز اولویت اول را به طرح داده های کالسیک هستند، به سراغ ارسطو، فیلسوف یونانی، میچهارچوب

درام  ای برخوردار است و در جایی دیگر بیان داشته است کهاست و در درجه دوم کارکتر است که از اهمیت ویژه
های صحنه نیست پذیر نیست اما بدون کارکتر امکان پذیر است که منظور از نبود بازیگر نبود آدمبدون کنش امکان

کند هاست که او در این باره بحث میچراکه؛ برای انجام هرفعل نیاز به آدم است، منظور قابل تعویض بودن کارکتر
 اشالزمه کردار» یفی را برای کارکتر یا شخصیت بیان کرده است که:. ارسطو در پوئتیک خود تعر(133: 1391)قادری، 

خویش  مخصوص هاییاندیشه و هاسیرت را اشخاص این ناچار زند،می سر آنها از کردار که است اشخاص وجود
 « تشناخ توانمی اختالف موارد همین از را مردم افعال و کردارها واقع، در و است

 های این روایت کهن را به مانند جدول ذیل تقسیم بندی کرد.توان شخصیتهمین اساس می. بر (123: 1398)ارسطو، 
 های یادگار زریران: جدول شخصیت1جدول 

 خیونان ایرانیان
 ارجاسب شاه گُشتاسپ شاه

 بیدرفش جادوگر جاماسب)صدر اعظم(
 نامخواست هزاران زریر)سپهساالر ایرانی(

 پادخسرو)سردار ایرانی(
 فرشاورد)سردار ایرانی(
 اسفندیار)سردار ایرانی(

 بستور یا نستور)پسر زریر(
 ابراهیم)دیوان ساالر دربار ایران(

 

 (پروتاگونیستشخصیت محوری ) 1-6
هاست، چراکه؛ او حوادث را دامن ترین کارکتر در نمایشنامهگیرد و مهمای شکل نمیبدون این شخصیت نمایشنامه

زند برد. او قوه حرکتی نمایش است و با مخالفت خود با وضع موجود، به بحران مخفی، دامن میمیزند و به جلو می
دهند. رود و همه به جریان موجود تن میکند. همه چیز بدون حضور او جریان عادی خود را پیش میو آن را آشکار می

 .(212: 1391)قادری، پردازد ه مبارزه میزند و در پی آنچه باید باشد، باما او از پذیرش آنچه هست سرباز می
 

 گونیست(شخصیت ضد محوری )آنتی 2-6
هر کارکتری که به مخالفت با کارکتر محوری برخیزد، کارکتر رقیب یا مخالف و یا ضد محوری خوانده میشود. قدرت 

ترین رکن که ستیز، که مهماین کارکتر باید همسان و اندازه کارکتر اصلی باشد که همین برابری و همسنگی نیروهاست 
آید. نیروی مخالفان خواهان و هوادار وضع موجود است، به همین دلیل اوست که تنها به نمایش است، به وجود می

 (21۵)همان، پردازددفاع می
های محوری همان های این روایت را اینگونه معرفی کرد. شخصیتتوان شخصیتحال با توجه به تعاریف باال می     

های ضد محوری شخصیت پردازند و شخصیتهای ایرانی هستند که به دفاع از عقاید و آیین خود میشخصیت
توان درسپاه ایران شخصیت محوری و زنند؛ اما در قسمتی از داستان میخیونانی هستند که نظم موجود را برهم می

 ضد محوری را مشاهده کرد.
که: شنیدم که شما خدایگان این دین ویژه مزدیسنایی را از اورمزد پذیرفتید،  . به نامه چنین نوشته شده بود10»      

. ولی اگر شما خدایگان را پسند افتد، 11تواند باشد. اگر از آن بازنایستید آنگاه، از آن بر ما زیان و دشواری گران می
ور خدمت کنیم و سال به سال به این دین ویژه را رها کنید، با ما هم کیش باشید در این صورت شما را همچون سر
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. و اگر این دین را رها کنید و با ما هم کیش 12شما زر و سیم بسیار، اسب نیک بسیار و گاه شهریاری بسیاری دهیم. 
نباشید پس بر شما بررسم و خوید خوریم و خشک سوزانیم و چهارپای و دوپای از کشور برده گیریم و آنگاه شمارا 

