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 چکيده
ه دورۀ یکی از متون کهن حماسی ایرانیان است که روایت قدیمی آن ب یادگار زریران    

ادگار یگردد. هدف این مقاله، نشان دادن سیمای کودک در ساختار ادبی اشکانیان بر می
کرد ساختارگرایی حلیلی و با رویت -است. در این جستار تالش شد با روش توصیفی زریران

ین متن ابه عنوان یک کودک هفت ساله، در «  بستور»های دوگانه، نقش با تکیه بر تقابل

دهد، حضور بسیار پررنگ حماسی واکاوی شود . نتایج به دست آمده از این پژوهش، نشان می

ز دیگرسوی، ه عنوان یک کودکِ هفت ساله و ا، ازیک طرف بیادگار زریرانو دوگانۀ بستور در 

انسته است عالوه بر افزایش جذابیت داستانی این حماسه، توبه عنوان یک رادمردِ جنگاور، 

چنین، براساس نظریه ظرفیت ادب حماسی برای حضور کودک را نشان دهد. هم

ل ایرانیان و سال، تقابهای دوگانه هماننِد تقابل کودک و بزرگساختارگرایی، برخی از تقابل

ادگار یده است که ازاین منظر، خیونان، تقابل پیروزی و شکست و... دراین متن تحلیل ش
 تواند کودکان را هم به عنوان مخاطبان متون حماسی جذب کند.می زریران
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 مقدمه     

گمان ادبیات هر سرزمینی، نشان دهندۀ هویّت فرهنگی و تاریخی مردم آن سرزمین است.     

ساالن است. عمومی براین است که ادبیات گذشتۀ ایران و متون کهن فارسی ویژۀ بزرگ

هرگاه که به آفرینش آثار ادبی پرداختند،  شاعران و نویسندگان در این سرزمین، از دیرباز

تِر اما با بررسی دقیقساالن بوده است، شان به قلم کشیدن  نیازهای بزرگو نگاه تردغدغهبیش

توان گفت: برهمین اساس می بازد؛تون ادبی گذشتگان، این نظر و این گونۀ نگاه رنگ میم

این درست است که ایرانیان پیش از آشنایی با فرهنگ باختری، به پرداختن آثار ادبی برای »

آمد، اما صورت مستقل درکودکان بیش از پیش روی آوردند و ادبیات رسمی خردساالن به

، از ادبیات خاِص خویش به ه تصور کنیم کودکان ایرانی در ادوار پیشیناین درست نیست ک

بنابراین  اگرچه در نگاهی گذرا، شاعران و  .(63: 1380)سرامی، « اندنصیب بودهکلی بی

و یا در ظاهر،کودکان  گوی در گذشته به خلق آثاری ویژۀ کودکان نپرداختهنویسندگان پارسی

تر متون ادب تر و ژرفی کشور نداشتند، اما با بررسی دقیقنقشی و سهمی در ادبیات رسم

توان سیمای کودک و کودکی را در آثار ماندگار و فاخر زبان پارسی به ویژه در فارسی، می

 گیری ادب حماسی یافت.آفرینش و شکل

زمین، حضوری به هر روی، باتوجه به مواردی که گفته شد، کودک در ادبیات این سر    

داشته و  از آغاز خلق ادبیات، حتی در ادبیات پیش از اسالم، با توجه به منابع به پیوسته 

، ، نقشی پررنگ در پهنۀ  ادبیات به ویژه در ادب حماسی به نمایش گذاشته استدست آمده

گران عرصۀ ادب پارسی به این نکته  توجّه بسیار نداشتند، درحالی که با هرچند پژوهش

گیری آثار ان به این نکته دست یافت که کودک گاهی در خلق و شکلتوتر میبررسی دقیق

 ادبی و حماسی نقشی تعیین کننده داشته است.

سال بوده وکودک در آن نمودی اگرچه ادبیات ما درگذشته ادبیات بزرگ بيان مسأله :     

پیش  یاتدر ادب هایی که انجام پذیرفت،راساس پژوهشبمشخص در ظاهر نداشته است، اما 

گونه متون در اینرد پای کودک و کودکی را توان می «هااندرزنامه »پیدایش، با از اسالم

اندرز آذرپاد » هایی همانند:اندرزنامهکمی دقت در محتوا و ساختار  خوبی مشاهده کرد. بابه

هر اندرز آذرپاد زرتشتان نوه آذرپاد م ،اندرز زردشت پسر آذرپاد مهر اسپندان ،مهر اسپندان

، اردشیر دوم و این سه به ترتیب موبدان موبد ایران بودند در روزگاران شاپور دوم ،اسپندان

)محمدی  «و یا اندرز اوشنرداناک، اندرز بخت آورید، اندرز بزرگمهر، اندرز آذرفرنبغ یزگرد اول

از یک طرف و   سیمای کودک و کودکی  توان دریافت که توصیف آشکارمی (17 :1352،
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ها ترین اساس نظریۀ ساختارگرایی است، از طرف دیگر در این متنهای دوگانه که مهمابلتق

 یادگار زریرانلذا در این جستار برآنیم با بررسی اجمالی بنیاد کودک در حماسۀ نهفته است. 

این کودک هفت ساله را در ساختار این اثر حماسی بسیار کهن، به روشنی «  بستور»سیمای 

کردی ساختارگرایانه، برخی از چنین در این پژوهش تالش داریم با روییم. همتحلیل نمای

حضوری « بستور»هایی که را بخصوص در بخش یادگار زریرانموجود در « دوگانه هایتقابل»

 تر دارد، بررسی کنیم.پررنگ

چنین دربارۀ حماسۀ : دربارۀ سیمای کودک در ادبیات کهن ایران همپيشينة تحقيق    

تر دارند هایی انجام شده است، اما برخی از این جستارها، نگاهی دقیق، پژوهشادگار زریرانی

به شرح  یادگار زریران( در ترجمۀ کتاب 1392کنیم. ژاله آموزگار )ها اشاره میکه بدان

گران باشد. تواند مرجعی برای بسیاری از پژوهشهای این کتاب پرداخته است که میویژگی

را ترجمه کرده و در مقدمۀ آن به مقایسۀ  یادگار زریران( 1374حیی ماهیار نوابی )چنین یهم

( 1392پرداخته است. در بخش مقاالت، عباس آذرانداز ) شاهنامهتطبیقی این کتاب با ابیات 

به بررسی وجوه شاعرانۀ « ای از هنر شاعران ایرانیان دورۀ میانهیادگار زریران، نمونه»در مقالۀ 

های مقایسۀ جلوه»( در مقالۀ  1391کاران )زاده و همبهجت قاسمپرداخته است.  این اثر
مفاهیم ادب پایداری را در « نامۀ دقیقیپایداری درحماسۀ دینی یادگار زریران و گشتاسب

 اند.این متن تحلیل کرده

ه به بررسی و مقایس« حماسه دقیقی و یادگار زریران»(  نیز در مقالۀ 1389رقیه همتی )

یادگار »( در مقالۀ 1386پرداخته است. مریم خادم ) دقیقی توسیو اشعار یادگار زریران 
این اثر حماسی را از دیدگاه ملی واکاوی کرده است. « ایرانیان زریران، برگی دیگر از افتخارات

جستاری بر متن نمایشی یادگار »( در مقالۀ 1382مهدی و محمود طاووسی )علی شیخ
چنین علی اند. همظر هنر نمایشی و آیینی به بررسی این اثر حماسی پرداختهاز من« زریران

های نمایشی حماسۀ پژوهشی در جنبه»نامۀ خود با عنوان ( در پایان1385شیخ مهدی )
بینی ایرانی های نمایشی یادگار زریران بخصوص تأثیر جهانبرخی از ویژگی« یادگار زریران

 را بررسی کرده است.

