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  اهميت ادبي درخت آسوري

  *عباس آذرانداز

  چكيده
يك اثر منظوم به زبان پارتي است كه به خط پهلوي تحريـر   آسوري درخت

ترين آثار ادبي ايران در دورة ميانـه   اين اثر به داليلي چند از مهم. شده است
شناختي ايرانـي    مند وزن  گذشته از اين كه تحقيقات روش. شود  محسوب مي

ادبـي در  ميانه با آن شروع شد، خود اثر نمودار انواع گوناگوني از تجربيات 
ويژه در قصـايد سـخنوران    هدورة ميانه است؛ تجربياتي كه در شعر فارسي ب

در ايـن گفتـار   . گوي پس از اسالم نيز ديگربـار مجـال ظهـور يافـت      پارسي
عناصر مهم ادبي در درخت آسـوري شـامل منـاظره، مفـاخره، لغـز، تمثيـل       

قـد و بررسـي   هاي ادبي موجود در آن مورد ن  ، شريطه و آرايه)فابل(حيواني 
  .گيرد  قرار مي
  .هاي ادبي درخت آسوري، مناظره، مفاخره، لغز، فابل، آرايه :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

اي   هاي ايراني ميانه غربي، منـاظره   ترين آثار منظوم دورة ميانه در زبان درخت آسوري از مهم
پـارتي  . تحرير شده اسـت آميز ميان بز و نخل به زبان پارتي است كه به خط پهلوي   مفاخره

عناصري از  .)Bartholomae, 1922: 23-28( بودن آن را نخستين بار بارتولومه تشخيص داد
شود كه وجود آن به دليل روند انتقال از عصر اشـكاني تـا دورة     فارسي ميانه در آن ديده مي

  .پهلوي زبانان بوده استاز سوي ساساني 
آن كـه صـراحتاً از آن نـام بـرده       رخت، بيدرخت آسوري با توصيف كوتاهي از يك د
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و بـا ايـن توصـيف،    ) 1 بنـد (شـود    شود، به شكل معما يا چيستان، از زبان شاعر آغاز مـي 
آنگاه نخل خود فوائد خويش را بـراي  . برد كه منظور نخل است  شنونده يا خواننده پي مي

بـردارد، يـا ابزارهـايي كـه از     ؛ مانند فوايدي كـه ميـوة آن در   )20 تا 1 بند(شمارد  برميبز 
بـز بـا او بـه    ) 53 تـا  21 بنـد (در بخش بعـدي  . شود  چوب و برگ و الياف آن ساخته مي

هايي كـه    كند و فوائد خود را مانند خوراك  و او را تحقير و استهزا ميخيزد  ميمعارضه بر 
د و نيـز  كنند يا كـاربردي كـه شـير او در مراسـم دينـي زردشـتي دار        از شير او درست مي
. شـمارد   سـازند، برمـي    هاي او مانند پوست و پشم و روده و غيره مي  ابزارهايي كه از اندام

به كسي كه اين مـتن  ) 54 بند(در پايان . شود  ، بز پيروز مي)54 بند(سرانجام به زعم شاعر 
ه آورد، دعا و به دشمنانش نفـرين شـد   نويسد يا به ملكيت خويش در مي خواند يا مي را مي
  ).257 -  256: 1376تفضلي، ( است

درخت آسوري متني است كه در تاريخ ادبيات ايران به داليلي چنـد از مهمتـرين آثـار    
هايي است كـه    بخشد ويژگي  آنچه كه به اين اثر از لحاظ ادبي اهميت مي. شود  محسوب مي

پيرايـه    ده و بيشود، وگرنه از نظر زبان شعر در محور افقي سا  در محور عمودي آن ديده مي
اهميت زيباشناختي اين اثر به منظـوم بـودن، نـوع ادبـي و     . است كه بدان خواهيم پرداخت

  .گردد  فرد آن برمي  ويژگي هاي منحصربه
شـود، از ايـن نظـر كـه       شناختي اين متن يك نقطه عطـف محسـوب مـي     از لحاظ وزن
همة آثاري كه از فارسي ميانه  .شناختي فارسي ميانه با آن شروع شد  مند وزن  تحقيقات روش

به خط پهلوي موجود بود، به شكل منثور نوشته شده بود و منظوم بودن برخي از اين آثـار  
 aparTarاز تكرار عبارت يازده هجـايي  1930بنونيست در سال . بر همگان پوشيده بود

hac To draxT AsUrik روست  هاحتمال داد كه با يك متن منظوم روب)Benvenist, 

كوشش كرد با ايـن الگـو،    او چون پايه كار خود را بر وزن اوستا گذاشته بود، .)194 :1930
هـا و    بنـابراين مـتن را از واژه  . متن درخـت آسـوري را بـه صـورت هجـايي نظـم بخشـد       

 كه به زعم او به آن افزوده شده بود، پيراست و بيت را به يازده هجـايي، شـش  هايي  عبارت
  .)Idem: 193-204( وردو هشت هجايي درآ هجايي

 درخـت كـه ايـن نيـز در بررسـي     » پهلـوي  زبـان  به يشعر« نام به يا  هنينگ در مقاله
شـناختي شـعر     كند كه با وجود دو مانع مهـم در كشـف مبـاني وزن     بود، ثابت مي يآسور

نويسان و ديگـر قطعـي نبـودن چگـونگي تلفـظ        دقتي مشهور نسخه  فارسي ميانه، يعني بي
باره رسيد و بـه عقيـدة او عمـل     اي قطعي و مسلم در اين  توان به نتيجه  ها، نمي  برخي واژه
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حذف و افزايش واژهاي مـتن، بـراي مطابقـت دادن آن بـا وزن هجـايي اوسـتايي كـاري        
زنـد كـه     هايي را مثال مـي   او در اين مقاله عبارت. )Henning, 1977: 349(اساس است   بي

 و cob، rasaN، ambAN، kamar، gyAgrob، TabaNgokهــا   جــز واژة نخســت آن
maCkiZag صورت به مصراع يةبق aZ maN karENd شود، و بـا تكيـه بـر      تكرار مي

انـد، در    هاي يادشده كه يك هجايي، دو هجـايي يـا سـه هجـايي      واژه گيرد،  ها نتيجه مي  آن
كننـد،    هجـايي مـي  هاي نخست ابيات را نيز تبديل به پـنج، شـش يـا هفـت       نتيجه مصراع

