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 چکیده

 واز آثار شاخص ادب حماسي ایران است که دو روایت فارسي  برزونامهبخش کهن 

ت بي 4200نویس اصلي در حدود دست 4گوراني از آن در دست است. از روایت فارسي 

 833 ق، بایسنقری 831ق، دهلي  829های کمبریج نویسوجود دارد که عبارتند از: دست

بيت  2357ق در  1345نویسي به تاریخ وایت گوراني نيز دستق. از ر 849ق و لنينگراد 

ت و رواینگارنده را به سنجش دفارسي و گوراني های شگفت دو روایت سانيموجود است. هم

نبع م( وجود یک 1 ها واداشته است:گيری روایتفرضيه دربارة سرچشمة شکل سهو بررسي 

ش دو سالة کتابت امکان سنج 500ة فاصل دليلدو روایت که به  منثور مشترک برای هر

وجه به ت( ترجمة متن از فارسي به گوراني که با 2رسد. منطقي و علمي به نظر نمي ،روایت

پذیر نيست. بيت( در ترجمة فارسي به گوراني امکان 2000ای )حدود حذف ابيات شاهنامه

های صراعمو  عبارات باتوجه به بازتاب دقيق واژگان، که ( ترجمة متن از گوراني به فارسي3

ني از های گوراهای واژگاني و مصراعي برای واژگان و مصراعگوراني به فارسي، برابرسازی

 به نظر نطقيم شاهنامهها و ابيات افزوده بر متن داستان اصلي از و افزودن مصراع شاهنامه

 تری برخوردار است.رسد و از احتمال بيشمي

 ، زبان گوراني، حماسه، ترجمه.رستم و برزو ،برزونامهبرزو، : واژگان کلیدی

 
 mafakher2001@yahoo.com 
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 مقدمه

ای در ميان نفوذ گسترده اهنامهشزمين است که پس از از آثار ادب حماسي ایران برزونامه

وسي فرد شاهنامةعموم مردم داشته، اما در متون تاریخي و آثار حماسي پيش و پس از 

سرایي ایران خاوری در اخة حماسهش های وی نشده است. درای به نام برزو و داستاناشاره

چنين کتاب و هم (37-36، 7-1تا: ص بي) تاریخ سيستاندر  شاهنامة ابوالمؤید بلخيخالصة 

؛ 4-1 /439 /5، شاهنامه)گردد های رستم و فرامرز به آن بازمياخبار رستم آزادسرو ــ که داستان

ز نبوده داستان برزو، در اثر آزادسرو نيزادسرو در آبه دليل عدم اشاره به ، (32-31: 1386خالقي، 

 است. 

مروج در  سکيسرانسرایي ایران باختری نيز باتوجه به خالصة کتاب در شاخة حماسه
 شاهنامة پيروزانو نيز خالصة کتاب ( 227-215 /1: 1374، 274-260 /1: 1965)مسعودی  الذهب

است. در کتاب ه نام برزو نشدهای باشاره (344-317: 1362)شهمردان،  1نامة عالئينزهتدر 

سرودنامة »اگرچه به چند کتاب دیگر در موضوع ادبيات حماسي ایران از جمله  نامهنزهت

اشاره شده و بسياری از  (342 همان:)« گردنامة رستم الرجاني»و ( 330-329 ان:)هم «پهلوی

چنين زو نيست. همهای فرامرز آمده است، اما نامي از برهای کودکي رستم و داستانداستان

ق  520که در سال  نيز( 182، 137، 103: 1399) التواریخ و القصصمجملدر کتاب بسيار مهم 

و  کوش نامه، نامهبهمن، نامهگرشاسپدر اسدآباد همدان تأليف و به آثار حماسي فارسي چون 

زین یاد شده و آذربر ، زربانوبانوگشسپ اشاره و از فرزندان و نوادگان رستم چون فرامرزنامه

 نيست. برزونامهاست، هيچ اثری از برزو و 

ق آثاری به زبان گوراني وجود داشته  6-5در کنار آثار فارسي در غرب ایران در سدة 

 6-5یکي از این آثار مجموعة سرودهای آیيني اهل حق از باباناوس و یاران وی در سدة  2است.

خسرو اشاره شده است. ر در روزگار کيداشاخ ق است که در آن به مرگ برزو به دست دیو

در آغاز سدة  3یي از یاران باباناوسترین اشاره به داستان برزو روایتي از شيخ زمان مرکهکهن

 است: باباناوس آمده دیوانششم هجری است که در 

 
 ق در یزد. 513-488تأليف حدود   1
 به بعد. 27: 1398برای زبان و ادبيات گوراني، نک: اکبری مفاخر،   2
در اورامان از توابع  باباناوس از بزرگان اهل حق در اواخر سدة پنجم و اوایل سدة ششم هجری است. وی 3

؛  170-70: 2007، سرانجاماست. نک:  جای ماندهبر دنيا آمده و اشعاری از وی به زبان گورانيکردستان به
ای، دکه ؛75-70تا: ، بيیاری گنجينة؛ 14-10تا: گ، بيجنگ اشعار اهل حق؛ 123-50: 1382، دیوان گوره

، 583، 167، 24: 1375زاده، ؛ صفي177-171: 1363، 310 -303: 1361دی، آبا: مقدمه؛ جيحون1394
 .56-52: 1376؛ سلطاني،40: 1379، 509، 379 /2: 1386 ؛ الهي،89-90: 1376
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 بارش نـه ور چـم، آو کـوی زمـاني 
 

 دار بي، نـا سـر کوهـانيدیوِ شاخ 
 

 

 يبرزوش کشته، چنش سـند گيـان 
 

 خسرو حقش، سن نو فرمـانيکي 
 

 
ـــاني   علمـــش کيشـــا، شـــي و نه

 

 برزوت احمـدن، چـي ور دمـاني 
 

 
 ، هـان نـي دکـاني1خسروت نعمـت 

 

ــي پشــيماني  ــوه شــيرون، ب  2آ دی
 

 
 (176 :1394باباناوس،)                                                                                         

 

bâr-ɛš na war ča:m, âw ko:y Zamân-e: / De:w-e šâx-dâr bi, nâ sar 

ko:yhân-e: 

 Barzu:-wɛ-š kušt-a, čan-ɛš sand gɛyân-e: / Kayxusra:w haqq-ɛš, san 

na:w farmân-e: 

’alam-ɛš kišâ, ši wa nahân-i / Barzu:-t Ahmad-ɛn, če: war damân-i 

 Xusra:w-ɛt Nɛ’mat, hâ-n ne: dukân-i / â de:w-a Širu:-n, bi paše:mân-i 

 د؛ دار بر سر آن کوه بوشاخ آن کوه را زماني پيش چشم بياور! هنگامي که دیو
 ؛خسرو کين برزو را با فرماني ستاندبرزو را کشت و جانش را ستاند. کي

 ست؛ اگاه رفت. برزوی تو در این روزگار احمد خسرو درفشش را کشيد و به نهانکي

 . شيرو است که پشيماني به بار آورد ،و در این دنيا نعمت است و آن دیوخسر

ينه منتقل سبهاین سرود، از آثار آیيني اهل حق/ یارسان است که در سنت روایي و سينه

بيتي  23دة بيت که بخشي از یک قصي 4های اخير به نوشتار درآمده است. این شده و در سده

در . استمنسوب ق  6-5ای از یاران باباناوس در سدة زمان مَرکهبه زبان گوراني است، به شيخ 

 خواهيسرودة شيخ زمان عالوه بر داستان مرگ برزو به دست دیو در کوهستان، کين

شده  شارهخسرو، به داستاني از سنت تاریخي اهل حق نيز اخسرو از دیو و پنهان شدن کيکي

 اباناوسترین دشمن ب)مظهر  شر و پليدی( بزرگکه با زندگاني باباناوس در پيوند است: شيرو 

ه رو را بشي ،گویي ميان آن دو باباناوسو)مظهر خداوند در ميان بشر( است. در برخورد و گفت

های خصيتگریزد. شاعر پس از داستان مرگ برزو شکند و او به کوهستان ميخوک تبدیل مي

و  قایسهعني یاران خاص باباناوس می ،شدة روزگار خودهای شناختهاساطيری را با شخصيت

 کند.خسرو و دیو معرفي مياحمد، نعمت و شيرو را به ترتيب نماد برزو، کي

 
اســت  احمــد و نعمــت از یــاران بابانــاوس هســتند و شــيرو دشــمن بــدذات و شــرور بابانــاوس  1

 (584-583: 1375زاده، ؛ صفي40: 1379؛ الهي، 175-174: 1386، 306 -303: 1361آبادی،)جيحون
 . 107 -106: 2007، سرانجام؛ 77: 1382، دیوان گورهنيز نک:   2

 



 42 1401مستان زپاییز و  ، 34پیاپی ، نامه()ویژه هجدهم، شماره دومنامة ادب حماسی، سال پژوهش 

 

 
 

را  ق 6 های تاریخي و آیيني روزگار خود در سدةزبان شخصيتدر این سرود شاعر گوراني

دیگر  زو وهای اساطيری ایران باستان تطبيق داده است؛ بنابراین داستان مرگ بربا شخصيت

بانان زق در مناطق غربي ایران حداقل ميان اهل حق و گوراني 5های وی در سدة داستان

 ایراني دبياتشده در اشده بوده است. اگر داستان مرگ برزو را نخستين اشارة شناختهشناخته

ایران  رایيسبه شخصيت برزو و مرگ وی بپذیریم، فرضية انتقال داستان برزو از شاخة حماسه

اني و متن گور های متني و تطبيقبررسي داده. نمایدتر ميتری به ایران خاوری پذیرفتنيباخ

 کند. فارسي نيز ترجمة متن گوراني را به فارسي تأیيد مي

ت نيست های وی در دسای به برزو و داستانروایت گوراني ظاهراً اشارهخردهگذشته از این 

است. از ق  9نخست سدة  در نيمة برزونامه هاینویسدستهمان ترین آگاهي موجود و کهن

 نویس اصلي به شرح زیر وجود دارد:دست 4 برزونامه

 (.کب)=  2ق، فراهم شده در شيراز 829به تاریخ  1کمبریج نویس مستقلدست - 

 (.دهق، فراهم شده در شيراز )=  831شاهنامة نویس موجود در دست - 

 (با)=  3ق، فراهم شده در هرات 833 یسنقریشاهنامة بانویس موجود در دست - 

 (لگ)=  4ق، فراهم شده در یزد 849لنينگراد  شاهنامةنویس موجود در دست - 

ق به بعد  10های دیگری نيز مربوط به سدة نویسنویس اصلي دستدست 4عالوه بر این 

 برزونامه موجودهای نویسباتوجه به دست 5یا به طور مستقل وجود دارد. شاهنامهبه پيوست 

کم ها حضوری فراگير داشته و دستدر این سال یابيم که داستان برزوایران درمي سراسردر 

نکتة گفتني دیگر آن است که عدم اشاره به نام  ق سروده شده است. 800-700های در سال

یک شخصيت و داستان وی در متون تاریخي دليل بر ناشناخته بودن آن نيست؛ مثالً از 

ماسي ایران هستند، در حکه از آثار شاخص ادب  رستم و زنون یا نامة کنيزکرزمهای تانداس

 جایي یاد نشده است.

