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 چکیده
ای دیرینه در ای و حماسی پیشینههای اسطورهشخصیت «سخنوریِ» یا« آوریزبان»

را با صفاتی چون  شاهنامههای فردوسی بسیاری از شخصیت ادبیات ایران دارد.

معرفی کرده است و « زبانگشاده»و « گویچرب«، «زبانچرب»، «سخنور»، «گوینده»

زبان » و« سخن شیرین»را با این صفات ستوده است. برخی اصطالحات ادبی چون  هاآن

چون  و برخی نیزاست  ه و به زبان فارسی رسیدهکاربرد داشت اوستادقیقاً در « شیوا

آوری، تنها به شکل مهجورِ در مهریشت به معنای سخنوری و زبان مهرویاخَنه، صفت 

اسدی به کار  لغت فُرسچون  های فارسینامهکی و برخی لغتگیاخن در شعر رود

 عنوان یک صفت پهلوانی در متون حماسیبه ، اما مفهوم آناست رفته و استمرار نیافته
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 مقدمه

( را همه 7-8)صص.  تاریخ سیستانداستان مالقات فردوسی و سلطان محمود غزنوی، مذکور در 

 «خود هیچ نیست مگر حدیث رستم. شاهنامههمۀ »ایم که محمود پس از خواندن آن گفت شنیده

 شاهنامهاو در  که دانستخبر بود و نمیبلند فردوسی بی نیّت البته تردیدی نیست که سلطان محمود از

ۀ مقاومت ملی در برابر سلط سهم خود را در خواهدتنها قصد ندارد حدیث رستم را بگوید بلکه می

ه نظم ب فردوسی روایتی از تاریخ ایران را .ان ادا کندخطرافتادۀ ایرانیهویت بهبازیابی  بیگانگان و

 رانی وکهن هندوای گرفت که ریشۀکشید که از یک سو پادشاهان پیشدادی و کیانی را در بر می

اسانی به دوران اشکانی و سورد که خمیبه فرهنگ و تاریخی پیوند اوستایی داشت، و از سوی دیگر 

کرد از سپاهیان سلطان محمود که او ادعا می یرستم نیز تنها جنگجویی نبود مانند یکگشت. بازمی

ره، ، ایندایزدان بزرگی چون میتره داراندر سپاهش هزار مرد چون رستم هست )همان(، بلکه میراث

او خردمند، بیداردل، نگهبان پیمان و  هنر آراسته بود.جنگاوری، به هزار جز به و وایو و غیره بود

 .ودب زبانی بسیار تواناوری و چربدر سخن آرایی هنرمند وشکنان، زیبا، در بزمدشمن پیمان

 ستا به حدی هابرخی شخصیتی و سخنوری دانزبانهنر نقش ، در بسیاری اوقات شاهنامهدر 

و  ؛دجلوگیری کن از وقوع یک رخداد کهاینیا  قومی ومیهنی را رقم بزند؛ یک واقعۀ که قادر است

نار گرز پهلوان در کتوانایی و قدرت زبان  .ظاهر ناگشودنی را در ماجرایی عاشقانه بگشایدیا گره به

فردوسی بسیاری از رساند. نبرد یاری میدر و کاری او را  مؤثرو شمشیر و کمان چون سالحی 

و « گویچرب«، «زبانچرب»، «سخنور»، «گوینده»را با صفاتی چون  شاهنامههای شخصیت

یز در متون اوستایی و پهلوی ن را با این صفات ستوده است. هاآن معرفی کرده است و« زبانگشاده»

داری مربوط به دورۀ هندوایرانی، و یا دهد که سنت ریشهو شواهد متنی نشان می این چنین است

 از ، و پسشاهنامهوجود داشته که تا عصر  دربارۀ ارزش سخنوری هندواروپایی از آن، ترحتی کهن

ن هلواناشخصیت پو ایزدان هندوایرانی  های مشترک زیادی میانویژگی نیز ادامه پیدا کرده است. آن

 امهشاهنو متون پهلوی و هم در  اوستاهم در است، « آوریزبان» هاآنیکی از  توان دید کهمی شاهنامه

 نندی در متوناصطالحات ادبی هما ها یاد شده است، و یا در این بارهخصیتآوری برخی شاز زبان

که ریشه در ادبیات ایران  وجود دارد های ادبیتصویر های بسیاری از، نمونهشودمختلف دیده می

 ر فارسی رسیده است. به شع باستان داشته و

 



 2آذرانداز  پژوهشی: دلیر است و بینا دل و چرب گوی.../ -مقاله علمی

 پیشینۀ تحقیق

گوی، ان پارسیرشاع وسیلۀبه های شاعرانه نهتصویر بسیاری از کند کهآشکار میمطالعۀ متون باستان 

ه کار برده ب ونگی نگرفته با گذر زمان رنگ که لیو های بسیار دور ساخته شدهگذشته در بلکه

 بایش سببیحسّامیزی بسیار ز شایدالبته این موارد است که  یکی از« سخنشیرین»اصطالح د. شونمی

ای با ذکر شواهدی از شعر حافظ و برخی دکتر بهمن سرکاراتی در مقاله است.شده ماندگاری آن 

، اند به همراه شواهدی از متون مانویرا به کار برده« شیرین سخن»شاعران دیگر که اصطالح شاعرانۀ 

میانه عبارت  فارسی مثالً در دو متن مانوی به زبان، پارتی پیشینه و تداوم آن را نشان داده است. پهلوی

niwāg ī šīrēn «زبان پهلوی استبه که  کارنامۀ اردشیر بابکان، و در «نوای شیرین pad drōd 

ī šīrēn «و متون  ستااودر « شیرین»ای به مفهوم به کار رفته است. سرکاراتی با واژه« با درود شیرین

ی معتقد است این اصطالح پیشینۀ هندواروپای که همین ترکیب شاعرانه را ساخته ودایی و آثار هومر

ار بسی است که یک ترکیب« زبان شیوا»اصطالح ادبی دیگر  (.48-92: 0297دارد )سرکاراتی، 

وق که ذ« سخن شیرین»در ظاهر امر، برخالف  معمول و رایج در زبان ادبی و حتی روزمره است.

 اییهرگونه صنعت ادبی است، اما یک شاهد اوستای در آن به کار رفته است این ترکیب فاقد شاعرانه

اری این صفت در آن عصر معنای استع ؛ی زبان صفت شیوا به کار رفته استکه در آن برا وجود دارد

سن . در یشودرد ندارد شاعرانه بودن آن دریافت نمیباست، چون معنی اصلی آن امروزه کار داشته

و زبان شیوا  spānōبخشی ، افزونmastīmه او دانایی کند بستاینده از ایزد آذر درخواست می ،93

xšụuiβrəm hizuuąm  .ارزانی کند 
dāiiā̊ mē ātarš puϑra ahurahe… mazdā̊ mastīm spānō xšụuiβrəm 

hizuuąm urune ušị 

 بخشی، زبان شیوا، هوشیاری روان رابه من ارزانی دار ای آذرِ اهورامزدا... دانایی، افزون

hizū- «و « زبانxšụuiβra- «ده دی «زبان شیوا»در  دقیقاً همان ترکیبی است که امروزه« شیوا

ریشۀ  -xšụuiβraواژۀ  برای اشتقاق ای این موضوع را بررسی کرده ودر مقاله موالیی .شودمی

xšuuip-  عنوانبه را این عبارت اوستایی او در واقع .کندرا پیشنهاد می« شتاب گرفتن»به معنای 