 .(16: 1392)آموزگار، « ار فرماییمبه بند گران دشواری ک
کند که گروهی که به دنبال برهم زدن نظم حاکم بر جامعه هستند همان خیونان نام برده در در متن باال مشاهده می     

روایت هستند و از طرفی برای نویسنده سرنوشت سپاه ایرانی مهم بوده است و به دنبال کشف آن بوده است که آیا 
توان در اولین قدم گردند یا خیر. پس با این نتیجه میرابر این امر و خواسته خیونان از دین خود بازمیایرانیان در ب

 بندی کنیم.های این کهن روایت را به همان دو دسته محوری و ضد محوری کالسیک تقسیمشخصیت
 

 نقطه شروع یادگار زریران. 7
کند. در آغاز هر درام نویسنده با یا امکان و احتمال را تعیین میآغاز یک درام محل، موقعیت، کاراکتر و سطح واقعیت 

 دو مسئله روبروست.:
 الف: او باید اطالعات کمی به مخاطب خود بدهد.

 وجود آورد که او را وادار به دنبال کردن اثر کند.ب: باید انتظاراتی در مخاطب به
مورد شخصیت و حوادثی است که قبل از آغاز اتفاق الزمه آغاز یک درام دادن اطالعات اندکی به مخاطب در 

تواند هویت کارکتر و و ضعیت حاضر را برای خودش تبیین کند.آغاز افتاده است. مخاطب با داشتن این اطالعات می
عنوان یک حادثه محرک یا رویدادی که عمل اصلی را به حرکت توان از آن بهیک درام شامل چیزی است که می

 .(29: 1391)قادری، م برد آورد، نادرمی
ست که پیک از طرف پادشاه خیونان افتد و آنجاییدر این روایت نقطه شروع به وضوح و کامال روشن اتفاق می    

 دهد.وارد دربار گشتاسب شده و نامه را تحویل می
ه: از سوی ارجاسب شاه گفت ک. پس جاماسب پیشینیان ساالر)صدراعظم(، زود اندرون اندر شد و به گشتاسب۵»    

.یکی بیدرفش جادوگر 6تر نیست. خداوندگار خیونان دو فرستاده آمده است که در همه کشور خیونان از ایشان نژاده
 .(1۵: 1392آموزگار، )«را به پیش گشتاسب شاه اندر هلیدو دیگری نامخواست هزاران، دو بیور سپاه گزیده و گویند که ما

 

 نقطه اوج یادگار زریران. 8
 یاست که  ط یاه، لحظهنیو تنش زاتر نیزتریشورانگ ،یشینما اتیو ادب یداستان اتیبِزَنگاه در اصطالح ادب ایاُوج 

. در این حکایت نقطه اوج (62: 2008)لتوین، آید یی به دنبال آن میرسد و گره گشایتعارض خود م تیآن بحران به نها
گیرند. تقابل زریر ونانی است که اولین بار در جنگ در برابر هم قرار میداستان رویاروی دو تن از پهلوانان ایران و خی

 از ایران و بیدرفش جادوگر از سپاه خیونان نقطه اوج این کهن روایت است.
 

  کشمكش یادگار زریران. 9
ها یا نیروهای مختلف داستان ، تقابل میان شخصیتادبیات نمایشی و ادبیات داستانی در اصطالح جدال یا کشمکش

ریزد. کشمکش ممکن است میان یک شخصیت با یک یا چند شخصیت دیگر یا با است که بنیاد حوادث را پی می
در تعریفی دیگر زمانی که  با خودش باشد.جامعه، یا یک شخصیت یا یک نیرو، یا دو نیرو باهم، یا یک شخصیت 