 های فارسی و گورانیبررسی روایت

های برزو دو روایت شاخص در دست است. روایتي به زبان فارسي و روایتي به از داستان

توان به دو بخش ارسي و چه در گوراني ميرا چه در فبرزونامه های کل روایت زبان گوراني. در

 
 هفتادوسه –: هفتادویک 1387نحوی،   1

2 Robinson, 1958: p. 16.   
 .947-945: 1390نک: خالقي مطلق،   3
 .81-80: 1390؛ خالق مطلق، 403-402: 1392لو خوماکالی، نک: ميک  4
 .112: 1395هفتادوهفت؛ غفوری  -: شصت وهشت 1387؛ نحوی، 165-153: 1384نک: محمدی،   5
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موضوع این مقاله بررسي اصالت روایت در (. وهشت: ص بيست1387)نحوی، کهن و نو تقسيم کرد 

 برپایة سنجش دو روایت فارسي و گوراني است.  برزونامهبخش کهن 

سال بيت به  3664در  شاهنامهدر بخش الحاقات  1را ترنر مکان برزونامهترین چاپ قدیمي

قرار گرفته و در  شاهنامه م در کلکته انجام داده است. این چاپ مورد توجه ناشران 1829

ش، تجدید  1313)و چاپ بروخيم های فراوان( ق، با تجدید چاپ 1322)چاپ سنگي امير بهادری 

دوباره چاپ کرده  1382و  1370های آمده و محمد دبيرسياقي آن را در سالش(  1384چاپ 

نویس از سدة دست 3به دست علي محمدی براساس  برزونامهين چاپ انتقادی از است. نخست

ق و چاپ امير بهادر از روی چاپ مکان صورت گرفته که تنها بخش رویارویي رستم و  12-13

گر تصحيح نشده است. بيت در بر دارد و بخش مربوط به سوسن رامش 2443برزو را در 

نویس دست 4ق و  829نویس کمبریج اتوجه به دستدومين چاپ انتقادی را اکبر نحوی ب

 بيت ترتيب داده است.  4241ق در  13-12دیگر از سدة 

 ة کليها را به دو دستتوان آنمي برزونامههای اصلي و غيراصلي نویسدر مقایسة دست

 صيل،ای دشوارتر، واژگان و عبارات بکر و اهتقسيم کرد: دستة نخست که دارای نویسه

ر آن دوسي فرد شاهنامةا و ابيات ابداعيِ حاصل تراوش ذهن شاعر است و تأثير زبان همصراع

 ق لنينگراد در این دسته جای 849ق دهلي و  831های نویسشود. دستتر دیده ميکم

ق نيز ظاهرًا  833نویس بایسنقری ق کمبریج که دست 829نویس گيرند، اما دستمي

 خل ودرسند، توسط راوی یا کاتب مورد نویس ميک دسترونوشتي از آن است یا هردو به ی

اهنامة شاز  تصرف فراوان قرار گرفته است و به جای یک اثر اصيل و ناب به تقليدی ناشایست
ر يز دننویس ــ که چاپ مکان ای که روایت این دو دستفردوسي تبدیل شده است، به گونه

ه از های برگرفتعمورد مضامين و مصراو تکرار بي جاگيرد ــ با تأثيرهای نابهاین دسته قرار مي

ر کل روایتي و د، ص یازده( 1382)دبيرسياقي، آن را تا حد یک بار خواندن پایين آورده  شاهنامه

راد نویس دهلي و لنينگکننده و فاقد نوآوری است. در برابر این روایت دو دستخسته

 های ویژة خود را دارند.ارزش

سرایي در مناطق رسي روایتي به زبان گوراني، زبان معيار ادبي حماسهدر کنار روایت فا

ق/  1345سينه منتقل شده، در سال بهغربي ایران، وجود دارد. این روایت که به گونة سينه

کتابت شده است. روایت ب(  121الف ـ  46گوراني، گ  لشکرهفت)بيت  2357ش در  1309

تری برخوردار است و از ز ساختار استوار و انسجام دقيقگوراني در مقایسه با روایت فارسي ا

 
1 Turner Macan 
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جز تأثيراتي جزیي اثری نيست و در آن تنها به  شاهنامهها و ابيات واژگان، عبارات، مصراع

دادها پرداخته شده است، هرچند که یکي از راویان در ميانة رئوس کلي داستان و سير روی

 راحتي قابل تشخيص است. ده که بهبيت توصيفي افزو 200های داستان حدود بخش

ه نخست ر نگادبه دو زبان فارسي و گوراني،  برزونامهباتوجه به وجود دو روایت مستقل از 

و  سيوجود داشته و شاعران فار برزونامهتوان چنين فرض کرد که روایتي منثور از مي

های بنيادی در سانيماند و هطور مستقل به سرودن متن منثور پرداختهزبان هریک بهگوراني

نثور تن ماین دو متن حاصل وجود منبع مشترک است، اما باتوجه به عدم وجود گزارشي از م

نماید يمسال وجود متن مشترک دور از ذهن  500چنين فاصلة زماني بيش از و هم برزونامه

آن  ور دارد یگای دو اصوالً امکان مقایسه در این حوزه وجود ندارد؛ از این رو نگارنده فرضيه

 ترجمة متن از زباني به زبان دیگر است.

ها و اعمصر رو هستيم و ازجا که در روایت گوراني با اثری ناب، اصيل و ادبي روبهاز آن

ضيه این فر ا بهرنشاني وجود ندارد، مقایسة دو روایت گوراني و فارسي نگارنده  شاهنامه ابيات

ات أثيرتر از روایت فارسي است و باتوجه به تهنرساند که احتمااًل روایت گوراني کمي

در  کم روایتي گورانيتوان گفت که دستشود، ميمستقيمي که در روایت فارسي دیده مي

شده  ارسيمایة به وجود آمدن روایت فسدة هشتم ق در مناطق غربي ایران وجود داشته و بن

ي ورانحي ـ تفسيری از روایت گای توضيزبان دست به ترجمهجا که شاعر فارسياست تا آن

ست. اق دهلي حاصل این روش  831نویس زده و آن را به فارسي ترجمه کرده است که دست

رسي ه فابهای گوراني را دقيقًا وی اگرچه در ترجمة خود در برخي موارد واژگان و مصراع

 ت.نيز بهره برده اسشاهنامه ها و ابيات ترجمه کرده، از واژگان، زبان، مصراع

در روش ترجمة توضيحي ـ تفسيری مترجم عالوه بر ترجمة متن، به تأليف، توضيح و 

کند. در های جدیدی، کلي یا جزیي، به متن اصلي اضافه ميپردازد و بخشتفسير متن نيز مي

که مترجم/ مترجمان نخست راویان و  تاریخ طبریو  ترجمة تفسير طبریهای کالن نمونه

سپس مواردی را که در متن اصلي وجود ندارد، به متن ترجمه  و اسناد را حذف کرده

قصة ضحاک و پادشاهي »در تفسير سورة فرقان  ترجمة تفسير طبریاند، مثالً در افزوده

 ؛145-135 /18) جامع البيانآمده که در متن اصلي تفسير  (1157-1151 /5: 1356)« افریدون

از  1(764-806 /2)در ترجمة بلعمي « م  شوبينبهرا»نگاری چنين تکنيامده و هم( 37-2 /19

-724 /2: 1375، 188-172 /2: 1387) تاریخ طبریآمده در حالي که در متن اصلي تاریخ طبری 

اشاره کرد که  کشف االسرارتوان به ترجمة قرآن در تفسير نيست. در نمونة جزیي هم مي (741

 
 .1369نيز نک: بلعمي،   1
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از آیات آورده است )ترجمة سورة  در ترجمة آیات تفسير و توضيح کوتاهي نيز برای برخي

 توحيد(:

 بخشایش مهربانبه نام خداوند فراخ

 بگو ]ای محمد[: اوست آن خدای یگانه.

از  ت و نهيز اساللّه بارخدای همة بارخدایان است.نزاد و نه زادند او را، ]نه از چ

 کس، او به خویشتن است و بس[.

 /10: 1361)ميبدی،  صفت[تا و نه همکس او را همتا ]و نه درخور، نه همو نبود هيچ

660.) 

طور مستقل کتابت ق کمبریج که داستان را به 829نویس راوی یا کاتب دست برزونامهدر 

بيتي در شرح آشنایي سهراب و شهرو به آغاز داستان  74ای مقدمه بيتي و 10ای کرده، خطبه

گر افزوده بودن این بيان برزونامهافزوده است. تکرار مضمون این داستان دو بار دیگر در متن 

داشته تمام تالش خود را  شاهنامه مقدمه است. راوی یا کاتب که اشراف دقيقي بر جزیيات

فارسي را از حالت اثر بکر و خالقانه خارج و آن را به تقليدی صرف از  برزونامةکرده است تا 

ها، ابيات و مضامين ژگان، مصراعتر واکرد راوی یا کاتب بيشدر این روی 1تبدیل کند. شاهنامه

گزین کرده است. همين ای جایهای شاهنامهای از گوراني را با واژگان و مصراعترجمه

های دشوارتر و ، نداشتن نویسهشاهنامهنویس کمبریج، یعني تطابق با زبان های دستویژگي

شاهنامة آورندگان ، باعث شده است تا گردشاهنامهتر زباني و واژگاني با عدم اختالف کم
تر ای سادههنویس بهره برده و به نویسهــ که در تصحيح خود از ترکيب چند دست بایسنقری

به شمار آورده و آن را در متن  شاهنامهرا جزیي از  برزونامهــ داستان  2اندتوجه داشته

 وارد کنند. شاهنامه

بيت  2000ا با استفاده از بيت گوراني ر 2000زبان توان گفت که شاعر فارسيدر کل مي

که مطلب بيت گسترش و افزایش داده است، بدون آن 4000به حدود شاهنامه برگرفته از 

خاصي بر چهارچوب و کليت ساختار داستان افزوده باشد که این امر در سنت ترجمة توضيحي 

جزیيات زبان با نهایت دقت و ـ تفسيری امری رایج است. حال اگر تصور کنيم شاعر گوراني

بيت دیگر را بدون  2000ای را از روایت فارسي حذف کرده و سپس بيت شاهنامه 2000

 
تان بيـژن بيت از داسـ 1200بيت است، حدود  1834که در کل  نامهبيژنای دیگر شاعر منظومة در نمونه  1

: 1394؛ غفـوری، 36: 1360؛ متينـي، 317-316: 1384را در سرودة خود آورده است )صـفا،  شاهنامهو منيژة 
41.) 
 .945: 1390خالقي مطلق،   2
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در آن دیده شود به گوراني ترجمه کرده، امری  شاهنامهاز  که تأثيری مهم و گستردهآن

کم بيش از ها دسترسد. به هر حال برای بررسي این فرضيهغيرمنطقي و نشدني به نظر مي

در هر دو روایت وجود دارد که در این مقاله دو بخش از برزونامة گوراني و سان بخش هم 10