این : »کنددلیلی بر اثبات دیدگاه خود در معنای این ریشه و مشتقات دیگر آن مطرح می

به کار رفته و بافت کالم آشکارا  (-hiauuā)در توصیف زبان  4بند  93در یسن  (-xšụuiβra)واژه

، موالیی« )بوده است« شیوایی زبان و حرکت تند آن برای ادای سخن»دهد که مراد از آن نشان می
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0274 :212.) xšụuiβra-  صورتبهاست که در پهلوی « تند، شیوا»به معنای  اوستادر šēbāg  آمده

 در  ،(Bartholomae, 1904: 563) است

یابیم که یم تیشتریشتدر یکی از مشتقات این ریشه را دهد. تند و تیز معنی می« شیوا»فارسی 

 ərəxšō آسای ستارۀ تیشتر بر فراز دریای فراخکرد به تیری که آرش شیواتیرپرواز برق در آن

xšuuiβi.išuš پرتاب کرد تشبیه شده است:  

tištrīm stārəm raēuuaṇtəm xvarənaŋuhaṇtəm yazamaide yō auuauuaṯ 

xšuuaēβō vazaite auui zraiiō vourukašǝ̣m yaϑa tiγriš mainiiauuasā̊ yim 

aŋhaṯ ərəxšō xšuuiβi.išuš xšviβi.išuuuatǝmō airiianąm airiiō.šiϑaṯ haca 

garōiṯ xvanuuaṇtəm auui gairīm 
آسا پرواز کند/ دریای وروکشه )فراخکرد( را/ ستاییم/ که چنان برقتیشتر، ستارۀ رایومند را می

آریاییان/ از کوه  همچون تیر پرّان در مینو/ که آن را پرتاب کرد آرش شیواتیر/ شیواترین

 (.21: 0287اریوخشوت/ کوه خوونت را )زرشناس؛ گشتاسب، 

ار برده است )تفضلی، به ک تیشتریشت را برای این ترکیب« تیزتیر» بر اساس نظر بارتلمه، تفضلی

. xšuuaēβiiaṯ.aštra صورتبهیشت که شکل صفتی دیگر آن در آبان ،صفت آرش (.78: 0229

درخواست  ستاینده از ایزدبانو اناهیتا صفت تازیانه به کار رفته است. عنوانبه، «تابهای تندتازیانه»

، )موالیی «خورندسرعت پیچ و تاب میها در آن بهتازیانه»که در آن  کرده استداشتن امالکی 

 ēraš ī šēbāg-tīr صورتبه در پهلوی ərəxšō xšuuiβi.išušترکیب اوستایی  (.044: 0273

آمده است که در این  ماه فروردین روز خرداد، در رسالۀ پهلوی درآمده است« تیرآرش شیباگ»

 . (Jamasp-Asa, 1897: 104) روز منوچهر و آرش شیواتیر، ایران را از افراسیاب بازپس گرفتند

این  و مفهوم تند و تیز داشته که در اصل «شیوا»سالۀ واژۀ هزاران چگونه که توان دیدبنابراین می

ز آن در هایی اصفت تیرِ آرش و صفت تازیانه نمونه عنوانبه در مشتقات دیگر آن معنای قاموسی

و  ت،اسمفهوم استعاری  که یک کندپیدا مینقش صفت برای زبان ، 93، در یسن به کار رفته اوستا

امروزه شیوا یعنی فصیح و بلیغ، و درواقع معنای  .ادامه داده استبه حیات خود  استعاری مفهوم همین

های بسیار آوری از گذشتهزبان بودن، شیوازبان بودن و زبانشیرین استعاری آن فراموش شده است.

بینم ادامۀ یک سنت می شاهنامهشعر فارسی و دور در ادبیات ایران حائز اهمیت بوده و آنچه ما در 

 ادبی بسیار کهن است. 

 که بینیممی «آور، سخنورزبان»به معنای  -viiāxanaواژۀ  را در ری از این سنتنمونۀ دیگ

تا عصر و  ،به کار رفته های دیگرشخصیتصفت صفت مهر و گاه  عنوانبه، اوستانخستین بار در 
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ا در شعر ر« کیاخن»، واژۀ . یوسف سعادتبر جای مانده است «گیاخن»یافتۀ تحول صورتبهرودکی 

ا تشخیص های لغت یافته، و برودکی، و با مفهوم یکسان با واژۀ اوستایی ویاخَنه در بسیاری از فرهنگ

شناسی کرده و تلفظ دقیق آن را به دست این که این واژه همان واژۀ ویاخَنه اوستایی است، ریشه

  (.  232-238: 0273داده است )سعادت، 

  شاهنامهآوری در زبان گسترۀ کاربرد

 زیادی گفته شده است که دارای نفوذ کالم و هایشخصیت شاهنامها ت اوستادر ادبیات ایران، از 

نان و غیر تا پهلوا ر، زرتشت پیامبر در متون اوستایی گرفته، ایزد آذمهرد ایز از اند،دهبوسخنوری 

 اانی رتوانایی زب آنان پهلوانان روشن است کهدر مورد . فردوسی شاهنامۀو  پهلوانان در متون پهلوی

همیشه هم این  هاآندهد که این منابع نشان می ، اماتا در برابر حریف رجزخوانی کنند الزم دارند

ران ، گاه با اندرزهای خود فلسفۀ زندگی را برای دیگبرندبرای میدان جنگ به کار نمی تنها را توانایی

را  نشدنیبه ظاهر چاره یک مشکل شود پهلوان با نفوذ کالم خودالزم می یگاهیا ند، نکتشریح می

 ،، مثالً نوذر که پس از مرگ منوچهر، بر تخت شاهی نشسته، راه بیداد پیشه کرده استحل کند

اندوزی است. بزرگان ایران از او به تنگ آمده دست به دامان مالمردی را فرو گذاشته و تنها مشغول 

 آید:اش به بارگاه نوذر میاز گرگساران، محل زندگی برای حل مشکل شوند و اوسام پهلوان می

 به نوذر در پندها برگشاد
 

 های نیکو همی کرد یادسخن 
 

جهان را با داد و  کهاین، از گویدذر از فریدون، هوشنگ و منوچهر میزبانی برای نواو با چرب

 :آوردنوذر را به راه می خود سخنان با بدین ترتیب کردند و بیدادگر نبودند ودهش اداره می

 دل او به کژی به راه آورید
 

 چنان کرد نوذر که او رای دید 
 

 (387/22/ /0)خالقی:   

ه مأموریت ک ن نیست، شاهان، برخی بزرگان و یا فرستادگانیناآوری مخصوص پهلواالبته زبان

دل که از نزبان باشند، مثالً جَآور و چرببایست زبانمی نیز داشتند و حامل پیامی بودند جایی به

سی رود فردوطرف فریدون برای خواستگاری دختران سرو، شاه یمن برای سه پسرش به یمن می

 گوید:دربارۀ او چنین می

 چو بشنید جندل ز خسرو سخن
 

 بنیکی رای پاکیزه افکند  
 

 که بیداردل بود و بسیار مغز
 

 چرب و شایستۀ کار نغززبان 
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 (28-0/72/27)همان:   

 اهنامهشدر  اندبه اهداف خود رسیده هنرنمایی کرده یا آوریی که افراد سخنور با زبانهاینمونه

رانی بوده ایدار در فرهنگ صری ریشهعن دهد که این موضوع، مطالعۀ منابع کهن نشان میبسیار است

تایی ، که سرود اوساوستای نودر گاهان، سپس  را آوری ادبیات ایرانهای زباننمونه ترینکهن است.