پنج مقاله دربارۀ ادبیات »( در کتاب 1380علی سرامی )بخش ادبیات کودک نیز قدمدر      
اهلل روحطور، سهم کودکان را در ادبیات رسمی کشور تحلیل کرده است. همین« کودک

های کودک را در جلوه« سیمای کودک در شاهنامه»(، در مقالۀ 1382مهدی پورعمرانی )

ولی تاکنون در زمینۀ کودک و سیمای آن در پهنۀ  ت.به فراخی واکاوی کرده اس شاهنامه

، با نگاهی یادگار زریراندر « بستور»آفرینی ادب حماسی، به خصوص درباره نقش
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های دوگانه، به طور گسترده و دقیق، پژوهشی انجام نگرفته ساختارگرایانه و با بررسی تقابل

 است که این جُستار، از این حیث تازگی دارد.

پژوهش حاضر به روش تحلیلی و توصیفی  انجام پذیرفته است. برای  قيق:روش تح    

بندی شد، سپس ای طبقهخانهکید بر منابع کتابأاین منظور، ابتدا مبانی نظری پژوهش با ت

سیمای  «های دوگانهتقابل»و براساس نظریۀ ساختارگرایی با محوریت کرد تحلیلی با روی

 و مورد کندوکاو قرار گرفت. بررسی یادگار زریراندر  بستور

 بحث و بررسي     

 ساختارگرایي و تقابل دوگانه -1       
است. « تقابل دوگانه»شود، یکی از اصطالحاتی که در نقد ساختارگرایی بدان اشاره می      

استفاده شد. اصطالح   1920بار توسط نیکوالی تروبتسکوی در دهۀ این اصطالح نخستین

شناسانی دیگر مثل که ریشه در فرهنگ بشری دارد، بعدها توسط زبان «تقابل دوگانه»

فردینال دو سوسور، روالن  بارت، دریدا، یاکوبسن، اشتراوس وگریما به کار گرفته شد، اگرچه 

که این»تر است. اما برخی براین باور هستند که نقش یاکوبسن در این زمینه بسیار پررنگ

لیسم روسی به ساختارگرایی پیوسته است، مرز تاریخی روشنی یاکوبسن درچه تاریخی از فرما

به عنوان پدر تعمیدی ساختارگرایی  1922ظاهراً ندارد. قدرمسلم این است که وی را در سال 

 (.346:  1391)شفیعی کدکنی، « اندشناختهمی

ارد، در های نیکوالی تروبتسکوی و سوسور قرار دیاکوبسن که بسیار تحت تأثیر اندیشه       

ها نخستین اند، دانستن این تقـابلهای دوگانه در ]ذات[ زبان نهفتهتقابل»گوید: باره میاین

« گوترین رمزگان استترین و خالصهآموزد؛ طبیعیکنش زبانی است که کــودک می

یاکوبسن در نظریه زبان شعری خود از این نگاه ساختارگرایانه استفاده  (.398:  1393)احمدی، 

کند و براین باور است که تقابل مجاز و استعاره نقش کلیدی در حوزه زبان شعر دارد و یم

 1383) اسکولز، تگوید: شعر انتقال زبان از محور استعاری به محور مجاز اسدر تعریف شعر می

 پرداز برباورهای تقابل دوگانه قرار دارد.نگاه اصلی این نظریه . بنابراین(51: 

فردینال دو سوسور در نظریات خود از این اصطالح تقابل دوگانه  بهره برده چنین هم      

شود. روالن گیری آن میها باعث شکلداند که تقابل نشانهها میاست. وی زبان را نظام تفاوت

شود، مییاد  (322:  1397هارلند، ریچارد، ) « بتِ عیارِ ساختگرایان» بارت که از او به عنوان 

توان شناسی برپایۀ تقابل دوگانه استوار است. بنابراین میاست که اساس نشانه براین عقیده

و  (77:  1384)برتنس، « هاستکردهای بنیادین ذهن آدمی خلق تقابلاز عمل یکی»گفت: 
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ها حتی در یادگیری کودکان بسیار سودمند است، به طوری که برخی ها و دوگانگیاین تقابل

رفت بشر داشته است. یاکوبسن و های عمیقی در پیشه انگاری ریشهدوگان»بر این باورند: 

)چندلر، « اند که درک تقابل دوتایی اولین فعالیت منطقی در کودکان استهله مشاهده کرده

1386 :158.) 
رسد ریشه در خلقت بشر داشته باشد. تقابل دوگانه سابقۀ بسیار کهنی دارد و به نظر می     

ها دو نیروی متقابل های باستان مشاهده شده است. آریایییان اقوام آریاییتقابل  ابتدا در م

ها، این ثنویت را در آیین دانستند و پس از آنراست و دروغ را در نظم امورشان تأثیرگذار می

چنین در فرهنگ ایرانی خلقت دوگانه انسان )مرد، زن(، )آدم، حوا( همبینیم. زرتشتی می

)اهورا، اهریمن(، )خدا، شیطان(، )خیر، شر(، )بهشت، جهنم(، )دیو، : ظیرهایی دیگر ندوگانه

، ) خوب، بد(، )زشت، زیبا(، ) عقل، عشق(، )شب، روز(، )جنگ، صلح(، )کودک، پری(

سال( و... همگی به آفرینش و هستی کمال و معنا می بخشد و این دوپارگی عالم بزرگ

گیرد، درفرهنگ کهن بین این ناسازها شکل می ها که گاهی نیز ستیزیهستی و این تقابل

ادبیات از ذهن »ایرانی دارای ارزش و اعتبار است و در ادبیات نیز کاربست فراوانی دارد. البته 

صور »دهدکه چگونه این ذهن جمعی گیرد و نشان میجمعی کل نژاد بشر سرچشمه می

 (.127: 1398)ایگلتون، « بخشدهای واجد اهمیت جهانی را تجسم مییا چهره« مثالی

مندان مدرن از زمان ویکو، ای بالنده نزد دانشگرایی چونان دغدغهساخت» به هرحال،         

های سدۀ حاصل تغییر جهت تاریخی خطیری در سرشت ادراک است که به فرجام در آغازه

تر ه به بیشره یافت، اما نیرویش چنان بوده کبیستم به ویژه در حوزه علوم فیزیکی سر و چه