. شـود   گذارد با اشكال مواجه مي  بنابراين، فرضية بنونيست كه اصل را بر تساوي هجاها مي
خود او قاعدة جديدي را براي وزن شعر پيشنهاد كرد؛ بدين صورت كه ابيات را بـر پايـة   

درخت آسوري . گذاشت )accent( ها سنجيد و اصل عمده را در شعر بر تكيه  هجاهاي آن
هجـا بـا ميـانگين،     2و اخـتالف   10و حداقل  14هجا در هر بيت، حداكثر  12ميانگين با 

هر چند بيان اين ديدگاه از جانـب هنينـگ بـا    . ماحصل تحقيقات هنينگ در اين زمينه بود
قطعيت همراه بود اما او نتوانست جايگاه قطعي همة موارد تكيـه را، كـه كـامأل يـك امـر      

  .هي آن بود، در اين شعر تعيين كندشنيداريِ مربوط به بيان شفا
درخت آسوري از جمله متوني است كه كمتر دستخوش تصرف كاتبان شده اسـت، بـه   
همين دليل بنونيست فرضية هجايي بودن شعر ميانه را با اين مـتن مطـرح كـرد، و در عـين     

كـافي  حال، به دليل همين اطمينان از موثق بودن آن بود كه سبب گرديد پيشنهاد بنونيست نا
  .شخيص داده شودت

 1انيالصب  نصاباين اثر مانند . توان در زمرة ادبيات تعليمي قرار داد  درخت آسوري را مي
هايي است از كلمات مرتبط با هم كه با هـدف تقويـت     در شعر فارسي دربردارندة فهرست

ي و شايد يكـي از داليـل سـادگ   . )258: 1376تفضـلي،  (حافظه و تعليم به نظم درآمده است 
البته از ايـن  . پيرايگي سبك آن و اندك بودن عناصر بياني و بديعي در آن همين امر باشد  بي

تصوير آن در محـور افقـي، ايـن      پيرايه و بالغت كم  رغم زبان بيه نكته نبايد غافل بود كه بِ
هـاي    بنابراين بياني مؤثر و بليغ داشته كه توانسته است در مقابل طوفـان . منظومه باقي مانده

هـاي    درواقع علت ماندگاري درخت آسوري را بايد در ويژگي. مخربِ حذف مقاومت كند
ها، كه به   در اين گفتار اين ويژگي. وجو كرد  ادبي و زيباشناختي آن در محور عمودي جست

ايـم، مـورد     بنـدي كـرده    اي، تمثيلي و توصيفي درخت آسـوري طبقـه    صورت وجوه مناظره
در پايان نيز به موارد موجود در زمينة تصاوير شـاعرانه و  . ار گرفته استبررسي و تحليل قر

 .صنايع بديعي اشاره شده است
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  مناظرة بز و نخل. 2
آميز اسـت كـه ميـان      در آغاز سخن گفته شد كه منظومة درخت آسوري يك مناظرة مفاخره

ـ    رو هسـتيم، و از   هنخل و بز روي داده است؛ بنابراين، از يك سو، با نوع ادبـي منـاظره روب
توان آن را تمثيلي از   هاي غيرانساني، مي  سوي ديگر به دليل وجود داستاني داراي شخصيت

  . گونة فابل قلمداد كرد
مايـه و مضـمون اسـت كـه در آن دو طـرف        مناظره يكي از انـواع شـعر از لحـاظ درون   

بر ديگري ثابـت   كنند با استدالل و ذكر فضايل خويش، برتري خود را  گو كوشش ميو گفت
/ 1: 1363شـبلي نعمـاني،   (اند   در شعر فارسي مبتكر اين فن را اسدي طوسي ذكر كرده. كنند
النهرين سابقه داشته اسـت، امـا     هرچند مناظره در ادبيات ايران پيش از اسالم و در بين). 141

آسوري گواهي بنابراين وجود درخت . سابقه بوده است  ظاهراً در شعر دري، قبل از اسدي بي
است بر اينكه اين نوع ادبي در ايران رواج داشته، پس از اسالم ادامه يافته، اما اثري از آن بـر  

  .ها مغفول مانده و اسدي طوسي آن را از نو احيا كرده است مدتكه   جاي نمانده است؛ يا اين
ما مضمون يافت اتوان  نميمنظوم هاي  مناظرهاثري از ها  مدتهرچند در شعر فارسي تا 

. رفتار و سلوك متضاد، در قالبي ديگر در فرهنگ اسالمي به حيات خـود ادامـه داده اسـت   
اسالمي دورة برد كه در   هايي نام مي محمدي ماليري بر پايه تحقيقات اينوسترانزف از كتاب

يا  المحاسن و االضداديا  المحاسنهايي به نام   به زبان عربي نوشته شده است؛ سلسله كتاب
هـاي مهـم ادبيـات      هايي بود از پهلوي كه از رشته  كتابترجمة «اينها . لمحاسن و المساويا

هـاي    ها منش پهلوي بود در آداب و معاشرت، حسن سلوك و رفتار پسنديده كه غالباً در آن
محمـدي  ( اند  ساخته  خوب و بد را مقابل انداخته و با عنوان شايد نشايد از يكديگر جدا مي

هاي المحاسن زير نفوذ اصل پهلوي قرار گرفته   جا كه كتاب و از آن«). 281: 1384ماليري، 
هـا منـاظرات بـه شـكل       احياناً در اين كتاب. است هرگز خالي از ذكر المساوي نبوده است

چه بسا درخـت آسـوري از زمـره    ). 345: 1373غنيمي، (پرسش و پاسخ تنظيم شده است 
اين بخش ادبيات پهلوي بـه نـوعي ارتبـاط داشـته و در     شده كه با   هايي محسوب مي  كتاب

هايي از اين دست كه غالباً جنبة اجتماعي و تعليمي   مناظره. گرفته است  ها قرار مي رديف آن
كـرده    داشته است، با وزن و احياناً امكانات بالغي و ادبي، قابليت بهتري براي القاء پيدا مـي 

در نظر بگيريم، ) البته با تكيه بر منابع موجود(ناظره اگر درخت آسوري را نقطة آغاز م. است
هاي بالغي و ادبي مشاهده   و مسير آن را در ادب فارسي دنبال كنيم، تحول را بيشتر در زمينه