ی و دانزبان. توان یافتمیمتون پهلوی  در دورۀ میانه در ار مهم است، واز این لحاظ بسیمهر 

مانند بسیاری از عناصر فرهنگی و ادبی دیگر، پس از اسالم نیز به حیات خود ادامه داده  آوریزبان

 .، به مثابۀ آیینۀ بخش مهمی از فرهنگ کهن ایرانی نمودی چشمگیر پیدا کرده استشاهنامه و در

 انیآوری در متون باستپیشینۀ زبان

آوری اشاراتی شده کتاب مقدس هندوان است به زبان بخش وداها، ترینکه کهن ریگ ودادر 

خدای جنگ باشد ایزد رعد  کهآن ش ازپی ودایی ترین ایزدانبزرگ است، ایندره، ایزد جنگ و از

.  (Macdonell, 1917: 41)دهدو تندر است که اژدهایان خشکسالی و تاریکی را شکست می

جز رزنند و به شمار آورد که الف می و پهلوانانینمونۀ ایزدان پیشتوان میرا  ایندرهدای غرّش ص

سخن توانند شیرینمی ستایشگران او اماهرچند نسبت سخنوری به او داده نشده است خوانند. می

درخواست شده که به ستایندگان خود  از او (RV.2.21.6)ودا در یکی از سرودهای ریگباشند، 

ای ایندره به ما نیکوترین دارایی، روشنی » :0ی کندارزان« شیرین سخنی» های دیگرافزون بر نعمت

و  svādánam vacaḥکامی، برخورداری از خواسته، ماندگاری تن، شیرینی سخن چشم، دوست

گوید که سخن او سراینده می (RV.1.114.6)در سرودی دیگر « روز خجسته ارزانی دار.

 (. 29: 0297)نقل از سرکاراتی، است  vacaḥ svādό svādīyo« تر از شیرینشیرین»

، شودمیتره از ایزدان دیگر هندوایرانی که در وداها معموالً همراه با ایندره است و با او ستایش می

، هگویند» عنوانبهوجود دارد که در بند نخست آن از او  ریگ ودادر  یک سرود انحصاری برای او

 یاد شده است: -bruvāna« گویان

Mitró jánān yātayati bruvāṇó; Mitró dāhāra pṛthivím utá dyắm; 

Mitra kṛṣṭír ánimiṣābhi caṣṭe: Mitrắya havyáṃ ghṛtávaj juhta. 
م ره مردمان را با چشدارد. میتانگیزد و زمین و آسمان را نگاه میمردمان را برمیگوینده،  میتره،

 .(Macdonell, 1917: 79)به میتره خیرات روغنی هدیه کنید  نگرد:باز می
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نمایش  میترۀ ودایی به تر ازیافتهایرانی که در مهریشت توصیف شده صورتی تکامل ۀمیتر

 شاهنامهمقایسه با متون حماسی و پهلوانان تر دارد که قابلآوری او نیز مفهومی روشنزبان ؛گذاردمی

 تفصیل دربارۀ آن سخن خواهیم گفت. است که به

بینیم که در آن زرتشت به زبان شیوا و می گاهانآوری ادبیات ایران را در ترین گواه زبانکهن

 داند:بالد و آن را یک هدیۀ آسمانی میسخنوری خود می

gūštā yə̄ maṇtā ašə̣m ahūmbiš vīduuā̊ ahurā  

ərəžuxδāi vacaŋhąm xšạiiamnō hizuuō vasō  

ϑβā āϑrā suxrā mazdā vaŋhāu vīdātā rąnaiiā̊ 
 ای که راستی را دریافته، ای اهورا )به تعالیمت( گوش کرده است،بخش هستی، دانندهدرمان

 .3(07/20بر زبانش مسلط است ) žuxδāi vacaŋhąmərə او که به سبب ادای درست کلمات

 dātā «خردبخشندۀ »رانی زبان را از که او )زرتشت( سخندانی و ارابه گویدمیر جایی دیگر یا د

xratə̄uš آموخته است: 

yə̄mąϑrā vācəm mazdā baraitī  

uruuāϑō ašạ̄ nəmaŋhā zaraϑuštrō  

dātā xratə̄uš hizuuō raiϑīm stōi  

mahiiā rāzə̄ṇg vohū sāhīt̰ manaŋhā 
 گوید ای مزدا!آوری که با بانگ بلند میپیام

 یاور)ت( به تحسین در راستی زرتشت )است(

 با اندیشۀ نیک بیاموزد )مرا(بخشندۀ خرد 

 (.9/21ران زبان )و( راهم باشم )که ارابه

برای ستاینده درخواست شده است. برای « شیوایی زبان» 90که گفته شد در یسن  گونههمانیا 

همیت دارد ارسیده است بیشتر از همه شخصیت میتره  شاهنامهمیراثی که از ادبیات ایران باستان به 

مۀ در بند نخست و تکرارشوندۀ هبینیم. رستم می ویژهبه، شاهنامههای او را در پهلوانان که ویژگی

 شود:معرفی میچنین اینهایش با صفت (ایزد مهرمیثره )جز کردۀ نخست(، های مهریشت )بهکرده

 ستاییمچراگاه را میمهرِ فراخ

 آورگفتارِ زبانراست

 تراشهزارگوشِ خوش

 بیورچشمِ بُرز

 پرخردِ نیرومند
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 خوابِ بیدار را بی

است. این واژه را  -viiāxana «آورزبان» مهر داده شدهایزد هایی که به یکی از نخستین صفت

 :Bartholomae, 1907)اند معنی کرده« انجمنی، سخنور» hanjamanīgمترجمان پهلوی 

 نظربهیافتۀ ویاخَنَه اوستایی در ترجمۀ پهلوی آن استفاده نشده است، اما ، هرچند شکل تحول(1477

تی ر بیچرا که د به حیات خود ادامه داده؛ فارسی نو ها این واژه تا دورۀدر نوشتهرسد که الاقل می

. (232 :0273سعادت، ضبط شده است )« کیاخن» صورتبهاز رودکی و پس از آن در چند فرهنگ 

بوده  2در روایت پهلوی در بارۀ اورواخشیه، برادر گرشاسب گفته شده که بسیار انجمنی )سخنور(

« آورسخنگوی انجمن، سخنور، زبان»را  viiāxana( 0477(. بارتولومه )27است )روایت پهلوی: 

 «آورنآورِ زبانزبان» viiāxananām viiāxanōمهریشت، مهر  92معنی کرده است. در بند 

پیوند  آور بودن مهربا جنگ قرار دهیم که هاییخوانده شده است. اگر واژه را در مجموعۀ صفت

ترین، ، چاالک(9) نیرومند، نیرومندترین مانند های این بند و بندهای دیگرصفت برای نمونه ،دارد

همداستان  ،شود. گرشویچبهتر روشن می -viiāxana صفت حدود معناییگاه ، آن(92ترین )تهم

ترجمه کرده است. از دیدگاه ادبی، چنین برداشتی  challenging  «هماوردطلب»بنونیست آن را  با

را  این معنا، مهر له این است کهئمس از مفهوم واژه، با ظرفیت حماسی مهر بسیار هماهنگ است، اما