شود که قانون کشمکش برآن حاکم است. یعنی: هیچ چیز گذارد وارد دنیایی میقهرمان حادثه محرک را چشت سرمی
گویی و نمایش توان گفت، کشمکش برای داستانتر میرود مگر از طریق کشمکش به طور دقیقدر داستان پیش نمی

 (1۴0: 1396)مک کی، در حکم صدا برای موسیقی است. 
 در چند مقطع قابل مشاهده است. در این روایت کشمکش     

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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 کشمكش اول:  1-9
 کند.گیرد که گُشتاسب شاه نامه را از پیک ارجاسب دریافت میزمانی صورت می

. سپس آن تهم سپاهبد نیو، زریر، چون 1۴گران بود. . پس گشتاسب شاه پون آن سخن ایشان شنید، دشواری 13»     
. و به گشتاسب شاه گفت که اگر شما خدایگان را پسند 1۵دید که گشتاسب شاه اندیشناک شد زود اندورن اندر شد. 

 .(17)همان : « افتد من فرمان دهم این نامه را پاسخ کنند
 

 کشمكش دوم: 2-9
 افتد.درباره اتفاقاتی که برای سپاه ایران میبینی جاماسب صدر اعظم دربار ایرانی پیش
گاه نشیند و جاماسب بیدخش به پیش خواهد، گوید که من دانم که تو جاماسب . پس گشتاسب شاه به کی3۵ِ»      

.این نیز دانی که چون ده روز باران آید، چند سرشک بر زمین آید و چند سرشک بر سرشک 36دانا و بینا وشناسایی. 
ین نیز دانی که گیاهان چون بشکفند گِل کدام روز بشکفد و گِل کدام شب... از پسران و برادران من کی .ا37آید. 

. گویند که جاماسب بیدخش که کاش از مادر نزادمی، یا چون زادمی به بخت ۴0گشتاسب، زنده بماند و که بمیرد. 
پرسیدمی ولی چون گان این پرسش از نمیخویش به کودکی بمردمی یا مرغی بودمی یه دریا افتادمی یا شما خدای

 .(23)همان: « پرسیدمی من نخواستمی به جز راست گفتمی
 

 کشمكش سوم 3-9
 سوگند خوردن سپهساالران ایرانی و باور نکردن گشتاسب

به  . پس آن نهم سپاهبد نیو، زریر، که شود و گوید اگر شما خدایگان را پسند افتد، از این خاک برخیزد و باز۵۵»     
. گشتاسب شاه نه برخیزد و نه بازنگرد. ۵6کاخ نشیند چه فردا شوم و با نیروی خویش پانزده بیور از خیونان کُشم. کی
. پس آن پادخسرو، پارسای مزدیسنان که شود و گوید که اگر شما خدایگان را پسند افتد از این خاک برخیزد و باز ۵7

. گشتاسب شاه نه برخیزد و نه ۵8ی خویش چهاردده بیور از خیونان بکشم. گاه نشینید، چه فردا شوم و با نیروبه کی
. پس آن فرشاورد، پسر گشتاسب شاه شود و گوید که: اگر شما خدایگان را پسند افتد، از این خاک برخیزد ۵9بازنگرد. 

. گشتاسب شاه نه 60. گاه بنشینید چه من فردا روز شوم و با نیروی خویش سیزده بیور از خیونان بکشمو باز به کی
. پس آن یل اسفندیار که شود و گوید که: اگر شما خدایگان را پسند افتد از این خاک برخیزد 61برخیزد و نه بازنگرد. 

گاه نشینید، چه فردا روز شوم، به فره اورمزد و دین مزدیسنان و جان شما خدایگان سوگند خورم که هیچ و باز به کی
 (28)همان: « گاه نشیند.... پس گشتاسب شاه برخیزد و به کی62ها نکنم. خیونی از آن رزم زنده ر

 

 کشمكش چهارم 4-9
 درگیری گشتاسب با خودش در رهایی دین مزدیسانی

. پس گوید کی گشتاسب شاه که: اگر همه پسران و برادران و درباریان من کی گشتاسب شاه و هوتوس، که 68»     
اند، همه بمیرند، پس من این دین ویژه مزدیسنایی را که تا دختر سی از او زاده شدهمرا خواهر و زن است و از پسر 

 .(30)همان: « از اورمزد پذیرفتم رها نکنم
 

 کشمكش پنجم 5-9
 جنگ بین زریز و بیدرفش جادوگر که بصورت نابرابر اتفاق افتاده است.