انديشـيِ    گوهاي دوطرفه را با حاضـرجوابي و نـازك  و در شعر فارسي شاعر، گفت. كنيم  مي
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در شاعري تبديل كرده و بدين طريق خواننده  شخصيت برتر مناظره، ميداني براي هنرنمايي
ماننـد منـاظرة فرهـاد و خسـرو در     . هاي اخالقي تحت تأثير قرار داده است  را با طرح نكته

نظامي كه در آن فرهاد عاشق با حاضرجوابي كه از بالغت نظـامي   خسرو و شيرينمنظومة 
همين امر ). 311 -  313: 1386 نظامي،(كند   مايه گرفته، اسباب درماندگي خسرو را فراهم مي

قطعات اين منظومـه و بـه طـور     ترين  سبب شده است كه مناظرة فرهاد و خسرو از دلكش
اي اخالقـي را    گاه نيز شاعر با رو در رو قراردادن دو طرف نكته. كلي شعر فارسي بدل شود

 :يان چنار و كدوبناي است م  از انوري كه مناظرهذيل كند مانند قطعه   تمثيل بيان ميشيوة به 
ــنيده ــدوبنينش ــاري ك ــر چن ــه زي برجست و بر دويد برو بر به روز بيست  اي ك

ــد روزه ــو چن ــار كــه ت تـر از دويسـت    گفتا چنار عمر من افزون  ايپرســيد از چن
اين كاهلي بگوي كه آخر ز بهر چيست؟  گفتا به بيست روز من از تو فزون شـدم

كاكنون نه روز جنگ و هنگام داوريست  با تـو هـيچ جنـگگفتا چنار نيست مرا
آنگه شود پديد كه نامرد و مـرد كيسـت    فردا كه بـر مـن و تـو وزد بـاد مهرگـان

 )565: 1372انوري، (

هـاي    قطعة باال مانند درخت آسوري به دليل اين كه موجودات غير انسـاني، شخصـيت  
  .شود فابل، قلمداد ميگونة اصلي آن را تشكيل مي دهد تمثيل، از 

  
  تمثيل بز و نخل. 3
» شـود كـه متضـمن نتيجـة اخالقـي باشـد       فابل به روايتي كوتاه، منظوم، يا منثور گفته مـي «
)Cuddon, 1984: 256( .نمايش افراد انساني بـه صـورت جـانوران    «كند كه   كادن اضافه مي

حال بايد ديد كه درخت آسوري تـا چـه ميـزان بـا ايـن      . )Idem( است مشخصة فابل ادبي
را به  شناسي هنر روانويگوتسكي كه يكي از پنج فصل كتاب معروفش . تعريف تطابق دارد

: گويـد   فابل اختصاص داده، در برابر اين پرسش كه چه چيز موجب بقاي فابل مي شود، مي
بديهي است زماني كـه موضـوع فابـل بـا خـود      . كند  فابل همواره كاربردهاي نوين پيدا مي«

هستي و نيازهاي بيولوژيكي، عاطفي و معنوي انسان در پيوند است فابل جايگاه خود را در 
از اين رو، برخـي از  . ساحت ادبيات حفظ كرده، از ارج و منزلتي واال برخوردار خواهد بود

گيرنـد،    ماندگار انساني مايه نمـي  هاي هميشه  ها از ارزش ها به لحاظ آن كه مضامين آن  فابل
  ).83 -  82: 1372، يعزبدفتر(توانند به حيات خود براي مدتي مديد ادامه دهند   نمي
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رو هسـتيم؛ يكـي ايـن     هدر تفسير درخت آسوري از نظر فابل بودن، ما با دو مشكل روب
ي ايـن  هـا   توان دريافت كرد؛ ديگر ايـن كـه شخصـيت     كه نتيجة اخالقي روشني از آن نمي

هـا نيسـتند،     كدام نمايشگر خصوصـيت و منشـي خـاص از انسـان     منظومه، بز و نخل، هيچ
روشن نيست بز و نخل ممثّل چـه گـروه،   . تر است  كنند بسي كلي  مفاهيمي كه آنان ارائه مي

توانـد نماينـدة     آيا بر پاية تحليل سيدني اسميت، آشورشناس، بـز مـي  . طبقه يا قومي هستند
دين كفرآميز آشوري و بابلي باشـد كـه در آن آيـين پرسـتش      و نخل نمايندةدين زردشتي، 

، يا اينكه آن را بايد معارضة )257: 1376تفضلي، (درخت نقش مهمي بر عهده داشته است 
ميان دو ساخت اجتماعي پنداشت؛ يعني منازعه ميان زندگي دامداري كه بز نماد آن است، با 

؟ نماينـدگي آن را در ايـن منظومـه بـه عهـده دارد     زندگي متكي بـر كشـاورزي كـه نخـل     
  ).346 -  359: 1379االميني،   روح(

وجـود آمـدن فابـل درخـت آسـوري       هشكي نيست كه شرايط سياسي و اجتماعي در ب
كرده   دار مي  دخالت داشته است به نحوي كه تضاد مطرح شده در آن را براي مخاطبان معني

انـد؛ امـا بـا تغييـر       يافتـه   پيام فابل را به روشني درمـي  است، به عبارت ديگر مردم آن دوره،
كنـد، چـون در     علت مرگ فابل ذكـر مـي   ةساختار اجتماعي، به دليلي كه ويگوتسكي دربار

فراسوي واقعيت و ادبيات زندگي بعدي قرار گرفته، ديگر نتوانسته اسـت بـه حيـات خـود     
  ).83: 1372عزبدفتري، (ادامه دهد 

شبيه درخت آسوري در ادبيات فارسـي موجـود    قصة ميش و رزام منظومة ديگري به ن
در برده است، چون يك دم فراغـي پيـدا     هسال جان ب  است كه در آن ميشي كه از يك قحط

 :افتد  يابد، به جان رز مي  كند و بستاني مي  مي
به جان رز همـي زد هـر زمـان نـيش      كنـد آن مـيشبه دندان بـرگ رز مـي

كه اي ميشـك ز دسـتت داد و بيـداد     طـــاقتي آمـــد بـــه فريـــادبـــيرز از
 )378: 1356قيصري، (