خواند آورد و رجز میگذارد که در برابر حریف خروش برمیپهلوانی به نمایش می هیئتتنها در 

ز زامیادیشت جایی که ا در کهچنانآید از این واژه چنین مفهومی برمی ، نه همیشهگاهی البته که

گرشاسب او را پای درآورد،  کهآن گوید، سناویذک دیو، پیش ازهای گرشاسب میپهلوانی

، فعل viiāxmaniiataای که برای رجزخوانی این دیو به کار برده شده . واژهکندرجزخوانی می

که معنی آن   hō avaϑa viiāxmaniiata: جمله این است است. ماضی از مادۀ مضارع جعلی

. مرحوم پورداوُد به پیروی از بارتولومه «خواندچنین رجز می»یا  «زداو چنین الف می»شود: می

 ن است این تعبیر(، که روش228: 0277)پورداوُد، « گفتاو در انجمن چنین می»ترجمه کرده است 

زند و رجز کند، بلکه الف میآرایی نمیانجمنجا ، او اینخوانی نداردسناویذک هم با عمل

 : خواندمی

می چنین الف ]که[ اوآنکه کشت سناویذک را، که شاخدار بود و دستان سنگین داشت، 

: من نابُرنا، نه بُرنایم، چون که بُرنا شوم، زمین را چرخ خود کنم، آسمان را گردونۀ خود کنم/ زد
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بخش را از گرودمانِ روشن، فراز برم مینوی بد را از دوزخِ تار، هر دو بزیر کشم مینوی افزونی

 . 4(44و  42بخش و )مینوی( بد )زامیادیشت، بندهای گردونۀ مرا بکشند: مینوی افزونی

وری آکند که سخنوری و زبانگیرد ثابت میرا در بر می شاهنامهشواهد متنی که از وداها تا 

سن تا حدودی به ظرفیت معنایی این واژه کریستن تر از رجزخوانی داشته است.مفهومی گسترده

خواهیم دید تنها از دیدگاه آیینی به مفهوم این واژه نگاه کرده  کهچناننزدیک شده است اما او نیز 

 را در پیوند با سخنوری این چنین تبیین کرده است:  -viiāxmanaاست. او واژه 

فصاحت و سخنوری نزد مردم باستان دقیقاً همان معنایی را که امروزه برای ما دارد، نداشته »

ای لۀ اصلی برئالمی و مهارت هنری ارتباط نداشت، مساست، از نظر آنان، سخنوری تنها به هنر ک

آمد. کالم شیوای آنان اقتدار، حکمت، نیرو و موقعیتی بود که از آن کالم گفته شده به دست می

گذاشت، اعتبار داشت زیرا که فرد رهبر یک گروه تأثیر کالمی روشنی بر مخاطبانش بر جای می

سازد. این موضوع به اندازۀ خود قانون زندگی کار میکرد این کالم، قانون زندگی را آشحس می

ای به وجود آید. به محض این ناپذیر و روشن بود. صدایی صرفاً زیبا نبود که تنها برای لحظهمقاومت

کرد، خود را به واقعیت کرد: موقعیت جدیدی خلق میآمد خود را عرضه میکه به تلفظ در می

کرد. بنابراین سخنوری، برآیند مختصری از نیروی خالق نبود بلکه انرژی حیات بود، تبدیل می

 . (Kuiper, 1934: 254)« جوهرۀ آن راز آفرینش و زندگی بود

های دینی پیوند دهد؛ آن را به مناظره جعلی است کوشید مادۀ واژه یپر با این استدالل کهئکو

viiāxman-  و « انجمن»اسم، به معنایviiāxmaniia-  در انجمن »مادۀ مضارع جعلی است که

 (281 -217 :1960)کوئیپر . (Bartholomae, 1907: 1477) معنی شده است« سخن گفتن

شده انجمن و محفلی بوده است که در آن مجادالت لفظی برگزار می -viiāxman عقیده دارد

کرد را مجاب می هاآنشده و است و کسی را که در این انجمن در مجادالت بر دیگران پیروز می

viiāxana «به باور  نامیدند.می« هاپیروز در مناظره»کوئیپر یا به تعبیر « آور، دارای نفوذ کالمزبان

ای وجود داشت، درواقع کسی که در مجادلۀ ساخت چنبن رسمی یک باور اسطورهدر ژرف کوئیپر

یشت در بندی از فروردین (.239: 0273شد بازنمودی از ایندره بود )نقل از سعادت، بیانی پیروز می

شود که در زاده می آورزبانبا شکوه و فرّ آنان )= فروهرهای پاکان( مردی » ( آمده است:09)

شود، آن که از کامه می-نیوشاند، آن که خردهایش را بر دیگران میسخن های لفظیدلهمجا

 (.72: 0283)موالیی، « آیدخورده پیروز درمییِ شکستمناظرۀ گئوتمه
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 کرده است. آنچه این برداشت را قوّت کوئیپراز  ند به نقلاز این ب موالییای است که این ترجمه

دارمستتر بر آن بود که مطالب این بند است.  در آن« گئوتمه» -gaotamaوجود واژۀ  بخشدمی

ه ک گئوتمه ها یا به عبارت دیگر با شاگردان و حواریانتلمیحی است به مناظرات زرتشتیان با بودایی

های غربی ایران نفوذ یافته بود )همان: در اوایل قرن دوم پیش از میالد مسیح در بخش هاآنآیین 

 تکیه بر باها بتوان تنرا شاید  برداشتاین  ائن متقنی در تأیید دیدگاه دارمستتر وجود ندارد.قر (.022

در نبردهای  فروهرها از یاری که تا حدودی توجیه کرد، اما در بند بعدییشت این بند فروردین

پیدا  حماسیفضایی کامالً  متن (72خواند )همان: را نیرومندترین می هاآنگوید و یم سخن سخت

شود شود با بند بعد کامل میآوری که در برابرگئوتمه پیروز میدر واقع تصویر پهلوان زبان کند.می

ای که فروهرها خویشکاری دهنده هستند.یاری ،سخت گوید فروهرهای نیکان در نبردهایِکه می

دیده  هاآن شخصیتگیرند و در واقع رفتار حماسی که در می بارزه و جنگ با اهریمن به عهدهدر م

پهلوانی تصور کرد که در  هیئتباید در  در بند پیشین را« آورمرد زبان»کند که شود ثابت میمی

با  است مطابقاین ، در واقع استایراد شده پهلوان رقیب )گئوتمه(  مقابلهایش زنیرجزها و الف

  اند.واژه دریافت کردهکه بنونیست و گرشویچ از این  «هماوردطلب»همان مفهوم پهلوان 

نام دارد که برابر با اسفندماه در سال  -viyaxanaماه دوازدهم در تقویم هخامنشی نیز ویَخَنه 

 مارس در تقویم میالدی است. لوبُتسکی بر خالف دیگر پژوهشگرانی که دربارۀ -شمسی و فوریه

 viiāxana- معادلبر آن است که این واژه در فارسی باستان  2انداین واژه اظهار نظر کرده اشتقاق

جاکه زآنبه عقیدۀ او ا. دهدمعنی می« های لفظیمناظره پیروز در» کوئیپر و مطابق نظری است اوستای

شده  گذاریشدند، نامبرگزار می هاآنهایی که در طول های فارسی باستان به نام جشنبرخی از ماه

 -viyax(a)naبنابراین  ،ه بودایران، جشن سال نو به دوره اعتدال بهاری منتقل شددر و چون است 