 (.26: 1394)هاوکس ،« حوزه های دیگر نیز رخنه کرده است

 ساختار حماسة یادگار زریران - 2     

 ۀشود، حماسیکی از متونی که به عنوان یک متن حماسی پیش از اسالم  از آن یاد می    

)آبان  تااوس است که در فرهنگ ایرانیاز آثار با ارزش یکی است. این کتاب « یادگار زریران»

تفضّلی براین باور  ( بدان اشاره شده است.21-31و در)گوش یشت، بند  (109یشت، بند

این متن که رسالۀ کوچکی است، در اصل به زبان پارتی و ظاهراً نثر توأم با شعر بوده »است:

است، اما به صورت کنونی آن، به زبان و خط پهلوی است، ولی در خالل آن، لغات و ترکیبات 

های آن توان یافت و تنها بازسازی شعری بعضی از بخشتارهای زبان پارتی را میو ساخ

 (.287: 1383تفضلی، ) «امکان پذیر است

با ساختار  ،گردداشکانی برمی ۀکه اساس و بنیان آن به دور «یادگار زریران»حماسۀ       

متون در یادگار زریران پهلوی کتاب متنای و با نثری آمیخته با شعر بوده است. نامهنمایش
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-انببه زکهن، مند ایرانِاین اثر فاخر و ارزشبه چاپ رسید و بارها « جاماسب آسانا»پهلوی 

:  1392؛آموزگار، 11-19: 1374نوابی،ماهیار)های فارسی و اروپایی برگردانده و منتشر شده است. 

-احتماالً از یک رشته حماسهست ای اقطعه» یادگار زریراناند: حماسه چنین گفته. هم(11-5

اند و های پارتی تا دوره ساسانی به طور شفاهی زنده بودههای ایرانی که به همت گوسان

شاید این اثر در آن زمان تدوین یافته است و چون به دست موبدان ایرانی از حالت شفاهی 

وح پهلوانی آن به نوشتاری در آمده است، رنگ و بویی نیز از دین مزدیسنایی گرفته، ولی ر

   (.6: 1392)آموزگار، « چنان محفوظ مانده استهم

از او به  بینیم،می پنجم و سیزدهم هایشتیدر این سپهبدِ پهلوانِ نژاده را « زریر» نام      

کنان بر کنار رود نام پرهیزگاری ایرانی و به نام دالوری که بر پشت اسب نشست و جنگ

، )بهار یاد شده است ،هزار گاو و ده گوسفند قربانی کشته صد اسب، داییتی برای ناهید،

های کهن به زبان در ایران از حماسه» چنین خالقی مطلق بر این باور است:هم .(1376:273

ها و پارسیک و برخی گزارشبه زبان پارتیک یادگار زریرانجز ، ایرانی باستان و ایرانی میانه

 .(33: 1386خالقی مطلق، )« ما نرسیده است چیزی به اشارات

، به عنوان یک اثر حماسی فاخر، زیر متن بسیاری یادگار زریرانبه هرحال، حماسۀ کهن    

از  یادگار زریرانبوده است. متن  شاهنامههای حماسی و تاریخی پس از خود، ازجمله ازمتن

هم  تاسبگش ۀشاهنامواژه دارد و آن را  3000حدود  یادگار زریرانبند تشکیل شد.  114

 شاهنامهگیگر آن را ترجمه و بندهایی از آن را با 1890لنخستین بار در سا خوانند.می

های ایرانی کهن، ثابت کرد امیل بنونیست استاد فرانسوی زبان 1932 در سال مطابقت نمود.

تعلق به دوران اشکانیان بوده و در مدر اصل به صورت نظم حماسی و   کهنکتابِکه این 

سپس  ؛درآمده است ثربه صورت نتفسیرهایی  توضیح وپس از افزوده شدن  انیانزمان ساس

 ،موفق شد پس از چند سال کوشش خود به بازیابی و بازسازی صورت اصلی آن پرداخت و

 (. 79: 1363معین،)« کند سازیبازهجایی  هایشکل اصلی آن را به صورت شعر

ست:     سال »صفا نیز بر این باور ا ست نبود، اما درهمین درا1932تا  ین باب اطالعی در د

)یادگارزریر( منظوم « ایاتکارزریران»سال بنونیست نخستین بار ثابت کردکه کتاب حماسی

 (.121: 1333)صفا:« نه منثوراست 

گاه نوشته شدکه گشتاسب شاه با پسران خوانند، بدان یادگار زریراناین را که » چنینهم      

« راهان خویش، این دین پاک مزدیسنان را از هرمزد پذیرفتگان و همزادو برادران، شاه
 (.49: 1371)جاماسب آسانا، 
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چکیدۀ این داستان در دینکرد، کتاب پنجم و کتاب هفتم آمده است. در بندهشن و زند      

، ان پس از اسالم نیز از جمله طبریبهمن یسن نیز به این نبردها اشاره شده است. تاریخ نگار

 (.153: 1393)اکبری مفاخر، عمی و مسکویه به این داستان اشاره کرده اند بل

این داستان را به  دقیقی توسیهای دیگری نیز از این کتاب موجود است، چنان که روایت     

گنجانده است؛  شاهنامهنظم درآورد و حکیم فردوسی، سرودۀ دقیقی را به طور کامل در 

های دقیقی و ثعالبی به زبان عربی  وجود دارد که البته روایت نیز غررالسیر ثعالبیچنین هم

هایی باهم دیگر تفاوت دارند که ماهیار نوابی در بخشی از پژوهش دربخش یادگار زریرانبا 

ها را با آوردن اشعار شاهنامه و ترجمه متن پهلوی با دقت نشان سانیها و همخود، این ناساز

 :(. 1375)ماهیارنوابی، داده است 

را تدوین  یادگار زریرانالزم به یادآوری است، بعد از این که جاماسب آسانا متن پهلوی        

کرد و خاورشناسان و مستشرقانی همانند: گیگر، نولدکه، هوبشمن، مدی، نیبرگ، امیل 

چنین اولین هایی انجام دادند. همبنونیست و بانو ماری بویس، دربارۀ این اثر کهن پژوهش

-ۀ این اثر به زبان فارسی، توسط ملک الشعرای بهار صورت گرفت و پس از او پژوهشترجم

گرانی نظیر: ذبیح اهلل صفا، سعید عریان، مهرداد بهار، بیژن غیبی، ماهیار نوابی، راشد محصل 

 و آموزگار به ترجمه روان آن پرداختند.