در ايـن منظومـه بـرخالف درخـت     . گيـرد   و بدين ترتيب منازعه بين رز و ميش در مي
شود و اين پيروزي براي خوانندة آشنا با ادبيات فارسـي بـه    آسوري عنصر گياهي پيروز مي

دو دليل اقناع كننده است؛ چون هم متجاوز مغلوب شده است هم اين كـه شـاعر در پايـان    
  :اخالقي روشني گرفته استنتيجة مناظره 

ــيش ــار رز و م ــد زگفت ــين آم  اي ميش الغر غرّه بر خـويش مشو   چن
  )همان(
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اي   ، حس شاعرانهسازد ميدليل ديگري كه خوانندة شعر فارسي را از پيروزي رز خشنود 
شراب پـس از  . كند  است كه او از سابقة شخصيت رز و شراب در شعر فارسي دريافت مي

هـاي شـعر     تـرين شخصـيت    دليل تحريم، نوعي قداست و ارج يافته و به محبوبه ب اسالم
اي از شـعر بـا تولـد شـعر فارسـي بـا         سرايي به عنوان شاخه  خمريه. فارسي بدل شده است

هاي منوچهري به يك مضمون تكراري ولـي زيبـا تبـديل      شود و در مسمط  رودكي آغاز مي
شود، حتي در شعر عرفاني نيز مي و شراب بيشترين استعداد را در حمل مفاهيم عرفاني   مي

  .يافته است
توانند در درك و اقنـاع    هاي فكري و ادبي مي  د از بيان اين مطلب اين است كه زمينهقص

هايي هست؛ چنانكـه    باشند و در درخت آسوري قطعاً چنين زمينهمؤثر خواننده از يك فابل 
  :كند  بز وقتي كه برگ نخل را به شاخ ديو تشبيه مي

bUrz hE dEw i BUlaNd  baCN-IT mANEd CAx dEw 
  )22( ويد 2شاخ به مانَد بشنت/ بلند ويد ،يدراز

كند كه ما از چگونگي ارتبـاط آن بـا درخـت      اي در دوران جمشيد اشاره مي  به اسطوره
  :اطالعيم بي

kE pad sar CEd yam  pad AN farrOx AwAm 

droz dEwAN  baNdag bud hENd mardomaN 

draxT HUCk-IZ dArbUN draxT sar-IC bUd zargoN 

To aZ Ed kIrdagAN sar-IT EsT zargoN  

  هنگام فرخ آن در  ديجمش] دورانآغاز [ سر به كه
  )را( مردمان بودند، بنده    ]دروغ وانيد[ وانيد دروغ

  شد] سبز[ زرگون سرش  ]تنه[ داربن خشك درخت هم و
  زرگون هست سرت      ها  كرده نيا از تو

  )22 /56: 1363، 3نوابي(

هـا    اين اشارات اساطيري و اشارات پنهان ديگري كه ما از آنداليل بز در برتري خود با 
شود كه خواننده يا شنونده جملة آخر را كه پيـروزي بـز را اعـالم     آگاهي نداريم، سبب مي

  :كند، بپذيرد  مي
BUz pad PEroZih CUd xOrmAg aNdar o sTo 

  )54] (ماند[خرما اندر ستوه    )رفت(بز به پيروزي شد 
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. ريف كادن از فابل، داشتن نتيجة اخالقـي شـرط الزم و اساسـي اسـت    ديديم كه در تع
هاي اين فابل ممثل چه   نتيجة اخالقي درخت آسوري با توجه به اينكه هر كدام از شخصيت

شـده    فرد، طبقه يا ساخت اجتماعي هستند ظاهراً از آهنگ و فضـاي كلـي آن اسـتنباط مـي    
هاي ازوپ   ها برگرديم، كه نمونة معروف آن فابل  است؛ اما اگر بخواهيم به بافت سنتي فابل

آورد، درخت آسوري در ابيـات پايـاني     هستند كه نتيجه اخالقي را معموالً در آخر فابل مي
 :داراي پيامي روشنگرانه و مهم است

kofAN carAg CawEm o hUboy kofAN 

gIyAh Tarrag xwarEm aZ xANig sard Ab 

To kUsT hE Edar  kU julAhagAN mEx 

  كوهان يخوشبو به  )روم( شوم كوهان يچرا به
  سرد آب] چشمه[ يخان از    خورم تازه اهيگ
  )51( جوالهگان خيم چون  دريا يا  شده كوفته تو

آورد، و به   اين آخرين برهان قاطعي است كه بز براي برتري خود بر سر نخل فرود مي
بـز و درمانـدگي نخـل را در     حدي قاطعانه است كه بالفاصله پس از آن، راوي، پيـروزي 

اخالقي آن را به همين دليل محدود كرد؛ اما ايـن  نتيجة توان   البته نمي. كند  منازعه اعالم مي
مثابة آخرين و مؤثرترين حربه به كار رفته است تا بتواند پذيرش مخاطـب را نيـز     بهحربه 

عنصر حيواني در مقابـل   در واقع نتيجة اخالقي آن را در امتياز حركت. در پي داشته باشد
حركت و پويايي كه يك ارزش ماندگار انساني . جو كردو سكونِ عنصر گياهي بايد جست

است، در مقابل سكون، تضادي هوشمندانه ايجاد كرده كه مي تواند پايـاني مناسـب بـراي    
  .4مناظره باشد

  
  لغز درخت آسوري. 4
صراحتاً از آن نام برده شود، به درخت آسوري با توصيف كوتاهي از يك درخت بي آن كه «

اين سخن تفضـلي  . )256 :1383 تفضلي،(» شود شكل معما يا چيستان، از زبان شاعر آغاز مي
درخت آسوري لغز يا چيستان به معنـاي فنـي   . دربارة درخت آسوري سخني عالمانه است

قصـايد  كلمه نيست، اما به شكل معما يا چيستان آغاز شدن و ارتباط آن بـا وصـف كـه در    
  :برانگيز است تأملفارسي نيز ديده مي شود، بسيار 
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draxT-E rUsT EsT  Tar o Cahr Asurig 

bUN-aC hUCk EsT  sar-aC EsT Tarr 

warg-aC Nay MANEd bar-aC mANEd aNgur 

CirEN bAr AwarEd mardomAN wasNAd 

  سورستان كشور] تر[ سراسر    است رسته يدرخت
  تر است سرش،    است خشك بنش،
  انگور] به[ ماند برَش    ماند ين] به[ برگش