 شود.شده با هم سنجيده ميفارسي برای تشخيص متن اصلي و متن ترجمه

 گوی برزو با رستموبخش یکم: گفت
شمارة 

 بيت
شمارة  متن فارسی  متن گورانی

 بيت
ـــار 1 ـــه گفت ـــا ن ـــرزو و ترکـــي، آم  ب

 ]و[ قـار واتش: پهلـوان!، وسـن قـين

 

 

 

 

 

 

ـــرزوی ـــت ب ـــدو گف ـــای 1ب ـــوان 2ک  پهل

ــــــــارزار و ــــــــرد را روان 3دل ک  خ

 ایچــــه برآشــــفته 5وز 4چــــه افتيــــد

ــه ــين تفت ــن چن ــه ای ــار ک ــه گفت  6ایب

ــرا ــردم چ ــدی نک ــو تن ــا ت ــن ب ــو م  7چ

ــــرا ــــویي م ــــرد گ ــــفتي و س  8برآش

ــال ــدین کتــف و ی ــرّه گشــتي ب  چــرا غ

 نــه پـــور زال 10گيــوی و 9نــه گــودرز و
 

1 
 
 
2 

 
3 

 
4 

 و وات: ویمه، وسن گيـز ]و[ گـافبرز 2
 ، بــي الف و گـــزاف+باشــي ادلــددرم

 

 
 

 

 
 لگ، با: برزو؛ متن = ده، کب.  1
 لگ، با: که ای؛ متن = ده، کب  2
 لگ: کارزارت؛ متن = ده، کب، با.  3
 ده. لگ، کب، با: افتاد؛ متن =  4
 .لگ: از، با: تا؛ متن = ده، کب  5
 کب، با:   6

 چه افتاد تـا شـد سـپهبد بـه درد 
 

ــه بي  ــردک ــرآورد گ ــا ب ــه از م  کين
 

 
 متن = ده، لگ.

 کب، با: : به جنگ؛ متن = ده، لگ.  7
 کب، با: به خيره چرا پيش سازی تو جنگ؛ متن = ده، لگ.  8
 ؛ متن = کب، لگ<و  >ده:   9
 با: نه گيوی نه گودرز نه؛ متن = ده، کب.، <و  >لگ:   10
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 نه تو آذری، نـه مـن خـار ]و[ خـس 3
 سد نــه تــو جــالدی، نــه مــن دیــلَ

 

 نــه تــو آتــش تيــز و مــن خــار و خــس 

ــه پرّان ــابين ــون مگــس 1عق ــن چ  2و م

 من انـدک بـه سـال و تـو بسـيار سـال

 اگرچنـــد بـــرزم بـــه بـــازو و یـــال
 

5 

 

 

6 

 

4 

ـــث ـــ 3عب ـــيشبعي ـــوان پ  !دن، پهل
 کسي وی طوره، راضي بـو نـه ویـش

 

ـــت  ـــو ناموخ ـــرا از ت ـــرد 4م ـــد خ  بای

 5چــو تــو ژاژخــایي نــه انــدر خــورد
 

7 

 مرددیـــدهتـــو پيـــر دوران، جهان 5
ـــال ـــي نوه ـــن ناش ـــده6م  نبرد، ندی

 

 : تو بسيار سال6بيت  ← 

 7:من اندک به سال6بيت  ←

 

 آوانگاری و ترجمة متن گورانی
1 Barzu: wa turk-i, âmâ na guftâr / wât-ɛš pahlawân!, was-ɛn qin u qâr 

2 Barzu: wât we:m-a, was-ɛn giz u gâf / bâš-i o:ldor-ɛm, be: lâf u gazâf 

3 na to: âzar-i, na mɛn xâr u xas / na to: ǰalâd-i, na mɛn di:ł-a das 

4 ’abas ba’i:d-ɛn, pahlawân-e pe:š! / kas-e: we: to:r-a, r̊âzi bu: na we:š 

5 to: pir-e da:wrân, ǰahândida-mard / mɛn nâ-ši nu:hâł, nadida-nabard 

 برزو به ترکي به سخن درآمد و گفت: ای پهلوان، قهر و کين بس است!  1

 کوبم؛جا بس است. سرت را بي الف و گزاف در هم ميبرزو گفت: سخن بيهوده و نابه  2

 بسته!نه تو جالدی و نه من اسير دست نه تو آتش هستي و نه من خار و خس،  3

 گویي و از خود راضي بودن از تو دور است.رو! بيهودهای پهلوان پيش  4

 .دیده هستي و من ناآزموده و نورسيده و نبردندیدهتو پير دوران و مردی جهان  5
 

 مجلس: نه تو چون عقابي  1
2  

 کب، با: 

 اگـــر آتشـــي تـــو ، مـــنم تنـــدآب
 

 نگيرد بـر مـن درو) )بـا: فـرو)( تـو تـاب 
 

 

 متن = ده، لگ
 اصل: عبس  3
 کب، لگ، با: آموخت؛ متن = ده.  4
نویس ده ایـن بيـت بـا بيـت قبـل کب، با: ز تو سرد گفتن نه اندر خورد؛ متن = ده، لگ، در دست  5

 جا است.جابه
 اصل: نو حال  6
ق ابيـات را بـدون  1101ق ایـن ابيـات را ندارنـد،  1101ق،  909های ملي نویسنيز نک: دست  7

 :ق و مجلس ابيات را دارند. نيـز نـک 1235ق، هایدلبرگ  1171های پاریس نویسدارد؛ دست 5بيت 
؛ 936-930، ب 75سان هسـتند؛ چ محمـدی، ص بيات در محتوا هم، ا26، چ دبيرسياقي، ص برزونامه

 .914-908، ب 66چ نحوی، ص 
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 سنجش و تطبیق دو روایت

ای یژهونان است، اهميت این بخش که شامل سخنان برزو خطاب به رستم در آغاز نبرد آ

 ارسي بافروایت  1گوراني که گزارشي ساده از سخن گفتن برزو است، در بيت  1دارد. بيت 
 است:ای بيان شدهبيتي شاهنامه

 بــه بيــژن چنــين گفــت کــای پهلــوان 
 

 دل کـــــــارزار و خـــــــرد را روان 
 

3/314/127 

 ست:اشده  زین پهلوان دیگریگاست و نام برزو جای شاهنامهمصراع یکم دقيقًا برگرفته از 
ــوان  ــای پهل ــرام ک ــت به ــدو گف  ب

 

ــره روان  ــر خيــره تي  مکــن هــيچ ب
 

3/42/237 
 بـدو گفـت بيــژن کـه ای پهلــوان 

 

 هنرمنـــد باشـــد دليـــر و جـــوان 
 

4/42/647 

 به کار رفته است: شاهنامه نيز به تنهایي در« خرد را روان»عبارت 
ــوان  ــس پهل ــود پ ــام فرم ــه ره  ب

 

 تخت و خـرد را روانکه ای تاج و  
 

4/22/304 

زبان ارسيف، بيتي ترکيبي به گوراني و ترکي آورده که شاعر 2زبان در بيت شاعر گوراني

ردن زبان بيت در به کار ب 3بيت بيان کرده است. وی در این  3مفهوم و مضمون آن را در 

 ساختار ان ورب ایرنداشته و از زبان شاعران غ شاهنامهفارسي و معيار خود توجه چنداني به 

 تأثيراتي پذیرفته است:« افتيدن»سبکي کهن فعل 
 ه شامم ز باال به چه افتيد چو خورشيد به 

 
 گر ستاره سـپه و صـبح لوایيـد همـه 

 (410: 1382خاقاني، )          
 

 ها و تفسيرهای قرآن کاربرد فراوان دارد:این ساخت در ترجمه

 (.586 /3: 1356، ترجمة تفسير طبری)را پس چون دیدار افتيد آن دو گروه  -

 (.87 /1: 1390، )اسفراینيحوا به جدّه افتيد و ابليس به ایله افتيد و مار به اصفهان  -

 .(59 /1: 1381 )سورآبادی،! ن نعمت که بر شما به زوال آید و از بهشت به دنيا افتيددریغ آ -

 :ویس و راميندر بيت زیر از « سرد گفتن»و نيز 
ــر  ــویم اگ ــن نج ــویي م ــر ج ــو هج  ت

 
ــویم  ــن نگ ــویي م ــرد گ ــو س ــر ت  و گ

 (38، ب 377: 1349اسعد گرگاني، )     
 
 

 نویس کمبریج این دو بيت را به شکل زیر آورده است:راوی/ کاتب دست
ــپه  ــد س ــا ش ــاد ت ــه افت ــه دردچ  بد ب

 

ـــرآورد گـــردکـــه بي   کينـــه از مـــا ب
 

 
 چو من با تـو تنـدی نکـردم بـه جنـگ 

 

 تـو چنـگ 1چـرا پـيش یـازیبه خيره  
 

 
سپهبد » هایرتو عبا« افتاد»کار نرفته است، واژة به شاهنامهکه در  «افتيد» جایوی به

 ست:ار برگرفته دارد، از ابيات زیشاهنامه را که کاربرد فراواني در « برآورد گرد»و ...« 

 
 کب: سازی؛ متن = با.  1
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ـــيش و کـــم   بگفتنـــد وی را همـــه ب
 

ــار ایشــان دژم  ــد از ک ــپهبد ش  س
 

1/ 339/8 
ـــــار او شـــــد دژم   ســـــپهبد ز گفت

 

 همــي زار بگریســت بــا او بــه هــم 
 

2/232/446 
ــــدر نبــــرد    یکــــي برگرایيــــدش ان

 

 که از تيـر و ژوپـين بـرآورد گـرد 
 

1/254/1302 
 سزای تو دیدی که یـزدان چـه کـرد  

 

 ز دیــو و ز جــادو بــرآورد گــرد 
 

2/ 46/624 

 یر است:یکم ابيات ز هایمصراعای از مصراع سوم نيز برگرفته
 چو من با تو خرسـند باشـم بـه بخـت 

 

 تو افسر چرا جویي و تاج و تخـت  
 

5/22/283 
ــدی  ــو هرگــز نکــردم ب ــا ت ــن ب  کــه م

 

 همــي راســتي جســتم و بخــردی 
 

8/205/2693 

 ای از مصراع یکم بيت زیر است:مصراع چهارم نيز برگرفته
ــدم  ــگ فرمای ــي جن ــره هم ــه خي  ب

 

 بترســـم کـــه ســـوگند بگزایـــدم 
 

2/270/1038 

ها نشاني بندی مصراعاست، اما در ساختار ترکيبشاهنامه فارسي اگرچه واژگان از  4در بيت 

 توان دید.نمي شاهنامهکلي از 

گان، گوراني به فارسي واژ 3زبان در ترجمة مصراع یکم بيت جا که شاعر فارسياز آن    

 :امهشاهنز ا« آتش تيز»ذری به ناچار با تغيير واژة آعبارات یا مصراع مناسبي نيافته به
 بــر آن آتـــش تيـــز بریـــانش کـــرد 

 

 جـانش کـردپوست و بيپس که بياز آن  
 

2/21/283 

 آن را در ساختار زبان فارسي و وزن عروضي درآورده است:« و»و افزودن  
 متن فارسی  متن گورانی