، به ویژه پس یادگار زریرانن مایه و محتوای بخش زیادی از متحال، باتوجه به بنبه هر     

جان زریر و از کشته شدن زریر به دست بیدرفش جادوگر و رسیدن بستور بر سر جسم بی

ها و نامهترین تعزیهسخن گفتن فرزند با پدر شهیدش، این اثر حماسی، ازجملۀ کهن

ار ما، بسیار روزگگران همآید که از این منظر، برای پژوهشهای ایرانی به شمار مینامهنمایش

این اثر را از جنبه اصول نمایش « قهرمانان بادپا»مند است، تاجایی که نویسندۀ کتاب ارزش

 یادگار زریران»اند: چنان که گفته (،40-24: 1375)کیا،آیینی مورد بررسی دقیق قرار داده است 

ختار های سارا باید متن نمایشی دانست اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که برخی جنبه

)شیخ « های یونانی را دارد و از مالحظاتی دیگر، نمایشی شرقی استنمایشی، مطابق نمایش

 (.57:  1382مهدی،
و نقش پررنگ زریر و بستور،  یادگار زریرانگیری حماسه بنابراین باتوجه به ماهیت شکل     

ها جان فشانی این پدر و پسرِ سلحشور ایرانی که برای دفاع از دین و آیین و میهن خود،

)راشد محصل، « نامۀ بستور استنامۀ زریر و اندوه، مرگیادگار زریران»توان گفت:کردند، می

1367  :471). 

 



 

 176  1400پایيز و  زمستان ، 32پياپي هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

 های دوگانه در یادگار زریرانتقابل -3     

های تر گفته شد، از زمان خلقت بشر  و برای رشد وتکامل، تقابلگونه که پیشهمان    

تند. از حضور ناسازهایی نظیر:خیر و شر و اهورا و اهریمن، در فرهنگ دوگانه همواره نقش داش

ایران باستان گرفته تا نظریۀ مثل افالطونی که  در آن، تقابل دو عالم عینی و مثالی را 

در فلسفۀ مدرن، به « سوبژه»و « ابژه»بینیم. بعدها کانت هم با مطرح کردن  دو اصطالح می

 کید کرده است. های دوگانه تأنقش این تقابل

گاه پیکار جهان تاخت» قدمعلی سرامی دربارۀ دوگانگی و تقابل براین باوراست:       

هیچ یاوه و گزافه، پیشینۀ ستیهندگی و ناسازی دو بن نرینه و مادینۀ هاست. بیدوگانگی

توان یافت پاسخ است. هیچ چیزی را در این چرخه نمیگیتی، در درازنای زمان پرسشی بی

 1393)سرامی، « ساخت آن به مبارزه ننشسته باشنددوگانگی و برابری در روساخت یا ژرف که

که یک متن کهن  «یادگار زریران»لذا با توجه به مواردی که گفته شد، در کتاب  (.292:

ح توانیم به وضوهای دوگانه را میرسد، این تقابلایرانی است و سابقۀ آن به دورۀ اشکانیان می

 کنیم: ها  در این جستار اشاره میها  و تقابلبه برخی از این دوگانگی بینیم که

 سالالف( تقابل کودک و بزرگ      

-کودک و بزرگ» توانیم ببینیم، تقابلمی« یادگار زریران»ترین تقابلی که در کتاب مهم      

بستور، کودکی . نمایدسال بسیار زیبا جلوه میاست. دراین اثر تقابل کودک و بزرگ« سال

هفت ساله که پس از کشته شدن زریر به دست بیدرفش جادوگر در جنگ با خیونان، است 

کند رود. درمیدان مبارزه، چنان شجاعانه مبارزه میخواهی پدر به میدان رزم میبرای کین

آن کیست آن پسر » گوید: ترسد و میهای این کودک میکه ارجاسب با دیدن شهامت

ردوار اسب دارد و گردوار زین دارد و کارزار چنان نیکو کند، چنان که زریر ایران ساله که گُده

) « سپهبد کرد. ولی چنان پندارم که آن از تخمۀ گشتاسب است و کین زریران خواهد!

 (.36: 1392آموزگار، 
نماید. البته این اولین می« پسر ده ساله»در این متن، بستور در چشم ارجاسِب دشمن      

شود، اما ایرانیان او را کودکی هفت ساله اری است که سن این کودک ده ساله گفته میب

کنند. در ادامۀ این متن، تنها کسی که به پرسش ارجاسب پاسخ می دهد، همان خطاب می

شود با بستورِکودک مبارزه کند. البته بعد از بیدرفش جادوگر قاتل زریر است که آماده می

اما از شما خیونان »که گوید: کند،چنانبرای نبرد با بستور مشخص می ای که ارجاسبجایزه

کیست که شود و با آن پسر نبردکند و او را کشد، تا بهستون دخترم را به زنی به او دهم که 

 (.38)همان:« تر نیستچهرهاندر همۀ کشور خیونان، زن از او خوب
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توانیم به خوبی ببینیم. نبرد بین کودک می ، تقابل دوگانه رایادگار زریران دراین بخش از    

سال؛ نبرد بین یک کودک هفت ساله ایرانی از تباِر گشتاسب با یکی از فرماندهان و بزرگ

مند این ارجاسبیان، پیرِکارآزموده جنگ، که در فرجام  این ستیز و مبارزه، پیروزی شکوه

شاه است، ساللۀ گشتاسبساله که از گیرد و درحقیقت، این کودک هفتکودک شکل می

 کند.رسد و این تقابل زیبا را ایجاد میستاند و به پیروزی میکین پدر را از دشمن می

 ب( تقابل ایرانيان و خيونان      

ایرانیان و »کنیم، تقابل بین مشاهده می« یادگار زریران»که درهایییکی دیگر از تقابل     

کردند و در سوی ماوراءالنهر زندگی میکه در آن هست. خیونان مردمانی هستند« خیونان

  (.273: 1376)بهار،یابند های بعدتر با تورانیان همسانی میدوره

کند و پس از تهدیدهایی که ارجاسب، پادشاه خیونان به گشتاسب پادشاه ایران می      

اند ایرانیان را تسلیم دارد تا بتوسفیرهایی نظیر بیدرفش جادو و ....را به دربار ایران گسیل می

شاه و خارج نشدن های خود کند، اما با عدم پذیرش نظرهای ارجاسب توسط گشتاسبدیدگاه

گیرد که در شکل می« ایرانیان و خیونان»پادشاه ایران  و مردمش از دین زرتشت، تقابل 

-فرجام، به شکست دشمن با قتل بیدرفش جادو به دست بستور پور زریر، این کودک هفت

 رسد.یل با شکست ارجاسب شاِه خیونان به پایان می اسفندیارِ ساله و با رادمردی 

بسیار برجسته « ایرانیان و خیونان»، دوگانۀ یادگار زریراندر این پاره از ساختار حماسۀ       

مایۀ این اثر کهن حماسی را این تقابل ترین بخش محتوا و بنکند و بیشنمود پیدا می

کنند و ایرانیانی که همواره از سرزمین خود و آیین خود مقتدرانه دفاع می دهد.تشکیل می

کردند، قصد داشتند با فرماندهی ارجاسب به سوی ماوراءالنهر زندگی میخیونانی که درآن

 شوند.ایران حمله کنند که  در پایان با شکست سنگینی مواجه می

 ج( تقابل بين دین زرتشتي و دین دیگر      

شاه ، علت اصلی جنگ بین ایرانیان و خیونان، گرویدن گشتاسبدانیمگونه که میهمان     

» و مردمش به دین زرتشتی بود که این عمل، موجب نگرانی ارجاسب شد. چنان که گفت:

شنیدم که شما خدایگان این دین ویژۀ مزدیسنایی را از اورمزد پذیرفتید، اگر از آن 

لذا  .(13: 1392)آموزگار،« تواند باشدر ما زیان و دشواریِ گران میگاه ازآن، ببازنایستید، آن

ها وتهدیدهایی که توسط ارجاسب صورت گرفت، در نهایت پس از نپذیرفتن پس از رایزنی

پادشاه ایران، بین این دو ملت جنگی درگرفت و دراین های ارجاسب توسط گشتاسبدیدگاه

شاه ازجمله: زریرِ سپهبد، بادخسرو، ن گشتاسبنبرد بیست و سه تن از برادران و پسرا

شوند و سرانجام سپاه ایران به کمک اسفندیار و بستور و دیگر پهلوانان فرشاورد و...کشته می
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ای خاص برای عبرت دیگران، خورده و با شیوهشوند و ارجاسب را شکستبر خیونان پیروز می

 گردانند.   به سرزمینش باز می

توانیم بینیم. این دوگانگی و ، تقابل اصلی بین دو دین و بین خیر و شر را میجادر این      

قابل مشاهده  یادگار زریرانتقابل، یک تقابل دینی و عقیدتی است که در زیرساخت متن 

باشد که در فرجامِ تقابلِ دو دین می« یادگار زریران»مایه اصلی حماسۀ است. درحقیقت بن

 رسد.ه پیروزی میاین نبرد، دین زرتشتی ب

 سيمای بستور، کودک هفت ساله، در یادگار زریران -4    

یابد.کلمۀ تجّلی می« بستور»با نام  یادگار زریرانسیمای کودک در ساختار حماسه     

تصحیف شده است « نستور»به  شاهنامههای فارسی، مانند در برخی از کتاب« بستور»

خستین بار در فروردین یشت، کرده بیست و چهارم چنین این نام، ن )دهخدا، ذیل همان واژه(.

 به کار برده شده است: 

 ستایم فروهر اسفندیار دلیر را، از پیروان راستین اشه.می»   

 (.27: 1397ی، )انصار« را از پیروان راستین اشه بستورمی ستایم    

سراغ نداریم که  در فرهنگ ایرانی، کودکی را« بستور»در حال حاضر، غیر از شخصیت     

، در حماسۀ آفرینی کرده باشد، اما بستور این کودکِ پهلوانگونه زیبا نقشدر  یک متنی این

هنگامی که پدرش زریر ، پس از جنگ با خیونان به دست بیدرفش جادوگر  یادگار زریران

یار آورد و بسخواهی، چون گُردی جنگاور سر بر میشود، برای کینناجوانمردانه کشته می

کند. این شیوۀ رادمردی بستور، موجب شد تا سیمای کودک در متون آفرینی میزیبا نقش

تری شود، به تری صورت گیرد و اگر متن یادگار زریران بازنویسی سادهحماسی بررسی دقیق

، یادگار زریرانها و پهلوانان دلیل حضور مشخص این کودک، به عنوان یکی از شخصیت

که متن بازنویسی مهرداد بهار از کودکان را به همراه خواهد داشت، چنانمخاطبان زیادی از 

ها پیش منتشر شد، مورد استقبال بسیاری از کودکان قرار گرفت. به هر قصۀ بستور که سال

گونه در آیینۀ ادب حماسی )متن یادگار زریران( روی، چهرۀ بستور این پهلوانِ کوچک، این

 شود:نمایان می

خواهي زریرخ دادن به درخواست گشتاسب شاه برای کين( پاس1     

که کشته »: پنداردو می دنگرهنگامی که گشتاسب شاه از باالی کوه میدان کارزار را می     

 :1392،)آموزگار« شد زریر، ایران سپاهبد ما، چه اکنون نیاید پرّش کمانان و بانگ نیومردان

32). 
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از شما  »گوید:کند و میخود می و مردان مبارز حشوراندر این هنگام پادشاه رو به سل    

ایرانیان کیست که شود کین زریران خواهد تا دخترم همای را به زنی او دهم که اندر همه 

  .(ن)هما «تر نیستزن از او خوب چهره، کشور ایران

نی، ریشه خواهی در فرهنگ ایراخواهی است و باید بدانیم این کینجا سخن از کیندر این    

 شاهنامۀ شود و در دیگر متون حماسی و حتی دردر مهر دارد و امری اهورایی تلقی می

که قدمعلی سرامی بر این باور توانیم این موضوع را ببینیم. چنانسرای بزرگ توس میرزمی

کین خواستن ناشی از مهر است که پذیرش ضرورت آن از سوی مخاطبان برای »است: 

، در داستان کیومرث، شاهنامهان تداوم حوادث را فراهم می آورد. در آغاز داستان پرداز امک

آید و پس از کشته شدن سیامک به دست ستانی پیش مینخستین ماجرای مربوط به کین

-اهریمنان و سپری شدن سالی در سوگواری، خداوند به واسطگی سروش به شاه فرمان می

خواهی در مدخل حماسه ایرانی امری کین دهد که کین پسر را بازستاند و بدین ترتیب

های خدایی تلقی شده و زمینه برای وقوع بسیاری از حوادث شاهنامه از جمله حوادث داستان

 (.76:  1373)سرامی، « آیدپهلوانی پیش می

 گشتاسبای و مرد مبارزی از لشگریان هیچ آزادهبه هرحال، در جواب گشتاسب شاه،     

 گوید:ایستد و میساله وی که بر پا میکودک هفتاین  زریر، ورِ پ ستورب مگر ،دهدپاسخ نمی

شاهزاده گشتاسبی را بینم ،آن تَهَم  شوم و رزم آزادگان بینم. نمرا اسب زین سازید تا م»

 «زنده یا مرده. چنان که دست پیش شما خدایگان بگویماگر ،زریر پدرم را، نیو سپاهبد
 .(1392:33آموزگار، )

 سال کامالً مشهود است، ، که تقابل کودک و بزرگیادگار زریران ۀین بخش از حماسدر ا     

با حضور این  یادگار زریران ۀاوج حماس ،شود. زین پسبرجسته می بسیار« کودک»نقش 

. این کودک هفت ساله در میدان مبارزه، یابدگیرد و ادامه میکودک هفت ساله شکل می

به هفت اگرچه  حماسی، بستور در این متن شود.تجربه ظاهر میکار و با چون گُردی کهنههم

گفتار و سخنان این کودک،  شیوۀاما  ،شوداش اشاره میبه کودکیچنین هم اش و سالگی

همانند پهلوانان بزرگ ادب   هفت ساله،این کودکِ  و کردار دهد. گفتارکودکانه نشان نمی