  )2، 1) (وسنادمردمان ( مردمان يبرا    آورد بار نيريش

در تحـول و تطـور شـعر    . اين توصيف معماگونه براي جلب توجه مخاطب آمده اسـت 
شاعران مداح سبك خراساني در قصايد . فارسي نيز شاعر از همين شگرد استفاده كرده است

ها در تشبيب قصايد خـود بـا    آن. كردند  مقدمه شروع به ستايش ممدوح نمي خود معموالً بي
توصيف بهار، خزان، طلوع و غروب آفتاب، و معشوق، شعر خـود را گيراتـر و تأثيرگـذارتر    

كرد بـه    ها فرايندي بود كه شاعر با توسل به آن سعي مي  لغزگونه شدن اين تشبيب. كردند  مي
هاي شاعر درباري سرگرم كردن درباريان بـود    يكي از وظيفه« .اين هدف خود را نزديك كند

تر و گيراتري بـراي شـنوندگان خـود      و از اين رو شاعر سعي بر اين داشت كه اشعار پيراسته
كرد كه در   او توجه خاصي به نسيب قصايد داشت و سعي مي). 79: 1364مؤتمن، (» بسرايد

ه خود جلب كند، به علت همين توجه ويژه به اولين ابيات توجه و كنجكاوي مخاطبان را ب
گيرايي شعر و تصويرسازي دقيق و موشكافانه از طريق استعاره بود كه بسياري از توصيفات 
. حالت چيستان به خود گرفتند؛ بدون ايـن كـه نـام چيسـتان بـر آنهـا اطـالق شـده باشـد         

ند كـه بـاد و اسـب و    ا  هاي پنجم و ششم سروده شده  هاي بسياري هستند كه در سده  نسيب
هـا را   تـوان گـاهي آن    كنند و با وجود نداشتن عنوان چيستان مـي   قلم و غيره را توصيف مي

گاهي اشعار وصفي ما بـه  «: العابدين مؤتمن هم اشاره كرده است  چنانكه زين .چيستان ناميد
اوصـاف   كند، اين خود دليل بر آن اسـت كـه    غير از بيت اول شباهت زيادي به لغز پيدا مي

چون (مذكوره صريح و روشن و شخصي نيست و براي يك اثر وصفي كه عنوان لغز ندارد 
  ).75: 1364، مؤتمن(» رسد  كافي به نظر نمي) لغز خود يك نوع شعر وصفي است

برد اما   هر چند از نخل نامي نمي. در درخت آسوري نيز بيت اول صراحت بيشتري دارد
كند و ابيات بعد   هويت درخت را براي شنونده آشكار مي استفادة كنايي از درخت آسوري،

؛ با ايجاد صـنعت  )2(» سرش است تر/ بنش، خشك است«: گيرند  كامالً شكلي لغزگونه مي
برگش «سر، و خشك و تر و در بيت بعد با استفاده از صنعت تشبيه  بين بن و) تضاد(طباق 
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ساده و حسي است، به توصـيف درخـت    ، كه كامالً)3(» سرش ماند به انگور/ ني ماند) به(
گويي گوينده قصد داشته است معمايي براي مخاطبان خود طـرح كنـد، كـه    . پرداخته است

البته قصد او طرح چيستان و معما نبوده است يا همانگونه كه در تشبيب قصيده قصد شاعر 
ين شـعر  اند و براي فرد آشنا بـه مضـام    تنها توصيف است و اشارات آنقدر صريح و روشن

كند اين تنها يك حربه و ترفند ادبي است كه براي جلب   فارسي تكراري است كه معلوم مي
  .توجه خواننده ايجاد شده است

تواند گواهي باشد بر شروع تحـول و تطـوري كـه در      ابيات آغازين درخت آسوري مي
فراموشـي  ها در محاق   شعر وصفي فارسي به صورت لغز رواج يافته است، اسلوبي كه سده

اين نوع توصيفات چه بسا بازگشت به سنتي بوده است كه در ادبيـات پـيش از   . رفته است
  .اند  اسالم ايران رواج داشته و شاعراني چون عنصري و منوچهري آن را به كمال رسانده

عنوان لغزدادن به درخت آسوري ماننـد عنـوان لغـزي اسـت كـه بـه يكـي از قصـايد         
هاي شمع در قصيدة منـوچهري، ماننـد درخـت      نشانه .غز شمعل: وچهري داده شده استنم

  :شود  آسوري در همان ابتدا داده مي
 جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن   اي نهــاده بــر ميــان فــرق جــان خويشــتن
 گـردد بـدن  گويي اندر روح تو مضمر همي   هر زمان روح تو لختي از بـدن كمتـر كنـد

 ور نيي عاشق، چرا گريي همي بر خويشتن   نگردي جز به شبگر نيي كوكب چرا پيدا
در ادامه توصيفاتي از شمع داده مي شود كه از فرط تكرار در ادبيات فارسـي، خواننـده   

بنابراين شاعر سـبك خراسـاني ماننـد    . تواند حدس بزند كه مقصود شمع است  راحتي مي به
هـاي نقّـاد و خاطرهـاي      آزمودن طبع گويندة درخت آسوري با طرح يك معما يا لغز، قصد

، بلكه او تنهـا از امتيـاز   )7: 1362وطوط، (وقّاد را به تعبير رشيدالدين وطواط نداشته است 
شـواهد موجـود در درخـت    . وصف در لغز براي مؤثر آغازيدن سخن استفاده كرده اسـت 

ر اين دوره نبوده و دهد كه استفاده از اين امكان بالغي در شعر فارسي ابتكا  آسوري نشان مي
  .ميانه بوده است ةحداقل مسبوق به سابقه در دور

  
  شريطه در درخت آسوري. 5

آيد شباهت ساختاري درخت آسـوري بـا قصـايد فارسـي بـه همـين جـا خـتم          به نظر مي
همانگونه كه شاعر شعر فارسي، ابتداي قصيدة خود را با تشبيب، نسيب يا تغـزل  . شود  نمي
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كرد قصايد مدحي را با ابياتي حسن ختام بخشد كه مشتمل بـر دعـاي     آراست، سعي مي  مي
  :ممدوح باشد، چنانكه مسعود سعد گويد