 نه تو آذری، نه من خار و خس

 خَس | رد | خا |مِن  |ری // نَ  |ذَ  |آ  |تد  |نَ 

1 | 2 | 3 | 4 | 5   //1 | 2 | 3 | 4 | 5 

 نه تو آتش تيز و من خار و خس ←

 خَس | رد |خا  |مَن  |زد  |تي  |شِ  |تَ  |آ  |تد  |نَ 

ᴗ |   ᴗ | - ||  ᴗ | ᴗ | - || ᴗ | - | - || ᴗ | - 

 فعل |فعولن  |فعولن  |فعولن 
 

 در ذهن داشته است:نامه شاهاما وی که برای مصراع دوم بيت زیر را از 

 چنــين گفــت بــا گيــوژ جنگــي تــژاو 
 

 که تو چون عقابي و من چـون چکـاو 
 

3/98/1175 

د، به دار ساني معنایي که با مصراع دوم بيت گورانيدليل هم مصراع دوم این بيت را به

«. ون مگسنه پران عقابي و من چ»به شکل زیر ترجمه کرده است:  شاهنامهپيروی از مصراع 

 کرده و حفظ چنين در مصراع یکم(زبان کامالً ساختار زبان گوراني را )همترجمة شاعر فارسي

تيب به تر« ابعق»را هم در تقابل « مگس»بهره گرفته و  شاهنامه« پران عقاب»تنها از عبارت 

 به کار برده است:« جالد»و « اسير»در برابر 
 یانتقال ساختار به بیت فارس  ساختار بیت گورانی 

 خـس نه تو ................، نه من خار و 
 

ــو ............... و مــن خــار و خــس ← ــه ت  ن
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 س........ ـَ نه .....................، مـن ...... 
 

ــن ...... ← ــه ...................... و م ـــَسن ........ 
 

يعتًا ، طببودزبان این بيت فارسي را به زبان گوراني ترجمه کرده حال اگر شاعر گوراني

ا نيز اع دوم رو مصر« نه»و افزودن « تيز»همانند ساختار گوراني بيت، در مصراع یکم با حذف 

 داد:کرد و در وزن هجایي قرار ميبا تغييراتي جزیي به گوراني ترجمه مي

 بیت فارسی
 

 ترجمة فرضی به گورانی 
 

 نه تو آتش تيز و من خار و خس
 

 خسنه تو آتشي، نه من خار و  ←
 

 نه پران عقابي و من چون مگس
ᴗ |   ᴗ | - ||  ᴗ | - | - || ᴗ | - | - || ᴗ | - 

 

 نه تو عقابي، نه من چون مگس ←
1 | 2 | 3 | 4 | 5   //1 | 2 | 3 | 4 | 5 

(، Wolff, 1965: 309-310, 321به کار نرفته ) شاهنامهدر « خار و خس»جا که ترکيب از آن

در « آتش و خار»و « آذر و خار»چنين دو واژة هم 1ای نيست.های شاهنامنيز واژه« خس»

رو بسيار بعيد است که این مصراع ؛ از این2انددیگر و در تقابل با هم نيامدهدر کنار یک شاهنامه

تر زایيدة طبع که به احتمال قویپذیرفته باشد بل شاهنامهچه گوراني و چه فارسي تأثيری از 

زبان تنها آن را در ساختار زبان فارسي و وزن عروضي عر فارسيشاعر گوراني بوده و شا

تر به نویس کمبریج که گویا به دليل عالقه و تسلط بيشدرآورده است. اما راوی/ کاتب دست

نویس دهلي را بسيار کوشيده، بيت دستبرزونامه ای کردن و ادب فارسي در شاهنامه شاهنامه

 به شکل زیر درآورده است:
 ي تـــو مـــنم تنـــدآباگـــر آتشـــ 

 

 نگيـــرد بـــر مـــن دور) تـــو تـــاب 
 

 
اع مصر گيری از تقابل و تضاد محسوس آتش و آب، صورتوی در پرداخت مصراع یکم با بهره

 است: شاهنامهرا کاماًل حماسي کرده، به طوری که یادآور واژگان و موسيقي 

 ز کـــاوس و از تخـــم افراســـياب 
 

 چـو آتـش بـود تيـز بـا مــوج آب 
 

2/300/1494 

 دو کشور که چـون آتـش تيـز و آب 
 

 به دل یک ز دیگر گرفتـه شـتاب 
 

2/328/1857 

 
 به کار رفته است: شاهنامه لغتتنها در یک بيت منسوب به فردوسي به نقل از « خس»واژة   1

ــاد  ــده ب ــس افگن ــدر خ ــو ان ــم ت ــه چش  ب
 

ــــاد  ــــن لشــــکر کيقب ــــو ای ــــي ت  نبين
 

 

 30، شماره 129: 1382بغدادی، عبدالقادر 
دو واژه  ميـاناند، اما گزارشي ساده اسـت و تقـابلي در دیگر به کار رفتهدر بيت زیر آتش و خار در کنار یک  2

 شود:دیده نمي
ــــد  ــــش افروختن ــــار آت  از آن کوهس

 
 ســـوختندو زآن خـــار و خـــاره همي 
  

5/189/1183 
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 را فقط با تغيير قافيه آورده است: شاهنامهبرای مصراع دوم نيز مصراعي از 
ــرد درو)  ــه گ ــردی ب ــيچ گ ــر ه  وگ

 

ــرو)  ــت ف ــن دروغ ــر م ــرد ب  نگي
 

5/222/34 
 1اند.، درو) را به فرو) برگرداندهاندبرخي از کاتبان که متوجه معنای تاب )= فرو)( نشده

زبان از توان گفت که اگر شاعر گورانينویس کمبریج ميحال باتوجه به این بيت در دست

از  ای هرچند کوچککم باید نشانهنویس کمبریج یا بایسنقری استفاده کرده بود، دستدست

بررسي  این ل با توجه بهرو در کشد که چنين نيست؛ از ایناین بيت در بيت گوراني دیده مي

له و مرحدای شدن آن در شده، ترجمة بيت گوراني به فارسي و سپس شاهنامهو دالیل ارائه 

نویس کمبریج ــ روشن است و ترجمة بيت از نویس دهلي و سپس دستــ نخست دست

 رسد.گوراني به فارسي بسيار ضعيف و غير منطقي به نظر مي

 فایده؛بي عبث: هزل، بيهوده،« )= عبث بعيدن»زبان ترکيب گوراني شاعر فارسي 4در بيت 

 امهشاهنر دکه « ژاژخایي»معني و الطائل سخن گفتن؛ بعيدن: دور است( را به عبث گفتن: بي

 امل کردهک« بعيدن»به جای « نه اندر خورد»ای نيامده، ترجمه کرده و با عبارت شاهنامه

 است:
 بـــدو گفـــت کـــای مهتـــر پرخـــرد 

 

 فتن از تـو نـه انـدر خـوردچنين گ 
 

6/373/926 
ه گزین کردرا جای شاهنامهنویس کمبریج دقيقاً مصراعي از در حالي که راوی/ کاتب دست

 است:
ـــد خـــرد  ـــو آموخـــت بای  مـــرا از ت

 

 ز تــو ســرد گفــتن نــه انــدر خــورد 
 

 
 :شاهنامهقس، 

ــه  ــای م ــت ک ــين گف ــردچن  تر پرخ
 

ــه انــدر خــورد   ز تــو ســرد گفــتن ن
 

3/373/926 
 است: شاهنامهفارسي نيز برگرفته از مصراع دوم بيت زیر از  6مصراع یکم  بيت 

 تری درخــوردهمـان کــن کــه بـا مــه 
 

ــرد  ــد خ ــت بای ــود نياموخ ــو را خ  ت
 

1/235/1045 
مندی سالي برزو و سالوسنگر کمگوراني که بيان 5زبان برای ترجمة بيت شاعر فارسي

 ست:ابهره برده « بسيار سال»و « اندک به سال»ای رستم است، از دو اصطالح شاهنامه

 به سال انـدکي و بـه دانـش بـزرگ - 
 

 گـــوی بـــدنژادی دليـــر و ســـترگ 
 

 

 
 ق. 1235لبرگ هاید و  ق 1171های پاریس نویسنيز دست  1
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 اگرچه بـه سـال انـدک ای راسـتان 
 

 1در ایــن کــار موبــد زدش داســتان 
 

 24پي /1/66

ــراب و زال  ــب مه ــد از اس ــرود آم  ف
 

ــــال  ــــردان بسيارس ــــان و گ  جوان
 

1/272/1535 

ــاال   ــه ب ــالب ــا شــاخ و ی ــدی و ب  بلن
 

ـــت ز بسيارســـال  ـــت یال  ســـتم یاف
 

2/170/645 

 در پيوند است: شاهنامهدر کل مفهوم و مضمون بيت نيز با دو بيت زیر از 

ـــال  ـــر و ی ـــا ف ـــروز ب ـــد پي  اگرچن
 

 ز هرمز فزون است چنـدی بـه سـال 
 

7/5/22 

ــود  ــا نب ــز همت ــرا ني ــاهان م  ز ش
 

 اگــر ســال را چنــد بــاال نبــود 
 

8/351/353 

ي، فارسي به گوران 7زبان برای ترجمة مصراع یکم بيت که شاعر گوراني در حالي

 آورد:هجایي نيز درعالوه بر خوانش گوراني مصراع، آن را به وزن ده« و»توانست با حذف مي

 صورت فرضی ترجمه به گورانی ← مصراع فارسی 
 من اندک به سال و تو بسيارسال

 
ᴗ |   - | - ||  ᴗ | - | ᴗ || ᴗ | - | - || ᴗ | - 

 

 من اندک به سال، تو بسيار سال ←

mɛn andak ba sâł, to: bɛsyâr-a sâł 
 سال | رَ |یا  |بِس  |سال // تد  |به  |دَک  |اَن  |مِن 

1 | 2 | 3 | 4 | 5   //1 | 2 | 3 | 4 | 5 

 

 بخش دوم: نبرد برزو با دو پهلوان تورانی

شماره 

 بیت
 یمتن فارس  متن گورانی

 
شماره 

 بیت
ــدخو 1 ــاالر تن ــنفت، س ــه ش ــان ی  هام

ـــرزو ـــي ب ـــا پ ـــوریز، آم ـــوش جل  ج

 

ــپه  ــادس ــو ب ــد چ ــان بيام  دار هوم
ــاد ــان برگش ــرزو زب ــک ب ــه نزدی  ب

ــت زیــن ــا زال بــر پش ــد ب  ورا دی

ــه چــين ــده از کين ــرو درافکن ــه اب  ب

1 
 
2 

 
( خالقي مطلق در متن نيامده و وی ایـن دو بيـت 36 /1، پيرایش نخست و دوم )شاهنامهاین دو بيت در  . 1