خواهی قدم به چنین برای کینخود، همکه برای دفاع از سرزمین و کیان  حماسی است

کودکانه به  ، سخنان بستوِر کودک،واژگانی نیزمنظر کاربست  حتی ازگذارد. عرصۀ رزم می

در » کهچنان ،ادب حماسی است آشکار هایویژگی شیوۀ بیان، از این البته رسد کهنظر نمی

 از آن به شاهنامه که در است تحیثیّآوری و دفاع از ش پهلوان در پی نامشهمه کو ،حماسه
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« تاز باشدکند که پهلوان تکرو و یکهاین هدف خود ایجاب می گردد.بیر میعت «ننگ نام و»
 .(39 :1386ق،)خالقی مطل

برای  خواهد که وی را برای مبارزه آماده کارزار کند و بستور از پادشاه میبه هر تقدیر،       

شاه پذیرد و گشتاسباما گشتاسب نمی ،بپردازد جنگ با خیونانزریر به  پدرشخواهی کین

برنایی و پرهیز نا چه تو»: داردبیان میچنین  را اعزام بستور به میدان رزم دلیل نپذیرفتنِ

مبادا خیونان رسند و تو را کشند.  ،و انگشت تو به تیر استوار نیست ندانی رزمی )دفاع جنگی(

خیونان دو نام برند که ما کشتیم زریر، ایران س چنان که زریر ایران سپاهبد را نیزکشتند، پ

 .(1392:33آموزگار، )« سپاهبد را و ما کشتیم بستور پسر او را

« سالکودک و بزرگ»یک دوگانگی و تقابلی بین  در این بخش از دیدگاه ساختارگرایی،    

کند میجوی آزاده طلب گشتاسب پادشاه ایران است و یک رزمشود. بزرگسالی که دیده می

خواهی زریرِ سپهبد به میدان رزم برود و کودکی که بستور پور زریر است و شجاعانه تا به کین

کند. او که کودکی بسیار دهد و آمادگی خود را برای مبارزه اعالم میپاسخ پادشاه را می

 جسور و شجاع است، عالقه دارد به میدان مبارزه برود تا کین پدر را از دشمن بستاند اما

تو مشو، چه تو نابرنایی و پرهیز رزمی )دفاع »گوید:پادشاه مصلحت اندیش است و می

رود و قاتل پدرش، هرچند سرانجام بستورِ کودک به میدان مبارزه می )همان(.« جنگی(ندانی

 برد.بیدرفش جادوگر را از بین می

پس از «. تحرکایستایی و »توان دید؛ دوگانۀ درهمین قسمت یک تقابل دیگری را نیز می

طلبد کند و مبارزی میکشته شدن زریرِ پهلوان، هنگامی که گشتاسب روبه لشگریان خود می

ایستند و سخنی تا با قاتل زریر مبارزه کند، همه لشگریان و پهلوانان سپاهش، ساکت می

خواهد حرکت دهد و میکنند جز بستورکه پاسخ گشتاسب را میگویند و حرکتی نمینمی

خواهی زریر. در این بخش، تقابل ایستایی و تحرک را به سمت دشمن برای کین کند به

 توانیم ببینیم.ای میگونه

 های کودکانه  بستور برای رفتن به رزم( تحرّک پنهاني و شيطنت2    

مانع از حضور بستور به میدان  مشخص، گشتاسب شاه به دالیلیگونه که اشاره شد،همان   

ایجاد یک حماسه است. پنهانی نزد  در پیِخواهی و دنبال کینبستور اما  ،شودرزم می

از زبان  ،های کودکانه در این سن و سال استرود و به دروغ که از ویژگیآخورساالر می

گوید که: ساالر میپس بستور در نهان به آخور»کند: دستوری چنین صادر می ،پادشاه

)بر آن( برمی نشست به بستور  زریر کودک بودگشتاسب فرمان داد که آن اسب را که چون 

 .)همان( «دهید
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 و پنهانی که کسی خبر داشته باشد،بی آن بستور، یادگار زریرانحماسۀ در این بخش از     

 پادشاه ،داند که اگر پنهانی نرودچون می ،رودمی دارو اسب ساالریواشکی به پیش آخور

کودکانه هست کرداریک  و رفتار بستور این حرکت. پذیردنمی حضور وی را در میدان رزم 

اسبی را که طلب سازد و از دیگر سوی، می کودک را در این حماسه بهتر نمایانو سیمای 

. این شدپدر او در دوران کودکی سوار بر آن اسب می ر،همان اسبی است که زری ،کندمی

 ! کید بر حضور کودک در حماسه یادگار زریران داردأتنیز  نکته

را  دوران کودکی زریر سخن و درخواست بستور، اسب ساالر با شنیدنِروی، آخور به هر     

به میدان کارزار  و شودمی پدر بستور سوار بر اسب دهد.به بستورِ کودک می کند وزین می

 .بیندمیبا چشم خویش پدرش را  جانجسم بیرسد تا می

 بستور زبانِ ازروایت کشته شدن زریر  (3

 .شودپدر مواجه می روحجسم بیرسد و با زریر به میدان جنگ می ۀهفت سال پورِ  ،بستور    

این بخش از متن یادگار  !پدر کشتۀکند به سخن گفتن با در این هنگام بستور شروع می

 ایتعزیه ای است که از زبان کودک روایت می شود.سوگنامه .است مانند تغزیه به زریران

های یادگار ترین قسمتاز زیبا» توان گفت:و می ی پدر که بسیار شاعرانه استدر عزا سوزناک

زریران، مویه بستور پسر زریر است برکشته پدر.جوهر شعری در این قسمت بسیار پررنگ 

دیده می شود  -بنا به تقطیع بنونیست -است و در کنار نظم هجایی که در فقرات پیش

 (.74: 1388می، )مؤذّن جا «حماسه ای زیبا می سازد

 دهد: کند و این گونه سوزناک سخن سر میبستور رو به سوی کشتۀ پدر می    

 هَال دارون!»

 یچید؟!پات را که در هم جان در رفته

 راز!هال گُ

 یچید؟!پپیراهنت را که در هم 

 هال سیمرغک!

 .(1392:35ر، )آموزگا «یچید؟!پات را که درهم باره

با  بستور عاطفی و پر از احساس سخنان هکه ب یادگار زریران اسۀحماز  پارهدر این        

ای است بسیار شگفت که از تغزیه نامه وسوگ رغم این کهعلی، پدرش اختصاص دارد کشته

حس حماسی و روح حماسه نیز در این متن به چشم  ،شودزبان یک کودک  جاری می

 خورد.می
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های پرکاربرد در ادبیات کودک و به خصوص ز آرایهبخشی که یکی ااستفاده از آرایه جان     

 ین طورهم ،«سیمرغ»و  «گراز» ،«درخت»تشبیه پدر به چنین هم .در شعر کودک است

کودک بسیار  و حتی در ادبیات گراز و سیمرغ در ادبیات ،درخت گانۀسخن گفتن با این سه

به  .در ادب حماسی دارند یگرن این واژگان نقش بسیار پر ،زیبا و شاعرانه است و از طرفی

خالقی چترودی، پور)نام برده شده است شاهنامه حماسۀ گونه درخت در  570عنوان مثال حدود 