 به ربيـع و خريـف زينـت حـور  تا دهـد بـاغ و راغ را هـر سـال
 چشــم بــادام و ديــدة انگــور  زلف شاهسفرغم و روي سـخن
ــوف ــي موص ــت بخرم ــا رعي ــذكور  ب ــه فرخــي م ــاد روزت ب  ب

ــأمور  رهـي و بخـت غـالمروزگارت ــده و جهــان م  مملكــت بن
ــع ــرا توقيــ ــت تــ  تــا ابــد نعمــت تــرا منشــور  ز ازل دولــ
 خوش و خرم رواح تو چو بكور  تر و تـازه خـزان تـو چـو بهـار

  )70: وطواط(
هاي پهلوي كه مشتمل بر پند و اندرز پيشينيانِ درگذشته چون بزرگمهر   حسن ختام متن
  :ها همراه است  است، با دعا براي روان آنو آذرباد مهرسپندان 

aNoCag rUwAN bawAd wUzUrg-mIhr I boxTagAN Ud oy-CAN 

kayAN Ud yalAN Ud wirAN kE gyAN abIspArih I dEN I 
mAzdEsNAN kard hENd, gAh pad a-sar roCNih bawAd, 

EdoN bawAd, EdoN-Tar bawAd,  

 نيـ د يو قهرمانـان كـه جانسـپار    النيـ و  انيـ باد بزرگمهر بختگان و آن ك روان  انوشه
 يهـا   مـتن ( باد تر  دونيا باد، دونيا باد، انيپا يب يدر روشن) آنان(كردند، گاه  سنانيمزد
  ).116: 1382 ،يپهلو

aNoCag rUwAN bawAd AdUrbAd i mAraspaNdAN kE-C EN 

haNdarz kard U-C EN framAN dAd, 

  .)325: همان(فرمان را داد  نياندرز را داد و ا نيباد آذر باد مارسپندان كه ا روان  انوشه
دعاي ديرزيوشني، پيروزگـري،   ماه فروردين روز خرداد در برخي از متون پهلوي چون

انجامي نثار كسي شده است كه اين متن را بنويسد و براي خويشِ خـود يـا     كامروايي و كام
  ).120: همان(كس ديگر بخواند 

در درخت آسوري پس از اينكه گوينده پيروزي بز را اعالم مي كند، مـتن را چنـين بـه    
  :برد  پايان مي

srod-Um kE NIsrEd  kE NIbICT aZ xwEC  
dagr ziwAd pad har srod  sar dUCm?N mUrd wENAd 

kE NIhAd Ud kE NIbICT  hawIZ pad ham-EwEN 
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pad gETig TaN hUsraw  Ud mENog BUxTag rUwAN 

  شيخو از نوشت كه] آنو [    نگهداشت كه هر را سرودم
  ناديب مرده دشمن سر    سرود هر به اديز ريد
  نييآ نيهم به زين او  كه نوشت ] آن[كه نهاد و ] آن[
  )آخربند ( باد روان) دهيآمرز( بخته نويم به و      خسرو  تن يتيگ به

كنندة سرود، يـادآور شـريطه در قصـايد شـعر       ييد به نگهدارنده و رونوشتأاين دعاي ت
و نفرينـي كـه   . شده اسـت   فارسي است كه به گونة شرط و تعليق بر دعاي ممدوح ختم مي

  :گويد  شود، چنانكه فرخي سيستاني مي  نثار دشمن شده، در شريطه هم گاه ديده مي
 زوالبه جهان دولت و ملـك تـو مبينـاد       دولت و ملك تو پاينده و تا هست جهان
 اختر بخت بدانديش تـو بيـرون ز وبـال      اختر بخـت تـو مسـعود و نيايـد هرگـز
 بهرة تـو طـرب و بهـر بدانـديش مـالل        به جهـان بـادي پيوسـته و از دور فلـك

  )221: 1371فرخي سيستاني، (
  

  صناعات ادبي. 6
كـدكني،   شـفيعي (اگر تصوير را در آثار ادبي شامل هر گونه بيان برجسته و مشخص بدانيم 

هـايي كـه در مـورد درخـت آسـوري بيـان كـرديم؛ وزن داشـتن،           ، همة ويژگي)16: 1372
اي بودن، استفاده از بيان رواييِ تمثيلي، توصيفات لغزگونـه، عناصـري اسـت كـه از       مناظره

افزون بـر  . سازد  بخشد و وجه خيالين آن را مي  لحاظ شعري بدان برجستگي و تشخص مي
مه با روايت آن در زمان حال و استفاده از برخي امكانات بياني و بـديعي  اين، سرايندة منظو

گفته را براي مـؤثرتر كـردن كـالم خـود       در محور افقي شعر نيز كوشيده است، عناصر پيش
  :شود  منظومه با اين ابيات آغاز مي. تكميل كند

  كشور سورستان) تر(سراسرِ     درختي رسته است
  تَرسرش، است     بنش، خشك است

  انگور] به[برَش ماند     ني ماند] به[برگش 
  )2، 1) (مردمان وسناد(براي مردمان     شيرين بار آورد

بـرش  / برگش به ني مانـد «: مستقيم شاعر استتجربة اوير ساده و حسي و حاصل تص
گونـه اغراقـي در     برگ نخل به ني و برِ آن به انگور تشبيه شده است، هـيچ » ماند به انگور

پيش . به ندارد  به عبارت ديگر مشبه برتري و امتيازي بر مشبه. شود  تشبيه ديده نمياين دو 



 13   عباس آذرانداز

  

بيش از آنكه جنبة تصـويري آن مـورد   » تر«و » خشك«و » سر«و » بن«از آن نيز تضاد بين 
نظر باشد تلميح به اصالحات دورة جمشيد دارد كه در بخش بعدي مـتن، بـز بـه تحقيـرِ     

  :كند  نخل از آن ياد مي
  هنگام فرّخ آن در  ديجمش) دورانِآغاز ( سرِ به هك

  ]را[بنده بودند مردمان     )دروغ وانيد( وانيد  دروغ
  شد) سبز( زرگون سرش  ]تنه[ داربن خشك درخت هم و
  )22( زرگون هست سرت      ها  كرده نيا از تو

درخت از فوايد خويش سخن مي گويد؛ از جمله اين كه تختة كشتيبان و فرسپ بادبان 
او در بيان خود از نوعي هماهنگي نحوي و تكرار . است و جاروب و جوكوب از او سازند