. از نهان از 7۵.اسب زین سازد و بیدرفش جادوگر برنشیند و به دست فراز ستاند آن ژوبین افسون کرده... 7۴»     
پس فراز رود و زریر را از زیر کمربند، از باالی کُستی به پشت زند و به دل گذراند و به زمین افکند. پس بنشیند آن 

 .(32)همان: « پرِّش کمانان و بانگ نیومردان
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 شمكش ششمک 6-9
 بحث میان پسر زریر و گشتاسب

 «.. پس گشتاسب شاه گوید که تو مشو، چه تو نابرنایی و پرهیز رزمی ندانی و انگشت تو به تیر استوار نیست80»     
. پس بستور، در نهان به آخور ساالر گوید که: گشتاسب فرمان داد که آن اسب را که چون زریر کودک بود 82»

 .(37)همان: « دهید نشست و بستوربرمی
 

 کشمكش هفتم 7-9
 جنگ میان پسر زریر و بیدرفش جادوگر

. بستور نگاه کند و گوید که: دُروَند جادوگر، فراز به پیش آی، چه من دارن باره زیِر ران، لیک تاختن ندانم 101»      
و من دارم تیر اندر تیردان لیک انداختن ندانم، فراز به پیش آی تا این جان خوشت را بربایم، چنانکه تو بر آن تهم 

 .(38)همان: » سپاهبد نیو زریر، پدر من کردی
 

 تعلیق یادگار زریران. 10
کند.تعلیق و کنایه مفاهیمی هستند که در ارتباط با کنش معنی تعلیق مفهومی است که ببینده در ذهن خویش ایجاد می

بینی است. تردید و دو دلی در بیننده در مورد رسیدن و عدم رسیدن قهرمان به یابند.اساس کار تعلیق پیشو مفهوم می
شود. تعلیق طبیعی بر اثر تر تعلیق به دو صورت طبیعی و تکنیکی ایجاد مید. اما به طور دقیقشوهدف باعث تعلیق می

آید. اما در تعلیق تکنیکی در ارتباط با بحران قابل هماهنگی درست کارکترها و آشکار شدن تضاد آنها به وجود می
 .(71: 1391)قادری، یابی است دست
آن و نبود ساختار نمایشی در زمان نگارش تعلیق آن به صورت طبیعی رخ داده در این روایت باتوجه به قدمت      

شود و یا است و آن زمانی است که زریر کشته شده و همه منتظر این هستند که ببیند سپاه ایران با شکست مواجه می
 کسی دیگری به میدان خواهد آمد.

 

 بحران در یادگار زریران:. 11
به وقایع »هایی است که ای دارد و شامل سلسله کنشتحلیل ساختار هر نمایش جایگاه ویژهبحران عاملی است که در 

برند... و پایه و اساس آن بر دگرگونی دهند و با ایجاد درگیری عاطفی، میزان هیجان تماشاگر را باال مینمایش شدت می
 .(223: 1396)مکی، و تغییر وضع از حالی به حال دیگر نهاده شده است 

گیرد و آنجا است که یکی از قرزندان زریر برای انتقام و پیروزی بر بحران در این روایت بعد از تعلیق قرار می      
 گیرد تا در برابر قاتل پدر خود، بیدرفش جادوگر، قرار گیرد.سپاه خیونان از گشتاسپ شاه رخصت میدان می

 

 فاجعه یادگار زریران. 12
عملی که کشمکش را در »اند: و بال آمده است. فاجعه در درام را چنین تعریف کرده فاجعه در لغت به معنی مصیبت