 و یا حضور پر رنگِ ؛در ادب حماسی دارد «درخت»گاه واژه که نشان از جای (25: 1387

 (.51-44: 1335،)طباطبایی ستااین نکته نیز تأیید  در اوستاو  در چند حماسه ملی ،سیمرغ

نیز از جمله موجوداتی است که درادب حماسی و اساطیری ایران نقش پر رنگی  «رازگُ»     

ـــاهنام (25-40:  1395)علم و همکاران،دارد از پهلوانان ایرانی از خی بره بر درفش حتی در ش

ــته که  «گراز»پیکر ه، جمله گراز ــت. حکیم  نماد پیروزی ،این نقش گویا نقش بس بوده اس

ست، چنانتو ستفاده کرده ا شاهنامه بارها از این کلمه ا ستان رزم یازده رخس در   که دردا

 :گویدمی
ـــرازه  ـــتگ ـــاد دس ـــاد از ب ـــو بگش    چ

ـــــزد نیــــــزه    د اویای برکمـربنـــــب

ــیر ــو ش ــژن چ ــگ بی ــغ در چن ــی تی  یک

 

 تبــه زیــن برشــد آن تــرک پــوالد بســ

 د اویزره بــــود، نگســــست پیـونــــ

 یـــرگـــراز اندرآمـــد دل بـــه پشـــت
 (102-4/101 :1386،)فردوسی        

که بار حماسی دارند، ایگیری بستور از این سه واژهبینیم، بهرهکه میگونهبنابراین همان      

نامه و تعزیه است و بستور نشان از خلق ادب حماسی دارد، هرچند بن مایۀ این متن، سوگ

 د. راننامه را بر زبان میدر سوگِ پدرِخود، این سوگ

و در عین حال  و پر از تخیّل بستور باز با عباراتی شاعرانه، نامه نیزاین سوگ ۀدر ادام     

 گوید:او می ی در آفرینش یک گفتمانی پهلوانی دارد.عس یحماسی و رزم

ات را اسبان پایمال تن پاکیزه اند واین گیسو و ریش بهنجارت را بادها آشفته کرده»       

 .(35: 1392ر، )آموزگا «کنم؟!ون است. اما اکنون چبه گریبانت نشسته اند و خاککرده

رنگی که نقش بسیار پر «توصیف»گیری از عنصر با بهره ، این کودکِ جنگاوردر این بخش     

را به تصویر پدر خود   سپهبد،شخصیت ظاهری زریرِ کند،می سعی ،اردددر خلق آثار حماسی 

افتاده و موهای بلند و ریش پهلوان را باد پریشان کرده است و پهلوانی که به خاک  بکشاند؛

 .اند و گریبان زریر پر از خاک شده استجان زریر راه رفتهجسم بی بر رویها اسب ،از طرفی

وتعزیه است نامه سوگ های خلقویژگی از عاطفه و احساسی که از شاعرانه، پر کامالً ییرعبت
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 ترتمامهرچه اثر حماسی دارد و میدان رزم را با نیکویی  نشان از خلق یکدیگر سوی،  و از

 .کشاندیبه تصویر م

نویسان بعدها درخلق تعزیه عاشورا گوشۀ رسد تعزیهالبته در حوزه نمایش به نظر می    

نوحۀ دردناک و زیبای » کهداشتند، چنان یادگار زریرانهای بستور درگفتهچشمی به سوگ

گیر های فراوان دارد. اما عالوه بر همانندی چشمنی ایرانی، نمونههای آییبستور در نمایش

دیگر شباهت دارند. خوانی، درجزئیات نیز با یکمیان حماسۀ زریر با یکی از مجالس شبیه

کنند. روان گو میوشوند و با بستگان خود گفتخوانی، ارواح قدیسین ظاهرمیمثالً در شبیه

خوانی جنازۀ قهرمان در میدان آورد. در شبیهن بانگ برمیزریر در رزمگاه و محاصرۀ دشم

 (.361: 1388جامی، مؤذن)«گویداست و روانش با یاران سخن میجنگ

توانیم را نیز می«  مرگ و زندگی» گرایی، دوگانۀ چنین در این بخش، از منظر ساختهم    

افتد و زندگی تفاق میببینیم. مرگ زریرکه به دست دژخیم بدسگال، بیدرفش جادوگر، ا

رسد و شود و به پیروزی میخواهی پدر بسیج میبستور که وی با عزمی راسخ برای کین

را باز در نبرد بین بستوِر « زندگی و مرگ»ای دیگر از دوگانۀ یابد.  نمونهاش ادامه میزندگی

و برای دفاع خواهی پدر برای کین« بستور»توانیم مشاهده کنیم؛ کودک  و بیدرفش را می

کشد و به عنوان رود و قاتل پدرش را با شجاعت میاش به میدان مبارزه میاز سرزمین پدری

« بیدرفش»گذارد و نامی نیک درتاریخ و فرهنگ ایران از خود برجای می« کودکِ پهلوان»

 شود.رسد و از صحنۀ گیتی حذف میکه در این نبرد به مرگ می

 خوداز زبان  توراشاره به کودکي بس( 4      

ها و پهلوانان به کودکی بستور اشاره ، گشتاسب و دیگر شخصیتزریرانیادگار اگر چه در      

گویند، اما بستور کنند و حتی خیونان هم در هنگام رزم بستور از کودک بودنش سخن میمی

 کنیم:ها اشاره میشود که  به برخی از آناش را یادآور مینیز بارها کودکی

تا به  کنداسب را طلب می ،آخوراز میر بستورِ هفت ساله بار هنگامی کهیننخست لف(ا

گوید همان اسبی را که کند و میمستقیم اشاره میبه کودک بودنش غیر میدان رزم برود،

-» :داردبیان می و ، به من بدهیدشداش سوار آن میزریر در هنگام کودکی پدرم وقتی

می نشست، به بستور  آن اسب را که چون زریر کودک بود بر آنگشتاسب فرمان داد که 

 .(1392:34، )آموزگار «دهید

را درعزای  نامهشود و آن سوگپدرش رو به رو می جانِروح بیوقتی که با  ،دوم بار ب(

اما اکنون »گوید:می ، چنینپدرش کشتۀسخن گفتن با  هنگامِ. کندمی برزبانش جاری پدر،
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 ،گر از اسب پایین آیم و سر تو پدر در کنار گیرم و خاک از گریبانت بگیرمکنم؟ چه ا نچو

 .(35)همان: «پس به سبکی باز بر اسب نشستن نتوانم

پس از  آید، بستوربه سویش می یدنبرای جنگ سوم هنگامی که بیدرفش جادوگربار ج(

 ایرهآی، چه من دارم با دُروَنِد جادوگر! فراز به پیش»گوید: کند و میرو به او می رجزخوانی،

لیک انداختن ندانم. فراز به پیش آی  ،اندران، لیک تاختن ندانم و من دارم تیر اندر تیر ریز

 «، پدر من کردیرچنان که تو بر آن تَهم سپاهبد نیو، زری ،تا این جان خوشت را بربایم
 .(38)همان:

بردن  کاربا به ،درفشیب اهنگام سخن گفتن ب  کودکبستورِ ،بینیمگونه که میهمان    

مهارت و به  به کودکی خودآشکارا  «انداختن ندانمرتی» و «تاختن ندانم»هایی نظیر عبارت

و جنگاوری، در رزم این کودک  بینیم،تر میبا نگاهی دقیق اما ،کندنداشتن در جنگ اشاره می

بر بیدرفش  در نهایت کهو پهلوانی است کارآزموده  دارد سال را یک مرد مبارز بزرگشخصیتِ

ز اهریمِن رساند و کین پدر را  ابه قتل میاو را  و با یاریِ رواِن پدرش زریر، شودچیره می

های اصلی ادبیات باستانی کار، یکی از موضوعغلبه حق و کیفر ستم»ستاند و گویا میبدسگال 

 (.124: 1395اسالمی ندوشن،)« است

 ، بستور این کودک هفت ساله و فرزند رشید زریرِ ار زریرانیادگ ۀ، در حماستقدیر به هر    

تن نیز در جنگ رویین دهد که اسفندیار، چنان دالوری و شجاعتی از خود نشان میسپهبد

ر و البته با کند و پس از به قتل رسیدن بیدرفش توسط بستوبا خیونان به او اعتماد می

آگاه کردن این کودک وگفتن شگرد و ترفند همراهی و کمکِ روانِ زریر، که نقش فراوانی در

واگذار   کودکاسفندیار بخشی از فرماندهی سپاه را به بستورِ  ۀ نبرد،در ادامرزم به وی دارد، 

به بستور هلد و خود  اسفندیار چون بستور را بیند آن سپاه بزرگ ایران را »که چنانکند می

ر کوه زند و به دشت افکند و کشتار آنان اه از سپب را با دوازده بیور سسسر کوه شود، ارجا

 .(41: 1392آموزگار، ) «را به گرامی کرد سپارد. گرامی کرد کشد و به بستور بسپارد

کودک هفت ساله است و برخی از  یک بستور اگر چه ،یادگار زریراندر بنابراین،       

 ،ی و سلحشوریورااما در جنگ ،باشدحرکاتش وکردارش براساس اقتضای سنش کودکانه می

که دالورمردانی کند تا جاییکارکشته در میدان جنگ عمل می مبارزِ مردِدچون یک راهم

داری د و حفظ و نگهنکندر میدان رزم به او اعتماد می «کردگرامی»و  «اسفندیار» نظیر

 .دنسپاربخشی از میدان و سپاه را به وی می

تا  79بند تشکیل شد، از بند  114که از  یادگار زریرانالزم به ذکر است، حماسۀ    

ها به نقش بند( دربارۀ شخصیتِ بستور و نقش او در جنگ است. بسیاری از بند32)111
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شود و درحقیقت بخش بزرگی از حماسه یادگار زریران به حضور تأثیرگذارِ بستور اشاره می

 از اشاره دارد.سهای این کودکِ پهلوان و حماسهپررنگ بستورِ هفت ساله و سلحشوری

کنند که به ترتیب آفرینی میالبته ناگفته نماند، چند پهلوان در حماسۀ مذکور نقش     

 عبارت اند از: 

-الف(زریر برادر گشتاسب شاه؛ ب( بستور فرزند هفت ساله زریر و برادر زاده پادشاه؛ ج(گرامی

ترین شاه که بیشد گشتاسبکرد فرزند جاماسب، وزیر اعظم پادشاه؛ د( اسفندیار پهلوان فرزن

 اند:ها در این متن حماسی، به ترتیب این گونهحضور شخصیت

 ( زریرِسپهبد، فرمانده و پهلوان بزرگ لشکر ایرانیان برادر گشتاسب شاه.1

آفرینی ( بستور، کودک هفت ساله زریر که پس از کشته شدن این سپهبد، همواره نقش2 

شود و این بار در متن یادگار زریران تکرار می 19ور فقط ای که  اسم بستکند، به گونهمی

گیری حماسه مذکور گذار این شخصیت در خلق و شکلآفرینی تأثیربسامد باال، نشان از نقش

 دارد.

( اسفندیاِر پهلوان، فرزند گشتاسب شاه که فرماندهی سپاه ایران بعد از مرگ زریر را 3 

کند و دست، هد و ارجاسب، خداوندِ خیونان را اسیر میدبرعهده دارد و خیونان را شکست می

کند و سوار بر خری دم بریده کرده، به چنین چشمش را کور میبرد، هماش را میپا و گوش

  فرستد تا عبرتِ خیونان شود.شهر خویش باز می

کرد فرزند جاماسِب وزیر که در جنگ با خیونان، درفش پیروزی را با دندان ( گرامی4 

 زند.گیرد و با دو دست شمشیر مییم

با حضور پهلوانان بزرگی نظیر: زریِر « یادگار زریران»چه که در ساختار حماسۀ اما آن    

آید، وجود تر از همه به چشم میکرد و بستوِرکودک بیشتن، گرامیسپهبد، اسفندیارِ روئین

ها نان که با شلحشوریاست؛ پیروزی ملت ایران و شکست خیو« پیروزی و شکست»دوگانۀ 

های این پهلوانان ایرانی شکل گرفته است، هرچند در این مبارزه و ستیز، زریر، و رادمردی

رسد اما با حضور پهلوانان دیگر و رشادت بستور پور زریر، ایرانیان سپهبد ایرانی به شهادت می

 وند.شرسند و خیونان با شکست سنگینی مواجه  میدر این جنگ به پیروزی می

 

 گيرینتيجه    

گرایی، مثل دهد، از یک سو تقابل دوگانه از منظر ساختاین پژوهش نشان می نتایج      

سال، تقابل دین زرتشتی و دینی دیگر، تقابل تقابل ایرانیان و خیونان، تقابل کودک و بزرگ

، از میان وجود دارد و از سوی دیگر یادگار زریرانپیروزی و شکست و... در حماسۀ کهن 
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های اصلی یادگار زریران و جنگ بین ایرانیان و خیونان را تشکیل پهلوانانی که شخصیت

تر از دیگران است و ساله، بسیار بیشاین کودکِ جنگاوِر هفت« بستور»دهند، سهم می

 دارد.  یادگار زریرانگیری حماسۀ درحقیقت این کودک، نقش مهمی در خلق و شکل

هایش، نه تنها همانند پهلوانانِ بزرگ درمتون آفرینیرِ کودک با نقشچنین بستوهم     

ساز وی شخصیتی حماسه کهگیری حماسه داشته، بلحماسی، سهمی بسیار وسیع در شکل

ساز آفرینش های این کودک برکشتۀ پدرش زریر، زمینهآفرین دارد و سوگواریو حماسه

کنند، آفرینی نمیساالن نقشی فقط بزرگدهد، در ادب حماسشود و نشان میتعزیه می

 توانند داشته باشند.که کودکان هم در خلق حماسه، سهم فراوانی میبل
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