است. این ابيات در عين حال ممکن اسـت ابيـاتي اصـيل باشـد؛ زیـرا در  را در زیرنویس پيرایش نخست آورده
ق،  833؛ بایسـنقری 17aق،  840يـدن ب؛ ل 10ق، گ  675 لندن ؛19ق، ص  614های فلورانس نویسدست
های اصـلي و غيراصـلي خـالقي و نویس؛ آمده است. اگر چه در بقيـة دسـت22ق، ص  8؛ سعدلو، سدة 36ص 
ق و  831)دهلـي  برزونامـهنویس دارنـدة ؛ دو دسـت15ق، ص  8-7ژوزف سـدة های سننویسچنين دستهم

-189 /61 /1( نيست. این دو بيت در چاپ مسکو )15 :1382، 30: 1970ق( و ترجمة بنداری ) 849لنينگراد 
 در چاپ کزازی تنها بيت نخست به شکل زیر آمده است:  ( نيامده است.43 /1( آمده و در چاپ مول )190
 به سال اندک اسـت و بـه دانـش بـزرگ 

 
 نــژادی، دليــر و ســترگگــوی، کي 

 
1/46/742 
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ــــر! 2 ــــه ای برزگ ــــرزو، ک ــــرا و ب  غ
ـــر ـــت، دروم و چم ـــر ایســـا چرخ  ه

 

 ای نــاموربــه بــرزو چنــين گفــت کــ 

 1چنـــين اســـت آیـــين پرخاشـــخر
 

3 

ـــه افســـون زال 3 ـــرف دادی، ب ـــه ح  ب
ـــ ـــال ثعب ـــوره خي ـــي، وی ط  کردن

 

   

 ردی بيهــوده، حــرف زال بــه گــوشگــ 4
 رنج شاهي توران، کردی فراموش

ــــوران چــــرا روی برگاشــــتي   ز ت

ــان جای ــوار بگذاچن ــه خ  شــتيگ

 تخم و بـرچه جویي ازین دشت بـي

 نيـــایي بـــه نزدیـــک پيروزگـــر

ــود آن جایز ت ــه را ب ــان ک ــاهرک  گ

 که مـر پهلـوان را بـه نزدیـک شـاه

ــام آوری ــه نزدیــک گــردان چــو ن  ب

 ازیـــن بـــدکنش پـــور ســـام آوری
 

4 

 

5 

 

6 
 
7 

 عقــــل نــــداری، و قــــد ]و[ انــــدام 5
 نــذانای کــه زال، نــين تخــم ســام

 

 نـداني کـه او نيسـت از پشـت ســام 

 آوریــــد از کنــــام 2بچگــــيز بي

 بچگـــــــياو را ز بي 3پـــــــذیرفت

ــــيز پ ــــاداني و غرچگ ــــری و ن  4ي

ــک شــاه ــه نزدی ــان را ب  بگــردان عن

 تـاج و گـاه 5که آراسته  ست از پيت
 

 
8 

 
9 

 
10 

 نــذانای کــه زال، تخــم ســام نــين 6
 گر، نــه روی عــام نــينچــون او حيلــه

 

  

 

 

 جو بــرزوســا کــه ایــد شــنفت، جهــان 7
 خروشــا بــه خشــم، وینــة ابــر نــو

 

 چــو بشــنيد بــرزو ز هومــان چنــين 

ــه بجو ــنز کين ــر پشــت زی ــيد ب  ش
 

11 

 ردســت دا و گوپــال، پــا نيــا نــه و 8
ــه ســر ــان چــون قمــر، ســپر دا ن  هام

 

 بــزد دســت و برداشــت گــرز گــران 

 گـــرانبـــرآورد چـــون پتـــک آهن
 

12 

 
 ه، کب، لگ.آمده است؛ متن = د 2قبل از بيت  این بيت :با  1
 بچگيش؛ متن = ده، کب، لگ.لگ: بي  2
 با: پذیرفتش؛ متن = ده، کب، لگ.  3
 است؛ متن = ده، کب، لگ.پس و پيش ها مصراع «با  4
 کب: از بهر تو؛ متن = ده، لگ، با.  5
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ــاب 9 ــه ت ــه اســپرش، نهصــد مــن ب  دا ب
 کبابکوپاش وینة گوشت، ساخته شام

 

   

 خواهیـــه واتـــش بـــرزو، ببـــر کينـــه 10
ــــزا ــــن س ــــدگو، ایدش ــــدوازِ ب  هب

 

   

 آوانگاری و ترجمة متن گورانی:

1 Hâmân yak-sar šɛnaft, sâłâr-e tünd-xü / ǰu:š-e ǰɛła:w-r̊e:z, âmâ pe: Barzu:  

2 qo:r̊â wa Barzu:, kɛ ɛy barzagar / har e:sâ čarx-ɛt, dɛr-u:m wa čamar 

3 ba harf-e dâdi, ba afsün-e Zâł / ’abas kɛrd-ani, we: to:r-a xɛyâł 

4 gɛrd-i be:hüda, harf-e Zâł ba gu:š / r̊anǰ-e šâ-y Tu:rân, kɛrd-i fɛrâmu:š 

5 ’aqł na-dâr-i, wa qad u andâm / na-zânâ-y kɛ Zâł, ni-y-ɛn to:xm-e Sâm 

6 na-zânâ-y kɛ Zâł, to:xm-e Sâm ni-y-ɛn / čün a:w hi:la-gar, na r̊üy ’âm ni-

y-ɛn  

7 sâ kɛ e:d šɛnaft, J̌ahânǰu: Barzu: / xor̊u:šâ ba xašm, we:na-y abr-e nu: 

8 dast dâ wa gu:pâł, pâ nɛyâ na war / Hâmân čün qamar, sɛpar dâ na sar 

9 dâ ba ɛspar-ɛš, no:h-sad man ba tâb / ku:pâš we:na-y gušt, sâxta šâm-

kabâb 

10 ya wât-ɛš Barzu:, babr-e kina-xwâh / bad-wâz-e bad-gu:, e:d-ɛš-ɛn sɛzâh 

 هامان، ساالر تندخو، این را شنيد و شتابان به سوی برزو آمد؛ 1

 کنم.بر برزو غرید: که ای برزگر! اکنون چرخ را برایت وارونه مي 2

 ای؛به سخن مادر و به افسون زال، چنين خيال و سخني بيهوده پيش آورده 3

 ا فراموش کردی؛به بيهوده سخن زال را پذیرفتي و رنج شاه توران ر 4

 داني که زال از تخم سام نيست؛با این باال و اندام عقل نداری و نمي 5

 گری در ميان مردمان وجود ندارد.داني که زال از تخم سام نيست و چون او افسوننمي 6

 گين و خروشان شد؛جو برزو که این سخن را شنيد، همانند ابری تازه خشمجهان 7

 ش نهاد و هامان سپر را چون ماه بر سر آورد.دست به گوپال پای پي 8

کباب در هم )برزو( گرز نهصد من را به تاب و تندی بر سپر زد و او را چون گوشت شامي 9

 کوبيد.

 خواه گفت: این سزای فرد بدگفتاِر بدگوی است.برزو، ببر کينه 10

 بررسی و سنجش دو روایت گورانی و فارسی

شود و رویاروی برزو قرار به نام هامان وارد ميدان مي در روایت گوراني پهلواني جدید

گيرد که در روایت فارسي هومان است. تفاوت حضور این شخصيت در روایت گوراني با مي

استان مستقل پيرامون شخصيت هامان با دفارسي آن است که در روایت گوراني یک خرده
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پس از شنيدن سخنان افراسياب  گوراني هامان 1ای وجود دارد. در بيت ارزش حماسي ویژه

کند که هامان پس از رود. شاعر گوراني اشاره ميگير کردن برزو به ميدان ميبرای دست

زبان مطلب مورد نظر آید. شاعر فارسيشنيدن سخن افراسياب تند و شتابان به سوی برزو مي

 «:زبان برگشاد»و « ادبيامد چو ب»ویژه دو عبارت ای، بهگيری از واژگان شاهنامهرا با بهره
 مــران اژدهــافش بيامــد چــو بــاد 

 

 زمين تــاج بــر ســر نهــادبــه ایــران 
 

1/51/176 

 رگشــــادداران زبــــان بســــر نــــام 
 

 دهش کـــرد یـــادز دادار نيکـــي 
 

7/89/17 

زبان با رسيسروده است. در واقع شاعر فا شاهنامهبه فارسي ترجمه کرده و بيتي شبيه به 

ع یکم مصرا بيتي در ترجمة بيت گوراني سروده و سپس با تلفيق دو شاهنامهتلفيق دو مصراع 

 :شاهنامهو دوم از ابيات زیر از 
 چو سهراب را دیـد بـر پشـت زیـن 

 

 چنين گفت کای شاه ترکان و چـين 
 

2/136/237 

 دلش گشت پردرد و سـر پـر ز کـين 
 

 بــه ابــرو ز خشــم انــدرآورد چــين  
 

1/ 66/1741 
ر دي که تر کرده است، در حالخود افزوده و مطلب خود را کاملبيتي توضيحي بر ترجمة 

 شود.دیده نمي شاهنامهبيت گوراني نشاني از ترجمة فارسي به گوراني و 

( 3يت زبان )= بخواند، شاعر فارسيگوراني که هامان با فریاد برزو را برزگر مي 2در بيت 

يت یني نام برزو به جای شخصگزرا با جای شاهنامهدر ترجمة مصراع یکم مصراعي از 

 آورد:ای ميشاهنامه
 به پيران چنـين گفـت کـای نـامور 

 

ـــر  ـــو سربس ـــار ت ـــنيدیم گفت  ش
 

4/114/1800 
برای افراد مختلف به کار رفته و گاه صفت شخصيت به فراخور  شاهنامهاین مصراع در 

ن و دگرگوني کار و گر زیر و رو شددر ترجمة مصراع دوم نيز که بيان 2قافيه تغيير کرده است.