ثر بـراي برجسـتگي   ؤجويد كه قصد گوينده از آن بهره بردن از يك شيوة بالغي مـ   سود مي
  :بخشيدن به كالم بوده است

gyAgrob aZ maN karENd  kE wIrAzENd mEhaN Ud 

mAN 

yawAz aZ maN karENd  kE kobENd yaw Ud brINj 

damENag aZ maN karENd  AdUrAN wasNAd 

  و مان هنيكه روبند م    كنند من از جاروب
  برنج و جو كوبند كه    كنند من از جواز
  )8 -  4) (وسنادآذران ( آذران يبرا    كنند من از نهيدم

راهگشاي هاي نخست همين ابيات و ابيات بعد عالوه بر داشتن موسيقي دروني،   مصراع
هنينگ در كشف يكي از اصول بنيادين وزن شناسي اشعار فارسي ميانه نيز شد كه پـيش از  

  :اين در بارة آن سخن گفتيم
rasaN aZ maN karENd  kE To pAy baNdENd 

cob aZ maN karENd  kE To griw mAzENd 

mEx aZ maN karENd  kE To sar-NIguN5 AgUZENd 

  بندند را تو يپا كه    كنند من از رسن
  مالند را تو گردن كه    كنند من از چوب

  )13 -  11( زنديآو سرنگون] بدان[ را تو كه    كنند من از خيم

 MAzENdرا كه ما مطـابق نظـر هنينـگ     m’cyndواژة ) 46: 1363نقل از نوابي، (اونواال 
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خوانده است، كه اين قرائت بـه سـخن وجـه اسـتعاري     » بوسند« mAcENdآورديم، » مالند«
  .بخشد كه تقريباً با سبك كلي اثر كه غالباً متكي بر تشبيه است، هماهنگي ندارد  مي

  )33( ويد شاخ به مانَد بشنت    بلند ويد ،يدراز

هاي آن به شاخ ديـو ماننـد شـده اسـت، تشـبيه از نـوع         اين كه نخل به ديو، و برگ
بهـي    ديگر با مشبه اين مقصود را جاي. وهمي است، كه در مقام تحقير به كار رفته است

  :يابيم  ديگر نيز مي
  يسود  يب درختان] از و[  يخرد  يب و يهست كاه كه

  )28( گاوان نييآ به    برهلند گُشنت

هاي تشبيه در درخت آسوري زياد نيست، جز موارد يادشده، تشبيهات اين منظومه   نمونه
، مقايسـة  )43بند (گردن بز تشبيه نرمي و سفيدي اندام دوشيزه به سينه و «: عبارت است از

حركتـي بـه     ، يا تشبيه نخل از نظر بـي )43بند (» گيتي«تن نوعي بز به نوعي گل به نام  بوي
  ).258: 1375تفضلي، ) (53بند (» ميخ جوالهگان

المثل نيز مواردي در درخت آسوري ديده مي شود، مـثالً    از ديگر صور خيال، كنايه و ضرب
  :كند  برد، گوينده نوبت بز را با يك كنايه آغاز مي  خود را به پايان ميپس از اين كه درخت سخن 

bUz-Um passOx karEd sar-Um frAz CANEd 

  )21( جنباند فراز سر،  كند پاسخ بز

  :زين. كردن وجود اظهار و تفاخر اظهار از است هيكنا »جنباندن فراز سر«
B? bAr bUrdaN sazEd dANAg aZ dUCAgAh 

Yad o kaD barEm bAr aZ To bUlaNd abE-sud 

  دژآگاه از دانا  سزد بردن بار به
   )25( سود  يب بلند تو، از  بار برم يك تا

» سود  بلند بي«كنايه است از تحمل كردن، و مخاطب قرار دادن نخل به عنوان » بار بردن«
اينكه شاهدي كنايه از موصوف است، خود را دانا خواندن و نخل را نادان دانستن عالوه بر 

  .كنايه از موصوف نيز هست) طباق(است بر وجود صفت تضاد 
skUz/Z az maN karENd  kE baNdENd zENbAN 

kad rodasTahm Ud spaNddAT abar bE NICiNENd 
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kE pad mas pil zaNdpil  dArENd zENafzAr 

kE pad was kArIzAr  aNdar kAr dArENd 

  :ترجمه كرده است 6»تسمه« يرا تفضل skUz/Zنخست  ةواژ
  بان  نيز بندند كه    كنند من از تسمه
  ننديبنش بر  ارياسفند و رستم چون
  افزار  نيز دارند،    ليپ زنده    بزرگ،  ليبه پ كه
  )41( دارند كار اندر    كارزار اريبس به كه،

به كنايه يعني تجهيزات و ابـزار و ادوات جنگـي بـزرگ    » افزار داشتن  به زنده پيل زين«
بـان، برنشسـتن، پيـل،      هايي چون زين  قرار گرفتنِ نام رستم و اسفنديار در كنار واژه .داشتن
به ابيـات لحـن و سـبك حماسـي داده      در بيت آخر» ر«افزار؛ و تكرار حرف   پيل، زين  زنده

و جنـاس   kE pad was kArIzArبـا   kE pad was pilتكـرار نحـوي،   . اسـت 
اي پهلـواني و    تم و اسفنديار به عنوان رمز اسطورهآمدن نام رس، نيز wasو  masساختن از 

بـز  . ترين بندهاي درخت آسوري كرده اسـت   دالوري اين بند را تبديل به يكي از تصويري
سازند كه پهلوانـان و    بندند از پوست او مي  بان را بر اسب مي  اي كه با آن زين  گويد تسمه  مي

ها براي مخاطبان حامل بـار    شك اين نام  بي. شينندن  بزرگاني چون رستم و اسفنديار بر آن مي
عاطفي بوده است كه لذت از شعر را با اين تصوير، كه در ژرف ساخت آن تشبيه است، دو 

  .كرده است  چندان مي
EN-Um zarrEN saxwaN  kE maN o To wAxT 

cIgoN kE pEC xuk warAz  mUrwArid afCANEd 

ayAb caNg zaNEd  pEC UCTUr masT 

  گفتم تو به من كه      سخنم نيزر نيا
  ديافشان ديمروار  7گراز - خوك شيپ كه چنانست

  )51( مست اُشترِ شيپ       ديزن چنگ اي

از بـارزترين  » پيش اُشـتر مسـت چنـگ زدن   «و » مرواريد پيش خوك افشاندن«دو مثل 
كه آن گويد   بز در پايان سرود به حريف مي. هاي صور خيال در درخت آسوري است  نمونه