ی هاجشن هایهمشخصیکی از  شد وهای کالمی جشن گرفته میماه مناظره عنوانبه)آخرین ماه( 

 مراهه با مجادالت کالمی مراسم آفرینش جهانبرگزاری که در آن  بود چنین سال نو هندوایرانی

 هاآسیکه کند برای اثبات ادعایش به پژوهش آبایف بر روی زبان آسی تکیه می لوبُتسکی .شدمی

 نام اینگذاری وجه نام معموالً و اندداشته« تهدید کردن»یا « رجزخوانی»به معنی  ویَخَنهماهی معادل 

زگشت تواند بامی زمستان وجود دارد و هم هنوز سرما تهدید یعنی که کنندرا این گونه تفسیر می

ل در طو که است شدهنشان داده می لفظی مجادالت صورتبه تهدید این دهداو احتمال می ، وکند

گرچه این اشتقاق و معنی را به   .(Lubotsky, 1917: 96)داد نو روی می برگزاری جشن سال
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هندوایرانی که شواهدی های سال توان پذیرفت، اما احتمال وجود چنین سنتی در جشندشواری می

 هد.دنشان می در میان ایرانیان ویژهبه، های کالمی راوجود دارد میزان توجه به توانایی نیز از آن

و  ته استرفبه شمار میت بارز میتره ااز صف توان نتیجه گرفت که ویاخَنهیاز آنچه گذشت م

 رتصوبه قدرت کالمی او از دورۀ هندوایرانی که منحصر به نشان دادن خشم در برابر دشمن بود

نقش زبانی  .تکامل پیدا کرد یک روش سیاسی کارآمد، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح،

های گوناگون حدود معنایی این صفت را که با میتره در داشتن آن در موقعیت شاهنامهپهلوانان 

ا امروز در که ت« شیوازبان»و « سخنشیرین»دهد. برخالف اصطالحات مشترک هستند بهتر نشان می

یست، ن شاهنامهاز آن در  نیز اند واژۀ ویاخَنه کاربردی عام نیافته و نشانیادبیات ایران به جای مانده

ترین که این کهن (0273)سعادت:  در اشعار رودکی به کار رفته است« یاخنک» صورتبهاما ظاهراً 

 :استکاررفت این واژه در زبان فارسی 

 راوادرنگ آر ای سپهر چرخ
 

 ترت باید کرد کاراکیاخن 
 

 (084: 0272)رودکی:  

 و« آهستگی»شاهد آورده شده و به « کیاخن»اسدی که این بیت برای مدخل  لغت فرسدر 

دل های لغت ذکر شده که دقیقاً معاکتاب. برای این واژه معنای دیگری نیز در معنی شده است« نرمی»

)فخری  «سخن چرب و شیرین باشد که گویند تا کسی را مطیع گردانند» نه اوستایی است:ویاخَ

خن س»افزون بر معنی آهستگی نرمی آمده است که برهان قاطعدر  (، یا232اصفهانی، نقل از سعادت: 

. منظور از کاف 9«ف فارسی هم آمده استبا کا»کند و اضافه می« اندچرب و شیرین را هم گفته

انی باستان های ایراست که ابدالی معمول از زبان« گیاخن»فارسی گاف است بنابراین تلفظ این واژه 

زبانی عنای چربمویشتاسپ به گشتاسب، و وِناه به گناه تبدیل شده است.  کهچنانبه فارسی نو است 

آوری مهر را نشان دهد، کارکردی که در ترۀ معنایی زبانتواند گسمی« گیاخن»زبانی واژۀ و شیرین

 توان دید.شخصیت رستم تجلی آن را به خوبی می
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 آوری پهلوانانزبان
 نها و رفتارهای دیگر خود از ایزدامانند بسیاری از ویژگی را آوریو زبان ، سخنوریپهلوانِ حماسه

ها و شخصیتبرخی از  بگوییم پیشینۀ که ای نیستسخن تازه .عصر اسطوره به یادگار دارد

رث، کیوم های مربوط بهداستان کهچنان، توان یافتهای کهن میاسطوره در های حماسی راداستان

ز آن تر اتا متون اوستایی و حتی کهن را در آثار حماسی و روایییره جم، ضحاک، گرشاسب و غ

خدایان در اساطیر و پهلوانان حماسه در روایات  بینپیوند  .توان ردیابی کردتا دورۀ هندوایرانی می

ه دلیل در ایران ب یک موضوع قابل بحث در میان پژوهشگران بوده است، مرحوم بهار بر آن است که

 ،وانانپهل .توان دیدایرانی این پیوند را بهتر میهندو های کهنسرایی از اسطورهجدا نبودن حماسه

دن و ارزش به یاد ماندرواقع آن بخش از زندگی پهلوانان . »کنندمیبه نوعی تکرار رفتار ایزدان را 

همانندی رفتار و همین (. 227: 0280)بهار،  «ه باشدبه کردار ایزدان شباهت داشتکه  نقل شدن دارد

ای و حماسی است که ویکاندر رستم را با وایو خدای باد یکسان های اسطورهشخصیت کردار میان

یۀ و بر پا ، گیو را با وایو سنجیدهمعصومه باقری، اخیراً (012: 0282، دوشن گیمنبه نقل از ) شمرده

یو در گ صورتبهو دالیل زبانشناختی سعی کرده است ثابت کند وای وه  شاهنامهشواهد موجود در 

یافته  میان رستم و ایندره یهایو بهار شباهت (،42-91: 0279، )باقری دگردیسی یافته است شاهنامه

برای توصیف و توضیح بسیاری از  به باور نگارنده (.38: 0280، را نشان داده است )بهار هاآنو 

دهد می نشان گوناگون رستم رجوع کرد که شواهد ویژهبه شاهنامهتوان به پهلوانان صفات مهر می

 امهشاهن هایشخصیتبرخی  رستم و آوریبه مهر شباهت دارد. زباناو ، بیش از همۀ ایزدان ایرانی

شد، راهگشا بابسیار ها تواند در فهم برخی مطالب یشتمی شاهنامه. رجوع به از همین مقوله است

های تواند بر سابقۀ بسیاری از رخدادها و شخصیتها میاشارات موجز یشت ،در مقابل که گونههمان

 پرتو افکند. شاهنامه

به دلیل عناصر مشترک  ،رساندها میحماسی ایران را به یشتاهلل صفا پیشینۀ شعر ذبیح این که

ا ب شاهنامهبین شعر حماسی فارسی، در دورۀ میانه و دورۀ نو، یعنی آثاری چون یادگار زریران و 

های اساطیری، شاهان ها به دنبال نام شخصیتصفا در یشت هرچند .(22: 0292)صفا،  ستا هایشت

 ماهمانندی این دو اثر، به زعم اما بسنجد،  شاهنامهدر  های مشابهرا با داستان هاآنو پهلوانان بود تا 

ها در مورد ایزدان یا اشخاص شده یشت اندازه مختصری است که دربیشتر در صفات و اشارات بی

. مهریشت، بیش های طوالنی تصویر کرده استتفصیل و در طی داستانرا به هاآن شاهنامه است، اما
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مهر باید  به همین دلیل برای شناخت بهتر صفاتها واجد اشارات حماسی است، همۀ یشتاز 

های مهر را با تکیه بر رفتارهای صفتمدنظر قرار داد. رستم را  ویژهبه، شاهنامهپهلوانان شخصیت 