 آمده است: شاهنامهبار انسان در اثر گردش چرخ است، مصراعي دربارة آیين چرخ به پيروی از 
ـــرخ روچنين  ـــين چ ـــت آی  انس

 

ـــاتوان   تواناســـت او گـــر تـــوی ن
 

6/271/21 

 دهرهســـت آیـــين گردنـــدچنين 
 

ــر  ــاه زه ــار آورد، گ ــوش ب  گهــي ن
 

8/51/648 

کند: ( بيان مي4-3خطاب به برزو را در دو بيت )= بيت زبان سخنان هامان شاعر گوراني

 ي سپردهاموشبرزو به سخن مادر و افسون زال فریفته شده و رنج و زحمت شاه توران را به فر

ای به تصویر بيت شاهنامه 4زبان مفهوم و مضمون کلي این دو بيت را در است. شاعر فارسي

 بهره برده است:« چه جویي ازین» و« روی برگاشتن»کشيده و از عبارتهایي چون 

 
 .493 /1/120، شاهنامهنيز نک:   1
 .188-187: 1399نک: اصالني و پورتقي،   2
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ــتي  ــخن ز آش ــن س ــا م ــچ ب ــت ای  نرف
 خاک نژندچه خواهي )جویي( ازین تيره

 

ــــن روی برگاشــــتي  ــــان م  ز فرم
 مندکــه هــم بازگردانــدت مســت

 

2/136/237 
1/315/441 

 اثری نيست.شاهنامه در حالي که در دو بيت گوراني از واژگان 

ين تخم نذانای که زال، ن: »5ي مصراع دوم بيت ترین بازتاب متن گوراني در فارسمهم

عقلي سرزنش است. شاعر گوراني پس از مصراع نخست که هامان برزو را برای بي« سام

مصراع  نوانکند، این مطلب را آورده و بالفاصله از همين مصراع با یک تغيير جزیي به عمي

وایت هنری و بسامدی در رکردی گيرد ــ که این روش تکرار روییکم بيت بعدی بهره مي

ی این زبان که براکند. شاعر فارسيگری زال را بيان ميگاه ویژگي حيلهگوراني دارد ــ آن

ه به واژه بواژه  ناچار آن را دقيقاًنيافته، بهشاهنامه مصراع مهم مفهوم، مصداق و عبارتي از 

وند نفي + ذانا: مادة ماضي شپي:  ن) /na-zânâ-y/« نذانای»کند. مثالً فعل مي فارسي ترجمه

م ش2ی: شناسة دوم شخص مفرد = فعل ماضي ساده « + دانستن»از مصدر ذانای 

وند نفي + ذان: مادة مضارع از پيش:  ن) /na-zân-i/« نذاني»را که به جای «( ندانستي»

رع که در معنای مضا«( نداني»م ش2م = فعل مضارع ساده ش2شناسة : ىمصدر ذانای + 

وند استمراری + ذان: مادة پيش:  موند نفي + پيش:  ن) /nɛ-ma-zân-i/« نمذاني»باری اخ

به کار «( دانينمي»م ش2م = فعل مضارع اخباریش2شناسة : ىمضارع از مصدر ذانای + 

رده و ببه کار « دانينمي»ترجمه کرده و در معنای « نداني»رفته، دقيقاً به همين ترتيب به 

 کند.فراهم مي شاهنامهن بيت مصراعي را باتوجه به واژگان برای کامل شد

ود، به برده زبان بيت فارسي را به گوراني ترجمه کنکتة مهم آن است که اگر شاعر گوراني

رجمه ني تراحتي در ساختار زبان گوراني و وزن هجایي قرار گرفته و به شکل زیر به گورا

 شد:مي
 مصراع فارسی  

 

 رانیترجمة فرضی به گو 
 

 نداني که او نيست از پشت سام یکم

 

 

ᴗ |   - | - ||  ᴗ | - | - || ᴗ | - | - || ᴗ | - 
 

 
 

 نذاني که او، نين و پشت سام ←

na-zân-i kɛ a:w, nin wa pɛšt-e 
Sâm 

 |تِ  |ش پِ  |وَ  |َاو // نين  |کِ  |ني  |ذا  |نَ 

 سام

1 | 2 | 3 | 4 | 5   //1 | 2 | 3 | 4 | 5 
 

 نامکبچّگي آورید از ز بي دوم

 

 

 بچگي، آورد و کنامو بي ←

wa be:-bača-gi, âwɛrd wa 
kunâm 
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ᴗ |   - | - ||  ᴗ | - | - || ᴗ | - | - || ᴗ | - 
 

 منا |کد  |َو  |وِرد  |گي // آ  |چَ  |َب  |بي  |وَ 

1 | 2 | 3 | 4 | 5   //1 | 2 | 3 | 4 | 5 
فزوده تن اد بيتي را از داستان رستم و اسفندیار به مزبان در تکميل مطلب خوشاعر فارسي

 است:
ـــامش ز بي  ـــذیرفت س ـــيپ  بچّگ

 

ـــوی  ـــاداني و ری ـــي 1ز ن  و غرچگ
 

5/345/640 
سي فار در واقع وی بر روال ترجمة تفسيری ـ توضيحي یک مصراع از متن گوراني را به

 ز دقيقاً ا نيرده و بيتي سرو شاهنامهترجمه کرده و در تفسير آن یک مصراع دیگر به پيروی از 

رجمه تراني زبان متن خود را از فارسي به گوآورده است؛ حال اگر شاعر گوراني شاهنامهاز 

وی  شد، در حالي کهمصراع در سخن وی دیده مي 3هایي از این کرده بود، باید نشانه

ای را هتوانسته چنان دقت نظر داشته باشد که در ترجمة خود فقط مصراع غير شاهنامنمي

یگر را دزبان بيتي ای را کنار بگذارد. عالوه بر این شاعر فارسيمصراع شاهنامه 3ترجمه کند و 

 ت.رده اسسروده و مطلب خود را کامل کشاهنامه هم از زبان هومان به برزو به پيروی از 

بر نو پس اگوراني که به توصيف خروشيدن برزو همانند  7برای ترجمة مصراع یکم در بيت 

 ای:نامهگيری از مصراعي شاهزبان با بهرهپردازد، شاعر فارسياز شنيدن سخنان هامان مي

 چو بشـنيد خسـرو ز رسـتم سـخن 
 

 هـــای کهـــنبفرمـــود کـــان گنج 
 

3/367/845 
دوم  صراعای مصراعي را مناسب با مچنين با استفاده از واژگان و ترکيبات شاهنامهو هم 

 ساخته:
ــاور  ــن تگ ــازکش زی ــان ب ــون عن  هي

 

 ت ایدر ز کينـه بجوشـيد خـونکه 
 

4/47/724 
به گرز  گوراني که شاعر به توصيف دست 8ای سروده است. در بيت و در کل بيتي شاهنامه 

ای که مهاهناشگيری از بيتي زبان با بهرهپردازد، شاعر فارسيبردن و پای پيش نهادن برزو مي

رابر بدر  مان سبک و سياق پرداخته و آن رادر توصيف دست زدن و برداشتن گرز، بيتي در ه

 مصراع یکم آورده است:

 ســپه را بــه لشــکرگه اندرکشــيد 
 

ــزد دســت و گــرز گــران برکشــيد   ب
 

6/319/3712 
 3نيز به کار رفته است.شهریارنامه زبان دقيقًا در این مصراع شاعر فارسي

 
 نادانش و ... .دگرنوشت: ز پيری و   1
 : بزد دست و گرز از ميان )گران( برکشيد.2073 /232 /3نيز،   2
 چو گشتاسپ دید آن سـپاه چنـان 3

 

 بزد دست و برداشت گـرز گـران 
 

 5271ب/448ص
 بـزد دســت و برداشـت گــرز گــران 

 

 درآمد به تنـگ انـدرش پهلـوان 
 

487/6066 
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کند. ير ميو فارسي تغي دادها در دو روایت گورانيگوراني، سير روی 8ز مصراع دوم بيت 

ر رز را بگروش خکشد. برزو با خشم و در روایت گوراني هامان در برابر گرز برزو سپر بر سر مي

وی همين گوید: سزای بدگکوبد و خطاب به پهلوان توراني ميسپر هامان زده، او را در هم مي

ان یافتن داستاست. در روایت فارسي شخصيت این بخش هومان است که به ضرورت ادامه 

های دالوری مهشاهنابيت برگرفته و سرده به تقليد از  7زنده مانده است؛ از این رو شاعر در 

 برزو و گریز هومان را به تصویر کشيده است.

 ابیات افزوده در روایت فارسی
 

شمارۀ 

 بیت

 ز کـــوه 1ز بـــاال درآمـــد چـــو پيلـــي
 

ـــوران 2دوان  ـــدار ت ـــه دی ـــا ب  گروهت
 

13 
ــرآرد  ــه ب ــورچگون ــوی ش ــر س    3ز ه

 

 4چو شيری که بيند یکي دشت گـور 
 

14 
 دار دســـتان و بـــرزوی شـــيرجهـــان

 

ــــر  ــــرد دلي ــــرد دالور، دو م  دو گ
 

15 
 ز بس کشته شد روی هامون چو کـوه

 

 5ز پيکــار ایشــان جهــان شــد ســتوه 
 

16 
 چو هومان چنان دید برگاشـت اسـپ

 

ـــان آذرگشهمي  ـــت برس ـــپرف  س
 

17 
ــده ــه دو دی ــر ز کين ــي پ  پــرآب دل

 

ـــياب  ـــک افراس ـــه نزدی ـــد ب  بيام
 

18 
 همه یک بـه یـک پـيش اوی 6بگفتش

 

 که مـا را چـه آمـد ز بـرزو بـه روی 
 

19 

 یابد:استان تمرتاج و برزو ادامه ميدوایت گوراني با خردهر

شمارۀ 

 بیت
 ادامة متن گورانی

 
 ادامة متن فارسی 

 
شمارۀ 

 بیت

 شــاهي افراســياب، خروشــا نــه ســر 11
 ، ســـردار لشـــکر7اجوات و تمرتـــ

 

 

ــخن  ــن س ــياب ای ــنيد افراس ــو بش  چ
ـــاز کـــين ـــازه شـــد ب ـــرو ت  کهـــن 8ب

20 
 

                                                                                                                                     
 

 لگ، با: سيلي؛ متن = ده، کب.  1
 تن = ده، کب، با.با: دمان؛ م  2
 کب، زور؛ متن = ده، لگ، با.  3
 این دو مصراع پس و پيش است؛ متن = ده. :کب، لگ، با  4
 لگ: این بيت را ندارد.  5
 لگ: بگفت آن؛ متن = ده، کب، با.  6
 اصل: طمرتاج  7
 کب، با: درد؛ متن = ده، لگ.  8
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 به لشـکر چنـين گفـت جنـگ آوریـد
 

21 

 زور، بـرزو کـس نـينغير ژ تـو هـم 12
 کس چون تو دستش، باالدست نين

 

 جـوان را بـه چنـگ آوریـد 1مگر کـاین 
 

 

 دخـــيلم، یـــل ســـهمگين !فرزنـــد 13
ـــن  ای برزگـــره، نگـــون کـــر ژ زی

 

  

ـــروش ـــر خ ـــان سراس ـــد ز ترک  برآم

 2تو گفتـي کـه دریـا برآمـد بـه جـوش

ــــان ســــپاه ــــد خــــود و ویژگ  بيام

ـــر درفـــش ســـياه  پـــس پشـــت او ب

 3همـــه دشـــت ماننـــدة پشـــته دیـــد

 کشـته دیـد 4گـهز بس مرد کـان جای

ــپه ــمس ــه ه ــتان ب ــرزوی و دس  دار ب

 6بــه دل هــيچ غــم 5تــو گفتــي نبدشــان
 

 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 

 

 

14 

 

 

ـــر  ـــابگاگ ـــری، جه ـــرزوني  جو ب

ــومــن ســيمين  عذار، مبخشــوم و ت
 

 بــــه تورانيــــان گفــــت افراســــياب 

 ست یا جـای خـواب دشت رزم 7که این

ــرزو ــه ب ــس ک ــر آن ک ــرم 8ه ــارد ب  9بي
 ... 10ببخشـــــــم بـــــــدو بهـــــــره و

 

26 
 
27 

ــالت 15 ــروت خ ــتن، مک ــا ]و[ خ  خت
 کروت و سـردار، سـمت خـورهالت

 

 11... کشورم 

 

 