بوده است كه نثار فـردي  » سخن زرين«چه به او گفته و داليلي كه براي برتري خود آورده 
ماند پيش خوك مرواريد افشانند يا اين كه پيش   نادان و نااليق شده است، عمل او به اين مي

صفت زرين براي سخن، عالوه بر اين از نوعي حساميزي برخوردار . اشتر مست چنگ زنند



 اهميت ادبي درخت آسوري   16

  

اين كه اين سـخن  . ي است كه به اين تركيب، وجه خيالي و تصويري داده استاست، صفت
زرين چون گوهري است كه نبايد پيش خوكان افكند مورد توجه ناصـر خسـرو هـم قـرار     
گرفته با وام گرفتن اين مضمون از درخت آسوري، اشعار پارسي چـون در خـود را حيـف    

  :ق بريزدديده در پاي حاكمان ناالي
ــظ در دري را     ه در پـاي خوكـان نريـزممن آنم ك ــي لف ــن قيمت ــر اي  م

  )143 :1368ناصرخسرو، (
  

  گيري نتيجه. 7
پيراية خود، دربردارنـدة عناصـر بسـيار      رغم ساختار به ظاهر ساده و بي  درخت آسوري علي

 ها و گستردگي دامنة ادبيات منظوم ايران در پيش از اسـالم   مهم ادبي است كه از تنوع زمينه
درخت آسوري سندي پربها از اشعار دورة ميانه است، بدين لحاظ كه تنهـا  . كند  حكايت مي

هاي سخن در دورة ميانه است؛ مواردي چـون    بازماندة انواع گوناگون ادبي و برخي اسلوب
هاي بياني، مانند تشبيه و اسـتعاره و كنايـه، كـه      مناظره، مفاخره، لغز، چيستان، تمثيل و جلوه

ايـن اثـر نشـان    . ابل توجه نيست اما از لحاظ تاريخ ادبي ايران حائز اهميت اسـت هرچند ق
دهد كه بسياري از تجربيات شاعرانة ايرانيان در دوران فترت اسالمي از بين نرفته، بلكـه    مي

ي ديگر بار فرصت گو پارسيويژه در قصايد شاعران  هدر محاق بوده و با آغاز شعر فارسي ب
  .ظهور يافته است

  
 

  نوشت پي
اي اسـت    ايـن كتـاب منظومـه   . اسـت ) قرن هفتم هجري(از ابو نصر فراهي  الصبيان  كتاب نصاب. 1

تعليمي متضمن دويست بيت در بحور مختلف كه از قرن هفتم به بعد همواره براي آموختن زبان 
  ).284: 1366صفا، (عربي به خردساالن در مكاتب و مدارس مورد استفاده بوده است 

درازي اي ديـو  : شكي بيت را چنين معني كرده است .تواژه از مرحوم احمد تفضلي اسقرائت . 2
 .)Shaki, 1975: 68(كتابنامه  ← اندامت به ديو ماند/ بلند

در صـورت اسـتفاده از قرائـت     .ه شـده اسـت  ها بيشتر از ترجمة ماهيار نوابي اسـتفاد   در ترجمه. 3
  .شمارة بند است آيد  هايي كه پس از شواهد مثال مي  شماره. ديگران، به آن اشاره شده است

هـاي    بالد از ويژگـي   االميني اين بخش را كه بز به خاطر حركت كردن خود بدان مي  روح محمود. 4
  .كتابنامه. در اين باره نك. كنند  داند كه به كوچ افتخار مي  زندگي شباني مي
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  ).Shaki: 66( كتابنامه، ← منصور شكي است اين قرائت و ترجمة مصرع از. 5
به معنـي تسـمه    skuz/žاست و اين واژة پارتي بايد  uškuzzبنا به گفتة تفضلي خوانش اين واژه . 6

ضـبط و وام گرفتـه از فارسـي     (uškuzz)هاي عربي به صورت اُشـكُزّ    اين واژه در فرهنگ. باشد
نـوابي آن را دوال ترجمـه   ). 177: هاي پهلـوي  تفضلي، يادداشت(كتابنامه  ←شمرده شده است 

  .كرده است
سركاراتي با تكيه بر شـواهد اوسـتايي نشـان داده     آورده است؛ اما hUg ud wrAzنوابي 

  ).54: 1385سركاراتي، (كتابنامه  ←درست است  hUg-warAzاست كه تركيب 
  
  منابع

شـركت انتشـارات   : ، به اهتمام محمد تقـي مـدرس رضـوي، تهـران    ديوان). 1372(انوري، علي بن محمد 
 .يعلمي و فرهنگ

 .سخن: ، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم). 1383(تفضلي، احمد 
، 4 ششم، ش ةدور. نامة فرهنگستان. زاده ، ترجمة جميلة حسن»هاي پهلوي يادداشت«). 1383(تفضلي، احمد 

 ).24پياپي (
ميـراث  سـازمان  : پـژوهشِ سـعيد عريـان، تهـران    . هـاي پهلـوي    متن). 1382(جاماسب آسانا، منوچهر جي 

 .فرهنگي كشور
، ادب پهلـواني، محمـد   »شناختي در منظومة درخـت آسـوريك    پژوهشي مردم«). 1379(االميني، محمود   روح

 .قطره: ذن جامي، تهرانؤمهدي م
 .طهوري: ، تهرانهاي شكارشده سايه). 1385(سركاراتي، بهمن 

، ترجمة سـيد محمـدتقي فخـر داعـي     شعرالعجم يا تاريخ شعر و ادبيات ايران). 1363(شبلي نعماني، محمد 
 .دنياي كتاب: تهران ،1ج گيالني، 

 .انتشارات آگاهسسه ؤم: ، تهرانصور خيال در شعر فارسي). 1372(شفيعي كدكني، محمد رضا 
 .فردوس: ، جلد سوم بخش اول، تهرانتاريخ ادبيات در ايران). 1366(اهللا   صفا، ذبيح

نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني » ويگوتسكي. س. از ديدگاه لتحليل فابل «). 1372(عزبدفتري، بهروز 
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