 .(199: 1368)شهریاری، « رساند. فاجعه به ویژه آخرین مصیبت در تراژدی استیک ترکیب نمایشی به فرجام می
است و دیگری « شناسایی»یکی  بنابر آنچه گفتیم، از اجزا داستان»دهد: اما ارسطو فاجعه را به این شکل توضیح می     

نامیم. فجایع وقایعی را گوییم که با مرگ و خونریزی همراه و دردناک می« فجایع»اما جز سوم را « تغییرات ناگهانی»
. زرین کوب در (238: 1396)مکّی، « باشد. مانند قتل و کشتار در صحنه نمایش و زخم زدن و شکنجه دادن و امثال آن...

ی افسانه عبارت است از دگرگونی و بازشناخت. از جز سوم به نام واقعه دو جز عمده» است که:  ترجمه خود متعقد
 (.1398:103)ارسطو، « برددردانگیز نام می

گیرد که زریر سپهساالر ایرانی به توان گفت فاجعه در این روایت کهن زمانی صورت میبراساس تعاریف باال می     
 شود.یدست بیدرفش جادوگر کشته م



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      74

پندارم که کشته شد زریر، ایران سپاهبد کند و گوید که: من چنین می. پس گشتاسب شاه از سرکوه نگاه می76»      
 .(32: 1392)آموزگار، « ما، چه اکنون نیاید پّرس کمانان و بانگ نیومردان

 

 گشایی یادگار زریرانگره.13
گشایی است. وقایعی که پیش از آغاز تراژدی روی داده و نیز افکنی و قسمتی دیگر گرهدر هر تراژدی قسمتی گره
افکنی وقایعی را. مقصودم از گره« گشاییگره»دهند و دیگر وقایع، را تشکیل می« افکنیگره»برخی از وقایع داخلی آن، 

گشایی داستان را گرهدهد. و از آغاز تغییر بخت تا انتهای است که از آغاز داستان تا قبل از تغییر بخت قهرمان روی می
، به حادثه یا حوادثی اطالق ادبیات نمایشی و ادبیات داستانی در اصطالح. به بیان دیگر(۵6: 1391)قادری، نامیم می
گردد و معموالً پیشین می هایافکنیگره دهد و باعث گشایشروی می نمایشنامه ستان یادا اوج گردد که به دنبالمی

افتد که پسر زریر برای گشایی زمانی اتفاق می. در این روایت گرهکندها را معلوم میسرنوشت قهرمان یا شخصیت
 خواهد از بیدرفش جادوگر که مردانه به جنگ هم بروند.شود و میخونخواهی پدرش راهی میدان می

 

 نتیجه یادگار زریران . 14
آید باید پاسخگوی همه سواالت مطرح شده باشد و حاصلی را بار دهد. در هر نتیجه همچنان که از معنای آن برمی

آید، دیگری ای است که از پس هر صحنه بدست میدرام ما به لحاظ شکلی با دو نتیجه روبرو هستیم، یکی نتیجه
آید و نقطه اختتامی است بر درام، که مخاطب به قبلی در پایان درام بدست میماحصل نتیجه است که از برآیند نتایج 

 شود. نتیجه دو کاکرد در درام دارد.:رسد و تحلیل جامع از کل درام ارائه میپاسخ نهایی می
 کند.شود را تعبیر میوضعیت جدیدی که به وسیله عمل فاجعه در درام حاصل می الف(
 .(100: 1391)قادری، سازد تا ماحصل وقایع یک صحنه به صحنه بعد منتقل شود ای را فراهم میزمینه ب(

اگر اینطور باورکنیم که این روایت به دست روحانیون زردتشی با توجه به اسناد موجود از ادبیات شفاهی به ادبیات 
هرچیزی غیر از دین توان گفت که نتیجه این روایت کهن پیروزی دین بر نوشتاری فرهنگ ما اضافه شده است می

 است.
.پیروز و پیروزی با دادار اورمزد را، نماد زردشت سپیتمان که آورد دین به پاک مزدیسنی را و رواج داد به یاری 7»     