 
 با: کين؛ متن = ده، کب، لگ.  1
 .لگ: این بيت را ندارد  2
 لگ: این بيت را ندارد.  3
 متن = کب، لگ، با.جای پر؛ ده:   4
 کب، لگ: ندارند؛ متن = ده، با.  5
 با: که در دل ندارند غم؛ متن = ده، کب، لگ.  6
 ؛ متن = ده، لگ، با.<این  >کب:   7
 لگ: او را؛ متن = ده، کب، با.  8
 ب.کب، با: هر آن کس که آرد مر او را برم؛ متن = ده، ک  9
 متن = کب.ببخشم دو بهره بدو؛ ده، لگ، با:   10
-215، چ نحـوی، ص 2760-2734، ب 115-114نيز نک: برزونامـه، چ دبيرسـياقي، ص   11

 .923-897، ب 216
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 تخــت پشــنگي، مبخشــوم و تــو 16
 مـو وخ شنگان، زلف زنجيرهچني ش

 

  
 

 

 

11 šâ-y Afrâsɛyâb, xor̊u:šâ na sar / wât wa Tamartâǰ, sardâr-e laškar 

12 qɛyr ža to: ham-zu:r, Barzu: kas ni-y-ɛn / kas čün to: dast-ɛš, bâłâ-dast 

ni-y-ɛn  

13  farzand! daxi:ł-ɛm, yał-e sahmage:n / i barzagar-a, nɛgün kar ža zin 

14 agar bɛ-ge:r-i, J̌ahnǰu: Barzu: / mɛn Sime:n’azâr, ma-baxš-u:m wa to: 

15 Xatâ w Xo:tan, ma-kɛr-u:-t xɛłât / kɛr-u:-t wa sardâr, samt-e Xwarhałât 

16 taxt-e Pašaŋ-i, ma-baxš-u:m wa to: / čani šu:x u šaŋ-ân, zɛlf zanǰir-a mü 

 ر خروشيد و به تمرتاج، سردار لشکر، گفت:شاه افراسياب بار دیگ 11

 تر از تو نيست.کسي جز تو هماورد برزو نيست و کسي باالدست 12

 سار کن.ای فرزند، ای یل سهمگين! پناهم باش و این برزگر را از زین نگون 13

 بخشم؛ عذار را به تو ميجو برزو را به چنگ آوری، من سيميناگر جهان 14

 کنم؛بخشم و تو را سردار خراسان ميه تو ميختا و ختن را ب 15

 بخشم.حلقه به تو مي تخت پشنگي را با دخترکان شوخ و شنِگ زلف حلقه 16

ام بدون ن کرد اماداستان برزو و تمرتاج و روایت فارسي با همين رویروایت گوراني با خرده

خروشان یکي  اني افراسيابروایت گور 11یابد. در بيت شده ادامه ميبردن از پهلواني شناخته

ت رزو نيسرد بدهد که جز تو کسي هماواز سرداران لشکر به نام تمرتاج را مورد خطاب قرار مي

 ضمون درين مخواهد تا برزوی برزگر را سرنگون کند. در روایت فارسي نيز همو از تمرتاج مي

 ت:اس شاهنامه دو بيت آمده است. بيت نخست با اختالفي جزیي برگرفته از
ــن ســخن  ــياب ای  چــو بشــنيد افراس

 

ـــن  ـــار که ـــد روزگ ـــازه ش ـــرو ت  ب
 

2/341/2068 
 است.شاهنامه ای آزاد از واژگان و عبارات بيت دوم نيز برگرفته

ـــد  ـــگ آوری ـــم پلن ـــه راه و رس  هم
 

 منـدان بـه چنـگ آوریــدسـر هوش 
 

2/47/640 
و جوش  بيت توصيفي و توضيحي در جنب 5روایت فارسي در ميان سخنان افراسياب 

يست. مصراع نبيت  5است و اصواًل نيازی به این  شاهنامهترکان آورده که همگي برگرفته از 

 است: شاهنامهفارسي برگرفته از مصراع یکم بيت زیر از  22دوم بيت 
 تــو گفتــي کــه دریــا بجوشــد همــي 

 

 نهنـگ انــدرو خــون خروشــد همــي 
 

7/349/32461 
 سعدی است: بوستانبرگرفته از  اما بيت به طور کامل با تغييراتي جزیي

ــروش  ــد خ ــا برآم ــار از اینه ــه یکب  ب
 

 تو گفتي که دریا برآمـد بـه جـوش 
 

 3518ب/179ص

 
 .1769 /8/134، شاهنامهنيز نک:   1
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ای فتهنيز برگر 26و مصراع یکم بيت  شاهنامههای ای از واژگان و عبارتبرگرفته 25-23بيت 

 است: شاهنامهاز مصراع دوم بيت زیر از 
ــي  ــد پ ــژن افگن ــا بي  یکــي جنــگ ب

 

 این دشت رزم ست اگر با) )جای( مـيکه  
 

3/74/765 

گوراني که به پيوست مطلب اصلي یعني سخنان افراسياب خطاب به  15-13در بيت 

بخشم؛ گوید: اگر برزو را به چنگ آوری، دخترم را به تو ميتمرتاج آمده است، افراسياب مي

بيت  5وایت فارسي پس از کنم. در رکش و تو را سردار خراسان ميختا و ختن را به تو پيش

« کشورم»و « بهره»گوید: هر کس برزو را به نزد من بياورد، توصيفي افراسياب به تورانيان مي

است که  1(77-76، 72-71)بند  یادگاران زریرانای از بخشم. روایت گوراني برگرفتهرا به وی مي

خود وعدة ازدواج با دخترش و در آن پادشاه در برابر به دست آوردن پهلوان دشمن به پهلوانان 

 دهد:مقام وزیری/ سپاهبدی را مي

بد نيو، اهارجاسپ: از شما خيونان کيست که شود، با زریر نبرد کند و کشد آن تهم سپ
بيدخش  يونانخزریر را تا زرستون دخترم به زني به او دهم ... و او را بر همة کشور 

 کنم.
مای ه مترود و کين زریران خواهد تا که دخگشتاسپ: ولي از شما ایرانيان کيست که ش

: ص 1392زگار، آمو). را به زنيِ او دهم ... خان و مان زریر و سپاهبدی ایران را به او دهم

31-33.) 

جا که های گوراني است تا آنهای حماسهیکي از ویژگي یادگار زریرانگيری از بهره

ساني با روایت پهلوی موجود ه از نظر همروایتي از این داستان پارتي است ک نامة کنيزکرزم

تری با روایت های بيشساني، همغررالسيرو  شاهنامههای در مقایسه با روایت یادگار زریران

 2پهلوی دارد.

گزین کرده است. این جای« بهره»را با « دختر»نویس دهلي زبان در دستشاعر فارسي

« قسمت»و « نعمت»به معنای « بهره»که های کردی و گوراني است ترجمه در راستای زبان

چنين در این المثل دختر و پسر نعمت/ رحمت است. همو در راستای ضرب 3رودبه کار مي

که به معنای بخشي از آن به کار رفته است، مثالً در نه به معنای کل کشور بل« کشور»بيت 

سپرده، در حالي که  وید که کشور را به سياوشگافراسياب خطاب به کرسيوز ميشاهنامه 

 عمالً مقصود وی تنها بخش کوچکي از توران است:

 
1 Ayādgār ī Zarērān 

 .130-21: 1397نک: اکبری مفاخر،   2
 .86: 1385ژار، هه  3
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 ســپردم بــدو کشــور و گــنج خــویش 
 

 نکردیم یـاد از غـم و رنـج خـویش 
 

2/329/ 1872 
 در وعدة ارجاسپ نيز کشور به معنای کل کشور به کار نرفته است:

ـــویش را  ـــر خ ـــم دخت ـــر او را ده  م
 

ـــویش را  ـــدو کشـــور خ ـــپارم ب  س
 

5/129/569 
اده یر سنویس کمبریج بدون توجه به این دو نکته، بيت را به شکل زاما راوی/ کاتب دست

 کرده است:
ــرم  ــر او را ب ــه آرد م ــس ک ــر آن ک  ه

 

ـــدو کشـــورم   ببخشـــم دو بهـــره ب
 

 
رد با ن نبدر روایت گوراني تمرتاج پس از شنيدن سخنان افراسياب با رجزخواني به ميدا

يدا پرا  که تمرتاج فرصت برداشتن سپربرد و پيش از آنز ميرود. برزو دست به گربرزو مي

تن ز کشاکوبد. برزو پس راه با اسبش در هم ميزند و او را همکند، گرزی بر گردن وی مي

 فراسيابِل اکشد و تخت سپيدپيتمرتاج به سوی افراسياب رفته، وی را از روی فيل به زیر مي

که گروهي از رود، بلسي پهلوان خاصي به ميدان نميفرستد. در روایت فاررا به ایران مي

رود، اما يموی  گيرند و افراسياب شادان از نابودی برزو به سویجنگاوران گرداگرد برزو را مي

ال سياب با برزو و زبه توصيف نبرد افرا شاهنامهبيت برگرفته از  20یابد. شاعر با او را زنده مي

 فرستد.مي رزو تخت پيل را از افراسياب ستانده و به ایرانکه سرانجام بپردازد تا اینمي

 گیرینتیجه

نو  هن وتوان آن را به دو بخش کاز آثار شاخص ادب حماسي ایران است که مي برزونامه

ر آثار ست. دهای گوراني و فارسي در دست ادو روایت شاخص به زبان برزونامهتقسيم کرد. از 

ابت موجود ق ــ تاریخ نخستين کت 829ارسي ظاهرًا تا سال حماسي و متون تاریخي عربي و ف

ق در  6-5دة ساز  ای به نام برزو نيست، اما در سرودی به زبان گورانيفارسي ــ اشاره برزونامة

ست. ده اخسرو اشاره شدار در روزگار کيغرب ایران به ماجرای مرگ برزو به دست دیو شاخ

 3سي برر ها و به پيرو آنهایي از آنرا به سنجش بخش های شگفت دو روایت نگارندهسانيهم

 فرضيه واداشت:

از  ة بيشگردد که باتوجه به فاصلسرچشمة اصلي دو روایت به متني منثور بازمي (1

 رسد.ای منطقي و علمي به نظر نميسال ميان کتابت دو روایت، مقایسه 500

ای ي دارکه روایت فارسبه آن ای از متن فارسي است. باتوجه( متن گوراني ترجمه2

 يرت تأثبيت بيش از روایت گوراني است و تمام ساختار زباني این ابيات تح 2000
نگر زیيمانند و دقتي جقرار دارد، این امر که مترجم گوراني با اشرافي بي شاهنامه

 تقریباً  ای را حذف کرده باشد، کاری بسيارسخت، پيچيده وبيت شاهنامه 2000تمام 

 رممکن است.غي
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قيق جمة دای از متن گوراني است. در این فرضيه باتوجه به تر( متن فارسي ترجمه3

ل در روایت گوراني، تبدی شاهنامههای گوراني به فارسي، نفوذ اندک مصراع

 ای، ترجمة متنهای ترجمهبرداریو گرته شاهنامههای های گوراني به مصراعمصراع

ورت تر است. این ترجمه در دو مرحله صر و محتملتاز گوراني به فارسي منطقي

وجه با ت گرفته است: نخست شاعر اصلي متن گوراني را به زبان فارسي و معيار خود

ست و ق بازتاب این ترجمه ا 849ق و  831نویس ترجمه کرده که دست شاهنامهبه 

لة د. در مرحگردتر و احتمااًل مشترک بازمينویسي کهنها به دستوانة متني آنپشت

اژگان، ق عناصر اصيل و بکر زبان اصلي را با و 829نویس دوم راوی یا کاتب دست

ـ ـندارد  استاندای ــ که گاه پيوندی با تار و پود ها و ابيات شاهنامهعبارات و مصراع

باعث شده تا  شاهنامهنویس با ساني این دستگزین کرده است. همجای

رده و ک شاهنامهق همين روایت را وارد متن  833 قریشاهنامة بایسنگردآورندگان 

 های فردوسي بپندارند.را داستاني از سرودهبرزونامه 
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  دستبرزونامه ،( نویس کتابخانة کمبریجKings, no. 56) ق. 829، کتابت 

  13493  شمنویس کتابخانة مجلس، دست ،برزونامه. 