که از  بودن او« آورزبان» viiāxana توان به دقت و با روشنی تعریف کرد، از جمله همینرستم می

 دهد. زبانی پهلوان در نبردهای تن به تن خود را بهتر نشان میو چرب« آوریزبان» طریق

های رستم و اشکبوس در برابر یکدیگر است. زدنالف شاهنامههای رجزخوانی از بهترین نمونه

 آورد:دار خود حریف را از پای درمیرستم پیش از نبرد با زبان شیوا و کنایه

 خندان که نام تو چیست؟بدو گفت 
 

 تن سرت بر که خواهد گریست؟به بی 
 

 تهمتن چنین داد پاسخ که نام
 

 چه پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام 
 

 کرد« مرگ تو»مرا مام من نام 
 

 زمانه مرا پُتک ترگِ تو کرد 
 

 /(082/ 2)خالقی:   

کننده است، حاضرجوابی واکنش گفتاری پهلوان، و چگونگی سخن گفتن او در کارزار تعیین

بخشد، به همین دلیل کاموس کشانی که سخنی به اندازۀ زور بازو به پهلوان ارزش و اعتبار میو شیوا

رده و او کشی کافکن چگونه در نبرد با اشکبوس پیاده جنگیده، کماندیده است رستم با نیروی پیل

پرسد که جوید، از او مینشان زورمندی او را از پیران می کهآن را از پای درآورده است، عالوه بر

 :خواند، یا به عبارت بهتر چگونه رجز میگویددر آوردگاه با سرکشان چه می

 ز پیران بپرسید کین شیرمرد
 

 چگونه خرامد به دشت نبرد؟ 
 

 ز بازوی و زورش چه داری نشان
 

 به آورد با سرکشان؟ چه گوید 
 

 (087)همان:   

 شود،یشت توصیف میآور نیز که در فروردینآور است. مرد زباندلیر و خردمند و زبان ،پهلوان

این چنین است، کند کامه و دلیر هم هست، توصیفی که کرسیوز از سیاوش می-دیدیم خرد کهچنان

 آور:سخنگوی و زبان ، و هم البتههم دلیر است، هم خردمند او

 ز خوبی و دیدار و کردار اوی
 

 ز هوش و دل و شرم و گفتار اوی 
 

 دلیر و سخنگوی و گرد و سوار
 

 تو گفتی خرد دارد اندر کنار 
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 (393)جلد دوم:   

ی دو صفت توأمان پهلوان است. در آورآید که دلیری و زبانفردوسی چنین بر می شاهنامۀاز 

 شود:چنین توصیف می گیو شاهنامه

 گویدلیرست و بینادل و چرب
 

 نبرتابد از شیر در جنگ روی 
 

 (09: 2)خالقی،   

باز گردیم و مصداق آن را در رفتارهای  و دیگر ایزدان ایرانی مهرایزد آوری اگر به صفت زبان

چگونه به مقتضای حال و مقام از این هنر  هاآنبینیم که رستم و پهلوانان دیگر جستجو کنیم می

گفتن سخنان حکیمانه، پهلوان گاهی باید برای دفاع از حیثیت کنند. جز رجزخوانی و استفاده می

ها و بیان افتخارات خود از هنر زبان یاری گیرد. در روایت پهلوی روان خود در مقابل خودی

احترامی کرده است و او با گیرد، او متهم است که به آتش بیگرشاسب در مقابل هرمزد قرار می

های خود را یکایک و با کند. گرشاسب پهلوانیجانانه دفاع میهایش از خود یادآوری دالوری

اوبار آغاز میشمرد، از کشتن اژدهای شاخدارِ اسببرای هرمزد و ایزدان دیگر برمی مؤثرتوصیفات 

 -اوبارِمرا بیامرز، ای اورمزد، و آن را که برترین هستی است به من ده. اژدهای شاخدار اسب»کند: 

کشتم و دندانش به اندازۀ بازوی من بود و گوشش به اندازۀ چهارده نمد بود و  مرداوبار را )من(

روز به پشت او همی ای بود. و به اندازۀ نیمچشمش به اندازۀ چرخی بود و شاخش به اندازۀ شاخه

تاختم تا سرش را به دست کردم و گرزی به گردنش زدم و بکشتم، و اگر آن اژدها را نکشته بودم، 

-391: روایت پهلوی« )دانستیریدگان تو را نابود کرده بود و تو هرگز چارۀ اهریمن نمیپس همۀ آف

و رنجه و ستوه کردن باد  پاشنه،کشتنِ گندروۀ زرین هنرهای دیگر خود را، (، و به همین ترتیب390

 چون گرشاسب کارهای خویش را»ای که افتد، به گونهمی مؤثر. سخنان او بسیار کندیادآوری می

ای گریستند و زردشت سپیتمان بگریست و گفت که: بدین آیین گفت، ایزدان مینوی و ایزدان گیتی

گرچه فریفتار نیستی، نسبت به روان گرشاسب به چشم من فریفتار هستی، ای اورمزد، چه اگر »

)همان: « بودیک از آفریدگان تو را به گیتی هستی نمیبود، هیچگرشاسب تنومند و جانمند نمی

394.) 

رسد صورت می نظربهنیز روایتی شبیه به این در مورد سام پهلوان وجود دارد که  شاهنامهدر 

است. زال  داشته مایۀ دینی زرتشتیبن شدۀ داستانِ گرشاسبِ متن پهلوی است کهتغییریافته و مردمی

داند که خواهان ازدواج با رودابه، دختر مهراب کابلی است. مهراب از نژاد ضحاک است و سام می
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ای بیندیشد، به تنگنای دشواری افتاده منوچهر تا چه اندازه در این باره سختگیر است. سام باید چاره

ه دلجویی از او، خود را است؛ از یک سو برای جبران اشتباهات گذشتۀ خود در راندن زال و نیاز ب

ای نکند، بیند، از سویی دیگر یقین دارد که اگر اقدام شایستهملزم به رو انداختن در برابر منوچهر می

جا کارگر نیست، هنر پهلوانی دیگری کند، زور بازوی پهلوان در اینشاه با این ازدواج مخالفت می

 کشد:های خود را به رخ منوچهر میو پهلوانی هازبانی، مردیبا چرب زم است،سام مانند گرشاسبال

 افکن و گرزدارپیچ و اسبعنان
 

 گیتی سواره چو من کس ندیدی ب 
 

 بشد آب گردانِ مازندران
 

 چو من دست بردم به گرز گران 
 

 ز من گر نبودی به گیتی نشان
 

 کشانبرآورده گردن ز گردن 
 

 (323: 0)خالقی، جلد   

اش در جهان پدیدار نبود کسی توان برابری گوید که اگر نشان پهلوانیسام مانند گرشاسب می

 هاآنرود و گُردان گرگساران را نداشت. او با آب و تاب کشتن با دیوان مازندران، اژدهای کَشَف

رود را که شباهت بسیاری با اژدهای شاخدار دارد که اژدهای کَشَف ویژهبهکند، را توصیف می

 کشد:میگرشاسب او را 

 چنان اژدها کو ز رود کَشَف
 

 برون آمد و کرد گیتی چو کف 
 

 زمین شهر تا شهر پهنای او
 

 همان کوه تا کوه باالی او 
 

 جهان را ازو بود دل پرهراس
 

 همی داشتندی شب و روز پاس 
 

 ز تفّش همی پرّ کرکس بسوخت
 

 زمین زیر زهرش همی برفروخت 
 

 )همان(  

هایی خود را در تیراندازی و گرزوری در کشتن اژدها توضیح میجزئیات هنرنماییسام با تمام 