 .(۴۴: 1392)آموزگار، « گشتاسب شاه و زریر و اسفندیار
 

 درونمایه یادگار زریران . 15
شود. مضمون موضوع، مسئله یا پرسشی است داستان دریافت می یا مضمون دیدگاهی است که از خواندن درونمایه

دو شکل رایج تکرار روایی هستند.  مایهو بن مضمون. شودمی تکرار روایت در غیرمستقیم یا ی مستقیمکه با اشاره
کند و موضوع است. درون مایه هر داستان از دیگر آثار جدا می اند و مضامین انتزاعیها ملموسمایهتر مواقع بنبیش

ای را که دارد از طریق همین مضمون به کند و نویسنده اندیشهارزش میرا برای مخاطب ارزشمند و بالعکس بی
. مضمون برآیندی (9۴: 2008)لتوین، « سویه فکری نویسنده را در بردارد»کند.درونمایه یا مضمون مخاطب خود منتقل می

حنه و دیگر عناصر داستان، بر روند و گسترش و تحول اثر تاکید است از موضوع که با هماهنگی با شخصیت، ص
ها از تغییر . این روایت با توجه به آنکه در ابتدا به صورت شفاهی بوده است و بعد(127: 1388)میرصادقی، کند می

و توان گفت مضمون این روایت مضمونی مذهبی است روحانیون دین زرتشتی به رشته تحریر در آمده است. می
خواهد بگوید پیروزی و رستگاری از آن ایرانیانی است که به دین و آیین شود میهمانطور که در متن روایت دیده می

اند. دین به مثابه نور و روشنایی در نظر گرفته شده است و عدم دینداری به نشانه تاریکی است و مزدیسنانی گرویده
 خواهد شد.همیشه براساس روایت کهن نور بر تاریکی پیروز 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 شیوه روایت یادگار زریران. 16
ها است که نویسندگان و پدیدآورندگان ادبی، نمایشی، سینمایی یا ای از روشمجموعه (Narration)ی شیوه روایتگر

های جامع مؤلفان گیرند. شیوه روایتگری یکی از تکنیکها بهره میموسیقایی برای ارائه داستان به مخاطبان خود از آن
انداز یا ترین نکات روایت نمایشی از روایت داستانی، راویه دید است. چشم. یکی از مهمبرای ارائه اثرشان است

های داستانی کند. در اکثر روایتهای دارد را مشخص میموقعیت نسبت به میزان اطالعاتی که راوی از شخصیت
های گوناگون به مخاطب نشان دهد، حال به شیوه نویسنده یا راوی سعی دارد در تمامی طول روایت حضور خود را

های اینکه در روایت نمایشی برعکس این دیدگاه است، نویسنده یا راوی سعی در پنهان شدن در پشت سر شخصیت
هایشان به خودی خود وجود ها و نشقدرخشد. گویی شخصیتنویسبه خاطر غیبتش مینمایشنامه»نمایشی را دارند. 

 (117-116: 1377)ویینی، « دارد

 .شودزاویه دیدی که )چه از نوع شخصی چه غیرشخصی( داستان به وسیله آن ارائه می: زاویه دید      
 .شودفرمت )یا نوع نمایشی( که داستان از طریق آن ارائه می ت:صدای روای       

 .زمان دستوری گذشته بودن، حال بودن یا آینده بودن افعال ت:زمان روای      
در این روایت چون به صورت مکتوب است ما فقط با مقوله زاویه دید سروکار داریم و آن هم ار نوع سوم       

 کنیم.شخص است یعنی ما آن را از بیرون و یا از باال نگاه می
 

 زمان روایی یادگار زریران. 17
توان گفت مربوط به صلی متن میباتوجه به اصطالحات، عبارات و لغات استفاده شده و همچنین زبان نوشتاری ا

ای ازتاریخ ایران بوده است. و این اثر به گفته محققان تاریخی مربوط به زمان ساسانی است و زبان آن هم زبان برهه
 پهلوی است.