  و علي  انيسبحه.. تصحيح کارل، گ. زالمان، ترجمة توفيق ، لغت شاهنامه، عبدالقادر، یبغداد

 ش. 1382رواقي، تهران، 

   ،ش. 1369اللّه صفا، تهران، ، به کوشش ذبيحتاریخ طبری بهرام چوبین از ترجمةبلعمي، ابوعلي 

   ،ش. 1378، تصحيح محمد روشن، تهران، تاریخنامة طبریبلعمي، ابوعلي 

  م. 1970تصحيح عبدالوهاب عزام، تهران، ، الشاهنامة ،ي، فتح بن علیبندار 

  1382 هران،، تيترجمة عبدالمحمد آیت، یشاهنامة فردوسی تحریر عرب، فتح بن علي، یبندار 

 ش.
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  «134-47ش، ص  1394به کوشش رضا غفوری، تهران، هفت منظومة حماسي، ، «نامهبیژن. 

  تا.، تصحيح محمدتقي بهار، تهران، بيتاریخ سیستان 

   ،گردان محمد ، پارسيپارسي تاریخ غرر السير، شاهنامة کهنثعالبي مرغني، حسين بن محمد

 ش. 1372روحاني، مشهد، 

  م. 1963، تهران، غرر اخبار ملوک الفرس، تاریخ غرر السیرمنصور، يثعالبي، اب 

  کتابخانة مجلس.17450 شمنویس ، دستجنگ اشعار اهل حق ، 

  ش. 1400به کوشش آرش اکبری مفاخر، تهران،  ،جنگنامة رستم و زنون 

 تهران، کوشش محمد مکری، به ، الحقایق یا شاهنامة حقیقتحق اللّه، آبادی، نعمتجيحون

 ش. 1361

  کوشش نورعلي الهي، تهران،  به، الحقایق یا شاهنامة حقیقتحق اللّه، آبادی، نعمتجيحون

 ش. 1363
  ش. 1384، به کوشش علي محمدی، همدان، حماسة برزونامه 

  ش.  1382الدین سجادی، تهران، ، به کوشش ضياءدیوانالدین، ، افضلخاقانی شروانی 
  12شم ،  7س  ش،  1386، نامة ایران باستان، «نامهاز شاهنامه تا خدای» ،خالقي مطلق، جالل ،

 .119-3ص 

   ،ش، ص  1390، تهران، سرایيفردوسي و شاهنامه ،«شاهنامة بایسنقری»خالقي مطلق، جالل

945-947.  

   ،ش. 1390، تهران، نویس تا متناز دست شاهنامهخالقي مطلق، جالل 

   ش. 1382، تهران، برزونامهبر دبيرسياقي، محمد، مقدمه 

  ش. 1394، تهران، دیوان حضرت باباناوسر اللّه، مقدمه بای، سيد فضلدکه 

  ش. 1382انشاه، کوشش محمد حسيني، کرم به ،دیوانَ گَورَه 

  بری ای به زبان گوراني و روایتي از یادگار زریران(، به کوشش آرش اک)حماسه رزمنامة کنیزک

 ش. 1397مفاخر، تهران، 

  م. 2007کوشش طيّب طاهری، عراق، نجام(، مجموعة کالمهای یارسان، به رئه)سه سرانجام 

   ،ش. 1384نامه(، تهران، )سعدی بوستانسعدی شيرازی، مصلح بن عبدالّله 

   ،کرمانشاه،قیام و نهضت علویان زاگرس یا تاریخ تحلیلی اهل حقسلطاني، محمدعلي ، 

 ش. 1376
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  ،1381کوشش سعيدی سيرجاني، تهران،  ، بهتفسیر سورآبادیکر عتيق نيشابوری، ابوب سورآبادی 

 ش.

  ش. 1362، تصحيح فرهنگ جهانپور، تهران، نامة عالئینزهتالخير، بن ابي شهمردان 

  ش 1384، تهران، سرایی در ایرانحماسهاللّه، صفا، ذبيح. 

  ش. 1376 تهران، ،آوران یارساندانشنامة نامزاده، صدیق، صفي 

  ش. 1375تهران، نامة سرانجام،  زاده، صدیق، مقدمه برصفي 

   ،يم، ل ابراهتصحيح محمد ابوالفض ،تاریخ االمم و الملوک، تاریخ الطبریطبری، محمد بن جریر

 ق. 1387بيروت، 

   ،ش. 1375، ترجمة ابوالقاسم پاینده، تهران، تاریخ طبریطبری، محمد بن جریر 

  ق. 1412، بيروت، جامع البیان فی تفسیر القرآنبن جریر،  طبری، محمد 

  ،ص ش 1395، شعرپژوهی، «بررسي روایتي منظوم از پایان زندگي برزو به شعر»غفوری، رضا ،

105-128. 

  ،ش. 1394، تهران، مقدمه بر هفت منظومة حماسیغفوری، رضا 

  ،ش 1384، تهران، بهمن خليفهاهتمام  بر اساس چ بروخيم، به ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم. 

  ،م.  1829به سعي ترنر مکان، کلکته،  ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 
  ،ن، کوشش جالل خالقي مطلق )پيرایش دوم، چهار جلدی(، تهرابه  ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم

 ش. 1398
  ،1386، تهران، (7-6کاران )ج طلق و هممکوشش جالل خالقي  به ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

 ش.

  ،ش. 1376تصحيح ژول مول، تهران،  ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

  ،ش. 1315 ،بروخيم، تهرانچاپ  ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

  ،ش. 1374کوشش سعيد حميدیان، تهران،  چاپ مسکو، به ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم  

  ،ش. 1350ق، تهران،  833کتابت  ،ریقنویس بایسندست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

  ،(، چ )به تصحيح حمداهلل مستوفي ظفرنامهنویس حاشية دست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم

رجوادی و خانة بریتانيا، زیر نظر نصراللّه پوق در کتاب 807عکسي از روی نسخة خطي مورخ 

 ش. 1377اللّه رستگار، تهران ـ وین، نصرت
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  ،نسخة کتابت اواخر  برگردان از رویژوزف، نسخهنویس سندست ،هنامهشا فردوسي، ابوالقاسم

ژوزف بيروت، گاه سنخانة شرقي وابسته به دانشسدة هفتم و اوایل سدة هشتم هجری )کتاب

الل جکوشش ایرج افشار، محمود اميدساالر و نادر مطلبي کاشاني، با مقدمة (، به  Nc. 43شمارة

 ش. 1389خالقي مطلق، تهران، 

  ،لي چ عکسي از روی نسخة کتابخانة م نویس فلورانس،دست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم

 ش. 1369ق، با مقدمة علي رواقي، تهران،  614فلورانس، مورخ 

  ،گاه ليدن، به نشان نویس کتابخانة دانشدست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسمOr. 494،  840مورخ 

 ق.

  ،نویس کتابخانة ملي پاریس، به نشان دست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسمSuppl. Pers. 222 مورخ ،

1170. 

  ،ق.  1235 ، مورخ8شم نویس کتابخانة هایدلبرگ، دست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

  ،ور انيا مشهنویس لندن، چ عکسي از روی نسخة کتابخانة بریتدست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم

 .ش 1384کوشش ایرج افشار و محمود اميدساالر، تهران، ق، به  675لندن  شاهنامةبه 

  ،عکسي اپچ، )معروف به سعدلو( خمسة نظامي راه بانویس همدست ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

 1379ان، ق، تهر 8از روی نسخة متعلق به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي مربوط به سدة 

 ش.

  ،ق. 1322امير بهادری، به معروف  ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

  ،ش. 1381هران، تکزازی،  الدین، ویرایش ميرجاللنامة باستان ،شاهنامه فردوسي، ابوالقاسم 

  ش. 1387، به کوشش اکبر نحوی، برزونامه الدین محمد،کوسج، شمس 

  المعارف رةئ، مرکز دا118574ثبت شم  نژاد، نسخة عکسي، ، رونوشت کاظم نيکگنجينة یاری

 رگ اسالمي.بز

   ،36-32ص  ،4، ش 7ش، س  1360، یندهآ، «نامهدربارة بيژن»متيني، جالل. 

  ش. 1399 ،، تصحيح و تحقيق اکبر نحوی، تهرانمجمل التواریخ و القصص 

   ،ش. 1384، همدان، حماسة برزونامه مقدمه و یاداشتها برمحمدی، علي 

  ،ش. 1397ان، ، تصحيح و تحقيق رضا غفوری، تهرشهریارنامه مختاری 

   م.1965، ، تحقيق شارل پالالجوهرالذهب و معادن  مروج بن الحسين،مسعودی، ابوالحسن علي 

   سم پاینده، ، ترجمة ابوالقاالجوهر الذهب و معادن مروجبن الحسين، مسعودی، ابوالحسن علي

 ش. 1374تهران، 
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   ،اصغر حکمت، سعي و اهتمام عليبه ، رکشف االسرار و عدۀ االبراميبدی، ابوالفضل رشيدالدین

 ش. 1361تهران، 

   ،... های خطي و تاجيکي انستيتو فهرست توصيفي نسخهميکلو خوماکالی، ان. دی.و
 ش. 1392، قم، پترزبورگهای شرقي فرهنگستان علوم روسيه ـ سننویسدست

   ش. 1387، تهران، برزونامهنحوی، اکبر، مقدمه بر 

  ش. 1385تهران،  ،ژارفرهنگ کردی ـ فارسی ههشرفکندی،  ژار، عبدالرحمنهه 

  خانة آستان ب، کتا11937شم نویس )به زبان گوراني(، روایت منسوب به الفت، دست لشکرهفت

 ق. 1349قدس رضوی مشهد، 

  “Ayādgār ī Zarērān” Pahlavi Texts, ed. J. M. Jamasp-Asanah, Bombay, 

1897-1913, pp. 1-17. 

 Robinson, B. W., A Descriptive Catalogue of the Persian Paintings in 

the Bodleian Library, Oxford, 1958. 

 Wolff, F., Glossar zu Firdosis Schahname, Berlin, 1965. 
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