 های دیگر خود را که نتیجۀ آن موافقت منوچهر با ازدواج زال و رودابه است.دهد، همچنین مردی

 آورهای زبانورانیت

یکی از صفات مهر است. در وندیداد نیز این صفت دو « سخنوری» -viiāxana گفته شد کهچنان

تأمل این است قابل ۀ(، نکت02، 7: بندهای 33است )وندیداد  برده شدهبار برای ایزد نریوسنگ به کار 
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( از مومنانی نام برده 73 -72یشت )اند. در آبانبوده «سخنور» ویاخَنه اوستاها نیز به گواهی تورانی

های آنان را برآورده کند، از جمله کنند تا خواستهقربانی می اردوی سور اناهیدشود که برای می

چیره  dānauuō tūra viiāxanaآورِ دانو های زبانهای آنان یکی این است که بر تورانیخواسته

ست در ا بنونیپیشنهاد داد امبارتولومه برای این واژه  را که معنی دقیقی است،« آورزبان»شوند. معنی 

گفت که ؛ او میها بودداشت دلیل آن همین به کار برده شدن آن برای تورانی این معنی تردید

تواند مناسب باشد، او عقیده برای تورانیان دانو نمی« آورسخنور، زبان»کاربرد این صفت با معنای 

در هر  کند، و به گفتۀ او این واژهترجمه کرد تا با این مردمان مناسبت پیدا « مبارز»باید آن را داشت 

 داشته است« استواری، نیرو و اقتدار»وم بافت سخنی که به کار رفته است اشاره به مفه

(Benveniste, 44) . الف زدن و رجزخوانی کردن نظر بنونیست در این بار صائب نبود چرا که

بع حماسی اوستایی، پهلوی است، و منا« آورزبان» viiāxanaبخشی از هنر کسی است که متّصف به 

 .دو تعلق گیردتواند به ایرانی و غیر ایرانی، هر د که این صفت میندهمی گواهی شاهنامهو 

، ست، افراسیاب، کرسیوزهاآنآوری زبان نیز شاهنامههای تورانیِ های بارز شخصیتاز ویژگی

د های بحرانی، زمانی که به نیروی بازو نتواننای هستند و در موقعیتپیران رجزخوانان زبده ویژهبهو 

ها یشت د. بنابراین وقتی که درکوشند خود را از مهلکه برهاننیزبانی مکار را ازپیش ببرند با چرب

شود یکنند که چگونه مشک می اوستارود و برخی مترجمان ها هم به کار میاین صفت برای تورانی

است.  اعتماد در حل این مشکلیک سند قابل شاهنامهها نسبت داد این ویژگی پسندیده را به تورانی

یشت آور( بودن او که در فروردین)زبان viiāxana از این روی برای درک صفات مهر از جمله 

ه آن یشت حتی تورانی های دانو نیز ببان، صفتی که به گواهی آ«بیاید آورمردی زبان» شودآرزو می

 شاهنامه هایو رفتارهای تورانی را در صفات هاآنرجوع کرد و  شاهنامهتوان به اند، میمتصف

 جست. 

یشت، اند )نک. آبانها به دلیری و زورمندی توصیف شدهخاندان ویسه در یشت ویژهبهها تورانی

افراسیاب سه بار برای رسیدن به در زامیادیشت آمده است که (. 27-92؛ زامیادیشت 24-28بندهای 

مات او خشمگین و نومید کل ،فرۀ کوشش کرد اما نتوانست به آن دست یابد، با هر تالش ناموفق

هایی که این کلمات، دشنامبسا چه ،(92و  91، 27)زامیادیشت بندهای  آوردنامفهومی را بر زبان می

به نوعی به از دست دادن ویژگی  ،موسیقی خاصی به وجود آورده استهای آن برخی واجتکرار 

ادۀ جوانی نیز در همان آغاز کار که هنوز شاهز شاهنامهافراسیاب در  او اشاره دارد.« آوریزبان»
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، توانایی زبانی و نفوذ کالم خود را به رخ پدر کنداست و پدرش پشنگ بر توران حکمرانی می

هی نوذر که ایران دچار ضعف شده است و پشنگ، شاه توران فرصت را در زمان پادشاکشد. می

ان است دالوری خود را در مید ند، افراسیاب که هنوز مجال نیافتهبیبرای حملۀ به ایران مناسب می

 کند که شایستۀ جنگ شیران است:او را متقاعد می «زبانیگشاده»در میدان جنگ نشان دهد 

 زبانبه پیش پدر شد گشاده
 

 دل آگنده از کین، کمر برمیان 
 

 (79/ 371)خالقی:   

کند پسرش جز دالوری و کند که او اعتراف میبا جادوی زبان خود چنان پدر را افسون می

 زورمندی زبانی برّنده چون تیغ دارد:

 به مغز پشنگ اندرآمد شتاب
 

 چو دید آن سهی قدّ افراسیاب 
 

 بر و بازوی شیر و هم زور پیل
 

 وُزو سایه گسترده بر چند میل 
 

 کردار برّنده تیغه زبانش ب
 

 چو دریا دل و کف چو بارنده میغ 
 

 (837-84/ 370)همان:   

خشمگینانه ند افرار کرده از طریق گیو شود کیخسرو و فریگیسیا افراسیاب زمانی که آگاه می

های او در عباراتی بیان شده است که در زبان فردوسی نیز دشنام کهآن دهد، شگفتدشنام می

 دهد:ای خشم افراسیاب را نشان میموسیقی واجی آن به گونه

 پس به مغز اندرافکند بادوُ زان
 

 به دشنام و سوگند لب برگشاد، 

 شوند ابر غرّنده از تندباد،  که گر گیوِ گودرز و آن دیوزاد
 

 لندفرود آورمشان ز ابر ب
 

 بزد دست و از گرز بگشاد بند 

 (299-298/ 444)همان:   

این را تأیید می کند، هم متون  شاهنامهآور است، هم کرسیوز، برادر افراسیاب نیز بسیار زبان

با سخنان تحریک کهچناندارد، زبانی، افراسیاب را به اعمال پلید وامیبا چرب شاهنامهدورۀ میانه؛ در 

 بسیار»صراحت با صفت از او به روایت پهلویکند. در موجبات قتل سیاوش را فراهم میآمیز خود 

جم پرفرّه بود. ضحاک بسیار جستجوگر بود. فریدون بسیار پیروزگر بود. »یاد شده است: « آورزبان
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. سپتیور بسیار بود purr guftārپرگفتار  یا، آورکرسیوز بسیار زبانافراسیاب بسیار دلیر بود. 