 

 مكان یادگار زریران. 18
توان از آنها برای چیدمان شود را گویند. که بعدها اگر بصورت نمایش درآید میمکان یا محلی که روایت در آن نقل می

پردازند. ها به روی صحنه استفاده کرد. دراین روایت اشخاص در چند مکان مختلف با هم به گفتگو میمیزانس از آن
توان با توجه به خود متن و عبارات آورده شده قسمتی در دربار ایرانی قسمتی در میدان جنگ است و همچنین می

 را حدس زد.مکانیت هر گفتگو میات اشخاص 
 

 صحنه یادگار زریران:. 19
صحنه یک یا چند نما که دریک مکان واحد اتفاق  شود:صحنه با تعریف کالسیک و آکادمیک خود اینگونه تعریف می

های . اما چون این روایت بصورت مقطع و پارگرافتوان معادل پاراگراف در یک نوشتار دانستافتد. صحنه را میمی
توان توان هر کدام را به عنوان یک صحنه به حساب آورد اما در نگاه کلی به این اثر میت نمیزیاد نوشته شده اس

گفت دارای چند صحنه است که اولی آن در دربار ایرانی است و بعدی در میدان جنگ که خود میدان جنگ به چند 
هم در میدان نبرد اشخاص شود.گاهی در چادر و محل جلسات نظامی گاهی بر سر کوه و گاهی صحنه تقسیم می
 شدند.روایت دیده می

 

 گیرینتیجه. 20
های بشری بوده است تا شد سرچشمه همه فعالیتنمایش که در ابتدای ظهور خود به زبان شعری و یا نثر نوشته می

که پیدایش  آید کهکند؛ چنین به نظر میآنجا که ارسطو در رساله بوطیقای خود از شعر)نمایش( به این عنوان یاد می
شعر دو سبب داسته است، هر دو سبب طبیعی. یکی تقلید است که آدمی غریزی است و هم از عهد کودکی ظاهر 

شود و فرق انسان با سایر جانوران استعداد دارد چنانکه انسان معارف اولیه خود را از همین طریق تقلید به دست می
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کند که پس برای شعر یا همان نمایش تراژدی چند رکن معرفی میبرند. سآورد و همچنین مردم از تقلید لذت میمی
عبارت اند از: افسانه مضمون، سیرت، گفتار، اندیشه، منظر نمایش و آواز. برهمین اساس چون متن پیش روی ما یک 

طابقت کند مباشد آن را با همین مصادیقی که او بیان میمتن باستانی و به نوعی مربوط به ادبیات کالسیک ما می
آورد و دهیم. ارسطو برای سنجش یک روایت به عنوان یک اثر نمایشی از یک افسانه مضمون سخن به میان میمی

همانطور که مشاهده شد، روایت یادگار زریران از این افسانه مضمون برخوردار است و آن هم باعث ترس و شفقت 
وم سیرت آن که الزمه آن گفتار پسندیده و واالست را اند در مرحله دآدمیانی شده است که این روایت را خوانده

رعایت کرده و به زبان ادبی زمان خود نوشته شده است و از کلماتی درخور استفاده نموده است. در ادامه دیدیم که 
 ای دارد و آن هم پیروی از آیین و مذهب است. در مورد منظر نمایش، این نمایش در نظامیی اندیشهمایهروایت بن

توان ست که واقعه در آن شکل گرفته است و در پایان میاز مناظر شکل گرفته است که هر کدام نشان دهنده مکانی
گفت به علت آهنگین بودن متون شاید این استنباط درست باشد که در زمانی که این متن نوشته شده به صورت نثر 

توان گفت کهن روایت یادگار زریران ا همه این تفاسیر میگشته است. ببوده و با آواز در میان مردم دست به دست می
توان گفت های کالسیک نمایش ببندیم مییک اثر نمایشی است که اگر چشم بر مقادیر کمی اختالف آن با چهارچوب

 .دپرداختنی آن به انتقال مفاهیم و موازین میکه نمایش از دیرباز جزیی از فرهنگ و ادبیات ما بوده که به وسیله
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