 یشت بهها که در آبانآوری تورانیبهترین نمونۀ زبان(. 27: 0297شمشیرزن بود... )روایت پهلوی، 

 شودزبانی پیران هنگامی آشکار میای از سخنوری و چرب. نمونهاستپیران ویسه  آن اشاره شده

ان کاموس ته است. در داستکه سپاه افراسیاب در برابر سپاه ایران و رستم در موضع ضعف قرار گرف

کشانی، رستم پهلوانان سپاه دشمن را چون اشکبوس، کاموس، الوا و چنگش را یکی پس از دیگری 

دست است به دهد، ترس در اردوی دشمن افتاده است، پیران که در سخنوری چیرهشکست می

اند که جیبی افتادهرود، پیران به فراست دریافته است که در تنگنای عتوصیۀ هومان نزد رستم می

کوشد خود و سپاهیانش زبانی میشود، از این روی با چربشدی از آن از راه جنگ پیدا نمیبرون

های خود، از رنج مؤثر. او با سخنانی (312-2/317عیار نجات دهد )خالقی مطلق: را از شکست تمام

گوید، فریگیس از چنگ پدر میاز رابطۀ مهرآمیزش با سیاوش و از اقداماتش برای خریدن جان 

گناه ندارد میای جز کشته شدن تعداد زیادی بیاگر جنگی دربگیرد نتیجه کهاینسپس با گفتن 

خواهد شرایط پیران نمی»کوشد رستم را از جنگیدن منصرف کند، در واقع به قول خالقی مطلق 

یز یگر از جنگ کردن با او نرستم را برای صلح )تحویل دادن قاتالن سیاوش( بپذیرد و از سوی د

: شاهنامههای کوشد تا سر خود را از چنبر بیرون آرد )یادداشتزبانی میباک دارد، چگونه با چرب

که آن پیر با ما هم»داند گوید که می(. هرچند رستم فریب پیران را نخورده است و به گودرز می90

 «:آواز نیست

 گفتار اویو لیکن من از خوب
 

 همی نیز پیگار اوینجویم  
 

 2/331)خالقی:   

آورِ زباننزبا»پیران تأثیر خود را گذاشته است. رستم که مانند مهر «  گفتارخوب»روشن است 

خواند و دل و جان حریف را با سخن و گفتار خود که در کارزار رجز می گونههماناست، « آوران

در واکنش  کهچنانگیرد، شیوای خود را به کار میهای دیگر نیز زبان کند، در موقعیتتسخیر می

های پیران، یالن را چون طوس و گودرز و رُهّام و گیو و فریبرز و گُستهم و خَرّاد را زبانیبه چرب

 «:راندهای بایسته میچندی سخن»خواند و می

 تهمتن چنین گفت با بخردان
 

 هُشیوار و بیداردل موبدان: 
 

 بختنیک کسی را که یزدان کند
 

 سزاوار باشد وُرا تاج و تخت، 
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 گیر و پیروز باشد به جنگ،جهان
 

 نباید که یازد به بیداد چنگ 
 

 ییمز یزدان بود زور و ما خود که
 

 ییمخاک اندرون بر چهبرین تیره 
 

 نباید کشیدن کمانِ بدی
 

 ره ایزدی باید و بخردی 
 

 که گیتی نماند همی بر کسی
 

 شاد بودن بسینباید بدو  
 

 هنر مردمی باشد و راستی
 

 زکژّی بود کمی و کاستی 
 

 (307/ 2)همان:   

گوید و از این هایش در حق سیاوش میاز پیران و نیکویی ،حکیمانه رستم پس از این سخنانِ

 اند:از دست افراسیاب رهایی یافته« گفتار او»که چگونه فریگیس و کیخسرو با 

 ژدهاافریگیس و کیخسرو از 
 

 او بُد که آمد رها« به گفتار» 
 

 )همان(  

خواهی گوید که بر دلش خورده است که از میان تورانیان نخست پیران به کینرستم در آخر می

 کشته شود:« این پیر با انجمن»شود، اما دوست ندارد به دست او سیاوش کشته می

 ولیکن نخواهم که بر دست من
 

 «نجمنااین پیر با »شود کشته  
 

 )همان(  

فارسی « آورانجمنی، سخنور، زبان» hanjamanīgهمان « با انجمن»تردیدی وجود ندارد که 

 اند. اوستایی به کار بردهviiāxana میانه است که مترجمان پهلوی به جای

 گیرینتیجه

ریف در برابر حی پهلوانانی است که دانزبان، با توجه به نوع ادبی خود عرصۀ سخنوری و شاهنامه

کیمانۀ ح پر است از سخنان رهانند،، با زبان شیوای خود سرزمینی را از تنگنا میکنندمیرجزخوانی 

، و آورنددیگران بر زبان می پندیا مرگ کسی برای  پس از حادثه لیغی که بزرگانشیوا و ب

ن مقاله به . شواهد اوستایی که در ایرسانندرا به یکدیگر میزبانی دلدادگان فرستادگانی که با چرب

موهبتی ایزدی ایزدی  زبان شیرین و شیوا مند بودن ازبهره دهد کهاشاره شد، نشان می هاآنبرخی از 

تی ای که به نیاکان هندوایرانی و حیک سنت دیرپاست با پیشینه رفته و اشاره بدانبه شمار می
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 وری است که جنبۀ پهلوانی و ملی آن به پهلوانانسخن ،رسد. از صفات مهم مهری میهندواروپای

 ا بهر ی و لطف سخندانزبانایزدان که خود سخنورند . رستم رسیده است ویژهبهادبیات حماسی 

 آمده است که اهورامزدا زیبایی سخن را به زرتشت داده است: گاهاندر  دهند.هم می شاعران

 شنود، تنها زرتشت سپیتمان )است(تعلیمات مرا می کهآن بر من آشکار شده است،               

 کند بلند بخواند،برای ما و برای راستی  است که او آرزو می               

 7(8/37رو من زیبایی گفتار را بدو خواهم داد )ازین               

 گاهانیران، از ا در ادبیاتاصطالح ادبی شعر فارسی، بالغت بنابراین شیوازبانی و سخنوری، یا به

شدنی شود که هرگونه محدودیت قائلای گسترده از کاربرد زبانی را شامل میمجموعه شاهنامهتا 

آوری موصوف است. در های مهم کسی که به زباندر گسترۀ معنایی آن یعنی نادیده گرفتن جنبه

ودی و خ پیامبر، شاعر و یا پهلوان تواند در وجوداست که می بغانه هدیه و آیفتی« آوریزبان»واقع 

 به ودیعت گذاشته شود.  بیگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20آذرانداز  پژوهشی: دلیر است و بینا دل و چرب گوی.../ -مقاله علمی

 :پی نوشت
است « سخنشیرین»به کار رفته دقیقاً معادل همان  وداریگاز نظر مرحوم بهمن سرکاراتی ترکیبی که در . 0

 (.0297که در متون ایرانی و شعر فارسی از جمله حافظ است )سرکاراتی، 

 ترجمۀ سرودهای گاهانی بیشتر از ترجمۀ هومباخ استفاده شده است. نک. فهرست منابعدر . 3

ا معنی کرده، اما در ترجمۀ جدید آن ر« سخنور»دکتر میرفخرایی در ترجمۀ پیشین خود بسیار انجمنی را . 2

 رسد.ظر میر بنتتغییر داده است که با توجه به توضیحاتی که خواهد آمد همان معنای قبل درست« نامور»به 

 در برگردان این بندها از ترجمۀ الموت هینتزه استفاده شده است، نک. فهرست منابع. . 4

 .278و  277: صص. 0277نک. چنگیز موالیی،  -viyaxanaهای اشتقاقی واژۀ برای آگاهی از دیدگاه  . 2

برخی نکات اشتقاقی نک. سعادت، های فارسی و های بیشتر این واژه در فرهنگبرای آگاهی از نمونه . 9

0277. 

نظم بر حافظ/ قبول خاطر و لطف سخن خداداد بری ای سستقس با این بیت حافظ: حسد چه می  . 7

 است.
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